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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 

  2/6/1399مؤرخ  ( 600-526)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:

ههدايت فرمهوده بودنهد  8/11/1398رم شورايعالی ستره محکمه در جلسهه مهؤر  مقام محت

رياست عمومی تهدقيق و مطالعهات سهتره محکمهه بها اشهتراف يهم نفهر نماينهد  وزارت تا )

يقهی محترم عدليه ويم نفر نماينده از بخش عوايد وزارت محترم ماليه درقسمت جنبهه تطب

( 1333د  رسههههههمی شههههههماره )مههههههاده هفههههههتم قههههههانون محصههههههول محههههههاکم منت ههههههر  جريهههههه

، نظههر شههانرا ابههراز و بههه يکههی از جلسههات بعههدی شههورايعالی تقههديم 18/12/1397مههؤر 

ظهر نمايند( حسب هدايت، رياست محترم عمومی تدقيق و مطالعات در مهورد یيهالا ابهراز ن

 نموده اند.

وزارت محتههرم ماليههه در وکيههت کابههل و ولسههوالی هههای مربوطههه رن و هم نههان  در  -1))

ير وکيات ک ور و ولسوالی های مربهوط رن در خصهوص جمهو روری عوايهد محهاکم و سا

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 

تا عوايد محاکم و ادارات مربهوط بهه  داينمحصوکت ناشی از خدمات محاکم توجه جدی نم

قضائيه از درف محصوکت قانونی قابل تاديه، واضح و رشکار باشد و به گونه شفاف   قو

 به خزينه دولت تحويل گردد.

خههدمات بههانکی موجههود و فعههال ميباشههد، تعرفههه تحههويلی پههول محصههول و  در محالتيکههه -2

کمهه، بهه شهخؤ مهؤدی تسهليم داده ساير عوايهد محهاکم توسهح محهرر يها کارمنهد مسهؤل مح

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.

که رويز های تحويلی )رسيد( توسهح مهؤدی بهه محهاکم و ادارات مربهوط رن با وجود اين -3

 می گردد، به منظور شفافيت هرچی بي تر، بانهم هها نيهز موضهوو تحهويلی پهول راتقديم 

ا به محکمه يا ادار  مربوطه خبر دهند.  رسما

حهاکم و ولسهوالی ههای کهه بها مکه بانم هها عمهالا فعاليهت ندارنهد، هم نهان  یدر محالت -4

پههول مراکههز وکيههات مربههوط فاصههله زيههاد دارنههد بههه منظههور رفههو سههر گردانههی مههراجعين، 

محصول و ساير عوايد محاکم و رياست ههای مربهوط، بهه صهورت فزيکهی توسهح محهرر 

ه محکمه يا مامور اداری مربوط و به اساس هدايت رسمی رئيس يا مسؤل محکمهه يها ادار

ه مربوط اخذ و درجمو محرر يا مامور مسؤل اداره قيهد گهردد پهول مهذکور در مهدت پهانزد

کمههه يهها مههامور مسههؤل یريعههه تعرفههه رسههمی بههه روز و حههد اک ههر يکمههاه توسههح محههرر مح

 حسا  عوايد محکمه در بانم تحويل و رويز تحويلی رن )رسيد( اخذ گردد.

ويل پول )رسيد( که توسح مؤدی به محاکم تقديم مهی گهردد هم نهان رويهز رويز های تح -5

های تحهويلی پهول کهه توسهح محهرر از مهؤدی اخهذ ميگهردد و بهه بانهم تحويهل مي هود در 

ا معاملههه اسههنا د مربههوط محههاکم نصههب و در دفههاتر مربههوط محههاکم و ادارات مربوطههه رسههما

 گردد.

ر جمهو روری پهول محصهول و عوايهد محهاکم و رياسهت ههای مربهوط کهه دبرای اينکهه  -6

نظههر بههه نبههود بانههم ههها، محصههول توسههح محههرر يهها مههامور مسههؤل بههه طههور فزيکههی اخههذ 

ری زم اسهت تها رياسهت محتهرم مهالی و اداميگردد شفافيت به وجود ريهد، در کوتهاه مهدت ک

 ستره محکمه کار شيوه تخنيکی م خؤ را ترتيب و به مقام ستره محکمه تقديم نمايد.

کزم اسههت رياسههت محتههرم مههالی و اداری سههتره محکمههه بههه همکههاری  در دراز مههدت -7

ل  وادارات مربوط وزارت محترم ماليه و بانم ها، راهکار م خؤ را ترتيب نمايند تها په

قضههائيه توسههح محههاکم بههه صههورت   محصههول و سههاير عوايههد ناشههی از خههدمات محههاکم قههو

رن توسههح شههخؤ مهؤدی بههه حسهها  سههتره   فزيکهی اخههذ نگههردد، بلکهه بههه رسههان تههرين شهيو

 محکمه در بانم ها تحويل و در زمينه شفافيت بي تر تأمين گردد.

ب ترتيه یيهربح فهوا الهذکراين بود نظر که با در نظر داشهت نظريهات نماينهده گهان مراجهو 

ا پيرامون موضوو تقديم گرديد هرچه هدايت باشد موجب تعميل است.  ((شده ، احتراما

مقهام  7/5/1399حينيکه تفصيل جريان موضوو توأم با اصل نظر تدقيقی در جلسه مهؤر 

 ( هدايت یيل صدور يافت.205محترم شورايعالی مطرح وطی تصويب شماره )
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يق و مطالعههات تائيههد اسههت بههه جميههو محههاکم و مراجههو مربههوط نظههر رياسههت محتههرم تههدق))

 ((متحدالمال گردد

 مراتب مندرج تصويب شماره فوا بدينوسهيله بهه عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجهو

ا مربوط طور متحدالمال اخبار ميگردد البته رنرا به مراجو یيربح خويش تک ير نمهود ه وفقها

 رند.اجرارت مقتضی و قانونی بعمل ميآو

  4/6/1399مؤرخ  ( 675-601)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:

رياست محترم عمهومی منهابو ب هری سهتره  5/5/1399( مور  613باکثر نامه شماره )

محکمههه، يادداشههت در مههورد صههالحيت هههای حههوزوی محههاکم ابتدائيههه احههـوال شخصههيه، 

سههوم شهههرکابل و محههاکم غصههب تجههارتی و ديههوان هههای امنيههت عامههه حههوزه هههای دوم و 

 امالف دولتی ب رح یيل مواصلت ورزيده است:
ان ر در سهاختار ت هکيل محهاکم  ابتدائيهه احهوال شخصهيه، تجهارتی و ديههويه))در مهورد: تغي

های امنيت عامه حوزه های دوم و سوم وکيت کابل و محهاکم اختصاصهی غصهب امهالف 

 دولتی.

 محکمه ابتدائيه احوال شخصيه  –اول 

رياست محکمه ابتدائيهه احهـوال شخصهيه اسهتيناف کابهل بها ترکيهب  1399ت کيل سال در 

ديوان ههای الهف،    و ج( ايجهاد و صهالحيت موضهوعی و حهوزوی شهان بهه ترتيهب رتهی 

 ت بيت گرديده است.

 ديوان )الف( رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل. -1

 دهم و ش م .نواحی اول، دوازدهم، هفتم، ه تم، شانزدهم، نز
 هم نان شامل ولسوالی های: سروبی، خاکجبار، بگرامی، موسهی و چهاررسيا  ميباشد.

 ديوان ) ( رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل. -2

 نواحی دوم، چهارم، نهم ، دهم، يازدهم، پانزده هم و هفدهم.
 ميباشد.هم نان شامل ولسوالی های: ميرب ه کوت، کلکان، ده سبز و قره باغ 

 ديوان) ج ( رسيدگی به قضايای احـوال شخصيه وکيت کابل. -3

 نواحی سوم، پنجم، سيزدهم، هجدهم و بيست و يکم.
 ه نان شامل ولسوالی های: گلدره، شکردره، استالف، فرزه و پغمان ميباشد.

 ئيه تجارتی کابلمحکمه ابتدا -دوم

نههها و صههالحيت هههای یيههل محکمههه اسههتيناف کابههل بهها ترکيههب ديوا 1399در ت ههکيل سههال 

 ايجاد گرديده است:

 ديوان )الف( شامل صالحيت های حوز وی محکمه قبلی )الف( -1

 ديوان ) ( شامل صالحيت های حوز وی محکمه قبلی ) ( -2

 ديوان )رسيدگی  به قضايای بانکی و ماليهاتی( شهامل صهالحيت ههای رسهيدگی بهه تمهام -3

 های وکيت کابل.قضايای بانکی و مالياتی در سطح شهر و ولسوالی 

 ديوان های امنيت عامه. –سوم 
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حوزه های دوم و سوم، ديوان ههای رسهيده گهی بهه قضهايای امنيهت  1399در ت کيل سال 

د عامه ايزاد گرديده و در حدود صالحيت های حوزوی حوزه های مربوط فعاليهت مينماينه

 که نياز به تقسيمات حوزوی مجدد را ندارد. 

 غصب امالف دولتی:محکمه اختصاصی  –چهارم 

زون های محکمه اختصاصی رسيدگی به قضايای غصهب  1399مطابق ت کيل  سال  -1

 امالف دولتی لغو گرديده است.

محکمه اختصاصی رسيدگی به قضايای  غصب امهالف دولتهی  1399در ت کيل سال  -2

در محدده شهر و ولسوالی های کابل ايجاد گرديده است، محکمه متهذکره قضهايای غصهب 

رن  ای دولتههی کههه ده جريههب يهها بي ههتر از رن را احتههوا نمايههد اعههم از اينکههه بههاکیزمههين ههه

 ساختمان اعمار گرديده باشد يا خير مورد رسيدگی قرار ميدهد.
ی در کابل قضايا کمتر از ده جريب و در ساير وکيات تمام قضهايا غصهب امهالف دولته -3

مههورد رسههيده گههی قههرار طبههق ت ههکيل توسههح ديوانهههای ابتدائيههه و اسههتيناف حقههوا عامههه 

 ميگيرد.((
مقههام محتههرم شههورايعالی سههتره  7/5/1399يادداشههت فههوا طههی پي ههنهاد بههه جلسههه مههور  

 ( هدايت یيل صدور يافت:211محکمه تقديم در نتيجه قرار تصويب شماره )

 ))متن پي نهاد تائيد است، طی متحدالمال به جميو محاکم تعميم گردد.((

   وا بدينوسهيله بهه عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجهومراتب مندرج تصويب شماره ف

ا  مربوط طور متحدالمال اخبار ميگردد تا رنهرا بهه مراجهو یيهربح خهويش تک يهر نمهوده و فقها

 اجراأت مقتضی و قانونی بعـمل ررند.

  5/6/1399مؤرخ  ( 750-676)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:

ه رياست محترم ديوان جهزاء مقهام سهتره محکمهه در رابطهه به( 54بر68استهدائيه شماره )

 دعوی حق العبدی قصاص مواصلت ورزيده که محتوی یيل را افاده مينمايد:

( 2طوريکه قوانين نافذه ک هور مهن جملهه قهانون اجهرارت جزائهی مطالعهه ميگهردد فقهره)))

ب رن در جههرايم قتههل و جههرح کههه موجهه»( رن در مههورد چنههين صههراحت دارد 189مههاده )

قصاص  يا ديت باشد به مدعی حق العبد فرصت داده شود که در محکمه قبل از رسهيدگی 

( مهاده متهـذکره 3و فقهره )« به دعوی څارنوال دعوی حق العبدی)قصاص( را اقامهه نمايهد

دعههوی جزائههی حههق العبههدی در محههاکم جزائههی مربههوط و دعههوی » چـنههـين بيههان ميداردکههه 

بالترتيب فقهره  « ـوال در عين محکمه جزائی داير ميگرددجبران خساره توأم بدعوی څارن

مهدعی حهق العبهد نمهی توانهد بعهد از صهدور حکهم » ( ماده متهذکره چنهين صهراحت دارد4)

جزائی از طرف محکمه ابتدائيه، دعوی جبران خساره را در مراحل استينافی اقامهه نمايهد 

ی )جزائههی( در زمينههه در ايههن صههورت مههدعی حههق العبههد ميتوانههد بعههد از صههدورحکم قطعهه

البته محکمه « دعوی جبران خساره را در محکمه مدنی مطابق قواعد مربوطه اقامه نمايد

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 

ه رسههيدگی دعههوی قصههاص رابطههور م ههخؤ قبههل از اقامههه دعههوی جزائههی ( رن کهه2فقههره)
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څارنهـوال در پي ههگاه محکمههه جزائهی پي ههبينی کههرده و رنههرا منحيهی تکليههف قههانونی محههاکم 

( اقامه دعوی حق العبهدی جبهران خسهاره تهوأم بهدعوی 4و3جزاء دانسته است اما فقرات )

ير دعوی حق العبدی جبهران جزائی در عين محکمه جزائی و در صورت عدم توأم در سا

خساره را به محکمه مربوطه مدنی ابتدائيهه ههدايت داده و پي هبرد دعهوی جزائهی را بهدون 

( 189(مهاده)2دعوی مدنی جبران خسهاره صهراحت بخ هيده در مسهئله مهورد بحهی فقهره )

ا.ا.ج رعايههت شههده و بههه منصههوص تصههريح شههده جنبههه تطبيقههی رن عملههی بههه نظههر ميرسههد 

ديههوان جهزاء بهدون صههراحت قهانونی رجحهان نخواهههد داشهت افهزون بههرين انحصهار رن بهه 

( قههانون اجههرارت ج. در 197( مههاده)2( کههود جههزاء و فقههره )546مطههابق صههراحت مههاده )

مرحله استيناف رسيدگی بدعوی جزائی محدود و م هروط نگرديهده چهه حکهم قصهاص در 

احهل محاکمهاتی سهه مسئلۀ مورد بحی منجانب محکمه یيصالح اصدار يافتهه مسهتوجب مر

گانههه مههی باشههد و محکمههه اسههتيناف در محههل و موقعيههت خههود بههر حکههم محکمههه ابتدائيههه 

( قانون اجرارت 189( ماده )2رسيدگی نموده تقيد رن بديوان مدنی باعی اخالل متن فقره )

 ((ج. و قدامت رويه محاکم در زمينه خواهد شد.

عمهومی تهدقيق و مطالعهات محهول مطلب مورد استهداء جنسااغر  ابراز نظهر برياسهت  

 گرديد که مدققين قضائی در مورد یيالا ابراز نظر نموده اند.

م ( قانون اجرارت جزائی در مهورد جهراي189( ماده)2طبق محتوی و ترکيب متن فقره )))

قتههل وجههرح کههه موجههب رن قصههاص يهها ديههت باشههد محکمههه یيصههالح بههرای رسههيدگی رن، 

 محکمه قبل از رسيدگی بهه دعهوی څهارنوال بهه»دی رنمحکمه جزائی ميباشد زيرا متن بع

ميباشهد و تقيهد محکمهه بهه )قبهل از رسهيدگی بهه دعهوی « مدعی حق العبدی فرصهت ميدههد

مهان څارنوال( ن ان ميدهد که مراد از محکمه که به دعوی حق العبدی رسيدگی مينمايهد ه

مهی باشهد و در  محکمه است که به دعوی څارنوال رسهيدگی مينمايهد و رن محکمهه جزائهی

 ( مههاده متههذکره کههه جبهران خسههاره را عليحههده از دعههوی جزايهی حههق العبههدی تههذکر3فقهره )

ر نموده و در حالت توأم با دعوی څهارنوال در عهين محکمهه جزايهی دايهر ميگهردد و ههم د

( در بين ساير دعاوی صرف دعوی جبهران خسهاره را اختصهاص داده کهه مهدعی 4فقره )

د از صههدور حکههم جزايههی از طههرف محکمههه ابتدائيههه دعههوی جبههران حههق العبههد نميتوانههد بعهه

ی خساره را در مراحل استينافی اقامه نمايهد و بعهد از صهدور حکهم قطعهی در زمينهه دعهو

کهه  جبران خساره را در محکمه مدنی مطابق قواعد مربوط اقامه نمايد، علت رن اين است

ی ميباشهد کهه دعهوی جزايهی دعوی حق العبدی دو نوو اسهت يکهی جزايهی و ديگهر رن مهدن

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.

اص يها به نظر ما در رسيدگی دعاوی حهق العبهدی جهرايم قتهل و جهرح کهه موجهب رن قصه

د و موضوو دعوی حق العبدی کهه در نديت باشد ديوان های جزايی محاکم یيصالح ميباش

( قانون اجرارت جزايهی یکهر گرديهده دعهاوی جبهران خسهاره بهوده کهه 189( ماده )4فقره )

جنبه مدنی دارد و صالحيت رسيدگی رن در صورتيکه در محکمهه ابتدائيهه تهوأم بها دعهوی 

بعهد از صهدور حکهم قطعهی جزايهی از صهالحيت محهاکم مهدنی  جزايی اقامهه نهه شهده باشهد
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( قانون اجرارت جزايی مختل مهی گهردد 189( ماده )2ميباشد که در اين صورت نه فقره )

 و نه قدامت رويه قضائی.((

مقهام  3/4/1399حينيکه تفصيل جريان موضوو توأم با اصل نظر تدقيقی در جلسه مهؤر 

 ( هدايت یيل صدور يافت.164شماره ) محترم شورايعالی مطرح و طی تصويب

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

و مراتب مندرج تصويب شماره فوا بدينوسيله به عمهوم محهاکم اسهتيناف وکيهات و مراجه 

 ر متحههدالمال اخبههار گرديههد البتههه رنههرا بههه مراجههو یيههربح خههويش تک يههر نمههودهمربههوط طههو

 عندالموقو مطابق رن اجرارت مقتضی و قانونی بعمل مياورند.

  16/6/1399مؤرخ  ( 825-751)متحدالمال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی:

رم محت رياست ارتباط محاکم وزارت 12/11/1395( مور 1302قبالا استهدائيه شماره )

 امور داخله حسب یيل واصل رمده بود. 

ر مورد ( قانون اجرارت جزائی د342الی  334طوريکه مقام عالی رگاهی دارند مواد ))) 

 نظر رهائی م روط احکام صادر نموده است که از چندين سال بدينسو احکام مواد مورد

يده رم تطبيق گردارنوالی ها و محاکم محتڅبا در نظرداشت شرايح رن از طرف محابس، 

ح و ميگردد اما محکمه محترم استيناف وکيت هرات به دليل عدم امکان تحقق شراي

د ( قانون اجرارت جزائی مبنی بر اينکه "دست بن335( ماده )3رهائی م روط جزء )

ام احک مراقبتی الکترونيکی" در افغانستان مورد استعمال نبوده بدين ملحوظ از اصدار

ا مربوطه به رهائی  ر دم روط ابأ ميورزند در حاليکه در محابس افغانستان مخصوصا

 وکيت هرات واجدين شرايح رهائی م روط مطابق مواد قانون متذکره وجود دارند.

ره طوريکه مقام عالی بهتر ميدانند تطبيق احکام رهائی م روط فوايد زياد به ادا

 دند.نون از رن مستفيد گرمحبوسين و خانواده های رنها دارد که بايد طبق احکام قا

و مان بناءا در مورد دست بند مراقبتی الکترونيکی که در محکمه استيناف وکيت هرات

ا طالب هدايت ميباشيم.((  تطبيق احکام رهائی م روط قرار گرفته است احتراما

 که در زمينه رياست محترم تدقيق و مطالعات حسب یيل ابراز نظر نموده اند.

نون ( قا335( ماده )3الذکر در مورد رهائی م روط که طبق فقره )))استهدائيه فوا 

ح اجرارت جزائی نسبت نبود دست بند مراقبتی الکترونيکی محاکم به خاطريکه شراي

ا ره مرهائی م روط متحقق نيست در اجرای رن حکم نمی کند به مالحظه استهدائيه متذک

 مدققين قضائی بدين نتيجه رسيديم:

در تصميم خود مبنی بر رهائی م روط مکلف به یکر شروط مندرج از اينکه محکمه 

د ( قانون اجرارت جزائی گرديده که يکی از رن شروط، دست بن335( ماده )3فقره )

 اگر مراقبتی الکترونيکی است لذا امتناو محاکم در نبود شرايح متذکره بر جا بوده

مام يد ت روط مستفيد گردند باادارات اجرائی ميخواهند که محبوسين از مزايای رهائی م

 شرايح را فراهم نمايند.((
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شورايعالی  18/1/1396نظر فوا رياست محترم تدقيق و مطالعات در جلسه مور  

زمان  ( مبنی بر تائيد نظر تدقيقی صادر که در رن42مطرح و در زمينه تصويب شماره )

 به مرجو مستهدی اخبار گرديد.

رم محت وضوو باکثر پي نهاد رياست داراکن اء، مقاماکنون با در نظر داشت عموميت م

مبنی بر تعميم تصويب نمبرفوا  5/1/1399شورايعالی ستره محکمه در جلسه  مور 

 هدايت فرمودند.

وم مقام محترم شورايعالی ستره محکمه بعم 18/1/1396( مور  42بدينوسيله مصوبه )

ه بنرا ال تعميم ميگردد، البته رمحاکم استيناف وکيات  و مراجو یيربح طور متحدالم

 تا مطابق رن اجراأت نمايند. کنندمراجو یيربح خويش تک ير 

  1/6/1399 مؤرخ ( 4031-3427) متحدالمال شماره 

 :آمریت عمومی اداری قوه قضائیه 

 موضوو: در مورد قاچاا مواشی به خارج از ک ور

، تقنينهی و قضهائی، رياسهت امهور حقهوقی 22/5/1399( مهور  5573)  مکتو  شماره

معاونيت نظارت و حراست از قانون، رياسهت عمهومی اداره امهور رياسهت جمههوری ا.ا، 

( مههور  726کههه اصههل رن بههه وزارت محتههرم ماليههه صادرشههده یريعههه صههادره شههماره )

رمريت اسناد و ارتباط، رياست تحريهرات مقهام ب هرح یيهل توصهل ورزيهده  29/5/1399

 است.

اداره محترم ارگان های محل بهه  29/4/1399( مور  864رب1476))مکتو  شماره )

رياست دفتهر  24/4/1399( مور  67اين اداره واصل و نگاشته اند که مکتو  شماره )

ر وکيت محترم پکتيکا پيرامون قاچاا گوسفند از طريق راه های فرعی و اصلی بهه ک هو

ان گوسهفند از جانهب پاکستان مواصلت ورزيده و طی رن نگاشته کهه بعضهی وقهت قاچهاقبر

ارگههان هههای ک ههفی و امنيتههی دسههتگير و از طههرف مراجههو عههدلی و قضههائی بنههابر عههدم 

 موجوديت هدايت واضح پيرامون موضوو، رها می گردند.

ا نگاشته می شود؛ ماده يکصهدو ه هتادو چههارم قهانون گمرکهات  پيرامون موضوو احتراما

خته بهه مفههوم ايهن مهاده قاچهاا شهنا ( انجام فعاليهت ههای یيهل1چنين صراحت دارد: فقره )

 شده و مرتکب رن طبق احکام اين قانون مجازات می گردد.

( مههاده متههذکره: "دخههول يهها خههروج امههوال از قلمههرو گمرکههی ک ههور مغههاير 1بنههد ) -

ی يها احکام اين قانون و سهاير اسهناد تقنينهی گمرکهی بهه منظهور فهرار يها اجتنها  از بازرسه

 نظارت گمرکی."
فری سهمتذکره: "بارگيری، تخليه و انتقال اموال، مسافرين و وسايل ( ماده 6بند ) -

مورين مربوط از يم وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر در محل غير مجاز، بدون اجازه مها

 گمرف." 
هم نههان قابههل يههادروری اسههت کههه مههاده يکصههد وه ههتاد وش ههم قههانون گمرکههات در  -

نمههوده اسههت از قبيههل جريمههه و ضههبح  مههورد مجههازات قابههل تطبيههق بههر قاچههاا را پي ههبينی

 مال.((
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انونی بنابراين، وزارت محترم ماليه طبق احکام قانون گمرکات با همکاری پوليس تهدابيرق

 اتخای نمهوده و جلهو ارسهال مواشهی از طريهق راه ههای غيرقهانونی بهه خهارج از ک هور را

ف و مکلفيهت گرفته و هم نان ارگان های محترم عدليه و قضائی مکلف بهر اجهرای وظهاي

ی ايهم های قانونی خويش می باشند.  بنابراين، از ارگان های محترم عدليه و قضهائی متمنه

تها در عرصهه  هنهدکه طی متحد المال به تمام بخش های مربوطهه خهويش ههدايت واضهح د

و از  رسيده گی به اين م کل تعلل نه ورزيده و مکلفيت های قانونی خهويش را انجهام داده

 خويش اين اداره را اطمينان داده، ممنون سازند. چگونگی اجرارت

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
 

 

  اصد(اصد(د اسالمي شريعت موخې )مقد اسالمي شريعت موخې )مق
(21) 

 فهرست:

 

 9 ................... پلوه له عقا  او ثوا  حکم، شرعي د ولونهډ موخو د: مطلب لسم
 10 ............................ دي واجب يې لړراو کسته ېچ مصلحتونه هغه: ړیلوم

 10 ........................... دي مستحب يې لړراو کسته ېچ مصلحتونه هغه: مي دوه

 11 ................................ دي مباح يې لړراو کسته ېچ مصلحتونه هغه: مېيدر

 11 ............................ پلوه له کونېپر او دوام د ولونهډ موخو د: مطلب وولسمي

 11 ........................... پلوه له یاځ د دوېصادر د ولونهډ موخو د: مطلب دوولسم

 11 ......................................................................ېموخ شارو د: ړیلوم

 11 ...................................................................... ېموخ مکلف د: مي دوه
 

  لسم مطلب: د موخو ډولونه د شرعي حکم، ثوا  او عقا  له پلوه لسم مطلب: د موخو ډولونه د شرعي حکم، ثوا  او عقا  له پلوه 
شاګرد امام قرافي  دغه ويش العز بن عبدالسالم رحمه هللا کړی، چې په اړه يې د نوموړي

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 

شان مصلحت پوړۍ په پوړۍ پورته کېږي او مستحبوالی هم مرتب کېږي، بيا همدا 
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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 

 1ده.
 :په کندې توګه بيانووخو دلته موږ يواځې د مصلحتونو د کسته راوړلو حکمونه 

  لومړی: هغه مصلحتونه چې کسته راوړل يې واجب ديلومړی: هغه مصلحتونه چې کسته راوړل يې واجب دي
ددې موخو کسته راوړل ځکه واجب دي، چې په دې کې ستر مصلحتونه شتون لري، 

 2چې په درې ډوله دي، افضل مصلحتونه، متوسح مصلحتونه او فاضل مصلحتونه.
قا  عاو په نه کولو کې يې ياد مصحلتونه هغه مصلحتونه دي چې په کولو کې يې ثوا  

 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 

او حاکمانو سره مرسته کول او همدا  شهادت د حکمونو او مسايلو زده کړه، د امامانو
 3شان د قررنکريم حفظول.

  : فر  عين
په مکلفينو باندې د اړينو شرعي حکمونو زده کړه فر  عين ده، لکه د لمونځ، روژې، 

 4حج او عمرې د حکمونو زده کړه.
د واجبو مصلحتونو مرتبه د تل لپاره د هغوي کسته راوړل دي، که هرڅومره د هغوي 

ا ټيټه شي، موږ يې هماغه ټيټي پوړۍ د مصحلتونو ته راښکته کوو چې مرتبه ر
 5مستحبوالی 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 

  6دی.

  یې مستحب ديیې مستحب ديدوه یم: هغه مصلحتونه چې السته راوړل دوه یم: هغه مصلحتونه چې السته راوړل 
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 

 7مرتبې ټيټه مرتبه که له چا څخه د کسه ووتله، نو بيا د مباح مرتبې سره برابرېږي.
ې چته، غه دي چې په کولو کې يې ثوا  او په نه کولو کې يې عقا  نه شياد مصلحتونه ه

 په کندې دوه ډوله دي:
 الف: سنت کفايي

 ر...ې نولکه سالم اچول، ریان او اقامت کول، پرنجي کوونکي ته يرحمم هللا ويل او داس
  : سنت عين

 1تنه کول.لکه د غوره شوو ورځو روژې نيول، د اخترونو لمونځونه او د ناروغ پوښ

                                                 
 .۳/۱۳۶أنوار البروا، للقرافي،   1
 .۱/۷۵وګوره! قواعد األحکام،   2
 .۱/۷۱مخکينۍ مرجو،   3
 عينې مخکينۍ مرجو.  4
 .۱/۷۷مخکينۍ مرجو،   5
 .۱۵۱مقاصد ال ريعة اکسالمية عند العز بن عبدالسالم، وګوره!   6
 .۱/۷۷قواعد األحکام،   7
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 ښايي همدغه ډول مصلحتونه له حاجياتو څخه مراد وي.

  درېیم: هغه مصلحتونه چې السته راوړل یې مباح ديدرېیم: 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 

 2تحسينياتو څخه همدا مراد وي.
 نه پروکړم، چې واجب مصلحتووروسته له پورته بيان څخه اړينه ده چې دېته هم اشاره 

ته  مستحبو او مستحب پر مباحو لومړيتو  لري او کله چې يې ترمنځ ټکر راشي واجبو
 و اوپه مستحبو او مباحو باندې لومړيتو  ورکول کېږي، همدا شان که چېرته د مستحب

مباحو ترمنځ ټکر راشي، مستحبو ته پرې لومړيتو  ورکول کېږي، لکه څرنګه چې 
 ر فر  کفايي او سنت عين پر سنت کفايي باندې لومړيتو  لري.فر  عين پ

  یوولسم مطلب: د موخو ډولونه د دوام او پرېکون له پلوهیوولسم مطلب: د موخو ډولونه د دوام او پرېکون له پلوه
له مها ل پاتې مصلحتونو او لنډمصلحتونه د هغوي د ګټې د دوام او نه دوام له پلوه ت

ې لحتونو ته وي ل کېږي، چې له تل پاتې مصلحتونو څخه موخه هغه دي چې ګټه يمص
چې  دايمي او يا د اوږدې مودې لپاره وي، لکه وقف، ځکه وقف ترهغې دوام کوي ترڅو

اره تونو څخه موخه هغه دي چې ګټه يې د لږ وخت لپجلشتون ولري او د لنډ مهاله مص
 وي، لکه عادي خېر او ښېګڼه.

رې خو کله چې د تلپاتي مصلحت ټکر د لنډ مهالي سره راشي، تلپاتې مصلحتونو ته پ
 ړيتو  ورکول کېږي.لوم

  دوولسم مطلب: د موخو ډولونه د صادرېدو د ځای له پلوهدوولسم مطلب: د موخو ډولونه د صادرېدو د ځای له پلوه
ره موخې د صادرېدو د ځای له پلوه د شارو او مکلف مصلحتونو ته په کندې توګه س

 وي ل کېږي:

  لومړی: د شارع موخېلومړی: د شارع موخې
لري،  له خپلو امرونو او نواهيوو ترشا دا هغه سپېڅلې او سترې موخې دي چې شارو يې

اراده لري، چې هغه د مصلحتونو کسته  و جل  جالله د هغې د کسته راوړلچې هللا
 3راوړل او د فسادونو لرې کول دي.

امام خادمي بيا يادې موخې داسې تعريفوي: هغه مقاصد چې هللا جل جالله د هغوي قصد 
او د حکمونو په بيانولو سره کړی د شارو  ود وحي په نازلولو، د شريعت په وضو کول

ې بلل کېږي، چې په ټوله کې د غه موخې د مصحلتونو په کسته راوړلو، د فسادونو موخ
 4په دفو کولو او د هللا جل جالله په بندګۍ او پېروۍ کې په ښه توګه ننداره کېږي.

  دوه یم: د مکلف موخېدوه یم: د مکلف موخې
لري د  پلې وينا، کړنې او تصرفاتو تر شاټولې هغه موخې او نيتونه چې مکلف يې د خ

بلل کېږي او د يادو موخو په وسيله د کړنې د صحت، فساد او بطالن  مکلف موخې
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 

                                                                                                                          
 .۱/۷۴مخکينۍ مرجو،   1
 .۱۵۱مقاصد ال ريعة األسالمية عند العز بن عبدالسالم،   2
 .۱۲۳المقاصد عند ابن تيمية،   3
 .۱/۳۹. او اکجتهاد المقاصدي، ۱/۸۴المقاصد ال ريعة،   4
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چاره او کړنه د شريعت سره برابره ده او که  توګه دا هم ترې په کس راځي چې ريا ياده
 1ورسره 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 

الوالی مومي او هم ترې دا په وسيله صحيح قصد له فاسد او عبادت له عادت څخه ج
 2کسته 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 
و او صکه چېرته د مکلف نيتونه او موخې د شارو له موخو او ارادې او د راغلو نصو

سره برابرې او د هغوي په رڼا کې وې، نو بيا پرې د صحيحوالي حکم کېږي  کرښوونو
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 

 3م خالي نه وي.کېږي، چې له ګناه او سزا څخه به ه
 ي:موخو سره د اړيکې له پلوه کندې ډولونو ته وي ل کېږله د مکلف موخې د شارو 

که د ملکف موخې او کړنې د شارو له موخو سره د کړنې او قصد له پلوه برابرې  -۱
وې، لکه لمونځ، روژه، صدقه، حج او عمره چې د دوي په کولو سره د هللا جل جالله، له 

ېروۍ او د واجبو او مستحبو د اداء کولو اراده لري، يا ددې لپاره د شپې امرونو څخه د پ
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 

ه له امرونو څخه پېروي وي، نو بيا کړنۍ ددې لپاره پرېږدي چې موخه يې د هللا جل جالل
 4په دې کې کومه ستونزه ن ته چې په کړنو يې د صحت حکم وشي.

د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په قصد کې مخالفت ولري، لکه د  -۲
واجباتو پرېښودل، د حرامو سرته رسول او د دروغو شهادت ورکول، په داسې حال کې 

هرڅه د شارو له موخو سره مخالفت لري او بيا يې هم ورته چې په دې پوه وي چې دا 
 5مال تړلې وي، نو پرته له شکه پرې د بطالن حکم کېږي.

د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې برابرې وي اما په قصد  -۳
کې ورسره مخالفې وي، په داسې حال کې چې مکلف په دې علم و نه لري چې زما 

رو له موخو سره په کړنو کې برابرې دي، لکه د خپلې ښځې سره کوروالی کړنې د شا
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 

ف چې يو تن په دې نيت مړ کړي چې دی او نه يې کوم مصلحت پرېښی دی، يا لکه څو
 6معصوم الدم دی او وروسته بيا روښانه شي چې پر همدې مقتول يې د وينې پور درلوده.

د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې برابرې وي اما په قصد  -۴
 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 

                                                 
 .۱/۸۴، المقاصد ال ريعة  1
 .۱۲۳المقاصد عند ابن تيمية،   2
 . ۱/۸۶وګوره! المقاصد ال ريعة، للخادمي،   3
 .۱/۲۵۸. او قواعد األحکام، ۳/۳۴وګوره! الموافقات،   4
 .۳/۳۴الموافقات،   5
 .۳/۳۴مخکينۍ مرجو،   6
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ترکسه او خلم يې عزت وکړي، چې ددې حکم له مخکيني ډول څخه ځکه سخت دی 
 1چې په دې کې رياء، نفاا او د هللا جل جالله د حکمونو اړول دي.

مخالفې او په قصد کې د مکلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې  -۵
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 

له کبله چې په دې برخه کې راغلي دي بدې ګڼل شوې  واو داسې کړنې د عمومي دکيل
 2دي.

او په قصد کې  کلف موخې او کړنې د شارو له موخو سره په کړنو کې مخالفېد م -۶
لفت ورسره برابرې وي او دی په دې پوه نه وي چې کړنې يې د شارو له موخو سره مخا

 لري، چې په دې حالت کې کندې دوه حالته متصور دي: 
 
 
 

 لومړی حالت: 
ي، ځکه چې د کړنو د که دې ته وګورو چې په قصد او نيت کې ورسره برابرې د

ي فې دسموالي او نه سموالی تله نيت دی او دا چې کړنې يې د شارو له موخو سره مخال
 نو هغه له قصد او علم څخه پرته دي، نو بايد چې کړنې يې صحيح وګڼل شي.

 دوه يم حالت:
ه پلوه که دې ته وګورو چې کړنې يې د شارو له موخو سره عمالا مخالفې دي او له بل پ

قق اځې نيت سره دده قصد د شارو قصد متحقق کړی نه دی، بلکې يواځې فعل يې متحيو
، شوه کړی، چې هغه هم مخالف دی له شارو سره، نو دلته امت ال او پېروي رامنځته نه

 نو کړنې يې صحيح نه ګڼل کېږي.
 يالې بډنو لومړې ډلې له معامالتو پرته، د قصد لوري ته لومړيتو  ورکړی او دوه يمې 

ې د لې چپه مطلق ډول فساد ته لومړيتو  ورکړی او هره هغه کړنه يې باطله او فاسده بل
 قصد يې ورسره برابر وي. څه همکه موخو سره مخالفه وي، له شارو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 قضاء داسالمی شریعت موخې )مقاصد(

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

 ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
 پیوست به گذشته                                                                       
 

  احکام قصاص و ديات در شريعت اسالمیاحکام قصاص و ديات در شريعت اسالمی
 فصل دوم

 فهرست:
 

 14 ............................................................ «اَرش» نفس مادون در تيد( احکام)

 اول مبحی

 15 ....................................................................... نفس مادون بر اتيجنا انواو

 دوم مبحی

 16 ............... .گردديم واجب ارش اي تيد در نفس، مادون در اتيجنا انواو از که رن ه

 سوم مبحی

 16 ........................... است معلوم نفس مادون بر تيجنا در ها رن  انداز که یها ارش

 16 ............................................................................................. اول  مطلب

 19 .............................................................................................. دوم مطلب

 20 .......................................................................................... چهارم مبحی

 24 ............................................................................................. پنجم مبحی

 25 ............................................................................................. ش م مبحی
 

  ««اَرشاَرش»»)احکام( دیت در مادون نفس )احکام( دیت در مادون نفس 
 تمهید و روش تحقیق: -509

د ديت در مادون نفس عبارت است از مالی که بر خود جانی يها عاقلهۀ وی کزم ميگهرد
 تا جهت تعويض از تجاوز بر مادون نفس، به مجنی عليه بپردازد.

ديهت  رن را ديت می گويند، )اَرش( نيز می نامند، ولی وقتی که رن را فقهاء طوری که
  بگويند، مقيد به مادون نفهس اسهت جههت رنکهه از ديهت نفهس تمييهز گهردد، زيهرا ديهت نفهس

ا به صورت مطلق و بدون قيد نفس یکر ميگردد.  غالبا

                                                 
اسهالمی پهوهنحی ادبيهات پوهنتهون صهنعاء، اسهتاد سهابق شهريعت اسهالمی و استاد فقه مقايسوی ديپارتمنت تحقيقات  1

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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و  )اَرش( گههاهی شههريعت مقههدار رن را تعيههين کههرده اسههت کههه رن را ارش مقههدر گوينههد،
ق گاهی مقدار رنرا تعيين نکرده و رن را مفهو  بهه تعيهين قاضهی نمهوده اسهت کهه از طريه

 )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 

ه که به بدن مجنی عليهه رسهاندنظرداشت نوعيت تجاوز و جسامت رن و با توجه به صدمۀ 
 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:
 نواو جنايات بر مادون نفس.ا -مبحی اول
 رن واجب ميگردد.ن ه که از اين انواو ديت يا اَرش در ر -مبحی دوم
 رش های مقدر در مادون نفس.ا -مبحی سوم

 رش های غير مقدر و چگونگی تعيين مقدار رن ها.ا -مبحی چهارم
 ارش زن مسلمان. -مبحی پنجم
اقلۀ جانی  از ديهت يها ارشهی کهه بهر او واجهب گرديهده اسهت عرن ه را که  -مبحی ش م

 متحمل می شوند.
 مسلمان. ش نسبت به غيرديت و ار -مبحی هفتم

  مبحث اولمبحث اول

  انواع جنایات بر مادون نفسانواع جنایات بر مادون نفس
 نوو اول: -510

 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،  

لهم ، ک يدن چ م هها، قطهو پناخن، بينی، زبان، یکر )رلت تناسلی(، بيضه ها،  گوش، لب
های چ م، م گان، قلو و کسر دندان ها و حلق موی سهر، ريهش، ابهرو هها و بهروت، همهه 

 را شامل می شود.
 نوو دوم: -511

ائی بها از بين بردن منافو اطراف با وجود بقای خود رنها است، مانند از بين بهردن شهنو
 .دست با وجود بقای خود دست وجود بقای خود گوش، م ل از کار انداختن و فلج ساختن

 نوو سوم: -512
نههوو سههوم، عبههارت اسههت از شههجاج و شههامل ايههن ههها اسههت: حارصههه، دامعههه، داميههه، 

هها  باضعه، متالحمه، سمحاا، موضحه، هاشمه، منقله، رمه و دامغه و مامعانی اين شجاج
بت را و مواضو رنها را در بدن مجنی عليه، در جای که از قصاص در مهادون نفهس صهح

 نموده ايم قبالا بيان کرديم.
 نوو چهارم: -513

 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

 ست ها و پاها جايفه نيست.در زخم د
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 دوممبحث دوم

  آنچه که از انواع جنایات در مادون نفس، در دیت یا ارش واجب میگردد.آنچه که از انواع جنایات در مادون نفس، در دیت یا ارش واجب میگردد.
 ر تجاوز بر مادون نفس، ديت يا ارش واجب ميگردد:د -514

ی ايات بر مادون نفس را یکر کرديم، هرگاه جهانی مرتکهب يکهما انواو تجاوزات و جن
البتهه  از انواو رن گردد، هر نوعی که باشد، ديت بر جانی يا بر عاقلۀ وی واجب ميگهردد،

ايههن در صههورتی اسههت کههه جههانی رن را از روی خطهها مرتکههب شههده باشههد، يهها اينکههه عمههداا 
شههروط را در مبحههی مرتکههب شههده باشههد در حاليکههه شههروط وجههو  قصههاص کههه مهها رن 

 قصاص در مادون نفس ياد کرديم، تحقق نيابد.
هههم چنههان در  جنههايتی کههه عمههد و خطهها در رن مسههاوی باشههند،  ديههت يهها ارش واجههب 

ير ميگردد؛ زيرا اجرای قصاص در رن امکان پذير نيست. مانند جايفه در جراحهات و نظها
ل از رن صههحبت رن کههه در بحههی قصههاص در مههادون نفههس و شههرايح وجههو  رن بههه تفصههي

 کرديم.

  مبحث سوممبحث سوم

  ارش های که اندازۀ آن ها در جنایت بر مادون نفس معلوم استارش های که اندازۀ آن ها در جنایت بر مادون نفس معلوم است
 تمهيد و روش تحقيق: -515

بهه  ارش های مقدره و معينه در تجاوز بر مادون نفس، گاهی به مقدار ديت کامل يعنی
ايهن  است،انداز  ديت نفس است و گاهی اين ارش ها بي تر از ديت کامل و يا کمتر از رن 

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:
 رش های مقدره در نابود ساختن اطراف يا از بين بردن منفعت رنها.ا -مطلب اول
 ش های مقدره در شجاج و مجروحيت ها.ار -مطلب دوم

 

  مطلب  اولمطلب  اول
 1ارش های مقدره در نابود ساختن اطراف يا از بين بردن منفعت رن ها.

 يان رن عده ارش های که در رن ها ديت کامل واجب ميگردد:ب -وکا ا -516
در تجههاوز بههر اطههراف )اعضههای بههدن( مجنههی عليههه بههر نحههوی کههه منفعههت مقصههوده از 

 ودن مجنی عليهه را بهه طهور کامهل از بهين بهرد و رن را بيکهاره نمايهد طرف يعنی عضو ب
 اين امر به دو صورت واقو می شود:

 يعنی قطو عضو بدن است. –)اول( نابود ساختن طرف 
)دوم( از بين بردن منفعهت عضهو بهدن بها رنکهه از حيهی صهورت ظهاهری عضهو بهاقی 

ننهد امها  م ها بجای شان باقی مهی مامی ماند، م ل از بين برون بينائی چ م با رنکه خود چ
 بينائی ندارند.

قطههو رنههها يهها در از بههين بههردن منفعههت رنههها ديههت کامههل واجههب  اعضههای کههه در -517
 ميگردد:

ه سهاعضای که در قطو رنها يا در از بين بردن منفعت رنها ديت کامل واجهب ميگهردد، 
 نوو اند:

 بدن وجود ندارد. )نوو اول( رن عده اعضای است که نظير رنها ديگر در
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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.

 أ( بيان رن نوعی که در بدن يکی بوده و نظيری ديگری ندارد:) -518
و شش عضو را  مراد به اين نوو عضوی است که م ل ديگری برای او در بدن نيست

 در بر ميگيرد:
ود شه)اول( بينی است، خواه قسمتی از رن بريده شده باشد يا به طهور کامهل قطهو کهرده 

 يا تنها مارن بينی را قطو کند و مراد از مارن قسمت های نرم بينی است.
نمايهد  )دوم( زبان است، خواه رن را به تمامی رن قطو نمايهد، يها مقهداری از رن را قطهو

 ور کلی سخن گفتنش را از بين ببرد.که به ط
تی از )سوم( یکر )رله تناسلی( است، خواه همهۀ رن را بريهده باشهد، يها تنهها ح هفه )قسهم

 سر( رن را قطو کند.
دليل بر وجو  ديت در قطو ايهن اعضها، حهدي ی اسهت کهه از سهعيد بهن مسهئب )ر ( 

و در قطهو یکهر  در قتهل نفهس ديهت اسهت»روايت کرده اند که رسهول اکهرم )ص( فرمهود: 
« )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 
قصهود و هم چنان در برخی از رنها حسن و جمال را از بين برده است ماننهد بينهی، زيهرا م

دن و حسهن و جمهال  اسهت، ديگهر اينکهه اتهالف عضهوی  از ايهن اعضهاء از بينی بوی کهر
تباه کهردن جهنس منفعتهی اسهت کهه از رنهها گرفتهه مهی شهود، زيهرا در بهدن انسهان عضهوی 

تهالف ديگری نيست که جای رن را پر کند در حاليکه از بين بردن منفعت جنس، هم مانند ا
 المغنی گفته است. نفس انسان است. چنان ه ابن قدامه حنبلی در کتا  

ههر  پ هت، در صهورتيکه مجنهی عليهه در اثهر ضهر   )چهارم( به همين گونهه اسهت، م 
 سبب وارد رمدن ضربه ر  منی از رن قطو گردد.به کوژ پ ت گردد يا اينکه 

)پنجم و ش م( مجرای بول و مجرای غايح از زن است. هرگاه شخصی زنی را چنهان 
ی گرديههد طههوری کههه بههول و غههايح خههود را ضههربی وارد کههرد کههه منجههر بههه افضههای و

 نگهداشته نميتوانست. )ديت کامل واجب ميگردد.(
  ( رن عده اعضای که به اين اعضای ش گانه اضافه می شوند:) -519

کزم است که عقل نيز به اين اعضای شش گانهه اضهافه گهردد. در صهورتی کهه مجنهی 
ديوانه شود، فقهاء گفتهه انهد کهه در  عليه در اثر تجاوز جانی، عقل خود را از دست بدهد و

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 

 1مسأله اختالفی هم وجود ندارد.
 جود دارد:ن عده اعضای که در بدن دوتا از رن ها ور -520

 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، 

بهاره هردو لب و ابروها نيز مي ود. البته در صورتيکه موی ابهرو از بهين بهرده شهود و دو
 ل ههردو پسهتان، ههردو نهوف سهر پسهتان هها و ههردو بيضهه هها نيهزبر نيايد. هم چنان شهام

 ميگردد.
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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.

سههي ب )ر ( روايههت کههرده انههد کههه  دليههل در ايههن بههاره حههدي ی  اسههت کههه از سههعيد بههن م 
يدن هردو گوش ديت کزم است، در هردو چ م ديهت اسهت و در بر»پيامبر )ص( فرمود: 

 «در هردو پای ديت است.
ديگر اينکه در قطو هردو عضو از اعضای یکهر شهده، نهابود سهاختن جهنس منفعهت از 

ن بود سهاختاين اعضا است، مانند نابود ساختن منفعت بينائی در دو چ م، يا قلو رنها، يها نها
 بريدن هردو گوش و از بين هردو ابروهها کهه ديگهرکامل حسن و جمال است، چنان ه در 

 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.
 چارتا از رن ها در بدن وجود دارد: ن عده از اعضاء کهر -)ج( -521

ای هههم چنان در رن عده از اعضای که چارتا از رنها در بدن وجهود دارد، ماننهد پلهم 
 هردو چ م و م ه های هردو چ م، در صورت اتالف رن ها ديت کامل واجب ميگردد.

 ر قطو مجموعی انگ تان ديت کامل است:د -522
يعنهی قطهو مجمهوعی رن  –ان هردو دست يا انگ تان ههردو پهای در قطو همگی انگ ت

 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.

 مکرر( دوم: در بيان تعدد ديت کامل:) -522
 و ديت يا سه ديت يا چهار ديت کامل واجب مهی شهود و مهرادگاهی برای مجنی عليه د

مهها از تعههدد ديههت کامههل همههين مطلههب اسههت و ايههن مسههأله بههه علههت موجبههات رن اسههت، ايههن 
دلل مهمطلبی است که امام کاسانی حنفی در کتا  بدايو خود رن را یکر کرده است و برای 

عمهر بهن خطها  )ر (  ساختن قول خويش به روايتهی اسهتدکل جسهته اسهت کهه از سهيدنا
نقل کرده اند که رن حضرت )ر ( بر شخصی که مردی را مورد ضر  قهرار داده بهود 

قهدرت  که در اثر رن عقل خود و بينائی خود را از دست داده و سخن گفته نميتوانست و از
 بر جماو کردن نيز باز مانده بود، چهار ديت را حکم فرمود.

، لذا ز اين اعضا را به طور کامل نابود کرده استعالوه بر اين جانی، منافو مطلو  ا
 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 
عهت و غايح خود را گرفته نتواند، دو ديهت کامهل را واجهب دانسهته اسهت، زيهرا جهانی، منف

طلو  از عضو را که عبارت از مجرای بول و مجرای غايح زن است، بهه طهور کامهل م
 از بين برده و نابود کرده است.

 وم: رن ه که در رن بي تر از ديت کامل واجب ميگردد:س -523
هيچ چيزی از يم جهنس بهدن نيسهت کهه در رن بي هتر از ديهت کامهل واجهب گهردد، بهه 

 انی، پهنج شهتر، يعنهی نصهف ع هر )پهنج فهی صهد( ديهتاست نای دندان ها، زيرا در هر دند
ا انسان دارای سهی و دو دنهدان اسهت، لهذا در کنهدن همهه دنهدان هها  ا از يهکامل است و عادتا

بين بردن منفعت رنهها، يهم صهد و شصهت شهتر ديهت کزم مهی ريهد، در حاليکهه ايهن مقهدار 
 شتر. بي تر از ديت کامل قتل نفس است، زيرا ديت نفس عبارت است از صد
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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 

ر ديت هر دندان، در حاليکهه در مقابهل نهؤ شهرعی ههيچ گونهه به واجب گ تن پنج شتر د
  1اجتهاد و قياسی جايز نيست.

 هارم: رن ه که در رن نصف ديت کامل واجب ميگردد:چ -524
در نههابود سههاختن عضههوی کههه دوتهها از رن در بههدن وجههود دارد، يهها از بههين بههردن کلههی 

صههف ديههت کامههل واجههب منفعههت رن، ماننههد قطههو يههم دسههت، يهها از بههين کلههی منفعههت رن، ن
 ميگردد.

هههم چنههان در اتههالف دو عضههو يهها از بههين بههردن منفعههت رن ههها از رن عههده اعضههای کههه 
منهافو  چهارتا از رن ها در بدن موجود است، مانند اتالف دو پلم چ م ها يا از بهين بهردن

 رن ها، نصف ديت کامل واجب ميگردد.
 دد:نجم: رن ه که در رن نصف ديت کامل واجب ميگرپ -525

 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.

 ن ه در رن ربو ديت کامل واجب ميگردد:ر - مش -526
وجهود دارد،  در قطو يم عضو از رن جمله اعضای که در بهدن انسهان ده تها از رن هها
 يا از بين بردن کلی منفعت رن، ع ر )ده درصد( ديت کامل واجب ميگردد.

  مطلب دوممطلب دوم
 2اَرش های مقدره در شجاج )زخم های سر و صورت( و جراحت ها

 يکم: اَرش موضحه: -527
موضحه عبارت از زخمی است که در ناحيۀ سر يا صورت در موضو استخوان ههای  

 رن تا رن حد است که به استخوان رسيده باشد.رن واقو شده باشد، انداز  
ۀ نبهی اهل علم اجماو کرده اند که اَرش رن مقدر و معلهوم اسهت، بهه دليهل اينکهه در نامه

« وفهی الموضهحۀ خمهس مهن اکبهل»کريم )ص( برای عمرو بهن حهزم )ر ( رمهده اسهت: 
 بههوداود،رواه ابهوداود و الترمههذی. يعنهی در موضههحه ديههت پهنج شههتر اسههت. ايهن حههديی را ا

 نسائی و ترمهذی روايهت کهرده انهد و ايهن تقهدير در اَرش موضهحه را از ابهوبکر )ر ( و
بهالد  عمر )ر ( نيز روايت کرده اند و به همين قول اند حنابلهه، حنفيهه، شهافعی و فقههای

 ديگر.
 اين مقدار ارش موضحه است، خواه موضحه خورد باشد يا کالن، خواه ظاهر باشهد يها

مهوی سهر يها در زيهر مهوی صهورت، فهرا و تفهاوتی در ارش رن بهه ميهان پوشيده در زير 
 نمی ريد.
 هاشمه: -دوم -528

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 

ين مقدار از زيهد بهن ثابهت )ر ( روايهت شهده اسهت و بهه هاشمه مقدر است به ده شتر و ا
اين قول اند حنابله، شافعی، ثوری و حنفيان نيز به همين نحهو گفتهه انهد. ولهی  رنهان هاشهمه 
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را بههه مقههدار ع ههر ديههت از جههنس دراهههم تعيههين کههرده انههد. برخههی از رنههان گفتههه انههد: ارش 
 د و نه اجماعی.هاشمه مقدر نيست، زيرا در مورد رن نه سنتی وجود دار

ايهن  ابن قدامه برای مقدر  بودن ارش هاشمه به ده شهتر اسهتدکل نمهوده اسهت بهه اينکهه
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 

 يم که با حضرت زيد بن ثابت )ر ( مخالفهت کهرده باشهد، لهذاصحابه کسی را سراغ ندار
 اين امر اجماو نيز پنداشته می شود.

که استخوان را بعد از شکستن رن از جهای خهودش بهه جهای  منقلۀ )زخمی -سوم -529
 ديگر نقل ميدهد(:

ن بارش رن به اجماو اهل علم، پانزده شتر است. در نامۀ نبی کريم )ص( برای عمرو 
ه يعنهی در منقله« وفهی المنقلهۀ خمهس ع هر  مهن اکبهل»ن گونه تصريح يافته اسهت: حزم اي

 ديت رن پانزده شتر است.
ۀ )زخمی که به پرد  مغز  سر ميرسد(:ر -هارمچ -530  م 

ارش رن ثلی )يهم سهوم( ديهت کامهل اسهت بهه قهول عامهۀ اههل علهم، بهدليل فرمهان نبهی 
و در زخههم « مأمومههۀ ثلههی الديههۀوفههی ال»کههريم )ص( در نامههۀ عمههرو بههن حههزم )ر (: 

ت مأمومه ثلی ديت واجب ميگردد. از ابن عمر )ر ( م ل اين از پيامبر )ص( نيز روايه
 شده است.
 امغۀ )زخمی که به مغز سر ميرسد(:د -نجمپ -531

ۀ ميباشد. حنابله به اين مسأله تصريح کرده اند.  ارش رن همان است که در رم 
 جايفۀ: -ش م -532

 است که در بدن که تا به جوف بدن ميرسد و در رن ثلی ديت کامهل اسهتجايفه زخمی 
ل رهم. دليهاين قول عامۀ اهل علم است و ازان جمله اند: حنابله، حنفيان، فقهای مدينه و غي

 «وفهی الجائفهۀ ثلهی الديهۀ»اين قول حديی رسول خدا )ص( در نامۀ عمرو بن حزم اسهت: 
ز بههن عمههر )ر (، از پيههامبر )ص( م ههل رن را نيههدر جايفههه ثلههی ديههت کزم ميگههردد. از  ا

 روايت کرده اند.
 ر ديگر جراحات بدن به است نای جايفه ارش مقدری نيست:د -533

ابههن قدامههه حنبلههی گفتههه اسههت: در جراحههت هههای بههدنی کههه بههدون قطههو اعضهها و کسههر 
 1استخوان ها باشد، به است نای جايفه، ارشی مقدری را علم و رگاهی نداريم.

  چهارمچهارممبحث مبحث 
 2اَرش های غير مقد ره برای جنايات مادون نفس و چگونگی تعيين مقدار رن ها

 رش غير مقدر چيست؟اَ مراد از  -534
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( 

 ردد. زيرا شريعت جبران خساره وارده بر او را تعيين نکرده است.تعيين ميگ
 اعده در مورد رن ه که در رن ارش غير مقدر واجب ميگردد:ق -535

اساس  و قاعده در بار  رن ه که در رن ارش غير  مقهدر،  واجهب  ميگهردد و در نتيجهه 
اری کهرده انهد،  به امری تعلق ميگيهرد کهه رن را بهه )حکومهت عهدل( يها )حکومهت( نهام گهذ
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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 

ا بايههد مجههازاتی را در پههی داشههته باشههد تهها اصههالا جنايههات وارد رمههده بههر م حههل معصههوم حتمهها
 مرتکب جانی منزجر گردد، يا جبران ضرر وارده بر مجنی عليه اعمال گردد.

بهر  وقتی که قصاص غير ممکن باشد، پس ناچار بايد جبران کنند  باشد تا محلی را که
ی ايههن جههرم رن تجههاوز واقههو شههده اسههت جبههران خسههاره نمايههد. از انجههای کههه شههريعت بههرا

تعويضی را مقدر نکرده است و ارشی را مقرر نفرمهوده اسهت پهس ايهن بهدان معنهی اسهت 
 رد.ککه شريعت رنرا به قاضی مفو  کرده است البته به طريقه که ما رن را یکر خواهيم 

ا مهچون ما رن ه را که در رن ارش مقدر است، یکر کرديم اين بدان معنی اسهت کهه در 
مهی  قدر واجب ميگردد، يعنی به همهان گونهه کهه فقههاء رن را تعبيهرعدای رنها ارش غير م

ف کنند،  )حکومت عدل( است. مگر در مورد جناياتی که ارش مقدری ندارند. فقهها اخهتال
ه نظههر دارنههد، برخههی از فقههها قسههمتی از ايههن جنايههات را از جملههۀ جنايههاتی مههی شههمارند کهه

ن اسهت، پهس مها در یيهل چگهونگی تعيهي دارای ارش مقدره هستند، وقتی که امر بدين گونه
ر وجهه ارش های غير مقدر را بيان خواهيم کرد و رنگهی به بيان جناياتی ميپهردازيم کهه به

جهه واتفاا در ميان فقهاء )حکومت عدل( در مورد رن ها به اجهرا در مهی ريهد و ههم چنهان 
 اختالف در بين فقهاء را در اين زمينه بيان خواهيم کرد.

 قدير و تعيين ارش غير مقدر:چگونگی ت -536
تعيين ارش غير مقدر، از طريق حکومت عدل صورت ميگيرد. بدين گونهه کهه مجنهی 
ه عليه قيمت گذاری می گردد که گويا وی غالمهی اسهت کهه ههيچ جنهايتی بهر بهاکی او ن هد

است يعنی صهحيح و سهالم اسهت و بهاز دوبهاره قيمهت گهذاری مهی شهود در حاليکهه بهر وی 
ده شده بوده و از رن صحت يا  گرديده است و رنگههی نقصهان قيمهت وارد رمهجنايتی واقو 

. را از قيمت اولی محاسبه می نماينهد کهه همهين تفهاوت قيمهت، اَرشم وی محسهو  ميگهردد
م الا قيمهت وی در وقهت صهحتش ده ههزار بهوده و بعهد از تجهاوز بهر او و جهور شهدنش از 

 سهت. پهس فهرا در ميهان ههر دو قيمهت عهددصدمۀ وارده، قيمتش به نه ههزار تنهزل يافتهه ا
يهم در ده اسهت لهذا وی مسهتحق  10/1يم است و به نسهبت رن بهه سهوی اصهل قيمهت رن 

 ع ر ديت خود ميباشد.
 ه کسی حکومت عدل  را انجام می دهد؟:چ -537

کسانی که به اين )حکومهت( مهی پردازنهد يعنهی بهه تعيهين ارش غيهر مقهدری کهه رن را 
شهود، عبهارت انهد از اههل خبهره کهه توسهح قاضهی در صهورتيکه مجنی عليه مسهتحق مهی 

 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 

د، لهذا بهدان هها تعلهق ميگيهرانجام دهند، زيرا اين گونه جنايات بهر مهادون نفهس، حهق العبهد 
 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 

نی ينش اهل خبره می پردازد، چنان ه برای مجنی عليه جواز دارد کهه بها جهاخودش به گز
 بر انتخا  کسی که اين )حکومهت( را انجهام دههد، بهدون رجهوو بهه قاضهی، انتخها  نمايهد

ری( ولی اين کار بايد به التزام به چگونگی  اجرای )حکومهت( از حيهی تقهويم )قيمهت گهذا
 ه باشد.بر نحوی که فقهاء یکر  کرده اند، همرا
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 گونگی )حکومت عدل( در زمان حاضر:چ -538
چون حکومت عدلی را که فقهاء برای تعيهين ارش غيهر مقهدری کهه مجنهی عليهه رن را 

د مستحق می گردد یکر کرده اند، مبنی بر رن است که رنان مجنهی عليهه را فهر  مهی کننه
 که او غالم است الی رخر رن ه که رن را تذکر داده اند.

می که در زمان حاضر )که بساط بردگی برچيده شده است(، غالمی پيدا ن اما ازانجای
راد شود پس تعيين قيمت مجنی عليه بها وجهود انههدام بردگهی، تعيينهی اسهت بهی فايهده کهه مه

 فقهاء از حکومت عدل گرچه بر وجه تقريب هم باشد، تحقق نمی يابد.
عرفهت تعهويض مناسهب بنابر رن، چون مقصود، تعيين ضرر وارده بر مجنهی عليهه و م

ن برای اين ضرر است، پس من بر اين نظرم که تعيين ضرر وارده بر مجنی عليه و تعيهي
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

 .عليه در مادون نفس، عبارت است از ع ر ديت وی در نفس و مانند رنجنايت بر مجنی 
 ناياتی که در رنها حکومت عدل است:ج -539

ی جنايات بر مادون نفس که در رنها حکومت عدل است، عبهارت انهد از رن عهده جنايهات
ه کههه در رنههها قصههاص و ارشههی مقههدر  نيسههت. در یيههل عههد  از رنههها را بهها توجههه و اشههاره بهه

قهدره مف فقهاء در مورد رن ها که ريا ارشی مقدره دارند يا از جملهۀ ارش ههای غيهر اختال
 هستند، تذکر ميدهيم.

