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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
١٥/٧/١٣٩٩مؤرخ ) ١٢٠٠- ١١٢٦(متحدالمال شماره 

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

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

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

ولتی زون مرکز اصلی شان طور خدمتی در محاکم رسیدگی به قضایای غصب زمین و سایر امالک د
) جلد دوسیه قضایای مربوط فعالً تحت دوران ایـن محـاکم   ١٦ایفای وظیفه مینمایند که به تعداد (

هـم  یقرار دارد که یک تعداد دوسیه ها شامل صورت حال نیز میباشد و روزانه دوسیه های دیگر
ابتدائیـه و  محاکم١٣٩٩جدیداً به محکمه مواصلت می ورزد این در حالیست که در تشکیل سال 

استیناف غصب زمین و سائر امالک دولتی منظور گردیده و یک نقل تشکیل متذکره ذریعه مکتوب 
منابع بشری مقام عالی ستره محکمه ج.ا.ا به ایـن  ریاست عمومی ٣٠/٤/١٣٩٩) مورخ ٣٥نمبر (

محکمه خبر داده شده است.
سـیدگی قضـایای مربـوط از    سوال اینجاست که آیا با وصول تشکیل محاکم متذکره صالحیت ر

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

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

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

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

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

موضوع به جمیع محـاکم و  ای غصب امالک دولتی شهر کابل میباشد، استیناف رسیدگی به قضای
مراجع مربوط تعمیم گردد.))
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هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عموم محـاکم اسـتیناف والیـات و    
مراجع مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیـر نمـوده وفقـاً    

آت مقتضی و قانونی بعمل آرند.اجرا
١٠/٨/١٣٩٩مؤرخ ) ١٣٤١- ١٢٦٧(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
ـ  ٣٠/٧/١٣٩٩شورای محترم عالی ستره محکمه در جلسه مورخ  ت مبرمیـت  ـبا در نظـر داش

) حسب ذیل تصمیم اتخاذ نمود:٤٨٥رسیده گی به قضایای فساد اداری طی تصویب شماره (
))لی و محاکم بمنظور مبارزه مؤثر با جرایم فساد اداری از رهائی موقت مظنونین و متهمـین  ارنوا

ـ   ربوط ـجرایم فساد اداری احتراز نمایند، موضوع غرض توحید مرافق قضائی به جمیع مراجـع م
متحد المال گردد.))

ـ    اکم هدایت تصویب شماره فوق مقام محترم شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله بـه عمـوم مح
استیناف والیات و مراجع مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط خویش تکثیر 

نموده وفقاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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عنایت اهللا حافظتوالونه: قضالیک

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٢٣(

فهرست:

موخود: مطلبوارلسماویپدمرتبودهغويدولونه٥.......................پلوهلهایت
٥................................................مصلحتونه) اتیالضرور(ضروري: یلوم
٧.....................................................مصلحتونه) اتیحاج(حاجي: میدوه
٩..................................................................:ېکعباداتوپهاتیحاج
٩..................................................................:ېکعاداتوپهاتیحاج
٩.................................................................:ېکمعامالتوپهاتیحاج
١٠.....................................................:ېکعقوباتواواتویجناپهاتیحاج

وارلسم مطلب: د موخو ولونه د هغوي د مرتبو د پیاوتیا له پلوهوارلسم مطلب: د موخو ولونه د هغوي د مرتبو د پیاوتیا له پلوه
قوت له پلوه، ضروري مصحلتونو، حـاجي مصـلحتونو، تحسـیني    مصلحتونه د هغوي د درجو د

مصلحتونه او ددې هریو بشپوونکو ته په الندې توه وېشل کېي:
لومی: ضروري (الضروریات) مصلحتونهلومی: ضروري (الضروریات) مصلحتونه

علماوو د ضروري مصلحتونو لپاره  شمېر تعریفونه بیان کي، چې دلته ترې مو یو و په الندې 
توه بیانوو:

خه د اسـالمي  امام غزالي ه وايي: ضروري مصلحتونورحمه اهللا يې په تعریف کې دا رن
شرعې هدف د موخو ساتنه ده، چې د اسالمي شریعت موخې له خلقت خه پنه شیان دي، چـې  

ال ساتنه ده، نو هر هغه شی چې د یادو پنه اصولو پر ـهغه د خلکو د دین، نفس، عقل، نسل او م
حت دی او هر هغه شی چې یاد پنه اصول له منه وي هغه مفسده ده ساتنه مشتمل وي، هغه مصل
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، چې یادو اصولو ته نه پاملرنه د ژوندانه د نظام د و المل او د ١او دفع کول یې مصلحت دی
٢خلکو ژوند ورسره وېي.

  امام شاطبي یې په تعریف کې وايي: ضروري موخې هغه موخې دي چې د ديني او دنیـاوي
نو په رامنته کولو کې ترې داسې ال چاري ده که چېرته یې له السـه ورکـو، دنیـاوي    مصلحتو

مصلحتونه په سمه توه مخ ته نه ي، بلکې د فساد، و او د ژوند په له منه ولو تمامېي او 
٣په آخرت کې د خالصون او جنت خه بې برخې او د یو کاره تاوان سره مخامخ کېو.

وله کـې د  ابن عاشور رحمه ه دي چې په ه بیا داسې وايي: دا هغهاهللا یې د تعریف په ا
ول امت ژوند او همدا شان د هر وي ژوند د هغوي ترالسه کولو ته داسې اتیا لري که چېرته یې 

٤ترالسه نه کي نو نظام یې وېي، په دې مانا چې امت به د فساد او و لوري ته ري.

خيره تعریف کې داسـې وايـي: دا هغـه    دکتور عبدالکره په یو هر ایم زیدان په دې ا
مصلحتونه دي چې د انسان ژوند ور پورې تلی او د ولنې د والېدو ستنه بلل کېي، په دې مانـا  
که چېرته یې د السه ورکو، د ژوند نظام به و، خلک به فتنه کې واقع، چارې بـه یـې ـولې    

٥دبخته او آخرت کې به له عذاب سره مخ شي.وې، په دنیا کې به ب

چې د پورته مصلحتونو ساتنه د الندې دوو چارو په ترسره کولو سره منته راي:
له وجودي پلوه، د هغوي د رکنونو درول او د قواعدو اکل.-۱
له غیر وجودي پلوه، په هغو کې د شته او شوني اختالل له منه ول.-۲

حتونه پنه دي، چې عبارت دي د دین، نفس، نسل، مال او عقل له ساتنې په وله کې ضروري مصل
خه، خو کله چې یاد ضروریات نشت شي، امت بیا د ارویوو سره په داسې توه ورته کېي چې 
بیا پر هاغه حالت نه پاتې کېي، چې شارع یې اراده لري،  چې همدغه و بیا په کراره کـراره  

د زوال سره مخ، یا پرې هغه دمنه له واکمنه شي، چې امت یـې تـر   ددې المل کېي چې امت 
٦ارنې الندې نیولی او یا یې تمه درلوده چې پر امت برالسی ومومي.

.۴۱۷-۱/۳۱۶المستصفی، ١
.۱/۴۱۷مخکین مرجع، ٢
.۱۸-۲/۱۷الموافقات، ٣
.۳۰۰مقاصد الشریعة االسالمية، البن عاشور، ٤
.۳۷۶الوجیز في اصول الفقه، عبد الکریم زیدان، ٥
.۳۰۰مقاصد الشریعة االسالمیة، البن عاشور، ٦
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چې همدغه ضروري موخې د دین له اصولو خه شمېرل شوي او مرتبه یې د عقایدو له اصولو خه 
استازو پرې رات کی او هېچا یې پـر اه  په دوه یمه درجه کې قرار لري، چې له همدې امله ولو 

١اختالف نه دی کی.

امام شاطبي رحمه اهللا وايي: پنه وني ضروریات د دین اصول، د شریعت قواعد او د ملت کلیات 
، په داسې توه که چېرته ینو له دوي ته فساد الره وکي، ول دین له منه وي، دا کـه  ٢دي

د دوي پر ساتنه وال دی، همدا شان د آخرت بریا د دوي له سـاتنې  لکه رنه چې د دنیا سموالی 
٣پرته ناشونې ده.

همدا شان امام شاطبي رحمه اهللا وايي: همدغه پنه وني اصول په مکه مکرمه کې د دعوت اصول 
و او هغه ه چې وروسته په مدینه منوره کې د اسالمي شریعت د فرعي حکمونو بیانولو په اه نـازل  

په دغو سترو کلیاتو کې شامل او ددې ثابتوونکي دي چې د هغوي پر غوتنو دې عمل وشي شوي، 
او موخه یې دا ده چې د هغوي له نېدو خه مخنیوی وکي، په وله کې هر هغه امـر چـې پـه    
حقیقت کې د عمل پر محور رخي تر شا یې د شارع موخه د یادو اصولو ثابتول او له هرې نهـې  

٤یادو اصولو له بطالن خه مخنیوی او د هغو مالت دی.خه یې موخه د

علماوو د پنه ونو ضروریاتو د ساتنې لپاره په الندې توه بېلې بیان کي:  
د دین د ساتنې په موخه یې د بې الرې کوونکي کافر وژنه او هغه مبتدع ته چې بدعت ته بلنه کوي، 

اه چارې د خلکو دین له منه وي.سزاء ورکول ددې المله واجب بللې چې یادې دو
قصاص یې د نفس د ساتنې په موخه، د شرابو لو حد یې د عقل د ساتنې په موخه، د زناء حد یې 

٥د نسل ساتنې په موخه او د غال حد یې د مال ساتنې په موخه واجب بللی.

دوه یم: حاجي (حاجیات) مصلحتونهدوه یم: حاجي (حاجیات) مصلحتونه
ریفونه بیان کي، چې دلته ترې مو یو و په النـدې  علماوو د حاجي مصلحتونو لپاره  شمېر تع

توه بیانوو:
امام غزالي رحمه اهللا دا رنه تعریف کي: په خپل ذات کې دوي ته اتیا نه شته خو د مصلحتونو په 

٦السته راولو او ساتنه کې ترې ال چاري ده.

.۱۲۰مقاصد الشریعة، حمادي العبیدي، ووره! الشاطبي و١
.۲/۴۳الموافقات، ٢
.۲/۳۲مخکین مرجع، ٣
.۱۲۱ووره! الشاطبي و مقاصد الشریعة، ٤
.۱/۴۱۷المستصفی، ٥
.۱/۴۱۸المستصفی، ٦
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ر په همدوي سره، په داسې توـه  ابن تیمیة رحمه اهللا بیا وايي: د خلکو دین او ژوند نه بشپېي م
١که چېرته دوي شتون و نه لري، خلک په مشقت او حرج کې واقع کېي.

امام شاطبي رحمه اهللا یې د تعریف په اه داسې وايي: حاجي موخې هغه موخې دي چې د پراخـوالي  
چا خه مطلـوب  رامنته کولو او تنوالي لرې کولو لپاره ورته اتیا ده، په دې مانا چې کله له یو 

فوت شي، نو هغه په حرج او مشقت اخته کېي، خو دا داسې مشقت نه دی چې عادي فساد ته یې 
٢کچه ورسېي، لکه رنه چې د عامه مصلحتونو پرېودو کې ممکن منته راشي.

دکتور وهبة الزحيلي یې هر اخیز تعریف دارنه کی: حاجي موخې هغه چارې دي چې خلک ورته 
له اتیا لري چې ژوند یې په آسان او آرام سره تېر، مشقت ترې لرې، تکالیف پرې کم او له دې ام

د ژوندانه د سختیوو په زغملو کې ورسره مرسته وکي، په دې مانا که کله دا چارې فوت شـي د  
ژوند نظام یې ورسره نه مختل کېي، نه یې وجود تهدیدوي او نه له کوم ستر خطر او و سره 

ېي، بلکې سخت، تنوالي او ستونزو سره مخ کېي، نو له همدې المله چې کلـه شـرعي   مخ ک
حکمونو حاجي مصلحتونو ته تحقق ورکی، موخه یې د مشقت لرې کول، د تعامل آسانه کول او د 

٣حاجي مصلحتونو په وسیله د  ضروري مصلحتونو ساتنه او مالت دی.

ف خه حرج لرې، د ضروریاتو مالت او چوپ ترسره له حاجي موخو خه هدف دا دی چې له مکل
،  چې په دې اه امـام شـاطبي   ٤او نورو تابع، انو، جزئي او عامو مصلحتونو ته تحقق ورکي

رحمه اهللا دارنه وايي: کله چې په دې خبره پوهه ترالسه شوه نو بیا عاقل شخص هېکله داسې نـه  
ضروري چارو خه راتاوې دي، په ورته توه حکم په وايي، چې حاجي چارې هغه فروع دي چې له 

تحسیني چارو کې هم دی، که چې دوي حاجي چارې بشپوي لکه رنه چې حـاجي چـارې،   
ضروري چارې بشپوي، نو بشپوونکی لپاره د بشپوونکي، بشپوونکی دی لپاره د اصـل، نـو   

٥تحسيني چارې د ضروري چارو فروع او پر همدوي والې دي.

حاجیات له ضروریاتو خه وروسته په دوه یمه مرتبه کې قرار لري، که چې دوي د ضـروریاتو  نو
پېرؤ او د هغو اغراضو ته تحقق ورکوي، نو حاجیات پر رخصتونو او هر هغه ه باندې مشـتمل دي  
چې هغې کې آسانتیا او پراخوالی وي، دا ددې لپاره ترو مکلف هغه ه په ه توه پرته له مشـقته 
ترسره کي چې پرې مکلف شوی، نو له همدې المله د مردارې خوراک، تیمم، د لمانه قصـر او  

.۴۸۹المقاصد عند ابن تیمیة، یوسف احمد بدوي، ١
.۲/۲۱الموافقات، ٢
.۲۵مقاصد الشریعة، محمد الزحیلي،٣
.۱۳۵علم مقاصد الشارع، عبدالعزیز ربیعة، ٤
.۲/۳۳الموافقات، ٥



داسالمی شریعت موخې (مقاصد)  قضاء

٩

په سفر کې روژه خوراک روا شوي، ترو مکلف د دین له رکنونو خه د خپل توان مطابق سـاتنه  
١وکي.

حاجي مصلحتونه پر ضروري مصلحتونو ددې لپاره رارخي ترو ضروري مصلحتونه په داسې توه 
شپ کي چې په ترسره کولو کې یې مکلفین له مشقت سره مخ نه شي او هم د خلکـو د ژونـد   ب

٢چارې د حاجیاتو په وسیله، منالرې، برابرې او له افراط او تفریط خه خالي شي.

د فقهې ول بابونه پر حاجیاتو باندې مشتمل دي، لکه د عباداتو، معامالتو، شرعي عقوبـاتو او نـور   
بابونه.
یات په عباداتو کې:یات په عباداتو کې:حاجحاج

په عباداتو کې د حاجیاتو بېلې ېرې زیاتې دي، لکه د اوبو د کارونې د ضرر، یا نه شتون پر مهاـل  
تیمم کول، د  فرض لمانه لپاره د ودرېدو د نه توان پر مهال پر ناسته لمون کـول، د جمعـې او   

 ېدل، زور ه تهه له فوت کېدو وروسته عادي لماناو شیخ فاني لپـاره د روژې  جماعت لمان
خول، په حج او د جمراتو په ویشتو کې نیابت کول، د ضرورت پر مهال د بدلې (فديي) په ورکولو 
  ،ـه قصر او جمع کول، پر پل، د سفر پر مهال د لمان ینو محظوراتو مباح سره په حج کې د

نه پر مهال له قبلې خه بل لوري او په بې او الوتکه کې د لما٣موزو او جرابو باندې مسح کول
ته مخ رېدل.

حاجیات په عاداتو کې:حاجیات په عاداتو کې:
په عاداتو کې د حاجیاتو بېلې ېرې زیاتې دي، لکه کار کول، له پاکو شیانو خـه پـه طعـام،    
اک، پواک او استونه کې ه اخېستل، په وله کې هغه اندازه طعام چې ژوند پرې ودرېـي  

اجي او د طعام کال او ولونه تحسيني چارې دي، په ورته توه په جامـه  ضروري، پراخوالی یې ح
کې هغه اندازه چې ستر پرې راشي او بدن له یخن او رم خه وساتي ضروري او له دې خـه  

٤زیات حاجي او د رنونو، ولونو او نازک والي خه یې خوند اخېستل تحسیني چارې دي.

حاجیات په معامالتو کې:حاجیات په معامالتو کې:
مالتو کې د حاجیاتو بېلې ېرې زیاتې دي، لکه اجاره، سلم، مساقات، مضـاربت او داسـې   په معا

نور، که چېرته یادو کنو ته جواز نه وو، ورکل شوی، هرومرو یې زیان هغه چا ته رسېده چې یادو 
ـ  اتو چارو ته یې اتیا درلوده، ابن عاشور رحمه اهللا وايي: ېری مباح کنې په معامالتو کې له حاجی

خه دي، لکه شرعي نکاح، د پلرونو او اوالدونو لپاره د نسب ساتنه هم له حاجياتو خه ده، که 

.۱۲۲الشاطبي و مقاصد الشریعة، ١
.۲/۳۲الموافقات، ٢
.۲۲-۲/۲۱الموافقات، ٣
.۲۳۰مقصد الشریعة االسالمية، زیاد احمیدان، ٤



داسالمی شریعت موخې (مقاصد)  قضاء

١٠

اوالدونه ورته د تربيي، ولنیزو، اقتصادي او نورو چارو ترسره کولو لپاره اتیا لـري او پـالر ددې   
تنه او داسـې نـورې   لپاره ورته اتیا لري چې په خپله اوالده باندې ویا ترالسه کي، د کورن سا

چارې له حاجیاتو خه دي، په دې ل کې ينې چارې په پنه ونو ضروریاتو کې هم شاملېي اما 
هغې کچې ته نه رسېي لکه رنه چې د ضروریاتو د تعریف غوتنه ده، د بېلې په توه د نکـاح  

ح اعالنـول، پـه   ينې حکمونه ضروري نه  بلکې حاجي دي، لکه د ولي شتون شرط ل او د نکا
ورته توه راکه ورکه کې ينې حکمونه ضروري نه بلکې حاجي دي، لکه د سود حرامـوالی او   
په کفالت باندې د أجورې اخېستل، که دا چارې مال ساتنه بشپوي، خو خپله په مال ساتنه کـې  

١دخيلې نه دي.

حاجیات په جنایاتو او عقوباتو کې:حاجیات په جنایاتو او عقوباتو کې:
قاعده ده، چې وايي حدود په شبهې سره لرې کئ، یا په خطاء قتـل  د بېلې په توه عقوباتو کې 

کې ددې لپاره چې پر قاتل آسانتیا راشي دیت پر عاقله( ورثه د قاتل) دی، همـدا رنـه صـناعت    
٢کوونکي ضامن ل شوي.

همدا شان د اتیا پر مهال د محظوراتو مباح ل له حاجیاتو خه دي، ترو حرج دفع شي، په ورته 
ه کله چې له ضروریاتو سره مفاسد ېي د عموم البلوی له کبله سترې پول په کار دي، چې تو

په دې اه امام شاطبي رحمه اهللا وايي: شرعي قواعد په خپل اصل کې کله چې بد په کې دننه شي، 
لکه راکه ورکه،  ژوند او داسې نورو کې او په داسې توه دا بد شهرت ته ورسـېي چـې   

کلف د عمل کولو  پر مهال له دې خه پاک نه پاتې کېي چې بد دې هم ورته ورسېي، نـو  م
ظاهره حکم دا دی چې داسې چارې چې بد ته مفضي کېي باید پرېودل شي، اما حق دا غوتنه 

٣کوي چې دا چارې دې که تر سره شي چې اتیا یې په کلي او یا په جزېي توه غوتنه کوي.

غه وايي: ضروري چارې او یا غیر له هغې لکه حاجې او تکمیلي چارې، کله چې له بهـر  همدا شان ه
خه هغوي ته داسې ه دننه شي چې شریعت یې نه غواي، نو په دې حالت کې که شخص ـان  

، د ٤محفوظ اه، د توان تر بریده کوالی شي له حرج پرته د مصالحو په ترالسه کولو اقدام وکي
حمام ته دننه کېدل حاجي چاره او د حرج لرې کولو لپاره سره له هغه فساده چې په بېلې په توه،

حمام کې شتون لري مباح شوې، ارونو ته ننوتل سره له هغه فساده چې په ارونو کې شتون لـري  
روا شوي، ترو حرج دفع شي، په ورته توه په یوه داسې محله کې اوسېدل چې هلتـه اونـیان   

.۳۰۷-۳۰۶مقاصد الشریعة االسالمیة، ابن عاشور، ١
.۲/۲۲الموافقات، ٢
.۳/۵۲۶مخکین مرجع، ٣
.۵/۱۹۹مخکین مرجع، ٤



داسالمی شریعت موخې (مقاصد)  قضاء

١١

ترسره کوي او بل ای د استونې لپاره نه پېدا کېي، هلته استونه کـه روا ده  بد او فحشاء
١چې حرج دفع شي او داسې نورې ورته بېلې.

د حاجیاتو بیان په پای کې ينې هغه فقهي قواعد چې له حاجیاتو سره ایکه لري او له ې خالي نه 
:٢دي، په الندې توه دي

، ژباه: اصل په اعیانو او شیانو کې اباحت او پاکوالی دی.٣والطهارةاألصل في األعیان االباحة-۱
الواجبات کلها تسقط بالعجز او ما عجز عنه العبد من شروط العبادات یسقط عنه، ژباه: ـول  -۲

واجبات په عجز سره ساقطېي او همدا شان چې کله د عبادت له شرطونو خه کوم شخص عـاجز  
شو هغه ترې ساقطېي.

کل من فعل عبادة کما أمر بحسب وسعه فال اعادة علیه، ژباه: هر چا چې عبادت له شوي أمر -۳
او خپل توان سره سم ترسره ک، بیا لې کول يې پرې نه شته.

الکراهة تزول بالحاجة، ژباه: کراهیت په حاجت سره له منه ي.-۴
ه: نهې کای شوې چارې، د هېروونکي األمور المنهي عنها یعفی فیها عن الناسي والمخطئ، ژبا-۵

او خطاء کوونکي لپاره بل شوي.
ما ترک المکلف بجهله بالواجب ال یعیده، ژباه: کله چې مکلف پر واجبو علم و نـه لـري او   -۶

هغه ترې پاتې شي بیا به یې نه راروي.
به، ژباه: هغه ه چې د ما أبیح للحاجة جاز التداوي به، و ما أبیح للضرورة فال یجوز التداوي -۷

حاجت له مخې مباح ل شوي تداوي پرې جواز لري او هغه ه چې د ضرورت له مخې مباح ل 
شي تداوي پرې جواز نه لري.

کل ما احتاج الیه الناس في معاشهم ولم یکن سببه معصیة لم یحرم علیهم، ژباه: هر هغه ه چې -۸
او د ناه المل يې نه ري، ورته حالل دي.خلک ورته په خپل ژوندانه کې اتیا لري

کل ما ال یتم المعاش اال به فتحریمه حرج وهو منتف شرعاً، ژباه: هر هغه ه چې ژوند له هغې -۹
پرته نه بشپېي، حراموالی یې حرج او شرعا منتفي دي.

م حظر دی.األصل في العادات العفو وعدم الحظر، ژباه: أصل په عاداتو کې عفو او عد-۱۰

.۲۵۵- ۲۵۴فقه األولویات، محمد الوکیلي، ١
.۴۹۵-۳۹۴المقاصد عند ابن تیمیة، ٢
.۲۱/۵۳۵مجموع الفتاوی، ابن تیمیة، ٣
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١٢

١تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
پیوست به گذشته

احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
فصل دوم

فهرست:

١٢.................................................................شهادتاحکامانیبدر
سومفصل

١٦.................................................................قسامتاحکامانیبدر
اولمبحث

١٧..............................................................انیحنفمذهبدرقسمات
دوممبحث

٢٥.............................................................انیشافعمذهبدرقسامت

در بیان احکام شهادتدر بیان احکام شهادت
دلیل مشروعیت شهادت:-٥٧٧
در مشروعیت شهادت به عنوان دلیلی از ادلۀ اثبات، کتاب (قرآن کریم)، سنت (حـدیث  اصل 

نبوی) و اجماع (امت) است.
...» واستشهِدوا شهِيدينِ من رِّجالكُم«اما دلیل آن از کتاب (قرآن کریم) این فرمان الهی است: 

خود را شاهد بگیرید...) ترجمه: و دو نفر از مردان (عادل) ٢٨٢(سورۀ البقره آیه 
) ترجمه: و دو نفـر  ٢(سورۀ الطالق آیه » وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مّنكُم«هم چنان این آیۀ مبارکه: 

مرد عادل را از خودتان شاهد و گواه بگیرید.

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

پوهنحی ادبیات پوهنتون بغداد، استاد و رئیس سابق پوهنحی تحقیقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتـون  
بغداد.



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء

١٣

البینۀ علـی  «اما دلیل مشروعیت آن از سنت: (حدیث نبوی) این فرمودۀ نبی کریم (ص) است: 
ترجمه: اقامۀ بینه بر عهدۀ مدعی و ادای یمین (سوگند) متوجه مدعی » ن علی من انکرالمدعی والیمی

علیه است.
اقـم  «در حدیث دیگری از نبی کریم (ص) آمده است که ایشان برای ولی مقتـول فرمودنـد:   

هتمه الیکم بِرفَعلَه اَدا داریـد، دو  ترجمه: باالی کسیکه ادعای قتل مقتول تان ر» ١شاهدین علی من قَت
شاهد بیاورید (هرگاه ادای شهادت نمودند و شهادت شان قبول شد آنگاه قتل بر وی ثابت میگردد) 

و او را به شما (اولیای مقتول) به تمامی وی می دهم.
از رافع بن خدیج (رض) روایت کرده اند که گفت: مردی از انصار در خیبر کشته شده بـود،  

(ص) رفتند و این موضوع کشته شدن مقتول را به عرض حضور شـان  پس اولیای مقتول نزد پیامبر 
ألکم شاهدان شهدا علی قتل صاحبکم؟ فقالوا یا رسول اهللا لم یکـن  «رسانیدند. پیامبر (ص) فرمود: 

٢رواه ابوداود.» ثم احد من المسلمین وانما هم یهود قد یجرأون علی اَعظم من هذا...

ه بر اثبات قتل رفیق تان شهادت بدهند؟ گفتند: ای رسول خدا! ترجمه: آیا دو نفر شاهد دارید ک
در آنجا (خیبر) هیچ یکی از مسلمانان، نبوده اند و بلکه یهودیان هستند که گاهی کارهای بزرگتری 

از این را جرأت می کنند و انجام می دهند... این حدیث را ابوداود روایت کرده است.
اما دلیل شهادت از اجماع (امت):

فقهای مذاهب مختلف فقهی، شهادت را از ادلۀ اثبات شمرده اند و در مورد اعتبار آن به حیث 
دلیل اثبات هیچ یکی از فقهاء، مخالفت نکرده  است.

(مکرر) نصاب شهادت در مورد قتل عمد:-٥٧٨
نصاب شهادت در قتل عمدی  که مستوجب قصاص در نفس میگردد، دو نفر مردان عادل اند، 

، و عامۀ علماء نیز همین را گفته اند. مگر گروهی که از حسن ٣امر فقهاء تصریح کرده اندبه همین
نقل قول کرده اند که او گفته است: شهادت در قتل مانند شهادت در زناء است، زیرا قتل به اتالف 

نفس تعلق دارد، لذا به زناء مشابهت یافته است.
و گفته است: و برای ما دلیل این است که قتل یکی ابن قدامه حنبلی این قول حسن را رد کرده 

از دو قصاص (قصاص نفس و قصاص مادون نفس) است، لذا مشابه قصاص طـرف (عضـو بـدن)    
٤است. دیگر اینکه حد زنا حق اهللا است که رجوع از اقرار در آن پذیرفتنی  است.

١.در نزد ظاهریه: قتل به شهادت یکنفر مرد و دو نفر زن ثابت می گردد

١-»هتمهمه آن چیز را به وی داد. (مترجم)»: عطاه الشئ بِر
.٣٧ص ٧یل االوطار للشوکانی، ج ن-٢
مراجع سابقه.-٣
.٧ص ١٢المغنی و شرح الکبیر ج -٤
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این قول از عطاء و حماد نیز روایت شده است و آنان گفته اند: در اثبات قتلی که موجـب آن  
قصاص است، شهادت یک نفر مرد و دو نفر زن قبول می شود، بر قیاس قول شهادت یکنفر مرد و 

دو نفر زن در دعاوی مالی.
مواردی است که برای این قول را ابن قدامه رد کرده و گفته است: قصاص در نفس از آن گونه

دفع و اسقاط آن احتیاط الزم باید صورت گیرد و لهذا به سبب شبهات دفع میگردد، در حالیکه در 
» أَن تضلَّ إِحداهما فَتـذَكّر إِحـداهما الْـأُخرىٰ   «شهادت زنان شبهه است، بدلیل فرمودۀ او تعالی: 

بودند، یک مرد و دو زن را (شاهد بگیرید) و این دو ) ترجمه: و اگر دو مرد ن٢٨٢(سورۀ بقره آیه 
زن باید  با هم شاهد قرار گیرند تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند...

اوزاعی و زهری به همان رأیند که عطاء و حماد، بر آن بودند، مبنی بر اینکه قتلی که موجب آن 
ال بدان به اثبات میرسند لذا برای اثبات آن شـهادت  قصاص است، به شهادتی ثابت میگردد که امو

دو نفر مرد یا شهادت یک نفر مرد و دو نفر زن، کفایت می کند، این رأی را شـوکانی صـاحب   
٢کتاب نیل االوطار ، مورد تائید قرار داده است.

٣احکام شهادت در اثبات دعوای که موجب قصاص در مادون نفس میگردد:-٥٧٩

شهادت دو شاهد را برای اثبات موجب قصاص در نفـس، شـرط   -فقهاءجمهور-کسانی که
میدانند، برای اثبات موجب قصاص در مادون نفس نیز شهادت دو شاهد را شرط می پندارند، مگـر  
امام مالک بن انس، شهادت دو شاهد را جز در اثبات موجب قصاص در نفس، یعنی جز در اثبـات  

ا در اثبات موجب قصاص در مادون نفس، امام مالک گذراندن قتل عمد و عدوان شرط نمی داند، ام
یک شاهد و یمین (سوگند) مجنی علیه را جایز می پندارد، این مسأله در نزد امام مالـک بروجـه   
استحسان است چنانچه ابن القاسم از وی روایت کرده است، این در حالی است که از کسانی کـه  

زی شنیده نشده است.قبل از او بوده اند، در این خصوص، چی
برخی از فقهاء در مذهب مالک به جو از شهادت دو نفر زن و یمین (سوگند) مجنی علیـه در  

جراحات عمدی در مادون نفس، رأی داده اند. در حالیکه برخی دیگری بر این نظر و رأی نیستند.
دد، به یـک  در اینجا به نظر میرسد که اثبات جرم تجاوز بر مادون نفس که موجب قصاص میگر

شاهد و یمین (سوگند) مجنی علیه به پیروی از رأی امام مالک صورت میگیرد، چونکه در حقیقـت  
جرم به شهادت یک نفر شاهد ثابت گردیده و سوگند مجنی علیه برای تقویت شاهد واحد اسـت و  

بـه  چنین نیست که مجنی علیه، شاهد دوم شمرده شود، گرچه وی ادای سوگند نماید، زیـرا از او 
عنوان شاهد پرسیده نمی شود، بلکه جهت صحت شهادت شاهد و تقویت آن، سوگند یاد می کند. 

.٣٩٦ص ٩، المحلی البن حزم، ج ٣٨٨ص ٢بدایۀ المجتهد البن رشد ج -١
.١٤٨ص ٩المغنی ج -٢
.٣١٦ص ٢التشریع الجنائی االسالمی ج -٣
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عالوه بر این برخی از فقهاء، نصاب معینی را در شهود، شرط نمی پندارند پس نزد این فقهاء بـرای  
اثبات جرمی که موجب قصاص در مادون نفس است، شهادت یک نفر شـاهد، صـحیح اسـت،    

نکه قاضی صدق شهادت وی را ترجیح داده و آنرا بپذیرد.مشروط بر ای
١احکام  شهادت در اثبات موجبات دیت ها و ارش ها:-٥٨٠

اثبات موجبات دیات و اروش به شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن:-أ
جنایت های که موجب دیت نفس میگردند، مانند قتل خطاء، قتل شبه عمدی که موجب دیـت  

عمدی که طفل یا مجنون، مرتکب آن گردیده باشند، جرایم تجاوز بر مادون نفـس  باشد مانند قتل
که موجب دیات و اروش می شوند، نه موجب قصاص مانند جراحت جایفه و دیگر جراحات. این ها 

همگی، به شهادت دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن، ثابت میگردند.
شهادت یک مرد و دو زن، ثابت نمی شود، زیرا برخی (از علماء) گفته اند: جنایت در بدن، به 

این جنایتی است که مشابهت به قصاص دارد.
یعنی ثبوت جرایمی که موجب آن ها دیت یا ارش باشد، به شهادت یک مـرد و دو  -نظر اول

یعنـی  –یعنی آنچه که بدان ها ثابت میگردد، مال اسـت  -صحیح تر است، زیرا موجب آنها-زن
پس مشابهت به بیع دارد و از آنچه که موجب قصاص است، جدا می شود، زیرا دیت است یا ارش. 

در قصاص و موجب آن شهادت زنان قبول نمی شود.
به شهادت  زنان با مردان ثابت میگردد. -مراد از مال در اینجا دیت یا ارش هاست-امال مال

تا بـه ایـن   » ...ن آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍيا أَيها الَّذي«خداوند (ج) به این حکم تصریح فرموده اند: 
وامرأَتان ممن ترضونَ فَإِن لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌواستشهِدوا شهِيدينِ من رِّجالكُم«فرمودۀ او تعالی: 

ورده اید! هنگامی که دین مدت ) ترجمه: ای کسانی که ایمان آ٢٨٢(سورۀ البقره آیه » من الشهداِء
داری (به خاطر قرض یا داد و ستد) به یک دیگر، پیدا کند...) تا این فرمودۀ او تعالی: و دو نفـر از  
مردان عادل خود را بر (این حق) گواه و شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از 

اب کنید.کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخ
همه اهل علم بر این امر قایل اند و در مورد اتفاق نظر دارند.

ب: اثبات آن به شهادت یکنفر مرد و یمین مدعی:-(مکرر)-٥٨١
موجبات دیت ها و ارش ها به شهادت یک نفر و یمین (سوگند) مدعی اثبات میگـردد، همـان   

دعوی ثابت می شود، ایـن در حـالی   گونه که در دعاوی مالی به یکنفر شاهد مرد و یمین مدعی، 
یعنی دیت ها و ارش ها به شهادت در جنایتی -است که شهادت در جنایتی که موجب آن مال است

که موجب آن قصاص است، قیاس کرده نمی شود، زیرا قصاص مجازاتی است که برای اسـقاط و  

.١٥١ص ٩المغنی ج -١
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ردد، نیز باید از احتیـاط  دفع آن باید احتیاط شود، لذا در شهادتی که بر اساس آن قصاص ثابت میگ
١کار گرفته شود.

اثبات موجبات دیت ها و ارش ها به شادت دو زن و یمین مدعی:-٥٨٢
دیت هـا و ارش  -فقهای مالکی بر این رأی اند: جرایمی که مجازات مالی را موجب می شوند

مین شهادت دو به شهادت دو نفر زن و یمین مدعی ثابت میگردند، زیرا اثبات دعاوی مالی به ه-ها
زن و یمین مدعی قابل قبول پنداشته می شود، چونکه دو زن به جای یک مرد می ایستند، لذا مدعی 
با شهادت آنها سوگند داده میشود، چنانچه با شهادت یک نفر مرد، سوگند داده می شود. به همین 

ثابت میگردد. گونه دعاوی که موجب آن مال است از دیت و ارش به شهادت دو زن و یمین مدعی
خالی از مرد باشـد، قبـول   -یعنی شهود-ابن قدامه حنبلی این قول را رد کرده است: (هرگاه بینه

نمیشود، چنانچه اگر چار زن شهادت بدهند و دوتای شان قایم مقام یک مرد شمرده شوند، پس باید 
ید قبـول شـود در   در اثبات دعوی کافی باشند و در دعاوی غیر مالی شهادت یک مرد و دو زن با

حالی که چنین نیست.
دیگر اینکه شهادت دو زن ضعیف است بناًء به شهادت یک مرد با ایشان قوت مـی یابـد در   
حالیکه یمین (مدعی) ضعیف است، پس یک ضعیف با ضعیف دیگر یکجا ساخته میشود و قابل قبول 

٢نیست.)

فصل سومفصل سوم
در بیان احکام قسامتدر بیان احکام قسامت

تعریف قسامت:-٥٨٣
در (فعل) اقسم، قسماً و قسامًۀ، و معنی آن، این است که او را به سـوگندی قسـم   قسامت مص

داد. در اصطالح شرع، قسامت عبارت است از سوگند های مکرر در دعوی قتل به شروط معینـۀ  
آن. فقهاء در چگونگی اجرای آن و در بارۀ آنچه که بدان ثابت میگردد، آرای مختلف دارند.

روش تحقیق:-٥٨١
ظرداشت اختالف فقهاء در مورد قسامت جهت کیفیت اجرای آن و آنچه که بـدان ثابـت   با ن

میگردد و در بارۀ بعضی از شرط ها و جزئیات آن، من این گونه مفید دانستم که این فصل را به چند 
مبحث تقسیم نمایم و آرای هر مذهبی را در مبحث جداگانه ایراد و این دسته بندی قرار آتی است:

قسامت در مذهب حنفی ها.-اولمبحث 
قسامت در مذهب شافعیان.-مبحث دوم
قسامت در مذهب مالکیان.-مبحث سوم

.٣١٨ص ٢المی، ج التشریع الجنائی االس-١
.١٥٤- ١٥٣ص ٩المغنی ج -٢
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قسامت در مذهب حنبلیان.-مبحث چهارم
قسامت در مذهب زیدیه.-مبحث پنجم
قسامت در مذهب جعفریه.-مبحث ششم

مبحث اولمبحث اول
١١قسمات در مذهب حنفیانقسمات در مذهب حنفیان

ن و آنچه که بدان ثابت میگردد:موجب قسامت و چگونگی اجرای آ-٥٨٤
در نزد حنفیان، موجب قسامت آن است که وقتی شخص مقتولی در محلۀ پیدا مـی شـود، در   
حالیکه قاتل وی شناخته نشود، پس پنجاه تن از مردان آن محله که ولی مقتول آنان را انتخاب مـی  

ظ: (باِهللا ما قَتلُناه وال علمنـا لَـه   نماید، سوگند داده می شوند و آنان سوگند یاد می کنند به این الفا
قَاتالً) یعنی سوگند یاد می کنیم به نام اهللا که ما او را نکشته ایم و نه میدانیم که او را چـه کسـی   

کشته است.
بعد ازینکه سوگند یاد کردند، دیت (مقتول) برایشان واجب میگردد.

بن ابی مریم (رض) روایت کرده انـد کـه او   حنفیان به حدیثی استدالل ورزیده اند که از زیاد
گفته است: مردی نزد حضرت پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا! من برادرم را در قبیلۀ بنی 
فالن، کشته یافتم. پیامبر علیه السالم فرمود: پس برو و پنجاه کس را از آن قبیله جمع کن و آنـان  

کشته اند و نه میدانند که او را کی کشته است. گفـت:  سوگند یاد کنند به نام ذات اهللا که آن را ن
ای رسول خدا! من غیر از این دیگر برادری ندارم که با من برود و آنان را سوگند دهـیم. پیـامبر   
(ص) گفتند: بلکه در این صورت برای تو صد شتر است. (یعنی دیت برادر مقتول خود را مسـتحق  

میباشی.)
دعی علیهم که عبارت اند از اهل محله داللت دارد نـه بـر   این حدیث بر وجوب قسامت بر م

مدعی. هم چنان با وجوب قسامت، داللت دارد بر وجوب دیت بر آنان (اهل محله).
روایت کرده اند که سیدنا عمر رضی اهللا عنه در مورد قتیلی که در بین دو قریه پیدا شده بود آن 

نزدیکتر به مقتول را مورد بازپرس قرار داد.) و اهل آن را به نزدیکرتین قریه انداخت (یعنی اهل قریۀ 
قریه را به ادای سوگند قسامت و دیت مقتول ملزم  ساخته و اصدار حکم فرمود.

هم چنان از سیدنا علی رضی اهللا عنه، به همین گونه روایت شده است در حالیکه از هیچ یکی از 
لی (رض) نقل نکرده اند، پس این امر اجمـاع  صحابه رضی اهللا عنهم، مخالفتی را با عمر (رض) و ع

پنداشته می شود.

و ٣٧٢، ص ١٠و مابعد آن، تکملۀ فتح القدیر، عنایت علی الهدایۀ ج ٤٧٣٥، ص ١٠البدایع، ج -١
مابعد آن.
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البینۀ علـی المـدعی   «هم چنان حدیث مشهوری که فرمودۀ پیامبر صلی اهللا علیه وسلم است: 
یعنی اقامۀ بینه بر عهدۀ مدعی است و یمین و سوگند بر دوش کسی اسـت  » والیمین علی من انکر

می شوند، عبـارت از  -حلف-کسانی که ملزم به قسامتکه انکار می ورزد، دلیلی است بر اینکه
اهل محله میباشند، نه مدعیان قتل، (اولیای مقتول).

شرایط وجوب قسامت:-٥٨٥
آنکه باید مجنی علیه کشته شده باشد و این امر به وسیلۀ وجـود اثـر قتـل در وی، از    -اوالً

د.مجروحیت یا ضرب یا خفه کردن و مانند آن ها، دانسته می شو
هرگاه از این آثار هیچ یکی در وجود وی نباشد، پس دیت و قسامتی در مورد وی نیست، زیـرا  
در صورتیکه در وجود وی اثری از قتل نباشد، پس ظاهراً او به اجل خود مرده است و هیچ چیـزی  

بر این موت وی واجب نمی گردد.
او کشته شده است، هـردو  چون احتمال اینکه او به اجل خود فوت کرده است و احتمال آنکه

مساوی اند. لذا بر مبنای شک و احتمال چیزی واجب نمی گردد.
هرگاه از مقتول، بیشتر اعضای بدن وی پیدا شود، قسامت در بارۀ وی به مورد اجراء در مـی  
آید و دیت وی نیز ثابت میگردد، زیرا در این حالت او کشته نامیده می شود. از طرف دیگر چـون  

ی بدنش پیدا شده است، پس اکثر حکم کل را دارد.اکثر اعضا
آنکه مقتول باید انسان باشد:-ثانیاً-٥٨٦

از جمله شروط قسامت آن است که مقتول باید انسان باشد. بنابر این در مورد حیوان چاربـای  
که در محلۀ یک قوم کشته شده پیدا می شود، قسامت و تاوانی نیست.

قسامت بیان نمودیم، فرق نمی کند که مقتول مسلمان باشد یـا  در مورد آنچه که ما از وجوب
ذمی، عاقل باشد یا مجنون، بالغ باشد یا طفل و مرد باشد یا زن؛ زیـرا پیـامبر (ص) در برخـی از    
احادیث در بارۀ مقتولی که یافت شده است، به طور مطلق به قسامت و دیت حکم فرموده اند و آن 

گر حکم اختالف و فرق را می پذیرفت، حتماً آن فرق و تمایز را بیان را شرح و تفصیل نداده اند. ا
میکردند.

از طرف  دیگر در قتل این گروه که بطور عمدی باشد قصاص و اگر به طور شبه عمد و یا خطا 
باشد، دیت واجب میگردد، پس در وجوب قسامت و دیت نیز همین حکم است. هم چنـان برابـر   

حلۀ اهل ذمه پیدا شود یا در محلۀ مسلمان ها، بدلیل اینکه عبداهللا بـن  است که مسلمان مقتول در م
سهل انصاری (رض) را به حالت کشته شده در چاهی در خیبر یافتند و پیامبر خدا (ص) قسـامت و  
دیت او را بر یهودیها الزم گردانید. به همین گونه هرگاه ذمی را به صورت کشته شـده در محلـۀ   

، قسامت و دیت وی بر مسلمانان است. زیرا برای آنان همان چیزی است که مسلمان ها پیدا کردند
برای مسلمان ها است و آن ها متحمل همان غرامتی میباشند که مسلمان ها نیز متحمل آن هسـتند،  

مگر آن چیزی که به  سبب کدام دلیلی مخصوص شده و ویژه گی یافته باشد.
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قاتل شناخته نشود:-سوم-٥٨٧
امت آن است که پس از دریافت مقتول از محله، قاتـل آن شـناخته نشـود. در    شرط سوم قس

صورتیکه قاتل وی معلوم گردد، قسامتی الزم نیست. هرگاه قاتل وی عمداً او را به قتـل رسـانیده   
باشد و قتل عمد ثابت گردد، پس بر او قصاص واجب می آید و اگر قتل خطا باشد، دیت واجب می 

شود.
ض شکایت و دعوی:عر-چهارم-٥٨٨

از جمله شروط قسامت آن است که اولیای مقتول در مورد مقتول شان، باید دادخواهی و دعوی 
نمایند، زیرا قسامت عبارت است از یمین (سوگند) در حالیکه یمین (سوگند) هم چنانکه در سـایر  

دعاوی است، بدون اقامۀ دعوی واجب نمیگردد.
عوی:انکار مدعی علیه از د-پنجم-٥٨٩

از شرط های دیگر قسامت، انکار مدعی علیهم از دعوی است، زیرا یمین (سوگند) بـه سـوی   
کسی توجیه میگردد که منکر باشد و او کسی است که از طرف مدعی، بواسطه دعوی مورد مطالبه 

ینـه  اقامـۀ ب » البینۀ علی المدعی والیمین علی من اَنکَر«قرار میگیرد، چون پیامبر (ص) فرموده اند: 
برای اثبات دعوی بر دوش مدعی و سوگند متوجه کسی است که از دعوی مدعی بر خودش انکـار  

می ورزد.
در این حدیث پیامبر (ص) جنس یمین (سوگند) را بر عهدۀ منکر قرار داده است لذا وجوب آن 

بر غیر منکر، منتفی است.
مطالبۀ قسامت:-ششم-٥٩٠

ه از طرف اولیای مقتول مطالبه شود، زیرا یمین حـق  از شرط های قسامت یکی هم این است ک
مدعی است و صاحب حق است که آن را می طلبد و مطالبه میکند و کسی را که باور دارد حق بـر  
باالی اوست گرچه منکر باشد (سوگند) میدهد. از همین رو در قسامت، اختیار از اولیـای مقتـول   

نان میتوانند، کسانی را که مـتهم مـی کننـد،    است، زیرا سوگندهای قسامت حق آنان است پس آ
انتخاب نمایند و از اشخاص صالح عشیره که میدانند به کذب و ناحق سوگند نمی خورند، طلـب  

حلف نمایند.
حکم ناکل (خودداری کننده) از قسامت:-٥٩١

ای هرگاه یک نفر از کسانی که اولیای مقتول آنان را انتخاب کرده تا سوگند یاد کننـد، از اد 
سوگند سرباز زند و خودداری کند، این شخص نکول کننده در حبس نگهداشته شود تا زمانی کـه  
سوگند بخورد یا اقرار نماید، زیرا در باب قسامت، سوگند حقی است که به ذات خـود مقصـود   
است نه وسیلۀ رسیدن به مقصود که عبارت است از دیت، به دلیل اینکه قسامت یکجا بـا دیـت   

گردد. وقتی که یمین (سوگند) به ذات خود مقصود باشد، پس کسیکه با وجود قدرت از اجراء می 
ادای حقی که به ذات خود مقصود است، امتناع نماید بوسیلۀ حبس مجبور بـه ادای آن میگـردد.   
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مانند کسیکه از ادای دین ذمۀ خود با آنکه قادر به ادای آن میباشد، امتناع می ورزد، تحت حـبس  
می شود تا زمانی که دین خود را ادا کند. به خالف یمین در سایر دعاوی حقوقی، زیـرا  قرار داده 

یمین در سایر حقوق به نفس خود مقصود نیست بلکه وسیله یی است به سوی رسیدن به مقصود که 
عبارت است از مال مدعی به، آیا نمی بینی که آن دو یکجا نمی گردند، بلکه اگـر مـدعی  علیـه    

رد از دعوی مدعی براءت حاصل می کند و اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و اقـرار  سوگند یاد ک
هم ندهد و مال مدعی به را بدهد دیگر چیزی بر او الزم نمی آید، و اما در اینجـا یعنـی در بـاب    
قسامت اگر سوگند یاد نکردند و اقرار هم ننمودند و دیت را پرداختند، قسامت از ایشان ساقط نمی 

س این امر داللت دارد بر اینکه قسامت به ذات خود مقصود است پس اگر سوگند قسامت گردد. پ
را یاد نکنند و از آن خودداری ورزند، بوسیلۀ حبس بدان مجبور ساخته می شوند.

از امام ابویوسف روایت کرده اند که اگر آنان از یمین (سوگند) خودداری ورزند، حبس کـرده  
میگردد و ولی امر وقتی که از سوگند ناامید شد و اولیای مقتول از او شوند و دیت بر عاقله واجب

میخواستند  که آنان را ملزم به پرداخت دیت نماید، ولی امر، خواستۀ آنان را اجابت نماید. به نظـر  
من قول ابویوسف بهتر قابل قبول است، زیرا سوگندهای مدعی علیهم اگرچه به ذات خود مقصـود  

مام کاسانی در استدالل خود ذکر کرده است، مگر باز هم وسیله بـودن آن بـه   هستند طوری که ا
سوی اخذ دیت باقی می ماند. از طرف دیگر غرض از سوگند آنان ایجاب دیت بر ایشان است کـه  

اگر سوگند خوردند آن را بپردازند و اگر  اقرار کردند، به موجب اقرار شان با آنان رفتار گردد.
مکان مقتول:-٥٩٢

برای اجرای قسامت، شرط است موضعی که مقتول در آن جا پیدا شود، مملوک کسی یـا در  
دست کسی باشد، اگر آنجا اصالً در ملکیت کسی یا در دست کسی نباشد، پس قسامت و دیتی در 
آن نیست. هرگاه مقتول در جای پیدا شود که تصرفات آن به عامۀ مردم تعلق داشته باشد، از یکنفر 

جماعت معدودی نباشد، در این صورت نیز قسامت الزم نمی گردد و بلکه دیت واجـب  یا از یک
می شود، زیرا قسامت و دیت بر ترک حفاظت الزم واجب میگردد، لذا وقتی که موضع دریافـت  
مقتول اصالً در ملکیت کسی یا در دست کسی نباشد، حفاظت آن بر هیچ کسی الزم نیسـت لـذا   

ی گردد.قسامت و دیتی هم واجب نم
اگر جای پیدا شدن مقتول، در ذوالیدی عامۀ مردم باشد، حفاظت آن بر عهدۀ عامۀ مردم اسـت  
لکن ایجاب قسامت بر همۀ مردم امکان پذیر نیست به جهت آنکه این یک کار دشـوار اسـت، در   
ا حالیکه ایجاب دیت بر همۀ مردم امکان پذیر است، به خاطری که از بیت المال اخذ میگردد، زیـر 

مال بیت المال، مال عامۀ مردم است، پس گرفتن دیت از بیت المال بمنزلۀ گرفتن آن از عامۀ مردم 
است.
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مقتولی که در دشت بیابانی پیدا شده باشد:-٥٩٣
هرگاه شخص مقتولی در دشت بیابانی پیدا شود که در ملکیت و در ذوالیدی هیچ کسی نباشـد  

وط بر اینکه از هیچ شهر و قریه یی آواز بـدانجا نرسـد و   در مورد آن قسامت و دیتی نیست. مشر
صدا شنیده نشود. در صورتیکه صدا شنیده شود، قسامت بر نزدیکترین جای به آن بیابـان واجـب   
میگردد، زیرا اگر بیابانی که مقتول در آن پیدا شده است، طوری باشد که صدا به آنجـا نرسـد و   

در ملکیت هیچکس نبوده و در ذوالیدی کسی هم قرار کمک کردن هم میسر نباشد، آن جای اصالً
ندارد، پس قسامت و دیتی هم در آن واجب نمی شود. در صورتیکه صدا در آنجا برسد و کمـک  

کردن در آن میسر باشد، پس آن جای از جمله توابع نزدیکترین آبادانی به آن شمرده می شود.
بان پیدا شود، وجوب دیت بر بیت الماـل  راجح و برتر در صورتیکه مقتول در دشت بیا-٥٩٤

است:
قول راجح و برتر آن است که هرگاه مقتول در دشت بیابان و دور از آبادانی پیدا شود آن جای 
از توابع هیچ شهر و قریه یی پنداشته نمی شود، در این صورت دیت مقتول بر بیت الماـل واجـب   

تمام انحای دار اسالم میباشد، پس اگر مقتـولی  میگردد، زیرا دولت ملزم به حفظ و تأمین امنیت در
در هر جهت و ناحیۀ از دار اسالم پیدا شود و آن موضع در ذوالیدی و در ملکیت هیچکسی نباشد، 

پس دولت در قتل وی مسئول است و باید دیت وی را از بیت المال به اولیای آن بپردازد.
المال واجب میگردد:اماکنی که در آنها قسامت نیست و دیت بر بیت-٥٩٥

در اینجا از اماکنی باید نام برد که هرگاه مقتولی در آن اماکن پیدا شود، قسامت الزم نمی آیـد  
ولیکن برای اولیای مقتول، دیت وی بر بیت المال واجب میگردد. اماکن آتی از آن جمله اند:

ه عامۀ مردم از آنهـا  هرگاه مقتول در مسجد جامع یا در جاده های عمومی یا در پل های ک-أ
عبور و مرور می کنند، یافت شود به جهت آنکه اماکن مذکور در تحت ملکیت و ذوالیـدی هـیچ   
کسی نیست، قسامت واجب نمیگردد ولیکن دیت وی بر بیت المال واجب می شود زیرا کنترول و 

وقتی در حفظ مراقبت این مواضع بر عامۀ مردم تعلق دارد و حفظ آن ها بر عهدۀ همگان است، پس 
و مراقبت آن مواضع کوتاهی کنند، دیت مقتول را تاوان دار می شوند و بیت المال دارایی همگـان  

ایشان است، لذا برای اولیای مقتول از بیت المال دیت وی اخذ میگردد.
بازاری که در ملکیت و ذوالیدی مخصـوص هـیچ   -در مورد مقتولی که در بازار عمومی-ب

ود، قسامت نیست، ولی ازانجای که حفظ بازار عامه و رسیدگی به تمام امور آن پیدا ش-کسی نباشد
به عهدۀ عامۀ مردم است و به سبب اینکه آنان در حفظ و مراقبت آن تقصیر ورزیده اند، پس دیـت  
مقتولی که در بازار عامه یافت شده و قاتل آن معلوم نیست، عامۀ مردم تاوان دار میگردند و دیـت  

المال که دارایی عامۀ مردم است اخذ و به اولیای مقتول داده می شود.آن از بیت 
در مورد مقتولی که در محبس (زندان عمومی) یافت می شود، قسامتی نیست چون ملکیت -ج

و ذوالیدی خصوصی محبس از آن هیچکس نیست، زیرا محبوسین (زندانیان) را هیچگونه تصـرفی  
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آنجا مقهور و بی اختیار اند و به حالت سلب آزادی به سر بر محبس نیست به جهت آنکه ایشان در
می برند، لذا دیت مقتول مذکور بر بیت المال واجب می گردد، به علت آنکه ذوالیدی عمومی بـر  

محبس ثابت می باشد.
از طرف دیگر  منفعت محبس متعلق به عامۀ مسلمین است، زیرا محبس به خاطر استیفای حقوق 

، پس ذوالیدی همۀ آنان بر محبس ثابت است و حفظ و مراقبت محـبس بـر   شان ساخته شده است
ایشان الزم و ضروری است و هرگاه مقتولی در محبس پیدا شود که قاتل  آن معلوم نباشد، داللـت  
بر تقصیر و کوتاهی عامۀ مردم در امر حفظ و مراقبت محبس می کند، لذا باید تبعـات آن را کـه   

، متحمل شوند، در حالیکه بیت المال ممثل دارایی ایشان است، پـس  عبارت است از پرداخت دیت
دیت از بیت المال گرفته می شود.

امام ابویوسف گفته است: قسامت و دیت بر اهل زندان (محبوسین) است، زیرا محبوسین یـک  
ن الزم نوع تصرفی بر زندان  دارند و آنان بر  زندان ذوالید هستند لذا حفظ و مراقبت زندان بر ایشا

است، هرگاه مقتولی که قاتل آن شناخته نشود در زندان پیدا شود، دیت آن بـر زنـدانیان واجـب    
میگردد.

بیان علت و سبب وجوب قسامت و دیت:-٥٩٦
علت و سبب وجوب قسامت افتراض (فرض کردن، پنداشتن) وجود تقصیر در اهـل موضـعی   

در حفظ و مراقبت و به کمـک رسـیدن   است که مقتول در آن موضع یافت شده است، اهل محله 
شان این طور پنداشته می  شوند که تقصیر و کوتاهی کرده و به واجب ذمۀ خویش عمـل ننمـوده   

آنان محل دریافت مقتول را با وجود قدرت بر حفظ و نگهبانی آن، محافظت نکرده اند و بـه  -اند
حفظ و کمک کردن خاص علت ترک واجب فعل حفظ، مقصر پنداشته می شوند و هر کسی که به 

تر باشد، به تحمل قسامت و دیت، مسئولیت بیشتر دارد، زیرا او بیشتر از دیگران وظیفۀ محافظـت  
را به دوش دارد، لذا تقصیر  وی نیز از دیگران بیشتر است.

عالوه بر این وی به سبب ملکیت بر موضع یا ذوالیدی متصرفانه بر آن، ذی نفع است پس حفظ 
عهدۀ اوست به خاطری که تحمل تاوان از جهت گرفتن منفعت است، چنانچه در و کمک کردن بر

حدیث شریف نبوی (ص) نیز آمده است، هم چنان باید گفت که هرگاه مقتول در موضعی پیدا شود 
که آن موضع یا به سبب ملکیت یا به سبب ذوالیدی که عبارت از تصرف در آن است به یک نفر یا 

ه باشد، آنان متهم می شوند به اینکه او را به قتل رسانده اند، لذا شـریعت  به گروهی اختصاص داشت
به آنان قسامت و دیت را الزم گردانیده است تا تهمت از آنها دفع گردد. همان  گونه کـه اگـر   
مقتول در بین انبوهی از ایشان دریافت شود، دیت آن را بر آنها الزم گردانیده است و به همین معنی 

بن الخطاب رضی اهللا عنه، زمانی که از او پرسیدند: آیا بر ما الزم است که هـم امواـل   سیدنا عمر
خود  را بدهیم و هم سوگند یاد کنیم؟ اشاره کرده و فرمودند: اما سوگندهای تان به جهت حفـظ  
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خون های تان است. (یعنی قصاص از شما ساقط میشود) و اما اموال که به دیت میدهید به خاطر آن 
که مقتول در میان انبوهی از شما پیدا شده است.است 

هرگاه مقتولی در یک محله یی پیدا شود، در حالیکه قاتل وی معلوم  نباشد، بر اهل آن -٥٩٧
محله قسامت و دیت الزم میگردد، به استناد احادیثی که در مورد آمـده و صـحابه (رض) بـر آن    

اجماع نموده اند.
ت از محله بر دوش اهل محله است و منفعت تصرفات در محله عالوه بر آن چون حفظ و مراقب

عاید ایشان می شود و آنان متهم به قتل مقتول هستند، لذا قسامت و دیت بر آنها واجب میگـردد.  
پس پنجاه نفر مرد از آنان به انتخاب اولیای مقتول سوگند داده می شوند.

ند، سوگند بر ایشان مکرر شود تـا آنکـه   اگر اهل محله پنجاه نفر مرد را تکمیل کرده نتوانست
پنجاه سوگند تکمیل گردد. به دلیل آنکه عمر رضی اهللا عنه، مردان قسامت را که چهل و نـه نفـر   
بودند، سوگند داد وانگهی یکنفر آنان را دوباره سوگند داد تا آنکه پنجاه سوگند تکمیل شد. ایـن  

یکی از صـحابه (رض) در ایـن بـاره    امر در محضری از صحابه (رض) صورت گرفت و از هیچ
مخالفتی برای ما نقل نکرده اند، بنابر آن، مسأله اجماع پنداشته می شود. دیگر اینکه سوگند  هـای  
قسامت، حق ولی مقتول است و او میتواند آن را استیفاء نماید اگر استیفای آن از تعداد پنجاه نفـر  

تعداد مردانی که باید سوگند یاد کنند به پنجاه تـن  مرد ممکن بود، به استیفای آن می پردازد و اگر
نمیرسید، میتواند به وسیلۀ تکرار یمین بر برخی از اهل آن محله، پنجاه یمین حق خـود را مکمـل   
استیفاء نماید. وقتی همه سوگند خوردند، محکوم به پرداخت دیت می شوند و ولی مقتول سـوگند  

داده نمی شود.
و دیت داخل می شوند:چه کسانی در قسامت-٥٩٨

طفل و مجنون (دیوانه) در قسامت داخل نمی شوند، خواه مقتول در غیر ملک آنها پیـدا شـده   
باشد خواه در ملک شان، زیرا قسامت عبارت است از یمین (سوگند) در حالیکه آن دو از اهل یمین 

لیت ادای سـوگند را  (سوگند) نیستند. یعنی  به سبب طفولیت (عدم بلوغ) و جنون (زوال عقل) اه
ندارند. از هیمن رو در سایر دعاوی نیز سوگند داده نمی شوند.

از طرف دیگر قسامت بر کسی واجب میگردد که او از اهل نصرت و پشتیبانی باشد و چـون  
طفل و مجنون فاقد این اهلیت هستند، قسامت بر آنها واجب نمی گردد و هرگاه مقتول در ملـک  

بر عاقلۀ آنها واجب میگردد به سبب تقصیری کـه در تـرک نصـرت الزم    آنها پیدا شود، قسامت
مرتکب شده اند.

در صورتیکه مقتول در ملک طفل و مجنون یافت شده باشد، در پرداخت دیت آن با عاقلۀ شان 
داخل می شوند و اگر در غیر ملک شان پیدا شود، در پرداخت دیت داخل نمی شوند.
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شود از این جهت در دادن دیت داخل می شوند که آنها بمنزلۀ آن اگر مقتول در ملک شان پیدا 
قرار داده می شوند که گویا مباشر قتل اند و این در حالی است که طفل و مجنون به تاوان های مالی 

مؤاخذه میگردند ولی به تاوان های بدنی مؤاخذه نمی گردند.
آیا زن در قسامت و دیت داخل می شود:-٥٩٩

و دیت مقتولی که در غیر ملک وی پیدا شده باشد، داخل نمـی شـود، زیـرا    زن در قسامت 
وجوب دیت و قسامت به طریق نصرت و یاری رساندن است در حالیکه او از اهل نصرت نیست.

در صورتیکه مقتول در سرای او یا در قریۀ که متعلق به اوست که دیگـری غیـر از او در آن   
م می گردد، پس وی سوگند داده می شـود و سـوگند هـای    نباشد، پیدا شود، بر وی قسامت الز

قسامت بر او مکرر میگردد. این در نزد امام ابوحنیفه (رح) و امام محمد بن حسـن شـیبانی (رح)   
است.

اما ابویوسف گفته است: قسامت بر عاقلۀ زن است نه بر خود او. دلیل قول ابویوسف آن است 
در حالیکه زن از اهل نصرت نیست پس در قسـامت  که لزوم قسامت به سبب لزوم نصرت است. 

داخل نمی شود. از همین رو اگر زن از ساکنان محل هم باشد با اهل محله در قسامت داخل نمـی  
گردد.

وجه قول ابوحنیفه و محمد آن است که سبب وجوب قسامت بر مالک، همانا ملکیـت وی بـا   
ده است، اما ملکیت برای وی ثابت است اهلیت اوست در حالیکه این دو در شأن زن موجود گردی

و اما اهلیت به جهت اینکه قسامت، یمین (سوگند) است و زن هم اهلیـت ادای سـوگند را دارد.   
موجودیت معنی نصرت، فی الجمله رعایت میگردد، نه در هر فردی از افراد. مانند مشقت در سفر 

اشته باشد.)(یعنی فی الجمله سفر مشقت دارد نه اینکه هر سفری مشقت د
آیا زن در پرداختن دیت با مرد داخل می شود؟

جواب: آری. زن در پرداختن دیت با عاقله داخل می شود و حصۀ خود را میپردازد.
شخص نابینا (کور) و شخص کافر در قسامت و دیت داخل می شوند:-٦٠٠

د زیرا ایـن  شخص نابینا (کور) و شخص کافر (غیر مسلمان) در قسامت و دیت داخل می شون
گروه هم از اهل استحالف اند و هم  از اهل نصرت.

قسامت در صورتیکه قتل بر معینی ادعا شود:-٦٠١
آنچه را ما از قسامت و احکام آن گفتیم در صورتی بود که ولی مقتول، بر تمامی اهل محله یـا  

ها یا بر یک نفر معینی ادعا بر  بعضی از آنها  به طور غیر معین ادعا می نمود. اما اگر بر بعضی از آن
کرد که آن افراد معین یا این یک نفر معین، مجنی علیه را عمداً یا به طور خطا به قتل رسانده انـد،  

پس جواب همان است که در شأن قسامت و دیت، آن را بیان نمودیم.
اهـل  از امام یوسف نقل کرده اند که او گفته است: قیاس این است که قسامت و دیت از باقی

محله ساقط میگردد و به ولی  مقتول گفته می شود: آیا بر مدعی  علیه بینه یی برای اثبات دعـوی  
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خود داری؟ اگر گفت: ندارم، مدعی علیه به یک یمین، سوگند داده می شود، وجه ایـن قـول آن   
ی است که در این حالت قیاس اجرای قسامت را منع می کند به احتمال اینکه قتل از طرف دیگـر 

غیر از ایشان به وقوع پیوسته باشد. در حالیکه ما تنها به نص شرعی قسامت را در صـورتی قابـل   
اجراء دانستیم که مقتول در مکانی پیدا شود که منسوب به مدعی علیهم باشد و مدعی نیز قتل وی 

ن میگردد که را  باالی آنان  کرده باشد و در ماورای آن مسأله بر اصل قیاس باقی می ماند و مانند آ
هرگاه ولی مقتول ادعای قتل وی را بر یک نفر از غیر محلۀ که مقتول در آن یافت شده است مـی  
کند، (قسامت و دیت از اهل محله ساقط میگردد.) ولی در استحساق، قسامت و دیت بر اهل محله 

محله صورت واجب میگردد زیرا در اطالق احادیث قسامت تفصیلی در میان اینکه دعوا بر همه اهل
گیرد یا بر واحد معینی از ایشان نیامده است و نص در این باره مطلق است. لذا قسامت و دیـت در  

هردو حالت به جهت اطالق احادیث در وجوب دیت و قسامت، واجب میگردد.
مبحث دوممبحث دوم

١١قسامت در مذهب شافعیانقسامت در مذهب شافعیان
شرط های وجوب قسامت:-٦٠٢

ال. ـثابت میگردد نه در غیر آن از قبیل جرح یا اتالف مشافعیان گفته اند: قسامت  تنها در قتل
یعنی تنها در اعتداء بر نفس ثابت میگردد نه در اعتداء بر مادون نفس از قبیل مجروحیـت و قطـع   

اعضای بدن و نه در تلف کردن مال.
) در اصطالح: عبارت است از قرینۀ حالیـه یـا   ٢هم چنان باید قتل در مکان لَوث باشد و (لَوث

مقالیۀ که داللت بر صدق مدعی می کند. یعنی باعث ظن غالب بر صادق بودن مدعی مـی شـود.   
مانند آنکه جسد مقتول یا قسمتی از آن مثل سروی در محلۀ که از شهر کالن منفصل است، پیـدا  
شود و قاتل وی نیز شناخته نشود و بینه هم در اثبات قتل وی نباشد. یـا اینکـه مقتـول در قریـۀ     

که متعلق به دشمنان وی است پیدا شود، فرق نمی کند این دشمنی عداوت دینی باشد یـا  کوچکی 
عداوت دنیایی مشروط بر اینکه این عداوت باعث انتقام گیری و قتل گردد و در آن قریه به جـز از  

آن دشمنان مقتول دیگری بود و باش نداشته باشد.
متفرق شوند و مقتولی در میان آنها پیدا شـود،  یا اینکه گروهی به هم آیند و ازدحام کنند و بعد 

مثل اینکه بر سر چاهی یا بر دروازه کعبه ازدحام کنند وانگهی پراگنده شوند و مقتولی در بین ایشان 

، و مابعد آن.١٠٩، ص ٢مغنی المحتاج، ج -١
امور که دلیل قاطعی در لوث: بفتح الم و سکون واو... عبارت است از قرینۀ داللت کننده بر امری از-٢

آن نیست. از همین قبیل است قول ایشان (فقهاء) در قسامت: هرگاه شخصی در محله یی کشته شود و قاتل 
وی معلوم  نباشد و در بین مقتول و مردم آن محله، لوثی وجود داشته باشد. (قسامت الزم میگردد.) (معجم 

) (مترجم)٣٩٤ق قینبی  ص لغۀ الفقهاء، د.محمد رواس قلعه جی، د. حامد صاد
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دریافت گردد. به علت قوی بودن ظن، مبنی بر اینکه این گروه اند که آن مقتول  را کشته انـد. در  
ن مقتول بوده باشند.اینجا شرط نیست که آن گروه دشمنا

در لوث و قسامت ظهور خون و وجود جرح، شرط نیست، زیرا قتل گاهی به وسیله خفه کردن 
و فشردن بیضه ها و مانند آن ها صورت میگیرد، اگر اثری از قتل در بدن مقتول دیده شود، قـایم  

د، در این صورت مقام خروج خون شده میتواند. اما اگر هیچ اثری اصالً در جسد میت به نظر نرس
قسامتی الزم نمی شود.

