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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
٥/٩/١٣٩٩مؤرخ ) ١٤١٦- ١٣٤٢(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
مـدققین  ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات ١٤/٥/١٣٩٩) مؤرخ ٢٣٧باالثر نامه شماره (

استهدائیه محکمه استیناف والیت تخار ذیالً ابراز نظر نموده اند:قضايی آن ریاست در برابر 
کـه  اندریاست محکمه استیناف والیت تخار چند مورد را مطرح نموده و طالب هدایت گردیده((

واب ارائه میگردد:ذیالً ج
از اصدار فیصله در محکمۀ ابتدائیه محکوم علیه عدم قناعت خـود را در پارچـه   پرسش اول: بعد

ابالغ ابراز و محصول فیصله را تحویل ننموده یا اینکه توانایی تحویل محصـول را نداشـته و ادارۀ   
حکوم علیـه متضـرر   مربوطه قادر به تحصیل محصول از محکوم علیه نمی باشد و محکوم له از م

خواهان روشن شدن سرنوشت فیصله میگردد؟
یوان مربوط محکمه اسـتیناف  در صورت کناره گیری یا تعلل، قضیه به دجواب پرسش اول: (الف)

قانون اصول محاکمات مدنی تصمیم اتخاذ گردد.)٣٧٧محول وبادرنظرداشت ماده(
حصول قادر نباشد محصول طبق قانون (ب) در صورتیکه محکوم علیه قضیه به پرداخت یکبار گی م

به اقساط پرداخت گردد.
در بعضی حاالت در مرحلۀ استینافی مستأنف و مستأنف علیه قبل از تقدیم اعتراض یـا  پرسش دوم:

از آن منازعه شان را از طریق مصالحه حل نموده و صورت اصالحی شانرا تقدیم می نمایند کـه  بعد
حاکمات مدنی قرار قطع اجراآت  صادر میگردد و فیصله محکمه ) قانون اصول م٣٨٦(مطابق مادۀ

ابتدائیه نقض نگردیده است با صدور قرار قطع اجراآت  محصول فیصله ابتدائیه قابل استرداد مـی  
باشد یاخیر؟

) مـاده ٢جواب پرسش دوم: محصول پرداخت شده فیصله غیر منقوضه محکمه ابتدائیه طبق فقره (
قابل استرداد نیسـت، هرگـاه   ٧/٥/١٣٩٩) مورخ٢١٢کم و مصوبه () قانون محصول محا١٩(

موضوع در مرحله استینافی به اصالح خاتمه یابد محصول فیصله به تناسب سهم محکوم علیه قبلـی  
در اصالح خط مجرا میگردد.

) قـانون  ٤٠(ب) سوال دوم مرجع مستهدی خاطر نشان میگردد که مـاده ( ء(ب) در قسمت جز
جارتی مبنی بر صدور فیصله رسمی صراحت دارد و مجال برای صدور قـرار و  اصول محاکمات ت

بحث محصول قرار واندازه  آن با قی نمی ماند.
از اعتراض و شـکایتش بـاالی فیصـله    » مستأنف«پرسش سوم: در بسیاری از قضایا محکوم علیه

مدنی به انصراف از ) قانون اصول محاکمات ٣٨٤محکمه ابتدائیه انصراف می نماید، و طبق مادۀ (
شکایت مستأنف  وقطع اجراآت  تصمیم اتخاذ می گردد اما در مواردیکه محکوم له و مستأنف علیه 
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که موقف مدعی را نیز دارد از اصل دعوی خود انصراف می نماید، درقانون حکمی وجود ندارد و 
اجراآت  چگونه صورت گیرد؟

قف مدعی را نیز دارد از دعوی خود انصراف در صورتیکه مستأنف علیه که موجواب پرسش سوم:
نماید چنین انصراف تحت قاعده ابرأ قرار گرفته بعد از ترتیب ابراء خط بقطع اجراآت  قرار صـادر  

می گردد.  
گـی موضـوع   ه پرسش چهارم: در برخی موارد افراد دعوی را براه می اندازند و در مراحل رسید

چگونه تصرفات مالکانه ذوالید ممانعت ایجاد می نماید، د و برنآماده تعقیب دعوی خویش نمی گرد
سرنوشت تجویز عدم خرید فروش و تغییر مدعی بها که درینحالت بروز نمایـد چگونـه   ودرمورد

؟اجراآت  صورت گیرد
جواب پرسش چهارم: محاکم در تصمیم ممنوع الفروش و سایر موارد احتیـاطی شـان میتواننـد    

سؤ نیت مدعی ثابت گردد به لغو آن تصمیم اتخاذ گردد.))بازنگری نمایند در صورتیکه
مقام محترم شورایعالی ٤/٦/١٣٩٩مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب برآن در جلسه مؤرخ 

) هدایت ذیل صدور یافت:٣١٣طی تصویب شماره (کهمطرح 
ـ  ائی بـه عمـوم   ((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است، غرض توحید مرافق قض

محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط طور  متحدالمال تعمیم گردد.))
مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط طور 
متحدالمال اخبار و نظر تدقیقی که مورد تائید مقام محترم شورایعالی قرار گرفته است، نقالً نگاشـته  

، البته آنرا بمراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن در زمینه اجراآت  مقتضـی و  شد
ورند.آقانونی بعمل می

١٥/٩/١٣٩٩مؤرخ ) ١٥٦٧- ١٤٩٢(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی:

تدقیق او مطالعاتو عمومی ریاسـت خـه د  ېمحکمېد افغانستان اسالمی جمهوری دولت د ستر
گـه لیک مل د ننگرهار والیت د استیناف محکمی استهداء په الندی ول ٣٠/٨/١٣٩٩)٤١٩(

را رسیدلی.
ـه  ٧/٥/١٣٩٩) ٢١١رنه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د سترې محکمې عـالي مقـام د (  ((

شوېهکې لغونو په والیتورسیدگ محکمه تصویب له مخې د دولتي مکو د غصب قضایاوو ته د 
کال د تشکیل رسیدو سره سم د ١٣٩٩دا چې د دې محکمې اداري او خدماتي پرسونل د خوهد

دندو ته رسماً استول شويمقام د لزوم دید په اساس په نورو محکمو یا دیوانونو کې توظیف او خپلو
و وقضـایا وویدي او د بل پلوه په دې محکمه کې صورتحال او ناصورتحال شوې قضایاوې د مخکین

دي د ه ال کې چه اداري پرسونل هم موجود نـداسې حپه اوند اداري سوابق شتون لري نو او نور 
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اوندې مرجع ته مسـترد او  بیا لییاد تصویب په اساس صورتحال او ناصورتحال شوې قضایاوې 
په هکله او همدارنـه د  وې ناصورتحال شوې قضایاوی مسترد او د صورتحال شوو قضایاوزکه یوا

او نورو اوند اداري سوابقو په هکله ه ول اجراآت  تر سره شي؟ موضوع مو وضایاوقومخکینیو
))ستاسو درانه مقام ته استهداًء تقدیم که هر ول چې الزمه ي هدایت به وکي.

د دیوانونـو رئیسـانو پـه    محکمـې استهداء د ننگرهـار والیـت د اسـتیناف    ېپورته ذکر شو
سـترې  ) نمبر تصمیم خـه وروسـته د   ٦٠او د (ېرح شومطېتاریخ غونه ک١٧/٧/١٣٩٩

د نوموی ریاست ېچېنظر لپاره لیل شويریاست ته د تدقیقيد تدقیق او مطالعاتو عموممحکمې 
ول نظر ورکی:ېقضائی مدققینو په دی اوند په الند

تصویب شماره استهدائیۀ مرجع محترم مستهدی مالحظه گردید که در رابطه به موضوع مانحن فیه((
) آن ٤) فقـرۀ ( ٣جزء (کهشورایعالی مقام ستره محکمه صراحت دارد٧/٥/١٣٩٩) مؤرخ٢١١(

در کابل قضایای کمتر از ده جریب و در سایر والیات تمام قضـایای غصـب   «چنین مشعر است: 
ـ  ی امالک دولتی  طبق تشکیل توسط دیوانهای ابتدائیه و استیناف حقوق عامه مورد رسیدگی قرار م

شورایعالی مقام ستره محکمه چنـین  ٤/٦/١٣٩٩) مؤرخ٣١١و همچنان در مصوبۀ شماره (» گیرد
الورود و صورتحال شدۀ محاکم اختصاصی زون صالحیت رسیدگی قضایای جدید«تصریح گردیده 

٤/٦/١٣٩٩) مـؤرخ ٦٧٥-٦٠١های پنج گانه قبلی غصب امالک دولتی با رعایت متحدالمال (
نهای حقوق عامه والیات مربوط و صالحیت رسیدگی آنعده قضـایای حقـوق   مطابق تشکیل به دیوا

عامه مرکز به شمول ولسوالی های کابل که ده جریب و یا بیشتر از آن باشـد مربـوط محکمـۀ    
اختصاصی استیناف رسیدگی به قضایای غصب امالک دولتی شهر کابل میباشد، موضوع به جمیـع  

»محاکم و مراجع مربوط تعمیم گردد.
نابر آن ایجاب می کند یک نقل از قضایای فیصله شده را محکمۀ مربوطۀ قبلی احتیاطاً اخذ و در آن ب

محکمه نگهداری شود و اصل تمام قضایای فیصله شده با تمام سوابق و ضمایم آن در جمع محررین 
ویل داده دیوان حقوق عامه ابتدائیه و استیناف قید و بعد از بررسی هیئت تفتیش قضایی به مخزن تح

شود و قضایاییکه درج صورت حال شده و یا درج صورتحال نگردیده باشد به نسبت نبود امنیـت  
احتیاطاً یک کاپی از دوسیه ها در محکمۀ مربوطه حفظ و اصل آن با تمام سوابق و ضـمایم آن بـه   

محاکم ذیصالح آن محول گردد.))
نظر سره مل د سترې محکمې  عالی شورا يرنگه چی موضوع د تدقیق او مطالعاتو ریاست له تدقیق

) نه تصویب په اساس یی پـه  ٥٣٥شورا د (ېشوه محترمېته واندېجلسېنی١٣/٨/١٣٩٩د 
ول الروونه صادره که:ېالند

(( نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است، به عموم محاکم اسـتیناف والیـات و   
عمیم گردد.))  مراجع مربوط طور متحدالمال ت
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د سترې ېتصویب مراتب او د تدقیق او مطالعاتو ریاست د قضائی مدققینو نظر چيد پورته ذکر شو
وسیله ولو د استیناف محکمو او اونـد مراجعوتـه   ېمحکمې  عالی شورا له خوا تائید شوی په د

.ياجراآت  تر سره کيسره سم خپل قانونېولیل شو تر و د هغ
١٧/٩/١٣٩٩مؤرخ ) ١٤٩١- ١٤١٧(ماره متحدالمال ش

داراالنشاء شورای عالی:
ریاست محترم عمومی تـدقیق و مطالعـات،   ٢٦/٦/١٣٩٦) مؤرخ ١٠٤٤قبالً باالثر نامه شماره (

استهدائیه محکمه استیناف والیت کابل بشرح ذیل مواصلت ورزیده بود:
متهمین را تحت نظارت و تحقیق قـرار  هنگامیکه مظنونین و یا ی((محترما! ادارات کشفی و تحقیقات

میدهند یکتعداد شانرا نظر به حساسیت موضوع ویا ضرورت غرض درج اقرار در وثیقه به محـاکم  
در آمریت های وثایق وثیقه ترتیب میگردد که این گونه محاکمو تعامل طبق رویهاعزام می دارند و 

درمواد قانون اقرار و اعتـراف  احتبا در نظرداشت صرو گردیدهاجراآت  باعث بروز مشکالت
صورت میگیرد.محکمه ذیصالح 

سالم جهت جلـوگیری از مشـکالت بعـدی    وبناًء بخاطر توحید رویه قضائی و اجراآت  قانونی
یا محاکم ذیصالح آن درج محضر قضائی و یـا  اقرار چنین اشخاص در دیوان وتاپیشنهاد مینمایم

صحت اقدام، تمدید توقیفی و غیره از محاکم ذیصالح شی منزل،وثیقه گردد همانگونه که اجازه تال
از گرفتن اقرار توسط آمریت های وثایق و محاکم غیر ذیصالح بهتر خواهد بود تاآن گرفته میشود

))جلوگیری به عمل آید.
مطلب مورد استهداء حسب هدایت مقام محترم ستره محکمه بعد از ابراز نظر تـدقیقی در جلسـه   

ب) هـدایت  ١١٨٢طی تصـویب شـماره (  ،مقام محترم شورایعالی مطرح٥/١٠/١٣٩٦مؤرخ 
تحقیق بـه  هیأت(محکمه ذیصالح به رسیدگی قضیه و یا محکمه ذوی الحکمی که تافرموده بودند

آن دسترسی داشته باشد به درج اقرار مظنون در وثیقه شرعی اقدام بعمل آرند) که هـدایت فـوق   
.استیناف والیت کابل اخبار گردیده استبه محکمه ١٤/١١/١٣٩٦) مؤرخ ٧٧٤ذریعه نامه (

ریاست محترم محکمه استیناف والیـت هـرات   ٣٠/٧/١٣٩٩) مورخ٤٠٦١اکنون نامه شماره (
مواصلت ورزیده و متذکر شده که (در این اواخر آمریت های وثایق این والء بـه اسـتناد مصـوبه    

که باالثر موضوع از طریق ریاست عمـومی  سته اند)شماره فوق از ترتیب وثایق متذکره معذرت خوا
تدقیق و مطالعات به مقام محترم ستره محکمه گزارش یافت در نتیجه طور شفاهی حسب ذیل هدایت 
فرموده اند (ازاینکه تصویب فوق الذکر جنبه عام داشته و باالی تمام محاکم و مراجع مربوط قابـل  

وع ، ریاست داراالنشاء شورایعالی در قسـمت تعمـیم آن   تطبیق میباشد، بناًء نظر به مبرمیت موض
اقدام نماید.)
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موضوع طبق هدایت مقام محترم ستره محکمه بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع 
مربوط طور متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا بمراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن 

نونی بعمل آرند.     اجراآت  مقتضی و قا
١٦/٩/١٣٩٩مؤرخ ) ١٦٤٢- ١٥٦٨(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات اسـتهدائیه  ٢٠/٧/١٣٩٩) مؤرخ٤١٥باالثر نامه شماره (

پشتنی بانک بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.
ی بانک منحیث یک نهاد دولتی در چار چـوب  طوریکه مقام عالی بهتر در جریان قرار دارند پشتن((

قوانین و مقررات نافذه کشور عرضه خدمات بانکی برای هموطنان خویش مینماید با فوت نمـودن  
تعدادی از صالحیت داران حسابات مفتوحه نزد این بانک ورثه آنها خواهـان دارایـی موجـود در    

ه از وارثین مشتریان فوتی، ترتیب وثیقـه  حسابات مورثین شان میگردند طبق پالیسی این بانک زمانیک
خط مطالبه میگردد عده از آنها حصر وراثت خط ها را به این اداره ارائه مینمایند و در آن طـوری  
تصریح گردیده که وثیقه هذا به منظور تثبیت ورثه و اخذ حقوق و امتیازات تقاعدی ترتیب شـده و  

که در بعضی از وثایق مرتبه از شماره حسـاب بـانکی   در سایر موارد فاقد اعتبار میباشد خالصه این
متوفی تذکر به عمل نیامده و در همچو حاالت حینیکه مراجعین دوباره به محاکم محترم وثـایق در  
رابطه به ترتیب وثیقه که در آن از حساب بانکی ذکر گردد مراجعه مینماید محاکم محترم بار دوم از 

بانک در همچو قضایا همرای مشتریان با مشکل مواجه میگردد ترتیب وثیقه معذرت میخواهند و این
بدینوسیله جریان موضوع احتراماً به مقام عالی استهداء میگردد تا در روشنایی احکام و قوانین نافذه 

ه وثایق که در متن آن حساب بانکی ذکر نگردیـده   را هدایت فرمایند که آیا با ارائکشور این اداره 
ه مورثین برای وارثین شان قابل پرداخت است و یا خیر تا وفقأ در مورد نـزد  است حسابات متروک

این بانک  اجراآت الزم صورت گیرد.))  
مدققین قضائی ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات در مورد ذیالً ابرازنظر نموده اند.

کمه جهت اخـذ  ریاست پشتنی بانک استهداء نموده است که بعضی از وثایق حصر وراثت در مح((
حقوق و امتیازات تقاعدی ترتیب شده و تعدادی از اشخاص و افراد برویت همان وثیقه مرتبه بـاین  

مـی نماینـد در   مطالبـه  رابانک مراجعه و دارایی موجودیکه در حسابات بانکی مورث شان است
ذکور تـذکر  حالیکه در وثیقه مرتبه محکمه از شماره حساب بانکی متوفی و گرفتن پول از بانک م

بعمل نیامده و آمریت های وثایق هم وثیقه مجدد ترتیب نمیدهند بنـابر آن اداره پشـتنی بانـک در    
روشنائی احکام قانون طالب هدایت گردیده اند که ذیالً جواب ارائه میگردد:

ثت به هدف تثبیت حصر وراثت وفوت مورث ترتیب میگردد و خالی از دو رااز اینکه وثیقه حصر و
نمی باشد یا اینکه در میان مجموع وارثین متوفی صغار و کبار موجود باشد، در این صـورت  حالت

برای صغار وصایت خط ترتیب و در مطابقت با قانون اجراآت صورت گیرد، بنابر آن بهتـر اسـت   
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(نمبر اکونت) مورث شان در وصایت خط درج گردد، و اگر تمام وارثین متوفی کبیر باشند برویت 
صر وارثت تمام ورثه میتوانند یکی از ورثه را طی وکالت خط شرعی جهت اخـذ دارائـی   وثیقه ح

مورث شان از بانک، وکیل تعیین نمایند که درین صورت شماره اکونت مورث در وکالـت خـط   
حتمی می باشد و در صورت عدم تعیین وکیل، ورثه کبار میتوانند برویت حصروراثت خویش غرض 

ه بانک مراجعه و بعد از تعیین سهام، هر یک از ورثه میتواند سهم خویش را اخذ دارائی مورث شان ب
ازبانک اخذ نمایند و آنعده وثایق وکالت و وصایت خط های که قبالً ترتیب و ضـرورت بـه درج   
اکونت متوفی باشد بخاطر سهولت کار خلق اهللا محکمه که وثیقه را ترتیب نموده، میتواند بعـد از  

ات بانک شماره اکونت حساب بانکی شخص متوفی را در وثیقـه قبلـی درج،   علم آوری و معلوم
امضاء و مهر نمایند که در این صورت کدام مشکل قانونی نخواهد داشت، قابل ذکـر اسـت در   
صورتیکه وثیقه حصر وراثت بارتباط اخذ حقوق وامتیاز شهدا ترتیب و در متن آن تحریـر گردیـده   

همان مورد اعتبار و در سایر موارد دیگر فاقد اعتبار می باشد بنابر باشد که وثیقه متذکره صرف در 
آن همچو وثایق در همان مورد خاص مدار اعتبار بوده و در مورد متروکه متوفی ترتیب وثیقه حصـر  

))وراثت جدید مانع قانونی ندارد
محتـرم  مقام٦/٨/١٣٩٩حینيکه تفصیل جریان موضوع توأم با اصل نظر تدقیقی در جلسه مؤرخ

) هدایت ذیل صدور یافت.٥٣٠تصویب شماره (گردید طیشورایعالی مطرح 
((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است به عموم محاکم استیناف و مراجع مربوط 

طور متحدالمال اخبار گردد))
جع مربوط طور مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مرا

متحدالمال اخبار میگردد البته آنرابه مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن اجراآت 
مقتضی و قانونی بعمل میاورند.
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طرزالعمل دسترسی به اطالعات و طبقه بندی آنها طرزالعمل دسترسی به اطالعات و طبقه بندی آنها 
در قوۀ قضائیه و لوی ارنوالی ج.ا.ادر قوۀ قضائیه و لوی ارنوالی ج.ا.ا

شورای عالی ستره محکمه١١/٩/١٣٩٩) مورخ ٦٤٩مصوب (
مقدمه:

پس از انفاذ قانون دسترسی به اطالعات، قوۀ قضائیه ج.ا.ا به عنوان رکن مستقل دولت جمهـوری  
اسالمی افغانستان اولین نهاد در سکتور عدلی و قضایی بود که متوافق به احکـام قـانون مـذکور،    

) ٩٢٥تصـویب شـماره (  و بـه اسـاس  فارمت دسترسی به اطالعات در قوۀ قضائیه را ترتیـب  
، شورایعالی ستره محکمه مورد تأیید قرار گرفت. متعاقب آن ستره محکمه در ٢/١١/١٣٩٧مؤرخ

(دولت داری باز) بر ایجاد کمیتۀ مشترک ادارات دولتی (ستره محکمـه، لـوی   ٢برنامۀ عمل ملی
  ن طرزالعمـل  ارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطالعات) و نهاد های جامعۀ مدنی، مبنی بـر تـدوی

سـتره محکمـه طـی    که طبق آن ارنوالی تعهد نموددسترسی به اطالعات در قوۀ قضائیه و لوی 
، کمیسیون دسترسی ارنوالیلوی به اشتراک نماینده گان باصالحیت ادارۀ محترمفراخوان رسمی 

بتـدائی  به اطالعات، سکرتریت دولت داری باز ریاست ج.ا.ا و سایر نهاد های جامعۀ مدنی  طرح ا
، نهایی گردید.  و بعد از مباحثات طوالنی و کسب نظر آنهاتسویدرا این طرزالعمل 

فهرست
١٠....................................................................................................ی مادۀ اولمبن

١٠.................................................................................................مادۀ دوماهداف
١٠...........................................................................................مادۀ سومقیتطبۀساح

١٠..............................................................................................مادۀ چهارماختصار
١٠....................................ا.ا.جیارنوالیلووهیائقضۀقودراطالعاتۀارائوتقاضاءیچگونگ
١٠.....................................................................................مادۀ پنجماطالعاتتقاضاء
١٠.................................................................................ی مادۀ ششمرساناطالعمرجع
١١.............................................................مادۀ هفتمادارهدریرساناطالعمسؤلتیمکلف
١١.......................................................................................مادۀ هشتماطالعاتۀارائ

١١.............................................................هممادۀ نادارهدراطالعاتۀارائتیممنوعموارد
١٢.............................................................................................مادۀ دهممنازعهحل
١٢...............................................................................................مادۀ یازدهملیتعد

١٣..............................................................................................مادۀ دوازدهمانفاذ
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مبنی
مادۀ اول:

) قانون دسترسی به اطالعات منتشرۀ جریدۀ رسمی ١٦) مادۀ (٨این طرزالعمل بتأسی از حکم فقرۀ (
، وضع گردیده است.٢٨/٧/١٣٩٨) مؤرخ ١٣٥٨شماره (

اهداف 
مادۀ دوم:

اهداف این طرزالعمل عبارت اند از: 
سی به اطالعات.تطبیق احکام قانون دستر-١
در مورد اطالع رسانی.هتنظیم وظایف و مسؤلیت های ادار-٢
قوۀ قضائیه و لوی در ایجاد زمینۀ تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطالعات -٣

ج.ا.ا.ارنوالی
تصنیف و طبقه بندی اطالعات در قوۀ قضائیه و لوی ارنوالی ج.ا.ا، با درنظرداشت محرمیت -٤

آنها.
.فراهم آوری تسهیالت الزم برای درخواست کننده گان اطالعات-٥
ایجاد شفافیت و حساب دهی از اجراآت مربوط.-٦

ساحۀ تطبیق
مادۀ سوم:

احکام این طرزالعمل باالی قوۀ قضائیه و لوی ارنوالی ج.ا.ا، قابل تطبیق میباشد.
اختصار

مادۀ چهارم:
یاد میشود.» اداره«این طرزالعمل، بنام قوۀ قضائیه و لوی ارنوالی ج.ا.ا در 

ج.ا.اارنوالی چگونگی تقاضاء و ارائۀ اطالعات در قوۀ قضائیه و لوی 
تقاضاء اطالعات

مادۀ پنجم:
را ترتیب یا فورم خویش) متقاضی می تواند به منظور کسب اطالعات از اداره درخواست کتبی ١(

طه اداره مراجعه نماید.تقاضاء اطالعات را خانه پری و به مرجع مربو
) این ماده طور آنالین نیز صورت گرفته میتواند.١) تقاضای مندرج فقرۀ (٢(

مرجع اطالع رسانی
مادۀ ششم:

به منظور تأمین حق دسترسی به اطالعات، مرجع اطالع رسانی در چوکات اداره در دو بخش ذیل 
فعالیت می نماید:
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افراد و اشخاص.گی به تقاضای اطالعات ه الف: بخش رسید
) قانون دسترسی به اطالعات.١٥ب: بخش نشر ساالنۀ اطالعات مندرج مادۀ (

مکلفیت مسؤل اطالع رسانی در اداره
مادۀ هفتم:

) مسؤل اطالع رسانی در اداره مکلف به انجام وظایف مندرج احکام قانون دسترسی به اطالعات  ١(
و احکام این طرزالعمل میباشد.

) این ماده توسط الیحۀ جداگانه و در همآهنگی ١حیت های مسؤل مندرج فقرۀ () وظایف و صال٢(
با کمیسیون دسترسی به اطالعات و کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، تنظیم میگردد.

ارائۀ اطالعات
مادۀ هشتم:

سی به اداره در ساحۀ کاری خود، مکلف به ارائۀ هر نوع اطالعات تقاضاء شدۀ مندرج قانون دستر
اطالعات، سایر اسناد تقنینی نافذه و این طرزالعمل میباشد.

موارد ممنوعیت ارائۀ اطالعات در اداره
مادۀ نهم:

ارائۀ اطالعات ذیل در امور کاری اداره ممنوع میباشد:
.اصل فیصلۀ محاکم و اصل قرارها-١
داخلی وخارجی در نقل فیصله یا قرار های مربوط به جرایم امنیت عامه، جرایم علیه امنیت-٢

.صورتیکه امنیت عامه را به مخاطره بیندازد
نقل فیصله یا قرار های قضایی مربوط به اطفال، قضایای خشونت علیه زن و قضایای -٣

.فامیلی، برای اشخاصی که از شاملین قضیه نباشند
( قباله ها، حصروراثت خط، وکالت خط، وصایت خط، قیم خط، معلومات راجع به وثایق-٤

یقه سرپرستی اطفال) برای اشخاصی که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن ترتیب نگردیده باشد، به و ث
استثنای اسناد و وثایق زمین های دولتی و اسناد زمین های که وجوه خریداری آنها مورد شک قرار 

.داشته باشد
.اندازدارنواالن ویا اقارب آنها را به مخاطرهاطالعات شخصی ایکه، امنیت قضات، -٥
.گزارش جلسات قضایی که به حکم قانون یا تجویز محکمه سری دایر می گردد-٦
نقل محضر جلسات قضایی در صورتیکه جلسات قضائی سری باشد، قبل از صدور حکم -٧

محکمه.
افشای شهرت مظنون، متهم، مگر اینکه محکمه ذیصالح طبق حکم قانون در حکم خویش -٨

.طوری دیگری تصریح نموده باشد
.علومات که محافظت  شهود و اهل خبره را اخالل نمایدم-٩



ارنوالیطرزالعمل دسترسی به اطالعات وطبقه بندی آنها در قوه قضائیه و لوی  قضاء

١٢

ارایۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای اطفال.-١٠
ارائۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای فامیلی و خشونت علیه زن، برای اشخاصیکه ذیدخل -١١

قضیه نباشند، مگر به رضایت آنها.
شده آسیب معاینات طب عدلی در مورد اطفال، زنان در صورتیکه به شخص معاینه -١٢

.اجتماعی یا روانی برساند
.معلومات ارایه شده توسط شهود تا زمان صدور حکم قطعی محکمه-١٣
.شواهد واسناد الزام آور درجرایم منافی اخالق -١٤
.شواهد واسناد الزام آور درقضایای تخلفات اطفال-١٥
.داظهارات شامل اوراق دوسیه قبل از صدور حکم برای اشخاصی که ازشاملین قضیه نباش-١٦
.شهرت افرادی که درپروسۀ عدلی وقضائی قابل تعقیب عدلی قرار داشته باشند-١٧
ارنوالی تعقیب قضائی قبل از نهائی ارنوالی تحقیق قبل از نهائی شدن اتهامنامه وتصمیم -١٨

.شدن صورت دعوی
.) قانون اجراات جزائی٧) مادۀ (١١دسترسی به نقل اوراق با رعایت فقرۀ (-١٩
.مراحل کشف جرم، قبل از نهائی شدن پروسۀ کشفمعلومات راجع به -٢٠
.اوراق مربوط به قضایای خشونت علیه زن وفامیلی مگر به رضایت متضرر قضیه-٢١
.گزارشات تفتیش قبل از نهائی شدن-٢٢
.نظریات تدقیقی قبل از تأیید یا تصویب اداره-٢٣
.نظریات کمیسیون های تجدید نظر قبل از نهائی شدن-٢٤
.یت های مندرج قانون دسترسی به  اطالعاتموجودیت سایر ممنوع-٢٥

حل منازعه
مادۀ دهم:

) قانون دسترسی به اطالعات قابل تطبیق ٣٤در صورت بروز منازعه میان متقاضی و اداره، مادۀ (
میباشد.

تعدیل
مادۀ یازدهم:

پیشنهاد تعدیل این طرزالعمل از جانب کمیسیون دسترسی به اطالعات و جامعۀ مدنی، بادر )١(
اشت دالیل قانونی و معقول، صورت گرفته می تواند.نظرد

مرجع صادر کنندۀ هدایت مبنی بر تعدیل این طرزالعمل، شورایعالی اداره  بوده که در )٢(
همآهنگی با کمیسیون دسترسی به اطالعات صورت می گیرد.

برای تسوید تعدیل این طرزالعمل کمیتۀ یی با ترکیب ذیل ایجاد میگردد:)٣(
حکمه .نمایندۀ ستره م-١



ارنوالیطرزالعمل دسترسی به اطالعات وطبقه بندی آنها در قوه قضائیه و لوی  قضاء

١٣

نمایندۀ لوی ارنوالی.-٢
نمایندۀ کمیسیون دسترسی به اطالعات.-٣
نماینده گان نهاد های جامعۀ مدنی.-٤
نماینده گان رسانه ها.-٥
نمایندۀ انجمن حقوق دانان.-٦

انفاذ    
مادۀ دوازدهم:

.، مرعی االجراء میگرددادارهاین طرز العمل بعد از تصویب شورای عالی 



داسالمی شریعت موخې (مقاصد) قضاء

١٤

عنایت اهللا حافظتوالونه: قضالیک

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٢٤(

فھرست :

١٤...............................................مصلحتونه) اتینیالتحس(نيیتحس: مېیدر
١٥....................................................ده؟هموخهنومصلحتونيیتحسد

١٥.............................................ي؟ېکراجعتهشيهمصلحتونهنيیتحس
١٥..........................................................:ونهیامصلحتونونيیتحسد

١٥..............................................................:ېکعباداتوپهاتینیتحس
١٦..............................................................:ېکعاداتوپهاتینیتحس

درېیم: تحسیني (التحسینیات) مصلحتونهدرېیم: تحسیني (التحسینیات) مصلحتونه
چې زه ترې دلته یو و په النـدې  علماوو د تحسیني مصلحتونو لپاره  شمېر تعریفونه بیان کي 

توه ستاسې مخې ته دم:
امام غزالي رحمه اهللا یې دا رنه تعریفوي: هغه ه چې د ضروریاتو او حاجیاتو په ای کې نه، بلکې 
د مزایاوو او مرتبو د تزیین او تحسین په ای کې واقع کېي، د عباداتو او معامالتو په کولو کـې د  

١او د غوره اخالقو او نېکو عاداتو خپلول تحسینیات بلل کېي.ې طريقې مراعات کول
اهللا یې داسې تعریفوي: د نېکو عاداتو السته راول او د نجسو شوو حاالتو خـه  ةامام شاطبي رحم

ه کول، هغه چې لوو ذهنونو منلې وي، چې دا چاره وله په غوره اخالقو کې سره رانغال شوې 
٢ه ده.عبارت له تحسینیاتو خ

  ابن عاشور رحمه اهللا وايي: تحسیني مصحلتونه هغه دي چې پر هغو سره د امت حال د کمال پـو
ته په داسې توه ورسېي چې په امن کې په امنه توه ژوند وکي او د ن پر واندې یو داسې 

واقـع  انی ای خپل کي چې د خلکو نظرونه را جلب  او اسالمي امت یې په وسیله مرغوب 
شي، پرته له شکه چې نېک عادات په دې برخه کې ستر رول لري، هغه که عام عادات وي لکـه د  

.۱/۴۱۸. المستصفی، ۱۶۹شفاء الغلیل، ١
.۲/۲۲الموافقات، ٢



داسالمی شریعت موخې (مقاصد) قضاء

١٥

عورت پول او یا د ينو امتونو اني فطري عادات او یا هم لکه د يرې لویول وي، په وله کې 
١هغه عادات چې د لوې کچې انسانانو لید لوری یې انته اکي تحسینیات شمېرل کېي.

تحسیني مصلحتونو موخه ه ده؟ تحسیني مصلحتونو موخه ه ده؟ د د 
تحسیني مصلحتونه د حاجي مصلحتونو مالت کوي، که چې په مطلقه توه د تحسیني مصـلحتونو  
له و خه په حاجي مصلحتونو کې په یو ول د ولونو سره وي رامنته کېي، همـدا  

پوي، په وله کې شان تحسیني مصلحتونه د ضروري او حاجي مصلحتونو خدمت کوي او هغوي بش
امت په غوره اخالقو او کالوو سره داسې د کمال پو ته رسوي چې هروک ورته د نېدېوالي 

٢او په کې د دننه کېدو لیوالتیا کاره کوي.
تحسیني مصلحتونه ه شي ته راجع کېي؟تحسیني مصلحتونه ه شي ته راجع کېي؟

لکه رنه چې حاجي مصلحتونه ضروري مصلحتونو ته راجع کېي پـه ورتـه توـه تحسـیني     
صلحتونه هم ضروري مصلحتونو ته راجع کېي، که چې ضروري مصلحتونه اصل دي، د بېلې م

په توه پاکوالی، د عورت پول او د نجاست خه پاکوالی لومني اصل ته چې هغه د دین ساتنه ده 
راجع کېي، د خوراک او اک آداب او له خبائثو خه ه کول، دوه یم اصل ته چې هغـه د  

ده راجع کېي، د ې اکل او ه زندي ورسره کول درېیم اصل ته چې هغه د نسل نفس ساتنه
کول پنم اصل ته چې هغـه د  لتساتنه ده راجع کېي، همدا شان حالل کاروبار او په فقیرانو 

٣مال ساتنه ده راجع کېي او په ورته توه نور...
وېي، نه خلک په مشقت او حـرج  خو کله چې تحسینیات نشت شي، د ژوند چارې ورسره نه 

کوي.احساسکې لوېي، بلکې د خجالت
د تحسیني مصلحتونو ایونه:د تحسیني مصلحتونو ایونه:

د فقهې ول بابونه پر تحسینیاتو باندې مشتمل دي، لکه د عباداتو، عاداتو، معامالتو، شرعي عقوباتو، 
.اخالقو او نور بابونه

تحسینیات په عباداتو کې:تحسینیات په عباداتو کې:
ته د ننوتلو پر مهال د کلې او نوې جامې په تـن کـول، د شـکل    پاکوالی، عورت پول، جومات

کلي کول، اهللا جل جالله ته په نوافلو سره ان نېدې کول لکه نفلي صدقې، لمونونـه او روژې  
٤نیول او داسې نور...

.۳۰۸-۳۰۷مقاصد الشریعة  االسالمیة، البن عاشور، ١
.۱۳۹-۱۳۸. علم مقاصد الشارع، عبدالعزیز ربیعة، ۲/۳۱الموافقات، ٢
.۱۲۳-۱۲۲الشاطبي و مقاصد الشریعة، حمادي العبیدي، ٣
.۲/۲۲الموافقات، ٤
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تحسینیات په عاداتو کې:تحسینیات په عاداتو کې:
پـاکوالي  د خوراک او اک آداب مراعات کول، د پلیت خوراک او اک خه ه کول، د

خیال ساتل، د عورت پول، ولو سره نېک چلند، په غوره اخالقو سره ـان سـمبالول او داسـې    
١نور...

تحسینیات په معامالتو کې:
د نجاساتو، اضافه اوبو او وو له پېر او پلور او همدا شان د و له امامت خه منع کول او داسې 

٢نور...
::تحسینیات په جنایاتو او عقوباتو کېتحسینیات په جنایاتو او عقوباتو کې

په جهاد کې د و، کوچنیانو او راهبانو له وژلو، له غدر، مثلې او د مي او ژوندې شـخص لـه   
٣سوولو خه منع، د غدر حراموالی او په ژمنو او تونونو باندې وفا کول او داسې نور...