 ج ها:بعضی از شجا -اوکا  -540
)حارصه( عبارت است از جراحتی که پوست را می شهگافد بطهور انهدف کهه خهون از 

کهه خهون از  رن ظاهر نمی شود )بازله( جراحتی اسهت کهه از رن خهون فهرو ميريهزد يعنهی 
و رن  رن سيالن می کند و ايهن را داميهه و دامعهه نيهز مهی نامنهد، بعهد از رن )باضهعه( اسهت

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 

اشهد باشد و اين دخول زياد باشد تها حهدی کهه از باضهعه زيهادتر بدر گوشت بدن داخل شده 
 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.

بلهه، در اين انواو پنج گانۀ شجاج، )حکومت عدل( است، نزد اک ر اههل علهم، ماننهد حنا
نهها مالکيان، حنفيهان، اوزاعهی و غيهر اي هان. بهه خهاطر اينکهه ارش ههای مقهدر  در بهار  ر

 نيست، در حاليکه قياس رنها به شجاج های ديگر درست نمی باشد.
 روحاتی که در مورد رنها ارش های مقدر  نيست:ج -ومد -541

و اين جراحات عبارت از زخم ههای اسهت کهه در سهاير قسهمت ههای بهدن غيهر از سهر 
صورت بوده باشد که جراحات سر و صورت را شجاج مهی نامنهد امها ايهن جراحهات غيهر 

شهی از شجاج اند و ارشی مقدری برای رنها نيست و هم چنان ههم ماننهد رن جراحتهی کهه ار
 دارند، نيز نمهی باشهند، پهس  در بهار  رنهها )حکومهت عهدل( اسهت. ماننهد زخهم ههای قسهمت

در هههيچ يکههی از رنههها ارشههی مقههدری نيسههت، لههذا در هههردو سههرين، سههينه ههها و ابروههها کههه 
 زمينه حکومت عدل واجب ميگردد.
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 1پهلو و ترقو : -سوم -542
 در مورد پهلو و ترقوه بنا به رأی م هور از شافعيان، حکومت عدل است.

نيامهده  اين قول حنفيان، امام مالم و ابن المندز است. زيرا در بار  رنها ارشی مقهدری
 مقدر بودن ارش تنها موقوف به امر شرو شريف اسهت، از انجهای کهه ازاست در حاليکه 

طرف شرو در زمينه چيزی مقدر ن ده اسهت، لهذا در مهورد واجهب اسهت کهه بهه حکومهت 
 عدل محول گردد.

ز حنبليههان گفتههه انههد: در زخههم پهلههو يههم شههتر و در ترقههوه دو شههتر اسههت، ايههن قههول را ا
ن قهول ابن قدامه استدکل کهرده اسهت بهه اينکهه ايهبرخی صحابه و تابعين روايت کرده اند. 

 از عمر بن الخطا  )ر ( و زيد بن ثابت منقول است.
 ی سر، موی ريش و موی ابرو ها:مو -هارمچ -543

ر دامههام مالههم، امههام شههافعی و ابههن المنههدز بههر ايههن باورنههد کههه در ايههن نههوو از مههو ههها 
ر يا مهرد يها در ريهش مهرد و يها دصورتيکه منجر به عدم دوباره روييدن موی در سر زن 

تهالف ابرو های رنها گردد، حکومت عدل است، اين گروه استدکل کهرده انهد بهه اينکهه در ا
ف اين موی هها بهر وجههی کهه بعهد از اتهالف دوبهاره نروينهد، اتهالف جمهال رنهها بهدون اتهال
 رنههامنفعت رنهاست، پس چنان ه در نفس ديت واجب ميگردد، ديتی نيست. چون در مورد 

ارشی مقدری وجود نهدارد، لهذا در بهار  رنهها ارش غيهر مقهدر يعنهی حکومهت عهدل واجهب 
 است.

و  حنفيان و حنبليان به ايهن مهذهب رفتهه انهد کهه در ايهن هها ديهت کامهل واجهب ميگهردد،
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(.

ه از علی )ر ( و زيد بن ثابت )ر ( روايت کرده اند که رنها در مورد موی ها گفته
ان اند: در مورد اين ها ديت واجب است. دليل اين قول رن اسهت کهه مهوی در زنهان و مهرد

ش در مهرد نيهز جمهال کامهل اوسهت در حاليکهه جمال کامل شمرده می شهود، ههم چنهان ريه
نهابود کههردن کامههل جمهال، کمههال ديههت را موجهب ميگههردد، چنان ههه در اتهالف گههوش کههر و 

تن ناشنوا و بينی که قدرت بوئيدن را ندارد، ديهت کامهل اسهت، از طهرف ديگهر نهابود سهاخ
نهها جمال ايهن مهوی هها ههم ماننهد جهنس منفعهت اعضهای اسهت کهه تفويهت )از بهين بهردن( ر

 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

يهت د شده باکتر از تفويت منافو اعضاء است. در نتيجه وقتی تفويت کامل اعضاء، کمهال 
ت کامل جمال بطريق اولی موجهب ديهت کامهل مهی شهود، ايهن را موجب ميگردد، پس تفوي

بر خهالف مهوی هها سهاير اعضهای بهدن اسهت، چهون در رنهها جمهال کامهل نيسهت، زيهرا رن 
جهب موی ها برای مردم رشکار نمی شود، و ديدنی نيست، پس تفويت رنها ديت کامل را وا

 هها در بهدن منفعهتنمی سازد. دليل ديگر اينکه در خصهوص ابهرو هها بايهد گفهت کهه ابهرو 
ه دارند زيرا موی ابرو ها با وجهود جمهال مهانو رسهيدن عهرا بهه چ هم هها و باعهی پراگنهد

عهت شدن رن مي ود، به همان گونه که پلم های چ م هم دارای جمال انهد و ههم دارای منف
 چونکه چ م ها را از رسيدن ایيت محفوظ نگه ميدارند.

                                                 
ا بلنه - 1 ا باريم و نسهبتا دی اسهت کهه دو سهر ههر يهم دارای انحنهای مخهالفی ترقو : يا چنبر، يم جفت استخوان نسبتا

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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 ول راجح و برتر در مورد موی ها:ق -544
وری که برای ما واضح مي ود، قول راجح و برتر قهولی اسهت کهه در ايهن مهوی هها ط

ه حکومت عدل را واجب ميداند، زيرا در ايجا  ديهت کامهل کهه مقهدار رن کهم نيسهت، زيهاد
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.
 در مورد دست شل، چ م نابينا و دندان سياه شده: -545

ی دست شلی که منفعت رن از بين رفته است، چ می که بينايی اش را از دسهت داده وله
صورت رن بر جای است و مانند صورت چ م سالم است و دندان سياه شده کهه منفعهت رن 

ان در نزد حنفيه از بين رفته با وجود رنکه صورت رن بر جای است، در اتالف اين اعضاء
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.
 از دليل اين قول رن است که واجب گردانيدن ديت کامل به سبب رنکهه منفعهت رنهها قهبالا 

در  حاليکه ارشهی مقهدری ههم بهرای رنهها نيسهت، لهذابين رفته است، امکان پذير نيست در  
 مورد اتالف رنها حکومت عدل واجب ميگردد.

تهالف امام احمد در روايت ديگری که از او کرده اند، به اين مذهب رفته است کهه در ا
ل ايهن قهو –ثلی ديهت رنهها کهه سهالم باشهند  –اعضای مذکور ثلی ديت رن ها کزم می شود 

و مجاهد، روايت شده اسهت و اسهحاا نيهز بهه همهين حکهم قايهل  از عمر بن خطا  )ر (
 است.

دليههل ايههن قههول حههدي ی اسههت کههه عمههرو بههن شههعيب )ر ( از پههدرش و از پههدر کالنههش 
ر جهای و پيامبر صلی هللا عليه وسلم، در چ می نابينايی کهه د»روايت کرده و گفته است: 

ی شهد  کهه کنهده شهود، بهه ثله خود است، در دست شلی که قطو کرده شود و در دندان سهياه
 «.ديت هر يم از رنها حکم صادر فرمودند

ه اين حديی را نسائی  روايت کرده است و ابهوداود رن را در مهورد چ هم روايهت نمهود
 و رن را به طور مختصر رورده است.

ابن عباس )ر ( روايهت کهرده اسهت کهه: )عمهر بهن الخطها  )ر ( در مهورد چ هم 
بهه  دست شلی که قطو کرده شود و دندان سهياهی کهه ک هيده شهود،نابينای که برکنده شود، 

 ثلی ديت هر يم از رنها حکم کردند.(
چنين به نظر ميرسد که صاحبان قول اول که قايل بهه وجهو  حکومهت عهدل، در بهار  

ن هده  اين اعضاء هستند، حدي ی را که نسائی و ترمذی روايت نموده اند، نهزد اي هان ثابهت
رش )حکومت عدل( رفته اند، همان گونه که در مورد رن ه که در رن ااست. لذا به طرف 

 مقدری نيست، حکومت عدل واجب ميگردد. 

  مبحث پنجممبحث پنجم
 1اَرش  زن مسلمان

 رش زن مسلمان، نصف ارش مردم مسلمان است:اَ  -546
رن ههه را مهها از مقههادير ارش هههای مقههدره یکههر کههرديم تنههها بههرای مههرد و بههه نسههبت ديههت  

در اين تجاوزات، مجنهی عليهها زن مسهلمان باشهد، پهس ارش وی بهه نصهف اوست، هرگاه 
مقههدار ارش مههرد اسههت، زيههرا ديههت وی نصههف ديههت مههرد اسههت، و ايههن امههر م ههمول تمههام 

                                                 
 2، هدايهه المجتهههد ج 92ص  6ل هافعی ج ، و مابعهد رن، اک م ل797ص   8، المغنههی ج 4796ص  10البهدايو، ج  - 1

 .55ص  



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی

 

*********** 
25 

 

 

حاکتی است که  ما به یکر رنها از حاکت تجاوز بر مادون نفس و رن هه کهه از ارش ههای 
 د پرداختيم.مقدره و ارش های غير مقدره )حکومت عدل( واجب ميگرد

رمه و اين مذهب حنفيان، شافعيان، ابن سيرين، ثوری، ليی، ابن ابی ليلی، ابن ابهی شهب
 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 
بههر مههادون نفههس م ههل قطههو اعضههای بههدن و از بههين واجههب اسههت کههه ارش رن در تجههاوزات 

 بردن منافو رنها و ساير جراحات نصف ارش مرد باشد.
 حنبليان و موافقين اي ان: مذهب -547

حنابله به ايهن باورنهد کهه ارش ههای زن در مهادون نفهس، مسهاوی ارش ههای  مهرد در 
ر مهرد برسهد و دمادون نفس است تا به حد ثلی، يعنهی تها بهه حهدی کهه بهه ثلهی کامهل ديهت 

 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 ( 

يهز نروايت کرده اند. سعيد بن المسيب، عمر بن عبهدالعزيز، زههری، ربيعهۀ و امهام مالهم 
 بر همين حکم قايل اند.

ز اسهتناد نمهوده اسهت کهه عمهرو بهن شهعيب رن را ابن قدامۀ برای اين حکم بهه حهدي ی  ا
عقهل المهرأ  »پدرش و پدر کالنش روايت کرده اسهت کهه رسهول اکهرم )ص( فرمهوده انهد: 

ترجمهه: ديهت زن، نصهف ديهت مهرد « لهی مهن ديتههاحتی يبلغ ال -ای ديتها-م ل عقل الرجل
 است تا رنکه مقدار رن تا به ثلی ديت وی برسد.

 کرده است.  اين حديی را نسائی روايت
 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 

 بوت اين مخالفت از اي ان رگاهی نداريم.علی بن ابی طالب )ر ( و ما به ث
از طرف ديگر در مادون ثلهی ديهت، مهذکر و مؤنهی بها ههم مسهاوی انهد، بهه دليهل غهره 

وی جنين )ديت جنين(، زيرا در غر  جنين، مذکر و مؤنی جنين فرقهی ندارنهد و بهاهم مسها
ه( اسهت و غهره کمتهر از ثلهی ديهت -کامهل ميباشند، به جهت رنکه موجب اسقاط جنين )غهر 

 ست طوری که ان اءهللا تعالی بعد ازين رن را یکر خواهيم کرد.ا -ديت مرد
 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 

اوات لی را تهرجيح داده اسهت کهه ثلهی را در مسهحنبليان دو قول است ابن قدامه حنبلی، قهو
 ارش مرد و زن داخل نميداند و به عدم دخول رن قايل است.

  مبحث ششممبحث ششم
 رن ه را که عاقلۀ جانی  از ديت يا ارشی که در جنايت بر مادون نفس که

 1بر وی واجب گرديده است، متحمل می شوند.
 اختالف در بين فقهاء: واتفاا  -548

                                                 
-768ص  7، المغنههی ج 38ص  4، ک ههاف القنههاو ج 98ص  4، مغنههی المحتههاج ج 323-322ص  7البههدايو ج  - 1

، جهههواهر الکهههالم فهههی فقهههه 480ص  4، المدونهههۀ الکبهههری لالمهههام مالهههم ج 45-44ص  8، شهههرح الخرشهههی ج 777

 الجعفريه. من کتا  الريات.
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متحمهل رن هه مهی  از طهرف جهانی -عاقلهۀ جهانی-مر اتفاا دارند که عاقلهفقهاء بر اين ا
 شوند که از ديت يا ارش در جنايت مادون نفهس بهر وجهه خطهاء و ماننهد رن بهر وی واجهب

اقلهۀ گرديده باشهد، ولهی اي هان در تعيهين مقهدار ارشهی کهه بهر جهانی کزم ميگهردد و بايهد ع
 .جانی رن را متحمل شوند، اختالف ورزيده اند

 قوال فقهاء در مورد رن ه که عاقلۀ جانی از جای وی متحمل می شوند:ا -549
  حنفيان بهر ايهن نظهر انهد کهه عاقلهۀ جهانی ارشهی را کهه بهر وی واجهب گرديهده باشهد در
ز صورتيکه مقدار رن نصف ع ر ديت باشد يا بي تر از رن متحمل می شهوند و در کمتهر ا

 رن متحمل نمی شوند.
ن را زم است ارشی که بر جانی واجهب گرديهده باشهد تها رنکهه عاقلهه ردر نزد حنابله، ک

 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.
دون می شوند، خواه کم باشد يها زيهاد بهنزد شافعيان و مذهب جعفری، عاقله متحمل رن 

ضهرورت بهه تعيهين مقهدار ارشهی کهه بههر جهانی در جنايهت بهر مهادون نفهس واجهب گرديههده 
 است.

 اقله چگونه رن ه را که بر جانی واجب گرديده است می پردازند:ع -550
 هرگاه در جنايت بر مادون نفس، ديت کاملی بر جهانی، واجهب گرديهده باشهد، پرداخهت

ر اقله در اقساط سه ساله است، چنان ه در ديت نفهس نيهز همهين حکهم اسهت در ههرن  بر ع
 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

 نه بصورت حال.واجب ميگردد، 
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.
و اگر ارشی واجب شده، بي تر از دو ثلی ديت کامل باشد، مانند ديت ه ت انگ هت، د

ن در رر ثل هی در رخهر رن سهال داده مهی شهود، باقيمانهد  ثلی رن در سال اول و سال دوم، ه
 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.

رای ههر يکهی هرگاه جنايت بر مادون نفس بر باکی دو نفر صورت گرفته باشد، پس ب
م از مجنی عليهما به نحوی که تفصيل داديم، در حصهۀ خهود وی بهر عاقلهۀ جهانی ديهت کز

 ميگردد که بايد رن را متحمل شوند.
 ه وقتی جانی خودش بدون عاقلۀ خود ارش را متحمل می شود:چ -551

اء هرگاه ارش  مجنی عليه کمتر از مقدار ارشی باشد که عاقله بهر حسهب رن هه کهه فقهه
 وط کرده اند، خود جانی بهه تنههايی خهود و بهدون سههمگيری عاقلهه رن را متحمهل شهده شر

 می پردازد.
 يا در ارشی که بر جانی واجب ميگردد، خودش نيز با عاقله يکجا می شود:ر -552

انی هرگاه ادای رن ه که بر جانی واجب گرديده است بهر عاقلهه کزم گهردد، ريها خهود جه
 رش به مجنی عليه داخل ميباشد؟با عاقله اش در پرداخت ا
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حمهل در اين مسأله بر قولی از فقهاء واقهف نيسهتم، ولهی اي هان در مسهأله قتهل خطها و ت
 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: 
کسهانيکه بهه عهدم دخهول  1مها ايهن را قهبالا یکهر کهرده ايهم. جانی با عاقله داخهل نمهی باشهد و

جانی در پرداخت ديت با عاقله قايل اند، استدکل کرده انهد بهه اينکهه چهون بهر جهانی کفهار  
ا کفهار  قتهل خطها  قتل خطا کزم ميگردد، اين مجازات برای او کافی است در حاليکهه غالبها

 است. بي تر از قسح ديتی است که بر وی واجب گرديده
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 

رش يا ديتی کهه بهر وی واجهب گرديهده اسهت بهرای مجنهی مادون نفس، جانی در پرداخت ا
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.

                                                 
 (248فقره ) - 1
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  د استحسان تعریف :د استحسان تعریف :  --206206
 طالااديو څيز دښه او غوره انګيرلو په معنا دی اوهم پرهغه څه  استحسان په لغت کې

ورو نه د که څه هم دا چار يکيږي چې انسان ورسره  مينه لري او ورته ليوالتيا پيدا کو
 په نزد ناوړه هم وي .

له هغې جملې بزودي وايي  1په اصطالح کې دهغه په تړاو زيات تعريفونه شتون لري ، 
دی موجب عدول  اوانصراف  پهپياوړي قياس د نې س څخه دهغه ځ: استحسان له يو قيا

 .نې په پياوړي دليل سره دی، يا ديو قياس تخصيؤ له هغه ځ
 لښووفقيه حلواني حنفي وايي : ) استحسان په قررن يا سنت او اجماو کې د قياس پري

 نې دخورا پياوړي دليل دشتون په خاطر. ()ترف کول( دي له هغه ځ
ره ان سحنفي علما وو څخه وايي  : ) استحسان دا دی چې انسان په هغه ش امام کرخي له

 چې ديوې مسآلې په نظايرو کې يې حکم ورکړی دی ، د هغی مسآلې لپاره حکم ورنه
 تنادکړي ، بلکې دحکم خالف نوموړي نظاير دهغه لپاره ثابت کړي ، دهغه دليل په اس

 .ل غوښتونکی دی (ورکولو ځينې دعدوسره چې دهغه لومړني حکم له 
 اطر دخې وايي : ) استحسان دهغه دليل دشتون په کابن العربي مالکي د هغه په تعريف 

ه لليل است نا او رخصت له کرې ددليل دمقتضا دترف دترجيح په معنا دی چې د لومړي د
 .ځينو مقتضياتو سره تعار  لری (

 ه پهن يوخاص شرعي دليل تځينو حنبليانوهم د هغه په تعريف کې ويلي دي : ) استحسا
 (ې دحکم دڅنګ  ته کولو په معنا دی.پام سره دهغه له نظايرو څخه ديوې مسأل

وخه و له جملې ځينې  دا پايله په کس راځي چې : له استحسان څخه مددې تعريفون -207
ألې اصل څخه ديوې جزېې مس يله يوجلي قياس ځينې  يوخفي قياس ته عدول يا له يوکل

ا ي نا ل دي هغه دليل ته په پام چې مجتهد پرې ډاډ ترکسه کوي او ددې استاست نا کو
 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 

دمجتهد په فکر کې يو دليل رامينځته شو چې پرلومړي قياس د  حکم غوښتونکی ؤ او
دوهم قياس دغوره والي يا دخفي قياس په غوښتنه دجلي قياس له غوښتنې څخه دعدول 

 2غوښتونکی ؤ ، په هغه صورت کې ، دا عدول يا هغه ترجيح  ، هماغه استحسان دی .
وجه نوميږي د استحسان د اوکوم دليل چې  د دې عدول غوښتونکی دی هم ، د استحسان 

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 

دليل وموند چې له کلي اصل څخه د دې جزئې مسألې د است ناغوښتونکی  مجتهد يوخاص

                                                 
او له هغې وروسته ، ک هف  209ص 4او له هغې وروسته ، اکمدی ج 407روضة الناظرو جنة المناظر ج ا ص - 1

 455، المسودة ، ص  1132ص 4اکسرار ، ج
احناف ، هم دارنګه ، خفي قياس چې د جلي قياس په مقابل کې قرارلري هم استحسهان او د دې تسهميې ) نومهونی  - 2

ې  : دا قياس ، له ظاهري قياس څخهه پيهاوړی دی ، نهو عمهل پهرې منلهی او ښهه غهوره  دی . و ( په تعليل کې وايي چ

 1123ص 4ک ف اکسرار ج 82ص 2.ګ : التوضيح  ج
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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 ، 

است نا ده اوکوم دليل چې دهغه غوښتنه په هغه صورت کې ، دا عدول د هماغه استحسان 
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 .

  د استحسان لپاره مثالونه د استحسان لپاره مثالونه   --208208
يزو په حنفي فقه کې يو له مقررو احکامو څخه ، ارتفاقي حقوا دي لکه دکرن  الف :

نه یکر ځمکو لپاره دخړوبولو، مسيل او مرورحق . دا حقوا ، که چيرې د بيو په عقد کې
  ف شيشي ، په بيو کې نه داخليږي  ، د مبيو جزء نه حسابيږي  اوس که چيرې ځمکه وق

غه هما ن( کې دا حق یکرشی ،  ريا په دې ځای کې همپرته له دې چې په عقد نامه ) تړو
 ې نهکحکم شتون لري يانه ؟ احناف وايي  : د قياس پربنسټ ، دا حقوا د بيو په عقد 

 داخليږي ، خو د استحسان پرمبنا، داخليږي .
سي دمطلب توضيح دا چې : دکرنيزو ځمکو وقف د دوو قياسونو تر شمول کندې قرارني

: 
ګند ا څرپربيو ، دوهم ، قياس يې پراجاره . لومړی مورد یهن  ته خور لومړی ، قياس يې

او مخکی کيدونکی دی ، ځکه د بيو او وقف م ترف قدر دا دی چې په دواړو کې ، 
يرې ملم د مالم له ملکيت څخه بهرکيږي او ددې جلي قياس غوښتنه هم دا ده چې که چ

لت په د حا، د بيو په عقد کې د موجو ارتفاقي حقوا په عقد نامه کې یکرنه شی ، دا حقوا
 څير ، په وقف  کې هم د ځمکې په پيروۍ په وقف شوي مال کې نه داخليږي .

ه دوهم قياس ، يعنې پراجارې دهغی قياس ، پردې مبتنی دی چې هم وقف اوهم  اجار
کوي  فادهادمال له عين څخه د انتفاو د مالکيت افاده کوونکې ده او داصل مال  تملم نه 

ري ، دا ، خفي قياس دی او پر یهن نه ترمخه کيږي ، بلکې يوڅه تأ مل ته اړتيا ل
په  اوغوښتنه يې دا ده چې په دې ځای کې هم د اجارې دعقد په څير ، ارتفاقي حقوا

تبعي صورت په وقف  کې داخليږي پرته له دې چې په عقد نامه کې پرموضوو نؤ 
 ايښودلو ته کومه اړتيا هم وي  .

ان ای کې که چيرې مجتهد پرجلي قياس ، خفي قياس  غوره وبولي ، دا استحسپه دې ځ
) أثيرتدی اووجه ، يعنی سند يې دا دی چې : خفی قياس له جلي قياس څخه خورا پياوړی 

وقوف له وقف ځينې موخه ، له م –لکه څرنګه چې يادونه يې وشوه  –اغيز( لري ، ځکه 
قی رتفاال مال تملم ، او څرنګه چې  انتفاو له څخه انتفاو ) ګټه اخيستل دی ( نه داص

 ت پهحقوقو پرته معنانلری کزم ده چې دا حقوا هم ، د اجارې غوندې ، په تبعي صور
 وقف کې داخل شي .

   :  له يوکلي اصل ځينې ديوې جزئې مسألې د است نا کولو له م الونو څخه په خيريه 
ه خوا د سفاهت  ) سفيه تو  ( په چاروکې د وصيت جايزوالی  دمحجور عليه شخؤ ل

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 

دا  قياس دهغه د نه جوازغوښتونکی دی ، په دې دوو مسألو کې د دې استحسان توضيح
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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و وقف هم د وصيت په څير دی او دسفيه مړينې وروسته دی چې دمالکيت افاده  کوې ا
اعدې په موخه کې کوم اغيزنه مال ورته خوندي کوي ، نو دا است ناوې ددې عمومي ق

 .ښندي

  داستحسان انواع ) ډولونه (داستحسان انواع ) ډولونه (  --209209
يوې لکه هماغسې چې په م الونو کې یکرشول ، استحسان کله کله له يوکلي اصل څخه د

 ددا  لي قياس د يوخفي  قياس ترجيح  ده ، اوجزئي مسألې است نا کول اوکله کله پرج
ه اوهغ یاستحسان تقسيم ) ويش( هغه څه ته په پام سره ؤ چې استحسان ترې عدول کړ

 ستندڅه چې دهغه په لوري يې عدول موندلی دی ، خو ځينې وختونه هم ، د استحسان دم
 ته ږي ، هغهيا دليل له مخې ياهغه څه چې په فقهي کتابونو کې د استحسان وجه نومي

 ګوري اوله دې کبله ، استحسان په کندې انواعو وي ل کيږي  :

له نص سره استحسان ) یعنی هغه استحسان چې مستند یې نص دی (  له نص سره استحسان ) یعنی هغه استحسان چې مستند یې نص دی (    ––لومړی لومړی   --210210

..  
دارنګه دی چې : له شارو څخه يوخاص نؤ ديوې جزئي مسألې په تړاو وارد شي چې 

 –کم د داسې حکم مخالف وي چې يوحکم دهغې جزئي مسألې لپاره وغواړي چې هغه ح
ې چدهغې مسألې دنظايرو لپاره ثابت شوی دی ،  –د عمومي قواعدو دغوښتنې پربنسټ 

په دې صورت کې ، د دې جزئي مسألی نؤ له هغه حکم ځينې چې دکلي اصل دغو 
ه پښتنې پربنسټ  دهغي مسألی دنظايرو لپاره ثابت شوی دی ، مست نی کوي ، دم ال 

 يو کې  (  عمومي قاعده اوکلي اصل ، په معدومه بيو کې د بطالنتوګه : ) په ب
تون غوښتونکی دی ، خوسلم ، چې دهغه څيز بيو ده چې دعقد پرمهال دپلورونکې سره ش

له  په يوه نؤ سره است نا شويدی  او دا نؤ ، دسترڅښتن تعالی جل جالله –نه لري 
سلف ايل : ) من اسلف منکم فليرسول صلی هللا عليه وسلم څخه روايت دی چې ويې فرم

 فی کيل معلوم و وزن المعلوم الی اجل معلوم ( .
زن کې په وژباړه : له تاسو څخه هغه چا چې پورکاوه بايد پوريې په پيمانه  کې معلوم او

 معلوم اوتريو محدود او م خؤ وخت پورې وي ( .
ؤ ې د نکتړاو په سنت م ال يې هم د شرط خيار دی ، دا کار استحسانا ٌ دهغه دجواز په 

لي  کجود دورود په دليل ، تردريو ورځو پورې جايز دی ، او دا خيار، په عقودو کې  دمو
 اصل څخه است نا ده چې دعقودو دقطعيت  بيانوونکی دی .

  دوهم ، په اجماع سره استحسان دوهم ، په اجماع سره استحسان   --211211
 عدوملکه د استصناو عقد ، چې استحسانا ٌ جايزدی ، په داسې حال کې څرنګه چې پر م
 ه پهعقد دی ، قياس دهغه دنه جوازغوښتونکی دی او يوازې له عمومي قاعدې ځينې دهغ

 ه چېداست نا سره دی چې جايز ګڼل شوی دی ، داستحسان وجه هم ، په دې ځای کې ، دا 
هم  د خلکوترمينځ ) او په عرف  کې ( دا ډول معامله رواج لري او څوف يې منکرشوي

 ا يوه اجماو  ده .نه دي او له دې کبله ، د
ومي همدارنګه لکه د يومعلوم اجرت ) مزد( په مقابل کې حمامونو ته ننوتل ، چې عم
 ه اوقاعده دهغه په فساد حکم کوي ، ځکه په حمام کې د استفاده  کوونکي  دمکی مود

هغه اندازه اوبه چې نوموړی يې هلته مصرفوي مجهولي دي ، خوڅرنګه چې په عرف 
عدې لی اوڅوف يې منکرشوي هم نه دي استحسانا ٌ او له عمومي  قاکې يې رواج درلود

 څخه يې په است نا سره جايزدی ، او دا يوه  اجماو ګرځيدلې ده .
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  په عرف مستند استحسانپه عرف مستند استحسان  ––درییم درییم   --212212
رف( قولو اموالو په څيرچې په عرف کې وقف کيږي لکه کتا  او لوښی ) ظلکه دهغه من

ې ل ځيند يوې ډلې په نظر ، دوقف په تړاو له عمومي اصاو داسی نور. له فقها وو څخه 
قف ، و په است نا سره ، چې د نوموړي اصل مطابق ، وقف بايد  ابدي وي او له دې امله

موړو دنو يوازې په عقار) غيرمنقولو اموالو( کې صحيح دی ، نه په منقولو اموالو کې او
 غه جريان درلودل دي .منقوکتو وقف د جواز دليل هم ، يوازې په عرف کې ده

  په ضرورت ) اړتیا( سره استحسان په ضرورت ) اړتیا( سره استحسان   ––څلورم څلورم   --213213
له  و کېلکه پرلباس د ميتيازو) ادرار( د څاڅکوله پاشل کيدو څخه عفوه او په معامالت
لکه  ګه ،ناڅيزه زيان ځينې عفوه ، له هغو څخه دليرې کيدو دنه امکان په خاطر. همدارن

هغه  خې ،ماو له خلکو ځينې دستونزو د دفو کولو له  د دې په څير چې استحساناٌ  داړتيا
 څاه ګانې چې په هغو کې نجاست لويږي ، له هغوڅخه ديوې ټاکلې اندازې اوبو په

 ويستلو او بهرکولو سره ، تطهير) پاکې ( شي .
  په مصلحت سره استحسانپه مصلحت سره استحسان  ––پنځم پنځم   --214214

ده  چې له اليو په تړاودخلکو دک –دم ال په توګه ، م ترف اجير) لکه ګنډونکی ) خياط ( 
ي وځينې تلف  کيږي ضامن دی ، مګر دا چې دا چاره ديوقاهرقدرت په اثر پيښه شوې 

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 ، 

لحت و د فقهاوو ډيری ډلی فتوا ورکړې ده چې : د خلکو دمصځکه نوموړی امين دی ، خ
نت و دخياوفا په سستيدلواد د ساتنی لپاره د هغوی له اموالو څخه په ساتنه اوژمنو ته 

اجب رې وخپريدلو او د ديني اسبابو کمزوري کيدلو ته په پام سره ، استحسانا ٌ ضمان پ
 دی .
  په خفي قیاس سره استحسان په خفي قیاس سره استحسان   ––شپږم شپږم   --215215

ه په عقد نامه کې پرارتفاقي حقوقو له نؤ ايښودلو پرته دکرنيزو ځمکو د وقف په لک
تړاو وړانديني م ال کې ، همدارنګه ، دښکاري الوتونکو دخوړو اواوبو دپسخوردې  په 

يعنی د څيروونکو  –کوالي ) طهارت ( حکم ، چې په دې م ال کې ، جلي قياس پا
دهغه په نجسوالي حکم کوي ، خو  –ه قياس حيواناتو دخوړواو څښاف پرپسخوردی دهغ

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 

پراستحسان مبتني دي او به څښي او دا يو خفي قياس دی او له دې کبله ، په هغه حکم 
 1دی 
  د استحسان حجیت د استحسان حجیت   --216216

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 

ټنه او له هوا شافعي رحمه هللا څخه نقل شوی دی چې ويلی يې دي : ) استحسان ، لذت پل
اوهوس ځينې پيروي ده ( اوهم يې ويلي دي : ) هرڅوف چې استحسان وکړی ، په 

 2ت ريو يې کس پورې کړی دی (.

                                                 
 ځينو دا م ال له اړتيا ) ضرورت ( سره د استحسان لپاره  م ال ګڼلی دی او دا خبره  پياوړې وجه هم لري . - 1
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ظاهره دا ده چې داستحسان دلفظ اطالا ، دځينو فقهاوو په نزد دهوا اوهوس له مخې د 
هغو دقايالنو ت ريو معنا تداعي کړيده اوپه دې دليل ، هغوی هم ترې انکار کړی دی اوپر

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 

ل پرته استحسان ، دليل نه ګڼل کيږی او پردې ډول استحسان نظر اتفاا لری چې له دلي
تعبيريږی ،  –که وکوکی شو هغه استحسان ونوموو  –هم د استحسان دمخالفانو انکار 

پريو  -لکه څرنګه چې دهغه په حقيقت پوه شولو –ځکه استحسان پرهغه د قايالنو پرنزد 
وړتيا هم نه لري چې  دارنګه يو دليل  دبل دليل له ترجيح پرته بل څه نه دی او ددې 

څيزدعلماوو د اختالف ځای وګرځي ) او په استحسان کې يوداسې څيزشتون نه لري چې 
 1(.الحيت  ولري چې د شخړې ځای وګرځيد دې ص

 له دې سره سره ، زمونږ ترجيح په دې ده چې پرنؤ  مبتني ) وکړ( استحسان سره
لو نه په استحسان سره ، خو احناف ثابت شوی حکم په نؤ سره ثابت شوی حکم وبو

   ری .هغه اصطالحا ٌ استحسان بولي او په اصطالح کې هم هيڅ کومه مناق ه شتون نه ل
 نوربيا                                                        
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 اين فرو را به دو مطلب تقسيم ميکنيم :
 اریخ کد سازی قوانین.ت -ظریه کد کردن.        مطلب دوم:ن -مطلب اول:
 : نظریه کد -مطلب اول:

  تعریف کد :تعریف کد :
ب و تؤ به فرعی از فروو قانون پس از ترتيکد عبارت از جمو روری قواعد قانونی مخ

ه ب" که از سوی هيأت قانونگذاری  Codeرفو تناقضات و خالها در يم مدونه است " 
د شکل قانون صادر می شود، چه مصدر رن قواعد قانونی بوده و چه هم مجموعه قواع

 عرفی باشد. 
ن وانيقتراکی و ک رت البته دائره نيازمندی به وجود " کد " پس از انت ار ک  های اش

را  گسترده تر شد زيرا م کل می نمايد که دست اندرکاران قانون همه قوانين صادره
مال جمو و احتوا نمايند گذشته از رنکه با صادر شدن قوانين متعدد دريم مجال احت

 ه هربتعار  ميان رنها را افزايش ميدهد. بدين لحاظ مقتضی رن است که احکام متعلق 
 روو قانون دريم مدونه جمو روری شود. فرعی از ف

 : خوبيها و عيو  کدخوبيها و عيو  کد
ضيح ايهن کد قانون برخالف ساير قوانين مورد  انتقادات شديدی قرار گرفته اما قبل از تو 

 وردمه –ديگر قوانين  برخالف –اعتراضات بايد به اين سؤال پاسخ داد که چرا کد قانونی 
 ؟.اند شده بيرون رن خطرات و عيو  بيان صدد در رن خصوم و گرفته قرار انتقاد

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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 – جمهود –نيکوئيهای کد است. اما ديری نگذشت که خصوم کد دانستند که ايراد اعتراص 
ميتواند در سهايه کهدها نيهز بهه اضهافه سهاير  قانون که شد واضح گان همه بر و نبوده جا به

و سهالمت خهود را نيهز نگههداری کنهد و بها ظههور چنهين نتيجهۀ ديگهر امتيازات رن مرونت 
کدهای قانونی خصومی ندارند، و بهه جها اسهت کهه ايهن موضهوو را بهه گونهه یيهل توضهيح 

 دهيم :
 1810 – 1804صادر شدن کدهای قانونی فرانسه پس از انقال  کبيهر رن " در سهالهای 

 فرانسهه گامههای اثهر بهه کردنهد الشته ديگر ک ورهای از بسياری و يافته جهانی شهرت" 
 نر بنهدی هغصهي و ترتيهب  و وضهو در که عظيمی تالشهای به نظر کدها اين. بگذارند قدم
 در کهدها ايهن زيهرا گرفهت، خهود بهه را تقهدس و احتهرام و هيبت از حالتی بود رفته کار به

انونی پراکنههده و متعههار  از عظمههت ترتيههب درسههت، صههيغه بنههديهای قهه مههوارد عههو 
ضههبح تعبيرهههای جههامو و رسههان و فوائههد بههزرگ قههانونی برخههوردار بههود کههه ميتوانسههت من

ز رنکهه عالئق قانونی را در مـواد رســان، فهما و واضهح بيهان کنهد، لهذا جهای تعجهب نبهود ا
 ی ميهرد وامت فرانسه اين کار جديد " کدها " را اثر زند  تلقی کنند که  با گذشت زمان نم

يد رن مورد احترام و تقدس بوده و جز در حهاکت ضهرورتهای شهدبرای همي ه بايد احکام 
ه نبايد به رن دست بهرد، هم نانکهه جهای تعجهب نيسهت کهه فقهه فرانسهه بهه رن بهاور شهود که

"کهد" يگانهه مصهدر قواعهد قهانون بهوده و هماننههد کتها  منهزل و مقهدس اسهت کهه همهۀ علههم 
 گاه فقههه بهههاسههت. و ايههن ديههدقههانون را در خههود گنجانيههده و راه حههل همههه م ههکالت زنههدگی 

ه بهه انيد که تفسير رن نيز تفسهير تحهت اللفظهی بهوده و فقيهه پيوسهتنصوص "کد" به رن رسـ
 دنبال فهميدن اراد  وضو کننده گان " کد " باشد.

کهرد  " فقيه معروف رلمان تجربه کاميها  فرانسهه را مالحظهه thibautو رنگاه که تيبو " 
يههه " فقsavigny ز هماننههد فرانسهه سهها"ينی " کهد " شههود. "دعهوت داد تهها قهوانين رلمههان نيه

" 1814بهههزرگ رلمهههان در جلهههو ايهههن دعهههوت ايسهههتاده و طهههی نامهههه م ههههور رن در سهههال "
شهههروندان خههود را از ضههررهای " کههد " بههر حههذر نمههود، نامههۀ کههه در واقههو مههيالد مههذهب 

. اسهت شهده معهروف – تهاريخی تحول –جديدی در طبيعت قانون است که بعدها به مذهب 
 رب مذهب اين منطق زيرا نبود، رن قانونی مذهب طبيعی نتيجه جز"  سا"ينی"  موضو اين
 خ هم و جامهد قالبههای در را قهانون قواعهد بهه بنها کهه"  تهاريخی تحهول مهذهب"  است رن

مسههئول کههرده مرونههت و سههالمت رن را بههه  را رن ن ههاط و حرکههت کههه داد قههرار نصههوص
انيهده تها رن است که قواعد قانونی را از هرگونه قيد و شرطی رهانجماد تبديل کند، و بهتر 

 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 

صادر گرديد تا ک ور را از حيهی قهانونی يهم دسهت  1900قانونی رلمان در سال  کدهای
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 

ور مقدس دانستن کد با تأثير ضهرورتهای عملهی بهازنگری جای نبوده به خصوص که تص
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 

ا را وفهق ضهرورتها بهه بود که به مصادر ديگهری قهانون اعتهراف کهرده، و نصهوص کهده
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 
همههه فقهههاء بهه منظههور توسههعه جوامههو و وههم گههامی بهها تحههوکت عصههر  نداشهته و بههرعکس

 خواهان کد شدن قوانين و نو روری در رن شدند.

  مطلب دوممطلب دوم

  فقه و قضاء در قوانین جدیدفقه و قضاء در قوانین جدید

  کششهای مختلف 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 

د در يکی از ک  ها و تأثرات سکسونی، ويا رومانی وارد است، بدان همه قوانين جدي
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 

د. که دراين مدرسه فقه جايگاه بزرگی نداشته ک  ها و تأثرات سکسونی نيز وجود دار
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، 

ر رسمی سويزرلند وجود دارد که برعکس قضاء دررن جايگاه بزرگی نداشته و از مصاد
بلکه قضاء در اين نظام "جرمن" مصدر تفسيری قانون می  1قانون به حسا  نمی رود.

 باشد. 
می درحاليکه فقه در اين نظام به مصاف قضاء رسيده، و اگر مصدر رسمی قانون هم ن
ضاء باشد، اما به عنوان مصدر تفسيری از جايگاه بلندی برخوردار است، پس فقه و ق

ی مجايگاه يکسان بوده و هر دو مصدر تفسيری قانون به حسا  دراين ک ورها دارای 
 انونروند، اگرچه عده از فقهای اين مدرسه قضاء را به عنوان يکی از مصادر رسمی ق

 ميدانند. 
ه ببدين سان قانون انگلستان به عنوان مم ل ک  های سکسونی، و قانون فرانسه را 

ن و هريم از فقه و قضاء را در تکوي عنوان مم ل ک  ها رومانی انتخا  کرده و نقش
 وجود قانون مصر توضيح ميدهيم:

  ::سکسونیسکسونی  ––  کششهایکششهای    ––مدرسه مدرسه 
  فقه و قضاء در قانون جدید انگلستان :فقه و قضاء در قانون جدید انگلستان :

رن نانکه توضيح يافت فقه در تکوين و وجود قانون انگلستان اثری ندارد، اگرچه 
ا به فقه اهتم ام ورزيده و فقهائی همانند، شواهدی وجود دارد که قانون دانان انگلستان نوعا
 گونه به را – ها دان گاه –بويوف، دايسی، هولند، و انسون، تدريس قانون در پوهنتونها 

ته و تا نداش چندانی تأثير انگلستان قانون در فقه رنهم با اما اند، رورده در فقه تدريس ای
طوريکه قبالا  کنون هم قانون انگلستان از ساخت و نتاج قضاء و قانون گذار است. و

يادرور شديم، " قانون عام " و " قانون عدالت " درهم رميخته و محاکم انگلستان با 
 اول درجه –اختالف درجات رن، که محاکم لـوردها، محکمه استئناف، و محاکم ابتدائيه 

احد را تطبيق ميکنند، لهذا قاعده بررن است که حکم مجلس لوردها، و قانون اين است –
ن مجلس و ديگر محاکم انگلستان الزام رور است، به عبارت ديگر حکمی را بر خود اي

                                                 
در قانون سويس نصی وجهود دارد کهه ميگويهد : درصهورتيکه قاضهی نهؤ واجهب التطبيقهی را بهر قضهيه مطهرح  - 1

بروی نيابد در رن قضهيه بگونهه ای حکهم ميکنهد کهه گوئيها خهود رن قهانون گهذار بهوده، و از وی خواسهته شهده باشهد کهه 

امها قهانونی را کهه قاضهی در چنهين حهالتی وضهو ميکنهد فقهح بهر  قاعده قانونی را برای قضيه مطهرح شهده وضهو کنهد.

 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 
اول ، و محاکـم استئناف، و مجلس لوردها به رن پای بند بوده، درجه بـوده، و همه محاکـم 

گری ممکن نمی باشد، هم نانکه احکام محاکم و عدول از حکم رن جز با قانون  دي
استئناف بر خود اين محاکم و بر محاکم درجه اول به عنوان قانون برهمه قضايای همانند 

 واجب التطبيق است. 
ر محاکم در ميکند اينگونه احکام بصا – ابتدائيه –اما احکامی را که محاکم درجه اول 

 اشتهداست مگر رنکه يکی از دو شرط وجود  باکتر استئناف، و لوردها نيز الزام رور
 باشد.

 د. کم محکمه ابتدائيه با قانون، و عدالت مخالفت داشته باشحدر صورتيکه  -شرط اول :
در صورتيکه حکم محکمه ابتدائيه خيلی قديمی شده و مردم مطمئن نباشند  -شرط دوم :

 1که حالت صدور حکم و مقتضيات رن تاکنون باقی مانده باشد.
دين سان حدود احترام قضاء وفق قانون انگلستان واضح گرديده تا حدی که محاکم ب

انگلستان سوابق قضائی را قانون واجب التطبيق ميدانند. و هرگاه که قضای انگلستان به 
 law اين سرحد از اهميت و عظمت بود، سوابق قضائی انگلستان در مجلدات بزرگی " 

Reportsانون دانان انگلستان به رن مراجعه ميکنند، " بگونه " جمو روری گرديده، که ق
ای که قانون دانان فرانسه به نصوص قانون  وضعی فرانسه مراجعه ميکنند " باکخؤ 

 ردد.گيکه اين سوابق قضائی از نگاه تاريخی به قرن سيزدهم ميالدی برم

                                                 
اما قضای محهاکم ديگهر هماننهد محهاکم ايرلنهد، و محهاکم رمريکها و محکمهه اسهتئناف مسهتعمره ههای انگلسهتان، بهر  - 1

ی ايهن احکهام بهه عنهوان مرجهو اسهتئناي انگلسهتان ميتواننهد از محاکم انگلستان الزام رور نمی باشد. بلکه قضهات محهاکم

استفاده کنند، رن نانکه در کليه ک ورهای کتينی و جرمانی، رواج دارد. يادروری می شود کهه احکهام قضهائی مجلهس 

و فصهل لوردها، و محکمه استئناف، و محاکم ابتدائيه، زمانی الزام رور است، که اثبات و تقرير اين احکام برای حهل 

قضايای وارده بر محاکم ضروری باشد. اما مبادئ قانونی را که قضاء به غر  شرح و تسهيل قانون وضو ميکنهد، 

اسههتای سههالموند: علههم اصههول القههانون، لنههدن  –اينگونههه مبههادئ بههر محههاکم ديگههر الههزام رور نمههی باشههد. جزئيههات بي ههتر 

 . 178 -159، طبو شي م، ص1925
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 مطلب سوم:انتهای عقد وکالت
 وقانون مدنی عقد وکالت درحاکت یيل منتهی می گردد:1هفقطبق  

  اول:درصورت عزل وکیل توسط مؤکل اول:درصورت عزل وکیل توسط مؤکل 
ی درصورتی که مؤکل وکيل را عزل نمايد،عقد وکالت منتهی می شود.ازديد گاه فقها

 ضروری پنداشته می شود:،برای صحت عزل وکيل ازوکالت دوشرط)رح( حنفی
ش کرده است تا از دو وکيل بايد بداند که مؤکل،او را از وظيفه اش سبم -

تصرفاتی که موجب ضمانت مالی وپولی می گردد از قبيل:دفو ثمن وتمليم مبيعه 
 اجتنا  نمايد.

 ق غير مؤکل به وکالت متعلق باشدق نباشد.پس اگر ححق مؤکل بايد به وکالت متعل -
 رن که صاحب حق رضايت خود را،مگر.مؤکل وکيل را از وکالت عزل کرده نمی تواند

ه کاظهار دارد.مانند اين که کسی شخصی ديگری را مبنی برفروختن زمين ياخانه ای 
رتهن را اداء نمايد پس در اين حالت  ی جايز رناگرو کرده است وکيل می گرداند تادَين م 

 که حق غير مؤکل،يعنی حق مرتهن به وکالت تعلق گرفته است تارن که مرتهن راضی
ا ياشخصی مبنی برطال ن ود مؤکل نمی تواند وکيل  اش را از وکالت معزول نمايد.

نمودن خانمش کسی ديگری را وکيل می سازد پس در اين صورت شوهرجز به رضايت 
 د.خانم نمی تواند وکيل را از وکالت معزول کن

                                                 
 .434،ص 4بن علی.الدرالمختار علی متن تنوير اکبصار،مصرمطبعه البانی الحلبی،ج . الحصفکی،عالء الدين  1
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مؤکل صالحيت دارد که »مجلة األحکام در اين مورد تصريح می نمايد که:(1521)ماد  
وکيل خود را از وکالت عزل نمايد.اما،اگر حق ديگری به وکالت تعلق گيرد،مؤکل وکيل 

چنان ه هرگاه مديون مال خود را به رهن بدهد وحين عقد رهن  را عزل کرده نمی تواند.
ديگری را به فروش رهن وکيل تعيين  مهلت دين،يابعد از رن هنگام حلول 

يا «نمايد.پس،راهن مؤکل وکيل مذکور را بدون رضای مرتهن عزل کرده نمی تواند.
هرگاه مؤکل وکيل را عزل کند،الی وصل خبر عزل،وکيل بر وکالت باقی »وجود اين،

در موردعزل وکيل قانون مدنی 1«.می ماند وتارن زمان تصرف وی صحيح می باشد.
(مجلة 1521قانون مدنی که ترجمۀ ماد )(1607)پيروی نموده است.ماد  األحکام ازمجلة

مؤکل می تواند هر وقتی خواسته باشد »األحکام است دراين مورد تصريح می نمايدکه:
وکيل خود را از وکالت عزل نمايد به شرط اين که موضوو را به وکيل ابالغ 

گرفته باشد در رن صورت مؤکل بدون قبولی  اين که به وکالت حق غير تعلق،مگر.نمايد
 2«.شخصی که وکالت به نفو او عقد شده، نمی تواند وکالت را مقيد يامنتهی سازد.

  دوم:درصورت تنفیذ عمل موضوع وکالتدوم:درصورت تنفیذ عمل موضوع وکالت
تنفيذ عمل موضوو وکالت توسح وکيل.زيرا،عقد بدون موضوو می گردد.به  یدرصورت

ی،اجاره،دعوی در مورد شی معين عنوان م ال،اگر موضوو وکالت خريد وفروش ش
 و... باشد،درصورت اجرای اين اَعمال توسح وکيل وکالت منتهی می گردد.

  سوم:درصورت انتهای مدت معین سوم:درصورت انتهای مدت معین 
که وکالت برای مدتی معين باشد،با انتهای اين مدت وکالت نيز ختم  یدرصورت

خويش شود.به عنوان م ال،اگر شخصی ديگری را جهت فروش حيوان،خانه و موترمی
درمدت معين وکيل تعيين نموده باشد،درصورت ختم اين مدت،وکالت نيز منتهی می 

 شود.

  چهارم:فوت وکیلچهارم:فوت وکیل
درصورت فوت وکيل نيز وکالت منتهی می شود.زيرا،مؤکل به اعتبار شخصيت وکيل 

ه واجد ين کعقد را با او منعقد می نمايد ورثه در وکالت قايم مقام وکيل نمی گردد،مگر ا
 شد.شرايح با

  پنجم:فوت مؤکل پنجم:فوت مؤکل 
 وکالت به موت مؤکل نيز منتهی می شود.

  ششم:زوال اهلیت وکیل ویا مؤکلششم:زوال اهلیت وکیل ویا مؤکل
مانند:مجنون شدن رنها وکالت منتهی می  درصورت زوال اهليت وکيل ويا مؤکل

قانون مدنی که اقتباس از فقه است دراين مورد تصريح می  (1606شود.ماد )
درحالت اتمام عملی که وکالت  -1هی می گردد:وکالت دريکی از احوال یيل منت»نمايدکه:

درحالت وفات وکيل  -3درحالت انتهای مدت معينه وکالت. -2دررن صورت گرفته.
درهمۀ اين حاکت وکيل مکلف 3«.مؤکل. حالت زوال اهليت وکيل يا در -4يامؤکل.

است اعمالی را که شروو نموده است،به مرحلۀ برساند که ازخطر اتالف نجات 
 يابد.

                                                 
 .1521. مجلة اکحکام،ماد   1
 .1607. وزارت عدليه.قانون مدنی،ماد   2
 .1606. وزارت عدليه.قانون مدنی،ماد   3
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مجلة األحکام است در اين مورد (717)ماد  ( قانون مدنی که ترجمۀ1608ماد ) 
در تمام حاکت انتهای وکالت وکيل مکلف است اعمالی را »تصريح می نمايدکه:

 1«.که شروو نموده به مرحله برساند که از خطر اتالف برکنار ماند.
م باشهد،علی الهرغنؤ اين مهاده بيهان مهی نمايهد کهه اگهر موضهوو وکالهت انجهام ن هده 

عهههزل وياانتههههای مهههدت عمهههل را بهههه مرحلهههۀ برسهههاند کهههه مصهههالح مؤکهههل صهههدمۀ نهههه 
قابهل  بيند.اما،اگر وکيل وفات نمايهد ويها اهليهت خهود را از دسهت بدهد،هرچنهد وکالهت

ا توارث نيست،ورثۀ متهوفی م هروط بهر ايهن کهه واجهد اهليهت باشهند ونيهز وظيفهۀ رنهه
 نبيند. ام دهند که مصالح مؤکل صدمۀوکالت باشد،بايد عمل را تاجای انج

 پي نهادات
 درعقهههد(را )نيابت(خهههويش موضهههوو541-534ازمهههاد ) قهههانون مهههدنی افغانسهههتان -1

ده ( مواد،مورد بحی قرار داده،ولی درهيچ يکی از موادرن نيابت را تعريف نکهر8درطی)
 است.

 (موضوو)وکيت(را288–268) ماداز قانون مدنی افغانستان -2
 عريفبحی قرار داده،ولی درهيچ يکی از مواد متذکره وکيت را ت ،مورد(مواد20درطی)

 نکرده است. 
( موضوو وصايت را 318–289ماد )از قانون مدنی افغانستان -3

،مورد بحی قرار داده،ولی هيچ يکی از مواد رن وصايت را تعريف (مواد29درطی)
 نکرده است.

قيم(را (موضوو قيموميت)322 – 319ازماد ) قانون مدنی افغانستان -4
(مواد مورد بحی قرارداده،ولی،درهيچ يکی ازموادرن"قيم"يا"قيموميت"را 4درطی)

نستان گردد که قوه مقننه دولت جمهوری اسالمی افغامی تعريف نکرده است.بنآ پي نهاد
 فیقه حناستفاده ازکتب معتبرف در حين بازنگری قانون مدنی نافذه ک وربه اسرو وقت با

قانونی   ماديم (درطی يم نايب،ولی،وصی وقيم خؤ از)تعريف م، شريعت اسالمی
 مرفوو گردد. رن تااينکه خالی قانونی.ارايه نمايند

قانون مدنی افغانستان نسبت به ساير قوانين موضوعه در ک ور پي يدگی  -5
کام که اک رموضوعات رن از کتا )مجلة اکح؛واغالا در الفاظ وعبارات دارد.زيراها

عميق در شريعت اسالمی بخصوص ۀ که کتا  مذکور ري  العدليه(ترجمه شده است
ون دارد.اساس ومصدرشريعت اسالم  به زبان عربی بوده واک رکلمات قان درفقه حنفی

يت بعينه بدون رعا بوده موجود های ملی ک ورما مدنی در حاليکه معادل رن درزبان
ن ز راد به رسانی که هرخواننده نمی توان،درج مواد قانون مذکور شده است،اصول ترجمه
 که می توان به موارد رن اشاره کرد:مفهوم بگيرد.

قد می عقد به صيغۀ استقبال وقتی منع»(قانون مدنی، چنين رمده است508درماد ) -
درماد  فوا « گردد که عاقدين قصد ان اء عقد را با اين صيغه نموده باشند

 ليکهبی بوده اند، درحادوکلمه:"استقبال وان اء"بکار رفته، وهردوی رنها کلمات عر
ی ء، معندری موجود بوده که:استقبال، معنی رينده و ان ا –معادل رنها در زبان فارسی 

 انجام را افاده می کند.
خيارعيب، بمرگ متصرف »(قانون مذکور، چنين تذکربه عمل رمده689درماد ) -

"متصرف درماد  فوا واژه« اليه ساقح نگرديده و ورثه قايم مقام اوشناخته می شود

                                                 
 .1608.همان،ماد   1
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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.
م اصل در کال»(قانون مذکور، که چنين صراحت دارد707به همين قسم درماد ) -

 رمادهمطلب اينکه د« که اراد  معنی حقيقی متعذر باشد.معنی حقيقی رنست ...،مگراين
رزبان مه دمتذکره کلمه"تعذر" بکاررفته، که رن واژه عربی بوده، درحاليکه معادل اين کل

 دری "دشوار"را معنی می دهد، بااطالا کلمه دشوار در ماد  فوا،اک راا  –فارسی 
 م کل خوانندگان اين قانون حل خواهد شد.

هرگاه ديوار م ترف »انون مدنی، چنين تذکر به عمل رمده(ق1924درماد ) -
درماد  مذکور « مقاومت خود را از دست داده وخوف انهدام رن موجود باشد...

صول ازکلمۀ"انهدام" تذکربه عمل رمده،  درحاليکه اين واژه عربی بوده، بارعايت ا
ا ه رايد اصل کلمترجمه، مترجم که معادل يم کلمه را درزبان فارسی  موجود باشد، نب

 ...غيرهبه جای خود نقل نمايد، که معادل رن کلمه"ازبين رفتن است"استعمال می نمود.و
ت خبير م تکل از علماء)فقهاء(وحقوا يأدرکل ضرورت احساس می شود که يم هءا بنا

دانان از طرف قوه مقننه ک ورت کيل گردد وتفسير ماده به ماده رنرا از ابتدا تا انتها با 
اينکه فلسفه وجودی قوانين که همانا رگاهی  تا، دنوتکميل نماي، م ال واضحیکر 

  بامطالعه رن،تحقق پيدا کرده وهرافغان باسواد ما،می باشد قوانين ک ورشهروندان از
  د.داشته باش را برداشت کلی وجزئی از هرمواد رن

 :مراجو ومصادر
 قررن کريم.