آنچه که به جز از جرح لوث پنداشته می شود و آنچه که لوث پنداشته نمی شود:-٦٠٣
شهادت یک  نفر عادل لوث (قرینه) پنداشته می شود؛ به جهت آنکه گمان به صدق آن حاصـل  

یا شبه عمد باشـد،  میگردد و این در قتل  عمدی است که موجب آن قصاص باشد، هرگاه قتل خطا
لوث (قرینه) محسوب نمی گردد، بلکه مدعی  با آن یکنفر شاهد عادل سـوگند داده مـی شـود    

میگردد.-یعنی  دیت مقتول-وانگهی مستحق مال
هم چنان به شهادت کسانی که قتل عمد به شهادت آنان ثابت نمی گـردد، ماننـد غـالم هـا     

زم می شود) زیرا شهادت این گروه لـوث (قرینـه)   (بردگان) و زنان، (نیز با حلف مدعی  دیت ال
است، زیرا افادۀ غلبۀ ظن را می کند به صدق دعوی مدعی. اخبار فسقه، اطفال و کفار به روایـت  
صحیح تر لوث (قرینه) شمرده می شود، زیرا غالب این است که اتفاق یک گروه بر اخبار از یـک  

.چیز هر چیزی که باشد، جز حقیقت بوده نمیتواند
از جمله لوث (قرینه) موضوع زبان  زد خاص و عام است بر اینکه فالنی، فالن کس را کشـته  
است یا فالن کس را یکی از این دو شخص کشته است، پس مدعی میتواند باالی آن دو نفر اقامـۀ  

دعوی نماید، یا یکی از آنها را تعیین نموده و باالی وی دعوی خود را اقامه کند.
که: فالنی مرا زخمی کرد و یا مرا کشت و مانند آن، لوث (قرینه) پنداشته قول شخص مجروح

نمی شود، زیرا او مدعی  است و ادعای مجرد و بدون اثبات وی قابل پذیرش نیست.
چگونگی اجرای قسامت:-٦٠٤

یعنی کسی کـه وارث  -هرگاه قسامت به سبب توافر شروط و موجب آن واجب گردد، مدعی
د لوث (قرینه) بر قتل نفسی که آن را ادعا کرده است به پنجاه سـوگند، قسـم   مقتول است با وجو

داده می شود، بدلیل حدیث صحیحین (بخاری و مسلم) که از سهل بن خثمه روایت کرده انـد در  
مورد مقتولی که از انصار بود و در خیبر یافت شده بود و متهمین به قتل وی یهودیان بودند، پـس  

آیا حاضر هستید سوگند بخورید وآنگاه مسـتحق خـون   «ه ورثۀ مقتول فرمود: پیامبر اکرم (ص) ب
».خواهی صاحب تان شوید؟

ولی مقتول یعنی مدعی، بر صفتی سوگند بخورد که قاضی  او را سوگند می دهد، مثالً میگوید: 
سوگند به ذات خدا که این شخص مقتول را به قتل رسانده است. اگر حاضـر -واهللا لقد قتل هذا

بود به سوی او اشاره کند  و نام او را بگیرد و در صورتیکه غایب  باشد نسب او را بر شـمارد و  



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء

٢٧

بدان چیزی او را معرفی کند که از دیگران جدا شود مانند قبیله، یا حرفه یا لقبی که او را از دیگران 
متمایز گرداند.

ه بر حسب توجیه باالی شـان  هرگاه مقتول دارای چند نفر  وارث باشد، سوگند های پنجاه گان
توزیع و تقسیم می گردد و کسر آن نیز تکمیل ساخته می شود زیرا یک سـوگند تجزیـه را نمـی    

پذیرد، لذا اگر مقتول تنها دارای سه پسر باشد به هر یکی هفده سوگند داده می شود.
سـوگند داده  به همین گونه اگر یکی از ورثه غایب یا طفل یا دیوانه باشد، وارث دیگر پنجـاه 

شود. اگر وارثی که حاضر است سوگند نخورد، انتظار برده شود تا زمانی که غایب حاضر گردد و 
طفل  بالغ شود و مجنون صحت و عقل خویش را باز یابد.

هرگاه حاضر شدند، هر یکی را به اندازۀ حصۀ وی سوگند دهند. در صورتیکه مـدعی  از ادای  
ول (خودداری) نماید، یمین (سوگند) بر مدعی علیـه برگردانـده   سوگند با وجود لوث (قرینه) نک

میشود و پنجاه سوگند به او میدهند و آنگاه دعوی مدعی رد میگردد.
هرگاه مدعی علیهم متعدد باشند در حالتی که سوگند بر آنان برگردانیده شده باشد هر یکـی را  

پنجاه سوگند میدهند و دعوی مدعی رد میگردد.
که به سبب  قسامت واجب میگردد:آنچه -٦٠٥

به سبب قسامتی که از مدعی است یعنی به سبب سوگند های که مدعی ادا می کند، بر مـدعی  
علیه در قتل خطا یا در قتل شبه عمد دیت بر عاقله واجب میگردد البته در اول دیت محففـه و در  

١دومی  دیت مغلظه است.

سم علیه یعنی  بر مدعی علیه واجب میگـردد و در  اما در قتل عمد دیت فوری و در حال بر مق
مذهب جدید شافعیان قصاصی در قسامت نیست، بدلیل حدیثی که امام بخاری آن را روایت کـرده  

یعنی یا دیت صاحب و رفیق تان » اوتأذنوا بحرب-ای تدفعوا عنه الدیۀ-أما اَن تدواصاحبکم«است: 
را میدهید یا اینکه آمادۀ جنگ می شوید.

ب دیت را به طور مطلق ارشاد فرموده اند و تفصیلی در مورد نـداده انـد، در صـورتیکه    ایجا
سوگند ها موجب قصاص می شدند، حتماً آن را ذکر میفرمودند.

عالوه بر این قسامت حجت ضعیفی است لذا احتیاطاً موجب قصاص نمیگردد به جهت حفـظ و  
صیانت از ریختاندن خون ها. مانند شاهد و یمین.

مذهب قدیم شافعی بر مدعی علیه قصاص واجب میگردد، همان گونه که اگر بینه یی بر قتل در
أتحلفـون و  «اقامه گردد، قصاص واجب می شود؛ به دلیل حدیث صحیحین (بخـاری و مسـلم)،   

در نزد شافعی اصل آن است که دیت از شتر باید پرداخته شود و در قتل شبه عمد دیت مغلظه است و -١
) تذکر دادیم.٤٦٠- ٤٥٨ما دیت مغلظه و دیت مخففه را قبالً در فقره های (
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یعنی آیا سوگند میخورید و مستحق خون صاحب تان می شوید؟ یعنی خون » تستحقون دم صاحبکم
وید.قاتل صاحب تان می ش

و دیگر اینکه قسامت حجتی است که به وسیلۀ آن عمدیت قتل به اتفاق ثابت میگـردد. پـس   
بوسیلۀ آن قصاص نیز ثابت می شود مانندی که در شهادت دو مرد ثابت می شود.

در مذهب جدید شافعی این طور جواب داده شده است که عبارت مقدر در احادیث آن اسـت:  
شوید و از دیت به دم تعبیر فرموده است و از این استدالل مذهب مستحق بدل  دم صاحب خود می 

قدیم که: قتل عمد به شهادت دو نفر مرد ثابت میگردد و قصاص در آن واجب می شود به همـین  
گونه به وسیلۀ قسامت نیز قتل عمد ثابت شده و قصاص واجب میگردد، این طور جواب گفته انـد  

زن در سرقت، مال ثابت میگردد، در حالیکه قطع دسـت در  که: در شهادت یک نفر مرد و دو نفر
آن ثابت نمی گردد، پس در اینجا نیز به سبب قسامت مال (دیت) ثابت میگردد. در حالیکـه قطـع   

رأس (بریدن سر) ثابت نمی شود.
هرگاه مدعی علیه از یاد کردن سوگند نکول و خودداری کند و مـدعی سـوگند بخـورد در    

ی قتل عمد باشد، در این صورت قصاص ثابت میگردد، زیرا نکول مدعی علیه حالیکه موضوع ادعا
از سوگند و خوردن سوگند از طرف مدعی، بمنزلۀ اقرار از طرف مدعی علیه است، و به اقرار قتل 

عمد و قصاص ثابت میگردد.
چه کسی در قسامت سوگند می خورد و چه کسی مستحق دیت می شود:-٦٠٦

ل بوده و خون بهای وی را مستحق میگردد، در قسامت سوگند داده می هرکسی که وارث مقتو
شود، خواه مسلمان باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق، محجور علیه (ممنوع التصرف) باشد یا غیـر  

محجور علیه.
کسیکه وارث خاصی نداشته باشد، در قتل وی قسامتی نیست، گرچه آنجا لوث (قرینـه) هـم   

هت اینکه مستحق معینی وجود ندارد زیرا دیت وی به عامۀ مسـلمانان تعلـق   وجود داشته باشد، ج
دارد و تحلیف عامه مسلمانان ممکن نیست. ولی قاضی  کسی را نصب کند تا باالی کسیکه قتل به 
او نسبت داده شده است، اقامۀ دعوی نماید و او را سوگند دهد. اگر نکول کرد آیا بـاالی او بـه   

حکم کند یا نی؟ دو وجه است؛ وجه راجح تر آن است که متهم مـدعی  سبب نکول وی از حلف
علیه در حبس انداخته شود تا زمانی که سوگند یاد کند یا اقرار  نماید، در قول مرجوح بـه سـبب   

نکول بر او به پرداخت دیت حکم صادر گردد.
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کتور عبدالکریم زیدانولیکونکی : د
يحسامژباونکی : قضاوتپوه حضرت ل 

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه

سد ذرایعسد ذرایع--اووم دلیلاووم دلیل

دسد ذرایع تعریف - ٢٢٨
ده ،  که هغه ذرایع د وسایلو په معنا دي او ذریعه یوه یزته د رسیدلو دوسیلي  او الرې په معنا

یز مفسده یا مصلحت او که قول او یا عمل وي  .
سایلو غلبه موندلې  ده  ، نوکه چیرې وویل خو د ذرایع د اسم اطالق په فساد دمنجرکیدو  پرو

شول: دا یز دسد ذرایع  له باب خه دی ، په دې معنا دی چې : نوموی یز په فساد  دمنجر 
کیدو وسایلو دمنعې له باب ینې دی .

مباح او جایزدي ، ، یا دا چې ذاتاًٌيفاسد او حرام دنجر کیدونکي افعال ، یا ذاتاًپه فساد م-٢٢٩
، لکه دنشه راوونکو یی مورد ، دخپل طبیعت له مخې  په شراو ضرر او فساد منجر کیلوم

مایعاتو ل چې د عقل د فساد المل ري او قذف چې د ناموسونو ( نوامیسو) د داغداره کیدو 
.لو) منجرکیيدوبو په اختالط (یسبب کیي او زنا چې د افرادو دمني  دا

منعه کولو کې یو له بله د نظر اتفاق لري او په حقیقت کې دا افعال د سد علماد دې افعالو خه په 
هم نه داخلیي ، که چې داتاٌ  حرام دي ، خو -چې زمون د بحث مورد دی–ذرایع په دایره کې 

په مفاسدو منجر مباح او جایز افعال په ووله دي :
حت یې راجح او مصلدي ، چې دا، او لهغه چې په مفسده منجر کیدل یې یرکم  :لومی ول

هغې ې ته کتل چې مرکه پرې کیي  ( خواستاري ترې کیي ) مفسده یې مرجوح ده، لکه :
جوته ده انورو کرل(کرنه)، هغې ې ته کتل چې پرضدیې  شاهدي ( واهي ) ورکول کیي او د

رتب کیي منعه تمفاسد مچې نه شو کوالی دا افعال په دې استدالل سره چې کله کله پرهغو یني
کو ، که دهغوی مفسده د هغوی په مصلحت کې داخل شویده د احکامو دتشریع نظرهم پردې 

چاره داللت لري او په دې هکله ، علما هی کوم اختالف نه لری .
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شارع د ې خبره د دې دعدت دپای ته رسیدو او پای ته نه رسیدو په تاومنلې ده ، حال دا چې 
قضاوت منلی دی ددې د ر ه شارع د شهادت پربنستیا نه ویلو احتمال هم شتون لري ، همدارن

، حال دا چې د شاهدانو د درواغ ویلو احتمال هم شتون لري ، همدارنه ، دعادل واحد خبریې هم 
منلی دی ، که ه هم د ده د ضبط اوحفظ دنه شتون احتمال هم شته رنه چې دا احتماالت 

رع ورته  کومه توجه او پاملرنه نده کې .مرجوح دي ، شا
هغه ه چې په مفسده یې منجرکیدل زیات وي ، چې دا ، مفسده یې دهغه  له –دوهم ول 

مصلحت خه خورا راجح (غوره ) ده ، لکه دفتنې او  اغتشاش پرمهال د وسلې پلورل ، مثال دعقار 
په توه له هغه ینې د قمارکولو( جوار اجاره هغه چاته چې ترې حرامه استفاده  کوي ، د بیلې 

کولو) دای په عنوان استفاده کوي ، همدارنه ، دمشرکانو خدایانو ته سپکې سپورې ویل دهغه چا 
په حضورکې چې فرد پوهیي  که چیرې نوموی دا سپکې سپورې واوري ، سترتن تعالی جل  

وکو) پلورل چې په -دا نورو(کشمشوجالله ته سپکې سپورې وایي اوپه همدې ترتیب په هغه چا
دې معروف دی چې له کشمشو خه د شرابو په جوولو اشتغال لري . 

هغه ه چې په فساد منجرکیي په دې دلیل چې مکلف ، له هغه ینې ، په هغه ه –درییم ول 
یي ، کې استفاده کوي  چې د هغه لپاره وضعه شوی نه دی اوپه دې  خاطر، مفسده رامینته ک

دهغه چاپه یر چې دخپل لومني میه لپاره په ثالثه طالقو، د طالقه شوې ې د تحلیل ( حاللیدو) 
په قصد ، د نکاح په عقد الس پورې کوي  او دهغه چا په یر چې له بیعې خه ربا ته د رسیدو 

لوري اوهغه په ) درهمو پ١٠٠٠لپاره استفاده کوي لکه مودی ( مستعمل) لباس په نسیه  توه په (
نغد ول په نهه سوه درهمو له مشتري ( پیرودونکی ) خه اخلي ( پیري ) په دې مواردو کې 

مفسده تل راجح ده .
په سد ذرایع د عمل په تاو دعلماوو اختالف- ٢٣٠

د دوهم او درییم ول افعالو په تاو ، اختالف شتون لري چې آیا په دې خاطرچې په مفسده 
ع کیي یانه ؟منجرکیي ممنو

حنبلیان او مالکیان معتقد دي چې : ممنوع  کیي ، خو شافعیه اوظاهریه په دې قایل دي چې : نه 
د دې لې دلیل  دا دې چې دا افعال مباح دي اوپه مفسده د هغو د منجرکیدلو ١ممنوع کیي .

 ني او دلوملې استدالل دا دی چې سد ذرایعداحتمال په خاطرنه ممنوع کی دتشریع له مستقلو
اصولو او د احکامو له دالیلو ینې یومعتبر دلیل دی چې احکام  پرې بنا کیي او هغه مهال  چې 
فعل په راجح  فساد منجرکیي او شریعت هم دفساد په منعې او په هغې د منجرکیدو دالرو او 

. لیدل کیي چې دا سوو) د تلو حکم ورکی دی ، نوباید دا فعل ممنوع شي-منافذو ( سوریو

او له ١٧٤ص٤، المغنی ج١١٩-١١٧ص ص٢، بدایة المجتهد ج٦٩، ٣ص٣االم ، شافعی ج-١
٢٨٠، مختصرالطحاوی ، ص٣٩٩ص ٣اوج١٧١ص٢هغې وروسته ، المدونة  الکبری ج
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ه منعې قایل شوي او پله دافعالو مقاصدو ( موخو) او راتلونکو پایلو ته وري اوپه دې  دلیل 
ي ته لو ته له کتنې پرته  دهغوی مباح ودهغوی مباح والی یې معتبر ندی لي ، خو دوهمه  له پایل

و په تا ویې وارد شوي شرعي  عام وري اوپه همدې دلیل ، دهغو په نه منعوالي قایل  شوي  او دهغ
اذن ته پرهغه  ضرر چې احتماالٌ  له هغو خه راوالیي  ترجیح ورکې ده .

دلوم لې رایه پیاوې  ده ، که دوسایلو اعتبار دهغوی په مقاصدو پورې ایکمن دی . ابن قیم  
منجر الرو کوالی شو په په دې هکله وایي : ( رنه چې یوازې دسببونو په طریقه او په مقاصدو

مقاصدو الس  ومومو، نو الرې اودمقاصدو سببونه هم د هغوی تابع ل کیي ، دهغوی اعتبار له 
هغو خه راوال شوی دی او له دې امله ، د محرماتو ( حرامو) اومعصیتونو وسایل ، په مکروه والي  

دو دهغوی د منجر کیدو پربنس او کې ، دمقاصدو تابع دي اوله هغوی ینې منعه هم په خپلو مقاص
ایکه یې له خپلو موخو اومقاصدو سره ده او د طاعاتو اوتقربي چارو وسایل ، دهغو مقاصدو ته 
دهغوی دمنجرکیدو پربنس دهغوی په محبوب کیدلو او مجازوالي کې ده ، که چې دیوې 

ود  چاره ، د موخو او ، خو مقصيمقصودې چارې وسیله ، د مقصود  تابع ده او دواه مقصود د
اهدافو له مقصودیت سره برابره او ورته مقصود ده اودمقصودې چارې وسیله ، د وسایلو له 

١مقصودیت سره ورته اوبرابره ده )

غوره قول- ٢٣١
 خه یومستقل اوخپلواک دلیل نه په دې يهغه کسان چې سد ذرایع د احکامو له دالیلو ،

ال چې مباح  وي ، نور نو جایزندی  چې هغه د دې احتمال په خاطر استدالل لري چې : فعل هغه مه
چې په مفسده منجرکیي ممنوع  کو ، که دا احتماالت کله کله رامینته  کیی او کله کله نه 
رامینته  کیي که د ظن او مان له جملې ینې  دي او ظن هم مون ته له حق خه  کومه ه  

د مفسدېچې دا استدالل کمزوری او ضعیف دی ، که و موویل چې :نه رسوی ، خو حق دا دی 
 یا مرجوح وي ، فعل نه ممنوع کوي او زمون بحث په هغه یز احتمال که چیري نادر(کمیاب) یال

کې دی چې په زیاتو مواردو کې په مفسده منجرکیي ، دارنه  چې د مفسدې په وقوع غالب ظن 
د شریعت په عملي احکامو کې معتبردی . نو دهغه  دثبوت لپاره رامینته کوي او راجح  ظن هم

یقین شرط نه نیول کیي . همدارنه ، د مخه ، له هغه احکامو خه چې شارع د غالب ظن له مخې 
تشریع  کي دي ، ینې مثالونه ذکر شول، لکه د واحد خبرمنل ، د واهي ( شهادت ) منل، او 

تاو دې د خبرمنل. جوته ده چې دا  احکام د راجح مصلحتونو دخپل عدت  دپای ته رسیدلو په 
د تحقق لپاره  تشریع شوي دي ، که ه هم د خبر ورکوونکي ، شاهد او ې د درواغو احتمال ته  

،  مون به په راتلونکو مبحثونو کې د دوهم يپه پام سره په هغو کې مرجوح مفاسد هم شتون لر

٢٠- ١١ص ص٣اعالم الموقعین ج-١
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رمهال چې شارع د راجح  او محتمل الوقوع مفسدې د له مینه ولو قول له دالیلو خه د بحث  پ
په موخه تشریع کي  دي ، یادونه وکو .

سربیره پردې ، نه شو کوالی ومنوچې شارع یو یزحرام کي ، خو دهغه اسباب او وسایل مباح 
، د یویز وروی ، یا هغه وسایل دهغو پرخپل اصلي اباحت باقي  پریدي . نو په دې صورت کې

خاصو شرایطو یا –دمباح والي شرط  دا دی چې په یوې راجح مفسدې منجرنه شي او که چیرې 
اکلیو احوالو  ته په پام په دې مفسدې منجرشي ، په دې صورت کې ، ممنوع  ري ، محظور 

ي ، کیي ، لکه رنه چې بیع مباح ده ، خو که چیرې د جمعې د ورې  دلمانه پرمهال ترسره ش
محظور کیي ، او د مشرکانو خدایانو ته سپکې سپورې ویل مباح دي ، خو که چیرې سترتن 
تعالی جل جالله ته د سپکو سپوروویلو په مفسدې منجر شي ، ممنوع  کیي او دغل دالس غوول 
( پریکول) واجب دي ، خو د جې  او جهاد پرمهال واجب  دي چې په تأ خیر واچول شي  ( 

) که  چې دسترتن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم فرمایي : ( التقطع ونیی
االیدی فی الغزو)  ژباه  : ( د جی اوجهاد پرمهال دغل الس نه پرې کیي ) ترو د دمن په 
لوري د محدود ( حدوهل شوی ) فرد د تیتې وسیله او پلمه نه شي ، او هدیه ورکول مباح دي او 

یت ته په کتنه  :دې روا
( تهادواتحابوا ) ژباه : ( یو بل ته هدیه ورکئ ترو ستاسې په مین کې  محبت  رامین ته شي ) 
مستحب  دی ، خو خپل داین  ته د مدیون هدیه ورکول ممنوع  ده که چیرې له واندې خه د دې 

د ربا په مفسدې منجرنه دواو ترمین یوبل ته دهدیې ورکولو عادت  شتون ونلري  ترو دا چاره
شي ، اوله منکر خه نهې واجب ده ، خو که چیرې په یوخورا ستر منکرمنجرشي  ، ترک کول( 

پریودل) یې جایزدي .
، د سد ذرایع  په اصل قایلیدلو او د احکامو د دالیلو په عنوان دهغوی دا ول موارد- ٢٣٢

قرآن او سنت یې د اعتبار په تاو واهي قرارورکولو ته ترجیح  ورکوی  ، که هغه  اصل دی چې
له هغې جملې :١ورکوي .

راعنا وقولوا انظرنا) ( دا استرتن تعالی جل جالله فرمایي : ( یاایها الذین آمنوا التقولو-١
آیت ) .-١٠٤–لبقره سورت 

[ مون ته ووره ژباه : ای مؤمنانو! تاسو هیکله رسول اهللا ته د( راعنا) لفظ مه وایي او ( انظرنا) 
] کلمه ووایاست .

سترتن تعالی جل جالله په دې آیت کې مؤمنان له دې ینې نهی  کي دي چې ووایي : ( راعنا) 
باوجود  د دې چې هغوی له خپل دې قول خه نیک  قصد درلود ، تروله یهودو سره د ورته 

١٤٠- ١٢١ص ص ٣ : اعالم الموقعین ج-و-١
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الی جل جالله رسول صلی اهللا کیدلو په مفسد ې منجرنه شي  چې له دې قول ینې یې د تن تع
علیه وسلم ته له سپکو سپورو خه اراده کوله .

ې لري یوه دا چې مون ته ووره بله دا چې ای زمون شپونکیه (چوپانه) تبصره : راعنا دوه معنا و
خود (انظرنا) لفظ یوازې دا معنا لرې چې مون ته ووره ، یهودو به دمسخرې په توه د سترتن 

ل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم ته راعنا ویل او دوهمه معنایي مقصدوه اوهم د یهودانو تعالی ج
په نزد د(راعنا) کلمه داحمق اوناپوه معناهم ورکوي ( ژبان ).

دشرابو د یو اکي ل هم حرام دي ترو په غپ غپ  سره دمشروب په لو -٢
حرام )  کې په –ره  پرانیستو اوپه محذور ( مانع اوپه پایله کې دنشه راوونکې مادې لوته په ال

: ماأسکرکثیره فقلیله حرام) ژباهلویدلو منجرنه شي او په همدې دلیل ، په حدیث کې راغلي دي : (
هغه ه چې یرمقدار یې نشه راوونکي وي ، دهغه دل مقدارل هم حرام دي ، او د دې چارې 

شوه .علت هم هماغه یز دی چې یادونه یې و
له پرد ې سره خلوت کول حرام دي ترو په محذورمنجرنه شي .-٣
دعدت پرمهال دنکاح عقد حرام دی ، که ه هم کوروالی دعدت له پای ته رسیدو -٤

دمودې وروسته ته  ولویي او داپه دې خاطردی چې دعدت دمودې له پوره کیدو واندې وخت 
وطی په مفسدې منجرنه شي .

لیه وسلم د پوراو بیعې ترم مین له جمع  کولو ینی نهی کیده ترو پیغمبر صلی اهللا ع-٥
دهغو دواو یوای والی په ربا( سود) منجرنه شي .

واندې شارع ، اولواالمر یاقاضي دهغه چا دهدیې له منلو ینې منع کیدي ( چې له -٦
لواالمر یا قاضي په ) دهغوی ترمین د هدیې عادت نه وي  ، ترود ده هدیه له باطل ینې داوخه

پلوي کیدو( طرفدار ) منجرنه شي .
که یوچا خپلې ې ته په دې قصد طالق ورک چې ه د ده له شتمن خه  میراث یو -٧

نه سي ، دې ته میراث ورکول کیي  ، ترو طالق له ارث ینې د ې په محرومولو منجرنه شي 
وا ده چې د صحابه ووینو مجتهدینو ورکې ده ، دا دجمهورو فقهاوو رأی ده او بنس یې هغه فت

او ددې افرادو رأی هم د سد ذرایع پراصل مبتنی ( واله ) ده چې د قرآن اوسنت نصوصو دهغه 
پرسموالي ( صحت ) واهي ورکیده .

کوي ( راجوي ) که ه هم امین وک چې ورک شوی مال له مکې خه راپورته -٨
ه رسول صلی اهللا علیه وسلم ورته امر کی دی چې پرهغه شاهد ، خو دسترتن تعالی جل جاللدی

ونیسي . مبادا چې د طمعې په اثر هغه پ (کتمان ) کي .
شارع افراد د نورو په مرکې ( خواستار ) خواستاري او نورو په قیمت ، قیمت او -٩

جرنه شي .دنورو پربیع ، بیع ترسره کول نهي کي دي ترو د دمن په رامینته کیدو من



داسالمی فقهې بنسونه قضاء

٣٤

شارع له احتکار خه نهې کیده او دمحتکر په تاو وایي : ( یوازې خطا کار افراد -١٠
.په تاو له تنسې سره مخامخ کوياحتکارترسره کوي ) که دا کارخلک د خپلو خوراکي توکیو

که چیرې یووک یویز په زکوة ورکي ، شارع نوموی دهغه له پیرودلو ینې منعه -١١
که هغه  یزبازار ته دخرالو لپاره  واندې شوی هم وي ، مبادا چې  دا چاره په کی دی ، حتی

دې  منجر شي چې هغه زکوة ورکوونکی ، مال په نایزه بیه له بیوز له شخص خه بیرته واخلي ( 
وپیري ) .

شارع ، داین دخپل مدیون دهدیې له منلوینې منعه کی دی ، مردا چې هغه دخپل دین -١٢
یوه برخه وي .( پور) 
دا دالیل اوله دې پرته نوردالیل، داحکامو له دالیلو خه دیو دلیل په عنوان دسد ذرایع  - ٢٣٣

داعتبارلپاره یوکافي حجت اودلیل ري اوهم هغه کسانوچې سد ذرایع یې دشریعت له اصولو ینې 
کی دی ، په دې یواصل نه دی لی ، په خپلو ینو اجتهاداتو کې یې، دهغه په مقتضا عمل

اعتبارچې یوه بل اصل یا قاعده کې داخل دی .
له هغې جملې ، ظاهریه په هغه چا دوسلې دخرولو په بطالن قایل شویدي چې په امان کې د افراد و 
په نسبت د ده د دمن په تاو یقین شتون لري ، په هغه چاد انورو ( کشمشو) پلورل چې یقین 

دشرابو په جوولو کې استفاده کوي باطل لي دي ، که ( دهغوی شتون لري چې له هغو خه 
په اعتقاد ) دا کارپه ناه کې د مرستې له جملې ینې دی او دا هم جایز ندی ، که سترتن 
تعالی جل جالله فرمایي : ( وتعاونوا علی البر والتقوی وال تعاونوا علی االثم والعدوان) ( دالمائده 

١آیت ).-٢-سورت 

ژباه : او یوبل ته په نیک او پرهیزار مرسته وکي اوپه ناه اوتیري باندې یودبل مرسته مه 
.ئکو

احناف دهغه ې په میراث ولو( ارث ) قایل شویدي چې له ارث ینې د دې دمحرومیدلو په 
موخه طالق ورکل شویدی ، په دې دلیل چې هغه دهغه صحابي مذهب بولي چې کوم مخالف ورته 

ندی پیژندل شوی او داسې نورمثالونه .
له دې امله ، لکه هماغسې چې ویل کیي ، یوازي مالکیه ندي چې په دې اصل عمل کوي ، بلکې 

قرافی مالکي  په دې باره کې وایي: مالکیانو یوازې له نوروخه زیات په دې اصل عمل کی دی او 
انو چې په اجماع معتبردي ، لکه د مسلمانعلما اجماع لری چې ذرایع درې لې دي ، لومی : هغه(

) او دهغوی په خووکې د زهرو اچول او دهغه چا پرواندې بتانوته په الره کې اه کیندل(کنستل
سپکې سپورې ویل چې پوهیو په دې حالت کې سترتن تعالی جل جالله ته سپکې سپورې وایي . 

وکرل ، چې نه شو کوالی هغه منعه کو ، په دوهم : هغه ه چې په اجماع لغوه دي ، لکه د انور

٣٤٨ص٩المحلی ج-١
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دې خاطر چې له هغو ینې دشرابو دجوولو ویره شتون لري .  درییم هغه ه چې دهغو په تاو 
اختالف شتون لري لکه آجال ( موقتی) بیوع چې مون په هغو کې ذریعه معتبره بولو ، خونور په دې 

یې حاصل دا دی چې مون له نوروخه زیات په هکله له مون سره مخالف دي له دې امله ، د قض
١سد ذرایع  قایل یو، نه داچې دا قایلیدل به مون پوری اختصاص ولری .

خوله دې سره سره ، یوازې مالکیه او حنابله سد ذرایع د احکامو له اصولوینې  دیو مستقل اصل 
عمل کی دی اوله نوروینې په عنوان قبلوي او په همدې دلیل یې ، له نوروخه زیات هم په هغې 

زیات یې خپل احکام پردې اصل بناکیدي .
سد ذرایع اومرسله مصلحتونه - ٢٣٤

دسد ذرایع اصل  دمصلحتونو داصل تأکیدکوونکی او ینت بخونکی دی ، که په فساد 
منجروسایل او اسباب ممنوع کوي او دمؤکده وجهه دمصلحت له وجوهو خه ده ، نو دا اصل 

ت داصل بشپوونکی دی ، بلکې حتی کله کله ، د سد ذرایع بعضې بې ( صورتونه ) د دمصلح
مرسله مصلحتونو له بوخه ل کیي او په همدې دلیل، وینوچې دمصلحت په اصل قایالن او 

په سد ذرایع قایل شوي اوپه مفسده د هغو د –یعنی مالکیه او دهغوی پیروان –دهغوی علمبرداران 
ه صورت کې د ذرایعو په منعې قایل اوپه یو راحج مصلحت یې د منجرکیدلو په صورت منجرکیدو پ

حرامه هم وي ، او په همدي کې دهغه په پرانیستل کیدو قایل شوي دي ، که ه هم وسیله ذاتاً
دلیل، دوی د اسالمي دولت لپاره جایز بللې ده چې که چیرې کمزوری ( ضعیف ) ؤ د دمن له 

کې د پاتې کیدلو لپاره ، هغه ته یوه مال ورکي او همدارنه د رشوت ورکولو شرینې په امان 
په جوازقایل شوي دي که چیرې رشوت یوازې دظلم یا هغه معصیت د دفع کولو لپاره یوازین الره 
وي چې ضرریې دمال دورکې له ضرر خه زیات دی او همدارنه ، که ه هم محارب دولت ته 

نده خوهغوی دیوسترضرر د دفع کولو یا یوسترمصلحت دجلبولو په خاطر، د مال ورکه  جایز 
٢ت ته دمال ورکه جایز بللې ده .لوسیرانو دخالصولو په موخه محارب ددمسلمانانو دا

نوربیا

د ابوزهره دامام مالک د کتاب له لمن لیک خه په نقل ، زمون د استا٢٠٠تنقیح الفصول، قرافی ، ص-١
تأ لیف

٣٣-٣٢ص ص٢الفروق، قرافی ، ج-٢
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حشمت ابوستیت - الرزاق السنهوری  تألیف دوکتور عبد
ترجمه :دکتورعبداهللا "عطائی"

مصادر قانونمصادر قانون

نقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصرنقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصر
فهرست:

٣٦........................................................:مصردرقانونیخیتارمصادر
٣٦................................................:مصرقانوننیتکودرقضاءوفقهنقش
٣٦........................................:قانونیریتفسمصدردوعنوانبهقضاءوفقه

٣٧....................................:یشخصالاحونیقوانازریغدرقضاءوفقهنقش
٣٨.................................................:یشخصاحوالقانوندرقضاءوفقه

مصادر تاریخی قانون در مصر :مصادر تاریخی قانون در مصر :
قانون مصر از مصادر مختلف گرفته شده، اما مهم ترین آن قانون فرانسه و شـریعت اسـالمی   

قوانین معامــالت مـــدنی، تجـــارتـی، دریایــی، جنایــی، و قـوانیــن    است. 
شخصـیه احوالقانونواست،شدهگرفته–فرانسهقانون–اجــراءات مـدنی و تجـارتی از 

فرانسـه قـانون کهاستمالحظهقابل. استمأخوذ–ریعت اسالمی ش–یعنیدوممصدرازمصر
.  استقانوناینتاریخیورسمیمصدراسالمیشریعتوبوده،یتاریخمصدرمصرقانونبهنسبت

نقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصر:نقش فقه و قضاء در تکوین قانون مصر:
نقش فقه و قضاء در تکوین قانون احوال شخصیه در مصر آنچنانکه گذشت همان نقشی است 

که فقه و قضاء در شریعت اسالمی دارد.  
ن شکلی همان نقشی اســت که فقه و اما در تکوین قانون معامالت مدنی و تجارتی، و قوانی

تقنـین –قضـاء در تکوین قانون فرانسه داشته اند. گفتنی است که قانون گذار مصر هنگام وضع 
را به حال آن باقی گـذاشـته و مصرقضایسویازمقررهقواعدومبادیمجموعۀ–جدیدمدنی

. کندپررا–قدیممدنیتقنین–به جهود و تالشـهای قضـاء که توانسته است عیوب و خالهای 
.  استدادهاثرترتیب

فقه و قضاء به عنوان دو مصدر تفسیری قانون :فقه و قضاء به عنوان دو مصدر تفسیری قانون :
بـه –آمــد گفــته آنچــنانکه –نقش فقـه و قضـاء در تکـوین قـانـون مصـر 

قـانون درقضاءوفقهبنابراینوگردیده،ثابت–رسمیغیرو–مصـدر تفسـیری دوعنـوان
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بـوده، متأثرالتینیرومانیکششهایازبیشترمصرقانونجهتاینازو. باشندنمیورآالزاممصر
. استکمترقانونایندرانجلوسکسونیکششهایو

نقش فقه و قضاء در غیر از قوانین احوال شخصی :نقش فقه و قضاء در غیر از قوانین احوال شخصی :
قضـات لهـذا است،فرانسهقانونهمانندقانونتفسیریمصدردو–عنوانبه–فقه و قضاء 

دراماکرده،مراجعهقضاءوفقهبهقانوننصوصازنصیتفسیردرمیتوانندفرانسهینهبگومصر
ـ بـه کهنیستندملزموباشندمیمخیرآنبهاستنادعدمویاقضائیوفقهیتفسیربهاستناد ام احک

حکمۀ د، مگر در حالتی که حکم با ایراد طعن منقوض گردیده و قضیه بار دیگر به منقضاء پابند باش
حاکم احاله گردیده، تا دائره دیگری از دوائر محکمه " که هیچ قاضی در اصدار حکم منقـوض در  

–رهنمود–آن شرکت نداشته باشد " در این حالــت محکــمه ملـزم اسـت که از حکـم 
–مـه نقض در مسأله قانونی که به آن احاله شده است پیروی کند، البته حکم محکمه نقـض  محک
.  استآورالزامقضیههمینوحالتهمیندرفقط–باشدمینیزفرانسهقضایدرکهآنچنان

گذشته از آنکه محاکم مصر همچنانکه از فقه و قضای مصر استفاده میکننـد در بسـیاری از   
موارد از فقه و قضای فرانسه نیز استئناس میکنند زیرا آنچنانکه یادآور شدیم قوانین مصر از قـوانین  

مأخوذ بوده و آن تفسیری را که فقهاء و قضات فرانسه از قوانین آن کشـور بـه دسـت    فرانسه 
میدهند، خود میتواند تفسیر قوانین مصر نیز باشد، به اضافه آنکه فقه و قضاء در مصـر در مراحـل   
ابتدایی و اولی پیشرفت قرار داشته و محاکم مصر با تأثری که از قانون فرانسه دارند ترجیح میدهند 

عوض مراجعه و استئناس از فقه و قضای نوپای مصر بـه اصـل فرانسـوی آن برگردنـد، بـا      در
درنظرداشت آنکه به منظور استقالل و استغناء از مصادر فرانسه، فقهاء و قضات مصر بایـد سـعی   

فقـه زیرابرسد،آنپختگیکمالبهمصردر–قضاءوفقه–کنند که این دو مصدر تفسیری مهم 
علمـای وجـود وفن،دراینمتخصصمجالتوفقهیتألیفاتوعلمیمراجعوفرتبامصردر

محضمقلدهنوزتاونکردهپیدارسیدستخودذاتیتوهویتبهکنونتابازهمبیگانهومصری
١باشند.میفرانسهفقهای

اگرچه از نقش بزرگ اساتید قانون و تالشهای بی شائبه آنان در راستای روشنگری برای نسل های - ١
آینده قدردانی میکنیم، که به لطف خداوند بزرگ اینک میتوانیم راه کمال را تشخیص داده و به آن نزدیک 

آنکه جزئی از راه را طی کرده ایم، اما آنچه باقی مانده است بیشتر از مراحلی است شویم، و با درنظرداشت 
که ما تاکنون به آن رسیده ایم، و اگر ما تاکنون توانسته ایم فقه نوین را به زبان عربی درست درآوریم، باید 

فقه را " مصری " خالص به یاد داشته باشیم که دو گام مهم تر و با ارزش تر در جلو داریم؛ اول آنکه باید 
بسازیم، که رنگ قومیت و هویت ما در آن نمودار بوده و اثرات عقل خود را در آن ببینیم، زیرا فقه ما تا 

است، اشغالی که در واقع هرگز از هیچ اشغال دیگری کمتر –یعنی اشغال فرانسه –کنون زیر اشغال بیگانه 
هادی و رهبر خود میداند، و هرگز از افق آن دور نشده و به نیست، زیرا فقه مصری تا امروز فقه فرانسه را
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گز شایان ذکر است که قضای مصر قوت و توان خود را تا کنون از قضای فرانسه گرفته و هر
نمیتواند از آن مستغنی باشد اما در راه استقالل یافتن از فقه مصری و تأثرات آن از فقه فرانسه یـک  
گام پیشتر است به خصوص پس از تأسیس محکمه تمیز و جمع آوری و تهذیب احکامی کـه از آن  

صادر گردیده و منتشر می شود. 
یگر جدا بوده و جز مصدری که هر بازهم گفتنی است که فقه و قضاء در مصر تا کنون از یکد

مسـتحکمی ارتبـاط ذاتـاً خود–استفرانسهقضایوفقه–دو از آن الهام میگیرند، که همانا 
.  ندارند

در حالیکه راه برای انجام مساعی مشترک میان آنها فراهم بوده، و میتوانند که با هم آهنگـی  
که قضات احکام خود را بر اساس هـای فقهـی   میان خود این تالشها را تنظیم کنند، زیرا در صورتی

درست و متین نوشته و آن را به نشر برسانند، و فقهاء با ابراز اهتمام به این احکـام آن را شـرح و   
تعلیق نموده و مبادئ فقهی را از آن استنباط کنند، با این عمل کرد، فقهـاء وارد محـیط قضـاء    

قهی زندگی کنند که با این امتزاج هر یک از فقـه و  گردیده، و در مقابل قضات میتوانند در محیط ف
قضاء تهذیب گردیده و قابلیت وجودی خاص خود را می یابد.  

فقه و قضاء در قانون احوال شخصی :فقه و قضاء در قانون احوال شخصی :
علی رغم آنکه فقه و قضاء در تکوین شریعت اسالمی اثر مهمی داشته به خصوص در شـریعت  

جز مصادر تفسیری نبوده، و حتی به همـین  احوال شخصی مصر، اما در حال حاضر این دو مصدر
اعتبار نیز اثر کلی و اساسی ندارند.  

جـز محاکمگونهاینکهگفتمیتوان–وجودصورتدر–و در مورد قضای محاکم شرعی 
درجـز –ایای وارده بر آن تطبیق نمیکنند، و قضات شرعی مقیـد انـد   قضبررااسالمیشریعت

حکم سایه آن است و در صورتیکه بتوانیم استقالل فقهی خود را بدست آورده، و آن را در فضای مصر به 
دنیا آورده تا مصریانه قدم بیاموزد در آن صورت است که میتوانیم گام نهایی و اخیر را برداشته، از دائرۀ 

مصری به دائره ای جهانی شدن وارد گردیده و میتوانیم جزئی از وجائب انسانی خود را در راه قومیت فقه
تقدم و پیشرفت فقه جهانی که فقهاء آن را " قانون مقایسه ای " مینامند اداء کنیم ... و از مهم ترین وسائلی 

یعت شرق و الهام آن، که ما را به هدف می رساند، اهتمام و ارج گذاری به شریعت اسالمی است، شر
شریعتی که عصارۀ اذهان متفکر و زادۀ صحرای آن است که در همه سهل و صحراء و دره های آن رشد 
کرده، و قبضه ای از نور شرق و مشکاتی از نور اسالم است، شریعتی که شرق و اسالم در حدود آن مالقی 

ده اند که دوگانه دیده نمی شوند، این گردیده و هریک در آمیزش نورانی در یکدیگر بگونه ای ممزوج ش
شریعت اسالمی که اگر اکناف آن گسترانیده شده و راه آن هموار شود، درسهایی عظیم آن روح استقالل 
فقهی قضائی، و قانونی را در امت ما زنده میکند، به نحوی که پس از زنده شدن میتوان جهان را در نور آن 

نون را به انسانیت هدیه نماید. دیده و بخشهائی از فرهنگ جهانی قا
از افتتاحیه کتاب استاذ سنهوری : النظریه العامه لاللتزامات، جزء اول " فی نظریه العقد ". 
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تطبیـق راحنیفـه ابوفقهیمذهبازراجحقولکه–باشدشدهیحتصرقانوننصدرکهمسائلی
جـای لهـذا معین،مذهبیکمقلدحتیومجتهد،اندمقلد–شرع–قضاتاساسبدینکنند،
عی در نهضت شریعت اسالمی و گسـترش آن، و همگـام   شرقضایاگرکهماندنمیباقیتعجب

اثری نداشته باشد.  کردن آن با خواسته ها و ضرورتهای تمدن جدید 
همچنانکه فقه شرعی همانند قضای شرعی از تأثیر گذاری بر شریعت اسالمی به دور است، زیرا 

ده محدودی از عاستثنایبه-١٩٥٠سالهای–فقهای شریعت اسالمی در مصر در عصر حاضر 
ده است، که تألیفات آنان همه مقلد اند، که البته امام فقهای مجتهد مرحوم استاذ شیخ امام محمد عب

و نظریات و فتاوای آزاد اندیشانه ایشان که متوافق با روح عصر و زمان است دارای اثر بسیار مهمی 
در بیداری فقهاء و وجوب باز کردن دروازه اجتهاد فقهی داشته است. گذشته از آنکه هیچ یـک از  

ا ندارد که خود را مجتهـد  فقهای معاصر هر اندازه ای که کشش اجتهادی داشته باشد جرئت آن ر
بگوید، زیرا در اندیشه ای فقهاء چنین رشد و نمو کرده است که دروازه اجتهاد تا ابد بسـته مـی   
باشد، که بدون تردید این گونه انجماد فکری منهی عنه خداوند بوده و با سنت پیشرفت در همــه  

زمینه ها از جمله قانون در مخالفت واضح و آشکار است.  
کر است که شماری از فقهای شریعت اسالمی بعضی از ابواب فقه را به روش عصـری  شایان ذ

خالصه کرده، و فهم آن را برای مردم و دانش جویان فقه شرعی آسان کرده اند، و این گونه کتابها 
و رسائل علمی و مقاله های فقهی که در االزهر تدریس میشود، قضات محاکم نیز از آن در اصـدار  

اسالمی در مسائل احوال شخصی، معامالت، و ابواب وقف استفاده میکنند، و مرحوم احکام شرعی
" قدری پاشا " این احکام را جمع آوری نموده و با کمک عده ای از فقهاء، تقنین معروف خـود را  

و سبب شده است که بسیاری از فقهاء مؤلفات خود را به جای نصوص قانون وضعی ١وضع کرده.
ری که با واقع عملی و تطبیقی متوافق نمی باشد. البته در توضیح جهود فقهای شریعت قرار دهند، ام

اسالمی تالشهای فقهای سرزمین هندوستان، و خاور شناسان وارد نیست، زیرا ما در اینجـا فقـط   
نهضت فقه در مصر را بررسی میکنیم.  

ین فقه اسـالمی انجـام   یادآوری میشود که تالشهای فقهی مورد بحث همه و همه از سوی متخصص
نگردیده، بلکه بخشی از این تالشها توسط فقهای غیر متخصص همانند قدری پاشا، انجام گرفتـه و  
عده دیگری هم که متخصص فقه اسالمی بوده اند از مؤسسات علمی غیر ازهری فارغ شده اند. اما 

ده و شاگردان بـزرگ وی  مؤسسه االزهر شریف میتواند که با داشتن فارغانی همانند امام محمد عب
افتخار داشته و امانتدار شریعت محمدی "ص" بوده و این مسئولیت خطرناک و عظیم را آنچنانکـه  

در گذر تاریخ به عهده داشته این رسالت و امانت را به نسل حاضر نیز توضیح دهد.

اگرچه وصف مؤلف قدری پاشا به " تقنین " دقیق نمی باشد، زیرا " تقنین " مستلزم صدور مجموعه های -١
در مصر صادر نشده است. قانونی متوافق است، که در واقع چنین قوانینی
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»علیزوی«نویسنده : هما 

طرز رسیدگی به  قضایای مدنی ؛حقوق عامهطرز رسیدگی به  قضایای مدنی ؛حقوق عامه
خصیه در محاکم افغانستانخصیه در محاکم افغانستانو احوال شو احوال ش
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دعوی نکاح:دعوی نکاح:
بعضا اتفاق می افتد که در ضمن انصراف از نامزدی جانب مقابل  دعـوی نکـاح را مینمایـد  در    
اینصورت محکمه قبل ازهمه طبق هدایت قانون اصول محاکمات مدنی اطمینان خودرا بـه شـهرت  

..١عقد نکاح حاصل مینماید
حاضرین مجلـس  چند تن از روی این ملحوظ محکمه از مدعی نکاح طی استعالم رسمی میخواهد تا 

عقد را به محکمه حاضر نماید هرگاه در میان اظهارات حاضرین مجلس در مورد انجام عقد توافـق  
ن قرار رد دعوی نکاح را آموجود باشد در اینصورت محکمه قرار دوران دعوی را صادر و در غیر 

.صادر مینماید
مکلف میباشـد تـا دعـوی خـویش را در مـدت      بعد ازصدور قرار دوران دعوی ، مدعی قانوناً

بعد از تقـدیم  قانون مذکور روز)  به محکمه تقدیم نماید در صورتیکه مدعی طبق صراحت ۳۰معینه(
جه را نیز به محکمه ارایه ؤر مدر محکمه حاضر نکرده و عذرا) روز دعوی خویش۳۰عریضه الی (

ننماید محکمه قرار ترک خصومت را صادر مینماید این قرار بر خالف سایر دعاوی تابع اسـتیناف  
یکماه دعوی خودرا به محکمه نیاورد قرار مدتخواهی میباشد ولی هرگاه مدعی برای بار دوم الی
٢.دوم ترک خصومت صادر و این قرار نهایی میباشد

و دعوی مدعی از دایاد معینه دعوی خود رادر دو کاپی به محکمه تقدیم نمیعمدعی در مدرصورتیکه
طرف هیئت قضایی محکمه  مطالعه میگردد هرگاه صورت دعوی مدعی دارای نـواقص تشـخیص   

برای مدعی الی سه مرتبه  وقت داده میشود تا به اصالح دعوی خود بپردازد بعد از صـحت  گردد
حال را طی تعرفه محصولی به بانک پرداخته و بـا  افغانی محصول صورت۶۰۰دعوی مدعی مبلغ 

ن در برابر اخذ آحال درج میگردد و یک کاپی ارایه رسید بانک به محکمه دعوی مدعی در صورت
را در دو کاپی به محکمـه  روز دفاعیه خود)١٥تسلیم شد به مدعی علیه داده میشود تا در مدت (

٣.حاضر نماید

یقانون اصول محاکمات مدن۱۰۴ماده١
یاصول محاکمات مدن۳۶ماده ٢
قانون محصول فیصله جات محاکم   ٣
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١قانون اطی ادعا و مدافعات طرفین قضیه ،برای مدعی موقع داده میشود تا مطابق هدایت تعازبعد

دعوی خویش را به اثبات برساند  و به این منظور برای مدعی استعالمآ تفهیم میگردد تا شهود خـود 
.روز معینه به محکمه حاضر نمایده را قبال به محکمه معرفی و ب

حاضـر تا شاهد خود را به محکمـه  احضار شهود  مهلت داده میشود برای مدعی الی سه مرتبه هب
نماید هرگاه شهود مدعی از جانب هیئت قضایی پذیرفته شد به تزکیه سری شهود میپردازد و به ایـن  

مستوره) یاد میگردد قاضی در آن شهرت مکمـل  منظور محکمه ورقه سوالیه را که  در فقه بنام( 
کی طور سربسته و مخفی  ارسال مینماید   مزکی  سواالت مطرح شده را شهود را مینویسد برای مز

جواب داده وورقه متذکره را بطور سر بسته دوباره به قاضی اعاده مینماید در صورتیکه شهود عادل 
و مقبول الشهادت خوانده شده بودند، شهادت شان پذیرفته میشود بعد از اینکه از مدعی علیه رسما 

در صورتیکه مدعی علیه نتواند جرح شهود را آنطوریکه ادعا ؛د پرسیده میشود در مورد جرح شهو
مثال گفته باشد کـه شـاهد پسـر مـدعی اسـت      .نموده بود با اسناد و مدارک به اثبات برساند

.ت بعدی محکمه را انجام تزکیه علنی تشکیل میدهد آاجرابناء
ا در حضور طرفین تزکیه را در مجلس قضچنانچه مزکی ها در مجلس قضا فراخوانده شده و  شهود 

.مینمایند
در صورتیکه شهود مدعی از طرف محکمه مورد قبول قرار نگیرد از مدعی در مورد حـق توجیـه   

حکم محکمـه  نمود سوگند به مدعی علیه استعالما پرسیده میشود هرگاه مدعی علیه ادای سوگند 
در صورتیکه مدعی علیه از سوگند نکول مدعی صادر میگردد وقطع خصومت فعلی و رد دعوی به 

.نمود به اثبات دعوی مدعی حکم میگردد
::دعوی تفریق به سبب ضرردعوی تفریق به سبب ضرر

ت معمول در موردصحت دعوی و تقـدیم دفاعیـه از   آی تفریق به سبب ضررو بعد از اجراودر دع
از یکه از جمله همسایه هـا و اشخاصـی کـه   انفر مخبرین٥مدعیه برای اثبات ادعایش به تعداد 

موجودیت نفاق و شقاق بین زوجین اگاهی داشته باشند خواسته شده و بعد از استماع اخبار مخبرین 
به طرفین بر طبق دستور شـریعت وطبـق   اخبار شانانت شان درپایسن و بعد از گرفتن شآو ثبت 

جه نبوده و نزد محکمـه خـوف   ؤکم قانون اصول محاکمات مدنی درصورتیکه ضررمورد ادعا مح
محکمه دو شحص عادل از اقارب زوجین را جهت ق و شقاق و اختالف بین زوجین متصور باشدنفا

د که ینادای سوگند نمادقبل ازحکمیت در موضوع بای.ایشان مینماید تعیین اصالح به حیث حکم 
وظیفه حکمیت را به کمال بیطرفی و غیر جانبدارانه ادا و دراصالح میان زوجین سـعی نمـوده و   

٢.تشخیص ومراتب را تحریراً به محکمه گذارش دهنداختالف رااءمنش

یقانون اصول محاکمات مدن۲۷۲ماده ١
یقانون اصول محاکمات مدن١١٠ماده ٢
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در صورتیکه در نظریات حکمین اختالف وجود داشته باشد محکمه به زوجین هدایت میدهد تا دو، 
قـانون  کـم  حزیرا بر اساس .دونفر دیگراز اقارب شانرا در محکمه به حیث حکم معرفی نمایند  

١به سبب ضرر حکم بیش از دو مرتبه تعیین شده نمیتوانـد  دعوی تفریقدرصول محاکمات مدنی ا

اخـتالف  اءاصالح میان زوجین فایق نشده و یا اینکه در نظر حکمین زوجه منشبه هرگاه حکمین 
و تشخیص گردد و زوجه نیز بر ادعای خود پافشاری داشته باشد محکمه مطابق حکم قانون مـدنی  

٢.میان زوجین حکم صادر مینمایدبه تفریق این قانون ۱۸۸تعدیل ماده 

دعوی تفریق به سبب غیابت:دعوی تفریق به سبب غیابت:
زوجه در صورت غیابت زوج بعد از مدت سه سال و یا بیشتر ازآن میتواند درخواست تفریـق بـه   

تـی را درمـورد بـه    آسبب غیابت را به اداره حقوق تقدیم نماید اداره حقوق عریضه و اوراق اجرا
درس مشخص داشته باشدمحکمه موضوع را کتباً به زوج آج محکمه ارسال مینماید در صورتیکه زو

ابالغ مینماید و مدتی را جهت عودت به مسکن زوجه و یا خواستن وی به اقامتگاه خـودش بـرای   
روز را در بـر  )۱۵،۱۵(زوج تعیین مینماید وبه این منظور محکمه سه جلب را که هر جلب مدت 

.درس زوج ارسال میداردآمیگیرد به 
هرگاه زوج غایب با وجود وصول اعالم محکمـه و  صول محاکمات مدنی هدایت قانون ابر اساس

شده حاضر نگردد محکمه از ارنوالی مدنی رسما وکیل مسخر طلب نموده و تعیین انقضای مدت 
به موضوع رسیدگی مینماید و در این حالت نیز مدعیه مکلف است تا چند نفر مخبـرین ایکـه از   

مورد حکم تفریـق را صـادر   آننگاه محکمه درآحاضر نماید میدهند ه اخبارغیابت زوج به محکم
٣.مینماید 

ودر صورتیکه زوج غایب آدرس مشخص نداشته و یا وصول اعالم تحریری محکمه برایش ممکـن  
مـدتی کـه   تعیین محکمه بعد از اعالن موضوع در رادیو و یا یکی از جراید کثیراالنتشار و نباشد

زوج غایب با وجود اعالن رادیو در مدت معین حاضـر  اگر باز هم شتر بوده نمیتواند یکماه ) بیاز(
.حکم مینمایدراوکیل مسخر به موضوع رسیدگی و تفریق میان زوجینتعیین نگردد محکمه بعد از 
زوج احضاربرای کشور بوده و آدرس مشخص داشته باشد ابالغیه محکمه ازهرگاه زوج در خارج

بـه  جه و یا خواستن وی به اقامتگاه خودش از طریق سفارت کشور در مملکت مذکورغایب نزد زو
زوج غایب رسانیده میشود و در صورت عدم اعتنا و عدم حضور وی به موضوع قرار شرح فوق به 

.  ردیمیگصورتدعوی رسیدگی

یاصول محاکمات مدن١١١ماده ١
یقانون مدن١٨٣ماده ٢
ین اصول محاکمات مدنقانو١١٢ماده ٣
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تفریق به سبب عیب:تفریق به سبب عیب:
ی باشد که اعاده صـحت وی غیـر   زوجه وقتی میتواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتال به مریض

ممکن یا مدت طوالنی برای معالجه او الزم باشد، به نحویکه معاشرت با زوج بـدون ضـرر کلـی    
ناممکن باشد .

در تثبیت عیوب متذکره ، از اهل خبره استفاده بعمل میآید .هرگاه عیب از نوعی  تثبیت گردد کـه  
به تفریق زوجین حکم مینماید. در صورتیکه اعاده صحت وی غیر ممکن باشد ، محکمه بدون تعویق

عیب قابل عالج بوده و مدت طوالنی برای معالجه الزم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتی کـه  
متجاوز از یکسال نباشد به تعویق می اندازد. در صورتیکه زوج مبتال به مریضی صعب العالج باشـد  

ین حکم مینماید.در آنصورت  محکمه بدون تعویق به تفریق زوج
تفریق به سبب عدم انفاق:تفریق به سبب عدم انفاق:

هر گاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالیکه ظاهرا" مالک دارایی نبوده و عجـز وی از ادای  
نفقه نیز ثابت شده نتواند ، زوجه میتواند مطالبه تفریق نماید .در صورتیکه زوج عجـز خـود را از   

بی را که از سه ماه تجاوز نکند ، به وی مهلت میدهـد .  ادای نفقه ثابت نماید ، محکمه مدت مناس
١در صورتیکه باز هم به ادای نفقه قادر نشود ، محکمه به تفریق بین زوجین حکم مینماید .

بطالن نکاح:بطالن نکاح:
در صغارت به نکاح داده شـده باشـد   در سن کمتر از پانزده  سال در دعاوی نکاح  هرگاه دختر 

میتواند فسخ صول محاکمات مدنیا۱۰۸سالگی بر اساس حکم ماده۱۷دختر قبل از تکمیل سن 
نماید محکمه به این منظـور بـه   و یا از طریق وصی و ولی خویش تقاضانکاح را از محکمه اصالتا

تذکره دختر منحیث سند مدار اعتبار اکتفا نموده و در صورتیکه تذکره نداشته باشد بعـد از اخـذ   
.نکاح وی صادر مینمایدفسخ وجوده دختر حکم به نظریه طب عدلی در مورد سن م

دعوی حضانت:دعوی حضانت:
ت عام رسیدگی و مطالبه دفاعیه و بعد از ارزیـابی مسـتحق   آدرین دعوی قبال محکمه بعد از اجرا

بودن مادر به حضانت طفل ، به عدم مزاحمت ولی و یا سایر اشخاصیکه در مورد دعوی حضانت را 
ستره محکمه تصـویب  ۱۳۸۶راً در سمینار روسای محاکم سال نموده باشد حکم مینمود ولی اخی

منظور حفظ منافع و مصالح طفل و اینکه طفل در دوره حساس شیر خواره گی و به به عمل آمد که 
پرورش قرار دارد محاکم در بر خورد به این نوع قضایا موضوع را ضمن صدور قرار قضایی حـل و 

.فصل نمایند
ت محاکم درمورد صدور قرار ها و فیصله ها در موضـوعات مـدنی و   آجرااحال به چند نمونه از

حقوق عامه اشاره میگیردد:

مواد(۱۹۱،۱۹۲)قانون اصول محاکمات مدنی ١
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قرار دوران دعوی در موضوعات حقوق عامهقرار دوران دعوی در موضوعات حقوق عامه
ادعا نماید کـه در  باشد وب زمین دولت را داشتهصدر صورتیکه ریاست قضایای دولت ادعای غ

ر برابر شخص حقیقی نیز ادعا داشته باشد مورد ملکیت فالن اداره دولت اسناد نیز بدست دارد و د
ن به اسـاس  آکه زمین مورد تنازع را به اساس سکیج شاروالی و نقشه انجنیری در بدل تادیه قیمت 

ویز آنرا بدست دارد از دولت خریده است  محکمه بعـد از ارزیـابی   آتعرفه تحویل بانک نموده و 
موضوع را قابل هرگاه سناد مثبته به دست دارند اسناد دوطرف از اینکه هردو جانب ادعا دارند که ا

.د قرار دوران دعوی را در مورد صادر مینمایدرسی و رسیده گی قضایی تشخیص نمایبر
قرار عدم دوران دعوی در موضوعات حقوق عامهقرار عدم دوران دعوی در موضوعات حقوق عامه

هرگاه شخص علیه ریاست قضایای دولت که به نمایندگی دولت دفاع از حقوق و ملکیتهای دولتـی  
یک قطعه زمین ادعا نماید مثال: ملک مورثی بوده و از پدر برایش به ارث در مورد دارد  را به عهده

مانده است همانند همه دعاوی مدنی و احوال شخصیه اوراق از مجرای اداره حقوق بـه محکمـه   
تا اسـناد  پرسش از مدعی درمورد اینکه برای اثبات دعوی خود چه سند داردازمیرسد محکمه بعد

به محکمه ارایه نماید وبعد از ارزیابی اسناد مدعی و پرسش استعالمی از نماینـده  ریاسـت   خود را 
قضایای دولت در مورد ارایه اسناد  در صورتیکه مدعی اسناد مثبته بدست نداشته و ریاست قضایای 

) بـوده از طـرف   بدولت اسنادی را ارایه نماید که زمین متذکره را که ملکیت مـوروثی  (      
اروالی استمالک گردیده در این صورت محکمه رسیده گی به موضوع را الزم ندانسته ، قرار عدم ش

.دوران دعوی را صادر مینماید  
دعوی دفع تعرض :دعوی دفع تعرض :

مدعی دفع تعرض شخصی بوده میتواند که ملکیت  وی در دست و تصرف خودش باشد واما شخص 
بها در دست او نیسـت) میباشـد   ی دعدیگری که ذوالید ( متصرف) نبوده و خارج(شخصی که م

زراعت ملکیتش مانع کشت ودرمزاحم تصرفات مالکانه ذوالید گردیده باشد بطور مثال: شخص را
.میگردد یا به نحوی مانع تصرفات مالکانه صاحب ملک میگردد

از مـدعی  ؛محکمـه  ) مکلف به آوردن دعوی نموده و بعد تصرفمحکمه مدعی را برای اثبات ید (
فر شاهد ذوالیدی میخواهد  شاهدان شهادت میدهند که این زمین در تصرف همین مدعی میباشد دون

چون شاهدان،شاهد اثبات ید است بناً محکمه در صورت قبولی و در ان عمال کشت و کار مینماید 
میگـردد علنی ، از مدعی علیه  استعالماً سوال سری وآن به تزکیه آنها میپردازد بعد از انجام تزکیه

دلیل برای دارد به محکمه ارایه بدارد هرگاه وی اگر حجت و برهانی برای اثبات ملکیت خود که 
در عقار مورد تعرض ست محکمه حکم خود را به منع تعرض مدعی علیه نآورده نتواش ملکیتاثبات 

قانون اصول محاکمات مدنی صادر مینماید.٣٢٩مطابق ماده
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قرار ذوالیدی:قرار ذوالیدی:
عارض و معروض به محکمه مراجعه نموده یکی بر دیگری در مورد عقاری دعـوی  که در صورتی

نماید ؛ محکمه ابتدا طی یک استعالم از هردوسوال مینماید که مدعی بها در تصرف کدام شخص  و 
بر ان ذوالید میباشد و دالیل و مدارک خواسته میشود ومحکمه نیز در مورد تحقیقـات الزمـه را   

قرار به ذوالید بودن شخصی که بالفعل در عقار مدعی ؛از خارج د از تفکیک ذوالیدانجام داده و بع
متصرف باشد صادر مینماید   

تنازع ایدی :تنازع ایدی :
در مورد تنازع ایدی باید گفت زمانی تنازع بروز مینماید که دو نفر در مورد  متصرف بودن بر یک 

شته باشد  محکمه از طرفین  برای  اثبات ملکیت دعوی میداشته باشند یعنی دو تنازع ید وجود میدا
ادعای شان اسناد و مدارک را مطالبه مینماید  و با در نظرداشت دالیل  و مدارک موجـود دسـت   
داشته یک طرف ؛  به متصرف بودن شخص حکم صادر مینماید و هرگاه هر دو شخص به متصرف  

و اثبات نمایند محکمه به اثبات متصـرف  بودن شان در عقار مورد ادعا  بینه و مدارک اثباتیه داشته 
بودن هر دو شخص حکم مینماید  

ـ هرگاه هیچکدام سند و یا شاهد نداشته باشد هردو طرف میتوانند به یک دیگر توجیه سوگند نمای د ن
در اینحال نکول یک طرف؛در واقع اقرار به ذوالیدی طرف مقابل میباشد  

قیقات الزمه را انجام داده والـی  ح؛محکمه در مورد تهرگاه هر دو سوگند یاد نمودند درین حالت 
روشن شدن حقیقت ؛هیچکدام را متصرف نشناخته  و بعد از دریافت واقعیت ؛یک طرف را ذوالید 

میشناسد  
دعوی غصب:دعوی غصب:

لـه (برطـرف   آغیر بدون اجازه مالک ،به نحوی که ازمحترم و متقوم غصب عبارت از گرفتن مال 
کردن) ید مالک را نماید

فرمود:(ان دماکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمةیومکم )(در خطبه حجةالوداع پیامبر
هذا ،فی شهرکم هذا ،فی بلدکم هذا)

ومالهای شما و آبروی شما بر شما ها حرام است یعنی بر شما حرام است کـه  ترجمه:براستی خونها
انگونه که هرگونه تجاوزی در این روز و این به خون و مال و ابرو و ناموس همدیگر تجاوز کنید هم

ماه و این شهر بر شما حرام است وهمانگونه که این روز واین ماه واین شهر برای همه محترم است 
خون ومال و ناموس همه نیز محترم است

وبا تعریفی که صورت گرفت عناصر ان قرار ذیل تحلیل و تجزیه میگردد:
)،حقمنفعت،مال( گيخانوادهنامغصبمانندماليغيروماليازاعمحقيوجوداول:
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قهراعمالبهمقرونمذكورتصرف) وينايبيامالكغيرتصرف(اندرذيحقغيرتصرف: دوم
استغارتاوعملنهگرونباشدغضبو

مـذكور متصرف:چهارم) عدوانتصرف(نباشداونمايندهيامالكجانبازماذوندر تصرف:سوم
)تسلط(باشدداشتهرامالبراستيالقصدتصرفبرالوهع

نداردمتقلبانهجنبهغصبزيرانباشدتقلبباهمراهمذكورتصرف: پنجم
ازاسـت متكياعتمادنقضبركهخيانتپسنباشداعتمادنقضبهمقرونمذكورتصرف: ششم

استخارجغضب
استغارتاوعملگرنه. نباشدغلبهوقهراعمالبهمقرونمذكورونتصرف:هفتم

درالبتهداردهمجزايي،مسوليتماليمسوليتبرعالوهغاصبواستماليجرايمازاغلباغضب
غصبيا)رباييادم(انسانغصبنهاستبيشتركهاستنظرمورداموالغصبفوقاحصا؛عناصر

مشاغلعناوين ووگيخانوادهنام
غصبانواع

اشجارغصب: ۱
منافعغصببرابردرايندميدرخارجياجسامبصورتكهاستامواليغصب: اعيانغصب: ۲

ميشوداستعمالمطالباتوقوقح،غصب
رامـاهيگيري تورگيرماهي،مثالمعينمالبرزمانيكدرغاصبهاياديتجمع: جمعيغصب: ۳
ببرندوبردارندافتادهتوردركهراماهياندرياييدزدانويغيابدروباشدكردهنصبدريادر
انازباشدوكردهغصبراسكنيوعمريحقموردمالينعكهكسيمثل:انتفاعحقغصب:۴

گيردبهره
تصـور رامـالي ديگريحقوقميتواناموالاعيانوانتفاعحقومنافعازخارج:حقوقغصب:۵

ماننـد اسـت غصبقابلهمعموميقو،حقرهينهبرمرتهن،حقخيارتجحير،حقحقمانندكرد
استغصبهمگيخانوادهنام،غصبمشاغلغصب

بنددنهصورتديگريجرمطوريكهگرددبهساقطغصبعنصرچنديايكاگر: حكميغصب:۶
مسروقهاموالخريدارانغالبا،چنانچهغيرمالدرنيتسوبدونتصرفماننداستحكميغصب

اندحكميغصبعنوانمشمول
برسـاند ياوبرسداسيبيحيوانبهغصبايامدروغصبراحيوانكسياگر: حيوانغصب:۷

بپردازدبايدنيزراحسارهجبرانحيوانردبرعالوه
استمثلردبهمكلفنتوانستكردهردانراعيناگر: سيمزرو: غصب۸

بـه شـودبايد شرابجوشخودبغصايامدروكندغصبراانگوراگر شیره : عصيرغصب:۹
بدهدتاوانرانقصانمالك

ميگويدرامنقولغيرغصب:عقارغصب:۱۰
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ابـو امـام وحنيفـه ابوامامنيستمنقولغيرومنقولبينفرقغصبدر:منقولغيرغصب:۱۱
)استمترادفعقارغصبومنقولغيرغصب(انددانستهمنقولمخصوصراغصبيوسف

(مغالبه)تحصيل قدرت عمومي (حاكميت از راه دغل كاري ماننـد :اسـتفاده از   :غصب قدرت:۱۲
ساختگي و دستبرد در صندوق انتخابات  اين غصب معموال گروهي صورت ميگيردیآرا

باشدمثلياتازكهمنقولمالغصب:مثليغصب:۱۳
باشدراهنخودغاصبممكنكهرهنموردمالغصبيعني: مرهونغصب:۱۴
مصرفاوحصهدركهميدهداذنثالثبهيكياستشريكايخانهدرنفردو: مشاعبغص:۱۵

نـداده اذنبانكـه اوتصرفميكندتصرفحاليچنيندركهماذوندهدنميديگري اذنونمايد
استمشاعغصباست
هـم ممزوجمالدوخواهكندممزوجخودمالباراغيرمالغاصبممكن:اشاعهو:غصب۱۶

نهخواهباشدنسج
ثـالثي اينكـه ماننددهدقرارغاصبانهتصرفموردراغيربهمتعلقمنفعتيعني:منافع:غصب۱۷

غلبـه قهـرو بهاجارهمدتدررامستاجرياگرددانساكنخودوكندبيرونراايخانهمستاجر
نمايدخارجاوچنگازرامنافعوكندبيرون

قـرار غضـب مـورد ثالثيوسيلهبهتعهدايفايازپيشتعهدمورديعني: تعهدموردغضب:۱۸
تسليميازقبلوليكندتسليممشتريبهراشدهفروختهاست  که كتابمتعهدفروشندهگيردمثال

نمايدغضبديگريرامذكوركتاب
انتفاعحقصاحببلكهنيستموقوفهمنافعمالكعليهمموقوفاالصولعلي:موقوفهغضب:۱۹

ضـامن مالكبرابردرموقوفهغاصباولصورتدرهستندمنافعمالكصورتبرخيدراماندا
استضامنعليهمموقوفنفعبهدومصورتدرامااندموقوفه

غصب نماید.راديگريگيخانوادهنامكهكسييعني:گيخانوادهنامغصب:۲۰
ـ سالطينكهاست)اغالب(منقولغيراموالسلطانيغصوب: سلطانيهغصب:۲۱ راانهـا وال ـام

گرفتصوريقبالهدوطيراوزيرحسنكامالكغزنويمسعوداينكهمثلباشندكردهغصب
:صورت میگیردقرار ذیل رسیده گی به قضایای غصبت محکمه درموردآاجرا

ت صـورت دعـوی و درج آن بـه    محکمه ابتدا از مدعی غصب دعوی میخواهد بعـد از صـح  
ز مدعی دو نفر شهود ذوالیدی میخواهد که تصرف و ذوالیدی مدعی علیه را شـهادت  ،اصورتحال

دعوی به مدعی علیه داده میشود تا دفع خود را ترتیب دهـد  بدهد بعد از قبول شهادت این شاهدان
و بعد از استماع دعوی و دفاعیه طرفین ،محکمه از مدعی دلیل اثبـات (سند،شـاهد )خواسـته و    

یا شاهدان مدعی مورد قبول محکمه قرار گیرد محکمه به اثبات دعوی مـدعی و  درصورتیکه سند و
.حکم مینمایدرد و تسلیم مغصوبه بر مدعی علیه 
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::ههدعوی شفعدعوی شفع
شفع به معنی ضم ،منظم ساختن و یکجا کردن را گویند ونیز به معنی تقویت و زیـادت میباشـد در   

ده است:قانون مدنی کشور شفع چنین تعریف گردی۲۲۱۳ماده 
(شفع عبارت از حق تملک تمام ویا بعضی از عقار فروخته شده است بر مشتری به مقابـل ثمـن و   

مصارفیکه صورت گرفته ولو به صورت اجبار باشد)
از دیدگاه احناف شفعه بطریق شریک بودن و همسایگی ثابت میگردد ولی از نظر جمهور فقها برای 

هر حال هدف شفعه دفع ضرری است که بطور شراکت یـا  شریک ثابت میگردد نه برای همسایه.  ب
همسایگی به سبب استمرار و دوام برای شخص به وجود میاید بر عکس در اموال منقول این طلـب  

متصور نمیباشد.
مقصود از شفعه در شرع انست که خانه و یا منزلی که شفع بدان تعلق میگیرد اجبارٱ با همان قیمتی 

شریک واگذار نمایدو به تملک طالب شفعه در اید  تا از ضرر و زیان و که مشتری خریده است به 
خصومت و ایجاد دشمنی جلوگیری گردد و طلب شفعه سبب میشود تا ضرری که ممکن از بابـت  
تملک برای شریک و یا همسایه از طرف فرد بیگانه حاصل گردد دفع شود چنانچه از جابر روایـت  

من کان له شریک فی نحل او ربعةفلیس له ان یبیع حتـی یـوذن   شده است که پیامبر فرموده است:(
شریکه فان رضی اخذ و ان کره ترک).