تحسینیات د اخالقو په ر کې:تحسینیات د اخالقو په ر کې:
یو کلي اسالمي امت د رامنته کولو د فرد او ولنې مهذبول او په داسې الره باندې برابرول چې د 

  برخو کې د نـ ولنیز، اقتصادي، تعلیمي او تکنالوژ ،المل شي چې یاد اسالمي امت په سیاسي
٤لپاره یوه انې نمونه وري او خپله استازولي په سمه توه ترسره کي.

.۲/۲۲مخکین مرجع، ١
.۲/۲۲مخکین مرجع، ٢
.۲/۲۳مخکین مرجع، ٣
.۱/۱۰۰قاصد الشرعیة، نورالدین الخادمي، الم٤



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء
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١تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان
مند غوریترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مست

احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
قسمت اخیر

فهرست:

سوممبحث
١٨.............................................................انیحنبلمذهبدرقسامت

چهارممبحث
١٩.............................................................انیمالکمذهبدرقسامت

پنجممبحث
٢٨.........................................................هیدیزبمذهدرقسامتاحکام

ششممبحث
٣٢..............................................................هیجعفرمذهبدرقسامت

چهارمفصل
٣٤..............................................................اثباتگریدلیوساوادله

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

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



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء

١٨

مبحث سوممبحث سوم
١١قسامت در مذهب حنبلیانقسامت در مذهب حنبلیان

تعریف قسامت:-٦٠٥
در تعریف آن گفته اند: قسامت مصدر اَقسم قساماً و قسامًۀ است و معنی آن، سوگند خورد سوگند 

خوردنی میباشد.
در اصطالح عبارت است از سوگند های متکرر در دعوی قتل.

شروط قسامت:-٦٠٦
قسامت ثابت نمی شود مگر به دعوی قتل از مدعی قسامت برابر است که مدعی قسامت زن باشـد  

یا مرد، آزاد باشد یا غالم، مسلمان باشد یا ذمی. اما در جراحت ها قسامتی نیست.
دعوی قسامت شنیده نمی شود مگر آنکه تحریر شده باشد به این صورت که بگوید: این شخص یـا  

ن فالنی نام کسی را کشته است عمداً یا به شبه عمد یا از روی خطا که من ولی مقتول هسـتم و  ای
صفت قتل را بیان نماید، همان گونه که در قسامت پیدا شدن مقتول در موضعی شرط است کـه در  

میان اهل آن موضع و مقتول عداوت و لوث (قرینه) وجود داشته باشد.
آشکار در میان مقتول و مدعی علیه.(لوث): عبارت است از دشمنی 

روایت دوم از امام احمد در باره (لوث) آن است که گفته اند: هرچیزی که به ظن غالـب، صـدق   
ادعای مدعی را برساند لوث گفته می شود.

قاضی از حنابله شرط دانسته است که باید در موضع دشمنان مقتول که جسد وی در آن موضع پیدا 
ایشان در آنجا سکونت نداشته باشد.شده است، دیگری از

چگونگی قسامت و آنچه که بدان واجب میگردد:-(مکرر)-٦٠٦
اولیای مقتول بر علیه کسیکه او را قاتل می پندارند، اگر گمان غالب داشتند که مقتـول را کشـته   

د، اگـر  است، گرچه آنان از مکان قتل غایب باشند، پنجاه قسم میخورند. بعد ازینکه سوگند خوردن
قتل عمد و عدوان را باالی مدعی علیه داشتند مستحق دم مدعی  علیه میگردند، فرق نمی کند کـه  

مقتول مرد باشد یا زن.
اگر مدعیون سوگند نخوردند، مدعی علیه پنجاه سوگند میخورد که او مقتول را نکشته اسـت و از  

دعوی براءت می یابد.
مدعی علیه نیز رضایت ندادند، امام دیـت مقتـول را از   هرگاه مدعیون سوگند نخوردند و به یمین

بیت المال برای اولیای وی بپردازد.
دیگر اینکه در قسامت کسانی که سوگند میخورند آنها مردان هستند و اطفال و زنان سـوگند داده  

نمی شوند.

، و مابعد آن.٣، ص ١٠المغنی والشرح الکبیر، ج -١
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قول مجروح که فالنی مرا کشته است:-٦٠٧
پیش از مردنش گفت که: فالنی مرا کشت، یا گفـت  هرگاه شهود، شهادت دادند به اینکه مجروح

که خون من به گردن فالنی  است، این قول وی تا زمانی که لوث یعنی قرینۀ بمعنی کـه مـا ذکـر    
کردیم از وجود عداوت آشکار در میان مقتول و کسیکه گمان برده می شود او را کشـته اسـت،   

نباشد، موجب قسامت نمی گردد.
مبحث چهارممبحث چهارم

مذهب مالکیانمذهب مالکیانقسامت درقسامت در
١قول مالکیان در بارۀ قسامت و اسباب و شروط آن:-٦٠٨

مالکیان از قسامت به صورت ایجاز گفته اند: قسامت عبارت است از پنجاه سوگند بـر اثبـات دم   
مقتول.

سبب قسامت: کشته شدن شخص مسلمان آزاد است، گرچه به سن بلوغ نرسیده باشد، در محـل  
عنی این قتل باید همراه با لوث باشد و (لوث) عبارت از امری است که لوث یعنی در محل تهمت. ی

از آن گمان غالب به صدق ادعای مدعی مبنی بر اینکه فالن کس قاتل است، پیدا می شود.
به ضرب و جرح یا مسمومیت و مانند آن قسامتی الزم نیست. همان گونه که در قتل غالم با قتـل  

کافر قسامتی الزم نمی باشد.
انواع لوث (قرینه):-٦٠٩

ما گفتیم که: لوث عبارت است از امری که غالب گمان به صدق مدعی از آن پیدا می شود. پـس  
بنابر این لوث قرینه یی است که غلبۀ ظن را به صدق مدعی استدعا می کند.

مالکیان برای لوث که وجود آن در قتلی که موجب قسامت میگردد، شرط است، مثال های آتی را 
به حیث انواع لوث آورده اند:

نوع اول از لَوث (قرینه):-٦١٠
گفتن مقتول پیش از مردنش: فالنی او را کشته است:-اوالً

بالغ، -یعنی مقتول قبل از موتش-این گفتن (مقتول) لوث پنداشته می شود، مشروط بر اینکه قایل آن
پـس هرگـاه   ٢یه، عداوتی هم نباشد.عاقل، آزاد و مسلمان باشد و اینکه در میان قایل و مقول عل

مجنی علیه قبل از مردنش در حالیکه واجد اوصافی بود که ما آن ها را ذکر کردیم، گفت: فالنـی  

و مابعد آن، منح الجلیل للشـیخ محمـد   ٢٨٧، ص ٤الشرح الکبیر للدردیر و حاشیۀ الدسوقی، ج -١
، و مابعد آن.٤٣٥، ص ٤علیش فی شرح مختصر خلیل، ج 

رخی از مالکیان گفته اند، عداوت مانع اعتبار قول مقتول قبل از مردنش نمی گردد که: فالنـی او را  ب-٢
کشته است بلکه عداوت در این صورت صدق مدعی را مؤکد می سازد، زیرا عداوت ظن قتل را در بردارد، 

بخالف دعاوی دیگر. (مؤلف)
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مرا عمداً یا خطأً به قتل رسانید، گرچه قایل غیر عادل باشد و ادعای قتل خـود را بـاالی شـخص    
ل زمانۀ خود هم باشد بر قـول مشـهور   پرهیزکاری بکند، بلکه اگر آن مدعی علیه پرهیزکارترین اه
مذهب مالکیان، این قول وی لوث (قرینه) پنداشته می شود.

جواب از یک اعتراض:-٦١١
بر مالکیان در اعتبار دادن شان قول مجنی علیه را مبنی بر اینکه: فالنی او را به قتل رسانیده است با 

، اعتراض کرده اند.وجود آنکه قول مجنی علیه ادعای مجرد و بدون بینه است
طوری که معلوم است، خون انسانی از مال بزرگتر میباشد، در حالیکه اگر شخصی در وقت مـوت  
خود بگوید که: این مبلغ از مال بر ذمۀ فالنی دارم، این گفتۀ وی بدون بینه تصدیق نمی شود مگـر  

نی مرا کشته است بدون بینه آنکه برای اثبات آن بینه یی اقامه گردد، پس آن قول  مجنی علیه که فال
یی که آن را به اثبات برساند چگونه معتبر پنداشته می شود؟ و در حدیث صحیحین از ابـن عبـاس   

لـویعطی النـاس   «رضی اهللا عنهما روایت کرده اند که نبی کریم صلی اهللا علیه وسلم فرموده اند: 
»دعی والیمین علی المدعی علیهبدعواهم الدعی ناس دماء رجال و اموالهم، ولکن البینۀ علی الم

ترجمه: اگر به مردم به مجرد دعوای شان، مدعی بها داده شود، هر آینه مردمی می آیند و خون ها و 
ولیکن اقامۀ بینه بر عهدۀ مدعی و یمین سوگند بر ذمۀ مدعی -اموال مردم دیگری را دعوا می کنند

علیه است.
ند که: این دعوی، مشابهتی به دعـوی مـالی و دیگـر    مالکیان از این اعتراض چنین جواب گفته ا

دعاوی ندارد، زیرا این دعوی اصلی است قایم به ذات خود و عظمت خون انسانی، مؤید قبول قول 
مقتول قبل از موت اوست که میگوید: فالنی او را کشته است، به دلیل اینکه گاهی گفته می شـود  

قول او را مدار اعتبار قرار داده است و اینکـه  که: شریعت اسالمی به جهت عظمت خون انسانی،
انتظار شهود باعث ضایع شدن معرفت قاتل میگردد، بخصوص آنکه غالباً وقایع قتل به طور خفیه رخ 
میدهد، از طرف دیگر مجنی علیه به زودی میمیرد و نزدیک بودن فرا رسیدن اجل و مرگ خود را 

بازگشت وی بطرف آخرت و بـازپرس و محاسـبه   عمیقاً احساس می کند و کسیکه یقین کند که
است و مشرف به موت میباشد، پس الزم است که بر ادعای دروغ بر دیگری متهم نگردد کـه او  
وی را به قتل رسانیده است و متسبب قتل وی به طور ظلم و غیر حق شود در حالیکه میدانـد کـه   

خداوند (ج) از او بر این ادعا حساب میگیرد.
ن به صدق مجنی علیه در این حالت راجح پنداشته می شود و غلبۀ ظـن در معـامالت و   لذا غلبۀ ظ

احکام دنیاوی به منزلۀ یقین است. آیا نمیدانند که ما به شهادت یکنفر شاهد در صورتیکه غلبۀ ظـن  
ما به صدق وی حاصل شود، تصمیم اتخاذ می نمائیم؟ و این امر مؤکد و مؤید گفتۀ ماست که غالب 

مردم در وقت نزدیکی مرگ، توبه، استغفار، ندامت از تقصیر، ندامت از ترک اعمال خیر و احوال 
رد مظالم به صاحبان آن ها است، پس چگونه ممکن است که غلبۀ ظن ما در مورد کسیکه در پـی  
توشۀ راه آخرت است، این طور باشد که او متسبب قتل یک شخص بی گناه به ادعای دروغین قتل 
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س این امر خالف ظاهر و خالف عادت است، با وجود تشدید در حکم آن که عبارت خود گردد؟ پ
است از پنجاه یمین (سوگند) مغلظه (گران و سنگین) به جهت احتیاط در صیانت خون انسـانی، و  

مدار احکام شرعی استوار بر غلبۀ ظن است.
بقای اختالف (در مسأله فوق) در میان فقهای مذهب مالکی:-٦١٢
ود اینکه مشهور در مذهب مالکی، عبارت است از اعتبار قول مجنی علیه در وقت مـوت وی  با وج

که: فالن کس او را کشته است و با وجود رد بر کسیکه بر قبول قول وی اعتراض کرده است بـه  
رد قانع کنندۀ که ما آن را در فقرۀ سابق ذکر کردیم، فقهای مالکیه بر اختالف شان در این مسـأله  

مانده اند، برخی بر این قول اند و آن را تأیید کرده اند و بلکه بر قبول آن مبالغه نموده انـد و  باقی 
برخی آن را قبول نکرده اند.

فقیه ابن عرفه که از فقهای مشهور مالکی است، میگوید: هرگاه مجنی علیه قبل از موت در حالیکه 
که: فالنی عمداً مرا کشته است، گرچه طفل بالغ، عاقل، مسلمان و آزاد باشد گرچه زن باشد بگوید 

یا غالم یا زن و یا ذمی باشد، پس این قول وی لوث (قرینه) شمرده می شود، گرچه مجنـی علیـه   
صالح ترین شخص هم شهری خود را که بدین گونه عملی متهم نمیشود، به قتل خود متهم نمایـد،  

بر قبول قول وی نظر داده انـد، پـس   پس طوری که ابن عرفه می گوید، اکثر اصحاب امام مالک 
ورثۀ وی سوگند (قسامت) داده میشوند وانگهی مدعی علیه را به قصاص آن به قتل میرسانند.

ابن عبدالحکم فقیه دیگر مالکی گفته است: ما به قول ابن القاسم چنین نمی گوئیم و رأی ما بر قبول 
به اینکه فالنی او را کشته است.قول وی نیست، یعنی قبول قول مجنی علیه قبل از مردنش 
فقیه اللخمی گفته است که قول ابن الحکم درست است.

قول راجح و برتر در این مسأله:-٦١٣
به نظر من در این مسأله نظریۀ اعتبار دادن به قول مجنی علیه بر اینکه فالنی مرا کشته است رجحان 

شد ولی این ادعا بینه شمرده نمیشـود کـه   دارد، این قول مجنی علیه قرینۀ بر صدق ادعای وی میبا
مبنای حکم شده بتواند، بلکه میتواند نقطۀ حرکتی باشد به سوی بررسی بیشـتر و تحقیـق مزیـد،    
پیرامون این قول و ادعای مجنی علیه و غالباً باعث وصول به حقیقت میگردد. زیرا مجنی علیه گاهی 

ه قول وی مبنای رسیدن به استنتاجی میگـردد، بـه   در آنچه که ادعا می کند، به خطا میرود، یا اینک
علت وجود عداوت در میان مجنی علیه و میان کسیکه او را به قتل خود متهم مـی کنـد و ایـن    
احتماالتی است که وارد می آیند، پس الزم است تا به آنها اعتبار داده شود همان گونـه کـه الزم   

داده شود، از همین رو من گفتم کـه اظهـارات   است به اظهارات مجنی علیه قبل از مرگش اعتبار
مجنی علیه میتواند، قرینه و سرنخی باشد برای تحقیق و بررسی مزید و بلکه میتواند ادلۀ اثبات دیگر 
را تقویت ببخشد ولکن بر پایۀ بینۀ که قاضی آن را مبنای حکم خود قرار میدهد، نمی رسد (به تنهای 

.خود دلیل اثبات پنداشته نمی شود)
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نوع دوم از لوث (قرینه):-٦١٤
ادعای فرزند بر اینکه پدرش او را به پهلو خوابانده و ذبح کرده است:

هرگاه فرزند قبل از مرگش یا در حین مردنش، ادعا نماید که پدرش او را به پهلو انداختـه و او را  
بل از آنکـه نفـس   ذبح کرده است یا شکمش را پاره کرده است یا مانند این ها چیزی را گفت و ق

های آخرش را بکشد، گفت: پدرش کسی است که به همین کیفیت او را کشته است، قول فرزنـد  
(لوث) شمرده می شود. از همین رو ابن القاسم فقیه مشهور گفته است: اولیای آن فرزند مقتـول،  

سوگند میخورند و پدرش را به طور قصاص به قتل میرسانند.
مرا به آهنی و مانند آن از آن چیزهای که باعث قتل نمی شوند، زده است اما اگر فرزند گفت: پدرم

یا این طور گفت: پدرم مرا کشت و چیزی دیگری را بر این گفتۀ خود نیفزود یا گفت: مرا از روی 
خطا کشت، پس قسامت الزم میگردد و به سبب آن، دیت قتل خطا یا دیت مغلظه (گران، سـنگین)  

ود.در قتل عمد واجب می ش
نوع سوم از لوث (قرینه):-٦١٥

ادعای  زن بر شوهرش که وی او را به قتل رسانیده است:
هرگاه زنی در هنگام مردنش ادعا نماید که شوهرش او را به قتل رسانیده است، قسـامت واجـب   
میگردد پس اولیای وی سوگند میخورند و شوهرش را قصاصاً به قتل میرسانند، بر اسـاس روایـت    

در مذهب مالکیان. یعنی اولیای آن زن سوگند قسامت را میخورند وانگهی بر اساس روایت مشهور 
مشهور  از مذهب مالکیان مستحق گرفتن قصاص از شوهر آن زن مقتوله میگردند.

شرط قبول شدن ادعای مجنی علیه قبل از مردنش:-(مکرر)-٦١٥
را ذکر نمودیم، تنها وقتی قبـول مـی   ادعای آن گروه از مجنی علیهم که در فقرات گذشته آن ها

شود، که مجروحیتی در آنها دیده شود و همین است مراد از این گفتۀ ایشان: باید در بدن مجنـی   
علیه خون ریزی سرخ بوده باشد. اثر ضرب و هم چنان اثر مسمومیت به منزلۀ جرح پنداشـته مـی   

شود.
از آن است که با آن مجروحیتی و اثر ضـربی  اما آنچه را که خون آلودگی سفید می نامند و عبارت

نباشد، در روایت مشهور مذهب مالکیان ادعای قتل پذیرفتنی نیست و در نتیجه ادعای صـاحب آن  
یعنی مجنی علیه به اینکه فالنی او را کشته است قبل از مردنش قبول نمیشود.

، یا خون من بـه گـردن   بنابر این هرگاه مجنی علیه قبل از موت خود گفت: فالن کس مرا کشت
فالنی است، در حالیکه در بدن وی جرحی و اثر ضربی نبود، گفتۀ وی قبول نمیشود مگر آنکه این 
قول و ادعایش به وسیلۀ اقامۀ بینه ثابت گردد و این روایت مشهور مذهب مالکیان است، بر خالف 

تبار آن به حیث (لوث) یعنی برخی از فقهای مذهب مالکی که قایل اند به قبول قول مجنی علیه و اع
قرینه. پس در نزد ایشان اولیای مجنی علیه به سوگند های قسامت، سوگند یاد می کنند.
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مجنی علیه در مورد کسیکه او را کشته است مطلق قتل را می گوید یا آن را به قتل عمد یا -٦١٦
خطا مقید می سازد:

او را کشته است، ادعای مطلق نمود و تصریح هرگاه مجنی علیه قبل از موت خود در مورد کسیکه 
نکرد که آیا او را عمداً کشته است یا از روی خطا، مانند اینکه گفت: خون من نزد فالنی است، یا 
مرا فالنی به قتل رسانید و این گفته اش را مقید به عمد یا به خطا ننمود و اولیای وی آن را به عمـد  

نند بر همان قیدی که آن را بیان نموده اند، ادعای قسامت نماینـد،  یا به خطا بیان کردند، آنان میتوا
در صورت قتل عمد، مستحق قصاص قاتل و در صورت قتل خطا، مستحق دیت میگردند، اما اگـر  

–مجنی علیه بگوید که فالنی مرا عمداً یا خطأً کشت و اولیای وی مخالف قول وی ادعای کننـد  
د به قتل رسانید و اولیای وی میگویند نی. بلکه او را از روی خطـا  مثالً او میگوید: مرا به طور عم

کشته است یا به عکس آن، پس در این صورت اولیای مجنی علیه سوگند داده نمی شوند و خـون  
مجنی علیه هدر می شود و رجوع اولیای مقتول بعد از مخالفت شان با مجنی علیه پذیرفتـه نمـی   

ولیای مجنی علیه با وی نیز خون وی را باطل می کند و قسـامت  شود. هم چنان مخالفت بعضی از ا
منتفی میگردد.

اگر مجنی علیه بطور مطلق گفت که مرا فالنی کشته است و این قول خود را به قتل عمد یـا قتـل   
خطاء مقید ننمود و اولیای وی همگی گفتند  که او را به طور عمد کشته است ولی از سوگند های  

ند و خودداری ورزیدند، در این صورت نیز دم مقتول باطل میگردد و اولیای وی قسامت نکول کرد
هیچ چیزی از قصاص یا دیت را مستحق نمی شوند.

نوع چهارم از لوث (قرینه):-(مکرر)-٦١٦
شهادت دو نفر شاهد:

مجروح هرگاه دو نفر شاهد ادای شهادت نمایند که ما بر سبیل معاینه دیدیم که فالنی مجنی علیه را
کرد یا او را زد گرچه اثری از جرح یا ضرب در بدن مجنی علیه نباشد، فرق نمی کند که جنایـت  
عمدی باشد یا از روی خطا، پس قسامت برای اولیای مقتول ثابت میگردد و به اثر آن آنها در قتـل  

بـه  عمد مستحق قصاص و در قتل خطا مستحق دیت می شوند، یا دو نفر شاهد، شهادت بدهنـد   
اینکه قبل از موت خویش، اقرار نموده است که فالنی مرا عمداً یا خطاًء مجروح کرده یـا مـورد   
ضرب قرار داده است، پس در این صورت نیز اولیای مقتول قسم داده می شوند و آنگـاه در قتـل   
عمد مستحق قصاص و در قتل خطاء مستحق دیت میگردند، البته ولی مقتول، این طور سوگند یـاد  

ی کند: سوگند به خدای که هیچ معبودی بر حقی جز او نیست که مقتول نمرده اسـت مگـر از   م
ضرب یا جرح این جانی.

نوع  پنجم از (لوث) (قرینه):-٦١٧
شهادت یک نفر از چشم دید خویش:
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این امر به این صورت است که یک نفر شاهد از معاینه و چشم دید خود شهادت می دهد که فالنی 
ه را مجروح کرد یا مورد ضرب قرار داد خواه عمد باشد یا خطاء، پس اولیـای مقتـول،   مجنی علی

پنجاه قسم داده می شوند که این شخص مجنی علیه را مجروح ساخته و یا او را زده است و او بـه  
اثر این تجاوز مرده است.

ت: مرا فالنی به طور یا یک نفر شاهد به اقرار مقتولی که بالغ بوده باشد شهادت می دهد که او گف
عمد مجروح کرده یا زده است، این اقرار که به شهادت یک نفر بر جانی صورت گرفته باشد، لوث 
(قرینه) شمرده می شود که قسامت بدان ثابت میگردد، لذا اولیای مقتول پنجاه سوگند میخورنـد،  

گند قسامت را یاد ولی یک سوگند برای تکمیل نصاب یک نفر شاهد ضرور است وانگهی پنجاه سو
می کنند.

نوع ششم از لوث (قرینه):-٦١٨
شهادت یک نفر عادل به معاینه قتل مجنی علیه:

یک نفر عادل از معاینه قتل مجنی علیه عمداً یا خطأً شهادت می دهد، پس  اولیای مقتول با شهادت 
آن یک نفر سوگند میخورند وانگهی مستحق قصاص یا دیت می  شوند.

نفر زنان عادل به جای شهادت یکنفر مرد عادل ایستاده می شوند، همان گونه که گفتیم شهادت دو 
شهادت آنان در سایر دعاوی به جای یک مرد عادل مورد قبول واقع شده و لوث (قرینه) پنداشته می 

شود.
هم چنان اگر یک نفر شاهد عادل می بیند که شخص مقتول، در خون خود می طپد و شخصی کـه  

ه قتل اوست در نزدیکی او قرار دارد و بر او آثار خون که عالمۀ قتل است دیده میشود و او متهم ب
به همین چشم دید خود ادای شهادت می کند، پس این حالت نیز لوث (قرینـه) پنداشـته شـده و    

مستوجب قسامت میگردد.
تعدد لوث (قرینه) قسامت را نفی نمی کند:-٦١٩

شد، مانند شهادت یک نفر عادل به معاینۀ قتل با شهادت دو نفر عدل بر هرگاه لوث (قرینه) متعدد با
قول مجنی علیه که مرا فالنی کشته است، این تعدد بدون قسامت و به تنهایی آن موجب قصاص یـا  

دیت نمی گردد، بلکه برای وجوب قصاص یا دیت، قسامت الزم و ضروری است.
:آنچه که لوث (قرینه) پنداشته نمی شود-٦٢٠

پیدا شدن مقتول گرچه مسلمان هم باشد، در قریۀ قومی گرچه مسلمان هم باشند، اگـر مـردم   -أ
دیگری با آنها در آن قریه یکجا سکونت داشته باشند، لوث (قرینه) شمرده نمی شود. در صـورتیکه  

مت مردم دیگری در آن قریه با آنها یکجا سکونت نداشته باشند، لوث (قرینه) پنداشته شده و قسـا 
واجب میگردد، چنانچه در قضیۀ عبداهللا بن سهل که در خیبر کشته شده بود، پیامبر (ص) به پسـر  
کاکاهایش حویصۀ و محیصۀ، قسامت را الزم گردانید، زیرا در خیبر تنها یهودیان بود و باش داشتند 

و کسی دیگری با آنها در آنجا سکونت نداشت.
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ه) پنداشته نمیشود که موجب قسامت گردد بلکه ایـن  مردن شخص در  بین ازدحام لوث (قرین-ب
گونه مردن هدر است و اثری بر آن مرتب نمی گردد.

حکم مسأله که قاتل در بین گروهی از مردم پنهان شود:-٦٢١
هرگاه دو نفر بر شخصی شهادت دهند که او شخص دیگری را کشت و در بین گروهی از مـردم  

هر واحدی از آن جماعت، پنجاه یمین داده شود تا اتهام قتل همۀ خود را پنهان نمود و شناخته نشد،
آن ها را شامل گردد، وانگهی دیت مقتول از اموال خود آن جماعت اخذ گردد خـواه  سـوگند   

ضرورتی به قسامت بر اولیای مقتول هم نیست.-بخورند و خواه نکول کنند
قطع و یقین یکی از آن ها کاذب اسـت  از این جهت بر تمامی آنها دیت واجب میگردد که به طور 

در حالیکه او هم معلوم و شناخته شده نیست.
هرگاه  برخی از آن جماعت سوگند یاد کنند و برخی دیگر شان نکول نمایند، پس تمام دیـت بـر   
کسانی الزم میگردد که از سوگند نکول کرده اند. البته بدون قسامت از اولیای مقتول و اگر همـۀ  

خوردند، دیت بر همۀ شان الزم میگردد.آنان سوگند 
هرگاه شاهدان، این طور شهادت دادند که قتل از روی خطا واقع شده است، و آن جماعت همه گی 
سوگند خوردند یا همگی نکول کردند، پس دیت بر عاقله های آنها واجب میگردد، اگر بعضـی از  

اقله های کسانی الزم میگردد کـه  آنها سوگند خوردند و برخی دیگر نکول کردند، پس دیت بر ع
نکول کرده اند.

چگونگی اجرای قسامت:-٦٢٢
قسامت پنجاه یمین یکی پی دیگری است و زیادتر از آن اجرا نمی گردد، هرگاه اولیـای مقتـول،   
بیشتر از پنجاه نفر بودند، پنجاه نفر از آنان به اساس قرعه کشی سوگند داده می شوند، تنها کسـی  

ی شود که بالغ و عاقل باشد.سوگند داده م
در ادعای قتل عمد، اولیای مقتول یکی پی دیگری سوگند داده می شوند تا آنکه پنجاه یمین پـوره  
شود. یک نفر از اولیای مقتول همۀ حصۀ سوگند های خود را ادا می کند، سپس به ولـی دیگـر   

انتقال می یابد تا او نیز حصۀ سوگند های خود را ادا نماید.
وگند های قسامت، کمتر از دو نفر مرد از عصبۀ نسبی مقتول، قسم داده نمی شوند خـواه از  در س

مقتول میراث ببرند و خواه نبرند. اما زنان در ادعای قتل عمد، قسم داده نمی شوند، به دلیل اینکـه  
تول شهادت شان در آن قبول نمی شود و اگر اولیای مقتول در صورت قتل عمد تنها زنان باشند، مق

هم مانند کسی میگردد که هیچ وارثی ندارد. در این صورت سوگند های قسامت، بر مدعی علیـه  
برگردانده می شود، اگر سوگند خورد براءت حاصل می کند و اگر از سوگند خـود داری کـرد   

محبوس میگردد تا زمانی که حاضر به ادای سوگند شود، گرچه حبس وی طوالنی شود.
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صبۀ نسبی نبود، پس موالی اعالی مقتول از طبقۀ ذکور شان، دو نفر و بیشتر از هرگاه برای مقتول ع
آن عصبۀ وی پنداشته می شوند. مراد به موالی اعالی مقتول، غالم آزاد شدۀ مقتول و عصبۀ اوست، 

مشروط بر اینکه آزاد شدۀ وی زن نباشد.
خویش یاری بجوید گرچه عاصب ولی مقتول یکی  باشد یا بیشتر از آن میتواند در قسامت از عصبۀ

ولی مقتول، از عصبۀ مقتول هم نباشد. مانند زنی که کشته شده باشد وغیر از پسرش عاصب دیگری 
نداشته باشد، و این پسر مقتوله برادرانی از پدرش داشته باشد، پس میتواند از آنها یاری بجویـد یـا   

مثالً میتواند از کاکایش یاری بخواهد.
جستن ولی مقتول، در صورتیکه تنها باشد و قسامت را بخواهد، الزم و ضـروری  استعانت و یاری

است، اما اگر ولی مقتول بیشتر از یک نفر باشند، پس استعانت شان به عصبۀ ایشان جایز است، در 
صورت استعانت ولی مقتول به دیگری، تنها ولی میتواند که از حصۀ خویش سوگند های بیشتری از 

نماید، مشروط بر  اینکه از مقدار نصف سوگند ها افزود نگردد و نصف آن بیست و قسامت را ادا 
پنج یمین (سوگند) است. بیشتر از آن را نمیتواند سوگند یاد کند.

هرگاه دو نفر عاصب یا بیشتر از آن موجود باشد، سوگند های قسامت بر آنـان توزیـع و تقسـیم    
یشتر سوگند بخورد و این زیادت از بیسـت و پـنج   میگردد. ولی مقتول میتواند از حصۀ خویش ب

سوگند بیشتر بوده نمیتواند.
حاصل سخن این است که ولی مقتول هرگاه به عصبۀ خویش در قسامت استعانت جوید، بـرای او  
جایز است که از غیر خود مقداری بیشتری سوگند یاد کند، مشروط بر آنکه از مقدار نصف سوگند 

سوگند) زیادتر نگردد.های قسامت (بیست و پنج
هرگاه برای ولی مقتول تنها یکنفر از عصبه اش موجود شود، هر یکی از مقتول و عصبه اش بیست و 

پنج سوگند یاد کنند، و بر هیچ یکی افزون بر این مجاز نیست.
هرگاه ولی مقتول دو نفر یا بیشتر از آن از عصبه اش را یافت، سوگند های قسامت بر عـدد رؤس  

تقسیم میگردد، اگر بخواهند که بیشتر از حصۀ خویش سوگند یاد کنند، این کار جواز ندارد و آنان 
اگر ولی مقتول بخواهد که بیشتر از حصۀ معینۀ خویش سوگند یاد کند، این کار بـرای او جـواز   
دارد، مشروط بر اینکه مجموع سوگند های وی از بیست و پنج یمین تجاوز نکند. این ها همـه در  

تی است که ولی از عاصب خویش یاری می جوید، اما در حالتی که استعانتی نباشد بـه اینکـه   صور
همه عصبۀ مقتول باشند، به یکی از آنان جایز نیست که از حصۀ مخصوص خویش بیشتر سوگند یاد 
کند مگر آنکه سایرین راضی باشند، بشرط آنکه از نصف سوگند های قسـامت (بیسـت و پـنج)    

نباشد.سوگند زیادتر 
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قسمت کردن سوگند های قسامت:-٦٢٣
سوگند های قسامت بر مستحقین دم مقتول، در قتل عمد، بر عدد رؤس آنان تقسیم میگردد. اگر از 
پنجاه نفر زیادتر باشند، به پنجاه نفر شان سوگند داده میشود، زیرا بیشتر از پنجاه خـالف سـنت   

قسامت است.
دو نفر و در یک درجه باشند، مانند برادران و کاکاها، پس دو نفـر  هرگاه اولیای مقتول، بیشتر از 

پیش آیند تا همه ایمان قسامت را ادا کنند، این کار جواز دارد به شرط آنکه دیگـران از سـوگند   
نکول نکرده باشند و اگر ناکل باشند، دعوی دم باطل میگردد و به سبب حلف کسیکه اقـدام بـه   

دد، ولی به سبب نکول ولی اَبعد (کسیکه نسبت قرابتش بـا مقتـول   حلف می نماید تجزیه نمی گر
دورتر است) با موجودیت ولی اَقرب (نزدیکتر به مقتول) که ارادۀ قسامت را نموده است، اعتبـار  
ندارد، بر خالف غیر او از اولیای دم که نکول آنان معتبر شمرده میشود و این در صورتی است که 

اقع شده باشند مانند پسران مقتول یا برادران وی.در یک درجه از قرابت و
هرگاه کسیکه نکول وی معتبر پنداشته میشود، از سوگند نکول نماید و دم مقتول ساقط گردد ایمان 
قسامت بر مدعی علیهم برمیگردد، اگر آنان متعدد باشند، هر یکی پنجاه سوگند داده میشود، زیـرا  

، و اگر متهم یکنفر باشد تنها او را سوگند دهنـد. و کسـیکه   هر یکی از آنها متهم به قتل میباشد
نکول نماید تا زمانی حبس شود که سوگند بخورد یا در زندان بمیرد.

برخی از فقهای مالکی گفته اند: هرگاه حبس نکول کننده بیشتر از یکسال به طول انجامد صد دره 
نباشد و اگر نه همیشـه در زنـدان   زده شود وآنگهی رها گردد و این در صورتی است که متمرد 

نگهداشته شود، کسیکه ایمان قسامت بر او برگردانده شده است، برای او جایز نیست که به غیـر  
خود در ادای ایمان قسامت یاری بجوید، بخالف ولی مقتول که او میتواند طوری که ذکر کردیم به 

عاصب خویش استعانت بجوید.
از ادعای قتل:تکذیب ولی مقتول خودش را -٦٢٤

هرگاه برخی از اولیای مقتول بعد از حلف یا قبل از آن خود را تکذیب نمایـد، دعـوی دم باطـل    
میگردد پس قصاص و دیتی نیز الزم نمی آید و در صورتیکه دیت اخذ گردیده باشـد واپـس داده   

ـ   ه عفـو  میشود و این مسأله بر خالف عفو او بعد از قسامت است که در این حالت سایر ورثـه ک
نکرده اند، حصۀ شان را از دیت مستحق میباشند.

اما عفو قبل از قسامت هم مانند تکذیب است و در این صورت برای غیر عفو کننده هیچ چیزی بـه  
طور استحقاق نمیرسد.

در قسامت قتل عمد تا به زمان بلوغ وارث صغیر انتظار برده نمی شود:-٦٢٥
ه از قرابت نسبت به مقتول باشند و در میان آنهـا صـغیری   هرگاه اولیای مقتول همه در یک درج

تا زمان بلوغ وی متوقف نمی شود و قسـامت اجـراء   –قتل عمد –وجود داشته باشد، ثبوت قتل 
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میگردد، زیرا نیازی به او نیست گرچه این قسامت توسط استعانت به یکی از عصبۀ ولـی صـورت   
میگیرد.

از یک نفر ولی کبیر باشد، اولیای کبار سوگند داده میشوند و هرگاه با ولی که صغیر است، بیشتر 
قسامت انجام می یابد. اگر با صغیر یک نفر کبیر باشد، به عاصب خویش استعانت می جویـد و آن  
ها سوگند میخورند و قسامت انجام می یابد وانگهی قصاص بر قاتل واجب میگردد، پس انتظار برده 

در اجرای قسامت و نه در استیفای قصاص. بلکه اولیای کبار مقتـول  نمی شود تا صغیر بالغ شود نه
می توانند که سوگند قسامت را ادا و قاتل را قصاص نمایند.

هرگاه با صغیر جز یک نفر ولی کبیر نباشد و استعانت وی با عاصب هم میسر نگردد تا بـه بلـوغ   
پنج سوگند است حلف یاد می کند صغیر انتظار برده نمیشود و بلکه ولی حصۀ خود را که بیست و

و مدعی علیه تا بزمان بلوغ صغیر در حبس انداخته می شود و چون صغیر بالغ شد او هم بیسـت و  
پنج سوگند میخورد و آنگاه هردو ولی در صورتیکه صغیر بعد از بلوغ خود متهم را عفـو نکـرده   

غ خویش فوت نماید، دعوی دم باشد. مستحق قصاص میگردند. و اگر ولی صغیر مقتول قبل از بلو
مقتول باطل میگردد.