 اول(کتب حديی
 .1961،کراچی:قديمی کتا  خانه،صحيح البخاریبن اسمعيل.البخاری،محمد .1
 ت.-،دارالفکر، السنن الکبراالبيهقی،ابوبکراحمد بن احمد. .2
 .ت –،پ اور مکتبة الحقانيه،  سنن ابوداودالسجستانی،ابوداود سليمان بن اکشعی. .3
 .ت-،دارالفکر، مسند امام احمد بن حنبلال يبانی،ابو عبدهللا احمدبن حنبل. .4
 ت.-،کراچی:قديمی کتابخانه،  سنن ابن ماجهنی،ابوعبدهللا محمدبن يزيد.القزوي .5
 . 1956،کراچی:قديمی کتابخانه،صحيح المسلمالق يری،مسلم بن الحجاج بن مسلم. .6

ي .7 سم  كالم خير من معمدة األحكا.اإلمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد، الَمْقدم
 ت. –،   محمد زمان زماني:ترجمه ،اري ومسلم، البخمما اتفق عليه ال يخان األنام

 دوم(کتب فقه

 انيه.ال  ،الطبعةردالمختارعلی الدرالمختارعابدين،محمدامين بن عمر بن عبدالعزيز. ابن .1
 .ت-القاهره:مطبعه المصطفی البانی الحلبی،  

 ت. ة، قام،مطبعةاکستبداية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد،ابوالوليد محمد بن احمد. .2

 لمسائلاالبيان والتحصيل ال رح والتوجيه والتعليل أحمد. بن ابن رشد،ابوالوليدمحمد .3
 .1388،تحقيق د/ محمد حجی ورخرون،الطبعة ال انية،بيروت،المستخرية

 ،مصر:دامةالمغنی کبن قابن قدامة،موفق الدين ابو محمد بن عبدهللا بن احمد بن محمد. .4
 .1983دارالکتب العربی، 

منحهة البحرالرائق شرح کنزالهدقائق وصری،زين الدين بن إبراهيم بن محمد.نجيم،المابن  .5
 ت. –لبنان.   –الطبعة ال انيه،بيروت الخالق

،ت:عطا،محمدعبهههههههههدالقادر،دارالکتب احکام القررنابهههههههههن عربی،محمهههههههههدبن عبهههههههههدهللا. .6
 م. 2003 -هـ 1424لبنان،چاپ سوم، –العلميه،بيروت 
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 هـ ش. 1353،ح مجلةاکحکام العدليهشراألتاسی،محمد خالدو ابنه محمدطاهر. .7

انی ،مصر:مطبعة البالدرالمختارعلی متن تنويراکبصارالحصفکی،عالءالدين بن علی. .8
 ت.-الحلبی، 

 .ت-،الطبعة الرابعة،دم ق:دارالفکر، الفقه اکسالمی وادلتهالزحيلی،وهبة. .9

 ان،احسمۀعبدالعزيزسليمی،تهران: ن رج،ترفقه خانواده درجهان معاصرالزحيلی،وهبة. .10
 ه ش.1385

د ؤاد عبدراسة وتحقيق: ف، اإلجماو.أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري .11
 .2004هـ/ 1425الطبعة: األولى ، الناشر: دار المسلم للن ر والتوزيو، المنعم أحمد

،دم ق دارالفکر العام المدخل الفقهیالزرقاء،احمدمصطفی. .12
 .1946للطباعةوالن روتوزيو،

،تحقيق خليل محی الدين المبسوط،شمس الدين ابوبکر محمد بن ابی سهل.السرخسی .13
 م.2000هـ 1421الميس،الطبعة اکولی،بيروت:دارالفکر،

 م.2000،الطبعة ال ال ة،بيروت:من ورات الحلبی،الوسيحالسنهوری،عبدالرزاا. .14

ا  ،مصر:مطبعة دار الکتالمختصرفی الفقهالطحاوی،أبوجعفراحمد بن محمدبن سالمة. .15
 ت.-عربی، ال

 –چ :اي،کراچیبدائو الصنائو فی ترتيب ال رائوالکاسانی،عالء الدين ابوبکربن مسعود. .16
 .1910يم،سعيد کمپنی،

 ت.– ن، ،پاکستاالهداية شرح بداية المبتدیالمرغينانی،علی ابن ابی بکربن عبدالجليل. .17

 ةوت،سنيرب –،الناشر:دارالمعرفة األم لل افعیال افعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس. .18
 م.1990/هـ1410: الن ر

 ايهبدعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني،أبو الحسن برهان الدين.مرغيناني، .19
 ت. –   القاهرة –ناشر:مكتبة ومطبعة محمد علي صبح المبتدی،

 یف یکافال.یالقرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر .20
مملكة ة،ال:محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،ن ر:مكتبة الريا  الحدي قيتحق،نهيفقه أهل المد

 .م1980هـ/1400:ال انية،الطبعة العربية السعودية

يتههة،طبو ،الطبعةال انيةالکوالموسههوعةالفقيه الکويتيةاألوقههاف وال ههئون اکسالمية. وزارة .21
 .1324الوزارت،

 ،لجزءال انية،الطبعةاألول،دم هق،اغايهة المنتهیالکرمی،مرعی بن يوسهف بهن أبهی بکر. .22
 .ت –المکتبة اإلسالمية،  

 ه ش.1371،ترجمه محمود ابراهيمی،انت ارات محمدسقر،فقه السنة.سيدسابق .23

 کابل طبعةالجديده، ،اکسالمی الفقه اکحوال ال خصيةفی أحکامموسی،محمديوسف. .24
 .1385انت ارات نعمانی،

 الخمسة، ءدوم الفقه علی مذاهب،ترجمه وتبيين جزاحوال شخصيهمغنية،محمدجواد. .25
 ش.  ه1388دوم،ن رميزان،تهران، مترجمان:داکترمحمدمصطفی جباروحميدمسجدسرای،طبو

 ردا و،المکتبةالتجاريةالکبری،توزيالفقه علی المذاهب اکربعةالجزيری،عبدالرحمن. .26
 .1973لبنان، –بيروت  الفکر:

 .6139ت ارات حامدرسالت،چهاردهم،کابل ان،،چاپاساسات حقوا اسالمنذير،دادمحمد. .27

 ،،کابل انت ارات ستره محکمهمجموعۀ قواعد فقهی مجلة األحکامژوبل،محمدع مان. .28
 ه ش.1381بهير ، مطبعة

 سوم(کتب حقوقی
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،سهههاز مهههان مطالعهههه وتهههدوين کتهههب علهههوم انسهههانی حقوا اسالمدريهههز،غالم محهههی الهههدين. .1
 .1382دان گاه)سمت(مرکز تحقيق وتوسعۀ علوم انسانی،چاپ اول،

،انت هارات شهرکت سههامی حقوا مدنی قواعدعمومی قراردادهااتوزيان،دوکتورناصر.ک .2
 ه ش.1383انت ار،چاپ ش م ،

 سهامی شرکت تهران، (،4)مدنی:عقوداینی)عقودمعين حقواکاتوزيان،دوکتورناصر. .3
 ه ش.1382چاپ چهارم ، انت ار،

 جايههبدور  حقههوا ومههاری نوئههل ب ههله،ژوبل ،محمههدع مان،متين،برات علههی ورخههرون. .4
 م انت ارات مرکز تعليمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا. 2011،جلد اول عقود،طبو دوم،

 ،جزء اول،چهاپحقوا فاميل درشريعت اسالمی وقانون مدنی افغانستان نذير،داد محمد. .5
 ه ش.1395دوم،انت ارات حامد رسالت کابل،

 جهزء دوم،چهاپ،حقوا فاميل درشريعت اسالمی وقانون مدنی افغانستان نذير،داد محمد. .6
 ه ش.1396دوم،انت ارات حامد رسالت کابل،

،چاپ اول،انت ارات حقوقی وقايو – حقوقی اعمال –حقوا وجايب نخبه،غالم مصطفی. .7
 ه ش.1395سيد حسيب هللا،کابل، 

 ه ش.1397،چاپ پنجم،انت ارات سعيد،اصول محاکمات مدنیستانگزی،نصرهللا. .8
،چههاپ (حقههوا اطفال2سههتان حقههوا فاميههل)شههرح قههانون مههدنی افغانعبههدهللا،نظام الدين. .9

 ه ش.1394چهارم،انت ارات سعيد،بهار
 چهاپ سهوم(عقهود معين،2شرح قانون مدنی افغانستان حقهوا وجايهب)عبدهللا،نظام الدين. .10

 ه ش.1395،انت ارات سعيد،بهار
(تصههرفات وحههوادث 1شههرح قههانون مههدنی افغانسههتان حقههوا وجايههب)عبههدهللا،نظام الدين. .11

 .ه ش.1395چاپ پنجم انت ارات سعيد،ذ انتهاءواثبات وجيبه،حقوقی،انواو،تنفي
چههاپ (روابههح زوجين،1شههرح قههانون مههدنی افغانسههتان حقههوا فاميههل)عبههدهللا،نظام الدين. .12

 ه ش.1394چهارم انت ارات سعيد،
،چههههاپ حقوا مههههدنی اشههههخاص ومحجورينصفائی،سيدحسين،قاسههههم زاده،سيدمرتضههههی. .13

 ه ش.1381دهم،تهران،انت ارات مهر،
،چهاپ بسهت ويکهم دور مقدماتی حقهوا مهدنی اشهخاص واموالدکتر سهيد حسهين.صفائی، .14

 ه ش. 1395ن رميزان،
 ه ش.1391،چاپ دوم،کابل، رهنمود وکالی مدافونهاد حقوقی گلوبل رايتيس . .15
حقههوا خههانواده بههر اسههاس قههانون مههدنی وقههانون احههوال شخصههيه اهههل رضههائی ،ابراهيم. .16

 ه ش . 1396چاپ اول،ن ر واژه خزان ت يو،
،انت ههارات حقههوا مههدنی اشههخاص ومحجههورين در حقههوا افغانستانرسولی،عبدالحسههين.  .17

 ه ش.1393فرهنگ،چاپ اول،مطبعة کاروان،کابل،بهار
 .1335دلو  16،مصو  تعليماتنامه وصايتمجلس عالی وزراء . .18
قواعد مربوط به وصايت و حفظ اموال سيمينار رؤسای محاکم وکيات افغانستان. .19

 .1350مصو  سيميناراوصياء صغار و محاسبه رن با
 چهارم(کتب فرهنگ

ناشر:دار ،لسان العر .محمد بن مكرم بن على،أبو الفضل،جمال الدينابن منظور، .1
 .1414طبو سوم بيروت، –صادر

،دوره سه دان نامه حقوا خصوصیانصاری مسعود وطاهری.دکتور محمدعلی.  .2
 ه ش.1384جلدی،انت ارات محرا  فکر،

 ه ش. 1343،چاپ خانه دان گاه تهران،ۀ دهخدالغت نامدهخدا،علی اکبر. .3
،شهران انت ارات گنج دانش،چاپ ترمينولوژی حقوالنگرودی،دوکتورجعفر. .4

 ه ش.1381دوازدهم،
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 ،تحقيق مؤسسةالقاموس المحيحفيروزربادى،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقو . .5
 1426،ل امنةا: نان،الطبعةلب –الرساله،الناشر:مؤسسة الرسالة للطباعة والن ر والتوزيو، بيروت 

  - هـ
بيدي،محّمد بن محّمدبن .6  شر:ان،موسالعروس من جواهر القا تاجعبدالرّزاا الحسيني. الز 

 .ت -دارالهداية،تحقيق:مجموعه از محققين، لبنان،الطبعة: الرابعة، 
 پنجم(کتب قوانين

 .1382دلو /6(818رسمی) ،جريد قانون اساسیوزارت عدليه. .1
 .15/10/1355(353،جريده رسمی)ون مدنیقانوزارت عدليه. .2
 .25/2/1396(1260،جريده رسمی)کودجزاوزارت عدليه. .3
 .1386قوس//26(934،جريده رسمی)قانون وکالی مدافووزارت عدليه. .4
 .5/5/1388(988،جريده رسمی)قانون احوال شخصيه اهل ت يووزارت عدليه. .5
 .1369/  /31(722،جريده رسمی)قانون اصول محاکمات مدنیوزارت عدليه. .6
 .1343(17،جريده رسمی)قانون اصول محاکمات تجارتیوزارت عدليه. .7
 .15/2/1393(1132،جريده رسمی)قانون اجرارت جزایوزارت عدليه. .8
 .7/5/1387،منت ره (اساس نامه انجمن وکالی مدافو1ضميمه شماره)و زارت عدليه. .9

 طرز العمل توزيو جواز فعاليت وکالت دفاو.وزارت عدليه. .10
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  چکیدهچکیده
ديگهر  نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجرا های باطل و غير نافذ، قاعهده عهام   

د شناسهايی و تائيهد کهرده اسهت کهه سهبب مهی شهو« فاسهد»را مبتنی بر فقه حنفهی بها عنهوان 
ح بطالن در نظام حقوقی اين ک ور دارای مراتب باشد و در مهواردی کهه عقهد قابهل اصهال

 جلوگيری شود و روابح حقوقی طرفين تداوم داشته باشد.است، از بطالن رن 
 واژگان کليدی:

 باطل، غير نافذ، فاسد، فقه حنفی، قابل ابطال.   
  مقدمهمقدمه

حت اند تا بتواننهد صه نظامهاي حقوقي قواعدي را بر روابح حقوقي اشخاص حاكم كرده   
ي را ايجههاد روابههح حقههوقي را تضههمين كننههد و بههر رعايههت نكههردن قواعههد نيههز رثههار وقههوو

ر تضمين صحت روابح حقوقي ممكن است از نظامي به نظام حقوقي ديگ نمايند،. اما نوو
شههدت و ضههعف باشههد. يكههي از ضههمانت اجراهههاي اصههلي تخلههف از  متفههاوت بههوده، داراي

عقههود، بطههالن اسههت كههه در تمههام نظامهههاي حقههوقي وجههود  شههرايح صههحت انعقههاد و اعتبههار
ا ربهر بطهالن، بطهالن نسهبي يها قابهل ابطهال  افهزون نيهز دارد. برخي از سيستمهاي حقهوقي

مههاي انهد. نظا بهراي بطهالن قائهل شهده نهوعي مراتبهي را اند كه بهه ايهن ترتيهب، بهه پذيرفته
ا از انعقهاد صهحيح عقهود ر تهرين قاعهدة تخلهف حقوقي مبتني بر قواعهد اسهالمي نيهز اصهلي

 ترتيههب، هههر دو ود و بههه ايههنانههد كههه بههه معنههي فسههاد نيههز دانسههته مي هه بطههالن معرفههي كههرده
مههدني  قههانون)يابنههد. هم نههين عههدم نفههوی يهها موقههوف  اصههطالح بطههالن و فسههاد يههك معنهها مههي

اي ميهان عقهود صهحيح و باطهل اسهت  بيني شده كه نوعي وضعيت واسطه پيش (افغانستان
ي محدود به موارد خاص بوده، به صورت محدود قابليهت اجهرا دارد. بها ايهن حهال، برخه و

تهر از بطهالن  كهه خفيهف «فسهاد»ضمانت اجراي ديگري را با عنهوان  اسالمي، باز مذاه
ك عنهوان يهه و رن را متفهاوت بها بطهالن و موقهوف ميداننهد كهه بهه انهد نظهر گرفتهه اسهت، در

نافهذ و بطهالن نسهبي  اجهراي وسهيعتري را نسهبت بهه غيهر قاعده و ضهمانت اجهرا، محهدودة
 .دارد

اسهد و ف( 619 تها 613ماننهد مهواد )ر دو عنهوان باطهل قانون مدني افغانسهتان نيهز از هه   
سهت. بهه ا متفاوت با يكديگر پي بيني كهردها نام برده است، ام(  636 تا  620مانند مواد )

يتوانهد افغانسهتان م اين ترتيب، تحليل تطبيقي مفهوم عقد فاسد و عقد باطل در نظهام حقهوقي
 بر ايهن. كه برگرفته از فقه اسالمي است مدني رنجا كه قانون قابل توجه باشد. وانگهي، از

ظهام ن در «فاسهد»اساس، در اين بررسي در صدد پاسخ به اين پرس ها هستيم كه ريا قاعدة 
 نونيعنوان قاعدهاي عام، ضمانت اجراي تخلف از شرايح قها حقوقي افغانستان ميتواند به

سهد، نهوعي شناسهايي عقهد فابراي انعقاد و اعتبار عقود باشد؟ ريا نظام حقوقي افغانسهتان بها 
 نظر گرفته است؟ را براي پيش از بطالن در مراتب
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  باطل و فاسدباطل و فاسد  عقدعقدمفهوم مفهوم   22..

  عقد باطلعقد باطل  22..  11..
معههاني مختلفههي هم ههون بيهههوده، بيفايههده، ناراسههت، سههقوط حكههم، دروغ و  «باطههل»لغهت    

بهه معنهاي عقهدي اسهت كهه  «عقهد»كه در تركيهب بها ( 191ص 1378 معين،) ناحق دارد
عبهارتي، عقهد باطهل  بهه(. 397ص 1ج ،2004السهنهوري،) ت به طرفين اثري نداردنسب

را تأييهد نميكننهد و در حكهم عهدم بهوده، ماننهد  به دليل خللي كه دارد، شارو و قانونگهذار رن
؛ شهاهباغ، 61، 71ص4ج ،1997السهنهوري،) هيچ است كه اثري بر رن مترتب نمي هود

 تغييهري بهه واقو هيچ در .(7 و 6ص 1389 ؛ حائري و علي اكبري،35ص1ج ،1376
 365وجههود نميههآورد و مههادة  عنههوان يههك امههر اعتبههاري در حقههوا و تكههاليف دو طههرف بههه

چهه ممكهن  ؛ اگهر(323ص1388 كاتوزيهان،) قانون مدني نيز بهر همهين معنها دکلهت دارد
ل اصهل عقهد باطهل بهه دليه دنبهال داشهته باشهد. در امر مادي رثاري را بهه عنوان يك است به

 و قابليهت تبهديل بهه عقهد صهحيح را نهدارد اثهر اسهت اعتبار و بهي نداشتن ركن يا اركان،بي
؛ بههه (107ص1ج ،1379 ؛ قنههواتي وحههدتي شههبيري،349ص، 3ج  2002 الغريههاني،)

انههد و در ايههن  در ركههن را از اسههبا  بطههالن دانسههته همههين دليههل تمههام مههذاهب اسههالمي خلههل
نيهز عقهد باطهل را بهه عقهدي كهه در اصهل  فغانستانخصوص اختالفي ندارند. قانون مدني ا

سههپس  ، 1تعريههف كههرده اسههت م ههروو نيسههت، (شههروط متعلههق بههه ركههن)و وصههف  (ركههن)
 .تأكيههههههههههههههد ميكنههههههههههههههد كههههههههههههههه اجههههههههههههههازه در عقههههههههههههههد باطههههههههههههههل اثههههههههههههههر نههههههههههههههدارد

خلهل در اركهان عقهد  معناي هيچ است و به دليل در نظام حقوقي افغانستان، عقد باطل به   
نميتواننههد بهها  الح اجتمههاعي، قابههل جبههران نيسههت و دو طههرفو برخههورد مفههاد رن بهها مصهه

 نظههر گرفتههه تراضهي رن را اصههالح كننههد. امها اگههر در مههواردي برخهي رثههار فرعههي نيهز در
ممكهن  افغانسهتانقهوانين از ن ود، ميتواند مخالف با مصالح اجتمهاعي باشهد. لهذا در برخهي 

بها  619دني افغانسهتان در مهادة قهانون مهدر  عقد باطل داراي رثار فرعي باشد، ماننهد است
عنوان يك حادثة مادي در مهواردي واجهد  بدون اثر قانوني ميداند، اما به رنكه عقد باطل را

كه در صورت نقؤ يا تلف عوضين در عقهد باطهل، متصهرف را  رثار فرعي دانسته است
 (.164ص  1390عبدهللا،) ضامن ميداند

 عقد فاسدعقد فاسد22..  22..
تعدد است؛ ازجمله تباه، معيو ، باطل، گمراه داراي معاني م «فاسد»لغت 

كه در ( 1573ص 1380جر،(خرا ، گنديده و پوسيده  460)ص،1378معين،(
رمده  حالت سالمت به حالت ناسالم در تركيب با عقد، عبارت از عقدي است كه از

 .بين رفته است و قابليت انتفاو از رن از( 404ص 1999نمله،(
المي همان معناي عقد باطل را دارد و تفاوتي ميان باطل و عقد فاسد در اغلب مذاهب اس

؛ مغنيه، 158ا، ص1408؛ شاهرودي، 61ص1ج ،1377تبريزي، (وجود ندارد  فاسد
؛ 498ص2ج ،1991؛ السبكي،2005ص2ج ،2005؛ الجزيري، 17ص 3بيتا، ج ،
از ديدگاه فقهاي مذاهب  204).ص 3ج ،2002الغرياني، ؛413ص1999نمله، ،

فرمان شارو بوده، تمام اركان و شروط را  د هنگامي صحيح است كه مطابقاسالمي، عق
باطل خواهد بود و در اينكه نهي  دارا باشد. اما اگر مخالف فرمان شارو باشد، فاسد و

؛ شاهرودي، 119ص 1980حكيم و بكري،(شارو در یات باشد يا وصف، فرقي نيست 
نموده،  ي است كه اسالم رن را نهيعقد (باطل)بنابراين، عقد فاسد  158).ا، ص 1408

                                                 
ا غيرعقد باطل رن است كه اص»قانون مدني افغانستان:  613مادة  -  1  «.م روو باشد الا و وصفا
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 كه حرام چه قبض نيز در رن عقد تحقق يافته باشد، چرا اثري بر رن مترتب نمي ود؛ اگر
رن ه در اصل  هر 103).ص  3ج ،1971السابق،(نميتواند طريقي براي تملك باشد 

 در وصف نيز ممنوو است و بر هي يك رثاري مترتب نمي ود؛ به ممنوو شده باشد،
كه باطل چيزي است  فرقي ميان باطل و فاسد مسلم نيست، چرا كه در قررن نيز خصوص

ا به وجود نميآيد كه درحقيقت به وجود نيامده است، فاسد  و خداوند نيز شيئي را كه حقيقتا
  416).ص1999نمله،(ميداند 

 خههالف ديههدگاه اغلههب مههذاهب اسههالمي، حنفيههه ميههان باطههل و فاسههد تفكيههك قائههل شههده بههر   
؛ عبهههههههدهللا، 498ص 2ج ،1991السهههههههبكي، ؛126ص2ج ،2005الجزيهههههههري، (اسهههههههت
؛ هم نهين زيديهه نيهز بهه پيهروي از حنفيهه، (103همهان، ص ؛ السنهوري،164ص1390

نهاي شهده كهه از مع تفكيهك يهاد 233).ص 2003 القرالهه،(باطل را متفاوت با فاسد ميدانهد 
ا در شههيء بههودن اسههت كههه  لغههوي نيههز حاصههل مي ههود، گويههاي معيههو  يهها خههرا  اصههطالحا

، نملهه(تغييهر يافتهه اسهت  نظر تغيير حالهت حهادث شهده، از حالهت سهالمت بهه ناسهالم مورد
قابههل  امهها عههين هم نههان موجههود اسههت؛ چنانكههه گوشههت در اثههر فسههاد 404).ص  1999

 يهاد خهالف باطهل كهه وجهود نهدارد. معنهاي استفاده نخواهد بود، اما هم نان باقي اسهت؛ بهر
ل را عريهف فقههاي حنفهي از عقهد نيهز تهأثير گذاشهته اسهت و رنهها عقهد باطهاز فاسد بر ت شده

د. ميدانند كه در ركهن يها شهروط متعلهق بهه رن خلهل باشهد؛ يعنهي اصهالا م هروو نباشه عقدي
عقهههدي اسهههت كهههه در اصهههل م هههروو بهههوده، فقهههح در وصهههف م هههروو نباشهههد  فاسهههد نيهههز

داشهته، صهيغة عقهد نيهز  نحهوي كهه متعاقهدين اهليهت حقهوقي به ؛(164 ص1390عبدهللا،(
ده اما عقد داراي وصفي باشهد كهه شهرو رن را نههي كهر صحيح باشد، در مبيو خللي نباشد،

منعقهد شهده اسهت، امها در وصهف كهه عقهد اقتضهاي  است؛ مانند بيو ربوي كه عقد در اصل
شههده  سههبب فسههاد عقههد مي ههود كههه فسههاد يههاد زيههادي را در عههو  دارد، م ههروو نيسههت و

عامهل فسهاد يعنهي زيهادي موجهود حهذف گهردد، تبهديل بهه  اما اگهر. ستبرخالف مصلحت ا
صحيح است، ولي در بعضي اوصهاف خهارجي رن خلهل  عقد صحيح مي ود؛ يعني در یات

كههه ايههن اوصههاف خههارجي در برخههي ( 308ص5ج ،1422الغطههاء،  دارد ) كاشههفوجههود 
نهد مان؛ ميگيهرد صهحيح قهرار اند. بهه همهين دليهل، عقهد فاسهد بهين باطهل و موارد قابل حذف

ذف ميتوانهد بها فسهخ تبهديل بهه باطهل و بها قهبض يها حه كه تحت شهرايطي نافذ، چرا عقد غير
  ).قانون مدني افغانستان 626 مادة)شرط فاسد تبديل به صحيح گردد

 هر حال، بر اساس ديدگاه فقهاي حنفيه، عقد فاسد و باطل با توجهه بهه تفهاوت اصهل و به   
د. بههراي تبيههين بهتههر تفههاوت اصههل و وصههف ميتههوان گفههت كههه وصههف، متفههاوت بهها يكديگرنهه

عهالوه شهروط متعلهق بهه ركهن ماننهد  بهه، 1عبارت است از ركن مانند ايجا  و قبهول اصل
عليه براي حكم عقد كهه در صهورت  متعاقدين، توافق ايجا  و قبول و قابليت معقود وجود

ا وصهف عبهارت اسهت از بين رفهتن اصهل عقهد، يعنهي بطهالن مي هود. امه باعی از نبود رن
صحت عقد؛ مانند غرري يا ربوي نبودن عقد، قابل تعيين بودن موضهوو  شروط متعلق به

در رن و موارد ديگر مانند عقد اكراهي از ديدگاه برخي فقهاي حنفي  عقد، نبود شرط فاسد
كه قانون مدني افغانستان نيهز از رن پيهروي نمهوده  123) و122السنهوري، پي ين، ص (

اسههت. از ديههدگاه فقهههاي حنفههي، عقههد صههحيح  رن را فاسههد معرفههي كههرده 560مههادة و در 
اغلهب فقههاي حنفهي ركهن عقهد را  1. عبارت است از عقدي كه در اصل و وصف م روو

                                                 
؛ عبههدهللا، 7أتاسههي، بيتهها، )ميداننههد  (صههيغة عقههد)اغلههب فقهههاي حنفههي ركههن عقههد را عبههارت از ايجهها  و قبههول  -  1

 .(ص1390،
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 ( 59ص1390؛ عبهدهللا،7تها،  أتاسهي، بهي)ميدانند  (صيغة عقد)عبارت از ايجا  و قبول 
 روو باشد، اصالا منعقهد ن هده، تهأثيري در م باشد كه اگر ركن يا شروط متعلق به رن غير

ندارد و باطل خواهد بود. بر اساس همين تفكيك اصل و وصف است كه گفته شهده،  ملكيت
م روو است، اما عقد فاسهد بهه دليهل وجهود ركهن منعقهد  در اصل و وصف غير عقد باطل

؛ حكههههههيم و 354ص4ج ،1985الزحيلههههههي، (اوصههههههاف خلههههههل دارد  اسههههههت، ولههههههي در
شهايان یكهر اسهت كهه فقههاي حنفهي  103).؛ السنهوري، همان، ص119ص1980بكري،

دليل كه عبادات تعبد محض هستند و  در عبادات فرقي بين فاسد و باطل نميگذارند؛ به اين
بين ميبرد، لذا یمهة  رن مقصود را از حكم شارو به غير اطاعت امت ال نمييابد و مخالفت با

شهده باطهل بهوده اسهت.  عبهادات انجهام اين است كههمكلف با عبادت فاسد بري ن ده و مانند 
از رن مصالح بنهدگان در دنيها  بين نميرود، دوم اينكه هدف اما در معامالت اوکا مقصود از

هنگهامي كهه خلهل در  بوده اسهت و فرصهت اصهالح هم نهان وجهود دارد و بهه ايهن دليهل تها
؛ 415ص 1999لههه، نم(بهين رفههتن وجهود نههدارد  حقيقهت و ماهيههت نباشهد، علتههي بههراي از

 105).السنهوري، همان، ص
 انههد؛ در نظههر گرفتههه حنفيههه دو حالههت را در1، »نكههاح فاسههد»هم نههين در خصههوص حكههم 

كه نكاح فاسد قبل از نزديكهي باشهد، ماننهد عبهادات اسهت كهه فسهاد در رن در حكهم  صورتي
صهورتي كهه در  اما در 414).ص 1999؛ نمله،106السنهوري، همان، ص( باطل است

قهرار  گرفتهه باشهد، برخهي از رثهار نكهاح صهحيح بهر رن بهر ر نكاح فاسد نزديكي صورتاث
الموصههلي الحنفههي، (عههده، تفريههق و نفقههه  مي ههود؛ ماننههد مهههر، نسههب، حرمههت مصههاهره،

افغانسهتان بهه رن  قهانون مهدني 97كهه مهادة ( 72؛ السهنهوري، همهان، ص 190ص2005
هرگههاه ( 2) در حكهم نكههاح باطهل اسهت. ازدواج فاسهد قبههل از دخهول( 1» )پرداختهه اسهت: 

 بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسهب، حرمهت مصهاهره، عهده، تفريهق و
 با ايهن حهال، در نكهاح باطهل حتهي در حالهت دوم، ههيچ رثهاري مترتهب «نفقه ثابت ميگردد.

 (قانون مدني افغانستان 95مادة )  نمي ود

  هاي م ابههاي م ابه  تمييز عقد فاسد از عنوانتمييز عقد فاسد از عنوان33..
قههد حنفيهه معتقههد اسههت كههه بهها وجههود ركههن و شههروط رن، عقههد منعقههد مي ههود، امهها از انعقههاد ع

نميآيهد؛ يعنهي گهاهي عقهد صهحيح منعقهد مي هود و گهاهي فاسهد. در  صهحت رن کزم همهواره
كههه عقههدي ماننههد بيههو از سههوي واجههدين اهليههت بهها  فسههاد، عقههد موجههود اسههت؛ چههرا صههورت

تهها،  ؛ أتاسهي، بهي78ص1997البغهدادي،(د مي هود رنهها، يعنهي ركهن، منعقهه ايجها  و قبهول
اثهههر و اعتبهههار نيسهههت و ملكيهههت حاصهههله نيهههز  امههها داراي 414)ص ،1999؛ نملهههه، 5ص

و ( 109همهان، ص  ؛ السهنهوري،184ص2005الموصلي الحنفهي، (رور است  معصيت
غهاز، از ر همين نكته وجه م ترك رن با عقد باطل و افتراا رن با صحيح اسهت و انعقهاد رن

 .جه اشتراك با صحيح و وجه افتراا رن با باطل استو
 110، 109السههنهوري، همههان، ص (عقههد فاسههد بههه دليههل وجههود شههرعي و نههه مههادي    
ميتواند تحهت شهرايطي تبهديل بهه عقهد صهحيح گهردد، حهق فسهخ را  بر اينكه افزون( 119،

                                                 
از ديدگاه حنفيها، عقهد نكهاح هنگهامي فاسهد اسهت كهه شهرط صهحت رن رعايهت ن هده باشهد؛ ماننهد حضهور نداشهتن  -  1

و بيش از چهار زوجه، جمو بين زوجه و عمة زوجهه و همينطهور بهين زوجهه و خالهة او و ازدواج موقت، جم شهود،

 (29-9ص.  6؛ الكاساني، بيتا، ج ،47ص7ج ،1985ر.ك. الزحيلي،) منكوحه ازدواج با زن
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بهه  1ون مهدنيقهان 626تها از وجهود خهارج گهردد؛ ماننهد مهادة  نيز براي طرفين ايجاد ميكند
صهحيح و باطهل قهرار نميگيهرد و عقهدي بينهابين و بها  اين ترتيب، عقد فاسد در دسهتة عقهود

 16).ص 9تها، ج ، ؛ الكاساني، بهي78ص 1997البغدادي، ،(خصوصيات خاص ميباشد 
برخههي نظامهههاي حقههوقي  بههه همههين دليههل، برخههي فسههاد عقههد را بهها قيههاس بههه مراتههب بطههالن

بها  امها 103).السهنهوري، همهان، ص (انهد  نظهر گرفتهه در غربي، يكي از مراتهب بطهالن
متفهاوت اسهت؛ چراكهه  ؛نههاد عقهود قابهل ابطهال در برخهي نظامههاي حقهوقي ماننهد فهرانس

ا در راسهتاي رعايهت  عقود قابل ابطال عقودي صحيح و داراي رثار قانوني هسهتند و صهرفا
 195).ان، ص السههنهوري، همهه(از اشههخاص امكههان ابطههال وجههود دارد  مصههالح برخههي

و فاسد از خصوصهيت بينهابيني برخهوردار اسهت، امها  نافذ وجود اينكه عقد غير هم نين با
 هها نيهز عقهد موقهوف را بهه كه اوکا حنفي چرا عقد فاسد با غيرنافذ يا موقوف تفاوت دارد؛

موقهوف عقهدي صهحيح اسهت و بها  انهد. دوم اينكهه عقهد عنوان نههادي مسهتقل پي هبيني كهرده
و  2اجازه قابل تصهحيح نيسهت ازة مالك به كمال ميرسد؛ درحالي كه عقد فاسد باانضمام اج

اسهت و قهبض راههي  نافهذ عقهد صهحيح توأم با نهي شرعي معصيت است. سهوم، عقهد غيهر
فاسهد، در برخهي مهوارد بعهد از قهبض يها رفهو فسهاد امكهان  براي تملهك نيسهت؛ امها در عقهد

چهارم، عقد موقهوف در صهورت اجهازه  278).تا، ص ابن نجيم، بي(تصحيح وجود دارد 
نافهذ بهراي رعايهت  پهنجم، عقهد غيهر .ندادن یينفهو، رد مي هود، امها عقهد فاسهد فسهخ ميگهردد

ههاي  رعايهت ممنوعيهت حهالي كهه عقهد فاسهد بهه دليهل مصالح برخي از اشخاص است؛ در
ار قابليهت برخهورد شرعي است. ش م، با توجه به مصاديق فساد، عقهد فاسهد بي هتر از ايهن

نافذ بي تر بهه  عبارت ديگر، عقد غير اي پيش از بطالن قرار بگيرد به است كه در مرتبه
 .بطالن نزديك ميباشد صورتي كه فاسد بي تر به عقد صحيح نزديك است، در

  عوامل بطالن و فسادعوامل بطالن و فساد44..

  بطالنبطالن44..  11..
 عنوان ضهمانت اجهراي اصهلي رعايهت نكهردن نظام حقوقي افغانستان بطالن عقد را به    

شرعي و قواعد مربوط به نظم عمومي پذيرفته اسهت و در خصهوص عامهل بطهالن  احكام
عقههدي كههه ركههن يهها شههرطي از شههرايح رن موجههود »قههانون مههدني ميگويههد:  609در مههادة 

در تفكيهك عقهد باطهل از فاسهد ميگويهد:  613سهپس در مهادة »  مي ود نباشد، باطل پنداشته
ا غيه عقهد باطهل رن اسهت كهه» بها اينكهه بسهياري از حنفيههه،  «م هروو باشههد راصههالا و وصهفا

؛ أتاسهي، 347ص4ج ،1985ر.ك. الزحيلهي، ،  (3دانسته ركن عقد را تنها ايجا  و قبول
عقهد را از شهروط متعلهق بهه  مهواردي هم هون وجهود طهرفين و موضهوو 7)تها، ص ، بي

يهت عقهد، به بعد ركن عقد را رضها، اهل 505ركن ميدانند، قانون مدني افغانستان در مواد 
 .عامل بطالن عقد خواهد بود يك موضوو عقد و سبب ميداند كه نبود هر

 فساد4. 2.
در فقه حنفي و بهه تبهو رن قهانون مهدني افغانسهتان، عقهد فاسهد بها باطهل متفهاوت  عقد فاسد   

عوامل فسهاد بها عوامهل بطهالن تفهاوت دارد. بطهالن بهه دليهل نبهود ركهن يها اصهل و  است و

                                                 
ـر شان ميتوانند عقهد فاسهد را فهـسخ نماينهـد، مگه هريك از طرفين عقد يا ورثه»قانون مدني افغانستان:  626مادة  -  1

 «.بين رفته باشد فساد از اينكـه سـبب
 «.اجازه بر عقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ، جواز ندارد»قانون مدني افغانستان:  627مادة  -  2
ج 1985الزحيلههي، ،)البتههه برخههي ديگههر از فقهههاي حنفههي، اركههان عقههد را عاقههدين، صههيغه و موضههوو ميداننههد  -  3

 (.ص4،
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وجهود  است، اما عوامل فساد خلهل در اوصهاف عقهد اسهت كهه علهل بهه شرايح متعلق به رن
قههانون مههدني ميگويههد:  628یات عقههد يهها شههرط باشههد. مههادة  رورنههدة رن ميتوانههد ناشههي از

 شود، طهرفين قبهل و بعهد از قهبض ميتواننهد، فسهخ نماينهد هرگاه فساد در نفس عقد موجود»
همزمههان بهها ت ههكيل عقههد ايجههاد اسههت كههه همههراه و  فسههاد در نفههس عقههد ناشههي از امههوري»

رغبت، عقد فاسد مي ود و ايهن فسهاد ناشهي از  مي ود؛ براي م ال، به دليل نبود رضايت و
شهده  مصداا رن ميتواند عقد اكراهي ياد ؛406ص4ج ،1985الزحيلي، ،(خود عقد است 

شههده بههه  عقههد شههخؤ تهديههد« :قههانون مههدني باشههد. ايههن مههاده مقههرر ميههدارد 560در مههادة 
شههده بههه صههورت  تهديههد فاسههد منعقههد ميگههردد. هرگههاه بعههد از رفههو تهديههد، شههخؤصههورت 

حنفهي نيهز اجهازه  بها رنكهه در فقهه» صريح يا ضمني به رن اجازه دهد، عقد صحيح ميگردد
رضهايت  در عقد فاسد راه ندارد و بهه دليهل نههي شهارو از رن اصهوکا بايهد فسهخ گهردد، امها

 ها معتقدند فساد در اين مهورد بهراي صهيانت از فيبعد از اكراه نزد احناف مؤثر است. حن
؛ لذا اجازة بعهد از ( 406ص4ج ،1985الزحيلي، ،(مصالح خاص است، نه مصالح عام 

است. شايان یكر است كه برخي از علمهاي حنفهي، ماننهد امهام زفهر، بهه دليهل  اكراه صحيح
تهها، ج  ، بههيالكاسههاني(عقههد اكراهههي را عقههد موقههوف ميداننههد  متوقههف بههودن بههر اجههازه،

كههه  ؛ چههرا( 121همههان، ص ؛ السههنهوري،380ص4ج ،1985؛ الزحيلههي، ،39ص12،
در موقهوف  .خهالف مهوارد ديگهر كهه حهق شهرعي اسهت حق بايو است نه حق شهرعي، بهر

ايهن تكليهف  حالي كه در فاسد فقح حكم بر فسخ اسهت و اختيار بين قبول و فسخ ميباشد؛ در
؛ السههنهوري، همههان، ص 279تهها، ص بههي ابههن نجههيم،(يههك از طههرفين اسههت  شههرعي هههر

موارد مانند فساد ناشي از ربا كه در نفس عقد موجهود شهده، بهه علهت  اما در ساير 110).
خهالف حكهم شهارو در تراضهي  رفهتن مسهاوات عوضهين كهه بهر بين نهي شارو به دليل از

؛ 407ص4ج ،1985الزحيلهههي،(خواههههد بهههود  اثهههر داشههتن در تجهههارت اسهههت، اجهههازه بهههي
نافهذ  موقوف يها غيهر بنابراين، روشن مي ود كه عقد 55).ص 24تا، جزء ، يسرخسي، ب

بعهد از قهبض و  با فاسد متفاوت است. عقد موقوف عقد صحيح است بدون قبض، امها فاسهد
شهده، قهدم  يا رفو فساد ممكن است صحيح گردد. عقد موقهوف بها افهزودن جهزء مهتمم كامهل

 پههذير و قابههل تصههحيح نبههوده، يههك الحدر عرصههة نفههوی ميگههذارد، امهها فاسههد در اصههل اصهه
صورت ظاهري از عقد دارد كه اصوکا طرفين عقد بايد رن را فسهخ و از معصهيت دوري 

نافهذ در رغهاز منعقهد هسهتند و  لذا با رنكه عقد فاسد و غيهر 278).نجيم، بيتا، ص  ابن(كنند 
 ين رن بهههرور اسهت و بايههد طهرف فاسهد بههه دليهل نهههي شهارو معصههيت وجهود دارنههد، امها عقههد

هم نهين موقهوف  (. قهانون مهدني افغانسهتان 627مهادة ( دنبال فسخ رن باشند، نهه اجهازة رن
ايهن موضهوو باعهی تفهاوت ميهان فاسهد و موقهوف  عقد صحيح است و فاسد غيرصحيح كه

 .مي ود
الموصهلي (ها، شروط به سه دستة صحيح، فاسد و باطهل تقسهيم مي هوند  از ديدگاه حنفي   

ميتواننهد  كه شروط فاسد به دليل اتصال به اصهل يها ركهن عقهد( 187ص 2005الحنفي، ،
شهرط  610باعی فساد عقد گردند. قانون مدني افغانستان نيز مبتني بر فقه حنفهي در مهادة 

 شهرط غيرمناسهب بها عقهد يها شهرطي كهه عقهد مقتضهي رن»فاسد را چنين بيان داشته است: 
شرطي كه موافق بها تعامهل جاريهه نبهوده و يها نبوده يا حكم عقد را مؤكد نگرداند، هم نان 

البته بايهد شهرط در ضهمن عقهد باشهد . «فريب به كار رفته باشد، فاسد پنداشته مي ود در رن
عقد گذاشته شود، موجب فساد عقد نميگردد، بلكه کزم اسهت بهه رن وفها شهود  و اگر بعد از

توجههه بههه نههوو رن  تههأثير شههرط فاسههد بههر عقههد ممكههن اسههت بهها 371).ص  تهها، حيههدر، بههي(
وجههود شههرط فاسههد ماننههد زيههادي در عههو ، و در عقههود  :انههد از متفههاوت باشههد كههه عبههارت
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مساقات و مانند رنهها موجهب فسهاد عقهد مي هود  معاوضي مانند انواو بيو، اجاره، مزارعه،
زيرا شرط فاسهد  127)ص ،1 ج ،1997؛ المصري، ،381ص4ج ،1985الزحيلي، ،(

قانون  622مادة  .اند كه طرفين براي رن به انعقاد عقد پرداختهدر تعار  با مبنايي است 
، (معاوضهي) در عقهود معاوضهوي»مدني افغانستان نيز بها پيهروي از فقهه حنفهي ميگويهد: 

پنداشهته  تعليق و اقتران عقد، به شرط فاسد جواز نداشته و در اثر چنهين شهرطي عقهد فاسهد
 .»مي ود

 ادل عوضهين شهرط نيسهت و بهه صهورت تبرعهي يهاشرط فاسد در عقودي كه در رنها تع   
ص 4ج ،1985الزحيلههي، ،(اثههر بههوده  منعقههد ميگردنههد، بههي مههالي معاوضههي و غيههر غيههر

 موجود، ملغي تلقي خواههد شهد. امها اگهر شهرط فاسهد باعهی تعليهق عقهد شرط فاسدم  381)،
كننههدة عقههد نيههز مي ههود  شههرط ملغههي خواهههد بههود، بلكههه باطههل تنههها خههود شههده باشههد، نههه

قههانون مههدني نيههز تصههريح كههرده اسههت:  623مههادة  127).ص 1ج ،1997المصههري، ،(
صهحيح بهوده، شهرط ملغهي  معاوضهي بهه شهرط فاسهد، عقهد در صورت اقتران عقود غير»

 .»ميباشد. تعليق شرط فاسد موجب بطالن رن ميگردد
هسهتند؛ ماننهد نكهاح و طهالا   »1اسهقاطات محهض»شرط فاسهد در عقهودي كهه از دسهتة    
اثهر  مال، اجرا نكردن حهق شهفعه، ابهرام ديهن، عفهو قصهاص و رزاد كهردن بهرده، بهي نبدو

اعتبهاري خهود شههرط  وجهود شههرط فاسهد، بهه هههر ترتيهب فقهح باعهی بههي بهوده، در صهورت
و ( 127ص 1ج ،1997؛ المصههههري، ،186ص 2005الموصههههلي الحنفههههي، ،(مي ههههود 

عقههودي كههه اسههقاطات » ميگويههد: قههانون مههدني 624تههأثيري در عقههد نخواهههد داشههت. مههادة 
غيرمناسهب، منعقهد گرديهده و يها  وجود تعليق رن به شرط مناسب يا محض شناخته شود، با

 .»صورت ملغي ميگردد اقتران رن به شرط فاسد صحيح پنداشته مي ود، شرط در اين
 ماننهد »2اطالقهات»شرط فاسد در عقود توثيقي م ل كفالت، حوالهه و رههن، هم نهين در    

اعتبار و بدون اثهر  نند رن هيچ اثري نداشته، عقد صحيح است و شرط فاسد بيوكالت و ما
قهانون مهدني مقهرر ميهدارد:  625مهادة  127).ص 1ج ،1997المصهري، ،(مي هود  تلقي

شناخته شود، تعليق رن به شرط مناسب و شروط فاسد صحيح بهوده،  عقودي كه اطالقات»
 .»مي ود شرط فاسد ملغي پنداشته

 شههده، از ديههدگاه فقهههاي حنفههي شههروط فاسههدي كههه ميههان مههردم هههاي يههاد مونهههوجههود ن بهها   
بههوده و از نظههر رنههها موجههب فسههاد نمي ههود، اگههر در ضههمن عقههد معاوضههي شههرط  متعههارف

؛ بهه دليهل (128 ص2ج ، 2005الجزيهري، ،(است و باعی فساد نميگهردد  شود، صحيح
 .عقد براي حفظ مصلحت جامعه است اينكه ضمانت اجراي فساد

  رثار عقود باطل و فاسدرثار عقود باطل و فاسد55..

  بطالنبطالن55..  11..
منعقهد ميداننهد و بهه همهين دليهل رثهاري را بهر رن  تمام مذاهب اسالمي عقهد باطهل را غيهر   

يههك ميتواننههد  نميداننههد. لههذا اگههر در اثههر عقههد باطههل عوضههين تسههليم شههده باشههد، هههر مترتههب

                                                 
از اسقاطات، عقودي هستند كه با هدف اسقاط حق منعقد شده، فرقي ميان معو  بهودن يها نبهودن نيسهت. منظور  -  1

مقابل عو  نباشد، بهه رن اسهقاطات محهض ميگوينهد و اگهر معهو  باشهد، رن را اسهقاطات داراي معنهاي  اما اگر در

ص 12؛ ج ،80ص5تها، ج ، بهير.ك. الكاسهاني، )طهالا و ديهه در عفهو از قصهاص ميگوينهد  معاوضه مانند خلو در

 (.71 و42
التصههرف، صههالحيت تصههرف را ميدهههد؛ ماننههد  منظههور از اطالقههات، عقههودي هسههتند كههه بههراي شههخؤ ممنههوو -  2

 (.ص9تا، ج ، ر.ك. الكاساني، بي)اجازه دادن براي صغار مميز به عمل تجارت و قضا  وكالت، وصايت و



قانون مدنی افغانستان ه حنفی وگاه فقاز دید عقد باطل وفاسد  قضاء 

 

*********** 
52 

 

 

قدور نيست، به دليهل اينكهه بخواهند و اگر تسليم ن ده باشد، الزام به تسليم م استرداد رنها را
 50).ص1391شعاريان و قربان زاده، ،(نگرفته است  اي شكل رابطه

السههنهوري، (البتههه ممكههن اسههت در مصههاديقي رثههار فرعههي از عقههد باطههل حههادث شههود    
كه به معناي تأييهد وجهود و ت هكيل عقهد باطهل نيسهت؛ ماننهد رثهار ( 401 ص 1ج ،2004،

كهه  انند مسئوليت متصرف مال در قبال تلف يا نقصهان رنمي ود و م مادي كه از رن ناشي
 (.افغانستان قانون مدني 619مادة )فاسد قابل بررسي است  با عنوان مقبو  به عقد

  فسادفساد55..  22..
ر پهي رور اسهت و طهرفين بايهد مهدام د با رنكه از ديدگاه فقههاي حنفهي عقهد فاسهد معصهيت   

ي مي هود باشد، اما تحهت شهرايطي داراي رثهار كنندة مالكيت باشند و نميتواند ايجاد فسخ رن
 :اينكه قبل از قبض يا پس از رن باشد، متفاوت است كه بسته به

  قبل از قبضقبل از قبض55..  22..  11..
 شههده از سههوي شههارو اسههت و انعقههاد رن گونههه كههه بيههان شههد، عقههد فاسههد، عقههد نهههي همههان   

فسهخ  دائهم در پهي معصيت همراه است. لذا در فقه گفته شده است كه طرفين بايد همواره با
ر مههادة رلههودگي موجههود در رن پرهيههز نماينههد و قههانون مههدني افغانسههتان نيههز د رن باشههند و از

ش رلهود باعهی گسهتر است. هم نين گفتهه شهده اسهت كهه افعهال گنهاه بر رن تأكيد كرده 627
نهد كقاضي نيز در صهورت رگهاهي از رن ميتوانهد عقهد را فسهخ  فساد در جامعه مي وند، لذا

كهه حهق شهرعي اسهت  ؛ چهرا( 60تا، ص بي ؛ أتاسي،111ص4ج ،1997هوري، ،السن(
قهد عدليهل، تها قبهل از قهبض بهراي  و اجراي عقد نيز توأم با معصيت خواهد بهود. بهه همهين

چنانكههه در باطههل هههيچ اثههري قابههل تصههور . وجههه نميتوانههد اثههري متصههور شههد هههيچ فاسههد بههه
؛ ر باشهد، باعهی ايجهاد تنهاقض ميگهردداثه نيست، زيهرا اگهر عقهد فاسهد قبهل از قهبض داراي

طههرفين متعهههد بههه اجههراي رن  سههت كههه عقههد کزم اسههت و كههه از يههك سههو بههه ايههن معنهها چههرا
د پهي فسهخ رن باشهن هستند، امها از سهوي ديگهر عقهد نههي شهده اسهت و طهرفين بايهد مهدام در

ص 2003القرالهه،  ؛494ص4ج ،1985؛ الزحيلهي،53-54ص9تها، ج ، الكاساني، بي(
ر از اين تناقض اقتضا ميكند كه براي عقد فاسد قبل از قبض، اثهري متصهو وريد 235).

 .نباشد
قانون مدني افغانستان نيز بهه پيهروي از فقهه حنفهي تها قبهل از قهبض، عقهد فاسهد را ماننهد    

چه عقد فاسد از نظهر  اثر دانسته، قبض رن را نيز باعی افادة مالكيت نميداند؛ گر بي باطل
قهانون مهدني افغانسهتان رمهده اسهت: عقهد فاسهد نتهايج  636ت. لهذا در مهادة موجود اس انعقاد

عقهد فاسهد ملكيهت »نيهز چنهين بيهان شهده اسهت:  621در پي ندارد؛ در مهادة  عقد قانوني را
. «نميكند، مگهر اينكهه قهبض بهه رضهاي مالهك رن صهورت گرفتهه باشهد عليه را افاده معقود

يهت بهايو اسهت و اگهر تلهف شهود از حسها  او رفتهه مبيو در مالك بنابراين، تا قبل از قبض،
بين برود، با رنكه تهأثير عقهد صهحيح را نهدارد،  در يد او از است و اگر از سوي م تري يا

. از ايهن (افغانسهتان قهانون مهدني 636مهادة )بهود  عنهوان يهك حادثهه، ضهامن خواههد اما به
به ورثه منتقل شده باشهد كهه  اگر اين حق نظر تا قبل از تنفيذ، همي ه قابل فسخ است؛ حتي
البتهه اگهر  .1گردانهده شهوند عوضين بهاز در رن صورت همانند عقد باطل بوده و کزم است

عنهوان عقهد صهحيح بهر  بهه طهرف شهود، ماننهد ازالهة ربها و يها اسهقاط شهرط فاسهد، فساد بر
نيهز  قهانون مهدني 626مهادة  110).السهنهوري، همهان، ص (طرفين الزامآور خواهد بود 

                                                 
لفاسد فان كان البائو قبض ال من كهان للم هتري ان يحهبس المبيهو الهى ان ایا فسخ البيو ا»اکحكام:  مجلة 373مادة  -  1

 »يسترده من البائو ياخذ ال من و
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 يهك از طهرفين عقهد يها وراث رنهها ميتواننهد عقهد فاسهد را فسهخ نماينهد؛ ريح دارد كه ههرتص
بين رفته باشد. لذا تا هنگامي كه عقد فاسد فسخ ن ده است، برابهر  مگر اينكه سبب فساد از

 .قانون مدني، اجازه بر رن اثري ندارد و كمتر از فسخ نيز مجاز نيست 627 مادة
  بعد از قبضبعد از قبض55..  22..  22..

 1هههها بهههر اسهههاس روايتهههي ميگوينهههد، عقهههد فاسهههد بعهههد از قهههبض افهههادة ملكيهههت ميكنهههد حنفهههي
امهها ايههن ملكيههت فاسههد بههوده، انتفههاو از عههين مملههوك مبههاح و (، 78 ص 1997البغههدادي،)

 عههين مههورد معاملههه در عقههد فاسههد بههه اسههتقرار فسههاد مههي كههه انتفههاو از قههانوني نيسههت؛ چههرا
وو در فقهه حنفهي بهدون اخهتالف پذيرفتهه شهده موضه انجامد كه فعلي حرام خواهد بهود. ايهن

بايهد قيمهت يها م هل را بپهردازد، نهه مسهمي را  است. از اين نظر كه عقد فاسد اسهت، قهابض
بيني از اين نظهر  پيش اين 114).لسنهوري، همان، ص ، ا55ص9تا، ج ، الكاساني، بي(

مي ههود  فسهخ قابهل اسهت كهه در شهرايطي ماننههد بيهو يها هبههه، بهر اثهر قههبض، عقهد فاسهد غيههر
قههبض در »ميگويههد:  631؛ لههذا قههانون مههدني در مههادة (497ص4ج ،1985الزحيلههي، ،(

 371در مهادة . «ملكيت قابل فسخ را افاده نمهوده و انتفهاو از رن را افهاده نميكنهد عقد فاسد،
وسيلة قبض، مفيد حكم ميگردد؛ يعني قهبض بها اجهازه  العدليه نيز بيو فاسد به مجلة األحكام

شده، اگر مال نزد قابض تلف شهود، ضهمان کزم مي هود و اگهر مهال از نهوو  يتباعی ملك
اگر قيمي باشهد، بايهد قهابض قيمهت روز قهبض را بهه مالهك بدههد. البتهه  وزني باشد، م ل، و

صرف قبض باعهی انتقهال مالكيهت نمي هود و بايهد اجهازه نيهز  در عقد فاسد ناشي از اكراه،
قد اكراهي، اصل كه عبهارت از ايجها  و قبهول باشهد، ع كه در بر رن وارد شده باشد؛ چرا

نهدارد كههه بهها الحههاا اجهازه بههه رن، صههحيح ميگههردد  وجهود دارد، امهها رضههايت در رن وجههود
اصهوکا رضها شهرط صهحت  كهه بهه ايهن دليهل 55).و 99ص 24تا، جهزء ، سرخسي، بي(

وو نمي هود و بها وقه بهين رفهتن حكهم است، نه شهرط حكهم، و فقهدان شهرط صهحت باعهی از
النهاس باشهد، نهه  حهق رضا، فساد رفو مي ود؛ البته در عقودي كه فساد در رنهها مربهوط بهه

 38).ص12تا، ج ، الكاساني، بي(حق شرعي مانند حرمت ربا 
 ه اسهتبايد توجه داشت كه بر پاية فقه حنفي، قبض به عقد فاسد م ابه غصب دانسته شد   

ا ه كه حنفي منافو يادي ن ده است؛ چرارو از ضمان  اين و غاصب را ضامن ميدانند، از
كننهد را ضامن منافو نميدانند، اما مبيو بر اثر عقهد فاسهد و قهبض رن را ضهمانت مي غاصب

  26-15).ص12تا، ج ، بي ر.ك. الكاساني،(
 بهين وسهيلة عقهد فاسهد از توجه به اينكه مالكيت بايو در بيو يا مالك در سهاير عقهود بهه با   

يب حق شهفعه نيهز وجهود نخواههد داشهت؛ بهه ايهن دليهل كهه حهق بهايو در نميرود، به اين ترت
مبيههو قطههو ن ههده اسههت، مگههر رنكههه حههق فسههخ ناشههي از فسههاد ازبههين رفتههه باشههد  اسههترداد

همانگونه كه در بيو خياري شفعه جاري نمي ود كه قانون  109).السنهوري، همان، ص(
در »اشههاره كههرده اسههت:  2226در بنههد شههش مههادة  مجلههه1026مههدني بههه پيههروي از مههادة 

                                                 
ها دليل افادة ملكيت در عقد فاسد بعد از قهبض را حهديی بريهره ميداننهد كهه رمهده اسهت: هنگهامي كهه عاي هه  حنفي -  1

داري كهرد؛ مگهر اينكهه وکء بها او باشهد. عاي هه بها  را بخرد، مالك رن از فهروش خهود« بريره»كنيزي به نام  خواست

سپس رزاد كرد و ماجرا را با رسول خدا در ميان نهاد. اي ان عتهق را صهحيح، امها شهرط  اين شرط بريره را خريد و

وجود فسهاد بيهو بهه  عمل كه پيامبر عتق را كه تصرف در ملك غير است، با يعني وکء را باطل دانستند. ميگويند اين

تصرفات در عقد فاسد است و اين مطلب را اثبات ميكنهد كهه عقهد فاسهد  شرط فاسد جايز دانسته، دليلي بر صحتدليل 

نميتوانسههت در ملههك غيههر تصههرف و كنيههز ديگههري را رزاد كنههد  نههه عاي ههه گههر پههس از قههبض ايجههاد ملكيههت ميكنههد؛ و

 (.184 ص2005حنفي،)
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بايو خيار شرط داشهته باشهد. مگهر ايهن كهه  در بيعي كه در رن 6- ... موارد رتي شفو نيست
 .»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   
طلههق ناشههي از عقههد صههحيح را نههدارد و تحههت از نههوو خههاص اسههت و وي گههي مالكيههت م

؛ ايههن شهههرايح (114، 113السههنهوري، همهههان، ص(مالكيههت قابهههل فسههخ اسهههت  شههرايطي
بايهد بها اجهازة بهايو صهورت گرفتهه باشهد. اگهر قهبض بهدون  اند از: اول اينكه قهبض عبارت

كهه در عقهد فاسهد نهوعي رضهايت و رغبهت وجهود  چهرا اجازه باشد، مالكيت ثابت نمي ود؛
مهادة .  وجود ميآيد و عقد فاسد منقلب ميگردد به وسيلة اجازه رضايت و رغبت رد و بهندا

عليهه را افهاده نميكنهد، مگهر  عقد فاسد ملكيت معقود»نيز تصريح ميكند:  قانون مدني 621
منزلهة  كه قبض در عقد فاسد به چرا ؛«مالك رن صورت گرفته باشد اينكه قبض به رضاي

چنانكههه فسههخ قبههل از  35)ص ،25تهها، جههزء ، سرخسههي، بههي( قبههول در بيههو صههحيح اسههت
 53).ص 9تهها، ج ، الكاسههاني، بههي( داري از ايجهها  و قبههول اسههت منزلههة خههود قههبض بههه

و بيهو فاسهد افهادة  هم نين، اگر مالهك در عقهد فاسهد اجهازه دههد، اجهازه در حكهم ان ها اسهت
 39-ص12تهها، ج ، الكاسههاني، بههي(ملكيههت ميكنههد؛ رن نههان كههه نقههش اجههازه در اكههراه اسههت 

در صهورت سهكوت، جمههور معتقدنهد كهه افههادة ملكيهت نميكنهد، امها حنفيهه اعتقهاد بههر  38).
شمار خواههد  ملكيت دارد. هم نين اگر بدون اجازه قبض گردد، متصرف غاصب به افادة

دوم اينكه عقهد شهامل  97).تا، ص  حيدر، بي(کزم است كه تصرف با اجازه باشد رمد؛ لذا
همانگونه كه شرط خيار در عقد صحيح ثابت مي ود، در عقهد فاسهد نيهز  .شدشرط خيار نبا

؛ ابهن نجهيم، 114السهنهوري، همهان، ص(رن ملكيت حاصل نمي ود  ثابت گرديده، با بودن
کزم بهوده، حهق رجهوو بهراي  عقد نافذ امها غيهر كه با وجود خيار، ؛ چرا(204تا، ص بي

هرگهاه »مهدني بهه ايهن مطلهب اشهاره دارد:  نونقا 650دارنده نيز باقي خواهد بود كه مادة 
ا موجههب الههزام يكههي يهها طههرفين عقههد نگههردد يهها در رن خيههار فسههخ بههراي يكههي از  عقههد طبيعتهها
خيهار شهرط در مهادة  ؛ ماننهد«طرفين عقد موجود باشد، عقهد نافهذ غيهرکزم پنداشهته مي هود

 676مهادة  درو خيهار رؤيهت  682خيار عيب در مادة ، 6621خيار تعيين در مادة  652
 .قانون مدني

  موانو فسخ عقد فاسدموانو فسخ عقد فاسد66..
 حهق چنانكه گفته شد، طرفين عقد فاسد، مكلف به فسخ رن هستند و اين حق فسخ هم ون   

السههنهوري، (شههرعي اسههت؛ حتههي اگههر قاضههي نيههز بههه رن علههم يابههد، بايههد عقههد را فسههخ كنههد 
رفين نيههز رضههايت و این طهه 237).و 238؛ القرالههه، همههان، ص 110، 111همههان، ص،

د رنهها انهد كهه وجهو ها مصاديقي را بيهان كهرده حنفي نميتواند مسقح فسخ باشد. با اين حال،
مجلههه نيههز رمههده اسههت كههه در اينجهها  372مههادة  ميتوانههد باعههی سههقوط حههق فسههخ گههردد و در

 :اشاره مي ود
 كهه تصهرف م هتري خارج شدن مبيو از مالكيت م تري ميتواند مانو فسخ باشد؛ چهرا  1.
ص 4ج ،1985الزحيلهي، ،(وي، تصرف جايز بوده، تصرف در ملك خود تلقي مي ود ثان

اگر م تري مبيو را به شخؤ ثهال ي بفروشهد، تصهرف او صهحيح اسهت و ايهن  لذا 497).
النههاس بههه رن، نميتوانههد از سههوي م ههتري اول و ثالههی فسههخ شههود  تعلههق حههق عقههد بههه دليههل

                                                 
د كه در اين صورت طرفين عقد ميتواننهد يكهي از رنهها را انتخها  ها بيو يكي از اشياي معين را جايز ميدانن حنفي - 1

  و12ص 6تها، ج ، ؛ الكاساني، بي525ص، 4ج ، 1985ر.ك. الزحيلي، )گفته مي ود  «خيار تعيين»به رن  كنند كه
80 .) 
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بهه ايهن  632افغانسهتان نيهز در مهادة قانون مدني  185).ص  2005الموصلي الحنفي، ،(
شهده را بهه شهخؤ  كننهده در عقهد فاسهد، مهال قهبض قبض هرگاه»موضوو پرداخته است: 

 ميگردد. در اين صورت مالك اصلي ميتواند، اعادة معقهود ثالی عقد نمايد، حق فسخ ساقح
 قهودنمايد. هم نان شهخؤ ثالهی ميتوانهد، قيمهت يها م هل مع عليه را از شخؤ ثالی مطالبه

البته برخالف اين ماده در فقه، مالك نميتواند بهه ثالهی . «كند كننده مطالبه عليه را از قبض
السهنهوري، همهان، (بر اساس عقهد صهحيح مالهك شهده اسهت  مراجعه نمايد؛ به اين دليل كه

كهه بايههد از قهابض مطالبهه شههود. بهراي انتقههال  و ضهمان بهر م ههل يها قيمهت اسههت( 115ص 
انهد  رعايت شرايطي کزم است كه عبارت سقح حق فسخ در عقد فاسد،عنوان م مالكيت به

باشهد؛ اگهر باطهل يها فاسهد باشهد،  عقهد دوم بايهد صهحيح 116):السنهوري، همهان، ص (از 
غيهر اينصهورت، در  باشهد؛ در مانو فسخ نخواهد بود. عقد دوم نبايد حاوي خيار براي بايو

اين دليهل كهه بها وجهود خيهار، بهه  مي ود، بهمدت خيار، عقد دوم مانو فسخ عقد فاسد اولي ن
است. عقد بيهو دوم بهراي بهايو  دليل غيرکزم بودن عقد، ملكيت مبيو به م تري منتقل ن ده

فسخ عقهد اول يعنهي عقهد فاسهد  غير اينصورت، عقد دوم مانو حق عقد فاسد اول نباشد؛ در
اينصهورت، مكهره ميتوانهد  غيهر در نمي ود. عقد بيو اول بر اثر اكراه ايجاد ن هده باشهد كهه

بايو در عقد اكراهي قطو ن هده  كه حق فسخ بين ببرد؛ چرا هر نوو تصرف م تري را از
ميباشد. البته م روط بر اينكهه  است. اين همان وجه تمايز فاسد بر اثر اكراه و ساير موارد
تعلهق بيو دوم حهق بهه م هتري  امكان نقض تصرفات م تري باشد؛ به اين دليل كه اوکا در

اسهت. دوم اينكهه عقهد اول  هللا يها حهق شهرعي مقهدم النهاس نسهبت بهه حهق گرفته كه اين حق
ا نام روو بوده است؛ در ا م هروو  حالي كه عقد دوم اصالا م روو و وصفا اصالا و وصهفا

 نفهای عقهود شهخؤ تهديهد« :قانون مدني ميگويد 561و صحيح ميباشد. به همين دليل مادة 
ملكيههت فاسههد را افههاده  از رفههو تهديههد موقههوف نبههوده، قههبض مبيعههه شههده بههه اجههازة وي بعههد

شهده  شهخؤ تهديهد قابل نقهض صهحيح بهوده، مينمايد. در چنين حالت هر نوو تصرف غير
 .»در مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير ميباشد

سهت سهد اتغيير صورت مبيو و براي م ال تبديل پارچه به لباس، از موانهو فسهخ عقهد فا 2.
 لشده تغيير شك هرگاه مال قبض»قانون مدني نيز به رن تصريح كرده است:  635مادة  و

 ؛ ماننهد سهكة طهال كهه م هتري بهه«ميگهردد نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مهال کزم
د بهر اثهر فاسد مالك شده و رن را تبديل به انگ تر كرده است كه در اين م ال، عقهد فاسه بيو

از  ديگر قابليت فسخ را نخواهد داشت. در فقه، ضمانت قبض مبيهو ناشهي شكل مبيو تغيير
واعهد فاسد به غصب ت بيه شده است؛ با اين حال، اين ت هبيه بهه معنهاي يكسهان بهودن ق عقد

به ضمان حهاكم بهر غصهب و مقبهو  بهه عقهد فاسهد در فقهه نيسهت؛ بهراي م هال، در  راجو
داد ساخته شده باشد، اين بنا مهانو اسهترشده بنايي  در حالتي كه در زمين غصب غصب، و

ييهر غد، تمالك ميتواند تخريب بنا و استرداد زمين را مطالبهه كنهد. امها در عقهد فاسه نيست و
با بناي ساختمان در رن، مهانو فسهخ شهده، م هتري ضهامن پرداخهت قيمهت زمهين  شكل مبيو

است كهه بهر شايان یكر (. 119، 117 السنهوري، همان، ص(خواهد بود  در زمان قبض
صهل، او برگرفته از فقه، اگر تغيير در اثر زيهادي ناشهي از  قانون مدني 633اساس مادة 

شهود.  گردانهده از فسخ نيست و بايد كه همراه مبيو باز اعم از متصل و منفصل باشد، مانو
 118).السنهوري، همان، ص(مانو فسخ نمي ود  هم نين اگر اين تغيير، نقصان باشد،

فتن مبيو نيز ميتواند از موانو فسخ باشد كه در ايهن صهورت، بهايو بايهد قيمهت بين ر از  3.
م ل را مطالبه نمايد؛ هم نان كه در غصب چنين اسهت. بهه ايهن دليهل كهه در عقهد فاسهد،  يا

ص 2005الموصهلي الحنفهي، ،(يا تلف رن موجب تضمين قيمهت روز قهبض مي هود  قبض
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ميكنهد بهه فسهخ و اعهادة مهال همهراه بها جبهران از نقصان، مالك را مخير  تغيير ناشي 19).
يا قبول معامله. اما اگر نقصان ناشي از عمهل خهود  9: 32)ج  تا، الكاساني، بي(خسارت 

قهانون مهدني نيهز تصهريح  634جهز اسهترداد نهدارد. مهادة  مالهك باشهد، ايهن نقصهان معنهايي
اشد، صاحب مهال بر اثر نقصان صورت گرفته ب شده هرگاه تغيير در مال قبض»دارد كه 

مطالبهه نمايهد. مگهر اينكهه نقهؤ ناشهي از عمهل  ميتواند مال مهذكور را بها جبهران خسهارت
رفههات سههماوي باشههد نيههز مههانو فسههخ نمي ههود  هم نههين اگههر نقصههان ناشههي از. «مالههك باشههد

 (. 117، 118 السنهوري، همان، ص(
 جزيهه،تد فاسهد قابهل قابليت تبعيض مبيو ميتواند مانو فسخ شود. اگهر در قسهمتي از عقه  4.