ترجمه:هرکس در باغ خرما یا منزلش شریک داشت او حق ندارد انرا بفروشد تا اینکه از شـریکش  
کسب اجازه کند که شریک اگر راضی شد خود سهم شریک خود را میخرد و اگر دوست نداشت 

میکند)انرا ترک
در کتاب (شرح السنه) امده است که: اهل علم اتفاق نظر دارند بر اینکه شفعه برای شریک اسـت  
در منزلی که قابل قسمت باشد که هرگاه یکی از شرکا پیش از تقسیم سهم خودرا بفروشد شفعه در 

حب نمایند و ان ثابت میباشد پس شرکایش میتوانند  سهم  او را با همان قیمتی که فروخته است تصا
برای خویشتن بردارند و اگر ان را به چیزی فروخته بود که قابل قیمت گذاری است  شریکها قیمت 

انرا میپردازند
ــت نمــوده  کــه انحضــرت   فرمــوده اســت :  حضــرت جــابر از رســول اهللا (ص)روای

(الجار احق بشفعةجاره و ینتظربها ان کان غايبا اذا کان طریقهما واحد)
ه باشد اگر غایب یه برای شفعه همسایه خویش سزاوار تر است باید منتظر امدن همسایترجمه:(همسا

که راهشان یکی باشد)باشد مشروط براین
بر مدعی الزم است که سه مطالبه را انجام دهد:هدر دعوی شفع

در لغت بمعنی برخاستن،ایستاد شدن ،عکس العمل نشان دادن،مبـادرت  مواثبت طلب مواثبت :.١
ن آعبـارت از  دعوی شفع و منحل نمودن عقد کامالً انجام شده میباشد و در اصطالح فقهی نمودن 
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و دفعتآ از خود عکس کالم مدعی شفع است در مجلسی که برای اولین بار از عقد بیع مطلع میشود
.العمل نشان میدهد و میگوید"من شفیع هستم و من طلب شفع دارم"

ت بمعنی شاهد گرفتن کسی در یک امری و تقریر در لغـت  طلب اشهاد و تقریر :(اشهاد در لغ.٢
بمعنی تثبیت میباشدو در اصطالح فقهی طلب اشهاد و تقریر عبارت است از اینکه ،مدعی شفع بعـد  
ازانجام طلب مواثبت در محل و موقعیت عقار مبیعه رفته و در حال حضور داشت دونفـر شـاهد   

ی خریده و من شفیع آن هستم و طلب مواثبـت انـرا   بگوید که این خانه را فالن شخص به بیع قطع
و حاال هم طلب شفع دارم  و یا در حضور مشتری و یا در حضور بایع در صورتیکه مبیعـه  ام نموده 

در تصرف وی باشد به حضور دو نفر شاهد میگوید که تو همین خانه را خریده ای و یا همین خانـه  
م اگر شفیع درجای دورباشد باید برای این کار وکیـل  را فروخته ای من طلب مواثبت آن را کرده ا

.واگرممکن نباشد ازطریق نامه نیز میتواند این طلب را انجام دهدبگیرد
طلب خصومت:طلب خصومت عبارت از آن است که مدعی شفع بعد از طلب مواثبت و طلـب  .٣

که محکمه بـه منظـور   را نمایداشهاد و تقریر به محکمه مراجعه و اقامه دعوی و مطالبه حق شفع 
.اثبات موضوع از مدعی بینه میخواهد و به قضیه رسیدگی و حکم به اثبات حق شفع مدعی مینماید

طرز رسیدگی به قضایای مدنی در مرحله استینافطرز رسیدگی به قضایای مدنی در مرحله استیناف
استیناف طلبی حق محکوم علیه محسوب میگردد تادر صورتیکه شخص خود را از حکـم محکمـه   

.مراجعه به محکمه دوم  زمینه احقاق حق خود را فراهم نمایدابتداییه متضرر بداند بتواند با
حکم محکمـه  ابالغ د استیناف طلبی مدت یکماه بعد از یعامصول محاکمات مدنیبر اساس قانون ا

شکایت خـود را بـر حکـم    گردیده است و به این منظور مستانف(استیناف خواه)تعیین ابتداییه 
ذکره ضمن یک عریضه مطبوع مستقیما به محکمه فوقانی تقـدیم  یه  در داخل مدت متیمحکمه ابتدا

یه در پارچه ابالغ حکم عـدم قناعـت   یمینماید و نیز در صورتیکه محکوم علیه برحکم محکمه ابتدا
خود را تحریر نموده باشد این ورقه استیناف طلبی و شکایت محسوب و به اداره تحریرات محکمه 

.فوقانی ثبت میگردد 
ن:ن:آآراض و جواب راض و جواب شکایت و اعتشکایت و اعت

شکایت دارای یک سلسله شرایطی است که ذیال به آن اشاره میگردد :
 صفت حکم را داشته باشد ومحکمه تحتانی صورت گرفته درفیصله ایکه برشکایت.
 یصله صادره محکمه تحتانی قناعت نداشته باشد فمحکوم علیه به.
اد قانونی صورت گرفته باشد یعشکایت و اعتراض در م.
ردد در رسیدگی قضیه ذیصالح باشد گمحکمه فوقانی ایکه شکایت واعتراض به آن تقدیم می.
ًبه محکمه فوقانی تقدیم شده باشد و یا نیابتا ،شکایت از جانب محکوم علیه اصالتا.
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از طرف محکمه فوقانی شکایت در صورتیکه در تقدیم شکایت مراتب قانونی مراعات نشده باشد 
.رد میگردد

روز میباشد هرگـاه در  ٢٠مدت قانوناًتفصیلی  مستانف اد تقدیم اعتراض یعباید متذکر شد که م
و نیز عذر معقول ارایه نکرد درین صورت محکمه قـرار  ننموده مدت معینه اعتراض خود را تقدیم

.مبنی به سقوط حق اعتراض را صادر مینماید
از مرجع آن رسماً مطالبه نموده و آنرا جهت تدقیق به محکمه فوقانی بعد از اخذ شکایت  فیصله را

.هیئت قضایی میسپارد
قل اعتراضیه را  به جانب مقابل شاکی جهت تحریر جوابیه میسـپارد در  نکه بعد از بررسی آن یک

به طور تحریری  و نیز طرف مقابل از آوردن جوابیه تحریـری  اعتراضیه ازارایه مستانفصورتیکه 
ت شـانرا در ذیـل   سشنشان نها اکتفا وآید در این صورت محکمه به دالیل شفوی اظهار عجز نما

.شان اخذ مینمایداظهارات
ت:ت:آآتعطیل اجراتعطیل اجرا

ت رسیدگی به شکایت را صادر مینماید که :آمحکمه زمانی قرارتعطیل اجرا
ت نکرده باشد سو شءاعتراض را امضاشاکی ورق شکایت و.
ه تقدیم  نشده باشددر صورتیکه ضمایم شکایت به محکم.
در صورتی که محصول مرتب به شکایت و اعتراض را تحویل ننموده باشد.

و نیز شکایت کننده میتواند از شکایت خود انصراف نماید درین حال محکمه قرار مبنی به انصراف 
.از استیناف طلبی راصادر مینماید

نینیصالحیتهای محکمه فوقانی بر فیصله های صادره محاکم تحتاصالحیتهای محکمه فوقانی بر فیصله های صادره محاکم تحتا
صالحیت دیوانهای استیناف بعد از رسیده گی مقدماتی در مورد فیصله های که مورد شکایت قـرار  

١قانون اصول محاکمات مدنی  قرار ذیل پیشبنی گردیده است :گرفته است بر طبق

    ارسال قضیه به محکمه ذیصالح به منظور رسیدگی مجدد در صورت بطـالن فیصـله محکمـه
.تحتانی

 ضـرورت فیصله جدید در صورت نقض فیصله محکمه تحتانی و یا در صـورت اقدام به صدور
.وری دالیل و تحقیقات مزید جهت رسیدگی مجددآارجاع قضیه به محکمه تحتانی به منظور گرد

دارای  نقایص شکلی ویا اشتباهات ده ووبازموارد بطالن و نقض تحتانی عاریفیصله های محاکم
از طرف محکمه فوقانی نقض و باطل نشده صرف جهت اسـتدراک  سهو و خطا در اعداد و ارقام

.اعاده میگردد به محکمه تحتانینقصان و اصالح 
 تائید فیصله محکمه تحتانی در صورتیکه مطابقت آن با قانون درنتیجه غور ظاهر گردد.

یقانون اصول محاکمات مدن۳۹۸ماده ١
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.ورت میگیردیه با صدور قرار قضایی صیقرارهای محاکم ابتدان نقض،بطالن وتائید فیصله ها وآبنابر
اشاره میگردد:امختصراینک به هر یک از موارد فوق

صالحیتهای محاکم فوقانی در بطالن:صالحیتهای محاکم فوقانی در بطالن:
هرگاه در نتیجه غور و بررسی دیوان های استیناف ظاهر گردد که فیصله محکمـه تحتـانی دارای   

ـ  قانون اصول محاکمات مدنی ۳۹۹موارد و اسباب بطالن مندرج ماده  اس میباشد فیصله را بـه اس
قانون مذکور باطل میسازد موارد مندرج ماده مذکور که اسباب بطالن فیصـله  ۳۹۸) ماده ۱فقره (

را تشکیل میدهد قرار ذیل تصریح گردیده است:
و قاضیبها، مدعی ،مدعی علیه،یفقدان ارکان اساسی قضا در فیصله(مثال عدم موجودیت مدع.١

محکمه )
مخاصمه .برایعدم صالحیت یکی از طرفین دعوی .٢
.فاقد صالحیت هیات قضاییصدور فیصله از طرف.٣
.فاقد صالحیتمحکمهصدور فیصله از طرف .٤
که مخـالف  ایروی موضوع ایکه احتمال ثبوت در آن نیست و یا فیصلهقضاییصدور فیصله.٥

.واقعیت عینی راجع به مدعی بها صادر شده باشد
و دوباره موضوع را به محکمه ابتدائیه ارجـاع  ده نمودر این صورت دیوان استیناف فیصله را باطل 

.میدارد تا درمورد مجدداً فیصله شرعی نماید
موارد نقض فیصله ها و قرار های محاکم ابتداییه در دیوان استیناف:

یکی دیگر از صالحیتهای دیوانهای استیناف نقض فیصله ها و قرار های صادره محـاکم ابتدائیـه   
١اشاره میگردد:فیصله هانقض ذیل بهواردمطابق میباشد که در م

.مدلل نبودن فیصله .١
.عدم  توضیح حاالتیکه برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد .٢
.عدم مطابقت دالیل مندرج فیصله با حاالت قضیه.٣
.استفاده درست از احکام قوانینعدم .٤
.صدور فیصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی.٥
انونا" موجب نقض فیصله شده بتواند .سایر تخطی های که ق.٦
صدور قرار دومی ترک خصومت  ..٧

وقرارهای محاکم تحتانی در دیوانهای استینافی:موارد تائید فیصله ها

یقانون اصول محاکمات مدن) ۴۰۰ماده (١
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در صورتیکه فیصله های محاکم تحتانی عاری از موارد بطالن و نقض باشد و احکام قانون در تطبیق 
رفته باشد فیصله های متذکره مـورد تائیـد قـرار    با موضوع به طور درست مورد استفاده قرار گ

میگیرد.
..احوال شخصیه و حقوق عامه  استینافاحوال شخصیه و حقوق عامه  استیناف؛؛تصامیم  دیوان های مدنی تصامیم  دیوان های مدنی 

ه های محاکم تحتانی به شکل قرار صادر  لفیصو تایید محکمه فوقانی تصامیم خودرا در مورد نقض 
را نمایـد دوبـاره جهـت    ایجاب تحقیقات مزید درصورت ضرورت ؛در حالیکه موضوع  مینماید 

و هرگاه ضـرورت مبـرم   مربوط احاله میگرددابتداییه رسیدگی مجدد وانجام تحقیقات به محکمه 
محسوس نباشد ؛دیوان استیناف ؛خود تحقیقات الزمه را انجام داده و در قضیه اصدار حکم مینماید 

وسـیه  دیه قضایی کنونی که دو بار نقض گردیده باشد به اساس رواستینافهمچنان فیصله محکمه 
برای رسیده گی و انفصال به محکمه مماثل ارسال میگردد و حکم محکمه مماثل نهایی میباشد
تصامیم دیوانهای استینافی برفیصله ها و قرار های که دارای نواقص شکلی و اشتباهات باشد:

درین صورت فیصله یه که حاوی نقایص و اشتباهات عددی و ارقامی باشدیهای محکمه ابتداصلهیف
به محکمه مربوط ارسال مذکور نقض و یا باطل نگردیده، جهت رفع نواقص بغرض استدراک نقصان

.میگردد 
یه به ترتیب ذیل تصمیم اتخاذ مینماید:یمحکمه فوقانی بعد از رسیده گی روی قرارهای محاکم ابتدا

شکایت و اعتراض را در مورد رد مینماید،را تاییدقرار.
را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به محکمه تحتانی رجعت میدهدرقرا.
 اعاده مینمایدبتداییهبه محکمه انقض وکه در ماهیت دعوی صادر شده باشد راقراری   .

::ت فرجام خواهیت فرجام خواهیآآاجرااجرا
ـ ؛طرف غیر قانع  و نماینده قضایای دولت میتوانند راجع به قضایای مدنی قانون به اساس  وال ـاح

قضـایای  دیـوان  استیناف فیصله شده باشد به ه و حقوق عامه که توسط دیوانهای محاکم شخصی
١.را تقدیم نماید اعتراض خودستره محکمه شکایت وو احوال شخصیه حقوق عامه ؛مدنی

.مدت فرجام خواهی بعد از ابالغ حکم محکمه استیناف مدت (دوماه) میباشد
عامـه  حقـوق  ؛مـدنی  قضایایمرکز والیت کابل دیوانمرجع تقدیم استدعای فرجام خواهی در

فرجام خواه میتواند استدعای خود را به ریاسـت  ستره محکمه بوده و در والیات واحوال شخصیه 
والیت استدعای فرجام خواهی را رسـماً  در  استیناف محکمه تقدیم داردوالیت استیناف محکمه 

.ارسال نمایدظرف (یک هفته )به دیوان مربوط ستره محکمه
.میباشددر قضایای حقوق عامه طرف غیر قانع ،نماینده قضایای دولت 

یقانون اصول محاکمات مدن۴۳۶ماده ١
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در قضایای که دولت طرف دعوی باشد اوراق به اثر شکایت محکوم علیه ویـا اعتـراض نماینـده    
.قضایای دولت از اداره مربوط به دیوان ستره محکمه احاله میگردد

تی را رعایت نماید در غیر آمعترض فرجام خواه مراتب در استدعای فرجام خواهی ضروری است تا
ان شکایت معترض فرجام خواه مسترد میگردد :

 تحریر شهرت طرفین دعوی.
 اسم محکمه صادر کننده حکم.
میگیرد.فیصله ایکه از آن شکایت صورتحکم
تاریخ ابالغ حکم محکمه.
موجبات و دالیل فرجام خواهی.

را نگاشته باشد در حکم شـکایت  در پارچه ابالغ حکم عدم قناعت خوددر صورتیکه محکوم علیه
.ن ترتیب اثر داده میشودآمحسوب و به 

قانون اصول محاکمات مدنی دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه  ۴۵۲به اساس صراحت  ماده 
ده و احکام در رسیدگی به احکام محاکم تحتانی به نسبت عدم قناعت به تقدیم اعتراض موقوف نبو

.صورت موجودیت نواقص قانونی نقض مینمایدمذکور را در
و نیز معترض فرجام خواه مکلف است تا در مدت یکماه اعتراض خودرا به دیوان مـدنی و حقـوق   

مـه در مـورد   کتذکر یافت دیوان ستره محعامه ستره محکمه تقدیم نماید در غیر آن قراریکه فوقاً
.کم مورد اعتراض غور فرجامی را انجام خواهد داد حروی ت خود بر طبق قانون آاجرا
ستره محکمه در قضایا و احوال شخصیه حقوق عامه ؛ت عملی وصالحیتهای دیوانهای مدنی آاجرا

در مرحله فرجامی:
به اساس قانون سابقه تشکیل و صالحیت محاکم قبال ستره محکمه در رسیدگی بـه قضـایا دارای   

صالحیتهای ذیل بود:
سیدگی ابتدایی به قضایا ر.
رسیدگی نهایی به قضایا.
ورسیدگی فرجامی.

ستره محکمه تنها در رسیدگی فرجـامی از  قوۀ قضائیهواما به اساس قانون جدید تشکیل و صالحیت 
لحاظ قانونیت فیصله های محاکم را مورد غور قرار داده و دارای صالحیتهای ذیل میباشد:

ی قضایی محاکم تحتانی به صورت کلی  در صورتیکه در نتیجـه غـور   نقض فیصله ها و قرار ها
فرجامی دیوان مربوط ستره محکمه ثابت گردد که در احکام نهایی محاکم تحتانی تخطی از احکـام  

ن بمنظـور  آن به صورت قسمی و ارسـال  آنقض قانون و احکام شریعت صورت گرفته باشد و یا
.رسیدگی مجدد 
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انی در صورتیکه اصدار حکم بر وفق قانون و احکام شـریعت صـورت   تایید حکم محکمه تحت
گرفته باشد در این صورت دیوان فرجامی شکایت و اعتراض را رد و قرار مبنی به تنفیذ حکم نهایی 

.را صادر مینماید
استدراک نقصان به محکمه تحتانی ، در حالتیکه موارد نقـض در فیصـله   صدورقرار به منظور

باشد در صورتیکه در فیصله نقایص شکلی وجود داشته باشد مانند:اشتباهات در اعداد وجود نداشته 
عدم تحریرعادل در برابر اسم یکی از شهود از طرف مزکی :مثال. و ارقام ویا نقصان در تزکیه شهود

.ها 
  نقض فیصله به سبب موجودیت اسباب بطالن در حکم محکمه تحتانی و ارسال آن  به محکمـه

به منظور رسیدگی مجدد تحتانی
.قابل تذکر است که فرجام خواهی تنفیذ احکام محاکم تحتانی را متوقف میسازد

محکوم علیـه بـیش از   دعویبه اساس صراحت قانون اصول محاکمات مدنی در صورتیکه در یک 
و در نتیجـه فیصـله  از میان محکوم علیهم یک نفر آن فرجام خواه گردیده  باشدو یک نفر باشد

مورد اعتراض نقض گردد این نقض صرف در مورد همان یک نفر معترض خواهد بود و سـایرین از  
:وحاالت ذیل از این حکم مستثنا است ان مستفید نخواهد گردید 

 محکومیت اصیل و کفیل به تادیه دین.
ء.ترکه و تقسیم اراضی و اموال مشترک بین ورثه و شرکا

قرارها و فیصله های ذیل قابل فرجام خـواهی  اکمات مدنی صول محا۴۷۹بر اساس صراحت ماده 
.نمیباشد

  احکامیکه مستند به اقرار صریح و با ابراء بوده و فرجام خواه صرف از اقرار یا ابرای  حضـوری
خود انکار و دالیل قوی که وثیقه را مشبوه بسازد موجود نباشد . موجودیت شهود نفی متواتر بـر  

ز این امر مستثنی است .عدم حضور و عدم اقرار ا
.سقوط حق فرجام خواهی به اثر قناعت طرفین که شکل رسمی را حاصل نموده باشد
 حکم حکمی که طرفین به رضایت خود بر قاطعیت حکم او اقرار و حکم درج  وثیقه شرعی شده

باشد.
تجدید نظر:تجدید نظر:

ـ تجددیجدلیبه سبب ظهور دالتواندیمحاکم مییمتضرر از احکام نها ـ نمایظـر خـواه  ندی دی
نظر قرار دیمورد تجدیمحاکم را در حاالت اتیو قطعیینهایهاصلهیستره محکمه  فیعالیشورا؛
١:دهدیم

موارد تجدید نظر در قضایای مدنی؛احوال شخصیه  ؛ حقوق عامه  

هییقوه قضاتیو صالحلیقانون تشک۳۴ماده ١
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ثبوت کذب شهادت  -۱
ثبوت کذب استنتاج اهل خبره  -۲
ثباتیه  ثبوت جعل و تزویر در اسناد و مدارک ا-۳
ثبوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم موثر باشد  -۴
ارایه سند مثبته از طرف محکوم علیه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد  -۵

میعاد تجدید نظر خواهی در موارد قضایای جزایی؛حقـوقی و تجـارتی بـین    ١به اساس این قانون 
اه است .قضایای حقوق عامه و قضایای که اشخاص حقیقی و حکمی از تاریخ اخبار حکم نهایی سه م

به ضرر صغار انجام یافته باشد ؛از این امر مستثنا است  
ت عملی در مورد تجدید نظر خواهی:ت عملی در مورد تجدید نظر خواهی:آآاجرااجرا

قراریکه فوقا تذکر داده شد مرجع تصمیم گیری در قضایایکه به سبب ظهور دالیل جدیـد مطالبـه   
کمه میباشد و به طور ذیل صورت میگیرد:تجدید نظر خواهی گردیده است شورای عالی ستره مح

بنا به اسباب و دالیل جدید اشخاصی که قبال تذکر داده شد به طور کتبی و یا افراد عادی کـه در  
سـتره  ءنتیجه حکم محکمه متضرر گردیده است عریضه تجدید نظر را با ضمایم آن به داراالنشـا 

ر اجندای مجلس شورای عالی جهت غـور  محکمه تقدیم نموده و ریاست مذکور قضیه متذکره را د
.مینماید داخل ن آبر

در صورتیکه قضیه را شورای عالی قابل بررسی بیشتر تشخیص دهد سوابق قضیه را جهت ارزیـابی  
مستشار دیوان تجارتی ؛یک نفر مستشار دیوان جزای عمـومی  یکابتدایی به کمیسیون مرکب از 

٢.تفویض مینمایددر دیوان تجارتی ه  محکمه تحت ریاست یکی از اعضای شورای عالی ستر

دقت وغور قرار داده میتوانند طرفین این کمیسیون مقدماتی اعتراض معترض را بر فیصله نهایی مورد
.نها سوال نماید آرا جهت استیضاح احضار و در مورد چگونگی قضیه از 
ا در دو نقل تحریر و آنـرا بـه    نظرشان رکمیسیون متذکره بعد از ارزیابی های ممکنه در موضوع

ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه میسپارد آنگاه شورای عالی در مـورد لغـو حکـم    
محکمه تحتانی قرار صادر و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به عین محکمه و یا محکمـه دیگـر   

.  ارجاع میدارد
منابع:

.قانون محصول فیصله جات محاکم ، قانون تشکیل و صالحیت قوه قضاییه ، قانون اساسی 
.مجله قضا، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون مدنی ، شرح السنه، فقه السنه، ۱-۲۸-۹۸

قانون قانون مذکور ۳۶ماده ١
قانون مذکور۳۸ماده ۳فقره ٢
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مقدمه:مقدمه:
بدون تردید انسانها به عنوان موجود اجتماعی نیازمند تشکیل جوامع است، زیستن باهم و در کنـار  

اجات اجتماعی انسان است که مبنای اساسی سـایر  عی و احتییهم از جمله نیاز های انکار نا پذیر طب
نیازمندی های آنها را تشکیل میدهد، بر مبنای این نیازمندی ها و اصل با هم زیستن ودر کنار هـم  
بودن، افراد جامعه با همدیگر به حد چشمگیری مرتبط میشوند و از اثر این ارتباطـات بـا همـی،    

اقتصادی و مذهبی به میان مالی،اخالقی،اجتماعی،تعلقات و داد و گرفت های سیاسی،مراودات،
عـی بگونـه   یآید که باعث ایجاد عالقه ها و یا کینه ها میگردد. از سوی دیگر انسانها بشکل طبمی 

دارای اغنیا و فقرا، قوی ها و ضعفا، منصف و ظالم بـوده و دارای غرایـز   یکسان خلق نگردیده،
ترس و غیره میباشـند.  ،رتری و تفوق طلبی، غرایز جنسیمختلف مانند غریزه کسب مال، غریزه ب

تجمع انسانهای دارای مواصفات مختلف با غرایز متضاد در جامعه جدآ نیازمند ، تعیـین حـدود و   
حقوق،وجایب و تکالیف افراد جامعه است تا بر مبنای آن استقرار و نظم اجتماعی تـامین گـردد.   

عی، سنتی و قـوانین وقواعـد   یات را قوانین اعم از قوانین طببدون تردید وظیفه این ترتیبات و تنظیم
وضعی بدوش دارد. خواست های نا محدود انسانی و امیال عدوانی و طغیانگر انسان تن به رعایت و 
تعمیل این قوانین و قواعد را باالی خود نمیدهد، در این صورت باید قوانین بشکل اجبـاری بـاالی   

گردد، از اینرو داشتن ضـمانت اجراهـای الزم و مشـخص از جملـه     افراد جامعه تطبیق و تعمیل 
خصوصیت حتمی هر قاعده حقوقی و قانونی است. این طرز قانونگذاری در تشریع شرایع آسـمانی  
خاصتآ قرآنکریم به وضاحت پیداست، با وجود اینکـه خداونـدج در آیـات مبـین قرآنکـریم،      

برخی اعمال یا اقوال را به صراحت بیان فرمـوده و  قبح،ممنوعیت و مردود بودن ارتکاب یا امتناع 
آنرا موجب ناراحتی و غضب خود عنوان نموده است ولی باوجود آن در صورت ارتکاب هر یکی از 

را )این اعمال و اقوال حرام وممنوع یا ترک اعمال واجبی،ضمانت های اجرای مناسـب(مجازات 
مقرر داشته است.

بشر فراز و فرود های زیادی را طی نموده، به هر اندازه که به متأسفانه مجازات در طول تاریخ
گذشته مجازات فکر میکنید به همان اندازه وحشت،ظلم، انواع شکنجه ها، کشتار هـا و تلفـات   
انسانی و مالی را در قبال دارد. در گذشته ها مجازات برمبنای انتقام ونابودی مجرمین و انتقام جوئی 

د و ضوابط خاص نبود و نیز اهداف مشخصی نداشت. این وضعیت با انـدکی  استوار بود، تابع قواع
دانشمندان در حـوزه هـای   ١٨ادامه یافت. در قرن ١٨رات تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرنیتغی

مختلف علوم انسانی ازجمله نویسندگان، فالسفه، جامعه شناسان و خاصتآ حقوق دانان علیه مجازات 
های جزائی موجود کشورها، انتقادهای شدید نمودند ر انسانی مروج در نظامشدید، طاقت فرسا و غی
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، را شـکل  ٢و چرا مجازات١که مبدای شکل گیری نظریه پردازی در مورد اینکه مجازات چیست 
میدهد. مونتسکیو،ژانژاک روسو،امانویل کانت و از همه مهمتر سزار بکاریا از جمله علمبرداران این 

تحت تاثیر افکار و نوشته های آنهـا، در مـورد   ١٨و ١٧که بعدآ در قرنهای جریان فکری بودند
یاد میگردید که افکار آنها باعث ٣حقوق جزا در اروپا نهضتی به میان آمد که بنام نهضت روشنگری

.٤به میان آمدن مکاتب مختلف حقوق جزا گردید. این نقطه عطف در تاریخ حقوق جزا است
ی فعلی جهان قانونمند و هدف مند گشته اند، مجازات به منظور تحقـق  هرچند نظام های جزائ

اهداف معین تعیین و تطبیق میگردد، شکنجه و انواع مجازات غیر انسانی و ترذیلی از جمع مجازات 
دور ساخته شده است، اما هنوز هم فلسفه وجودی مجازات، انواع و اهداف مجازات، چگـونگی  

ر مجازات و نحوه عملکرد نظـام هـای جزائـی از جملـه مهمتـرین      تعمیل مجازات ، ارزیابی آثا
موضوعات مورد بحت در این عرصه است.

مجازات مانند جرم پدیده پیچیده و چند بعدی است، مشـروعیت دادن و قـانونی جلـو دادن    
مجازات و به رغم آن تطبیق مجازات آثار متعدد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی، فـامیلی و   

را در بردارد. از جانبی هم مجازات به عنوان آخرین اما برنده ترین سالح قانون بـه اختیـار   انسانی
دولت ها در امر مبارزه با جرایم قرار دارد، تعیین و تطبیق مجازات مناسبتر و کارا تر نه تنها ماهیت 

لت جزائی و علمی،انسانی و عدلی دارد بلکه، باالی مشروعیت و حیثیت دولت ها در امر تامین عدا
امنیت افراد جامعه و توجیه توسل به مجازات که در برگیرنده هزینه های گـزاف مـالی و انسـانی    

میباشد، تاثیر مستقیم دارد.
از اینرو باید قوانین جزائی طوری عیار گردد که بر عالوه بر اورده شدن مقتضیات، پاسخ گوی 

وق بشری و انسانی مظنونین، متهمـین و  معضل جرایم در عصر حاضر بوده باشد ودر عین حال حق
مجرمین نیز به بهترین وجه در آن حفظ شده باشد. نیل به داشتن همچو قوانین نیازمند تعـدیالت و  

کـه در  رفمتحول ساختن قوانین جزائی کشورها است که باید با در نظر داشت پیشرفت های شگ
و تخنیک و تکنالوژی صورت گرفته، عرصه های اجتماعی،حقوقی، حقوق بشری، قواعد بین المللی 

شکل بگیرد. در صورتیکه  انتظار میرود که قوانین جدید نسبت به قوانین گذشته از وضعیت بهتری 
برخودار بوده باشد.  

سال قبل از قانون جزای وقت عراق و مصر ٤٢افغانستان که تقریبآ ١٣٥٥جزای سال قانون
د تعدیل،تجدید و بازنگری بوده است. در طول این مدت اقتباس یافته است از جهات مختلف نیازمن

١ . Explaining punishment.
٢ . Justifuing punishment.
٣ . Enlightment.

٥٦. صفاری، علی، کیفر شناسی، ص، ٤
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حد اقل پنج ضمیمه بدان اضافه گشته، جرایم و مجازات چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 
جرایم تروریستی و تمویل تروریزم، جرایم قاچاق و اختطاف انسان، جرایم منع خشونت علیـه زن،  

و... از این قانون مجزا ساخته شده و در قالـب قـوانین   جرایم و مجازات اطفال، جرایم مواد مخد 
جزائی اختصاصی مستقل تنظیم گردیده است که سبب تعدد، تشتت و پراگندگی در قوانین جزائی و 

ارنواالن و قضات شده است. و از سوی دیگر به سطح جهانی در مورد حقـوق جـزا   سردرگمی 
ناد و میثاق های متعدد بین المللی بـه میـان   تحوالت و پیشرفت های چشم گیر رونما گردیده، اس

آمده که تاکید بر ممنوعیت مجازات مخالف کرامت انسانی، ترذیلی و غیر انسانی دارد. بـه میـان   
آمدن جرایم جدید مانند جرایم الکترونیکی، جرایم بانکی، جرایم سایبری ، جرایم بین المللی و... از 

دید جزائی را مساعد ساخته است.  مواردی اند که نیاز وضع و تدوین کود ج
در نهایت امر کود جزای جدید که بیشتر از سی قوانین جزائی متفرق در آن گردآوری گردیده 

که با انفاذ آن، قانون جزای قبلی لغو گردید. کود جزای جدید شـاهد  شتنافذ گ١٣٩٦در سال 
این تحوالت ،تحوالت ناظر نوآوری ها و تحوالت گسترده بوده است . یکی از شاخص های اساسی 

بر مجازات در کود جزا است. مجازات در کود جزا چه از لحاظ انواع و چه از لحاظ مقدار،شاهد 
تحوالت چشم گیری بوده است. موضوع مورد بحث صرف بررسی تحوالت ناظر بـر مجـازات   

است، سایر تحوالت واقع شده در کود جزا مشمول بحث ما نخواهد بود.
دو بخش(عمومیات تحول مجازات ها، بخش اول) و (تحوالت ناظر بر مجـازات  این کتاب در

در کود جزا، بخش دوم) ترتیب یافته است. در بخش اول کتاب که مشتمل بر چند فصل است، در 
مورد تاریخچه مجازات ها در جهان و افغانستان و چگونگی شکل گیری مکاتـب جزائـی بحـث    

مرکز بیشتر بر اصول ، اهداف کلی و انواع مجـازات بـا   مختصر صورت گرفته است و ترجیحآ ت
است. بخش دوم کتاب به تحوالت ناظر بر مجازات ها در کود بودهتوجه به کود جزای افغانستان 

جزا اختصاص یافته است. در این بخش تمام انواع مجازات (مجازات نقدی، حبس،بدیل های حبس 
و تحوالت به میان آمده در کود جزای جدید با قانون و مجازات اعدام بصورت تحلیلی بیان گردیده 

جزای قبلی از لحاظ پینالوژیک مورد غور و مداقه قرار گرفته است.
آرزومندم این اثر با وجود تمامی کاستی ها و نواقص موجود در آن، توآم با ضعف و ناتوانـائی  

لمی و جزائی کشور واقـع  های علمی و حقوقی نویسنده، گامی سودمندی در امر سود مندی نظام ع
گردد و عالقه مندان حقوق از آن استفاده کرده بتواند.

خالصه محتوای بخش اولخالصه محتوای بخش اول
بخش اول به عمومیات و تحوالت بزرگ مجازات متمرکز است.

در این بخش بعد از معرفی مفاهیم ضروری، در مورد چگونگی شکل گیری حقوق جزا و پدید 
جزائی در جهان، بحث صورت گرفته است. عالوه بر آن تحـول  آمدن تدریجی مکاتب و نظام های 

تاریخی مجازات و تدوین قوانین جزائی در افغانستان قسمت مهم دیگری از این بخش است.
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ای و تحلیلی با به همین ترتیب تحوالت ناظر بر مسؤولیت جزائی طفل در کودجزا بشکل مقایسه
مورد بحـث قـرار   ١٣٥٥اطفال و قانون جزای تبیین عین موضوع در قانون رسیدگی به تخلفات

گرفته است.
قسمت اخیر این بخش تحوالت وارده در مورد شروع به جرم و مجازات آن را بـه بررسـی   

میگیرد.
بخش اول دارای فصول ذیل است:

.فصل اول مفاهیم و کلیات
.فصل دوم تحول تاریخی حقوق جزا
.فصل سوم اصول و اهداف مجازات
سؤولیت جزائی طفل و شروع به جرم.فصل چهارم م

بخش اولبخش اول
عمومیات تحول مجازات هاعمومیات تحول مجازات ها

فصل اولفصل اول
مفاهیم وکلیاتمفاهیم وکلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی:مبحث اول: مفهوم شناسی:
و .اصل الجرم قطع الثمره عن الشـجر.. «لغویون در مورد ریشه جرم گفته اند که : :جرم. ١

میوه از درخت است و جرم در معنای لغوی به معنای جدا کردن » استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه
١این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده 

ذنـب  « جرم معادل با واژه ذنب در اصطالح عربی است در مورد این کلمه گفته می شـود:  
. واژه ذنـب بـرای   »الدابة و غیرها معروف و یعبر به عن المتأخر و الرذل، یقال: هم اذناب القوم

.٢و پست استعاره گرفته شده است؛ وقتی گفته می شود: اذناب قوم، یعنی مردم پستهرچیز دنباله
با توجه به آنچه از معنای لغوی گذشت، معلوم می شود که جرم و ذنب در اصـل واژه لغـوی   

.معنای ناپسندی نداشته است، ولی بعدها به عنوان استعاره در کارهای ناپسند به کار رفته است
یف اصطالحی جرم مانند سایر پدیده های اجتماعی تعریفی واحد و مورد اتفاق همه در مورد تعر

وجود ندارد، زیرا آنچه از نظر یکی جرم محسوب میشود، از نظر دیگری نه تنها ممکن است عنوان 
جرم بخود نگیرد بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید وبر عکس از نظـر یکـی،   

یکو شناخته شود ولی از نظر دیگری نه تنها نیکو نباشد بلکه جرم محسوب شود.  ناناًعملی احی

٥١شامبیاتی،هوشنگ؛حقوق جزای عمومی،جلد اول،ص. ١
.، واژه ذنب١٨٤راغب اصفهانی، همان، ص . ٢
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از سوی دیگر جرم با در نظرداشت جنبه های مکانی وزمانی بشکل متفاوت و شـاید متضـاد   
تعریف شود، زیرا توصیف پدیده جرمی باید بر مبنای وضع وشـرایط سیاسی،اقتصـادی،اجتماعی،   

یر این شرایط واوضاع تعریف یر زمان و مکان خاصی بوده باشد و با تغمذهبی وفرهنگی هر اجتماع د
جرم نیز متحول میگردد؛ برای مثال در گذشته ها تاریخ کشور ها من جمله انگلستان شاهد جرایمی 
بوده است که امروز نه تنها جرم نبوده بلکه از جمله حقوق حقه مردم به حساب میآید مانند رفـتن  

بیش از دو سال از جانب مـادران  اطفال ب، نگهداری طال در منزل و خواباندن به مکتدهاتیاطفال
.١دایه ها در کنار خودو

به همین ترتیب از نظر مکانی،شاید یک عمل در یک محدوده مکانی جرم باشد ولی عین عمـل  
ب در در سرزمین دیگر نه تنها جرم نخواهد بود بلکه شاید عمل پسندیده نیز باشد؛مثآل داشتن حجـا 
.... و کشور های چون فرانسه جرم بوده ولی در کشور های اسالمی چون ایران،عربستان سعودی

مختلـف به هر صورت جرم از منظر های گوناگون به شیوه های نداشتن حجاب جرم بوده میتواند.
تعریف گردیده است که به مهمترین آنها میپردازیم:

نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی از منظر جامعه شناسی جرم عبارت است از 
که امیـل  چنانسازد.دار میرا جریحهو اجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی 

شناس معروف فرانسوی معتقد است که جرم یک پدیدۀ طبیعی و اجتماعی است که از دورکیم جامعه
را جریحه د و شامل هرعملی است که وجدان عمومی شوشرایط فرهنگی و تمدنی هرجامعه ناشی می

.٢دار سازد
قواعد اخالقی چیزی است که از نـدای  نقض قواعد اخالقی است،،جرم از نظر علمای اخالق

که به دخالت دولت نیازمند باشـد، معیـار و   گیرد؛ این قواعد بدون ایندرونی انسان سرچشمه می
عدالت است.میزانی برای تشخیص نیکی و بدی، ظلم و

جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که قانون اسالم آنرا حـرام  « از منظر دین، 
قرار داده و برفعل آن مجازات را مقرر داشته است. یا ترک فعل یا قولی که قـانو ن اسـالم آنـرا    

.٣واجب محسوب نموده و به ترک آن مجازاتی را مقرر داشته است
ریفی متفاوتی از جرم کرده اند یکی از بهترین تعریف های که صورت گرفته ایـن  حقوقدانان تعا

جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی در نظـر  «:است
.٤»گرفته است

٥٢شامبیاتی،هوشنگ ، همان،ص. ١
٥٢. همان ص ٢
٣٤،داد محمد، حقوق جزای عمومی اسالم،ص . نذیر٣
.١٣٨٢، تهران، دانشگاه پیام نور، حقوق جزای عمومی اسالمساریخانی، عادل، .٤
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کود جزا جرم را چنینی تعریف نموده است:٢٧طی ماده ستانن افغاننمق
متناع از عملی است که مطابق احکـام ایـن قـانون جـرم شـناخته      جرم،ارتکاب عمل یا ا«

»شده،عناصر آن مشخص وبرای آن مجازات یا تدابیر تآمینی تعیین گردیده باشد
که در حقیقت عنصر مادی جـرم را  ١٣٥٥قانون جزای سال ٢٧این در حالی است که ماده 

وواضحتربه تناسب این تعریف خوبتعریف نموده است بشکل ضمنی تعریفی از جرم ارایه میدارد که
نبود،که این تعریف یکی از امتیازات کود جزا نسبت به قانون جزای قبلی است.تر

: هريک از دانشمندان برحسب ذوق و سليقه خود تعريف خاصي از دانش جرم جرم شناسی. ٢
فرانسوي آنرا چنـين  نموده اند. آقاي پيناتل به تبعيت از تعريف ایميل دورکيم دانشمندارایهشناسي

همه ما متوجه شده ايم که ارتکاب بعضي از اعمال، مـرتکبين را بـا واکـنش    « تعريف مي نمايد: 
د. اين قبيل اعمال را بطور عام جرم مي نامند. ما نخاصي که مجازات ناميده مي شود مواجه مي نماي

.١»شناسي پي ريزي مي نمائيماز اعمالي که بدين ترتيب جرم ناميده شده اند، دانش خاصي بنام جرم 
علوم جرم شناسي آن دسته از دانش هاي انسـاني  « بعضی دیگر در مورد جرم شناسی گفته اند:

است که پديده جرم را مورد مطالعه قرار داده تا بدان وسيله به علل پيدايش و تکوين و نتايج حاصل 
از جرم آگاهي يابد.

٢را مطالعه علمي پديده جنائي مینامند.و باالخره بعضي از دانشمندان جرم شناسی

نظر از اختالف در تعريف، همه دانشمندان طرفدار جرم شناسي معتقدند که هدف واقعي صرف
جرم شناسي آنست که علل حقيقي و علمي جرائم را کشف نمايد (جرم شناسي عمـومي) تـا بـا    

جـرمين برآيـد(جرم شناسـي    استفاده از اين علل واقعي درصدد پيشگيري يا بازسازي و اصالح م
باليني).

بسياري از عوامل اجتماعي و زيستي و رواني در پيدايش و گسترش جرائم تاثير فـوق العـاده   
از جنـائی روانشناسـي  -جنائیزيست شناسي -جنائیدارند. کليه اين علوم خاصه، جامعه شناسي 

عمومي استفاده هـاي  شعبه هاي اختصاصي دانش جرم شناسي محسوب میشوند و در جرم شناسي 
يد.  آفراوان از آنها بعمل مي

مـوثر عامـل يکتنهاجنائيپديدهپيدايشدراستثنائي،موارددرجزکه،ميدهدنشانتجربه
. مينمايـد هدايتجرایمبسويراانسانکهاستمختلفهعللاختالطوآميزيدرهمبلکهنيست،
عوامـل، ايـن کليهترکيبوتجزيهباودادقراررنظمطمحراجهاتوعللکليهبايستبنابراين

تعقيـب شناسـي جرمدانشکهاستهدفيهماناين. نمودکشفراجرائمواقعيوحقيقيعلت
دانـش اختصاصيرشتهازهريککهاستوسيعيدريايچونشناسيجرمدانشبنابراين. مينمايد

.٤پيناتل،ژان؛ حقوق جزا و جرم شناسي ،جلد سوم صفحه . ١
,١١٦محسنی، مرتضی ؛دورة حقوق جزاي عمومي ،چاپ ،ص . ٢
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.  نمايدميسرازيرنآدرجرایمدرزمينهراخودمطالعاتنتيجهبشري،هاي
١: مجازات در لغت به معنای جزا دادن،پاداش و کیفر استمجازات. ٣

در اصطالح حقوقی مجازات به گونه های مختلف تعریف شده است، اما به نظر میرسـد کـه   
مجازات بـه  ند. حقوق دانان برای تعریف مجازات چنانچه الزم است توجه الزم را معطوف نداشته ا

نکوهش کننده،رنج آور و ترساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده معنی پاداشی 
مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب . ٢تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کند

٣جرم تحمیل میشود.

ده است کـه  جزا عبارت از مؤی« ٤کود جزای افغانستان مجازات را چنین تعریف نموده است:
شبینی شده و از طرف محکمه در مورد مرتکـب بـا رعایـت ایـن     پیدر قانون برای اعمال جرمی 

»قانون،حکم میشود.
با توجه به این تعریف مجازات مقید به قیود ذیل اند:

مجازات باید قانونی باشد؛-الف
انی .... را مجازات منحصر به اعمال مخالف قانون( جرم )بوده،نقض قواعد اخالقی، وجد-ب

در بر نمیگیرد؛
نهاد یا افراد ،صالحیت محکومیت به مجازات و اصدار حکم مجازات منوط به محکمه بوده-ج

دیگری صالحیت آنرا ندارد؛
مجازات فقط در مورد مرتکب(اعم از فاعل،شریک یا معاون) تطبیق میشود یعنی مجـازات  -د

باید خاصیت شخصی داشته باشد.
وفیسور ال سال استاد و مدیر مؤسسه علوم جزایی و جرم شناسی پوهنتـون  پر: ٥شناسیجزا. ٤
فرانسه علوم جنایی را به چهار دسته تقسیم مینماید:-مارسی-اکس

علوم جنایی حقوقی،که شامل رشته های اصلی و تکمیلی میباشد؛-١
علوم جنایی تجربی، که مشتمل بر دو طبقه ،علوم اثبات کننده(علوم جریـابی) و علـوم   -٢

تفسیری(تحلیلی) میباشد و علوم تفسیری یا تحلیلی خود به سه شاخه تقسیم میگردد که عبارت انـد  
از: جرم شناسی،جزا شناسی و جامعه شناسی جنائی؛

فلسفه جزائی؛-٣

٩٤٧. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی معین، ص ١
٤١نور بها،رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،ص.٢
٧٠. شامبیاتی،هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی،جلد اول ،ص٣
کود جزا١٣٣. ماده ٤

٥ - Penology
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سیاست جنایی.-٤
با توجه به این تقسیمات گفته میتوانیم که،جزاشناسی یکی از شاخه های علوم جنـایی تحلیلـی   

های مختلف تعریف شده از جمله:است که به گونه 
١جزا شناسی یعنی علم چگونگی ونحوه اجرای ضمانت های جزائی است.

٢جزا شناسی عبارت از علم اجرای احکام جزائی است.

هر دو تعریف فوق دارای محتوا واحد بوده که مبین علم اجرای مجازات ها میباشد.
مول در باره جزا و شیوه های اجرای آن جزا شناسی عبارت از علم بررسی ونقد سیاست های مع

٣است

جزا شناسی در گذشته ها بنام های مختلف مانند علم زندان ها،علم اداره زندان و علم مـدیریت  
زندان یاد میگردید،چون با لغو یا محدود شدن مجازات بدنی بخصوص اعدام و ظهور مکاتب جزائی 

حکومین، مجازات حبس به عنوان رایج ترین وجرم شناسی و طرح مفاهیم چون بازسازی و اصالح م
نوع مجازات مرعی بود.

بعد از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال تحوالت دهه هفتاد مانند شکست اقتدار مجازات حبس و 
٤توسعه مجازات های جایگزین، جزاشناسی به عنوان یک شاخه مستقل عرض وجود نمود.

انگلیسـی  Codeزا)مشتق شده، کود از کلمـه  ج-: کود جزا از دو کلمه (کود. کود جزا٥
به معنـی  a set of rules, laws, or regulation: تعریف گردیده استگرفته شده و چنین 

ونیز بـه معـانی   برنامه، نظام نامه، رمز، قانون، دستورالعملها، رمزی کردن، بصورت رمز دراوردن
نیـز آمـده   القیات، عـرف، راه و رسـم  مجموعه قوانین، قانون نامه، سنت ها و مبانی رفتار، اخ

.٦جزا به معنی پاداش دادن، سزای عمل کسی را دادن،سزا،مزد،پاداش نیکی یا بدی٥است.
مبحث دوم: انواع مجازات:مبحث دوم: انواع مجازات:

بنـابر تقسیماتاست،واینگردیدهتقسیممختلفواقسامانواعبهمختلفجهاتازمجازات
جانـب ازاسـالم جـزای حقوقباوضعیجزایوازنظرحقوقجانبازیککشورهاقضائیرویه

جزایحقوقنظرازرامجازاتانواعابتدامیخواهیمبهترتوضیحمنظوربهاند،ومتغیردیگرمتفاوت
.نماییمبیانافغانستانجزایکوددیدازرامجازاتانواعبعداًواسالم

١٨. نوربها،رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،ص ١
٤٨. اردبیلی،محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی،جلد اول،ص ٢
٢٧. صفاری،علی؛ک شناسی،ص٣
٤. همان،ص،٤

٥ - https://dictionary.abadis.ir/entofa/c/code/
٥٠٠. عمید،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید،ص٦
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گفتار اول :انواع مجازات ازنظر حقوق جزای اسالم:گفتار اول :انواع مجازات ازنظر حقوق جزای اسالم:
ات را از جهات مختلف به انواع مختلف تقسیم نموده که بطـور خلـص بیـان    اسالم مجازءفقها

میگردد:
:  ارتباط میان آنهاازلحاظاول: تقسیم عقوبات 

گردیـده تقسـیم ذیلدستهچهاربهآنهامیانارتباطلحاظازمجازاتاسالمجزایدرحقوق
:است
ه عنوان جـزای اصـلی در   ست که بامجازات اصلی: مجازات اصلی عبارت از آن عقوباتی-۱

اصل برای جرم معین گردیده است، مانند: مجازات قصاص برای قتل عمد یا رجـم بـرای زنـای    
، یا قطع دست برای سرقت.محصن
ست که درصورت عدم تطبیق عقوبـت  امجازات بدلی: مجازات بدلی عبارت از آن عقوبات-۲

دد، مانند عقوبت دیـت هنگـام رفـع    اصلی بنابر وجود موانع شرعی قایم مقام عقوبت اصلی میگر
قصاص ویاجزای تعزیری هنگام رفع حدود.  

از اثبات عقوبت اصلی وصدور حکم ضمن عقوبـت  که بعداندمجازات تبعی: آن عقوبات -۳
اصلی بر مجرم تطبیق میگردد. مانند محروم شدن قاتل از میراث یا عدم اهلیت قـاذف بـرای ادای   

شهادت.
قوبات است که براساس حکم محکمه بعداز حکم برعقوبت اصـلی  مجازات تکمیلی: آن ع-۴

ویـا  وتکمیل آن برجانی عملی ساخته میشود مانند آویختن دست دزد در گردنش بعـداز قطـع آن  
تشهیروامثال آن.

:  ن آنیدوم: تقسیم عقوبات از لحاظ صالحیت قاضی درتعی
ین لحاظ به دو دسته تقسیم گردیده است:امجازات از

ومعینمقدرآنرااندازهونوعشارعکهمجازاتیست: دارندمقدرومعینحدکهوباتعق: الف
حـدود جرایممانند. نداردآنراوعفوکردنکردنتبدیلیاکردنوکمکردنزیادحقوقاضینموده

.قصاصو
وحـداقل نبودهمعینومقدرآنحدکهاستمجازاتی: نداردمقدرومعینحدعقوباتیکه: ب

ازرامجـازاتی مجـرم شخصیتوجرموخفتشدتبادرنظرداشتمیتواندوقاضیداشتهکثرحدا
.تعزیریجرایمدرنقدیزایوجحبسمانندنمایدنیتعیآنمیان

:  نآسوم: تقسیم عقوبات از لحاظ محل وقوع 
مجازات از این لحاظ به سه نوع است:

ماننـد میگـردد، واقعانسانجسمبرکهستامجازاتآنازعبارت:بـدنیمجازات: الف
.اعضاقطع،قصاص
: مانندمیگردد،واقعانسانروانوروحبرکهستامجازاتآنازعبارت: روحیمجازات: ب
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.سرزنشوتوصیهتشهیر،نصیحت،
دیـت، : ماننـد میگردد،واقعشخصمالبرکهمجازاتیستآنازعبارت: مالیمجازات: ج

.والاممصادرهومالیغرامت
:  چهارم: تقسیم عقوبات از لحاظ نوعیت جزاء

عقوبات ازین لحاظ به چهار دسته یعنی عقوبت های حدود،عقوبت های قصاص ودیت،عقوبت های 
م:ینرا مختصرآبیان مینمایآهای تعزیری تقسیم گردیده اند.که هریک تکفارات،وعقوب

کـه اسـت ومقدرمعینعقوبتیآنازعبارتوحداستحدجمعحدود: حدودعقوبات. ١
حددارایعقوباتنوعاین،استگردیدهمقررجامعهمصالحتامینجهتیااهللاحقوقتامینجهت
.کندنمیقبولنیزراوعفوپذیردنمیراتشدیدوتخفیفوجههیچبهمیباشدمشخصوکیفیتمعین

نوشـی، شرابجرم،قذفزنا،جرمجرمازاندعبارتکهاندهفتفقهاجمهورنزدحدودجرایم
.بغاوتجرموارتدادجرمراهزنی،جرمسرقت،جرم

نظـر ازمیگردنـد دیتوقصاصهایعقوبتموجبکهجرایمی: دیتوقصاصعقوبات. ٢
:ازاندعبارتکهاندقسمپنجبراسالمشریعت
جرم قتل عمدی.  -۱
جرم قتل شبه عمدی.-۲
جرم قتل خطاء.-۳
جرم جرح عمدی.-۴
جرم جرح خطاء.-۵

مجازات جرایم فوق الذکر درشریعت اسالم عبارت اند از: قصاص، دیت، کفاره، محروم شدن 
شرح و بیان آن از حوصله این مبحث خارج بوده و ایجاب بحث و بررسی از میراث و وصیت . که 

.مستقل را مینماید
گردیده است وبه قصاص در شریعت اسالم برای قتل عمد و جرح عمدی مقرر-الف: قصاص:

معنای مماثلت میباشد. بدین معنی مجرم مانند عملیکه کرده است، مجازات میگردد. چنانچه خداوند 
بِالْعبـد والْعبدبِالْحرِّالْحرۖ◌ الْقَتلَىفيالْقصاصعلَيكُمكُتبآمنواالَّذينأَيهاياجل جالله میفرماید: 

١بِالْأُنثَىوالْأُنثَٰى

ترجمه: (ای کسانیکه ایمان آورده اید، درباره کشتگان برشما(حق) قصـاص مقررشـده آزاد   
عوض آزاد، بنده عوض بنده، زن عوض زن....)

در قصاص حق خاص عفوء است برای ولی دم(خون). پس او حق دارد که جانی را عفوء کنـد  
یعنی قصاص جزای اصلی جرم قتـل عمـدی   یاقصاص نماید قاضی فقط به رأی وارث عمل میکند، 

١٧٨ایه، سورة البقره. ١
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وجرح عمدی است.
جـرح  ودیت بمعنی خون بها بوده وجزای اصلی جرم قتل شبه عمدی، قتل خطاء -ب: دیت:

ومـن خطَـأً إِلَّامؤمنايقْتلَأَنلمؤمنٍكَانَوما(خطاء میباشد، چنانچه خداوند جل جالله میفرماید: 
١يصدقُوأَنإِلَّاأَهلهإِلَىمسلَّمةٌوديةٌمؤمنةرقَبةفَتحرِيرطَأًخمؤمناقَتلَ

اشـتباه بـه رامـومنی وهرکسیبکشداشتباهبهراجزمومنیکهنسزدرامومنیوهیچ: (ترجمه
.)کنندگذشتنانآاینکهمگرکند،پرداختخونبهااوخانوادهوبهآزادرامومنیبندهبایدکشت،

ن قاضی حق کم ویا زیاد آدیت نیزحد معین ومشخص دارد، یعنی دیت قتل صدشتر میباشد، بنابر
کردن آنرا ندارد. کیفیت ادای دیت در قتل شبه عمدی و قتل خطاء باهم تفاوت دارد. تفاوت دیت 

قتـل خطـاء   قتل شبه عمدی با قتل خطاء اینست که در قتل شبه عمدی، دیت مغلظ است ولی در
نها متفاوت آدیت مخففه، تغلیظ و تخفیف دیت به تعداد شترها تاثیر ندارد بلکه انواع شتر ها و سن 

میباشد.
کفاره عبارت از عقوبت های اصلی است که عبارت از آزاد کـردن یـک   -ج: کفــــاره:

آنرا نداشته باشد باید برده (غالم) مؤمن میباشد و اگر کسی غالم را برای آزاد کردن نیافت و یا قیمت
وی دوماه روزه پی در پی بگیرد که روزه گرفتن عقوبت بدلی است و زمانی الزم میگردد کـه تطبیـق   

قتل شـبه عمـدی   به اتفاق فقها، کفاره در قتل خطا وممکن نباشد.عقوبت اصلی (آزاد ساختن غالم)
در قتل عمـد کفـاره واجـب    نسبت عدم موجودیت قصد قتل واجب میگردد اما در مورد اینکه آیا

اختالف نظر وجود دارد. امام شافعی میگوید: (کفاره در قتل عمد نیز واجـب  خیر، بین فقهامیگردد یا
خطا واجب میگردد، پس در قتل عمدی بشکل اولی واجب است) ولـی  میباشد به دلیل اینکه وقتی در

ره در قتل عمد واجـب نمیباشـد زیـرا آن    علیهما) کفا(رحمةاهللابلنحابوحنیفه و امام احمدمنزد اما
نرا واجب میداند بخصوص زمانیکه آعقوبات مقدر بوده و نیاز به نص صریح دارد. اما امام مالک (رح)

قصاص به سببی از اسباب ساقط گردد.
محرومیت از میراث منحیث جزای تبعی جرم قتل در ضمن جزای اصلی د: محرومیت از میراث:

مقرر گردیده است، زیرا رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم میفرماید: (لیس قصاص در شریعت اسالم
لقاتل میراث) ترجمه: برای قاتل میراث نیست. و همچنان میفرماید: (القاتل ال یرث) ترجمه: قاتـل  

میراث نمیبرد.
درمورد اینکه کدام نوع قتل سبب محرومیت قاتل از میراث میگردد در میـان فقهـای اسـالم    

نظر وجود دارد.اختالف 
امام شافعی(رح)میگوید: (تمام انواع قتل سبب محرومیت از میراث میگردد.)
امام مالک(رح) میگوید: (تنها قتل عمدی سبب محرومیت از میراث میگردد.)

٩٢ایه، سورة النساء. ١
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امام ابوحنیفه(رح)میگوید: (هرنوع قتل سبب محرومیت قاتل از میراث میگردد، بشرطیکه قاتـل  
)لمانه صورت گرفته باشد وقاتل صغیر و مجنون نباشد.مباشر باشد، قتل بطور ظا

ازجمله عقوبات تبعی که همرا با عقوبت اصلی بر قاتـل در شـریعت   و: محرومیت از وصیت: 
اسالمی وضع شده محروم شدن او از وصیت میباشد زیرا رسول اکـرم صـلی اهللا علیـه وسـلم     

یست.قاتل وصیة) ترجمه: برای قاتل وصیت نللمیفـرماید: (لیس 
نزد امام مالک فقط قتل عمد سبب محرومیت از وصیت میگردد، نزدامام ابوحنیفه همه انـواع  
قتل سبب محرومیت ازوصیت میگردد بشرطیکه مباشر باشد، بطور ظالمانه واقع شده باشد وفاعـل  

آن صغیر و مجنون نباشد.
ه اسـت، یکـی اینکـه    از امام شافعی و امام احمد(رحمةاهللا علیهما) دونظر مختلف نقل گردید

وصیت برای قاتل درست نیست و دیگری اینکه وصیت برای قاتل درست است.
عقوبات کفاره: کفاره یک نوع عقوبتی است که ازطرف شارع بربعضی معاصـی وجـرایم   -۳

مشخص مانند فاسدکردن روزه، فاسدکردن احرام، قسم ویا در حالت ظهار با زوجه خویش جمـاع  
ع گردیده است.کردن، ویا در قتل وض

کفاراتیکه در شریعت اسالم برای بعضی از معاصی به حیث مجازات مقرر کرده شده عبارت اند 
از:

الف: آزاد کردن غالم: اگر غالم را پیدا کرده نتوانست، درآنصورت میتواند قمیت آنرا بپردازد.
در کفاره سوگندطعام دادن برحسب جرایم متفاوت میباشد، مثالً :ب: طعام دادن به مساکین:

مساکین میباشد.)۶۰(خوردن قصدی روزهمساکین و در کفاره ظهار و)۱۰(
ج: لباس دادن برای مساکین: کفاره لباس دادن تنها در سوگند میباشد، تعداد مساکین که برای 

آنها لباس داده میشود، باید از ده نفر کمتر نباشد.
ود که انسان از بجا آوردن کفارات دیگر مانند آزاد د: روزه گرفتن: گرفتن روزه زمانی الزم میش

کردن غالم، طعام دادن و لباس دادن، عاجز بماند و مدت ایام روزه گرفتن نظر به جرایم متفـاوت  
دومـاه (شصـت   روزهمیباشد. بطور مثال: در کفاره قسم سه روز، در کفاره قتل، ظهار و فسـاد 

روز)روزه پی درپی میباشد.
ی: جزاهای تعزیری عبارت از مجموعه عقوبت های غیر معـین اسـت کـه از    عقوبات تعزیر- ۴

نصیحت و سرزنش آغاز گردیده به مجازات شدید مانند حبس و دره زدن وغیره منتهی میشود وحتـی  
را نیز در بر دارد.  (اعدام)در بعضی موارد و دربعضی جرایم خطرناک و بزرگ قتل

مجازات مقدر مانند حدود، قصاص و دیـت وکفـاره   هانآدرویا گفته میتوانیم، تماماً جرایم که
نباشد، مجازات تعزیری دارند. همچنان درصورتیکه درجرایم حدود، قصاص و دیت بنـابر موانـع   

شرعی مجازات اصلی اقامه شده نتواند، مورد مجازات تعزیری قرار میگیرد.
دارند که بطور مختصر بـه  مجازات تعزیری با مجازات حدود، قصاص و دیت تفاوت های زیاد 
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اشاره میگردد:ها ن از آچندی 
درحالیکه مجازات تعزیـری معـین و   مجازات حدود، قصاص ودیت مقدر ومعین میباشد

مقدر نیست، اندازه مجازات تعزیری غیر مقدروغیر معین است.
نوع صالحیت عفو، تشدید وتخفیف مجازات قصاص ودیت قاضی هیچ،درمجازات حدود

اما در مجازات تعزیر ی این حق وصالحیت را دارد.را ندارد،
نوع اعتبار ندارد امـا در مجـازات   درجرایم حدود، قصاص ودیت، شخصیت مجرم هیچ

تعزیری قاضی میتواند چگونگی شخصیت مجرم را مدنظر بگیرد.
نمونه های زیادی از مجازات تعزیری در زمان حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم وخلفای 

شدین به نظر میرسد.را
بطور مثال : رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم میفرماید: (هرکس از کسی قرضدار باشد درحالیکه 

نماید، آبروی خود را از دست داده ومجـازات کـردن و   مال و ثروت داشته و دین آنرا اداء نمی
نام عارم تاسیس کـرده  زندانی کردن او جائز است.) همچنان حضرت عمر رضی اهللا عنه زندانی را ب

کرده بود، زنـدانی  (بدگویی)بود و شخصی را بنام حطیه که شاعر بود، ویکی از مسلمانان را هجو 
ساخت تا آنکه توبه کرد. همچنان حضرت عمر رضی اهللا عنه شخصی را بنام ضبیع که کلمات نـا  

رد. چنـدبار دره زد و  مناسب و مسخره آمیز برای المرسالت و النازعات قرار داده بود، زندانی ک
خره به عراق تبعیدش کرد. حضرت عثمان مردی را بنام ضابی بن حارث که از دزدان طایفه تمیم الب

بود، الی وقت مرگ در زندان نگهداشت.
انواع عقوبات تعزیری: 

اشاره میگردد:هادرشریعت اسالم مجازات تعزیری انواع مختلف داردکه به مهمترین آن
رچند درشریعت اسالم تعزیر برای تأدیب واصالح مجرم بوده بناًء مجـازات  قتل (اعدام): ه.١

تعزیری نباید مهلک باشد، از اینرو درتعزیر قتل وقطع اعضاء را جائز نمیدارنـد ولـی بـاوجودآن    
اکثریت فقها براین نظر اند که اگر مصلحت های عمومی ایجاب قتل مجرم را نماید، درآن صـورت  

تطبیق میگردد.ًءاثنقتل مجرم استناء گردیده وثاز این قاعده کلی استقتل بحیث جزای تعزیری
٢.ره زدن یکی از مجازات اصلی حدود میباشد ولی دره زدن بشـکل مجـازات   جد :(رهد ) لد

ءاختالف کرده اند ولی اکثر فقهـا ءتعزیری نیز پذیرفته شده است اما درمورد حداکثر اندازه دره فقها
اندازه آن باید به اندازه حد نرسد، زیرا رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم میفرماید: (من به این نظر اند که

.بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین) 
ترجمه: کسیکه در غیر حد مجازات را به اندازه حد برساند او ازجمله تجاوزکاران است.