به اساس قسامت جز یک نفر کشته نمیشود:-٦٢٦
بنا به قول معتمد در مذهب مالکیان، به اساس قسامت در قتل عمد، جز یک نفر کشته نمی شـود،  
گرچه نوع فعل متعدد و مختلف هم باشد و این یک نفری که به قسامت کشته می شود، عبارت از 

ی است که او را اولیای مقتول از بین جماعتی تعیین می کنند که در عمدیت قتل با وجود لـوث  کس
(قرینه) مساوی بوده باشند، پس به اساس  قسامت کشته نمی شود مگر یک نفر معین و شخص غیر 

معین از یک جماعت، کشته نمی شود.
مبحث پنجممبحث پنجم

١١احکام قسامت در مذهب زیدیهاحکام قسامت در مذهب زیدیه
قتل شان قسامت ثابت میگردد:کسانیکه در مورد-٦٢٧

قسامت در مورد قتل شخصی ثابت میگردد که به طور مرده یافت شود و به بدن وی جراحتی باشد 
که غالباً یا نادراً کشنده بوده باشد، یا اثر جرح یا اثر تخنیق (خفه کردن) در جسد وی دیده شود یا 

باشد، در هر موضعی کـه دریافـت   بیشترین  قسمت جسد وی پیدا شود، نه نصف آن گرچه با سر
گردد، خواه مسلمانی در دار اسالم باشد یا از جملۀ اهل ذمه یا مستأمنین و یا از آن کسانی باشد که 

در میان ما و آنها پیمان صلحی برقرار است.
باید وجود قتیل یا اکثریت بدن وی به بینه و یا به علم قاضی ثابت گردد وگرنه قسامتی لـزوم نمـی   

.یابد

و مابعد آن.٣٤٦، ص ٤التاج المذهب، ج -١
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کسانی که در مورد آنها قسامت ثابت نمیگردد:-٦٢٨
کسیکه مرده یافت شود یا در آب غرق شده باشد یا در مدفنی یا در چاهی دریافت گـردد و یـا از   
بلندای فرو افتاده باشد در حالیکه اثری از قتل مانند مجروحیت و امثال آن در وجود وی مشـاهده  

امتی  واجب می آید و نه دیتی از بیت المال، به جهت اینکـه  نشود، در مورد این گونه اموات نه قس
جایز است گفته شود که او به اجل موعود خود مرده است، دیگر اینکه آب و مانند آن به خـودی  
خود قاتل هستند لذا جواز دارد که میت خودش در آن افتاده باشد. در حالیکه براءت ذمه حالـت  

نصف جسد وی و کمتر از آن یافت شود گرچه سر میت با اصلی است. هم چنان در مورد کسیکه 
یکی از دو نصف باشد، قسامت ثابت نمی گردد، تا آنکه در قتیل واحد باعث لزوم دو قسامت و دو 

دیت نگردد.
محل قتیلی که در آن قسامت است:-٦٢٩

عـدۀ  در حقیقت قسامت وقتی واجب میگردد که مقتول در موضعی پیدا شود که آن جا مختص به 
محصوری باشد مانند آبادی، کوچۀ بن بست، جادۀ کوچک و خانه گرچه این مواضـع در شـهری   
موقعیت داشته باشند که اهالی آن غیر محصور اند. پس قسامت بر هر کسی که ساکن این مواضـع  
باشد، واجب میگردد، چون اتهام به ایشان تعلق میگیرد، تعداد آنها محصور است و عـدم مخـتلط   

ن به آنهای که غیر محصور اند، لزوم قسامت را بر آنان ثابت می سازد. اما اگر موضع بـه  بودن شا
تعدادی محصوری مختص نباشد، قسامت الزم نمی گردد و دیت از بیت المال واجب می شود.

محل قتیلی که در آن قسامت نیست:-٦٣٠
د خانۀ وی، باغ وی، جوی هرگاه موضعی که قتیل در آن دریافت شود مختص به خود وی باشد مانن

وی و مانند آن ها این اختصاص به طور ملکیت یا اجاره و یا اعاره به تصـرف او باشـد و کسـی    
دیگری با او شریک نباشد، پس در این صورت قسامت نیست و دیت بر بیت المال واجب میگردد. 

ک واجـب  اگر دیگری در تصرف بر آن محل با او شرکت داشته باشد، قسامت بر شخص مشـار 
میگردد.

مقتولی که در میان دو قریه پیدا شود:-٦٣١
هرگاه ورثۀ مقتول پیدا شدن وی را به حالت کشته شده در میان دو قریۀ محصور ادعا نمـوده و  -أ

آن را به بینه ثابت سازند، قسامت  ثابت میگردد و اگر آن را ثابت کرده نتوانند، قسـامت واجـب   
یهم برای نفی دعوی ورثۀ مقتول واجب است.نمی شود، اما سوگند مدعی عل

هرگاه مقتول در جای در میان دو قریۀ که در قرب و تصرف باهم مساوی باشند، پیـدا شـود   -ب
قسامت بر همۀ اهل آن دو قریه که در تصرف شان در آن جای مساوی باشند، واجب میگردد، فرقی 

ه دور تر هم باشد تصرف بیشـتری در  در قرب و بعد شان از محل قتل نیست. اگر یک  قریه گرچ
آن محل داشته باشند، قسامت بر آنها واجب میگردد و بر اهل قریۀ دیگر که تصرفی کمتری بـر آن  

محل دارند گرچه نزدیک آن هم باشند چیزی الزم نمی آید.
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مقتول در موضعی در میان دو قریه یافت می شود که در تصرف شان بر آن موضـع بـا هـم    -ج
د، ولی اهل یکی از آن دو قریه محصور اند و اهل آن قریۀ دیگر غیر محصور اند، قسامت مساوی ان

از همۀ شان ساقط میگردد، به علت  آنکه اتهام قتل به گروهی تعلق میگیرد که غیر محصور اند، هم 
تند مانند آنکه اگر مقتول  در قریۀ پیدا شود که افراد آن محصور اند ولی با آنها کسانی مختلط  هس

که غیر محصور اند، قسامت ساقط میگردد و دیت مقتول بر بیت المال است.
مقتولی که در کشتی  و مانند آن پیدا شود:-٦٣٢

هرگاه مقتول در کشتی پیدا شود، بر کشتی بانان و سواریان کشتی که واجد شرایط باشند، قسامت 
واجب میگردد.

د، قسامت آن بر کسی واجب است که آن خانـه یـا   اگر مقتول در خانه یی یا در مزرعه یی پیدا ش
مزرعه به او اختصاص داشته باشد، فرق نمی کند که کشتی، خانه و مزرعه بـه طـور ملکیـت در     
تصرف او باشد یا به طور اجاره یا به صورت عاریت، اگر مالک در تصرف و آمد و شد در ملکیتی 

رنده و مستعیر شرکت نداشته باشد، هیچ چیـزی  که آن را به اجاره یا عاریت داده است با اجاره گی
بر  او الزم نمی آید و در غیر آن در امر وجوب قسامت بر او هم مانند دیگر متصرفین است.

هرگاه مقتول در  ماحول جوی آب پیدا شود، قسامت واجب  میگردد، اگر در داخـل جـوی آب   
، قاتل شمرده می شـود، مگـر در   دریافت گردد، قسامتی در آن نیست، زیرا نهر آب به ذات خود

صورتیکه در بدن مقتول اثری از جراحت کشنده باشد.
مقتولی که در هوتل پیدا می شود:-٦٣٣

هرگاه مقتول در منازل مسافرین مانند کاروان سرا و هوتل پیدا شود، اگر در شب دریافت گـردد،  
روز پیدا شود، هیچ چیـزی در  قسامت بر کسانی ثابت می شود که شب در آنجا بوده اند و اگر در 

مورد الزم نمی آید.
آیا تنها تحقق شرط محل مقتول برای ثبوت قسامت کافی است؟-٦٣٤

هرگاه مقتول در جای پیدا شود که شرایط آن محل برای ثبوت قسامت فراهم باشد آیا ایـن تـوافر   
شروط به تنهایی برای وجوب قسامت کافی است؟

مقتول، ادعای قتل وی را بر غیر اهل آن محل نکند و بلکه بر اهل جواب این است که: اگر وارث 
آن محل ادعا نماید، پس قسامت ثابت شده و بر اهل آن محل واجب میگردد. امـا در صـورتیکه   
شخص ذی حق ادعا نماید که قاتل از غیر این محلی است که مقتول در آن پیدا شده است، یا بـر  

ت ثابت نگردیده و دعوای وی بر آنان دعوای عـادی پنداشـته   گروهی معینی ادعا نماید، پس قسام
شده و بر مبنای بینۀ که اقامه می نماید ثابت گردیده و به آن رسیدگی میشود.

تعداد کسانیکه ولی مقتول  آنها را برای قسامت، انتخاب می نماید:-٦٣٤
معینی از آنان نکند، پس هرگاه ولی مقتول، ادعای قتل وی را بر غیر اهل محل مقتول و بر اشخاص

او میتواند از ساکنان آن محل که در وقت قتل حاضر بوده اند، پنجاه نفر مرد آزاد را اگرچه غیـر  
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مسلمان هم باشند، برای قسامت انتخاب نماید. اگر تعداد آنها کمتر از پنجاه نفر باشـد، بـر هـر    
تکمیل گردد.کسیکه از ایشان میخواهد یمین را مکرر نماید تا پنجاه یمین 

زنان و کودکان در قسامت داخل نیستند و هم چنان دیوانه که در حال قتل مقتول دیوانه باشـد، در  
قسامت داخل نیست گرچه قبل از قتل هشیار باشد یا بعد از آن هشیار شود. به همین گونه غالم نیز 

اینـد، دارای  در قسامت داخل نمی باشد. ضرور است کسانی که سوگند قسـامت  را ادا مـی نم  
صفات کامل خود باشند، لذا اگر کسی در هنگام قتل، صغیر یا مجنون یا غالم باشد، اما در وقـت  

سوگند های قسامت، مکلف و آزاد گردد، قسامت بر  او واجب نمی گردد.
ولی مقتول به برخی از اهل قسامت ابراء بدهد:-٦٣٥

له قسامت ابراء نماید و بقیـه اهـل محـل    برای ولی مقتول جواز دارد که برای برخی از اهل مح
دریافت مقتول را به سوگند های قسامت، سوگند دهد.

در صورتیکه یک نفر مرد از پنجاه نفر ایشان کم باشد، هیچ یکی را غیر از یک یمین الزم نیست و 
یمین برایشان مکرر نمی گردد و بر گروه باقیمانده تنها حصۀ دیت شان الزم می شود. هـم چنـان   

کسانی که قسامت از آنان ساقط شده است، ملزم به پرداخت حصۀ شان از دیت هستند.
ادعای قسامت بر اهالی دو قریه:-٦٣٦

هرگاه برخی از ورثه باالی اهالی یک قریه و برخی دیگر باالی اهالی قریۀ دیگری ادعـای قسـامت   
د. به جهت اینکه جواز دارد کـه  پنجاه نفر از اهالی هر قریه قسامت الزم می گرد-نمایند، بر پنجاه

هر دو قریه همگی شان قاتل باشند. هم چنان بر هر قریه یی نصف دیت مقتول نیز واجب می شود.
چگونگی اجرای قسامت:-٦٣٧

هرگاه از پنجاه نفری که انتخاب گردیده اند، مطالبۀ یمین شود، سوگند برایشان واجب میگـردد و  
یعنی (سوگند به نام خدا) کـه مـا او را   » اقتلناه وال علمنا قاتلهم«آنان در سوگند شان می گویند: 

نکشته ایم و نمیدانیم که قاتل او کیست.
اگر یکی از آن کسانی که برای قسامت تعیین گردیده اند، از ادای سوگند نکول نماید باید محبوس 

اید و در این اقرار ولی گردد و تا زمانی به حبس نگهداشته شود که سوگند بخورد یا اقرار به قتل نم
مقتول نیز او را تصادق کند، پس به اقرار خود مؤاخذه میگردد. در صورتیکه ولـی مقتـول او را   

تصادق نکند از ادای سوگند معذور پنداشته نمی شود.
یعنی (سوگند به نام خدا) که غیر از خـودم،  » وال اعلم له قاتالً اال اَناَ«در سوگند خود باید بگوید: 

انم که دیگری او را کشته باشد، مگر آنکه وارث مقتول از دادن سوگند به او اعراض نمایـد و  نمید
سوگند را از او ساقط کند و باقی مردم را سوگند بدهد و آنگاه دیت بگیرد، پس این اجرای قسامت 
جواز دارد، چنانچه اگر اهل شهر و محله یعنی کسانی که قسامت بر آنان واجب گردیـده اسـت،   

البه کنند که دیت مقتول را می پردازند و سوگند نمی خورند و ولی مقتول بدان راضی گـردد،  مط
این کار جواز دارد.
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اگر تعداد کسانی که باید سوگند قسامت را ادا کنند از پنجاه نفر مرد کمتر باشد یمین بر کسـانی  
دد. هرگاه تعـداد آنـان   که ولی آن ها را انتخاب می کند، مکرر میشود تا پنجاه سوگند تکمیل گر

بیست و پنج نفر باشد، هر یکی را دوبار سوگند بدهد، اگر ولی تکرار سوگند را بر برخی از آنـان  
تعیین و اختیار نماید بعد ازانکه بیست و پنج سوگند خورده بودند، این کار نیز برایش جـواز دارد،  

اشد. اما یمین با موجودیت پنجاه گرچه آن شخصی که به تکرار یمین انتخاب می شود، یک نفر هم ب
نفر تکرار نمی شود.

آنچه که بعد از ادای حلف ایمان قسامت واجب میگردد:-٦٣٨
بعد از حلف پنجاه نفری که مختص به ادای آن گردیده اند، دیت مقتول بر عاقله های آن شهر، بـر  

که از هر واحدی زایـد  تمامی کسانی که شروط قسامت در انها فراهم باشد، الزم میگردد و آنچه 
گردد آن را عاقلۀ متحمل می شود.

و کسانی که عاقله یی نداشته باشند، یا دیت پوره نشود، دیت در اموال خودشان واجب میگـردد،  
سپس اگر اهالی  آن شهر مالی نداشته باشند یا مال شان دیت را پوره کرده نتواند، دیت بـر بیـت   

المال واجب میگردد.
ا برخی از کسانی که قسامت بر ایشان واجب گردیده است، در سوگند های خود هرگاه همه گی ی

گفتند که: قاتل فالنی است، اگر همان فالنی و ولی مقتول، این را تصادق نمودند به ایـن تصـادق   
ایشان قسامت ساقط گردیده، قصاص یا دیت بر حسب آنچه که در سوگند های آنان آمده باشـد از  

ل خطا بر همان فالنی واجب میگردد.نسبت قتل عمد یا قت
مبحث ششممبحث ششم

١١قسامت در مذهب جعفریهقسامت در مذهب جعفریه
معنی قسامت و عدد آن:-٦٣٨

مقدار آن در قتل ٢قسامت آن است که هم بر سوگندها اطالق میشود و هم بر سوگند خورندگان.
وجـود  عمد بطور اجماع و در قتل خطا بنا بر قول مشهور تر، پنجاه سوگند: باهللا تعالی است که با

مراد بـه  –لوث (قرینه) مدعی آن را ادا می نماید اگر برای او قومی نبود اما اگر برای او قومی بود 
اگر پنجاه  نفر بودند، هر یکی یک سوگند بخـورد  –قوم اقارب اوست گرچه از جملۀ ورثه نباشند 

دعی هم از جمله همان و اگر بیشتر از پنجاه نفر بودند، بر حلف پنجاه نفر اقتصار شود در حالیکه م

و مابعدها.٧٢ص ١٠ۀ الدمشقیه و شرحها الروضۀ البهیۀ ج اللمع-١
قسامۀ: سوگند های که تقسیم میشود بر اولیای قتیل چون ادعای خون کنند بدون شاهد و بینه گویند: -٢

فالن قتیل بالقسامۀ، و این را در صورتی  گویند که اولیای آن قتیل بدون بینه و شاهد ادعای قتل بر کسـی  
گند میخورند که قاتل این قتیل فالن کس است، و این اشخاص را که سوگند خورده اند قسامۀ کنند، پس سو

می نامند. (ناظم االطباء) (لغتنامه دهخدا) (مترجم)



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء

٣٣

پنجاه نفر میباشد. و در تعیین سوگند خورنده از ورثه به اختیار خودشان واگذار میگردنـد و اگـر   
کمتر از پنجاه نفر بودند یمین بر آنان مکرر گردد یا بر برخی از آنان مکرر گردد تا آنکه به پنجـاه  

ه به طور متساوی و متفـاوت یمـین   یمین برسد. هم چنان اگر برخی امتناع نماید بر سوگند خورند
مکرر گردد.

چه کسی در قسامت ملزم به حلف می شود:-٦٣٩
اگر  برای مدعی قومی  نبود که سوگند بخورند، یا بودند اما به واقعه علم و آگاهی نداشتند حلـف  

از ایشان درست نیست مگر آنکه به حالت واقعه علم و آگاهی داشته باشند.
د اما  از سوگند خوردن امتناع می نمودند یا قوم سوگند میخوردند اما مدعی از یا قومی موجود بودن

خوردن سوگند امتناع می نمود، در  این حال قوم مدعی علیه که منکر است به براءت وی پنجـاه  
سوگند داده شوند، اگر مدعی  علیه از خوردن سوگند امتناع نماید، گرچه قوم او حاضر به سوگند 

مدعی علیه در این دعوی ملزم و مالمت می شود و قضاء مبتنی بر نکول  می شود یا خوردن باشند،
به خصوص قسامت  از این حیث که اصل یمین در اینجا بر مدعی است ولی به سوی  مدعی علیـه  

منکر انتقال یافته است و حکم به نکول مدعی علیه صورت میگیرد.
گردد:قسامت به موجودیت لوث (قرینه) ثابت می-٦٤٠

قسامت به لوث ثابت میگردد، لوث عبارت است از نشانۀ که به سبب آن یا توسط آن، صدق مدعی 
در دعوای قتلی که کرده است، گمان برده می شود.

مثل دیده شدن شخصی مسلح و آلوده با خون در نزد مقتولی که در خون طپیده و مرده اسـت یـا   
ۀ آنها که کسی دیگری در آن رفت و آمد نـدارد پیـدا   مانند اینکه مقتول در سرای قومی یا در قری

شود، یا مقتول در میان دو قریه یی دریافت گردد که غیر از اهل آن در قریه کسی دیگری در آنهـا  
تردد نداشته باشد و در قرب خود نسبت به محل دریافت مقتول با هم مساوی باشند. اگر مقتول به 

ه به لوث (قرینه) اختصاص دارند. در صورتیکه مردم دیگـری  یک قریه نزدیکتر باشد، اهل همان قری
هم در آن قریه رفت و آمد داشته باشند، در ثبوت لوث (قرینه) نسبت به اهل قریه به وجود مقتـول  

در میان ایشان و ثبوت عداوت در میان آنها و در میان مقتول اعتبار داده می شود.
است به قتل مجنی علیه از طرف فالن کس، یعنی بـه  از  جملۀ لوث (قرینه) شهادت یک نفر عادل 

ادای شهادت یکنفر عادل به اینکه مدعی علیه قاتل است. اما شهادت زنان یا فاسقان لوث (قرینه) را 
با وجود گمان به صدق ایشان، افاده می کند. ولی بشهادت کودکان لوث (قرینه) ثابت نمی گردد، 

سد، و هم چنان به شهادت کفار، هیچگونه لوثی (قرینه یی) ثابت مگر آنکه تعداد آنان به حد تواتر بر
نمی شود.
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چه زمانی بیت المال متحمل دیت مقتول می شود؟-٦٤١
کسی که به صورت کشته شده در مسجد جامع بزرگ یا در جاده عمومی غیر منحصر، یا در بیابان، 

صر به کسی نباشد، پیدا شود، پـس  یا در ازدحام بر پل بزرگ یا پل کوچک و یا در چاهی که منح
دیت آن بر بیت المال است.

فصل چهارمفصل چهارم
ادله و وسایل دیگر اثباتادله و وسایل دیگر اثبات

١نکول از یمین و رد آن:-٦٤٢
فقهاء در مورد جواز حکم به نکول مدعی علیه از سوگند و یمین مردوده در جرایم، اختالف نظـر  

رد کرده شده بر مدعی) در جرایم جواز دارند امام مالک به این نظر است که حکم به یمین مردوده (
ندارد خواه آن جرایم حدود باشند یا قصاص یا عقوبت بدنی باشند یا عقوبت مالی، بنابر آن هرگـاه  
مدعی بینه یی نداشته باشد و مدعی علیه نیز از خوردن سوگند نکول نماید، یمین بر مدعی برگردانده 

ندارد.نمی شود، زیرا سوگند خوردن مدعی کدام اثری 
امام شافعی عقیده دارد که در جرایم مربوط به حقوق آدمیان، مثل قتل و در جنایت بر مادون نفـس  

خواه مجازات آن قصاص باشد یا دیت،  به یمین مردوده حکم شده میتواند.
در نزد حنفیان هرگاه جرم از آن گونه باشد که موجب قصاص میگردد، از مدعی علیه منکر خواسته 

سوگند بخورد، پس اگر از خوردن سوگند نکول نماید، قصاص در مادون نفس بـر او  می شود که
الزم میگردد، زیرا در قصاص مادون نفس بذل و بخشش صحت می یابد، در حالیکه نکول میتوانـد  

هم بر اقرار حمل شود و هم در بذل و بخشش.
قصاص  در مـادون نفـس   (بذل: بخشش، ارزانی داشتن، واگذاری از طرف مدعی علیه به مدعی). 

امری است که مانند دعاوی مالی به آن رسیدگی به عمل می آید، در حالیکه دعاوی مالی به نکـول  
مدعی علیه از سوگند، ثابت می شود. این بر اساس  رأی امام ابوحنیفه است، اما بنابر رأی  یـاران  

نمی گردد و بلکـه بـر او   وی یعنی ابویوسف و محمد، بر مدعی علیه ناکل از سوگند قصاص الزم 
اَرش یعنی دیت مادون نفس واجب می شود، زیرا نکول در نزد ایشان اقراری است شبهه نـاک (و  

قصاص به شبهه ساقط میگردد).
هرگاه مدعی علیه در جرایم قتل که موجب آن قصاص است، از سوگند نکول کند، بنابر نظر امـام  

ه سوگند بخورد یا اقرار نماید به علت متعـذر بـودن   ابوحنیفه، در حبس نگهداشته شود تا زمانی ک
قضاء به نکول، از جهت اینکه در نزد وی نکول احتمال بذل و بخشش را دارد، در حالیکه بـذل و  
بخشش در نفس صحت  نمی یابد. اما در نزد یاران (ابویوسف و محمد) به سبب نکول به وجـوب  

ری پنداشته می شود که در آن شبهه است.دیت بر مدعی علیه حکم می شود، زیرا نکول اقرا

.٣٤٣-٣٤١، ص ٢التشریح الجنائی االسالمی، للشهید عبدالقادر عودۀ ج -١
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مذهب حنابله در مورد نکول از یمین و رد آن:-٦٤٣
در نزد حنبلیان قاعده این است که اگر موضوع دعوی مال باشد یا مقصد از آن دست یافتن به مال 

أله باشد، در صورتیکه مدعی بینه آورده نتواند، سوگند بر مدعی علیه مشروع است. راجع به این مس
هیچگونه اختالفی در میان  علماء نیست. چنانچه ابن قدامه حنبلی می گوید: فرمودۀ رسول کـریم  

در این مورد عمومیت دارد. بنابر آن در جرایمی که موجب » ولکن الیمین علی المدعی علیه«(ص): 
آنها قصاص نبوده و بلکه دیت باشد، بر مدعی علیه یمین توجیه میگردد.

دعوی مال نباشد یا مقصد از آن دست یافتن به مال نباشد مانند دعـوای قصـاص،   اما اگر موضوع 
دعوای نکاح، دعوای عتق و دعوای نسب، در مذهب حنابله دو روایت است: (روایـت اول) مـی   
گوید: مدعی علیه نه سوگند داده می شود و نه هم سوگند بر او عرضه میگردد و این قول مالـک  

است.
که: مدعی علیه در قصاص، نکاح و مانند آن سوگند داده می شود بنـابر آن  (روایت دوم) آن است

مدعی علیه در تمام دعاوی متعلق به حقوق آدمیان سوگند داده می شود.
لو یعطی الناس بدعواهم «امام شافعی نیز به همین قول است، به دلیل این فرمودۀ رسول کریم (ص): 

ترجمه: اگر مردم به مجرد دعـوای  » الیمین علی المدعی علیهالدعی قوم دماء قومٍ واموالهم ولکن 
شان هرچه را که ادعا کنند برای شان داده شود، هر آینه گروهی خون های گروهی دیگری و اموال 
شان را ادعا خواهند کرد ولی ادای سوگند بر عهدۀ مدعی علیه است. این حکم در مورد هر مدعی 

١عاوی خون ها (قتل ها) حکم آن واضح و روشن است.علیه عمومیت دارد و هم چنان در د
بنابر این روایت دوم، در جرایم قتل نفس و در تجاوز بر مادون نفس به سبب نکول از سـوگند بـه   

٢الزام مدعی علیه حکم می شود.
مذهب شافعیان در مورد نکول از یمین و رد آن:-٦٤٤

و دعوای که موجب آن قصاص باشد، به سبب «در کتاب مغنی المحتاج در فقه شافعیان آمده است: 
اقرار مدعی علیه یا به شهادت دو شاهد عادل ثابت میگردد... و بر محصور بودن آن به علم قاضـی  
رد میگردد و هم چنان به نکول مدعی علیه از سوگند و به حلف مدعی نیز ثابت میگردد، زیرا گاهی 

٣»به وسیله این دو امر نیز دعوی به اثبات میرسد.
و اما اگر لوث (قرینه یی) یا شـاهدی  «در کتاب المهذب شیرازی  در فقه شافعیان نیز آمده است: 

برای اثبات دعوی وجود نداشت، در این صورت قول مدعی همراه با سوگند وی قابل قبول اسـت،  
اء ناس و لو أنَّ الناس اُعطوا بدعواهم الدعی ناس من الناس دم«بنابر این فرمودۀ رسول کریم (ص): 

.٢٣٨، ص ٩المغنی، ج -١
.٣٤٣، ص ٢التشریع الجنایی االسالمی، ج -٢
.١١٨، ص ٤مغنی المحتاج فی فقه الشافعیۀ، ج -٣
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ترجمه: اگر به مردم به مجرد دعوای شان، هرچـه را کـه   » اموالهم ولکن الیمین علی المدعی علیه
دعوی کنند، داده شود، هرآینه مردمی خون ها و اموال مردم دیگری را ادعا خواهند کـرد، ولـی   

یمین بر عهدۀ مدعی علیه است.
ت لذا یمین به سوی او توجیه میگـردد.  از طرف دیگر اصل براءت ذمۀ مدعی علیه و عدم قتل اوس

اگر از ادای یمین نکول کند، یمین بر مدعی برگردانده می شود، اگر او یک نفر باشد، بـه یکبـار   
سوگند داده می شود.

هرگاه مدعی علیه از سوگند نکول نماید و مدعی سوگند بخورد و به اثبات دعوای مـدعی حکـم   
ی باشد که موجب آن مال یعنی دیت است، دیت واجـب  صادر شود، اگر دعوای وی در مورد قتل

میگردد و اگر در مورد قتلی باشد که موجب آن قصاص است، در  یـک قـول قصـاص واجـب     
میگردد، زیرا سوگند مدعی همراه با نکول مدعی علیه در یکی از دو قول، هم مانند بینه پنداشته می 

به وسیلۀ هر یکـی از آنهـا قصـاص واجـب     شود و در قول دیگر به منزلۀ اقرار است در حالیکه 
١»میگردد.

بناًء شافعیان، نکول مدعی علیه از سوگند و رد سوگند را بر مدعی دلیل می پندارند، اگـر مـدعی   
سوگند خورد به نفع او حکم صورت میگیرد و اگر سوگند نخورد، دعوای وی رد میگردد. (به عدم 

اثبات دعوایش حکم صادر می شود.)
ظاهریه در مورد یمین و در مورد نوعیت شهود و تعداد آنان:مذهب -٦٤٥

فقیه ابن حزم ظاهری گفته است: (و در سایر حقوق در همه یی آنها از قبیل حدود، دماء، آنچه کـه  
در آن قصاص است، نکاح، طالق، رجعت و دعاوی مالی، قبول نمیشود مگـر شـهادت دو مـرد    

زن مسلمان و عدول. در تمام این ها غیـر از حـدود،   مسلمان عادل یا یک مرد و دو زن یا چهار
٢شهادت یک مرد عادل یا دو زن عادالن همراه با یمین مدعی قبول می شود.)

در این جا این نکته قابل ذکر است که فقهای دیگر غیر از ظاهریه، در اثبات موجب قصاص شهادت 
مالی یا دعاوی که موجب آنهـا ماـل   چهار زن را اعتبار نمیدهند و به همین گونه در اثبات دعاوی

است، طوری که قبالً بدان اشاره کردیم شهادت چهار زن را نمی گیرند.
آیا علم قاضی دلیل اثبات شده میتواند؟-٦٤٦

مراد به علم قاضی که ما از آن سخن میگوئیم، علم وی به وقایع دعوی و اسباب ثبوت آن است که 
ه است. مانند آنکه او در مسیر راه می بیند که یک نفر مرد، در خارج مجلس قضاء بر آن دست یافت

مرد دیگری را به قتل میرساند، پس آیا وی به موجب علمی که از دیدن حادثۀ قتـل در مسـیر راه   
برای او حاصل شده است، میتواند به اصدار حکم بپردازد؟ یا اینکه برای او جواز ندارد وقتی کـه  

.٢١٩، ص ٢المهذب للشیرازی ج -١
.٣٩٦، ص ٩المحلی، البن حزم، ج -٢
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گردد، به استناد علم خود، حکم نماید و بلکه ضرور است تا مـدعی  همین دعوا در محکمۀ او دایر 
برای اثبات جرم قتل بر مدعی علیه اقامۀ بینه نماید؟

مذهب ظاهریه در مورد اعتبار علم قاضی در اثبات:-٦٤٧
فقیه ابن حزم گفته است: و بر حاکم (قاضی) فرض است که به استناد علم خود در دماء، قصـاص،  

(دعاوی ازدواج) و حدود حکم نماید، خواه این علم وی قبل از والیت قضاء باشد یا اموال، فروج 
بعد از آن، قوی ترین حکم وی آن است که به علم خود حکم کرده باشد، زیرا بعد از یقین به حـق  

یعنی بـه سـبب   –صورت میگیرد، بعد ازان حکم به سبب اقرار وآنگهی حکم به سبب بینه است 
١شهادت شهود.

مذهب غیر ظاهریه در مورد اعتبار علم قاضی در اثبات:-٦٤٨
ابن قدامه حنبلی گفته است: (ظاهر مذهب آن است که قاضی نباید به علم خود حکم کند، نـه در  

حد و نه هم در غیر آن. نه به علم خود قبل از والیت قضاء و نه هم بعد از آن.
بن حسن است. این یکی از دو قـول امـام   این قول شریح، شعبی، مالک، اسحق، ابوعبید و محمد

شافعی است.
در روایت دیگری از احمد آمده است که این کار (حکم قاضی به علم خود) برای او جـواز دارد و  

٢این قول ابویوسف، ابو ثور، قول دوم شافعی و مذهب اختیار کرده شده امام مزنی است.
نین بیان داشته است: (و اصل مذهب جواز بـه  فقیه ابن عابدین به طور خالصه مذهب حنفیان را چ

عمل قاضی به علم وی است، اما در زمان ما به علت فساد قضات، فتوی بر عدم جواز صدور حکم 
به علم قاضی است.

در کتاب االشباه و النظایر  از ابن نجیم آمده است: در زمان ما فتوی به عدم جواز عمل بـه علـم   
٣قاضی است.

صریح کرده اند  به اینکه قاضی به استناد علم خود در هیچ دعوایی در مورد هیچ هم چنان مالکیان ت
٤مدعی به، به اصدار حکم مبادرت نورزد.

ادلۀ قایلین به اینکه قاضی میتواند به علم خود حکم نماید:-٦٤٩
علـم  فقهای مذهب ظاهریه برای قول شان مبنی بر اینکه قاضی باید در تمام دعاوی مستند به -اوالً

خویش که در خارج مجلس قضاء بدان دست یافته است، حکم کند، چنین استدالل نموده و گفتـه  
اند: حکم قاضی مبتنی به علم وی، قوی ترین حکم پنداشته می شود، زیرا استوار بر یقین است. هم 

.٤٢٦ص ٩المحلی البن حزم ج -١
.٥٣، ص ٩المغنی ج -٢
.٢٢٢، االشباه والنظایر البن نجیم ص ٤٢٣ص ٥الدرالمختار و رد المحتار ج -٣
.٤٥-٤٤، ص ٤، الفروق للقرافی، ج ٣٩٢، ص ٢ۀ المجتهد، ج بدای-٤
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کند، چنان استدالل نموده اند به اینکه قاضی به جرح و تعدیل نسبت به شهود به علم خود حکم می 
به همینگونه الزم است تا در میان خصوم و طرفین دعوی نیز به علم خود حکم نماید. بـر عـالوه   

(سورۀ النساء » كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداَء للَّه«ظاهریان به این فرمان الهی نیز استدالل کرده اند: 
عدالت بکوشید و به خاطر خدا شـهادت  ) ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! در اقامۀ١٣٥آیه: 

دهید. این از کوشیدن در اقامۀ عدل و دادگری نخواهد بود که قاضی با وجود آنکه علم دارد کـه  
این شخص ظالم است بازهم او را می  گذارد تا به ستمگری خود ادامه دهد و ظلم او را تغییر نمی 

قطعی طالق داده است و باز هم میگـذارد  دهد و آنکه میداند شخصی زوجه اش را به طالق باین و
١که طالق کنندۀ آن زن با او بود و باش و معاشرتی به مانند معاشرت زن و شوهر داشته باشد.

شافعیان برای یکی از دو قول امام شافعی در جواز حکم به علم قاضی بـه حـدیثی کـه در    -ثانیاً
الیمنع اَحدکُم هیبـُۀ  «ا (ص) فرموده اند: کتابهای شان روایت شده استدالل کرده اند که رسول خد

ترجمه: ترسیدن از مردم نباید مانع یکی از شـما از  » الناس ان یقول فی حق اذارآه او علمه او سمعه
گفتن و بیان حقی شود که آن را می بیند یا آن را می داند یا آن را می شنود یعنی بایـد آن حـق را   

بازگو کند.
قاضی روا باشد که به موجب آنچه که از شهود می شنود در حالیکـه بـه   دیگر اینکه هرگاه برای

صدق شهود و ضبط آنان متیقن نمیباشد، حکم نماید، به طریق اولی جواز دارد که او به چیزی کـه  
٢خودش آن را شنیده و یا دیده است و به آن علم و آگاهی دارد، حکم صادر کند.

د در مورد آنکه جایز است قاضی به علم خویش حکم کند، این دلیل روایت دیگر از امام احم-ثالثاً
است که چون هند زن ابوسفیان به رسول کریم (ص) گفت: ابوسفیان مردی بخیلی است به انـدازۀ  

خذی مایکفیک و ولـدک  «کفایت من و اوالد من برای ما نفقه نمیدهد، پیامبر (ص) برایش فرمود: 
طور معروف مقداری را که کفایت تو و فرزندانت را بنمایـد،  یعنی  از مال ابوسفیان به» بالمعروف

بگیر و خرچ کن.
پس پیامبر (ص) بدون بینه و اقرار برای هند حکم فرمودند و این از جهت آن بود که به صدق هنـد  

٣علم داشتند.

.٤٢٩-٤٢٦ص ٩المحلی البن حزم ج -١
.٣٨٩، ص ١٨، المجموع شرح المهذب ج ٢٩٨، ص ٢مغنی المحتاج ج -٢
.٥٤-٥٣، ص ٩المغنی، ج -٣
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١ادلۀ مانعین حکم به علم قاضی:-٦٥٠
انما انا بشر و انکم تختصمون الی «موده اند: حدیث شریف نبوی  صلی اهللا علیه وسلم که فر-اوالً

ترجمه: در حقیقت » و لعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی  له علی نحو مااسمع منه
من بشر هستم و شما در دعاوی که دارید به نزد من به مخاصمه می پردازید و شاید برخی از شما به 

ر باشد، پس من به نحوی که از او می شنوم حکـم  دلیل آوردن خویش از برخی دیگر تان سخنور ت
می کنم.

از این حدیث معلوم می شود که پیامبر (ص) به نحوی که از طرفهای دعوی دالیل شان را می شنید، 
قضاوت میکرد نه به علم خویش، لذا واجب است که قضات نیز چنین کنند.