 فرقهي منهد شهود؛ فساد نباشد، م تري ميتواند مهال را تملهك كهرده، از رثهار قهانوني رن بههره
 نقههانو 630نميكنهد كهه عامهل فسهاد در نفهس عقهد باشهد يها رنكهه ناشهي از شهرط فاسهد. مهادة 

بها  صاحب شهرط فاسهد ميتوانهد»مدني فقح در خصوص شرط فاسد پي بيني كرده است كه 
 .ء صههحيح عقههد، شههرط را سههاقح و تنفيههذ عقههد را از طههرف مقابههل مطالبههه نمايههدتمسههك جههز

 قتهيطرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه كند. جزء صحيح عقهد و
 .»ظاهر ميگردد كه به حيی عقد مستقل درريد

 دفسهاانصراف دارندة شرط ميتواند عقد فاسهد را تبهديل بهه عقهد صهحيح كنهد. اگهر سهبب  5.
 ضهيقانون مدني، عقد فاسد از عقهود معاو 622ناشي از شرط فاسد بوده و بر اساس مادة 

 باشد، شخصي كه به نفو او شرط شده است، ميتواند از حق شرط خهود انصهراف دههد، در
السههنهوري، پي ههين، (ايههن صههورت حههق فسههخ سههاقح شههده، عقههد بههه صههحيح تبههديل مي ههود 

يهد كهه را كه باعی فساد شهده، یينفهو رن را اسهقاط نمامانند اينكه أجل يا خياري  ؛(110ص
ط كهه ايهن حهق دارنهدة شهر ن انة رضايتي است كه پيش از اين وجود نداشت، چرا اين امر

كهه از حهق خهويش صهرف نظهر كنهد يها خيهر. البتهه کزم اسهت كهه شهرط فاسهد باعهی  است
د يهز باطهل خواههغير اينصورت، خود عقد ن معاوضي ن ده باشد كه در عقد غير تعليق در

 .بود
  نتيجهنتيجه77..

ن عنهوان ضهمانت اجهراي رعايهت نكهرد در نظام حقوقي افغانستان نيز قاعدة اصهلي بهه    
حنفهي،  اساسي در انعقاد عقود، در كنار نهاد موقوف، بطالن است. اما بر پايهة فقهه شرايح

 نظهر گرفتهه شهده اسهت كهه ميهان عقهد صهحيح و باطهل در «فسهاد»بها عنهوان  قاعدة ديگري
قواعهدي گسهترده اسهت؛ چنانكهه در نظهام حقهوقي ك هورهاي غربهي  قرار ميگيرد و داراي

وقي يها قابهل ابطهال داراي قواعهدي گسهترده اسهت. نظهام حقه مانند فرانسه، عقد باطل نسهبي
 بهي را درفاسد متفاوت از باطل، براي بطالن عقهود مرات افغانستان با شناسايي و تأييد عقد

مناسهب در راسهتاي حفهظ روابهح حقهوقي اشهخاص  انهد راهكهارينظر گرفته اسهت كهه ميتو
تخلفهات ناشهي از رعايهت نكهردن شهرايح اساسهي  باشد و در مواردي كه امكان رفو برخي

كههه جلههوگيري شههود؛ يعنههي بسههته بههه اين حههاكم بههر انعقههاد عقههود وجههود دارد، از بطههالن عقههود
يهز ضهمانت اجهراي رنهها ن باشهد، اهميت رعايت قواعد حاكم بر انعقهاد عقهود بهه چهه ميهزان

ضهرري متوجهه يكهي از  متفاوت است. بهراي م هال هنگهامي كهه در مهتن يها بهر اثهر شهرط،
صههورتي كههه  در طههرفين باشههد، بهها حههذف ضههرر بتههوان از بطههالن عقههد جلههوگيري كههرد، يهها

 دموضههوو عقههد تعيههين ن ههده، امهها پههس از انعقههاد امكههان تعيههين باشههد، بتههوان از بطههالن عقهه
 .وردعمل ر جلوگيري به

 نظهر گرفتهه با توجه به اينكه برخي نظامهاي حقهوقي بهراي بطهالن عقهود مراتبهي را در   
 از بطهههالن عقهههود جلهههوگيري شهههود؛ يعنهههي پهههيش از بطهههالن، نههههاد ،گهههام نخسهههت انهههد تههها در
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نافذ وارد نظام حقوقي گردد تا از اين طريق بتهوان بهه تهداوم  تر از غير واسطهاي گسترده
كهه برخهي از  د. اصرار بر پذيرش مفهوم عقد فاسد نيسهت؛ چهراقراردادي كمك كر روابح

قابههل پههذيرش  قههانون مههدني افغانسههتان غيههر 631جملههه حكههم مقههرر در مههادة  از احكههام رن و
نظههر ميرسههد  همخههواني نههدارد و بههه لسههان سههنهوري عجيههب بههه اسههت و بهها اصههول حقههوقي

اي عهام در موضهوو نيست كه تدوين قاعده ؛ اما ترديدي هم(110السنهوري، همان، ص(
حقههوا قراردادهههاي مههدني و تجههاري  ضههمانت اجههراي قههراردادي، ميتوانههد بههه انسههجام نظههام

توجهه بهه كليهات مربهوط بهه  اي عهام بها كمك كند. به همهين دليهل، پي هنهاد مي هود كهه قاعهده
 .عقود فاسد و قابل ابطال تدوين گردد

 مآخذمنابو و 
 الف) فارسي

ت تههران، انت هارا، 2کروس. ترجمة حميهد طبيبيهان، ج فرهنگ (. 1380) ، خليلرَ ج   1.
 .اميركبير، چ يازدهم

 .تههران، كتابخانهه گهنج دانهش، 1شرح قانون مدني. ج (. 1376حائري شاهباغ، علي ) 2.

در فقهه  (فاسهد)عقهد باطهل (. »1389حائري، حسن و علهي اكبهري بابوكهاني، احسهان ) 3.
، 2 هنامة حقهوا اسهالمي، سهال يهازدهم، ش پ وه ،»اماميه و عامه، حقوا ايران و مصهر

 .24-5ص
 .حقوا شناسي. م هد، ترجمه و ن ر نخست(. 1371)حسين  ساكت، محمد 4 .
 .اصول قراردادها و تعهدات. تهران، مجد، چ چهارم(. 1385)شهيدي، مهدي  5.
ة فصهلنام «.معهامالت قابهل ابطهال در حقهوا ايهران(. »1384)طالب احمدي، حبيبهاهللا  6.

 162-145.، ص 3ش ، 9 س علوم انساني، دورةمدر
 .عيدشرح قانون مدني افغانستان. كابل، انت ارات س(. 1390)الدين  عبدهللا، نظام 7.
حقهههوا (. 1379)پهههور، ابهههراهيم  قنهههواتي، جليهههل و وحهههدتي شهههبيري، حسهههن و عبهههدي 8.

 .تهران، سمت، 1 قراردادها در فقه اماميه. ج
 چتهران، سههامي انت هار، ، 2عد عمومي قراردادها. ج قوا(. 1388)كاتوزيان، ناصر 9.

 .اول
مفهههوم و رثههار بطههالن (. »1389)محسههني، سههعيد و قبههولي دراف ههان، محمههد مهههدي  10.

 270-246.، صؤ 33ش  مجلة دانش و توسعه، سال هفدهم،. «نسبي
 .نما فرهنگ فارسي. تهران، انت ارات فرهنگ(. 1378)معين، محمد  11.
د مطالعههة تطبيقههي عقههد باطههل و عقهه(. 1391) زاده، محمههد بههراهيم، قربههانشههعاريان، ا 12.

، 28و 27سهههال ه هههتم، ش ، 1391 زمسههتان فاسههد. كهههانون وكههالي دادگسهههتري، پهههاييز و
 .58-37ص

  ) عربي
تهها  . البحرالرائههق شههرح كنزالههدقائق. قههاهره، دارالك(تهها بههي)ابههن نجههيم، زيههن الههدين  13.

 .اکسالمي، الطبعة ال اني
 .الرشهههيديه كويتهههه، المكتبههة، 2. شههرح المجلهههه. المجلههد (تههها بههي)اسههي، محمههد خالهههد أت 14.
رن. المههذ  فهي علهم أصهول الفقهه المقها(. 1999)بن علي بن محمدالنمله، عبهدالكريم . 15

 .الرشد الريا ، مكتبة
قهههم، مكتبهههه ، 1. مصهههباح الفقاههههه. المجلهههد (ش1377)توحيهههدي تبريهههزي، محمهههدعلي . 16

 .الداوري
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بيههههروت، ، 2الفقههههه علههههي مههههذاهب اکربعههههه. ج (. 2005)جزيههههري، عبههههدالرحمن ال. 17
 .دارالكتا  العربي، الطبعةاکولي
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 .األولي
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 .األولي
 .المبسههوط. بيههروت، دارالمعرفههه (. تهها بههي) السرخسههي، أبههوبكر محمههد بههن أبههي سهههل. 23
، 4مصهههادر الحهههق فهههي الفقهههه اکسهههالمي. المجلهههد (. 1997)السهههنهوري، عبهههدالرزاا . 24

 .التاريخ العربي بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسه
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 د. تحقيقات عدلی شامل شواهد بيولوژيکی است که معموکا از صحنه جرم رغاز می شو
روند تحقيقات صحنه جرم شامل حفظ امنيت صحنه، مستندسازی، جمو روری و حفظ 

 رد. به هر يمبررسی صحنه جرم نياز به تالش و کار گروهی دا شواهد فزيکی است. 
 .(۱از اعضای تيم بايد وظايف م خصی اختصاص يابد )تصوير 

  حفظ صحنۀ جرمحفظ صحنۀ جرم11--11
امنيت و  (.۲بررسی صحنه جرم با پاسخ اوليه به صحنه رغاز می شود )تصوير 

( و ۶الی  ۳محافظت از صحنه گام های مهمی در بررسی صحنه جرم است )تصاوير 
 .ی شودمدهنده که وارد صحنه می گردد، انجام اين کار معموکا توسح اولين افسر پاسخ 

بت ورود پرسونل مربوطه  که اجازه ورود به صحنه جرم را دارد بايد در يم فورم ث
 ند.(. مظنونين، شاهدان و قربانيان زنده بايد از صحنه جرم خارج شو۷شود )تصوير 

 .اگر قربانی زخمی شده باشد، بايد تحت مراقبت های صحی قرارداده شود
ل اعضای تيم بررسی صحنه جرم برای جلوگيری از رلودگی شواهد بايد از وساي     

 مناسب استفاده نمايند.
پوشش و وسايل ايمنی شامل: ماسم صورت يا سپر، عينم ايمنی، لباس يکبار 

قرار گرفتن در  (.۹و  ۸مصرف، دستکش، روکش کفش و کاله می گردد )تصاوير 
نگام بررسی صحنه جرم ر  دهد.  يم محقق می معر  مايعات بدن ممکن است در ه

تواند در معر  مايعات بدن از طريق غ اهای مخاطی، پوست و صدمات سوزنی قرار 
بنابراين، برای  بگيرد )به خصوص هنگام بررسی صحنه رزماي گاه مخفی مواد مخدر(.

ويروس ،  1محافظت از پرسونل از عوامل بيماری زای رلوده به خون مانند ويروس ايدز 

                                                 
1 . human immunodeficiency virus (HIV) 
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، پاتوژن های سل رئروزول عفونی؛  .C (HCV)و ويروس هپاتايت B (HBV) هپاتايت
 و ساير مواد زيست محيطی بايد از اقدامات ايمنی استفاده شود.

  شناسايی شواهد بيولوژيکیشناسايی شواهد بيولوژيکی  22--11
 واهدشبررسی اوليه بايد برای ارزيابی شواهد احتمالی انجام شود. به خصوص شناسايی 

ای هاولويت شواهد بالقوه در صحنه  ا تعقيب قانونی جرايم دارد.نقش مهمی در حل ي
 .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 delicti  »ی باشد.از باکترين اولويت برخوردار م « corpus delicti » يم

در حقوا غربی، اين امر در درجه اول به اين  «. جرم »اصطالح کتينی است به معنای 
برای اينکه يم شخؤ محکوم گردد، کزم است تا وقوو جرم ثابت : اصل اشاره دارد

 شود.
 
              
 
 
 
 
 
 
 

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

این نوع وسیله نقلیه معموالً مجهز به وسایل و  .وسیله نقلیه صحنه جرم است که برای بررسی صحنه های جرم استفاده می شود -۲تصویر 

 شت و کیت های جمع آوریلوازم مورد نیاز محققان در هنگام بررسی صحنه جرم و همچنین مواد بسته بندی، کیت های جمع آوری اثر انگ

DNA عالوه بر این، می توان آن را به یک ایستگاه کاری برای دسترسی به کامپیوتر ، یخچال و فریزر برای ذخیره مواد کیمیاوی و  .است

 (.Richard C. Li ©) .یک هود بخار فشرده برای پردازش اثر انگشت نهفته و همچنین کابینت تجهیزات و کشوها مجهز کرد

 .Courtesy of H) .ده می شودنوار انسداد صحنه جرم برای اطمینان از حضور تنها محققان در صحنه استفا -۳تصویر 

Brewster.) 

 (.Richard C. Li ©)فسر پولیس از صحنه جرم حفاظت می کند. ا -۴تصویر 
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 (.Richard C. Li ©) .د راه اندازی شده است تا جمعیت را از فاصله صحنه جرم دور نگه داردس -۶ر تصوی

 

 

پایین( وسایل مفیدی صفحه )باال( و چادر ) .صفحه حریم خصوصی صحنه جرم و چادر -۵تصویر 

 (.Richard C. Li ©) برای محافظت از شواهد یا بدن از مشاهده توسط پرسونل غیرمجاز، است.
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يکههی نيههز اثبههات مههی شههود کههه شههخؤ در تحقيقههات علههوم عههدلی ازطريههق شههواهد فز       
بههه عنههوان م ههال، زمههانی کههه فههردی مفقههوداکثر اسههت، معمههوکا  .مرتکههب جههرم شههده اسههت

تحقيقهات مربههوط بهه افههراد مفقهوداکثر رغههاز مهی شههود. اگهر در صههحنه جهرم جسههد يها خههون 
( در جريان تحقيقات ک ف شود، می توان يم دوسيه قتل را تهيه کهرد ۱۰مقتول )تصوير

نون را به جرم قتل متهم نمهود. هم نهين بهه شهواهدی بايهد دسهت يافهت کهه بتوانهد و يم مظ
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 

نظريهه انتقهال کهه بهه عنهوان اصهل تبادلهه لوكهارد يهاد  مورد شواهد انتقالی مبتنی بر اصهول
می شود، بوده و بيانگر اينست كه انتقال متقابهل شهواهد هنگهامی ر  مهی دههد كهه مرتكهب 

(.  ۱۴تها  ۱۱هرگونه تمهاس فزيکهی بها يهك شهی يها شهخؤ ديگهری داشهته باشهد )تصهاوير 
به قربهانی يها بهرعکس بنابراين، شواهد رديابی مانند موها و الياف ممکن است از مرتکب 

له توضيح می دهد که چرا بررسهی مرتکبهان و وسهايل رنهها بهه طهور ٔ  منتقل شود. اين مس
کامل برای دريافت شهواهد اهميهت دارد. بهه همهين ترتيهب، قربانيهان و وسهايل رنهها بايهد بهه 

 .همين دليل مورد بررسی قرار گيرد
افت خون ي ا صحنه جرم برقرار کرد.هم نين می توان ارتباط قربانی و مرتکب را ب   

مايد ار نشد  متعلق به يم مجرم يا قربانی در صحنه جرم ميتواند چنين ارتباطی را برقر
رای بعالوه بر اين، انتقال متقابل شواهد از صحنه های جرم ممکن است  .(۱۵)تصوير 

ت ن اسمرتکب ممک .ارتباط مظنون يا قربانی با صحنه جرم مورد استفاده قرار گيرد
، Modus operandiرا ارائه دهد.    منحصر به فرد  modus operandi (MO)يم

اصی خاصطالح کتينی است که معموکا در تحقيقات جنايی به کار می رود و به الگوی 
ام، کوتينگ از خصوصيات و نحوه ارتکا  يم جرم اشاره دارد. به عنوان م ال، ري ارد

جدا  ز بدن، که سر و اندام قربانيانش را ا«تل نيم تنهقا»يم قاتل زنجيره ای معروف به 
می  رها کرده و با خود می برد و تنه )بدن بدون سر و دست و پا( رنها را در صحنه جرم

 او سپس اتاا ها را قبل از فرار از صحنه های جرم رتش می زد. شواهدی که .کرد
 MO يم .ياتی استارائه می دهد برای تحقيقات نيز ح MO اطالعاتی را در مورد

 .منحصر بفرد می تواند برای دوسيه های مرتکب زنجيره ای ارتباطی برقرار کند
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  جستجوجستجو33--11
 وانی برخی تحقيقات به جستجوی موارد خاصی از قبيل لکه های بيولوژيکی، بقايای انس

ين، بنابرا جستجو معموکا دارای يم هدف خاص است.  تمام شواهد مربوطه نياز دارد.
ای هده از الگوهای جستجو می تواند مفيد باشد، به خصوص در مواردی که صحنه استفا

 جرم وسيو و در فضای باز موقعيت داشته باشد.
 
 
 
 
 
 

 (.Richard C. Li © .)نمونه ای از فورم ثبت برای مستند سازی کارمندان مجاز در صحنه جرم.  -۷تصویر 
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  (.۱۷و  ۱۶الگوهای جستجو ممکن است شامل يم شبکه، خح يا منطقه باشد )تصاوير 
 اويرنوو و اندازه صحنه جرم دارد )تص روشی که در نهايت استفاده می شود بستگی به

عالوه بر اين، نقاط ورود و خروج و مسيرهای دنبال شده توسح شخؤ  .(۲۰تا  ۱۸
هايی  در جستجوی لکه های بيولوژيکی معموکا از دستگاه .مرتکب نيز بايد جستجو شود

ا با ي را ببينيد.  ۲۲و  ۲۱استفاده می شود. تصاوير  (ALS) مانند منبو نور متناو 
استفاده از فيلترهای خاص، يم طول موج خاص از نور يا طول موج مورد نظر را 

ور نتوليد می کند. مواد بيولوژيکی مانند خون ، مايو منی و لعا  دهان تحت تابش 
يل قرار می گيرند که می تواند مکان يابی شواهد بيولوژيکی را تسه  ALSفلورسنت 

 نمايد. 

 .Richard C ©) .تبند کشیده شده )راست( دستکش یکبار مصرف )سمت چپ( و دستکش با دس -۹تصویر 

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

نند ای دریافت شواهد احتمالی مادستگاه بلند کردن گرد و غبار الکترواستاتیک می تواند بر -۱۱تصویر 

 (.Richard C. Li ©) .ردپاها و مسیرهای تایر استفاده شود

 electrostatic dust print lifting deviceاجزای اصلی دستگاه بلند کردن گرد و غبار الکترواستاتیک)  -۱۲تصویر 

سمت فلزی در قهمراه با قسمت پالستیکی در باالی سطح آن و  question( در باالی آیتم lifting film( لیفتینگ فلم ) 

ینی به دستگاه (  و پلیت زمlifting film)  .قیماً روی زمین قرار می گیردمقابل آن قرار می گیرد. یک پلیت زمینی مست

سمت منبع تغذیه وصل می شوند. پس از روشن شدن ولتاژ شارژ، چارچ استاتیک ذرات گرد و غبار را از سطح به ق

  (.Richard C. Li ©)  .( منتقل می کندlifting filmپالستیکی ) 

 (lifting film) قسمت فلزی 

 (lifting film) مت پالستیکی قس

 

پلیت 

 زمینی
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 .Richard C ©) ن می تواند ارتباطی بین آنها برقرار کند. دریافت خون یک قربانی بر روی لباس مظنو  -۱۵تصویر 

Li.)   

 .(Courtesy of H. Brewster). باز یدر فضا جرم صحنه یبرا یخط یجستجو یالگو  -۱۷تصویر 

 ینسان شناسان در جستجومحققان و ا سیباز. رئ یدر فضاجرم صحنه  یبراای شبکه  یجستجو یالگو  -۱۶تصویر 

   (.Richard C. Li ©) .   انسان درون شبکه هستند. یشواهد استخوان

 

م ، به ویژه در برجسته سازی با شدت باال برای قرار دادن مدارک در صحنه جر (LED) دستگاه دیود -۱۳تصویر 

   (.Richard C. Li ©) .شواهد مانند موها، الیاف و چاپ کفش موثر است 
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 یسیاز امواج الکترومغناط GPRتل. ق انیقربان یمخف یقبرها افتنی ی( براGPR) نیبا استفاده از رادار نافذ زم  -۱۸تصویر 

 هیعبت یالح هاسمانند دفن شده  اءیو اش یمخف یهاقبرکردن  دایپ یبرا رندهیکند که توسط گ یساطع شده از فرستنده استفاده م

به دست  نیسطح زم یبر رو GPRبالقوه به طور معمول با حرکت آنتن دستگاه  هدشوا ریشود. تصاو یم استفادهشده در خاک 

 .(Richard C. Li ©) .ندیآ یم

 

 ه دار دادن به محققان در مورد وجود اجساد دفن شده. یبرا cadaver-sniffing  یاز سگهااستفاده  -۱۹تصوير 

را  شده هيتجز یايبقا یجذ  بو بو یهاپد حس شود.  مذکور یبدن انسان ممکن است توسح سگها هيحاصل از تجز یبو

را ن ان  دفن شده انسان یايسگ کادوور ممکن است وجود بقابر روی  هازدن پدپس از  کنند.جذ  و حفظ برای چند روز 

ابل روش ق نياکه  ستيبار در رن مکان دفن شده است. اما م خؤ ن ميانسان  یايباشد که بقا نيا انگريممکن است ب ايدهد 

  (.Richard C. Li ©) اعتماد است.
 

ممکن است فرد مظنون  که ريصحنه جرم اخ بررسی موقومظنونان. در  یجستجو یبرا یابيسگ رد -۲۰تصوير 

ه از کرا  یا حهياند بطور بالقوه راتو یم یابيسگ رد مياستفاده کرد.  یابيتوان از سگ رد یصحنه باشد، م یکيدر نزد

 (.Richard C. Li ©) کند. دايپ یکيمظنون را در همان نزد ومانده است دنبال جرم باقی در صحنه  ليوسا
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 و الياف فراهم میبدن، موها ايو م یمانند لکه ها یشواهد افتني یبراروشنايی را  LED یمنابو نور -۲۲تصوير 

  (.Richard C. Li ©) کند.

 

 

 
 .DNA. (© Richard Cشواهد  تجزيه و تحليل یبرا ويف رده و سر DNAدستگاه  مياز  ینمونه ا -۲۳تصوير 

Li.)  

 

 

 

 

 

 (.Richard C. Li ©) سند کروکی صحنه جرم. نمونه ای از -۲۴تصوير 
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 ليتسههه یتواننههد بههرا یمهه یتيتقههو ريجينههت هههایو  گذشههته یههها شيرزمههاعههالوه بههر ايههن، 
شهههواهد قادرنهههد تههها معهههرف هههها  نيههه(. ا۱۲)فصهههل  صهههحنه جهههرم اسهههتفاده شهههوند یجسهههتجو

. و حسهاس هسهتند ويساده، سر اريها بس شيرزما اين کنند. يیو شناسا را ک ف یکيولوژيب
. بههه عنههوان م ههال، قههرار گيرنههداسههتفاده  جههرم مههورد یتواننههد در صههحنه ههها یمهه نيبنههابرا
شههواهد خههون  ؤيت ههخ یتواننههد بههرا یمهه 1تيلوکوماککسههگههرين و  نيفنههل فتههال ی هههايرزما

 استفاده شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در صحنه جرم قبل از تالش جهت  يار کوچم خون ممکن استمقادير بساوقات،  یبعض
 ريلکه ها ممکن است با چ م غ نيداشته باشند. ا پاکسازی خون قبل از بررسی وجود

که به  نيو فلورس نوليمانند لوم تقويت شده ريجينت هایمسلح قابل م اهده نباشد. از 
و نور  کيمياویکنش در برابر وا بيتخاص، به تر یکيولوژيواکنش با مواد ب ليدل

توانند  یشده م تيتقو ريجينت های، نيشود. عالوه بر ا ی، استفاده مشدهفلورسنت ساطو 
دارای تماس  شواهد ريو سا اثرپا،  خونیف مانند اثر انگ ت يخون ضع یشواهد حاو

 رايکرد ز اطياحت دي، بالحا نيدهند. با ا ؤيدر خون را ت خ دنيمانند عالئم ک فزيکی 
کننده،  دياز مواد مانند سف ی. برخستندين خاص یليخون خ یمعموکا برا ينت هاريج نيا

 واکنشی  تيتقو ريجينت هایو  ها شيممکن است با رزما زين اهانيفلزات مختلف و گ
 ليو تحل هيشده با تجز یموارد، شواهد جمو رور ني. دراهای کيمياوی ن ان دهند

 شوند. یم شيرزما ی گاهيرزما
 

 
  
 
 

                                                 
1 . phenolphthalin and leucomalachite green tests. 

  (.Richard C. Li ©) سکيچ مستندسازی محل های اثر انگ ت.ا -۲۵تصوير

 

 

 

 

 

ز شواهد مانند اثر انگ ت ا مينزد ینما یمستند ساز ی( براRUVISماوراء بنفش ) یربرداريتصو ستميس -۲۶تصوير 

 (.Richard C. Li ©) .پنهان
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 بررسهیشهده انهد کهه قهادر بهه  ديهتول یقابهل توسهعه ا یميقابهل حمهل و قهد ی، ابزارههاراا ياخ
در محههل هسههتند  DNA ليههپروفا ديههتول یبههرا گههريباکههال و شههواهد بههالقوه د یسههوا  ههها

)فصهل  Rapid DNA یکامالا خودکهار اسهت کهه از فنهاور نديفرر مي ني(. ا۲۳ تصوير)
 جهرمصهحنه  محقهق ميهسهاعت توسهح  ۲مهدت  توانهد در یمو  شود یاستفاده مدر رن ( ۸

 یرا بهرا یديهممکهن اسهت ابهزار جد وسايل نيانجام شود. ا سيافسر پل مي اي دهيرموزش د
 نيه، انيهدر صحنه فهراهم کنهد. عهالوه بهر ا قاتيو توسعه تحق نيمظنون يیدر شناسا ويتسر

 نيها ايهر دهنهد کهه ؤيتها بهه سهرعت ت هخ زدرا قهادر سها پوليستواند ماموران  یم یفناور
 مرتکهب ميهاسهت کهه توسهح  جهرايم زنجيهره ایاز  یبخ ه ايه جداگانهه اسهتحادثهه  جرايم

تهوان  یم ني. هم نی زنجيره ایسرقت و رتش سوز یها دوسيهاست، مانند  ارتکا  يافته
 .استفاده کرد یجمع حوادث دستهدر  یانسان یايبقا يیشناسا یاز رن برا

  سازیسازی  مستندمستند  44--11
صهحنه  و قسهمت ههای منحصهر بهه فهرد شهواهد شهاملجرم،  موجود در صحنه حيشرا

. ازدسهفهراهم  محهاکممحققهان و  یرا بهرا یاتيهاطالعهات حبتوانهد مسهتند باشهد تها  دي، بایکل
 یلمبههرداريگههرفتن عکههس و فکروکههی و  مي، ترسهه مستندسههازی یروش ههها نيمتههداول تههر

 انهدازه ا مقيهاسبه صو اشهخا اشهيا یها و روابح مکان تيبازتا  موقع یبرا کروکیاست. 
را بهه  رنکنهد و بعهداا  یم هيتهکروکی ابتدايی  را  ميمحقق معموکا ابتدا  مياست.  یريگ

 وجهوددر صهحنه  لکهه ههای خهون(. اگهر ۲۵و  ۲۴ تصهاويرکنهد ) یم ليتبد يینهاکروکی 
 يیبجهاشود. قبهل از دسهت زدن و جا ديخون تأک نمونه های لکه یبر رو ديداشته باشند ، با

سهح متو یصحنه، نمها یکل یمختلف عکس گرفته شود: نما یبا نماهارنها از  ديبا شواهد ،
شهواهد  اتيهجزئ شينمها ميهنزد ینمهاو دههد  یرا ن هان مه اشهياءها و روابهح  تيکه موقع

 (.۲۶ تصوير)

ه قابل م اهد یوان با منابو نورت یمنظم )باک( را م یها اسي. مقیعکاس ها برای مستند سازی اسيمق -۲۷تصوير 

 تيمانند تقو خاص، رفتارشواهد پس از  مستندسازی فلورسنس یتوان برا ی( را منييفلورسنس )پا یها اسيکرد. مق استفاده

 (.Richard C. Li ©)د.قرار دا فادهمتناو   مورد است ی، با استفاده از منابو نورکيمياوی
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ده کنند ( استفا۲۷ تصوير) اسيمانند مق یرياز دستگاه اندازه گ ديبا نيعکس ها هم ن
وان ت یهد. مدرا به دقت ن ان  عاليم دندان گرفتگی ايخون  یمانند لکه ها اشياءزه تا اندا

را  ۲۸ تصوير) عکس گرفت از رنها شواهدخح کش در مجاورت  ميبا قرار دادن 
صحنه  یعکس ها یزمان بيثبت ترت یبرا ديتوان یثبت عکس م ورا مي(. از دينيبب

 ديکن استفاده گريگونه اطالعات مربوطه دو هر یلمبرداريف حيتوجه به شرا یجرم و برا
ود. ش هيته يیدئويو یها لميف یبرا دي(. مستندات م ابه در صورت لزوم با۲۹ تصوير)

. استفاده کرد یضبح شده صوت اي ینوشتار یها ادداشتي ازتوان  ی، منيعالوه بر ا
، ضيهقره صحنه جرم مانند شما بررسیاز  قيشامل اطالعات کامل و دق ديها با ادداشتي

)به ديگر موارد  ايمربوط به صحنه  حاتيو توض اعضای تيم بررسی صحنه جرم تيهو
ود د موج، هرگونه اخالل در شواهنيمکان، اندازه وشکل( باشند. عالوه برا عنوان م ال،

 یکر شود. ديصحنه جرم با بررسیدر 

  cchhaaiinn  ooff  ccuussttooddyyزنجيره حفاظت شواهد زنجيره حفاظت شواهد   55--11
شود،  یانتقال داده م مربوطهنل ومدارف توسح پرسکه  یهنگاماطالعات حفاظت 

 ه اندت بايد شواهد م خؤ که مستندسازی شددر فورم حفاظمعموکا  بايد به ثبت برسد.
. هرشخصی که حفاظت شواهد را بعهده دارد بايد سند (۳۰ تصوير)بايد درج گردد 

ا ی شدن و يحفاظت را امضاء نمايد. يم فورم حفاظت ناقؤ ممکن است بيانگر دستکار
 شد.رلودگی شواهد باشد. در نتيجه چنين شواهدی ممکن است در محکمه قابل قبول نبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.Richard C. Li ©) .ستندسازی عکاسی از لکه های خونم -۲۸تصوير 

 

 

 

 

 

  (.Richard C. Li ©) ورم عکاسی صحنه جرم.ف -۲۹تصوير 
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  جمو روری شواهد بيولوژيکیجمو روری شواهد بيولوژيکی  66--11
چم کو اقالمرا رغاز کرد.  شواهد یتوان جمو رور یاسناد صحنه جرم، م ليپس از تکم

 ه گايو به رزما ی کردرور توان جمو یم را خون رلود ی، مانند چاقوهامنقول شواهد اي
ن می توا ( را۳۲تصوير ) غيرمنقول شواهد ايبزرگ  اقالم(. ۳۱ تصوير) نمودارسال 

خته ديوار که در رنجا قطرات خون رياز هايی  قسمت جمو روری و ارسال نمود. م الْ 
 جمو روری شواهد یها ميتکنمجموعه ای از  ۳۸تا  ۳۳ تصاويرو  ۱جدول  شده است.

 حيدر شرا یکيولوژيشواهد ب یجمو رور یبرا  هيدهد. مراقبت و ین ان م را خالصه و
 ضروری است: یيل
 قبل  جرمخون در صحنه  لکه هایمستندات کامل  نمونه لکه های خون: شواهد

 جرم صحنه یدر بازساز  هيتواند به و یخون م لکه هایکامالا مهم است.  یاز جمو رور
 باشد. ديمف

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 یاهد موجود در بسته بندن ان دادن شو یکه برا حفاظت رهيبا زنج يیبرچسب ها -۳۰تصوير 

 (.Richard C. Li ©) .شود یاستفاده م
 

 

 

 

 

 

( باک)ارسال گرديده  ها رزماي گاه به و یرور جمو رلود خون چاقوهای. نوف تيز اشياء لمس  - ۳۱تصوير 

 (.Richard C. Li ©) .(پايين) نوف تيز اشياء بندی بسته برای ای جعبه و

 

 (.Richard C. Li ©) سمتی از قالين خونی که جمو روری شده است.ق -۳۲تصوير  
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 يم برای چندگانه های تحليل و تجزيه اگر: شواهد چندگانه تحليل و تجزيه 

 ارب اولين مخر  غير های تحليل و تجزيه بايد است، نياز مورد شواهد از خاص مورد
 اثر دباي ،DNA تحليل و تجزيه برای خون روری جمو از قبل م ال عنوان به. شود انجام

 .شود روری جمو خطوط اتجزئي تحليل و تجزيه برای خونين انگ ت
 ات قطر شواهد در توانند می الياف و موها مانند اثری شواهد: رديابی شواهد

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

 .شوند روری جمو( هشد روری جمو لکه نزديکی در مراقبت غيرقابل
 های تکنيم: لکه اندازه DNA پليمرز ای زنجيره واکنش بر مبتنی عدلی 

(PCR) خونی های لکه از رميز موفقيت تحليل و تجزيه امکان و هستند حساس بسيار 
 م اهده قابل سختی به اگر حتی خون های لکه تمام. کنند می فراهم را کوچم بسيار
 .شوند روری جمو جرم صحنه در بايد باشند،

 خ م( حرارت بدون) بايد بندی بسته از قبل مرطو  شواهد: مرطو  شواهد 
 و کیسرولوژي های رزمايش برای که نوکلئيم اسيدهای و ها پروتئين تخريب از تا شوند

DNA گردد جلوگيری شود، می عدلی استفاده. 

  عالمت گذاری شواهدعالمت گذاری شواهد  77--11
 توان می حتی که طوری به است ضروری شناسايی به منظور شواهد گذاری عالمت  

 شياءا شماره محقق، يم ابتدايی مسايل(. ۳۹ تصوير) شناخت سرعت به را رن بعد سالها
 درعالمت، توان می را اطالعات. شوند می درج عالمت در معموکا  قضيه شماره و

 عالمت. کرد م خؤ پوشاف شواهد روی بر مستقيم طور به يا اشياء به متصل برچسب
 خلتدا از تا باشد بيولوژيکی های لکه يا مرمی سورا  در ميان نبايد هدشوا گذاری
 .شود جلوگيری تحليل و تجزيه در عالمت

  بسته بندی و حمل و نقلبسته بندی و حمل و نقل  88--11
 زا بايد شواهد همه. است شده گرفته نظر در شواهد حفظ و محافظت برای بندی بسته

 و ملح هنگام در رسيب ونههرگ از جلوگيری برای در امان باشند و احتمالی های رلودگی
 برابر در بيولوژيکی شواهد از محافظت برای. شود محافظت شکننده وسايل از نقل،

 رطوبت و حرارت معر  در گرفتن رنها قرار از بايد نقل و حمل هنگام در تخريب
 .شواهد وجود دارد بندی بسته مختلف برای روشهای. کرد جلوگيری

 
 

 اهد بیولوژیکیوری شوروش های جمع آ  -۱جدول 

 پروسیجر
روش جمع 

 نوع شواهد وضعیت آوری

 آب با آرامی به را استریل سواب جذب بهتر است؛ قابل غیر در سطوح
. دهید مالش را لکه روی چرخش هنگام و کنید مرطوب استریل یا مقطر
 بالدن به در ابتدا ترکیبی از سوابینگ مرطوب و. شود خشک تا دهید اجازه
 می توصیه( است شده ارائه سواب دو هر که) خشک سوابینگ یک آن

 شود.

 سوآب
 خشک

 
 
 
 
 

 برش نمودن لکه خون را از شی مورد نظر برش نمایید. خون
لکه خون را با استفاده از یک تیغ صاف داخل ورق صاف تراش نموده و   تراشیدن
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 داخل جعبه مخصوص جمع آوری کنید.
 هک کنید استفاده برچسب نوار از .کند می کار جذب قابل غیر سطوح برای
. کند نمی ایجاد اختالل هیچگونه برداشتن لکه برای DNA آزمایش در

 شود. پوشانده برچسب پوشش از تکه یک با باید شده برداشته لکه
 برداشتن

اگر شی مورد نظر حاوی سمپل خون باشد آنرا جمع آوری کنید چون 
 تعدد دارد.سواب دشوار است و نیاز به آزمایش های م

جمع آوری تمام 
 محتویات

 نوک روی باید لکه. کنید جذب سواب پخته ای قسمت با را خون سمپل
 شود. خشک تا بگذارید و شود غلیظ

 سوآب
 مرطوب

 استفاده استریل مصرف یکبار پیپت یک از مایع خون آوری جمع برای
 .شود خشک تا بگذارید قرار دهید؛ FTA کاغذ روی آنرا بر. کنید

 FTAورق 

 حاوی مواد که purple-topped vacutainerتیوب یک در را خون
 عجم باشد( EDTA) آمینتراستریک دی اتیلن اسید کننده مانند انعقاد ضد

 نزند. یخ هرگز اما در یخچال بگذارید. کنید آوری

جمع آوری 
 خون وریدی

منبع سمپل 
 خون مایع

 

 .همانند پروسیجر جمع آوری خون است
همانند روش 
های جمع آوری 

 خون

خشک یا 
 مرطوب

 
 
 
 منی

 در .دهید قرار یخچال در ظرف یک در و نموده ایمن گره زدن با را کاندوم
 ارسال نمایید. وقت به آزمایشگاه اسرع

جمع آوری تمام 
 محتویات

 کاندوم
 

 قربانی یک بدن از بیولوژیکی شواهد آوری جمع برای استاندارد کیت
 ها. پاکت و میکروسکوپی اسالیدهای ها، سواب شامل

 تجاوز کیت
 جنسی
 

 شرایط
 مختلف

 قربانی یک بدن از بیولوژیکی شواهد آوری جمع برای استاندارد کیت
 ها. پاکت و میکروسکوپی اسالیدهای ها، سواب شامل

 استاندارد کیت
 مظنون

 شرایط
 مختلف

 ً  شود. می آوریجمع  مظنون دست انگشتان یا شرمگاه ناحیه از غالبا
همانند روش 
های جمع آوری 

 خون

 یا خشک
 مرطوب

 واژن مایع
 قربانی

 ً  یم جمع آوری قربانی شرمگاه ناحیه یا دندان گرفتگی محل یک از غالبا
 شود.

همانند روش 
های جمع آوری 

 خون

 یا خشک
  مرطوب

 
 زهاجا. دهید فیلتر قرار كاغذ شده مشخص سطح روی را لعاب دهان سمپل لعاب دهان

 شود. تا خشک دهید
 کاغذ فیلتر

منبع سمپل 
های لعاب 

 دهان
 کنید. مراجعه خون برداشتن به بخش روش به

 
 برداشتن

 
 

موهای سر 
 و شرمگاه

 
 

 موها

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

 انتقال

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

 جارو

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

 قطع کردن

شرایط 
 مختلف

 و ناخنها
 ضایعات
 انگشت

 در پاکت های را ها سمپل. بکشید تمیز کاغذ روی را ناخن زیر قسمتهای 
 کنید بندی بسته مخصوص

 خراشیدن

ود اگر خون موجود نباشد جمع آوری کنید؛ اسخوان را با مغر آن اگر موج
ند؛ باشد جمع آوری نمایید؛ استخوان قبرغه و مهره ها ترجیح داده می شو
 سمپل ها را در یک جعبه قرار داده و اگر مرطوب باشد منجمد نمایید.

منجمد کردن در 
 عبهج

شرایط 
 مختلف

 استخوان ها

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

 جعبه
شرایط 
 مختلف

 دندان

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

منجمد کردن در 
 جعبه

 مرطوب
انساج و 
 اعضا

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

 مختلف
شرایط 
 مختلف

سمپل های 
دیتابیس 
DNA 

 :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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 ذخیره اتاق تحرار در است ممکن دیگری نیز های نمونه. است شده ذکر دارند انجماد یا یخچال به نیاز که هایی سمپل: توجه
 شرح تنم در همانطوریکه شود، ندیب بسته( جعبه کیف، پاکت،) کاغذ مانند متخلخل ماده یک در باید خشک شواهد. شوند

 .است شده داده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کيت(. باک) جنسی تجاوز شواهد وریر جمو کيت. شواهد جمو روری کيت های -۳۳تصوير 

 (.Richard C. Li ©).(پايين) صفات پدری شواهد روری جمو
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 هبست به مربوط کلی مالحظات  (۴۲ تا ۴۰ تصاویر) دریافت شده شواهد نوع به بسته
 :شواهد قرار ذیل است بندی

 زا شواهد انتقال از جلوگيری برای: مختلف منابع دریافت شده از شواهد 
 حال، ناي با. داد قرار واحد بسته يم در نبايد را شواهد از قسمت هايی مختلف، منابو
 ستهب واحد جعبه يم را در شواهد شوند، می توان پيدا هم کنار در قسمت ها اين اگر

 .نمود بندی
 وسايلی که مملوء از خصوصی به لباس ها، پي اندن: شواهد پیچاندن 

 قسمت به پوشاف از قسمتی يم از را شواهد تواند می لکه های خون مرطو  است،
 ذکاغ تکه يم بايد شود، پي انده بزرگ و خ م پوشاف يم اگر. نمايد منتقل ديگررن
 یها قسمت بين مستقيم تماس از تا شود داده قرار پوشاف مختلف های قسمت بين صاف

 .شود می پي گيری شواهد انتقال طريق اين از شود، جلوگيری پوشاف مختلف
 مواد از که هايی جعبه و ها کيسه ، ها نامه پاکت: بندی شواهد بسته 

 مناسب خ م بيولوژيکی شواهد بندی بسته برای شوند می ساخته کاغذ مانند متخلخل
جعبه های مخصوص  يا پالستيکی های کيسه در خ م و رلود خون شواهد. هستند

 گذاشته شود. شواهد مرطو  نبايد
 زيرا منجمد شوند نبايد ونخ مانند مايو حاوی های تيو  :مایع شواهد 

رن  به تخريب منجر است ممکن انبساط اين و شود می منبسح انجماد دمای در مايو حجم
رت تا از ريختن رن در صو داد قرار پالستيکی های کيسه در بايد را ها تيو . شود

گاه شود. شواهيد مايو بايد به سرعت جمو روری و به رزماي  تخريب تصادفی جلوگيری
 گردد.ارسال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ا  سوا  های ناخن. شواهد دريافت رایسوا  نمودن ناخن دست ب -۳۵تصوير   هک شود روری می جمو افرادی از غالبا

 جداگانه ورط به سوا  های ناخن .هستند جنسی تجاوز قضايای در ديجيتالی نفوی و خ ونت رميز جرايم در مبارزه يردرگ

 (.Richard C. Li ©)شود. می برداری نمونه دست دو هر از
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 بنههدی بسههته( ۴۳ تصههوير) پاکههت يههم در بايههد را شههواهد ايههن شههواهد رديههابی: همههه 

 .کرد
زده شههده و بهها نههوار  بهها توصههيف شههواهد برچسههب درسههتی بههه بايههد شههده بنههدی بسههته مههدارف

ههر مبسته بندی شواهد اهميت دارد و تهاريخ بهين  شخؤ در ابتدا  برای شواهد مهر گردد.
شهد هنگهامی کهه کيسهه مههر شهده بهاز شهده با(. ۴۴ تصوير)اعتبار رن می باشد ن ان دهنده 

ود. نبايد رنرا برش کرد. بجای رن قسمت دورتر از مهر موجود برش و دهانهه ای ايجهاد شه
 اضهافی مراحهل ۱ جهدول. شهود بهاز بايهد مدارف بندی بسته تحليل، و تجزيه تکميل از پس

 .نموده است خالصه را شواهد بندی بسته

  بررسی نهايی و خروج از صحنه جرمبررسی نهايی و خروج از صحنه جرم  99--11
 شهود انجهام جهرم صهحنه بررسی تيم اعضای کليه با گفتگو بايد نهايی، بررسی جريان در 
 شود. حاصل اطمينان که اينست مهم. شود بررسی کامالا  جستجو ابعاد همه تا
 
 
 
 
 

 

 جمع برای Flinders Technology Associates فیلتر ورق از استفاده -۳۸تصویر 

یر می توان بقایای فیر را پس از ف. ودکشیخ اتهام در متخلف شخص دست از محافظت برای دستی های کیسه   -۳۶تصویر 

 ی شود تامباعث  رابری، نوارهای و کاغذی های کیسه از استفاده های دستی، کیسه( باال در)در دست شخص دریافت نمود 

 (.Richard C. Li ©) (پایین)از بین نرود. بقایای فیر هنگام انتقال جسد

 
  

 

 

 

 

 

 

 یا مظنون مانند شده شناخته بعمن یک از خون شواهد آوری جمع برای معموالً  خون کارتهای  -۳۷تصویر 

 دستی حفره از توان می DNA استخراج جهت خون کارت پانچ ایجاد برای(. باال)شود  می استفاده قربانی

 Richard ©) .(پایین)شود  می خشک خونی کارتهای روی سازی ذخیره جهت خون سمپل. کرد استفاده
C. Li.) 
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 (.Richard C. Li ©)ستند سازی عکس چاقو. برچسب شواهد را یادداشت کنید. م -۳۹تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©) انداخته شده است )راست(. پالستیکی ظروف در و( چپ) پیپ یک از جمع آوری شده رقیق خون -۴۱تصویر 
Richard C. Li.) 

 

 

 

 

 

 

 

 قابل مواد از کیسه پشتی قسمت. است شفاف محتوای مشاهده برای کیسه جلوی قسمت شواهد. کیسه -۴۲تصویر 

 Richard ©) .شوند خشک کیسه داخل در ها سواب مانند مرطوب شواهد شود می باعث که است شده ساخته تنفس
C. Li.) 
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 دسههت از ای منطقههه هههيچ و اسههت شههده جسههتجو کامههل طههور بههه و درسههتی بههه صههحنه جههرم 
 امهلک بايهد حفاظهت زنجيهره شهامل مهدارف و اسهناد کليهه. اسهت ن هده گرفتهه ناديده يا نرفته
. شهوند گهذاری عالمهت و سهازی مسهتند بنهدی، بسهته روری، جمهو بايهد مهدارف همه و باشد

 مهی نههايی، بررسهی تکميهل از پس. شود گرفته بايد نهايی صحنه وضعيت از هايی عکس
 جهرم بعهد از تهرف کهردن صهحنه صهحنه بهه مجهدد ورود. خهارج شهد جهرم از صهحنه توان

 جهرم صهحنه خهروج از بهه مربهوط اسهناد. باشهد داشهته تجهويز جسهتجو نيهاز به است ممکن
 .و افرادی که از رنجا بيرون شده اند است خروج تاريخ و زمان شامل معموکا 

  بازسازی صحنه جرمبازسازی صحنه جرم1010--11
يها  و حهين قبهل، کهه اسهت واقداماتی وقايو توالی تعيين علمی فرريند جرم، صحنه بازسازی

 م ههاهدات اطالعههات بههر مبتنههی بازسههازی انجههام شههده اسههت. جههرم بعههد از وقههوو جههرم يههم
 در علمهی کلهی رونهد. شهود مهی انجهام فزيکهی شهواهد رزماي هگاهی رزمايش و جرم صحنه

 سهؤاکت تهدوين بها معمهوکا  الکترونيکهی رونهد. است مرحله چندين شامل معموکا  بازسازی
 توضهيح بهه ممکهن اسهت سهواکت. شهود مهی رغهاز شهوند حهل بايهد کهه م هکالتی به مربوط

 وقهههوو هنگهههام در تيرانهههداز موقعيهههت»م هههال  عنهههوان بهههه مربهههوط باشهههد، جهههرم م خصهههات
 » و« وقعيههت داشههته اسههت؟م کجهها فيههر هنگههام در مقتههول » ،«بههوده اسههت؟ کجهها تيرانههدازی

 جهرم، صهحنه بازسهازی يهم انجام منظور به «تيرانداز با مقصد چقدر بوده است؟ مسافت
 ، ههها، کروکههی يادداشههت فيلمبههرداری، عکههس، ماننههد بررسههی بههرای مفيههد اطالعههات کليههه

لد. شواهد ردیابی باید در وسط کاغذ )قسمت درگیست فو  druggist’s foldیک نمونه   -۴۳تصویر 

 (.Richard C. Li ©) گذاشته شود. رنگی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان یک شواهد بندی بسته که شیدبا داشته المت گذاری مناسب برای شواهد مهر شده. توجهع -۴۴تصویر 

 (.Richard C. Li ©). باز می گردد مهر از متفاوت مکانی در و می شود برش ثانویه
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. شهود مهی روری جمهو بهدنی شهواهد تحليهل و تجزيهه ههای گهزارش و شکافی کالبد گزارش
 و وقهايو توانهد مهی کهه شهود مهی سهاخته رمهده بدسهت اطالعهات اسهاس بهر ای فرضيه سپس

 کههه اسههت هههايی بينههی پههيش ، بعههد مرحلههه. دهههد توضههيح را جههرم يههم در درگيههر اقههدامات
 انتخها  رزمهايش بهرای بينهی پهيش چنهد يها يهم. کنهد می تعيين را فرضيه منطقی پيامدهای

 يهم. شهود مهی رزمهايش یبازسهاز ههای رزمهايش انجهام بها الکترونيکهی فرضهيه. است شده
 فصهل) اسهت رميهز خ هونت جهرائم در خهون  نمونه بازسازی بازسازی، رزمايش از نمونه

 و شي هه شکسهتگی ، تيراندازی و مسير شامل است ممکن بازسازی ديگر های نمونه(. 2
 گيهری نتيجهه و اطالعهات تجربهی تحليهل و تجزيهه نههايی، مرحلهه. باشهد تصادف بازسازی

. خيهر يها اسهت صهحيح فرضهيه ببيننهد تا شوند می تحليل و تجزيه ماي یرز اطالعات. است
 نيهز تحقيقهاتی اطالعهات و شهاهد اظههارات فزيکهی، شهواهد تفسهير اين، تحليهل و بر عالوه

 .گيرد قرار توجه مورد بايد
 دفهه کهه کرد تدوين توان می ای را نظريه باشد، فرضيه اين با مطابق رزمايش نتايج اگر
  گهههاهی. اسهههت قضهههيه بعهههدی تعقيهههب و تحقيقهههات بهههرای ارزشهههمندی عهههاتاطال ارائهههه رن

 رزمهايش نتهايج بها مغهاير فرضهيه ايهن دريافت کنند کهه است متخصصان علوم عدلی ممکن
 جهايگزين فرضهيه يهم بايهد ديگهری، بازسهازی فرريند شروو برای صورت، رن در. است

 .دهد یم ن ان را جرم صحنه بازسازی علمی روند ۴۵تصوير . شود ساخته
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  درفقهدرفقه  مسؤوليتمسؤوليت  رويکردرويکرد: : دومدوم  ییمبحمبح

از مطالعه و بررسی نظام مسئوليت در حقوا اسهالمی و مالحظهه نظهر فقهها و دان همندان 
که مبنای مسئوليت مدنی وجزايی در فقه فقح بر يم مبنها اسهتوار نبهوده  ديریاسالمی بر م

تفهاوت گوناگون درجهه مسهئوليت م یهاتياست. بلکه در موارد مختلف و با توجه به موقع
. البتهه کزم بهه یکهر اسهت کهه باشدیاست. اصل مسئوليت در فقه بر مبنای اتالف استوار م

وبهرای ههر کهدام  نهدينمایفقها اتالف را به اتالف بهه مباشهرت و اتهالف بهه تسهبيب تقسهيم م
م الا در اتالف به مباشرت تنهها فعهل ارتکهابی  دانندیشرايطی برای ايجاد مسئوليت کزم م

رد رمده مهم است و رابطه سببيت در اين جا خيلی پي يده نيسهت. بلکهه رن هه را و ضرر وا
، در حهالی کهه در اتهالف باشهدیرابطه سببيت ناميد همان رابطهه عليهت م توانیکه اينجا م

 تهوانیچرا که اگر اين رابطه و جهود نداشهته باشهد نم باشدیبه تسبيب رابطه سببيت مهم م
نقهش اراده نيههز درايهن دو نهوو اتههالف مسهتقيم و غيههر  نيهم نهمسهئوليت را اعمهال نمههود. و

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 

در اتالف غيهر مسهتقيم تقصهير  . در اتالف مستقيم تقصير شرط نيست ولیشودیشناخته نم
گفهت کهه در ايهن نظهام حقهوقی جبهران خسهارت زيهان ديهده بهيش از  تهوانیشرط است. و م

مکافات دادن به عامل رن مورد توجه است. قانونگذار هيچ ضهرری را جبهران ن هده بهاقی 
 را که بايستی توجهه یاهر چند که عامل ورود رن مقصر نيز نباشد. منتهی نکته گذاردینم

که ناروا و غير عادکنهه باشهد. لهزوم  شودیداشت اين است که ضرر درصورتی جبران م
که وارد کننده زيهان مقصهر باشهد و گهاه نيهز  کندیناروايی ضرر در بي تر موارد ايجا  م

. در حقوا اسهالم همهين انهدازه کهه در نظهر عهرف ابديیبدون تقصير هم اين شرط تحقق م
و در ايهن راه  شهودیی نسبت داد او ضامن جبران خسهارت مبتوان اضرار ناروايی به کس

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 

پيههدا  تي، مسههئولديههریامههين مرتکههب عملههی شههود کههه نههوو رن تعههدی و تفههريح بههه حسهها  م
 1، هر چند که از لحاظ او کار ناشايست و قابل سرزن ی انجام ن ده باشد.کندیم

گاه دست يافتن بهر مهال ديگهری، بهه دليهل تجهاوز عمهدی غاصهب بهه حهق ديگهری، ضهمان 
. و گاه نيز بی رنکه هيچ تقصيری متوجه متصرف باشد، قانون او را مسئول حفظ روردیم

 رديهگیو رابطه سببيت بين کهار و تلهف را نيهز نديهده م دهدیقرار م مال و رد رن به مالم
ال ديگهری را مسهتقيم يها غيهر مسهتقيم تلهف نمايهد و يها بهر ـو حتی گاه شخؤ بدون اينکه مه

. اگههر ديهنمایمهال ديگهری دسههت يابهد بها توجههه بهه اينکهه در ملههم و حقهوا خهود تصههرف م
فقهها بهر طبهق قاعهده کضهرر، عامهل  ضرری از اين ناحيهه بهه ديگهری وارد ريهد برخهی از

                                                 
 .453های فقهی معاصر، ترجمه: احمد نعمتی،   ج، ن ر: احسان،ص ه ش(، ديدگاه 1382رضاوی، يوسف. )ق -1
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و ک ضههرر را نيههز بههر يکههی از اسههبا  ضههمان  داننههدیضهرر را مسههئول جبههران خسههارت م
. اين اختالفات ن انه رن است که در زمينه مسئوليت مدنی، فقها به اجهرای ندينمایاضافه م

رنهان  اند.عدالت واقعی و رعايت انصاف بي هتر از احتهرام بهر اصهل و منطهق توجهه داشهته
که روابح انسانها چنهان تنهوو دارد کهه محهال اسهت همهه مظهاهر رن را در سهايه  اندافتهيدر

اين طهور اثبهات نمهود کهه  توانیيم اصل قرار داد. و با مطالعه تطبيقی در حقوا فعلی م
. چرا که رن چه در حقوا غر  برای مبنای مسئوليت بهه باشدیفقه اسالمی يم فقه پويا م

در حقهوا اسهالم پذيرفتهه و پيهاده شهده اسهت. نهه تنهها  شودیبحی و مطرح معنوان تئوری 
. مه الا دانهدیرن نظريات در اين جا وجود دارد، بلکه همه رنها را در جهای خودشهان کزم م

و در تقصههير نيههز بههه جنبههه عرفههی و نههوعی رن بي ههتر  دانههدیدر تسههبيب تقصههير را شههرط م
. از طههرف باشههدیر متعههارف در حقههوا غههر  مو ايههن برابههر بهها نظههر تقصههي کنههدیتوجههه م

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 

حقوا برخی از ک ورها به عنوان سوء استفاده ازحق و يها اسهتفاده بهدون جههت مطهرح در
هرار بحهی شهده اسهت. ومزيهت و برتهری شودیم . درفقهه نيهز تحهت عنهوان کَضهَرر و کضم

ولهی ههر يهم از  انهدرفتهينظريات فقها درمبنای مسئوليت اين است که همه نظريهات را پذ
 1.دانندیرنها در جای بخصوص قابل اعمال م

  مدنی ناشی از حيواناتمدنی ناشی از حيوانات  تتييمسؤولمسؤول  مطلب اول:مطلب اول:
شیم پنداشته مسؤول یيل درحاکت خويش حيوان و اشياء از برابرحفاظت در شخؤ هر
 .ود

افح سهاختمان مسهؤوليت محه حيهوان عمهل از ناشهی ضهررهای از حيهوان محافظ مسؤوليت
 نيازمنههد رنههها زا  تحفاظهه کههه اشههيايی يهها   ميخههانيکی  ادوات  محههافظ در برابرانهههدام بنههاء

 اشياء. اين از ناشی ضررهای مقابل در است خاص تالش 
ش هرشخؤ که مسؤوليت نگهداری اشياء وحيوان را به عهده دارد بايد نهايت سهعی وتهال

خههرچ دهههد. زيههرا درصههورت متضههرر شههدن فههرد ثالههی ه خههود را در امههر نگهههداری رنههها بهه
 .باشدیمکلف به جبران خساره بوده ومسؤول م

از کزم احتيهاط اتخهای عدم که گرددیم حيوان از عائده خساره جبران مسؤول وقتی لمما
 جلوگيری از وقوو حادثه ثابت گردد. ،برای رفــط 

 هرگاه مالم، حيوان را درحهال رسهاندن ضهرر بهه مهال غيهر ديهده ورنهرا جلهوگيری ننمايهد
 .شودیته موازعيب حيوان رگاه بوده ورنرا محافظت نکرده باشد، مسؤول پنداش

 حيهوان از محافظهت برابهر در شخؤ مسووليت که گرددیم استنباط مزبور مواد مفاد از
 متضهرر موجب حيوان و بوده حيوان از دارمراقبت عهده شخؤ که ابديیم تحقق زمانی

 باشد. دهــش ديگر فرد شدن
و شههخؤ مههذکور احتيههاط کزم بههرای جلههوگيری از عمههل ننمههوده باشههد، ويهها اينکههه شههخؤ 

که حيوان دارد طور م ال يم شخؤ گاو دارد و اين گهاو افهراد را بهه شها  خهود  یازعيب
ميزند، بناٌ صاحب اين گاو ازعمل مضره حيوان خود اگاه است بهازهم رنهرا محافظهت کزم 

 .باشدیپس از اعمال حيوان خود مسؤول م دينماینم

                                                 
،، بررسی اصول و مبانی فقههی مسهئوليت مهدنی، ن هر: دان هگاه: دان هگاه تههران، 1387شيرتبار، گل بررر زاده، - 1
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دارد درصهورت وارد شحصی که مسووليت حفاظت سامان رکت الکترونيکی را به عههده 
ه که، مگر اينکه ثابت نمايهد شودیمشدن ضرر توسح رکت مزبور به غير مسوول پنداشته 

اشهی ضرر وارده خارجی بوده ويا بدون مداخله وی ويها از کهدام حادثهه غيهر مترقبهه ويها ن
 از اسبا  مجبره بوده است.