سـالم حـبس دونـوع    حبس : حبس به عنوان مجازات تعزیری پذیرفته شده و در شریعت ا.٣
میباشد:

المدت: این نوع حبس برای جرایم عادی وساده بـوده حـداقل آن یکـروز و    الف: حبس محدود
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نرایـک آاختالف نظر نموده اند، عدۀ میگویند شش ماه است وعدۀ دیگر ءدرمورد حداکثر ان، فقها
مر میداند.ولی اسال میدانند وبرخی دیگری آنرا از صالحیت های 

المدت: اینوع حبس در مقابل مجرمین خطرناک، حرفه ئی و اعتیادی وضـع  محدودب: حبس غیر 
.ند وتوبه کنندگردیده و تا آنزمانی در زندان نگهداری میگردند تا اصالح شو

تبعید(تغریب): از نظر امام ابوحنیفه(رح) مجازات تبعید از جمله عقوبات تعزیری بوده وبخش .٤
آنرا تنها درجرم زنا ازجمله حد شمرده اند ولی در ءی سایر فقهاتکمیل کننده مجازات زنا میباشد ول

بقیه جرایم آنرا عقوبت تعزیری دانسته اند.
عقیده ءصــلب (بدار آویختن): این عقوبت درجرم راهزنی تطبیق میگردد، برخی از فقها.٥

ر آویخته شود برآنند که مجرم بعداز قتل بدار آویخته میشود ولی برخی دیگری میگویند که اوالً بدا
همان حالت به قتل برسد.تادر

نصیحت.وعظ و.٦
هجر: هجر بمعنی دوری کردن وترک معاشره میباشد،ودرحقوق جـزای اسـالم منحیـث    .٧

مجازات تعزیری پذیرفته شده است.
توبیخ : توبیخ به معنی سرزنش بوده ودر صورتیکه الزم باشدقاضی منحیث جـزای تعزیـری   .٨
ن استفاده میکند.آاز
.تهدید.٩

تشهیر..١٠
غرامت مالی(جریمه نقدی).١١

::گفتار دوم :انواع مجازات از نظر حقوق جزای افغانستانگفتار دوم :انواع مجازات از نظر حقوق جزای افغانستان
قوانین جزائی افعانستان مجازات را به سه دسته تقسم نموده است:

. مجازات اصلی:١
مجازات اصلی در قوانین جزایی کلیه کشورها از جمله قانون جزا و کود جزای کشور مـا بحیـث   

ساسی واصلی عکس العمل اجتماعی پیشبینی گردیده که ممکن به تنهایی یـا همـرای   وسیله وابزار ا
مجازات تبعی وتکمیلی مورد حکم قرار گیرد.

مجازات اصلی عبارت از مجازات است که قانونگذار برای جرم معین پیشبینی نموده وبه اساس 
اضیح ساخته میشود میگردد که ضمن آن نوع،مقدار وکیفیت مجازات وتجویزحکم قطعی محکمه 

ودر حقیقت ضمانت اجرایوی اوامر ونواهی احکام قانون میباشد.
مجازات اصلی مشمول موارد ذیل میگردد:

اعدام-١
حبس  -٢
مجازات نقدی-٣
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عالوه بر مواردفوق، کود جزا، بدیل های حبس را برای نخستین بار به عنوان مجازات مسـتقل  
ه است.به انواع مجازات اصلی عالوه نمود

. مجازات تبعی:٢
حکـم اساسبهمحکمهحکمبدونوبودهاصلیمجازاتتابعکهاندمجازاتیتبعیمجازات

واجتماعیحقوقبرخیازمحکومشخصآنمبنایبرمیآیدکهمیانبهخودیبهخودبشکلقانون
.میگرددمحروممدنی

. مجازات تکمیلی:٣
دد که به اساس لزوم دید محکمه به مجازات اصلی افزوده مجازات تکمیلی به مجازات اطالق میگر

گاه به تنهایی وبدون مجازات اصـلی  میشود،عالوه براینکه درحکم محکمه تصریح شده باشد هیچ
مده نمیتواند ودر حقیقت تکمیل کننده مجازات اصلی میباشد.مجازات تکمیلـی مشـمول،   آبوجود 

نشر حکم میباشد.محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات،مصادره و
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چکیدهچکیده
قانون اصول محاکمات مدني افغانستان، در مورد دعوٰی و شرایط اقامه آن به بیان چند ماده اقدام 

این قانون دعوٰی تعریف شده است: دعوٰی خواستن حق از دیگری در پیشگاه ٥ه، در ماده نموده ک
کتابخانه ی به این سوال پاسخ مي دهـیم  -محکمه. در این مقاله با تکیه به روش تحلیلي و توصیفي 

که موقف حقوق افغانستان راجع به دعوٰی، شرایط اقامه و انواع چگونه است؟ در نتیجه این تحقیق 
ریافتیم: اقامه دعوٰی اقدامي است که به موجب آن مدعي، ادعای خود را در نزد مراجع ذیصـالح  د

(محاکم) طرح مينماید تا در جهت حقانیت و یا بي حقي او تصمیم گرفته شـود. همینطـور اقامـه    
دعوٰی، حق هر شخص بوده؛ یعني هر شخص توانایي باالقوه دارد که هرگاه حقوق اش مورد تضـییع  

نکار واقع شود با مراجعه به نزد مراجع قانوني، حق خود را به اثبات برساند، و با پشتوانه قدرت یا ا
بر عالوه بحثيکه به عنوان ارکان دعوٰی (مدعي، مدعي علیه و مـدعي  .حاکمیت، آنرا احقاق نماید

علیه بیان بها) در حقوق افغانستان مطرح شده، دولت نیز در مواد جداگانه به عنوان مدعي و مدعي 
شده است. و در فرجام، تعریف ارایه شده دعوٰی از سوی حقوق افغانستان، مورد نقد و بررسي قرار 

.گرفته، و تعریف جامع پیشنهاد شده است
واژگان کلیدی: دعوٰی، محکمه، مدعی، مدعی علیه، حق

مقدمهمقدمه
ی روابـط و انجـام   انسان موجودی اجتماعي است که از مالزمات این زندگي اجتماعي، برقرار

تعامالت است. بدون شک، هر انسان در پي نفع خود است و این در سطح کوچک است (چي بسا 
اینکه حتي جوامع؛ مثالً جامعه افغانستان منافع خود را نسبت به منافع کشور خـارجي اولویـت و   

منـافع در  ارجحیت ميدهد) این ارجحیت و اولویت اصطکاک ها را به وجود ميآورد که در نتیجه؛ 
تعارض قرار ميگیرند. و از سویي، حقوق هر کشور برای تابعینش  امتیازات را در نظر ميگیـرد و از  
آن به طور مستمر حمایت ميکند. گاهي اوقات این منافع و امتیازات از سوی شخص، یا اشخاصـي  

ه محاکم رجوع مورد تجاوز و یا انکار قرار ميگیرد، و دارنده حق و منفعت در صدد اثبات حق اش ب
ميکند و این موضوع زمینه را برای ادعا پهن ميکند. پس، دعوٰی از سوی اشخاص در برابر اشخاص 

تعدی و یا انکار قرار گرفتن چیزی (حق و منفعت) در نزد محکمه اقامه ميگردد. دیگر به دلیل مورد
بل لمـس اسـت. و در   با توجه به این مقدمه، اهمیت دعوٰی در زندگي روزمره کامالً به وضوح قا

محقق ميشود که  شرایطي را که حقوقدانان در نظر گرفتـه  ینهایت باید گفت که دعوٰی در صورت
اند، داشته و این دعاوی هم نسبت به موضوع آن از لحاظ ماهیت متفاوت است که در این مقالـه  

انسـتان مـورد   ضمن منحصر کردن دعوٰی به دعوٰیی مدني، انواع و شرایط آنرا بر طبق حقوق افغ
.بررسي قرار ميدهیم
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::مبحث اول: مفهوم، انتقال و زوال دعوٰیمبحث اول: مفهوم، انتقال و زوال دعوٰی
قبل از آنکه به بیان شرایط اقامه دعوٰی بپردازیم، نیاز است تا از مفهوم دعوٰی، چگونگي انتقال و 

.زوال آن بحث کنیم
::گفتار اول: مفهوم دعوٰیگفتار اول: مفهوم دعوٰی

). از نظـر لغـوی   ١۴٥ص ١٣٩٠یاتي،واژه دعوٰی ریشه عربي دارد و اسم مصدر از ادعا است(ح
ذیل واژه). از روزنه ١٣٦٠دعوٰی؛ یعني ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهي است(معین،

اصطالحي در تعریف دعوٰی، میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ بعضي حقوقدانان در تعریـف  
ورت ميگیرد؛ یعني حقيکه مـورد  دعوٰی گفته اند: (دعوٰی عبارت از عملي که برای تثبیت حقي ص

). همچنین گفته شده است: دعـوٰی  ١٥٣٩ص ٢دفتری، بي تا، ج ،(تجاوز و انکار واقع شده است
حقي است که به موجب آن اشخاص ميتوانند به محکمه مراجعه نمایند و از مقام رسمي بخواهند که 

اجعه به محکمه و اجـرای  دیگری حمایت شود. مررای قانون، از حقوق شان در برابربه موجب اج
این حق همیشه به وسیله عمـل حقـوقي خـاص انجـام ميشـود کـه اقامـه دعـوٰی نامیـده          

). عده ای از حقوقدانان دیگر، دعوٰی را سه معني کرده انـد: در  ١١۴ص ١٣٨٣ميشود(کاتوزیان،
ـ  الح در معنای اول؛ دعوٰی، توانایي قانوني مدعي حقي تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع ص

جهت به قضاوت گذارندن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانوني مربوطه است؛ برای طرف 
دعـوٰی بـه   ، ). در معنای دوم١۴٥ص ١٣٩٠مقابل، دعوٰی توانایي مقابله با این ادعا است(حیاتي،

ت و منازعه و اختالفي که در مراجع قضاوتي مطرح شده و تحت رسیدگي است هم تعریف شده اس
). در فرجـام؛  ٣١١و ٣١٠صص ١در معنای سوم به معنای ادعا بیان شده است (شمس، بي تا،ج ،

بعضي دیگر از حقوقدانان، دعوٰی را اخبار به حقي به نفع خود و به زیان دیگری، تعریـف نمـوده   
)، و در تشریح این تعریف سه رکن را ضروری دانسته اند؛ ایـن  ٢۴ص ١٣٨٦اند(کریمي، عباس،

.ن عبارتند از: اخبار به حق، ذینفع بودن اقامه کننده دعوٰی، مضر بودن دعوٰی برای دیگـری سه رک
هر یک از تعاریف مذکور مبیین این واقعیت است که هرکدام از حقوقدانان از منظر خاصي به دعوٰی 
ــل   ــا کام ــردود و ی ــوق را م ــاریف ف ــک از تع ــیچ ی ــوان ه نگریســته اســت کــه نميت

. با توجه به تعاریف يکه از دعوٰی صورت گرفت، ميتوان یاد آورشد )١۴٦ص١٣٩٠دانست(حیاتي،
که برای تعریف جامع از دعوٰی موارد ذیل را به یاد داشته باشیم: اوالً دعـوٰی پدیـده ای طرفینـي    
است. منظور از طرفیني بودن دعوٰی این است که دعوٰی زماني واقع ميشود که حداقل میان دو نفر 

ثانیاً بروز دعوٰی .اشد. لذا بدون تقابل با دیگری دعوٰییي وجود نخواهد داشتاختالف وجود داشته ب
تأثیر انشائي ندارد بلکه همچنانکه بعضي از حقوقدانان گفته اند ماهیت دعوٰی اخبار است. اما ایـن  
اخبار ممکن است باعث اشتغال محاکم و الزامي مدعي علیه به پاسخگویي ميباشد. ولي فراتر از آن 

واقعي برای کسي ایجاد نميکند. بلکه نتیجه محاکمه هر چه باشد اصوالً منجر به استقرار حـق  ضرر 
و اگر یکي از طرفین در دعوٰی محکوم گردد، برای او ضرری ایجاد نشده است، بلکه . شده است
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ثالثاً در دعـوٰی همیشـه   .او ذیحق نبوده است، پس رکن دعوٰی نميتواند، مضر برای دیگری باشد
ع در تقابل قرار دارند. به این معني که هر آنچه مدعي ميگوید، مدعي علیه مخالف آن است. پس مناف

آنچه که از موارد باال بدسـت  .بنابراین، تضاد میان طرفین دعوٰی عنصر اجتناب ناپذیر دعوٰی است
بل یـک  آمد ميتوان دعوٰی را اینگونه تعریف کرد: نزاع و یا اختالف میان یک یا چند شخص در مقا

یا چند شخص دیگر، به خاطر ادعای وجود و یا استحقاق حقي برای خود و انکـار آن از طـرف   
مقابل. شخص و یا اشخاصيکه قول آنان خالف ظاهر و اصل است و ادعای اسـتحقاق را دارنـد   
مدعي، و شخص و یا اشخاصيکه که قول آنان موافق اصل و ظاهر است و در مقام انکـار ادعـای   

دارند، مدعي علیه نامیده ميشود. به یاد داشته باشیم که تعریف فوق از دعوٰی صرف نظر مدعي قرار 
از این است که دعوٰی در محاکم اقامه شده باشد و یا نشده باشد. لذا؛ به هـر دو، دعـوٰی گفتـه    

). قانون اصول محاکمات مدني در مورد دعوٰی و شرایط اقامه آن بـه بیـان   ١۴٧ميشود(همان، ص
) این قانون دعوٰی اینگونه تعریف شده است: دعوٰی خواسـتن  ٥اقدام نموده که، در ماده(چند ماده

حق از دیگری در پیشگاه محکمه. نویسنده معتقد است که استعمال واژه حق در تعریـف دعـوٰی   
درست به نظر نمي رسد؛ چي بسا اینکه دعوٰیی در محکمه مطرح شود، ولي موضوع آن حق نباشـد  

ق، حقي را از پیشگاه محکمه در خواست کند؛ پس با توجه به این تعریف قانونگذار، و فردی به ناح
این درخواست دعوٰی نخواهد بود، پس سوال است که در چي ارگاني باید طـرح کنـد؟ در هـر    
صورت، محکمه در صدد اثبات حق است؛ ممکن ناحق طرح شود ولي این قاضي است که حـق و  

ود به جـای واژه (حـق) از واژه (چیـزی) اسـتفاده مـي کـرد       ناحق را تشخیص ميدهد. بهتر ب
). تا اینجا مفهوم دعوٰی را دانستیم، لذا الزم به نظر ميرسد تا مفهوم اقامـه  ٣١ص ١٣٩٥(سروری،

دعوٰی و حق اقامه دعوٰی را نیز درک کنیم؛ اقامه دعوٰی اقدامي است که به موجـب آن مـدعي،   
حاکم) طرح مينماید تا در جهت حقانیت و یا بي حقـي او  ادعای خود را در نزد مراجع ذیصالح (م

تصمیم گرفته شود. و همینطور اقامه دعوٰی، حق هر شخص بوده؛ یعني هر شخص توانـایي بـاالقوه   
دارد که هرگاه حقوق اش مورد تضییع یا انکار واقع شود با مراجعه نزد مراجع قانوني ميتواند حـق  

از این عنوان که حق اقامه .نه قدرت حاکمیت، آنرا احقاق نمایدخود را به اثبات برساند و با پشتوا
دعوٰی حقي باالقوه است، پس این حق وجود دارد حتي اگر هنوز دعوٰییي برای شخص بـه وجـود   

.نیامده باشد
::گفتار دوم: ارکان دعوٰیگفتار دوم: ارکان دعوٰی

بارتند از : ) ارکان حقوقي دعوٰی را بیان ميکند که ع٨و٦قانون اصول محاکمات مدني در مواد (
) دولت را هم به صفت مدعي و مدعي علیـه  ١١الي٩مدعي، مدعي علیه و مدعي بها. و در مواد (

.به رسمیت شناخته است
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:الف: مدعی
)قانون اصول محاکمات مدني بیان کرده است: شخصيکه حق را ميخواهد ٦قانون گذار در ماده(

که مدعي به شخصي گفته ميشود که بـه حسـب   مدعي است. از تعریف این ماده استفاده ميگردد
.ظاهر یا واقعاً ادعای حقي بر دیگری دارد

:ب: مدعی علیه
) قانون اصول محاکمات مدني مدعي علیه را نیـز  ٦قانون گذار در ضمن تعریف مدعي در ماده(

ي لیه شخصتعریف کرده است: شخصيکه حق از او خواسته ميشود مدعي علیه است. بناًء، مدعي ع
ي مدعي را به حسب ظاهر یا واقعاً مـورد انکـار و تجـاوز قـرار داده     ميباشد که حق مورد ادعا

).۴٢ص١٣٩٣است(احمدی،
:ج: مدعی بها

) مدعي بها را اینگونه بیان ميکند، موضوع حقي اسـت  ٨قانون اصول محاکمات مدني در ماده(
متن ماده باال اینگونه است: مـدعي  .که مورد ادعای مدعي و منظور او از دعوٰی، وصول آن ميباشد

بها شي خواسته شده و شامل حقوقي است که قوانین افغانستان آنرا پیش بیني نمـوده و موضـوع   
بها، ما را به این نتیجه ميرساند که قاضـي نميتوانـد   دعوٰی قرار گرفته بتواند. این تعریفي از مدعي

ي حقوق ماهوی است که توسط قوانین افغانستان حقوق ماهوی را خلق کند زیرا؛ کار او تنها شناسای
.تعیین شده است

د: دولت به صفت مدعی و مدعی علیه
) به بیان یک نوع دیگر از مدعي و مدعي علیـه  ١١الي٩قانون اصول محاکمات مدني در مواد (

اداره ) این قانون نهـادی را بنـام  ٩در ماده(.پرداخته که دولت یا گروهي از مردم را شامل ميشود
قضایای دولت به عنوان مدعي و مدعي علیه رسمیت داده؛ یعني در صورتيکه دولت منافع اشـخاص  
ثالث را مورد تعرض قرار دهد، اداره قضایای دولت، به عنوان مدعي علیه در محکمه حاضر ميشود 

ت ورزد، و از منافع دولت دفاع ميکند. اگر خود دولت بر علیه اشخاص دیگر به اقامه دعوٰی مبادر
اداره قضایای دولت به عنوان مدعي و نماینده دولت در دعوٰی مشارکت دارد و از حقوق و منـافع  
دولت دفاع ميکند. مثال بارز اینگونه موارد غصب زمین های دولتي توسط زورمندان ميباشد که البته 

داره قضایای امروزه این موضوع حاد است. در صورتي چنین موضوعي، دولت خود اقدام ميکند و ا
) این قانون طرح شده ١٠بحث دیگر در ماده (.دولت به عنوان مدعي استرداد، دعوٰی اقامه ميکند

است: اگر اهالي یک قریه ای در قضیه ای ذینفع باشند، حضور بعضي از انها به عنـوان مـدعي و   
، حضور همه اهالي مدعي علیه کفایت ميکند. مانند اینکه اگر چراگاه یا راه عمومي مورد نزاع باشد

.قریه الزم نیست، همینکه چند نفر در محکمه حاضر شوند کافي است
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::گفتار سوم: انتقال دعوٰیگفتار سوم: انتقال دعوٰی
دعاوی به مفهوم اخص بین اشخاص همراه با حق اصلي قابل انتقال است و پس از مرگ آنها قهراً 

ای خصوصیتي منحصراً همراه با حق اصلي به وارث منتقل ميشود. اما در مواردی که حق اصلي دار
شخصي است نه تنها به موجب عقود بلکه با فوت ذیحق نیز به وراث منتقل نميشود(شمس، جـزوه  

). ویژگي که حق مالي نسبت به غیر مالي دارد، قابل انتقال بودن آن ميباشد و اصـوالً  ٨درسي، ص
انتقال بودن این است کـه  به باورحقوقدانان هدف از قابل .حق غیر مالي قابل نقل و انتقال نميباشد

تحقق دعوٰی وقتي است که حداقل میان دو نفر بـر  .مالکیت این حق به منتقل الیه انتقال پیدا ميکند
سر حق مالي و یا غیر مالي اختالف و منازعه وجود داشته باشد. پس دعوٰی مدام پیوسته بـه حقـي   

.مالي و یا غیر مالي است
حق والیت و... اصوالً غیر قابل انتقال هستند. دعاوی طالق حقوق غیر مالي مانند حق زوجیت،

خواهنـد  قال هـم ـو تمکین از حق زوجیت ناشي ميشوند و از آنجا که غیر مالي اند غیر قابل انت
). طوریکه قبالً گفتیم یکي از ویژگيهای حقوق مـالي انتقاـل پـذیری    ١۴٩ص١٣٩٠بود(حیاتي،

تیجه عمل حقوقي ممکن به دیگری انتقال داده شـوند و  آنهاست؛ یعني هم به صورت ارادی و در ن
ای حقوقي (عمل غیر ارادی) مانند: فوت ممکن است به وارث متوفي انتقال پیـدا  هم در اثر واقعه

کند. حال اگر در حق مالي، دعوٰی یا اختالفي وجود داشته باشد به تبعیت از حق مالي، دعوٰی هـم  
در مالکیت ملکي میان دو نفر نزاع وجود داشته باشـد. ایـن   به دیگری منتقل ميشود. مانند اینکه

.ملک ممکن است به دو صورت به شخص دیگری منتقل گردد
:الف: انتقال ارادی

به اینصورت که مالک ملک مورد نزاع ميتواند در نتیجه عقدی ناقل مالکیت، نظیر بیـع، صـلح   
وقوع عمل حقوقي منتقل الیه، مالک ملـک  و... ملک مورد نزاع را به دیگری انتقال دهد. پس از 

مورد نزاع ميشود و همچنین قائم مقام  انتقال دهنده در دعوٰیی راجع به آن ملک هم ميشود. البتـه  
). ۴٩و۴٨، صـص  ١٣٧٣مالکیت منتقل الیه در این مورد مالکیتي متزلزل اسـت (صـدر زاده،  

به مالکیت طرف مقابـل نـزاع   بخاطریکه ممکن است، پس از رسیده گي به دعوٰی، محکمه حکم 
.بدهد و منتقل الیه که قائم مقام انتقال دهنده در این دعوٰی شده، محکوم به بي حقي گردد

:ب: انتقال قهری
اگر صاحب حق مالي، قبل از اینکه رفع خصومت شود، فوت نماید، تمامي حقوق مالي به وارث یـا  

مالي مورد نزاع هم به وراث انتقال ميیابد. با این وارثین او به ارث ميماند. با توجه به همین، حقوق 
وجود، انتقال دعوٰی به تبعیت از انتقال حق مالي صورت ميگیرد؛ این انتقال قهری است. زیـرا، در  

).٢٧٨ص ١٣٩٢انتقال صاحب حق مالي مورد نزاع هیچ اراده ای نداشته است(شمس،
::گفتار چهارم: زوال دعوٰیگفتار چهارم: زوال دعوٰی

.گونگي زوال دعوٰی بپردازیم، نخست به مفهوم زوال دعوٰی اشاره ميکنیمقبل از آنکه به بیان چ
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:الف: مفهوم زوال دعوٰی
زوال دعوٰی به مفهوم اخص، معموالً نتیجه حکم قطعي است که اختالف را حل و فصل مينمایـد.  
همچنین زوال دعوٰی ممکن است پي آمد زوال حق اصلي باشد یا ارادی یا قهـری و بـدون اراده  
صاحب حق دعوٰی به مفهوم اعم با استرداد دعوٰی زائل ميگردد. اما این زوال به خودی خود موجب 
زوال دعوٰی به مفهوم اخص نميگردد. زوال دعوٰی اگر چه از آثار حکم و زوال حق اسـت، امـا   
ممکن است ناشي از صرف نظر کردن مدعي از دعوٰی باشدکه در اینصورت قرار سـقوط دعـوٰی   

). بنابراین، هدف از زوال دعوٰی این است که بعد از اینکه ٨ود (شمس، جزوه درسي، صصادر ميش
دعوٰی محقق شد به هر دلیلي آن نزاع مرتفع شود وحقي که انکار یا تضییع شده است به صاحب آن 
داده شود و دیگر منکر و یا مدعي قبلي نسبت به آن ادعایي نداشته باشد. زوال دعوٰی بـه طـرق   

:). از جمله ميتوان به موارد زیر اشاره کرد١٥٠ص١٣٩٠مکان پذیر است (حیاتي،مختلفي ا
:ـ زوال دعوٰی در اثر قطعیت حکم١

قانوني برای حل و فصل خصومت ارجاع شده باشد آن مرجـع بعـد از   زمانيکه دعوٰی به مرجع
م قطعیـت  رسیدگي ماهیتي به دعوٰی در نهایت با صدور حکم، فصل خصومت ميکند. همینکه حک

یافت، ميتوان گفت که دعوٰییي وجود ندارد. در نتیجه، به وسیله مرجع قانوني دعوٰی حل و فصل مي 
).٢٧٨ص١٣٩٢گردد(شمس،

:ـ زوال دعوٰی در اثر مصالحه۲
کماکان امکان دارد طرفین اختالف بدون نیاز به حکم مراجع قانوني بر سر موضـوع اخـتالف   

بعداز توافق آنان بر موضوع دعوٰی قرارداد صلح میان آنـان منعقـد   با این شگرد،.مصالحه نمایند
ميشود که مبیین زوال دعوٰی خواهد بود. سازش طرفین ممکن است بدون دخالت مراجـع قضـایي   
باشد و امکان مي رود که بنابر وساطت یکي از مراجع قضایي میان طرفین صلح و سازش ایجاد شده 

).١٥١ص١٣٩٠دعوٰی خواهد بود(حیاتي،باشد. در صورت صلح و سازش زوال
:زوال دعوٰی در نتیجه زوال حق اصلی٣-

هرگاه با هر عاملي، حق اصلي که موضوع دعوٰی را تشکیل ميدهد زائل شود. ماننـد: دعـوٰیی   
تمکین در جریان بوده و زوجه وفات نماید یا دعوٰیی مطالبه نفقه در جریان بوده و زوج فوت نمایند 

به طور کلي در تمامي تعهدات قائم به .د، دعوٰی به تبعیت از حق مورد نزاع زائل ميشوددر این موار
.شخص، چنانچه دعوٰیی الزام به انجام تعهد در جریان باشد و متعهد فوت نماید، دعوٰی زائل ميگردد

:ـ زوال دعوٰی در نتیجه مالکیت مافی الذمه٤
ه او بری ميشود. مثل اینکه اگر کسي بـه مـورث   هر وقت که مالک ما في الذمه خود گردد، ذم

خود مـدیون باشد، بعد از فوت مورث، دین او به نسبت سهم االرث، سـاقطميگردد. در نتیجـه،   
هرگاه پدری از فرزندخود طلبکار باشد، با فوت پدر، چون صفت داین و مدیون در فرزند جمع شده 

).٢٧٩ص١٣٩٢ي برد،زایل ميگردد(شمس،است، حق پدر، به همان نسبت که فرزند از او ارث م
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:ـ زوال دعوٰی به دلیل گذشت مدعی٥
حق تعقیب و تداوم دعوٰی از حقوق مدعي است؛ اگر مدعي به طور کلي از حق خود صرف نظر 

.نماید، دعوٰی نیز برای همیشه زائل ميشود
اگر مدعي به طور .مثل اینکه شخصي مدعي دائن بودن از دیگری باشد و طرف مقابل منکر آن باشد

کلي ذمه احتمالي مدیون را بری نماید، دعوٰی به کلي زائل ميشود؛ چه دعوٰی در محکمه اقامه شده 
باشد و چه اقامه نشده باشد. پس نتیجه ميگیریم، صرف نظر کردن مدعي از حق مورد ادعا، موجب 

رف نظر نکند، بلکـه  زوال دعوٰی ميشود. اما هر وقت ممکن است مدعي از اصل حق مورد ادعا ص
عریضه را که برای احقاق حق مورد نزاع، به محکمه تقدیم نموده اسـت را مسـترد نمایـد، در    
اینصورت دعوٰی موقتاً زائل ميشود که تحت شرایطي اقامه دعوٰی امکان پذیر خواهد بود (طـاهری،  

).۴بي تا، ص 
::مبحث دوم: شرایط اقامه دعوٰیمبحث دوم: شرایط اقامه دعوٰی

این جهت الزم است که دعوٰی را قابل سمع ميسازد. ایـن شـرایط   وجود شرایط برای دعوٰی از 
ميتواند اقامـــه دعوٰی در عدم مرور زمان و همچنین دعوٰیی اقامه شده مختومه شمرده نشـود،  
این دو شرط مربوط به ماهیت دعوٰیی در حال اقامه است نه مدعي. اینک به هر دو مـورد اشـاره   

.ميکنیم
::ننگفتار اول: عدم مرور زماگفتار اول: عدم مرور زما

برای اینکه دعوٰی قانوناً قابل ترتیب اثر باشد، اگر قانونگذار اقامه آنرا محدود به مدت مشخصـي  
.نموده، باید در آن محدوده زماني اقامه گردد و اال مسموع نخواهد بود

در حقیقت در برخي موارد، قانونگذار مدتهای را تعیین نموده و ذیحق را ملزم نموده تا در آن مدت 
ه دعوٰی نماید و اگر خارج از آن اقدام شود و به لحاظ اینکه انقضاء مدت مقرر، مالزمـه بـا   اقام

سقوط حق اصلي دارد، لذا دعوٰیی مذکور قابل استماع نخواهد بود(افسران و علوی، بـي تـا، ج   
قانون اصول محاکمات مدني یکي از اعتراضات ابتـدایي را علیـه   ٢١ماده ٨). در بند ٦٨ص١،

قامه شده، تحت مرور زمان بودن قضیه ميداند. هر چند این قانون مرور زمـان را واضـح   دعوٰیی ا
نساخته است. عده ای ازحقوقدانان به این نظر اند که شاید منظور قانونگذار رعایت مهلـت هـای   

این قـانون یکـي از   ۴٢٣و ٣٨٣قانوني برای شکایت از احکام محاکم باشد، بخاطریکه در مواد 
ع اعتراض را در  استیناف و محاکم باال رعایت مرور زمان ذکر کرده است. مضاف بر شرایط استما

این اجمال در قانون اصول محاکمات مدني، قانون
تحت عنوان سقوط حق به مرور زمان راجع به مرور زمان و میـزان آن  ٩٨٢تا ٩٦٥مدني از ماده 

.بحث نموده است
ر زمان و عدم استماع دعوٰی به همین جهت، تفاوت قائل البته این قانون بین سقوط حق به سبب مرو

مقرر نموده است: حق به مرور زمان ساقط نميگردد. اما دعوٰیی مطالبه حق بنا ٩٦٥شده و در ماده 
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به هر سببيکه باشد، علیه منکر بعد از مرور پانزده سال ... شنیده نميشود. پس اگر مدیون خود حق 
ندارد و ميتواند ذمه خود را بری کند ولي اگر پانزده سال گذشت و مدعي را اداء کند هیچ اشکالي

مدیون مطالبه نکرد، بعداز این مدت قابل سمع نیست و مدعي فقط ميتواند در خالل این مدت اقامه 
دعوٰی کند. برای اینکه مدت های مذکور با مواعد مقرر برای مرور زمان دعاوی اشتباه نشود آنـرا  

هاد دیگری در حقوق به نام مرور زمان وجود دارد که ممکن است بـه مهلـت   مهلت نامیده اند. ن
). مرور زمان مواعدی است که قانونگذار با وضع ۴٩ص ١٣٩٣قانوني یکي دانسته شود (احمدی،

آن تکلیف محکمه را در استماع دعاوی که زمان طرح آن منقضي شده است، با ایراد مدعي علیـه  
.رده استدر اولین جلسه قضایي منقضي ک

ث او بـه قـائم   رااصل بر بقاء حق است و گذشت زمان آنرا از بین نميبرد. بعد از فوت ذیحق و
مقام آن حق را صاحب خواهند شد، اما در موارد نادری قانونگذار بنا به دالیل مطالبه قانوني حق را 

البه آن حـق اقـدام   ای که اگر در آن محدوده زماني برای مطمحدود به مهلت معیني کرده به گونه
.نشود، اصل حق ساقط ميشود

که میان مهلت قانوني و مرور زمان وجود دارد این است که در مهلت قـانوني  یدر نتیجه، تفاوت
انقضاء مهلت مالزمه با سقوط حق اصلي دارد. در حاليکه در مرور زمان انقضاء مدت مالزمـه بـا   

).١٠ل استماع نميداند(شمس، جزوه درسي، صسقوط حق اصلي ندارد، بلکه فقط دعوٰی را قاب
::گفتار دوم: دعوٰیی اقامه شده مختومه شمرده نشودگفتار دوم: دعوٰیی اقامه شده مختومه شمرده نشود

دعوٰییي که مدعي قصد اقامه آنرا دارد نباید مشمول اعتبار امر قضاوت شده باشد. بدین معنا کـه  
سـقوط  این دعوٰی اگر دعوٰییي است که قبالً محکمه نسبت به آن حکم صادر کرده است و یا قرار

آنرا صادر کرده است، چون از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار گردیده، دیگر قابلیـت طـرح   
مجدد را ندارد. لذا؛ با ایراد مدعي علیه و اثبات این امر محکمه قرار عدم اسـتماع آنـرا صـادر    

قانون اصول محاکمات مـدني یکـي از   ٢١ماده ۴). در بند ٧٠ص١ميکند(افسران و علوی، ج ،
ارد اعتراض ابتدایي را صدور رای محکمه قبلي ميداند. در این ماده آمده است: (صـدور حکـم   مو

.قضایي قبلي در موضوع بین عارض و معروض.) یکي از اعتراضات ابتدایي است
::مبحث سوم: شرایط اقامه کننده دعوٰیمبحث سوم: شرایط اقامه کننده دعوٰی

کمه راجع بـه آن  مدعي برای اینکه دعوٰیی او در ماهیت، مورد رسیدگي قرار گیرد و در نهایت مح
تصمیم بگیرد، الزم است واجد شرایطي از جمله داشتن نفع، سمت و اهلیت باشد که هر یـک را  

.مورد بحث قرار ميدهیم
::گفتار اول: ذینفع بودنگفتار اول: ذینفع بودن

یکي از شرایط اقامه کننده دعوٰی ذینفعي است. با این شرح که اگر نهایتاً در دعوٰی حکمي علیـه  
.علیه) صادر شود، نفعي را عاید مدعي ميکندطرف مقابـل دعوٰی (مدعي 
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نفع در لغت یعني سود، فایده و منفعت. نفع در برابر زیان و ضرر آمده است(دهخدا، ذیـل واژه  
دلیل ضرورت شرط ذینفعي مدعي در اقامه دعوٰی، این است که به هنگام طرح دعوٰی، با این نفع).

عي ختم ميشود، آیا نفعي را عاید او خواهـدکرد؟ و  فرض که اگر دعوٰی با حکمي بنابر خواسته مد
ضرورت چنین شـرطي بـرای   .اگر پاسخ منفي باشد؛ یعني مدعي در دعوٰیی مورد نظر ذینفع نیست

مدعي بدیهي به نظر ميرسد زیرا؛ محکمه فقط مکلف است از حق داد خواهي کساني که نسبت بـه  
کند و تکلیفي به اسـتماع دعـوٰیی   حقوق آنان حسب ظاهر تعرض صورت گرفته است، رسیدگي

٢١ماده ٣قانون اصول محاکمات مدني در بند .اشخاصي که در اقامه دعوٰی ذینفع نیستند، ندارند
تحت عنوان اعتراضات ابتدایي، عدم توجه دعوٰی، به مدعي علیه را مطرح کرده اسـت. در مـورد   

دعاوی اقدام مي کند که از طـرف  مقرر داشته است: محکمه به رسیدگي ٨٠ذینفعي مدعي در ماه 
شخصیت های حقوقي یا حقیقي حل و فصل آن تقاضا شده باشد. الزم به یاد آوری است که ذینفعي 
مدعي به معنای ذیحقي مشارالیه نیست. بلکه ذینفعي مدعي بر اساس فرض صحت ادعـای مـدعي   

.سنجیده ميشود. اما ممکن است ثمره ی محاکمه، خالف این فرض باشد
::ار دوم: داشتن سمتار دوم: داشتن سمتگفتگفت

منظور از اقامه .ممکن، مدعي دعوٰیی خود را علیه مدعي علیه به اصالت اقامه نمایند یا به نمایندگي
دعوٰی به اصالت این است که مدعي شخصاً به طرح دعوٰی مبادرت نماید. اما اگر شخص دیگری به 

البته، مدعي علیه دعـوٰی هـم   .مينامندنیابت از مدعي اقامه دعوٰی را بر عهده گیرد، آنرا نمایندگي 
). قـانون  ۴٥ص ١٣٩٣امکان دارد، اصالتاً و یا توسط نماینده پاسخ دعوٰیی مدعي را بدهد(احمدی،

اصول محاکمات مدني در طي چند ماده موارد نمایندگي از اشخاص فاقد صالحیت اقامه دعـوٰی را  
: مدعي و مدعي علیه مکلف اند که خود مقرر داشته است٢٠۴این قانون در ماده.بیان نموده است

و یا وکیل، ولي، وصي، قیم آنها با اسناد مربوطه به محکمه حاضر شوند. خالصه در هر مورد کـه  
نماینده به نیابت از مدعي و یا مدعي علیه اقامه دعوٰی یا دفاع از آنرا بر عهده دارد، اثبات سـمت  

و بعداً به طور مختصر اقسام نمایندگي را بحـث  وی الزامي است. اینک به مفهوم سمت ميپردازیم 
.ميکنیم

:الف: مفهوم سمت
سمت از نظر حقوقي به عنواني اطالق ميشود که به موجب آن شخص از جانب دیگری و بنا بـه  
.تجویز او و در بعضي مواقع تجویز محکمه یا قانون، اقامه دعوٰی و یا دفاع از آن را بر عهده ميگیرد

ر کسي شخصاً به طرح دعوٰی مبادرت نماید و یا اینکه شخصاً به دفاع از دعوٰیی مدعي بنابراین، اگ
علیه که علیه وی اقامه نموده است، بپردازد اصیل نامیده شده و داشتن سمت برای او بـي مـورد   

.خواهد بود
رد، در تمامي مواردی که شخص حقوقي، طرح دعوٰی مي نماید و یا از دعوٰییي دفاع به عمـل آو 

از آنجا که مبادرت مستقیم و به اصالت شخص حقوقي ناممکن است، لذا کسي که به نیابـت از آن  
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قانون اصول محاکمات مدني، ٢٠٩ماده ٢و ١اقدام کند، باید ذی سمت باشد. قانونگذار در بند 
بت به طرفین دعوٰی به رعایت نو:احراز سمت و چگونگي آنرا بیان مي کند. در این ماده آمده است

:اتاق محکمه راهنمایي و به ترتیب آتي حاالت شان بررسي ميشود
ــ محکمه تشخیص ميدهد که کدام آنها به حیث اصیل و کدام یکي به صفت وکیـل، ولـي،   ١

وصي و قیم به محکمه حاضر شده است؛
ــ اشخاصيکه نیابتاً به محکمه حاضر ميشوند؛ موظفین محکمه سند صالحیت شان را به دوسیه ٢

آنچه از این ماده قانوني فهمیده ميشود این است که اگر اقامه کننـده دعـوٰی پاسـخ    ...مي گذارد
دهنده دعوٰی، شخص غیر اصیل باشد، باید سندی حاکي از نمایندگي خود از جانب اصـیل را بـه   
محکمه ارائه دهد تا جهت اثبات سمت او ضمیمه دوسیه مورد نظر گردد. در مواردی که رسیدگي 

عوٰی را مدعي درخواست نموده است و درخواست دهنده شخص حقیقي باشد،به د
مفهوم سمت در مفهوم ذینفعي مدعي نهفته است، به گونهای که اگر ذینفعي مدعي احـراز شـود،   
دیگر نیازی به احراز ذی سمتي او نیست. زیرا؛ تصور اینکه شخص مدعي ذینفع باشـد و در عـین   

است. لذا، تنها در مواردیکه در خواست رسـیدگي را شـخص   حال، فاقد سمت باشد، غیر ممکن
حقوقي و یا شخص حقیقي غیر اصیل تقدیم نموده باشد، محکمه الزم است سمت درخواست کننده 

).١٠٩ص١٣٩٢را اثبات نماید(شمس،
:ب: مفهوم قائم مقامی

ي دیگـری،  در مورد تعریف قائم مقام گفته شده است؛ قائم مقام، شخصي است که به جانشـین 
.دارای حقوق و تکالیف او ميگردد مانند؛ وارث که قائم مقام مورث است

از جمله مواردی دیگر قائم مقامي، ميتوان به موجب عملي حقوقي، مانند بیع به دیگری انتقال داده 
همچنین موصي له قـائم  .ميشود، از تاریخ انتقال منتقل الیه قائم مقام مالک قبلـي محسوب ميشود

ام موصي است از زمانيکه به موجب وصیت مالک موصي به ميشود. اصطالح قائم مقام در متـون  مق
حقوقي بیشتر زماني به کار برده ميشود که در جریان امر حقوقي مانند: محکمه، به دلیل فـوت یـا   

مانده انتقال ارادی مالي به دیگری، حق مالي به دیگری انتقال یابد. برای اینکه امر حقوقي که ناتمام
و الزم است وضعیت حقوقي آن معلوم و تداوم پیدا کند، گفته ميشود کسي که قائم مقام محسوب 

لذا؛ از .ميشود، ميتواند به نیابت از کسي که سمتش از بین رفته است، آن امر حقوقي را ادامه دهد
توجه قـائم مقـام   این به بعد، قائم مقام، جانشین دیگری ميشود و کلیه آثار حقوقي آن امر حقوقي م

).١٥٩ص١٣٩٠خواهد شد (حیاتي،
:ج: مفهوم نمایندگی و انواع آن

نمایندگي عنواني است که بر مبنای آن، شخصي اقدام به انجام عملي حقوقي بنام و به حسـاب و  
.به منظور تامین اهداف دیگری مي نماید. مانند؛ وکیل در دعوٰی که نماینده موکل است



مدنی وشرایط اقامه آندعوٰی قضاء

٨٥

اینده نه از موضوع مورد نمایندگي زیان مي بیند و نه نفعي ميبرد. این در حـالي  در نمایندگي، نم
بود که در قائم مقامي آثار کلیه اقداماتيکه شخص قائم مقام انجام ميداد، اعم از سود و زیان متوجـه  

سمت کسيکه به نمایندگي اقامه دعوٰی نموده است، باید به موجب مدرکي کـه  .خود او ميگردید
ه تقدیم محکمه مينماید، محرز گردد. محکمه الزم است مدرک مثبـت سـمت نماینـده را    نمایند

بررسي و در صورتي که نمایندگي تقدیم کننده عریضه با یکي از اقسام نمایندگي مقـرر در قـانون   
منطبق باشد، به آن ترتیب اثر دهد و اال عریضه وی را به علت عدم اثبات سمت، به موجب قـرار،  

قانون اصول محاکمات مدني مشعر داشته است: صغیر، مجنـون،  ٥٠٢د نماید. ماده محکوم به ر
معتوه، محجور و غایب نميتوانند مستقیماً خصم شرعي واقع شوند. ناگفته نباید گذاشت که در ایـن  
قانون هدف از خصم شرعي همان طرف دعوٰی قرار گرفتن است؛ خواه به عنوان مدعي باشد و یـا  

ک تقسیم بندی کلي، نمایندگي که در دعاوی، مورد بحـث اسـت، عبارتنـداز:    مدعي علیه. در ی
نمایندگي قانوني، نمایندگي قضایي و نمایندگي قراردادی.

:ـ نمایندگی قانونی١
ایـن  .در پاره ای از موارد؛ قانونگذار اشخاصي را نماینده قانوني اشخاص دیگری قرار داده است

مانـــند  .است و اراده اشخاص در ایجـاد آن مـوثر نیسـت   نمایندگي قهری و به حکم قانون
نمایندگي ولي قهری از مولي علیه خود یا نمایندگي باالترین مقام اجرایي دستگاه های دولتي نسـبت  
ــرکت   ــرکت از ش ــدیر ش ــدگي م ــا نماین ــود ی ــوع خ ــازمان متب ــا س ــتگاه ی ــه دس .ب

گذار است. قواعد این نوع نمایندگي از در تمامي اقسام نمایندگي قانوني مبنای نمایندگي حکم قانون
قواعد آمره است. لذا؛ والیت قهری پدر بر فرزند، به حکم قانون از زمان والدت و تا زمـان بقـاء   
حیات هر دو باقي است، فقط در صورت فوت یکي از آنان این والیت زائل ميگردد. در صـورتيکه  

است که مدرک مثبت سمت خود را به محکمـه  نماینده قانوني به نیابت اقامه دعوٰی بنماید، مکلف 
قانون مدني افغانستان در این مورد مصرح ميدارد: والیت اموال اوالد ٢٦٨ماده ١تقدیم نماید. بند 

بر اینکه از طرف پدر طومشرناقص اهلیت، به درجه اول به پدر و ثانیا به جد صحیح، تعلق ميگیرد. 
.وصي تعیین نگردیده باشد

:ضاییـ نمایندگی ق۲
در بعضي از موارد به محکمه اجازه داده شده است به موجب تصمیم قضایي شخصـي را نماینـده   
دیگری قرار دهد. مانند: تعیین قیم برای صغیر یا مجنون با حکم محکمه و یا تعیین امین برای غایب 

سـته.  مفقود االثر جهت اداره امور در دوران غیبت و یا نمایندگي مـدیر تصـفیه از تـاجر ورشک   
محکمه برای اداره اموال شـخص  :قانون مدني افغانستان مي نگارد٣١٩ماده ٢قانونگذار در بند 

.محجور علیه، مطابق به احکام مندرج این قانون قیم تعیین مينماید
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بنابراین، تفاوت نمایندگي قانوني با نمایندگي قضائي در این است که؛ اولي به حکم قانون، ولـي  
محکمه ایجاد شده است. بناء، در مورد اخیر چنانچه الزم باشد، نماینده قضایي بـه  دومي به حکم 

.نیابت اقامه دعوٰی نماید، الزم است مدرک احراز سمت، ارائه نماید
:ـ نمایندگی قراردادی٣

مالک و مبنای این نوع نمایندگي قرارداد است. این قرارداد میان شخص اعطاکننـده نماینـدگي و   
قد ميگردد. پس، به اجمال ميتوان گفت؛ مبنای نمایندگي قانوني قانون، مبنای نماینـدگي  نماینده منع

وکالت را ميتوان از انواع نمایندگي .قضایي حکم محکمه و مبنای نمایندگي قراردادی قرارداد است
قانون گذار قانون مـدني در مـاده  :قراردادی نام برد که؛ در ذیل به طور مختصر به آن ميپردازیم

عقد وکالت را تعریف کرده است: وکالت، عقدیست که به موجـب آن موکـل شـخص    ١٥٥٣
دیگری را در تصرفات قانوني و معلوم قایم مقام خود ميسازد. حقوقدانان هم، عقد وکالت را تعریف 
نموده اند: وکالت عقدی است که به موجب آن یکي از طرفین طرف دیگر را برای انجـام امـری   

اننـد از  مورد تایید قرارگرفته که افراد بتو٣١این حق در قانون اساسي در ماده .یدنایب خود مينما
خود را پيگیری کنند. در این ماده تصریح گردیده است: هر شخص مـي توانـد   طریق وکیل، امور

.برای دفع اتهام به مجرد گرفتـاری و یـا بـرای اثبـات حـق خـود، وکیـل مـدافع بگیـرد         
ن اساسي کشور در تمام مراحل محکمه، طرفین دعوٰی حق دارنـد بـرای   قانو٣١بر اساس ماده 

خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایي انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانـات تعیـین   
وکیل فراهم گردد. البته به یاد بسپاریم، وکیلي که شخص، معین و انتخاب ميکند، وکیل قراردادی 

.گویند
ن وکیل و استفاده از خدمات وی باعث شده است که قانون اصول محاکمات مـدني  تفکر داشت

حق متداعیین را در انتخاب و معرفي بیشتر از یک وکیل پیش بیني کند. طبق قانون انجمن وکـالی  
ینه قضیه (پرونده) را بدون دریافت هز٣استمدافع افغانستان هر وکیل مدافع در طول سال مکلف 

ت را ند. بدین معنا که بصورت رایگان پرونده اشخاص بي بضاعوکالت کوقبول در دعاوی حقوقي
د. معسر با اثبات اعسار خود ميتواند از وکیل معاضدتي بهره مند و موقتاً از پرداخت حـق  دفاع نمای

.الوکاله معاف باشد
ت قانون اصول محاکمات مدني تصریح نموده است که وکالت در محکمه شامل تمـام اختیـار  

راجع به امر قضایي است، جز آنچه که موکل آنرا استثناء قرار داده است یا توکیـل در آن خـالف   
قانون انجمن وکالی مدافع افغانستان حقوق و وجایب موکل و وکیل ١٢بر اساس ماده .شرع باشد

یـل در  به دالیل گوناگون استفاده از وک.به اساس مقاوله تحریری بین شان، تثبیت و تعیین ميگردد
محاکم کشور چندان رواج ندارد. هر چند حضور وکیل در برخي جرائم چون قتـل طبـق قـانون    

اگـر  .کشورما اجباری است. در نوشته زیر به مبحث وکیل در دعاوی مدني پرداخته شده اسـت 
محکمه ای حق گرفتن وکیل را از مدعي و یا مدعي علیه سلب کند، حکم صادره از آن محاکم فاقد 
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در دعاوی مدني، یک شخص حداکثر از دو وکیل ميتواند استفاده کند، .اعتبار قانوني استارزش و 
ولي در دعاوی جزایی (کیفری) سقفي برای تعداد وکالی انتخابي تعیین نشده است. 

:وکالت بر دو نوع است
وکالت در دعاوی.)١
) وکالت به صورت عام.٢)٢

در ایـن  .شرایط قواعد وکالت در دعاوی استوکالت در دعاوی که موضوع بحث ما است تابع 
نوع وکالت وکیل باید دارای شرایط خاصي از جمله؛ تحصیالت حقوقي، شرکت در امتحان وکالت 

.و گذاراندن دوره ستاژ و ... باشد تا بتواند در محاکم شرکت و از حق موکل خود دفاع نماید
مال ـهر شخص ميتواند انجام بعضي از اعاما وکالت به صورت عام تابع شرایط فوق نمي باشد و ▪

خود را که ارتباطي به محکمه ندارد به دیگری واگذار کند. مثالً؛ به شخص دیگر وکالت دهد کـه  
ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک نماید. برای آشنایي با نقش وکیل در دعاوی و حـدود  

ه تقسیم ميکنند که ما تنها وکالت در دعاوی اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دست
.مدني را مورد بحث قرار ميدهیم

در دعاوی مدني هر یک از طرفین دعوی اجازه دارند بیشتر از یک نفر وکیل به محکمـه معرفـي   
کنند. وکالی طرفین باید دارای شرایطي باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در محاکم برای 

.تآنان مقرر شده اس
ده از سوی مستأجرش به آقای (ب) از این رو، اگر آقای (الف) برای مطالبه اجاره بهای پرداخت نش

) دارای جواز وکالت باشد، اجازه اقامه دعوٰی، حضور در محکمه و وکالت دهد، چنانچه آقای (ب
یک وکیل مدافع دفاع از او را دارد و اگر وی وکیل مدافع نباشد، تنها ميتواند با این وکالت نامه با 

(که دارای جواز وکالت است) نسـبت بـه مطالبـه    لت تنظیم کند تا وکیل مدافع اخیرقرارداد وکا
حقوق آقای ( الف ) اقدام نماید، البته این در صورتي است که در وکالت نامه، وکالت در توکیل به 

.صراحت قید شده باشد
د. اگر با سند عادی و غیر رسمي وکالت وکالت ممکن است با سند رسمي یا سند غیر رسمي باش

تنظیم شود، در مورد وکالت نامه های تنظیمي در کشور، وکیل ميتواند زیر وکالت نامه تأیید کنـد  
که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشـت زده اسـت و اگـر    

از مأمورین سیاسي یا قنسولي جمهوری وکالت خارج از کشور داده شده باشد، باید به گواهي یکي 
.اسالمي افغانستان برسد

اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل ميرسد 
.چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون او باید امضاء یا اثر انگشت او را تأیید کند

یای مدني رسیدگي مي کنند؛ شامل تمام اختیارات راجع به محاکمـه  وکالت در محاکم که به قضا
است جز آنچه را موکل استثناء کرده باشد.
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با این وجود برای دخالت وکیل در بعضي امور، نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد مانند؛
وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهي و اعاده محاکمه-
لت در سازش و محاکمهوکا-
وکالت در تعیین کارشناس-
وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایي و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گـرفتن  -

...وجوه پرداخت شده به نام موکل و
اگر موکل وکیل خود را عزل کند، باید این موضوع را به اطالع محکمه و وکیل معزول برساند. 

.وکیل مانع جریان محاکمه نميشودالبته عزل 
اگر موکل به طور شفاهي در محکمه اظهار کند که وکیل خود را عزل کرده، این موضوع توسـط  
محکمه درج صورت جلسه شده و به امضای او ميرسد. تا زمانيکه عزل وکیل به اطالع او نرسـیده  

.اقدامات او در حدود وکالت صحیح ميباشد
د را به محکمه اطالع دهد، محکمه به موکل اخطار ميکند که خود او یـا  اگر وکیل استعفای خو

توسط وکیل جدید باید محاکمه را پيگیری نماید و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفي وکیـل  
.جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف ميشود

وکـال  .وکالت طرف مقابل را بپذیرندوکال نباید بعداز استعفاء یا با معزول شدن از طرف موکل، 
.باید هنگام محاکمه در محکمه حاضر باشند مگر آنکه دارای عذر موجه باشند

اگر وکیل همزمان در دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد، باید در محکمه 
ت، شرکت کند و بـه  ای که حضور او برابر قانون اصول محاکمات مدني یا سایر قوانین الزامي اس

محکمه دیگر اطالعیه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد، یک وکیل مدافع دیگر را به 
.محکمه معرفي کند

اگر در یک دعوی مدني یک طرف دعوٰی دو نفر وکیل معرفي کرده باشد و به هیچ کدام اجـازه  
به محکمه ارسال نمایند یا اینکه یکـي از دو  اقدام انفرادی ندهد، هر دو وکیل باید اطالعیه خود را 

وکیل به همراه اطالعیه وکیل دیگر در محکمه حضور یابد. در صورت عدم وصول اطالعیه از طرف 
.وکیل غایب، محکمه بدون توجه به اظهارات حاضر به رسیدگي ادامه مي دهد

حضور اعالم کرده باشـد،  در این حالت اگر هر دو وکیل یا یکي از آنان عذر موجهي برای عدم 
در صورت ضرورت، جلسه قضایي تجدید جلسه و وقت رسیدگي به موکل اطالع داده ميشود. در 
این صورت جلسه بعدی محکمه، به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد(محمدی نیا، وکالت 

در دعاوی مدني و کیفری).
::گفتار سوم: داشتن اهلیتگفتار سوم: داشتن اهلیت

بیان شد، الزم است که مدعي اهلیت قانوني برای اقامه دعوٰی را داشته عالوه بر شرایطي که قبالً
قانون مدني سن رشد و کامل شدن اهلیت حقوقي انسان بـا اتمـام سـن    ٣٩باشد. بر اساس ماده 
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در این ماده اشاره شده است: سن رشد هجده سـال مکمـل شمسـي    . سالگي شروع ميشود١٨
اجرای معامالت، دارای اهلیت کامل حقوقي شناخته ميباشد، شخص رشید در حالت صحت عقل در 

قانون اصول محاکمات مدني اشاره به داشتن اهلیت بـرای طـرفین   ٧ميشود. و همینطور در ماده 
قـانون مـدني   ۴٥الي ٣٦دعوٰی دارد. هرچند مالک اهلیت قانوني در قانون نیامده، اما در مواد 

.ضابطه داشتن اهلیت، همان اکمال سن هجده است
این قانون در مورد اهلیت تمتع بیان کرده است: با زنده تولد شـدن انسـان   ٣٦ماده ٢چون بند

شروع و با مرگ او تمام ميشود. اهلیت به دو نوع است؛ یکي آن اهلیت تمتع که همه انسـانها از  
کان زمان تولد زنده تا هنگام مرگ همراه خود دارد. اما اهلیت استیفا، طوری است که هر شخص ام

دارد نتواند از آن بر خوردار شود. مدعي برای اینکه بتواند دعوٰیی خود را اقامه کند، نیاز است تـا  
اهلیت قانوني برای اجراء حق که همان اهلیت استیفا نامیده ميشود را دارا باشد. زیرا؛ اقامه دعوٰی 

.یکي از مصادیق اجرای حق به شمار ميرود
::مبحث چهارم: انواع دعوٰیمبحث چهارم: انواع دعوٰی

ي دارد؛ متعلق دعوٰی ممکـن  عوٰی صرف نظر از موضوع آن قابل تصور نیست. هر دعوٰییي متعلقد
متعلق دعوٰی اعتبارات گوناگون با توجه به حقمالي و یا غیر مالي باشد. حقوقدانان بناً بهاست حق

ضوع حق را به انواعي تقسیم مينمایند. مبنای این تقسیمات گاهي ماهیت حق مورد اجراء و گاهي مو
مورد اجراء گاه مالي و یا غیر مالي بودن حق مورد اجراء و گاهي قلمرو حق مورد اجـراء اسـت.   

.حال، به انواع دعوٰی ميپردازیم
::گفتار اول: دعوٰیی عینی، شخصی و مختلطگفتار اول: دعوٰیی عینی، شخصی و مختلط

حقوقدانان دعوٰی را با توجه به ماهیت حق مورد اجراء، به دعوٰیی عیني، شخصي و مختلط تقسیم 
.ندکرده ا

الف: دعوٰیی عینی
اگر دعوٰی و اختالف میان اطراف دعوٰی بر سر حقي عیني باشد آن دعـوٰی را دعـوٰییي عینـي    

است که به اعیان و در تعریف آن ميتوان گفت که حقمينامند. حق عیني از اقسام حقوق مالي است
ن استفاده کند. از اقسـام  اموال تعلق ميگیرد و صاحب حق ميتواند به طور مستقیم و بي واسطه از آ

حق عیني ميتوان به حق مالکیت اعم از ملکیت عین و منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق اشاره کرد، 
.هرگاه عنوان دعوٰی یکي از مصادیق حقوق عیني مذکور باشد و به آن دعـوٰیی عینـي ميگوینـد   

اوی راجع به حق العبور،بنابراین، دعاوی خلع ید، تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و دع
.حق المجرا وغیره از دعاوی عیني است

ب: دعوٰیی شخصی
حق شخصي و یا دیني هم از مصادیق و از فروعات حقوق مالي اسـت. در تعریـف ایـن حـق،     
حقوقدانان بیان کرده اند که به موجب آن شخصي به عنوان متعهد له ميتواند انجام دادن و یا انجـام  
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خت وجهي را از دیگری که متعهد است، بخواهد. پس، درحق شخصي سـه رکـن   ندادن و یا پردا
.وجود دارد: متعهد له، متعهد و دین

دعوٰیی شخصي به دعوٰییي اطالق میگردد که موضوع ان مصداقي از مصادیق حقـوق شخصـي   
لي باشد، بـه  باشد. بنابراین، اگر دعوٰیی مدعي مطالبه وجه یا انجام دادن و یا خودداری از انجام عم

).٥٣و ٥٠صص١این دعوٰی دعوٰیی شخصي مي گویند(افسران و علوی، بي تا، ج ،
:ج: دعوٰیی مختلط

دعوٰیی مختلط به دعوٰییي گفته ميشود که مدعي آن دعوٰی، در شرایطي است که ميتوانـد بـرای   
ه سبب ایجـاد  موضوع واحد یا حق عیني را مطالبه نماید یا حق شخصي. زیرا، منشاء دعوٰی اگر چ

آن عمل حقوقي واحدی است، اما صاحب آن حق، در موقعیت انتخاب مطالبه حق عیني و یا مطالبه 
.حق شخصي است

با این حال ميتوان بیان کرد که منظور از دعوٰیی مختلط این است که با انتخاب یکي از دو دعوٰیی 
. این دعوٰی بیشتر در حقوق فرانسـه  عیني و یا شخصي، مدعي ميتواند به یک نتیجه واحد نائل شود

.پذیرفته است
::گفتار دوم: دعوٰیی منقول و غیر منقولگفتار دوم: دعوٰیی منقول و غیر منقول

دعوٰی بر اساس انتقال پذیری و یا انتقال ناپذیری حق مورد اجراء از مکاني به مکان دیگـر، بـه   
منقول و غیر منقول تقسیم ميشود. تفکیک دعوٰیی منقول از غیر منقول؛ خاص حقوق مالي اسـت.  