شـاهداک  «، به حضرمی گفت: آن حضرت (ص) در قضیۀ دعوی و منازعۀ حضرمی و کندی-ثانیاً
ترجمه: یا دو نفر شاهد تیر میکنی یا که او را سوگند میدهی. برای » او یمینه لیس لک منه اال ذاک

تو جز این چیز دیگری بر او نیست.
اگر برای قاضی  روا  باشد که به علم خویش حکم کند، حتماً علم وی مانند شهادت دو نفر -ثالثاً

ن به تنهایی متعقد گردد، در حالیکه هیچ کس به این امر قایل نیست.است و باید نکاح به آ
حکم قاضی به علم خود، باعث به تهمت می شود و گاهی قضات سوء از آن بهره بـرداری  -رابعاً

می کنند و بر بی گناهی حکم می نمایند، ربیع گفته است: رأی امام شافعی موافق نظریۀ قضـاء بـه   
م قضات سوء به آن اجازه نمیدادند.علم قاضی بود، اما از بی

نقد و بررسی و مناقشۀ ادله:-٦٥١
نقد و بررسی و مناقشۀ ادلۀ کسانی که  قضاء به علم قاضی را جایز می پندارند:-اوالً

تجویز قضاء به علم قاضی منجر به تهمت وی می شود، در  حالیکه نگهداری مسلمان از تهمت -أ
ده است.در شریعت امری مطلوب و پسندی

گاهی این تجویز، راهی برای قضات سوء میگردد که به هوای خویش حکم نمایند و به جـواز  -ب
حکم به علم قاضی استدالل ورزند، پس به خاطر سد ذریعۀ این فساد، باید قاضی از قضاء به علـم  

خویش منع کرده شود.
م نیست بدلیل اینکه نبی استدالل شان به حدیث هند، درست نیست، زیرا آن فتوی بوده و حک-ج

کریم صلی اهللا علیه وسلم به حق ابوسفیان فتوی دادند، اگر حکم می بود، در حالـت غیبـت وی   
باالیش حکم نمی فرمودند و حتماً او را میخواستند و دلیل و گفتار و جوابش را می شنیدند.

، ٢٩٨، ص ٨، نیل االوطار للشوکانی، ج ٣٩٢، ص ٢، بدایۀ المجتهد ج ٥٥-٥٤، ص ٩المغنی ج -١
، نهایـۀ  ٢٢٢-٢٢١، ص ١، اختالف الفقهاء للطحـاوی ج  ١٧٣-١٧٢الطرق الحکمیۀ البن القیم ص 

.٢٩٨، ص ٢، مغنی المحتاج، ج ٢٤٧، ص ٨المحتاج فی فقه الشافعیۀ، للرملی ج 
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ت شان حکم می کنـد،  استدالل ایشان به اینکه قاضی با وجود عدم تیقن بصدق شهود، به شهاد-د
پس حکم وی به علم خودش که بدان متیقن است به طریق اولی جواز دارد، این اسـتدالل ضـعیف   
است، زیرا حکم قاضی به شهادت شهود منجر به اتهام وی نمیگردد طوری که حکم به علم خودش 

دت شـهود،  منجر به اتهام وی می شود، عالوه بر آن شریعت به قاضی اجازه داده است که به شها
حکم نماید در حالیکه چنین اجازۀ از شریعت مبنی بر حکم قاضی به علم وی وجود ندارد.

اما استدالل شان به جرح و تعدیل و اینکه قاضی در مورد جرح و تعدیل شهود به علم خود حکم می 
کند پس به همین گونه برای او جایز است که در دعوی نیز به علم خود حکم کند.

است که اگر قاضی در جرح و تعدیل شهود به علم خود حکم نکند، کار به تسلسل مـی  جواب این 
کشد، زیرا ضرورت به معرفت عدالت و جرح مزکِّیان پیش می آید، اگر قاضی به علم خود عمـل  
نکند، هر یکی از مزکیان به مزکیان دیگری ضرورت می یابد و آنگاه این مزکیان نیز بـه مزکیـان   

پیدا می کنند، لذا امر به تسلسل می کشد و تا بال نهایه ادامه می یابد و آنچه که مـا  دیگری احتیاج 
در مورد آن بحث می کنیم به خالف جرح و تعدیل است.

نقد و بررسی  و مناقشۀ ادلۀ مانعین قاضی از حکم به علم وی:-ثانیاً-٦٥٢
و گفتۀ شان در مـورد آن  ...» انکم  تختصمون الی«استدالل  ایشان به حدیث شریف نبوی -اوالً

اینکه: فاقضی علی نحو مااسمع، یعنی بر نحوی که می شنوم حکم می کـنم، و آن حضـرت (ص)   
نفرموده اند: بر نحوی که میدانم، ممکن است این طور جواب گفته شود به اینکه تنصیص به معنـی  

ست که حکم کردن بـر   تخصیص نیست، یعنی تنصیص و تصریح بر سماع و شنیدن، به این معنی نی
مثل علم قاضی طریقه و رویۀ صحیح نباشد و دلیل معتبـری  –سماع خاص شده باشد و غیر از آن 

برای حکم قاضی پنداشته نشود، بلکه ممکن است گفته شود که این حدیث دلیلی است برای جواز 
جهـت اینکـه   دهندگان حکم به علم قاضی، زیرا علم و آگاهی از سماع و شنیدن قوی تر است به

بطالن چیزی که انسان آن را می شنود، امکان پذیر است در حالیکه بطالن آنچه که بـدان علـم و   
آگاهی دارد امکان پذیر نیست.

یعنی دو » شاهداک او یمینه، ولیس لک اال ذاک«حدیث شریف نبوی که در ان فرموده اند: -ثانیاً
ی برای تو جز این چیزی دیگری بر او نیست.نفر شاهد خود را تیر میکنی یا او را سوگند میده

ممکن است بر آن این گونه جواب گفته شود که تنصیص و تصریح بر شهادت و یمین، ادلۀ دیگـر  
داللت بر این امر ندارد » لیس لک اال ذاک«اثبات را که غیر از آنها باشد، نفی نمی کند و عبارت: 

بطل میدانسته اند و باز هم فرموده اند که یا شاهد یا که نبی کریم صلی اهللا علیه وسلم، محق را از م
سوگند تا اینکه این عبارت دلیلی باشد بر عدم جواز به علم وی، بلکه مراد از این عبارت این اسـت  
که مدعی وقتی بینه یی برای اثبات دعوایش نداشته باشد، غیر از یمین حق دیگری بر مـدعی علیـه   

منکر ندارد.



احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی قضاء

٤١

برتر در مسأله یی مذکور:قول راجح و -٦٥٣
قول راجح و برتر از دو قول، قول مانعین قاضی از حکم به علم وی است، زیرا ادلۀ شـان گرچـه   
سالم از تضعیف نیست مگر این ادله روی هم رفته از ادلۀ جواز دهندگان حکم قاضی به علـم وی،  

همان گونه کـه دور  قوی تر است، بخصوص آنکه اصل سد ذرایع قول مانعین را قوت می بخشد، 
ساختن تهمت از قضاء و از کسانی که به امور قضاء قیام می نمایند، نیز آن را قوی می سازد.

خاتمه (فرجامین سخن)
این بود آن چه که خداوند متعال از بحث ها و تحقیقات در موضوع قصاص و دیـات در شـریعت   

بیان نموده ام راست و درسـت و  اسالمی برای من میسر ساخت، پس اگر آن چه را که من ذکر و
مقرون به صواب باشد، این فضل خالص الهی بر من است، اگر خطایی در آن باشد، پس این خطـاء  
از من است و از خداوند بزرگ آمرزش میخواهم و من امیدوارم که در هردو حالت بـرایم اجـر و   

حریص و کوشا بودم بر آنکه به پاداش داده شود، زیرا من در حالیکه از احکام شریعت خبر میدادم، 
خطاء نروم.

از ذات الهی مسئلت می نمایم که برادران مسلمانم را بدانچه که من آن را نوشته ام، منفعت بخشد 
و مرا در عرصۀ خدمت به شریعت اسالمی و نشر و بیان معانی و احکام آن توفـق مزیـد، عنایـت    

فرماید.
صحبه اجمعین و الحمدهللا رب العلمین  و صلی اهللا علی سیدنا محمد و علی آله و 
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لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
ژباونکی : قضاوتپوه حضرت ل حسامي

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه

اتم فصل
عرف- اتم دلیل

دعرف تعریف-٢٣٥
طابق عمل عرف ، هغه قول یا فعل دی چې ولنه ورسره رودې شوې اوپه خپل ژوندانه کې دهغه  م

.يکو
عرف او عادت  ، د فقها وو په نزد ، په یوه معنا دي اوله دې امله ، که چیرې فقهاوو وویل : ( هذا 
ثابت بالعرف والعادة ) ( د ایزدعادت اوعرف له مخې ثابت دی )  دا په دې معنا ندی چې هغـوی  

ای کې ) عادت یوازې عادت له عرف پرته بل یزبولي ، بلکې عادت هماغه عرف دی او ( په دې
–( دعرف لپاره ) د ینار په عنوان ذکرشوی اويوه تأسیسي ( او خپلواکه ) کلمه نـه ده . عـرف   

کله کله قولي اوکله کلـه عملـي او ینـی    –لکه هماغسې چې دهغه له تعریف خه هم جوتیي 
یح دی اوکله فاسد .وختونه عام اوکله هم خاص  دی او د دې ولو انواعو سره سره ، کله کله صح

عملي عرف :-٢٣٦
–هغه کاردی چې خلک دهغه له ترسره کولو سره عادت لري لکه بیع معاطاة ( الس پـه الس بیـع   

دصیغې له شتون پرته بیع ) دمهرویش ( تقسیم ) په مؤجل مهراو معجل مهر، عمومي حمـامونو تـه   
او دمصرفی او بوداندازې له اکلو پرته ننوتل په حمام کې د مکث ( نیدلو) د مودې له اکلو پرته

، دکورنیو لوو او بوانو د جوولو غوتنه ، دمیلمه په مخ کې د خوو ایودل دهغوی د خولـو  
اجازه ل او داسې نور .

قولي عرف :
هغه یزدی چې خلکو په خپلو ینو الفاظو کې هغه خپل عرف  جوکی دی ، په دې توه چې له 

ه دهغه لپاره له وضع  شوې معنا پرته  بله معنا اراده  کوي لکه دهغـوی عـرف د (   هغو الفاظو خ
ولد)  دلفظ په اطالق کې پرمذکر ( نارینه ) فرزند اویا د( لحم ) د نوم اطالق دماهي ( کـب) لـه   

ژویو) حاـل دا  -غوې پرته غوو باندې او د( دا به) د نوم اطالق  پرلوربولو حیواناتو( ارویو
لفظ دخپلې وضعې په اصل کې اسم دی د ولو هغو لپاره چې پرمکه ري .چې دا
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که چیرې په ولو اسالمي هیوادونو کې شایع او دودوي او خلـک  –که عملي وی یا قولي –عرف 
په دې ولو هیوادونو کې پرې روان وي ، عام عرف دی او که چیرې یوازې په یوه برخه کې شـایع  

دیوه اکلی کسب یا صنعت دخاوندانو ترمین وي ، خاص عرف دی .وی یاخپریدا یې یوازې 
مثالٌ  : دمهرتقسیم دی په معجل مهراو مؤجـل  –په عراق کې دخاصو عملي عرفونو له جملې خه 

مهراو د دیالې والیت په ینو سیمو کې دمالې د پیرودلو پرمهال مشتري ( پیرودونکي ) ته پرمبیـع  
و دعاموقولي عرفونو له جملې ینې دي : د بیلې په توه ، په ارویو( دیومازادیز اعطاء کول، ا

لوربولو) د دابه دلفظ اطالق او پرانسان دهغه نه اطالق ، د خلکو عرف د طالق دلفظ  په استعمال 
کې د زوجیت دایکې پرله مینه ولو. هغه  الفاظ هم چې د بیالبیلو علوموخاوندان او دکسبونو او 

نان یې په کاروي او دلغوي معانیو په ای دهغوی داطالق پرمهال ، خاصه اصـطالحي   صنایعو ت
معنا ترې اراده  کوي ، دخاص قولي عرف له جملې خه دي .

صحیح عرف هغه دی چې د شریعت له نصوصوخه د کـوم یـونص مخـالف نـه دی     -٢٣٧
ي او کومه راجحه مفسده نه رامینه نه وته کوي لکه : د خلکو عـرف  اویومعتبرمصلحت له مین

په دې چې هغه ه چې له لباس او نورو یزونو ینې چې چنغول یې خپلې نامزدې ( چنغلـې ) تـه   
ورکوي ، هدیه ل کیي او په مهرکې داخل نه دي ، د هغوی عرف د واده  دعقد په مراسمو کې 

عـرف چـې د بغـداد    دیوې لې خلکو رابلل او هغوی ته د خوو( شیرینیو) واندې کول ، هغه
اوسیدونکو له دې خه پنوس کاله واندې درلود ، اوپردې بنس د کورونو دخاوندانو عرف هغه 
کاررانو ته چې دهغوی د کورونو په جوولو کې یې کار کاوه غرمن ورکولـه ، د قهـوه خـانو    

عرف پـه دې  دتنانو عرف خپلو کاررانو ته دغرمن په ورکولو کې  اوهمدارنه دعراق دخلکو
چې په مؤجل مهرکې ، ه یوازې په طالق له جالکیدویامیني سـره د مهرمسـتحقه کیـي  او    

کوالی شي هغه مطالبه کي ( وغواي ).
فاسد عرف هغه عرف دی چې د شرعي نص مخالف دی ، یا دا چې یوضرر رامینته کوي اویا یـو  

کولو لکه له بانکونو یا افرادو خـه  مصلحت دفع کوي لکه دخلکو عرف دباطلو عقدونو په ترسره
په سود دپوراخیستل او دهغوی عادت په ینو قمارونو لکه بخت آزمایل ، آس غلول، قطعه بازی ، 

نرد( دشطرنج غوندې یوه لوبه) اوداسې نور.
دعرف حجیت (حجت والی ):-٢٣٨

ې بنـا کیـی او   علماووعرف د احکامو د استنباط له اصولوخه یواصل لی دی چې احکام پـر 
دهغوی د اقوالو له جملې ینې چې دعرف  پر حجیت داللت لري د ا موارد دي ( العادة محکمة ) 
( یعنی عادت یومضبوط او استواریزدی ) . ( شرعاٌ  په عرف  عمل کیي ، یا عـادت ( عـرف)   

ې معروف وي، شرعاٌ  معتبردی ) او( المعروف عرفاٌ  کالمشروط شرطاٌ ) : ( کوم یزچې په عرف ک
د دې په یردی چې په عقد کې شرط شوی وي ، یا عرفي شرط دلفظي شرط  غوندی دی ) .
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ایـت ) ژبـاه :   -١٩٩–د ( خذالعفو وأمربالمعروف ) ( د االعراف سورت ١له هغوخه ینو
عفوه  غوره که  او په نیک سره امروکه .

له شرعي دالیلو ینې یو معتبردلیل دی . پرعرف اوپه دې چاره د حجیت دلیل لی دی چې عرف 
خو دا استدالل ضعیف دی ، که د (عرف) لفظ  چې په آیت کې وارد شویدی دمعروف په معنـا  
دی اومعروف هغه یزدی چې ه والی یې پیژندل شوی او ترسره کول یې واجب دي اودا له هرهغه 

دعرف د حجیـت  ٢ني نوریزخه عبارت دی چې شریعت پرې حکم (دستور) ورکی دی . ی
) حسنداثبات په تاو، په دې حدیث استدالل لري چي فرمایی : ( ماراه المسلمون حسنا فهو عنداهللا

ژباه : ( هغه ه چې مسلمانان ه وبولی ، د خدایتعالی جل جالله په نزدهم ه دي ) . دا استدالل 
عبداهللا بـن مسـعود پـورې    هم ضعیف دی ، که چې یوشمیر علماوو ویلی دي چې دا حدیث پر

مـر دا چـې   ٣موقوف دی او داللت یې هم د اجماع حجیت ته اشاره لري نه دعرف حجیت ته 
داجماع مستند یو صحیح عرف وی ، چې په هغه صورت کې هم ، د دې روایت د اللت به دعرف 

له ولونو خه په یوه نوعه پورې  مقصور(مختصر) شوی وي نه مطلق عرف پورې .
ا دی چې عرف په شریعت کې معتبر دی او داحکامو بناکول پرې صحیح دي ، مـر پـه   خوحق د

واقعیت کې کوم مستقل دلیل نه دی ، بلکې شرعي معتبرو دالیلو ته ورري او زمون د دې قـول  
دلیل وشیان دي ، له هغې جملې  :

عات کـي دي دهغـو   لومی : وینو چې حکیم شارع د عربانو صالح ( وتیالرونکی ) عرفونه  مرا
. همدارنه وینوچې شـارع ،  ٤ترمینه مضاربت اوبیوع اوله مفاسدو خه پاکې (خالي ) اجارې 

سلم د مدیني دخلکو په مین کې دهغه دعرف والي په خاطر دمعدومې بیعې په تاو له وارده عـامې  
و دعرایا په تاویـې  نهې ينې مستثنی کې اوپه خرما( کجورې ) دخرما له بیعې خه نهې کیده خ

هغوی ته رخصت ورکی دی . ( عرایا دا ده چې د کجورې په ونه کې  موجود  رطب په تخمینـي  
 ول بیعې سرته رسول دخلکو په مین که د دې ، ( ه دهغې په اندازې له تمرسره وپلورل شيتو

کې عرف ؤ اوهغوی دهغې ترسره کولو ته امن ؤ.
عرف پرمراعاتولو داللت لري چې  دخلکـو معـاملې (راکـې    دحکیم شارع دا تصرفات د صالح

ورکې ) دهغو پربنس ترسره کیدی ، خو د فاسد عرف په تاو وینو چې شارع هغه ندی مراعات 
کی او باطل اولغوه کی یې دی ، لکه هماغسې چې د پسرخواند ( زوی ویلو) په مور دکې یې 

١٤٩ص٣الفروق ، قرافی ج-١
.١٣٨ص١٢، المبسوط ، سرخسی ج٢٢٣ص٥بدایع الصنایع ، کاسانی ج-٢
.١١٢ص٣، جاالمدی -٣

. نوموی وایي : (خلکودسترتن تعالی جل جالله درسـول  ٥٢ص٥و. : شرح الکنز، زیلعی ج-٤
(.اهللا صلی اهللا علیه وسلم په زمانه کې مضاربت ترسره کاوه او پیغمبر دهغوی دکارانکار ونک
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ینې ؤ اوهمدارنه ، و ته دمیراث نه ورکولـو د  دا کار وک چې له جاهلي  عرف او عادتونو
عرف په تاو یې هم همدا کارو ک او هغه یې لغوه ک اووته یې په میراث کې یوه اکلې ونـه  

فرض که .
دوهم : دعرف حقیقت یوله شرعي معتبرو دالیلو لکه اجماع ، مرسله مصلحت او سد ذرایـع تـه   

هکله عرفونو خه د استصناع عقد او عمومي حمـامونو تـه   ورر ي له هغې جملي داجماع په  
داخلیدل دی ، چې په عرف کې جاري دي اووک هم دهغوی منکرنه دي او په همـدې دلیـل، د   
اجماع له لې یني دي . د عرف بعضې انواع ( ولونه ) هم مرسله مصلحت ته وررـي کـه   

پرخلکـو د  –ې صحیح وي نه فاسـد  که چیر–عرف پرخلکو واکمني لري او دعرف مراعات هم 
آسانتیا او له هغوی خه د تنسیا اوستونزې دلیرې کولو له باب ینې دي ، اوهم ، له عرف خـه  
دهغوی جال کول دهغوی لپاره مشقت او ستونزه له ان سره لری او سختي هم ( په شرع کـې ) د  

) کې دې مطلب ته اشاره کې مفسده والي په دلیل لیرې کای شویده سرخسي هم په خپل( مبسوط
اووایي : (.... که کوم یزچې په عرف کې ثابت شویدی ، په واقعیت کې په شرعي دلیـل سـره   
ثابت شویدی او همدارنه ، په دې دلیل چې له یوظاهرعرف ینې دخلکو جال کول، په ان پسـې  

.١رنده ستونزه  اوتنسیا لري ) 
انو) کې په عرف د فقها وو استدالل او دهغوی په اجتهاداتو کـې  په بیال بیلو وختونو( زم-درییم :

دهغه معتبر ل کیدل، د عرف د اعتبار پرسموالي (صحت) داللت لري ، که په عـرف دهغـوی   
عمل دسکوتي اجماع په یرده ، سربیره پردې له هغوخه ینو پرې تصریح  کـې ده اونـورویې   

په اجماع سره ثابت دی .پرواندې سکوت کی دی ، نو اعتبار یې 
دعرف د اعتبار شرایط پرهغه داحکامود بنا لپاره :-٢٣٩

دعرف دمعتبروالي او پر هغه داحکامو دبنا لپاره ، دالندنیوشرایطو شتون الزم دی :
لومی : دنص مخالف نه وي ، یعنی یوصحیح عرف وي ، لکه دهغه بیلواومثالونو پـه یرچـې د   

ل اوهم ، دخلکو دعرف په یرچې ودیع (امانت لرونکی ) کوالی شي صحیح عرف په تاو ذکرشو
و دیعه(امانت ) خادم ته تسلیم کي چې دعرف له مخې جایز ده چې ودیعه ورته وسپارل شي .

همدارنه دمنقولو اموالو وقف او عقودوته مقترن شرایط چې صحیح عرف پرې حکم کوي . خوکه 
ر به ونلری ، لکه سودي ( ربوی ) معامله ، دوادونو پـه  چیرې عرف دنص مخالف وي ، هی اعتبا

میلمستیا ووکې دا لکهولي اک( مشروباتو) توزیع ، دعورت بربنول او داسي نورشیان ، چـې  
٢دعلماوو په اتفاق ، او ددې په یرنورې چارې معتبرې نه دي ( اعتبارنه لري .)

.١٤ص١٣المبسوط  ، سرخسی ج-١
هرعرف چې د نص پرخالف وارد شوی وی ، غیـر  کې راغلي دي : ( ١٩٦ص١٢په المبسوط  ، ج-٢

معتبردی .)
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ه دنص مخالف وی ، دارنه چې په هغه دنص مخالف عرف خه موخه هم ، هغه ده چې له هره حیث
عمل ، په نص عمل په کلي توه باطل کي ، لکه هماغسې چې په یادوشویو مثالونو کـې ولیـدل   
شول. خوکه چیرې مخالفت په دې کیفیت نه وي ، نور نوعرف دنص مخالف نه ل کیـی اوپـه   

ل کیي لکه د استصـناع  عرف دهغه په دایره کې عمل کیي او دعرف له غوتنې پرته په نص عم
عقد چې په واقعیت کې یوه معدومه بیع ده او معدومه بیع هم په شریعت کې جایز نده ، خو رنـه  
چې دخلکو ترمینه دا عقد ترسره کیي او وک یې منکرهم نه دی ، جایز دی او دعرف په خاطر 

هغې پرته ممنوع دی .پرې عمل کیي ، مر، دمعدومې بیع د نه جواز په قاعدې پرعمل کې ، له
دوهم : عرف مطرد یا غالب وي ، او دعرف له مطرد والي ینې موخه دا ده چې : کلي وي ، یعنی 
تخلف ونلری ، کله کله هم له اطراد  خه په عام والي  تعبیرکیي ، یعنی هغـه عـرف د عـرف    

( غلبې ) ینې هـم  دخاوندانو ترمین شایع او معروف وي  اوهغوی پرې عمل وکی له غالب والی 
موخه دا ده چې :اکثریت وي ، یعنې یوازې په یرولو مواردو کې تخلف ولري .

غلبه یا اطراد یوازې هغه مهال معتبردی چې عرف دهغوی داهل ترمین په دې دوو بو وموندل شـی  
ن لري .نه په فقهي  کتابونو کې ، که په کتابونو کې د راغلیو عرفونو دتغییرموندلو احتمال شتو

کوم عرف چې دتصرف تعبیر پرې کیي ، دتصرف دانشاء پرمهال شتون ولـري یعنـی   -درییم :
دعرف حدوث  دتصرف پرمهال پخوانی ( سابق) وي اوبیاهم ، دتصرف دترسـره کیـدو ترمهالـه    

قو استمرار ومومي ، دهغه مقارن شي او له دې امله ، باید د اوقافو ، وصایاوو ، بیوعو او دواده د وثی
استدالل او په هغو کې وارد اصطالحات او شرطونه ، ول، دهغه افرادو دعرف پربنس تفسیرشـي  
چې د دې کارونو سرته رسولو ته یې اقدام کی دی او نوموي عرف دهغوی په زمانه کې شـتون  

د بیلي په توه که چیـرې  -درلود نه دهغه عرف  پربنس چې له هغوی وروسته مین ته رای نو
چا د خپل عقارمنافع ( دخپلې مکې حاصل) علماوو یا دعلم  طالبانو ته وقف کـل او د وقـف   یو

پرمهال موجود عرف هم د علماوو کلمه پرهغه کسانو تعبیر او تفسیروله چې په دیني چـارو کـې د   
مهارت درلودونکي دي او دهغه لپاره په بل شرط قایل شوي نه ؤ او په هغه عرف کې ، دعلـم لـه   

نو خه موخه د دیني علومو طالبان ؤ ، په دې صورت کې ، د وقف منـافع پـه دې علمـاوو    طالبا
مصرفیي اوکه چیري کوم عرف چې له وقف یني وروسته رامینته شوی دی په اجازه نامې پورې 
ددې علماوو دالس موندنې مستلزم وي ، د دې شرط  شتون دعلماوو لپاره په هغه وقف کې شـرط   

رنه ، یوازې د دیني علومو په طالبانو مصرفیی او نورچا ته چې دنورو علومو په زده ندی ، او همدا
که لیادی نه ورکول کیي  ، که ه هم حادث عرف د دیني علومو طالبانو او له دوی خه پرته 

نوروکسانو ته له وقف وروسته هم اکلی وي .
ف) دمضمون دعکس افاده کوونکی وي داسې قول یا عمل ونه موندل شي چې دهغه ( عر-لورم :

مثال ، دا چې په بازارکې ، دثمن په قسط  کیدو عرف وي خو عاقدان په صـریحه توـه د ثمـن    
پربشپې اداء توافق وکي ، یاداچې عرف پردې وي چې د استولو( صادراتو) لوته دمشـتری(  
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لورونکي په غاه وي ، یـا  پیرودونکي ) په غاه دي ، خو عاقدان توافق وکي چې صادرول یې د پ
داچې عرف پردې وي چې د اراضي دثبت په اداره  کې دعقار دثبت لتونه  د پیرودونکي پرغاه 
دي، خود واه خوا وې توافق وکی چې هغه د پلورونکي په غاه  واچوي . په دې ای کې قاعده 

دا ده :
ه : ( هغه ه چې په عـرف سـره او   ( ماثبت بالعرف بدون ذکر، الیثبت اذا نص علی خالفه ) ژبا

دقرارداد په عقد کې دهغه له یادولو پرته ثابت دي ، په هغه صورت کې چې د قرار داد دواو خواوو 
١دهغه له مخالف یزسره یوله بله توافق کی وي ، ثابت ( اواغیزناک) نه دی ) .

عرف د احکامو داجرأ لپاره یوه مرجع ده :-٢٤٠
دتطبیق لپاره یـوه مرجـع ـل    په جزئي حوادثو او وقایعو ( پیو) د احکاموعرف ، همدارنه ، 

، له هغې جملې عدالت د شهادت ( واه ) دمنلو شرط دی که چې سترتن تعالی جالله کیي
آیت )  ژباه : او له تاسـونه دوه  -٢–فرمایی : ( وأشهدوا ذوی عدل منکم ) ( د الطالق سورت 

ونیسئ .تنه عادل شاهدان پرې
اوعدالت د فقهاوو په نظر کې هغه ملکه ده چې خپل خاوند د تقوا او مـروت [ دغـوره صـفتونو    
ولې ] مالزمت ( ملرتیا) ته اباسي . اوله دې کبله ،  نوهغه ه چې د مروت اخاللوونکي وي ، 

هم ، د په عدالت کې هم عیب شمیرل  کیي اوهغه ه چې په عدالت کې اختالل رامینته کوي ،
زمان اومکان په اختالف سره توپیر کوي ، د دې مثال په یرچې شاطبي یې وایې ( که د( نارینه وو) 
لپاره د سرلوول، چې دا عمل ، په واقعیت کې ، دبیال بیلو سیمو له مخې اختالف پیدا کوي لکـه  

ـ  اره قبـیح دی  رنه چې د دې کارترسره کول په ختیو هیوادونو کې د مروت لرونکو افرادو لپ
خوپه لویدیو هیوادونوکې قبیح نه دی ، نوشرعي حکم هم د مکان ( ای ) پـه اخـتالف سـره    
توپیرکوي اوپه پایله کې، د ختی داوسیدونکو په نزد به ، په عدالت کې عیب وی خود لویـدی د  

کـې چـې   اوسیدونکو په نزد به، نه وي ). همدارنه په قرآني نص کې د وارد شوي حکم په تطبیق 
آیت ) ژباه : -٢٣٣–فرمایی : ( وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف) ( د البقره سورت 

او په پالرباندې د دې میندو( میاندو) په متعارفه توه خوراک اوپواک دی .
د نفقې دمقدارد اندازې د اکنې لپاره ، عرف ته رجوع کیي ، که نص دهغه اندازه نده اکلې .

م جصاص د ( احکام القرآن ) پخپل کتاب کې وایي : ( که چیرې ې (میرمنې) افراط وک اوله اما
امثالو( سـیاالنو) تـه ورکـول    هغه نفقی خه د زیاتې غوتنه یې وکه  چې دعرف له مخې د دې

، ( هغه زیاته اندازه ) دې ته نه ورکول کیي او همدارنه هم ، که چیرې میه  دخپلې ې کیي
امثالو دعرفي نفقې له اندازې ینې له ورکه ، د ده دا کارحالل نه دی او دی اایستل کیـي  د

١٧٨ص٢قواعد االحکام ، عزبن عبدالسالم ج-١
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چې هغه نفقه  چې دعرف له مخې د ده د میرمنې امثالو ته ورکول کیي خپلې ې ته ورکـي )  
.١

و همدارنه په نورو مواردو کې هم چې شارع واجب کي  دي خو دهغو اندازه یې نده اکلې، دهغ
د اندازې داکنې لپاره عرف ته رجوع کیي .

داحکامو تغییر دزمان په تغییر سره :-٢٤١
پرعرف او عادت مبتني ( وال) احکام ، د عرف په تغییر سره تغییر مومي او همدا هم دفقهاوو د دې 

دزمان پـه  قول مفهوم دی چې وایي : ( الینکرتغییراالحکام بتغیر االزمان ) ژباه : ( داحکامو تغییر
تغییر سره د انکارو ندی ) او امام  قرافی په دې هکله وایي : ( کوم احکام چې پرعرف او عادتونو 
مترتب دي اوپرهغوی بنا شوي دي ، برقراردي ترهغه مهاله چې عرف برقراردی ، او دهغه په ابطاـل  

ې چې پـه بیـع کـې    سره باطلیي ، لکه نقود( پیسې ) په معامالتو کې اوعیوب په هغه عوضونو ک
ورکول کیي ( تأدیه کیي ) او دارنه نورشیان ، اوپردې بنس ، که چیرې عـرف پـه نقـود    
واومسکوکاتوکې تغییرپیدا کي اونورې سکې رایج ( دود) شي ثمن هم په بیع کې ، پـردې نویـو   

یـز پـه   سکو تعبیراو تفسیر کیي  نه په پخوانیو سکواو همدارنه که چیرې په یوه عرف کې یو 
لباس کې عیب ل کیده ، دهغه په خاطرلباس ، پلورونکي ته بیرته ورکوو ، خو که چیرې وروسـته  
دې عرف تغییرو ک او هغه ناخوه ( مکروه ) عیب په یوه  محبوبه چاره او دثمـن دزیاتیـدو پـه    

ه ورکو .هغه یزد شتون په خاطر نه شو کوالی لباس ، پلورونکي ته بیرتدموجب واوت ، نور نو 
پرعرف اوعادتونو مترتب  ول احکام  د دې قانون له مخې عمل کـوي او دا قـانون دفقهـاوو د    
اجماع و یوحقیقت دی او فتوا وې ، دزمانې په اودو کې ، د همدې قانون پربنسـ صـادریي   
اوهرکله که عرف تغییر وک او نوی شو، مجتهد باید نوی عرف معتبر وبولی اوکه هرکلـه عـرف  

٢ساقط شو ، دی دې هم هغه د اعتبار له درجې خه ساقط کي ) .
، جملې ، امام ابوحنیفه رحمه اهللاپرهمدې بنس هم احکامو یوله بله اختالف پیدا کی دی ، له هغې

، دشاهدانو تزکیه شرط نه دی نیولیظاهري عدالت کافي  لی دی او له حدود او قصاص پرته یې ،
ې ، پرخلکو صالح او رتینولي غالبه وه اوهغوی یوله بله صادقانه  چال چلنـد  که دهغه په زمانه ک

کاوه ، خو دامام ابویوسف رحمه اهللا او امام محمد بن حسن رحمه اهللا په زمانه کې ، درواغ زیـات  
شول او احوال دارنه شو چې دظاهري عدالت په منلو کې مفسده او دحقوقو له مینه تلل رامینته 

ه همدې دلیل دا دواه د شاهدانو د تزکیې په لزوم قایل شول او فقها د ابوحنیفه او د ده د کیدل اوپ
شاردانو ترمین د دې موجود اختالف په تاو وایي : (  دا ، د عصرا وزمانې اختالف دی ، نـه د  

ر حجت او برهان اختالف ) همدارنه د کوراو دهغه د یوې کوې په ظاهر رویت سره د رویت دخیا

٤٧٨ص١احکام القرآن ، جصاص  ج-١
٩ص٣، ( اعالم الموقعین ) ج١٧٦ص١القرافی ج-٢
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د سقوط په یر، چې دا د حنفیه امامانو فتوا ده ، که په هغه وخت کې دکور خـونې ( کـوې )   
پریوه واحده نقشه جویدلی ، خو رنه چې د کورونو په جوولو کې دخلکو عرف تغییر وموند ، 

حنفي متأخرینو فتوا ورکه چې د رویت خیاریوازې د ولوخونو په رویت سره دی چې ساقطیي .
مدارنه ، دمتأخروفقهاوو دفتوا په یر د قرآن دتعلیم ( وونې ) په مقابل کې داجرت پراخیسـتلو  ه

دعرف په تغییر په استدالل سره ، که پخوا دارنه  ؤ چې له بیـت الماـل خـه دې معلمینـو(     
وونکو) ته یوه سهم او ونه  تخصیص ورکول کیده ، خو کله چې دا تخصـیص قطـع شـو،    

توا ورکه  دقرآن د وونې په مقابل کې د اجورې ( مزد) اخیستل جایزدي تر ـوقرآن  متأخرینو ف
مهجور(ترک ) نه شي( اوزده که یې ) له مینه واله نه شـي . او همدارنـه هغـه ـه چـې      
دسترتن تعالی جل جالله رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم یوه  پیمانه کجورې (خرما) یایوه پیمانـه  

وکې) اویا یوه پیمانه کورت ( قروت ) د فطر د زکـوة پـه   -یوه پیمانه ممیز(کشمشاو ربشې یا
عنوان اکلي ؤ  که داشیان یری په مدینه کې دخلکو خواه (غذا) وه ، نو که چیرې دا خواه په 

١نورو یزونو تبدیل شي ، دا زکوة به هم د نویو خوراکونو د پیمانې له مخې اکل کیي .
لکـه  –کامو کې دا تغییر، البته په هغه له احکامو شاملیي  چې پر عرف مبتنـي دي  په اح-٢٤٢

د شریعت –دا تغییر –دشریعت په قطعي احکامو نه شاملیي او همدارنه –هماغسې چې وموویل 
نسخ نه ل کیي ، که حکم  باقي دی او یوازې دا دی چې دهغه داجراء شرایط چمتو شوي نه 

دلیل هم له هغه پرته نورشیان اجراء شوي دي . د مطلب توضیح دا چې کوم مهاـل  دي اوپه همدې
چې عرف تغییرکوي ، دا په دې معنادی چې اوس یوبل نوی حالت راغلی دی چـې دبـل حکـم د    
اجراء ( تطبیق ) مستلزم دی ، یا دا چې اصلي حکم باقی دی ، خو دعرف تغییردهغه د اجراء لپاره د 

ن مستلزم دی ، لکه هماغسې چې ، دمثال په توه ، په شاهدانو کـې شـرط د   اکلیوشرایطو دشتو
هغوی عادلتوب دی اوپخوا ظاهري عدالت دهغه د تحقق لپاره  کفایت کاوه ، خررنه چې دخلکو 

ترمینه درواغ زیات شول، دا شرط ددې مستلزم شوچې شاهدان تزکیه شي .
ده چې : که چیرې عرفونه مختلف شي ، هریـوعرف  شاطبي په دې هکله وایي : د اختالف معنا دا 

خپل یوه شرعي اصل ته رجوع کوي ( ورري) اوپه هغه اصل سره دهغه عرف پـه تـاو حکـم    
٢کیي) .