خصهيکه حهاکت تخنيکهی : )شداردیقانون مدنی افغانستان چنين بيها ن مه 797چنان ه ماده 
ياديگراشههيای را دراختيارداشههته باشههدکه جلههوگيری ازتوليدضههرررنها مسههتلزم توجههه خههاص 

 .شودیباشد، درصورت وقوو ضرازاشياء ورکت مذکور، مسئول شناخته م
مگراينکه ثابت نمايد درجلوگيری ازوقهوو ضهرراحتياط کهافی رابکهار بهرده اسهت. احکهام 

 (.گرددیگردد نيز رعايت مخاصيکه درزمينه بعداا وضو 
يکه بهه اثهر انههدام يهم نان محافظ عمارت گرچهه مالهم رن عمهارت ههم نباشهد ازضهررها

 ، اگهر چهه انههدامشهودیمسؤول پنداشهته م رساندیعمارت تحت محافظت اش به ديگران م
ر بهه کهه ثابهت نمايهد کهه انههدام تعميه شهودیجزئی هم باشد. تنهها زمهانی مسهؤول شهناخته نم

ارت اهمال درصيانت نبوده ويا اينکه انههدام بهه اثهر کهنهه بهودن و فرسهوده بهودن عمهسبب 
 قهانون مهدنی افغانسهتان ايهن موضهوو را چنهين 795. چنان هه مهاده باشدیصورت گرفته م
 بيان نموده است:

ازانههههدام بارنکهههه  یفقهههره اول ـ محهههافظ عمهههارت گرچهههه مالهههم رن نباشهههد، ازضررناشههه
. مگههر اينکههه ثابههت گههردد کههه انهههدام بههه سههبب شههودیم ل پنداشههتهجزئههی باشههد، مسههئو انهههدام

 اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب رن صورت گرفته است.
 توانهدیفقره دوم ـ اگرشخصهی از ناحيهه عمهارت شهخؤ ديگهری مواجهه بهه خطرباشهد، م

عهدم اقهدام مالهم،  اتخای تدابيرکزم راجهت دفو خطرازمالم رن مطالبه نمايد، درصهورت
 1اومی تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحسا  مالم باتخای چنين تدابير اقدام نمايد(.

هم نان اگر محافظ ثابت نمايهد کهه سهبب خهارجی در ايجهاد ضهررنقش داشهته اسهت درايهن 
. يعنهی ثابهت نمهودن سهبب خهارجی يگانهه وسهيله گهرددیصورت اشتباه درمحافظهت نفهی م

 را غر  نفی خطا واشتباه مورد قبول قرار داده است.است که قانون رن
کههه ت بيههت گههردد ضههرر وارده از  شههودیمسههؤليت مههدنی ناشههی از اشههياء وقتههی محقههق م

ا يهاشيايست که شخؤ نگهداری رنرا بهه عههده داشهته اسهت. ثان شهی تحهت حفاظهت شهخؤ  ا
 مسؤول بالفعل قرار دارد.

ا فردمسهههؤل وظيفههه نگههههداری رن اشههياء را بهههه عههههده داشههته باشهههد کههه حيهههوان اسهههت.  ثال هها
در امهوال خهود، هرگونهه دخهل وتصهرفی کهه خواسهته داشهته  توانهدیهمانطورکه هر فرد م

 کند. تواندازحيوانات متعلق به خود نيزبه هر روشی که مد نظرش بود، استفاده یباشد، م
اصهد درحالی است که استفاده ازحيوانات بهرای مق نيمراقبت ازحيوانات ضروری است، ا

وظيفهههه  یمنجهههر بهههه ورود ضهههرر و زيهههان بهههه سهههاير افهههراد شهههود. هرفهههرد ديهههمختلهههف، نبا
ب از داردمراقبت ازحيوانات واقهدامات کزم را انجهام دههد تها مهانو از ورود صهدمه و رسهي

ن وظيفهه با بيان اينکه کوتهاهی ازانجهام ايه یناحيه حيوان متعلق به خود به سايرين شود. و
ی وی خواههد شههد، افههزود: در ايهن صههورت مالهم حيههوان بايههد باعهی ايجههاد مسهؤوليت بههرا

 .خسارات وارده را جبران کند
منظور از مسؤوليت ناشی از اشياء مسؤوليت جبران زيانی اسهت کهه بهه وسهيله اشهياء بهی 

ومقصهود از مسهؤوليت ناشهی ازحيوانهات مسهؤوليتی اسهت کهه بهه علهت  ديهریجان به بار م
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گونهه مسهؤوليت درنظهام  نيه. اشهودیف رنهها ايجهاد معمل حيوانات بهرای مالهم يها متصهر
حقوقی افغانستان بر خالف حقوا فرانسه اصوکا تابو قواعهد و شهرايح عمهومی مسهؤوليت 

را در اين خصهوص مقهرر کهرده اسهت کهه  یا هيمدنی است ولی اوکا قانون گذار قواعد و
ا يتوجه جداگانه به رنها کزم است و ثان عمهومی مسهؤوليت مهدنی در مواردی خاص قواعهد  ا

 ناديده گرفته شده است م ل مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه زمينی.
اشهی ن تيبه چند گفتار تقسيم کهرد: مسهؤول توانیمسؤوليت ناشی از اشياء و حيوانات را م

متصهرفين  تيناشهی ازمالکيهت و نگاههداری حيهوان، مسهؤول تياز اشياء بی جهان، مسهؤول
يت رانندگان و دارنهدگان وسهايل نقليهه و مسهؤول تيور، مسؤولامالف نسبت به امالف مجا

 توليد کنندگان و عرضه کنندگان کاکها و خدمات.

  مطلب دوم: مسؤوليت ناشی از اشياءمطلب دوم: مسؤوليت ناشی از اشياء
ت و هرگاه ديوار يا بنايی که ساقح شده متعلق به صغير يها مجنهون باشهدولی او ضهامن اسه

 ديهو مسهئول رن ضهامن اسهت. با یولاگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، مته
توجه داشت که منظور از تمکن اصالح يها خهرا  کهردن درايهن مهاده تمکهن مهالی نيسهت، 

 بلکه مقصود امکان و فرصت متعارف است.
 دربهاره خسهارت ناشهی از اشهيايی کهه انسهان بهر روی ديهوار يها بهالکن 516هم نين مهواد 

گههههودال يهههها ريخههههتن چيزلغزنههههده  ايههههن قههههانون دربههههاره حفههههر 507مههههاده : دهههههدیقههههرار م
در مورد خسارت ناشی از خرا  شهدن بنها يها بهالکن منهزل و  517 ماده درمعبررهگذران

درخصههوص کنههدن چههاه يهها گذرانههدن چيههز لغزنههده در ملههم خههويش  508 مههادهام ههال رن و
درهمههين زمينههه قابههل توجههه اسههت: درهمههه ايههن مههواد شههخؤ درصههورتی مسههئول اسههت کههه 

 .مرتکب تقصيرشده باشد
 کود جزا 897ماده 

ر چنهين درکهود جهزا ک هو هاوانيتحليل مواد قانونی: تخلفات مربوط به امالف، اموال و ح
 ن شده است:ييتب

 :گردندیاشخاص یيل به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی، محکوم م
خصی که بدون حق در زمين رماده شده برای زراعهت، يها ک هت شهده يها در زراعهت ش -1
 رو نا شده ديگری توسح حيوان يا بدون رن، عبور و مرور کند.د
را ب رانههد يهها  ههاوانيخصهی کههه بهدون حههق در زمهين يهها بههاغ ديگهری رمههه يها سههاير حش -2

 بگذارد که در رن ب رد.
 يا مواد سخت ديگر يا ک افات را به وسايح نقليه يا خانه يا بنها يها بهاغ شخصی که سنگ -3

 نمايد. يا احاطه ملم غير پرتا 
جههوی، حههو  و يهها در ديگههر مجههاری ر ، ادوات يهها اشههيای را  هههر،نشخصههی کههه در  -4

 بياندازد که بوسيله رن، ر  بازی اشخاص اخالل گردد يا مجاری ر  تنگ شود.
 تحليل وشرح

ن تعريف جرم درماده فوا نظربه تعدد رفتارها، يم تعريف واحدی برای جرائم منهدرج ر
دن عبههور ومرورکههر-1:شههوندیمصههاديق رن چنههين برشههمرده ممههاده صههورت نگرفتههه، امهها 

شخؤ توسح حيوان يا بدون رن به غير حق درزمهين رمهاده شهده بهرای زراعهت، يها ک هت 
 شده يا در زراعت دروناشده ديگری

 -3ازسوی شخؤ بدون حهق در زمهين يها بهاغ ديگهری  هاوانيچرانيدن رمه يا ساير ح -2
يا ک افات بهه وسهايح نقليهه يها خانهه يها بنها يها بهاغ يها  پرتا  کردن سنگ يا مواد سخت ديگر

انداختن ادوات يا اشيايی از سوی شهخؤ درنههر،  -4احاقطه ملم غير از سوی شخصی 
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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 مهادی جهرائم درخصوص . باشدیاده نؤ ماده معنصر قانونی جرائم مندرج اين م

بهرای مرتکهب رفتارههای جرمهی شهامل سهه جهزء اول ايهن  مرتکبه سه جزء اول اين مهاده
صههات خاصههی درنظههر گرفتههه ن ههده بلکههه شههامل هههر خمههاده از سههوی قههانون گههذار کههدام م 

 شخصی است که دارای شرايح عام مسؤوليت جزايی باشد.
عبور ومرور کهردن شهخؤ »سه جزء ماده، عارت است از: عنصر مادی هر يم ازاين 

در  توسح حيوان يابدون رن به غير حق در زمين رماده شده برای زراعت، يا ک ت شده يها
ازسوی شهخؤ بهدون حهق  هاوانيچرانيدن رمه يا ساير ح»و « زراعت دروناشده ديگری

 ک افهات بهه وسهايحپرتا  کردن سنگ يا مواد سهخت ديگريها »و « در زمين يا باغ ديگری
 «.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
ی زراعت، يها ک هت ارجرمی ضرری به زمين رماده شده ب یيعنی برابراست اين رفتارها

. برسهاند ويها نرسهاند، درهرصهورت، جهرم ارتکها  وزراعت دروناشده، زمين يها بهاغ و..
متفههاوتی از وقههوو جههرم، فهميههده  یها، صههورت1يافتههه اسههت. ازقيههود متعههدد مههتن جههزء 

: شههخؤ يکجهها بهها حيههوان، ايههن عبههور ومههرور را انجههام داده باشههد ويهها شههخؤ بههه شههودیم
ر ومهرو که عبور شوندیتنهايی مرتکب رن شده باشد. اين دوحالت در وقتی جرم شمرده م

بدون حق صورت گرفته باشد، اگر عبور ومهرور کننهده دررن زمهين وک هت، حهق ارتفهاا 
. از سهوی ديگهر موضهوو شهودیداشته باشددررن صورت ايهن عمهل وی جهرم محسهو  نم

 جرم هم متعدد است: موضوو جرم، زمين رماده شده برای زرات، يا زمين ک هت شهده ويها
 هم زراعت درو ناشده است.

درکههود جهزا پهنج بهار درمههوارد ومصهاديق مختلهف جرمهی، ماننههد « عبهور مهرور« ارتعبه
سرحدات، پل وپل م، ک ت وزراعت درو ناشده، یکهر گرديهده وجزاههای مختلهف بررنهها 

 وضو گرديده است.
: شخؤ شودیمتفاوتی ازوقوو جرم، فهميده م یها، هم صورت2ازقيود متعدد متن جزء 

يها  را در زمهين يها بهاغ ديگهری ب رانهد ههاوانيی ويها سهاير حرمه را درزمين يا باغ ديگهر
کهه چرانيهدن رمهه يها  شهوندیحالهت در وقتهی جهرم شهمرده مبگذارد که دررن ب رد. ايهن دو

بههدون حههق صههورت گرفتههه باشههد، اگههر ايههن چرانيههدن در رن زمههين وبههاغ بههه  هههاوانيسههاير ح
 یمههجهرم محسهو  نررن صهورت ايهن عمههل وی اسهاس کهدام حقههی صهورت گرفتهه باشههد، د

شهود. از سههوی ديگههر موضههوو جههرم هههم متعههدد اسههت: موضههوو جههرم، يهها زمههين اسههت ويهها 
 1باغ.

سهههاير »درحهههالی کهههه  شهههودیاز بزهههها وگوسهههفندان اطهههالا م یارمهههه عرفههها بهههه مجموعهههه
يش و... ازحيهوان ههای بزرگتهر ماننهد گهاو، گهاوم یااست به مجموعهه یااشاره« هاوانيح

د هههم ، امهها درقههاموس رننههدراج بههه مجموعههه گوسههفن شههودیهههم يههاد م هههاوانيکههه بنههام گلههه ح
 به کاررفته است.« گله»اصطالح 

در زمين يا باغ ديگران، يکی از موضوعاتی اسهت کهه در  هاوانيچرانيدن رمه يا ساير ح
طههول تههاريخ مههورد بحههی بههوده وجههرم انگههاری گرديههده اسههت. قههررن کههريم داسههتان دعههوای 
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ابهه مهاخيلی زيبها نقهل نمهوده ومفسهرين، فيصهله حضهرت صاحب رمه وصهاحب مزرعهه ر
 اند.تر جلوه داده)و( را نسبت به فيصله حضرت داود )و( در زمينه، منصفانه مانيسل

 متفههاوتی از وقههوو جههرم، فهميههده یهانيههز صههورت 3وهم نههان از قيههود متعههدد مههتن جههزء 
ر طهه ملهم غيهيها احا يهه يها خانهه يها بنها يها بهاغ: شخصی که سنگ را بهه وسهايح نقلشودیم

 پرتا  نمايد يا مواد سخت ديگر ويا ک افات را.
 معنوی عنصر

 یعنصر معنوی اين جرائم عبارت است از: قصد عهام شهخؤ مبنهی بهه ارتکها  رفتارهها
جرمی شامل سه جزء اول اين ماده، قانون گذار به اهميهت ملکيهت توجهه داشهته وايهن امهر 

ون اسههت بههه طههور جديههد پيگيههری نمههوده را کههه ملکيههت اشههخاص از هههر نههوو تعههر  مصهه
مندرج اين ماده را بها وجهود علهم بهه عهدم مالکيهت وعهدم  یاست؛ وهرگاه مرتکب رفتارها

 1.ابديیداشتن حق، انجام دهد، عنصر معنوی تحقق م
 ک تن يا مجروح نمودن حيوان

 کود جزا: 898 ٔ  ماده
يهد، بهه جهزای نقهدی شخصی که به سبب خطاء حيوان ملکيت غير را بک د يها مجهروح نما

 .گرددیپنج هزار افغانی، محکوم م
 تعذيب يا م له نمودن حيوان اهلی

 :899 ٔ  ماده
شخؤ در يکی از حاکت یيل بهه جهزای نقهدی از پهنج ههزار تها ده ههزار افغهانی، محکهوم 

 :گرددیم
حيهوان اهلهی يها الفهت گيرنهده را بيرحمانهه تعهذيب يها م لهه يها بهه وسهيله  در صورتی که -1

 سوء نمايد. ٔ  ر با رن معاملهديگ
حيوان سواری يا بهارکش را فهوا طاقهت بهار نمايهد يها حيهوان مهريض،  در صورتی که -2

 يا معيو  را که طاقت کار را نداشته باشد، بکار اندازد. یزخم
 و پرندگان هاوانيجنگانيدن ح

 :900 ٔ  ماده
س، کبهم، بودنهه( )سگ، قوچ، شتر( يا پرندگان )خهرو هاوانيشخصی که به جنگانيدن ح

 2.گرددیال رن مبادرت ورزد، به جزای نقدی ده هزار افغانی، محکوم مـوام 
 شهودی)مالم يا متصهرف حيهوان مسهئول خسهاراتی نيسهت کهه از ناحيهه رن حيهوان وارد م

 درهرحال اگرحيهوان بهه واسهطه عمهل کنيمگر اينکه در حفظ حيوان تقصير کرده باشد: ل
ترتيهب  نيرن عمل مسهئول خسهارات وارده خواههد بهود(. بهدکسی من اء ضرر گردد فاعل 

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.
ايهن مهاده مربهوط بهه نگاههداری حيوانهاتی اسهت کهه بهه صهورت متعهارف  رسهدیبه نظر م

حيوانهات خطرنهاکی ماننهد شهير و پلنهگ يها  ی. نگاهدارشوندیتوسح اشخاص نگاهداری م
مار سمی به خودی خود غير متعارف است و اگر خساراتی از نگاهداری رنان بهه بهار ريهد 

                                                 
 .649همان، ص،  -  1
 .245، ص 26/11/1398وزارت عدليه، مصوبه  -  2
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ايههن گونههه حيوانههات غيههر متعههارف، نگاهدارنههده مسههئول اسههت. بههه ديگههر سههخن نگاهههداری 
 به شمارمی ريد و به داشتن تقصير ديگری نياز نيست. ريتقص

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.
و  هم نان )متصرف هر حيوانی کهه از احتمهال حملهه رن رگهاه اسهت بايهد رن را حفهظ نمايهد
ط اگر در اثر تقصير اوحيوان مزبور به ديگری صدمه وارد سازد ضامن است( البتهه منهو

: نمودن مسؤوليت به رگاهی ازحال حيوان در ظاهر با مفهوم نوعی تقصهير ناسازگاراسهت
صهير و قابليت انتسا  روانی، جزو عناصر ت کيل دهنهده تقچنان که گفته شد رگاهی  رايز

ولهی درايهن مهاده رگهاهی شهخؤ  شهودینيست و رفتار شخؤ با انسان متعهارف سهنجيده م
 مالم مورد توجه قرارگرفته است.

 چنههين گفههت: مههالف تههوانیبههرای رفههو ايههن ايههراد وانطبههاا ايههن مههاده بهها اصههول و قواعههد م
خطر حمله و رسيب رساندن رن حيوان نهوعی اسهت.  ت خيؤ علم صاحب حيوان نسبت به

به عبارت ديگر چون ارزيابی یهن و درون افراد و احرازعلم شخصهی رنهها دشهوار اسهت 
 ني. بنههابراشههودیبههرای احههراز رگههاهی يهها عههدم رگههاهی از معيههار نههوعی وعرفههی اسههتفاده م

نهد، صهاحب نوعی وعرفی بهرای اشهخاص ايجهاد ک یچنان ه قرائن و شواهد بيرونی، رگاه
 .شودیحيوان نيزعالم به وضو حيوان تلقی م

دم انتهههای مههاده مزبههورنيزمقررمی دارد: )ولههی اگرازاحتمههال حملههه حيههوان رگههاه نبههوده وعهه
رگههاهی ناشههی ازتقصيراونباشههد ضههامن نيسههت(. قسههمت اخيههراين مههاده بهها قواعههد عمههومی 

ه بهه ديگهران سازگاراست و روشن است چنان ه کسی م الا سهگ بزرگهی را کهه خطرحمله
بهوده ندررن هست نگاهداری نمايدنمی توانهد بهه ايهن بهانهه کهه ازاحتمهال حملهه حيهوان رگهاه 

درحالی که به طور متعارف خطرحمله حيهوان رشهکار بهوده ازمسهؤوليت شهانه خهالی کنهد. 
با اين دفهاو کهه بهه لحهاظ وضهعيت جسهمانی خهويش و قهدرت زيهاد سهگ  تواندینم نيهم ن

ا بهه رديگران توان حفظ و نگاهداری رن را ندارد ولهی تمهام تهالش خهود هنگام حمله او به 
وان ههيچ گهاه ته داندیکار بسته از مسؤوليت رهايی يابد. زيرا در چنين حالتی که شخؤ م

ن حفظ حيوان را ندارد ونمی تواند مانو حمله او بهه ديگهران شهود صهرف نگاههداری حيهوا
: کنهدیماده مزبهور تصهريح م 1ليل تبصره عمل غير متعارف و تقصير اوست. به همين د

( پههس شههودی)نگهههداری حيههوانی کههه شههخؤ توانههايی حفههظ رن را نههدارد تقصههير محسههو  م
ر اگرصاحب حيوان ازحال حيوان رگاه است و توانايی حفهظ رن را ههم داشهته لهيکن بهه طهو

ايهن  ديواتفاقی وغيرمنتظره درحادثه پيش رمده قادر به نگاهداری رن نبوده ضامن نيست. م
ا عهدم نظررن است که اين ماده ازفقه گرفته شده و فقها دليل عدم مسؤوليت مالم حيهوان ر

 اند.تقصير اوعنوان کرده
هرگاه شخصی با این کسی که حهق این دارد وارد منهزل يها محلهی کهه در تصهرف اوسهت 

ده گردد و از ناحيه حيوان يا شیء کهه دررن مکهان اسهت صهدمه و خسهارت ببينهد، این دهنه
ضامن است، خواه رن شیء يا حيوان قبل از این دررن محل بوده يا بعهداا در رن قرارگرفتهه 

 نيهباشدوخواه این دهنده نسبت به رسيب رسانی رن علم داشته باشد خواه نداشته باشد...((. ا
ماده نيزمانند بسياری ديگرازمواد قانون ازفقه گرفته شده است و مسهتند بهه روايهاتی اسهت 

ن قوی نيستند ولی فقها به ضعف رنها توجه نکرده و ظاهراا همه رنها چنهين فتهوايی که چندا
اند در حالی که طبق قاعده اگر صاحب خانه به طور معمول و متعارف اقدام بهه حفهظ داده

متعهارف و بهدون علهم بهه رسهيب رسهانی  یهاو نگهداری حيوان نمايد و به رغم همه تالش
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بايد این دهنده را مسئول دانست چون تقصهيری مرتکهب ن هده حيوان، ميهمان رسيب ببيند ن
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 

اشهد کهه اثبهات تقصههير رن ب توانهدی. دليهل عقلهی مسهؤوليت محهض در ايهن مهورد مشهودینم
مالههم حيههوان بسههيار دشههوار اسههت و در نتيجههه اگههر مسههؤوليت مبتنههی بههر تقصههير باشههد در 

، بههه همههين دليههل قههانون مانههدیبسههياری از مههوارد خسههارت زيههان ديههده بههدون جبههران بههاقی م
رن اسهت کهه  رسهدیگذارمسؤوليت محض را مقررکهرده اسهت. البتهه ايهرادی کهه بهه نظهر م

هنده رامسئول تلقی نموده است در حالی که ممکن اسهت این دهنهده مالهم قانون گذاراین د
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. 

شهته باشهد مقصهر اسهت و طبهق قواعهد البته اگر این دهنهده علهم بهه رسهيب رسهانی حيهوان دا
 عمومی بايد مسئول شناخته شود.

ه گفت در ماده مزبهور در فهر  عهدم علهم مسهؤوليت مبتنهی بهر امهار توانیبا وجود اين م
 وکهه در ايهن گونهه مهوارد این دهنهده مقصهر  کندیتقصير است، يعنی قانون گذار فر  م

د. ايههن نظههر بهها قاعههده عمههومی مسههئول اسههت مگههر اينکههه عههدم تقصههير او بههه اثبههات برسهه
ر مسؤوليت مبتنی بر تقصير نيز تعارضی ندارد. بهه همهين دليهل تبصهره مهاده مزبهور مقهر

نههد : ))در مههواردی کههه رسههيب مسههتند بههه مصههدوم باشههد ماننههد رنکههه وارد شههونده بداداردیمهه
حيهههوان مزبورخطرنهههاف اسهههت و این دهنهههده ازرن رگهههاه نيسهههت و يههها قهههادر بهههه رفهههو خطهههر 

الف ، ضمان منتفی است((. در واقو درايهن مهوارد بااثبهات رگهاهی وارد شهونده خهدباشینم
 .رسدیاماره تقصيربه اثبات م

ا يهوهم نان فقها می گويندکه هر گاه کسی که سوار حيوان است رن را در معهابر عمهومی 
د کههه رن حيههوان وار يیهاديگههر محلهههای غيههر مجههاز متوقههف نمايههد در مههورد تمههام خسههارت

و مسههتند بهه فعههل شهخؤ مزبههورمی باشهد ضههامن اسهت و چنان ههه مههار حيههوان در  کنهدیم
مههاده بهها مبنههای تقصههير  نيههدسههت ديگههری باشههد مهههار کننههده بههه ترتيههب فههوا ضههامن اسههت. ا

که حيوان در جهای مجهاز متوقهف شهده  شودیسازگار است چون اين ماده شامل موردی نم
ه اسهت اده نيزبا توجه به فقه تدوين شهدو بی احتياطی به سوار حيوان منسو  نيست. اين م

د و فقها درباره کسی که سوار حيوان است و در اين حالت حيوان به ديگری خسهارت وار
 اند.اقوال مختلفی ابراز داشته کندیم

اند اگر حيوان در جايی اعم از مجاز و غيهر مجهاز متوقهف شهود راکهب برخی از فقها گفته
ی حرکهت پاههای جلهوان اسهت، چهه ايهن خسهارت بها حيوان مسهئول خسهارات ناشهی ازحيهو

حکهم مهورد تصهريح و  نيهچه ناشی از حرکت پاهای عقبی حيوان باشهد. ا ،ايجاد شده باشد
همه فقها نيست و خالف اصل مسؤوليت و ضمان بهر مبنهای تقصهير اسهت. البتهه اگهر  دييتأ

مهومی توقف حيوان در محهل عمهومی يها غيرمجازباشهد چهون ايجهاد خطهر درمحهل ههای ع
ياغيرمجههاز قابههل پههيش بينههی اسههت و انسههان متعههارف حيههوان را در مکههان عمههومی يهها غيههر 

نظهههرهم  ني، سهههوارحيوان مقصهههر و مسهههئول خسهههارات اسهههت. همهههکنهههدیمجهههاز متوقهههف نم
دربعضی کتب فقهی مورد پذيرش قرار گرفته است. گفتنی است که منظور اين ماده کسی 

، زيهرا ديهنماین حيهوان را در جهايی متوقهف ماست که در حالی که بر حيوان سوار است ر
در اصول فقهه گفتهه شهده اسهت کهه  شودیعالوه بر اينکه از ظاهر ماده اين معنی استفاده م

ا سهوار  اطالا راکب نسبت به کسی که فعالا سوار بر حيوان است حقيقت است و اگر سهابقا
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ا يبهوده حق معههانی حقيقههی حمههل وی راکههب نيسههت و اصهل نيههز رن اسههت کههه کلمهات را بههر  قتهها
 کنيم.

باعهی ورود  توانهدیچرايی مسؤوليت ناشی ازحيهوان متصهور اسهت. چراکهه حيهوان نيهز م
. شههودیخسههارت بههه ديگههران شههود. ايههن خسههارت گههاه بههه اشههخاص وگههاه بههه امههوال وارد م

خسارت وارد به اشخاص مانند دندان گهرفتن ويها لگهد زدن وخسهارت بهه امهوال ماننهد لگهد 
 از خسارت ناشی از حيوان است. يیهاحيوان درمزرعه ديگران نمونهکردن يا چريدن 

 1هم نين خسارت ناشی از حيوان ممکن است به لحاظ توقف يا حرکت اوباشد.
مقصود از مبنای مسؤليت، عنصهريا متغيهری اسهت کهه بها وجهودرن، مسهؤليت قابهل توجيهه 

بههران خسههارت وجههود بههرای مسههؤوليت ج یااسههت وبههدون رن متغيههر دليههل مهههم وقههانو کننههده
 ندارد.

کههه چههه چيههزی مسههؤليت  شههودیدرواقههو درمبنههای مسههؤوليت بههه ايههن پرسههش پاسههخ داده م
شخصی به نام دارنده يا متصرف حيوان را درمقابل شهخؤ ديگهری بهه نهام زيهان ديهده را 

. ريا چنهين مسهؤوليتی منهوط بهه ايهن اسهت کهه وارد کننهده زيهان دچهار تقصهير کندیتوجيه م
درواقهو تکليهف وارد کننههده زيهان بهه جبهران خسههارت و حهق زيهان ديهده بههرای  شهده باشهد و

يها بايهد درجسهتجوی معيهار ديگهری ماننهد  شهودیگرفتن خسارت ازچنين تقصهيری ناشهی م
 2مسؤليت محض يا مسوليت مطلق بود که منوط به اثبات تقصير نيست.

بههرای جبههران را اصههل طبيعههی در زنههدگی انسههان رن اسههت کههه تنههها کسههی بايههد مسههؤوليتی 
بپذيرد که درفتار خود ا زمعيار وحالهت متعهارف خهارج شهود بهه عبهارتی همهواره تقصهير 

ودرعهين حهال  نيتریاديهشرط اصهلی مسهؤوليت مهدنی بهوده اسهت وازگذشهته تقصهير از بن
اوليهه درمسهؤليت مهدنی  یازقديمی ترين مفاهيم دربحهی مسهؤوليت مهدنی بهوده اسهت. مبنها

 ت ومسؤوليت بدون تقصير حالت است نايی دارد.ناشی از حيوان نيز اس
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 

ن درشب وروز پرداختهه اسهت. درادامهه بهه فراخورموضهوو اشهاره مسؤليت ناشی ازحيوا
. مهه الا درمههورد مسههؤليت صههاحبان حيههوان رمههده مالههم حيههوان درشههب، ضههامن دمههی شههو

. اسهاس باشهدیخسارت ناشی از حيوان به مزرعهه ديگهری اسهت، لهيکن در روزضهامن نم
ت خهويش ت در روز نسهبت بهه زراعهعهاين تفاوت، مربوط به تقصير است کهه مالهم زرا

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 را در محههل مناسههب )ماننههد  سههتيبایحيههوان اسههت، لههيکن در شههب مالههم حيههوان م
رمههده از جانههب حيههوان، صههاحب رن را اصههطبل( نگهههداری نمايههد، فلههذا درضههرر بههه وجود

 3وتقصير مبنايی مسؤليت اوست. دانندیمقصر م

                                                 
 ه ش(، بررسههی مسههؤليت مههدنی ناشههی از حيوانهات مههورد اسههتفاده درعمليههات ههها، 1396، محمههد عبهاس، )نيههازی -  1

 .55کابل، دان گاه رزادی اسالمی، ص 
 .56همان، ص  - 2
 .57، ص يازی، محمد عباس، همان اثرن -  3



 قضاء بررسی مسئوولیت جزایی ناشی ازعمل غیردرفقه وکود جزای افغانستان

 

*********** 
95 

 

 

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، 

 1.شودیضامن نم
انهد: هرگهاه دو سهوار بهاهم تصهادم کردنهد وبرخهورد نمودنهد الهم گفتهازديدگاه ابوحنيفهه وم

سهت. اه لقرا بپردازد وديه هر دو ديه برعا وهردو مردند بايستی هريم ازرنها ديه ديگری
اما شافعی گفتهه اسهت هريهم بايدنصهف ديهه ديگهری را بپردازنهد چهون هريهم از رنهها بها 

 عمل خود ور فيقش ک ته شده است.
 يوان= صاحب حيوان ضامن اعمال رن است.ضمانت صاحب ح

هرگاه حيوان شخصی با دست يا پها يها دههانش ب يهزی رسهيب برسهاند، صهاحب رن حيهوان، 
برمه وبايد غرامت رن را بپردازد واين قول شافعی وابهن ابهی ليلهی وابهن شه باشدیضامن م

، بوسهيله زدن اننده حيهوانرفسارکش يا اند: اگر سوار يا ااست. مالم وليی واوزاعی گفته
را بههدين عمههل وادار نکههرده باشههد، ضههامن رن نيسههت اگههر سههببی درکههار  وانيههيهها حرکتههی، ح

را بهه تلهف کهردن چيهزی واداشهته باشهد، رن شهخؤ  وانيهباشد ويکی از اشهخاص فهوا، ح
 حکم تلف کننده را دارد.

چنان هه صهاحب حيهوان بعمهد حيهوان را بارتکها  جنايهت موجهب قصهاص وادارد، بايهد از 
ب حيههوان قصههاص بعمههل ريههد، چههون درايههن صههورت، حيههوان بمنزلههه رلههت ووسههيله صههاح

، پهس صهاحبش مرتکهب جنايهت عمهدی شهده اسهت. واگهر باشهدیارتکا  جنايت صاحبش م
حيوان بدون قصد واراده عمدی صاحبش، موجب پيش رمهدن جنايهت شهد، اگهر موجهب ديهه 

ی کهه ال جانـغرامت رن از م باشد ديه برعاقله است واگر مالی به وسيله حيوان تلف شود،
 .گرددیحيوانش مرتکب جنايت شده است پرداخت م

: اگر کسی سوار بر حيهوانی باشهد ورن حيهوان بها پاههايش انسهانی را لگهد ديگویابوحنيفه م
پ ههت سههرخود را کنتههرل کنههد، لههيکن  توانههدینههدارد، چههون سههوار نم یاهيههبزنههد وبيمههرد د

، چههون او باشههدیرسههيبی ب ههود، سههوار ضههامن م اگرحيههوان بهها دسههتهايش موجههب تصههادم يهها
حيوان را ازجلوکنترل کند ورن را ازرن کهار منصهرف سهازد. وگفتهه اسهت هرگهاه  تواندیم

کسی حيوانی را می راند واز رن زيهن يالگهام يها بهاری وچيهزی افتهاد وبهه انسهانی برخهورد 
 2د.وبايد غرامت وتاوان رن را بپرداز باشدیکرد، راننده حيوان ضامن م

 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 
وباکسههی تصههادم کههرد و انسههانی را زيههر دسههت وپاگرفههت يهها جفتههم ولگههد زد، يهها رم کههرد 

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

 ، چون خودش سبب رن کار بوده است وسوار تقصيری ندارد.باشدیومرد خونش هدر م
ا در اثر تحريم رن شخؤ به زمهين زد وک هت، خونبهها وديهه مقتهول اگر چهارپا سوار ر

مهدفوو  ايديبرعاقله شخصی تحريم کننده است. هرگهاه چهارپهائی در سهر راه خهود، شاشه
وشخؤ ديگری در اثررن پايش لغزيد، وهالف شد، صاحب حيهوان  رفتیانداخت وراه م

 ست.ضامن نيست حتی اگر رن را نگاه داشته بود، بازهم ضامن ني

                                                 
 .473ه ش(، شرح قدوری، ترجمه: استادغالم الدين، ن ر: ميوند، ص  1374الهی، محمد عاشق، ) -  1
 .607ه ش(، فقه السنه، مترجم: محمود ابراهيم، ن ر: رسالت، ص  1374سابق، سيد ) -  2
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 افسارکش وسوار وراننده چهارپاضامن خسارت رن چهار پا هستند.
ن را هرگاه کسی افسار حيوان را در دست داشته باشد، يا کسی بررن سوار باشد يها کسهی ر

براند وبا چيزی تصادم کرد وبهدان ضهرر رسهاند، رن شهخؤ ضهامن زيهان وضهرر عملهی 
اسهبش را مهی رانهد وشخصهی است، که حيوان وارد کرده است. حضرت عمرکسی را که 

 را زيرپاگرفت وک ت، محکوم به پرداخت ديه وخونبها نمود.
 امبريههظاهريههه مههی گوينههد درهي يههم ازايههن حههاکت ايههن اشههخاص ضههامن نيسههتند، چههون پ

 )صلی هللا عليه وسلم( گفت: )جرح العجماء جبهار والبئرجبهار والمعهدن جبهار وفهی الرکهاز
ر  ورسيب ديدن درمعدن ههدرمی باشهند ودرمعهادن  رسيب حيوان وافتادن درچاهم  1الخمس(

 .باشدیوگنجينه ودفينه خمس م
، کهه چههار پها افسهارکش وسهوار وراننهده نداشهته باشهدیاين سهخن ظاهريهه وقتهی درسهت م

باشد کهه درايهن صهورت بها جمهاو علمها چيهزی راکهه حيهوان تلهف کنهد، بهرای رن ضهمانتی 
 وجود ندارد.

 .باشدیه داشته شده ومتوقف مضمانت نسبت به حيوانی که نگ
امهها حيههوانی کههه متوقههف اسههت اگههر ب يههزی رسههيب رسههاند، بقههول ابوحنيفههه )ره( صههاحبش 

حتهی اگهر صهاحبش رن را در جهای خهويش ومحهل مناسهب نيهز  باشدیضامن خسارت رن م
)صلی هللا عليهه  امبريازنعمان بن ب ير روايت است که پ باشدیبسته باشد، بازهم ضامن م

من وقف دابة فی سبيل من سبل المسلمين أو فی سوا مهن أسهواقهم فأوطهات »فت: وسلم( گ
هرکس چهارپائی را دريکهی از راهههای مسهلمين متوقهف سهازد 2«بيد او رجل فهو ضامن

يا در يکی از بازارها نگه دارد ورن چهارپا کسی را با دست يا پا لگهد زد يها رسهيب رسهاند 
 .باشدیشخؤ صاحب رن ضامن م

 ايهن حهديی را روايهت کهرده اسهت. امهام شهافعی گفتهه اسهت اگهر چهارپها را بنحهو دارقطنی
شايسته ودرمحل مناسب متوقهف کهرده ونگهه داشهته بهود ضهامن نيسهت و اگهر چنهين نباشهد 

 ضامن است.
جمهورعلمها  کنندیضمانت نسبت به ک ت وزرو وميوه ها وچيز هائی که حيوانات تلف م

 حجازمی گويند: اگرحيوان در روزکسهی يها مهال غيهر ازجمله مالم وشافعی واک ر فقهای
را تباه سازد، صاحب حيوان ضامن نيست زيرا درعهرف و عهادت مهردم، صهاحبان باغهها 

ا در رو کنندیوبستانها در روز از رنها محافظت م ا وعادتها ز رنهها وصهاحبان حيوانهات عرفها
پهس کسهی کهه بها ايهن عهادت برميگرداننهد،  ها را به خوابگاهوشب ها رن گذارندیرا رزاد م

از راه و رسهم مهردم خهارج شهده وخهود سهبب تضهييو مهال  کندیوعرف عمومی مخالفت م
 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 

 ده وخهواهاند ويازمام وافسار رن را بدسهت داشهته باشهد يها نزديهم رن ايسهتاباشد يا رن را بر
 رن را با پا يا دست يا دهان تلف کند.

انههد کههه امههام مالههم از ابههن شههها  واو از حههرام بههن سههعيد بههن رنههان بحههدي ی اسههتدکل کرده
المحيصه روايت کرده است که: شتربراء بهن عهاز  داخهل بسهتان مهردی شهده بهود وزيهان 

                                                 
 .183، ناشر: قديمی کتب خانه، ص 2-1(. صحيح البخاری، ج 1375بخاری، محمد بن اسماعيل. ) -  1
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بهن النعمهان بهن دينهار البغهدادي، بها  فهی  1380لدارقطني،ا - 2

 .2245أحکام اکتالف ، جز ه تم، نسخه عربی ، حديی نمبر 
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)صههلی هللا عليههه وسههلم( حکههم کههرد باينکههه صههاحب بههاغ  امبريههارتی ببههار رورده بودپوخسهه
است، درروزازبستان وباغ خود، مواظبت ومحافظت کنهد واگرچهارپايهان  فوبستان موظ

 .باشندیدرشب چيزی را تباه کنند وتلف نمايند، صاحبان رنها ضامن م
 لی م هورمی باشد.ابوعمر بن عبدالبرگفت: اين حديی اگرچه "مرسل" است و

 پي ههروان حههديی رن را " مرسههل" دانسههته وافههراد مههورد اعتمههاد رن را روايههت کههرده انههدو
 اند.. درمدينه نيز بدان عمل کردهاندرفتهيفقهای حجاز بدان عمل کرده ورن را پذ

 1وکافی است که اهل مدينه وباقی اهل حجاز بدان عمل کرده باشند.
ت، ايهن حهديی بهرای مدينهه وام هال رن صهادا اسهت، کهه گفته اسه یسحنون ازعلمای ماليک

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 

، خهواه در روز وخهواه کننهدی، که چهاپايان ان تلهف مباشندیچهارپايان ضامن چيزهائی م
اند اگر مالم حيوانهات همهراه رنهها نباشهد چهه شهب باشهد يها حنفيه گفته یدرشب باشد. علما

 2روز ضامن رنهها نيسهتند بخهاطر همهان حهدي ی کهه قهبالا نقهل شهد: " جهرح العجمهاء جبهار"
 اند.ها کردهعلمای حنفيه همه اعمال حيوانات را قياس بر جرح = زخم" رن

 ت ناشی ازحيوان از روزگار کهن در جوامو ب ری مطرح بوده است.مسئولي
هرچنههد فروضههی از ايههن مسههئوليت کههه يکههی از اقسههام مسههئوليت ناشههی از اشههياء اسههت در 

شههده، امهها مههورد پهه وهش مسههتقلی درحقههوا ک ههورمان واقههو ن ههده برخههی از قههوانين مطرح
طالعهه مايهن مقالهه بهه  هاهيهاست و بها توجهه بهه اسهتفاده ازحيوانهات در جوامهو شههری و قر

 تطبيقی مبنای مسئوليت ناشی ازحيوانات در فقه و حقهوا برخهی از ک هورهای اسهالمی و
 مصههاديقی از مسههئوليت ناشههی از حيههوان، ماننههد نيفرانسههه وانگلههيس پرداختههه اسههت. هم نهه

سهعی شهده اسهت بها  نين هده اسهت، بنهابرابينی شيک ور پ نيشدن حيوان، درقوانفرار يا گم
ای کهه حاصهل جههيوو به فقه و حقوا تطبيقی، مسئول در اين فرو  م خؤ شود. نترج

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 

مسههتندات طههرح  هاهيهههر يهها قرحيههوان حههاکم اسههت و درخسههارت ناشههی ازحيوانههات در شهه
ميههان « تضههامنی»شههاروالی ارائههه شههد و پي ههنهاد توزيههو مسههئوليت بههه نحههو بههه مسههئوليت 

 مسئولين در فروضی داده شد.
اگرمالم يا متصهرف حيهوان ازحيهوان  یبه طورکل« فقه»مالکيت يا تصرف بر اشياء در 

مفههوم  نيهباشهد. اامن نمیمحافظت نموده باشد يا ازحالت غيرطبيعی رن رگاه نبوده باشد ض
درقههانون مههدنی و مجههازات اسههالمی بيههان شههده اسههت ومبنههای اصههلی درمسههئوليت ناشههی 

اسهت امها مهواردی از قبيهل تحريهم حيهوان و « تئهوری تقصهير»ازحيوان درحقوا ک ور 
ازبنهای تئهوری تقصهير پيهروی ن هده وبهه  این ورود به محلی که دررن حيوان وجهود دارد،

شههده ر و تعهههد بههه ايمنههی بههرای برانگيزنههده واین دهنههده در نظههر گرفتهترتيههب امههاره تقصههي
باشد. درحقوا مصر فر  تقصهير است. بيان شد صرف مالکيت حيوان مسئوليت زا نمی

شده اسهت. ودرحقهوا فرانسهه نيزمالهم يها متصهرف جهز بها بيان« محافظ»برای مسئوليت 
و درحقوا انگليس نيزدانسهتيم کهه تواند از مسئوليت مبری گردد. اثبات فورس ماژور نمی

تئههوری تقصههير بنههای مسههئوليت ناشههی از حيوانههات اهلههی اسههت و مبنههای مسههئوليت محههض 

                                                 
 .609سابق، سيد. همان اثر، ص  1

 .183. بخاری، محمد بن اسماعيل،همان اثر، ص 1
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درخصههوص حيههوان خطرنههاف مجههری اسههت. در انتهههای مباحههی فروضههی کههه درحقههوا 
شههدن حيههوان اسههت کههه بههه نظههر ن ههده اسههت بررسههی شههد ورن فرارحيههوان يهها گمک ههور بيان

شههدن را مسهتند بهه تقصهيرمالم يها متصههرف بتهوان فهرار و گم کهرسهد تنهها درصهورتیمی
شده امکهان طهرح مسهئوليت شهاروالی يها نمود او مسئول است. و با توجه به مستندات ارائه

وجههود دارد. وامکههان طههرح  هاهيههدهيههاری درخسههارات ناشههی ازحيوانههات درشهههر يهها قر
نهوان نمونهه حضهرت ناشی ازحيوان درحقوا ک هور بيهان شهد. بهه ع« مسئوليت تضامنی»

حيهوان را ضهامن اسهت وقائهد،  یهابي: صهاحب حيهوان، رسهديفرمایعلی رضی هللا عنه م
يعنهی رسهيبی کهه پهای حيهوان رسهاند، برعههده ای سهائق « سائق وسواره نيهز ضهامن هسهتند
 1 ، برعهده سواره وقائد است.رساندیاست ورسيبی که دست حيوان م

شهده باشهد،  مرتکهب تقصهير حيوان کوتاهی کرده يامراقبت ازحيوان مالم درنگهداری از
بينههی شههده و رن  شيمسههئول اسههت، ادامههه داد: در اينجهها بههرای مالههم فههر  تقصههير نيههز پهه

  زمانی است که شخؤ، مالم يا متصرف حيوانی باشد که توانايی حفظ رن را ندارد.
بيهان  جبران ضرر و زيان ايجادشهده بهه وسهيله حيهوان، برعههده مالهم و متصهرف وی بها

ای نيسهت، گفههت: مالهم يهها متصهرف حيههوان، کارچنهدان سههاده يیاينکهه درمهواردی، شناسهها
 کهه یبرای شناسايی مالم يا متصرف حيوان مانند اشهيای ديگربايهد اقهدام کهرد. درصهورت

م خصهات مالهم، دررن درج شهده باشهد، ت هخيؤ مالهم  حيوان دارای شناسهنامه بهوده و
بههه خصههوص درک ههورما چنههين امکههانی وجههود نههدارد رسههان اسههت. امهها دربي ههتر مواقههو و 

بنابراين درچنين شرايطی ضروری است متصرف حيوان و شخصی را کهه از رن اسهتفاده 
 تباط نزديکی که با حيوان دارد، مالم دانست.کند، به دليل ارمی

بنابراين در زمهان ايجهاد ضهرر، ايهن مالهم يها متصهرف اسهت کهه بايهد نبهود سهلطه وعهدم  
بهرای  رور وغيرم هرووب مهورد اثبهات کنهد. هرچنهد وجودوتحقهق فعهل زيهانتسلح را حسه

گويهد: می ۵۲۳تواند کافی باشد. قانونگذار درمهاده تحقق مسؤوليت ضروری است اما نمی
هرگاه شخصی با این کسی که حق این دارد، وارد منزل يا محلی که در تصرف اواسهت، 

اسهههههت، صهههههدمه و خسهههههارت  شهههههود و از ناحيهههههه حيهههههوان يههههها شهههههيئی کهههههه در رن مکهههههان
ده يا بعهداا در ضامن است، خواه رن شیء يا حيوان قبل ازاین دررن محل بو دهندهاین ببيند،

رسانی رن علهم داشهته يها نداشهته باشهد. دهنده نسبت به رسيبرن قرار گرفته باشد و خواه این
ه کهد رن طبق تبصره اين ماده، در مواردی که رسهيب مسهتند بهه مصهدوم باشهد ماننه نيهم ن

دهنهده از رن رگهاه نيسهت يها قهادر بهه خطرنهاف اسهت و این وارد شونده بداند حيهوان مزبهور
 .منتفی است ضمان رفو خطر نباشد،

چنان ه مهار حيوان در دست فرد ديگهری باشهد مهارکننهده ضهامن اسهت: هرگهاه کسهی کهه 
د، در هههای غيرمجههازمتوقف کنههسههوارحيوان اسههت، رن را درمعههابرعمومی يهها ديگههر محل

کنهد ومسهتند بهه فعهل شهخؤ مزبهور بهوده، هايی که رن حيهوان وارد میمورد تمام خسارت
ضامن است و چنان ه مهار حيوان در دست ديگری باشد مهارکننده به ترتيب فوا ضامن 

شهود کهه چهون بهه طهور معمهول ادامهه داد: از ايهن مهاده چنهين اسهتنباط می یخواهد بهود. و
را مهارکند، اگهر خسهارتی وارد شهد، بهه ايهن معنها اسهت کهه او تواند رن صاحب حيوان می

خانه، تقصهير را فهر  در حفاظت کوتاهی کرده و به همين دليل قانونگذار برای صهاحب
ن هده در ايهن ميهان دخيهل بينیکرده است مگر اينکه اثبات شهود يهم عامهل خهارجی و پيش

 بوده است.

                                                 
 .58ه ا(، قواعد فقهی دان گاهی، تهران، ن ر: انت ارات فارسی، ص  1401بجنوردی، سيد محمد بن حسن، ) -  1
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کنههد کهه مالههم يها متصههرف حيههوان ره میدرفقهه مههوارد اين نينهی نيههز بهه ايههن موضههوو اشها
شهود مگهر اينکهه در حفهظ حيهوان مسئول خساراتی نيست کهه از ناحيهه رن حيهوان وارد می

تقصير کرده باشهد امها در ههر حهال اگهر حيهوان بهه واسهطه عمهل کسهی من هأ ضهرر شهود، 
 1فاعل رن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.

 گيرینتيجه 
مسهؤوليت مهدنی وجزايهی ازعمهل غيهر، را بهه چنهد صهورت  ازرنجاکه ثابت ومبرهن اسهت

 تقسههيم مههی شههودما دراينجاچنههدمورد خههاص يعنههی دو مههورد رنههرا مههورد توّجههه قرارميههدهيم:
جزائههی عمههل غيههر بههه معنههای رن ههه اسههت و مسههؤوليت جزائههی از عمههل غيههر بههه  تيمسههئول

د دريههم هههای موجههوههها و ارزشمعنههای رن ههه بايههد باشههد. درحالههت نخسههت صههحبت ازبودن
توانهد ها وهنجارهايی است کهه مینظام حقوقی است، اّما درحالت دوم صحبت ازبايد بودن

م به تحقّق بهترعدالت جزائی کمم نمايد. در رويکرد ارزشی و توصهيفی شهاهد ايهن هسهتي
تواند مسؤوليت مدنی وجزايی ازعمل غيرشهناخته شهود بهه که درمواردی رن ه اصوکا نمی

ال، ـم هه عنوانی وجزايههی ازعمههل غيردرنظرگرفتههه شههده اسههت. بهههعنههوان مسههؤوليت مههدن
ا يهم که قانون یکرديرو گذارافغانستان درماده ها رنرا مورد بررسی قرارداده است اساسها

 توان رن را دراين قلمرو قرارداد.مسؤوليت جزائی از عمل غير نيست و نمی
 791و  790مهاده  منهدرجحقيقت رن است که مفهوم مسؤوليت جزائی ازعمل غير با حکهم 

تهههوان گفهههت فهههردی بهههه می یقهههانون مهههدنی و مهههوارد م هههابه تطهههابق بي هههتری دارد. زمهههان
خاطررفتارديگری دارای مسؤوليت جزائی است که خود دروقوو رن جهرم سههم مسهتقيمی 

 ازطريق ارتکا  قصوريا تقصيرنداشته باشد.
شد يم مسهؤوليت جزائهی قصور و تقصيرباجزائی مبتنی بر تيديگر، اگرمسؤولعبارتبه

است درگروهی که از اساس نام هروو تلقّهی  یهيشخصی وموافق اصول وقواعد است. بد
 نيراچنيهداشهت؛ ز انتظار نظارت رئيس گهروه براعضهای رن را توانیشود هيچ گاه نممی

رنکهه نبايهد چنهين انتظاری به معنای م روعيت بخ يدن به موجوديت رن گروه اسهت وحال
 باشد.

اشهد رابطه بايد توجه داشت که اگرفردی ازديگری م ل يم ابزار اسهتفاده کهرده ب درهمين
 مسؤوليت جزائی

او ازنهههوو مسهههؤوليت جزايهههی شخصهههی اسهههت ولهههی ايهههن مسهههوليت هرگزبهههه خاطرقصهههور 
 درنظارت يا تقصير درنتيجه نخواهد بود.

 نتسها دراينجا مسؤوليت جزائی شخصی مبتنی برانتسا  طبيعی اعمال است نه مبتنی برا
کهه مههواردی ازقبيهل مسههؤوليت  رسهدیقهانونی اعمهال! بهها ايهن توضهيحات بههديهی بهه نظههر م

تواند ازنهوو مسهؤوليت مهدنی وجزايهی ازعمهل غيرباشهد، جزائی مبتنی برنمايندگی نيزنمی
اّما برعکس مواردی م ل مسؤوليت جزائی ناشهی ازقتهل ارتکهابی درجريهان ارتکها  يهم 

درچهههههارچو  يهههههم م هههههارکت جنهههههايی م هههههترف جهههههرم شهههههديد يههههها مسهههههؤوليت جزائهههههی 
يی ازعمهل قی از مسؤوليت مدنی وجزايمصاد توانندیرسند مهرچندغيرعادکنه به نظرمی

 غيربه شمار ريند.
مسؤوليت ناشی از حيوان از روزگهار کههن در جوامهو ب هری مطهرح بهوده اسهت. هرچنهد 

دربرخههی  فروضههی از ايههن مسههؤوليت کههه يکههی ازاقسههام مسههؤوليت ناشههی ازاشههياء اسههت

                                                 
، شههماره 6دوره ه ش(، مسههؤليت اندي ههی درمفهههوم مسههئوليت جزائههی ازعمههل غيههر، 1396 مجتبههی.) ،جعفههری - 1

 .201،ص 20

http://jclr.atu.ac.ir/?_action=article&au=16065&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jclr.atu.ac.ir/?_action=article&au=16065&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
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شده، اما مورد پ وهش مستقلی در حقوا ک ورمان واقهو ن هده اسهت و بها ازقوانين مطرح
دراين مقاله به مطالعه همه جانبهه  هاهيتوجه به استفاده از حيوانات در جوامو شهری و قر

مبنای مسؤوليت ناشهی از حيوانهات در فقهه و قهانون پرداختهه اسهت. هم نهين مصهاديقی از 
ن هده بينیشدن حيهوان، در قهوانين افغانسهتان پيشگم اياز حيوان، مانندفرارمسؤوليت ناشی 

است، بنابراين سعی همه جانبهه شهد تها بها رجهوو بهه فقهه وحقهوا، مسهئول در ايهن فهرو  
از مطالههب بحهی شههده حاصهل شههد رن اسهت کههه ايهن مسههؤوليت کهه ای جهههيم هخؤ شهود. نت

سهت و مبهانی ديگهر ماننهد مسهؤوليت همي ه مبتنی بر تقصهير مالهم يها متصهرف حيهوان ني
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 

 .ميان مسئولين درفروضی داده شد« تضامنی»شدو پي نهادتوزيو مسؤوليت به نحو 
 یهاکههه ازايههن پههروهش حاصههل شههد ايههن دريافههت مؤلفههه یاجهههيگفههت کههه نت تههوانیمدرکههل 

ن ء است که با توجه بهه مهواد قهانو یمسؤليت مدنی وجزايی ناشی ازعمل غير، حيوان، ش
ر ههمدنی وکودجزاقبول زحمت نموده معلومهات مفيهد ارائهه شهود. چنان هه مها دريهافتيم کهه 

ين اصل حقوقی درريهات شهريفه سهوره اسهراء و شخصی بايد جوابگوی اعمال خود باشد، ا
سوره مبارکه فاطردرقررن کريمه بيان شهده اسهت. وفقهح مربهوط بهه مجهازات اخهروی  18

ار نيست ودر زندگی اجتماعی نيز به اين اصهل اسهتناد شهده اسهت وفعهل زيهان بهار بهه اعتبه
ورد فعهل فاعل مستقيم به فعل شخؤ و فعل غير وفعل شی يا حيهان قابهل تقسهيم اسهت درمه

 حيوان و شی، خسارت از فعل مستقيم حيوان و وضهو خهاص اشهياء )ماننهد سهاختمان و...(
. رنهديپذیاما درواقو دارنده يا متصرف رنهامانند کمم گران مسهؤوليت را م شودیتوليد م

 چراکه عدم اراده درحيوانات باعی شده مالم يامتصرف اين اموال درصورتی که زيهانی
وارد شههود مسههؤل شههناخته شههود. درگذشههته حيوانههات را نيههز مسههؤل  از رنههها بههه سههايرين

 از لحههاظ مههدنی مسههؤل تواننههدیهسههتندکه م« اشههخاص»، امهها امههروزه ايههن فقههح دانسههتندیم
 شناخته شوند.

 بنابراين دامنه مسؤليت شخؤ به اشخاص تحت امر وههدايت او ماننهد مسهؤوليت کارفرمها
تحهت  عال دانش رموزان وبهه اشهياء يها حيوانهاتال عمل کارگر و رموزگار درمقابل افـدرقب

عنهی ورن ه مدنظر اين مقاله است، موضو اخير ي ابديیمالکيت يا تصرف وی نيز تسری م
مسؤوليت ناشهی ازمالکيهت يها تصهرف برحيوانهات اسهت. ازمنظهر حقهوا مسهؤليت مهدنی، 

 حيوان وشی ء بی جان دريم رديف هستند.
انسهان از  شهدیند کهه دررغهاز صهنعتی شهدن، گمهان مدرواقو حيوان را شی ء جاندارمی دا

 انرژی ميکانيکی حيوانهات بهی نيهاز شهده اسهت وايهن موجهودات رافقهح بهرای تغذيهه وتهيهه
ت بهه د که انسان ازحيوانهاي، اما ديری نپايدهدیبرخی ازپوشاف واشيای تزئينی پرورش م

روحههی ماننههد ی ومجسهه یهههایماريعنههوان مههونس وهمههدم اسههتفاده کههرد وبههرای درمههان ب
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.
سههعی کههرد بههرای ايههن سههؤاکت پاسههخی تطبيقههی دهههد کههه ريهها صههرف مالکيههت  مقالهههايههن 

مسؤوليت رور است يا تصرف حيوان سبب ضمان است؟ يا بنای مسؤليت ناشی از حيهوان 
کهه کمهم گهران درنگههداری ازحيهوان کوتهاهی کهرده باشهد يها  گرددیدرصورتی احراز م
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مسؤليت امدادگر مطلق است؟ ودرتعار  قاعده احسهان بها قاعهده ضهمان ناشهی از اتهالف 
 بيئن نموده است.مال غير وحديی رفو، کدام يم مقدم است ت

هنَ   »هللا سبحان  یاگفتهاين خود را به ودررخير مقاله  ّ هيالا اْلعم  َوَمها أ وتميهت م مم خاتمهه «  ْلهمم إمک  قَلم
 .ميدهیم

 ومآخذ منابو
 حقوا اداری، تهران: دان گاه تهران. ه ش(، 1352. )ديابوالحمد، عبدالحم
عه تطبيقی درحقوا اسالم وديگرنظامههای وء استفاده ازحق مطالس ه ش(، 1385احمدی، حميد. )

 حقوقی، تهران: مقاله دوره کارشناسی ارشد، دان گاه تهران.
ه ش(، جههزوه درس مسههؤوليت مههدنی، تهههران: دوره کارشناسههی ارشههد،  1385احمههدی، حميههد. )

 .دان گاه
 ، تهران، ن ر: انت ارات اسالمی.1قوا مدنی، جلد ح ه ش(، 1378امامی، سيدحسن. )

 .، ناشر: قديمی کتب خانه2-1ه ش( صحيح البخاری، ج  1375.(محمد بن اسماعيلبخاری، 
 ه ا(، قواعهد فقههی دان هگاهی، تههران، ن هر: انت هارات 1401سيد محمد بهن حسهن، ) بجنوردی،

 فارسی.
 ،انتههر ،2چ  ی حسهين نجفهی،عله :ترجمه ی جزايی،ها هياند خيتار ش(، ه 1381) .ژان پرادل،

 : سمت.ن ر
دوره ه ش(، مسهؤليت اندي هی درمفههوم مسهئوليت جزائهی ازعمهل غيهر، 1396 مجتبهی.) جعفری،

 .20، شماره 6
 .تهران، بی چان ر: دان گاه  (، لغت نامه، تهران،1339دهخدا، علی اکبر )

و  یدوره کارشناسهههی ارشهههد، ن هههر: علمههه مهههدنی، مقالهههه تيه ش(، مسهههؤول 1388رسهههتی، ولهههی. )
 پ وه ی.

د ، چههاپ تبريههز، ن ههر: سههقز، جلههیميه ش(، فقههه السههنه، متههرجم: محمههودابراه 1371سهابق، سههيد. )
 سوم.

ن ههر: ه ش(، بررسههی اصههول ومبههانی فقهههی مسههئوليت مههدنی،  1387زاده. ) درشههيرتبار، گههل بههرا
 دان گاه: دان گاه تهران.

 مصر.: المدنيه التقصيريه والعقديه، ن ر هيم(، المسؤول 1956عامر، حسين. )
 ه ش( شرح قانون مدنی افغانستان، ن ر: سعيد. 1394الدين. )عبدهللا، نظام

 اموس محيح، محل ن ر: بيروت، ن ر: دارالفکر.ق فيروزربادی، محمد بن يعقو . )بت(،
: ن هر ج،   : احمهد نعمتهی،ترجمهه ی فقههی معاصهر،هادگاهيهد ش(، ه 1382) .وسفي قرضاوی،

 احسان.
 قايو حقوقی، تهران، ن ر: انت ارات دادگستر.و ه ش(،  1379کاتوزيان، ناصر. )
 رنا.ب، تهران، ن ر: 4ج  واعد عمومی قراردادها،ق ه ش(، 1380کاتوزيان، ناصر. )

 لوژی حقوا، تهران، ن ر: گنج دانش.وترمين ه ش(، 1378لنگرودی، محمدجعفر. )
 ، چاپ دقت6ه ش(، تفسيرانوارالقررن، چاپ اول، جلد  1381(مخلؤ، عبد الروف.

 ، تهران: ن ر: اميرکبير.3رهنگ معين، ج ف ه ش(، 1362معين، محمد. )
حقههوقی  یهههاء وحيههوان، پ وهش یه ش( مبههانی مسههؤوليت مههدنی از فعل هه 1396مهههدی، محمههد. )

 تطبيقی.
مسههؤليت مهههدنی ناشههی ازحيوانهههات مههورد اسهههتفاده  یه ش(، بررسههه 1396ی، محمههدعباس. )نيههاز

 درعمليات ها، کابل، دان گاه رزادی اسالمی.
 قوانين

 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان.
 .1388 ،جريده، کابل: مطبوعه صنعتی احمد یقانون مدنی، وزارت عدليه، رسم

 .11/26/1396کود جزای افغانستان مصو  سال/

http://jclr.atu.ac.ir/?_action=article&au=16065&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jclr.atu.ac.ir/?_action=article&au=16065&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_1476_1477_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+173-200%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-216.html
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  گفتار پنجم: کسب ملکيت به سبب ازدواجگفتار پنجم: کسب ملکيت به سبب ازدواج
ق قوانين مهر زن را بپردازد. ميزان مهر از وقتي زوجي ازدواج می کنند، شوهر بايد طب

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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ي حقوا دارايي شخصي است که بدون هيچ شرطي بنام زن ثبت شده و زن را از تمام
مالکيت برخوردار می کند. اگر عقد بدون  مهر صورت گيرد، زن هرگاه بخواهد ميتوان 

 1رن 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 فوراا پرداخته 

يا وقتي که  3بخش باقيمانده بعد ها پرداخته مي ونديعني به هنگام عقد زوجين و  2می شود
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 

ی ماده هاي متوفي فوراا به زن د بخ ي از متروکه متلقي ن ده و قبل از محاسبه هزينه
 شود.