.بنابراین، حقوق غیر مالي مانند حق زوجیت و حق والیت را به منقول و غیر منقول تقسیم نميکنند
:الف: دعوٰیی منقول

راجع به آن هـم منقـول   ورد اجراء مال منقول باشد، دعوٰیاگر موضوع دعوٰی یا موضوع حق م
.محسوب ميشود. دعوٰیی منقول ممکن است عیني و یا دیني باشد

لبه اجرت المثل و خسارات وارد به اموال، تابع موضوع آن خواهد بود. اگر مدعي اجرت البته، مطا
ولـي اگـر   .او غیر منقول استغیر منقول را مطالبه کند، دعوٰیالمثل و یا خسارت وارد بر مال

.اجرت المثل و یا خسارات وارد بر مال منقول را مطالبه کند، دعوٰیی او منقول است
:نقولب: دعوٰیی غیر م

راجع ل غیر مال غیر منقول باشد، دعوٰیاگر موضوع دعوٰی مال غیر منقول و یاحقوق ناشي از ما
به آنهم غیر منقول خواهد بود. به یاد داشته باشیم که تفکیک دعاوی منقول از غیر منقول، در تعیین 

.صالحیت محکمه که از نظر محلي ذیصالح است، موثر ميباشد
::مالی ، غیر مالی، مالکیت و تصرفمالی ، غیر مالی، مالکیت و تصرفگفتار سوم: دعاویگفتار سوم: دعاوی

در آغاز این گفتار در مورد دعاوی مالي و غیر مالي که مالک تشخیص اش، موضوع آن ميباشـد،  
.بحث نموده و در نهایت به بررسي دعاوی مالکیت و تصرف ميپردازیم

:الف: دعوٰیی مالی و غیر مالی
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اما سـوال ایـن   .دعوٰی، موضوع آن استاین را ميدانیم که مالک تشخیص مالي و غیر مالي بودن 
است که مالک شناخت دعوٰیی مالي از غیر مالي چیست؟

در جواب؛ حقوقدانان گفته اند که شناخت دعوٰیی مالي از غیر مالي متوقف بر شـناخت حقـوق   
لذا؛ اگر موضوع دعوٰییي حق مـالي  .مالي است. حق مالي هم حقي است که موضوع آن مال باشد

ولي اگر موضوع دعوٰییي حق غیر مالي باشـد،  .وٰیی راجع به آن هم مالي محسوب ميشودباشد، دع
مطالبه طلـب،  نوان مثال: دعوٰی مالکیت، دعوٰیبه ع.دعوٰیی راجع به آن هم غیر مالي خواهد بود

ضانت، دعـویٰ حالزامي به تمکین، دعوٰیوغیـــره مالي هستند. اما دعوٰیتسلیم مبیعدعوٰی
د(افسران و علوی، بي تا، ج نغیر مالي گفته ميشووجیت، دعوٰی نفي ولد وغیره همه دعوٰیاثبات ز

).٥۴-٦٧صص ١،
:ب: دعوٰیی مالکیت و تصرف

گفته ميشود .در یک تقسیم بندی دیگر، حقوقدانان دعوٰی را به مالکیت و تصرف تقسیم ميکنند
که زمانيکه مال منقول از مال غیر منقول که این تقسیم بندی خاص اموال منقول است. با این شرح

ی تمیز داده شد، در مورد اموال منقول ممکن است مدعي بر حسب نوع ادعایيکه دارد یـا دعـویٰ  
تصرف. هرچند در بسیاری از حقوق مالي دیگر، مدعي ممکن بـرای  مالکیت اقامه نماید یا دعوٰی

تصرف در مورد آن اموال قابـل طـرح   قامه دعوٰی نماید، اما چون دعوٰیاثبات حق مالکیت خود ا
نیست، بناء، تفکیک این دو دعوٰی زماني مفهوم دارد که نقطه تقابلي وجود داشته باشد و این تقابل 
صرفاً در مورد اموال غیر منقول ایجاد ميشود. با این وجود، در دعاوی راجع به اموال غیر منقـول  

د بر آید و گاهي ممکن، بدون توجه به حق گاهي مدعي ممکن است در صدد اثبات حق ملکیت خو
مالکیت خود، تصرف متصرف را غیر قانوني بداند و بخواهد خلـع یـد او را از محکمـه تقاضـا     

.). اینک، به تفصیل در مورد این دعوٰی بحث ميکنیم١٨٣، ص١٣٩٠کند(حیاتي،
:ـ دعوٰیی مالکیت١

نزاع باشد و مدعي ميتواند برای اثبات مالکیت هر مال منقول و یا غیر منقول ممکن است، مورد
اما در اینجـا وقتـي   .حق مالکیت خود اقامه دعوٰی نماید. این مفهومي عام از دعوٰیی مالکیت است

صحبت از دعوٰیی مالکیت است؛ منظور نوعي خاص از دعاوی است که در مورد اموال غیر منقـول  
مالکیت خویش است. با اینکه این دعوٰی اقامه ميگردد و هدف مدعي از طرح این دعوٰی اثبات حق

زمانبر و هزینه آور است نسبت به دعوٰیی تصرف، اما برای همیشه خیال مدعي را از جانب مـدعي  
علیه آسوده ميکند و پس از اثبات حق مالکیت و یا همزمان با آن ميتواند، خلع ید او را هم بخواهد 

ملکیت، اصـوالً، در  بگیرد. مضافاً اینکه دعوٰیختیار و ملک را بدون وجود هر نزاع دیگری در ا
مواردی اقامه ميگردد که حق مالکیت مورد نزاع باشد، اما در حق انتفاع و حق ارتفاق هم اگر نزاع 

مالکیـت بـر آن   برای اثبات ذیحق بودن خود دعـویٰ بر سر اصل این حقوق باشد، مدعي ميتواند
تخصصي به این نوع حقوق حـق مالکیـت اطـالق    حقوق را اقامه نماید. هر چندکه در اصطالح 
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ای از حقوقدانان این هم از شاخه های حق مالکیت هستند. بنابراین بـه  نميشود، لیک به تعبیر عده
ال ـاجمال ميتوان گفت؛ اگر اصل حق مالکیت مال غیر منقولي و یا اصل حق انتفاع و یا ارتفاق م

ای اثبات ذیحقي خود نسبت بـه اصـل آن دعـوٰیی    غیر منقولي مورد نزاع باشد، مدعي ميتواند بر
.مالکیت اقامه نماید. به این دعوٰی، دعوٰیی مالکیت گفته ميشود

:ـ دعوٰیی تصرف۲
منظور از دعوٰیی .در مقابل دعوٰیی مالکیت مربوط به اموال غیر منقول دعوٰیی تصرف قرار ميگیرد

ولي تصرف داشته است، اما دیگری بـدون  تصرف این است که مدعي ادعا ميکند، در مال غیر منق
داشتن حقي مشروع، مال را از تصرف وی خارج کرده و بر آن مسلط شده است. با این وصف، از 
محکمه تقاضای اعاده وضع سابق را دارد. این نوع دعوٰی طریق سهل را برای رسیدن بـه حقـوق   

لکیت، ميتواند متصرف را از ملک خویش فرا روی مدعي قرار ميدهد که حتي بدون نیاز به احراز ما
بیرون کند. در این دعوٰی، جز اثبات تصرف با منازع قبلي مدعي و تصرف با عنف فعلـي مـدعي   

).٣٢٠، ص١٣٩٢علیه، اثبات امر دیگری الزم نیست(شمس، 
:نتیجه گیری

قابل در تعریف دعوٰی از لحاظ حقوقي باید گفت: نزاع و یا اختالف میان یک یا چند شخص در م
یک یا چند شخص دیگر، به خاطر ادعای وجود و یا استحقاق حقي برای خود و انکار آن از طرف 
مقابل.) شخص و یا اشخاصي که قول آنان خالف ظاهر و اصل است و ادعای استحقاق را دارنـد  
مــدعي، و شــخص و یــا اشخاصــيکه کــه قــول آنــان موافــق اصــل و        

رار دارند مدعي علیه نامیده ميشود. به یاد داشته باشـیم  ظاهر است و در مقام انکار ادعای مدعي ق
که تعریف فوق از دعوٰی صرف نظر از این است که دعوٰی در محاکم اقامه شده باشد و یا نشـده  

.باشد. لذا ، به هر دو، دعوٰی گفته ميشود
دام نمـوده  قانون اصول محاکمات مدني، در مورد دعوٰی و شرایط اقامهی آن به بیان چند ماده اق

این قانون دعوٰی اینگونه تعریف شده است : دعوٰی خواستن حق از دیگری در پیشگاه ٥که در ماده 
.محکمه

در مورد انتقال و زوال دعوٰی هم بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که انتقال دعوٰی یا ارادی است و 
ملک، ملک خود را به دیگری حق المجری مالکارادی دعوٰی مثل اینکه در دعوٰیانتقال.یا قهری
انتقال قهری مثل ارث که دعوٰی از طرفي وراث قابل رسیدگي است. زوال دعوٰی ممکن با .بفروشد

.گذشت مدعي و یا صدور حکم محکمه و یا هم بصورت قهری صورت بگیرد
به آن او در ماهیت، مورد رسیدگي قرار گیرد و در نهایت محکمه راجع مدعي برای اینکه دعوٰی

تصمیم بگیرد، الزم است واجد شرایطي باشد که از جمله این شرایط داشتن نفع، داشتن سـمت و  
داشتن اهلیت است که، هریک را مورد بحث قرار دادیم. وجود شرایط برای دعوٰی از این جهـت  

و الزم است که دعوٰی را قابل سمع ميسازد؛ این شرایط ميتواند اقامه دعوٰی در عدم مـرور زمـان   
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به ماهیت دعوٰیی در حال اقامه اقامه شده مختومه شمرده نشود؛ این دو شرط مربوطهمچنین دعوٰی
است نه مدعي.اما در مورد شرایط اقامه کننده دعوٰی مي توان گفت که مدعي باید اهلیـت داشـته   

.باشد و همینطور ذینفع باشد
ي متعلقي دارد. متعلق دعوٰی ممکن دعوٰی صرف نظر از موضوع آن قابل تصور نیست. هر دعوٰیی

متعلق دعـوٰی  اعتبارات گوناگون با توجه به حقاست حق مالي و یا غیر مالي باشد.حقوقدانان بنا به
را به انواعي تقسیم مي نمایند. مبنای این تقسیمات گاهي ماهیت حق مورد اجراء وگاهي موضـوع  

.د اجراء و گاهي قلمرو حق مورد اجرا استحق مورد اجراء گاه مالي و یا غیر مالي بودن حق مور
ازجهات گوناگون تقسیم بندی نموده اند که عبارتند از: دعوٰیی عیني: اگـر  را حقوقدانان دعوٰی 

دعوٰی و اختالف میان اطراف دعوٰی بر سر حقي عیني باشد آن دعوٰی را دعوٰییي عیني مي نامنـد.  
ق ميگردد که موضـوع آن مصـداقي از مصـادیق    دعوٰیی شخصي: دعوٰیی شخصي به دعوٰییي اطال

.حقوق شخصي باشد
مختلط : دعوٰیی مختلط به دعوٰییي گفته ميشود که مدعي آن دعوٰی، در شرایطي است که دعوٰی

تصرف عـدواني: در  مطالبه نماید یا حق شخصي. دعوٰیميتواند برای موضوع واحد یا حق عیني را
مقابل دعوٰیی مالکیت مربوط به اموال غیر منقول دعوٰیی تصرف قرار ميگیرد، دعوٰیی مالکیت: اگـر  
اصل حق مالکیت مال غیر منقولي و یا اصل حق انتفاع و یا ارتفاق مال غیر منقولي مورد نزاع باشد، 

کیت اقامه نماید. به این دعـوٰی  مدعي ميتواند برای اثبات ذیحقي خود نسبت به اصل آن دعوٰیی مال
.مالکیت گفته ميشود

مالي از غیر مـالي متوقـف بـر    ن گفته اند که شناخت دعوٰیمالي و غیر مالي: حقوقدانادعوٰی
منقول و غیـر  دعوٰی.شناخت حقوق مالي است. حق مالي هم حقي است که موضوع آن مال باشد

قال ناپذیری حق مورد اجراء از مکاني به مکان دیگر، به منقول: دعوٰی براساس انتقال پذیری و یا انت
منقول و غیر منقول تقسیم ميشود. تفکیک دعوٰیی منقول از غیر منقول، خاص حقوق مالي اسـت.  

.بنابراین، حقوق غیر مالي مانند؛ حق زوجیت و حق والیت را به منقول و غیر منقول تقسیم نميکنند
:منابع و مأخذ

کتب:
)چاپ دوم، تهران، انتشـارات سـخن، ج اول؛  ١٣٨٥ن، فرهنگ فشرده سخن، (انوری، حس١-
افسران، قاسم و علوی، سید ابوذر، آیین دادرسي مدني در ائینه نمودار، چاپ ششـم، تهـران،   ٢_

.١نگاه بینه، ج 
_ .) چاپ سـوم، کابـل، انتشـارات کاتـب    ١٣٩٣احمدی، هاشم، اصول محاکمات مدني،(٣

)، چـاپ دوازدهـم، تهـران،    ١٣٨١مد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (جعفری لنگرودی، مح-٤
انتشارات: گنج دانش؛
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) چاپ پنجم، تهران، نشر میزان؛١٣٩١گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوٰی،(١٦-
) چـاپ اول، قـم، ناشـر: مجمـع     ١٣٧٣ات دعوٰی، (محمودی دشتي، علي اکبر، ادله اثب١٧_
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مقدمهمقدمه
های و ناگزیریهابرداشتن و دور کردن مشکل و چالش دیگران، همسویی و درک ضرورت

مانند، از صفات بارز و که نسبت برخی حاالت و اوضاع از إیفاء تعهدات خویش عاجر میهاانسان
رود. رفع حرج و مشکالت شمار میهای وارسته و کامل به ص کمال و شایستۀ انسانخصای
گردد که انسان در آمده در زندگی اجتماعی و اقتصادی دیگران و تشویق بر حل آن موجب میپیش

های موجود را به آسانی مرفوع ساخته و روحیۀ مراودات و زندگی روزمره خویش مشکالت و چالش
نه به عنوان یک حق، -گشایی از مشکالت دیگران را تسامح، خیراندیشی و گرههمدیگر پذیری،

را به گذشت، نوعان خود تقویت بخشیده و آنانبر خود و هم-حیث وجیبه و مسئولیتبلکه من
مسامحه و حل مشکل دیگران، تشویق و ترغیب نماید. 

نوعی داشته و تأکیدی است بر های مختلف و متها و گونهنوعان در جوامع، راهحل مشکل هم
تقویت زیست باهمی و دوام زندگی اجتماعی مبتنی بر احساس مشترک و درک متقابل. هدف کلی 

إنعقاد عقد بیع تأمین و برآوره شدن نیازها و منافع مشترک متعاقدین بوده، که بالتبع إنعقاد این از 
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که یکی از متعاقدین (بائع/ مشتری) در معامله آثار حقوقی را از خود برجای خواهد گذاشت؛ هنگامی
باشد، پذیر نمییابد که رسیدن به هدف مورد نظر و دستیابی به منافع در عقد، دشوار و یاهم امکان

را إقاله نماید. تواند به رضایت جانب مقابل مطالبۀ رفع معامله و عقد بیع را نموده و آنمی
عمل آمده و در وایات اسالمی به آن تشویق و تصریح بهست که در رإقاله عقد بیع، از جمله احکامی

آثار فقهای متقدم و متأخر از آن با تفصیل ضمن مباحث جداگانه بحث شده است. حضرت ابوهریره 
فرمودند: (من أقالَ مسلماً بیعته أقال اهللا (ص)کند که رسول معظم اسالم روایت می(رض)

.(هثرتکند. در روایت گناه او را رفع می(ج)قاله (رفع) نماید، خداوند که بیع مسلمانی را إکسی١ع
ن أقال نادماً بیعاً أقاله اهللا عثرتهکه بیع پشیمانی را إقاله (رفع) نماید، ) کسی٢دیگری آمده است: (م

نماید. در این روایت به جای کلمۀ مسلم واژۀ نادم استعمال شده؛ به گناه او را إقاله می(ج)خداوند 
کننده (بائع/ مشتری)، موجب رفع گناه است؛ هر ین توضیح که نفس إقالۀ عقد بیع نادم، برای إقالها

چند شخص نادم مسلمان و یا غیر مسلمان بوده باشد.
های که یکی از متبایعین به آن مواجه نظر به بعضی مشکالت و ناچاری-بنابر این، إقالۀ عقد بیع 

دلی در تلقی گردیده، عالوه بر تحکیم اُخوت، محبت و یک، عمل پسندیده در اسالم-گرددمی
میان اقشار مختلف جامعه، موجب أجر و پاداش و رفع گناه مقل و سبب حل مشکل جانب دیگر 

گردد. در نهایت إقالۀ عقد بیع از جمله زیباترین و نیکوترین أخالق در بین متبایعین و عقد نیز می
رود.سهولت و قبولی عذر معقول به شمار مینشانۀ کرم نفس، در راستای إیجاد

با توجه به -ورزیم تا به گونۀ گذرا برخی از موضوعات مرتبط به إقالۀ عقد را در این مقاله سعی می
به مطالعه گرفته و زوایای پنهان و ناگشودۀ این بحث را مورد -احکام فقه و قانون مدنی افغانستان

بررسی قرار دهیم.
مفهوم إقالهمفهوم إقاله--١١

مفهوم رفع، إزاله، فسخ کردن بیع، پس خواندن و برهم إقاله (اسم مصدر) عربی بوده از نظر لُغوی به
، به کار رفته است. گفته شده إقاله مشتق از قول بوده و همزه (إ) برای سلب است؛ ٣زدن معامله

٤یعنی زایل ساختن قول سابق.

و إلغاء حکم و آثار آن به رضایت طرفین در اصطالح فقهاء، إقاله عبارت از رفع و برداشتن عقد 
رسد که معنای اصطالحی إقاله به نظر می١إقالۀ عقد بیع، فسخ آن به رضایت متعاقدین است.٥است.

. ۳/۷۳۸سنن ابوداود -١
أبی شریح فی معجم األحادیث المعتبرة.اخرجه الطبرانی عن -٢
فرهنگ فارسی عمید- ٢
/ باب اإلقاله.٨/٢٢٤هدایه البنایه شرح ال-٤
/ األقاله.٥/٣٢٤الموسوعة الفقهیه -٥
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دور از مفهوم لُغوی نیست. إقاله را به معنای تقابل نیز به کار برده اند؛ یعنی هر دو طرف موافقت بر 
خوردن عقد، اثر مستقیم تراضی آن دو باشد در این صورت که به همفسخ معامله بکنند؛ به طوری

٢شود عقد را إقاله کردند.است که گفته می

زمینه های تاریخی و ماهیت إقالهزمینه های تاریخی و ماهیت إقاله--٢٢
های قبل از اسالم نیز وجود داشته؛ و إقاله مختص به دورۀ اسالمی نبوده بلکه در برخی از نظام

له إحکام امضایی است نه تأسیسی. در روایتی آمده توان اذعان نمود که إقاله در اسالم از جممی
ای (مسجد) در بیت المقدس وحی فرستاد که برایم خانه(ع)به حضرت داود (ج)است که خداوند 

بناء کن و مکانی که در آن خانه (مسجد) بناء شود برایش نشان داده شد. آن زمین ملک مردی از 
الک خواهان فروش آن ملک گردید و گفت: این از شخص م(ع)بنی اسرائیل بود و حضرت داود 

ای (مسجد) بنا کنم. آن مرد گفت: ملک مرا گذاری کن تا برای پروردگارم خانهمکان را برایم نرخ
آماده شد تا آن زمین را در بدل یکصد هزار خریداری نماید. آن مرد (ع) حضرت داود . خریداری کن

ز تو طلب نصیحت دارم، آیا زمین بهتر است یا ثمن گفت: برایت فروختم. سپس گفت ای نبی خدا ا
فرمود: تو را نصیحت میکنم که زمین بهتر است. مرد گفت: (ع) (پول بدل مبیعه)؟ حضرت داود 

فرمود: برایت إقاله نمودم. باز آن مرد گفت: این زمین را (ع) زمین را بر من إقاله کن. حضرت داود 
ود: به دوصد هزار از تو خریداری میکنم. مرد گفت: فرم(ع) از من خریداری کن. حضرت داود 

زمین را برایت فروختم. مجدداً گفت مرا نصیحت کن که آیا زمین بهتر است یا ثمن (پول بدل 
فرمود: زمین بهتر از پول آن است. مرد پشیمان گشته گفت: زمین را برایم (ع) مبیعه)؟ حضرت داود 

ر نمود. اهمیت روایت مزبور در این است که مرد (بائع) از إقاله کن. و پنج مرتبه این عمل را تکرا
نبی خدا در پنج مرتبه طلب إقالۀ عقد بیع را نمود. و در خبر آمده است که نصیحت برای خدا و 
عامۀ مسلمین است و نبی خدا از غش و فریب معصوم بود؛ از این رو، مرد (بائع) را به حق نصیحت 

تقاضای فروش (ع) باشد. و در اخیر وقتی که حضرت داود ت مینمود و این نتیجۀ نصیحت و صداق
را نمود، برای آن مرد (بائع) گفت: بگو هر چیزی که در بدل این زمین میخواهی برایت میدهم. مرد 

گفت: بلی، این زمین را مملو از شتر و گاو و (ع) گفت: آیا این کار را میکنی؟ حضرت داود 
از بنی اسرائیل خواست تا زمین را (ع) قبول دارم و حضرت داود گوسفند برایت میکنم. مرد گفت: 

پر از چارپایان نموده و برای آن مرد (بائع) تسلیم نمایند. در این روایت ما وجود عنصر إقاله را به 
٣نماییم.وضاحت مشاهده می

.١/٨١معجم لغة الفقهاء -١
.١٢ص١٨فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی/سال ششم/شماره -٢
.۳/۱۹۶سالم، عطیة بن محمد، شرح بلوغ المرام لعطیة سالم، -٣
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سد، ولی در رهای از إقاله در معامالت، از آغاز دورۀ اسالمی به وضوح به نظر میهر چند نمونه
روایات زیادی در مورد احکام إقاله وارد نشده است. شاید دلیل (ص)زمان حیات پیامبر اسالم 

اساسی آن این باشد که پیرامون أحکام عقد بیع و فسخ عقد در سنت به صورت تفصیلی بحث شده، 
خوشبختانه به گردد. در فقه اسالمی، به ویژه فقه أحناف و أحکام مزبور مشمول حکم أقاله نیز می

و یاران او از جمله (رح)صورت تفصیلی به تبیین موضوع إقاله پرداخته شده و إمام  ابوحنیفه 
داران و قائلین به جواز إقاله  بوده اند. زیرا عقد حق متعاقدین بوده و رفع آن جهت دفع طالیه

ر امور مالی خود توانند از آزادی اراده دکه دونفر میطوری١حاجت، نیز حق طرفین عقد است.
استفاده نموده و قرارداد منعقد سازند و در مقابل یکدیگر تعهد کنند یا یکی مالی را به دیگری انتقال 

توانند از آزادی اراده در امور مالی خود استفاده نموده گونه پس از معامله، طرفین میدهد، همین
٢خ نمایند.را که قبالً منعقد نموده اند به تراضی إقاله و تفاسعقدی

در مورد جواز إقاله و تشویق و ترغیب مقل به آن در وقت ضرورت و مطالبه مقل منه از مقل جهت 
إقاله، در بین فقهای اسالمی اختالف نظر وجود ندارد. ولی در مورد  چگونگی و کیفیت إقاله 

فسخ بیع بوده و ست که إقالههای متفاوت بیان شده است. رأی و دیدگاه گروه اول بر ایندیدگاه
گردد. (شافعیه، حنابله و محمد بن حسن)؛ به باور این گروه إقاله از بواسطۀ آن عقد مطلقاً فسخ می

خداوندا گناهانم » اللهم أقل عثراتی«شود: که در دعا گفته مینظر لُغوی به مفهوم رفع است، چنان
است. افزون بر ع عقد، فسخ آنرا رفع کن. در اصل معنای تصرف شرعاً مبنای لفظ لغت است و رف

که رفع آن،  بیع و إقاله از نظر اسمی مختلف بوده و از نظر حکم نیز مختلف می باشد؛ هنگامی
باشد، بیع نیست. همچنین بیع إثبات و رفع نفی بوده و در بین این دو (بیع/فسخ) منافات وجود 

دارد. بنابراین، به طور قطع إقاله فسخ محض است.
باشد؛ بر این باور اند که إقاله در حق متعاقدین (بائع و مشتری) و غیر متعاقدین بیع میگروه دومی 

چه بیع قراردادن  إقاله متعذر بود، فسخ است. (إمام ابی یوسف و إمام مالک)؛ در توضیح ولی چنان
این عمل آن باید افزود: بیع در معنا مبادلۀ مال به مال (اخذ بدل و إعطای بدل) بوده و در إقاله 

شود. اگر چنانچه قبض صورت نگرفت بیع پذیرد. پس إقاله به این مفهوم بیع قلمداد میتحقق می
محسوب نگردیده بلکه فسخ است. مثالً: واقع شدن إقالۀ طعام (مواد خوراکه) قبل از قبض. 

قاله، فسخ در (والعبرة فی العقود للمعانی اللاللفاظ و المبانی). دیدگاه سومی بر این نظر است که إ
)  طوری که إقاله از فسخ و إزاله خبر (رح)حق متعاقدین و بیع در حق غیر شان است. (إمام ابوحنیفه 

تواند. و اصل عمل به حقیقت دهد؛ پس محتمل معنای دیگر به  خاطر نفی اشتراک  بوده نمیمی

.٨/٢٢٤البنایه شرح الهدایه -١
.١٩٤ب ص دورۀ حقوق وجای-٢
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ک توسط إیجاب و قبول تواند، چراکه  نقل مللفظ است. و همچنین بیع در حق غیر عاقدین بوده می
گردد. به عوض مال است. بنابر این، بیع در حق غیر عاقدین محسوب می

های مختلف فقهای اسالمی، قانون مدنی افغانستان دیدگاه إمام ابوحنیفه رسد از بین دیدگاهبه نظر می
مورد انحالل آثار در –را راجح دانسته و مبتنی بر آن احکام إقاله را در جزء دوم فرع پنجم (رح)
) قانون مدنی در ٧٥٠پیشبینی نموده است. مادۀ (٧٥٠-٧٤٧بعد از أحکام فسخ، از مادۀ -عقد

إقاله در مورد متعاقدین حکم فسخ را داشته و در برابر شخص «مورد حکم إقاله چنین مشعر است: 
یح قانون مدنی و حکم صر(رح) با توجه به دیدگاه إمام ابوحنیفه » شود.ثالث عقد جدید شناخنه می

گردد:افغانستان، بر إقاله نتایج ذیل مرتب می
که مبیعه عقار شود، در صورتیکه إقاله نسبت به اشخاص ثالث عقد جدید پنداشته می. از آنجائی١

گردد. مثالً: هرگاه شخص خانۀ خود را بفروشد و همسایۀ وی شفع را باشد حق شفع ثابت می
تواند مطالبۀ شفع را و مشتری به إقاله موافقه نمایند، همسایه مذکور میمطالبه نه نماید و بعداً بائع

بنماید.
. إقاله به اثر رجعی نسبت به غیر تأثیر ندارد. به این ملحوظ حقوقی را که مشتری بر عین، قبل از ٢

و مشتری رود، مثالً هرگاه مبیعه زمین باشدماند و از بین نمیإقاله مترتب نموده به حال خود باقی می
بر آن حق عینی را مترتب نموده باشد مانند حق مرور یا حق شرب و بعداً إقاله صورت گیرد، بائع 

شود. به همین ترتیب زمین مذکور را همراه با حقوق عینی که مشتری بر آن مرتب نموده صاحب می
راه با اجاره آن هرگاه مشتری خانه را به اجاره داده باشد و إقاله صورت گیرد، بائع خانه را هم

١شود.صاحب می

رکن إقالهرکن إقاله--٣٣
ست که داللت بر إقاله نماید. هرگاه إیجاب از یکی طرفین و رکن إقاله عبارت از إیجاب و قبولی

گردد. همچنین قبول از دیگری به لفظی که داللت بر إقاله نماید صادر شود، موجب إتمام إقاله می
ظاً به قول و یا داللت بر فعل نماید و قبول جانب مقابل بعد از إقاله موقوف به مجلس بوده و  باید لف

إیجاب و یا تقدم سوال، یا قبض دیگری در مجلس إقاله یا در مجلسی که علم حاصل نماید، رکن 
گردد. چراکه مجلس علم در حق غائب مانند مجلس لفظ در حاضر بوده؛ پس اساسی آن تلقی می

٢گردد.یح نمیإقاله حاضر در غیر مجلس إقاله صح

گرددگرددکه سبب إنعقاد إقاله میکه سبب إنعقاد إقاله میإلفاظیإلفاظی--٤٤
را  به لفظ فقهای اسالمی در مورد ألفاظ استعمال شده جهت إنعقاد إقاله أختالف نظر نداشته، و آن

که هر دو صیغۀ استعمال شده از جانب متعاقدین چه داللت به آن نماید؛ در صورتیإقاله و یا هر آن

.١٩٦دورۀ حقوق وجایب، همان، ص-١
.٦/١١٠، البحر الرائق ٢/٥٤، مجمع األنهر ٧/٣٣٩٤البدائع -٢
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آید که دانند. اما اختالف نظر وقتی پدید میبوده باشد، صحیح و منعقد میبه ماضی (زمان گذشته) 
یکی از طرفین لفظ ماضی (زمان گذشته) و دیگری لفظ مستقبل (زمان آینده)را در إقاله استعمال 

یکی -بر این نظر اند که إقاله به دو صیغه (رح)و أبویوسف (رح)حالت إمام ابوحنیفه نماید، در این
شود. به طور مثال: ، صحت پیدا کرده و منعقد می-ته و دیگری زمان آیندهزمان گذش
گوید: إقاله نمودم. به نظر آنان هرگاه گوید: إقاله کن برایم و طرف مقابل میکننده میدرخواست

، منعقد گردد، إقاله باید به طریق اولی به -یکی زمان گذشته و دیگری زمان آینده-نکاح به دو لفظ 
ماضی و مستقبل منعقد گردد. (چون إقاله از نظر إمام ابویوسف بیع است).  دو صیغه 

گردد، واقع که از آن به ماضی (زمان گذشته) تعبیر میإمام محمد باور دارد که إقاله به لفظی
باشد. به طور مثال: مقل گردد؛ زیرا إقاله چون  بیع است و در برگیرندۀ سبب و شبه حکم میمی

١ه نمودم) و طرف مقابل بگوید: (قبول کردم/راضی گشتم).بگوید: (إقال

شروط إقالهشروط إقاله--٥٥
باشد:برای إنعقاد و صحت إقاله موجودیت و در نظر گرفتن شروط ذیل حتمی می

إقاله، رفع عقد الزم است. بنابر این، شرط است تا . رضایت و اهلیت متقایلین (طرفین إقاله): ۱
چه قانون مدنی افغانستان رضایت طرفین را داشته باشند. چنانطرفین دارای اهلیت بوده و  رضایت 

طرفین عقد «دارد: ) خود چنین تصریح می٧٤٧شرط صحت إنعقاد إقاله بر شمرده و در مادۀ (
» گرددتوانند عقد را بعد از إنعقاد آن به رضایت خود إقاله نمایند، إقاله موجب إنحالل عقد میمی

زیرا رضایت و داشتن اهلیت -دانندرضایت طرفین را در إقاله شرط میفقهاء اسالمی به اتفاق آراء
.  افزون بر آن، در تحقق إقاله ابتدا -روداز جمله شرایط عمومی صحت عقود نیز به شمار می

که شخص اول نماید، و تا وقتیکند و بعد او قبول کرده و إقاله میشخص از طرف مقابلش إقاله می
کند و تا شخص دوم راضی به إقاله  نشود به طلب شخص اول طلب إقاله نمیراضی به  إقاله نباشد

ها فرموده اند: إقاله تفاسخ  است زیرا  فسخ به دهد. از همین روست که بعضیجواب مثبت نمی
اند إقاله یک طرف وابسته است ولی تفاسخ به دو طرف و به  احتمال زیاد منظور آنهایی که فرموده

٢باشد.فاسخ  میفسخ  است همان ت

که در بیع که إقاله در معنای بیع بوده، شرط إقاله، مجلس است چناناز آنجائی. إتحاد  مجلس: ٢
باشد. لذا نباید بین إیجاب مقیل و قبول طرف تقابل فاصله بیفتد. نیز إتحاد مجلس شرط می

و شرح العنایة علی الهدایة بهامش ٢/٥٤، مجمع األنهر ٦/١١٠، البحرالرائق ٧/٣٣٩٤بدائع الصنائع -١
.٦/٤٨٧فتح القدیر 

.٢٠صفصلنامۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، پیشین، -٢
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ل فسخ نباشد مانند: نکاح مانند: بیع و إجاره. چنانچه عقد قاب. تصرف باید قابل فسخ بوده باشد: ٣
١و طالق، إقاله صحت ندارد.

. بقاء محل در وقت إقاله: اگر در حین إقاله شیء مورد إقاله هالک گردیده بود، إقاله صحت ٤
و همچنین هالک ثمن (بدل مبیعه) ٢ندارد. اما قیام (آوردن) ثمن (بدل إقاله) حین إقاله، شرط نیست.

موجودیت شروط ٣گردد.مبیعه سبب مانع برای صحت إقاله میمانع  صحت إقاله نشده بلکه هالک
فسخ در إقاله ضروری است و آن عبارت از امکان بازگشت عقد به حالتی است که قبل از عقد 

قانون مدنی این موضوع را در ٤بوده، و اگر این بازگشت امکان پذیر نبود إقاله ناممکن خواهد بود.
ثبات و وجود موضوع عقد هنگام إقاله حتمی «است: ) خود چنین تصریح نموده٧٤٩مادۀ (

که قسمتی از گردد. در صورتیباشد، اگر موضوع عقد قبل از إقاله هالک شود إقاله باطل میمی
».شود.موضوع عقد هالک گردد، إقاله در مورد باقی مانده صحیح پنداشته می

است که إقاله را بیع یدگاه کسانی. تقابض بدل صرف در إقالۀ صرف: البته این شرط مربوط به د٥
چه إقاله در صرف باشد اگر قائل به فسخ  باشیم تقابض در مجلس شرط نیست و اگر دانند. چنانمی

٥قائل به بیع بودنش باشیم تقابض در مجلس شرط است.

٦. بیع بیشتر از ثمن مثل در بیع وصی نبوده باشد: اگر بیشتر بود إقاله صحت ندارد.٦

قالهقالهآثار إآثار إ--٦٦
آثاری را در قبال خواهد داشت؛ زیرا عقد بیع قبلی بواسطۀ -چه بیع باشد یا فسخ–تردید إقاله بی

إقاله از میان برداشته شده ولی نسبت به مدت ماقبل آن، آثار عقد ذیالً باقی خواهد ماند:
اثر إقاله مال . هرگاه مورد تعهد انتقال مال باشد و انجام یافته است و یا عقد تملیکی باشد در ١

گردد و مجدداً مالک مالی خواهد شد که بوسیله عقد از دست مورد انتقال به انتقال دهنده بر می
داده است.

. هرگاه مورد تعهد انتقال مال یا انجام عملی باشد و هنوز إیفاء نگردیده، در اثر إقاله آن تعهد ٢
٧شود.ساقط می

١٢٤- ٥/١٢٣ابن عابدین -١
.٧/٣٤٠١بدائع -٢
.٨/٢٢٩البنایه شرح الهدایه -٣
.١٩٥دورۀ حقوق وجایب، پیشین، ص-٤
.٢/١٨٧، سرخسی، المبسوط ١/٥٧٩، حلی، تذکرة الفقهاء ٥/٢٥١ابن همام، شرح فتح القدیر، -٥
. ٦/١١٠، البحر الرائق ٣٤٠١-٧/٣٤٠٠بدائع -٦
.۳۲۹تور سید حسن، حقوق مدنی، ص امامی، دوک-٧
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بدین معنی که هرگاه عقد إجرا شده باشد به حالت پیش از اثر إقاله انحالل عقد است . مهمترین ۳
١آید.گردد و اگر إجرا نشده باشد از إجرای آن جلوگیری به عمل میإجراء باز می

بطالن إقاله-۷
بر این باور است که اگر به بیشتر از ثمن اول إقاله واقع شود، إقاله صحیح نیست (رح)إمام ابوحنیفه 
تقد است که  اگر شرط زیادت و نقصان در إقاله صورت گیرد، شرط و إقاله مع(رح)و إمام شافعی 

ولی فقهاء مالکیه بر این نظر اند که إقاله  به أقل و اکثر از ثمن (بدل مبیعه) ٢شود.هر دو باطل می
جایز بوده و اگر زیادت و نقصان إیجاد  شود، بیع خواهد بود.

گیریگیریخالصۀ بحث و نتیجهخالصۀ بحث و نتیجه
های حقوقی رود که در نظاممباحثی اساسی در عرصۀ حقوق خصوصی به شمار میإقاله از جمله 

که در برخی از کشورهای مختلف ضمن مباحث گوناگون، مورد توجه قرار گرفته است؛ طوری
همان «قوانین کشورها، ماهیت إقاله به عنوان عقد، فسخ و یا هم تحت عنوان قاعدۀ معروف 

، بیان شده است. عالوه بر آن در »توانند آن را برهم زنندده اند، میهایی که عقد را منعقد کراراده
حقوق فرانسه از إقاله به عنوان یکی از اسباب إنحالل و فسخ قراردادها نام گرفته شده که 
خوشبختانه قانون مدنی افغانستان نیز إقاله را در حکم فسخ در حق متعاقدین و عقد جدید در حق 

وده است.غیر متعاقدین تصریح نم
ست که قبالً بین طرفین منعقد إقالۀ عقد بیع به مفهوم حقوقی و قانونی آن عبارت از فسخ  عقدی

گردیده است. هدف از مشروعیت إقاله در نظرداشت ضرورتی است که بعد از إنعقاد عقد از اثر 
تلف در بین یکی عدم إیفاء تعهدات و یا عدم قادر بودن به انجام تعهدات، نظر به دالیل و حاالت مخ

ای است که دین اسالم آید. إقاله نه تنها یک أمر جائز بلکه عمل پسندیدهاز متعاقدین، به وجود می
تشویق و -هر چند غیر مسلمان نیز باشد-پیروان خود را به آن در وقت ضرورت جانب مقابل عقد 

ترغیب نموده و با وعدۀ  رفع گناه مورد خطاب قرار داده است.
رسد قانون مدنی افغانستان، موضع ها در بین فقهاء  اسالمی، به نظر میغم اختالف دیدگاهعلی الر

روشن پیرامون إقاله داشته که از نظر حکم، رضایت طرفین در إنعقاد  إقاله و از  میان برداشتن 
و ست بر رأی باشد. این رویکرد قانون مدنی افغانستان دقیقاً تأکیدیشروط قبلی عقد، مؤثر می

های که موضع دقیق و قابل قبول در راستای رفع مشکالت و چالش(رح)دیدگاه امام ابوحنیفه 
ها، اقتصادی و اجتماعی و تقویت روحیۀ زیست باهمی و إیجاد الفت و مهربانی در بین انسان

شود. دانسته می
فهرست منابع و مآخذ:

. ۱۵۸عبداهللا، نظام الدین، حقوق مدنی/قواعد عمومی عقود ص-١
. ٢/٣٢٩جزیری، الفقه علی المذاهب االربعة -٢
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فقهاء، موسسة آل البیت علیهم السالم ابن المطهر، العالمه الحلی الحسن بن یوسف، تذکرة ال-١
تا.إلحیاء التراث، بی

ابن همام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، انتشارات دار صادر، بیروت، -٢
تا.بی
أبی داود السجستانی، سلیمان بن االشعث، سنن ابی داود، دارالسالم للنشر و التوزیع الریاض، -٣

تا.، بی٣جلد
، ٨الحسین، محمد بن أحمد بن موسی بن أحمد، البنایة شرح الهدایة، دارالکتب العلمیة، جبن-٤
تا.بی
بن سلیمان، عبداهللا بن الشیخ محمد، مجمع االنهر فی شرح ملتقی االبحر، دار احیاء التراث -٥

تا.العربی، بی
، ٢اث العربی، بیروت جلدجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب األربعه، داراالحیاء و التر-٦

هـ ق.١٤٠٦چاپ هفتم،
تا.لبنان، بی-السرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالمعرفة، بیروت-٧
تا.الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدیر، دار ابن کثیر، بی-٨
تا.الطبرانی، الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد، معجم األحادیث المعتبرة، بی-٩

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار علی الدرالمختار حاشیة ابن عابدین، دار عالم -١٠
تا.الکتب للطباعة والنشر و التوزیع، بی

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید.-١١
.١٨فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی/سال ششم/شمارۀ -١٢
.٢هـ ش، جلد ١٣٥٥)، سال ١٥ماره (قانون مدنی افغانستان، منتشرۀ جریدۀ رسمی ش-١٣
الکاسانی الحنفی، اإلمام عالء الدین ابی بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، -١٤

تا.دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بی
الکویت، الطبعة الخامسة، الجزء -الموسوعة الفقهیه، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة-١٥

هـ ق.١٤٢١الخامس، 
النسفی، عبداهللا بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدین، البحر الرائق فی شرح کنز -١٦

تا.الدقائق، دارالکتب العلمیة، بی
هـ ١٣٧١امامی، دوکتور سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات ابوریحان، چابخانه اسامه، ط -١٧
ش.
هـ ش.١٣٨٧ی عقود. کابل انتشارات سعید، عبداهللا، نظام الدین، حقوق مدنی/قواعد عموم-١٨
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پروفیسور ماری نوئل (بشله)/دوکتور پیام (شهرجردی)/محمد عثمان (ژوبل)/ عبدالبصیر -١٩
(فائز)/برات علی (متین)/ ظل الرحمن (نجیب)، دورۀ حقوق وجایب، انتشارات سعید، چاپ سوم، 

١٣٩٢.
الم، الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة، ط سالم، عطیة بن محمد، شرح بلوغ المرام لعطیة س-٢٠

١٣٩١.
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»عزیزی«قضاوتمل وزیراحمد گرد آورنده: 

حقوق جزاء ورعایت حریم خصوصیحقوق جزاء ورعایت حریم خصوصی
در افغانستاندر افغانستان

قسمت اخیر
فهرست:

١٠٥..................................افغانستانحقوقدریخصوصمیحرقیمصاد-١١
١٠٦...................................یخصوصاماکنومنازلیخصوصمیحر١–١١
١٠٦........................................................مسکنفیتعر١-١–١١
١٠٨................................خلوتومنزلمیحرازتیحمابهازین٢–١–١١
١٠٩............................................................یجسمانمیحر٢-١١
١١٠...................................................یشخصارتباطاتمیحر٣–١١
١١١............................................................تیشخصمیحر٤–١١
١١٢..............................................................خانوادهمیحر٥–١١
١١٢....................................................یشخصاطالعاتمیحر٦-١١
١١٣........................................................یشخصلوازممیحر٧–١١

حقوقدرییجزاریغوییجزاییاجرایهاضمانتویخصوصمیحرازتیحما- ١٢
١١٣............................................................................افغانستان

١١٤.........................................................ییجزایهاتیحما١-١٢
مصادیق حریم خصوصی در حقوق افغانستانمصادیق حریم خصوصی در حقوق افغانستان--١١١١

اوال در سیسـتم حقـوقی،   موثر و حامی ارزش های یک جامعه باشد کهتواند یمیقانون زمانکی
جامع یعنیاز نواقص و ابهامات باشد یخالشده باشد دومآ برای آن ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی 

خـود خواهانـه و   ریو تفسلیاز هرگونه تاوخود باشد تاقیتمام مصادرندهیو مانع بوده و در برگ
در قانون اساسـی و در قـوانین عـادی    .دیبه عمل آیریجلوگدر حین تطبیق قانون جانب دارانه 

خصوصی یا حق خلوت و منع مداخله در آن یاد نشده است. اما افغانستان از اصطالحی به نام حریم
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در قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان از بعضی مصادیق حریم خصوصی چون مسکن و مکاتبات 
و مراسالت و غیره مصادیق حمایت شده است. در عین حال در قوانین عادی، دخالـت در حـریم   

بـه  در مباحث بعدی ت. در این مجال مطالب فوق را خصوصی در برخی موارد روا دانسته شده اس
تفصیل به بررسی خواهیم گرفت.

حریم خصوصی منازل و اماکن خصوصیحریم خصوصی منازل و اماکن خصوصی١١––١١١١
تعریف مسکنتعریف مسکن١١--١١––١١١١

مسکن، خلوت ترین محلی است که می توان برای انسان تصور کرد. منزل محلی است که فرد در 
صمیمی خانوادگی و عاطفی خـود را در آنجـا   آنجا به آرامش جسمی و روحی رسیده و ارتباطات

شکوفا می سازد. حریم منزل از مهم ترین عرصه های حریم خصوصی است که حتی قبل از ظهـور  
فناوری های نوین نیز حرمت و احترام خاصی داشته و همه مردم، حتی اگر حمایت های قانونی نیـز  

منزل هر محل، مکان و محفظی است کـه  مقصود ازاز آن نشود، به دیده احترام به آن می نگرند.
شخص در آنجا سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غـذا  

جاری خود عادی بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی 
ادامه بدهد.

ـ  « ند: کیمحیتصریو هشتم قانون اساسیماده س چیمسکن شخص از تعرض مصون اسـت. ه
از حاالت ریو غتیقرار محکمه با صالحایتواند بدون اجازه ساکن یبه شمول دولت، نم،یشخص
.»دینماشیآنرا تفتایشده است، به مسکن شخص داخل شود حیکه در قانون تصریو طرز

محکمه، به مسکن شخص داخـل  یتواند بدون اجازه قبلیمشهود، مآمور مسوول ممیجرادرمورد
در خالـل  ش،یتفتیاجراایکند. مآمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن شیآنرا تفتایشود، 

و )٦١٩(کود جـزاء در مـواد   ١.» .دیکند، قرار محکمه را حاصل نمایمنییمدت که قانون تع
از اعماـل  یکیاب ارتک)٦١٩(ماده: داردیمسکن مقرر ممیدر رابطه به نقض حرشیخو)٦٢٠(
گردد:یمحکوم مر،یجرم هتک حرمت مسکن دانسته شده، مرتکب به حبس قصلیذ
ـ از ملحقات آن به صـورت غ یکیبه ایآماده سکونت و ایمسکونمحلبهشدنداخل«–١ ری

ساکن آن.تیبدون رضااییقانون
مانـدن در آن  یو باقیونماده به شکل قاننیا)١(از محالت مندرج جزء یکیدرشدنپنهان–٢

».ساکن حقتیبدون رضا
:  داردیمانیبزین)٦٢٠(ماده

عالمه، غالم حیدر، اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین -١
.۱۹۳و ۱۹۲المللی، صص، 
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ـ قانون بمنظور منع حنیا)٦١٩(گاه جرم هتک حرمت مسکن مندرج ماده هر« ـ مالـک  ازتی ای
ساکن با استفاده از زور صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس متوسط تا دوسال، محکوم ایمتصرف 

١»گرددیم

ریاست داراالنشا شورای عالی ستره محکمه ۲۵/۱/۱۳۹۶) مورخ ۲۳۸الی ۱۷۸ی (متحدالمالها
در رابطه به طرزالعمل تفتیش مسـکن و  مروزینتیوالنافیمحکمه استاستیرهیاز اثر استهدائکه 

۱۲قانون اجراات جزایی موقت که بتآسی از مصوبه شماره ۲۴و ۱۳ضبط اشیاء در روشنی مواد 
م شورایعالی ستره محکمه صادر گردیده است، چنین صراحت دارد:مقا۹/۱/۱۳۹۶مورخ 

) قانون اساسـی، مسـکن   ۳۸مطابق مصرحات ماده (« نظر ریاست تدقیق ومطالعات مبنی بر اینکه 
شخص از تعرض مصون است هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن یـا قـرار   

در قانون تصریح شده است به مسـکن شـخص   محکمه با صالحیت به غیر از حاالت و طرزی که
داخل شود.

در مورد جرم مشهود مآمور مسوول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخـل  
شود یا انرا تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتـیش در خالـل   

ل نماید که تفصیل موضوع در فصل چهـارم  مدتی که قانون پیش بینی می کند قرار محکمه را حاص
تعدیل قانون اجراات جزائی تحت عنوان تالشی اشخاص، دخول به منزل و تفتیش آن و ضبط اشیاء 

) قانون اجراات جزایی ۱۳) وغیره مواد آن تسجیل یافته است و جرم مشهود در ماده (۳۴در ماده (
حیت قانونی شان را بطور سالم تطبیـق  موقت برای محاکم تعریف گردیده است. محاکم محترم صال

نموده و به ارگان های ذیربط نیز تفهیم نمایند تا قوانین نافذه کشور را در اجراات خویش مطمع نظر 
تائید گردیده و هر گاه پیشنهاد مرجع مسوول حاوی شـهرت  » قرار داده و بدان توجه دقیق نمایند

به آن ترتیب اثر داده نمی توانند و هم چنـان  مالک، مشخصات، اسباب موجبه تالشی نباشد محاکم 
ارنوالی، وزارت داخله وریاست عمومی امینـت  محاکم مکلف اند بعد از صدور امر تالشی، لوی 

٢ملی را در جریان قرار دهند.

قران کریم نیز خانه های مردم را محل سکون و آسایش آنها دانسته و بدون اذن و اجازه صاحب 
یاایها الـذین امنـوا ال   «: خانه های شانرا منع قرار داده که در این مورد میفرمایدآن داخل شدن به 

»تدخلوا بیوتا غیربیوتکم حتی تستاذنوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون

ه ، ش، ماده ۱۳۹۶ثور، سال، ۲۵، ۱۲۶۰کد جزا افغانستان، منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل، -١
.۶۲۰و ۶۱۱۹های 

مجموعه متحدالمالها، مصوبات و رهنمود های ستره محکمه ج،ا،ا، طبع، مطبعه تعلیمی دانشگاه -٢
.۱۳۸۹/ حوت سال ۲۱کابل،- نبراسکا
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ای کسانی که ایمان آورده اید! به خانه هایی غیر از خانه های خود داخل مشوید، مگر ایـن  ترجمه: 
بگیرید،و بر اهل آن سالم گویید[ واعالم موجودیت نمایید. پس بگویید: سالم علیکم،آیـا  که اجازه

داخل شوم؟ همان گونه که در حدیث وارد است]. این برای شما بهتر است[ که تنها بـا کسـب   
اجازه داخل خانه های دیگران گردید]. باشد که متذکر شوید[ وبدان عمل کنید و حقوق دیگران و 

لکم و وذنییاحدا فال تد خلوها حتهایفان لم تجدوا ف«را به خوبی رعایت نمایید]. حرم خصوصی
ترجمه : و اگر کسی را در آن خانه نیافتید[ که شما را اجازه دهـد]  »لکم ارجعوا فارجعوالیان ق

پس داخل مشوید تا زمانی که به شما اجازه داده شود،و اگر[ بعد از طلب اجازه] به شما گفته شود
که: بر گردید، این [برگشتن] برای شما بهتر و زیبنده تر است[ از این که بر دربنشینید یـا اظهـار   
ناراحتی کنید]؛ و خداوند به آن چه می کنید[ به این که با اجازه یا بدون اجازه وارد خانه ای شوید] 

١.داناست[ وشما را بدان مجازات می کند و پاداش می دهد]

ه حمایت از حریم منزل و خلوته حمایت از حریم منزل و خلوتنیاز بنیاز ب٢٢––١١––١١١١
همان گونه که در مبانی حمایت از حریم خصوصی گفته شد، هر انسانی نیاز دارد در برخی زمانها و 
مکانها از انظار دیگران در امان باشد. انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخـی از روابـط   

هـای خـود را مـورد    ها و هراسو بیمحیاتی خود را در آن محیط برقرار کنند؛ آرزوها و امیدها 
محاسبه قرار داده، تصفیه کنند و عشق و تنفر خود را آشکار سازند. انسان نیازمند فرصتی است تـا  
در آن با خویشتن خلوت کنند و منزل، این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد. حال چنانچه این 

انی در معرض تجاوز و تعرض دیگران قرار گیرد و مکان که امن ترین خلوتگاه به شمار میرود، به آس
اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتی نظارت و کنترول شود چه اتفاقی می افتد؟ در واقع، در 
میان اماکن مختلفی که انسانها خلوت اختیار می کنند منزل اساسی ترین مکان خصوصی است و از 

ماموران دولت و دیگر اشخاص باید تـدابیر ویـژه ای   این رو، برای حمایت از آن در برابر تعرض 
اندیشیده شود. منزل جایی است که مالک یا متصرف آن به طور مشخص، انتظار خود نسـبت بـه   

٢خصوصی بودن آن را اعالم کرده است.

در سیستم حقوقی افغانستان، از حریم خصوصی مسکن و منزل حمایت صورت گرفته و هـر نـوع   
قرار داده است در صورت تعرض به این حق مرتکب مطابق قـوانین کشـور    تعرض به آنرا ممنوع

زمینه  ماده یکصد و نزدهم قانون اجراات جزایـی افغانسـتان چنـین    این مجازات میگردد که در 

و جالل الدین عبدالرحمن بن سیوطی ،تفسیر جاللین،مترجم،حسین جالل الدین احمد بن احمد محلی-١
٢٧،سوره نور، آیه های،۱۳۹۱رستمی،ارومیه،خیابان شهید مطهری،موسسه انتشاراتی حسینی اصل،سال،

.٢٨و
.١٥٨انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،  پیشین، ص -٢
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ارنوال نمی توانند بدون استغاثه یا اجازه ساکن یا قرار پولیس، موظف امنیت ملی، «دارد: صراحت
١»مسکن شخص یا ساختمان مسکونی داخل و آنرا تفتیش نمایند.قبلی محکمه ذیصالح به

حریم جسمانیحریم جسمانی٢٢--١١١١
حرمت جسم و جان آدمی از توصیه های اکید اسالم و نیز تمام نظام های حقوقی و اسناد بین المللی 
است. یکی از مهم ترین مصادیق حریم جسمانی انسان، حفظ او در برابر بازرسی و تفتـیش بـدنی   

ارگانهای عدلی و طبق قاعده کلی، هر توقیف و تفتیش نیاز به مجوز قضایی دارد. بنابر این است. بر 
که صالحیت کشف و تعقیب جرایم و مجرمان را دارند می توانند در موارد قـانونی و یـا   قضائی

٢کسب مجوز قانونی الزم، اقدام به توقیف و تفتیش افراد مظنون نمایند.

باید از هـر نـوع   ،ربوط به سالمتی جسمی و روحی افراد می شودحریم خصوصی جسمانی که م
در وتعدی و تعرض در امان باشد که این حق را قوانین افغانستان نیز مورد حمایت خویش قرار داده

تعـذیب انسـان   «دارد: تصریح مـی خویش چنین )٢٩(زمینه قانون اساسی افغانستان در ماده این 
د حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چـه تحـت   ممنوع است. هیچ شخص نمی توان

٣.»تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد

قانون گذار افغانستان در ماده فوق شکنجه افراد را در تمام مراحل محاکماتی منع قرار داده اسـت  
ف حقایق شخصی را مورد شکنجه قرارد دهد که در زمینه و هیچ کس نمی تواند حتی به مقصد کش

قانون اجراات جزایی توهین، تحقیر و تعذیب افراد را ممنوع قـرار داده کـه   )٢٢(فقره یک ماده 
چنین بیان میدارد:  

) مامور ضبط قضایی، سارنوالی و محکمه در هیچ حالت اجازه ندارند. خود یا از طریق شـخص  ١(
ستعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقناطیسی، تهدید و تخویف یا وعده دیگر با رفتار سو، ا

٤دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.

همین قانون تصریح گردیده است:)٧ماده ٣و ٢(در فقره 
احکاممطابقاردهوخسارهجبراندریافتحقوسرانهخودتوقیفیاگرفتاریازمصئونیت«–٢

.قانون
٥».وهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غیر انسانیتازمصئونیت–٣

.١١٩قانون اجراات جزایی افغانستان، پیشین، ماده -١
.٣٥ان، صدیقه، مسولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، پیشین، ص، جو-٢
.٢٩قانون اساسی افغانستان، پیشین، ماده -٣
.٢٢قانون اجراات جزایی افغانستان، پیشین،ماده -٤
.٧همان، ماده -٥
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حریم ارتباطات شخصیحریم ارتباطات شخصی٣٣––١١١١
یکی از مصادیق مهم حریم خصوصی افراد محرمیت مکالمات است که آنها حاضر به فاش سـاختن  

ات در مورد مکالمات افراد و یا سمع مکالمـات  ثبت مکالمات افراد دسترسی اطالعءآن نباشد، بنا
افراد از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی ممنوع است، مگر در حاالتیکه قانون به سمع مکالمات 

افراد جواز داده باشد.
ارتباطات اشخاص با یکدیگر، به اشکال مختلفی صورت می گیرد: نامه پستی، تلفـن، بـی سـیم،    

یگر، وقتی ارتباط جنبه خصوصی پیدا می کند و دارای مخاطب خاصـی  انترنت و برخی شیوه های د
است، هیچ کس برای اطالع یافتن از آن مجاز نیست. در گذشته نقض حریم خصوصی ارتباطـات  

به مهر شده، فراتر نمی رفت و موارد آن در شرایطی کـه نامـه   خصوصی، از گشودن نامه های سر
ی با توسعه ارتباطات و اختراع ابزارهای نوین برای استراق نگاری بسیار محدود بود، اندک بود، ول

سمع و رهگیری، امروزه این کار بسیار سریع و ساده، اتفاق می افتد، دولت ها در مسایل امنیتـی،  
بهره گیری از این ابزارها را حق خود می دانند و استفاده از چنین شیوه هایی در همه کشور ها برای 

باندهای تبهکار، کامال قانونی است. ولی آیا کاربرد این ابزار، به ایـن  رهگیری عناصر جاسوسی و
گونه موارد، محدود می شود؟ آیا احزاب سیاسی و گروه های موثر در جامعه، از اهداف رهگیـری  
دولت ها نیستند؟ آیا نویسندگان و منتقدان می توانند از عدم نقض حریم ارتباطی خـود، اطمینـان   

است که چون عملیات رهگیری، کامال سری و مخفیانه انجام مـی شـود، و   داشته باشند؟ روشن
ابزارهای فوق مدرن آن، برای عموم شهروندان قابل تشخیص و شناسایی نیست، از این رو تا وقتـی  
که ماجرایی برمال نشود، اشخاص و گروه ها نمی توانند اقدام موثری در برابر آن داشته و از حـریم  

١کنند.خصوصی خود، حمایت 

قوانین نافذه افغانستان حریم خصوصی اطالعاتی و ارتباطاتی را مورد حمایت قرار داده است. کـه  
در رابطه به مصئونیت مراسالت و مخابرات بیان )٣٧(در این زمینه قانون اساسی افغانستان در ماده 

مینماید:
شد و چه بـه وسـیله   آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب با«

تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصئون است.
٢».دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون

را جع به مصئونیت و محرمیت مراسالت و مخابرات قانون اجراات جـزای افغانسـتان در مـاده    
خود چنین صراحت دارد:)١١٧(

.٢٥سروش، محمد، مبانی حریم خصوصی، پیشین، ص  -١
. ٣٧ده قانون اساسی افغانستان، پیشین، ما-٢
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بط قضایی صرف به مکالمات جرمی گوش می دهد، زمانی که طرفین به مکالمات غیـر  مامور ض«
١»جرمی می پردازد، وی مکلف است سمع مکالمات را قطع نماید.

در حقوق افغانستان حریم خصوصی ارتباطات افراد مورد حمایت قرار گرفته مراسالت و مخـابرات  
مصئون بوده و در صورت تعرض به این حق اشخاص بدون موجب قانونی از هر نوع تعرض و تعدی 

قانون اساسـی افغانسـتان در زمینـه  آزادی و    )٣٧(ناقض آن مجازات می گردد. هم چنان ماده 
آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشـخاص   «محرمیت مخابرات افراد چنین صراحت دارد: 

یگر، از تعرض و تجاوز مصـئون  چه به شکل مکتوب باشد یا به وسیله تیلیفون، تلگراف و وسایل د
،پـس ٢»بوده و هیچ کس نمی تواند به آزادی و محرمیت این حق بدون موجب قانون تعرض نماید.

از مواد فوق چنین استنباط میگردد که حریم خصوصی ارتباطـات شخصـی در سیسـتم حقـوقی     
ـ افغانستان ن حـق افـراد و   مورد حمایت قرار گرفته و هیچ کس نمی تواند بدون حکم قانون به ای

اشخاص تعرض نماید. در صورت تعرض مورد پیگرد قانونی قرار گرفته مجازات می گردد.
حریم شخصیتحریم شخصیت٤٤––١١١١

آدمی کرامت دارد. مبنای کرامت انسانی، آزادی و استقالل عمل فردی اوست. مختار اسـت کـه   
بپیماید و مقدمات و خیر وصلح خویشتن را خود برگزیند. آزاد است که راهی را  که مناسب میداند

ملزومات زندگی ای را که به زعم خویش به سعادتمندی او می انجامد، فراهم کند. انسان با علم و 
آگاهی به خوب و بد و نظر ها و رای ها، گزینش گری می کند. آنچه که آزادی و استقالل عمل او 

انسان را که در کرامتش را مخدوش کند، ناچیز بشمرد و یا تهدید و تضعیف کند، شخصیت معنوی 
متجلی است، به مخاطره افکنده است. برخی از موارد اضرار به این بعد از حیات آدمـی و یـا بـه    
مخاطره افکنی آن در قوانین جزایی از جمله قانون جزای افغانستان دانسته شده است تعدادی از این 

دشنام، توهین، قذف و عناوین متضمن خوار شماری وسبک انگاری شخصیت اوست. جرایمی چون 
فرد راـ که در بردارنده سرشت » شخصیت«تهدید مصداق های بارزی از این دسته اند. این جرایم،

آدمی را شکل می دهد به طور مستقیم نشانه می گیرد. » خودی«و اوصاف اوست و به بیان فلسفیِ 
تک حرمت مسـکن.  برخی دیگر حریم خصوصی و فضای امن او را به مخاطره می اندازد. مانند ه

پس آنچه در باره حرمت حریم مکانی و حریم ٣مراسالت و مخابرات که هردو بسیار پراهمیت اند.
» شخصیت انساني«جسمانی انسان ها مطرح می شود، درحقیقت، بازتابی از حریمی است که برای 

چـه کـه   وجود دارد، یعنی چون شخصیت انسان محترم بوده و باید از تعرض مصون باشد، لذا آن

.١١٧قانون اجراات جزایی افغانستان، پیشین، ماده -١
.٣٧قانون اساسی افغانستان، پیشین، ماده -٢
، ص، ، انتشارات جهان اسالم، کابل۱۳۹۰افغانستان، سال، یحقوق جزایرهنمود ماکس پالنک برا٣

۱۰۸.
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مربوط انسان می شود و از آن جمله مکانی که در آنجا زنده گی می کند، از حرمـت برخـوردار   
است.

حریم خانواده حریم خانواده ٥٥––١١١١
خانواده نیز در قلمرو زندگی خصوصی قرار دارد، این که شخص بخواهد تشکیل خانواده دهد یا نه، 

رای همسری خود انتخاب نماید، به خود واین که در چه زمانی به این کاراقدام کند، یا چه کسی را ب
او مربوط می شود و به اقتضای حریم خصوصی، نباید او را در تنگناه و فشار قرار داده و حق او را 
نا دیده گرفت، یکی از نتایج این دیدگاه آن است که زن و شوهر، برای تصمیم گیری نسـبت بـه   

قی، عمل کنند، در صورت اختالف نظـر هـم   داشتن فرزند آزاد اند و می توانند بر اساس هر تواف
قانون باید در باره تقدم حق کدام یک از آنها، نظر دهد.  

کاتلین سالیوان می گوید: ما اجازه نمی دهیم زاد و ولد تحت کنترول دولت باشد. البته کسانی که 
جاز به محدود ، م»حفظ مصالح عامه«از این نظریه دفاع می کنند، علی القاعده نباید دولت را برای 

کردن حقوق شهروندان بدانند، ولی آیا در این صورت، مشکل تزاحمی که حقـوق شـهروندان در   
١زیست اجتماعی دارد، قابل حل خواهد بود؟

) قانون اساسی در مورد خانواده و حمایت از آن چنین تصریح می دارد: (خـانواده رکـن   ۵۴ماده (
دولت قرار دارد. دولت به منظور تـامین سـالمت   اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت

جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغـایر بـا   
٢احکام دین مقدس اسالم، تدابیر الزم اتخاذ میکند).

حفـظ  ) تحت عنوان افشای اسرار فامیلی، در صدد  ۶۲۸هم چنان کود جزای افغانستان در ماده (
اسرار خانواده بر آمده افشا کننده اسرار فامیلی را گر چه حقیقت هم داشته باشد به جـزای نقـدی   

که بعد از تحلیل و تدقیق معلوم می گردد که در سیستم حقوقی افغانستان حـریم  ٣هشدار می دهد.
خانواده که مصداقی از مصادیق حریم خصوصی شمرده می شود مورد حمایت قرار گرفته است.

حریم اطالعات شخصیحریم اطالعات شخصی٦٦--١١١١
در گذشته دسترسی سریع و گسترده به اطالعات شخصی افراد، کار غیر ممکن بـود. از ایـن رو   
اساسآ نگرانی از  ورود به حریم اطالعاتی، موضوعآ منتفی بود. ولی تکنالوژی پیش رفته امروزی که 

برخوردار نموده، این نگرانـی را  امکان چنین کاری را فراهم ساخته و زندگی بشر را از مزایای آن 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )، قم،ی( بر اساس منابع اسالمیخصوصمیحریسروش، محمد، مبان-١
چاپ اول یو توسعه علوم انسانقیدانشگاها (سمت ) مرکز تحقیکتب علوم انساننیوسازمان مطالعه و تدو

.۲۴و ۲۳،صص،١٣٩٣تهران، زمستان، 
ش.، هـ ، ١٣٨٢افغانستان، مصوب سال، یاسالمیجمهوریقانون اساس-٢
، ه، ش.۱۳۹۶دلو ۲۵ب سال، کد جزای حمهوری اسالمی افغانستان، مصو-٣



ورعایت حریم خصوصی در افغانستانقوق جزاءح قضاء

١١٣

هم تولید کرده است. هم اینک از هر شهروند معلومات شخصی فراوانی در سازمان ها و نهاد های 
دولتی و خصوصی وجود دارد: ـ بانک ها و مؤسسات پولی و اعتبـاری، اطالعـاتی فراوانـی از     

اطالعاتی در زمـان مـا   وضعیت مالی مشتریان خود دارند. به هر حال اهمیت موضوع حفظ حریم 
باعث آن شده است که در برخی از کشورها، قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از داده هـای  

١شخصی تهیه شده و به اجرا گذاشته شود.

حریم لوازم شخصیحریم لوازم شخصی٧٧––١١١١
لوازم شخصی هر کس، در قلمرو حریم خصوصی او قرار دارد. مثآل باز کردن دفترچـه خـاطرات   

آن، نقض حریم خصوصی است، چنین کاری حتی اگر عنوانی غصب و تصرف در دیگری و مطالعه
مال غیر هم نداشته باشد مثل این که پدری دفترچه خاطرات را در اختیار فرزندش قرار داده باز هـم  
مجازنیست. آلبوم عکس و اطالعاتی که در کامپیوتر قرار دارد مصادیق دیگری ازلوازمی است کـه  

زمند رضایت است. این حق شامل ابزار و وسایل که شخص داخل یـک محفظـه   آگاهی ازآنها، نیا
قبال در سیستم حقوقی افغانستان مـاده ای  ٢شخصی مانند الماری و غیره قرار می دهد نیز می شود.

مشخصی تحت عنوان حریم لوازم شخصی به نظر نمی رسید اما با تنفیذ کد جزا در باب دوازدهـم  
حت عنوان جرایم سایبری و غیره موارد که فصل اول آن به جرایم سایبری این قانون بحثی مفصلی ت

) را احتوا می کند کـه  ۸۷۹) الی (۸۵۱اختصاص داده شده است، صورت گرفته است که ماده (
تعرض و تجاوز به سیستم کامپیوتری را جرم انگاری نموده است.