نوربیا

٩ص٣اعالم الموقعین ج-١
٢٨٦ص٢الموافقات ج-٢
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حشمت ابوستیت  -تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری  
ترجمه :دکتورعبداهللا "عطائی"

مصادر قانونمصادر قانون
فهرست:

٥٠...........................................................................یوضعقانون
٥٠...............................................................................:فیتعر
٥١..................................................:حاضرزماندریوضعقانونتیاهم
٥١..................................................:گریدمصادربایوضعقانونۀسیمقا

اولمطلب
٥٢..............................................................قانونوضعیعمومیمباد

٥٢.......................................................:کندیموضعراقانونکهیئاتیه
٥٢.................................................................:یوضعقانوندرجات
٥٣.........................................................:یوضعقانونبرقضاءنظارت

قانون وضعیقانون وضعی
تعریف :تعریف :

ۀواسطه قـو ه قواعد قانونی است که در شکل نصوص نوشته شده بۀقانون وضعی عبارت از مجموع
ویا هیأت پارلمانی باشد کـه  د، چه این قوه ذیصالح حاکم مستبددست می آیه ذیصالح در کشور ب

رئیس دولت در پهلوی آن قرار دارد.  
روابط اجتماعی را در بر میگیرد، اما باید گفت که قانون گـذار  ی ازیره گسترده یقانون وضعی دا

قانون را " آنچنان که توهم می شود " خلق نمیکند بلکه قواعد آن را از نیازهای عملی و ضـرورت  
وفق مدنیت عصر و زمان براقتصادی و عادات و رسوم، و معتقدات مردم، و از ارزشهای متعالی آنان 

کـه قـانونی ۀه مأموریت و کارکرد قانون گذار وضعی، آن است که قاعدآن استنباط میکند، و هم
در قالب الفاظ درآورد و به آن قوه الزام میکند ،استنباطمختلفمصادراینمجموعازراآنماده

میبخشد.
مصـادر ازراوضـعی قانونالفاظ،چهارچوبدرقانونیۀقابل مالحظه است که قرار گرفتن قاعد

.  سازدمیمتمایزباشندمیمعناولفظمصدرازواقعدرکهقانونمختلف
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اهمیت قانون وضعی در زمان حاضر :اهمیت قانون وضعی در زمان حاضر :
زیـرا قـانون   ١اگر گذشته ها عصر عرفها و دیانت بود، عصر نوین عصر قانون وضعی می باشـد. 

و قوه مقننه در کشور جدید به شکل عملی و فعال قانون وضع است وضعی مهم ترین مصدر قانون 
از اهمیت مصادر دیگر کاسته می شود.  ، ، و به مقدار افزایش اهمیت قانون وضعی گردد می

البته افزایش اهمیت قانون وضعی در عصر نوین به عوامل ذیل بر میگردد :
تقویت حاکمیت دولت، که در واقع نیروی رقیبی آنچنانکه در مقابل دولتهای قرون وسطایی -اول :

زمین–حدیث وجود ندارد، زیرا نبالء و اشراف در عصرهای فیودالی وجود داشت در مقابل دولت
.  بودندشریکدولتنفوذوقوتدروسطیعصوردرکنیسهو-بزرگداران

دوم : گسترش دیموکراسی در دولت نوین سبب جدایی قوای آن گردیده و فقط قوه مقننه را بـرای  
و نشاط عمل کند.  تا در این مجال به فعالیت ردگمامی وضع قوانین 

سوم : کششهای سوسیالیستی دولت نوین، و دخالت آن در امور افراد به نفع جامعه، که البته چنین 
رویکردی از سوی دولت جز به وسیله قانون ممکن نیست، زیرا بسیاری از امور هماننـد تعلـیم و   

ذشته از امـور فـردی و   گی به بیماران و ناتوانان که در گه تربیت، مسائل کار و کارگری، و رسید
لیتهای اساسی دولت نوین می مسئووازنیزآنازغیربسیاریواموراینۀشخصی تلقی می شد، هم

٢قوانین پی همی را صادر میکند.،باشد که برای تنظیم آن
قانون وضعی با مصادر دیگر :قانون وضعی با مصادر دیگر :ۀۀمقایسمقایس

که قانون وضعی دارای امتیازات اگر قانون وضعی را با مصادر دیگر قانون مقایسه کنیم خواهیم دید
زیادی اسـت که آن را به حق به جایگاهی می رسـاند که در وقت حاضر به آن رسیده است که از 

جمله امتیازات ذیل است :
اول : آسان بودن وضع، الغاء، و برگشت به قانون وضعی اما از حیث وضع و الغای قانون وضـعی  

، و بـا کشـش   نمایـد کشیدن قلمی قانون مناسب را وضع معلوم است که قانون گذار میتواند با
همانندی قانون نا مناسب را لغو کند، در حالیکه عرف و دیگر مصادر قانون همانطوریکه وجـود و  

.  میباشدوجود آمد از آن خالصی یافتن نیز دشوار ه گسترش آن بطیئ است، اما در صورتیکه ب

ر قدیم قانون وضعی وجود نداشته، بلکه با وجود آن بازهم کم اثر از این گفته فهمیده نشود که در عصو-١
بوده است، زیرا مصریان قدیم، و رومیان قانون وضعی را از طریق " اوامر شاه، در زمان شاهی مصریان قدیم، 

ان " را شناخته و اجراء میکردند و در قرون وسطی نقش قـانون  یو اوامر امپراطور در زمان امپراطوری روم
ی از سوی کنیسه کم اثر شد، تا آنگاه که اوروپا از سلطه قوانین کنسی آزاد گردیده، به وضع قـانون  وضع

اما اهمیت قانون وضعی و نقش اساسی آن پس از انقالب فرانسه رو به افزایش گذاشت.، آغاز کرد 
. کردیمصحبت–سوسیالیستی–قبالً در مورد کششها و مفهوم مذهب اشتراکی -٢
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د، فقط هنگام تطبیق آن شناخته می شود، و از ایـن  دوم : قانونی که مصدر آن عرف ویا قضاء باش
حیث اینگونه قوانین تسری احکام قانون به گذشته به حساب می رود.

سوم : قانون وضعی قواعد عام و مجردی را وضع میکند، درحالیکه قواعد قانونی ناشی از قضـاء و  
د نمی رسد.  قواعد عمومی و مجرۀدیگر مصادر بیشتر به جزئیات پرداخته، و به درج

ی کـه همـه   یچهارم : با قانون وضعی میتوان کشوری را از حیث داشتن قانون یکسان نمود بگونه 
انحای کشور زیر حاکمیت یک قانون باشد.  

وجود آمدن قانون وضعی و ادوار حیات آن را از حیث سریان آن بر مکان و در ه بدین سان مراحل ب
تطبیق آن بر منازعات و قضایای وارده بر محاکم، تـا پایـان   زمان، و کیفیت تفسیر آن را به منظور 

زندگی متن قانون با الغای آن پیگیری کرده ایم، و ترتیبی را که ما پیگیری کـردیم از حیـث وارد   
نویسـنده ازبسیاریبرخالف–الغاءتفسیروزمانومکانحیثازقانونتطبیق–کردن مسائل 

ایـن کلیـه کـه اسـت آنازآورند،میقانونمصادرهمهسیبررازپسرامسائلاینکهگان
قانونبررسیحینمسائلاینکهاستمناسبجهتاینازاست،وضعیقانونبهمرتبطموضوعات

عی بررسی شود تا رابطه میان مسائل مرتبط به یکدیگر محفوظ باشد.  وض

مطلب اولمطلب اول
مبادی عمومی وضع قانونمبادی عمومی وضع قانون

ند :ند :هیئاتی که قانون را وضع میکهیئاتی که قانون را وضع میک
این هیـأت را قـانون   .وضع قانون به هیئاتی واگذار می شود که آن را هیأت قانون گذار می نامند

، اساسی هر کشوری تعیین میکند، که گاهی این هیأت به شکل فرد مسـتبدی تعیـین مـی شـود     
ـ  ا آنچنانکه در نظامهای شاهی مطلقه است، و گاهی هم این هیأت عبارت از شورای نماینده گان، وی

شورا های غیر نیابتی است که رئیس دولت " چه امپراطور، چه شاه، و چه هم رئیس جمهور باشد " 
با آنان مشارکت دارد.

درجات قانون وضعی :درجات قانون وضعی :
کـه داشتهقرار–دستور–قانون وضعی دارای چند درجه و مرتبه است؛ در رأس آن قانون اساسی 

ازصـادره قوانینسوممقامدروبوده" عادیقانون" گذارقانونهیأتازصادرهقوانینآنازپس
.  شودمیصادرمصوباتولوائح،شکلبهکهاستقانونگذاریفرعیهیأتهای

پس قانون اساسی همان قانون وضعی است که نظام دولت و روابط میان قوای عمومی کشور با افراد 
و روابط میان این قوا را تنظیم میکند.  

هیأت قانون گذار اصلی، آن مجموعه از قواعد قانونی است که به منظـور تنظـیم   قوانین صادره از 
روابط اجتماعی صادر گردیده، که ناگزیر باید در مطابقت با قانون اساسی و در چهار چوبی باشـد  
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که قانون اساسی آن را ترسیم کرده است. زیرا هر قانونی که با مبادئ قانون اساسی در تصادم باشد
اطلی است.  قانون ب،

تطبیقدرکهاستتفصیلیشود،میصادر–هاوزارت–قوانینی که از هیأتهای قانونگذاری فرعی 
هماننـد  ١.میگرددصادرآنتفویضبنابرو–پارلمان –اصلیگذاریقانونهیأتازصادرهقانون

لی وارده در قـوانین  الئحه ها و طرزالعمل هائی که از نهادهای اجرایی به منظور تنظیم مسائل تفصی
وضع شده از سوی هیأت قانون گذاری اصلی صادر می شود.

همچنانکه قوانین اصلی باید برمبنای قانون اساسی باشد؛ این قوانین فرعی هم باید برمبنـای قـوانین   
اصلی صادر شود. تا از بطالن آن جلوگیری شود.

نظارت قضاء بر قانون وضعی :نظارت قضاء بر قانون وضعی :
ید با قانون باالتر در تصادم بوده و اگر نه قانون پایین تر باطـل ویـا غیـر    از آنکه قانون پایین تر نبا

گی میکند، پس باید دانست که آیـا  ه اساسی است، و از آنکه قضاء است که به این موضوع رسید
قضاء در چنین مخالفتهایی حکم نموده یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قضاء میتواند از اساسـی بـودن   

بودن لوائح و طرزالعمل ها نظارت کند یا خیر؟ که این مسأله بـه اساسـی بـودن    قوانین، و قانونی
قوانین معروف است.  

از کشورها هماننـد "  یی زیرا قوانین اساسی عده ،کشورها در این مورد اختالف های واضح دارند
بلژیم، و لهستان " این حق را از محاکم ســلب کــرده، درحالیــکه قوانیــن اســاسی     

ری دیگری از کشورها همانند " سویزرلند، رومانی و قبل از همه قانون اساسی ایاالت متحـده  ـما
این حـق را بـه محـاکم    است ،آمریکا که قانون اساسی آن را محکمه علیای فیدرال بوجود آورده 

اعتراف کرده اند که براساس آن محاکم میتوانند هر قانونی را که با قانون اساسی در تصادم باشـد  
آن را ملغاء نمایند، و محاکم این کشور در بسیاری از موارد از این حق استفاده کرده و حتی گفته ،

آمریکا حکومت قضائی است. و بدین اسـاس مبـادی قـانون    ۀمی شود که حکومت ایاالت متحد
هـداف  ااز هر گونه تغییری که در اثر اختالفات و کششهای حزبی ویا هاساسی کشور ایاالت متحد

ی باشد در امان است.سیاس
اما اگر قانونی از قوانین اساسی در این مورد " نظارت قضائی " نصی را وارد نکرده باشد آنچنانکـه  

ی به چنین اهمیت مورد اختالف قرار میگیرد. اگرچـه  یبدون شک مسأله ، در فرانسه و مصر است 

م و بر مبنای قانون اساسی می باشـد، هماننـد   یفویض از سوی هیأت قانون گذاری گاهی به شکل دات-١
اعتراف قانون اساسی به قوه اجرائیه در گذاشتن لوائح و طرزالعمل ها به منظور اجرای قانون، و گاهی هـم  

معاشات در مصر در این تفویض در صدد قانون معینی و تفویض خاص انجام میشود آنچنانکه نسبت به قانون
صورت گرفت که قانونگذار، به شورای وزیران صالحیت داد که در مورد اجرای این قـانون  ١٨٨٧سال 

ی که درست میداند تفسیر کند. یمیتواند آن را به هر گونه 
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در حدود معینی که دائره مگر، رأی راجح در چنین حالتی عدم اعتراف به حق نظارت قضائی است 
دائـره وگردیده،ترگسترده–هاوزارت–حق نظارت نسبت به قوانین صادره از هیأتهای فرعی 

أت اصلی تنگ تر و محدودتر می شـود، کـه   هیازصادرهقوانینبهنسبت" نظارتحق" حقاین
انه کشور است.  البتة دلیل این رأی نیز همان احترام گذاشتن به جدایی میان قوای سه گ

ذیل توضیح داده می شود :ۀجزئیات این مسأله مهم بگون
اگر ارکان شکلی قانون وضعی اصلی، آنچنانکه قانون اساسی حتم میکند فراهم نشده بود، محـاکم  
آن را مورد تطبیق قرار نمیدهد. زیرا صدور آن وفق شکلیاتی که از سوی قانون اساسی درنظر گرفته 

یل وجود قانون است، و در صورتیکه این شکلیات فراهم نشده باشـد وصـف   شده است یگانه دل
قانون برآن صادق نیست.  

در–ماهیـت  –اما اگر قانون وضعی از نگاه شکلی درست صادر شده بود، ولی از حیث موضوع 
بـا کـه شخصیآزادیهایمظاهرازیکیباوضعیقانونآنکهمثلباشد،اساسیقانونبامخالفت

برابردرمردممساواتمبدأبامخالفتدرویابوده،تصادمدرگردیده است ،تضمیناساسیقانون
نـدارد از  حق" قضاء" کهاستبرآندوهرفرانسهاداریقضایوعادیقضایباشد،بودهقانون

تطبیق اینگونه قانونی امتناع ورزد، و در غیر آن در حق قوه مقننه تجاوز کرده اسـت. و اکثریـت  
فقهاء از این موقف قضاء پشتیبانی میکنند.

" و دیگران برآن اند که Dugiut" و دیگی "  Hauriouاگرچه شماری از علماء همانند هریو " 
–ماهیـت –محاکم حق دارند از اساسی بودن قوانین چه از حیث شکل و چه هم از حیث موضوع 

–ماهیـت –موضـوع حیثازاساسیقانونبامخالفقوانینتطبیقازنتیجهدرکهکنند،نظارت
١.نمایندمیخودداری

و مـا بعـد آن "   ٣٠٢" در کتاب آن " المختصر فی القانون الدستوری ص Hauriouاستاذ هریو " -١
مسأله اقحام قضاء در موضوع اساسی بودن قوانین مسأله بسیار خطرناکی است، زیرا اگر ما قضاء میگوید :

م هراس از سیاسی شدن قضاء است، و اما اگر موضوع را از نظارت قضـاء  ییرا در این موضوع دخیل نما
نظارت از قواعـد  علی رغم این خطر بازهم ابیرون کنیم قواعد قانون اساسی بی اثر می شود. پس استاذ هریو

کردهاشارهبوخارست–ویترام–قاضی میداند و در این صدد فقهای فرانسه به قضیۀ ۀاساسی را از وظیف
–موضـوعی –قضـائی نظارتحقبهکهنداردوجودنصیرومانیقانوندرآنکهرغمعلیاند،گفتهو

نسه در اعتراف بـه  فرافقهایآرایبه" رومانی" کشورآنابرامونقضمحکمهبازهمباشد،کردهاعتراف
نظارت موضوعی از اساسی بودن قوانین استناد کرده، وقایل برآن اند که این گونه نظارت واجب بوده و در 
حدود مأموریت طبیعی قاضی وارد می شود، و اگر این مبدأ تاکنون در همۀ کشورها عمومیت نیافتـه، بـه   

ودن فائدۀ عملی از اعتراف به چنین حقی، ویا هراس از سیاسی شـدن  چندین سبب برمیگردد، که از جمله نب
قضا، ویا منافات آن با استقالل پارلمان، ویاهم تعارض ظاهری با نصوص است که گوئیا چنـین حقـی را از   
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حالت در مصر نیز همانند فرانسه است، که اکثریت بر آن اند که محاکم حق نظارت بـر اساسـی   
بودن قوانین از حیث موضوع را نداشته و فقط به نظارت بر اساسی بودن قوانین از حیث شکل اکتفا 

کنند.  
أی  ترجیح یافته به نحو دیگری است، زیرا شماری از فقهاء، و بعضی از اما چنین معلوم است که ر

أت قـانون  ـــادره از هیــــعی صــم از قوانین وضــمحاکم بر آن اند که باید محاک
درکـه حکمینخستینشایدوکنندنظارت–ماهیت–کل و موضوع ــــگذار از حیث ش

ازصـادره حکـم گردیدهصادرموضوعحیثازقوانینبودناساسیازقضائینظارتحقتثبیت
که پس از آن محکمه قضای اداری نیز ١بوده باشد.١٩٤١سالمیماهاولدرمصراهلیمحکمه

حکمی را بر مبنای دالیل و در تثبیت حق محاکم در نظارت از اساسی بودن قوانین از حیث موضوع 
.  استکردهصادر–ماهیت–

ر تثبیت این حق " نظارت از حیث موضوع " برای محاکم گفته است : محکمه قضای اداری مصر د
ی میان قوای دولت گفته می شود، در قانون مصر نصی وجود نـدارد  یآنچه که در مورد وجوب جدا

که محاکم مصر را از تصدی بحث نظارت از اساسی بودن قوانین از حیـث موضـوع جلـوگیری    
اعتبار دادن این مبدأ در تاکیدی به حاکمیـت قـانون   محکمه قضای اداری افزوده است که ٢کند.

.  باشدمیدولتقوایۀاساسی به عنوان مصدر هم
–ز حیـث موضـوع   ا–اضافه بر آن در صورتیکه محاکم از تطبیق قانون مخالف با قانون اساسی 

حـق انجامازبلکهنداده،حکمآناجرایازتوقفویاقانونالغایبهامتناعاینباکنند،خودداری
.اندکردهاستفادهآنتطبیقعدمویاتطبیق،چهارچوبدربودناساسیبررقابت

طـرح  م–عـادی قانون–با درنظرداشت آنکه این اختالف نظر فقط در مورد قانون وضعی اصلی 
مصـر درهمچهوفرانسهدرچه–لوائحوهاطرزالعمل–است اما نسبت به قوانین وضعی فرعی 

قضاء سلب میکند، اما با وجود همۀ این اعتبارات بازهم توجهاتی وجود دارد که به آرامی رشد کرده و مبنی 
ست که پارلمان باید از سوی قضاء نظارت شود، زیرا قوانینی را که با کششها و تمایالت حزبـی و  برآن ا

انتخاباتی صادر میکند خطر حقیقی است که آزادیهای عمومی را به تهدید بگیرد. 
اگرچه این حکم از سوی محکمه استئناف مصر لغو گردید.-١
م منصوص داشته است که نافذ بودن قوانین سابق بـر  در خطاب آن به محاک١٦٧بلکه برعکس ماده -٢

قانون اساسی مرهون توافق آن با احکام قانون اساسی می باشد، پس این نص قانونی از محاکم میخواهد کـه  
موضوع اساسی بودن قوانین از حیث موضوع را نیز نظارت کنند، زیرا اعطای حق نظارت از مطابقت قانون 

خود تاکیـدی  ، وجود آید ه ی  که شاید میان قانون عادی و قانون اساسی بیاهرضبا قانون اساسی، و حل تعا
بر حاکمیت قانون اساسی می باشد. 
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وشـکل نگاهازهاطرزالعملولوائحبودنقانونیبرنظارتانجامدرمحاکمحقبهالفاختبدون
. استگردیدهاعتراف–ماهیت–موضوع
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تحول تاریخی حقوق جزاتحول تاریخی حقوق جزا
در حقیقت تاریخ حقوق جزا، تاریخ جرم و مجازات است که هر دوی آنها عمری به درازای عمـر  

کی وجود انسان دارد، یعنی از زمانیکه انسان به روی زمین بوده، جرم و مجازات نیز در این کره خا
داشته است، اما در خصوص ابتدائی ترین شکل حقوق جزا اسناد دقیق و مستند در دست نیست.

سوره البقره چگونگی خلقت انسان و سرگذشت او را بیان میدارد، و ٣٦و ٣٥، ٣٤، ٣٠آیات 
از اولین جرم و گناه "خطا" از سوی حضرت آدم و حوا و اولین شکل مجـازات و تبعیـد آنهـا از    

شت به کره خاکی بحث مینمایم.به
ا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةلَائلْمل كبإِذْ قَالَ راَء ﴿ومالد كفسي

ـ بادیو (ب«١مونَ﴾ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَ را کـه  ی) هنگـام اوری
ـ قرار خواهم داد گفتند: آینیجانشنیپروردگارت به فرشتگان گفت: من در زم ـ ای را در آن یکس

سیو تو را تقدمیآوریو حمد تو را به جا محیکند؟ ما تسبیزیکه در آن فساد و خونریدهیقرار م
»دیدانیچه را که شما نمآندانمیمن مناًیقیپروردگار فرمود: میکنیم

٣٠سوره بقره، آیه .١
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﴾رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْناوریبادی«(١﴿و (
کـه  سی) سجده کردند، جز ابلیپس (همگدیآدم سجده کنی: برامیرا که به فرشتگان گفتیهنگام

»و از کافران شدد،یو تکبر ورزسرباز زد،
الش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدا رهنكُلَا مةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ما آدا يقُلْنـا  ﴿وكُونةَ فَترج

﴾ينمالظَّال نآن هرجا یاهوهیآدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و از (می: امیو گفت«٢م (
»شددیکه از ستمگران خواهد،ینشوکیدرخت نزدنیبه اکنیو لد،یگوارا بخورد،یخواهیم

كُم فـي الْـأَرضِ   ﴿فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَ
تمو قَرتسينٍ﴾مإِلَى ح موجب لغزش آن دو شد، سپس آنان را از آنچه در آن بودند طانیپس ش«٣اع

دیخواهیدشمن بعضیبعضکهیدر حالدیی) فرود آنی(به زمی: همگمیکرد و گفترونی(= بهشت) ب
»خواهد بودیبهره بردارۀلیقرارگاه و وسینیتا مدت معنیشما در زمیبود و برا

ه در حقیقت اولین جرم به روی زمین است عبارت از قتل هابیل توسـط قابیـل   دومین جرم بشر ک
-است، که قرآن کریم اینگونه بدان اشاره نموده است:

الَ لَأَقْتلَنك قَالَ من الْآخرِ قَ﴿واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ 
﴾ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمبه حـق بـر   لیو قابلیما) داستان دو فرزندان آدم (هابامبریپیو (ا«٤إِن (

شد رفتهیپذیکیکردند؛ پس از میتقدی) قربانیتقرب (الهی(هر کدام) براکهیها بخوان: هنگامآن
او) گفت: قطعاً تو را خواهم کشـت (بـرادرش) گفـت: اهللا فقـط از     نشد (رفتهیپذیگریو از د

»ندارم)یری(من تقصردیپذیمزگارانیپره
اگر «٥لْعالَمين﴾﴿لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب ا

تو دراز نخواهم کرد تا تـو را  یمن هرگز دست خود را به سوین من دراز کنکشتیتو دستت برا
»ترسمیمانیمن از اهللا پروردگار جهانرایبکشم، ز

﴾ينماُء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووَء بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدخواهمیمن م«٦﴿إِن
و ی) و از اهل دوزخ باشی(و بار هر دو را بر دوش کشیاه من و گناه خودت باز گردکه تو با گن

»ستمکارانیاست سزانیا

٣٤. سوره بقره، آیه ١
٣٥سوره بقره، آیه . ٢
٣٦سوره بقره، آیه . ٣
٢٧سوره المائده، آیه . ٤
٢٨سوره المائده ،آیه . ٥
٢٩ده،آیه سوره المائ. ٦
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﴾رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعپس نفس (سرکش) او؛ کشتن بـرادرش  «١﴿فَطَو
»شدانکارانیو او را کشت و از زآراسته (و موجه و آسان) جلوه داد، شیرا برا

 تزجا أَعلَتيا وقَالَ ي يهَءةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لي الْأَرثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهعثْلَ ﴿فَبأَنْ أَكُونَ م
﴾ينمادالن نم حبي فَأَصَءةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغـ  یه اهللا کالغآنگا«٢ه نیرا فرستاد کـه در زم

بـر  یتا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند او گفت: واکردیجستجو (و کاوش) م
کالغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم؟ و سـرانجام (از  نیام که همچون امن آنقدر درماندهایمن! آ

»شدمانیکار زشت خود) پش
ی نوح، یوسف، قصص و... از سرگذشت، سرنوشت و مجازات برخی به همین ترتیب در سوره ها

اقوام و قبایل مانند قوم نوح، قوم عاد، نمرود، فرعون و... اشاراتی به عمل آمده است.
حقوق جزا تاریخ بسیار طوالنی داشته و در ادوار مختلف دچار تحوالت و تغیـرات زیـاد گشـته    

م کشورهای جهان یکسان نبوده است.است، اما بدون شک تاریخ حقوق جزا در تما
بطور خالصه تمام تاریخ حقوق جزا را در دو مبحث به مطالعه میگیریم:
مبحث اول: تحول حقوق جزا در جهان:مبحث اول: تحول حقوق جزا در جهان:

اکثریت دانشمندان حقوق جزا تاریخ حقوق جزا را به سه مرحله "جنگ های خصوصـی، عـدالت   
٤انتقام خصوصی و عدالت عمـومی  یا انتقام خصوصی، تعدیل نسبی٣خصوصی و عدالت عمومی"

تقسیم مینماید.
ما در اینجا تمام تاریخ حقوق جزا را به دو مرحله یعنی مرحله قدیم یا عدم تکامل حقـوق جـزا و   
عصر جدید یا دوران شکوفائی و توسعه حقوق جزا تقسیم مینمایم، عصر قـدیم حقـوق جـزا در    

را در بر میگیرد، عصـر  ١٨بشری تا قبل از قرن برگیرنده ابتدائی ترین شکل حقوق جزا در جوامع 
الی عصر حاضـر  ١٨جدید تحوالت، توسعه نظریات و افکار مکاتب مختلف حقوق جزا را از قرن 

در بر میگیرد که در حقیقت دوران شکوفائی، توسعه و تکامل حقوق جزا را نشان میدهد.
عصر قدیم حقوق جزا: عصر قدیم حقوق جزا: --گفتار اولگفتار اول

که هزارها سال را در بر دارد به سه مرحله تقسیم مینمائیم.  دوران قدیم حقوق جزا را
. مرحله جنگ های خصوصی:١

این دوره را بنام های جنگ های خصوصی، انتقام خصوصی، عدالت خصوصی و عدالت خانوادگی 
١نیز یاد کرده است.

٣٠سوره المائده، آیه .١
٣١. سوره المائده،آیه ٢
.٩٤. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ص ٣
.٦٩. نوربها، رضا، زمینه حقوقی جزای عمومی ص ٤



اصول و قواعد جزا شناسی در کود جزای افغانستان قضاء

٦٠

واقع شده یا چون در این مرحله دولت وجود نداشت به جرمی که در داخل خانواده، قبیله یا عشیره
علیه یکی از اعضای آنها واقع میگردید، از جانب رئیس خانواده کـه از اختیـارات فـوق العـاده     

.٢رفت یا حداقل دستور اجرای مجازات را میدادوردار بود مورد مجازات قرار میگبرخ
افتیـد  یهرگاه در خارج از قبیله و عشیره جرمی علیه اعضای خانواده، قبیله و عشیره دیگر اتفاق م

ها و به تدریج قبیله و عشـیره مـتهم و   در این صورت عکس العمل به صورت جنگ میان خانواده
متضرر ظاهر می شد، در این جنگ ها گروه مهاجم از رقیب خود غرامت و تاوان خسارات وارده را 

تقاضا داشت و اکثریت موارد به تلفات بزرگ جانی و مالی منجر میگردید.
ف اصلی مجازات انتقام بود و این دقیقاً همان عصری است که جرم و مجازات بـه  در این دوره هد

مفهوم امروز وجود نداشت و به عقیده طرفداران مکتب کالسیک انتقام خصوصـی منشـاء اولیـه    
.٣پیدایش حقوق جزا است

ویژگی های دوره جنگ های خصوصی:ویژگی های دوره جنگ های خصوصی:
این دوره دارای خصوصیات ذیل است:

ت:جمعی بودن مسؤولی-الف
در مرحله انتقام خصوصی فرد اصالً شخصیت مستقل ندارد و به هر حالت وابسـتگی مطلـق بـه    
خانواده و قبیله دارد بدین معنی وقتی یکی از اعضای خانواده یا قبیله مرتکب جرم شود همه اعضای 
فامیل و حتی قوم و قبیله مسؤول شناخته میشود، از این رو نزاع و جنگ میان گروهـا عمومیـت   

اشت.د
به عبارت دیگر در این دوران مسؤولیت شخصی نبود، بلکه معمول بود که افراد غیر از مرتکـب و  

حتی اقارب و خویشاوندان وی نیز مسؤول شناخته شده و مستوجب مجازات دانسته می شد.
قانون حمورابی هرگاه در اثر اشتباه معماری خانه ای بـر سـرخانواده   ٢٢٩طوریکه برمبنای ماده 

حب خانه خراب و فرزند او کشته می شد در مقابل آن فرزند معمار کشته می شد و اگر خـود  صا
کشت.مرد معمار را میصاحب خانه می

بی عدالتی در مجازات:-ب
تناسـب  دومین ویژگی این دوره آن است که مجازات تابع هیچ ضابطه و قاعده نیست و هیچ نوع

فت جرم و چه از لحاظ نوع جرم و نـوع مجـازات   میان جرم و مجازات چه از لحاظ شدت و خ

.٣٤. صفاری، علی، کیفر شناسی ص ١
.٦٦. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ص ٢
.٣٥. صفاری، علی، کیفرشناسی ص ٣
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وجود نداشت، میزان مجازات تابع میزان عقده و حس انتقام جوئی و توان و قدرت انتقام گیرنـده  
.١بود
هدف مجازات انتقام بود:-ج

جمعی بودن مسؤولیت و عدم تناسب جرم و مجازات از مصادیق بارز حس انتقـام جـوئی سـخن    
جز انتقام و تراضی مجنی علیه هدف دیگری برای مجازات وجود نداشت.میگویند، در این دوره

.٢مجازات سخت بدنی وجود داشت و از عفو و سازش خبری نبود
گویند که فرزند شخصی توسط شخص دیگری کشته شده بود و خانواده جانی برای سـازش نـزد   

برای عفو از مجازات گفتـه  خانواده مجنی علیه رفته بودند. صاحب خون در جواب به تقاضای آنها
پذیرم که یکی از سه شرط رابر آورده سازید:در صورتی می-بود:

اینکه خانه ام را پر از ستاره بسازید.
اینکه تمام افراد قبیله تان را برایم تحویل دهید تا تمام شان را بکشم.

این که فرزندم را زنده کنید.
عفو و گذشت است.این گفتار در حقیقت کنایه به ناممکن بودن

-. دوره عدالت خصوصی:٢
به میان آمدن دولت بشکل ابتدائی آن، تشکیل شهرهای کوچک و توسعه روز افزون آنها، ظهور و 
توسعه مذهب و تلفات سنگین مالی و جانی ناشی از جنگ های قبیله ای و انتقام جوئی ها، از جمله 

.٣ه دوره عدالت خصوصی متحول ساختمهمترین عوامل اند که دوره جنگ های خصوصی را ب
غالباً این تحول بدلیلی بزرگ است که حقوق جزا از وضع جنگ هـای خصوصـی بـه عـدالت     
خصوصی مبدل گشت، وجهه تسمیه عدالت خصوصی این است که جرم و مجازات تـابع حـداقل   

گذار ضوابط و نظم گردید و مسؤولیت جمعی تا حدی زیادی جای خود را به مسؤولیت شخصی وا
نمود.

مهمترین ویژگی های دوره عدالت خصوصی:مهمترین ویژگی های دوره عدالت خصوصی:
الف: اصل قصاص:

بکار رفته است. ٦و به معنی انتقام٥، سزادهی٤قصاص در لسان انگلیسی معادل تساوی

.٩٦صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ص ١
.٣٨صفاری، علی، کیفر شناسی ص ٢
.٥٢، انتشارات مستقبل ص ١٣٩٤دانش ، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا، چاپ . ٣

٢ Equality

٥ Retribution

٦ Retaliation
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قصاص در ادیان گذشته نیز وجود داشته از اینرو قصاص در اسالم از جمله احکام امضایی به حساب 
م نسبت به دوره عدالت خصوصی، قانون حمورابی و ادیان آسمانی میاید، اما مفهوم قصاص در اسال

قبلی خیلی معنی دار و انسانی تر شده و شریعت اسالم ضمن پذیرفتن آن، تأکید به عفو و گذشت از 
آن دارد.

چنانچه قرآنکریم آنرا وسیله حفظ و بقای حیات جامعه میداند.
١٧٩١أَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْ

شود و هـدف  به هر حال قصاص در تاریخ حقوق جزا نقطه عطف بوده که از قبایل اولیه شروع می
آن عمل باالمثل و یکسان سازی مجازات بوده است.

که خودش انجام یقصاص به مفهوم عمل باالمثل و مجازات نمودن شخص مجرم است، به مانند عمل
ست، اصل قصاص در دوره عدالت خصوصی نقش بسزائی در شخصی بودن مسؤولیت جزائی داده ا

ایفا کرده است، زیرا وقتی بحث قصاص مطرح میشود در حقیقت شخصی شدن مجـازات مطـرح   
است، یعنی اینکه مجازات به شخص مجرم تطبیق میشود و بقیه اعضای خانواده و وابستگان مجـرم  

د، از سوی دیگر در اصل قصاص گرفتن انتقام که قبالً بـدون حـد و   اناز سرایت مجازات در امان
حصر صورت میگرفت محدود ساخته شد و تحت قاعده و نظم آورده شد.

ب: تسلیم دادن مجرم:
از خصوصیات عمده این دوره استرداد مجرم است با این توضیح که خانواده و قبیله مجرم، مجـرم  

تسلیم میداد، این کار باعث جلوگیری از جنگ های خـانوادگی و  را به خانواده و قبیله مجنی علیه 
.٢ای میگردد و نیز باعث جلوگیری از انتقام جوئی و تشدد میگردیدقبیله

مجرمی که به خانواده مجنی علیه تسلیم داده می شد، قاعدتاً او را محکوم بـه مجـازات مـرگ    
استفاده مینمود و وی را به غالمی مـی  بلکه برای اهداف اقتصادی از قوه فزیکی وی ٣ساختنمی

گرفت، اصل قصاص در حقیقت باعث شخصی شدن نسبی مسؤولیت در این مرحله گردید.
ج: به میان آمدن غرامت:

پس از آنکه موقف انسانی از نظر کار با تولید، صنعت و اقتصاد برمال گردید، این طرز دید قـوت  
ت بلکه در صورتیکه متضرر موافقـه کنـد شـده    یافت که اجرای قصاص بطور قطعی و حتمی نیس

میتواند که به عوض قصاص غرامت را پرداخت نماید.

باشد که شما است،یو زندگاتیشما در قصاص حیصاحبان خرد! برایو ا«سوره البقره: ١٧٩آیه . ١
)»١٧٩(دیکنشهیتقوا پ

.٦٩نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عموی ص ٢
.٩٩صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ص ٣
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د: وضع قوانین:
با به میان آمدن و توسعه دولت ها و گسترش شهرها، برخی قوانین وضع و نافذ گردید، کـه بـر   

مبنای آن دولت در موضوعات جرمی مداخله مینمود.
رایم و مجازات را تا حدی تابع قواعد و ضوابط سـاخت،مورد کـه   در حقیقت وضع این قوانین، ج

قبآل فاقد هرنوع ضابطه و قاعده بود.
قانون حمورابی، قانون هیتی ها و قانون سومری ها از جمله مهمترین این قوانین به حساب میاید که 

ما در اینجا تنها به قانون حمورابی اشاره مختصر میداشته باشیم.
:قانون حمورابی

این قانون بنام ششمین و قدرتمندترین شاه بابل "حمورابی" مسـمی شـده، حمـورابی از جملـه     
قبـل از  ١٧٩٢الی ١٧٥٠امپراتوران سلسله بابل بود که بعد از کناره گیری پدرش میان سالهای 

.١سال امپراتور بابل بود٤٢میالد برای 
ماده است و در یک ٢٨٢انون که دارای معروفترین میراث حمورابی، قانون حمورابی است، این ق

مـیالدی کشـف   ١٩٠١متر به لسان بابلی نوشته شده است در سال .٤٢سنگ به ارتفاع تقریباً 
گردیده و در حال حاضر در موزیم لور فرانسه نگهداری می شود.