  گفتار ش م: اشکال ديگر انتقال ملکيتگفتار ش م: اشکال ديگر انتقال ملکيت
لکيت ما»قانون مدني در زمينه اشکال ديگري از انتقال مؤقت يا محدود که به عنوان 

 شناخته می شود را نيز به رسميت مي شناسد. « ناقؤ
 الف. بیع جائز )خرید مؤقت(

عد بم خؤ در اختيار فردي قرار می گيرد و وقتي که قطعه ي زمين يا مال براي مدت 
می  از مدت معين زمين يا مال به عالوه مقدار پول نقد پس گرفته می شود. اين ملم

ا تواند در طول دوره ي تصرف توسح متصرف با اجازه اي مالم اجاره داده شود، ام
دام ي کهما قابل فروش نيست. طرفين اصلي قرار داد ميتوانند قرارداد را تمديد کنند. ا

ده است   دانميتوانند بطور يم جانبه قرارداد را لغو کنند. بنابراين فردي که پول را قر
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

وان تا مدت سه سال اجاره داد و به هنگام نياز تمديد کرد. در طول زمين و ملم را ميت
 1382اين مدت متصرف از حقوا اختصاصي خود برخوردار است. در قانون اساسي 

 4به خارجيان نيز حق اجاره ي زمين و ملم داده شده است.
 ج. کرایه

ی مکرايه  زمين و ملم را ميتوان تا يکسال کرايه داد و در صورت لزوم تمديد کرد.
 ن کرايهنستاتواند بطور ساکنه ويا با موافقت طرفين تغيير کند. براساس قانون مدني افغا

ا در عمل مراعات  شود.  نمی امکان اجاره فرعي را فراهم نمي رورد. اگر چه اين قيد غالبا
 د. مالکیت شرطي

ملم به امالف می تواند تحت اداره مؤقت دولت قرار گيرد چه در صورتيکه فرد از 
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 

                                                 
 .73. ص همان اثرکانرفولي،    1
 مهر معجل. 2
 مهر مؤجل. 3
: اشههخاص ۴۱( مههاده 1382)کابههل: مطبعههه دولتههي.  41. شههماره جريههده ي رسههميوزارت عدليههه، قههانون اساسههي.    4

ندارند. اجاره عقار بمنظور سرميه گذاری. مطهابق باحکهام قهانون خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقاری را 

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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ا به کارمندان دولت( اما بايد به هنگام پرداخت قر  يا بازگ ت به  کرايه بدهد. )غالبا
 بازگردانده شود. ک ور به فرد 

 هـ. خرید زمین و امالک دولتي
يم فرد بي خانه در صورت اثبات نداشتن خانه می تواند يم قطعه زمين از شاروالي  

اين کار فقح يکبار صورت می گيرد و در صورتيکه رن زمين بر اساس  1بخرد.
ن م خصات و زمان بندي رسمي براي ساخت خانه مورد استفاده قرار نگيرد. مسؤلي

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 

 يگردد. مبرغير اينصورت مالکيت به دولت 

  گفتار هفتم: اقسام  و انوو حق ملکيتگفتار هفتم: اقسام  و انوو حق ملکيت
 ملکيت به دو قسم است:

 ملکيت تام -الف
 ملکيت ناقؤ  - 

 ملکيت تام -الف
 ت کهعبارت از ملکيت خود شي و منفعت رن است ويا به عباره ي ديگر ملکيت تام رنس 

 ملکيت به یات يم شي و منفعت رن هر دو واقو شده باشد. 
بوده که صاحب رن قدرت و اختيار هرنوو تصرف را در شي اين نوو ملکيت مطلق 

مملوف داراست. ملکيت تام توسح اسبا  یيل کسب شده می تواند: بيو، هبه، وصيت، 
 .2ميراث، شفعه، ازدواج

 ملکيت ناقؤ - 
رد. ی گيرن ملکيت است که تنها به یات يم شي واقو شده ويا تنها به منفعت رن تعلق م 

 ز از ملم تام می باشد. مهمترين اسبا  ملم ناقؤ چهار استگويا ملم ناقؤ يم ج
 که عبارتند از:

 . وقف1
 . اجاره2
 . عاريت3
 . وصيت4

در  لم را مالم بوده و جانب مقابل منفعت رن را کهدر اين حاکت مالم مال، اصل م
ا تصرفات براي شان جواز نميدهد. م الا است  فادههر دو صورت ملکيت ناقؤ بوده بعضا

 را یده نمی تواند مال را بفروش برساند و هکذا صاحب جنس هم در مدت که مالکنن
 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

اف زمان و مکان قبول کرده می تواند. م الا شخصي ملم ناقؤ هر گونه قيد را  به اوص
که موترش را به ديگري اجاره ميدهد، استفاده اي اورا به سوارشدن به موتر مقيد 

                                                 
انکزي. م هاور عبدالسهالم. مطالعهه اي مقهدماتي نوشين ياوري هلن کورت شهره رجب ادف. ترجمه نصير هللا ست   1

 مسائل مربوط به اجاره زمين شهري در افغانستان.
 .72( ص 2005کانرفولي، رهنماي حقوا ملکيت در افغانستان. )پ اور: چاپ خيبر ميل،    2
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ميسازد. لذا استفاده کننده مجبور است قيد و شرط نوو استفاده را مراعات نمايد و موتر 
نگيرد وگرنه مسؤل دانسته را تنها براي سوارشدن بکار برده در موارد ديگر از رن کار 

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 

لخ( قيد مکان را در رن گذاشته و بگويد در مکان معيني )م الا در کتابخانه اي پوهنتون ب
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 
 ي وياگيرنده يا استفاده کننده ورثه  ديگري به اجاره داده است. بعد از مرگ اجاره

قد معني ع ه کهنميتوانند از بين زمين و خانه استفاده نمايند، مگر به اجازه اي اجازه دهند
 جديد را دارد. 

 مستفيد ورثه ي رن تهم نان کسي ديگري که موتري به عاريت داده است در حال فو
م چيز ياثت اين حکم اين است که ور  حق ندارد از موتر استفاده نمايد. البته دليل معقول

فعت موجود را به ورثه انتقال ميدهد. چون در عقد اجاره و عاريت متوفي صرف از من
ا بعد از وفات شخؤ مستف يد، شي استفاده مينمايد و اصل مال ملکيت ديگري است، بنا

 عقد از بين ميرود. لذا انتقال رن به ورثه امکان ندارد.
کيت ام وجود مستقل دارد، توارث را ميپذيرد و بعد از مرگ ملبرخالف رن چون ملم ت
 به ورثه انتقال می کند. 

 سوم: از نگاه تضمين
کسي که منفعت ناشي از ملکيت متعلق به اوست در صورت هالف مال بدون تعدي 

بر  )تجاوز( و تفصير مسؤل دانسته نمي شود. چه نوو تعويض در بدل رن به صاحب مال
لي اگر هالف شدن اصل مال توسح تعدي و تقصير شخؤ مستفيد رن کزم نيست و

 صورت گرفته باشد کزم است خساره مالم جنس را جبران نمايد.
 چهارم: از نگاه مصارف

اشد ان بمصارف جنس و مالي که از رن استفاده به عمل ميآيد، در صورتيکه استفاده رايگ
ل عو  باشد مصارف مال به دوش شخؤ مستفيد و در صورتي که استفاده در مقاب

بدوش مالم اصلي مال بوده است. هکذا اگر شخؤ موترش را به ديگري به عاريت 
ه داد داده است. مصارف تيل و روغنيات رن بدوش استفاده کننده و اگر موتر را اجاره

است مصارف بدوش اصل مالم است، مگر در صورتيکه قرار داد و تعهد جانبين 
 بيني کرده باشد.  موضوو را طور ديگري پيش

 پنجم: انتهاي وقت انتفاو
 می یيل ا مؤقت دانسته می شود، لذا عواملچون حق انتفاو دايمي نبوده از جمله حقو

 تواند اين حق را خاتمه بخ د. 
 
 . وفات مالم جنس۱

خؤ در صورتيکه استفاده از راه عاريت يا اجاره صورت گرفته باشد، بنابررن اگر ش
 د عقدبه اجاره و عاريت داده است وفات کند، ورثه اي او حق دارنمالش را به ديگري 

رر را فسخ کرده مال را واپس بدست بياورند. م روط بر اينکه شخؤ مستفيد از رن ض
 بزرگ نبيند.
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 . وفات مستفيد۲
يدهد، ست مددراين نيز حق انتفاو قطو گرديده، ورثه ي استفاده کننده حق استفاده را از  

 راثت را نميپذيرد.زيرا اين حق و
 . انتهاي مدت معين انتفاو۳
م الا اگر شخؤ وصيت کرده که ديگري در خانه اش براي يم مدت معين سکونت  

 تهاينمايد، بعد از مدت حق سکونت ساقح می شود. هم چنان عقد عاريت و اجاره در ان
 مدت قرار دارد از بين ميرود. 

 مقيدات حق ملکيت -ج
ودات ملکيت احکامی دارد که دراين جا از چند ماده رن بصورت قانون مدني درباره قي
 1خالصه متذکر مي وم.

. )هرگاه به مالم حق غير تعلق بگيرد، مالم نمی تواند در رن طوري تصرف نمايد 1
ا در ماده بعدی خود  2که موجب ضرر غير گردد، مگر به اجازه اي صاحب حق. متعاقبا

د:)ضرر فاحش قديم باشد يا جديد، از بين برده در مورد ضرر وارده چنين حکم می کن
 3می شود.(

 کند در مورد ضرر قديم قاعده فقهي وجود دارد که احکام ماده ي قانون را تصديق می
قي د باکه از قديم رايج و معمول بوده به قدامت خو یيعني ضرر الضرر اريکون قديما()

د. م باشولوکه ضرر مذکور قديم همانده نمي تواند. و ضرر فاحش کزم است، زوال يابد. 
ام م الا چاه فاضل ر  خانه اي شخصي در راه عام ويا جوي عام بوده که سبب ضرر ع

ميگردد. دراين صورت چاه فاضل ر  شخؤ مذکور گرچه از قديم هم باشد، بند 
 قانون مدني نيز در مورد مقيدات ملکيت چنين تذکر رفته است:درميگردد. که 

بطور کلي از خانه ضرر فاحش شمرده می شود. هيچ کس نمی تواند )مانو شدن روشني 
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 

 4مطالبه نمايد.(صورت امکان و در غير رن از بين بردن بنا را براي رفو ضرورت 
.  شخصيکه اعمارت را بنا می کند، بايد رن را طوري اعمار نمايد که از کلکين 2

 5اعمارت قديمه همجوار متضرر نگردد. 
. شخصيکه به مصرف خود منبو ربياري يا مجرا ر  فاضل را بمنظور ربياري اراضي 3

 6از رن ندارد. خويش احداث مينمايد، اشخاص ديگر بدون اجازه ي وي حق انتفاو را
.  مالم اراضي که بواسطه ي رکت يا بهره زمين خود را ربياري مينمايد، در حاليکه 4

حق جريان ر  را بر اراضي غير نداشته باشد، نمي تواند مالم زمين مذکور را به 
 7جريان ر  خود مجبور گرداند.

مذکور نمی  . هرگاه شخؤ حق جريان ر  را برزمين ديگري داشته باشد، مالم زمين5
 1تواند مانو جريان ر  او در زمين خود گردد.

                                                 
 .۱۹۳۴الی  ۱۹۰۴بنگريدبه: قانون مدنی. از ماده  1
 .۱۹۰۵قانون مدني. ماده   2
 .۱۹۰۶ده قانون مدنی. ما 3
 .۱۹۰۸قانون مدنی. ماده  4
 .۱۹۰۹قانون مدنی. ماده  5
 .۱۹۱۱قانون مدنی. ماده   6
 .۱۹۱۲قانون مدنی. ماده  7
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. همجوار نمی تواند، همجوار ديگر را با اعمار ديوار يا چيزي ديگري در داخل حدود 6
ملکيت او ملکيت سازد. هم نان نمی تواند او را بدادن قسمت از ديوار يا قسمتي از 

 2زميني که ديوار بر رن بنا شده وادار سازد.
زمين مکلف است که حدود زمين خود را با مصرف م ترف توسح ديوار معين هرمالم 

 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 

 3باشد.(اتصال يافته يکديگر مجبور سازند. مصارف تعيين حدود بين طرفين م ترف می 
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 

کند. در صورتيکه ديوار م ترف رو به انهدام باشد، هر يم از طرفين ديوار تجاوز ن
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 

  4داشته باشد. ندارد بطرف همجوار خود در مسافه اي کمتراز يم متر کلکين
کذا ه ه را در برابر زمين همجوار داشته باشد. و و هم نان همجوار می تواند کلکين

يان ن جرروشن دان بايد از سطح اتاا بي تر از قامت انسان ارتفاو داشته و منظور از ر
ا بر عقار ه ر مجواهوا و داخل شدن روشني باشد جواز دارد. طوريکه ديدن از رن عادتا

 د، اندازه مسافه در رن شرط نيست. ممکن نباش
 ن راربعضي ها عادت دارند که در خانه اي خود دستگاه هاي تيل ک ي، نجاري و ام ال 

تأسيس کنند اين حق مسلم رنهاست. به شرطي که همسايه اي همجوار از رن متضرر 
ه نگردد. ويا احداث چاه در صحن حويلي منزل حق مسلم صاحب خانه است اما حفر چا

ا جواز نيست. غير از اشخاص که طوري م ترف از ح در ق نزديکي ديوار همسايه قطعا
ه به کيند ملکيت استفاده می کنند که به رنها کزم است که از حق خود طوري استفاده نما

ه حق ديگر ضرر وارد نگردد. اصالح و ترميم ملکيت م ترف از طرف شرکاء به انداز
 حصه خودشان جايز است. 

ا مي پردازند مانند مالکين م  ترف مصارف رسمي ملکيت م ترف خود را م ترکا
ا مالکين م ترف ميتوانند به ملکيت م ترف خاتمه بدهند. م الا  محصول ر  و برا. بعضا
ه خان دو برادر که در يم خانه زندگي می کنند صالحيت دارند که يکي از اين ها قيمت

 را پرداخته و صاحب اصلي رن خانه گردد. 
 لکيت طبقات منازلد. م

 قانون مدني مطالب یيل درج 1984الي  1978ماده  دردرباره ملکيت طبقات منازل 
 گرديده است.

هرگاه يکي مالم طبقه ي باک و ديگري مالم طبقه اي پائين باشد، مالم طبقه اي باک 
ی حق استقرار را بر سقف پائين داشته و سقف پائين ملکيت مالم طبقه ي پائين شناخته م

شود. مالم طبقه ي باک از سقف رن بصورت معتاد حق استفاده را دارد. هم نان مالم 

                                                                                                                          
 .۱۹۱۳قانون مدنی. ماده    1
 .۱۹۲۸قانون مدنی. ماده  2
 .۱۹۲۱قانون مدنی. ماده  3
 .۱۹۲۹قانون مدني. ماده    4
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طبقه اي پائين بر مالم طبقه ي باک اين حق را دارد که سقف او را محافظت و صيانت 
 1کند و بر رن خرابي را وارد نسازد.

ستعمال رن را اگر دروازه ي مدخل طبقه باک و پائين يکي باشد، مالکين هردو طبقه حق ا
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 

 2به صورت جبري مکلف شناخته می شود.
ريب نمايد به تجديد بنا تجاوزاا تخرا هرگاه مالم طبقه ي پائين عمارت، طبقه ي مذکور 

 3بصورت جبري مکلف می باشد.
 نمی هرگاه طبقه اي پائين عمارت بدون فعل مالم رن منهدم گردد، به عمارت رن مکلف
ه ک بباشد. اگر مالم منزل پائين از اعمار مجدد رن امتناو ورزد و مالم طبقه ي با

ف مصار بپردازد، می توانداجازه مالم طبقه ي پائين يا به اجازه محکمه به اعمار رن 
 اعمار را از مالم طبقه اي پائين حاصل نمايد.

 ه بهاگر مالم طبقه ي باک بدون اجازه ي مالم طبقه اي پائين يا بدون اجازه محکم
شد. ی بااعمار اقدام کند، حق مراجعه را بر مالم طبقه اي پائين منحصر به قيمت بها م

يمت قيمت روز اعمار تعيين می شود، نه به ق قيمت به اساس نر  گذاري اهل خبره به
 روز مراجعه.

ي جديد بنا مالم طبقه اي باک نمی تواند بدون اجازه مالم طبقه اي پائين در باکي منزل
ي ابقه طاعمار يا به ارتفاو منزل خود اقدام کند، مگر اينکه ثابت شود عمل مذکور به 

ن او رد بدون اجازه به اعمار يا ارتفپائين ضرر عايد نمی کند. دراين صورت می توان
 اقدام کند. 

 :اشيا که موضوو حق ملکيت انسانها را ت کيل ميدهند، به دو گروپ تقسيم مي وند
 . اموال منقول به عباره ي ديگر ملکيت منقول۱

 . اموال غير منقول يا ملکيت غير منقول۲                         
 ملکيت منقول -هـ
 قول را اشياي ت کيل ميدهد که از يم جا به جاي ديگرموضوو ملکيت من .1

ه خود برا  قابل انتقال باشد هم نان منابو زير زميني بعد از استخراج حالت اشياي منقول
 می گيرد. ولي قبل از رن غير منقول است. 

د انتقال حق ملکيت توأم با تسليم گيري صورت می گيرد. چنان ه در عقو .2
ر حاض ري به توافق ميرسند، و بايو به تسليمي مال به م تريبيو همين که بايو و م ت

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. 

منقول را با حسن نيت از شخؤ ديگر تسليم مال يم شخؤ وقتيکه يم  .3
 د، مالم رن می شود. هرچند تسليم دهنده مالم رن نباشد مگر در صورتيکهمی گير

می اط نادعاي اشخاص سوم به رن مال ظاهر گردد. اين موضوو به تسليم گيرنده مال ارتب
 گيرد. 

ملکيت منقول از طريق یواليدي هم از يم شخؤ به شخؤ ديگر انتقال  .4
 يافته می تواند.

                                                 
 .۱۹۷۹قانون مدنی. ماده    1
 .۱۹۸۰ماده  قانون مدنی.   2
 .۱۹۸۱قانون مدنی. ماده    3
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 کند، در همان لحظه مالم رنست. شخصيکه مال بي صاحب را پيدا می .5
حيوان و يا پرنده اي شکاري به هر صورت که بگريزد و شکاري در پي  .6

ا وح  ه ي شدتعقيب رن ن ود مال بي صاحب تلقي ميگردد. هم چنان يم حيوان اهلي دفعتا
ه رو به فرار مينهد. اين چنين حيوان هم بي صاحب است ولي به خاطر بايد داشت ک

ی روزانه خود براي جمو روري شيره ي گل ها به باغ ها پرواز م زنبورهاي عسل که
 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
يافتن  ه بههرگارن را جستجو نمايد. يابنده ي مال بايد مال مذکور را به صاحبش برساند و 

سليم تسمي صاحب مال توفيق نيابد، بايد از نگاه انسانيت رن مال را به يکي از ادارات ر
 ست. نمايد و هکذا يافتن يم مال در محل سکون يا اداره اي رسمي تابو عين قواعد ا

ا از يم  .8 نقول غير مجايداد اشياي قيمتي که در زير زمين دفن است و تصادفا
 چنينيعني استخراج ميگردد، حالت مال منقول را بخود می گيرد. و شخؤ پيدا می شود،

، بلکه بودهمال قيمتي را دفنيه ميگويند. دفنيه ها نظر به قواعد دولت مال شخؤ يابنده ن
 دهند. ر ميبه دولت تعلق می گيرد و دولت ها با گرفتن دفينه يابنده را مورد مکافات قرا

 ل که بدست رورده باشد و مدت پنجشخصي که يم مال منقول را به هر شک .9
دا ن پيسال رن را به اين عنوان که بگويد من مالم رن هستم نزد خود نگهدارد، صاحب ر

 ن ود در اثر مرور زمان مالم رن مال می شود. 
که مالم اش رن را ترف ندهد و از طرف شخؤ  یملکيت منقول تا زمان .10

 ديگر اکتسا  شود از بين نميرود.
 منقولملکيت غير  -ی

ي ي ت کيل ميدهد که در جايبرحسب اساسات حقوقي موضوو ملکيت غير منقول را اشيا
ن ل ايخود ثابت است و انتقال رن از يم جا به جاي ديگر ممکن نيست. اموال غير منقو

 ها اند:
 اراضي .1
الا عموم حق هاي که در اسناد محکمه طور دايمي قيد و سجل شده باشد. م  .2

 ل وغيره.سراي، اپارتمان، مناز
 معادن تا وقتيکه استخراج ن ده باشد. .3
براي ثبت شدن غير منقول شرط است که ملکيت رن توسح محکمه توثيق  .4

ز که اگردد. يعني تابو يم وثيقه شود که بنام قباله ياد می شود. روي هم رفته شخصي
ر اشغال استمالف و مصادره يا اعالم محکمه قبل از توثيق محکمه غي ،طريق ميراث

قول را تصاحب می کند، به صفت ضمني مالم رن می شود. اما شرط است که با من
گرفتن سند رسمي اين مسئله را قاطعيت بخ د. برعکس شخؤ مذکور تصرف مالکانه 

 را بر رن مال داشته باشد.
غير منقول را که ثبت جايداد اگر يم شخؤ بالفاصله و بالمنازعه يم  .5

ا از رار داشته باشد، می تواند مطالبه ي وثيقه سال در اختي 20محکمه هم نيست مدت 
يا واند دولت نمايد ويا غير منقول که مالم رن از روي دفاتر محکمه ت بيت شده نمی تو

 اشد،مالم رن بيست سال قبل فوت شده و از طرف محکمه بنام غايب بودن او حکم شده ب
 نيز عين حکم را دارد. 
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د، ي منافو عامه در رن متصور باشاموال غير منقول که بي صاحب بوده ول .6
لت ملکيت دولت محسو  می شود. هم نان تپه ها، کوه ها، چ مه هاي ر  متعلق به دو

 گفته می شود و مال هيچ کسي نيست.
غير منقول را از طريق هبه بدست مي رورد مي جايداد شخصي که يم  .7

ه وسيلبمنقول را که تواند تسجيل رن را از مالکش مطالبه نمايد. هم نان اين شخؤ غير 
 ا ازراشغال و استمالف ويا اعالم محکمه به تصرف خود مي رورد حق مطالبه اي وثيقه 

 محکمه مربوط دارد. 
ر حق هاي غير منقول وقتي زايل مي وند که رثار موجوديت رنها از دفات .8

 محکمه تصفيه گردد. به عباره ديگر قباله هاي رنها از بين برده شود. 
 منقول توسح قانون صورت می گيرد. استمالف غير  .9

  گفتار ه تم: حق مالکيت معنويگفتار ه تم: حق مالکيت معنوي
 حقوقی امنظ رن، تبو به. شدمی منحصر مادی اموال به تجاری مراودات پيش، دهه چند تا

 کریف اموال به مربوط امور از رن در و بود شده تنظيم مادی اموال به توجه با نيز
، حقوا مالکيت فکری در پي برد علمنيامده بود. پس از درف اهميت  ميان به سخنی

ی موالفرهنگ، هنر و صنعت، و ورود فزاينده رن به حوز  تجارت، نظامهای حقوقی، با ا
ل به دنبا مواجه شدند که مخلوا یهن و اندي ه ردمی است و سرشت غير ملموس دارد.

ته دس توان رنها را در دواين مواجهه، نظام حقوقی با سؤاکت مختلفی روبرو شد که می
 شود و هدف از طرح رنها،طبقه بندی کرد: يم دسته به ماهيت اين اموال مربوط می

ت شناخت چيستی اموال فکری است، سؤاکتی از قبيل: اينکه حقوا مالکيت فکری چيس
هايی شود؟ حقوا مالکيت فکری، چه اوصاف و م خصهو شامل چه موضوعاتی می

سته دست؟ دارنده اين اموال چه حقوقی دارد؟ دارد؟ چه رثاری بر اين اموال مترتب ا
تبيين وضعيت حقوا  رح رنها،شود و هدف از طديگر، به جايگاه اين اموال مربوط می

وال ن اممالکيت فکری، در نظام حقوقی موجود می باشد، سؤاکتی از قبيل اينکه: ريا اي
رنده و ه؟ رابطه پديدروگيرند يا ندر تقسيم بندی حقوا مالی به حق عينی و دينی قرار می

 ا حقپديده فکری در کداميم از قالبهای رابطه شخؤ با اموال )مالکيت، حق انتفاو ي
ل هم گيرد؟ ريا تقسيم بندی اموال، به م لی و قيمی در مورد اين امواارتفاا( قرار می

 کاربرد دارد؟
ن ی از ايت صنعتی، ادبی و هنری به بعضمالکي زمينه در خاص مقررات تصويب با    

 وکری سؤاکت پاسخ داده شده است، ليکن از رنجا که مقررات مزبور به ماهيت اموال ف
 يگاههم نين جايگاه رنها در حقوا اموال اشاره نکرده است، بحی درباره ماهيت و جا

 اموال فکری اهميت فراوان دارد.
اتی می (، عمدتا به موضوعIntellectual Property Rightsحقوا مالکيت معنوی )

بيان  . بهپردازد که زاييده فکر و اندي ه انسان است و مرتبح با رفرينش های یهنی اوست
اتی ديگر، موضوو اين مالکيت یاتا غيرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطالع

 است که در محصوکت فيزيکی يا روند توليد رن ها تجلی يافته است.
بقه اند. درحاليکه حقوا ديني و عيني سابقه ي اين نوو حقوا از نظر تاريخي کم سا

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 

ت پرشده اي مالحظه يي بدست رورد، م ل اجازه انت ار کتا ، اجازه فروش صفحا
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 

 مالي است.  من أ منافو
 وحقوا بازرگانان و صاحبان صنايو در بهره مندي از مؤسسه و عنوان رن و عالمت 

 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. 

ا: عليه يم يا چند شخؤ معين اعمال نمي وند بلک تناد ل اسه عليه کليه اشخاصي قابثانيا
 هستند به همين جهت در یيل حقوا ديني قرار نمي گيرند. 

ا: اين حقوا متضمن يم انحصار در بهره برداري هستند ويم حق انحصاري و  ثال ا
مانو غير ميباشند. بهمين جهت گفته می شود حق مالکيت علمي، ادبي از نوو حق 

له ي قوانين مختلف م ل قانون مؤلفان، قانون ثبت مالکيت معنوي است. اين حقوا بوسي
 1عالئم تجاري وغيره حمايت مي وند.

  گفتار نهم: حقوا ملکيت در قوانين بين الملليگفتار نهم: حقوا ملکيت در قوانين بين المللي
حق افراد جهت بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان توسح قانون اساسي افغانستان و 

فغانستان عضو اعالميه جهاني حقوا ب ري به رسميت شناخته شده است. هم چنان ا
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 مدني و  - 2مي اا بين المللي حقوا اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
 است.  3سياسي

ا به جاي  اشاره « تصاحب»به مالکيت « ملکيت»برخي از معاهدات حقوا ب ر صرفا
ر بکار کديگييد. با اينحال همانطوريکه ناظران اين مي اا ها هر دو واژه را به جاي مينما

سبت اد نبرده و در بردارنده هر دو معني و مفهوم است. حقوا بين المللي حق ملکيت افر
غير  نه وبه دارائي هاي شان را به رسميت مي ناسد و از رنها در برابر مداخله خود سرا

ي شان حمايت مي نمايد. هرکس حق دارد از سرپناه مناسب قانوني به حريم خصوص
 ووده ببرخوردار گردد. تمام افراد حق بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان را دارا 

 هيچ کس نبايد خودسرانه و غير قانوني از ملکيت و دارائي شان محروم گردند. 
اص خواند تحت شرايح حق مالکيت، حق کامالا مطلق ويا فسخ ناشدني نيست. دولت می ت

ي يخله مانند ضرورت منافو عامه به رن، اين حق را محدود سازد. با اين وجود، هر مدا
يان م« اي توازن منصفانه»بايد از نظر قوانين ملي و بين المللي کامالا قانوني باشد و 

 دد ومنافو عامه و حق مالم عقار در نظر گرفته شود. دليل دخالت نيز بايد معين گر
 اخله مناسب با رن هدف قانوني باشد. مد

ا به دکيلي مانند امنيت ملي، نظم اجتماعي و رفاه عمومي  مداخله شايد موجه باشد و فرضا
ا نسبت به يم گروه  صورت گيرد. با اينحال اگر چنين عملي بطور تبعيض رميز صرفا

ا بي تناسب بوده و تجاوز محسو  می شود.  ن ادي ويا قوم خاص اعمال شود، مسلما

                                                 
 .231و230( ص 1382)تهران: انت ارات پايدار،  کليات و مباني علم حقواسيد جالل مدني.    1
مي اا بين المللهي حقهوا اقتصهادي، اجتمهاعي و فرهنگهي ک هورهاي طهرف ايهن مي هاا حهق ههرکس را بهه  11ماده   2

ه اش شههامل خههوراف، پوشههاف و مسههکن کههافي هم نههين بهبههود مههداوم داشههتن سههطح زنههدگي کههافي بههراي خههود و خههانواد

 شرايح زندگي به رسميت مي ناسد.
: ههي کس نبايههد در زنهدگي خصوصهي و خههانواده و اقامتگهاه يهها 17مي ههاا بهين المللهي حقههوا مهدني و سياسههي مهاده   3

شهرافت و حي يهت او نبايهد  مکاتبات مورد مداخالت خودسرانه )بهدون مجهوز( يها خهالف قهانون قهرار گيهرد و هم نهين

 مورد تعر  غير قانوني واقو شود.
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هم نين جبران ملم متصرفه، بوي ه زماني که شخصي از ملکيت « تناسب»التزام به 
 خود محروم شده باشد، را ميطلبد. 

 تر نيازبي  بنا به اصل تناسب هرچه ميزان مداخله وسيو تر باشد به همان پيمانه به توجيه
ا محروم ساختن کسي از دارايي و يا محدود ساختن دسترسي به ه رن مداخل است. فرضا

جاد بزرگتري نسبت به صرف کنترول بهره برداري از  رن محسو  می شود. بنابراين اي
گانه در هر مداخله متفاوت است و بايد هر مورد را جدا« توازن منصفانه و عادکنه»

 تصميم گرفت. 
زمانيکه مداخله ي به حقوا ملکيت شخؤ صورت می گيرد، اشخاص مورد نظر حق 

 منصفانه و عامه توسح محکمه اي با صالحيت، مستقل، بيطرف و دردارند تا ب کل 
 حاکمهحق م»موجوديت ضمانت هاي اجرائي استماو گردند. بنابراين حق مالکيت بايد با 

 همراه باشد. « اي عادکنه
هرجا که شخؤ بطور خود سرانه از حقوا ملکيت خود محروم گردد، او مستحق 

ا د جبران خسارت وارده توسح محکمه ي ر با صالحيت است. چنين محروميت هاي غالبا
زمان درگيريهاي مسلحانه بوقوو ميپيوندد ويا در زمان جنگ هاي داخلي بوقوو 

 ن راميپيوندند و مردم مجبور به ترف منطقه و زمين و خانه اي خود شده و امالف شا
و  حرکت نميتوانند کنترول نمايند. چنين محروميت هاي را ميتوان جز نقض حق رزادي

ده ناهنپاسکان نيز محسو  کرد. کميته اي حقوا ب ر نيز تبين مينمايد که: "حق بازگ ت 
ن چنا گان اساسي ترين حق رنهائي است که در صدد بازگ ت داوطلبانه اند. اين سند هم

 .مايددکلت به منو کوچ اجباري و انتقال اهالي ب کل توده يي به ديگر ک ورها مي ن
 جمع بندی 

 اشد،ين حق و حقوقي که براي انسان ها باکي اشياي موجود در جامعه شان می بمهمتر
 همانا حق ملکيت است.

ا تچنان ه از تعريف حق ملکيت هويداست که: حق ملکيت براي انسانها اجازه ميدهد 
وري طهر  باکي شي که خود حاکم رنها بوده و در اختيار و دسترسي رنها قرار دارد و به

 موجب ضرر براي ديگران به شرطی کهواهد از رن شي استفاده نمايند که دل ان بخ
 نگردد.

دستخوش تجاوز و سوء استفاده نگردد تحت « حق ملکيت»براي اينکه اين حق مهم 
د. ل انکه در جوامو ب ري نافذ گرديده قرار داشته و حدودي برايش قاي یحمايت قوانين

ص ء استفاده از حق ملکيت توسح اشخاچنان ه اين قوانين بدين منظور يعني عدم سو
فاده است ديگر بعضي قواعد و دستورالعمل هاي را نافذ نموده که همه انسانها را از سوء

نون اساسي قا 40باز ميدارد. و اين حق رنها را تحت حمايه قرار ميدهد. طوريکه در ماده 
 ."چنين تذکر يافته است:"ملکيت از تعر  مصؤن است 1382افغانستان سال 

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 

مده رقانون مدني افغانستان به شرح زير  1902شود..." هم نان همين موضوو در ماده 
 است:

 د شد، مگر به موجب قانون()ملکيت هيچ کس از دست او ک يده نخواه
و اين حمايت که از حقوا ملکيت در قوانين افغانستان صورت گرفته در تمامي جوام

 ب ري نيز تحت قوانين مختلف مورد حمايت قرار گرفته است. 
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وا مي اا اين ادعا، حمايت از حق ملکيت توسح حقوا بين الملل، اعالميه جهاني حق
اقتصادي  ي و سياسي، مي اا بين المللي حقوا اجتماعي،ب ر، مي اا بين المللي حقوا مدن

 و فرهنگي وغيره وغيره، بوده اند. 
ي مچنان ه حقوا بين الملل حق ملکيت افراد نسبت به دارائي هاي ان را به رسميت 
انه خشناسد و از رنها در برابر مداخله خودسرانه وغير قانوني به حريم خصوصي ويا 

 فرادکس حق دارد از سرپناه مناسب برخوردار گردد، تمام اشان حمايت مي نمايد. )هر
 نه وحق بهره برداري صلح رميز از ملکيت شان را دارا بوده و هيچ کس نبايد خودسرا

 غير قانوني از ملکيت و دارائي اش محروم گردد.(
ه و خود اين حق را مورد حمايت قرار داد 17اعالميه جهاني حقوا ب ر نيز در ماده 

 ان ميدارد:چنين بي
 برای هر شخؤ منفرداا يا بطور جمعي حق مالکيت داده شده است. .1
 احدي را نميتوان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود. .2

ئي بر در افغانستان و در سطح جهان از اهميت به سزا« حق ملکيت»در کل دريافتيم که 
 خوردار است. 

ا ت قوانين هم قرار دارد، باما ناگفته نبايد گذاشت اينکه حق ملکيت مورد حماي جهت  عضا
 ه تاجلوگيري از سوء استفاده نسبت به رن، در همين قوانين قيوداتي نيز وضو گرديد

 استفاده درست، معقول و بجا از اين حق، صورت گيرد. دبتوان
 قانون مدني در زمينه حکمي وجود دارد و رن اينکه:در چنان ه 

م نمی تواند در رن طوري تصرف نمايد که هرگاه به ملم حق غير تعلق بگيرد، مال
 1موجب ضرر غير گردد...(

 منابع و مأخذ
 (، مقدمه عمومی علم حقوا.1362جعفری، لنگرودی محمد جعفر) .1
 (، فرهنگ عميد، تهران: انت ارات امير کبير .1356حسن عميد ) .2
 ، تهران: انت ارات دان گاه تهران.18دهخدا علی اکبر, لغت نامه دهخدا، جلد  .3
صفهانی، ابوالقاسم حسن بين محمد راغب، المفردات فی غريب القررن، تهران: ا .4

 انت ارات مکتبه مرتضويه، بی تا .
 .(، مقدمه علم حقوا، چاپ هفتم، تهران: انت ارات اقبال1364کاتوزيان، ناصر ) .5
 (، حقوا مدنی، چاپ هفتم، تهران: انت ارات اسالميه.1364امامی، سيدحسن ) .6
(، ترمينولوژی حقوا، تهران: انت ارات گنج 1363محمد جعفر )جعفری لنگرودی،  .7

 دانش.
 گرجی، ابوالقاسم، مقاکت حقوقی، چاپ دوم، تهران: انت ارات دان گاه تهران. .8
(، چاپ اول، تهران: 2(، قواعد فقه بخش مدنی )1374محقق داماد، سيد مصطفی ) .9

 .256انت ارات سمت، ص 
 ير.ين، جلد چهارم، تهران: انت ارت امير کب(، فرهنگ فارسی مع1382معين، محمد ) .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
چهارم، (، مبسوط در ترمينولوژی حقوا، جلد 1378جعفری لنگرودی، محمد جعفر ) .14

 تهران: انت ارات گنج دانش.
 (.1382سيد جالل الدين مدني. کليات و مبانی علم حقوا )تهران: انت ارات پايدار،  .15

                                                 
 .1905قانون مدنی، ماده  1
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 .1373جعفري لنگرودي، محمد جعفر. حقوا اموال. تهران: انت ارات گنج دانش  .16
 .1354عتيقي، "شفعه در فقه اسالمي؛ مجله اي حقوا. کابل: مطبعه ي دولتي  .17
رهنماي حقوا ملکيت در افغانستان. چاپ اول، پاکستان: خيبرپرس کانرفولي،  .18

 .2005پ اور
 .1370کاتوزيان، ناصر. ايقاو. چاپ اول، تهران: انت ارات يلدا  .19
ي  وزارت عدليه. قانون مدني افغانستان، جريده اي رسمي. چاپ دوم، کابل: مطبعه .20

 .1355دولتي 
ي  رسمي. چاپ دوم، کابل: مطبعه وزارت عدليه، قانون اساسي افغانستان، جريده ي .21

 .1382دولتي 
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  ( جرم( جرم11سرقتسرقتد غال)د غال)  د جزا کود له نظرهد جزا کود له نظره

 فهرست:

 115 ......................................................................................... :ړن و

 116 ..................................................................................... :  زهيسر

 116 ............................................................ :  ندنهيپ دمفهوم سرقت د -۱
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  ن وړ:ن وړ:
و زې د اشهباي، ددې غريانسان په طبيعي ډول د مال د کسب او کس ته راوړلو غريزه لر

لپاره ټاکل شوې شرعي او قهانوني کرې چهارې شهتون لهري. اسهالمي شهريعت او وضهعي 
 ن د وګهړوقوانين د م روو مالونو  مالتړ کوي . په ټولنه کې بيالبيل مدني او جزايي قواني

مههم  يتونو څخه حمايت او مالتړ کوي، په دې اړه جزايي ضمانتونه خهوراد مالونو او ملک
ه لهري دي. د افغانستان په جزايي نظام کې د مال پر وړاندې تيری بيالبيل جرمي عنوانونه

 زي د غال ) سرقت( جرم څيړل کيږي.اچې په دې مقاله کې يو
د اسهالمي په اصل کهې غهال يهو حهدودي جهرم دی خهو چهې شهرعي شهرايح يهې ب هپړ ن هي 

 ۷۱۰مهادې نهه تهر  ۶۹۹شريعت د حنفهي فقههی سهره سهم مجهازات کيهږي، د جهزا کهود  لهه 
مههادې دوېمههه فقههره تعزيههري غههال  ۶۹۹مههادې پههورې د غههال جههرم څخههه بحههی کههوي ، د 

ال د تعريفوي. د غال د جرم موضوو مال دی، مال بايد منقول او متقوم وی، غير منقول مه
سهي مال ليږد او انتقال ددې جرم د تحقهق لپهاره اسا غال د جرم موضوو نه جوړوي ځکه د

دی شرط دی، مال بايد د بل چا وي او غل يهې بايهد پهه پټهه)مخفی( توګهه واخلهی کهه چها پهر
نځ مال په ښکاره او علني ډول سره يووړ دا غال نه ګڼل کيږي بلکې نور جرمهي اعمهال مه

د غال  ن نه لري. د جزا کودته راځي، د م او )ګډ( مال د غال کولو په اړه واحد نظر شتو
 ره د غهالجرم لپاره د حاکتو سره سم بيالبيلې جزاګانې ټاکلې دي، دې حاکتو ته پهه پهام سه

ه جرم په دری ډوله وي الی شو چې لومړی يې  م دده يا جنايت، دويهم يهې عهادي يها جنحه
، ځهای او دريم يې مخففه يا قباحت سرقت دی،  د غال په جرم کې د غال د ارتکا  وخهت،
تهديهد  د جرم د ارتکا  اسبا  او وسايل، د غلو تعداد، د غال شوی مال ډول او قيمهت او د

 او اکراه څخه ګټه اخيسهتل ددې جهرم د مجهازاتو پهر شهدت او خفهت بانهدې ځهانګړې اغيهزه
 .يلر

                                                 
، پهه  يورتهه ) دزدی( ويهل کيهږ ېژبه که ی ورته ) غال( او در ېپښتو ژبه ک ې په چده کلمه  يسرقت اصآل عرب.  1

 لهه دې املهه نهو  ي دي،ل شهواصهطالحات کهارو ربهیاو ع ي اک رر فقه ې حقوقی نظام  کپه  د افغانستان ې دی دليل چ

" سههرقت " د  ېکههژبههو  پښههتو او هههم پههه دری د غههال لپههاره هههم پههه جزايههي قوانينههو ، جههزا کههود او نههورو  دجههزا قههانون

 کارولي ده. موږ هم د غال لپاره همدا اصطالح)سرقت( وټاکله.اصطالح 
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  سريزه  :سريزه  :
 یدلرونکهی زو موجود په توګه د بيالبيلهو غريه یړښت لرونکجوپي لی او ټولنيز انسان د 

اکتسهها  او کس تهههه راوړلهههو غريهههزه دههههم دمهههالونو او ګټهههو يههې  هيهههوڅخهههه د هغهههوې  چههې
هه" دمههال اکتسهها   ېغريههز  ېعت دديشههر ياسههالم.هد د  ولب " اشههباو کههول او خړوبههاوح 

 کسملکيهت او  دمهال ېبلکه يبهول ېيه ا چهی رواد  نه يوازیکرو څخه  يم روو او قانون
ديتو  مصهونيت او خونهد و ا يستلو مالتړ کواخياو  دګټو  نه انتفاو  يهغوداو ته راوړل 

ده تمه مهايښهد افغانسهتان اساسهی قهانون څلو     ي.د يجزايی ضمانتونه وضو کهړيې لپاره 
 هيڅوف له قانونی کرو پرتهه ېچ ياو حکم کو ياو تعر  نه خوندی ګڼ يملکيت له تير

 ېه ټولنهه کهپه .ينهه محروميهږ  لهه تصهرف کولهو ېترکسه کولو او پهه هغهه که لهملکيت د 
 ېيلګهبد کهوي د وګړو د مالونو او ملکيت حمايهت او سهاتنه بيالبيل مدني او جزايي قوانين 

و يه  ې) حهق ( د عنهوان کنهدد  ېکتها  کهی لهومړپه  قانون ي دمال غصب د مدن ، په توګه
د هغهه نهه بحهی  ې( مهادو پهور 773نهه تهر  56قهانون د )  ېل ګڼهل شهوی او همهدعهف مضر

ضهمانت پهه توګهه  يصب د مدنغد ورسپارل  مال  بيرته  وبهصغميې د او مالم ته  يکړ
 ونههو دتد مههالونو او ملکيې بلکهه ي،مههدنی ضههمانتونه کههافی نههد زي. خههو يههوايی دبيههان کههړ

ان پهه افغانسهتله همهدې املهه د  .يضمانتونه خورا اړين د يلپاره جزايخونديتو  او مالتړ 
 يتعهداو یپهه موخهه ههر ډول  تيهر او مالتړ يد ساتن ود اموالو او ملکيتون کېنظام  ييجزا
او  يجههرم ګڼههل شههو يټو تههه ضههرر او تههاوان ورسههوـههـګ، ملکيتونههو او د وګههړو مههالونو ېچهه

 کههې لکههه سههرقت ، غصههب، پههه امانههتي د يورتههه کههارول شههوعنوانونههه  هبيالبيههل مجرمانهه
زا د غهال )سهرقت( جهرم د جه زييهوابهه  ېمقاله کهې په د. خيانت ، اختالس  او داسی نور 

 ي.کود له نظره وڅيړل ش

  پي ندنه :پي ندنه :  د سرقت دمفهومد سرقت دمفهوم  --۱۱
سهرقت پهه حقيقهت  1د غهال ، غالکولهو او غهال کيهدو پهه معنهی ده ېکلمه ده چه يسرقت عرب

خو کله چهې د حهد کزم شهرايح او قيهود ب هپړ ن هي پهه هغهه صهورت  یکې حدودي جرم د
د جهزا کهود ددوېمهې  کې تعزير ته را ټيټيږي او د جزاکود په اساس مجهازات کيهږي ځکهه 

مهههههوی او د مهههههادې د حکهههههم پربنسهههههټ ، داکهههههود تعزيهههههري جرمونهههههه او جزاګهههههانې تنظي
بين د اسههالمي شههريعت د حنفههي فقهههې د حکمونههو سههره سههم حدودو،قصههاص او ديههت مههرتک
کهه »  مهادې دوېمهه فقهره پهدې اړه داسهي حکهم کهوي:  ۶۹۹مجازات کيهږي. د جهزا کهود د 

مې شهرايح ب هپړ ن هي يها پهه يهو ډول نهه يهو ډول د چيرې د سرقت په جهرم کهې د حهد د اقها
سرقت د حد جزا ساقطه شي، مرتکب تعزيهرر ددې فصهل لهه حکمونهو سهره سهم، مجهازات 

 .« کيږي
 ېمهاد ۴۵۴نون د اجهزا قهدکهال  ۱۳۵۵د  .يبيالبيل تعريفونه لهر ېاصطالح ک يپه حقوق  

 غير ملکيت منقهولقانون په مقصد که شخؤ د  ې: دد يتعريفو ېمه فقره  سرقت داسېدو
 . يغل شمارل کيږ يټه توګه واخلپاو متقوم  مال په 

 :شوي ته تعريف ته په کتو سره سرقت له څلورو عناصرو څخه جوړرپو
 ل،دمال اخيست

 ، يمال بايد منقول  و
 ، يمال بايد متقوم ) قيمت لرونکی ( و

 .اړه ولری ېپورچامال بايد په بل 

                                                 
 حسين ، فرهنگ فارسی معين ،فرهنګ.  1
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 لهههه ت سههرق» ي:ول تعريفههوداډ (سههرقتغال) فقهههره لههومړی  ې( مههاد ۶۹۹دجههزا کههود د ) 
 «رضايت پرته د تملم په مقصد دغير ملکيت منقول مال له اخيستلو څخه عبارت دی.

 څخه جوړيږی :تعريف ته په کتو سره سرقت له کندی عناصرو  پورته 
 ،دمال اخيستل  -
 ي،مال بايد منقول و -
 ي،و یمال د مالم له رضايت نه پرته اخيستل شو  -
 وي. نيت اخيستل شویپه د تملم  مال -

  عناصر: عناصر: ي ي نکنکووجوړوجوړو  ييد سرقت جرم خصوصد سرقت جرم خصوص  --۲۲
( سههربيره ي عناصههرواو معنههو  ي، مههاد يقههانون )مت ههکله عناصههرو  يعمههومد هرجههرم 

عناصهر عبهارت  خصوصهيد سهرقت جهرم    مت کله عناصهرو تهه اړتيها لهری. خصوصي
 له : يد
 ې پهور ې( مهاد ۷۱۰( نهه تهر )  ېمهاد ۶۹۹عنصهر: د جهزا کهود لهه )  يقانون د سرقت . ۱

ه ورته ېيه  او سزاګانې)مجازات(بيان کړی  ېسرقت بيالبيل ډولونه ي ، دسرقت جرم ګڼلی
 .دي يټاکل
 عمل اجرا کول يا کم له کمهه د هغهه يعنصر د يو جرم يعنصر : ماد ي. د سرقت ماد ۲

 يمجهرم مهادد عمليهات او  يجرمه ې. دا عنصهر پهه حقيقهت که ياقدام کول د ېپه اجرا باند
د فههوا العههاده اهميههت  ېکهه وحقوقهه زايههیج يعنصههر پههه اختصاصهه ي. مههاد يبيههانو يکړنهه

ه عنصر پهه وسهيله سهر ېجرم توپير د بل م ابه جرم سره د همديو  ، ځکه د  یلرونکی د
ل د خيانت ، اختالس او داسهی نهور ټهو ېپه امانت ک ،سرقت  ،په توګه ېد بيلګ  یممکن د

قهت پهه حقي ،او د ټولو ههدف ، ماهيهت  او انگيهزه يوشهان تهه ده يجرمونه د ېمال پروړاند
بيهل  ېخهو هريهوي ي د مالونو پروړاندی ټول جهرايم يهو ډول غهال ) سهرقت ( ګڼهل کيهږ ېک

 ي،مجهازات لهر، ځهانګړی ماهيهت او بيالبيهل مت هکله عناصهر ې،جرمی وصف ، ځهانګړن
سهههتونزمن  یوالههه جرمونهههو تهههرمنځ تهههوپير او بيهههل يدد ېچههه ېو ېخوبيهههاهم ډيهههر کلهههه داسههه

صر عن يد جرم ماد ېوسيل ا ځينیي يابه جرمونو تر منځ د توپيراو بيل وال د م ي،کارښ
بيها  همهدا فعهل ېځانګړی فعل ته اړتيا لری چه  پلوه  ياو اجراي يځکه يو جرم  له ماد ید

ړل ود مال اخيسهتل او  ېپه جرم ک غالخپل ماهيت له کسه ورکوی م آل د  ېپه بل جرم ک
اخيسههتل او وړل )  ې د مههالخههو د غصههب پههه جههرم کههی شههرط د يد تحقههق اساسهه د سههرقت

لکههه   يواقههو کيههږ ېغصههب  دغيههر منقههول اموالههو پروړانههد  ېچهه ځکهههانتقههال (ممکههن  نههدی 
يت لهه هدف او ماه ېيذ جرمونه دانگيزخاو تف احقېځمکه او تعمير.دقيقآ د زنا، لواط ، مس

 ېينظره ههر يهو يياو جزا  ې، خو له فقه ياو څه خاص  توپيرنلر ينظره ټول يو شانته د
نيهو . د پورت يد نهه ګڼهل کيهږحه ينهور يه يامها پهات  یحهد دم آل زنها  ياحکام لر ييبيل جزا

د جهرم  ېپهه حقيقهت که ېچه ید عنصهر يد جهرم مهاد راو تفکيهم معيها تصنيفجرمونو د 
                                                         . ټاکيوصف او ډول 

 ترڅهو دا جهرم پهه ښهه ېښهيعنصر په هکله د څو ټکو بيانول اړين بر يد سرقت جرم دماد
س لکه غصب ، په امانت کی خيانت ، اختال  واوله نورو م ابه جرمون يتوګه وپي ندل ش

                     . يتوپير وش ېاو چور سره ي
 . د مال اخيستل : ۱

ځ تههه راځههي ، د انسههان تښههتول او پټههول د امههام د غههال جههرم يههوازي د مههال پههه وړانههدې مههن
ابوحنيفه، امام شافعي  او امام احمد له نظره سرقت نهه ګڼهل کيهږي ځکهه پهه اوسهنی عصهر 
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د مهال اخيسهتل او  . 1کې د انسان پير او پلور د غالم په توګه او د مال په څير شتون نلهري
تهه راتلهو   ځر د مهنعنصه ي. د سرقت د ماديبرخه جوړو يدهغه  وړل د سرقت جرم اصل

يعنهی د   يبهر کهړ ېحيازت  نه ي لهمالم  د او يبايد پردی مال واخل غل)سارا( لپاره ، 
ا داوبهل  ي پهه کس راوړيهې  يها ي مهال را واخله ې، يهوه داچه ېلر ېمال اخيستل  دوه برخ

 .يخارج کړ ېځان سره يوسی او د مالم له تصرف او حيازت نه يله مال بايد  ېچ
ی تهه د حرز په  دننه له يوځهای نهه بهل ځها ېياي  تسيخاو ېمال په کس ک زي واي هکه  غل

 يپ هپړ شهو ېنهد عنصهر ))د مهال اخيسهتل(( يد جهرم مهاد ېصهورت که ېپد  وليږداوه نو
 دمهال . يخارج شو ياو د مالم له تصرف او حيازت نه ند يانتقال شو  ېکه مال نه دځ

اخيسهتلو او  مهال د   ېچهب هپړوی  صهر عن يجهرم مهاد (سهرقتغال )اخيستل هغه وخت د 
 يړای شهکهال خهارج او انتقه څخههد مالم له حيازت او تصهرف ، مال سربيرهورته کولو \

 محههدود دی او غيههر ې د منقولههو مههالونو پههه اخيسههتلو پههور زي املههه سههرقت يههوا ې لههه همههد
 د مال اخيسهتل ېځکه په غير منقول مال ک يو ن ی کيداومنقول مال  د سرقت جرم موض

                                              . ي) انتقال ( ممکن ند
ال د مهد هغهه  پهر بنها  ېچه يدمال په اخيستلو او انتقال سهره د مهال حيهازت ههم انتقهال مهوم

او دسارا يا ههر بهل چها حيهازت  يمالم ) مجنی عليه ( له حيازت او تصرف نه خارجيږ
                              .ياو تصرف ته داخليږ

 :  يتعريفو ېحيازت داس هماد ۲۲۵۶قانون  يد مدن
څخهه پريهوه شهی يها دا چهه پهه شهی  ييو چها د سهلطد  حالت دی چه  يواقع ېحيازت داس» 

په شهی يا  صفت سره چه شخؤ دشی مالم  دی  ېڅخه يو حق لری په د ود حقوق ېباند
            .  «پيدا کيږی  ،دی باندی د حق خاوند

او  يدد مال اخيستل او  دهغه مها ېد سرقت د تحقق لپاره ي ېپه کتو سره چ ته ه بحیپورت
مالهم  ي، د مال د انتقال سره د هغه حيازت او تصرف ههم د مهال  دانتقال اړين بلل يفزيک

  ي .ځله واف څخه و
وسوځاوه  ېخرا  کړ ياي ېيووړ يا ي ېه يځچا د بل کس مال واخيست او له  من یکه چير

 ينهور جرمه ېبلکه ي،سهرقت نهه ګڼهل کيهږ کړنهېړ، دا ډول کهتقال نـانه ېان  سهره يهځخو د
مجنهی عليهه پهرغال  ېچ ينلر .توپير يږکيال تخريب او اتالف ورته ويل ـعناوين لکه د م

، همهدا يها کامهل تصهرف ولهری يها نهاقؤ يتصرف ولری کهه حقهوق يماد ېمال باند يشو
کهه مهال لهه  ېوی  بلکه یڅخهه اخيسهت ایځهی ړانگځمال له  ېسارا د ېچ یشرط ندشان 
لکهه دبهل  2يتهه راتلهی شه ځهم واخيسهتل شهی سهرقت مهنڅخه ای يا دښتی او بيابان ځعامه 

 ېکزمهه نهده چهمدا راز  ه ي،له دښتی يا غره نه دغال په نيت بوتلل ش ېمتعلق حيوانات چ
 ل چهابهدوسهاتی دا چهی  ټپه ېای کهځکور يابل په  ېيا ي يدوږولي يريغال شوی مال ل غل

 کهه څهه ههم  3يږل کيهڼگړسهرقت ب هپ ي،تصرف او حيازت نه خارج کهړل شه له مال دهغه
 . يړهم بل چا ته ورک يا يې   يواچو ېری ييل ي،ړوروسته تخريب ک  مال غال شوي

پهه  ېيه غهل، کيدای شهی ېه نده قيد شوېلوس ېانگړځد مال د اخيستلو او انتقال لپاره کومه 
د  هههم ېی او يهايړد بههل چها پهه وسههيله يها مرسهته ترکسههه که ېخپلهو کسهونو انتقههال کهړی يهاي

سهی او دا تبهاو، بيزو ، فيهل، ر يد سپلکه  يکسته راوړ ټپرم ېقو ييا ميخانيک يحيوان
 .و پر مټنور
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د ، شهی تهه را ځد اشهتباه  لهه املهه مهن يها ولډ يخطهاي پههکله ناکله کيدای شی د مال اخيستل 
 دخپههل مبايلونههه د درس ضههبطولو لپههاره  )محصههلين(نيههر کلههه زده کړياکډپههه توگههه  ېبيلگهه

 ده هم هلتهه خپهلې چ يفکر کو ېيو څوف چ ېک ید درس په پا ي،دږاستاد د ميز په سر 
نکهی د ودپيرو ېياد اچ ي وړ ېانه سره يله ځاو  ياخلرا  د بل چا تلفون  وو،  تلفون ايښی

ان ځهاو  جګهوي  ډول  يباهکيلهو چهايو خلطهه پهه اشهت های د دوځچای پر نه د يوه کيلو ۍهټ
 عنصههر ) د مههال اخيسههتل ( ب ههپړ يد جههرم مههاد ېولههو حههاکتو کههټدغههو پههه  ي، وړ ېسههره يهه
وليت ئمسهه ين ههتون ( لههه املههه جزايههقصههد دی خههو د معنههوی عنصههر  د نقصههان ) د شههوی 
 نلری.

 :يو يل اخيستل شو( ډو يمال بايد په پټ ) مخف -۲
او  يکههه مههال پههه علنهه ي،(توګههه واخيسههتل شههيټههه )مخفپبايههد مههال پههه  ېد سههرقت پههه جههرم کهه

ا نه ګڼل کيږي بلکه د چور او چپهاول يهدا عمل سرقت  يل شوړول واخستل او يوډکاره ښ
 واولهو لويهه مميهزه ټجهرم تهر سهرقت  د غارت جرم منځ ته راځي، ځکه خفيه يا پټ والهي 

 ه ده . ړنانگځ
 فيههه  اخيسههتل د سههرقت دد مههال  خمههادې دوېمههه فقههره  ۴۵۴د  کههال د جههزا قههانون  ۱۳۵۵د 

  د ، د همهدی قهانونکهړي یيهې نهد پټ اخيسهتلو تعريهف  اخو دخفيه ي ڼيتحقق لپاره شرط ګ
ه پهاستعمال  د اکراه يها تهديهد  په ېکه څوف د وسل ېچ يحکم کوې لومړۍ فقره ماد ۴۵۶

سهرقت  ېچه يوميږلهعم څخه ېماد ېددمحکوميږي.  په اوږدحبس ياثر د غال مرتکب ش
 دويمهه فقهره شهرطمهادې  ۴۵۴د  ېحهال دا چه ي،شه يډول هم واقو کيدا يلنع په ښکاره او

مههادې  ۴۵۴د  شههوی وي. داسههي ښههکاري  چههې  مههال بايههد پههه پټههه توگههه اخيسههتل ېچهه ېبههول
مههادې لههه لههومړۍ فقههرې سههره پههه ټکههر او تنههاقض کههې واقههو ده، ځکههه   ۴۵۶دوېمههه فقههره د 

 ته شوی وی حکم سره پهه تنهاقض ۴۵۴رې سره په ټکر او تناقض کې واقو ده د فقېمې دو
مههادې دوېمههه فقههره د مههال مخفههي اخيسههتل د سههرقت جههرم لههه  ۴۵۴، ځکههه د کههی واقههو ده

 مادې لومړۍ فقره يو ډول علني سرقت بيانوي. ۴۵۶شرايطو څخه بولي خو د 
 ې، په هغه ک يد سرقت جرم تعريف شو ېچ ېفقره ک ۍپه لومړ ېماد ۶۹۹جزا کود د د 

 ه ( مهاد ۷۰۳کهود )  ېد همهدراز . همهدا يگڼهل شهو ېيسهتل شهرط نهدد مال خفيهه يها پهټ اخ
د اسهتعمال پهه تهديهد سهره د سهرقت مرتکهب  لې يا وس اکراه  د ېهغه شخؤ چي حکم کو

 مهادو تهه ځيهر وو دوېهنت.کهه د جهزا کهود پهور  حکهوميږي، د طويل حبس په اک ر حد م يش
تل يا پهه پټهه اخيسه مخفيال دا کود د سرقت د تحقق لپاره د م ېچ يپه وضاحت ښکار  شو

خيسهتو امجنی عليه د غله له لوری د مال په  ېچ ینه مرام داد يد حفيه وال .يشرط نه بول
و ا يه مهال واخلهټهد مجنی عليه او خلکونه پهه پ ېچ يکو و ښښل کغعلم ونلری او  ېباند

 کړی. ېانتقال ي
 مال بايد منقول او متقوم وی . ي. غالشو ۳

او متقههوم  يد مسههروقه مههال منقههول والهه ېون د سههرقت پههه تعريههف کههکههال د جههزا قههان ۱۳۵۵
یکهر  يد مهال منقهول واله ييهواز ېخو دجهزا کهود د سهرقت پهه تعريهف که 1ېشرط ګڼ يوال

د کهې کود  ېدپه  ېچ ي وبه دا علت  ېدد،  شايد  2يیکر کړ يند ېي يوال مقوتکړی او م
 )قيمت(ارزښت ي او ماليصادنو طبعآ  اقت يوشی مال وي ېاو کله چ شویمال کلمه یکر 

 ېمهال داسه ه مهاد ۴۷۲قهانون  يد مهدن .3يلری او که قيمت ونلری نو مهال نهه ګڼهل کيهږ به
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)  مال ، عبارت د عهين يها هغهه حهق څخهه دی چهه د خلکهو پهه نهزد مهادی قيمهت  ي:تعريفو
 ولری (

و خه دا چې قانون د متقوم کلمه استعمال کړې وي يا يهې نهه وي اسهتعمال کهړي په هر حال
خهوګ  دشهرا  ، ،نظهره  يلهه شهرع ي،مال بايد متقوم و يغال شو دا شرط حتمي دی چې

ي او متقهوم نهد يحيوان پوست مال نه ګڼل کيهږ يد مردار شو او  کتر ېوښه ، د موسيقغ
 . يغال کول سرقت نه ګڼل کيږ  يهغو دنو ځکه 

 : يمال بايد منقول و
د  او غيهر منقهول مالونهه د سهرقت يو کيهږواقه ېد منقول مال پهه وړانهد يجرم يواز د غال

مههال بايههد  ېدا قيههد یکههر شههو چهه ېکيههدای ځکههه د سههرقت پههه تعريههف کهه يجههرم موضههوو ن هه
اخيسهتلو د . غير منقهول مهال او د ځای پرځای کيدو وړتيا ولری ي، انتقال ش يواخيستل ش

و په الوند غير منقول م خو ينو ځکه  د سرقت موضوو نه ت کيلو ياوانتقالولو وړتيا نلر
او داسهي ) تخريب (  ړیلکه غصب، ويجا يعنوانونه پکار وړل کيږي نور جرم ېاندړو

 .نور
ومړی منقول اموال ، دويم غير منقهول ، لي ل کيږيډول ټول مالونه په دوه برخو وپه عام 
 اموال . 