در حقوق افغانستانجزایی و ضمانت های اجرایی جزایی و غیر یخصوصمیاز حرتیحما-١٢
اسـت و  دهینگردتیو مشخص حمانیبه صورت معیخصوصمیافغانستان حریحقوقستمیسدر

کشور اختصـاص داده نشـده   نیدر قوانیخصوصمیفصل مستقل و مشخص تحت عنوان حق حر
ـ  نیاست.  اما اانهیگرالیتحویخصوصمیاست، موضع حقوق افغانستان در مواجهه با حر ه امـر ب

در حقوق افغانستان نبوده بلکه با در نظر داشت مفهوم حـق  یم خصوصیاز حرتیعدم حمایمعنا
ـ میحق حریعمده قیمتعدد و معرف مصادیطرف اصول ماهوکیاز ،یخصوصمیحر یخصوص

بـه  »یـی جزاریو غییجزا«یویاصول حماگریشده و از طرف ددهیکشور گنجانیدر اسناد قانون
است، قانون گذار کشور با دهیگردینیبشیکشور پینافذه نیمطروحه در قوانحقنیمنظور تضم

)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ی( بر اساس منابع اسالمیخصوصمیحریسروش، محمد، مبان-١
چاپ اول یو توسعه علوم انسانقیدانشگاها (سمت ) مرکز تحقیکتب علوم انساننیوسازمان مطالعه و تدو

.۲۵و ۲۴،صص،١٣٩٣تهران، زمستان، 
)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ی( بر اساس منابع اسالمیخصوصمیحریبانسروش، محمد، م-٢

چاپ اول یو توسعه علوم انسانقیدانشگاها (سمت ) مرکز تحقیکتب علوم انساننیوسازمان مطالعه و تدو
.۲۶و ۲۵، صص، ١٣٩٣تهران، زمستان، 
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افراد و هـم  یخصوصمیاعمال مخل حرنیمرتکبهیعلیاجتماعیقاعده در آوردن عکس العمل ها
میاز حـق حـر  تیبه حمایخصوصمیمتضرر نقض حریبرایچنان با وضع نمودن حق داد خواه

ـ یدر قوانیحیو تلویت ضمنپرداخته است و به صوریخصوص ین افغانستان از جمله قانون اساس
جا داده شده است.    یخصوصمیو عمده حریاساسقیافغانستان مصاد

حمایت های جزاییحمایت های جزایی١١--١٢١٢
وقتی بحث از حمایت های جزایی حریم خصوصی صورت میگیرد، بدین معنی است که مقنن اعمالی 

ختل نموده است. و محرمیت اطالعات منحصر به افراد را مشخص می نماید، که زندگی افراد را م
را از بین میبرد، بعدا آنرا در قانون به حیث اعمال ممنوعه و یا اعمال جرمـی گنجانیـده و بـرای    
مرتکب آن جزا را تعیین می نماید. یعنی حمایت جزایی از حریم خصوصی از جمله موثر ترین نـوعی  

، که یک شخص به آسانی نمی تواند حریم خصوصـی  از حمایت حریم خصوصی پنداشته شده است
دیگران را نقض نماید، و در صورت نقض مورد پیگرد جزایی قرار میگرد. در کود جزایی افغانستان 
فصل خاص تحت عنوان اصول حمایوی از حریم خصوصی گنجانیده شده باشد، مقـرر نگردیـده   

حمایت های مستقیم و ضمنی از حـریم  است. اما با مطالعه اصول مندرج در کود جزا می توان به
خصوصی دست یافت در بخش عام کود جزا اصل های گنجانیده شده است، که حریم خصوصی را 
در یک دایره بزرگ مورد حمایت قرار داده است مثال اگر اصل برائت الذمه حالت اصـلی اسـت   

را از هر نوع تعـرض  بصورت دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد در حقیقت مصئونیت اشخاص 
فیزیکی و لفظی تضمین می کند، مگر اینکه دالیل موجه مبنی بر الزامیت یک شخص وجود داشـته  
باشد و یا هم اصل قانونیت جرایم و جزا ها در حقیقت آزادی عمل انسانها را در یک طیف وسـیع  

جـود دارد  میدارد، از طرف دیگر در بخش خاص کود جزا اصول حمایوی ومحفوظ و مصئون نگه
که مصادیق حریم خصوصی را بصورت مستقیم مورد حمایت قرار داده و آن اعمالی را که منتج بـه  
نقض حریم خصوصی می گردد، جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده اسـت کـه   
بصورت مختصر به توضیح آن درمواد قانون متذکره میپردازیم. یکی از مصادیق عمـده ای حـریم   

ی مصئونیت منزل از هر نوع تعرض و مداخله دیگران بوده که به منظور حمایه جزایی از این خصوص
کود جزا برای موظفین خـدمات  )٦٢٠(کود جزا افغانستان و هم چنان در ماده )٦١٩(حق ماده 

عامه که با استفاده از صالحیت های وظیفوی به منزل افراد داخل می شود مجازات را تعیین و مقرر 
.که قبال از آن یاد آور شدیموده استنم

) : هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی خود در منزل شـخص  ۴۴۷ماده (
بدون اجازۀ وی و در غیر از حاالت و ترتیبی که قانون به آن تصریح نموده، داخل شود، به حـبس  

١هزار افغانی، محکوم می گردد.متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصدو بیست 

).۴۴۷کود جزای افغانستان، ماده (-١
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در رابطه به حمایت از حریم جسمانی متأسفانه در کود جزای کشور اصولی گنجانیده نشده اسـت  
که تمامی مصادیق حریم جسمانی افراد را حمایت و برای ناقض آن مجازات پیش بینی شـده باشـد   

ی بدون رضایت اشـخاص بـه   امروزه در برخی موارد موظفین خدمات عامه تحت عنوان تدابیر امنیت
تفتیش بدنی آنها پرداخته و آنهم به شیوه ای که وجدان انسانها را ناراحت ساخته و سبب نـاراحتی  
روحی میگردد و حتی در برخی موارد دسترسی به حریم جسمانی ومسایل شخصیتی افراد صـبغه ای  

ه اساس طرز العمل های وضـع  قانونی را اختیار نموده است بعضی از ارگانهای دولتی و غیر دولتی ب
شده ای خویش وسایل الکترونیکی را برای تفتیش عقیده به کار برده و قبل از پذیریش افراد به حیث 

اصـل  کارمند در قدم اول عقیده ای آنها را تفتیش می نمایند و به اساس نتایج تست های کـه در 
که تکنولـوژیِ امـروزی و مصـالح    وجودیمبنای علمی و منطقی ندارند تصمیم اتخاذ می نمایند با

عمومی تا اندازه ای زیادی حریم جسمانی ومسایل شخصیتی افراد را بی ارزش ساخته و در عصـر  
حاضر محصور ساختن مسایل حریم جسمانی را در یک دایره ای که رعایت آن ضمانت های اجرای 

کیفری داشته باشد غیر عملی و از حقیقت دور خواهد بود.
کود جزای کشور به طور ضمنی این حق را حمایت نمـوده و اطمینـان   )٦٧٢(ماده اما با آن هم

نسبی را در راستای مصئونیت حریم جسمانی افراد بوجود آورده که به اساس آن شخص نمیتوانـد  
اسرار شخصی دیگران را فاش سازد. اطالعات مربوط به تمامیت جسمانی افـراد جـزء از اسـرار    

ماده فوق الذکر هیچ شخص نمی تواند آنرا برمال نماید. بعضی اصول کـه  شخصی بوده و به استناد 
در کود جزای کشور حریم جسمانی افراد را مورد حمایت قرار داده بخصوص مصئونیت افـراد را  

در برابر توقیف غیر قانونی تضمین می نماید که ذیال در رشته تحریر در می آوریم:
به مصئونیت حریم جسمانی افراد، گرفتاری و توقیف غیر کود جزای کشور در رابطه )٥٨٥(ماده 

قانونی شان چنین صراحت دارد:
یا بـه  شخصیکه دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سـازد « 

یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه بدهـد، مرتکـب جـرم،    سلب 
١».تحدید آزادی گردیده، مطابط احکام این فصل، مجازات می گرددگرفتاری، توقیف یا

کود جزای کشور راجع به افرادیکه اقدام به گرفتاری و توقیف غیر قانونی افـراد بـا   )٥٨٧(ماده 
لباس رسمی که حق استعمال آنرا ندارند می نمایند یا یک امر جعلی را به عنوان امر مقامات دولتـی  

ایند  یا گرفتاری، توقیف و ممانعت به جبر واکراه یا هم تهدید به قتل یا تهدید به به مردم ارایه می نم
اذیت بدنی باشد چنین صراحت دارد:  

شـده،  شـناخته  ارتکاب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی در یکی از حاالت ذیل مشـدده  «
:»مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می گردد

.٥٨٥همان قانون، ماده -١
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.باشدیافتهارتکابعامهخدماتموظفتوسطجرمکهحالتیدر–١
التی که جرم با جبر، و اکراه یا تهدید به قتل یا تهدید به اذیت بدنی ارتکـاب گردیـده   حدر–٢

باشد.
بهساختنمتصفیاآنازاستفادهحقداشتنبدونرسمیلباسازاستفادهباجرمکهحالتیدر–٣

.باشدگرفتهصورتکاذبصفت
الحیت دار دولتی ارتکاب گردیده باشد.صمقامعنوانبهتزویریامرازبااستفادهکهحالتیدر–٤
١».باشدبیشترماهیکازقانونیغیرتوقیفمدتکهحالتیدر–٥

کود جزای افغانستان در رابطه به مصئونیت حریم جسمانی افراد، از گرفتاری و توقیف )٥٨٨(ماده 
ت را به شرح ذیل تعیین و مقرر داشته است:غیر قانونی افراد مجازا

شخصی که با وجود آگاهی محلی را برای توقیف غیر قانونی به اجاره یا کرایه یا عاریت دهد، بـه  «
٢»حبس متوسط تا سه سال، محکوم می گردد.

حفظ حیثیت و آبرو یکی از مصادیق دیگری حریم خصوصی بوده که در کـود جـزای افغانسـتان    
ارد که این حق را حمایت نموده و برای ناقض آن مجازات را تعیین نموده است:اصولی وجود د
کود جزای افغانستان برای شخصی که بر باالی غیر تهمت ناحق را )٦٧٣(ماده )١(در زمینه فقره 

نسبت می دهد که در نتیجه آن به حیثیت وی صدمه ای وارد شود مجازات را به شرح ذیل تعیین و 
ت:مقرر نموده اس

قذف عبارت است از نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکـی از  «–١
وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده، به جـزا  

محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد
ازیکـی یـا وشبههعلتبهیانگرددموجودحدجزایتطبیقشرایطقذفجرمدرگاههر–٢

ساقط گردد، مرتکب، تعزیرا به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هـزار تـا   قذفحددیگراسباب
٣»شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

کود جزا برای فردی که بر باالی غیر اتهام ناحق را نسبت می دهد و در نتیجه آن بـه  )٦٧٤(ماده 
تحقیر میگردد مجازات را به شرح ذیل مقرر نموده است:حیثیت آن صدمه وارد شده و

به دیگری نسبت دهد که اگر حقیقت مـی  ٦٧٣هر گاه شخص امری را در غیر از حاالت ماده «
داشت به حکم قانون قابل مجازات شناخته می شد یا نزد مردم تحقیر می گردید، این عمـل افتـرا   

١»تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.شناخته شده، مرتکب به جزای نقدی از ده هزار

.٥٨٧همان قانون، ماده -١
.٥٨٨همان، ماده -٢
. ٦٧٣همان قانون، ماده -٣
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حریم خصوصی افراد بوده بخصوص در کشور ما افغانستان ورود ءاز آن جایکه مسایل ناموسی جز
به حریم ناموسی اشخاص عواقب فوق العاده را به دنبال دارد. قانون گذار افغانستان نیز به حساسیت 

یم ناموس دیگران را غیر مجاز دانسته اسـت  موضوع متوجه شده و هر نوع مداخله و تجاوز به حر
که در زمینه کود جزای افغانستان چنین بیان میدارد.

)  شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب آمیز یا تهدید یا با استفاده از نـاتوانی  ١: () ٦٣٦(ماده 
خورانیـدن دوای  جسمی یا روانی مجنی علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی علیه اعم از زن یا مرد یا

بیهوش کننده یا سایر وسایل زایل کننده عقل به وی، عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضـای  
بدن یا اشیایی دیگر را در قبل یا دبر وی داخل نماید، مرتکب تجاوز جنسی شناخته میشود.

هه و یا یکی ) هر گاه در جرم تجاوز جنسی شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شب٢(
٢از اسباب دیگر حد ساقط گردد، مرتکب مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.

٣مرتکب جرم تجاوز جنسی به حبس طویل، محکوم می گردد.:) ٦٣٧(ماده 

) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر بـه  ١()٦٤٠(ماده 
ه منجر به تفخیذ، مساحقه یا تماس جنسی گردد، به حبس طویل تـا  دخول در قبل یا دبر نگردد بلک
هفت سال، محکوم می گردد.

) امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمـه ای ذیصـالح   ٢(
ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد.

از زور، تهدید یا ارعاب انجـام داده شـود،   این ماده با استفاده)٢() هر گاه عمل مندرج فقره ٣(
٤مرتکب به حبس متوسط، محکوم می گردد

بنأ به مالحظه شرح فوق الذکر کود جزای افغانستان اعمال مخل حریم خصوصی افـراد را جـرم   
دانسته و از طریق آن حریم خصوصی افراد را مورد حمایت قرار داده و در صورت نقـض حـریم   

رتکب آن مجازات های را مقرر نموده است.جسمانی افراد، برای م
اعالم میدارد:دوممادهدر قانون وکالی مدافع افغانستان 

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری یا برای اثبات حق خویش وکیل مدافع تعیین «
وکل از جمله برای اینکه اسرار ارتباطات وکیل و موکل فاش نگردد، ارتباط بین وکیل و م٥»نماید.

.٦٧٤همان، ماده -١
.٦٣٦همان قانون، ماده -٢
.٦٣٧همان، ماده -٣
.٦٤٠همان قانون، ماده، -٤
ل )، مصوب سا٩٣٤)، مسلسل نمبر(٧٨٩قانون وکالی مدافع افغانستان، منتشره جریده رسمی، شماره (-٥

.٢ش، ماده ١٣٨٦
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ارتباطات شخصی دانسته شده است و ورود بر آنها غیر مجاز در صورت نقض آن نـاقض مطـابق   
احکام قانون مورد پیگرد قرار میگیرند و به منظور اینکه وکیل مدافع از یک فضای مصـئون و بـا   

وکیل را اطمینان خاطر بتواند به وظیفه ای خویش رسیدگی نماید دفتر و امور مربوط به وکالت یک
قانون متذکره هر نوع تعرض و مداخله به )١١(جزء حریم خصوصی وکیل دانسته و به اساس ماده 

دفتر و امور وکیل مدافع غیر مجاز بوده و ناقض آن مطابق احکام قانون قابل تعقیب عدلی دانسـته  
ن بوده، هـیچ  وکیل مدافع و دفتر وی از تعرض مصئو«است. که در زمینه ماده مذکور بیان میدارد: 

شخص به شمول دولت نمیتواند در امور آن مداخله یا مانع انجام وظیفه اش گردد، مگر بـه حکـم   
١».قانون

بنأ قانون وکالی مدافع در حفظ و مصئونیت حریم خصوصی مظنونین و متهمـین نقـش عمـده و    
اساسی را دارا می باشد.

ر فامیلی دیگری را به غیـر از حـاالت   شخصی که با استفاده از وسایل علنی اسرا:«) ٦٢٨(ماده 
این قانون، افشاء کند، گر چه حقیقت داشته باشد، به جزای نقدی از ده هـزار  )٨٦٦(مندرج ماده 

»تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.
) شخصی که به مکالمه مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش دهد یـا آن را ثبـت   ١: () ٦٢٩(ماده 

ی ده هزار افغانی، محکوم می گردد.نماید، به جزای نقد
) شخصی که اسراری را که توسط تیلیفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هـر طریـق   ٢(

دیگری به آن اگاهی حاصل کرده است به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشاء کند، به جـزای  
نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

::ییررییگگجهجهیینتنت
جامعه کیدر یو آزادتیبشر بوده، و نبود امنیمبرم و اساسیهاازیکه از جمله نیو آزادتیامن

تی. حکومت هـا مسـئول  وردی آانسانها بوجود میزندگیرا در تمام عرصه هایمشکالت مختلف
میکشور بـه عهـده دارنـد. حـر    کیرا در شیتمام شهروندان خویو آزادتیو حفظ امننیتام
بـدون اذن و  گرانیباشد و هر کس انتظار دارد دیتمام انسانها میقلمرو شخصءکه جزیصوصخ

،ینداشته باشند. اماکن خصوصیبه اطالعات آن دسترساهمیقلمرو وارد نشوند نیاش به اتیرضا
کـار، از  یهـا افراد، محلییجسم، خلوت و تنها،یارتباطات خصوص،یمنازل، اطالعات شخص

به اطالعات یدسترس،یبدنیهایو بازرسشیباشند.  تفتیمیخصوصمیحردموارنیترجمله مهم 
از جملـه مهـم   یجمعیدر اجتماع و رسانه هایخصوصلیمسایافراد، افشایو ارتباطات شخص

میمتوجه خـواه مئیرا مطالعه نماخیشوند. اگر تاریپنداشته میخصوصمیورود به حرقیمصادنیتر
مطـرح بـوده و مـورد    شیاز آن در همه جوامع کم و بتیو حمایخوصمیحریاله ئشد که مس

.١١همان قانون، ماده -١



ورعایت حریم خصوصی در افغانستانقوق جزاءح قضاء

١١٩

حیکه در حقوق کشور ها تصـر کهیطوریخصوصمیاز حرتیحمایقرار گرفته است. ولتیحما
بوده است، که ریاخای در تحوالت مختلف سده دهیگردتیحمایو از آن به شکل اساسدهیگرد

با توجـه بـه   . هم در حال وقوع استایوستهیپعزود به وقوایریدیدر همه جوامع انسان ها کم
ـ میحرهیو دولت علیجامعه بخش خصوصیروز افزون که از جانب افراد عادداتیتهد یخصوص

شود. و هدف یاحساس مشیاز پشیبیخصوصمیاز حرتیو ضرورت حمایازمندیوجود دارد ن
ـ  یو استقالل فـرد یآزادت،یثیبرو، حعمدتا عبارت است از دفاع از  آتیحمانیاز ا یافـراد م
.دباش
ی و اطالعات راجع بـه زنـدگ  یگاهآاز یریتواند مانع و جلوگیمیخصوصمیحرگریطرف داز

یو شخصیاز امور را خصوصیافراد در جامعه گردد. در جامعه انسانها بعضیو شخصیخصوص
شان در ارتبـاط  تیثیهم با آبرو، عزت و حایشودینقطه ضعف آنها پنداشته منیکه اکنندیمیتلق

ـ ردیقرار نگتیافراد و اشخاص در جامعه مورد حمایخصوصمیحراگراست و  شـود  یباعث م
اطالعـات  نیایکه با افشایافرادایفرد یبه اطالعات خصوصیابیبا دستندیها کوشش نمایبعض

و از آنها بخـاطر بـرآورده   ندینمادیدشان را در خطر انداخته و تهتیثیعزت، آبرو و ح،یشخص
آبرو و عفـت  ت،یثیکار حنی. که اندیسوء استفاده نماشیخویشخصیو خواسته هاالیساختن ام

اندازد. انسـانها اکثـرا اشـتباهات و    یافراد را به مخاطره میافراد را در جامعه لطمه زده و زندگ
و دور از ییاشتباهات در تنهـا نیاز موارد ایرای. و در بسکنندیپنهان مگرانیخود را از دیخطاها

ـ نوع ارتباط ندارند و جامعه نچیهیو اجتماعیشوند. که غالبا با امور عمومیانظار مردم واقع م زی
دیننماجابیایو ضرورت اساسازینکهیافراد ندارد. پس تا وقتینفع در دانستن اشتباهات و خطاها

ـ میگردد، حقوق حریریافراد و اشخاص جلوگدهیو پوشیامور خصوصیاز افشادیبا یخصوص
ـ میاز حرتی. حمادیهدف را بر آورده نمانیکه ادینمایموششک طیاوضـاع و شـرا  یخصوص

امکان را در جامعـه  نی. و اسازدیانسانها مساعد متیرشد و تکامل شخصیرا برایمناسب و الزم
در گـر، یدیانسانهایها و نظارت هاتیمحدوکه دور از فشارها وسازدیانسانها مساعد میبرا
بـا  یخصوصمی. بنأ حردینمایو خواهش خودش زندگلیکامل با متیآرامش خاطر و امنهبییتنها

کییخصوصمیحق حرل،یدلنیدارد. که به همکیرابطه تنگاتنگ و نزدیشرافت و کرامت انسان
میهمه کشورها حق حـر بایان امروزه، تقرشود و هم چنیحقوق بشر پنداشته میاساسقیاز مصاد
قرار داده اند و به حق ییو شناساتیمورد حمایبه شکل کلشیخویاساسنیقوانرا در یخصوص

بودن ارتباطات افراد اشاره نمـوده انـد. وارد   یو خصوصیعدم تعرض به اماکن و منازل، شخص
ـ مفهوم ایگدیچیقلمرو و پیه گنه تنها انسان را از لحاظ گستردیخصوصمیشدن به بحث حر نی

کشـور  یحقوقیهاستمیو تفاوت موقف سریبلکه از لحاظ تفسسازد،یمجهموضوع به چالش موا
قناعـت  ینسبجهینتکیمحقق را در بدست آوردن کییخصوصمیاز حرتیحمایها و نحوه ا

ـ  لیبه مشکل مواجه نموده، و به دلیخصوصمیبخش در مورد مفهوم حر یراحت تمـام عـدم ص
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جـاب یایخصوصمیحریویاستناد به اصول حماهانافذه کشورنیدر قوانیخصوصمیحرقیمصاد
. بـا کندیجامعه را مینید،یفرهنگ،یاجتماعیرا با در نظر داشت داشته هاقیعمریو تفسلیتحل

لف مرتبط بـا  و مقررات مختنیقواننیافغانستان چه در تدویهمه متاسفانه در نظام حقوقنیوجود ا
از آن در روابط اشخاص در یحق و آثار ناشنیاتیاهم،یعملیهاهیو چه در رویخصوصمیحر

ـ و حمادهینگرد،شدیدرک مدیباکهیو با حکومت طورگریدکیجامعه با  الزم از آن یهـا تی
کـرده  تیحمایخصوصمیکه از حریافغانستان متن خاصیاساسنوصورت نگرفته است. در قان

قرار تیحماموردیخصوصمیحر،یاز مواد و اصول قانون اساسیاما در برخد،باشند وجود ندار
–١افغانستان اشاره نمـود.  یقانون اساس)٤٠(و )٣٧، ٣٤، ٢٤(توان به مواد یگرفته است. م

یـک ازاسـت گرفتهصورتجزاییغیروجزاییحمایتخصوصیحریمازافغانستانحقوقدر
یـک ازاشخاصآناساسبهکهگردیدهبینیپیشافرادمسلمحقعنوانبهخصوصیحریمطرف

حـریم نـاقض کشور،جزایینافذهقوانیندردیگرطرفازومیگردندبرخوردارامتیازاتسلسله
.استگردیدهبینیپیشارتکابیعملبهمتناسبجزاهایوشدهمعرفیمجرمحیثبهخصوصی

درجـز شـخص، رضایتبدوندولتشمولبهدیگرشخصهیچکهفضاییخصوصیحریم–٢
.نمایندتعرضیامداخلهآندرتواند،نمیاستثناییحاالت

بـرای واستگردیدهبینیپیشجرمیعملخصوصیحریمنقضافغانستانجزاییقوانیندر–٣
ـ جزاارتکابی،عملینحوهوخصوصیحریمنوعیتنظرداشتدرباآنمرتکب گردیـده ینتعی

.است
گردیـده بینـی پیشافرادمسلمحقیکعنوانبهخصوصیحریمافغانستانکشورحقوقدر–٤

خصوصـی حـریم حقمخلتصرفاتتوقفطالبمیتوانندطرفیکازحقآناستنادبهواست
واردایشـان بـه یخسـاره خصوصیحریمنقضناحیهازکهصورتیدردیگرطرفازوگردند
کشوریو مقررات کنوننی. اما با آنکه قواننمایندآنراجبرانمطالبهقانونیروندطبقیتوانندم. گردد

. در باشندیو بسنده نمیها کافتیحمانیاینموده اند. ولتیحمایخصوصمیحرقیمصادیاز برخ
اختصاص داده نشده که بتـوان بـا  یخصوصمیوجود که فصل تحت عنوان حرافغانستان بانیقوان

به صـورت  کنیلافت،یآن دست یویو اصول حمایخصوصمیحرقیمصادیمراجعه به آن به تمام
میو عمده حریاساسقیافغانستان مصادیجمله قانون اساسزافغانستان انیدر قوانیحیو تلویضمن

ـ و غیـی نافذه کشور اصـول جزا نیقوانیمطالعه ایجا داده شده است، که از البالیخصوص ری
آنجه که خیلی مهم هسـت اینکـه   توان استخراج نمودیمیخصوصمیحریاهیرا در حماییجزا

اکثرا در نظام حقوقی افغانستان حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است امـا ضـمانت   
اجرایی جزایی در زمینه پیشبینی نشده است که انگشت انتقاد از این ناحیه بر نظام حقوقی افغانستان 

و یسعنابر این باست که در تحقیق حاضر به کررات از این خال قانونی یاد آوری شده است.پا برج
خصـوص حـریم   مطلـوب در  جهینتکیبه دنیتا به منظور رسی صورت گرفته استادیتالش ز
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ـ میحردر خصوصییجزاریو غییجزاو ضمانت های اجرایی هاتیحماخصوصی، در یخصوص
بحث گرفته شود تا آنچه که مطلوب نظر ما که یک رساله تحقیقی کامل بهافغانستانیحقوقستمیس

و عاری از نقص می باشد، حاصل گردد.  
پیشنهاد ها : 

افغانسـتان یدر نظام حقوقبا در نظر داشت و خال های موجود در خصوص حریم خصوصی افراد، 
ر بگونه ای مختصر روی چند باید متذکر شد که بعد از مطالعه و تدقیق در نصوص قوانین نافذه کشو

مورد می توان پیشنهاد ارایه نمود:
ال توسـعه و  ـدر حیبشریهاشرفتیپریسایدر پهلویخصوصمیقلمرو حرکهیاز آنجا-) ۱

ینافذه افغانستان به صورت ضمننیدر قوانیخصوصمیحرقیمصادثیمنحکهیبوده، مواردیافزود
یزنـدگ تیبر مصـئون یرا مبننیسرزمنیافراد ساکن ایطرفیاقتضادهیگردینیبشیپیحیو تلو

ـ میمهم حرقیت است که قانون گذار کشور مصادرواشباع ننموده و ضرشان یخصوص یخصوص
بودن آن اتفاق نظر دارند آنرا به صورت واضح که یکشور ها به خصوصیکه در عصر حاضر تمام

نـه یدر زمیقانونیجا دهند تا خالیسناد قانوندر ادیبودن ننمایخصوصهیرا از ناحریتفسجابیا
مرفوع گردد.

که بتوان بـه  دهینگردحیبصورت واضح و روشن تصریخصوصمیاحکام قانون مرتبط به حر-) ۲
نافذه کشور نینقد به قوانهیناحنیشمرد از ایخصوصمیحرءرا جزیموردر،یاستناد آن بدون تفس

در فصل جداگانه یخصوصمیحرقیمصاد،یخصوصمیاز حرتیبه منظور حمابراینبنأهست وارد 
ـ میحرقیمصادتیو حمامیبه منظور تنظیقانون خاصایشود ودهیگنجان در افغانسـتان  یخصوص

از طرف اشخاص نگردد.یبودن امریبه اثبات خصوصازیوضع گردد تا ن
د طوریکه اگر در ضمانت های اجرایی جزایی در خصوص حریم خصوصی افراد مشخص گرد–) ۳

نصوص قوانین نظر اندازی شود به  مواردی زیادی بر خواهیم خورد که حریم خصوصی افراد مورد 
حمایت قانونی قرار گرفته است اما ضمانت اجرایی جزایی پیشبینی نشده است که در تحقیق حاضر 

اید ایـن خالهـا   بابت این خال بارها سیستم حقوقی کشور به چالش گرفته شده است که در آینده ب
توسط حقوق دانان و مرجع قانونگذاری مرفوع گردند.

افـراد  یخصوصمینقض حریرا برادیجدیدر عصر حاضر روزنه هایتکنولوژشرفتیبا پ-) ۴
ـ از طریزندگیعرصه هایدر تمامیتکنولوژلیباز نموده است، کار برد وسا وضـع قـانون   قی

در فضای حقیقـی و  افراد یخصوصمیحرتیبه مصئونهیاحننیگردد که از امیتنظیجداگانه طور
. وارد نگرددیخدشه امجازی، 

منابع و مأخذ
کتب:–الف 

آن کریمقر–١
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نین،مترجم،حسیجاللری،تفسیوطیعبدالرحمن بن سنیو جالل الدیاحمد بن احمد محلنیجالل الد–٢
،۱۳۹۱اصل،سال،ینیحسیانتشارات،موسسهیمطهردیشهابانیه،خی،ارومیرستم

جوان، صدیقه، مسولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی تهران، انتشارات خرسـندی، چـاپ اول   –٣
.١٣٩٤سال، 

پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه   قم،مبانی حریم خصوصی ( بر اساس منابع اسالمی )، ،سروش، محمد–٤
ز تحقیق و توسعه علوم انسانی چاپ اول وسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها (سمت ) مرک

.١٣٩٣، زمستان، تهران
سـال، انتشارات دانشگاه ابن سـینا، کابل،عالمه، غالم حیدر، اصول محاکمات جزایی افغانستان،–٥

١٣٩٤.
تهران، ناشر، محمد ابـراهیم شـریعتی، افغانسـتان    عالمه، غالم حیدر، عدالت جزایی در افغانستان،–٦

,١٣٩٠ل(عرفان)، سا
نیو افغانستان در پرتو اسناد برانیایاساسنیدر قوانیفریحقوق کیاصول راهبرددر،یعالمه، غالم ح-٧

.۱۳۸۹چاپ اول سال زان،ینشر میکتاب همگان با همکار،انتشاراتیالملل
لمللـی،  اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین ایحقوق و آزادی هانجمان،مسعودی،–٨

.١٣٩٤، ناشر انتشارات سعید، سالکابل
.١٣٩٦نوری، عبدالعزیز، حقوق بشر کابل، انتشارات دانشگاه کاتب، چاپ دوم، بهار –٩

,١٣٩١، نشر میزان، چاپ دوم، بهار حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران،هاشمی، سید محمد–١٠
، انتشارات جهان اسالم، کابل.۱۳۹۰ن، سال، رهنمود ماکس پالنک برای حقوق جزای افغانستا–١١
دوم، ،چاپیتهران، انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم،یخصوصمیباقر، حقوق حر،یانصار-١٢

.١٣٩٠تابستان 
مستندات :–ب 
هــ  ١٣٩٦سال ثور،٢٥، ١٣٦٠شماره مسلسل ،منتشره جریده رسمیی افغانستان، جزاکود–١٣
ش.
هـ ش.١٣٨٢، مصوب سال، افغانستانجمهوری اسالمیاسیقانون اس–١٤
هـ ش.١٣٨٧، سال ٩٣٤شماره مسلسل ،منتشره جریده رسمی، افغانستان،وکالی مدافعقانون–١٥
هـ ش.١٣٩٣سال ١١٣٢قانون اجراات جزایی افغانستان، منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل، –١٦
هـ ش.١٣٤٣ن، مصوب سال، افغانستایاسالمیجمهوریقانون اساس-١٧
هـ ش.١٣٠١نظام نامه اساسی علیه دولت افغانستان، مصوب –١٨
ـ یستره محکمه ج،ا،ا، طبع، مطبعه تعلیمجموعه متحدالمالها، مصوبات و رهنمود ها-١٩ دانشـگاه  یم

,۱۳۸۹/ حوت سال ۲۱کابل،-نبراسکا
ه،ش.۱۳۵۵قانون جزاافغانستان، مصوب سال،-٢٠
کنوانسیونها:وهاهاعالمی–ج 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد.م، ١٩٤٨دسامبر ١٠جهانی حقوق بشر: تصویب شده اعالمیه–٢١
سایت های انترنتی –د 

٢٢–http://ww.shirazu.ac.ir.com
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»محمودی«نویسنده: قضاوتمند عبدالدین 

اسباب اختالف فقهاء در احکام زنااسباب اختالف فقهاء در احکام زنا
اخیر)(قسمت 

فهرست:

١٢٣.............................................ومجازاتشانهایزاناصناف: سومگفتار
١٢٤...................................آزاد)کردهازدواجوزنمرد(محصنيزناحد: اول
١٣٤................................آزاد)ناکردهازدواجوپسرزهیدوش(بکريزناحد: دوم
١٣٥..................................وبرعکسآزادمتاهلبازنپسرمجرديزناحد: سوم

١٣٦..........................................................زوغالمیکنيزناحد: چهارم
١٣٧...........................................................زناحدصفت: گفتارچهارم

١٣٧.............................................سنگسارمحکومیبراگودالکندن: اول
١٣٧..................................................................ذحدیتنفوقت: دوم

١٣٨........................................................حدزنااثباتلیدال:گفتارپنجم
١٣٨...............................................................اقراربهزنااثبات: اول
١٣٩............................................................شهادتبهزنااثبات: دوم
١٤٠.........................................................ظهورحملبهزنااثبات: سوم

اصناف زانی ها ومجازاتشاناصناف زانی ها ومجازاتشان::سومسومگفتارگفتار
یه المجتهد ونهایه المقتصـد را بـه   دربدا» کتاب احکام الزنی«فقیه ابن رشدحفید، باب دوم، 

اصناف زانی ها وعقوبت آنها، اختصاص داده وبه زیبای تمام ساده سازی کرده واصناف زانی هـا را  
به جهت اختالف جزاء، چهارصنف تقسیم کرده: آزادگان محصن(مرد وزن ازدواج کرده)، آزادگان 

کرده بادوشیزه)، غـالم وکنیـز   بکر(مرد وزن ازدواج نکرده)، اختالط محصن وبکر(مرد ازدواج
وعقوبت هرصنف را با دالیل شرعی ونظریه فقهاء وسبب اختالف آنها، توسعه داده که در ذیل بـه  

آنها پرداخته می شود.
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محصن(مرد وزن ازدواج کرده)آزادمحصن(مرد وزن ازدواج کرده)آزادييزنازنااول: حد اول: حد 
ـ  دگاه حدمرد و زن زناکارمحصن آزاد درشریعت اسالمی، سنگسار است. جمهور فقهیان این دی

را دارند. مبنای نظرشان، حدیث، آثار صحابه واجماع است. سنگسار به گفتار وکردار رسـول اهللا،  
صلی اهللا علیه وسلم، ثابت است.

-١احادیث گفتاری رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، که به آنها، سنگسار ثابت است؛ اینها اند:
لَا يحلُّ دم امـرِئٍ  «اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، فرمود:ل عبداهللا بن مسعود، رضی اهللا عنه، گفت: رسو

ملْجل فَارِقالْم ،ينِهدل ارِكالتفْسِ، وبِالن فْسالنانِي، والز بالثَّي :ى ثَلَاثدمٍ إلَّا بِإِحلسمة؛ یعنـی:  ١.»اع
متاهل، خون دربرابر خون، کـیش  ریزاندن خون مسلمانی، جایزنیست؛ مگر، به یکی ازسه: زناکار 

ت بدری،رضی اهللا عنه،نقل کرده، بی گمان نبی، صلی عبادة بن صام-٢گریز و جداشونده جماعت.
الْبِكْر بِالْبِكْرِجلْد مائَة ونفْـى  ،قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيالً،خذُوا عنى،خذُوا عنى«اهللا علیه وسلم،گفت:

ةنا،سومجالرو ائَةم لْدبِ جبِالثَّي ب؛ یعنی: ازمن بگیرید، بی گمان، اهللا متعال برای زنان زناکار ٢.»لثَّي
) مـرد و زن  يزنـا )پسر بی زن بادوشیزه، صدشالق وتبعید یک سال و(کیفريزناراه نمود،(کیفر

ت درمعنی فـرق  محصن، صدشالق وسنگسار است. دربرخی روایات حدیث، تغریب عام، ذکر اس
محصن است.  زنای ندارد. بنابرآن، سنگسار به صراحت گفتاررسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم،حد

رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، پنج سنگسار را درحیاتش حکم واجراء کرده است کـه در ذیـل   
هریک ذکرمی شوند.

، أَتى رجلٌ من الْمسلمين رسولَ اللَّـه :نه قَالَعن أَبِى هريرةَ أَسنگسار ماعز بن مالك اسلمی:  -١
فَأَعرض عنـه فَتنحـى   يا رسولَ اللَّه إِنى زنيت.:فَناداه فَقَالَ، وهو فى الْمسجِد، صلى اهللا عليه وسلم

فَلَمـا  .حتى ثَنى ذَلك علَيه أَربع مـرات ُ،يت. فَأَعرض عنهلَه يا رسولَ اللَّه إِنى زن:تلْقَاَء وجهِه فَقَالَ
الَ. :قَالَ». أَبِك جنونٌ «:فَقَالَ،صلى اهللا عليه وسلم، دعاه رسولُ اللَّهٍ،شهِد علَى نفِْسه أَربع شهادات

، وعند البخاري في ٢ج ٥٩عند مسلم في القصاص والديات ص . درکتب صحاح سته نقل شده است. ١
، وعند الترمذي فيه في باب ما جاء: ال يحل ٢ج ١٠١٦الديات في باب قول اهللا: {أَنَّ النفْس بِالنفْسِ} ص 

، وعند ٢ج ٢٤٢، وعند أبي داود في أوائل الحدود ص ١ج ١٨٠الث ص دم امرىء مسلم إال باحدى ث
.ک. نصب ر.١٨٥، وعند ابن ماجه في أوائل الحدود ص ٢ج ٢٣٧النسائي في أوائل القود ص 

.٣٢٣،ص٤الرایه،ج
]، وأبو ١٦٩٠/ ١٢]، كتاب الحدود: باب حد الزاني، حديث [١٣١٦/ ٣أخرجه مسلم [.صحیح است. ٢

]، كتاب ٤١/ ٤]، والترمذي [٤٤١٥]، كتاب الحدود: باب في الرجم حديث [٥٧٠-٥٦٩/ ٤داود [
]، كتاب الحدود: باب في تفسير ١٨١/ ٢]، والدارمي [١٤٣٤الحدود: باب الرجم على الثيب، حديث [

بِيالً} [النساء: - قول اهللا تعالى: {أَوس نلَه لَ اللَّهعج٣٢٠، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٣/ ٥]، وأحمد [١٥ي ،
.١٧٤٥،حدیث شماره١٣٩،ص٤ر.ک. تلخیص الحبیر، ج]، ٣٢١
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؛ ١.»اذْهبوا بِه فَارجموه« ،:صلى اهللا عليه وسلم، قَالَ رسولُ اللَّهنعم. فَ:قَالَ». ؟فَهلْ أَحصنت« :قَالَ
یعنی: ابوهریره،رضی اهللا عنه، گفت: مردی از مسلمانان نزد رسول اهللا، صـلی اهللا علیـه وسـلم،    
درمسجد آمد، صدا زد وپس گفت: ای رسول اهللا! صلی اهللا علیه وسلم، بی گمان مـن زنـاکردم.   

صلی اهللا علیه وسلم، از او روی گردانید، مرد مقابل رسول اهللا، صلی اهللا علیـه وسـلم،   رسول اهللا،
آمد،گفت: ای رسول اهللا! صلی اهللا علیه وسلم، بی گمان من زناکردم. رسول اهللا، صـلی اهللا علیـه   

زنـا،  وسلم، از او روی گردانید، تا اینکه چهار مرتبه آن سخن را گفت. بعد از چهار مرتبه اقرار به 
رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، آن مرد را فراخواندوگفت: آیا دیوانه هستی؟ گفت: نـه. گفـت:   
محصن هستی؟ گفت: بلی. پس رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، دستور داد که این مـرد را ببریـد   

وسنگسارش کنید.   
، أبـي سـعيد  ، ر بن سـمرة جاب، بريدة، ابن عباس،جابر بن عبد اهللاهجده نفرصحابه ازجمله؛ 

، رضی اهللا عنهم، نیز با أبي ذر، أبي بكر الصديق، مرسل ابن المسيب، أبي،نعيم بن هزال، واللجالج
٢تفاوت اندک الفاظ حدیث را روایت کرده اند.پس حدیث متواتر است.

صـلى اهللا  ، مى أَتى رسولَ اللَّهعن بريدةَ أَنَّ ماعز بن مالك اَألسلَ«سنگسار زنی از قبیلة غامدی: -٢
يا رسولَ اللَّه إِنى قَد ظَلَمت نفِْسى وزنيت وإِنى أُرِيد أَنْ تطَهرنِى. فَرده فَلَما كَـانَ  :فَقَالَ،عليه وسلم

، صلى اهللا عليه وسـلم ، ه الثَّانِيةَ فَأَرسلَ رسولُ اللَّهيا رسولَ اللَّه إِنى قَد زنيت. فَرد:من الْغد أَتاه فَقَالَ
همئًا « :فَقَالَ،إِلَى قَويش هنونَ مركنا تأْسب هقْلونَ بِعلَمعا :فَقَالُوا».أَتينحالص نقْلِ مالْع ىفإِالَّ و هلَمعا نم
فَلَما كَانَ الرابِعةَ ،ثَةَ فَأَرسلَ إِلَيهِم أَيضا فَسأَلَ عنه فَأَخبروه أَنه الَ بأْس بِه والَ بِعقْلهفَأَتاه الثَّال.فيما نرى

قَد زنيت فَطَهرنِـى.  يا رسولَ اللَّه إِنى :فَقَالَت،فَجاَءت الْغامديةُ:حفَر لَه حفْرةً ثُم أَمر بِه فَرجِم. قَالَ
دا كَانَ الْغا فَلَمهدر هإِنو،ى :قَالَتإِن اللَّها فَوزاعم تددا رنِى كَمدرأَنْ ت لَّكنِى لَعدرت مل ولَ اللَّهسا ري

هذَا قَد ولَدتـه.  :قَالَت،لَدت أَتته بِالصبِى فى خرقَةفَلَما و». إِما الَ فَاذْهبِى حتى تلدى « :لَحبلَى. قَالَ
هذَا يا نبِى :فَقَالَت، فَلَما فَطَمته أَتته بِالصبِى فى يده كسرةُ خبزٍ». اذْهبِى فَأَرضعيه حتى تفْطميه « :قَالَ

د أَكَلَ الطَّعام. فَدفَع الصبِى إِلَى رجلٍ من الْمسلمين ثُم أَمر بِها فَحفر لَها إِلَى صدرِها اللَّه قَد فَطَمته وقَ
ـ . وأَمر الناس فَرجموها الخ هجلَى وع مالد حضنا فَتهأْسى رمرٍ فَرجبِح يدلالْو نب دالقْبِلُ خا  فَيهـبفَس د

]، كتاب الحدود: باب سؤال اإلمام المقر هل أحصنت؟ ١٣٦/ ١٢أخرجه البخاري [. صحیح است.١
]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، ١٣١٨/ ٣[ولفظ از او است]، ومسلم٦٨٢٥حديث [
]، كتاب الحدود: باب من أجاز أن ال ٢١٩/ ٨بيهقي []، وال٤٥٣/ ٢]، وأحمد [١٦٩١/ ١٦حديث [

]، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن -٤٦٦، ٤٦٥/ ٥يحضر اإلمام، والبغوي في "شرح السنة" [
. المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة

دار . مصر: ف حجازيتحقيق: شر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ابی عبداهللا محمد بن جعفر. الكتاني.٢
.١٦٣، ب_ت،صالطبعة الثانية،  الكتب السلفية
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اللَّه بِىن عما،صلى اهللا عليه وسلم،فَساهإِي هبفَقَالَ؛ س: »  ـتابت لَقَد هدفِْسى بِيى نالَّذفَو دالا خالً يهم
 لَه رفكْسٍ لَغم باحا صهابت ةً لَوبوت .«تنفدا وهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ؛ یعنی: بریده،رضی اهللا عنـه،  ١.ثُم

روایت کرده که ماعزبن مالک اسلمی، نزد پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، آمد وگفت: ای پیامبر! بـی  
گمان من برنفس خود ستم کردم وزنا کردم وقصد دارم که شما مرا پاک کنید. پیامبر،صلی اهللا علیه 

بر! بی گمان من زناکردم. پیامبر باردوم هـم  وسلم، نپذیرفت وفردای آن روز بازآمد وگفت: ای پیام
نپذیرفت. رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، نفری  به سوی خویشاوندانش فرستاد که(به پرسد): آیـا  
درخرد اونقصانی را می دانید و بد کرداری از او دیده اید؟ (که داللت به بی خردی وکم خـردی  

عقل است واز نظر ما ازنیکان ماست. ماعزمرتبه سوم وی نماید)،گفتند: نمی دانیم مگراینکه اوکامل
آمد و رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، بازهم نفرفرستاد ودرموردش ازخویشاوندانش پرسـید وآنهـا   
اطالع دادند که در تن وعقلش نقصانی ندارد ودر مرتبه چهارم، گودالی برایش کنـد ودسـتور داد   

غامدی آمد وگفـت: ای رسـول اهللا!   ةگفت: زنی از قبلوسنگسار کرده شد. بریده،رضی اهللا عنه،
صلی اهللا علیه وسلم، بی گمان من زنا کرده ام ومرا پاک کن. وپیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، حـرفش  
را نپذیرفت. فردای آن روز آن زن گفت: ای رسول اهللا! چرا مرا رد می کنی؟ شاید میخواهی مثـل  

از زنا) باردارم؛ گفت: اکنون، نه. برو تازایمـان کنـی. راوی   ماعز مرا رد کنی، به خداسوگند، من(
گفت: بعداز زایمان با کودک نزد رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، آمد وگفت: این کـودک را زاده  
ام. پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم،گفت: بروبرش شیربده تا اینکه ازشیربازگیری. هنگامی که آن کودک 

ـ  را ازشیر بازگرفت ونزد پ نـان بـودو   ةیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، آمدکه در دست کـودکش توت
گفت:ای رسول اهللا! این کودک را ازشیربازگرفته ام وغذا می خورد. پیامبر،صلی اهللا علیه وسـلم،  
کودک را به مردی ازمسلمانان سپرد ودستورداد، گودالی تاسینه اش کنده شدوفرمان داد مـردم را  

لد بن ولید، رضی اهللا عنه، نزدیک زن رفت وباسنگی در سرش زد وخونش تازن را سنگسار کنند. خا
در روی خالد انتشارکرد وزن رادشنام داد ورسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، دشنام او را به زن شنید، 

ةپس گفت: آرام باش ای خالد! سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست؛ بی گمان آن زن چنان توب
ری چنان توبه می کرد، حتما بخشیده می شد. پس برآن زن نمازگزارد و به خاک کرده، اگر باجگی

سپرده شد. داستان سنگسار ماعز وزن غامدی درحدیث مذکور به صراحت نقل شده است.
صـلى اهللا  ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ أَنَّ امرأَةً من جهينةَ أَتت نبِى اللَّه«سنگسار زنی از قبیلة جهینه:-٣

صلى اهللا ، فَدعا نبِى اللَّه،يا نبِى اللَّه أَصبت حدا فَأَقمه علَى:فَقَالَت،وهى حبلَى من الزنى،عليه وسلم
صـلى اهللا  ، ر بِها نبِى اللَّهفَفَعلَ فَأَم». أَحِسن إِلَيها فَإِذَا وضعت فَائْتنِى بِها « :فَقَالَ، وليها،عليه وسلم

بیروت: دارالجیل، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم.القشیری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج.١
.٤٥٢٨، حدیث شماره١٢٠،ص٥ب_ت، ج 
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لَه عمر تصلِّى علَيها يا نبِى :فَقَالَ،ثُم صلَّى علَيها،فَشكَّت علَيها ثيابها ثُم أَمر بِها فَرجِمت،عليه وسلم
تنز قَدو فَقَالَ؟اللَّه: »تقُِسم ةً لَوبوت تابت لَقَد  تـدجلْ وهو مهتعسلَو ةيندلِ الْمأَه نم ينعبس نيب

یعنی: عمران بن حصین،رضی اهللا عنه، روایت کرده که ١؛»توبةً أَفْضلَ من أَنْ جادت بِنفِْسها للَّه تعالَى
دوگفت: ای رسول اهللا! حـدی  زنی باردار از زنا ازقبلة جهینه نزد رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، آم

را مرتکب شدم وباالیم تطبیق کن، رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، خویشاوندنزدیک او را فراخواند 
وگفت: همرایش خوبی کن وبعداز زایمان نزدم بیاور. اوچنین کرد وپیامبر،صلی اهللا علیـه  وسـلم،   

د و زن سنگسارکرده شد. پـس  دستور داد ولباس هایش بر بدنش خوب پیچیده شد وسپس حکم دا
براو نمازگزارد وعمر،رضی اهللا عنه، گفت: ای رسول اهللا! برزانی نمازمی گزاری؟ گفت: بی گمـان  
چنان توبه کرده؛ اگربین هفتاد نفر ازباشندگان مدینه توزیع کرده شود بازهم فزونی می کند وآیا توبه 

بهتراز آن میابی که شخص خود را به خدا پیشکش کند؟
فقیه ابن رشد، آنرا به حیث فرد مستقل تذکر داده؛ ولی صنعانی درکتاب سبل السالم آنـرا بـا   

قضیه غامدی یکی دانسته است.  
إِنَّ رجـالً مـن   :عن أَبِى هريرةَ وزيد بنِ خالد الْجهنِى أَنهما قَـاالَ «سنگسارزنی درقضية اجير:-٤

ى رابِ أَتراَألعولَ اللَّهابِ :فَقَالَ،صلى اهللا عليه وسلم، ستى بِكل تيإِالَّ قَض اللَّه كدشأَن ولَ اللَّهسا ري
لى ص، رسولُ اللَّه:اللَّه. فَقَالَ الْخصم اآلخر وهو أَفْقَه منه نعم فَاقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّه وائْذَنْ لى. فَقَالَ

إِنَّ ابنِى كَانَ عِسيفًا علَى هذَا فَزنى بِامرأَته وإِنى أُخبِرت أَنَّ علَى ابنِـى  :قَالَ». قُلْ « ،اهللا عليه وسلم
ةيدلوو اةش ائَةبِم هنم تيدفَافْت مجالر ،لَى ابا عمونِى أَنربلْمِ فَأَخلَ الْعأَه أَلْتفَس  رِيـبغتو ائَةم لْدنِى ج
والَّذى نفِْسى بِيده َألقْضـين  « ،صلى اهللا عليه وسلم، رسولُ اللَّه:عامٍ وأَنَّ علَى امرأَة هذَا الرجم. فَقَالَ

ائَةم لْدج نِكلَى ابعو در منالْغةُ ويدلالْو ابِ اللَّهتا بِككُمنيـذَا  به أَةرإِلَى ام سيا أُني اغْدامٍ وع رِيبغتو
،صـلى اهللا عليـه وسـلم   ، فَغدا علَيها فَاعترفَت فَأَمر بِها رسولُ اللَّـه :قَالَ». فَإِن اعترفَت فَارجمها 

]، ١٩٩٦/ ٢٤]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [١٣٢٤/ ٣أخرجه مسلم [.١
]، ٤٤٤٠]، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث [٥٥٦/ ٢وأبو داود [
]، والدارمي ١٤٣٥]، كتاب الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، حديث [٣٣/ ٤والترمذي [

، ٤٣٨، ٤٣٠-٤٢٩/ ٤]، كتاب الحدود: باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، وأحمد [١٨١-١٨٠/ ٢[
منحة]، رقم - ٣٠٠، ٢٩٩/ ١]، وأبو داود الطيالسي [١٣٣٤٨]، رقم [٣٢٥/ ٧]، وعبد الرزاق [٤٤٠

/ ٨اإلحسان]، والبيهقي [- ٤٤٢٤]، وابن حبان [٨١٥]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [١٥٢٤[
بي كثير عن أبي ]، كتاب الحدود: باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن، كلهم من طريق يحيى بن أ٢١٧

،ص٤ر. ک. تلخیص الحبیر، جوقال الترمذي: حسن صحيح..قالبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
١٤٦.
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تجِمند: مردی از صحرانشین هـا  ؛ یعنی: ابوهریره وزید بن خالد جهنی،رضی اهللا عنهما، گفت١».فَر
پیش رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، آمد وگفت: ای رسول اهللا! اهللا راه نمای تو باشد که برایم بـه  
قرآن فیصله کنی. دیگرش که داناتربود گفت: بلی، بین ما به قرآن حکم کن واجازه بـده! رسـول   

بود وبازنش زنا کرده است. به من گفته اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، فرمود: بگو. گفت: پسرم اجیر این
شد که کیفرپسرم، سنگساراست وعوض آن صدگوسفند وکنیزی دادم. اهـل دانـش را پرسـیدم،    
جواب دادندکه کیفرپسرم صد تازیانه ویک سال تعبید وکیفر همسر این مرد، سنگسار است. رسول 

! بی گمان به قـرآن بینتـان   اهللا، صلی علیه وسلم، گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست
حکم می کنم، کنیز وگوسفندان برتو مسترد وکیفرپسرت صدشالق ویک سال تبعیـد اسـت. ای   
انیس! فردا نزد همسر این مرد برو، اگراقرار کرد، سنگسارش کن. راوی گفـت: فـردای آن روز   

ارشد.همسرآن مرد، به زنا اقرار کرد وبه حکم رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، سنگس
أُتى ،صلى اهللا عليه وسلم، أَنَّ عبد اللَّه بن عمر أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه«سنگسار مرد وزن یهودی:-٥

ةيودهيو ىودهبِي،ولُ اللَّهسر طَلَقا فَانينز صلى اهللا عليه وسلم، قَد،ودهاَء يى جتجِ« :فَقَالَ.حا تونَ مد
نسود وجوههما ونحملُهما ونخالف بين وجوههِما ويطَـاف بِهِمـا.   :قَالُوا». فى التوراة علَى من زنى 

ية الرجمِ وضع الْفَتـى  فَجاُءوا بِها فَقَرُءوها حتى إِذَا مروا بِآ». فَأْتوا بِالتوراة إِنْ كُنتم صادقين « :قَالَ
لَه عبد اللَّه بن سالَمٍ وهو مع رسولِ :الَّذى يقْرأُ يده علَى آية الرجمِ وقَرأَ ما بين يديها وما وراَءها فَقَالَ

ا فَ،صلى اهللا عليه وسلم، اللَّههفَعفَر هدي فَعرفَلْي هرمولُ اللَّهسا ربِهِم رمِ فَأَمجةُ الرا آيهتحصلى اهللا ، إِذَا ت
٢»عبد اللَّه بن عمر كُنت فيمن رجمهما فَلَقَد رأَيته يقيها من الْحجارة بِنفِْسه.:فَرجِما. قَالَ،عليه وسلم

، كتاب ١٢/١٨٥، والبخاري ٦، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث ٢/٨٢٢أخرجه مالك .١
، كتاب ٣/١٣٢٤ومسلم ، ٦٨٦٠، ٦٨٥٩الحدود: باب اإلمام يأمر رجال فيضرب الحد غائبا، حديث 

، كتاب ٢/٥٥٨، وأبو داود ١٦٩٨، ٢٥/١٦٩٧الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 
، كتاب ٢٤١-٨/٢٤٠، والسنائي ٤٤٤٥الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث 
، كتاب ٤٠- ٤/٣٩، والترمذي ٥٤١١آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث 

، كتاب الحدود: باب حد ٢/٨٥٢، وابن ماجة ١٤٣٣الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 
، ١٣٣٠٩، كتاب الحدود، وعبد الرزاق ٢/٩٨، والدارمي ١١٦- ٤/١١٥، وأحمد ٢٥٤٩الزنا، حديث 

، ٢٢- ١/٢١، والطحاوي في مشكل اآلثار ٨١١، وابن الجارود في المنتقى رقم ٨١١، والحميدي ١٣٣١٠
وقال ، كلهم من طريق الزهري عن عبيد اهللا عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.٢٧٥-١٠/٢٧٤والبيهقي 

.١٦٢٧،حدیث شماره٤٨٩،ص٣ر.ک. تلخیص الحبیر،جالترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
]، ٦٣١/ ٦]، والبخاري [١]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [٨١٩/ ٢أخرجه مالك [.٢
]، ٣٦٣٥]... حديث [١٤٦تاب المناقب: باب قول اهللا تعالى: {يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم} [البقرة: ك

]، وأبو ١٦٩٩/ ٢٦]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [١٣٢٦/ ٣ومسلم [
]، كتاب ٤٣/ ٤]، والترمذي [٤٤٤٦]، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [٥٥٨/ ٢داود [
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، روایت کرده که مرد وزن یهودی زنا کرده بودنـد، نـزد   ؛ یعنی: عبداهللا بن عمر،رضی اهللا عنهما
رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، آورده شدند وبا آنها پیش یهودی ها رفت واز یهودی هـا پرسـید:   
درباره حکم کسی که زناکند درتورات چه می یابید؟ گفتند: روی شان را سیاه وبرمرکبـی سـوار   

ودر شهر گردش شان می دهیم. گفت: اگـر راسـت   وروی شان را به طرف دم سواری می کنیم 
گویان اید، تورات را بیاورید. تورات را آوردند وخواندند تا آیت سنگسار، وخواننده جوان، دستش 
را برآیت سنگسار گذاشت وپیش وپس آنرا خواند. عبداهللا بـن سالم،رضـی اهللا عنـه، همـرای     

فرمان بده تا دسـتش را بردارد،وبرداشـت کـه    پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، بود به او گفت: به او 
دیدند، در زیر آن آیت سنگسار بود. رسول اهللا،صلی علیه وسلم، حکم به سنگسـارکرد وهـردو   
سنگسارشدند. ابن عمر،رضی اهللا عنهما،گفت: من در میان سنگسارگران دو یهودی بودم، مـرد را  

دیگرهم دراثبات سنگسار است؛ ولی دیدم که باتن خود زن را از سنگ ها حفظ می کرد.  احادیث
به نظر نویسنده برای شخص بینا، همین اندازه بسنده است.

زنـای  از بزرگان صحابه کرام،رضی اهللا عنهم، نیز آثاری نقل شده که داللت میکننـد، کیفـر  
عمـر بـن   :قَالَ،لُعبد اللَّه بن عباسٍ يقُو«محصن سنگساراست وآنرا اجراء نیز کرده اند، ازجمله: 

ولِ اللَّهسرِ ربنلَى مع سالج وهطَّابِ وا ،صلى اهللا عليه وسلم، الْخدمحـثَ معب قَد صـلى اهللا  ،إِنَّ اللَّه
. ناها ووعيناهـا وعقَلْناهـا  بِالْحق وأَنزلَ علَيه الْكتاب فَكَانَ مما أُنزِلَ علَيه آيةُ الرجمِ قَرأْ،عليه وسلم

ولُ اللَّهسر مجـا  ،صلى اهللا عليه وسلم،فَرلٌ مقُولَ قَائانٌ أَنْ يماسِ زى إِنْ طَالَ بِالنشفَأَخ هدعا بنمجرو
ا اللَّهلَهزأَن ةفَرِيض كرلُّوا بِتضفَي ابِ اللَّهتى كف مجالر جِدى ننز نلَى مع قح ابِ اللَّهتى كف مجإِنَّ الرو

افرتعاال لُ أَوبكَانَ الْح ةُ أَونيالْب تاِء إِذَا قَامسالنالِ وجالر نم نص؛یعنـی: عبـداهللا بـن    ١».إِذَا أَح

]، كتاب الحدود: باب رجم ٨٥٤/ ٢]، وابن ماجة [١٤٣٦الحدود: باب ما جاء أخل الكتاب، حديث [
]، كتاب الحدود: باب في الحكم بين ١٧٩- ١٧٨/ ٢]، والدارمي [٢٥٥٦اليهودي واليهودية، حديث [

]، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث ٨١/ ٢أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، والشافعي [
]، رقم ٣١٨/ ٧]، وعبد الرزاق في "المصنف" [١٢٦، ٧٦، ٦٣، ٦٢، ١٧، ٧، ٥/ ٢]، وأحمد [٢٦٤[
منحة]، -٣٠١/ ١]، وأبو داود الطيالسي [٨٢٢]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [١٣٣٣٢، ١٣٣٣١[

]، كتاب الحدود: باب ما جاء ٢٤٦/ ٨[]، والبيهقي٦٩٦]، رقم [٣٠٦/ ٢]، والحميدي [١٥٣٠رقم [
قال الترمذي: .]، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر-٤٦٢/ ٥في حد الذميين، والغوي في "شرح السنة" [

.١٥٦- ١٥٥،ص٤ر. ک. تلخیص الحبیر، جحسن صحيح.
]، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، رقم١٤٩، ١٤٨/ ١٢أخرجه البخاري [.١
]، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم ٣١٦، ٣١٥/ ١٣]، [٦٨٣٠[

ولفظ له]، ومسلم٧٣٢٣وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان: مكة المدينة... ، رقم [
]، كتاب ٥٥٠/ ٢]، وأبو داود [١٦٩١/ ١٥]، كتاب الحدود: باب رجم الثيب الزاني، رقم [١٣١٧/ ٣[
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نبر رسـول اهللا، صـلی اهللا   عباس،رضی اهللا عنه، می گوید: عمر بن خطاب،رضی اهللا عنه، نشسته برم
علیه وسلم، بود وگفت: بی گمان، اهللا متعال، محمد، صلی اهللا علیه وسلم، را بـه حـق فرسـتاده    
وکتاب باالیش فروفرستاد ودرآنچه باالیش فروفرستاده، آیت سنگسار بود، آنرا خوانـدیم وحفـظ   

اوسنگسـارکردیم. مـی   کردیم ودانستیم. رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، سنگسار کرد وپـس از 
هراسم که گاه برمردم امتداد یابد وگوینده بگوید: ما کیفرسنگسار را در قرآن کریم نمی یابیم. پس 
با فروگذاشت واجبی که اهللا متعال فروفرستاده، بیراه شوند. بی گمان،کیفرسنگسار بـاالی زنـان   

اقرار به زنا کند، درقرآن کریم ثابت ومردان متاهلی که زنا کنند وگواه اقامه شود یازن باردارباشد یا
قَد رجمتها بِسـنة  :حين رجم الْمرأَةَ يوم الْجمعة وقَالَ،رضى اهللا عنه،الشعبِى يحدثُ عن على«است. 

ولِ اللَّهسزن(شـراحه  ؛یعنی: شعبی مي گفت: علی،رضی اهللا عنه، وقتی که ١».صلى اهللا عليه وسلم، ر
) را روزجمعه سنگسارکرد وگفت: بی گمان به سنت رسول اهللا،صلی اهللا علیـه وسـلم،   ٢همدانی

سنگسار کردم. 
صحابه، رضی اهللا عنهم، سنگسار را به حکم رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، عمر وعلی،رضی 

محصن(مرد يزناگسار درحکم سنگسارنشدند. پس کیفرسنئاهللا عنهما، اجراء کردند. مانع اجرا
٤واتفاق مسلمین نیز ثابت است.٣وزن ازدواج کرده)آزاد به اجماع

فقیه ابن رشد حفید، اصحاب قول مخالف جمهور فقهاء را فرقه اهل هوا خوانده ونـامی از آنهـا   
ودالیل شان نبرده است. به نظرش دالیل فرقه مذکور ضعیف و وهمی است. آن فرقه معتزله وخوارج 

محصن وغیرمحصن را تنها شالق گفته اند. حد سنگسار را بـه دالیـل ذیـل،    زنای اند. اینها حد
مشروع ندانسته اند:  

]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق ٣٩، ٣٨/ ٤]، والترمذي [٤٤١٨الحدود: باب في الرجم، رقم [
/ ٢]، ومالك [٢٥٥٣]، كتاب العتق: باب الرجم، رقم [٨٥٣/ ٢]، وابن ماجة [١٤٢٣الرجم، رقم [

]، كلهم ٢١١-٢١٠/ ٨والبيهقي [] مختصراً.٨]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، رقم [٨٢٣
من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه عن عمر رضي اهللا عنه أنه خطب... فذكر الحديث وفيه آية الرجم.

، تحقیق وتعلیق: مصطفی دیب البغا. بیروت: الجامع الصحيح المختصر. البخاري، محمدبن اسماعیل.١
.٦٤٢٧، حدیث شماره٢٤٩٨،ص٦ه.ق، ج١٤٠٧سالالطبعة الثالثة ،دارابن کثیر، 

.١٤٠،ص٣پیشین، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال٢
درمکتبه شامله. همچنان، الجزیری، .  موجود ٣٩، صاإلجماع.أبو بكر محمد بن إبراهيم،بن المنذرا.٣

.٦٣،ص ٥عبدالرحمن. پیشین ، ج
. المعامالت واالعتقاداتمراتب اإلجماع في العبادات و.علي بن أحمد بن سعيدابن حزم ظاهری، .٤

. همچنان درکتاب احکام الزنا در بدایت المجتهد ونهایت ١٢٩،ب_ت، صدار الكتب العلميةبیروت:
.٥٣٦٥،ص٧. کذازحیلی، وهبه. پیشین ،ج٥٤و٤٨،ص٤عوده، عبدالقادر. پیشین، ج.٦٨٧المقصد،ص
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حدسنگسارشدیدترین، حد است. اگر مشروع می بود در قرآن کریم ذکرمی شد وعدم ذکر آن -١
ـ حدکنیز زانی نصف حد زانی آزاد است. اهللا-٢درقرآن دلیل عدم مشروعیت آن است.  عال ـمت

یعنی: ١؛ ﴾﴿فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِفرموده است:
اگرپس از ازدواج، ازایشان(کنیزان) زنا سرزد، جزاء ایشان نیم جزاء زنان آزاده است. سنگسار نیم 

﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد متعال فرموده است:اهللا -٣نمی شود، پس، حد زن آزاد نیست.
ةلْدئَةَ جا ممهنیعنی: هر یک از زن ومرد زناکار را صد شالق بزنید. حکم آیت مذکور، عـام  ٢؛ ﴾م

کیفرسنگسـار در -٣٤برتمام زناکاران است وتخصیص زانی محصن از آن، مخالفت با قرآن است.
٤صدر اسالم مشروع بوده، سپس به آیت مذکور نسخ شده است.

دراینجا قواعداصولی، عام وخاص وناسخ ومنسوخ است. جمهور فقهاء، آیـت  سبب اختالف
دوم سوره نور را به احادیـث متواترومشـهورگفتاری وکـرداری رسـول اهللا،صـلی اهللا علیـه       

آیت مذکورخارج ساخته اندوآیت را مقصور وسلم،تخصیص نموده اند وحد زانی محصن را ازعموم
به حدزانی غیرمحصن کرده اند؛ ولی، خوارج ومعتزله آیت دوم سـوره نـور را ناسـخ احادیـث     

پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، دانسته اند وحد سنگسار را منسوخ گفته اند.
ا ضعیف می نماید؛ باورمندم که دالیل جمهور فقیهان اسالمی قوی است ودالیل قول مخالف آنه

زیرا عدم ذکر حد سنگسار در قرآن کریم دال به عدم مشروعیت وثبـوت آن نیسـت. بسـیاری    
ازاحکام شریعت اسالمی در قرآن به تفصیل ذکر نشده است واز جمله حد شرب خمر، تعداد رکعت 

سلم، ثابـت  های نماز ومقادیر زکات را می توان مثل زد که به گفتار وکردار رسول اهللا صلی علیه و
﴿فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصـف  شده اند وخواج ومعتزله نیز آنها را قبول دارند. آیت: 

؛ نیز داللت به عدم مشروعیت حد سنگسار ندارد؛ چونکه منظـور  ﴾ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ
ه نصف شدنی می باشد. در عام بودن آیت دوم سـوره نـور   ازعذاب در آیت مذکور شالق است ک

تردید نیست؛ ولی به تخصیص آن احادیث متواتر حد اقل متواتر معنوی وجود دارد وبسیاری احکام 
عام قرآن به سنت مشهورتخصیص شده که احراز ومقدار درحدسرقت را می توان مثل زد  وحتا بـه  

قران ثابت بوده که لفظش نسخ وحکمش باقی اسـت.  قول عمر،رضی اهللا عنه، حد سنگسار به آیت
فقیهان اسالمی آنرا تحت عنوان نسخ لفظی مثل زده اند وروایات صحیح را در زمینه استدالل کرده 
اند. خوارج ومعتزله نیز مشروعیت حد سنگسار در زنای محصن را در صدر اسالم پذیرفته اند؛ ولی 

ه اند. این ادعازمانی صحیح است که بعداز نزول آیـت  ادعای نسخ آنرا به آیت دوم سوره نورکرد

.٢٥، آیتء.سوره نسا١
.٢، آیتء.سوره نور٢
.١٦،ص٢یان تفسیر آیات االحکام. پشاور: کتبه فریدیه،بت_ت،ج.صابونی، محمدعلی. روایع الب٣
.٦٢،ص ٥. الجزیری، عبدالرحمن. همان ، ج٤
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دوم سوره نور سنگساری نشده باشد. گذشت که به روایت صحیح عمر،رضی اهللا عنـه، درزمـان   
خالفتش درمیان صحابه وتابعین، رضوان اهللا علیهم اجمعین، خطابه داد وحدسنگسار را به قرآن ثابت 

وسـلم، زانـی محصـن را سنگسـار کـرد ومـاهم       دانست و فرمود: رسول اهللا،صلی اهللا علیه 
سنگسارکردیم و علی،رضی اهللا عنه، به روایت صحیح درزمان خالفتش، حکم به سنگسار شـراحه  
کرد وصحابه آنرا تطبیق واجراء کردند وهیچ کسی از آنها برحکم او اعتراض نکرد. عالوه بـرآن  

کردن در عصرنبوت، دلیل بـه عـدم   جمهور فقهاء، حضور ابوهریره،رضی اهللا عنه، را در سنگسار 
نسخ آن گرفته اند؛ چونکه سوره نور در قضیه افک درسال پنجم یا ششم هجـری نـازل شـده و    

اینها داللت میکننـد کـه حـد    ١ابوهریره،رضی اهللا عنه، در سال هفتم هجری اسالم آورده است.
لفظ وحکـم و از  سنگسار نسخ نشده است. پس می توان گفت که حد سنگسار از لحاظ حدیث به 

نظر قرآن به حکم ثابت است.   
فقیه ابن رشد نگاشته، جمهورفقیهان اتفاق دارند که حد زانی محصن سنگسار است؛ ولـی در  

دومحل باهم اختالف کرده اند:  
محل اول: جمع شالق با سنگسار، آیا پیش از تنفیذ حدسنگسار، زانی محصن شالق زده شـود  

نظر دارند. جمهورفقیهان اسالمی گفته اند که باالی مستحق حد سنگسار، تازیانـه  یاخیر؟ علماء دو
نیست. ازنظر اینها، حدزانی محصن تنها سنگسار کردن تا مرگ است وپیش از اجـرای آن شـالق   
زده نشود؛ زیرا، به روایات صحیح رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، ماعزاسلمی وزنی از قبیلۀ جهینه 

یلۀ غامدی ودونفریهودی را سنگسار کرد ویکی از آنها را قبل ازاجرای حـد مـذکور،   وزنی از قب
شالق نزده است. احادیث درصحفات پیشین به تفصیل ذکر شده است. به اضافه آن، هدف از حد، 
بازداشتن از ارتکاب جرایم است وآن به سنگسار کردن دستیاب میشود و جمـع کـردن تازیانـه    

ت بازدارندگی ندارد ومهمتراز آن قاعده تداخل کیفرخفیف درکیفرشدید نیز وسنگسار، اثری درکیفی
مطرح است.

فقیهان امام احمد، حسن بصری، اسحاق وداود،رحمهم اهللا، گفته اند که زانی متاهل شالق زده 
لَّ واحد منهما ﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُمیشود وپس از آن سنگسار میگردد. اینها به عموم آیت :

ةلْدئَةَ جیعنی: هر یک از زن ومرد زناکار را صد شالق بزنید. استدالل کرده اند که بین زانـی  ٢؛ ﴾م
والثَّيـب  :«مجرد ومتاهل تفریق نکرده است ودیگربه حدیث گفتاری رسول اهللا،صلی علیه وسـلم. 