این قانون در برگیرنده احکام مختلف در عرصه های مدنی، تجارتی، حقـوق و وجایـب افـراد و    
سایل جزائی میباشد.م

قانون حمورابی چنین آمده "عدالت در زمین تأمین شود و فساد از بین برود و چنان باشد در مقدمه
که نیرومند نتواند باالی ناتوان ستم کند و این قانون مثل آفتاب باالی سر مردم باشد."

از تعیین و تکلیف جـرایم و  این قانون در برگیرنده یک سلسله احکام جزائی نیز بوده است اما قبل 
جزاها،تمام مردم بابل به اساس این قانون به دو دسته ( املو و مکتینو) که اولی طبقه اشراف و دومی 

.٢افراد عادی جامعه اند تقسیم میشوند
بر حسب این طبقه بندی تفاوت فاحش میان مجازات جامعه اشراف و افراد عادی جامعـه وجـود   

جرم تمامیت علیه جسم از جمله اشراف میبود مجازات آن، عمل باالمثـل و  دارد، مثالً اگر متضرر
اگر فرد عادی میبود مجازات مرتکب جریمه نقدی بود. به همین ترتیب اگر مال اشراف دزدی مـی  

برابر و اگر از افراد عادی سرقت می شد تاوان آن ده برابر بود.٣٠شد جبران خساره آن 
-حمورابی را میتوان قرار ذیل خالصه کرد:مهمترین احکام جزائی قانون

اگر کسی شخصی را متهم کند و متهم شده به دریا برود و در آب غرق شود، اتهام وارده درسـت  
یا منزل مسکونی متهم را صاحب میشود.بوده و متهم کننده خانه

١ www.wikipedia.org

.٥٦دانش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا ص . ٢
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نده به مرگ محکوم اگر دریا بی گناهی متهم را ثابت کند و او بدون ضرر زنده بیرون بیاید، متهم کن
است و متهم خانه ی متهم کننده را صاحب می شود. هر دو مورد فوق بیان میدارد که برای اثبـات  

جرم در این زمان از آزمایش های الهی(اوردالی) یا اسباب ماورای طبعیت استفاده به عمل می آمد.
جنس محکـوم  یهکنندو هم دریافتسارقهم سرقت نمایداگر شخصی چیزی را از معبد یا دربار 

.به مرگ هستند
مرد یهمرد دیگری بدون شاهد یا قرارداد چیزی بخرد، طال یا نقره، بردیهاگر کسی از پسر یا برد

.به مرگ محکوم استسارق شمرده شده و فرد خریدار در حکم ر و غیره، گاو، خ، یا زن، گوسفند
سـی باید ،و آن متعلق به خدا یا دربار باشدسرقت نمایداگر کسی گله یا گوسفند یا خوک یا بزی 

بپردازد و اگر چیزی برای پرداخت ده برابربه مرد آزاد دیگری باشد باید زد. اگر متعلق بپردابرابر
.ندارد به مرگ محکوم است

کنـد شخص ادعا آنو دریافت نمایداگر کسی جنسی را از دست بدهد و آنرا در مالکیت دیگری 
دارد کـه  یو صاحب مال نیز ادعا کند که شـاهدان ،و در برابر شاهدان خریدهیتاجرکه آنرا از 

نگاه باید خریدار تاجر و شاهدان خود و مالک نیز شـاهدان  آشهادت دهند این جنس از آن اوست، 
آید و به مرگ د و قاضی شهادت آنها را بیازماید. در اینصورت تاجر دزد به حساب مینخود را بیاور
.محکوم است

م اگر خریدار تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکـو 
میشود.

.اگر مالک شاهدی نیاورد در آنصورت او بدکار است و به مرگ محکوم
ماه نیز شاهدان ششدهد و اگر در آن ای میشش ماهه، وقتاگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی

.است و باید جریمه بپردازدنیایند، فرد بدکار
شهر بگیـرد، او  ی همرد یا زنی از دربار یا از مرد آزاد دیگری را در خارج از دروازغالم اگر کسی 

.به مرگ محکوم است
صـاحب  کسی بروند و ی هاز دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری به خان،مرد یا زن فراریغالم اگر 

.خانه به مرگ محکوم استئیسراعالن عمومی نیاورد خانه به محل 
مرد یا زنی را در مناطق بیابد و آنرا به صاحبش برگرداند صاحب برده باید دو شکل غالماگر کسی 

.نقره به فرد بپردازد
از گفتن نام صاحب خود خودداری کند باید آنرا به قصر آورند و جستجوی بیشتری شود غالماگر 

.تا او را به صاحبش باز گردانند
) شخص در برابر همان سوراخ باید کشـته و  سرقتای حفر کند (برای کسی سوراخی به خانهاگر

.دفن شود
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گرفته نشد او باید با سوگند آنچه از او دزدیده شده را بیان سارقشد و مالش سرقتاگر از کسی 
.رخ داده باید دزدی را جبران کندسرقتقدرت او این ی هکند و جامعه یا آنکه در محدود

ای را ویران می ساخت و کسی که آمده بود آتش را خاموش کند چشـم بـه ماـل    خانه،اگر آتش
.خانه داشت و آن مال را تصرف کرد باید خود در آتش افکنده شودصاحب

. دوره عدالت عمومی:٣
این دوره به دو دلیل دوره عدالت عمومی مسمی گردیده است، اول اینکه جرم جنبـه عمـومی و   

ا به خود گرفت و قوانین و قواعد عمومی برای همه افراد جامعه وضع گردید، دوم اینکه اجتماعی ر
بدون آنکه دولت منتظر شکایت متضرر و مجنی علیه بوده باشد، خود وارد اقدام شده و مرتکب را 

.١تعقیب و مجازات می نمود
یل جوامع منسجم تر و در این دوره پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتر منجر به تشک

بزرگتر نسبت به قبایل اولیه گردید،حکومت مرکزی شکل گرفت و نیازمندی تأمین نظم و امنیـت  
توسط یک قدرت برتر از اهمیت زیاد برخوردار گردید. اعتقادات مذهبی و فلسـفی در ایـن دوره   

سبب نفی انتقام خصوصی بشکل سابق و استفاده از عفو و گذشت گردید.
وران جرایم به دو دسته یعنی جرایم عمومی و خصوصی تقسیم بندی گردیده، هر چند ایـن  در این د

تقسیم بندی در همه جا مشابه و یکسان نبود، مثالً سرقت در یونان یک جرم عمومی و قتل یک جرم 
خصوصی محسوب می شد حال آنکه مطابق قانون الواح دوازده گانه در حقوق روم قتل یک جـرم  

محسوب می شد.٢یک جرم خصوصیعمومی و سرقت
اعدام، پاروزنی در کشتی ها برای مدت معین یـا  -انواع مجازات در این دوران عبارت بودند از:

نامعین، تازیانه و تبعید.
ویژگی های دوره عدالت عمومی:ویژگی های دوره عدالت عمومی:

الف. مجازات توأم با شکنجه بود:
هـا  ی مجرمین با انواع شـکنجه در این دوره هر چند انتقام خصوصی بشکل نسبی نفی شده بود ول

مانند لت و کوب، ضرب و شتم، آویزان کردن، با آب جوش سوختاندن و غیره روبرو بوده است.
یکی از این نوع شکنجه ها "مجازات چرخ" بود، مجازات چرخ طوری بود که دست و پای مجـرم  

ن باشد و از خداوند را قطع مینمود و سپس او را به چرخ طوری بسته میکرد تا صورتش بطرف آسما
.٣(ج) استغفار بطلبد

.١٠١صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ص . ١
.٤٤صفاری، علی، کیفر شناسی ص . ٢
.٤٦صفاری، علی، کیفر شناسی ص . ٣
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اختیارات وسیع قضات:-ب
در این دوره قضات دارای اختیارات وسیع و غیر محدود در امر تعیین مجازات، تغیـر مجـازات و   
تفسیر قوانین بودند. عالوه بر قضات پادشاه هان اختیارات وسیعی در تفسیر احکام و مجازات هـا،  

ازات داشت، پادشاه حتی میتوانست افراد را بدون محاکمـه مجـازات   عفو، تخفیف و تشدید مج
از ممیزه دیگر این دوره است، استفاده از آزمـایش هـای   ١نماید. استفاده از آزمایش های قضائی

قضائی یا الهی به این مفهوم است که به وسیله آنها اثبات تقصیر یا عدم آن را به عهده قوای ماورایی 
ذاشتند. لذا وقتی کسی متهم به ارتکاب جرم سنگینی بود و یا شهود و ادله کافی طبیعی یا خدا می گ

شد، مثالً در برخی موارد متهم را در آب جوش، آتش یـا  موجود نبود، آزمایش های الهی مطرح می
روغن داغ می انداخت و معتقد بودند که اگر شخص مذکور بی گناه باشد، وی بدون کدام ضرر و 

ون خواهد شد در غیر آن مجرم ثابت میگردد.خساره سالم بیر
شدت مجازات:-ج

در دوره عدالت عمومی بشکل عام مجازات بسیار شدید بود، با مجرمین بـه خشـونت، تشـدد و    
سختی رفتار صورت میگیرفت، مجازات شدید جسمانی، شالق زدن، داغ کردن و عالمه گـذاری  

مجرمین تطبیق میگردید، حتی مجازات جـرایم  رسوا کننده بر چهره و صورت مجرم و اعدام باالی
خیلی کوچک اعدام بوده میتوانست.

عالوه بر این مجازات، حبس ابد در خانقا، تکفیر و اخراج از دین از انواع دیگری مجازات در این 
عصر به حساب میاید، اخراج از دین آثار بسیار خطرناک را در قبال داشت و وقتـی مجرمـی بـه    

از دین محکوم میگردید، اصالً حق مالکیت و حتـی حـق حیـات را نداشـت و     مجازات اخراج 
شد، چنانچه دانشمند بزرگی(گالیله)به دلیل طرز تفکر و ارایه نظریـه هـای   القتل دانسته میواجب

علمی و منطقی، از جانب مذهبیون مسیحی به وصف جرمی اخراج از مذهب محکـوم بـه اعـدام    
گردید.

کی دیگر از ویژگی های مجازات این دوران است. مجازات هم از نظـر  عدم تساوی در مجازات ی
وضع قوانین و مقررات و هم از لحاظ مقدار و شکل تطبیق آن، شاهد تفاوتها و تبعیض فاحش میـان  

طبقات مختلف اجتماعی بود.
مثالً اگر شریف زاده محکوم به اعدام بود، وی را به شمشیر گردن می زدند و در صورتیکه فـرد 
عادی و غیر شریف محکوم به اعدام میگردید، وی را در محضر عام به منظور توهین و تحقیر بـدار  

آویزان میکرد.

١ .Ordeal
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به هر حال حقوق جزا در طول حیات خود متأثر از نظریات و اندیشه های گوناگون دانشـمندان،  
ته است.از میـان  فالسفه و مذهبیون بوده که هر کدام در تحول حقوق جزا تأثیر خود را بجا گذاش

های دانشمندان یونان و روم قدیم را مختصراً بیان میداریم.این نظریات، اندیشه
نظریات دانشمندان یونان و روم در مورد حقوق جزا:

وضع و حالت حقوق جزا در یونان باستان حاکی از آن است که "ژوپیتر" خدای خدایان یگانه مرجع 
خالق و حقوق وجود نداشت، جرایم به جرایم مهم و غیر مهم وضع قوانین بوده و فرق بین مذهب، ا

تقسیم بندی گردیده بود، جرایم مهم شامل جرایم مربوط به خدایان، مذهب و نظم عمومی بـود و  
مرتکبین این نوع جرایم حتی بعد از مرگ قابل تعقیب بود، مثالً دست مجرم را قبل از دفـن قطـع   

خت، جمعی بودن مسؤولیت هنوز بشکل واضـح قابـل   میکرد و در جای دیگری زیر خاک میسا
مالحظه است. مجازات نزد یونانیان قبل از همه چیز وسیله است، برای اعاده آبروی از دست رفتـه  

.  ١مجنی علیه از راه تشدد و انتقام گیری از مجرم
است و بایـد  این قوم رفته رفته متوجه شد که شیوه ها و نحوه برخورد اینان با جرم و مجرم اشتباه 

نامند حقوقی را وضع و به آن توجه نمود، روی این دلیل، این دوره را، دوره شکوفائی قوم یونان می
در این دوران دانشمندانی چون سقراط، افالطون و ارسطو کوشش هایی فراوان در مـورد تغیـر و   

تحول وضعیت حاکم بر جامعه نمود.
نظریات سقراط در مورد مجازات:

ف شهره بود و جایگاه عظیم اجتماعی داشت و نظریـات اش توسـط "گزنفـون و    سقراط فیلسو
افالطون" به نسل های بعدی منتقل گردید. از نظر سقراط قانون باید تطبیق و نظـم جامعـه حفـظ    
گردد، از وی نقل کردند "شهروندان باید از قانون پیروی نماید ولو این قانون غیر عادالنه باشد" بـه  

نظر سقراط مجازات باید روشمند شود و باید با مجرمین به خشونت رفتـار نشـود   همین ترتیب از 
بلکه در تربیت سالم شان کوشش صورت بگیرد. از نظر سقراط علل ارتکاب جرم عـدم تربیـت   

. به همین ترتیب سقراط تأکید میکند که باید به افکار عمومی احترام ٢درست و سالم مجرمین است
گذاشته شود.

.٢٣پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشیه های کیفری ص . ١
.٥٩دانش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا ص . ٢
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افالطون در مورد مجازات:نظریات
افالطون در "رساله سیاست" خود کوشش میکند مردم خود را از نظر اخالقی سعادتمند بار آورد، او 
تا حدی در مسایل ماوراء الطبیعه فرو میرود که حاالت حقیقی و واقعی جهان را در "مدینه فاضـله"  

رد و مردم یونان را بـرای تشـکیل   که بیشتر حالت و وضعیت رؤیائی و افسانه ای دارد تصور میک
مدینه فاضله تشویق مینماید.

افکار افالطون به تدریج رسوخ پیدا کرد و در اخیر عمر خود، کتاب بنام قوانین نوشت کـه در آن  
بر عالوه مسایل و موضوعات مختلف، به مجازات نیز اشاره کرده است. وی در ایـن کتـاب بـه    

.  ١بررسی قانون آتن میپردازد
نظر افالطون اجرای مجازات موجب پاکی مجرم و آرامش و راحتـی وجـدان او میگـردد و    از

رین افراد جامعه است، زیرا رنج و عـذاب او  تشخصیکه به سزای عمل خود نرسد از جمله بدبخت
به مراتب بیشتر از متضرر است. افالطون طرفدار مجازات حبس بود و سه نوع زندان را پیشـنهاد  

کرد.
ای انتظار محاکمه بصورت موقت که در نظام های جزائی امروزی معادل توقیف است.زندان بر

زندان برای مجرمین که بشکل غیر عمدی مرتکب جرم گردیده و امید اصالح آنان زیاد است.
زندان برای مجرمین که بشکل عمدی و ارادی مرتکب جرم شده اند.

ساکت یا خاموش باشد بلکه پیشنهاد مینماید که افالطون میگوید که قضات نباید در جریان محاکمه
قضات باید نقش فعال بازی کند و از طریق تحقیقات و پرس پال توضیحات الزم را بدسـت آورد و  

در صورتیکه مجازات از قبل در قانون تعیین نشده باشد صالحیت تعیین مجازات از آن قاضی باشد.
ا به دلیل بی تقوائی و اشاعه شـرک رد میکنـد او از   در زمینه دالیل اثبات جرم افالطون سوگند ر

شهادت به دو شرط دفاع میکند، یکی اینکه قاضی آنرا تحریر بدارد و دیگر اینکه بـرای شـهادت   
دروغ مجازات سختی تعیین شده باشد حتی اگر شاهد سه بار قبالً محکوم شده باشد باید به مجازات 

.٢مرگ محکوم گردد
ین، اطفال و کاهالن به دلیل فقدان اراده مسؤولیت جزائی را کسـب نمـی   از نظر افالطون مجان

نمایند، اما به هر حال دارای مسؤولیت مدنی میباشند، وی تا حد زیـاد طرفـدار شخصـی بـودن     

.٢٢آبادی، تاریخ اندیشیه های کیفری ص پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند. ١
.٢٢پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشیه های کیفری ص . ٢
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مجازات بود چنانچه در یونان قدیم با پیروی از این نظر وی، مصادره و ضبط اموال و دارائی هـای  
.١گ لغو گردیدشخصی محکوم به مجازات مر

نظریات ارسطو در مورد مجازات:
ارسطو نظریات خود را پیرامون موضوعات مختلف در دو کتاب مشـهور خـود "فـن خطابـه" و     
"سیاست" ابراز میدارد. ارسطو در کتاب فن خطابه از علل و انگیزه های مجرمین، کیفیات مخففـه  

ارات دارد.جرم، شرایط به وجود آمدن جرم و شرایط قربانیان جرم اش
از نظر ارسطو، ارضاء و اقناء مجنی علیه از جمله مهمترین اهداف مجازات به حسـاب میایـد و   

.٢میگوید که مجرم باید بداند که بخاطر متضرر رنج و عذاب می کشد
از نظر ارسطو در این کتاب حیوانات، اشیاء و اطفال فاقد مسؤولیت جزائی دانسته شده اسـت و  

.٣ولیت جزائی به مجرم موجودیت اراده و درک کامل را شرط میداندبرای انتساب مسؤ
به همین ترتیب ارسطو در کتاب سیاست خود، حکومتی را سعادتمند میداند که از هر نـوع کـار   
مخالف قانون، عادات و رسوم مردم خودداری کند و قانون شکنی را ولو خیلی کوچک هم باشـد  

کنی های کوچک سرانجام به نابودی و اضمحالل حکومت ها مجازات کند زیرا به نظر وی قانون ش
منتهی میگردد.

.٦٠دانش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا ص . ١
.٢٣پرادل، ژان، ترجمه دوکتور علی حسین نجفی آبرند آبادی، تاریخ اندیشیه های کیفری ص . ٢
.٦١دانش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا ص . ٣
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تتبع و نگارش: محمد نادر احمدی

أحکام حرمت مصاهرهأحکام حرمت مصاهره
فهرست:

٧٠..........................................................................................مقدمه
٧١.............................................................................مصاهرهمفهوم-١

٧١..............................................................................یلُغومفهوم) الف
٧٢...........................................................................یاصطالحمفهوم) ب
٧٣..........................................................مصاهرهحرمتیخیتاریهانهیزم-٢
٧٤...................................................................مصاهرهحرمتموجبات-٣
٧٤...............................................................مصاهرهسبببهمحرمزنان-٤
٨٠.............................................................:أحنافدگاهیدازنظرولمس-٥

مقدمهمقدمه
اش برقراری زندگی بر محور حسن رفتـار و  تشکُل إجتماع به عنوان نخستین خاستگاه انسانی الزمه

ایکه مسئلهها بیش از آنأخالق باهمی است. احترام به حریم و کانون خانواده و عدم هتک حرمت
باشد.ها و هنجارهای اسالمی میحقوقی باشد، ریشه در أخالق انسانی داشته و مبتنی بر ارزش

ها و بدور از مفاسد و رذایل اخالقی تـوأم بـا إعتمـاد و    ای فضائل و پاکیاجتماع کوچک بر پایه
در نماید تا با خـاطر آرام و آسـوده  راستکاری در میان اعضای خانواده، جامعه را کمک شایان می

ها با أخالق عـالی انسـانی قـدم    راستای نظم اجتماعی و تربیت نسل انسانی سالم و دور از پلشتی
پیماید.نوعانش، ببا همدلی دوشا دوش همهای پیشرفت و تعالی را برداشته و قله

گـر  تواند تداعیحس تعلق خاطر و رابطۀ ناگسستنی پیوند خویشاوندی و دامادی (صهر) هرچند نمی
خونی و قرابت نسبی باشد، اما وضع أحکام حرمت در خصوص عدم إنعقاد نکاح بـه سـبب   پیوند

و إستمرار زنـدگی صـمیمانه و پـر ارزش؛    یست جهت برقرارای امصاهره و خویشاوندی زمینه
که حس قریب بودن میان پدر و همسر پسر، پسر و همسر پدر و شوهر مادر و دختـر زن را،  طوری

را از اندیشۀ و تفکر منفی إنحرافی که ناشی از غرایز جنسی بوده  باشد، القاً  آنانإیجاد نموده و أخ
بدور نگه داشته و در نتیجه رذایل به فضایل، تفکر إنحرافی به رابطۀ مشـروع و صـمیمانۀ حـس    

گردد.محرمیت سببی، مبدل می
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گردد؛ این محرمات ها مانع صحت عقد نکاح میاست که وجود آنموانع و محرمات ازدواج اموری
و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی و یا مؤقت باشد. محرمات أبدی، مواردی اسـت کـه زن   

گردد و در اسالم، محرمیت از سه عامل نسب، گاه نسبت به شخصی که  حرام است حالل نمیهیچ
باشند.گیرد، این عوامل، هر کدام دارای مفهوم و مرز روشن و معین میسبب و رضاع نشأت می

های تاریخی آن، کـه در  ای از زمینهای است از أحکام حرمت مصاهره با خالصهمقالۀ حاضر چکیده
پرتو فقه إسالمی و أحکام قانون مدنی افغانستان، به آن خواهیم پرداخت:

مفهوم مصاهرهمفهوم مصاهره--١١
گون و از ای دارای مفاهیم گونمصاهره در فقه إسالمی که به آن حرمت سببی نیز گویند، از نظر لغو

های مختلف علما، نظر اصطالح در برگیرندۀ مصادیق مشخص بوده که با توجه به نظریات و دیدگاه
شناسان و فقهاء اسالمی به تبیین آن در زیر پرداخته خواهد شد:  زبان

الف) مفهوم لُغویالف) مفهوم لُغوی
ن دادن، مصاهره در لغت به مفهوم داماد شدن، خویشی پیدا کردن با کسی از طریق زن گرفتن یـا ز 

صاهرت القوم «شود: باشد. گفته میمصاهره مصدر صاهر می١دامادی و داماد اختیار کردن است.
هـا زن گـرفتم.   ، با قوم مصاهرت (خویشاوندی/دامادی) نمـودم وقتـی از آن  »إذا تزوجت منهم

سـت کـه   گفته شده ا٣باشد.گوید: صهر (خویشاوند/داماد) عبارت از أهل بیت زن میمی٢خلیل
ها أحماء (جمع حمو پدر شوهر یا پدر زن) و أختان (پسر یا برادر همسـر، شـوهر   بعضی از عرب

گویند.دختر) را أصهار می
ٱلْمـاءِ منخلَقٱلَّذىوهو «کلمۀ صهر در قرآن کریم نیز به مفهوم خویشاوند و داماد آمده است. 

(خداوند) ذاتی اسـت کـه از   ترجمه : واو.٥٤/فرقان» قَديراربكانَوكَوصهرانسباۥفَجعلَهبشرا
را آفریدو برایش پیوند نسبی واز راه خویشاوندی نزدیکی سببی قرار داد البته خداوند بر آب،انسان

.ستهرچه که بخواهد تواناآفرینش 
أبوین، برادر و اوالدهای گوید: صهر، مشتمل بر نزدیکان زن از جمله ذوالمحارم مانند: می٤زهری

که از جانب شوهر از صـاحبان  باشند. و کسانیها أصهار شوهر زن میشان، کاکاها، ماماها و خاله
گویـد:  در مورد صهر مـی ٥باشند. ابن السکیتها همچنان أصهار زن میقرابت و محارم باشند آن

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید.-١
گذار علم عروض در سدۀ دوم هجری.خلیل بن احمد، دانشمند ادبیات عرب و بنان-٢
الکویت، الطبعة الخامسـة، الجـزء السـابع و    -الموسوعة الفقهیه، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة-٣

.٣٦٧صهـ ق،١٤٢١الثالثون، 
محمد بن سلم بن عبیداهللا بن عبداهللا بن شهاب القرشی الزهری از جمله تابعین است.-٤
یعقوب بن اسحاق دورقی معروف به ابن سکیت از بزرگان اهل لغت و ادب است.-٥
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که از جانـب  ها أحماء و کسانیاشخاص که از جانب شوهر بوده باشند چون پدر، برادر و کاکا آن
١شوند.د، أختان و أقارب هردو (زن/ شوهر) أصهار نامیده مینزن بوده باش

ب) مفهوم اصطالحیب) مفهوم اصطالحی
هر چند اصطالح مصاهره در قانون مدنی افغانستان توضیح نگردیده و به مصادیق آن إکتفاء شـده  

الح به صورت  واضـح مـورد    است، ولی در فقه اسالمی و در قوانین برخی از کشورها، این اصط
نماید: ) خود مصاهره را چنین تعریف می١٠٤٧تعریف قرار گرفته است. قانون مدنی ایران در مادۀ (

حرمـت  ». ها پدید آمده  استای است که به سبب نکاح بین زوجین و أقربای آنمصاهره، رابطه«
ببندد، که  به سبب آن نکـاح،  است که مردی، زنی را وطی نماید، یا با وی عقد نکاح،مصاهره آن

٢شود.زن دیگری بر این  مرد حرام می
مصاهره عالقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار 
مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمـت جمـع آنـان در    

در ٥حصکفی٤(پسر یا برادر همسر، شوهر دختر) است.ادی)ت(داممصاهره حرمت ختون٣.نكاح
گوید: صهر عبارت از هر صاحب رحم محرم همسر مرد ماننـد پـدران،   تعریف اصطالحی صهر می

است که بین شخص و قرابت زوجـه و  واژۀ صهر اسمی٦باشد.کاکاها، ماماها، برادران و غیره می
شود، چراکه این مصاهره از دو مصاهره نیز گفته میباشد. همچنینأقارب همسرش نسبت عالقه می

باشد. از همین رو، گفتـه انـد:   جهت است؛ صهر مرد قرابت زنش و صهر زن قرابت شوهرش می
فالن شخص با فالن شـخص خویشـاوند   ». صاهر فُالنٌ فُالناً إذا تزوج من قرابته و لو قرابةً بعیدةً«

ایرابطـه مصاهره٧دواج نمود، هرچند  قرابت دور هم بوده باشد.که با قریب وی ازگشت؛ وقتی
٨است. ازدواجحرمتمستلزمکهمردوزنبیناست

القاموس المحیط، و تاج العروس، و المصباح المنیر، و مختار الصحاح، والمغرب.-١
دین المقداد بن عبداهللا، کنزالعرفان فی فقه القرآن، متـرجم؛ عبـدالرحیم عقیقـی    السیوری، جمال ال-٢

.٦٦٩) ص١٣٩٤، (٥، چ٢البخشی، ج
٧٣ص ١٣٨٦حرمت نکاح بر اثر مصاهره و ام الزوجه ، قلی پور؛ حسن، اکبرنیا، مرتضی ، پاییز -٣
قواعد الفقه للبرکی.-٤
حنفی در قرن یازدهم.عالءالدین محمد بن علی،  فقیه  و محدث -٥
.٥/٤٣٧الدرالمختار مع حاشیه ابن عابدین، -٦
ابن عاشور.١٠٤، ص١٠التحریر والتنویر، جزء -٧
.١٣٩٠، تابستان ٦نامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی/سال دوم، شمارۀ فصل-٨
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های تاریخی حرمت مصاهرههای تاریخی حرمت مصاهرهزمینهزمینه--٢٢
ازدواج با خویشاوندان و أصهار نه تنها در دین مقدس اسالم مورد حرمت قرارگرفته است، بلکه در 

ز مورد توجه بوده و از آن ممانعت  به عمل آمده اسـت. در دیـن   سایر ادیان ابراهیمی و سماوی نی
یهودیت ازدواج با زن پدر (مادر اندر)، خواهر اندر، و برادر اندر (از طرف مادر یا پـدر شـخص   

١دیگر هستند) نواسۀ دختری، نواسۀ پسری، جمع بین دو خواهر اشاره شده است.
ازدواج کرده است) برای این شخص (پدر اندر) حرام که انسان با اوعالوه بر آن، ربیبه (دختر زنی

است، روایت است که حضرت یحیی (علیه السالم) در راه مبارزه با چنین ازدواجی کشته شد؛ بـه  
این توضیح که هیردوس پادشاه وقت قوم یهود بعد از مرگ برادرش با زن او ازدواج کرد و بعـد از  

مند شده و مسئله را با حضـرت  هم ربیبه اش بود، عالقهمدتی به دختر این زن که هم برادر زاده و
حضرت فرمود که این عمل در شـریعت آسـمانی روا   یحیی (علیه السالم) در میان گذاشت ولی آن

باشد. به خاطر این فتوای حضرت یحیـی، پادشـاه او را   نیست و آن دختر هرگز برایش حالل نمی
ت در قبال ازدواج هرچه خواسـته باشـد بـرایش    زندانی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گف

را دیـد، قتـل آن  دهد، آن دختر هم چون حضرت یحیی (علیه السالم) را سد ازدواج شان مـی می
٢خواستار شد و شاه هم خواستۀ دختر را پذیرفت و سر حضرت یحیی را از بدنش جدا کرد.

ر امر ازدواج مورد پذیرش مسیحیان در دین مسیحیت نیز به جز موارد اندک، مجموع قوانین یهود د
شود که بر خالف دین حضرت موسی و عیسی باشند، قرار گرفته است؛ هرچند که مواردی پیدا می

ها از اصل دین و بوجود آمدن تحریفات در ایـن ادیـان   عوامل این حالت در تخطی پیروان این دین
٣است و مسئلۀ عدم پابندی پیروان این دین از دین شان است.

در دورۀ جاهلیت میان مردم عرب، ازدواج یک شخص با زوجۀ اصول خود یعنی مادر اندر و بعضی 
نمودند. ولی شد. این نوع ازدواج را ایشان به نام نکاح مقت یاد میمحرمات دیگر مجاز دانسته می

همچنین اعراب جـاهلی، زنـان   ٤با ظهور اسالم این عمل شرم آور و ننگین منسوخ اعالن گردید.
توانستند او را  بود که یا میبردند و معنای این وراثت اینشخص متوفا را به مثابۀ اموالش به ارث می

کـه  ، یا این١کردندکه معموالً اگر زنی زیباروی بود چنین می٥بدون مهر به نکاح خویش در آورند.

.٦١٧ص ١٩٨١طمجمع الکنائس الشرقیه، قاموس کتاب المقدس، بی تا، منشورات مکتبة المشعل، -١
.١٤٤-١٤٣همان، صفحه -٢
.٣، ص١٣٩٧محارم در ازدواج، امین اهللا سعیدی، طبع -٣
.١٥٦، ص١٣٩٦عدالتخواه، پوهنوال عبدالقادر، حقوق فامیل حقوق فامیل، ط -٤

صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن و السنه، جلد چهارم  و پنجم (دریک جلـد)، قـم:   -٥
.٣٦٠و٣٥٩، ص١٤٠٨رات فرهنگ اسالمی، انتشا
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در خانه حبس کنند تا اش را مطالبه کنند، و یا حتی وی راوی را به نکاح دیگری در آورده و مهریه
همچنین ٣یا بمیرد و ارثش به آنان برسد.٢با پرداخت  بهایی، هزینۀ رهایی اش را خود فراهم آورد

ای ارث بردن نیز به این ترتیب بود کـه  گیری بر آنان مبادرت ورزیده و شیوهبه حبس زنان و سخت
شد و بدین وسـیله حـق   لک او میانداخت، ماهرکس از وراث زودتر پارچه یا لباسش را بر زن می

ای اوقات منجر به نکاح با همسر پـدر  بخشید. چنین رسمی، پارهمالکیت خویش را بر او عینّیت می
شد؛ به این ترتیب که با مرگ پدر، پسر وی، همسر متوفا را که طبعاً مادر او نبود از بـاب ارث،  می

٤گرفت.به همسری می
ند و أعمال غیر انسانی و قبیح جاهلیت نقطـۀ پایـان گذاشـته و    ولی اسالم به تمام آن رسوم ناپس

حیث اشرف مخلوقات حفـظ؛ آزادی اراده  أحکامی را وضع نموده که در آن کرامت انسانی زن من
های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان اصل بشـری،  و حق انتخاب آن در زمینه

ها قرار گرفت.مورد توجه تمام انسان
موجبات حرمت مصاهرهموجبات حرمت مصاهره--٣٣

شود ها موجود گردد موجب میاست که هرگاه یکی از آنهایحرمت مصاهره دارای شروط و زمینه
که عقد ازدواج و نکاح زن و مرد صحیح نگردیده و در صورت ازدواج باطل تلقی گـردد. بنـابر   

شود:این، امور زیر موجب حرمت مصاهره می
وجود آمده و بعضـی از  گردد تا حرمت مصاهره بهیح موجب می. عقد نکاح صحیح: ازدواج صح١

گردد.أقارب سببی زن و شوهر ازدواج شان برای زن و مرد حرام 
. وطی (آمیزش جنسی)؛ خواه به عقد صحیح یا فاسد یا زنا بوده باشد. موجب حرمـت مصـاهره   ٢

است.
گاه زن (فرج).. نگاه کردن مرد به شرم٣
٥لۀ تناسلی مرد (ذکر).. نگاه کردن زن به آ٤
زنان محرم به سبب مصاهرهزنان محرم به سبب مصاهره--٤٤

باشد، به چند دسـته  که ازدواج شان جواز نداشته و به سبب مصاهره عقد نکاح شان حرام میزنانی
گردند:تقسیم می

مصطفی مراغی، احمد، تفسیر المراغی، جلد سوم، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و -١
.٢١٢ق، ص١٣٦٥اوالده، 

.٢١٢همان ص -٢
.٣٦٠صادقی، تهرانی، پیشین، ص-٣
.٢٣٢، ص٦٦مجله تحقیقات حقوقی شماره -٤
هـ ق.١٤١١ن، الفقه علی المذاهب االربعه، دارالفکر، چاپ اول بیروت الجزیری، عبدالرحم-٥
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الف) زنان پدران:
های شخص بوده است، خواه وطی (آمیزش) صورت زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از پدرکالن

ته یا نگرفته باشد؛ به محض إنعقاد عقد پدر یا جد با آن، زن بر فرزند و فرزند فرزند، هر چنـد  گرف
پایین باشد، حرام گردیده و این حرمت أبدی است؛ یعنی اگر پدر یا جد آن زن را طالق دهد یا عقد 

اینـد آن  حرام است؛ و اگر عقد نمآن ها فسخ شود یا شوهر فوت کند بازهم آن زن بر اوالد ذکور 
گردند.  باشد. زیرا آنان از جمله محرمات أبدی محسوب میعقد حرام و باطل می

ی مرتبط در سورۀ نساء نازل نموده خداوند (جل جالله) پیرامون حرمت نکاح با همسر پدر، دو آیه
ولَـا ۖ◌ ثُوا النساَء كَرهـا  يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَن ترِ«فرماید: که می١٩است: یکی آیۀ 

نلُوهضعواتبذْهتضِلعابِبم.....نوهمتيای أهل إیمان، برای شما حالل نیست که زنـان را بـه   » آت
جویی مکنید که قسمتی اکراه و جبر به میراث گیرید (مانند جاهلیت)، و بر آنان سخت گیری و بهانه

ولَا تنكحوا مـا  «که فرموده است: ٢٢اید به جبر بگیرید.... و دیگری آیۀ ها کردهچه مهر آناز آن
 لَفس ا قَداِء إِلَّا مسالن نكُم ماؤآب كَحن ◌ۚهةًكَانَإِنشافَاحقْتماَءوسبِيلًاویعنی زن پدر و أجداد ». س

اید، زیرا این کاری است زشت و مبغوض خـدا  چه از پیش کردهالّا آن١را نباید به نکاح در آورید.
و بد راه و رسمی است. آیۀ مزبور در مقام نهی از نکاح با همسر پدر، محدود به این شیوۀ نکـاح  

کند؛ خواه به وراثت باشد یا خیر. و این چنـین  نیست و در واقع، مطلقِ نکاح با زن پدر را منع می
گفتند.  به آن نکاح مقت میازدواج بین أعراب معمول و متعارف بود که 

در مورد شان نزول این آیات بیان شده است که شخصی به نام محصن بن ابی قیس پـس از مـرگ   
پدرش جامۀ بر همسر پدر (کُبیشه دختر معن بن عاصم ابی األوس) انداخت و گفت: تو را مـن بـه   

رتیب إزدواج با او را به میراث میبرم چون من ولی شوهرت بوده و من مستحق تو هستم. و به این  ت
اش را داد، نه  نفقـه إرث برد. مگر پس از آن، وی را رها نمود؛ نه با وی عمل زنا شویی انجام می

داد، به این امید که خودش را بـا  پرداخت، نه از سهم ارث چیزی به او داد و نه او را طالق میمی
فت و جریان را برای ایشان بـازگو کـرد.   پرداخت مالی رها سازد. کُبیشه نزد پیامبر معظم اسالم ر

پیامبر (صلی اهللا علیه و سلم) فرمودند: به خانه ات برگرد تا شاید خداوند (جل جالله) گره از کـار  
تو بگشاید. و پس از آن، آیات متبرکه فوق نازل گشت. البته زنان بسیارِ دیگری در مدینه بودند که 

٢به سرنوشت کُبیشه دچار بودند.
إِنه كَانَ فَاحشـةً ومقْتـا   «ه گفته آمد، نکاح زنان پدران ضمن آیه فوق چنین بیان شده است: کچنان

باشد:که پیرامون آن چند مورد قابل تأمل و دقت می» وساَء سبِيلًا

./ ١تـا، ج  بدران، ابوالعینین بدران، الفقه المقارن  لالحوال الشخصیه، دارالنهضة العربیة، بیروت، بی-١
هـ ق.١٣٦٩ابوزهره،  محمد، االحوال الشخصیۀ، دارالفکر العربی، قاهره، چاپ دوم، 

.٢١٨ی، پیشین، صمصطفی مراغ-٢
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که توصیفاتی اوالً: خداوند (جل جالله) این نکاح را زشت تر و ناپسندتر از بقیه دانسته است؛ چنان
زیرا نکاح با منکوحه پدر زشـت  ١) نیز شدیدتر است٣٢کار رفته، از زنا (اسراء/ ر مورد آن بهکه د

ولَـا تقْربـوا   تر از زنا است چنانچه کلمۀ مقتاً در آیۀ نکاح افزون بر عمل شنیع زنا ذکر شده است (
هایی را کـه  عراب جاهلی تمام نکاحسبِيلًا). حتی گفته شده است که أوساَءفَاحشةًكَانَإِنهۖ◌ الزنا 

در إسالم حرام شده است را حرام دانستند، مگر نکاح با همسر پدر و جمع بین دو خواهر. ثانیـاً:  
استفاده از لفظ فاحشه به دلیل این است که همسر پدر، ٢لفظ فاحشه، یعنی عمل شنیع بسیار قبیح.