، لکههه قلههم  يو د يوځههای نههه بههل ځههای تههه دليههږد اوانتقههال وړ ېچهه يمنقههول امههوال هغههه د
 نور .  ي،زراعتی محصوکت اوداسۍوکڅفون ، ميز ، ير ، تلټب ه، موکتا،

 ،لکهه ځمکهه  ينهه و د يوځای څخه بل ځای ته د انتقال وړ ېچ يغير منقول اموال هغه د
ه مهاد ۴۷۸. د مهدنی قهانون  يغير منقول اموال د عقار په نامهه ههم يهاديږ.تعمير او معادن 

ه غه شيانو څخه دی چی ثابت اصل لری او وړعقار عبارت له ه »  :يتعريفو يعقار داس
 . «ممکن نه وی  ويدفبی د تل يېراوړه 

 ېچه يرډول مالونه شهتون له بل سربيره يو  (منقول او غير منقول )دوه ډوله مالونو  هددغ
يهر غ دا چهې د  يها زيولی د انسان د فعل په وسيله غير منقول گر يمنقول د ېپه حقيقت ک

 ينصب شهو کې پر ديوالونو  ۍودان د ېچ ۍ، لکه ور اوکړک يد يمنقولو مالونو تابو شو
ټ ، سهم ېتښه، خېلکهه شهگ تهوکي يتعميراتوي دي، شپر ځمکه کرل  ېچ ېاو ون ټييا بو

بيها   ړې شهېوجه ېودانه ېرتهکلهه ې خهو چه يمنقهول د  ابتدا کهېپه  ېهر يوي ېچ ياو لرگ
 .يغير منقول گڼل کيږ

شهيان  " کهوم  منقهولي: ډول شيان هم غير منقهول ګڼهدا ه ماد ۴۷۹قانون  يد افغانستان مدن
 چی  مالم يی د عقار د استفادی د پاره  تخصيصوی هغه هم عقار گڼل کيږی"

د  ېبرخه ک يدا تقسيمات په مدن ېچ يير شو په ډاگه کيږځته   نېوي ۍپورتن ومالوند که 
قهانون د  يد مهدن ېځهانگړی ډول د سهرقت پهه جهرم که په برخه ېاو په جزاي  يد بحی وړ

 . 1ينه گڼل کيږ يحکم عمل ېماد ۴۷۹
د سههرقت  ييهها زيههان و مههوم یلوکههه تخريههب شههودليههږد اوانتقههال وړ وی  ېهههر هغههه شههی چهه
 ۍنهنا د مهزو او پهه وداښه، د بر کړکېووپه توگه د ورونو ،  ېد بيلگ يش یموضوو جوړول

برخهه  ېهلوفآ د سرقت عرشيانو وړل او پټول  او غزول شويو نصب شويود  ېاو ځمکه ک
 يعهيطبپهه  ېچ یغير منقول مال هغه د هنظر ېله جزاي ېاساس ويلی شو چ ېپد يوړجو

 لکه ځمکه او معادن . يد وړ نه وږډول د انتقال او لي
 . یويش د ياو معنو يد مال ماد يشو د مال بل ډول
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او  ي، دوزن او جسههم لرونکههی و يوجههود ولههر يخههارج او مههاد ېچهه یمههال هغههه د يمههاد 
 .  يليدلو وړو دلمس او

 تښهارز ياو اقتصاد ياما مال يره لون يمال ځانگړتياو يد ماد ېچ یمعنوی مال هغه د
 ۴۷۲قهانون  يکهه څهه ههم دمهدن ،معنهوی مالکيهت ي اوفکهرلکه پهور، منفعهت ، رهن، لري
  يپيهداکيږ پوښهتنه خهو دا ی د يلهڼت مهال گښه(( ارز ياو معنهو يدواړه ډولهه )) مهاد ېماد
مههالونو پههه  ياو کههه د معنههو يواقههو کيههږ ېمههالونو پروړانههد يد مههاد يازيهها سههرقت يههور ېچهه

 ؟  يهم واقو کيدای ش ېواړند
 ېواړنهد مهالونو پهر يد معنهو ېپه حقيقهت که ېچ يبايد وويل ش ېوا  کځپه  ېتنښپو ېدد

 يځکه د سرقت د منځ ته راتلهو لپهاره د مهال انتقهال او ليهږدول اساسه يواقو کيږه سرقت ن
ناشههونی  ېانتقههال يهه او يلههره شههکل نهه ي او ظههاهري مههال اصههآل مههاد يشههرط دی خههو معنههو

غهال ويهل  يسهرقت يها ادبه يته  ادب يتير ېپروړاند (حقوقو ي مالونو).کله ناکله د معنوید
 ،1يکله سهرقت نهه ګڼهل کيهږهيڅ  ېاصطالح ده چ ياو غير حقيق يمجاز هدا يو ېچ يکيږ

پهه  ېچه  شهتون لهريقهوانين ځهانګړي او لپهاره بيهل او خونديتو   يمالونو د ساتن يد معنو
لکهه د دي،  يټاکهل شهو  نوانونههع يجرمه يځهانګړورتهه  ېدجزا په کهود که اودي قوانينو 

(( او د  ټونکههی د حقوقههو د مالتههړ قههانون )) کههاپی رايههړيڅلههف، مصههنف ، هنرمنههد او ؤم
م بها  د جزا کود د دويم کتها  د نههشان همدا  .  ف د حقوقو د مالتړ قانونتمخترو او مک

د ملکيتونههو پههر حقوقههو  يد فکههر ېپههور مههادو  ۷۴۸تههر  څخههه ېمههاد ۷۴۲اووم فصههل لههه 
     ي.تجاوز څخه بحی کو

 : ي. غال شوی مال بايد دبل چا ملکيت و ۴
)  مهال بايهد د بهل چها يغهال شهو ېچه ید اړيهن د سرقت جرم د منځ ته راتلو لپاره دا شهرط

ا د ،انتقهال کهړ ېال واخيست اوځان سهره يهمالم مک  که چا خپل مال يا يغير ( ملکيت و
د مالکيهت حهق  ېسهړی دمهال پروړانهد ېځکه په لومړی حالت که ي،عمل غال نه ګڼل کيږ

پهه دويهم حالهت  ي.تصرف کوکی شه مالکانههر ډول  ېمال ک پههغه په اساس  ې دچ يلر
 اومهال اخيسهتل  د بهی مالهم  پلهوه  ياو قهانون يله شهرع ېری چه لمال اصآل مالم ن ېک

 ي:تعريفهو ېمهاده ملکيهت داسه ۱۹۰۰قهانون  يد مهدن .يره لهسهتونزه نه څتصاحب کهول ههي
واقهو  ېاو تسلح کنهد ېپه مقتضی شی د شخؤ د ارادد هغی  ېچ یحق د یملکيت داس»

،  د هغهی اسهتعمال ېکه دو مالم کولی شی چه د قانون د حکمونو په حدو ازي . يو يکيږم 
 . «صرف ته اقدام وکیګټه اخيستل او هره نوعه مالکانه ت

دا مهال پههه  ېچهه هکهه چها خپههل مهال د غههال پهه قصهد سههره د بهل چانههه واخيسهت خهو نههه پوهيهد
ې د بل چا نه د ميراث يا وصيت په واسطه ده ته انتقهال شهوي، بيها ههم سهرقت نهه حقيقت ک

ګڼل کيهږي ځکهه نومهوړی د مهال مالهم دی او پهه دې مهال کهې ههر ډول مالکانهه تصهرف 
 2کولي شي.

 که نه ؟ يډ مال غال کول ، سرقت ګڼل کيږګو يا  اد م ېچ يپوښتنه پيداکيږ هدلت 
او  ههمههاده م ۱۹۳۵قههانون  يد مههدن. او  مههال تعريههف کههړو ههبايههد م ېپههه لههومړی ګههام  کهه 
څخههه د  يکههه د يههوه عههين ملکيههت د دوه نفههرو يهها د هغههو» ي: تعريفههو ېداسهه ( مههالشههريم)

انهدازی د هغهی څخهه د ګټهی اخيسهتلو  پهه ېحصه ېنو هر يو دخپل يزياتو ترمنځ شريم و
 تصرف وکی چه بل شهريم  تهه ورڅخهه ضهرر يداس  ېپه هغه ک ياو کولی شي حق لر
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معلومهه وه نهو پهه شهريکه توګهه د هغهی  هشهريم عهين انهدازد ه  که رنګ. همدا يونه رسږ
خرڅول ، است مار او استعمال جواز لهری ، خوپهدی شهرط چهه د نهورو شهريکانو حقوقوتهه 

 . «ږیيرس ونه ضرر
 يلهه حقهوقامها  1ګرځهیه نه او مال پټول د حهد د تطبهق وړ شريعت له نظره د م يد اسالم

او  هم ې دچه ینظهر دادلهومړی  2يپټولهو پهه اړه  دوه نظهره موجهود د د و مال اد م پلوه 
نهو پهدې  یهغه مال کې شريم دځکه اخيستونکی په  ي،مال اخيستل ، سرقت نه ګڼل کيږ

 .ينه ګڼل کيږوړي)غله( پر وړاندې د بل چا)غير( ملکيت  اساس م او مال د نوم
م ههاو مههال د ټولههو ، ځکههه ياو مههال اخيسههتل سههرقت ګڼههل کيههږ ههد م ېچهه يدويههم نظههر دا د

 . دی او په ګډ مال کې هر شريم ته په مستقل ډول ملکيت ندي ثابتګډ ملکيت شريکانو 
 خههوا  ې، ځکههه لههه يههو دی هجههؤاو م يقههطبريههده من هډيههردويههم نظههر تههر  ېچهه ېښههيبر ېداسهه

 (  ۱۹۳۵قهانون )  يخهوا د مهدن ېلهه بله ي اومطلق مالکيهت نلهر  ېاو مال ک په مشريم 
تصهرف او کس و  ېد داسه ېاو مهال که هپهه م مهال مالکهان  او هپه کتو سهره د مته  ېماد
 .يزيانمن ش ېنور شريکان تر ېچ يره لحق ن يهن
 :عنصر ي(روان ) يجرم معنو (سرقتد غال)  -۳
ډول  ياو قصهدي سارا په عمد ېده چو اړينه ن یڅخه د ډلېجرمونو له  يرقت د عمدس 

، يهو عهام یتحقهق لپهاره دوه ډولهه قصهد پکهار دد عنصر  يد سرقت د معنو .يو ېړکغال 
او  يمهال پهه اراد یسهړی پهرد ېدی چدا  ېپه سرقت ک .قصد اوبل خاص قصد  عام قصد

مههال د تصههاحب او  یپههرد )غل(سههتونکیاخي ېچهه ید خههاص قصههد دا ي.ډول واخلهه يقصههد
ال د د بل چها مه ېنو که چا دبل مال د خپل مال په ګمان واخيست يايي، تملم په نيت واخل

تباه  خطها او اشه پهه   يهو ډول نهه يهو ډول يهې پهه  په ډول واخيست او يا ي ورونځ ې او ټوک
 نه لري.سره د بل مال واخيست،سرقت نه ګڼل کيږي ځکه قصد او عمد په کې  شتون 

  د سرقت ډولونه او جزاګانېد سرقت ډولونه او جزاګانې  --۳۳
کههه څههه هههم د جههزا کههود د سههرقت ډولونههه پههه واضههح توګههه نههدې بيههان کههړي خههو ددې جههرم 

سره سهم  بيالبيل حالتونه او د هغوي مادي شکلونه يې بيان کړي او هر يوه ته يې د حاکتو
، د جزاګههانې ټههاکلې دي. پههه عههام ډول د سههرقت پههه جههرم کههې د جههرم د ارتکهها  وخت،ځههای
هديهد جرم د ارتکا  وسايل او اسهبا ، د غلهو تعهداد، د غالشهوي مهال ډول او کيفيهت او د ت

او اکههراه څخهههه ګټههه اخيسهههتل، هغهههه ټکههي دي چهههې د سههرقت جهههرم  دروندوالي)شهههدت( او 
 سپکوالي )خفت( ټاکي.

 ی:  د یپورته  ټکو ته په کتو سره، سرقت د جزا په کود کې په کندې دری ډوله وي ل شو
  دده )جنايت( سرقت:م -۱

سهم  د حهاکتو سهره ېچی دا ډول سرقت دجزا د شدت او خفت  له پلوه تر ټولو شديد ډول د
 پهه دې مقالهه دا ډول سهرقت کبلهه مهو ېلهه همهد يوميږکهمح ېحبس باند(طويل ) هپه اوږد

 . ید ینومول مد جنايت په نو کې 
 بولهوکزمهه  بيهان کهړو حاکت او د هر حالت جهزاد م دده سرقت مختلف  ېچ ېلد ېمخک

 لهو دکي ځکهه قهانون د ځهانګړو حهاکتو او ،ړوکهسرقت د ت دد اسبا  يا عوامل بيهان  ې دچ
 . ید یم دد يا جنايت ګڼل ،نيولو سره دا ډول سرقت ېپه پام ک

 ي:په ګوته کيږ عواملسرقت د ت دد  ي دټک ېکند
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 ېچهی عواملو څخهه د يو له هغو :  د سرقت د ارتکا  وخت. د سرقت د ارتکا  وخت ۱
 ېچه يفقهره حکهم کهو ۍمړوله ې( مهاد ۷۰۲) د د جزا کهود  .ېته بياي يسرقت د شدت لور

دده ، نهو دا ډول سهرقت م ه يشه واقهو ) د شهپې (که سرقت د لمر پريوتلو او ختلو تر مهنځ 
 پهر ځهای د لمهر پريوتلهو او ختلهو اصهطالح ې د کلمهې مقهنن د شهپي، دلتهه سرقت ګڼل کيهږ
ا تحقيق ېچ دهاستعمال کړي  يهر ډ کقيهد پريوتلهو او لمهر ختلهو  خهو د لمهرشهپه ده  موخه يهې ا

مهه د عهرف لهه نظهره اخهتالف لک ې، د شهپاو د اختالف نه خهالص  عبهارت دی  دقيق،  ښه
 ېرداغ د رڼها پهوه د پيهل کيدونهه بيادسهپيد ېخلهم شهپه د  تيهار ي، ځين يش یمنځ ته راوړ

م هدد  يلخهوا غهال کهول وله ېد شهپ ېمنطهق چه ېدد ي.بيا بل ډول تعبيهر لهر ځيني بولی او
 ېرام  لپههاره پيههدا شههورمعمههوش شههپه د سههکون او  ېچههی داد يسههرقت يهها جنايههت ګڼههل کيههږ
البهآ د ځهان د دفهاو او غاو  يرام کهوراسهتراحت او  ېحريمهوک ياوخلم پهه خپلهو خصوصه

شههپې د او بههرعکس د جههرم ارتکهها  د  موجههود يتوجههه او پههام نههه و هلپههاره ډيههر ېمههال سههاتن
 . رامتيا، خلوت او تيارې نه په ګټه اخيستو سره رسانه کيږير

. د سرقت د ارتکا  ځهای : د سهرقت ځهای يها مکهان د سهرقت د ت هدد لهه عواملهو څخهه  ۲
لهه  که غال ،د حکم پر اساس ېفقر ېلورمڅد  ې( ماد ۷۰۲) د      د جزا کود  ي.ګڼل کيږ
و ملحقهات لهه لپهاره چمتهو شهوی يها د هغهه  ېد اسهتوګن ېهغه ځای نهه چهله ځای يا  يمسکون

 کهړی.ه م هددد غهال سهزا  ېچه ددغو دريهو ځهايونو څخهه ههر يهو کهوکی شهینو يڅخه وش
 مهلعواپام ، قانون دری ځايونه په ځانګړی ډول سهره د سهرقت د ت هدد په  ې تهپورته ماد

ره لپها ېد اسهتوګن ېچهدی ز ځای ، هغهه ځهای ييا استوګن يمسکون: له ېچی عبارت د ېګڼ
 .ځای ملحقات ياو د مسکون يو یچمتو شو

لکهه  يیاتآ د سکونت لپهاره ځهانګړی شهوی و ېچ يځای هغه ځای ته ويل کيږ يمسکون  
د سکونت لپهاره نهه  ېپه اصل ک ېهغه ځايونه چ، 1او زندان  نروغتو ، ميلمستون کور ، 

يها ي تونکسا کهخلم ل يولی ځين ې،شرکت او کارخون ي، نانواي ۍلکه هټ يجوړ شو يو
ګڼهل  ي( دا ډول ځايونهه ههم مسهکون يهلتهه ) اسهتوګن وچې د اړتيا له مخې   يکار کوونک

 . ږيکي
عهرف  ېچه دا زيڅيزونهه مههم نهه دی ، يهوا يد استوګنيز ځای شکل ، ډول او کارول شو

او د بزګرانههو او  ېد کوچيههانو لپههاره خيمههي، سههکن ګڼههل کيههږمنههو  ڼههيهغههه اسههتوګنيز وګ
 .ي، مسکن ګڼل کيږيا کوډلې  ېڅپر ېشو ېلښتو او وښو څخه جوړو باغوانانو لپاره د

 دا ډول ېداده چه يلپهاره چمتهو شهو ياسهتوګند  ېچه څخهه لهه هغهه ځهايونو  موخه د قانون 
خههو اوس څههوف پههه کههې    ي ديشههو يپههه موخههه ځههانګړ ياسههتوګند  ېځايونههه پههه اصههل کهه

ه ، يا هغه يساتل شو يخالورکولو په موخه  ېد کراي ې، لکه هغه کورونه چ ياستوګن ند
د  ي او مالکهان يهې يهوازيح لپاره جوړ شهويد تفر ېک ځايونوپه سړو او شنو  ېکورونه چ

 . جمعې يا رخصتی په ورځو کې له هغو څخه ګټه اخلي
د ، هغهه دريم ځای چې قانون د هغه ځای نه غال کول پهه م هدده حهال کهې شهامل کهړی دی

ر ي او وتړله ېز ځهای پهوريتونه مهراد پهه اسهتوګندلته د ملحقاي ، محل ملحقات د يمسکون
 ياتند حيوانهاتو د سه ،باغ هه  ېتړله ې، لکه د کور احاطه ، په کور پهور يځايونه د پوري

 . يا بيټم ميلمنو خونهاو د  ی . حجرهاځ ځای ، پخلن
و دريو ځايونو ته د غال په نيت هر ډول ننوتل د م دده سرقت د منځ ته راتلهو لپهاره يپورتن

(  ۷۰۲)  د د جهزا کهودډول سهره وي.  ړیځهانګپهه تهه ننوتهل بايهد  يهغوبلکې ، ديی نکاف

                                                 
 مخ ۱۵۹. غالمی،حسين،حقوا جزای اختصاصی افغانستان،  1



 قضاء دجزاکود له نظره دغال)سرقت( جرم

 

*********** 
124 

 

 

د ديهوال  ېچه يسهرقت ګڼه همحهل تهه ننوتهل هغهه وخهت م هدد يڅلورمه فقره مسهکون ېماد
پههه مههاتولو يهها د  ۍيهها کړکهه ييهها درواز کولههو يديههوال پههه سههورد څخههه پههه پورتههه کيههدو يهها 

ځای ته د  ي. نو که غل مسکوني و يرسره شوګانو يا په هر بل ډول سره ت يکل يساختګ
لهه کری ننهوت نوپهه هغهه  يپرته په بلهه وسهيله لکهه د خالصهی درواز څخه و کرو يپورتن

راځهی  ېاو د عادی يا ساده سهرقت د عنهوان کنهد  يسرقت م دد نه ګڼل کيږ ېصورت ک
کولهو  يسهورديوال څخه دپورته کيدو يا دهغه د هغه غال چې د (  ۷۰۰ځکه د جزا کود ) 

دريههو  وپورتنيهه ي واقههو شههوې، ولههو کههه  دد مههاتولو لههه کری  نههه و ۍاو کړکهه ييهها درواز
 . ياو په متوسح حبس محکوميږ ييا ساده سرقت ګڼ يعاد څخه هم وي، ځايونو

لهت  د له ځان سره سهالح لرلهه ، دا حا ېکه غلو د غال کولو په وخت ک . د سالح لرل :  ۴
م يدريه ېفقهر ۍد لهومړ ې( مهاد ۷۰۲. د جهزا کهود د )  ييږسرقت جرم م دد حالت ګڼل ک

ه پهد غهال  ېچط نه دی رڼي  شک فيکا (حمل ) ليږدد سالح  ي( ماده يواز ۷۰۴)  او  ءجز
ول قانون د سالح نوم په عام ډي، و يکار اخيستل شو څخهسالح   کې دې لهترسره کولو 

 غيهر ناريهه سهالح لکهه  هه(،توپان ه)تفنګنکوف او يناريه سهالح لکهه کالشه ی چېیکر کړ
 ينقهانوتوپير نلري چې نوموړې سهالح همدا شان   په کې  شامليږي. چاړه، چاقو او برچه

 نه.ه کاو جواز لری 
)  د يواقهو شه يتنهو يها لهه هغهو نهه زيهاتو کسهانوله لهور ه. د غلو تعهدد : کهه سهرقت د دو ۴

حکمونهههو پربنسهههټ د  ې( مهههاد ۷۰۴او د )   ءد دويهههم جهههز ېفقهههر ۍد لهههومړ ې( مهههاد ۷۰۲
 او ههر يسهانه کهواکيهدل  تعهدد د جهرم واقهو  قينو)غلو(د سهار ېداځکه چ ي،م ددګڼل کيږ

د  تهرمنځ اتفهاا ي، همهدا شهان د غلهو تعهدد او د هغهو يځهه وړنډول مقاومت په اسهانه لهه م
 . ینکی دوالت بيانوحد خطرناف  يهغو

 هديد .تپه استعمال سره اکراه يا  ې. دوسل ۵
کههارولو او  پههه ېوسههلد  ېهغههه څههوف چهه ،د حکههم سههره سههم ې( مههاد ۷۰۳) د جههزا کههود د 

 و. پورتنی حکم ته په کته يدا ډول سرقت م دد ګڼل کيږ  يمرتکب شغال سره دګواښولو 
و اي هغهه اکهراه لکهه يهوازب يګرځهنهه سهبب    هددتسره هر ډول تهديد او اکراه د سرقت د 

چها  ده منځ ته راغلې وې، نهو کهه غلهه تهديد مرام دی چې د وسلې د استعمال په وسېله سر
 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. 
 څخه ګټه اخيستل :له پوځي يونفورم .  ۵

 که چيرتهه څهوف، حکم سره سمد ءد پنځم جز ېفقر ۍد لومړ ې( ماد ۷۰۲د جزا کود د ) 
د  يهاګټهه اخيسهتو و لهه لبهاس څخهه پهه ينهجهامو يها د عامهه خهدمتونو د نهورو موظف يله نظام

 د دولهت د واکمنهو مقامهاتو لهه خهوا صهادر چهېادعها سهره  ېپه واسطه پهد ر تزويرشوی ام
لههه  ېچهه یمنطههق داد ېددي، ډول سههرقت م ههدده سههرقت ګڼههل کيههږ دا ، غههال وکههړی، شههوی

و او درواغجنههو القههابو څخهه نههاوړه ګټههه اخيسههتل د خلکههو د غولولههو نظهامی جههامو يههاغلطو ا
و ا پهوځي يونفهورم د خلکهو پهر وړانهدې خپهل بهاور اخهو يوسهيله ده اولهه بله ورکولهو ريبف

 .  اعتماد له کسه ورکوي
 سرقت مجازات  (جنايت  ) هد م دد

 () طويهل  يها جنايهت  سهرقت لپهاره پهه عهام ډول سهره اوږد جهزا کهود د م هددد  که څه هم 
ې دمهوبيالبيلهې د طويهل  حهبس  ېنيولهو سهره يه ېکه پامپه  تومختلفو حاکد خو ی حبس ټاکل

  ي چې په کندې ډول بيانيږي:د ېټاکل ورته 
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 ې( مهاد ۷۰۳د جزا کود د )  : . د وسلی په استعمال سره د اکراه يا تهديد له امله سرقت ۱
اسههتعمال پههه تهديهد سههره د سههرقت د  ېوسهل د اکههراه يهها د ېد حکهم سههره سهم هغههه شههخؤ چه

د  .که چيرتهږيوميککلونو مح (۱۶ )      مرتکب شی ، د اوږد يا طويل حبس په اک ر حد
  ي.محکوميږ حبسدرجه دوام  ۲مرتکب په  ،اکراه له امله ضر  ياټپ رامنځ ته شی 

د  او د جهزا کهود يحالت ګڼهل کيهږ هد سرقت جرم م دد ېحاکتو څخه هريوي ېکندله .  ۲
 . محکوميږيپه طويل حبس  يېد حکم سره سم مرتکب ې ( ماد۷۰۲) 

 ي ويپريوتلو او ختلو تر منځ واقو شولمر  د سرقت –الف 
  ي وياسطه واقو شوپه و تنو يا هغو څخه د زياتو هدود  –  
 . يو يشو (حمل )ه په کې  ليږدول وسل –ج 
هغهه لهه د يها  يچمتهو شهو لپهاره ېاسهتوګن ې دچه يا هغه ځای ته ځای  يمسکون سرقت –د 

ه يها د کولهو پهه وسهېل ييهوال دسهوردديوال څخه د پورته کيهدو يها د  ، دملحقاتو څخه يوه ته
 دروازي يا کړکۍ په ماتولو يا د ساختګی کلي ګانو په استعمال سره، واقو شوي وي.

 ا ديهسرقت له نظامي جامو يا دعامه خدمتونو د نورو مؤظفينو لهه جهامو څخهه پهه ګټهه  –ه 
 تزوير شوي امر په واسطه  يا په بله حيله رميزه وسيله سره واقو شوي وي

 رقت د کارګر له لورې کار فرما ته د ضرر په نيت واقو شوي وي.س -و
 . د څو م دده حاکتو يوځای کيدل : ۳

 ېل کهاحه ېپريوتلو او ختلو ترمنځ ، پداسه څخه زيات کسان د لمر وکه چيرته دوه يا له دو
او پههه  يخههه يههوه پههه ظههاهره يهها پټههه توګههه وسههله لههه ځههان سههره حمههل کههړی ولههه هغههو څ ېچهه

، د سهرقت مرتکهب  يلپهاره چمتهو شهوی و ېد اسهتوګن ېچ ېځای يا هغه ځای ک یمسکون
څخهه زيهات پهه طويهل  نهو د حکهم سهره سهم لهه اوو کلو ې( مهاد ۷۰۴شی ، د جزا کهود د ) 

 . يحبس محکوميږ
 سرقت : (جنحه). عادی  ۲

 ېکه (جنايت )م دده ياپه لومړی ډول سرقت  ېهغه م دده حاکت چ ېقت کپه دا ډول سر
ځکهه مهو  ید یاکلټهاو قانون پهه عهام ډول ورتهه متوسهح حهبس  وي، موجود نه  ءمطرح و

 . کړورته د جنحوی سرقت نوم غوره 
پههه  يههېاو مرتکههب  ي(( سههرقت بلههل کيههږ يعههادی )) جنحههو ېيههوير نههه ههه حههالتونو ې دکنهد

( مههادو دحکمونههو سههره سههم پههه متوسههح  ۷۰۵او  ۷۰۱،  ۷۰۰د )کههود  ترتيههب سههره د جههزا
  ي:حبس محکوميږ

 دلپاره چمتو شوی يها  ېګنود است ېځای يا هغه ځای ته چ يمسکون ې الف : هغه څوف چ
 يوه ته په داخليدو سره د سرقت مرتکب شي.هغه ملحقاتو نه 

 یپهه مقصهد ځهانګړ ېادد عامهه اسهتف ېمالونهه چه يها هغههعامه مالونه  ې  : هغه څوف چ
 د اوبهو ،ښهنا،ګاز يبر د ثار يار يه يا تاريخناړوند مالو ېيا په عبادت ځايونو پور يد يشو

 تاسيساتو وسايل يا نقليه واسطه په غير مجازه توګه واخلی .
ايل يا هغهه وسه کې ی يا انټرنټی اړيکونلفوټپه  ېيا وسايل چ رکتهغه  ېج : هغه څوف چ

 . يړکغال  يو يکارول شو ېتو په انتقال کفيا نښنا ياګاز يد بر ېچ
 د جهزا کهود د ) ، يو سره دسرقت مرتکب شيدت ځای ته په د اخلدعبا ېی : هغه څوف چ

ي دريههو کلونههو څخههه لههږ نههه و ې د حکههم سههره سههم پههه متوسههح حههبس چهه ې د( مههاد ۷۰۸
        . کوميږيمح
 سرقت :( قباحت ) مخففه – ۳
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 فهت لهه لحاظهه د جرمونهو پهه طبقههخاو دشهدت او  یډول د ټولو  خفيهف تر دا ډول سرقت 
صهير حهبس يها ق  ډول سهرقت لپهاره ېپه عهام شهکل سهره دد ی.د قباحت درجه لر ېکۍ دبن

 .ده ېجريمه ټاکل شو ينقد
 کندې حالتونه، مخففه يا قباحت سرقت ګڼل کيږي:

مهادې د  ۷۰۶قت کهړي، د جهزا کهود د نقليه واسطې نمبر پليهټ سهرد هغه څوف چې  -الف
 حکم سره سم په قصير حبس محکوميږي.

له يا هغه کرنيز محصوکت چې تر اوسهه ريبهل شهوي يها ټهول شهوي غهغه څوف چې  - 
ه مادې د حکم سره سم دغال شوي مهال د بيهې پهه دو ۷۰۷نه وی، غال کړي، د جزا کود د 

 چنده نغدي جزا محکوميږي.
حهاکتو څخهه يهو يهې ههم موجهود نهه  ه چيرې د سرقت په جرم کې، د ياد شويو م هددهک -ج

ې مههاد ۷۰۹وي، د جههزا کههود د  هوي يهها د مسههروقه مههال بېههه لههه پنځههو زره افغههانيو څخههه لههږ
دحکههم سههره سههم، مرتکههب پههه قصههير حههبس يهها لههه  لسههو زرو څخههه تههر شههپيتو زرو افغههانيو  

 پورې په نغدې جزا محکوميږي.
 د ټاکههل شههويو ېکهه رمت پههه جههد سههرق ېنظههام کهه يد افغانسههتان پههه جزايهه ېيههادولووړ ده چههد 

 نهود ينهه و مال استرداد حتمی دی،کهه چيرتهه مهال موجهود يد غال شو ،ګانو سربيره اجز
 . يه به ورکول کيږېهغه م ل يا ب

 ېد( مهاده پهه ترتيهب سهره په ۷۱۰کهود )  ېفقره او دهمد ۍلومړ ې( ماد ۱۴د جزا کود د )
 : يبيانو ېه داسلهک
د  ې، که ي يمجازات کيږ مکمونو سره سحقانون له  ېدد چې شخؤ هغه – ۱ماده :  ۱۴
 او کهه مهال  ، مالهم تهه د عهين مهال پهه ردولهو يراوړی و هکوم مال کس ت ېم له کررج

 .يپه رد محکوميږ ېېهغه د م ل يابد  يموجود نه و
 ېی شهوي هبينمحکمه سهارا پهر پ ېکتو کاپه ټولو درج شوو ح ېفصل ک ېماده : پد ۷۱۰

 .يپه رد هم محکوميږ بيې په نر  ، دهغه م ل يا ېروقه  مال د ورځره د مسيجزا برس
 پاېله: 

و د انسان د بيالبيلو غريزو لرونکی موجود دی چې د هغوي څخهه يهوه يهې د مهالونو او ګټه
. اسهالمي شهريعت او وضهعي قهوانين لهه م هروو او هاکتسا  او کس ته راوړلهو غريهزه د

ره يهې س ته راوړلو مالتړ کوي او د خونهديتو  لپهاقانوني کرو ځخه د مال او منفعت د ک
و جزايي ضمانتونه وضو کړي دي، د افغانستان په جزايهې نظهام کهې د مهال د خونهديتو  ا
ل مالتړ  په موخه هر ډول تيری او تعدي چې د خلکو مهالونو تهه  تهاوان ورسهوي جهرم ګڼه

 )سرقت(جرم دی.شوی او بيالبيل جرمي عنوانونه ورته ټاکل شوي دي چې يو يې د غال
غههال پههه اصههل کههې حههدودي جههرم دی خههو چههې کلههه د حههد کزم شههرايح ب ههپړ ن ههی پههه هغههه 

کهال د  ۱۳۵۵صورت کې تعزير ته را ټيټيږي او د جزا کود په اسهاس مجهازات کيهږي، د 
ا مادې  دوېمې فقرې  د غال پر ځای د غله تعريف کړی دی خهو د جهز ۴۵۴جزا قانون  د 

 قرې بيا د غال جرم په ښه توګه تعريف کړی دی.مادې لومړی ف ۶۹۹کود د 
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 

ارزښت ونهه  ګڼل کيږي، همدا شان د هغو څيزونو  اخيستل او وړل چې مالي او اقتصادي
اڼي ، بوټي او خاورې غال نه ګڼل کيهږي. مهال بايهد د بهل چها وي او غهل کلري لکه د غره 

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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د ګډ مال اخيستل او  وړل کټ مټ غال ګڼل کيږي. همدارنګهه مهال بايهد پهه  نظر دادي چې
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.
ڼهل پهه کهې  حتمهي ګنو لدې امله د جنايې قصد شتون  هغال د عمدي جرمونو له ډلې څخه د

ې انې ټهاکلکيږي. د جزا کود د غال جرم لپاره د حاکتو په پام کې نيولو سره بيالبيلې جزاګه
 دي لکه نغدي جزا، لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد حبس.

ال د غهال د ارتکها  وخهت، ځهای ، د غهال د ارتکهها  اسهبا  او وسهايل، د غلهو  تعهداد، د غهه
زاتو د تهديد او اکهراه څخهه کهار اخيسهتل ددې جهرم د مجها شوي مال بيه او د غال په موخه

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:مهم اخستن ځايونه:
لهومړی چهاپ،  ی، حسين، حقوا جزای اختصاصی افغانستان، د ماکس پالنهم کرښهود،غالم -۱

 کال د غويې مياشت. ۱۳۹۰د مقايسوی  عامه او نړيوالو حقوقو ديپارتمنت، د 
نی، ی، المجلهد اکول و ال هاسالمی مقارنهآ بالقهانون الوضهع،عبدالقادر، الت ريو الجنايی اکعوده -۲

 ت. – لکاتب العربی،  ابيروت، دار
حمدحسين، حقوا جزای اختصاصی، جرايم عليه امهوال، تههران، ن هر ميهزان،  صادقی،مير م -۳

 کال. ۱۳۸۶
يم، حقههوا کيفههری اختصاصههی، دريههم چههاپ، انت ههارات تهههران، تهههران پوهنتههون، پههاده، ابههراه -۴

 کال. ۱۳۵۲
الت، ذير،دادمحمههد،حقوا جههزای اختصاصههی اسههالم، کابههل، نهههم چههاپ، انت ههارات حامههد رسههن -۵

 کال. ۱۳۹۴
 کال.۱۳۵۵ګڼه،   ۳۴۷عدليې وزارت، د جزا قانون،  رسمي جريده،  د -۶
 کال . ۱۳۹۶ګڼه،  12۶۰عدليې وزارت، د جزا کود،  رسمي جريده،  د -۷
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  فصل دومفصل دوم

  مرور مختصری بر تطور تاريخی حکميتمرور مختصری بر تطور تاريخی حکميت

  مبحی اول : حکميت در تمدن های قديممبحی اول : حکميت در تمدن های قديم
مهدن روند تحکيم با رشد و ترقی امروزه اش پي هينه تها ريخهی و قهديمی دارد کهه در همهه ت

های ب ری ن انه های از حل و فصهل منازعهات از طريهق تحکهيم نقهل گرديهده اسهت ، در 
قرن گذشته در جنو  عراا لوحه سنگی به زبان رشوری ک ف گرديده کهه دررن  دهه اول

 )پيمان صلحی حم گرديده بود که در قرن سی ويکم قبل از ميالد ميان دولت های لجهش 
بهه  تلو ( امروزی و  اوما ) شهری که امروز رثار رن به نام جهوخی جوخهه يهاد مهی شهود (

نهه رن چنين توافق صورت گرفته بهود کهه : هرگو امضاء رسيده بود و در يکی از بند های
 منازعه بعدی در مورد سرحدات دو ک ور با يد از طريق حکميت حل و فصل گردد .

لهت ههای يونانی ها مجلسی تحکيم دايمی به نام ) امفيکتيونی ( داشتند که منازعهات بهين دو
 کوچم يونانی را حل و فصل می نمود .

نين خصوصی شان از تحکيم به حيی يکهی ازروش ههای رومی ها نيز در معامالت و قوا
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 

 1که اطراف منازعه اورا انتخا  می کردند.

  اسالمی اسالمی   مبحی دوم : حکميت در تمدنمبحی دوم : حکميت در تمدن
ات دين مقدس اسالم در جزير  عربی ظهور نمود ، جزيره ايکه نظهام قبيلهوی بها همهه عهاد

 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 

انسهتند قوانين نظامی داشته باشد ، رن طوريکه خود مناسب می دبزرگان قبايل بدون اينکه 
ی نيهز نزاو های افراد قبيله را حل و فصل می کردند ، در پهلوی شيو  قبايل افهراد ديگهر

عهات و اصهدار فيصهله درف و فههم و روش نيکهو درحهل مناز که به مراتب بلندی از قوت
نهههد . کهههه ميتهههوان از حکميهههت ههههای پسهههنديده شههههرت يافتهههه بودنهههد بهههه حکميهههت ميپرداخت

رمکهان پيامبربزرگوار اسالم صلی هللا عليه وسلم هنگام بنهاء کعبهه و نههادن حجراکسهود د
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 . 
يت به حيی يکی از وسايل وروش های حهل نهزاو در جامعهه بعد از ظهور اسالم نيز حکم

د مسلمانان تداوم يافته قضايا و نزاعات زيادی توسح داوری و حکميت حهل و فصهل گرديه
 ، که نمونه های از رن را در م روعيت حکميت ياد روری نموديم . 

                                                 
، الزيهانی ، ضهحی ابهراهيم ،  41 – 33الدوری ، عبدالرحمن ، عقدالتحکيم فی الفقه اکسالمی والقانون الوضهعی :  - 

  1پوهنتون قاهره . 14 – 10شرط التحکيم فی العقود المدنية ، ص  
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ه ادامهاين روند همزمان با پي رفت تمدن اسالمی و تطهور و توسهعه تهدريجی فقهه اسهالمی 
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

 ت و یکر احکام رن خالی نيست .اسالمی از بح ی روی موضوو حکمي
در رخر دور خالفت اسالمی يعنی عصرخالفت ع مانی که توجه خاصی به ت ريو قهوانين 

ن و تقنههين موضههوعات فقهههی گرديههده و در نتيجههه رن مجلههة اکحکههام العدليههة بههه حيههی اولههي
م ( بهه ن هر رسهيد ، حکميهت  1869ه ا  ) 1286مرجو قهانونی و فقههی اسهالمی در سهال 

 در رخرين فصل رن ضمن يازده ماده درج و بحی گرديد .نيز 
کههه ايههن مرجههو قههانونی سههاليان متمههادی حتههی بعههد از سههقوط اسههفناف خالفههت ع مههانی در 

ه بهک ورهای مختلف اسالمی نافذ بود ، تا اينکه بعضی از ک ورهای اسهالمی رفتهه رفتهه 
ودنهد کهه در حهال تصويب قوانين خاص حکميت يها درج رن ضهمن قهوانين ديگهری اقهدام نم

 حاضر قوانين اک ريت ک ورهای اسالمی از یکر و تنظيم امور حکميت خالی نيست .

  مبحی سوم : حکميت در عصر حاضرمبحی سوم : حکميت در عصر حاضر
درعصر حاضر داوری يا حکميت يکی از مهمترين وسايل وروش ها برای حهل            

 ههورهای منازعههات ملههی و بههين المللههی دانسههته مههی شههود ، کنفههرانس هههای متعههددی ميههان ک
قيهب جهان تدوير يافته ، اساسات ، قواعد و اصهول نظهام داوری پايهه گهذاری شهد کهه بهه تع

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 ههه دهم مههيالدی ، بههين 
رهای جهان بي هتر گرديهده يکهی از م ههورترين دعواههای کهه توسهح محکمهه تحکهيم ک و

 مهيالدی نزديهم 1871جنيف حل و فصل گرديد ، قضيه ک تی ) الباما ( بود کهه در سهال 
 متحده وبرطانيا گردد . اياکتبود باعی ايجاد درگيری ميان 

امعهه جباعی رن گرديد تا توجه جهانی برای تنظيم قوانين حکميت و تنفيذ احکام صاره رن 
سهبت ميالدی پي نهاد نمايد ، که ن 1924ملل پروتوکول جنيف در مورد تحکيم را در سال 

پيمههان  مههيالدی  ) 1928عههدم تائيههد تعههداد کزم از ک ههورها نافههذ نگرديههد ، متعاقبهها در سههال 
 عمومی تحکيم ( با اجماو ک ورهای عضو جامعه ملل به تصويب رسيد .

ک هور از ک هورهای عضهو جامعهه ملهل  46يالدی کنفرانسی به اشتراف م 1958در سال 
 متحههد در مههورد بههه رسههميت شههناختن و تنفيههذ احکههام داوری ک ههور اجنبههی منعقههد گرديههده ،

 نيويورف ( شهرت يافت .  1958نتايج و مصوبات رن به نام ) پيمان سال 
ای ههيش يافتهه ، اتهاا به تعقيب رن تعداد مؤسسات جهانی ويه ه بهرای تحکهيم وداوری افهزا

تجههارت جهههانی و سههائرارگان هههای ملههی و بههين المللههی بههه تأسههيس مراکههزو انجمههن هههای 
وری حکميت و داوری پرداختند که از جمله م هورترين رنهها ميتهوان مراکهز یيهل را يهاد ر

 کرد :
 icc محکمه تحکيم باريس ، به سرپرستی اتاا تجارت بين المللی      – 1
  iciaلندن    محکمه تحکيم – 2
 aaaجمعيت تحکيم امريکا   – 3
 مرکز منطقوی قاهره برای تحکيم تجارتی بين المللی – 4
 diacمرکزتحکيم بين المللی دبی   – 5
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به طور خالصه ، عصر حاضر عصرتحکيم دانسته شهده ، رونهد داوری در عرصهه ههای 
ل مالحظهههه و مختلهههف داخلهههی ، بهههين المللهههی ، تجهههارتی مهههدنی وغيهههره پي هههرفت ههههای قابههه

 1چ مگيری داشته است .

  مبحی چهارم : قدامت قضاء و تحکيممبحی چهارم : قدامت قضاء و تحکيم
اک ههر دان ههمندان حقههوا بههرين باورانههد کههه رونههد تحکههيم در حههل منازعههات جوامههو ب ههری 

 2اسبقيت داشته تحکيم مقدم تر از قضاء است .
زيرا قضاء و نظام قضائی زمانی در جوامو ب هری وسهعت يافهت کهه مهردم بهه اصهدار و  

،  قوانين روی رورده عصور اسهتبداد قهوی و گهرفتن حقهوا بهازور بهازو پايهان يافهت تنظيم
وقی و اما اين ديدگاه غالبا توسح رن عد  از دان مندان حقوا مطرح می گردد که علهوم حقه

يهد قانونی را از ديدگاه محض حقوقی و تهاريخی رن مطالعهه نمهوده ، بهدون دخيهل سهاختن د
و  بر مصادر و مراجو غير اسالمی چهون رثهار يونهانی هها گاه دينی و بينش اسالمی صرفا

 رومی ها و تطور تدريجی جامعه انسانی در اين ک ورها اعتماد می نمايند .
تههه گذشههته ازيههن بعضههی از نويسههندگان و حقوقيههون مسههلمان نيههز بههه تاييههد ايههن نظريههه پرداخ

نظهام  درجزيرة العهر برين استدکل نموده اند که در دوره جاهليت و قبل از ظهور اسالم 
قضائی و قانونی وجود نداشته ، منازعات شان از طريق حکميت حهل و فصهل مهی گرديهد 

. 
نونی اما يم نگاه زود گذر به ريات قررن کريم اين اولين و مقدس ترين مرجو شرعی ، قها

خته و عملی مسلمانان که خداوند متعال مها را بهه ايمهان روردن بهه رن م هرف و مفتخهر سها
 بطالن نظريه اسبقيت تحکيم بر قضاء را ثابت می سازد. است ،

ه زيرا در مهی يهابيم کهه تاريخ هه جوامهو ب هری بها همهه سهاختار ، ت هکيالت و تمهدن رن به
در دوره های جاهليت و يا قرون وسطی و قديمی منتههی نگرديهده بلکهه تها زمهان پيهدايش په

 بهد ، و رن حضهرت خهود يکهیب ريت يعنی حضرت ردم عليه الصلوة والسالم امتداد مهی يا
 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
ل رن السالم و اوکده اش خالفت روی زمين و عمران  ربادی اين کره خهاکی تها هنگهام زوا

منظههور بههرای اي ههان دسههاتير و قههوانينی را توسههح پيههامبران خههويش جهههت  اسههت ، و بههدين
تنظهههيم و ترتيهههب امهههور زنهههدگانی و تحقهههق مصهههلحت ههههای شهههان نهههازل فرمهههود ، کهههه ايهههن 

 ند .فرستادگان خداوند متعال خود وظيفه قضاوت و حکم ميان مردم را نيز به عهده داشت

َ      لصهلوة والسهالم مهی فرمايهدچنان ه خداوند متعهال در مهورد رسهالت انبيهاء علهيهم ا کان

ُ اُ    َ ه  م  اع   ن
ُ  و  أ  اِ ََ ُ  و  ُمنن اوَ ُ  ُمَ یِّ َِیِّای ا   الّهاُا النَّ  َ  َ  َ  ًً  َ الّننُس ُأمًَّة واِحا

ه ُفوا َیا  ت  ُ  الّننِس َیم ن اخن ُک   ب ین ّقِ ِلی حن  3النِکتنب  ِبنلنح 
توحيد را تهرف نمهوده بهه شهرف 4ه ترجمه : مردم ابتدا امت و گروه واحدی بودند ) تا اينک

و بههت پرسههتی رو رورنههد ( پههس خداونههد پيههامبران و انبيههاء را ب ههارت دهنههده گههان و بههيم 

                                                 
اول ، ، چههاپ  75 – 70الههدوری ، دکتههور عبههدالرحمن ، عقههدالتحکيم فههی الفقههه اکسههالمی والقههانون الوضههعی ، ص  - 

م ، عمهان ، اکردن . واتفهاا التحکهيم کهاثر مهانو لقضهاء الدولهه : محمهد حلمهی عبهد الحميهد  2002ه  1422دارالفرقان 

  1م .      2008ه .  1429، کلية الحقوا ، جامعة القاهرة  39 – 32زيدان ، 

  2عة القاهرة .، جام ، کلية الحقوا 2الزيانی ، ضحی ابراهيم ، شرط التحکيم فی العقودالمدنيه ، ص  - 
3  

  4213سوره البقره  -
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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 .

ا   رمايد :و خطا  به حضرت داود عليه السالم می ف َِ اًة  ِهیف  هننان   خ   َ  َ ان  َن داُوُد إِ َّ

اِا  َِیِا الهَّ ا ُن ب  ا  َ   َ ُیِضاهَّ  َ َِِع الن  وى  تَّ ّقِ و  لا ت  ُ  النَّنِس ِبنلنح  ُک ن ب ین نحن  َ َنِض 
النأ 

َِیِا الهَّا ُن ب   َ   َ ُ  َ ِضهُّو ََّ الَِّ َ إِ
 ٔم 1

ق حهيهم ، پهس ميهان مهردم بهه ترجمه : ای داود ما تهرا خليفهه خهود در روی زمهين گردانيهد 
 حکم نما و هوای نفس را پيروی مکن که ترا از راه خدا گمراه می کند .

ُکا ن ب ینان ُ  ن ِبمان و خطا  به حضرت محمهد صهلی هللا عليهه وسهلم مهی فرمايهد :  َِ احن
و  أ 

ُن ب    َ تُِنو    َن َ فن
َنُه ن أ  هنواء ُه ن و  احن  

َِعن أ  تَّ ه  الّهُا و  لا ت   نع 
ه  الّهاُا أ  ِض من أ  نع  َن

  َ ین  2 إِل 
 ترجمه : وميان اي ان ) اشهاره بهه همهه مهردم اعهم از عهر  و عجهم م هرف و کتهابی ( بهه
 ورن ه که خداوند باکيهت نهازل نمهوده اسهت حکهم نمها و ههوای نفهس شهانرا پيهروی مکهن ، 

تمهان ت ، کازينکه اي ان ) اشاره به يهود ( بعضی ازاحکام را کهه خداونهد نهازل نمهوده اسه
 نموده حق را تدليس نمايند بر حذرباش .

بناء از محتوای نصوص قررنهی فهوا بهر مهی ريهد کهه قضهاء يکهی از وظهايف انبيهاء علهيهم 
 والصلوة والسالم بهوده اي هان مکلهف بودنهد تها منازعهات ميهان قهوم و امهت خهويش را حهل 

خاصهی بهود کهه  فصل نمايند که اين قضاوت شان مبنی بهر شهريعت ، کتها  و يها صهحايف
 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 سومفصل سوم

  حکميت و نظام های م ابه رنحکميت و نظام های م ابه رن
ه ازينکه از حکميت به حيی يکی از وسايل جاگزين نظام قضائی در حل منازعهات اسهتفاد

د ، پههس کزم اسههت تهها فههرا هههای اساسههی حکميههت و سيسههتم هههای م ههابه رن چههون مههی گههرد
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

های شخصی و يا وکيهل گهرفتن شخؤ از اشخاص ديگری جهت پي برد امور و مسؤليت 
 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 قضاءمبحی اول : فرا ميان تحکيم و قضاء
قضاء و تحکيم هر دو وسيله و نظامی برای حل منازعهات و قطهو خصهومات مهردم اسهت 

م شهباهت بها همهديگر در بعضهی از نقهاط ، اختالفهات و تفهاوت ههای عمهده بهاهکه با وجود 
 دارند که اينم مختصرا به یکر رن می پردازيم :

قضاء يکی ازوظايف رسمی و عامهه ، و بهه اصهطالح فقههاء ازوکيهات عامهه اسهت ،  – 1
 اما حکميت وظيفه رسمی و عامه شمرده نمی شود .

                                                 
  126سوره ص  -

  249سوره المايده  -
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ار  فيههذ حکههم را دارد ، امهها حکههم ايههن صههالحيت را در بههقضههاء حههق تههدقيق ، تائيههد و تن – 2
 حکم قضائی ندارد

اختصاص مکانی ) صالحيت حهوزه وی ( در قضهاء حتمهی اسهت ، امها مراکهزتحکيم  – 3
 نيز حل و فصل نمايند .را نند قضايای خارج از محدوده حوزه وی شان اميتو

 هسههتند کههه در رن وظيفهههدر نظههام قضههائی ، قضههات مقيههد بههه قههوانين نافههذه ک ههورهای  – 4
انرا شهقضائی را انجام ميدهد ، اما اطراف دعوی ميتوانند حکم را مکلف سازند تا دعوای 

 در مطابقت با قانون ک ور اجنبی ديگری حل و فصل نمايد .
اطهههراف دعهههوی حهههق عهههزل قاضهههی را ندارنهههد ، امههها در حکميهههت ميتواننهههد قبهههل از  – 5

 صدورحکم ، حکم را عزل نمايند .
،  اصول و اجرارت نقض و طعن احکام قضائی ، باکی احکام حکم قابل تطبيق نبهوده – 6

 در اغلب قوانين وضعی حکم حکم قطعی و واجب التنفيذ است .
معاش و اجرت قاضی از طرف دولت ، و حق الزحمه حکم هها توسهح اطهراف نهزاو  – 7

 پرداخته می شود.
ا مقيد سهازند تها در خهالل رن حکمهش راطراف دعوی نمی توانند قاضی را به زمانی  – 8

 صادر نمايد، اما بدين منظورحکم را مقيد به مدت معينی ساخته ميتوانند .

  مبحی دوم : فرا ميان تحکيم و صلحمبحی دوم : فرا ميان تحکيم و صلح
اطههراف نههزاو در اداره و پي ههبرد جريههان صههلح نقههش محههوری وقههوی دارنههد ، امهها در  – 1

بهوده ، اطهراف نهزاو نقهش تحکيم عمليهۀ پي هبرد حکميهت و اصهدار فيصهله بهه دسهت حکهم 
 ضعيف دارند.

قههرار يهها فيصههله مصههلح بههه موافقههت اطههراف نههزاو صههادر گرديههده ودر اغلههب حههاکت  – 2
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.
فيهذ فيصله صهلح بعهد از تصهديق محکمهۀ و دادن قابليهت تنفيهذ بهه رن مهورد تطبيهق و تن – 3

قرار می گيرد ، اما فيصله های حکميت خصوصا تحکيم رسهمی ) مراکهز يها انجمهن ههای 
 سهند تنفيهذی شهمرده شهده بهدون –در قهوانين بعضهی ک هورها  –تحکيم ( مانند حکم قاضی 

 تصديق محکمه قابل تطبيق است .

  حی سوم : فرا ميان حکميت و وکالتحی سوم : فرا ميان حکميت و وکالتمبمب
وکيل بهرای مصهلحت و منفعهت مهؤکلش سهعی و تهالش مهی نمايهد ، در حاليکهه تهالش  – 1

حکم برای شناختن حق و تأمين عدالت ميان طرفين دعوا بهوده مصهلحت شخصهی طهرفين 
 نزاو را در نظرندارد .

و رای مهؤکلش إطهالوکيل تابو مؤکل بوده ملزم است تا تصرفات وکيالنه خويش را به – 2
انهد  داده جوابگوباشد، امها حکهم هماننهد قاضهی مسهتقل بهوده تهابو کسهانی کهه تعييهنش نمهوده

 نيست و اگر بی طرفانه عمل نکند مستحق عزل است .
بهر عکهس  اعمال قانونيی را که وکيل انجام ميدهد ، غالبا حل کننده نزاو نمی با شهد ، – 3

 ا حل و فصل می نمايد .حکم عملی را انجام ميدهد که نزاو ر
وکيهل زمهانی مسههتحق مهزد و مکافهاتش مههی شهود کهه عمههل مکلهف شهده بههه رنهرا بههدون  – 4

کهم رسانيدن ضرر به مؤکلش انجام دهد ، و إک ملزم به تعويض مؤکلش مهی باشهد ، امها ح
اگرچه فيصلۀ را صادر کند کهه بهه ضهرر يهم يها ههردو طهرف دعهوی باشهد ، بهازهم حهق 

 حق می گردد .الزحمه اش را مست
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م وکيل حق دارد تا از عمل وکالت در هر زمانی که بخواهد منصرف گردد ، اما حکه – 5
قبههل از انجههام وظيفههه اش نمههی توانههد حکميههت را تههرف نمايههد ، جههز در مههوارد خاصههی کههه 

 قانون برايش مجاز ميدانند .
 جهام اداینظر به قواعد تحمهل مسهؤليت ، حکهم بهرخالف وکيهل اگهر اشهتباهی را در ان – 6

 حکميت مرتکب می گردد مسؤليت جزائی و تعويضی ندارد .

  مبحی چهارم : فرا ميان حکم و اهل خبره ) خبير (مبحی چهارم : فرا ميان حکم و اهل خبره ) خبير (
خبير يا اهل خبره کسی است که دريم بخش ازبخش های علمهی و يها فنهی تخصهؤ  – 1

و درايههت عههالی داشههته بههه جزئيههات رن وارد باشههد ، امهها حکههم شخصههی اسههت کههه از جانههب 
ی و يا محکمه جهت حل منازعۀ تعيين مهی گهردد ، و بايهد در موضهوو نهزاو اطراف دعو

 مهارت داشته باشد .
خبيرصالحيت إصدارفيصله بهرای حهل نهزاو را نداشهته ، صهرفا نتيجهه تحقيهق فنهی و  – 2

تخصصی اش را در مورد دعوی به محکمه تقديم می کند ، اما حکم بصورت قاطو نهزاو 
ت فصل مينمايد ، اگرچه طرفين دعوی به قرار حکم رضاي را با قرار و فيصله اش حل و

 نداشته باشند .
 خبير غالبا برای رسيدن به هدفش بر تجربه و معلومات شخصی خود متکهی بهوده بهه – 3

رراء و معلومات اطهراف دعهوی جهز درمهواردی معينهی کهه وظيفهه اش تقاضها کنهد نيهازی 
 ندارد .

بهههه اسههناد و معلومهههات اطههراف دعهههوی  درحاليکههه حکهههم بههرای اصهههدار قههرار يههها حکمههش
 ضرورت جدی داشته حکمش را به اساس همان معلومات صادر می کند .