مجالرو ائَةم لْدبِ جفعل ) مرد و زن متاهل، صدشالق وسنگسار است. يزنا: و(کیفر؛ یعنی٣.»بِالثَّي
وقول علی،رضی اهللا عنه، نیز دلیل گرفته اند که شراحه همدانی را در روز پنجشـنبه صدشـالق زد   

.٦٢،ص ٥. الجزیری، عبدالرحمن. پیشین ، ج١
.٢، آیتء.سوره نور٢
.صحیح است. تخریجش گذشت.٣
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صلى ،جلدتها بكتاب اهللا تعالى ورجمتها بسنة محمد«ودر روزجمعه سنگسار کرد وپس از آن گفت:
شالق زدم وبه سنت رسول اهللا،صلی اهللا علیـه وسـلم، سنگسـار    یعنی: به قرآن١؛»اهللا عليه و سلم

کردم.
فقیه ابن رشد قول ودلیل دوفریق مذکور را ذکر کرده؛ اما سبب اختالف فقهاء درآن وراجـح  

ومرجوح آنرا به معرفی نگرفته است.
وسـلم،  سبب اختالف در آن موضوع، تعارض احادیث قولی وفعلی رسول اهللا،صلی اهللا علیـه 

است. جمع کردن شالق وسنگسار در حدیث قولی ذکرشده؛ ولی در احادیث فعلی باتنوع وکثرت 
آن وحضورجمع غفیرصحابه درهنگام سنگسارکردن، نقل نشده وفقیهانی که قول بـه عـدم جمـع    
کردن شالق با سنگسار دارند، احادیث فعلی راناسخ حدیث قولی دانسته اند. در اصل حل تعـارض  

اصول فقه،نزد شوافع در صورت عدم امکان جمع بین دالیل وترجیح آن به نسخ رجوع می ادله در
٢شود؛ ولی حنفی ها درحل ادله متعارض، نخست به نسخ وسپس به ترجیح وجمع روی می آورنـد 

ومدار نسخ تقدیم وتاخیر زمانی است که به اثبات برسد ودقیقا فعل برقول موخر اسـت واز لفـظ   
دانسته میشود که اوال پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، حکم را بیـان کـرده   » .. .،خذوا عنی.«حدیث،

چنان به روایاتی عمر،رضی اهللا عنه، سنگسار کرده؛ ولـی  هموسپس برمبنای آن فیصله کرده است. 
محکوم آنرا قبل از اجرای آن حکم، شالق نزده است. اینجا قول به نسخ تاحدی ممکن می شـود.  

لوغ المرام، قول به توقف کرده است، هیچ یکی را بردیگری ترجیح نداده. واهللا وصنعانی در شرح ب
اعلم.  

اسـت. درفقـه اسـالمی،    ٣محل دوم: شروط احصان، احصان دراصل لغت عربی به معنی منع
فقهـاء بـه اتفـاق،    ٤گردآمدن صفاتی که شرع برای وجوب سنگسار، الزم کرده، احصان است.

گساردانسته اند ودر مصادیق شروط آن باهم اختالف دیدگاه دارند. امـام  احصان را شرط لزوم سن
مالک،رحمه اهللا، اجتماع صفات بلوغ، اسالم، آزادی، جماع در نکاح صحیح ودرحالـت جـایزآن   

وی سنگسار است. جمـاع  زنای حد راشروط احصان دانسته وصاحب این صفات، محصن است. 
ت قاعدگی یاروزه است. امام ابوحنیفه،رحمه اهللا، موافق امـام  ناجایز نزد امام مذکور، مقاربت درحال

مالک،رحمه اهللا، است، جز از جماع درحالت محظور، نیز آزادی را شرط در زن ومـرد زناکـار   
دانسته است. امام شافعی،رحمه اهللا، نیزبا دو امام مذکور درسایرشروط موافق است؛ ولی اسـالم را  

کردار رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسـلم، در سنگسـارکردن زن   شرط احصان نمی داند. استناد به

.١٤٠،ص٣پیشین، جطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد. . ال١
.١١٨٤- ١١٧٦،ص٢االسالمی. کویته: مکتبه رشیدیه، ب_ت، ج.زحیلی، وهبه. اصول الفقه ٢
.٤٣٥، ص٣٤محمد. پیشین، جبن. الزبيدي ، محمد٣
.٣٧،ص٧.پیشین، جعالء الدينالكاساني،.٤
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ومردزناکار یهودی کرده است. اگراسالم شرط احصان می بود،آنها سنگسار نمی شدند. دلیل امـام  
یعنی: کسی انباز بیاورد بـه  ١؛»من أشرك باهللا فليس بمحصن«ابوحنیفه ومالک،رحمهمااهللا،حدیث،
اب مشرک اند. دیگر اینکه احصان فضـیلت اسـت ودرنبـود    اهللا متعال، محصن نیست. واهل کت

اسالم، فضیلت نیست.  وفعل پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، را ربط به قبل از نزول آیت شـالق داده  
تصـریح شـود کـه    ٢ویا منسوخ  شده ویا خبرواحد است زیادت به آن برکتاب اهللا جواز ندارد.

درنبودصفات مذکور زانی شالق زده می شود.
فقیه ابن رشد،رحمه اهللا، سبب اختالف درموضوع مذکور را نیز ذکرنکرده است. سبب اختالف 
دراینجا هم تعارض ادله است. قول پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، مشرک محصن نیست. ودویهـودی  
به فعل پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، سنگسارشدند. گذشت که حدیث سنگسار دویهودی، صـحیح  

؛ ....»مـن أشـرك  «لسند است ومتفق علیه میباشد وابن عمر روایت کرده؛ ولی حدیث،ومتصل ا
٣موقوف است. به همین احتمال صابونی قول امام شافعی را رجحان داده است.

بکر(دوشیزه وپسر ازدواج ناکرده)آزادبکر(دوشیزه وپسر ازدواج ناکرده)آزادييزنازنادوم: حد دوم: حد 
صد شالق است. به دلیل بکر(دوشیزه وپسر ازدواج ناکرده)آزاد؛يزنابه اجماع مسلمانان، حد 

یعنی: هر یک از زن ومرد زناکـار  ٤؛ ﴾﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة:این آیت
دوشیزه وپسر ازدواج نـاکرده آزاد اسـت   يزناحد را صد شالق بزنید. اینکه یک سال تبعید جز

لف است. امام ابوحنیفه واصحابش،رحمهم اهللا، آنرا جز حد نمـی  یاخیر؟ دیدگاه فقیهان اسالمی مخت
دوشیزه وپسرازدواج ناکرده را صد شـالق  يزنادانند.دلیل اینهاظاهرآیت مذکور است که تمام حد 

مقررکرده وزیادت برآن نسخ است. احادیثی که داللت به جمع بین شالق ویک سال تبعید میکنند، 
آحاد نسخ نمی شود. به این استدالل حنفی ها بـین آیـت مـذکور    آحاد اندوکتاب اهللا به احادیث

وحدیث دست به جمع زدند وصدشالق را حد و یک سال تبعید را تعزیر ومفوض به نظر ومصلحت 
امام شافعی،رحمه اهللا، آنرا جزحددوشیزه وپسر ازدواج ناکرده آزاد وغـالم میدانـد.   امام دانستند.

علیه وسلم، است. درحدیث عـاده بـن صامت،رضـی اهللا عنـه،     دالیلش احادیث پیامبر،صلی اهللا 

/ ٨]، والبيهقي [١٩٩]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٤٧/ ٣أخرجه الدارقطني [.١
أشرك باهللا فليس بمحصن، كالهما من طريق عبد العزيز بن محمد ]، كتاب الحدود: باب من قال: من٢١٦

مرفوع وموقوف روایت شده ووقفش را عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه... فذكره.
.١٥٧،ص٤دارقطنی ترجیح داده است. ر.ک. تلخیص الحبیر،ج

.٣٨،ص٧.همان، جعالء الدين. الكاساني،٢
.٢٣،ص٢علی. پیشین،ج. صابونی، محمد٣
.٢.سوره نور، آیت٤
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)پسر بی زن بادوشیزه، صدشالق يزنا؛ یعنی: (کیفر١.»...الْبِكْر بِالْبِكْرِجلْد مائَة ونفْى سنة«...آمده:
وعلَـى  «...وتبعید یک سال است. درحدیث ابوهریره وزید بن خالدجهنی،رضی اهللا عنهما،آمـده: 

ج نِكامٍابع رِيبغتو ائَةم ؛ یعنی: وکیفرپسرت صدشالق ویک سال تبعیـد اسـت. امـام    ٢»....لْد
مالک،رحمه اهللا، یک سال تبعید را صرف جزحد پسرازدواج ناکرده زنا کار دانسته ودوشیزه وغالم 
را از آن خاص کرده است. استناد آن مصلحت مرسله است؛ چونکه در تبعید زن، درواقع تعـریض  

ی به زنا است. دیگر اینکه تعبید زن بدون محرم شرعاممنوع  است وتبعید زن با محـرم، تطبیـق   و
جزاء برکسی است که زنانکرده است.

سبب اختالف فقهاء درموضوع مذکور، زیادت اخبارآحاد براحکام کتـاب اهللا، نسـخ اسـت    
عدم تساوی در مرتبه، متواتر را نسخ یاخیر؟ حنفی ها معنا آنرا نسخ دانسته اند واخبار آحاد، به دلیل

کرده نمی تواند. به این اساس تعبید یک سال را تعزیر گفته اند؛ ولی شافعی ها ومـالکی هـا زیـاد    
برنص کتاب اهللا را نسخ ندانسته اند وآنرا متمم، مبین ومخصص نص می خوانند وحکم تبعید یـک  

٣بنی برجمع آیت وحدیث ترجیح داده اسـت سال را الزم دانسته اند. وشیخ سایس نظریه حنفی را م

وبرخی دیگر نظریه  مالکی را رجحان داده اند. واهللا اعلم.  
پسرمجرد بازن متاهل آزاد وبرعکسپسرمجرد بازن متاهل آزاد وبرعکسييزنازناسوم: حد سوم: حد 

پسـرمجرد  يزنادوشیزه زنا کند، حد هرگاه، پسر مجرد با زن متاهل وعکس آن، مردمتاهل با
یعنی: هر یک از زن ٤؛ ﴾الزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة﴿ الزانِيةُ و:ودوشیزه به حکم آیت

مرد وزن متاهل سنگسار اسـت. حـدیث   زنای حد صد شالق وومرد زناکار را صد شالق بزنید؛ 
الْجهنِى أَنهمـا  عن أَبِى هريرةَ وزيد بنِ خالد«:داستان اجیر به صراحت تام حکم آنرا بیان کرده است

ولَ اللَّهسى رابِ أَتراَألع نالً مجإِالَّ :فَقَالَ،صلى اهللا عليه وسلم، قَاالَ إِنَّ ر اللَّه كدشأَن ولَ اللَّهسا ري
:بيننا بِكتابِ اللَّه وائْذَنْ لى. فَقَالَقَضيت لى بِكتابِ اللَّه. فَقَالَ الْخصم اآلخر وهو أَفْقَه منه نعم فَاقْضِ

ولُ اللَّهسـى    :قَالَ». قُلْ « ،صلى اهللا عليه وسلم، رإِنو ـهأَترـى بِامنذَا فَزلَى هِسيفًا عنِى كَانَ عإِنَّ اب
و اةش ائَةبِم هنم تيدفَافْت مجنِى الرلَى ابأَنَّ ع تبِرأُخةيدلنِى ، ولَى ابا عمونِى أَنربلْمِ فَأَخلَ الْعأَه أَلْتفَس

والَّـذى  « ،صلى اهللا عليه وسلم، رسولُ اللَّه:جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ وأَنَّ علَى امرأَة هذَا الرجم. فَقَالَ
تا بِككُمنيب نيَألقْض هدفِْسى بِيـا  ني اغْدامٍ وع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابعو در منالْغةُ ويدلالْو ابِ اللَّه

صلى اهللا ، فَغدا علَيها فَاعترفَت فَأَمر بِها رسولُ اللَّه:قَالَ». أُنيس إِلَى امرأَة هذَا فَإِن اعترفَت فَارجمها 

.صحیح است. تخریجش گذشت.١
صحیح است تخریجش گذشت..٢
.٢٢،ص٢. صابونی، محمدعلی. همان،ج٣
.٢.سوره نور، آیت٤
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؛ یعنی: ابوهریره وزید بن خالد جهنی،رضی اهللا عنهما، گفتنـد: مـردی از   ١».فَرجِمت،سلمعليه و
صحرانشینان پیش رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، آمد وگفت: ای رسول اهللا! اهللا راه نمای تو باشد 

اجازه بده! که برایم به قرآن فیصله کنی. دیگرش که داناتربود گفت: بلی، بین ما به قرآن حکم کن و
رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، فرمود: بگو. گفت: پسرم اجیر این بود وبازنش زنا کرده است. بـه  
من گفته شدکه کیفرپسرم، سنگساراست وعوض آن صدگوسفند وکنیـزی دادم. اهـل دانـش را    
پرسیدم، جواب دادندکه کیفرپسرم صد تازیانه ویک سال تعبید وکیفر همسر این مـرد، سنگسـار  
است. رسول اهللا، صلی علیه وسلم، گفت: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست! بی گمان بـه  
قرآن بینتان حکم می کنم، کنیز وگوسفندان برتو مسترد وکیفرپسرت صدشالق ویک سـال تبعیـد   
است. ای انیس! فردا نزد همسر این مرد برو، اگراقرار کرد، سنگسارش کن. راوی گفت: فـردای  

سرآن مرد، به زنا اقرار کرد وبه حکم رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسـلم، سنگسارشـد.  آن روز هم
درجمع مجازات شالق باسنگسار باالی زانی متاهل وجمع مجازات تبعید باشـالق برزانـی مجـرد    

اختالف است واندک قبل گذشت.  
کنیزوغالمکنیزوغالمزنای زنای چهارم: حد چهارم: حد 

﴿فَإِذَا متعال فرموده است:اهللا ، پنجاه شالق است.کنیز متاهلزنای فقهاء اجماع دارند که حد 
اگرپس از ازدواج، یعنی: ٢؛ ﴾أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ

ناکار ازایشان(کنیزان) زنا سرزد، جزاء ایشان نیم جزاء زنان آزاده است. گذشت که مجازات زن ز
زنای کنیزمجرد فقهاء اختالف دیدگاه دارند. جمهور فقهاء، حد زنای حد آزاد صدشالق است. در

او را نیز پنجاه شالق گفته اند. طایفه دیگرگفته اند، که برکنیز مجرد حدزنانیسـت؛ بلکـه فقـط    
الی کنیـز  تعزیرمی شود واین از عمر،رضی اهللا عنه، روایت شده. برخی دیگر گفته اند که اصال بـا 

حدزنا نیست.
﴿فَـإِذَا  :فقیه ابن رشد، سبب اختالف فقهاء در موضوع مذکور را دراسم احصان مندرج آیـت 

نصدانسته است. مجتهدی که از احصان، ازدواج را فهم کرده، به دلیل خطاب فرموده: ٣؛ ...﴾أُح،
ا فهم کرده، حدکنیز مجـرد  کنیزمجردزناکار شالق زده نمی شود. مجتهدی که از احصان، اسالم ر

ومتاهل زنا کار را پنجاه شالق گفته است.  
غالم متاهل ومجرد را پنجا شالق گفته اند و مجازات او را به مجازات کنیـز  زنای فقهاء، حد 

غالم متاهل ومجردرا صدشالق دانسته است. به دلیل عمـوم  زنای قیاس کرده اند. اهل ظاهر حد 

.صحیح است، تخریجش گذشت.١
.٢٥، آیتء.سوره نسا٢
.٢٥، آیتء.سوره نسا٣
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یعنی: هر یک از زن ومرد زناکار را ١؛ ﴾ةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة﴿ الزانِي:آیت:
صد شالق بزنید.

ال حاضـر  ـسبب اختالف فقهاء در موضوع مذکور، اثبات حدود به قیاس است. از اینکه درح
کنیز وغالم وجود ندارد از توضیح بیشتر خودداری می شود.

زنازناتارچهارم: صفت حد تارچهارم: صفت حد گفگف
موضوعات اختالفی مشهور در صفت حد زنا قرار ذیل اند:

اول: کندن گودال برای محکوم سنگساراول: کندن گودال برای محکوم سنگسار
به نظرامام ابوحنیفه ومالک،رحمهمااهللا، گودال برای محکوم سنگسار کنده نمی شـود. امـام   

ه تنها برای زن محکوم به سنگسار شافعی،رحمه اهللا، به اختیار امام واگذارکرده وگفته شده ازوی ک
فَرجمناه بِالْمصلَّى فَلَما أَذْلَقَتـه الْحجـارةُ هـرب    «دلیل اینها حدیث جابراست:گودال کنده شود.

اهنمجفَر ةربِالْح اهكْنریعنی: او(ماعز)را در مصلی سنگسـارکردیم، هنگامیکه،سـنگ بـه او    ٢؛»فَأَد
رارکرد واورا درسنگستان یافتیم وسنگسارش کردیم. همچنان گذشت کـه درقصـه   اصابت کرد، ف

اجیر وزن جهینه، رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، امر به کندن گودال نکرده است. طایفه دیگر گفته 
اند: برای محکوم سنگسار گودال کنده می شود. از علی،رضی اهللا عنه، نقل شده که برای شـراحه  

کند. ونظر ابوثورهم است. حدیث بریده به روایت مسلم به این نظر تاکید، دارد که همدانی گودال 
٣به امر رسول اهللا،صلی اهللا علیه وسلم، درروزچهارم برای محکوم سنگسار گودال کنده شد.

فقیه ابن رشد، سبب اختالف فقهاء درموضوع مذکور را تعارض ادله دانسته است. وبـه ایـن   
ودال مختلـف  ـ؛یعنی: درکل احادیث در باب کندن گ»فاالحادیث فی ذلک مختلفه.بالجمله «قول:

؛ »اکثر االحادیث علی ان ال حفـر «است؛ به آن اشاره کرده. وبا شاهد آوردن این قول امام محمد:
یعنی: احادیث زیاد به عدم کندن گودال برای محکوم سنگسار داللت دارد؛ نظر امام های که کندن 

نمی دانند، ترجیح داده است.گودال را الزم
دوم: وقت تنفیذحددوم: وقت تنفیذحد

به نظر جمهورفقهاء حد زنا برزانی در گرمی/ سردی شدید وباالی مریض تنفیذ نمـی شـود.   
احمدواسحاق،رحمه اهللا، گفته اند: که باالی بیمار حد زنا تنفیذ شود. به دلیل، فعل عمر،رضـی اهللا  

رد.  عنه، که باالی قدامه بیمارحدرا تنفیذک

.٢.سوره نور، آیت١
.متفق علیه.٢
.٤٥٢٨، حدیث شماره١٢٠،ص٥پیشین، ج لم بن الحجاج..القشیری، ابوالحسین مس٣
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فقیه ابن رشد، سبب اختالف فقهاء در سه موضوع مذکور را تعارض ظاهر نصوص بـا مفهـوم   
حد، دانسته است؛ چونکه به مفهوم حد درگذشتن جان محکوم به حد، مقصود نیست، پس تنفیذ آن 
زمانی باشد که خوف درگذشت نفس محکوم به حد متصورنباشد. فقیهانی که مطلق امر به گـزاردن  

د را توجه کرده اند، گفتند: حدود باالی بیمار  ودر گرمی/ سردی شدید تنفیذ شود. فقیهـانی  حدو
تا زمان اعتدال راکه مفهوم حد را توجه کردند، تنفیذ حدود درگرمی/ سردی شدید و باالی مریض

هوا وصحتیابی بیمار الزم ندانسته اند.  
اتالف نفس محکوم به حد، مقصود نباشـد،  به نظر نویسنده، نظر جمهور فقهاء درحدودی که

راجح است؛ چونکه گزاردن حدود در شدت گرمی/ سردی و بیماری دراغلب باعث اتالف جـان  
محکوم به حد شده وخالف مقصود تنفیذ حدود می گردد؛ ولی درحدودی که اتالف نفـس در آن  

مقصود باشد، تنفیذ آن درحاالت مذکور محذور نخواهد بود.
دالیل اثبات حدزنادالیل اثبات حدزنا::گفتارپنجمگفتارپنجم

فقیه ابن رشددر باب سوم کتاب احکام الزنی در مورد وسایل اثبات جریمه زنا بحث کرده وکه 
در ذیل به صورت مختصر مداقه می شود.  

اول: اثبات زنا به اقراراول: اثبات زنا به اقرار
فقهاء اجماع دارند که زنا به اقرار ثابت می شود ودر شروط اقراردر دو محل اختالف کـرده  

د:ان
محل اول: تعداد اقرارملزم حدزنا

امام ابوحنیفه واصحابش وابن ابی لیلی،رحمهم اهللا، تعداد اقرار ملزم حد زنا را چهاربار گفته اند 
ویکی پی دیگر درمجالس جداگانه باشد. امام احمدواسحاق،رحمهما اهللا، جزمجالس متفرق، نیز آن 

فَشـهِد أَربـع   :الَـقَ«رضی اهللا عنه،است که درآن آمده:باور را دارند. دلیل اینهاحدیث ابن عباس،
جِمفَر بِه رأَم ثُم .اتادهیعنی:ابن عباس،رضی اهللا عنه، گفت: (ماعز)چهار باراقرارکرد، سـپس  ١؛»ش

(رسول اهللا،صلی اهللا علهی وسلم،)دستوردادواوسنگسارکرده شد. واحادیث دیگرنیز برآن داللـت  
ن مذکور، روایاتی که درآن یک، دویا سه باراقرار آمده، ناشی از تقصیر راوی میداننـد  دارند. فقیها

وقابل استناد در برابرمحفوظ نمی باشد. بنابرآن اقرار کمتر از چهار ویا چهار باراقرار دریک مجلس 
به زنا، ملزم حد آن نیست.

دیگر، یک بار اقرار به زنـا را  امام مالک وشافعی وداودوطبری و ابوثور،رحمهم اهللا، وجماعت
واغْد يا أُنيس إِلَى امرأَة هـذَا  :«ملزم حد آن دانسته اند؛ به دلیل این قول پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم،

؛ یعنی: ای انیس! فردا نزد همسر این مرد برو، اگراقرار کرد، سنگسـارش  ٢»فَإِن اعترفَت فَارجمها

روایت کرده است.٤٤٢٥وابوداوددر ١/٢٤٥واحمددر ١٩/١٦٩٣.مسلم در١
صحیح است.تخریجش گذشت..٢
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مبر،صلی اهللا علیه وسلم، به عدد اقرارها اشاره نکرده است واین داللت می کند کن. درین حدیث پیا
که یک بار اقرار مثبت حد زنا است.

فقیه ابن رشد، به سبب اختالف فقهاء در موضوع مذکور نپرداخته؛ ولی به آن با آوردن احادیث 
اشاره کرده که سبب اختالف تعارض ادله است.  

ه نظر فقیهانی که تعدد اقراربه زنا را شرط کرده اند،راجح است. به دلیل تعـدد  به نظر نویسند
احادیث صحیح در زمینه ومالیمت با نظرشارع نیز دارد؛ زیرا که درشرع نهایت تالش شـده کـه   

حدود تنفیذ نشوند وبه اندکترین شبهه دفع گردند.
محل دوم: رجوع از اقرار

ل از صدورحکم یا پس از آن وپیش از تنفیذ حکم ویا درجریـان  شخصی که اقرار به زنا کند، قب
تنفیذحکم حد زنا، به گونه صریح یا ضمنی، فی المثل: ازصحنه تنفیذ حد پابـه فـرار بگـذارد واز    
اقرارش رجوع کند. جمهور فقهاء گفته اند: رجوعش قبول می شود، جز ابن ابی لیلی وعثمان بتی. 

ته: اگر رجوعش به شبهه باشد، قبول واگر رجوعش به غیرشـبهه  وامام مالک تفصیل قایل شده وگف
باشد، در روایت مشهور قبول ودر روایت غیرمشهور رجوعش قبول نمی شود. بـه دلیـل اینکـه    
ماعزدرجریان تنفیذ حکم سنگسارفرار کردوصحابه او را رهانکردند وسنگسارکردندوداستان فـرار  

هالَّ تركْتموه لَعلَّـه  « یت کردند وپیامبربزرگواراسالم فرمود:اورا به پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، حکا
یعنی:چرا او را رها نکردید؟ شاید ندامت می کرد واهللا متعال آنرا می ١؛»فَيتوب اللَّه علَيه َ،أَنْ يتوب

دی را تلقین پذیرفت. وبه اضافه آن، ثابت شده که پیامبر،صلی اهللا علیه وسلم، ماعز اسلمی وزن غام
به رجوع کرده است که اینهم دلیل پذیرش رجوع از اقرار است.  

قول جمهور به قوت دالیل شان در موضوع مذکور راجح است؛ چونکه حدزنا حق اهللا محـض  
است ورجوع از اقرار درحق اهللا مسموع میباشد واهللا متعال غنی وبی نیازاست وتوبه بندگانش را می 

پذیرد.  
ات زنا به شهادتات زنا به شهادتدوم: اثبدوم: اثب

فقهاءدراثبات زنا به شهادت اتفاق نظر دارند. تعداد شهود مثبت زنـا بـرخالف سـایرحقوق،    
یعنی: سـپس چهـار شـاهد    ٢؛ ﴾ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء﴿:چهارنفرذکوراست به صراحت آیت

ومعاینه دخول آلت تناسـلی  نیاورند. این شهود باید عدول باشند. شرط است که شهادت به تصریح
مرد در شرمگاه زن باشد. پس شهادت به کنایت واستماع در اثبات حدزنا مسموع نیست.  

از نعیم بن هزال روایت کرده اند ٨/٢٢٨وبیهقی٤/٣٦٣وحاکم ٤٤١٩وابوداود در٥/٢١٦.احمددر ١
وحاکم صحیح گفته وذهبی موافق اوست.

.٢٥، آیتءنسا.سوره٢
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جمهور فقهاء در شهادت مذکور عدم اختالف درگاه وجا ارتکاب زنا را شرط کرده اند. امـام  
از زوایـای  ابوحنیفه،رحمه اهللا، زوایای مشهور را از آن شرط، مجـزا کـرده اسـت. ومنظـور    

مشهوراینست؛ که هریک ازشهود مذکور ارتکاب زنا را به اکناف وکناره های مختلف یک منـزل،  
خالف یکدیگرشهادت دهند.  

فقیه ابن رشد، سبب اختالف فقهاء در موضوع مذکور را اینطوربیان کرده: آیاشهادت مختلـف  
پیوست نمـی شـود؟ جمهورفقهـاء    به مکان باهم پیوست می شود یا مثل شهادت مختلف به زمان 

اجماع دارند که شهادت مختلف به مکان باهم پیوست وجمع نمی شود؛ چونکـه مکـان بازمـان    
مشابهتی دارد. فقیه مذکور نظر جمهورفقهاء را ترجیح است؛ زیراکه شریعت نسبت به سـایرحدود  

ی مختلف توثیق ازبین دراثبات حدزنا، تثبت وتوثق بیشتر را الزم کرده ودراجتماع شهادت مکان ها
می رود.

سوم: اثبات زنا به ظهورحملسوم: اثبات زنا به ظهورحمل
به نظر امام مالک،رحمه اهللا، هرگاه دوشیزه بدون شوهر باردار گردد وادعای اکراه برزنا ویـا  
زوجیت را کند، و برای اثبات اکراه ویا زوجیت دلیل نداشته باشد، حدزنا بر وی الزم می گـردد.  

بت کند، مثل: روی اش خون آلود باشد؛ ادعاش قبول گردیده وحدزنا ثابـت  اگراکراه را به قراین ثا
إِذَا قَامـت الْبينـةُ أَو كَـانَ الْحبـلُ أَو    « نمی شود. دلیل امام مذکورقول عمر،رضی اهللا عنه،است:

افرتعمـذهب  ؛یعنی: گواه اقامه شود یازن باردارباشد یا اقرار به زنا کنـد. معلومـدار کـه    ١».اال
عمر،رضی اهللا عنه، نیز همین است.

به نظر امام ابوحنیفه وشافعی،رحمهما اهللا، باالی دوشیزۀ آبستن بدون شوهرکه ادعای اکراه برزنا 
ویا زوجیت را کند، و برای اثبات اکراه ویا زوجیت دلیل نداشته باشد، حدزنا الزم نمـی گـردد.   

استکرهت؟ قالـت:  «...علی،رضی اهللا عنه، به اوگفت:دالیل اینها؛ یک، در حدیث شراحه آمده که
یعنی: مجبور به زناشدی؟ شراحه گفت: نه. گفـت: شـاید   ٢؛»ال. قال: فلعل رجال اتاک فی نومک

مردی به خوابت آمده باشد. دو، عمر،رضی اهللا عنه، قول زنی که سنگین خواب بود ودر خـوابش  
ست که کی بود، قبول کرد. سه، کسـی کـه   مردی همرایش جماع کرده بود ورفته بود ونمی دان

اقرار کند وپس از آن ادعا اکراه را مطرح سازدقولش قبول می شود، پس قول دوشیزه مـذکورهم  
مثل آن است، باید قبول شود.چهار، حدود به شبهات دفع می شود وادعا اکراه ویا زوجیت بـدون  

دلیل باعث شبهه می شود.
در موضوع، همان قول عمر،رضی اهللا عنه، است. وگذشت بـه  به نظر نویسنده، سبب اختالف 

روایات صحیح که پیامبر،صلی علیه وسلم، در قضیه زن غامدی وزن جهینی که باردار از زنا بودند، 

.صحیح است. تخریجش گذشت.١
از شعبی روایت کرده است.٨/٢٢٠.بیهقی در ٢
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به محض بارداری وبدون اقرار به زنا، حکم به اثبات زنا نکردند واگر حمل به تنهای مثبت زنان می 
به آن اکتفا می کرد وفیصله به اثبات زنا می داد. پس به دلیل مذکور، بود، پیامبر،صلی علیه وسلم، 

قول فقیهانی که تنها بارداری رامثبت زنا نمی دانند، رجحان پیدا می کند. واهللا اعلم.
به اتفاق اهل اسالم، باالی زن اجبارشده به زنا حدزنا نیست. ودر لزوم مهـر بـرای او فقهـاء    

اختالف کرده اند.
از نظر فقیه ابن رشد، سبب اختالف فقهاء درلزوم مهر اینست، آیا آن در بدل شرمگاه زن است 
ویاعطیه بدون عوض؟ فقیهانی که مهر را بدل شرمگاه زن دانسته اند، در آمیزش جنسی حالل وحرام 

در آنرا الزمی خوانده اند وفقیهانی که مهر را عطیه خاص الهی در عقد نکاح دانسـته انـد، آنـرا    
مقاربت جنسی حرام الزمی نمی دانند.                    

نتیجه گیری
نتایج حاصله از مطالبه یادشده قرار ذیل برشمرده می شود:

حرف(ز) بـه  كسرِه بزِنا، کلمه عربی ومصدر است. درلغت اهل حجاز به الف مقصوره و-١
کور به شكل ممدوده وبه شکل، زنی، تحریر میگردد وآنرا فصیح گفته اند. درلغت بنی تمیم کلمه مذ

اء، تحریر میگردد؛ مفهوم آن درزبان عربی، فجور وجماع نامشروع می زنکسر حرف(ز) به شکل، 
باشد.  

زنا در شرع، عبارت ازهرجماعی که بدون ازدواج درست یا شـبهه  ازنظر ابن رشد حفید، -٢
طه کنیزی، انجام شده باشد.آن ویا راب

بیه، درزبان عربی به معنی مثل وهمانند بودن دوچیز کلمه شبه به کسر وفتح حرف(ش) وش-٣
میباشد وجمع آن اشباه است. کلمه تشابه، معنی، استواء، برابـری، برابرگردیـدن، بـه یکـدیگر     
مانندشدن را میدهد وتشبیه نیز معنی خلط است. کلمه شبهه، به ضم حرف(ش) به معنـی التبـاس،   

ةٌ وشبهات است. اختالط، پوشیدن کار برکسی میباشد وجمع آن ششبهه را فقیهـان اسـالمی بـه    ب
، چیزی دانسته اند که با موضوع محقق وروشن همانندی دارد، در واقع ثابت نیسـت. بـه   مفهوم

.دعبارت دیگر، شبهه، تردیدبین امورناجایز وجایز میباش
به دربدایه المجتهد ونهایه المقتصد را » کتاب احکام الزنی«فقیه ابن رشدحفید، باب دوم، -٤

اصناف زانی ها وعقوبت آنها، اختصاص داده وبه زیبای تمام ساده سازی کرده واصناف زانی هـا را  
به جهت اختالف جزاء، چهارصنف تقسیم کرده: آزادگان محصن(مرد وزن ازدواج کرده)، آزادگان 

بکر(مرد وزن ازدواج نکرده)، اختالط محصن وبکر(مرد ازدواج کرده بادوشیزه)، غالم وکنیز.
حدمرد و زن زناکارمحصن آزاد درشریعت اسالمی، سنگسار است. جمهور فقهیان ایـن  -٥

دیدگاه را دارند. مبنای نظرشان، حدیث، آثار صحابه واجماع است. سنگسار به گفتـار وکـردار   
رسول اهللا، صلی اهللا علیه وسلم، ثابت است. درجمع شالق با سنگسار اختالف اسـت. سـبب آن   

تعارض ادله است.
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بکر(دوشیزه وپسر ازدواج ناکرده)آزاد؛ صد شالق اسـت.  يزناجماع مسلمانان، حد به ا-٦
مبنای آن آیت است. درجمع شالق با تبعید اختالف است. سبب آن زیادت برنص است.

زنـای  دوشیزه زنا کنـد، حـد   هرگاه، پسر مجرد با زن متاهل وعکس آن، مردمتاهل با-٧
د وزن متاهل، سنگسار است.مرزنای حد پسرمجرد ودوشیزه، صد شالق و

کنیز متاهل، پنجاه شالق است. وحدغالم زانی برآن قیاس يزنافقهاء اجماع دارند که حد -٨
شده است.

فهرست منابع
قرآن کریم.١
طـاهر  ، تحقیـق: النهاية في غريب الحديث واألثرابن اثیر، المبارک بن محمد الجزری. .٢

ه.ق.١٣٩٩، سال لمكتبة العلميةا. بیروت: محمود محمد الطناحيوأحمد الزاوى 
، ب_ت.الناشر : دار الفكر. المحلی. أبو محمد علي بن أحمدابن حزم، .٣
موجود درمکتبه شامله.  . ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم. اإلجماع.٤
علي بن أحمد بن سعيد.مراتب اإلجماع فـي العبـادات والمعـامالت    ی،ابن حزم ظاهر.٥

.الكتب العلمية،ب_ت:داریروتواالعتقادات. ب
، تحقیق: ابراهیم االبیـاری. بیـروت: دارالکتـاب    التعريفات.الجرجانی، علی بن محمد.٦
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الجزیری، عبدالرحمن. الفقه علی المـذاهب االربعـه. قـاهره: دارالغدالجدیـد، سـال      .٧

ه.ق.  ١٤٣٤
: صفوان عـدنان داودى.  یقالقرآن، تحقبن محمد. مفردات الفاظ ینحسی،راغب اصفهان.٨

هـ.ق.١٤١٢دمشق: دارالعلم، سال 
زحیلی، وهبه. الفقه االسالمی وادلته. کویته: رشیدیه، ب_ت..٩

زحیلی، وهبه. اصول الفقه االسالمی. کویته: مکتبه رشیدیه، ب_ت..١٠
: مجموعـة مـن   یـق الزبيدي ، محمد بن محمد. تاج العروس من جواهر القـاموس، تحق .١١

.لمحققين . ناشر: دار الهدايه،ب_تا
، تحقیق: حبیب الرحمن االعظمی. مصنف عبد الرزاقالصنعاني، ابوبکرعبدالرزاق بن همام..١٢

ه.ق.١٤٠٣سالالطبعة الثانية، ، المكتب اإلسالميبیروت: 
._تیدیه،بتاالحکام. پشاور: کتبه فریاتآیرتفسیانالبیع. روایمحمدعلی،صابون.١٣
-محمد زهري النجـار  ، تحقیق: شرح معاني اآلثاراحمد بن محمد. طحاوی، ابوجعفر ال.١٤

راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : د يوسف عبد ، من علماء األزهر الشريف،محمد سيد جاد الحق
.هـ١٤١٤الطبعة  األولى  ، الناشر : عالم الكتب. الرحمن المرعشلي
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وقوانین عرفـی، متـرجم: حسـن    عوده، عبدالقادر. بررسی تبیقی حقوق جزای اسالمی .١٥
فرهودی نیا. تهران: یادآوران، ب_ت.

العبیدی، حمادی. ابن رشد وعلوم الشریعة االسالمیة. بیروت: دارالفکرالعربـی، الطبعـة  .١٦
.م١٩٩١، سال االولي

، الجيـل الصـحيح. بیـروت : دار  . الجامعالحجاجبنمسلمالحسينالقشيري ، أبو.١٧
ب_ت.

محمد بن جعفر. نظم المتناثر من الحديث المتواتر، تحقيـق: شـرف   عبداهللا یالكتاني، اب.١٨
.حجازي. مصر: دار الكتب السلفية،  الطبعة الثانية، ب_ت

سـنة  . بیروت: دارالکتاب العربی، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عالءالدین. .١٩
م.١٩٨٢

ه.ش.۱۳۸۸نذیر، دادمحمد. نگاهی به منطق قدیم. کابل: نعمانی، سال.٢٠
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تتبع و نگارش: قضاوتمل سیف الرحمن (تراهی)

شروط صحت قرار داد های تجارتیشروط صحت قرار داد های تجارتی
فهرست:

١٤٤...............................................................................مقدمه
١٤٥...........................................یتجارتیهادادقرارصحتیاساسشروط

١٤٦.........................................................................:تیاهل_ ١
١٤٦..................................................................:تیورضاقصد_ ٢

١٤٦.........................................................قراردادعقدبهمرتبطشروط
١٤٦................................................................:قراردادموضوع_ ١
١٤٧.......................................................:قراردادجهتتیمشروع_ ٢
١٤٨................................................:یتجارتیهاقراردادوقوعزمان_ ٣

مقدمهمقدمه
الحمدهللا الذی احل الحالل وحرم الحرام وارشد لعباده صراط المستقیم وخلـق السـموات واالرض   
ومابینهما لتنفع الناس ، والصلواة والسالم علی سیداالنام هادیا الی النجاة والخروج من الظلمات الی 

النور.
از حمد وسپاس خداوند متعال ودرود برمنجی عالم حضرت محمد مصطفی "ص"، بجاست کـه  پس 

یکی از موضوعات مهمی که در اجتماع وزندگی انسانها رول بسا مهم ، حیاتی و ارزنده دارد روی 
ی است که توسط آن نوع بنی بشر امرار معیشت میکند.یبحث شود که  همانا داد وستدها

د، دیگری دارای ثروت مادی است،یکی متاع دارد ودیگری پـول نقد،کـه   کسی توانایی کار دار
باتوجه به همه،هیچ یکی به تنهایی نمی تواند ضرورت های زندگی را بدون معامله برآورده کند. بدین 

تمام جوامع بشری موضوع تعهد، قواعد مربـوط بـه تعهـد،ازقبیل مفهـوم تعهـد،      برای ملحوظ 
موضوع وباآلخره آثار تعهد یک امر حتمی است،تا از یک طرف اهلیت،رضایت طرفین، مشروعیت

اعتماد بین طرفین ایجاد گردد واز طرف دیگر کوشش وزحمت طرفین بیهوده ضایع نشود.  
ازین که معامالت در پهلوی عبادات یک بخش مهم زندگی انسان را در بر میگیرد،اگر بـه شـکل   

ب می شود.درست به آن پرداخته شود بخشی از عبادات محسو
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معامالت خود ساحه بسیار وسیع دارد که عمده ترین بخشهای آن معامالت مدنی وتجارتی رادر بـر  
میگیرد، معامالت مدنی اکثراٌ معامالت روزمره از جمله حوایج اولیه را شامل می شود،ولی معامالت 

تجارتی به خاطر حصول منفعت من حیث کسب وپیشه ی معتا د مطرح بحث است.
ت تجارتی که از جمله ی معامالت تخصصی است، از نگاه روند معامله وقلمرو آن نسبت بـه  معامال

معامالت مدنی تفاوت دارد،ازجمله سرعت عمل در معامالت تجارتی یک اصل شمرده میشـود،لذا  
الزم است که برای معامالت تجارتی از قواعد خاصی کار گرفته شود،همان قواعد خاص،معـامالت  

در عرصه ی انعقاد عقد،ثبوت موضوع وطـرز  دمعامالت مدنی متمایز میسازد و میتوانتجارتی را از
از هم جدا سازد.رارسیدگی موضوعات مدنی وتجارتی

در موضوعات تجارتی بر خالف موضوعات مدنی اصل در انعقاد عقد توافق طـرفین مبنـای عقـد    
حث باشد اوالٌ به محتویات عقد شمرده می شود وهرموضوع که در مورد معامله ی تجارتی مطرح ب

طرفین رجوع میشود،درصورت نبود صراحت در عقد طرفین در مرحله دوم به عرف تجـارتی ودر  
مرحله آخر به قانون رجوع میشود،این در حالیست که در موضوعات مدنی قواعد بیشتر متکی بـه  

قانون است.
انعقاد قراردادهای تجارتی قوانین اختصاصی برای نه تنها اکثر کشور ها با آنکه قوانین تجارتی دارند 

را وضع ننموده است،بلکه درمورد انعقاد قراردادهای تجارتی از قواعد عمومی که برای قراردادهای 
تحـت  یند،ولی خوش بختانه در کشور عزیـز مـا قـانون   نمدنی وضع گردیده است استفاده میک

دیده،که درعرصه ی قراردادهای تجارتی به نافذ گر»قانون قراردادهای تجارتی وفروش اموال«عنوان
شـروط اساسـی   «قواعد اختصاصی پرداخته است،بدین وسیله بنده این موضوع را تحت عنـوان  

ترتیب نمودم.» قراردادهای تجارتی
موضوعات مندرج این موضوع را از کتب مختلف با مقایسه با قوانین نافذه ی کشور جمـع آوری  

مع آوری شده باعث منفعت خوانندگان گردد.نموده ام امیدوارم موضوعات ج
شروط اساسی صحت قرارداد های تجارتیشروط اساسی صحت قرارداد های تجارتی

اشخاصی که قرارداد تجارتی را منعقد میکند باید دارای شروطی باشد که قـرارداد آنهـا درسـت    
دانسته شده وبار حقوقی پیدا نماید. هم چنان عقد قرارداد هم از نگاه موضوع قرارداد،جهت وزمان 

د دارای شروطی باشد، به این لحاظ شروط صحت قرارداد را به دو کتگـوری تقسـیم   قرارداد بای
کرده میتوانیم:

مربوط به طرفین قرارداد.                         الف:شروط
مربوط به خود عقد قرارداد.ب: شروط

: شروط مربوط به طرفین قرارداد
بوده، که قرار ذیل به توضـیح  شروط مربوط طرفین قراردادعبارت از اهلیت، قصد ورضایت طرفین

آن می پردازیم:
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_ اهلیت:_ اهلیت:١١
برای اهلیت انعقاد قرارداد تجارتی اصول نامه ی تجارت مطلقاً تکمیل سن هجده سـالگی وعـدم    
موانع قانونی را مقید نموده است.ولی در قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال با آنکـه بـرای   

ه سالگی،عدم سلب شدن یا محدودیت اهلیت آن توسط حکم اهلیت قرارداد های تجارتی سن هجد
محکمه بیان شده بر عالوه معامالت صغیر ممیز را به شکل مشروط قبول نموده،به این تفصیل کـه  
اگر قرارداد تجارتی که محتمل نفع وضرر باشد در صورت اجـازه ی ولـی آن درسـت دانسـته     

قرارداد ولو این که به اجازه ی ولی باشد مطلقـاً  میشود،اما اگر قرارداد تجارتی به ضرر صغیر باشد
بی اعتبار شمرده میشود، مجنون ومعتوه فاقد اهلیت قرارداد تجارتی شمرده میشود در مورد اهلیت 

١عقود مدنی نیز شروط متذکره بیان شده است.
_ قصد ورضایت:_ قصد ورضایت:٢٢

ضایت آنها میباشـد.در  شرط دوم در قرارداد های تجارتی که مربوط طرفین قرارداد میشود قصد ور
د،برخی حقوق دانان از جمله حقـوق دانـان   نمورد قصد ورضا علمای حقوق نظریات مختلف دار

د نفرانسوی قصد ورضا را در کلمه ی اراده جمع آوری نموده،به شکل جدا گانه ازان بحث نمی کن
میدانند رضـا را  ولی برخی دیگر حقوق دانان از جمله حقوق دانان ایرانی قصد ورضا را جدا از هم

به میل شخص به انجام قرارداد تعبیر نموده وقصد را انشاء ایجاد قرارداد تعبیر نموده متذکر شـده  
اند که: قصد را نباید با رضا اشتباه گرفت، چون برخی اوقات میتوان یک شخص قصد قـرارداد را  

اه ،اجبار وغیره کـه قصـد   داشته باشد ولی رضایت نداشته باشد مانند عقد قرارداد به وسیله ی اکر
موجود اما رضایت وجود ندارد.

در قوانین افغانستان هم برای صحت قرارداد رضایت طرفین شرط دانسته شده است،در صورتی که 
رضایت یکی از طرفین  در انعقاد قرارداد حاصل نشود قرارداد قابل فسخ شمرده میشود.بدین اساس 

شود در قواعد قرارداد ها رضا یت جدا از قصد شمرده شده که اگر در قوانین افغانستان نظر اندازی 
مجموع قصد ورضا را به اراده تعبیر نموده است

شروط مرتبط به عقد قراردادشروط مرتبط به عقد قرارداد
ت اند از:رصحت که به خود عقد قرارداد مرتبط است عباشروط

_ موضوع قرارداد:_ موضوع قرارداد:١١
رداد میتواند:مطا بق احکام قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال موضوع قرا

:ملکیت مادی یا معنوی،مال منقول یا غیر منقول باشد؛
منافع ناشی از اموال باشد؛
کار یا خدمت خاص باشد؛

)۲۷۸-۲۷۷) قانون مدنی افغانستان مواد (۹قانون قرار های تجارتی و فروش اموال ماده (-١
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هر آن چیزی دیگریکه مغایر احکام قانون، نظم وآداب عامه نباشد، موضوع قرارداد باید امکان پذیر، 
صریح، معین یا قابل تعیین ومجاز باشد.  

آینده انجام میابد، میتواند موضوع قرارداد باشد، مشروط بر این که در قرارداد طور معامالتی که در
١مشخص بیان واز ابهام فاحش جلو گیری شده بتواند.

وال منقـول قیـد   ـدر اصولنامه ی تجارت افغانستان موضوع معامله ی تجارتی در اموال، صرف ام
٢گردیده است 

ارت) اموال غیر منقول نمی توانست موضـوع معاملـه ی   به اساس حکم قانون تجارت(اصولنامه تج
ـ  وال ـتجارتی باشد علت آن هم شاید این بوده که اکثر سرمایه گذاری در عرصه ی تجارتی در ام

منقول در وقت تنفیذ قانون تجارت تمرکز داشته،ولی فعالً بر عالوه ی اموال منقول در اموال غیـر  
شده،قراردادهای تجارتی به طور پیشه ی معتاد در جریان منقول به شکل پروژه سازی سرمایه گذاری

د وآنرا به قیمـت  ند باالی آن ساختمان میسازنقرار گرفته است، چون فعالً اکثرتجار زمین را میخر
د وبـه قیمـت   ند یاهم زمین یاساختمان میخرنباالتر جهت بدست آوردن منفعت به دیگران میفروش

د، بدین ملحوظ قاعده ی نمل را به شکل پیشه ی معتاد انجام میدهد واین عنباالتر به دیگران میفروش
ذکر شده در قانون تجارت شکسته شده ودر قانون قراردادهای تحـارتی وفـروش اموال،امواـل    

٣غیرمنقول نیز شامل قراردادهای تجارتی گردیده است.
موضوع قرارداد بایـد  اگر به تیوری حقوقی نگاه کنیم در قرارداد های تجارتی اصل بر این است که 

ارزش اقتصادی داشته، قابل دادوستد باشد.بنا براین برخی اشیای که در عرف یا به طور معتاد قابـل  
داد وستد نباشد مانند نور آفتاب یا بعض اموال مباح قبل از تصرف موضوع قرارداد محسوب نمـی  

د ارزش باشـد، الزم  گردد،هدف از ارزش اقتصادی این است که نزد تمام یا برخی اشـخاص مـور  
نیست که پیش تمام اشخاص ارزش داشته باشد بنا بر این اگر یک جنس پیش اشخاص خـاص ارزش  
داشته باشد مانند یک تابلو که پیش تمام مردم شاید دارای ارزش نباشد ولی افراد همـان مسـلک   

٤دارای ارزش بوده میتوان نزد آن موضوع قرارداد تجارتی قرار گرفته میتواند.
_ مشروعیت جهت قرارداد:_ مشروعیت جهت قرارداد:٢٢

شرط دوم صحت قرارداد های تجارتی که مربوط قرارداد میشود مشروعیت جهت(سبب) قـرارداد  
است.

)۱۳قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال . ماده (-١
) ۱۴اصول نامه تجارت افغانستان ماده (-٢
)۱۳قانون قرارداد های تجارتی و فروش اموال .ماده (-٣
) ۱۶۳) ص (۲قواعد عمومی قرار داد ها جلد (کاتوزیان -٤
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سبب قرارداد که مقصد اصلی قرارداد به شمار میرود، باید موجود، مشروع ومعتبر بوده، مغایر نظم 
١وآداب عامه نباشد.

شد،بنا بر این قرارداد اشیای که خرید وفروش یا هدف از مشروعیت، مشروعیت شرعی وقانونی میبا
استعمال آن شرعاً حرام باشد با آنکه نزد برخی مردم ارزش اقتصادی داشته باشد قابل اعتبـار نمـی   
باشد مانند خرید وفروش شراب،با آنکه نزد برخی افراد ارزش اقتصادی دارد، ولی نسبت این کـه  

٢قرارداد آن فاقد اعتبار میباشدخرید وفروش واستعمال آن شرعاً حرام است
همچنان در برخی موارد خرید وفروش بعض اشیاء توسط قانون ممنوع قرار میگیرد دران موارد نیـز  
مانند ممنوع شرعی قرارداد آن اعتبار ندارد مانند خرید وفروش مواد مخدر که توسط قانون منع واز 

٣جمله ی جرم محسوب گردیده است.
با نظم عمومی وآداب عامه قرار میگیرد فمشروعیت قرارداد های تجارتی مخالبه همین ترتیب عدم 

که هدف قانون گذار از نظم عمومی در ساحه ی قرارداد های تجارتی حمایت از فرد یـا اجتمـاع   
میباشد،مثال برازنده ی آنرا قرارداد مبنی بر غبن فاحش بیان کرده میتوانیم که مطابق قانون قـرارداد  

وفروش اموال از جانب متضرر قابل فسخ میباشد،در مورد آداب عامه ضـرور نیسـت   های تجارتی
٤میگردد.تعیین حتماً نص قانونی داشته باشیم وآداب نسبت به عرف هر جامعه 

_ زمان وقوع قرارداد های تجارتی:_ زمان وقوع قرارداد های تجارتی:٣٣
شرط سوم صحت مرتبط به قرارداد های تجارتی زمان وقوع قرارداد است.

٥ی تجارتی وفروش اموال زمان آن شرط صحت دانسته شده استدر قانون قراردادها
اگر قرارداد در حضور طرفین قرارداد منعقد میگردد معلوم است که قرارداد در همان مجلس عقـد  
خاتمه پیدا میکند یعنی زمان وقوع قرار داد زمان عقد است که توسط طرفین در مجلس انجام شـده  

به صورت بگیرد، درین خصوص در باره ی زمان عقد قـرارداد  مباشد، ولی اگر قرارداد توسط مکات
بین حقوق دانان چهار نظریه وجود دارد:

_ نظریه ی اعالم:
مطابق این نظریه قرارداد تجارتی زمانی منعقد میگردد که قبول کننده ی ایجـاب، اراده ی خـود را   

نعقاد قرارداد تجارتی که به وسیله ی مبنی بر قبول قرارداد ابراز نماید یعنی به اساس این نظریه برای ا
مکاتبه صورت میگیرد صرف ابراز اراده قبول کننده قرارداد کفایت میکند.

)۱۴قانون قرار دادهای تجارتی و فروش اموال . ماده (-١
۱۶) ص ۵الففه علی المذاهب االربعه جلد (-٢
)۳ماده (قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن-٣
۳۰قانون قرار های تجارتی و فروش اموال . ماده -٤
)۱۳قانون قرار دادهای تجارتی وفروش اموال ماده (-٥
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_ نظریه ی ارسال:
طبق این نظریه قرارداد تجارتی که به وسیله ی کتابت انجام میشود قرارداد زمانی منعقـد شـمرده   

ید آنرا ضمن نامه به ایجـاب کننـده ارسـال    میشود که قبول کننده بر عالوه ی ابراز قبول اراده با
ه قبولی شمرده میشود که قبول کننده ارادنماید، به اساس این نظریه قرارداد مکاتبه یی، زمانی منعقد

خودرا نوشته به پوست یا هر وسیله ی دیگر ارسال، بسپارد.
_ نظریه ی وصول:

داد تجارتی زمانی منعقد شمرده میشـود  مطابق این نظریه قراردادیکه توسط کتابت انجام میشود قرار
که قبول کننده قرارداد، بر عالوه ی ابراز قبولی اراده وارسال آن به ایجاب کننده نامه قبـولی بـه   
ایجاب کننده برسد، به اساس این نظریه قرارداد مکاتبه یی زمانی منعقد میگردد که قبول کننده اراده 

د.انکننده برسی قبولی خود را ابراز، ارسال وبه ایجاب
_ نظریه ی اطالع:

مطابق این نظریه قرارداد تجارتی که توسط کتابت انجام میابد،زمانی منعقد شمرده میشود که قبـول  
کننده عالوه بر ابراز اراده ی قبولی آنرا به ایجاب کننده ارسال کرده، به ایجاب کننده برسـد واز  

به اساس این نظریه قرارداد مکاتبه یی زمانی منعقد کننده اطالع دهد،قبولمفهوم قبول مطلع شده به 
کننده رسیده قبولمیگردد که قبول کننده اراده ی خود را مبنی قبول قرارداد ابراز، آنرا ارسال، به 

١کننده اطالع دهد.قبولوایجاب کننده واپس به 
ز دو نظریـه ی  قوانین نافذه ی افغانستان درمورد قرارداد های که توسط کتابت انجـام میشـود،ا  

متفاوت پیروی نموده است.در قانون قرارداد های تجارتی وفروش اموال، اگر چه از قرارداد توسط 
کتابت عادی بحث نشده، ولی در مورد قراردادیکه توسط وسایل الکترونیکی منعقد میگـردد،چنین  

پوسـته  پشنهاد یا قبولی که از طریق وسـایل الکترونیکـی (تلگـرام،تلیکس،فکس،   «مشعر است،
الکترونیکی وامثال آن)فرستاده میشود تا وقتی مؤثر یا قابل اجرا بوده نمی تواند که پیـام مـذکور   
امضای فرستنده را دارا با شد.طرفی که به چنین پیام استناد می نما ید، ثابت سازد که پیام مـذکور  

از نظریه ی ارسال که به این ترتیب در قانون مذکور...»برضایت طرف فرستنده ارسال شده است. 
٢پیروی شده است.

اما در قانون مدنی افغانستان در مورد قرارداد ها تحت عنوان عقد غیابی نظریه ی اطالع قبول شـده  
٣است.

مکان قرارداد است.  تعیین مکان قرارداد تجارتی: شرط چهارم از شروط مربوط قرارداد تعیین _٤
ن قرارداد شرط است یا خیر؟ قوانین افغانستان مسـکوت  مکاتعیین در قرارداد های داخلی این که 

عنه میباشد ولی در صورتی که قرارداد جنبه ی خارجی داشته باشد برای حل تعارض مکان قـرارداد  

). ۸۴-۸۳ی سید حسین . قواعد عمومی قرار داد های . ص (یصفا-١
) ۲۳قانون قرار دادهای تجارتی و فروش اموال . ماده (-٢
)۵۲۳قانون مدنی افغانستان ماده (-٣
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از اهمیت خاص برخوردار است، چون برای حل تعارض وپیدا نمودن قانون صالح ضرور است مکان 
جارتی افغانستان نیز توجه نموده است،در صورتی که در عقد قرارداد معین گردد، در مورد قوانین ت

سند قابل معامله خارجی قانون صالح حل تعارض معین نشده باشد، به اساس حکم قانون اسناد قابـل  
معامله ،در صورتی که در مقاوله قانون صالح معین نشده باشد قانون محل صدور سند، قبـول یـا   

ست که مطابق احکام مندرج آن صالحیت طرفین، اعتبار سند، معامله سند مدار اعتبار دانسته شده ا
مینماید، مشروط بر این که سند مطابق قوانین محل صدور آن به علـت  تعیین قبولی ویا انتقال آن را 

فقدان مهر های کافی غیر مجاز نگردیده باشد.
عین نماید:قانون محلی که سند قابل معامله در آنجا قابل تادیه میباشد،مراتب ذیل را م

_ مسؤولیت کلیه طرفین؛  
_ مکلفیت دارنده در مورد ارایه ی جهت قبولی یاتادیه؛

_ سررسید سند قابل معامله؛
_ موجبات نکول؛  

_ ضرورت به اعتراض وکفایت آن یا ضرورت اطالعیه ی نکول؛
که مبلغ منـدرج  _ سایر سواالت در ارتباط با تادیه وانجام تعهد، به شمول نوع اسعار ونرخ تبادله 

سند باید بارعایت آنها تادیه گردد.
نتیجه گیری

از موضوعات طرح شده درین مقاله بدین نتیجه میرسیم که:
موضوع شروط اساسی صحت قراردادهای تجارتی درانعقادقراردادهای مذکور،یک امر مهم تلقـی  

میگردد،که رعایت آن منتهی به انعقاد قرارداد درست میگردد.
بیان موضوع درعرصۀ حقوق تجارت مفید واقع میشود.بنا براین

فهرست منابع ومآخذ
.)مکتبه الکترونیکی شامله ۵جزیری عبدالرحمن . الففه علی المذاهب االربعه جلد (

. ۱۳۹۵پاییز سال ۲۴صفایی سید حسین . قواعد عمومی قرار داد ها، بنیاد حقوقی میزان . چاپ 
)شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم ۲رار داد ها جلد (کاتوزیان ناصر . قواعد عمومی ق

۱۳۸۳.
کابل مطبعه ۱۳۳۶) ماده جدی سال ۸۹وزارت عدلیه . اصولنامه تجارت افغانستان . منتشره جریده رسمی (

.دولتی 
اره وزارت عدلیه . قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن منتشره جریـده رسـمی شـم   

.کابل مطبعه دولتی۲۴/۳/۱۳۸۹) ۱۰۲۵(
وزارت عدلیه . قانون مدنی افغانستان . منت وزارت عدلیه . قانون قرار داد های تجارتی و فروش امواـل .  

.. کابل مطبعه دولتی ۲۸/۷/۱۳۹۳) ۱۱۵۰منتشره جریده رسمی . شماره (
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ب کننده: فرید "صدیقی" ترتی

تعارض قوانین احوال شخصیهتعارض قوانین احوال شخصیه
فهرست:
١٥١..............................................................................:مقدمه
١٥٢.........................................................:هیشخصاحوال: اولمبحث
١٥٢...................................................:هیشخصاحوالفیتعر: اولگفتار
١٥٥.................................................:هیشخصاحوالقیمصاد: دومگفتار
١٥٦................................................:هیشخصاحوالخچهیتار: سومگفتار
١٥٦......................................:حقوقدرهیشخصاحوالگاهیجا: چهارمگفتار
١٥٦..........................................:هیشخصاحوالبرحاکمقانون: پنجمگفتار

١٦٠..................................................................تهایفعالازیاجمـال
١٦٠.........................................مخدروموادیادارفسادبامبارزهیدرراستا

مقدمه:مقدمه:
سالها و دیگرى حالها که امروز در معناى یبه کار مى رود: یکى به معنی(احوال) در لغت به دو معن

شخصیت) نیز مصدر جعلى از (شخص) اسـت و شخصـى   دوم رایج است و معناى اول متروک. (
عضو اجتماعى است که بتواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود. و شخصیت نیز به شایسـتگى  

شخص براى دارا شدن حق و تکلیف اطالق مى گردد.
ـ   وال شخصـیه از  ـشخص در حقوق به دو قسم حقیقى و حقوقى تقسیم مى شود. در مبحـث اح

ص حقیقى بحث مى شود. احوال شخصیه اصطالحى اسـت وارداتـى کـه    وال مربوط به شخـاح
برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهاى اسالمى شد. حدود یک قرن 
از ورود این اصطالح به حوزه حقوق کشورهاى اسالمى مى گذرد و تألیفاتى هم که در این موضوع 

عناصر تشکیل دهنده آن و صرفاً از چند مصداق احواـل  شده است بیشتر بدون توجه به ماهیت و 
به حقـوق  درست حقوق دانانشخصیه بحث شده است. ممکن است یکى از دالیل آن عدم آشنایى 

م به عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگرى که مى توان برشمرد متفاوت بودن تقسیم بنـدى  ور
تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصـادیق  در حقوق که احوال شخصیه یک شاخه آن است با 
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احوال شخصیه در فقه وجود دارد اما اختالف در شیوه تقسیم بندى باعث شده که فقهـا احواـل   
اقل به کار ببرند.حدیشخصیه را در معن

احوال شخصیهتعارض قوانین 
احوال شخصیه:احوال شخصیه:مبحث اول: مبحث اول: 

تعریف احوال شخصیه:تعریف احوال شخصیه:گفتار اول: گفتار اول: 
کوشیدهدانانحقوقاما,نداردروشنىتعریفشخصیه)تقدند که (احوالبرخى صاحب نظران مع

انـد دادهارائهشخصیهاحوالازکهتعریفى. نمایندتعریفراآن, هایىنمونهومصادیقذکربااند
وال شخصیه یا احوال شخصى در اصطالح حقوقى به معناى اوصـاف و  اح: کهاینازاستعبارت

و هویت شخصى و حقوقى و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین خصوصیاتى است که وضع 
. و روحى بعلبکى و دیگران, القـاموس القـانون   ٢/٤ناصر کاتوزیان, عقود معین, ج(١مى کند.
کشـور عالىدیوانوباشدمىکشورهاازبسیارىحقوقدانانقبولموردتعریف) این.٩٠الثالث/ 

:ستانمودهتعریفگونهاینمصر
(احوال شخصیه مجموعه اى از صفات طبیعى یا خانوادگى است که موجب تمییز شخصى از غیرش 
شده و قانون بر آن ترتیب اثر مى دهد. مثل این که شخص مرد است یا زن, مجرد است یا متأهل یا 

اقد مطلق, یا مثل این که ولد مشروع است یا نامشروع, اهلیت دارد یا به دلیل صغر, جنون و سفه ف
معوض عبدالتواب, موسوعة االحوال شخصیه, و محمد عزمـى البکـرى,   (٢یت مطلق است).لاه

)١/٢٦جموسوعة الفقه والفضاء فى االحوال الشخصیه/
همچنین گفته اند که احوال شخصیه مجموع صفات انسان که به اعتبار آن ها یک شخص در جامعه 

) بعضى.١/٣٦یب اهللا طاهرى, حقوق مدنى, جحب(٣داراى حقوقى شده و آن حقوق را اجرا نماید.
ازانسـان ممّیزاتازکهاستخانوادگىیاطبیعىصفاتمجموعهشخصیهاحوالکهاندگفتهنیز

معوض عبـدالتواب,  (٤.شودمىآوردههویتاوراقوسجلىاسناددرمعموالًکهباشدمىغیرش
).٢٤همان مدرک/ 

وال شخصـیه  ـشخصیه شد باز مى گردیم به نظر اول که احپس از تعبیرات مختلفى که از احوال 
تعریف روشنى ندارد, بلکه در عمل مصادیق آن را برمى شمرند. بنابراین پرداختن به نقاط قـوت و  

وال شخصـیه  ـویژگیهاى احاز ضعف تعریف ها امرى غیر الزم است. اما این نکته مسلم است که 
پول نمى باشد و وابستگى به وضعیت شـغلى و موقعیـت   یکى این است که قابل تقویم و مبادله با 

) از.٩سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ (٥اجتماعى فرد ندارد.
به کار رفته است: یکى به معناى اعم و یشخصیه در دو معناحوالاصطالح, حقوقىتحلیلدیدگاه

سـید  (٦فقط وضعیت و شامل اهلیت نمى گردد.دیگرى به معناى اخص از وضعیت و اهلیت یعنى
).١٩٥. و سـید علـى شـایگان, حقـوق مـدنى ایـران/      ٤/٩٩حسین امامى, حقوق مدنى, ج
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مـى توضیحراهستندشخصیهاحوالدهندهتشکیلعناصرازکهاصطالحدواینازیکهراینک
:دهیم
ى یـک کشـور دارا مـى    وضعیت: عبارت است از کیفیتى که اشخاص از نظر قوانین جارالف:
به عبـارت  ) .٥/٣٨٠٧محمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترمینولوژى حقوق, ج(٧باشد.

وضـعیت . باشدمى…دیگر, مجموع اوصاف حقوقى انسان مثل نکاح, طالق, سن, نسب, حجر,
, کندمىبارحقوقىآثارهاآنبرقانونکهشودمىشاملراامورىواستتکالیفوحقوقمنشأ
ون قانکهاینمانندحق, تکلیفهموآوردمىوجودبهحقهمشوهروزنبراىکهنکاحعقدمثل

مقرر مى کند ریاست خانواده از خصایص شوهر است و در مقابل تکالیفى همانند این که نفقه زوجه 
م وضعیت اشـخاص  روحقوق) در.١٥١نجادعلى الماس, تعارض قوانین/ (٨بر عهده شوهر است

سه بخش مورد بحث واقع مى شد:  در
. وضع شخص به اعتبار آزاد یا آزاد شده یا برده بودن فرق مى کرد یعنى حقـوق و تکـالیف او   ١

متفاوت بود;
. وضعیت سیاسى شخص, یعنى از نظر این که شهروند رومى از نژاد التینى و یـا از رعایـاى روم   ٢

حقوق و امتیازهاى بیشترى برخوردار بود;محسوب مى شد فرق مى کرد. البته شهروند رومى از 
. وضعیت خانوادگى شخص: یعنى وضع حقوقى شخصى در خانواده برحسب ایـن کـه پـدر و    ٣

سرپرست خانواده یا فرزند تحت والیت یا غیر این ها باشد تفاوت مى کرد. عالوه بـر ایـن سـه    
ضع حقوق آن ها برحسب این وضعیت, افراد از نظر طبقه اجتماعى آن ها نیز مورد بحث بود یعنى و

سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, (٩که از کدام طبقه اجتماعى بودند تفاوت مى کرد.
).٧اشخاص و محجورین/ 

وضعیت اشخاص از نظر سیاسى در حقوق نیز از اهمیت ویژه اى برخوردار است, زیـرا وضـعیت   
ع خارجى از برخى حقـوق سیاسـى و مـدنى    اتباع یک کشور با اتباع بیگانه یکسان نیست و اتبا

محروم اند, بررسى وضعیت بیگانگان در رشته حقوق بین الملل خصوصـى و وضـعیت سیاسـى    
اشخاص در حقوق عمومى صورت مى گیرد که هر دو از حیطه حقوق مدنى خـارج اسـت. امـا    

ست و ایـن  وضعیت افراد ازنظر خانوادگى بخش مهمى از مباحث فقهى را به خود اختصاص داده ا
بخش از مباحث حقوق مدنى نیز مى باشد و کلمه وضعیت در حقوق مدنى بیشتر به این معنا به کار 

عیت وض) پس.٨سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ (١٠مى رود
مدنى عبارت است از وضع حقوقى اشخاص در روابط حقوق خصوصى و به ویژه روابط خـانوادگى  

البته جزء شخصیت انسان بوده و جنبه مالى و اقتصادى نداشته باشد و اوصاف و امتیازهاى مالى که 
شخص خارج از وضعیت است.

اهلیت: به فارسى سزاوارى و شایستگى است, در علم حقوق عبارت است از صالحیت قانونى ب:
ت اعمال حـق) اسـت و   براى دارا بودن حق (اهلیت استحقاق) و اعمال حق (اهلیت استیفا یا اهلی
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محمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترمینولوژى حقـوق,  (١١فقدان اهلیت را حجر گویند.
).١/٧٣٩ج

بنابراین اهلیت به دو قسم است: یکى اهلیت استحقاق و دیگرى اهلیت استیفا که به آن اهلیت اجرا 
گفته اند.  