ثالثـاً: واژۀ  ٣گردد.رین عمل محسوب میتبه مثابۀ مادر شخص است و عمل زناشویی با او، زشت
دهد. و أشخاص صاحب است که فردی انجام میمقت به معنای بغض همراه با تحقیر نسبت به عملی

را نکاح مقت نامیده و به فرزند ناشـی از آن  مروت نسبت به این نوع نکاح دید مثبتی نداشتند و آن
قیر از سوی خداوند (جل جالله) نسبت بـه بنـده اش،   گفتند. بنابر این، بغض همراه با تحمقتی می

رابعاً: ساَء سبیالً، به این معناست که ازدواجِ گنـاه آلـود   ٤اشاره بر نهایت  خواری و زیان  دارد.
ی عقلی و شـرعی و  زشت، بد راه و رسمی است. به این توضیح که اگر مراتب قُبح را در سه مرتبه

قبح عقلی، مقتاً به  قبح شرعی و ساَء سبیالً به قبح عرفی اشـاره  عرفی تحلیل کنیم، لفظ فاحشه، به 
٥رساند.دارد و تجمیع این هر سه در مقام واحد، قُبح را به نهایت درجۀ خود می

قانون مدنی کشور نیز ازدواج شخص با زن اصول (پدر و پدر پدر...) را به طور دایم حرام دانسـته  
ـ  «تصـریح نمـوده اسـت:    ) آن چنـین  ٨٢که مـادۀ ( است. چنان ا زوجـۀ  ازدواج شـخص ب

».م است.اصول.......بطور دایم حرا
ها صحیح بوده باشد، ولی چنانچه ازدواج است که نکاح آنحرمت زوجۀ پدر و پدرکالن در صورتی

که وطی (آمیزش) صورت گرفته باشد کـه در  گردد، مگر اینفاسد باشد، آن زن بر اوالد حرام نمی
٦شود.سبب عقد فاسد، بلکه به سبب وطی (آمیزش) حرام میاین صورت نه به

، ٣٧٦صادقی تهرانی پیشین ص-١
.٢١١مصطفی مراغی، پیشین، ص-٢
.٢٤ق، ص١٣٥٧محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیره، قاهره، مطبعة البهیه المصریه، -٣
.٢٤فخر رازی، همان ص-٤
.٢٤فخر رازی، همان، ص-٥

لصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالمعرفه، چاپ اول، بیروت، الکاسانی الحنفی، اإلمام عالء الدین، بدائع ا-٦
./ الصاغرجی، شیخ اسعد محمد سعید، الفقـه الحنفـی و أدلتـه،    ٥٣٥ص  ٣، هــ ق، ج ١٤٢٠پ 

.١٥١ص٢هــ ق ج١٤٢٠دارالکلم الطیب، چاپ اول، دمشف، 
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ب) زنان پسران:
زنی که قبالً زن پسر یا یکی از فرزندان او بوده است، خواه وطی (آمیزش) با وی شـده باشـد یـا    
صورت نگرفته باشد نیز بر پدر و پدر پدر حرام است. بنابر این اگر اوالد بر زنی عقـد صـحیحی   

شود؛ و این حرمت أبدی است. یعنی حتی اگر د آن زن بر پدر و پدر کالن حرام میمنعقد کرده باشن
با طالق یا فوت و فسخ از هم جدا شده باشند نیز حرمت باقی است و هرگاه عقدی صورت  گیرد، 

ذين وحلَائلُ أَبنائكُم الَّ«فرماید: عقد متذکره باطل است. چنانکه خداوند (جل جالله) در این مورد می
لَابِكُمأَص نو نیز حرام شد زن فرزندان صلبی شما (نه زن فرزنـد خوانـده)؛ از   ٢٣نساء /» ...م

رو، زن  پسر خوانده بر شخص حرام مؤبد نیست؛ یعنی بعد از فوت پسرخوانده یا طالق توسـط  این
ه نیز بر پسر خوانده تواند با زن او ازدواج کند. همچنین زن پدر خواندپسر خوانده، پدر خوانده می

حرمـت  ١تواند با زن پدر خوانده ازدواج کند.حرام مؤبد نیست و بعد از طالق یا فوت و فسخ می
زن اوالد بر پدر و جد  نیز در صورتی است که  عقد نکاح اوالد صحیح باشد، ولی اگر عقد فاسد 

گـردد.  ب آن حرام میکه وطی (آمیزش) صورت گرفته باشد؛ که به سبباشد حرام نیست، مگر این
توانـد بـا   رو، پدر یا پدرکالن میاصول و فروع  زن فرزند، بر پدر و پدرکالن حرام نیست؛ از این

٢مادر زن فرزند یا دختر زن فرزند ازدواج کند.
)، ازدواج شخص با زوجۀ فروعش را بطور دایم ٨٢به همین ترتیب، قانون مدنی افغانستان در مادۀ (

حرام دانسته است.
ج) مادران زنان:

های زن (پدری/ مادری) حتی بعد از إنحالل ازدواج؛ یعنی به مجرد وقوع عقد بر مادر و مادر کالن
شوند، هر چند وطـی (آمیـزش) نداشـته    های او بر مرد منکوحه حرام میدختر، مادر و مادر کالن

نسـاء/  ...» مهات نِسائكُموأُ«کریم آمده است: شود. در قرآنباشند، بازهم ازدواج شان منحل می
، و حرام شد بر شما ازدواج با مادران زنان تان. در این آیه تقیید وجود ندارد یعنی خواه  وطـی  ٢٣

(آمیزش) صورت گرفته باشد یا نشده باشد. ازدواج با مادر زن (خشو) حرام است؛ خواه ازدواج با 
ر او برای مرد به هیچ وجه جواز نداشته و حـرام  دختر باقی باشد یا منحل شده باشد، ازدواج با ماد

و إّیما «....فرمایند: . در حدیثی از پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و سلم)  روایت شده که می٣است.

.١٥١/ صاغرجی پیشین ص٥٣٥الکاسانی پیشین ص -١
بن النجیم، زین الدین،  البحرالرائق شرح کنزالدقائق، دار احیـاء التـراث   / ا٥٣٤الکاسانی همان، ص-٢

.١٣٣و ١٣٢ص ٣هــ ج ١٤٢٢العربی، بیروت، چاپ اول، 
/ السرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالکتب العلمیه،  ١٣٣/ ابن نجیم همان، ٥٣٤الکاسانی همان، -٣

ید محمود، الفقه الحنفی فی ثوبـۀ الجدیـد،   / طهماز، عبدالحم٢٢٢، ص٤، ج١٤٢١بیروت، چاپ اول، 
.٧٤ص٢هــ ق، ج١٤٢٠دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 
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هرگاه مردی با زنی ازدواج نمـود  ». رجلٍ نکح امراةً فالیحل له ان ینکح اُمها، دخل بها او لم یدخل
مادر زن خود را به نکاح گیرد هر چند با زنش آمیزی جنسی داشته یا برای آن مرد حالل نیست که 

پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و سلم) در ایـن  از نداشته باشد. روایت مذکور را ترمذی نقل نموده که 
گوید: شخصـی از عبـداهللا ابـن    مورد سوال شد و آنحضرت به آن پاسخ داد. ابی عمر شیبانی می

سوال کرد که هرگاه مردی زن خود را قبل از آمیزش جنسی طـالق دهـد   مسعود (رضی اهللا عنه)
تواند با مادر آن ازدواج کند؟ فرمود: بلی، آن مرد با مادر زن خـود ازدواج نمـود و از آن زن   می

صاحب اوالد گشت، حضرت عبداهللا ابن مسعود (رضی اهللا عنه) به نزد حضرت عمر (رضی اهللا عنه) 
ئله سوال کرد، حضرت عمر (رضی اهللا عنه) فرمود که بـین آن زن و مـرد   آمده و در مورد این مس

جدائی بیاورد. عبداهللا ابن مسعود (رضی اهللا عنه) گفت که آن مرد از آن زن صاحب فرزنـد اسـت   
چه دارای ده فرزند نیز باشد میان آن زن و مرد باید تفریـق و  ولی عمر (رضی اهللا عنه) فرمود: چنان

١جدائی آورده شود.
از حضرت علی (رضی اهللا عنه) نیز روایت است که از او در مورد مردی سوال شد کـه بـا زنـی    

کند، آیا بـرای  دهد، یا قبل از آمیزش جنسی با وی، فوت میرا طالق مینماید و سپس آنازدواج می
دختر زن آن مرد حالل است تا با مادر همسرش ازدواج کند؟ فرمود: مادر زن آن مرد به مثابۀ ربیبه (

باشد؛ یعنی چنان که ازدواج با ربیبه جواز نداشته با مادر همسـر نیـز   که از شوهر دیگر است) می
٢باشد.حالل نمی

اش )، ازدواج شخص با اصول زوجه٨٢قانون مدنی کشور نیز متکی به احکام فقه اسالمی در مادۀ (
را مطلقاً حرام دایمی تصریح نموده است.

از همسر دیگر):د) ربائب (دختران زن 
دختران زن از همسر دیگر، مشروط بر این که میان زن و شوهر مجامعت (نزدیکی) واقع شده باشد 

توانـد  رو، هرگاه زن را قبل از وطی (آمیزش) و نظر و لمس، طالق دهد میباشد. از ایننیز حرام می
وربائبكُم اللَّاتي في حجـورِكُم  «فرماید: مورد میبا دختر آن زن ازدواج نماید. خداوند متعال در این

 كُملَيع احنفَلَا ج ّبِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم ّبِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نو حرام است ٢٣نساء/». م ،
ده باشید و بر شما  ازدواج با دختران  زنی که در دامن شما تربیت شده اند، اگر با زن مباشرت کر

که مباشرت نکرده باشید برای شما باک و گناهی نیست. ربائب جمع ربیبه بوده و ربیبـۀ  در صورتی
شـود کـه آن   باشد. از این جهت ربیبه گفته میمرد همان دختر زنش که از همسر دیگری است می

یـت قـرار   اش که او را مورد تربدختر تحت تربیت شوهر مادر خویش قرار دارد همچون پدر اصلی
دهد. و فرقی ندارد که وطی (آمیزش جنسی) به عقد صحیح یا فاسد باشد. قید (فی حجـورکم)  می

.٥١١، ص١٦کنزالعمال پیشین، الجزء -١
.٥١٠، ص١٦همان، الجزء -٢
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کنند دختران خود را به خانه شـوهر  بیان مورد غالب است؛ یعنی بیشتر زنانی که ازدواج مجدد می
١برند.جدید می

زن و شوهر نزدیکی واقـع  که بینگردد، مشروط بر ایناین حرمت شامل دختران دختران زن نیز می
تواند با دختـران  شده باشد و در صورت عدم وقوع نزدیکی و جدایی بین زن و شوهر، شوهر او می

شود؛ بنابر این اگر کسی با زنـی بـه   دختر زن ازدواج کند. عقد فاسد موجب حرمت مصاهره نمی
یزش موجب حرمت گردد، که آمبرای این٢شود.عقد فاسد ازدواج کند مادر آن زن بر او حرام نمی

سه شرط بیان شده است:
ای رو، اگر بـا مـرده  گیرد) زنده باشد؛ از ایناوالً: موطوئه (زنی که با وی وطی و آمیزش انجام می

گردد.آمیزش صورت گیرد دخترش حرام نمی
ت گفتگو وتفصیل مشتهات (زنی که مردان را بدو رغبدختر نه ساله بدون ثانیاً: زن مشتهات باشد؛ 

افتد) پنداشته  می شود، دختر پنج ساله وکمتر از آن بدون تفصیلی و گفتگو، مشـتهات محسـوب   
نمی گرددو دختر هفت ساله یا شش ساله در صورتیکه  تنومند وفربه باشد مشتهات شمرده می شود 

٣نیست.واگر چنین نباشد، مشتهات 

وضیح که اگر کسی با زنی در دبر آمیزش کند، ثالثاً: وطی (آمیزش) در قُبل باشد نه در دبر؛ به این ت
شوند؛ و به طریق اولی وقتی مـردی بـا   اصول و فروع آن زن (مادر و دختر زن)  بر او حرام نمی

گردد. ولی أحناف نظر و لمس را نیز موجب تحریم مردی لواط کند، دختر آن مرد بر او حرام نمی
به این موضوع که أحناف نظر و لمس را موجـب  دانند. ممکن است اعتراض گردد که با توجه می

دانند، به طور اولی وطی (آمیزش) در دبر زن باالتر از نظر و لمس است؛ در پاسخ بـه آن  تحریم می
باشد؛ ای برای آمیزش در قُبل است موجب تحریم میگفته شده که تحریم به نظر و لمس چون وسیله

رو، در شـود. از ایـن  میزش نشده، موجب حرمت نمیچنانچه که معلوم شود نظر و لمس منجر به آ
تحریم به سبب لمس و نظر شرط شده است که إنزال صورت نگیرد. بـرای تحقـق حرمـت الزم    
نیست که آمیزش جایز باشد بلکه حرمت مصاهره با آمیزش با زن حائض، نفساء، وطی و آمیزش در 

گردد؛ به ایـن  یز موجب حرمت مصاهره میزنا ن٤شود.حال إحرام و روزه  و امثال آن نیز إیجاد می
شود (بر پدر توضیح که اگر مردی با زنی زنا نماید، نکاح زن مذکور بر اُصول و فُروع مرد حرام می
شوند، اما به و فرزند مرد) و همچنین اصول و فروع زن (مادر و دختر زن) نیر بر مرد حرام مؤبد می

در تحریم هست، اگر شخص با مادر یا دختر زنی کـه  نظر أحناف، بر حسب إختالفی که بین فقهاء

.٥٣٤کاسانی پیشین ص -١
.٩٤الجزیری پیشین، ص-٢
١١٦ص١هـ ق ج١٤٣٠شرح کنز الدقایق، چ الهورعینی، بدرالدین محمود: رمز الحقایق -٣
.٩٤الجزیری پیشین، ص -٤
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با او زنا کرده، ازدواج نماید، ازدواج باطل نبوده، بلکه فاسد است. دختر زن (خواه ناشی از این زنا 
تواند ازدواج کند. اصول و باشد یا نباشد) و دختر دخترش بر مرد حرام است، اما با خواهر زن  می

توانـد ازدواج  ی حالل است؛ بنابر این فرزند زانی با دختر زانیه مـی فروع زن بر اصول و فروع زان
کند، مشروط بر این که دختر متولد از زنای پدرش با آن زن نباشد یا از شیر ناشی از زنای پدر با آن 

) به تحریم ازدواج با فروع زوجه ٨٣) و (٨٢زن نخورده باشد. قانون مدنی کشور در ضمن مواد (
بطور دایم حرام دانسته و همچنین ازدواج زنی با اصل و فرع مزنیـه و ازدواج  را در صورت دخول

مزنیه با اصول و فروع زانی را حرام، نکاح اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زانـی را جـائز   
گوید.می
لمس و نظر از دیدگاه أحناف:لمس و نظر از دیدگاه أحناف:--٥٥

فقـه إسـالمی أحکـام    گردد در در مورد لمس و نظر و کیفیت آن که موجب حرمت مصاهره می
پردازیم:مفصلی بیان شده است که به صورت گذرا به آن می

الف) حرمت لمس:
لمس و نظر از دیدگاه أحناف تحت شرایطی موجب حرمت گردیـده و هماننـد آمیـزش جنسـی     

گردد:محسوب می
تحقـق  برای١امام ابوحنیفه (رحمة اهللا علیه) لمس با شهوت را همانند وطی و آمیزش دانسته است.

حرمت به وسیلۀ لمس (مس) شرایطی بیان شده است از جمله: لمس بدون مانع باشد یا مانع طوری 
خفیف باشد که مانع حرارت بدن نشود؛ مس به موهای باز شده و جدا شده نباشد. زیرا مس موهای 
باز شده با شهوت موجب حرمت نیست؛ اما مس موهای چسبیده به سر، طبق نظر راجـح موجـب   

گونه مس با شهوت باشد. حد شهوت در مس مرد بر زن این است که تحریک همین٢است.حرمت
که از قبل متحرک بوده تحریک آن بیشتر شود.شود یا در صورتی

که زن حد شهوت در مس بدن زن بر مرد این است که قلبش حرکت کند و لذت  ببرد. در صورتی
داشته باشد و اگر مرد خبر به لذت بردن با مس خبر لذت بردن با مس بدهد، مرد گمان به صدق او

دهد، پدر مرد یا پسر او گمان به صدق او داشته باشد، و االّ حرام نیست. لذت همراه با لمـس  می
باشد؛ بنابر این اگر بدون لذت  لمس نماید بعداً لذت ایجاد شود، حرام نیست. بدین ترتیب با لمس 

مشتهات بوده و لمس کننده هم شهوت داشته باشـد؛  انزال صورت نگیرد. و کسی که لمس شده
٣بنابر این، اگر لمس شونده صغیره باشد یا لمس کننده خردسال باشد حرام نیست.

.٥٣٥/ کاسانی پیشین، ٧٢ابوزهره پیشین، ص-١
.١٣٩/ ابن نجیم پیشین ص٩٥الجزیری پیشین ص-٢
.٩٥الجزیری پیشین ص-٣
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ب) حرمت نظر:
تحقق حرمت  به وسیلۀ نظر، ١گردد.نظر نیز با شرایطی همانند با وطی و آمیزش موجب حرمت می

منوط به شرایط ذیل است:
گر زن باشد، به آلت مرد نگاه کرده باشد، اما اگر به باقی فرج باشد و اگر نظارهنگاه به داخل -١

شود.بدن زن یا بدن مرد نگاه شود، موجب تحریم نمی
نگاه باید به شهوت باشد؛ حد شهوت در اینجا همان حد شهوت در لمس است.-٢
زن در آب صاف باشند در این خود فرج دیده شود نه صورت آن در آئینه یا آب. اما اگر مرد و -٣

شود.صورت دیدن موجب حرمت نمی
شهوت همراه با نگاه کردن باشد نه بعد از آن. یعنی در حین نگاه کردن شخص غریزۀ شهوانی -٤

اش تحریک گردیده باشد.
إنزال صورت  نگیرد.-٥
دسال نباشد.منظوره (زنی که به او نگاه شده) صغیره و میت نباشد و نگاه کننده هم خر-٦

در لمس و نظر به شهوت فرقی بین عمد، نسیان و اکراه نیست و در هر صورت موجب مصاهره  و 
گردد.حرمت می

گردد که حکم نزدیکی به شبهه در حرمت مصاهره مانند نکاح اسـت و  از آنچه گفته آمد روشن می
است که بین زن و مرد، به گردد. معنای نزدیکی به شبهه ایننزدیکی به شبهه نیز موجب مصاهره می

اعتقاد این که زن و شوهر هستند مقاربت صورت گیرد سپس معلوم گردد که نسبت  به یکـدیگر  
اجنبی بوده و مقاربت به خاطر اشتباه انجام شده است. در این چنین حالتی بالفاصله بـین ایـن دو   

٢شود.جدایی حاصل می
نتیجه گیری 

احترام به مقام و منزلت انسـانی سـایر اعضـای خـانواده و     گذاری وحفظ حریم خانواده، إرج
آمیـز و دوری از  ها، إیجاد فضای أمن و صلحها از دامان إنسانخویشاوندان، زدودن رذایل و پلیدی
است که در پرتو أحکام و مقاصد شریعت إسالمی نهفته است.دشمنی و عداوت در جامعه، اهدافی

های زیـادی داشـته و در تمـام    د تاریخچۀ به درازنای سدهحرمت ازدواج به سبب مصاهره گرچن
های تاریخ مورد توجۀ ادیان آسمانی و جوامع بشری بوده است. اما نبود أحکام واضح و روشن برهه

های خویشاوندی نقض و و همچنین عدم تعهد اجتماعی در برخی از ملل، موجب شده بود تا حرمت
خواهشات نفسانی خویش رفتار نموده و هنجارهای اجتمـاعی را  ها مطابق أمیال و ای از إنسانعده

.١٤٣و ١٤٢ابن نجیم پیشین ص -١
.٥٣٥الکاسانی پیشین ص -٢
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هـای  به تصاحب زنان بـه بهانـه  های مختلف نهند، و با إستفاده سوء از أبزارها و شیوهحرمت نه
تر سازند.گون پرداخته و عرصۀ زندگی خانوادگی و اجتماعی را بر آنان تنکگونا

از کَج فهمان محدودیت تصـور گـردد. ولـی    ای شاید حرمت مصاهره و خویشاوندی به نظر عده
ای بـرای  است که توضیع چنین إحکامی نه تنها محـدودیت نیسـت، بلکـه وسـیله    حقیقت این

گذاشتن به جایگاه واالی انسانی بوده که او را از سایر موجودات متمـایز سـاخته؛ شـرف،    إحترام
نماید.عزت، و وقار وی را حفظ، حراست و حمایت می

و مآخذ:فهرست منابع
القرآن الکریم.

ابن النجیم، زین الدین،  البحرالرائق شرح کنزالدقائق، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چـاپ  -١
.٣هــ ج ١٤٢٢اول، 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار علی الدرالمختار حاشیة ابن عابـدین، دار عـالم   -٢
تا.الکتب للطباعة والنشر و التوزیع، بی

.١٠، جرء ١٩٨٤ابن عاشور، التحریر و التنویر، الدار التونیسة للنشر، -٣
هـ ق.١٣٦٩ابوزهره،  محمد، االحوال الشخصیۀ، دارالفکر العربی، قاهره، چاپ دوم، -٤
تا، ج بدران، ابوالعینین بدران، الفقه المقارن  لالحوال الشخصیه، دارالنهضة العربیة، بیروت، بی-٥
١.
.٤، جزء ١٩٩٠علی رضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، بن-٦
، ٢جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب األربعه، داراالحیاء و التراث العربی، بیروت جلـد -٧

هـ ق.١٤٠٦چاپ هفتم،
ص ١٣٨٦حرمت نکاح بر اثر مصاهره و ام الزوجه ، قلی پور؛ حسن، اکبرنیا، مرتضی ، پاییز -٨

٧٣
الرازی، زین الدین ابو عبداهللا محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الحنفی، مختار الصحاح، المکتبـة  -٩

.١٤٢٠العصریة، بیروت، 
الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دار إحیاء التـراث العربـی، بیـروت،    -١٠

١٩٨٤.
.٤، ج١٤٢١لمیه،  بیروت، چاپ اول، السرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالکتب الع-١١
السیوری، جمال الدین المقداد بن عبداهللا، کنزالعرفان فی فقه القرآن، متـرجم؛ عبـدالرحیم   -١٢

)  ١٣٩٤، (٥، چ٢عقیقی البخشی، ج
صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن و السنه، جلد چهارم  و پنجم (دریک جلد)، -١٣

.١٤٠٨اسالمی، قم: انتشارات فرهنگ 
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الصاغرجی، شیخ اسعد محمد سعید، الفقه الحنفی و أدلته، دارالکلـم الطیـب، چـاپ اول،    -١٤
.٢هــ ق ج١٤٢٠دمشف، 

طهماز، عبدالحمید محمود، الفقه الحنفی فی ثوبۀ الجدید، دارالقلـم، دمشـق، چـاپ اول،    -١٥
.٢هــ ق، ج١٤٢٠

.١٣٩٦میل حقوق فامیل، ط عدالتخواه، پوهنوال عبدالقادر، حقوق فا-١٦
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید.-١٧
.١٣٩٠، تابستان ٦نامه تخصصی مطالعات فقهی و فلسفی/سال دوم، شمارۀ فصل-١٨
تا.فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، بی-١٩
.٢هـ ش، جلد ١٣٥٥)، سال ١٥رسمی شماره (قانون مدنی افغانستان، منتشرۀ جریدۀ -٢٠
الکاسانی الحنفی، اإلمام عالء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالمعرفه، چاپ اول، -٢١

.٣، هــ ق، ج ١٤٢٠بیروت، پ 
،٦٦مجله تحقیقات حقوقی شماره -٢٢
.١٩٨١ة المشعل، طمجمع الکنائس الشرقیه، قاموس کتاب المقدس، بی تا، منشورات مکتب-٢٣
.٣، ص١٣٩٧محارم در ازدواج، امین اهللا سعیدی، طبع -٢٤
.٢٤ق، ص١٣٥٧محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیره، قاهره، مطبعة البهیه المصریه، -٢٦
مصطفی مراغی، احمد، تفسیر المراغی، جلد سوم، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی -٢٧

ق.١٣٦٥الحلبی و اوالده، 
الکویت، الطبعة الخامسـة، الجـزء   -الموسوعة الفقهیه، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة-٢٨

هـ ق.١٤٢١الخامس، 
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ابوالتقی–ح ینه : 

دلکیو دمفهوم ارزونه او په بین المللیدلکیو دمفهوم ارزونه او په بین المللی
نهنهووې دبدلون پاوې دبدلون پاوییسندونو اومعاهدو کې سندونو اومعاهدو کې 

فهرست:

٨٤.........................................................................................:زیلن
٨٦........................................................................................:زهیسر
٨٧...............................................................:ېکولنهساسانيپهکيل-١
٨٨............................................................:ېکامپراتورپهرومدکيل-٢
٨٨......................................................:ېکوییپوینمنپهتیوضعویکلد-٣
٨٨......................................................:ېوکییپویوروستپهتیووضعیکدل-٤
٩٥..........................................................................:مالتخهویکلله

٩٦.................:آزاديکویاآخواپولودنیترمویوغونداېپورېلدکلد-:الف
٩٦.............................................:مالتخهتیاوهوتیموجودلهویکدل-: ب
٩٧................................................:مالتخهتیهويفرهنلهتونویاقلد-:ج
٩٧..........................................مالتخهونلهېولوکینمیتصماسيیسپه-:د

٩٨.........................:حقېاداراولیتشکدانجمنونوکمنویداېپورانخپلپه: هـ

لنیز :لنیز :
ه ل کیو پـورې اه لـري . اسـناد    ینې يي چې شاوخوا یو میلیارد  انسانان په وله ن کې پ

رندوي چې یری ل کي اکثراٌ  دتبعیض او محرومیت سره الس او ریوان دي او د تاوتریخوالي 
او شخو قرباني کیي  .

دملی  ، قومي ، مذهبي  او ژبنیو  لو د مشروع هیلو د ترسره کولو لپاره روانه او مشخصه لیوالتیا 
خه دمالت او یوخیل کولو لپاره ، بلکې همدارنه د ولنـو د یکـاو د   نه یوازې له فرهني تنوع 

پیاوتیا د وسیلې په عنوان رارنده شویده.
دملرو ملتونو سازمان د خپل فعالیت له بیله د لکیو حقوقو رسیدنې ته دخپلو بشري حقونو دکارپه 

 په ، خه مالت یو له بشري حقونوکیو غد ل . ای ورک ه د مدني او سیاسي سرکېي توان
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حقونو بین المللي میثاق په اووه ویشتمه او همدارنه د ون ( مشارکت ) او نه تبعیض په اصـولو  
کې چې د ملروملتونو سازمان د بشرې حقونو د ولو قوانینو بنس دی ، تضمین شویدی .

یله دملی یا قومي ، مذهبي میالدي کال کې د ملرو ملتونو سازمان عمومي غونې په وس١٩٩٢په 
او ژبنیو لکیو پورې ایکمنو اشخاصو دحقونو د اعالمیې تصـویب د ملـرو ملتونـو سـازمان     

میالدي کال د بشـرحقونو کمیسـیون   ١٩٩٥دبشرحقونو دکار پرورام ته نوی قوت وباخه ، د
ته کول دخپل کمیسیون په وسیله تصویب کلې رامین کیو په باره  کې دکاريل ، چې په دې دل

تاو یومنحصر په فرد بنس ( نهاد ) دی چې دلکیو استازي ورته الس رسی لري ، دا کاري لـه  
کو کوي  چې د لکیو ولنو په اختیار کـې وي تروهغـوی  وکـوالی شـي خپـل نظـر       
دملروملتونو په سازمان کې بیان اوخپل تشویشونه رند کي اوحتی دخپل موقعیت ده کولـو  

ه واندیزونه وکي . دا کاري له دنده لري دلکیو دستونزو لپاره حل الرې واندې کي او د لپار
لکیو د حقونو درواجولو( دودولو) ده والي او مالت لپاره عملي تدبیرونه توصیه کي .

لکه رنه چې د ینې له سرلیک خه بریي اصلي موخه یې په بین المللی اسنادو او معاهـداتو  
دلکیو دحقوقو ارزونه او دتحول یل دي ، په دې لیکنه کې هه کیي ترو د په الس کې کې

شتو موادو اومنابعو خه په نه دمطلب حق اداء شي .
کلیدي کي :  لکي ، دلکیو حقوق ، په بین المللي اسنادو کې  دلکیو دحقونو تعریف .

جمعیت یا لې ته وایي  چې دیواني نـژاد  ) په اصطالح کې هغهMinority–لکي ( اقلیت 
(توکم ) یامذهب یا ادابو او رسومو( دودونو) درلودونکي وي اوپه یوه داسې هیواد کې ژوند وکي 

چې دهغه هیواد یری خلک دهغه مذهب یا هغو ادابو اورسومو درلودونکي نه دي .
فرهن ، نژاد او سیاسي لید توې له یا د یوې ولنې یوه له خلک ، چې له ينو جهتونو لکه دین،

مخې له یری خلکو سره توپیر لري او د اکثریت ( یرکیو) په نسبت ، له سلنه لري .
یا دیوه هیواد او یا یوه ار د افرادو یوه له چې د دین او مذهب یا نژاد له امله له اکثریـت خـه   

توپیروکي .
عبارت دی چې په واکمن کې ون نلري او دشمیر له یا په بل عبارت ، لکی ، له هغه لې خه 

مخې دهیواد له نورو نفوسو خه ل وي او افراد یې په عین حال کې د تابعیت له درلودلو سره سره 
  تیاوې لري او دخپل فرهنـ ان د هیواد له نورنفوس سره توپیر لرونکې قومي ، ژبني اومذهبي ،

ري کې د و اوپیوستون ( یووالي ) د یو ول حس درلـودونکي  اوان تیاوو د خوندیتا به په لو
   یرکیو (اکثریت )  خلکوسره په حقیقي او حقوقي مسـاوات او برابـر دي او موخه یې دهیواد د

الس موندل دي .
): داسې یوه اصطالح ده چې عموماٌ  بشري حقونه دنژادي ، Minority  Rightsدلکیو حقوق(

اوژبنیو لکیو له لو خه د مالت لپاره اکي .قومي، ملیتي ، مذهبي 
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له دې اصل سره سم په یوې ولنې کې استون ل کي باید له نورو سترولو یا له یرکیوسره یوشان 
حقوق ولري او له هی ول  ولنیز تبعیض سره مخامخ  نه وي . دا په دې معنا ده چې باید لکـي ،  

و نمدني حقوق په بشپه توه له نورواسـتو –قوق ، سیاسي فرهنی حقوق، ولنیز اواقتصادي ح
سره ، چې دولنې په اکثریت پورې ایکمن دي ، ولري .

د اقلیت  (لکي ) د تعریف اوپیژندنې په برخه  کې بیالبیلې نظریې شتون لري ، خوپـه کلـي بـه    
هیواد له نورنفـوس  بشرپوهان  هغه له چې په حاکمیت کې فعال ون نه لري او دشمیرله مخې د

خه لوي ، اقلیت بولي .
لکي په بین المللي حقوقو کې :

دلکي(اقلیت ) لغت د تعریف لپاره دجامع اوبشپ تعریف دواندې کولو په موخه دملرو ملتونـو  
سازمان هلې لي تراوسه کوم ای ته نه دي رسیدلي ، خو یو خورا غوره تعریف چې په دې هکلـه  

حقوقي ادبیاتو کې پرې استناد کیي ، هغه تعریف دی چې د ـاغلي فرانچسـکو   شتون لري او په 
کارلوتي د ملرو ملتونو سازمان دلکیو خه دمالتاو له تبعیض خه دمخنیوي دفرعـي کمیـې   

میالدي کال کې واندیزشو .١٩٧١داني راپورترپه واسطه په 
یثاق داووه ویشتمې مادې پربنس : ل کي هغه نوموی وایي : د مدني اوسیاسي حقونو بین المللي م

له ده چې دشمیر له مخې دیوهیواد له نورنفوس ( جمعیت ) خه له ده ، په هیواد کې د سیاسـي  
واک درلودونکی نده ، اوغي یې په عین حال کې چې دهیواد اتباع (شهروندان ) ـل کیـي ،   

چې دهیواد له نورو ویوخه تـوپیرلري او د  دنژادي ، ژبنیواومذهبي انتیاوو درلودونکي دي 
یوول انسجام  لرونکي دي او دخپل فرهن ، دودونو، مذهب یاژبې دساتنې  اوخوندتیا به په لوري 

مخ پرواندې درومي .
د دې تعریف پربنس د لکي اکونکي خورامهم معیارونه عبارت دي له :

بت په اقلیت کې دي .دکمیت معیاریعنی دشمیرله مخې دنورجمعیت په نس
پرولنه نه حاکمیت اوسیاسي واکمني .

دخپلوخاصوانتیاوو په ساتنه کې د اقلیت عمومي هیله .
سریزه :سریزه :

دتاریخ پاې له هغه ظلمونو ، ربونو، ورونو اوک اوونو خه کې دي چې د اقلیتونو پـه هکلـه   
ذهبي لکي ، که چیرې تاریخ ته مراجعه ترسره شویدي، دا که قومي ، نژادي ، ژبني لکي ؤ دا که م

لنـد  چال ـوکو کوالی شو یرل مورد ومومو چې داکثریت حکومت له اقلیت سره په مهربان چ
کی وي او د هغوی حقونه یې مراعات کي وي.

په ننن ن کې د نژادي ، ژبنیو اومذهبی لکیو شتون یو انکارنه منونکی واقعیت دی . د ن تاریخ 
قومي ، نژادي او دیني پولو( حـدودو) او دهغـوی تـرمین د پـای تـه نـه رسـیدونکو        تل د 

ی ، په داسې حال کې چې ل ک لې په پرله پسې توه خپلو له السـه  دککیچونواوکشالو شاهد 
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تللیو حقوقوته درسیدو لپاره مبارزه کوي ، په یوه ولنه کې واکمنه ل ، متعصبانه کو کـوي  
د ولونو په کارولو سره له بیال بیلو الرو او امکاناتو ، فرصـتونو او ولنیزوشـتمنیو   دممکنه تبعیض 

خه په نه دلکیو لو له مساوي اوآزاد برخمنتوب ینې مخنیوی وکي .
دقانوني تبعیضونو اونهادینه شویو تبعیضونو په کارول ، جالکول ، اخراج (شل) ، دلکیو له مینه 

.... هغه اقدامات دي چې د بشري ولنو واکمن یرکي په ترستم الندې لکیو ول اونسل وژنه او
باندې ترسره کي اوترسره کوي یې .