 خبير را ميتوان معاون قاضی و حکم را م ابه قاضی شمرد . – 4
                                                                    

 منابو و مآخذ
 القررن الکريم

لعربهی ه ا داراحيا التهراث ا 1419، ردالمختار ، جلد ه ت ، چاپ اول :  ابن عابدين – 1
 ، بيروت

 تفسيرنور – 2
 ، لبنان زحيلی ، محمدوهبه ، الفقه ااکسالمی و ادلته ،جلد نهم ، دارالفکر ، بيروت – 3
 م 1969سنن ابی داود ، کتا  اکد  ، با  تغيراکسم ، چاپ اول  – 4
 فتح الباری ، جلد هفتم ، دارالمعرفه ، بيروت عسقالنی ، ابن حجر ، – 5
 هههـ ا داراحيهها ا لتههراث العربههی 1417:  1چههاپ  2فيروزربههادی ، قههاموس محههيح ، ج  – 6

 بيروت
 هـ ش  1385قانون حکميت تجارتی افغانستان ،  – 7
 1الههدوری ، عبههدالرحمن ، عقههدالتحکيم فههی فقههه اکسههالمی و قههانون الوضههعی ، چههاپ – 8

 ه ا1422دارالفرقان
معههه الزيههانی ، ضههحی ابههراهيم ، شههرط التحکههيم فههی العقههود المدنيههه ، کليههه الحقههوا جا – 9

 القاهره
 م دارالکتا  العربی بيروت لبنان  1967، 2چاپ  4الهي می ، مجمو الزوايد ، ج – 10
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 ترتیب: فرید صدیقی

 

  سوء استفاده از حق در مسئوليت مدنیسوء استفاده از حق در مسئوليت مدنی

 فهرست:

 134 .......................................................................................................... مقدمه

 اول فصل

 135 ........................................................ :تيمالک حق از استفاده سوء: اول مبحی 1-1

 135 .......................................................................................... :اول گفتار 2-1-1

 136 .............................................. تيمالک حق از استفاده سوء از منو: دوم گفتار 2-1-2

 136 ................................. ديما تصرفات در استفاده سوء از مالم منو: سوم گفتار 2-1-3

 138 .............................. یحقوق تصرفات در ازسوءاستفاده مالم منو: چهارم گفتار 2-1-4

 138 ................. صبغا از مال نيع رد حق از استفاده سوء از مالم منو: پنجم گفتار 2-1-5

 138 ............................ ارتفاا و انتفاو حق از استفاده سوء از منتفو منو: ش م گفتار 2-1-6
 

  مقدمه مقدمه 
 قهانون، عبهارات پهرده پهس در کهه بهوده قهتيحق نيها از هيکنا حق، از سوءاستفاده اصطالح

 اصهول را روح نيا. شودی بررس رن به توجه با قانون رثار همه ديبا که است نهفتهی روح
.  انهد کهردهی نامگهذار حهق، جهاديای اجتمهاع وی اقتصاد اهداف و اخالای ندا حقوا،ی کل

ی نمه و ندارنهد کامهلی رزاد اسهت، داده رنان به نيقوان متون کهی حقوقی اجرا در اشخاص
 گهريد انيهب بهه. کنند جلوه مباح حق، پناه در را خودی اجتماع ضد وی طانيش اهداف توانند

 رنی اجهرا وهيشه وی داخله حهدود کننهد،يم نيمعه نيقهوان را حقی خارج حدود که همانگونه
 مينهاميم حهق از سوءاسهتفاده را حقوا نيا از تجاوز که دارديم مقرری گريد اصول زين را
ی اصهل ههدف کهه اسهتی حهالت عهدهقا نيا مصداا نيمهمتر( 105 ص ، 1385 ان،يکاتوز)

يی جها در قاعهده نيها گهريد مصهداا. باشد ريغ اضرار هدف به رن از استفاده حق، صاحب
ی نهوع واقهو در و باشهد ريمغها رن نظهر مهوردی اجتمهاع مصهالح بها حق از استفاده که است
 نيهها فرانسههه محههاکم. رديههگ قههرار تيمسههئولی مبنهها توانههديم کههه  ههوديمی تلقهه ريتقصهه ايهه خطهها

 مرتکههب حههقی اجههرا در شههخؤ - 1: داننههدی مهه انيههجر قابههل ريههز حالههت سههه در را عههدهقا
 شهخؤ -3 دـــهـباش داشته گرانيد به نسبت سيتدل اي اضرار قصد شخؤ -2. شود ريتقص
ی فقهه منهابو در( 67 ص ، 1382 م،يهرهپ) رديهگ کار به رنی اجتماع هدف هيعل رای حق
 مفههومی کله طهور به اما. است کضرر قاعده ،حق از سوءاستفاده منو به قاعده نيکترينزد

 دريی اروپهها حقههوا در اصههطالح نيهها.  اسههت حههق از سوءاسههتفاده منههو از تههر عههام کضههرر
 در اکنهون ههم کههی نظهر طبهق بر کامنال در. است شده سيتأس ميژرمن رومنی ک ورها

 تها یا  ههياند ههر بها و صهورت ههر بهه توانهديم حهق صهاحب دارد، غلبهه کايرمر و سيانگل

 



 قضاء سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی

 

*********** 
135 

 

 

 ان،يهکاتوز) بهرد کهار بهه را حهق نکنهد، تجهاوز خود ارياخت مفاد و قانون حدود از کهيی جا
 بههه محهدود حههق، از سوءاسهتفاده قاعههده کهه دهههديم ن هان فهايتوصهه نيها(  103 ص ، 1385

 همههه در بلکههه سههتين مجههاور امههالف رابطههه ايهه قراردادههها حقههوا ليههقب از نيمعهه بهها  ميهه
 اعمهال کهه هرجها در. است اعمال قابلی خصوص الملل نيب حقوا جمله ازی حقوق مباحی

 انحهراف امکان است، وابسته اشخاص اراده و انتخا  بهی حقوق قاعده ای يقانون حکم مي
 . دارد وجود هياول اهداف وی مبان از قاعده

  فصل اولفصل اول
  مبحی اول: سوء استفاده از حق مالکيت:مبحی اول: سوء استفاده از حق مالکيت:  11--11

  گفتار اول: گفتار اول:   11--11--22
د  ی  که  براي  صهاحب  رن  امکهان  سهوء  اسهتفاده از حهق وجهومصاديقی  از  حقوا  عين

 دارد،
ا  از  روي  هوي  وهوس  مبهادرتبن   ودن  هرگونه  غر   و  منظور  عقالئی  و  صرفا

م  اصهوکا  جهوازي  بهراين  نهوو  تصهرفات  در  صهورتيکه  مسهتلز به  تصرفاتی  می  کند
بهراي    در  اينجها  حهاکم  نيسهت  کهه تسهليح اضرار  به  غير  باشد  وجهود  نهدارد،  قاعهده 

شهرايح  محدود  کردن  رن  از  قاعده  ک  ضرر  استفاده  شود بنابراين، استعمال حق وفهق
شهد،  بها  اضهرار  بهه  غيهر  تهوأم  با قانونی ويا قراردادي ولی خارج از ضوابح عرفهی کهه

  حهق  ويها وديت  اجرايداخل  در  قلمرو  بحی  بوده  ودر  صورت  اثبات  ،موجب  محد
  اصهل  رزادي  اراده  درانجهام  ههر  گونهه  تصهرفی  درحهق،  ايجها  شهد خواههد سهلب  رن
  صههاحب  حههق  بتوانههد  بطههور  مطلههق  از  ايههن  حههق  اسههتفاده  کنههد،ولی  در کههه مههی  کنههد

تقصهير،به  دليهل  تعهار   قاعهده  کضهرر   صورت  ورود  ضرر  به  ديگهري  و  اثبهات
حههق   اگههر  شههخؤ،   تسههليح  ،صههاحب  حههق  از  اجههراي  رن  منههو  مههی  شههود  بها  قاعههده

راي به عبارتی ديگر قصهد او از اجه دهد و خويش  را  باهدف  اضرار  به  ديگري  انجام
شهود،  نحهوه  منهو  در   حهق نفهو ويها دفهو ضهرر شخصهی نباشهد از اسهتعمال حهق منهو مهی

 یمدنی م خؤ  شده  است  بطوريکه يک حقوا  مدنی  به  اشکال  مختلف  در    قانون 
بهه  از مهمترين موارد استفاده از اين نظريه ،دراثبات مسئوليت مهدنی والهزام صهاحب حهق

 از  نظهر  برخهی  از  حقوقهدانان  وارده  بهه  شهخؤ  متضهرر  مهی  باشهد جبران خسارات
ز  ا خهروج  می  شود،  حق  به  انتها  می  رسد  جايی  که  سوء  استفاده  شروو  خارجی

  سوءاسهتفاده  از  حهق حق  دو  نوو  است، خروج  صريح  از  حدود  حهق، وخهروج  بها
 قحه سوءاستفاده  از  حق  همان  خهروج  از  حهدود  حقوقدان  فرانسوي به  نظر پالنيول

 (.951 ،ص1998)السنهوري ،و،( است
اده حهق سهوء اسهتف بر مبناي ديدگاه فوا، حق وتقصير قابهل جمهو نبهوده و  در جهايی کهه از

 حهق  نام هروو  بهوده  وصهاحب  حهق  مجهاز  بهه  اسهتفاده  از  رن  نمهی  باشهد مهی شهود
تصههرفات  م ههروو  وقههانونی  اسههت  کههه  بههه  دليههل   خصههوص قلمهروي  ايههن  نظريههه  در

 غير  شده  است. استفاده  حق خارج  از  حدود  وضوابح  عرفی  منجر  به  اضرار
همتههرين  معيارهههاي  ت ههخيؤ  سههوء  اسههتفاده  محسههو   مههی  قصههد  اضههرار  يکههی  از  م

  شود
وايجاد  ضهرر بهه  ديگهري  بهدون  رعايهت  اههدافی  کهه  در  اجهراي  حهق  بهراي  دارنهده  

فقدان  منفعت  شخصی  بهراي  صهاحب  حهق  در  اسهتعمال  رن   نظير مدنظر  مقنن  بوده،
 ار وسوء استفاده از حق می باشهداضر ويا  دفو  ضرر  از  مصاديق  اثبات  وجود  قصد

فقههح غههر  ورزي و اضههراربه ديگههري باشههد  حههق توسههح مالههم، اگرههدف از اسههتعمال
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 بهه  علهت  سوءاسهتفاده  ممانعهت  مهی  شهود ،عليرغم مباح بودن انجام رن از نظهر قهانونی
ا  ضرري  بهيتصرفات  نام روو و  ديگران  نمی  رسهاند   ا  تصرفاتی  که  انجام  رن  یاتا

 موجب  ورود  ولی  به  دليل  بی  مباکتی  ويا  بی  احتياطی  و  يا  نقض  مقررات  رمره
و  9کهود جهزا .ا. و بهه اسهاس مهاده  4ماده  12و 11، 10خسارت  به ديگری می  شود)بند

 ا مدنی، مرتکب مسئول جبران خسارت وارده ميباشد.  776
ا به قصد اضرار بوده   و يا نفو و ضهرري بهراي مالهماز نظر شرعی، تصرفی که صرفا

زيهرا تسهلح بهه ملهم خهود م هل ضهرر از مفهاهيم  حهرام اسهت نباشهد، اين تصهرف متصهور
شههرو  تسههلح  وتصههرف  مالههم  را  تنفيههذ  کههرده  اسههت  در  همههان   عرفههی اسههت و اگههر

ا  است  که  عرف  رفتار  بيههوده  ويها  صه حدودي  است  که  عرف  ميپذيرد  و  بديهی رفا
  ( 175، ص 1382)محمدي ،  ا،  قواعد  فقه،   کسی  را  مجاز  نمی  دارد  زيان  رور

    گفتار دوم: منو از سوء استفاده از حق مالکيتگفتار دوم: منو از سوء استفاده از حق مالکيت  22--11--22
حقهههوقی  وبهههه  اسهههتناد  قاعهههده  تسهههليح  مالهههم  مهههی  توانهههد  ههههر  گونهههه  اسهههتفاده  مهههادي  

ون  قاعهههههده  تسهههههليح  در  چهههههارچو   قهههههان در  ملهههههم  خهههههود  داشهههههته باشهههههد محهههههدوده
ا  در  تنههه وقههرارداد  بههوده  وهم نههين  ايههن  تصههرفات  بايههد  متعههارف  وعقاليههی  باشههد

اص  خهههمهههواردي  نمهههی  تهههوان  بهههه  ايهههن  قاعهههده  اسهههتناد  کهههرد  کهههه  تصهههرف  بهههه  دليهههل  
،  1387)گرجهههی،  ا،   »افهههراد  وحهههق  منههههی  عنهههه  باشهههد بهههه  جههههت  رعايهههت  حهههق

 ( 169ص
راي  ا م ا  در  استفاده حق به شکل انسهان متعهارف  به 1914رزادي  مالم به اساس ماده 
کهود جهزا دفهو ضهرر يها دفهاو م هروو مهی  127ا م و  784رفو نياز و يا به اسهاس مهاده 

باشههد، البتههه در صههورتی کههه تصههرفات نهها متعههارف معارضههه اي بهها قاعههده کضههرر نداشههته 
ف ضهوابح عرفهی باشد، اصل تسليح حاکم بوده ولهی در مهواردي کهه اسهتعمال حهق بهرخال

ا بههه قصههد اضههرار بههه  ديگههري  باشههد، از  حههق  مزکههور سوءاسههتفاده  شههده  اسههت،   وصههرفا
  حههق  الههزام  مالههم  بههه  جبههران هرچنههد کههه  در تصههرفات  مههادي،  اثرسههوء  اسههتفاده  از

 ا. مدنی. 776خسارت  می  باشد ماده 
ذکورغير  نافهذ  ولی  در صورت  تصرفات  حقوقی که  بهه  قصهد اضهرار  باشهد، عمهل  مه

 اعالم  می  شود
ز حهق،  اسهتفاده  ا مهمترين  مصداا  اين  قاعده،  حالتی  است که  ههدف  اصهلی صهاحب

 رن  به  هدف اضرار به غير می  باشد.
د؛ نيهز وجهود داشهته باشه البتّه،  ممکن  است  در  اين  حالت،  اغرا   فرعهی  م هروعی

خهود   اسهت. بطهور م هال، کسهی در زمهين ولی هدف مسلّح و عمده، ضرر زدن به ديگري
 » فر  کند  تا  ر   زير زمينی  همسايه  اش  را  استخراج  کندحچاهی  را  
بنظهر مهی رسهد بها   :اسوتفاده از حوق در نظریوه هواي حقووقی و مفواهیم قرآنوی منع  سووء

ن  اخذ  جواز  بهراي  خفهر  چهاه  بهراي  مالهم  حهق  چنهي توجه به قوانين خاص مربوط به
راي  صرفی  وجود  ندارد و موضوو  سوء  اسهتفاده  از  حهق منتفهی  خواههد  بهود. لهذا  بهت

صهرفات ت تعيين  حدود  اعمال  نظريه  مذکور  در  اين  زمينهه، منهو  از سهوء اسهتفاده  از
 مادي وحقوقی،  بطور مجزا مطالعه می شود.

  گفتار سوم: منو مالم از سوء استفاده در تصرفات ماديگفتار سوم: منو مالم از سوء استفاده در تصرفات مادي  33--11--22
و  مالههم  در  تصههرفات  مههادي  کههه  بههه  ضههرر  ديگههري  باشههد، در  روايههات  نيهههز  منهه

باشهد بهه  مالحظه  مي ود، صهاحب ديهوار بهدون ايهن کهه نيهازي بهه خهرا  کهردن رن داشهته
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قصد اضرار به همسايه رن را خرا  کند، بايهد دوبهاره رن را بسهازد زيهرا رسهول خهدا ص 
 (245، ص،   1388وکضرار ) عبداللهی، و،  فرمود کضرر

اضهرار  بهه  غيهر، انحهراف  مالهم  از  سهلوك  ورفتهار  يهم  انسهان   مهالك احهراز قصهد
د   بهه   درختانی   رادر   زمينش   بکار متعارف  ميباشد  ، به  عنوان  م ال  اگر  شخصی

تفاده سوءاسه قصد   اينکه   مهانو   نهور   بهه   همسهايه   شهود، دراسهتعمال   حهق   مالکيهت
(. بههها  عنايهههت  بهههه  پي يهههده  شهههدن  روابهههح  957، ص، 1998ه اسهههت) السهههنهوري، کهههرد

 مالههم  اجتمههاعی،  اسههتفاده  از ايههن  نظريههه  در  محههدود  کههردن  بسههياري  از  تصههرفات
 . ضروري  می  ميباشد

 يتوانهد، م سوءاستفاده  از  حق  نه  تنها  موجب  مسئوليت  مدنی  است،  بلکه  زيان  ديهده 
 خسارت، از بين بردن منبو ضرر و جلهوگيري از ادامهۀ خسهارت را نيهز رجبرانعالوه  ب

ه، قانون مدنی مطرح شد 776  در ماده ک ضرر که از محکمه طلب کند،  در مورد قاعده
،   انسهتداختيهارات  قابهل  قيهاس   فقح قسمتی از ماده مذکور را ميتوان با سوء استفاده از

زم  مسهتل ی  نميتوانهد  در  ملهم  خهود  تصهرفی  کنهد  کههزيرا  ماده  مزبهور  ميگويهد  کسه
ضهرر بهه همسههايه  شهود  مگهر  تصههرفی  کهه  بقههدر  متعهارف  و  بهراي  رفههو  حاجهت  يهها  

 (.1390، م، یعرفان ( »رفو  ضرر  باشد
خاصهی  منهو  ن هده   در مهواردي  کهه  تصهرف  مالهم  در  مهال  خهود  بهه  موجهب  نهؤ

لههوازم  حههق  و  از  لحههاظ  نههوعی  داخههل  در  قلمههرو    اسههت  و  تصههرف  اصههوکا  جههزء
  است،  مالم  نبايهد  در  مهال  خهود  تصهرف غيهر  متعهارفی کنهد کهه  باههدف اعمال  حق

مهادي    تمامی  موارد  م ابه  در  کليه  تصهرفات ايجاد  مزاحمت  ويا  اضرار  باشد،  در
ه  بهاعمهال  خواههد  بهود کزم   ا م  قابهل  776   مالم کهه ضهرر بهه ديگهری باشهد،  مهاده

اسههت  کههه  ورود  ضههرر  بههه  غيههر، همي ههه  بهها مسههئوليت مالههم  مالزمههه  نههدارد   یکههر
سواسهتفاده از حهق ن هده باشهد، موجهب ضهمان مالهم  تصرفات  متعارف  وم روعی  کهه

  فقههاي  اماميهه نخواهد شهد ههر چنهد کهه بهه ديگهري ضهرر وارد شهود ازديهدگاه  برخهی  از
عنههی  ي يهها  ظههن  او  براضههرار تقصههير بههراي  تحقههق  ضههمان  کههافی  اسههت  عمههد  مالههم

اشهد  ب تصرف  از  قدر  حاجت  تجاوز  کند  بدون  اينکه  علم  و ظن  به  اضهرار  داشهته 
 (. 215، ص، 1369نخواهد داشت )کاتوزيان  مالم  مسئوليتی

 تصهرفات  مهادي  ساير  ا .م در خصوص احراز سوءاستفاده مالم، در 776  معيار ماده
ود  گهود بهرداري  مالهم  در  ملهم  خه  مالم  نيز  قابل  تطبيهق  اسهت  بهه  عنهوان  م هال

قههانون  مههدنی  اسههت  کههه  همسههايه   776کههردن  عمليههات  سههاختمانی م ههمول  مههاده  ورههها
 محاکم حقوقی اقدام نمايد. متضرر  می  تواند  از  طريق

روي  هههوي  وههوس  در  ملههم  خههود   واز در تصهرفاتی کههه مالهم بههدون نيهاز شخصههی
امهاره  احهراز   تصهرف  ميکنهد و  موجهب  ضهرر  ديگهري  مهی  شهود  ايهن  نهوو  اسهتفاده

ی  مهقصد  اضرار  می  باشد  وبه  دليل  حکومت  قاعده  کضرر  ،اصل  تسليح  محدود  
 قانون مدنی عامل زيان مکلف به جبران خسارت است. 776شود و طبق ماده 

نبهار م  نتواند  رفهو  نيهاز  ويهاد فهو  ضهرر را  ثابهت  کنهد  وتصهرف  مالهم  زيااگر  مال
عضهی  استفاده  از  حق  مسهئول  جبهران  خسهارت  مهی  باشهد و در  ب باشد  به  دليل  سوء

ز ادامهه بهين رفهتن منبهو ضهررداده و يها ا از  موارد  نيز  محکمه  می  تواند  حکم  بهه  از
 تصرفات مالم ممانعت نمايد
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  گفتار چهارم: منو مالم ازسوءاستفاده در تصرفات حقوقیگفتار چهارم: منو مالم ازسوءاستفاده در تصرفات حقوقی  44--11--22
هههر  نههوو  تصههرف  حقههوقی  مالههم  بههه  موجههب  اصههل  تسههليح  مجههاز  بههوده  ولههی  در  

دليهل  تعهار   ايهن  تصهرفات  بها  قاعهده  کضهرر،   صهورت  احهراز  قصهد  اضهرار  بهه
 تصههرفات  حقههوقی  در  زغيههر  نافههذ  اعههالم  مي ههود مهمتههرين  مصههاديق  سوءاسههتفاده  ا

 یخصوص  وقف  مال  وياانتقال  مال  به  ديگري  به  قصد  اضهرار  بهه  طلبکهاران  مه
 باشد

ن  ين  مهی  باشهد، چنانکهه  وارثههيتصهرفات  حقهوقی  وصهيت  بهه  قصهد  اضهرار  بهه  وارثه
د و جسههمی  ومههالی  اداره  زنههدگی  خههود  را  نداشههته  باشههن تنگدسههت  باشههند  و  توانههايی

 .نمايد وصی  مبادرت  به  وصيت  اموال  خود  به  ديگرانم
ر  مهی  از  نظر  قانون  مدنی  اصوک  وصيت  مازاد  بر  ثلی  غيرنافهذ  مهی  باشهد و بنظه

ر داينکه ، موصی حق وصيت بهر مهازاد بهر ثلهی امهوالش را نهدارد و  رسد  با  عنايت  به
 امکهان سهوء اسهتفاده در رن منتفهینافهذ مهی باشهد،  صورت وصيت بر مازاد اين عمل غير

 می باشد.
  گفتار پنجم: منو مالم از سوء استفاده از حق رد عين مال از غاصبگفتار پنجم: منو مالم از سوء استفاده از حق رد عين مال از غاصب  55--11--22

کی از رثار ضمان ناشی  از غصب ،الزام  غاصب به رد عهين مهال بهه مالهم مهی باشهد، ي
  حق استرداد

ن موجهب  قهانو بهه عين  مال  در  صورت  بقاي  عين  ،  براي  مالم  شناخته شده  است
 مدنی

ا  بهه  صهاحب  رن  رد  نمايهد در  مهواردي  کهه   غاصهب  بايهد ز  امهال  مغصهو   را  عينها
ب بهه اجراي رن جلوگيري شده وقاعهده الهزام غاصه اين  حق  مالم  سوء  استفاده  کند، از

وء  ههر  گهاه  مالهم  در  مقهام سه استرداد عين مال دراين مهوارد اعمهال نمهی شهود چنانکهه
 هبها  اخهایي  يهفاده  از  اين  حق  خويش  برايهد  وبهه  منظهور  اضهرار  بهه  غاصهب، است

ت  گههرفتن  عههين  مههال  خههود  وخرابههی  بنهها  اصههرار  ورزد،  دادگههاه  مههی  توانههد  درخواسهه
 ( 385ص 1369کاتوزيان ،ن، (  نامتعارف  او  را  نپذيرد

داشهته باشهد،  بهه غاصهب در واقو در مواردي که مالم در اجراي اين حق، قصهد اضهرار
چنانکه عمل او غير متعارف بوده وموجب ورود ضرر جانی ويا مالی شود، در صورتی 

 امکهان  جبهران  ضهرر  از  طريهق  ديگهر  امکهان  پهذير  باشهد در  خواسهت  رد  مهال کهه
ن  مهدنی،  رسهد،  محهاکم  مهی  تواننهد  بها  اسهتناد  بهه قهانو پذيرفته  نمی  شود  و بنظر  می

 هل مالم از قبيل الزام غاصب به دادن قيمهت ويها م ه  ديگري  براي  جبران  خسارتشيو
 معين نمايند

  گفتار ش م: منو منتفو از سوء استفاده از حق انتفاو و ارتفااگفتار ش م: منو منتفو از سوء استفاده از حق انتفاو و ارتفاا  66--11--22
 عههدم     اسههتفاده  از  حههق  انتفههاو  و  ارتفههاا  در محههدوده  قههانون  و  قههرارداد  در  صههورت

جهر بهه ورود ضهرر بهه غيهر شهود، منتفهو مسهئوول زيانههاي من قصهد  اضهرار، حتهی  اگهر
بايهد  اجهراي حهق سهوء اسهتفاده شهده باشهد، ولی اگر از ديدگاه عرفی در .وارده نخواهد بود

 در اجراي حق محدوديت ايجاد شود.
عرفهی  مهورد  اسهتفاده  قهرار  گيهرد،    بدون  رعايهت  مهالك  ههاي پس هر گاه حق مذکور

اعهم  از  مالهم موضهوو  حهق  و   زحهق  بهراي  اضهرار بهه  ديگهريچنهان  کهه  اسهتفاده  ا
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 

ؤ سهوء اسهتفاده )ص( دستور منو شخ ملم شده بود که به فرموده پيامبر ررامش صاحب
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انتفاو  سکونت  در خانه  اي  باشد  منتفو  تنهها   کننده، داده شد. به  عنوان  م ال  اگر  حق
 نگههداري حيوانهات را نهدارد می  تواند  با  خانواده  اش  در  رن  زندگی  کنهد  ولهی  حهق

 .)216، ص  1378)کاتوزيان ، ن، 
ی  ن  بهه  ديگهري  اسهت، ضهمانت  اجرايههدف  ضهرر  زد اگر استفاده  قانونی  باشد  ولی

وجهود  مواردي منو از  استفاده مهی باشهد در ايهن زمينهه روايهاتی منو،  ايجاد ضمان  و در
 دارد، اين روايات دو دسته اند،

کههه  بيههانگر  وجههو   رفههو  سههبب  ضههررند  و روايههاتی  کههه  حههاکی  از  ضههامن   روايههاتی
 (.27-26 ، صؤ 1385 بودن  شخؤ  از  بابت  ضرر  است)لطفی، ا،

 منعهی  نهدارد  حقی که منتفهو دارد در چهارچو  قهانون و قهرارداد بها وجهود اضهرار مالهم
ولههی  اگربههه  قصههد  اضههرار  مالههم  اسههتعمال  شههود،  منتفههو  ضههامن  جبههران  خسههارت  

 وارده  می  شود
 نتيجه گيري

ح  عمهومی  مطهر  در  قانون  مدنی، نظريه  سوء استفاده  از حق  به عنهوان  يهم  نظريهه
ناشهی  از    ردعاوي  مطروحه  توسهح  متضهرر  بهه  دليهل  ورود  ضهر ن ده است  و  در

  صهدور  راي  قاعهده  کضهرر  مهی  باشهد استعمال  غير  متعارف  حقهوا  عينهی  ،مبنهاي
ی مهی واستفاده  از  اين  نظريه  در  اجهراي  حقهوا  عينهی  بي هتردر  محهدوده قهانون مهدن

رد  مهوا سايرمصاديق  نيهز ميتهوان ايهن نظريهه را اسهتنباط کهرد ويکهی از ايهن باشد ولی در
او  مهی  ،منو  از  سهوء  اسهتفاده  از  سهايرحقوا  عينهی  ماننهد  حهق  ارتفهاا  و  حهق  انتفه

منتفهو  و اضهرار  بهه  مالهم،  ضهامن  تضهررات    سهوء  اسهتفاده باشهد  کهه  در  صهورت
 مالم  می  باشد.

قصهدرزار وایيهت در ايهن مهوارد تعهدي از رفتهار يهم  نی  در  شهناختضابطه  قهانون  مهد
در  مقههررات  قهانون  مههدنی  در   انسهان متعهارف مههی باشهد،هرچند ايههن نظريهه بهها اسهتقراء

نحوه  اجراي  حقوقی  نظير  حهق  مالکيهت و  حهق  ارتفهاا  و  انتفهاو  قابهل  اسهتنباط مهی  
عنهوان  يهم  نظريهه  مسهتقل در  قهانون  بهه    باشهد ولهيکن  ضهروري  اسهت  ايهن  نظريهه

ضابطه  ت خيؤ  سوء  اسهتفاده  از  حهق  معهين  گهردد  چنهان  کهه   مدنی  مطرح  شده  و
اسهتعمال حهق  يکهی  از  معيارههاي  احهراز   تجاوز  از  رفتار  يهم  انسهان  متعهارف  در

از  حههق در  معيهار  سوءاسهتفاده  قصهد  اضهرار  مهی  توانهد  تلقهی  شهود نظهر  بهه  اينکهه
معين  ن ده  و از  هي يم  از  مهواد  يادشهده  نيهز  ايهن معيهار بدسهت   زيادتر قانون  مدنی

اسهت، مبحهی  مسهتقلی  بهه  سهوء  اسهتفاده  از  حهق  تخصهيؤ  داده   نمهی  ريهد، ضهروري
صهورت وجهود قصهد اضهرار م هخؤ شهود بها  شده  و  محدوديت  هاي  اجراي  حهق  در

عی وپ يده شدن روابح خصوصی، تعهر  صهاحب حهق بهه حقهوا عنايت به تکامل اجتما
افتهه  اسهت  ي  ديگران بهه دليهل م هخؤ نبهودن معيهار ههاي ت هخيؤ سهوء اسهتفاده افهزايش

ومقررات  فعلی  در  قانون  مدنی  نمی  تواند  مانو  از  استعمال  حق  به  قصد  اضهرار  
بها  در  نظهر  گهرفتن  محهدوده   قهانون  گهذار   زمينه  اجراي  حقهوا  عينهی  شهود بغير در

معيار ههاي سهوء اسهتفاده را بيهان نمايهد تها از برخهورد  عرفی  ومبانی  ايجاد حق،  بايستی
ممانعههت  شههود م ههخؤ  شههدن   سههليقه اي در ت ههخيؤ مصههاديق سههوء اسههتفاده از حههق

حهق نيهز  معيارهاي  عرفی  و  قانونی  ت خيؤ  سوء  استفاده  از  حق  به  نفهو  صهاحب
هد بود، در نتيجهه ههيچ کهس نمهی توانهد بهدون دليهل و بها تمسهم بهه سوءاسهتفاده ازحهق خوا

موجب سلب  رزادي  اشهخاص  در  اسهتفاده  از حقهوا  قهانونی  شهود بها  توجهه  بهه  اينکهه  
خههارجی  ناشههی  مههی  شههود، بههومی  سههازي  مقههررات   ايههن  نظريههه  ازقههوانين  ک ههورهاي
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مصههونيت سههاير اشههخاص از  صههاحبان  حههق  و مههذکورمی  توانههد  در  تضههمين  حقههوا 
 رسيبهاي ناشی از سوء استفاده از حق موثرواقو شود.

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابو
 الف: قران کريم

  : کتب
  السهههنهوري،  عبهههدالرزاا،  الوسهههيح  فهههی  شهههرح  القهههانون  المهههدنی،  جلهههداول،  بيهههروت، 

 .1998الحقوقيه،چاپ سوم،  من ورات  الحلبی
اول،  اپکريم،  قواعدي از فقه،  تهران، ن ر دفتهر تبليغهات  اسهالمی  ،چهعبداللهی،  عبدال

1388. 
اپ کاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتی حقوا مدنی اموال ومالکيت، تهران، ن ردادگستر، چه

 . 1378دوم، 
ن  ،  ،  جلهد  اول،  تههرا)ضهمان  قههري(الزامهاي  خهارج  از  قهراردادکاتوزيان،  ناصر، 

 1386 دان گاه تهران، چاپ ه تم ،انت ارات  موسسه
 1387گرجی، ابوالقاسم، مبانی حقوا اسالمی، تهران، انت ارات مجد تهران ،چاپ اول ،

  1385 چاپ پنجم، 1 ، قواعدفقه، مدنی، تهران، ن رسمت،هللالطفی، اسدا
 1382  محمدي،ابوالحسن، قواعد فقه،تهران،انت ارات دان گاه تهران، چاپ ش م،

 ج: قوانين
  15/10/1355(353مدنی افغانستان جريده رسمی شماره ) قانون

 14/12/1395(1260کود جزا افغانستان جريده رسمی شماره )
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قضاء اداری ومواد مخدر فسادستای ارتها دراجمالی از فعالی

 

*********** 
141 

 

 

  اجمـالی از فعاليتهااجمـالی از فعاليتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 

 شگزار .1
 الي 1/6/1399مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي

رد دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مو (16) تعداد 31/6/1399
سوء تهام به ا نفر( 39در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که   هرسيدگي قضائي قرار داد

 ، اخایی های غير قانونی  اختالس ، ، ،  اخذ رشوت استفاده  از صالحيت وظيفوی 
ه نسبت ب( تن رنان 4و اکتسا  غير قانونی سالح   گرفتار شده و از اين تعداد ) تزوير

به  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 35حاصل  و ) عدم وجود دکيل کافی الزام برائت
 .نده امحكوم گرديدقرار یيل مجازات هاي مختلف حبس 

 نفر  6 م ماه الی يم سالحبس ي. 
  نفر . 15حبس يم سال الی پنج سال 
        نفر 14محکومين جرايم نقدی. 
 ( دالر رمريکائی مي ود.12740) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

ز فساد ابيانگر رمار محکومين محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی  (1جدول شماره )
 است 1399سال  سنبله در ماه اداری وکيت کابل

 تصميم قضائی

تعداد 
 قضيه

 نوو قضيه

 
شم
 اره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی
تعداد 
محک
 وم

برائ
 ت

تعداد 
 متهم

جريمه 
 نقدی

محکومين 
جرايم 
 نقدی

5 - 15 
سال 
 حبس

1 - 5 
سال 
 حبس

يم ماه 
الی يم 

سال 
 حبس

1363 1  2  3  3 3 
سوء استفاده از صالحيت 

 وظيفوی
1 

 2 اخذ رشوت 7 12 1 11 3 3  5 5314

 3 اختالس 2 3  3 2   1 155

 4 تزوير 1 4  4    4 1818

 5 اخایی های غير قانونی 2 16 3 13  10  3 3701

 6 اکتسا  غير قانونی سالح 1 1  1 1    389

 مجموعه 16 39 4 35 6 15  14 12740

( دوسهيه قهرار قضهائی صهادر و رنهها 12مهورد )هم نان محکمۀ متذکره طی اين مدت در 
  .ه استبه مرجو مربوطه ارسال نمودو نواقؤ را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

       
ی از ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناش2جدول شماره )

 فساد اداری
 است 1399در ماه سنبله سال 

 شماره نوو قضيه تعداد قضيه متهمتعداد  سبب قرار مرجو مربوط
 خال و نواقؤ

سوء استفاده از  5 19 5 څارنوالی
 صالحيت وظيفوی 

1 

 2 اختالس 2 10 2 څارنوالی
 3 اخذ رشوت 3 3 3 څارنوالی
 4 اخایی غير قانونی 1 3 1 څارنوالی
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 5 تزوير 1 2 1 څارنوالی
 مجموعه 12 37 12  

ز فساد مبارزه با جرايم ناشی ا هابتدائي همحکمادره صنمونه های از خالصۀ احکام  .2
 اداری 

19/6/1399حکم مورخ   
څارنوالی به جرم وساطت در رشوت لوی  اداری کارمند محکومیت       

څهارنوالی کنتهرول و عنهوانی رياسهت  خهويش يکتن از باشنده گان وکيت بلخ طی عريضه
 رنوالی اسههتيناف وکيههت بلههخ تحههتمراقبهت تحريههر داشههته کههه دوسههيه نسههبتی بههرادرم در څهها

څارنوالی جزای عمهومی نهزد يکهتن از گی بوده و فعال دوسيه تحت رسيدگی رياست رسيد
سهيه څارنواکن قرار دارد وقتی نزد څارنوال موظف قضيه مراجعه نمهودم تها از نتيجهه دو

 ابرايهت همهه چيهز ر  گفت که همرای مدير اداری ما صهحبت کهنڅارنوال برايم گاه شوم ر
 گفت کههڅارنوالی جزای عمومی مراجعه نمودم ميگويد زمانيکه نزد مدير اداری رياست 

(دالههر امريکههايی  از نههزدت ۵۰۰څههارنوال موظههف در بههدل قناعههت نمههودن قضههيه مبلههغ )
  .دم( دالهر امريکهايی قناعهت نمهو۴۰۰مطالبه کهرده بعهد از چانهه زنهی ههای زيهاد بهه مبلهغ )

څهههارنوالی  ارنوالی  موضهههوو  تحههت بررسههیڅههو ههههدايت لههوی  بنههابر عريضههه عههار 
اينهده گرفتهه کهه بعهد از ترتيهب پهالن ، مسهولين رن اداره بهه شهمول نمکنترول مراقبت قرار 

گيرنهده  اقهدام عملهی نمهود کهه مبلهغ رشوت  ( امنيت ملی به گرفتاری شخؤ062رياست )
ههد نخسهت ( دالر امريکايی را بعد از ن انی شد به دسترس متضرر قضهيه قهرار ميد400)

شههاکی تمههاس تيليفههونی برقههرار و چگههونگی پرداخههت پههول و محههل رنههرا م ههخؤ سههاخته و 
ز څارنوالی خواسهته و بعهد ارشوت گيرنده   متضرر را به دفتر کاری خويش داخل بالف 
ئههت گرفتههاری بههداخل دفتههر مههدت ده دقيقههه دو بههاره از دفتههرش خههارج شههده کههه همزمههان هي

مهتهم پهول داده شهده  را از داخهل جيهب واسهکت خهويش مذکور گرديده که در همهين موقهو 
( 400ک يده  و بهه داخهل جعبهه ميهز کهاری اش گذاشهته کهه در جريهان تالشهی محهل مبلهغ )

دالر امريکهايی ن هانی شهده از داخهل جعبهه ميهز موصهوف بدسهت هئيهت موظهف گرفتهاری 
ارزه  دائيهه مبههقهرار گرفتهه و مهتهم را تحهت توقيهف قههرار داده انهد .  قضهيه وارد محکمهه ابت

 رسيده گی بهه جهرايم ناشهی از فسهاد اداری وکيهت کابهل گرديهده محکمهه در جلسهه قضهايی
څهارنوال موظهف قضهيه و بها رعايهت مهاده خويش در حضهور داشهت  19/6/1399مور  

څهارنوالی جهزای عمهومی را در قضهيه اداری  يهی مهتهم مهامور( قانون اجرارت جزا212)
 ( بها۳۷۱( مهاده )۱( فقهره )۳امريکايی طبهق حکهم بنهد )( دالر 400وساطت رشوت مبلغ )

( کههود ۳۸۵( مههاده )۱( و فقههره )۳۷۵( مههاده )۱( کههود جههزا و فقههره )۳۷۲رعايههت مههاده )
 ومذکور به شمول ايام نظارت و توقيفی بمدت يکسال حبس تنفيذی و جهزای نقهدی معهادل 

 نموده است.   جه رشوت و انفصال از وظيفه محکوم به مجازات 
 24/6/1399مورخ  حکم

 محکومیت آمر و عضو کشف حوزه دوازدهم پولیس شهر کابل به جرم اخذ رشوت  
گان ناحيه دوازدهم شهر کابل طی ورقه عر  خويش به رياست   يکتن از باشنده

مبارزه با جرايم سنگين فساد اداری عار  و تحرير داشته که يم با  منزل  سه اتاقه  
دهم موقعيت دارد به منظور حفاظت و نگهداری  از خانه ، ام  در مربوطات ناحيه دواز

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 ، 

ه مسوليت متوجه نگهبان سولر ، و ساير اجناس از منزل ام سرقت و مفقود گرديده ک
ميباشد رمر و معاون ک ف جرايم حوزه متذکره در بدل ارسال اوراا قضيه به مراجو 
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( افغانی طور رشوه مطالبه می نمايد.  متعاقبا رياست مبارزه 30000یيصالح مبلغ )
عليه جرايم سنگين وزارت امور داخله به اساس ورقه عر  عار  طی يم پالن 

وازدهم شاروالی کابل متهم را اهی محمد داود خان مربوط ناحيه دمنظم ک فی  در چهار
( افغانی پول 30000يئت گرفتاری حين اخذ مبلغ )څارنوال موظف وهحضور داشت در 

اوپراتيفی که  قبال ن انی شده بود بالفعل دستگير و به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی 
به جرايم ناشی از فساد اداری وکيت  گیمی نمايند . قضيه وارد محکمه ابتدائيه رسيده 

در حضور طرفين قضيه متفقا  24/6/1399جلسه قضايی مور  کابل گرديده محکمه در
هر يم رمر ک ف حوزه دوازدهم امنيتی پوليس شهر کابل و عضو رمريت ک ف حوزه 

ماده  1( فقره 3)( افغانی طبق حکم بند30000)متذکره را در قضيه اخذ رشوت مبلغ
و 213با رعايت احکام مواد) ( کود جزا385ماده ) 1و فقره  375ماده  2قره و ف 371
کود مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی شان  هر واحد بمدت يم سال و شش (215

ماه حبس تنفيذی ، جزای نقدی معادل و جه رشوت و انفصال از وظيفه و يم  فرد ملکی 
و  372ماده  1فقره  3انی طبق حکم بند را در قضيه وساطت رشوت مبلغ سی هزار افغ

کود مذکور به مدت نه ماه حبس تنفيذی و جزای (373کود جزا با رعايت ماده) 385ماده 
 نقدی معادل وجه  وساطت رشوت محکومين به مجازات نمود.

ي استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد ادار هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و   
 ( گزارش1

الي  1/6/1399يناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ )محكمۀ است
رد ( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مو9( تعداد )31/6/1399

سوء تهام به ا نفر( 21در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )که   هرسيدگي قضائي قرار داد
،  اخایی های غير قانونی  اختالس ، ، اخذ رشوت استفاده  از صالحيت وظيفوی، 

ه نسبت ( تن رنان ب1و اکتسا  غير قانونی سالح   گرفتار شده و از اين تعداد ) تزوير
به  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 20حاصل  و ) عدم وجود دکيل کافی الزام برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار یيل مجازات هاي مختلف حبس 
   نفر. 5 سالحبس يکماه  الی يک 
    نفر. 8پنج سال حبس يکسال الی 
    نفر  . 7محکومين جرايم  نقدی 
 ( دالر رمريکائی مي ود.7725) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومين 

فساد  محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی ازاجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 اداری

 است 1399سال  سنبله  ه در ما 
 ئیتصميم قضا

ضيه
تعداد ق

 

  نوو قضيه
ره

شما
 

 

 تعداد محبوس به حبس تنفيذی

تعداد 
 محکوم

برائ
 ت

تعداد 
 متهم

ريمه 
ج

ی
نقد

ن  
کومي

ح
م

ی
رايم نقد

ج
 

5 
- 

1
5

س 
حب

ل 
سا

 

1 
- 

5 
ل 

سسا
حب

م ماه  
ي

م 
ی ي

ال
س

حب
ل 

سا
 

 1 سوء استفاده از صالحيت وظيفوی 4 14  14 1 7  6 7012

 2 اختالس 2 2 1 1  1   
 3 اخذ رشوت 1 2  2 2    259
 4 اکتسا  غير قانونی سالح 1 2  2 1   1 454
 5 اخایی های غير قانونی 1 1  1 1    

 مجموعه 9 21 1 20 5 8  7 7725$
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 ی صهادر و رنهها راي( دوسيه قرار قضها4متذکره طی اين مدت در مورد ) ههم نان محکم
 .ه استمربوطه ارسال نمود به مرجوو نواقؤ غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

ی از مبارزه با جرایم ناش استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 فساد اداری 

 است 1399ماه سنبله سال  در 
 شماره نوو قضيه تعداد قضيه تعداد متهم سبب قرار مرجو مربوط

 خال و نواقؤ
 1 اخذ رشوت  1 1 1 څارنوالی

 2 تزوير   2 8 2 څارنوالی

اخایی ها غير  1 1 1 څارنوالی
 قانونی

3 

 مجموعه 4 10 4  

ز فساد استيناف مبارزه با جرايم ناشی ا همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 اداری 

 26/6/1399حکم مورخ 
محکومیت دو تن از ساتمنان تصدی ملی محافظت عامه وزارت داخله به جرم سوء 

 ظیفوی استفاده از صالحیت و
رزه کمپنههی انجيلههم فههاسههبق منسههو  قومانههدانی م انسههاتنمنيکههتن از 26/6/1398بتههاريخ 

سايت خوست مربوط تصهدی ملهی محافظهت عامهه وزارت امهور داخلهه بهه رياسهت امنيهت 
از بسههت  18/6/1398عمههومی داخلههی وزارت امههور داخلههه اطههالو مههی دهههد کههه بتههاريخ 

 کيهت خوسهت بهه طهورغير قهانونی در حاليکههقوماندانی مفرزه کمپنهی انجيلهم مقهيم در و
 بههاکی وظيفههه خههويش حاضههر بههودم منفههم گرديههدم و مجههدداا قومانههدانی قطعههه متههذکره مقههيم

 زه کمپنهیسايت پکتيا همرای بنده موافقه نمهوده انهد. اکنهون سهاتنمن نماينهده قومانهدانی مفهر
ظفين مهی نمايهد. مهو ( افغانی دربدل تعين بستی ام مطالبهه15000کابل مبلغ )در  انجليم 

سهرباز  همهرا بهامديريت  امنيتی داخلی بعد از دريافت اطالو داخل اقدام گرديده و ساتنمن 
 ن ههانی شههده  ( افغههانی پههول اپراتيفههی 13000منسههو  قطعههه متههذکره را هنگههام اخههذ مبلههغ )

کمهه و به ارگانهای عدلی و قضهايی معرفهی مينمايهد کهه قضهيه وارد بهه محباالفعل گرفتار 
ه تدائيههه رسههيدگی بههه جههرايم ناشههی از فسههاد اداری وکيههت کابههل گرديههده محکمههه در جلسههاب

سههاتنمن  مههتهم خههويش بحضههور داشههت طههرفين قضههيه متفقهها  5/11/1398قضههايی مههور  
( کهود 403محافظت عامه را در قضيه سوء استفاده از موقف وظيفهوی طبهق حکهم مهاده )

 را در قضيه شهراکت و متهم ديگرکور ( کود مذ215و  213جزا با رعايت احکام مواد )
 ( کهود جهزا بها در نظهر58( کود جزا با رعايهت حکهم مهاده )403متذکره طبق حکم ماده )

هفتهاد  -( کود مذکور هر واحد به جزای نقدی مبلغ هفتاد 215و  213داشت احکام مواد )
امها  نمهوده  اسهتهزار افغانی انفصال از وظيفه و طرد از مسلم محکومهان بهه مجهازات 

 گی بهه جهرايم ناشهی ازڅارنوال دوسيه به محکمهه اسهتيناف رسهيدقضيه نسبت عدم قناعت 
 24/6/1399فسهاد اداری وکيهت کابههل  محهول گرديههده محکمهه در جلسههه قضهايی مههور  

راء حسههب هههدايت مههاده راتفههاا  بهههدرحههال حضورداشههت طههرفين قضههيه و مسههاعد حقههوقی 
مصههدوريه  5/11/1398فيصههله مههور  ( قههانون ت ههکيل و صههالحيت قههوه قضههائيه 54)

 است .ه محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم ناشی از فساد اداری وکيت کابل را تائيد نمود
 26/6/1399حکم مورخ 
پولیس  امنیتی چهارم حوزه سوم تولی بلوک و قوماندان سوم تولی معاونمحکومیت 

 عدالت ازتطبیق  کابل به جرم ممانعت
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 مبلهغ مطالبهه بر مبنی محکمه ستره قضايی مراقبت اداره عنوانی يکفرد عريضه به اساس
 در خهارجی و داخلهی امنيهت قضهيه متهم حبس سال ده کاهش قبال در افغانی (250000)

 (27) نمبهر اسهتعالم یريعههد وگهرد مهی توظيهف قضهايی مراقبهت اداره هيئهت تميهز مرحله
 چهارم حوزه به ساحه  کابل امنيه قوماندانی نمايندههمرا با    اداره رن 1/2/1398 مور 
 شههخؤ  گيرنههدهرشههوه  مههی رونههد شههخؤ پههول گيرنههده گرفتههاری غههر  پههوليس امنيتههی

 واقهو هوتهل در يهم  1/2/1398 مهور  ظهر از قبل دقيقه 11:45 ساعت عار  را به
 بهه تسهليم و خود خاله پسر برای گرفته و شنزد از را متذکره مبلغ و خواسته کاروان سليم
پسر خالهه اش پهول را بهرای پسهرش ميدههد    و نمايد تسليم پسرش به تا دهد می هدايت وی

مهتهم بهه  گرفتهاری از بعهد هيئهت. نمايهد مهی فهرار منهزل طهرف و پسرش همهرا بها پهول بهه
 مهتهم  منهزل در  نزديکهی در امها نماينهد گرفتهار نيز را پسرش تا ميروند طرف خانه اش 

 گرفتهاری مهانو و نمودنهد حملهه هيئهت باکی بودند اناث طبقه که وی فاميل اعضای و خانم
 پههوليس نبههود نسههبت بههه هيئههت و نههدنمود مخفههی منههزل در داخههل  و وی را  پسههر مههتهم شههده 

 وکيهت امنيهه قومانهدانی نماينهده و شهوند مظنهون منزل نتوانسته  اند داخل څارنوال و اناثيه
 مهتهم  منهزل در  جهوار بهه هيئهت اينکهه از قبهل داشهته حضهور هيئهت ترکيهب در کهه کابل
 منسهوبين تهن سهه اثنهاء همهين گی نمهوده و درؤلين حوزه چههارم امنيتهی همهاهنبا مس برسد

 در وظيفههوی مسههئوليت نههوو هههيچ کههه دامههاد مههتهم  همههراه پههوليس رنجههر بهها حههوزه متههذکره 
 بها گرفتهاری هيئهت. رينهد مهی محهل بهه  پهوليس رنجهر سهيت درن سهته  نهدارد چههارم حوزه
 از و نمهوده معرفهی را خود چهارم حوزه منسوبين به خويش هويت های کارت دادن ن ان
 ههای حهرف بهه امها رنهان شهوند مهی فراری مجرم گرفتاری به اقدام و کمم خواهان اي ان
 گرفتهاری هيئهت بهاکی و نمهوده حمايت متهم  داماد از بلکه نکرده اعتنايی گرفتاری هيئت
 بهردار تصهوير بهاکی ن هود سهازی مسهتند حنهصه اينکهه خهاطر به حتی و گرديده ور حمله
 هم نههان و گههردد مههی صههحنه بههرداری تصههوير مههانو و نمههوده حملههه قضههايی مراقبههت اداره

 شهوند مهی مهانو هيئهت کهه وقتی و نمايند می باک رنجر به و زده بند دست را هيئت همکار
 هيئهت بها چههارم حهوزه منسهو  هرسهه. نمايهد مهی فيهر خهود کالشهينکوف سالح با  سرباز

نماينهد  و قضهيه  مهی فهراهم را مظنهون فهرار زمينهه ترتيهب اين به و شده گير در گرفتاری
  کابهل وکيهت اداری فسهاد از ناشهی جهرايم بهه رسهيدگی ابتدائيههجهت حل فصل بهه محکمهه 

 بههههه خههههويش 15/5/1399 مههههور  قضههههائی علنههههی راجههههو  گرديههههده محکمههههه در جلسههههه
 تهولی بلهوف و قومانهدان چههارم حوزه سوم یتول متهم معاون  قضيه طرفين حضورداشت

 از ممانعهت جههت تهديهد و قوه استعمال قضيه در را کابل پوليس امنيتی چهارم حوزه سوم
 کههود 215 و 213 مههواد رعايههت و جههزا کههود 461 مهاده 1 فقههره 4 بنههد طبههق عههدالت تطبيهق
 قضهيه در را مهذکور حهوزه مهتهم دريهور  و. تنفيهذی حهبس مهاه شهش شش، مدت به مذکور
 و 213 مهواد رعايهت و جهزا کهود  14  و 540 مهواد طبق ناريه سالح قانونی غير استفاده

 جبههران و افغههانی( 40000)هههزار چهههل مبلههغ نقههدی جههزای پرداخههت مذکوربههه کههود 215
 بهه محکهومين مرمهی فير دو قيمت افغانی( 47.7) هفت اع اريه هفت و چهل مبلغ خساره

څهارنوال قضهيه وارد محکمهه اسهتيناف بت عدم قناعهت . اما قضيه نسنموده  است مجازات
گی بهههه جهههرايم ناشهههی از فسهههاد اداری گرديهههده محکمهههه در جلسهههه قضهههايی مهههور  رسهههيد

( 54)مهاده حکهم طبق قضيه طرفين حضورداشت درحال اراء اتفاا با خويش25/6/1399
 ابتدائيهههه محکمهههه 15/5/1399 مهههور  فيصهههله قضهههائيه قهههوه صهههالحيت و ت هههکيل قهههانون
معهاون تهولی سهوم و قومانهدانی بلهوف تهولی سهوم  اداری فسهاد از ناشهی جرايم به یرسيدگ

 ممانعههت جهههت تهديههد و قههوه اسههتعمال حههوزه چهههارم امنيتههی پههوليس کابههل را در قضههيه 
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 بمهدت نظهارت ايهام ب همول کهودجزا( 461) مهاده( 1) فقهره( 4) بنهد طبهق عهدالت ازتطبيق
 قضهيه درقبهال را مذکور حوزه سربازو يذیتنف حبس ماه شش يکسال  -ماه  شش و يکسال

( 461) مهاده( 1) فقهره( 4) بنهد طبهق عهدالت تطبيهق از ممانعهت جههت وتهديد قوه استعمال
 قضهيه بالـقه در تنفيهذی، حهبس ويکمهاه يکسال بمدت وتوقيفی نظارت ايام ب مول جزا کود

 ده و يکسهال تبمهد مذکور کود( 14) و( 540) مواد طبق ناريه سالح غيرقانونی استعمال
 قيمهت افغهانی هفهت اع هاريه هفت و چهل (47،7) مبلغ خساره وجبران تنفيذی حبس روز

 سهرباز بهه  مهتهم جهرايم ارتکها  اينکهه از نموده اسهت مجازات به محکومين مرمی فير دو
 کهود( 73) مهاده حکهم طبهق کنهد نمهی راقبول تجزيه که شده جمو وطوری بوده واحد هدف
 مهی متهذکره خسهاره و جبهران تنفيهذی حهبس و يکمهاه يکسهال همانا که جزا ترين شديد جزا
 و تطبيق است.   تنفيذ متهم قابل باکی باشد

 در راستای مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
اد مبارزه عليه مسکرات و مو ه اختصاصی گزارش اجرارت قضائی محکمۀ ابتدائيالف: 

 مخدر 
 گزارش  .1

الی  1/6/1399سكرات و مواد مخدر از تاريخ )مبارزه عليه م همحكمۀ ابتدائي
ئي ( دوسيۀ مربوط به انواو مواد مخدر را مورد رسيدگي قضا97( تعداد )31/6/1399

ه ها ن دوسي. در ارتباط به ايه استصادر نمودهای کزم قرار داده و در مورد رنها فيصله 
ن ( ت4عداد )تده و از اين گرفتار ش  به اتهام قاچاا و انتقال مواد مخدر نفر( 141تعداد )

مه قرار مورد محاک( نفر 137رنان به نسبت عدم وجود دکيل کافی الزام برائت يافته و )
 گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار یيل محکوم گرديده اند. 

  نفر 68سال  5سال الی  1حبس . 
  نفر. 39سال  15سال الی  5حبس 
  نفر . 21سال  20سال الی  15حبس 
 نفر . 8سال  30سال الی  20س حب 
   دالر امريکايی. 389يکنفر محکوم به جزای نقدی مبلغ 

  ( کيلوگرام94179,465 مقدار )حکم به محو هم نان به ارتباط قضايای فوا الذکر 
 .شده استانواو مواد مخدر نيز صادر  ( ليتر588)و

رات مبارزه با مسک اختصاصی  (: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه1جدول شماره )
 و مواد

 1399سال    در ماه سنبلهمخدر 

 تصميم قضائی

 مقدار مواد

ضيه
تعداد ق
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 مجموعه 97 94179,465

  .مبارزه علیه مسکرات وموادمخدراختصاصی   ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2
 22/6/1399 مورخ حکم
  اکتری گرام کیلو (740) و مورفین گرام کیلو  (76,880) قاچاق اتهام به حبس سال سی

 انتقال به قوماندانی امنيه ولسوالی اوبه هرات  مبنی بر شخؤ همکار  اطالوبه اساس  
 مقدار مواد مخدر توسح يکعراده واسطه نوو فوربايفور که دارای دو سرن ين يم 

 و ميباشد موظفين مربوطه داخل اقدام شده و واسطه متذکره را در ساحه توقف داده
پوليس و سر ن ينان واسطه رغاز می گردد که منجر به فرار يکی از گيری با در

ه عراد پای مجروح گرديده دستگير و باقاچاقبران گرديده و يکنفر ديگر  که از ناحيه 
( کيلو 740تالشی واسطه مقدار ) حامل مواد به قوماندانی انتقال می گردد . و در نتيجه

هم به .  و متم مورفين از رن ک ف و بدست ميآيد( کيلو گرا880/76گرام ترياف مقدار )
ليه مبارزه ع محول محکمه ابتدائيه اختصاصی ارگانهای عدلی و قضايی معرفی و  قضيه

مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه  در جلسه علنی قضائی منعقده مور  
 نتقالبه اتفاا ررا و بحضور داشت طرفين حقيقی قضيه متهم را  در قضيه ا 22/6/1399

ود ( ک302( ماده )1( فقره )5( کيلو گرام مورفين وفق صراحت بند )880/76مقدار )
رياف ( کيلوگرام ت740يذی و در قضيه انتقال مقدار )سال ( حبس تنف 30جزا به مدت )

س ( حب ( کود جزا به مدت ) شانزده سال304( ماده )1( فقره )6مطابق هدايت بند )
ديد از ( کود جزا مجازات ش73تنفيذی محکوم بمجازات نموده که با در نظر داشت ماده )

بتدای اال( می باشد از س 30( کيلو گرام مورفين که مدت )880/76بابت انتقال مقدار )
يت سايام نظارت و توقيفی باکيش  قابل تطبيق و تنفيذ است . هکذا به مصادره يم 

در و ( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخ32مبائيل معه سيم کارت رن طبق ماده )
 اصدار ( قانون اخير الذکر به محو مقادير بدست رمده مواد مخدر  نيز19مطابق ماده )

فور ( کود جزا يکعراده واسطه فورباي308رديده است و  هم چنان مطابق ماده )حکم گ
 حامل مواد مخدر بدست رمده نيز قابل مصادره پنداشته شده است.

 24/6/1399حکم مورخ 
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 ( گرام مت امفتامین 440ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
ن از يکت هکندهار مبنی براينکباکثر اطالو قبلی مديريت مبارزه عليه مواد مخدر وکيت 

ربوطه موظفين م ميرساند مواد مخدر را  بطور سيار بفروش  ه گان وکيت کندهار باشند
اد مو  داخل اقدام شد ه و  يم نفر همکار مخفی خود را  به صفت خريدار برای فروشنده

 مخدر معرفی مينمايد  و موظفين پول ن انی شده را  به دسترس  شخؤ همکار قرار
ز نزد ( هزار افغانی ا15000( گرام مت امفتامين را در مقابل )200ميدهد که مقدار )

رار فليس فروشنده  خريداری کند . موظفين داخل  اقدام شده  ولی متهم بعد از  ديدن پو
ين از زير ( گرام مت امفتام240می نمايد که بعد از فير هوائی گرفتار ميگردد و مقدار )

گردد بدست می ريد  و متهم به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميسيت عقبی عراده اش 
نی ه علقضيه به محکمه ابتدائيه مبارزه عليه مواد مخدر راجو  گرديده محکمه  در جلس

ا به حضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاا ررا متهم ر 24/6/1399قضائی مور   
( ماده 2( فقره )5تامين طبق بند )( گرام مت امف440در قضيه قاچاا مواد مخدر مقدار )

ال به مدت ده س 3/4/1399( کود جزا از ابتدای ايام نظارت و توقيفی تاريخی 303)
دون بيازده ماه و ده روز حبس تنفيذی محکوم به مجازات و درقضيه راننده گی عراده 

ده ما ( کود جزا به مبلغ بيست هزار افغانی جزای نقدی با رعايت560پليت طبق ماده )
اد ( کود جزا يم عراده موتر حامل مو779( کود جزا محکوم نموده ، طبق ماده )75)

عليه  ( قانون مبارزه19مخدر بدون پليت قابل مصادره پنداشته شده  ونيز طبق ماده )
 مواد مخدر به محو مواد مخدر بدست رمده نيز اصدار حکم گرديده است .

مبارزه علیه مسکرات و مواد  تصاصی اخ گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
 مخدر 

 . گزارش1
الی  1/6/1399)محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 

ئي ( دوسيۀ مربوط به انواو مواد مخدر را مورد رسيدگي قضا62( تعداد )31/6/1399
ها  دوسيه به اينصادر نموده است. در ارتباط های کزم قرار داده و در مورد رنها فيصله 

ن ( ت2عداد )گرفتار شده و از اين ت  به اتهام قاچاا و انتقال مواد مخدر نفر( 85تعداد )
ه قرار مورد محاکم( نفر 83رنان به نسبت عدم وجود دکيل کافی الزام برائت يافته و )

 گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار یيل محکوم گرديده اند .
  نفر. 28 لسا  5سال الی 1حبس 
  نفر.   31  سال     15 –5 حبس 
  نفر.. 19  سال    20 –15حبس 
  نفر .   5سال     30  -20حبس 

واد م ( کيلوگرام2623.365 مقدار )حکم به محو هم نان به ارتباط قضايای فوا الذکر 
 .شده استانواو مواد مخدر نيز صادر  ( ليتر8840)و مخدر

 ( دالر رمريکائی مي ود.3961) غ بهبال مجموعه مجازات نقدی محکومين
مبارزه با  اختصاصی  ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف2جدول شماره )

می باشد 1399سال  سنبله ماه مسکرات و مواد مخدر طی   
 تصميم قضائی 

تعداد  مقدار مواد
 شماره نوو قضيه قضيه

تعداد  تعداد محبوس به حبس تنفيذی تعداد     
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جزای  محکوم 
 نقدی

 متهم ائت بر

 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     5   2 2 1

 4 ترياف 6 495,98 6   281 6 2   4  

 5 چرس  8 1661,4 11   281 11 4 7    

  2 3 1 6     6 8540LT  3 6 مواد کيمياوی 

 7 همکاری با قاچاقبران  2   3   280 3 3      

      1 1     1  300Lt  1  8 م روبات الکولی 

 مجموعه 62 2623.365  85 2 3961 83 28 31 19 5

 عليه مسکرات بارزهم اختصاصی  محکمۀ استينافحکم صادره خالصه :  2
 .وموادمخدر
 25/6/1399حکم مورخ 

 ( کیلو گرام چرس 73ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
( اطالو حاصل NIUموظفين قوماندانی قطعه خاص پوليس مبارزه با موا دمخدر )

مينمايد که يکتن از  قاچاقبران مواد مخدر در مربوطات ناحيه ه تم و دوازدهم شهر 
فروش مواد مخدر را برای پرچون فروشان فراهم ميکند و هرگاه برايش کابل زمينه 

( کيلو گرام چرس را فراهم مينمائيد به 120خريدار پيدا شود طی دو روز زمينه فروش )
منبو وظيفه سپرده مي ود تا برايش خريدار جستجو نمائيد پس از يم سلسله اجرارت 

رای فروشنده منحيی خريدار معرفی اوپراتيفی توسح منبو يم نفر افسر تحت پوشش ب
گرديده که پس از گفتگو فروشنده حاضر به معامله همراه با افسر تحت پوشش گرديده و 

که خواسته باشد توسح موتر  وی  صورت   یياز وی ميخواهد تا انتقال مواد مخدر در جا
مواد قبال گيرد افسر مذکور موترش را در اختيار فروشنده قرار داده و حينيکه ميخواست 

جاسازی شده در دو بالون سياه را  به افسر تحت پوشش در ساحه نساجی بگرامی تسليم 
( کيلو گرام چرس همراه با 73همراه با مقدار ) دو تن نمايد ، گرفتار و به ارتباط قضيه 

گانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردد. به ارو  سراچه دستگير موتر نوو  يکعراده
ابتدائيه مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گرديده و در جلسه قضايی قضيه وارد محکمه 

( کيلو گرام چرس طبق 73متهمين در قضيه قاچاا و انتقال مقدار ) 29/5/1399 مور  
ده( سال حبس تنفيذی محکوم  –( کود جزا به مدت )ده 305( ماده )1( فقره )7بند )

واد مخدر و مسکرات چهار سيت مبايل ( قانون مبارزه با م32گرديده  و هکذا طبق ماده )
( افغانی و مبلغ 2190( دالر امريکائی و مبلغ )50معه سيم کارت های رن ،مبلغ )

( کلدارپاکستانی بدست رمده و يکعراده واسطه سراچه مربوط قاچاقبران 10500)
( کيلو گرام چرس 73( قانون متذکره به محو مقدار )19مصادره شده ونيزطبق ماده )

مده اصدار حکم گرديد است.  اما قضيه نسبت عدم قناعت  متهمين  قضيه به بدست ر
محکمه اختصاصی استيناف رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مسکرات راجو گرديده 

خويش بحضور داشت حقيقی طرفين قضيه به اتفاا رراء  6/1399/ 25محکمه در جلسه 
( قانون 17( ماده )2فقره )( قانون ت کيل و صالحيت قوه قضائيه 54متکی بماده )

( قانون اجرارت جزائی فيصله 267( ماده )1مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقره )
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محکمه اختصاصی ابتدائيه  رسيدگی به جرايم مواد مخدر و  29/5/1399مور  
 مسکرات را تائيد نموده است .

 24/6/1399حکم مورخ 
  نزده سال حبس به اتهام شراکت در قضیه قاچاق

 رمخد مواد با مبارزه مديريت همکاری به تحقيقات و اطالعات رمريت ،اطالو اساس به
 (400) مقدار خالؤ وزن به (K) تابليت (1200) تعداد به پروان وکيت امنيه قوماندانی

 پيوند رد اکنون و   وردهر بدست وکيت رن السراج جبل ولسوالی شکارگاه منطقه از را گرام

 بلکا شهر (16) ناحيه اصلی  گان باشنده  از يکتن الذکر فوا قضيه در بودن یيدخل به

 و تاطالعا رمريت پرسونل توسح  کابل شهر چهارم ناحيه مربوط سوم پروان فعلی باشنده
 رمخد مواد با مبارزه پوليس عملياتی خاص قطعه قوماندانی مساعی ت ريم با تحقيقات

(NIU) رد که  گردد می گرفتار و ت بيت کابل توکي پغمان ولسوالی شرشرای منطقه در  

 هب متهم و گرديده ت بيت م بت (MDMA) رمده بدست مخدر مواد کبراتواری تست نتيجه
  درمخ مواد عليه مبارزه ابتدائيه محکمه محول قضيه و معرفی قضايی و عدلی ارگانهای

ضيه رفين قطبحضور  23/5/1399  مور جلسه قضائی  در محکمه شود. می مسکرات
( 400ار )به اتفاا رراء متکی به دکيل فوا متهم را  در ارتباط  به شريم جرمی در مقد

 ودک (58) ماده رعايت با (303) ماده (2) فقره (5) بند طبق (K) تابليت (MDMAگرام )

 هقضي در و  نموده مجازات به محکوم حبس روز پنج بيست و ماه نه و سال ده بمدت جزا
 (73) ماده طبق و محکوم حبس سال پنج بمدت مذکور کود (71) ماده قطب جنايت در اتفاا
 يباشدم حبس روز پنج بيست و ماه نه و سال ده مدت که جزا شديدترين تنفيذ به مذکور کود

 انمتقاضي باکی مخدر مواد فروش در افراد استخدام قضيه در  هم نان است شده تصريح

 فروش قضيه در ، تنفيذی حبس سال پنج تبمد مذکور کود (310) ماده (1) فقره طبق

 حبس سال سه مدت به مذکور کود (311) ماده (1) فقره طبق معتادين باکی موادمخدر

 ساليک بمدت مذکور کود (692) ماده طبق بازی قمار فعل و محل تهيه قضيه در  و تنفيذی

 جزا ذکورم کود (75) ماده طبق طوريکه ، است گرديده مجازات به محکوم تنفيذی حبس

 وزر پنج بيست و ماه نه و سال نزده مدت که ديگری پی يکی فوا بهای محکوم تنفيذی های

 مواد اب مبارزه قانون (32) ماده طبق و ميباشد  تنفيذ و  تطبيق قابل باکيش مي ود حبس

ار ( هز42و مسکرات به مصادره دو سيت موبايل معه سيمکارت های رن و مبلغ ) مخدر
يه ا قضدست رمده و محو مواد مخدر بدست رمده نيز حکم گرديده  است . امافغانی پول ب

مخدر و  نسبت عدم قناعت متهم قضيه وارد محکمه استيناف رسيدگی به جرايم مواد
 به اتفاا رراء و 24/6/1399جلسه علنی قضائی مور   گرديده محکمه در  مسکرات 

ه ت کيل و صالحيت قوه قضائي ( قانون54بحضور داشت حقيقی طرفين متکی به ماده )
ائيد تمحکمه ابتدائيه را  23/5/1399( قانون اجرارت جزائی فيصله مور  267و ماده )

 نموده است.
 

 