اهلیت تمتـع  کلمهفقه به کار رفته است از اهلیت استحقاق که درکلمهبه نظر برخى استادان فن, 
که التقاطیون معاصر ما از حقوق اروپا گرفته اند بهتر است, زیرا لغت (تمتع) در بادى امـر ذهـن   

محمـدجعفر جعفـرى لنگـرودى,    (١٢شنونده را به اجراى حق مى کشاند و گمراه کننده است.
).١/٧٧٤٠مبسوط در ترمینولوژى حقوق, ج

اق عبارت است از: صالحیت دارا شدن حق ; مثال شخصِ حقیقى مى تواند حـق  اهلیت استحق: ١
نکاح داشته باشد اما شخصِ حقوقى اهلیت آن را ندارد. البته هرکس اهلیت استحقاق داشته باشـد  
معلوم نیست بتواند آن را اجرا کند چه این که در مرحله دوم اهلیت دیگرى الزم است کـه بـه آن   

. و روحى بعلبکى و دیگران, القاموس ٢/٤ناصر کاتوزیان, عقود معین, ج(١٣ند.اهلیت استیفا گوی
).٥القانون الثالث/ 

به افراد فاقد اهلیت استیفا الزاماً محجور اطالق نمى گردد, چون ممکـن اسـت   : اهلیت استیفا: ٢
مـوارد  کسى مثل تبعه خارجى حق رأى دادن را نداشته باشد اما محجور هم نباشد و اما در اکثـر 

کسانى را که فاقد اهلیت هستند محجورین تشکیل مى دهد. از طرف دیگر, کسانى که به سن بلوغ 
و رشد رسیده اند و رشد آن ها محرز است اصل این است که واجد اهلیت استیفا باشند که قـانون  

١٥ه.قانون احوال شخصـی ٩٤(قانون مدنی ج.ا.ا) و ماده ١٤)٧٠و ماده (٣٩مدنى نیز در ماده 
سال تمام هجدهدر پسر راسن بلوغقانون احوال شخصیه اهل تشیع). ٩٨٨(جریده رسمی شماره 

سال تمام قمرى قرار داده است١٦قمرى و در دختر 
اما اهلیت استحقاق مالزم با شخصیت افراد است بنابراین انسان به فرض زنده متولد شدن اصل این 

در این بـاره مقـرر   (قانون مدنی ج.ا.ا) ١٦ق.م٣٦ه است که واجد اهلیت استحقاق است. ماد
شخصیت انسان با والدت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می یابد. داشته است: 

صاحب جواهر در این باره مى فرماید:
(الحمل یرث بشرط انفصاله حیا اجماعا: حمل اگر زنده متولـد گـردد بـه اجمـاع ارث مـى      

).٣٠/٧٠هر الکالم, ججوا(١٧برد.)
خالصه آن که اهلّیت استحقاق با اهلّیت تصرف مالزمه قانونى ندارد یک طفل مى تواند مالک هـر  

نوع مالى بشود اما براى اجراى حق مالکیت خود تا زمانى که به سن رشد نرسیده اهلیت ندارد.
که آن دو هیچ تفاوتى بـا  بین اهلیت و وضعیت رابطه نزدیک وجود دارد, ولى این به آن معنا نیست 

هم ندارند و به عنوان مثال سن که از مصادیق وضعیت است. در اهلیت نیز اثر مى گذارد و اهلیت 
تا حدى تابع وضعیت است, زیرا صغیر چون حالت صغر دارد فاقد اهلیت است, از طـرف دیگـر   
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اهلیت الزم است لـذا  گاهى اهلیت در وضعیت تأثیر مى کند; مثالً براى بعضى از امور نکاح وجود
وال شخصـیه  ـوضعیت طفل تابع اهلیت اوست. بنابراین آنچه برخى حقوقدانان گفته اند که در اح

سید على شـایگان,  (١٨توجهى به اهلیت نمى شود و اهلیت هرگز در احوال شخصیه تأثیرى ندارد
غزشى آشکار است.ل,) .١٩٦حقوق مدنى ایران/ 

واند به طور کلى حق استحقاق و یا حق اجراى تمام یا قسـمتى از  نکته آخر این که هیچ کس نمى ت
چون مالزمه با شخصیت انسان دارد سلب آن به استحقاقاهلیتحقوق مدنى را از خود سلب کند

منزله سلب زندگى است و تعبیر برخى از نویسندگان که مى گویند: رمزى است کـه خداونـد در   
حبیب اهللا طاهرى, حقـوق مـدنى,   (١٩رگش نابود مى شود,طبیعت انسان به ودیعت گذارده و با م

قـوانین بـرود شخصکجاهرسایهمثلکهاندنمودهسایهبهتشبیهراآننیزبعضىو).١/٤٧ج
توانـد نمىکسى) بنابراین.٣٧عدل, حقوق مدنى/ ،مصطفى(٢٠.م او را تعقیب مى نمایدهمزبور

امکـان حقجزئىسلبصرفاًاستیفااهلیتدراما,کندسلبکلىطوربهراازدواجحقخوداز
ذىلکـل (قاعدهدایره, خودازاستحقاقحقسلبممنوعیتحکمتوجودخاطربه. استپذیر
رت جزئى مى شود.صوبههمآناستیفاحقاسقاطبهمحدود) حقهاسقاطحق

مصادیق احوال شخصیه:مصادیق احوال شخصیه:گفتار دوم: گفتار دوم: 
عبارتند از: در قانون احوال شخصیه و قانون مدنیصیهمهم ترین موضوعات و مصادیق احوال شخ

اهلیت، حجر، غائب و مفقود االثر، والیت، وصایت، قیمومیت، قرابت نسـبی سـببی و رضـایی،    
خواستگاری، نامزدی،  انصراف از نامزدی، ازدواج، حقوق و تعهدات ناشـی از ازدواج، انحالـل   

مهر و نفقه، نسب، خضانت، ارث، حق انتفاع، و نکاح اعم از فسخ، طالق، تفریق و رجوع از آن، 
قانون احوال شخصیه اهل تشیع). و (قانون مدنی ج.ا.ا).٩٨٨(جریده رسمی شماره ٢١هبه.

حقوق دانان در مورد این که تمامى موارد از مصادیق احوال شخصیه باشند, تشکیک کرده انـد و  
مـوارد ایشانازبعضىتردید کرده اند.عده اى در مورد مهریه, ارث, وصیت, اهلیت, هبه و وقف 

اسـت تأسیسىتوارثکهاندکردهاستداللگونهاینودانندمىشخصیهاحوالازجزئىرافوق
اعتبـار بـه کـه اسـت تأسیسىنیزوصیتواستمورثووارثبینخویشاوندىاعتباربهکه

ـ جنبهبرهاآنمادىغیرجنبهپس. استشدهبرقراروصىشخصیت سـید  (٢٢.داردغلبـه الىم
هبه) خصوصاً.١٠٠. و سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/٤/٩٩حسین امامى, حقوق مدنى, ج

مـى وصیتوهبهاوبهکهطرفىشخصیتکهاینبهتوجهباهستندتبرعىعقودازکهوصیتو
سـرة فـى   محمد مصطفى شبلى, احکام اال(٢٣.داندمىشخصیهاحوالاز, استتوجهموردشود

).١٢االسالم/ 
مخالفین این نظر استدالل کرده اند که احوال شخصى در مقابل احوال عینى قرار دارد پـس هـر   

معوض عبدالتواب, همان (٢٤چیزى که جنبه مالى داشته باشد از جرگه احوال شخصیه خارج است.
صـیه از  آنان براى تشخیص مصادیق احوال شخ) .١١مدرک و سید حسین صفایى, همان مدرک/ 
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این مدارک استفاده کرده اند که موضوعاتى که در مورد آن نوعاً قوانین به اعتبار شخصـیت فـرد   
که به اعتبار طبیعت ماـل وضـع   یوضع شده است از مصادیق احوال شخصیه و در برابر آن قوانین

).٩/٦٤٨٨وهبة زحیلى, الفقه االسالمى وادلته, ج(٢٥شده اند از مصادیق احوال عینى مى باشد.
تاریخچه احوال شخصیه:تاریخچه احوال شخصیه:گفتار سوم: گفتار سوم: 

احوال شخصیه چون جزئى از حقوق مدنى است بنابراین تاریخ آن, با تاریخ حقوق مدنى مشـترک  
است ولى سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که احوال شخصیه از چه زمانى با عنـوان  

ینى را براى اولین بار بـه وجـود   مستقل مطرح شده و کدام نظام حقوقى تقسیم احوال شخصى و ع
آورد؟ محققان بر این باورند که اصطالح احوال شخصیه اولین بار در حقـوق ایتالیـا و در قـرون    

م فراگیر بود و قانون هاى محلى دیگـر  ومیالدى به وجود آمد. در آن زمان قانون دولتى ر١٣و١٢
م را (قانون) نامیدنـد و  ونون عمومى رنیز وجود داشت. براى این که این دو با هم مشتبه نشوند, قا

قانون محلى را (حال) که به (احوال) جمع بسته مى شود. احوال هم به دو دسته تقسیم شد: احوالى 
که به اشخاص تعلق دارد و احوالى که به اموال تعلق مى گیرد. حقوق ایتالیا ایـن اصـطالح را وام   

ى روابط اشخاص, اهلیت و جنسـیت شـان و   گرفت و قانون مدنى را به دو بخش تقسیم نمود: یک
معـوض  (٢٦دیگرى اموال, خالصه, اولى را (احوال شخصى) و دومى را (احوال عینى) نامیدنـد. 

, و محمد عزمى البکرى, موسوعة الفقه والفضاء فى ١/٢٦عبدالتواب, موسوعة االحوال شخصیه, ج
واستفرانسهحقوقاصطالحازشخصیهاحوالکهاندگفتههم) بعضى.٢١االحوال الشخصیه/ 

ترجمـه راهازوانـد کـرده وضـع راآن) فرانسهمدنىقوانینمجموعه(کدسیوبلنویسندگان
, جعفـرى  ١٢٩دایرةالمعارف بزرگ اسالمى/ (٢٧رسى شده استفازبانواردفرانسهاصطالحات

١٣١مـاده  در١٣٨١) و در افغانستان برای اولین بار در سـال  .١٩٣لنگرودى, همان مدرک/ 
(که در تبع این قانون بعداً احوال شخصیه شیعه یان تصویب شد فقـط  ٢٨قانون اساسی مطرح شد.

(قانون مدنی ج.ا.ا)٢٩قانون مدنی احوال مدنی را تعریف نموده است.١٧در ماده 
جایگاه احوال شخصیه در حقوق:جایگاه احوال شخصیه در حقوق:گفتار چهارم: گفتار چهارم: 

ش آن است, چرا که حقوق مدنى بـه دو  احوال شخصیه بخشى از حقوق مدنى بلکه مهم ترین بخ
بخش احوال شخصى و احوال عینى تقسیم مى گردد. احوال شخصى متعلق به شـخص انسـان و   
ذاتش مى باشد و جدا از موقعیت اجتماعى او نیست و نیز غیر قابل مبادله و تقویم به پـول اسـت,   

...مانند زوجیت و توابعش مثل طالق
وال شخصیه:وال شخصیه:قانون حاکم بر احقانون حاکم بر احگفتار پنجم: گفتار پنجم: 

پس از مطالبى که در تعریف, تاریخچه و جایگاه حقوقى احوال شخصیه آوردیـم, اینـک یکـى از    
وال شخصـیه  ـمباحث مطرح شده در احوال شخصیه را مى کاویم و آن, بررسى قانون حاکم بر اح

وجود آید.به است. این بحث زمانى مطرح مى شود که تعارض قوانین در حقوق موضوعه 
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کـه در  انى به وجود مى آید که پاى یک (عامل خارجى) در حقوق موضوعه در میان آید.تعارض زم
این زمینه دو نظریه مطرح است.

ـ قانون اقامتگاه: اقامتگاه رابطه اى است حقوقى, همراه با بعضى از خصایص سیاسى کـه بـین   ١
لملل خصوصـى/  محمد نصیرى, حقوق بین ا(٣٠اشخاص و حوزه معینى از دولت برقرار مى شود.

اشـخاص مـادى تقسیماقامتگاهپس. باشدکشورآنتبعهحتماکهنیستایناقامت) شرط.٨٠
در مـورد   قانون مدنى ٢٧و ١٨که در ماده . باشدمىافرادمعنوىتقسیمتابعیتمقابلدر. است

اکم است: سه اصل کلى بر اقامتگاه ح. (قانون مدنی ج.ا.ا) ٣١خاص حکم نموده استاقامتگاه اش
. ٣. هیچ شخصى نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشـد  ٢. هر شخصى باید اقامتگاه داشته باشد ١

اقامتگاه یک امر دائمى نیست. کشورها در مورد اصل وحدت اقامتگاه اختالف نموده اند. بیشـتر  
گاه را حاکم میدانند به دو دلیل.ی کامن الیی قانون اقامتکشورها

بوع است بنابر این قانون اقامت گاه بیش از ارتباط او با قانون متخص با قانون اقامت الف: ارتباط ش
گاه بهتر است.

ب: فردی که در کشور بیگانه زندگی میکند نباید نسبت به اتباع آن کشور امتیازی داشته باشـد و  
بوع باشد ایـن  ن متوال شخصیه این فرد مطابق قانوباید در برابر قانون مساوی باشد بنابر این اگر اح

امر یکنوع تبعیض در مقابل بیگانه است از این لحاظ قانون اقامتگاه باید تطبیق شود.
) که بنیان گذار نظریه اقامتگاه است به منافع دولتها نمى اندیشد او مى گویـد:  savignyساوینى (

ز کشورى بـه  تابعیت رابطه اى سیاسى, حقوقى و معنوى بین فرد و دولت است وقتى که شخصى ا
کشور دیگرى مى رود و آن جا را مرکز مهم امور خود و نیز محل سکونت خود برمى گزیند هرچه 
این اقامت طوالنى تر مى شود معموال پیوندهاى سه گانه مذکور بین فرد و دولت ضعیف تر شـده و  

رابطه وى با محل اقامتش قوى تر مى شود.
جى نمى توان واقعیتهـا را نادیـده گرفـت و حقـوق     در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه خار

فرهاد پروین, نگاهى (٣٢کشورهاى مثل فرانسه وسویس اخیرا به این نظر گرایش پیدا کرده است.
).٢٤/٢٧٢به قانون احوال شخصیه خارجیان, مجله حقوقى, ش

ویل فرانسـه  سیبوع) را اولین بار نویسندگان کدت: قاعده صالحیت (قانون دولت ممتبوعقانون -٢
در مورد حل تعارض قوانین مطرح کردند. این راه حل را بسیارى از کشورهاى جهان از جمله اروپا 
پذیرفتند و مؤسسه حقوق بین الملل نیز در نیمه دوم قرن نوزدهم آن را تأیید نمـود و همچنـین در   

قاعده استثنائاتى م الهه مورد قبول واقع گردید. این ١٩٠٥م ١٩٠٢قراردادهاى سیاسى چندجانبه 
) قانون مدنی افغانسـتان هـم ذکـر    ٣٥که در ماده (هم دارد که از جمله آن نظم عمومى است.

امتیازى که قانون ملى دارد این است که اوالً با هدف قوانین شخصى (قانون مدنی ج.ا.ا) ٣٤شده.
مستلزم دوام و استمرار همخوانى دارد, زیرا این قوانین اصوالً براى حمایت افراد وضع مى شوند که 

از این طریق تزلزلى در ارکـان خـانواده و   ،جا شدن افراد تغییر نمى کند و در نتیجهاست و با جابه
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محمد نصیرى, حقوق (٣٥نمى دهد.خثبات و استقرار آن که هدف اساسى قوانین شخصى است ر
بـر مبتنىکهکت بین المللى)ین الملل (نزابحقوقمعروفقاعدهبا) ثانیاً.٨٠بین الملل خصوصى/ 

سـید حسـین   (٣٦م به دیگران است, سازگار مى باشداحتراوالمللبینصحنهدرعدالترعایت
) و نظر دوم در ایـن  ١٠١. و سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/٤/٩٩امامى, حقوق مدنى, ج

خصیه منافات دارد زیرا رابطه میگوید که اعمال قانون اقامت گاه با هدف اجتماعی قوانین احوال ش
قانون احوال شخصیه قانون بیرون مرزی است و برای حمایت افراد تثبیت و ضعیت خانواده گـی و  
تشخیص اهلیت آنها وضع شده بنابر این اگر قانون اقامت گاه تطبیق شود حالت خانواده گی افراد و 

ود.اهلیت آنها دچار تزلزل میشود در نتیجه قانون متبوع باید تطبیق ش
پیروى نموده اسـت  یعنی نظریه دوم بوعت, از قاعده دولت مفغانستاننکته آخر این که قانون مدنى ا

قانون مدنى به صراحت این مطلـب  -٢٥-٢٤-٢٣–٢٢-٢٠–١٩–١٧اد ودر مکه 
.را بیان مى کند

گیری:نتیجه 
رباره احوال شخصـیه و شـناخت   دو محور کلى ارائه شد: در محور اول به کلیاتى ددراین تحقیق 

ماهیت و تاریخچه و جایگاه آن در حقوق پرداختیم; خالصه آن این شد که: احوال شخصیه برخاسته 
م است و از دو عنصر اساسى (اهلیت) و (وضعیت) تشکیل شده است و حاصل یـک  واز حقوق ر

قسم احوال شخصى و م جارى بود که احوال مدنى را به دو وتقسیم بندى است که در نظام حقوق ر
احوال عینى تقسیم مى کند. از ورود این واژه به قاموس واژگان حقوق اسالمى کمتر از یک قرن مى 

گذرد.
از آن جایى که تبویب احکام در فقه یک امر تعبدى و توقیفى نیست و در طول تاریخ فقه, فقهـاى  

ائه داده شیعه و سنى تقسیم ها و فصل بندى هاى متعددى از احکام فقهى ار
محور دوم بحث این نوشتار, جست وجویِ پاسخ براى این سؤال بود که چه قـانونى بـر احواـل    
شخصیه بیگانگان حاکم است؟ این مطلب را هم از دیدگاه حقوقى که نوعاً کشـورها یـا قـانون    

اقامتگاه را بر احوال شخصیه اتباع خارجى کشورها حاکم مى داند یا قانون ملى آنها را.
:عمناب
,٩٠. و روحى بعلبکى و دیگـران, القـاموس القـانون الـثالث/     ٢/٤. ناصر کاتوزیان, عقود معین, ج١
, و محمد عزمى البکرى, موسوعة الفقه والفضاء ١/٢٦. معوض عبدالتواب, موسوعة االحوال شخصیه, ج٢

,١٤فى االحوال الشخصیه/ 
,١/٣٦. حبیب اهللا طاهرى, حقوق مدنى, ج٣
, و محمد عزمى البکرى, موسوعة الفقه والفضاء ١/٢٦, جهیاب, موسوعة االحوال شخص. معوض عبدالتو٤

,٢٤/ هیفى االحوال الشخص
,٩. سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ ٥
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,١٩٥. و سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/٤/٩٩. سید حسین امامى, حقوق مدنى, ج٦
,٥/٣٨٠٧نگرودى, مبسوط در ترمینولوژى حقوق, ج . محمدجعفر جعفرى ل٧
,١٥١. نجادعلى الماس, تعارض قوانین/ ٨
٧. سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ ٩

,٨/نیمرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجوردی, و سىیصفانیحسدی. س١٠
,١/٧٣٩ق, جحقونولوژىی. محمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترم١١
,١/٧٧٤٠حقوق, جنولوژىیمحمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترم. ١٢
.٥, القاموس القانون الثالث/ گرانی. و روحى بعلبکى و د٢/٤, جنی, عقود معانیناصر کاتوز. ١٣
. ١٣٥٥. قانون مدنی افغانستان، ١٤
قانون احوال شخصیه اهل تشیع،. ١٥
،١٣٥٥افغانستان،یقانون مدن. ١٦
,٣٠/٧٠جواهر الکالم, ج. ١٧
.١٩٦/ رانی, حقوق مدنى اگانیعلى شادی. س١٨
.١/٤٧اهللا طاهرى, حقوق مدنى, جبیحب. ١٩
.٣٧. مصطفى، عدل, حقوق مدنى/ ٢٠
ج.ا.ای). و (قانون مدنعیاهل تشهیقانون احوال شخص٩٨٨شماره یرسمدهیجر. ٢١
,١٠٠/رانی, حقوق مدنى اگانیعلى شادی. و س٤/٩٩امامى, حقوق مدنى, جنیحسدی. س٢٢
.١٢محمد مصطفى شبلى, احکام االسرة فى االسالم/ . ٢٣
.١١, همان / ىیصفانیحسدی. معوض عبدالتواب, همان مدرک و س٢٤
.٩/٦٤٨٨, الفقه االسالمى وادلته, جلىی. وهبة زح٢٥
کـرى, موسـوعة الفقـه    , و محمد عزمى الب١/٢٦, جهی. معوض عبدالتواب, موسوعة االحوال شخص٢٦

.٢١/ هیوالفضاء فى االحوال الشخص
.١٩٣, جعفرى لنگرودى, همان مدرک/ ١٢٩بزرگ اسالمى/ رةالمعارفی. دا٢٧
.١٣٨٢قانون اساسی افغانستان،. ٢٨
.١٣٥٥قانون مدنی افغانستان،. ٢٩
,٨٠الملل خصوصى/ نی, حقوق برىیمحمد نص. ٣٠
.١٣٥٥. قانون مدنی افغانستان،٣١
,٢٤/٢٧٢, مجله حقوقى, شانیخارجهی, نگاهى به قانون احوال شخصنیفرهاد پرو. ٣٢
,١٣٥٥افغانستان،یقانون مدن. ٣٣
,٨٠الملل خصوصى/ نی, حقوق برىیمحمد نص. ٣٤
ـ , حقـوق مـدنى ا  گانیعلـى شـا  دی. و س٤/٩٩امامى, حقوق مدنى, جنیحسدیس. ٣٥ .١٠١/رانی
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اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
ارزه با فساد اداری ومواد مخدرارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبدرراستای مب

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 
گزارش١.

٣٠/٨/١٣٩٩الي ١/٨/١٣٩٩مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ همحكمۀ ابتدائي
هورد رسيدگي قضائي قرار داددوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را م)٢٣(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخذ به اتهام نفر) ٦٦در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل ٢٤گرفتار شده و از این تعداد (اختالس و  تزویر، رشوت 
به مجازات هاي مختلف حبس ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٤٢حاصل  و (کافی الزام برائت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل 
نفر١٢حبس یک ماه الی یک سال.
 نفر .١٢حبس یک سال الی پنج سال
 نفر١٨محکومین جرایم نقدی.

) دالر آمریکائی میشود.٧٣٥١٧(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین
یه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائ)١جدول شماره (

١٣٩٩در ماه عقرب سال 
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

برائت

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

٥  -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک 
ک ماه الی ی

ی
سال حبس

٥٠٢٥ ١١ ٥ ١٦ ١٩ ٣٥ ١٠ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

٦٨٤٩٢ ٦ ٦ ٦ ١٨ ٣ ٢١ ١٠ اخذ رشوت ٢
١ ٦ ١ ٨ ١ ٩ ٢ اختالس ٣

١ ١ ١ تزویر ٤

٧٣٥١٧ ١٨ ١٢ ١٢ ٤٢ ٢٤ ٦٦ ٢٣ مجموعه

تکمیل ) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را غرض ٦همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد (
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
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در ماه عقرب  ) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٢جدول شماره (
١٣٩٩سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

نوالیار ٢ ٨ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ٤ ٢٤ ٤ اختالس و تزویر  ٢
٦ ٣٢ ٦ مجموعه

مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام ٢.
١١/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت یکتن از صرافان  به جرم شراکت در  رشوت 
اطالع شخص اعتمادی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری مبنی بر اینکه یکتن از باشنده به اساس 

گان ناحیه دوازدهم  شهر کابل مبلغ بیست و پنج هزار دالر امریکایی را به منظور تقرراش بصفت قومانـدان  
ـ  ناد و پـول متـذکره   امنیه والیت پکتیا بطور رشوت در یکی از صرافی های شهر کابل جمع نموده که اس

موجود میباشد بعد از هدایت ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین  موضوع تحت کار کشفی و اوپراتیفی قرار 
به ارگانهای عـدلی و  وگرفته متهم از مربوطات ناحیه دوم شهر کابل به ارتباط قضیه همرا با صراف  گرفتار 

دگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیـت کابـل   رسیقضایی معرفی میگردد. قضیه وارد محکمه ابتدائیه 
در حضور داشت طرفین قضیه متفقآ متهمین در قضیه تادیه ١١/٨/١٣٩٩گردیده  و در جلسه قضایی مورخ 

) و ٣٧٢) ماده  (١) فقره (٦) هزار دالر امریکایی و شراکت در آن طبق حکم بند (٢٥٠٠٠رشوت مبلغ (
) کود مـذکور هـر واحـد از    ٢١٤و ٢١٣، ٥٨احکام مواد () کود جزا با رعایت ٣٨٥و ٣٨٤مواد (

ابتدای ایام نظارت وتوقیفی شان به مدت یک سال وشش ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل و جه  تادیه 
رشوت و مصادره ان محکوم به مجازات گردیده اند .

٢٦/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
م اخذ رشوت ) امنیت ملی به جر٠٤١محکومیت مدیر زون ششم ریاست (

در والیت ننگرهار به مظنونیت عضویت در گروه مخالفین ١٣٩٥رئیس لیسه خصوصی افغان قبال در سال 
دولت از جانب موظفین ریاست امنیت ملی گرفتار گردیده که بعد از طی مراحل محاکماتی در فرجام به  پنج 

ذا به استرداد یک تعداد اشـیای  سال حبس تنفیذی و مصادره اسلحه بدست آمده محکوم به مجازات و هک
است به تاسی از حکم مـذکور  گردیدهبدست آمده متهم که در ارتکاب جرم نقش نداشته نیر اصدار حکم 

برخی اشیای متهم برایش مسترد گردیده و در مورد استرداد یک عراده واسطه نقلیه و مبلغ یکصد ودو هزار 
یت ملی هئیت تعین می گردد که هیئت مبلغ فوق الـذکر را  دالر امریکایی محکوم علیه از جانب ریاست امن

) مورخ ٥٥٢٧امنیت ملی ذریعه مکتوب (٢٤١ولی واسطه نقلیه طبق معلومات ریاست داده برایش تسلیم 
به ریاست تخنیک امنیت ملی تحول داده شده  و متضرر طی عریضه عنوانی ریاست عمومی ٢٥/٦/١٣٩٩

) امنیت ملی برایم میگوید ٢٤١شکایت درج نموده که کارمند ریاست (ارنوالی کنترول مراقبت عارض و 
) دالر امریکایی بدهید تا موتر و اجناس باقی مانده تانرا برایت تسلیم نمایم کـه بالثـر   ١٠٠٠٠که مبلغ (
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ده هزار دالر امریکایی نشانی ،عریضه عارض موظفین داخل اقدام شده و بعد از ترتیب پالن وجه مطالبه شده
و به دسترس شاکی قرار داده شده و کارمند امنیت ملی در قاضی پالزا  واقع ناحیه نهم شهر کابل مبلغ شد

ده هزار دالر امریکایی را از نزدش تسلیم شده همزمان از جانب هیئت موظف گرفتار و وجه متذکره از جیب 
ول  محکمه ابتدائیه رسیدگی به کارمند دریافت و متهم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد. قضیه مح

خویش بـه  ٢٦/٨/١٣٩٩جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) امنیت ملی را در قضیه اخذ ٠٤١حضور داشت طرفین قضیه و وکیل مدافع متفقآ مدیر زون ششم ریاست (

) و ٣٧٥) مـاده ( ٢) و فقره (٣٧١) ماده (١ه () فقر٥رشوت مبلغ ده هزار دالر امریکایی طبق حکم بند (
) کود مذکور از ابتدای ایـام نظـارت و   ٢١٤و ٢١٣) کود جزا و با رعایت مواد (٣٨٥) ماده (١فقره (

توقیفی به مدت سه سال حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکـوم بـه   
مجازات نموده است .

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهمحكمفعاليتهاي قضائيگزارش 
) گزارش١

) ٨) تعداد (٣٠/٨/١٣٩٩الي ١/٨/١٣٩٩محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (
در ارتباط به اين که هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد

تزویر و غدر ، سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  وساطت در رشوت به اتهام نفر) ١٢ا تعداد (دوسيه ه
) تن ١٠حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٢گرفتار شده و از این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه ومورد محاكمه قرار گرفت
 نفر.٢یکسال سال الی یکماه حبس
    نفر.٢حبس یکسال الی پنچ سال
  نفر  .٦محکومین جرایم  نقدی

) دالر آمریکائی میشود.٥٥١٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین
محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (

١٣٩٩سال عقرب ه در ما
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی
تعداد 
محکوم برائت تعداد 

جریمه نقدیمتهم

محکومین 
جرایم نقدی ٥ -

١٥
حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک ماه الی 
ی

ک سال حبس
ی

١٨٨٣ ٢ ٢ ١ ٥ ٥ ٤ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

٣٦٣٦ ٤ ٤ ١ ٥ ٢ تزویر ٢

١ ١ ١ ١ وساطت در رشوت  ٣
١ ١ ١ غدر ٤

٥٥١٩ ٦ ٢ ٢ ١٠ ٢ ١٢ ٨ مجموعه
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ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٣متذکره طی این مدت در مورد (ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
ماه در مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافی محکمه یبیانگر قرار های قضا) ٤جدول شماره (

١٣٩٩عقرب سال 
مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ٢ ٣ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ١ ٤ ١ سرقت و تزویر ٢
٣ ٧ ٣ جموعهم

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه ٢.
٢٠/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت دو تن از منسوبین حوزه چهارم امنیتی پولیس شهر کابل به جرم سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی

داخلی قوماندانی امنیه والیت کابـل عـارض و   مدیر لوژستیکی کابل کیهان عنوانی مدیریت عمومی امنیت 
نگاشته است که چند روز قبل در ناحیه چهارم غرض فروش ترمامیتر رفته بودم که دوتن از منسوبین حـوزه  

منسوبین ما را با استفاده از صالحیت وظیفوی خویش بطور غیـر قـانونی و   یک تن از چهارم امنیتی پولیس 
رده و مورد لت و کوب قرار داده و بطور اجباری از نزدش ویدیو گرفتـه  اجباری سر قبرستان کلوله پشته ب

که گویا من در یک منزل آمده و فعل زنا را انجام دادم و از نزد وی مبلغ یک هزار دالر امریکایی ، هفـت  
ه هزار افغانی و یک سیت موبایل را نیز گرفته و رها نموده بعدآ همرایش به تماس شده و وی را  تهدید نمود

که قبال ثبت يکه مبلغ سه هزار دالر امریکایی برایش پرداخت نماید در صورت نپرداختن مبلغ متذکره ویدیو
گردیده را در صفحات مجازی منتشر می سازد . قضیه بعد از غور و بررسـی محـول محکمـه ابتدائیـه      

ـ رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل در ٢٦/٥/١٣٩٩ورخ گردیده و  در جلسه قضایی م
حضور داشت طرفین قضیه متفقآ متهم عضو تولی دوم آمریت حوزه چهارم امنیتی پولیس و متهم سرباز حوزه 

) کود جزابا رعایت احکـام مـواد   ٤٠٣متذکره در قضیه سوء استفاده از موقف وظیفوی طبق حکم ماده (
شش شش ماه حبس تنفیذی ، انفصال ) کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت٢١٥و ٢١٣(

) کود مذکور به رد یک سـیت  ١٤از وظیفه و طرد از مسلک محکوم به مجازات و هکذا طبق حکم ماده (
ل موظف قضیه محـول  ارنوامبائیل به مالک ان اصدار حکم گردیده است.  اما قضیه نسبت عدم قناعت 

الیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری و
) قـانون تشـکیل و   ٥٤خویش به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متکی به مـاده ( ٢٠/٨/١٣٩٩

محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فسـاد اداری  ٢٦/٥/١٣٩٩صالحیت قوه قضائیه فیصله مورخ 
فآ هر دو تن از متهمین عضو تولی دوم آمریت حـوزه چهـارم   والیت کابل را تشدیدآ تعدیل نموده و استینا

) ٤٠٣امنیتی پولیس و سرباز حوزه متذکره را در قضیه سوء استفاده از موقف وظیفوی طبق حکـم مـاده (  
) کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی شان به مـدت  ٢١٤و ٢١٣کود جزا با رعایت احکام مواد (
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، انفصال از وظیفه و طرد از  مسلک محکوم به مجازات نموده  و هکذا طبق یکسال و یکماه حبس تنفیذی
) کود مذکور به رد یک سیت موبائیل به مالکش نیز اصدار حکم گردیده است.١٤حکم ماده (
١١/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت آمر عبور کنترول بندر شیخ ابو نصر فراهی به جریم تزویر 
ته اداره مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله با ارائه مدیریت کشف جرایم سازمان یاف

عدم فراغت یکتن از دگرواالن از صنف دوازدهم لیسه وکاپی پیشنهاد بدون صادره و تاریخ پیرامون فراغت 
سات ابو نصر فراهی والیت فراه که از آدرس مدیریت پیژند قوماندانی امنیه والیت کابل عنوانی ریاست تدری

ثانوی وزارت معارف اصدار یافته و در ان از آدرس ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف از فراغت وی از 
صنف دوازدهم از  لیسه ابو نصر فراهی والیت فراه تصدیق بعمل آمده را با یک ورق کاپی تصدیق نامه 

داده و اطالع میدهد که فراغت از فاکولته حقوق تحصیالت عالی خصوصی اریانا بدسترس ان اداره قرار
) افغانی بطور تزویری ترتیب ١٢٠٠٠٠٠اسناد مذکور توسط دگروال منسوب پولیس سرحدی در مقابل (

گردیده است موظفین ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله بعد از دریافت اطالع و بررسی 
ت داخله ، پوهنتون خصوصی اریانا ، ریاست های ابتدایی و معلومات از مراجع مربوطه ریاست پیژنتون وزار

که پی می بردپوهنتون های موسسات خصوصی وزارت تحصیالت عالی و تدریسات ثانوی وزارت معارف 
گانهای اسناد مذکور سوابق ندارد و تزویری است.  و متهم  که اوراق را تزویری ترتیب نموده بود به  ار

مه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل قضیه به محکعدلی وقضایی معرفی میگردد.
خویش به حضور داشت طرفین قضیه متهم امر ٦/٥/١٣٩٩راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) ٤٤٣) ماده (١عبور کنترول بندر شیخ ابو نصر فراهی را در قضیه استعمال سند تزویری طبق حکم فقره (
) کود جزا به پرداخت جزای نقدی مبلغ سی هزار افغانی محکوم به مجازات ٢١٥و ٢١٣با رعایت مواد (

نوالی  در امور  رسیدگی به جرایم ناشی فساد ارنموده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت مرستیال لوی 
اداری محول محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه 

) قانون تشکیل و ٥٤خویش بحضور داشت طرفین قضیه متکی به ماده (١١/٨/١٣٩٩یی مورخ قضا
صالحیت قوه قضائیه به اتفاق آرا فیصله محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل 

را تائید نموده است .
یادارجرایم سنگین فسادبااختصاصی رسیدگی استیناف نمونه های از خالصۀ احکام صادره محکمه 

٨/٧/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت قوماندان اسبق نظم عامه به جرم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 

با استفاده از یک که ین گردیدهیبه صفت سرپرست قوماندان تولی تجمع تعقوماندان پیشین نظم عامه پسر 
ولیس به تعداد بیشتر از پنج نفر محافظین از پرسـونل  عراده موتر لند کروزر و یک عراده موتر نوع فورد پ

به استقامت ولسوالی استالف حرکـت مـی   ویقوماندانی عمومی امن و نظم عامه منحیث محافظین تعقیبی 
نوع فورد با ماین کنارجاده بر خورد نموده و باثر آن دو نفر منسـوبین  آمر تیم ثقیله موتر تعقیبی که نماید. 

. به مجرد حصول اطالع از این میگردندمجروح ندبودبه صفت بادیگاردکه نظم عامه قوماندانی عمومی 
حادثه مل پاسوال قوماندان عمومی امن و نظم عامه خالف احکام قانون و اصولنامه عسکری به معاون تـولی  
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مومی امن و تجمع نظم عامه کابل هدایت میدهد تا با استفاده از وسایط و سالح های مربوط به قوماندانی ع
قومانـدان  نظم عامه به محل رفته و پسر موصوف را به خانه اش انتقال بدهند. به اساس هدایت مل پاسوال 

ساتنمنان تولی تجمع نظم چهار تن از معاون تولی تجمع نظم عامه یک تعداد وسایط رنجر پولیس و نظم عامه 
واقع منطقه زیارت سـلطان خواجـه حسـن    عامه را مسلح نموده به استقامت محل انفجار ماین کنار جاده

بعـداً  وولسوالی استالف حرکت و از آنجا دو نفر مجروح را جهت تداوی به شفاخانه سرای خواجه انتقال 
. در مسـیر راه بـا   بر می گرددبه خانه اش واقع کارته سه کابل خودافراد امنیتی پسر قوماندان همراه با 

ی  وبه ظن اینکه ماین کنـار جـاده توسـط    داشت روبه رو شده  یکتن که دشمنی قبلی همرایشواسطه 
حرکت می کند به تعقیب آن سه عراده رنجر پولیس به دریوری قوماندان بلوک وی گذاشته شده به تعقیب 

حرکت می نماید. زمانیکه نیز کندک ریزرف نظم عامه کابل و قوماندان کندک حمایوی لوای اول نظم عامه 
نخسـت  امر تیم ثقیله ) میرسند ١١ساحه سرک عمومی کوتل خیر خانه مربوط ناحیه (اشخاص متذکره در

توسط موتر خود مورد تصادم قرار میدهد که از اثـر آن ،  شخصی را که دشمنی سابقه با وی  داشت موتر 
از پسر قوماندان امن ونظـم عامـه  در این اثنااز جاده منحرف شده به پایه برق تصادم می نماید.ویموتر 

ثر آن البنموده که فیر دشمنی قبلی داشت  با وی شخصی که سالح نوع کرینکوف که نزد وی بوده باالی 
ابتدائیه رسیدگی به جـرایم  محکمه محول ی دوسیهی. بعداز گرفتاری متهمین و تحقیقات ابتداکشته میشود

مـتهم  باتفـاق آراء  خـویش  ١٢/٩/١٣٩٦میگردد محکمه در جلسله قضایی مورخ سنگین فساد اداری
) ٤٢) مـاده ( ٢را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی طبق هدایت فقره (قوماندان امن و نظم عامه

) قانون اجراآت جزائی غیاباً به مدت هشت سال و شش ٢٠٩قانون جرایم عسکری با در نظر داشت ماده (
در قتل نسبت فقدان دالیل الزام طبـق  در قضیه شراکت و موصوف راماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات 

را در قضـیه  یکتن دیگر . و است) قانون اجراآت جزائی بری الزمه دانسته ٥) قانون جزاء و ماده (٤ماده (
) قـانون  ٥٧) قانون جزاء با در نظر داشـت مـاده (  ٣٨١کتمان جرم و عدم اطالع دهی طبق حکم ماده (
فیذی و در قضیه اکتساب غیر قانونی یـک میـل سـالح    اجراآت جزائی بمدت یکسال و دو ماه حبس تن

) قانون جرایم عسکری بمدت چهار سال حبس تنفیـذی و  ٣٧کالشینکوف معه مهمات آن طبق حکم ماده (
) قانون جزاء بمدت یک سال و یکمـاه  ٣١٠) ماده (٢در قضیه تزویر یک قطعه استعالم طبق حکم فقره (

) قانون گمر کات بمدت یک سال و ١٩٢موتر طبق حکم ماده (حبس تنفیذی و در قضیه قاچاق یک عراده 
شش ماه حبس تنفیذی و مصادره موتر متذکره و در قضیه نصب پلیت در موتر فاقد اسناد قانونی طبق حکم 

) قانون ترافیک جاده به پرداخت مبلغ شش هزار افغانی جزاء نقدی محکوم بـه جـزاء   ٦١) ماده (٢فقره (
اسناد و نصب پلیت با هم مرتبط میباشد بناًء جزاء یکسال و یکماه حـبس تنفیـذی   از اینکه تزویر هنمود

) ماده ٢و طبق حکم فقره (استتنفیذ باالیش قابل )  قانون جزاء ١٥٦طبق ماده (ترین جزاشدید منحیث
م ) دالر امریکائی میشود نیز محکـو ١٢٦٣) قانون جزاء به رد قیمت سالح و مهمات که مجموعاً مبلغ (٦(

و جزاهای فوق الذکر که مجموعاً مدت هفت سال و نه ماه حبس تنفیذی میشود طبق هدایت ماده گردیده 
باالیش قابل  تطبیـق اسـت   یکی پی دیگر ٢٧/٧/١٣٩٥) قانون جزاء از ابتدائیه ایام توقیفی مورخ ١٥٨(

) قـانون  ٤٢) مـاده ( ٢(در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی طبق فقره همچنان  پنج نفر ساتنمنان 
و در اتهام شـراکت در قتـل   محکوم جرایم عسکری هر واحد به مدت هشت ، هشت سال حبس تنفیذی 
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شـده  ) قانون اجراآت جزائی نسبت نبود دالیل الزام بری الذمه دانسته ٥) قانون جزاء و ماده (٤طبق ماده (
) قانون جـرایم عسـکری   ١٣دیل ماده (در قضیه ترک خود سرانه وظیفه طبق حکم تعمتهم دیگرو. اند 

بمدت یکسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم و در قسمت اتهام سوء استفاده و شراکت در قتل طبق ماده 
مـتهم  ) قانون اجراآت جزائی نسبت نبود دالیل الزام بری الذمه دانسته شـد. و  ٥) قانون جزاء و ماده (٤(

) ٥) قانون جزاء و مـاده ( ٤طبق ماده (از صالحیت وظیفویدر اتهام شراکت در قتل و سوء استفادهدیگر
در قضیه کتمان جرم و عدم ویکتن دیگرقانون اجراآت جزائی نسبت عدم دالیل الزام بری الذمه دانسته شد 

بمدت یکسال و یـک  ٢٧/٧/١٣٩٥) قانون جزاء از آغاز ایام توقیفی مورخ ٣٨١طبق ماده (اطالع دهی
متعاقباً قضیه مورد بحث در قسمت سایر متهمین طی مراحل گردیده. حکوم به جزاءونیم ماه حبس تنفیذی م

ریاست استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ١/١١/١٣٩٦) مورخ ٢١گردیده که بعداز فیصله (
ریاست دیوان امنیت عامه مقام ستره محکمه نهائی گردیده ٢١/١٢/١٣٩٦) مورخ ٢٠٠٢و قرار قضائی (

در قسمت پاسوال قوماندان نظم عامه  به نسبت عدم تنفیذ و تطبیق فیصله نمبر فوق محکمه ابتدائیه و صرف
قضیه معطل قرار گرفته بود که قرار معلومات ریاسـت ـارنوالی   ،رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری

بوطات شهر کابل گرفتار ابتدائیه مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری متهم مذکور توسط امنیت ملی از مر
گردیده و فعالً تحت توقیف قرار دارد اما متهم بر حکم محکمه ابتدائیه قناعت نکرده که باالثر عدم قناعت 
متهم قضیه وارد محکمه استیناف  رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضـایی  

) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضـائیه فیصـله   ٥٤به اتفاق آراء طبق هدایت ماده (٨/٧/١٣٩٩مورخ  
متهم قوماندان محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری ١٢/٩/١٣٩٦) مورخ ١٦مصدوریه (

) قـانون  ٤٢) مـاده ( ٢اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی طبق هدایت فقره (پیشین نظم عامه را  به 
) قانون اجراآت جزائی غیاباً به مدت هشت سال و شش مـاه  ٢٠٩(جرایم عسکری با در نظر داشت ماده 

شورای عالی ستره محکمـه و ضـمیمه   ١٣٨٣طبق مصوبه اما حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده اند 
) مـاده  ١تعدیل و مطابق فقـره ( اًاستینافحکم محکمه ابتدائیه کُد جزاء١٤/٦/١٣٩٧) مورخ ١شماره (

در قضیه متذکره به محاسبه ایام نظارت و توقیفی به متهم) کُد مذکور ١٧ماده () کُد جزاء برعایت ٤٠٣(
گردیده  است .مدت ( سه سال ) حبس تنفیذی محکوم به مجازات 
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 
در مبارزه علیه مسکرات و مواد مخه اختصاصی ابتدائیهگزارش اجراآت قضائی محکمالف: 

گزارش ١.
) ٩١) تعداد (٣٠/٨/١٣٩٩الی ١/٨/١٣٩٩مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي

صادر های الزم دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
گرفتار شده و اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدربهنفر) ١٣٢. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استنمود

مورد محاکمه ) نفر ١٢٠) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (١٢از این تعداد (
گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند. قرار 
 نفر ١حبس یکماه الی یکسال.
 نفر٤١سال ٥سال الی ١حبس.
 نفر.٣٩سال ١٥سال الی ٥حبس
 نفر .٢٦سال ٢٠سال الی ١٥حبس
 نفر .١٣سال ٣٠سال الی ٢٠حبس

) لیتر ٥مواد مخدر و() کیلوگرام٤٢٤٢،٧٨٦مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر 

مبارزه با مسکرات و مواداختصاصی ایی محکمه ابتدائیه): آمار اجراآت قض١جدول شماره (
١٣٩٩عقرب سال در ماهمخدر 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه تعداد محبوس به حبس تنفیذیشماره

تعدات 
محکوم برائت تعداد 

٢٠متهم
-

سال ٣٠
حبس ١٥
-

سال ٢٠
حبس ٥ -

سال ١٥
حبس ١ -

سال ٥
حبس

ییکماه الی 
کسال

٤ ٩ ٢٠ ٣٠ ٦٣ ٥ ٦٨ ٥٢٠،٠٣٥ ٤٩ مت امفتامین ١

٧ ٢ ٦ ٦ ٢١ ١ ٢٢ ١٣٠،٢١٨ ١٣ هیروئین ٢

١ ٤ ٦ ٢ ١٣ ٢ ١٥ ١٢١،٣٦٥ ١١ مورفین ٣

٢ ١ ٣ ٣ ١٠٨،١١٧ ٢ چرس ٤

١ ٦ ١ ٨ ٤ ١٢ ٣٦٠،٠٣ ٨ تریاک ٥

١ ١ ١ ٩٢٠،٥ ١ خشخاش ٦

١ ٤ ٥ ٥ ٥١،٩٢١ ٣ kتابلیت  ٧
٣ ٣ ٣ ١ قاچاق انسان ٨

١ ١ ١ ٥LT ١ مشروبات 
الکولی ٩

١ ١ ٢ ٢ ٢٠٣٠،٦ ٢ مواد کیمیاوی ١٠

١٣ ٢٦ ٣٩ ٤١ ١ ١٢٠ ١٢ ١٣٢ ٤٢٤٢،٧٨٦ ٩١ مجموعه
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مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر.اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
٢٦/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

کیلو گرام هیروئین ٢٠بیست نه سال حبس به اتهام حیف و میل نمودن 
رام موادمخدر تحت نام )کیلوگ٧,٨٠٠والیت ننگرهار مقدار(یامنیه ولسوالی دورباباقوماندانیموظفینقبالً

از یک واسطه نوع سراچه کشف و ضبط نموده بودند اداره کشفی اطالعـات و  یکتن هیروئین را به اتهام 
)کیلوگرام هیـروئین  ٢٠تحقیقات به مدیریت مبارزه علیه موادمخدر والیت ننگرهار از حیف و میل مقدار(

کـه بتـاریخ   اطـالع دادنـد   ابـا  توسط هیئت گرفتاری، پولیس محلـی و قومنـدان ولسـوالی دورب   
را در ،پولیس محلی ولسوالی دوربابا والیت ننگرهار چهار تن از منسوبین مدیریت متذکره١٥/٦/١٣٩٩

نمودند. قضیه به محکمه ابتدائیه اختصاصی مبـارزه علیـه   گرفتار مواد مخدر رابطه به قضیه حیف و میل 
به اتفاق ٢٦/٨/١٣٩٩ه قضائی علنی منعقده مورخ  مسکرات و مواد مخدر راجع گردیده محکمه  در جلس

کیلـوگرام  ٢٠آرا به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه سه تن از متهمین  در قضیه حیف و میـل مقـدار   
مـاده  ١فقره ٥هیروئین از ابتداء ایام نظارت و توقیفی های شان اعتبار از تاریخ گرفتاری وفق هدایت بند 

سال حبس تنفیذی محکوم بمجـازات و  ٢٩کود جزا هر واحد بمدت ٢١٩و ٢١٨و رعایت مواد ٣٠٢
کـود  ٥قانون اساسی و ماده ٢٥یکتن از متهمین دیگر در قضیه متذکره نسبت عدم دالیل الزام طبق ماده 

قانون مبارزه علیـه  ٣٢جزا بری الذمه دانسته شد همچنان مبائیل های بدست امده از نزد متهمین طبق ماده 
اد مخدر مصادره گردید.مسکرات و مو

٧/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
کیلو گرام هیروئین و مورفین ١٤سی سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

) طی اطالع قوماندانی امنیه ولسوالی اچین ننگرهار بیان داشته که  یکتن از  IIUاداره اطالعات و تحقیقات (
) پاکت ٢٣را با یک عراده موتر همراه با مقدار (قوماندانان  خیزش مردمی  یک تن از قاچاقبران مواد مخدر 

مواد مخدر نوع هیروئین گرفتار نموده اما میخواهند مواد مخدر بدست آمده  را حیف و میل نماید که بتاسی 
رفته و در از همین اطالع پرسونل قوماندانی متذکره داخل اقدام شده و به داخل قرار گاه خیزش مردمی 

) پاکت مواد ١٤ی معلومات می گردند   طوری جریان را ارائه میکند که  (خصوص قضیه از شخص جویا
مخدر را گرفتار نمودیم مظنون و موتر حامل مواد همین جا است و اما در حین تسلیمی مواد مخدر معلوم 
می گردد که مواد مخدر از محل جا سازی کشیده شده و در داخل یک بوری گذاشته شده بود . در همین 

) اطالع میدهد که قوماندان و یکنفر سرباز در قضیه یاد شده IIUداً اداره اطالعات و تحقیقات (اثنا مجد
ذیدخل می باشد لذا به گرفتاری  متهمین نیز اقدام صورت میگیرد و در نتیجه سه تن به ارتباط  قضیه قاچاق 

کمه ابتدائیه مبارزه علیه ) کیلو گرام هیروئین گرفتار می گردند. قضیه محول مح٢٣و حیف و میل مقدار (
با حضور طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم را ٧/٨/١٣٩٩محکمه درجلسه قضایی مورخ ومواد مخدر گردیده 

) ماده ١) فقره (٥) کیلوگرام هیروئین و مورفین وفق صراحت بند (٢٣در خصوص اتهام انتقال مقدار (
اتهام راننده گی واسطه بدون نمبر پلیت ) سال حبس تنفیذی و درخصوص ٣٠) کود جزا به مدت (٣٠٢(

) هزار افغانی جزای نقدی و در قبال اتهام قاچاق ٢٠) کود جزا به پرداخت مبلغ (٥٦٠) ماده (١طبق فقره (
) کود جزا به مدت ( شش ماه ) حبس تنفیذی ٧٨٠) ماده (٢اموال مجاز مشروط (موتر) مطابق فقره (
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) کود جزا مجازات محکوم بهایکی پی دیگر که ٧٥اشت ماده (که با در نظر دنمودهمحکوم به مجازات 
) هزار افغانی جزای نقدی می شود باالیش قابل تطبیق و ٢٠) سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ (٣٠مدت (

) کیلو گرام هیروئین و ١٤تنفیذ میباشد  . و متهم قوماندان خیزش مردمی در قبال اتهام نگهداری مقدار (
) کود مذکور به مدت ٢١٩و٢١٨) کود جزا با رعایت مواد (٣٠٢) ماده (١) فقره (٥(مورفین طبق بند 

) لک کلدار پاکستانی معادل ٥٠سال) حبس تنفیذی و در خصوص اتهام وعده به رشوت مبلغ (٣٠(
سال) حبس تنفیذی که با در ١٥) کود جزا به مدت (٣٧١) ماده (١) فقره (٦افغانی طبق بند (٢٢٨٥٠٠٠
افغانی و انفصال از ٢٢٨٥٠٠٠) کود جزا به پرداخت معادل وجه رشوت مبلغ ٣٧٧اده (نظر داشت م

) کود جزا مجازات محکوم بهایکی پی ٧٥وظیفه محکوم بمجازات گردیده  که با در نظر داشت ماده (
افغانی و انفصال ٢٢٨٥٠٠٠) سال حبس تنفیذی و پرداخت معادل وجه رشوت مبلغ ٣٠دیگر که مدت (

می باشد از ابتدای ایام نظارت و توقیفی گذشته اش قابل تطبیق و تنفیذ میباشد. و متهم سرباز در از وظیفه 
) کیلو گرام مواد مخدر نوع هیروئین و مورفین و اتهام اخذ رشوت ٢٣قبال اتهام اخفأ و نگهداری مقدار (

ون اجراأت جزائی بری ) قان٢٣٥) کود جزا و ماده (٥نسبت عدم موجودیت دالیل کافی الزام طبق ماده (
) کود جزا به مصادره یکعراده واسطه حامل مواد مخدر بدست آمده و ٣٠٨الذمه دانسته شد. و طبق ماده (

) قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مصادره مبائیل بدست آمده از نزد متهمین ٣٢مطابق ماده (
) کیلو گرام هیروئین و مورفین بدست آمده نیز ١٤) قانون اخیر الذکر و به محو مقدار (١٩طبق ماده (

اصدار حکم گردید .
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

. گزارش١
) تعداد ٣٠/٨/١٣٩٩الی ١/٨/١٣٩٩(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 

های الزم ع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله ) دوسيۀ مربوط به انوا٨٢(
گرفتار به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدرنفر) ١٢٧صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (

مورد ) نفر ١٢١) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (٦شده و از این تعداد (
گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند .محاکمه قرار 

 نفر.٥٤سال٥سال الی ١حبس
 نفر.٣٢سال١٥–٥حبس
 نفر..٢٠سال٢٠–١٥حبس
 نفر .١٥سال  ٣٠- ٢٠حبس
 ٢٩٤(ومواد مخدر) کیلوگرام٧٥٥٣,٢٢٤مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر (

.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر لیتر
دالر آمریکائی میشود.٧١٩٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٧٠

مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (
١٣٩٩سال ه عقرب ما

ائیتصمیم قض

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شما

ره
تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
محکوم جزای نقدی برائت

تعداد 
متهم

٢٠
-

٣٠
حبسسال 

١٥
-

٢٠
سال 

حبس

٥ -
١٥

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

١ ١١ ١٥ ٣٠ ٥٧ ٣٤٤١ ٦ ٦٣ ٧٣،٨٤٤ ٤٧ مت امفتامین ١

١٤ ٦ ٤ ٩ ٣٣ ١٧٦٦ ٣٣ ٥٥٣،١٤ ٢٠ هیروئین ٢

٢ ١ ٣ ٣ ٩،٤ ٢ مورفین ٣

٣ ١ ١ ٥ ٣٨ ٥ ٣٢١،٥ ٤ تریاک ٤

١٠ ٦ ١٦ ١٥٥٨ ١٦ ٧٧١،٣٤ ٦ چرس ٥

٦ ٦ ٦ ٥٨٢٤ ٢ بنگدانه ٦

١ ١ ٣٩٠ ١ ٢٩٤LT ١ مشروبات 
الکولی ٧

١٥ ٢٠ ٣٢ ٥٤ ١٢١ ٧١٩٣ ٦ ١٢٧ ٧٥٥٣،٢٢٤ ٨٢ مجموعه

.وموادمخدرعلیه مسکراتمبارزهاختصاصی محکمۀ استینافحکم صادره الصه خ: ٢
٢٥/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

) کیلو گرام مت امفتامین  ١٦٥شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (
پرسونل قوماندانی کندک پنجم سرحدی والیت نیمروز در حال انجام گزمه سیار بوده اند که در ساحه 

واقع مربوطات شهر زرنج ، باالی یکعراه واسطه مشکوک شدند و اشاره توقف داده اند ، پلچک عبدالرزاق
که در نهادهفرار رو به که دو تن راکبین آن از واسطه متذکره پایین و با یکمیل سالح دست داشته شان 

تالشی قرار نتیجه فیرهای اخطاریه از طرف موظفین ، متوقف و گرفتار گردیده اند و واسطه متذکره مورد 
) بسته مواد مخدر از ان کشف و بدست آمده واسطه متذکره با دو نفر افراد ١٦٥گرفته که به تعداد (

) فیر ١٠٤) عدد شاژور و (٤گرفتارشده  همرا با مواد مخدر بدست آمده و یکمیل سالح کالشینکوف معه (
ر بدست آمده مت امفتامین مقدار آن مرمی آن به قرارگاه قوماندانی انتقال گردیده اند. نوعیت مواد مخد

) کیلو گرام تثبیت گردیده و متهمین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردند. قضیه وارد محکمه ١٦٥(
بحضور ٢٨/٧/١٣٩٩ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) کیلو گرام مت ١٦٥از متهمین را به اتهام قاچاق مقدار (داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء دو تن
شانزده) سال حبس –) کود جزا هر واحد به مدت (شانزده ٣٠٣) ماده (٢) فقره (٥امفتامین مطابق بند (

حبس با در سه سال) –(سه ) کود جزا به مدت ٣١٢) ماده (٢تنفیذی و در قضیه حمل سالح  مطابق فقره (
–کود مذکور طوری محکوم به مجازات گردیده  که شدید ترین جزا مدت (شانزده ) ٧٣نظر داشت ماده (
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متهم در قضیه راننده گی عراده بدون نمبر عالوتاوشانزده سال) حبس باالیشان قابل  تطبیق وتنفیذ است 
) ٧٥(نقدی با در نظر داشت ماده افغانی جزای(بیست هزار) ) کود جزا به مبلغ ٥٦٠پلیت مطابق ماده (

) قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات بمصادره ٣٢کود جزا محکوم به مجازات  شده و هکذا طبق ماده (
) کیلو گرام ١٦٥) قانون متذکره به محو مقدار (١٩دو سیت مبائیل معه سیم کارت های آن و طبق ماده (

عت طرفین قضیه محول مت امفتامین بدست آمده اصدارحکم  گردیده است . اما قضیه نسبت عدم قنا
محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات  گردیده محکمه در جلسه قضایی 

) قانون ٢٦٧خویش به اتفاق آراء در حضور داشت طرفین قضیه ، متکی به ماده (٢٥/٨/١٣٩٩مورخ 
٢٨/٧/١٣٩٩رات فیصله مورخ ) قانون مبارزه با مواد مخدر و مسک١٧) ماده (٢اجراآت جزائی و فقره (

محکمه ابتدائیه را تائید نموده است .
٢١/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

) ٥) گرام مت امفتامین  و (٢,٣گرام چرس ، (کیلو (١١٥،٨٤)پانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقادیر 
گرام چرس

اطالعات و تحقیقات یک شبکه قاچاقبران مواد مخدر در والیت ننگرهار تحت کار کشفی و اپراتیفی اداره 
مـواد مخـدر و   ان قاچـاقبر یکتن از کهدرجریان تحقیقات کشفی اطالعات مواصلت نموده داشته،قرار 

شهر جالل آباد بطور و در مواد کیمیاوی را بطور عمده خریداری و مواد مخدر چرس  ، Kفروشنده تابلیت 
سانید و چندین تن ازموظفین خدمات عامه به فروش میرمعتادین پرچون توسط اشخاص و افراد خویش باالی 

و Kدرارتباط بودند وبا استفاده ازصالحیت وظیفوی خویش زمینه فروش تابلیت فروشنده با والیت ننگرهار
سیم کارت  شخص فروشنده مطـابق قـانون   بناء شماره فراهم مینمودند چرس را به شکل پرچون (پوری) 

یجه توسط موظفین اداره اطالعات و تحقیقات به همکاری قوماندانی تحت استراق سمع قرار میگیرد که در نت
کابل گیت  دو نفر همراه با قاچاقبر مواد مخدر با یکعراده موتر کروال از دروازه پلچرخی کابل گرفتار مـی  
شوند . بعداً  هیئت موظف باساس اطالعات موجود منزل و دوکان خوراکه فروشی فروشنده مواد مخدر را 

کیلـوگرام چـرس ،   ٨٤/١١٥ه هفتم شهر جالل آباد مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه مقدار در ناحی
اسلحه و مهمات ، مبلغ سیزده لک کلدار پاکستانی، پنجاه هزار افغانی ، بتعداد ده سیت مبائیل های مختلف 

یگر نیز گرفتار مـی  النوع و یکعراده موتر سایکل کشف و ضبط میگردد . و بتعقیب قضیه سه تن  متهمین د
شوند قضیه به  محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر راجع گردیـده محکمـه در   

به اتفاق آرا و به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه متهم فروشنده را به  ١٦/٧/١٣٩٩جلسه قضائی مورخ 
ماده ١فقره ٧و توقیفی وفق هدایت بند کیلوگرام چرس از ابتداء ایام نظارت٨٤/١١٥اتهام قاچاق مقدار 

٢فقره ١گرام مت امفتامین طبق بند ٢,٣کود جزا بمدت ده سال حبس تنفیذی و در خصوص اتهام ٣٠٥
١گرام چرس وفق هدایت بنـد  ٥ماه حبس تنفیذی  و در خصوص اتهام ٩کود مذکور بمدت ٣٠٣ماده 
به پرداخت پنج هزار افغانی جزای نقدی محکوم نموده کود  مذکور ٧٥با رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره 

کود جزا جزای شدید مدت ده سال حبس باالیش قابل تنفیذ می باشد  و در خصوص اتهام ٧٣که طبق ماده 
کود جزا بمدت پنج سال حبس تنفیذی و در خصوص فروش مواد مخـدر بـاالی   ٣١٠استخدام طبق ماده 
دت سه سال حبس و در خصوص حیازت سالح و مهمات طبق ماده کود مذکور بم٣١١معتادین طبق ماده 
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کود مـذکور  ٧٥کود جزا به پرداخت مبلغ شصت هزار افغانی محکوم بمجازات شده که طبق ماده ٥٣٦
افغانی٦٥٠٠٠مجازات داده شده که جمعآ هجده سال می شود یکی پی دیگر به شمول جزای نقدی مبلغ 

ایـام  امفتامین از ابتداءگرام مت ٢,٣و متهم دیگر به  اتهام حیازت مقدار قابل تطبیق و تنفیذ است باالیش
ماه حبس تنفیذی و در خصـوص اتهـام   ٩کود جزا بمدت ٣٠٣ماده ٢فقره ١نظارت و توقیفی طبق بند 

کود مذکور بـه پرداخـت   ٧٥کود جزا و رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره ١گرام چرس طبق بند ٥مقدار 
کیلوگرام چرس ٨٤/١١٥ر افغانی جزای نقدی و در خصوص اتهام معاونیت در قاچاق مقدار مبلغ پنج هزا

کـود  ٢١٩و ٢١٨کود جزا با در نظر داشت مـواد  ٥٩و رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره ٧طبق بند 
کود مذکور جزاهای داده شده که ٧٥مذکور بمدت هفت سال حبس تنفیذی محکوم گردیده که طبق ماده 

قابل تطبیـق و  باالیش افغانی  جزای نقدی  می شود ٥٠٠٠ماه حبس تنفیذی و مبلغ ٩هفت سال و جمعاً 
٧کیلوگرام چرس طبق بند ٨٤/١١٥سه تن دیگر از متهمین در قضیه معاونیت در قاچاق مقدار استتنفیذ 
ـ ٢١٩و ٢١٨با در نظرداشت مواد ٥٩کود جزا رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره  ر واحـد  کود مذکور ه

بمدت هفت سال حبس تنفیذی محکوم بمجازات گردیده  و یک تن دیگر از متهمین  به  اتهـام امتنـاع از   
کود جزا بمدت دو سال حبس تنفیذی محکوم بمجـازات شـد.  و همچنـان    ٤٨٠اطالع دهی طبق ماده 

لـک کلـدار   ١٣کود جزا و مبـالغ  ٣٠٨یکعراده واسطه نوع کروال ، یکعراده موتر سایکل طبق ماده 
سیت مبائیل های مختلف النوع بدست امده معـه  ٢٠دالر امریکائی و ١٠٠افغانی ، ٨٦٣٢٠پاکستانی ، 

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ، سالح و مهمات بدست امـده از  ٣٢سیمکارتهای آن طبق ماده 
آمده از نزد موظفین خدمات میل تفنگچه بدست٣کود جزا مصادرگردیده  و ٤٥٤منزل قاچاقبر طبق ماده 

قانون مبارزه علیه مسـکرات و مـواد   ١٩عامه به قطعه مربوط ایشان قابل استرداد دانسته شد و طبق ماده 
اما قضیه نسبت عدم قناعـت  مخدر به محو مقدار مواد مخدر بدست امده نیز اصدار حکم گردیده است .

سیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه اختصاصی استیناف رمتهمین قضیه وارد محکمه 
) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ٥٤نظر به ماده (٢١/٨/١٣٩٩محکمه در جلسه علنی قضائی مورخ 

) قانون اجراآت جزائی فیصله محکمه ابتدائیه را در مواردی تائید نموده صرفــآ در  مـورد   ٢٦٧و ماده (
) کود جزامتهم در همـین خصـوص   ٥قض نموده و استینافاً  طبق ماده (فروش مواد مخدر  باالی معتادین ن

برائت حاصل نمود که جمعـآ مدت (پانزده سال حبس) باالیش قابل تطبیق وتنفیذ  است . و فیصله متذکره 
اتفاق نقض نموده استینافاً  سه تن از متهمین را در قضیه امتناع از اطالع سه تن از متهمین دیگررا در مورد 

) کود جزا با رعایت مـواد  ٤٨٠) ماده (٢) قانون اجراآت جزائی و فقره (٢٣٧) ماده (١هی طبق فقره (د
دو) سال حبس تنفیذی محکومان به مجازات نموده  و همچنان به –) کود جزا بمدت (دو ٢١٩–٢١٨(

) ١امین طبق بنـد ( ) گرام مت امفت٢,٣تائید فیصله نمبر فوق یکتن از متهمین دیگر در قضیه حیازت مقدار (
) ١) فقـره ( ١) گرام چرس طبق بند (٥) ماه حبس و در قضیه (٩) کود جزا بمدت (٣٠٣) ماده (٢فقره (
) کـود جـزا محکـوم    ٧٥) کود جزا به مبلغ (پنج) هزار افغانی جزای نقدی با رعایت ماده (٣٠٥ماده (

یده ، در قضیه عدم اطالع دهـی  و در قضیه معاونت در قاچاق مواد مخدر فیصله نقض گردشده بمجازات 
و ٢١٨) قانون اجراآت جزائی با در نظر داشت مـاده ( ٢٣٧) ماده (١) کود جزا و فقره (٤٨٠طبق ماده (

) کود جزا جمعاً  مدت (دو سال و نه مـاه)  ٧٥) کود جزا بمدت دو سال حبس که با رعایت ماده (٢١٩
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الی متهم  قابل تطبیق و تنفیذ دانسته شد ، و نیز بـه  حبس تنفیذی و مبلغ (پنج هزار) افغانی جزای نقدی با
) ماده ١) کود جزا و فقره (٤٠٨تائید فیصله متذکره متهم دیگری در قضیه امتناع از اطالع دهی طبق ماده (

) قانون اجراآت جزائی بمدت (دو سال) حبس تنفیذی محکوم بمجازات گردید ، هکذا طبـق مـاده   ٢٣٧(
) کود جـزا  ٤٥٤کعراده واسطه کروال و یک عراده موتر سایکل و طبق ماده () کود جزا بمصادره ی٣٠٨(

) قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات بمصادره اشـیای  ٣٢بمصادره سالح بدست آمده و طبق ماده (
) قانون اجراآت جزائی به ١٣٨مندرج فیصله فوق الذکر و استرداد سه میل تنفگچه بدست آمده طبق ماده (

بوط اصدار حکم گردیده است .قطعه مر