په دې ینه کې لومی دلکیو د وضعیت تاریخي سابقه دمیالد په لومیو کې تر وروسـتیو پییـو   
ه کیي .پورې اوبیا په بین المللي اسنادو کې دلکیو دحقوقو تحول ته غلنده کتن

لومی پاراراف : دمیالدي پییو په پویوکې د لکیووضعیت :
دې ته په پام چې د دې پییو په لومیو کې دایـران او روم دوه امپراتـور دمتشـکل حکومـت     
درلودونکی او له ولنیزو بیال بیلو نهادونو( بنسونو) خه برخمنې وې او په هغه وخت کې متمدنې 

ومنیو پییو کې دلکیو دوضعیت یل دې دوو ولنو ته اني کوو .ولنې ل کیدې په ل
لکي په ساساني ولنه کې :لکي په ساساني ولنه کې :--١١

که ه هم کوروش ، د لرغوني ایران ترولومشهور پاچا ؤ ، دخپل هیواد د اتباعو دعقایدودرناوی یې 
و او دمعابدو لـه  کاوه ، دعقیدې اوعبادت په آزاد یې باور درلود ، د ارونو له لو  او چورکول

نولوخه یې ان ژغوره ، دمغلوبو ملتونو مقدساتو ته یې د احترام په سترو کتل او دبودتونـو(  
لمان ایونو) اومعابدو دساتنې لپاره یې له انه مالي مرسته کوله ، خوپه ساساني ولنه کې د رسمي 

 ای نورو مذهبونو هومره ، نی نه درلود .مذهب ، یعنی زردشت د دین ، ترای
زردشتی موبدانو ( روحانیونو) له ملي دین خه ارتداد یوه ستره ناه له .

میالدي پورې )  ادعا وکه چې د بودا ، زردشت اومسیح پـه  ٢٧٦خه تر١٢٦کله چې ماني ( له 
نتوب ) سوله غوتنه او تـورع  لو–کتار کې دتن لورم استازی دی او پرتجرد ( مجردتوب 

یزار ) وال دین یې اعالم ک، نو یوه د ملي تعصب درلودونکی مغان ( زردشتي  روحـاني )  پره(
نوموی مصلوب ( په داروند) ک اومانویت مجبورشو خپل بری د ایران له سرحدو آخوا وپلي . 

ـــامح  له دې سره سره ، موبدانو او ساساني پاچاهانو عموماٌ  دیهودیت اومسیحیت په نسبت تس
مهربان سره چال چلند ) کاوه . یو زیات شمیر یهودیانو دایران د امپراتور لویدیو ایالتونو ته په(

ت  په ایران کې استقرار مونـدلی  پناه يو وه . کوم مهال چې ساسانیان قدرت  ته ورسیدل ، مسیحی
، زغمل کیده ، . دا دین ترهغه پورې چې دایران دغلیمانویعنی یونان او روم رسمي دین  شوی نه ؤ ؤ

خوله هغه وروسته چې میسحی روحانیونو د دوهم شاپور پر واندې د بیزانس  له خاورې خه پـه  
میالدي کال کې دهغوی دفعالیت بیله بـه  ٣٣٨چې په  -دفاع کې فعال رول په غاه واخیست 

، دمسـیح دیـن   نصیبین کې وه او دایران میسیحانو خپله طبیعي هیله دبیزانس  بري ته رنده که 
میالدي کال کې دخپلې امپراتور دمسیحیانو دعام وژنې ٣٤١ترتعقیب الندې ونیول شو. شاپورپه 
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فرمان ورک او ترهغه  چې دا فرمان یې دکشیشانو، راهبانو او راهبو پورې محـدود کـ د یـرو    
نـې  مسیحي کلیواوسیدونکې وژل شوي ؤ د دې ورونې اوآذیت په تر کې چـې د شـاپور دمی  

) میالدي پورې یې ادامه وموندله ، شپاس زره  مسـیحیان و وژل شـول. لـومي    ٣٧٩ترمهاله ( 
میالدي ) مسیحیانو ته مذهبي آزادي بیرته وروروله ، او له هغوی سره یې ٤٢٠-٣٩٩یزدر د (

میالدي کال کې دایراني اسقفانو یـوې  ٤٢٢مرسته وکه تروخپلې کلیساوی له سره ورغوي ، په 
را دایران دمسیحیانو کلیسا دیونان او روم له مسیحیت خه خپلواکه که .شو
لکي د روم په امپراتور کې :لکي د روم په امپراتور کې :--٢٢

مسیحیان ترهغه مهاله چې دمسیحیت دین د روم دولت له خوا په رسمیت نه ؤ پیژندل شـوی تـل   
دهغـه  دیهودیانو ترشکنجې او ورونې الندې وه . یوازې دلورمې پی په سباوون  کې ؤ چـې 

میالدي  کال کې د روم دامپراتور له خوا صادرشو ، مسیحیانو له –٣١١فرمان  له مخې چې په 
غوندې ازادي ترالسه که ، دیهودیانو له براالشکنجې اوتعصب ینې یې خالصون وموند . په یـوه  

ه اتیازره مسیحي جه کې چې دایران او روم  د دولتونو ترمین نتې وه ، یهودیانو له ایرانیانو خ
اسیران و پیرودل او دکینې او غچ له مخې یې له تیغه تیرکل .

) میالدي دامپراتور په عصرکې  دقدس په ارکې دیهودیـانو لـه   ٦٨-٣٧) (Neronد نرون (
اودو وروسته ، دا ار دامپراتور په فرمان محاصره شو او دقدس  داریهودیان عام قتل شـول، د  

ن او د دوی کاهنان او مذهبي مشران په بو نوونکي  وضعیت سره ووژل شول.یهودیانو معابد 
د لکیو وضعیت په مننیو پییو کې :د لکیو وضعیت په مننیو پییو کې :--٣٣

منن پی د ( مذهبي نه زغم) داوج دوران دی . په دې پییو کې مذهبي لکیو خوشحاله وخـت  
صـلیبي پراخـه او   نه درلود اوله آذیت اوورونې اوحتی قتل اووژنې خه په امـان کـې نـه ؤ.   

ویجاوونکې جي په دې پییوکې پییي . د دې جو مهمه اننه دا ده چې دیني او مذهبي 
به لري اود دې جې دواه خوا وې اروپایي مسیحیان او مسلمانان دی او دا فاتح واکونـو دي  

مغلوبو خلکـو، نـه   چې ، د ارونو اوکلیواو بانوله تصرف وروسته ، په بل دین او آئین معتقدو
لیک ( سرنوشت ) اکی .

دلکیووضعیت په وروستیو پییوکې :دلکیووضعیت په وروستیو پییوکې :--٤٤
په اروپاکې ، په شپاسمه او اووه لسمه پی کې ، په عمومي توه په دې عقیده ؤ چـې دیوهیـواد   
ول رعیت باید په ولو اساسي مسایلو کې یو له بل سره همفکره وي اوپه اني توه په مـذهبي  

کې باید دخپل پاچا له مذهب خه پیروي وکي ،. له دې کبله ، په هرهیواد کې یومـذهب  مسایلو
شتون درلود چې هغه هم رسمي اواجباري ؤ اوخلکو حق نه درلود دهغه له قواعدو ینې سرغاوی 

چې :ؤوکي ...داووه لسمې پی د یوه پروتستان په قول، په هغه دوران کې دا فکر
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یواد دجالکیدو موجب دی ) . په پایله کې ، د دولـت او مـذهب تـرمین    ( دمذهب اختالف ده
بشپیووالي شتون درلود .

د همدې لیدتوې درواج له امله په شپاسمه میالدی پی کې په زرونه یهودیان لـه اسـپانیې او   
پرتال خه وشل شول او درپه درشول او دعثماني مسلمان حکومت هغوی تـه پنـاه ورکـه .    

رنه په اسپانیې کې د یهودو دین غیرقانوني ول شو او مسیحي حکومت یهودیـان دخپلـو   همدا
مذهبي مراسمو له ترسره کولو خه منعه اوهغوی یې دنصرانیت دین منلوته اایستل .

په اووه لسمه پی کې ، په اروپا کې دعقاید و د پلنې محکمو رواج وموند دا محکمې د کلیسـاله  
دهرمخالف فکرد له مینه ولواو د آذیت او ورولو اوشکنجې لپـاره رامینتـه   خوا او د کلیسا

شوې وې .
) په دې وضعیت سخته حمله وکه او ١٧٧٨-١٦٩٤دا تلسمې پی فیلسوفانو او په تیره بیا ولتر(

دمذهبی زغم د ترویج لپاره یې هلې لې وکې .
الندې ، ولو پاچاهـانو چـې د( منوراسـتبداد)    دا تلسمې پی له پیله ، دنوموو فیلسوفانو تراغیز

حکومت یې درلود لکه دوهم فریدریک او دوهم ژوزف په خپلو هیوادونو کې یې د مذهبې اغمـاض  
میالدي کال له انقالب وروسته د پروتستان ١٦٨٨الره په مخ کې ونیوله . په انلستان کې ، چې د

ه نسبت هم د تسامح سیاست پیل شو .مذهب ولې انې آزادې شوې وې ، د کاتولیکانو پ
( د فرانسې د اتباعو او د بشرد حقوقو اعالمیه ) چې د فرانسې دسترانقالب ترولو سـتره ثمـره او   
دفرانسې داساسی قوانینومبنا او دنورو یرو هیوادونو د اساسي قوانینو دلیکونکو دالهام منشـا وه د  

ه ایي چې چاته دهغه عقایدو له مخـې ، حتـی د   ( نې په لسمه ماده کې تصریح شوي ؤ:دې اعالمی
مذهبي عقایدو له کبله ترهغه وخته چې دهغو عقیدو رندول ، عمومی نظم چې قانون اکلی دی ، 

)ی ، ورته ستونزې رامین ته شي .و نه ک
میالدي کال پورې د فرانسې قانون جووونکوجرئت ونک مذهبي آزادي ١٧٩١په دې حال سره تر

وموند ت پرضد غورن ور تربلې پراختیا ره کي ، له هغې نیې وروسته دیوه مذهب دسیاسبرقرا
له او په اروپایي هیوادونوکې دعقیدې آزادي او د مذهب آزادي پراخه شوه .

دوهم پاراراف : د لکیو حقوق په نیوالو اسنادو کې :
بني لکي اوسیي چې په ينو مواردو نن ور په یری هیوادونو کې نژادي ، مذهبی، قومي او یا ژ

کي په سیاسي ملحوظاتو د اکثریت ترفشارالندې چې معموالٌ حکومت په الس کې لري ، راي . له 
هغه ایه چې لکي تل د یرکیو(اکثریت ) په مقابل کې زیان منونکي دي او دیرغل ، ظلمونو، تیریو 

یوله سترو رسالتونو خه دې مسأ لې ته الزمـه  اوحق تلفیو په معرض  کې قرارلری د نیوالې ولنې 
پاملرنه وه او نومووولنو دملتونو له ولنې ( جامعه ملل) خه نیولی ترد ملرو ملتونو سازمان پورې 

دلکیوحقونو د اعتال( لواوی ) په هکله هلې لې اواقدامات کي دي .
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خنیوي اوله  لکیو خه دمالتپه موخه بین الملل حقوقو داکثریت د احتمالي ناوه ه اخیستلو دم
رونو) کې ینې مقررات وضعه کي دي .په حقوقی ، سیاسي ، ولنیزو او فرهني زمینو( 

په دې برخه کې په پیل کې دلکیو پرخالف دتبعیض دمنعه کولو په هکله لـومن هلـې لـې او    
په لنـیز سـره یادونـه کـوو او     دنیوالو ژمنلیکونو په چوکا کې له هغوی خه له مالت ینې

همدارنه دملتونو ولنی ( جامعه ملل ) اقدامات به دلومني نیوال بنس ( نهاد ) په عنوان ترینې 
الندې ونیسو اوبیا به په دې تاو  دملرو ملتونو دهلولوپه یلو الس پورې کو .

لومن هلې لې :میالدي پورې ١٩٣٩-١٩١٩الف: دملتونو ترولنې ( جامعه ملل) 
له لکیو خه د مالت او دنژادی اومذهبي تبعیض دمنعه کولو لپاره الندیني ژمنلیکونه منعقد شـوي  

دي :
میالدي کال کې دوستفالې ژمنلیک .١٦٤٨په 
میالدی کال کې دویانا ژمنلیک  چې په صراحت سره مذهبي آزاد ته اشاره لري .١٨١٥په 
پاریس ژمنلیک چې په زغرده نژادي اومذهبي تبعیض منعه کوي .میالدي کال کې د١٨٥٦په 
میالدی کال کې د برلین ژمنلیک چې له نژادي ، مذهبي او ژبني تبعیض پرته ول حقـوق  ١٨٧٨په 

او فردی آزادي تضمینوي .
له لوم نیوالې جې او داروپا دسیاسي هرې له بدلون وروسته دینو هیوادنو په سرحدونو کې 

ده تغییرات رامینته  شول او په پایلله کې نوي هیوادونه د ن پرمخ رارند شول . دا چاره د عم
نورو ملتونو دنژادي ، مذهبي اویا ژبني اختالط  باعث شوه چې په دې هیوادونو کې یـې دلکیـو   

کیـدو  میشتیدل له ان سره درلودل . د روسیې ، اتریش ، مجارستان او عثماني امپراتویو دتس نس 
په اثر دلکیو مسألې نوي اوپه عین حال کې خوراپراخ ابعاد انته ونیول، رنـه چـې دلکیـو    
غوتنوچې دسیاسي پولو آخوا خواره واره اوتیت او پرک ؤ او دنیوالې ولنې سوله او ثبات یې لـه  

ل حقوقو وا سره مخامخ کاوه ، دهغوی نیوال اهمیت رارند شو . له هغې وروسته ، بین المل
نورنه شول کوالی د دې مسألې په نسبت بې تفاوته پاتې شي .

) له تشکیل وروسـته ، دې ـولنې   League  of  Nations–نود ملتونو ولنې ( جامعه ملل 
دنورواقداماتو ترن له لکیو خه په مالت هم الس پورې ک. د دې مالت پایله ، دخپل متبـوع  

دایکمنو افرادو له خوایوبین المللي سازمان ته دشکایت دحق اعطـاء  هیواد پرخالف دلکیو پورې
وه .

دملتونو ولنې دمیثاق په دوهمه مسوده کې دارنـه راغلـي ؤ ( د ملتونـو ولنـه لـه ولونویـو       
هیوادونوخه غواي چې دسریزې په عنوان دخپلواک اوخو دمختار دپیژندنې لپاره لکه رنـه  
چې دخپل قومي اکثریت په مورد کې عمل کوي ، دخپلې قضایي  حوزې د ولوملي او نژادي لکیو 

).اوقضایی امنیت تأمین ملزم وبوليخپل ان په یوخیل چال چلند اوحقوقيلپاره
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اوپه همدې ترتیب دمیثاق په درییمه مسوده کې له دې مطلب وروسته زیاته شوې وه چې : ( له هغـه  
ایه چې ورول او شکنجه اومذهبي نه زغم دجو دلمبود زیاتیدو او ژبغانده کیدو اساسي منابع 

ولې خواوې هو که  کوي چې د هرول قانون له تصویب خه چې په مـذهبونو د  دي د ژمنلیک  
آزادانه عمل کولو مانع شي یا په دې کار کې مداخله وکي ، ان وژغوري ) .

دملتونو ولنه دلکیو لپاره په ینو حقوقو او امتیازاتو قایله وه ، خو په  مقابل کې یې هم ینې دندی 
، دبیلې په توه لکي یې موظف ل چې خپل متبوع هیواد ته خپله وفـا  د هغوی په غاه اچولی

داري رنده کي اوله هغه سره صمیمانه همکاري ولري .
میتود دیـوبین المللـي ـار(    د ملتونو په ولنه کې له لکیو لکه کاررانو خه د مالت طریقه او

چې په هغې کې لکیو کوالی شول دخپـل  ) په یوې آئین نامې ( دمقرراتو وله ) شامل ؤ نظارت
وضعیت په تاو ، له خپل متبوع هیواد خه نیغ په نیغه دملتونو ولنی شورا ته چې په ارنې ومارل 
شوی وه ، شکایت وکي ، دا موضوع  په شورا کې مطرح کیدله اوکه چیري دشورا او ذی نفعـه  

نیوال عدالت دایمي دیوان ته ارجاع کید له په هیواد ترمین د نظراختالف رامینته کیده ، مسأله د
دې هکله د دیوان رأیه ، قطعي او داجراء ووه .
ب : دملروملتونو سازمان او دلکیو حقوق :

. و ینې مالت ته  پاملرنه  کیدهدملرو ملتونو سازمان دملتونو له ولنې خه زیات دلکیو له حقوق
که د بشرحقونو پورې اوندو تونونو او مقرراتو کې ؤ له هغو که دملرو ملتونو په منشورکې ؤ او

خه  یې یا دونه  کیده .
دبشردحقونو دنیوالې اعالمیې اتلسمه ماده دارنه صراحت لري : ( هروک حق لـري د فکـر،   

وجدان اومذهب له آزاد ه واخلي  ..... ) په دې تاو لومني امونه دي .
به دلکیو دحقونو د لو تا به ( اعتال) په هکله دملرو ملتونـو سـازمان   د ینې په دې برخه کې
هلولو ته نغوته وکو .

) کلونو پـه تـر کـې    ٧٥په یوه کلي لبند کې ملرو ملتونو د خپل تشکیل خه د پنه اویا(
دلکیو په تاوپه الندې دوو رونو کې خپل فعالیتونه متمرکزکیدي :

یض منعه کول .دلکیو پرخالف دتبع
. خه مالت کیوله ل

دلکیو پرخالف دتبعیض منعه کول :
میالدي کال او د دوهمې نیوالې خون جې  په پای کې له ١٩٤٥د ملرو ملتونو سازمان په 

خپل تشکیل وروسته دخپل منشورپه سریزه  کې یوله خپلو اهدافو ینې ( د بشر په بنسیزو حقونـو  
یت په حیثیت او ارزت ایمان )  اعالم ک او دملرو ملتونو منشـور دلـوم   او  دانساني شخص

مادې په درییم بند او د پنه پنوسمې مادی  د (ج) په بندکې د بشرحقونه د ولو نژادي ، جنسي ، 
ند کې راغلي دي چـې د  بژبني او مذهبي لکیو لپاره معتبر ي او دپنه پنوسمې مادې د (ج) په 
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ه دبشري حقونو او بنسیزو آزادیو نیوال او اغیزناک درناوی د نژاد ، جنس ، ژبې او یـا  ولو لپار
مذهب له تبعیض  پرته .

او همدارنه د بشردحقونو په نیواله اعالمیه کې چې له منشور وروسته د بشرحقونو له خورا مهمو 
وي دي او دبشرله بنسیزو سندونو خه ل کیي په هغې کې ینې بنسیز حقونه او آزاد بیان ش

حقونو خه یولکه رنه چې د بشر دحقونو نیوالې اعالمیې دوهمه او اوومه ماده پرې ینارلري  
د ( برابر ) او ( تبعیض دمنعې ) اصل دی .

په دې دووسندونو کې سره له دې چې  په مشخصه توه د لکیو په باره کې خبرې نه دي شوي خو 
شاملیي  .دلکیو پرحقونو هم 

یوله هغه قشرونو ینې  چې تل یې دتبعیض او نابرابر په معرض  کې قرار درلودلی دی ، په بیالبیلو 
ولنو کې لکي  دي .

له دې امله د ملرو ملتونو سازمان دخپلو فعالیتونو یوه برخه د بشردحقونو په رکې دې موضـوع  
ته انې که .

میالدي کال کې ( دلکیو پرخالف له تبعیض خه دمخنیـوي  ١٩٤٦دبشرد حقونو کمیسیون په 
اوله هغوی ینې دمالت فرعي کمیسیون ) رامینته ک تروینې ترسره کـي اوپـه دې تـاو    

توصیې واندې کي .
میالدي کال راهیسي د ژوندانه په بیال بیلو برخو کې دتبعیض  د بنسیز واخونو ١٩٥٢کمیسیون له

رې کلکه په وونه او روزنه کې تبعیض ، په استخدام او اشتغال کې تبعـیض ، د  په ینه الس پو
حقوقو او مذهبی رویو په تاو او د اساسي حقونو په هکله تبعیض ، دهغه اشخاصو پرخالف تبعـیض  
چې له واده  پرته جنسي ایکو ینې ن ته راغلی دي ، د عدالت په اجراکې تبعیض او په سیاسي ، 

ولنیزو او فرهني رونو کې نژادي تبعیضونه  .اقتصادي ،
میالدي کال کې د وونې او روزنې  په چاره کې دتبعیض پـه مطـالعې   ١٩٥٢فرعي کمیسیون په 

میالدي کاـل کـې پـای تـه ورسـیده د      ١٩٥٦الس پورې ک . له دې مطالعې وروسته چې په 
) چې  عمومي کنفـرانس  UNEsco–ملروملتونو روزنیز، علمي او فرهنی سازمان ( یونسکو 

میالدي کال د نوامبرله وارلسـمې د سـمبر تـر    ١٩٦٠یي په خپله یوولسمه غونه کې چې د
پنلسمې نیې پورې په پاریس کې جوشو یومیثاق ( کنوانسیون ) او دوونې او روزنې په چاره کې 

د تبعیض پرخالف یوه توصیه په تصویب ورسوله .
) مادومشتمل دی . د دې میثاق د پنمـې مـادی د (ج) پـه    ١٩سریزه او (نوموی میثاق پریوه 

پاراراف کې متعاقدو دولتونو منلې ده چې الزم ده د ملي اقلیتونو افرادو تـه دهغـوی دـانیو    
وونیزو او روزنیزو فعالیتونو د درلودلو حق له هغې جملې دمدارسو( وونیو) اداره او همدارنه 

نیزو چاروکې دهردولت دسیاست له مخې د هغوی دانې ژبـې د اسـتعمال   په وونیزو او روز
:) اجازه ورکل شي مشروط په دې چېد استعمال ( کارولوې کیازده کی 



ونهوې د بدلون پایکیو دمفهوم ارزونه او په بین المللی سندونو او معاهدو کې دل قضاء

٩٣

له دې حق خه دارنه ه وانه خیستل شي چې لکي افراد د ـولنې لـه فرهنـ    -لومی : 
ي .اواصلي ژبې سره پردي شي او په پایله کې ملي واکمنته تاوان ورسی

په نوموو وونیو( مدارسو) کې دمعلوماتو کچه دهغه تعلیماتو له کچې خه کته نـه  -دوهم :
وي چې واکمنو مقاماتو اکلي ده .

دې وونیو ته ت اختیاري وي .-درییم :
میالدي کال کې د کارلـه نیواـل  ١٩٥٣دفرعي کمیسیون په نوت ، د ملروملتونو سازمان په 

سازمان خه وغوتل چې په استخدام او اشتغال کې د تبعیض په تاوینه په غـاه واخلـي . د   
میالدي کال دجون په پنه ویشتمه نیـه پـه   ١٩٥٨کارنیوال سازمان د دې ینې په پایله کې د

مـیالدي  ١٩٦٠استخدام او اشتغال کې د تبعیض په تاو یومیثاق اویوه توصیه تصویب که چـې د 
دجون له پنلسمې نیې خه د اجراء وو ریده .کال

د اشتغال او استخدام په هکله د امکاناتو اوچال چلند د برابر د ترویج لپاره دمناسبو میتودونو لـه  
الرې باید دولتونه  خپل ملي رسوم اوشرایط  غوره کي او د دې سیاست موخـه پـه دې تـاو د    

هرول تبعیض له مینه ول دي .
کمیې همدارنه د حقوقو اومذهبي رویو په باره کې او دسیاسي حقونو په هکله تبعـیض ، د  فرعي

یوهیواد له هغې جملې دخپل هیواد د پریود لو (ترک ) اوهغه ته د بیرته راستنیدلو لپاره د افرادو د 
ده نه دی حقوقو په تاو تبعیض ، دهغه اشخاصو پرخالف  تبعیض چې مور او پالر یې یوله بل سره وا

کی او د عدالت په اجرا کې برابر په تاو خپلې ینې بشبی کي دي ، فرعي کمیسیون پـه  
میالدی کال کې تصمیم ونیو ترود ( ملروملتونواعالمیې ) په را کې د نژادي تبعیضـونو  ١٩٦٥

رندو( مظـاهر)  دولو ولونو ( انواعو) د له مینه ولو په تاو ، د نژادي تبعیضونو او دهغو دکا
په هکله ( انې ینه ) په سیاسي ، اقتصادی ، ولنیزو او فرهني رونو کې په غاه واخلي .

میالدي کال کې یول بیا دنـژادي  ١٩٦٢عمومي ولنې (مجمع) په خپلی اووه لسمه غونه کې په 
له دولتونو ینـې یـې   تبعیضونو ولې کارندې اوملي اومذهبي بیعدالت وغندلې او دولو هیوادونو 

وغوتل له تبعیض خه د کو قوانینو دلغوه کولو لپاره ول الزم اقدامات ترسره کي او د لزوم په 
دالتیو او بی انصافیو سره د مبارزي لپاره قـوانین وضـعه   رت  کې د دارنه  تبعیضونو او بی عصو

غوتل ترود بشرحقونو لـه  کي . عمومي مجمع همدارنه  له اقتصادي او ولنیزې شورا خه و
کمیسیون ینې  وغواي  دمجمع دمطالعې لپاره د مذهبي تبعیضونو د ولو انواعو د له مینه ولـو  

په باره کې د یوې اعالمیې اومیثاق مسوده چمتو کي  .
پـه  ( دنژادي تبعیضونو د ولوانواعو دله مینه ولو په تاو دملرو ملتونو اعالمیه ) درایو په اتفاق

میالدي ) ١٩٦٥میالدي کال کې دعمومي مجمع په تصویب ورسیده . دوه کاله وروسته (١٩٦٣
د سمبر په یو ویشتمه نیه ( دهرول توکمیزتوپیر( تبعیض ) د له مینـه ولـو نیواـل تـون )     

میالدي کال د سمبر په اوومه نیه د السلیک لپاره ١٩٦٦دعمومي مجمع له خوا تصویب شو او د
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میالدي کال دجنور په لورمه نیه قانوني قوت ١٩٦٩رانیستل شو او نوموي میثاق( تون ) د پ
ترالسه ک. د ملروملتونو ول غي اود هغوی تخصصي ادارې کوالی شي له دې میثـاق سـره   

) هیوادونو له خوا تصویب شو .٤٦میالدي  کال تر پایه ، دا میثاق  د(١٩٧٠الحاق وکي . د
ه د نوموه چې سم له السه دنژادي تبعیضونو دله میني میثاق السلیک کوونکو هیوادونو ژمنه وک

ولو سیاست ، په هرول چې وي ، په مخ کې ونیسي اود نژادونو ترمین پوهـاوی (تفـاهم) تـه    
پراختیا ورکي . دا هیوادونه به په انی توه په وله قضایي دستاوو کې په مساوي چال چلند 

رد حق ، د افرادو دامنیت حق ، د تاوتریخوالي اویا جسماني صدمې پرواندې له افرادو خـه   دهرف
د دولت مالت او دهرفرد اساسي مدني ، اقتصادي ، ولنیزاو فرهني حقونه تضمین کي .

نژادي تبعیض لکه هماغسې چې په نوموي میثاق کې تعریف شویدی ( هرول توپیر، ممنوعیـت ،  
ودیت یاهغه غوره والی چې د قومی اوملي منشاء ، نسب ، رنـ او تـوکم پراسـاس    خن او محد

والوي ، او دهغه موخه او اغیزه داوي چې دعمومي ژوندپه ولو برخو کې یا په فرهنی ، ـولنیزو  
اوسیاسي برخوکې د اساسي آزادیو او دبشر دحقوقو دیو برابري وشرایط  له مینه وي اوهغه لـه  

خامخ کوي په هره پلمه چې دا کارترسره شي هغه توکمیز توپیر ل کیي ) رانغاي .وا سره م
ددې میثاق دمنپانې له مخې ( د نژادي تبعیضونو دله مینه ولو کمیه ) چې له اتلسو کارپوهانو 
خه تشکیل شوې وه مین  ته راغله ترو دمیثاق دالسلیک کوونکو هیوادونو دژمنو پراجراء ارنه 

وکی .
د نوموې کمیې اصلي دنده هغه رپوونو ته رسیده ي ده چې دمیثاق د السلیک کوونکو هیوادونو 
له خوا په منظمه توه دهغه تقنیني ، قضایي اقداماتو او نورو اقداماتو په باره کې چې د دې میثـاق د  

ري چې خپـل لـومنی   منپاني  داجراء لپاره یې ترسره کوي ، تسلیمیي ، غي هیوادونه دنده ل
رپو له نوموي میثاق سره له الحاق وروسته د یو کال په  تر اوخپل وروسـتي رپوونـه د دوه   

کلونو په وان کې تسلیم کي .
له نژادي تبعیض سره د مبارزې په موخه ، د ملروملتونو سازمان دعمومي مجمع وروستی اقدام پـه  

غونې کې دیوه پریکه لیک صادرول ؤ .میالدي کال کې په خپلې پنه ویشتمې١٩٧٠
میالدی کال دمارچ په میاشت کې دملرو ملتونو سازمان دبشرحقونو کمیسیون د مذهبي ١٩٦٧د

نه زغم د ولو بو( اشکالو) د له مینه ولو پورې اونده بین المللي مقاوله نامه تصویب که .
د عبارت دی له :د لکیو دحقونو په تاو خورا مهم بین المللي اسنا

میالدي کال  د سمبر دنهمې نیې تصویب شوی دنسل وژنې کنوانسیون چې هره کنـه  ١٩٤٨د
چې د یوې ملي ، قومي ، نژادي  یا دیني لي د ولې یا یوې برخې دله مینه ولولپـاره ارتکـاب   

 یدو دمخنیوي په موخه یې دي او دهغې د پیه یې محکومه که توینوتـدبیرونو  ومومي ، په غو
توصیه کې ده .

.دحقونو نیواله اعالمیهمیالدي کال د سمبر دلسمې نیې تصویب شوې د بشر ١٩٤٨د
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میالدي کال د سمبر د شپاسمې نیې تصویب شوی د مدني اوسیاسي حقونو بین المللي ١٩٦٦د
میثاق .

ـولنیزو او کلتـوری   میالدي کال د سمبر دشپاسمې نیې تصویب شوی د اقتصادي ، ١٩٦٦د
حقونو بین المللي میثاق .

د بیلې په توه دمدني اوسیاسي حقونو بین المللي میثاق اووه ویشتمه ماده د لکیو دحقونو په باره 
کې دارنه وایي : ( په هغه هیوادو کې چې نژادي ، مذهبي اویا ژبني لکي لري ، له دغه لکیو سره 

شي محرومیدای چې له نورو سره پـه ـه لـه خپـل خـاص      تلي خلک له دغه حقونو خه نه 
.وکی او په خپله ژبه خبرې وکي)کلتورخه کارواخلي او په خپل دین واوسیي  او په هغه عمل 

په دې ماده کې دلکیو لپاره پرالندنیو حقونو ینارشویدی .
الف : له خپل اني فرهن خه دبرخمنتوب حق .

ذهب د اعتقاد حق .په خپل دین یا م-ب :
د خپل دین یا مذهب سره سم د عمل حق .-ج : 
په خپله ژبه د ید لو ( تکلم ) حق .-د :

: خه مالت کیوله ل: خه مالت کیوله ل
هــ  .  ١٣٧١میالدي کال د سمبر په اتلسمه د١٩٩٢دملرو ملتونو سازمان عمومي مجمع د 

ذهبي او ژبنیو لکیو پـورې ایکمنـو   مې سره مطابق (  دملي یا قومي ، م-٢٧ش کال د لیند له 
اشخاصو دحقوقو اعالمیه ) تصویب که . د نوموې اعالمیې  تصویب د لکیو له حقونو خه د بین 

المللي مالت په لوري کې یوسترام ل کیي .
دا اعالمیه دلکیو له حقونو ینې په مالت کې دنویو کیو درلودونکې ده . په دې اعالمیه کـې نـه   

ازې له اکثریت سره د لکیو پرمساوات او برابر او دقانون پر واندې دهغوی ترمین پـه نـه   یو
ي مالتهم مکلف شویدي .کې دولتونه  له لکیو خه په انتبعیض ینارشویدی بل

دملرو ملتونو عمومي غونې د اعالمیې په سریزه کې د ولنې له اکثریت سره دلکیو دمساوات او 
ه رکې ( د نارینه وواومنو اوملتونو که لوي وي یا کوچني دحقونـو پـه برابـر )    برابر پ

پرباورینارکی دی ، د یوې ولنې د ولو غیو لپاره د برابر تضمین او دقانون پرواندې دهغوی 
ترمین نه تبعیض د دولتونو لپاره دیوه اخالقی مکلفیت په به په پام کې نیول شویدی .

میې  دلورمې مادې  دلومي بند په موجب ، دولتونه دنده لري الزم تدبیرونـه تـرالس   د دې اعال
الندې ونیسي ( ترو په لکیو پورې ایکمن اشخاص په بشپه اوواقعي توه ول بشري حقونـه او  

چاره ينار شوی دی چې د دې حقوقو او آزادیو دې اساسي آزاد عملي کي ) او په پای کې په 
ول باید ( له هی تبعیض پرته او د قانون پرواندې په بشپو مساوي شرایطو کې ) ترسـره  اجراء ک

شي .
:ندیني انی مالتونه هم شویدي، په نوموې اعالمیه کې له لکیو خه الدتبعیض پرمنعې سربیره
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د لک د لې  پورې اوند وغیو ترمین د پولو آخوا ایکو آزادي :د لک د لې  پورې اوند وغیو ترمین د پولو آخوا ایکو آزادي :--الف :الف :
قونو خه دمالت به هکله له مهمو مسایلو ینې ، دهغوی ترمین یا په هغه هیواد کـې د  د لکیو ح

استونو نوروغیو او لو اوحتی له هیواد خه بهرمیشتو ترمین  د ایکو آزادي ده . په واقعیـت  
کې دا موضوع په یوه هیواد کې دلکیو لو دکلي آزاد په درجې پورې نیع په نیغه ایکمنه کیي
. داعالمیې د دوهمې مادې د پنم بند مطابق  ، دلکیو پورې  اوند اشخاص حق لري دخپلې لې 
له نوروغیو یانورو لکیو پورې  ایکمنو اشخاصو سره آزادانه  او سوله ییزی ایکې او همدارنـه  

مي نسب یـا  له پولو آخوا ایکي  دنورو دولتونو له اتباعو سره چې له هغوی سره دریې اوملي اوقو
دیني یا ژبنیو ایکو له مخې تل شویدي له تبعیض پرته ینې او خوندی کي . )

نوموې مادې دلکیو لپاره دایکو د آزاد د اعالم په تر کې ، موجود یا ممکن جغرافیایي خدونه 
په پام په دې در کی هم له مینه وي دي اوپه دې تاویې دلکیو د بیالبیلو لو متفاوت وضعیت

کې درلودلې دی .
توه اوسیي دهغـه  شلې )( پاچې په یوه هیواد کې په خوره ورهد لکیو لوپورې ایکمن اشخاص

میشت دي ، په دې مـاده کـې   لو په يرچې په له ییزه توه په یوه مشخصه جغرافیایي سیمه کې 
لو ترمین خورې ورې دي . په دې تر کې داماده لک لې چې د ودولتونو دسیاسي پوشاملیي

ونو) اسـت -( نفـوس جمعیتیا دا چې له بل هیواد سره پولې ته ندې استون دی اوله پولې آخوا 
.تیاوو درلودونکي دي ، هم رانغايفرهنی تلسره دملي، قومي، دینی یا

خته کوم حق چې په پورتن ماده کې لکیو لوته ورکل شویدی د اعالمیې یو نوت دی ، ترهغې و
له اقلیتونو خه دمالت په رکې یودارنه حق په رسمیت نـه ؤ پیژنـدل شـوی ، دبشـرحقونو     

ح پـه  کمیسیون د کارلې په انې توه تربحث الندې مادې په متن کې د ( پولو آخوا ) اصطال
، که واقعي موخه چې په دې ماده کې منعکس شـوې دا ده چـې   ای پرای کولو ینارکی ؤ

ق ولري دهغه هیواد د ننه اوهم بهرکې چې په هغه کې میشت  دي ایکی ینکې کـي او  لکې  ح
هغه وساتي .

دهغه لکیو لپاره چې له پولو سره ندې استون دي یو دارنه حق داني اهمیت درلـودونکی  
دی که هغوی ته اجازه ورکوي له پولې آخوا پرتو استونو سره دایکو له الرې ، خپل مشـترک  

هویت پیاوی اوترویج کي .
دلکیو له موجودیت اوهویت خه مالت :دلکیو له موجودیت اوهویت خه مالت :--ب : ب : 

د نوموې اعالمیې یوه برخه دلکیو له موجودیت (شتون ) اوهویت خه د اني مالت په هکلـه  
ده . دې برخې د مدني اوسیاسي حقونو بین المللي میثاق له اووه ویشتمې مادې خه الهام اخیسـتی  

ې ماده کې له پیژندل شویو حقونو خه وو لې واندې تللې ده .دی اوحتی په د
د اعالمیې د درییمې مادې لومي بند په دې باره کې د لکیو لپاره الندیني حقونه په رسمیت پیژندلي 

دي .
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دلکیو(...... )  پورې ایکمن اشخاص حق لري له خپل انکي فرهنـ ینـې بـرخمن وي ،    
وکي اووونه یې وکي او له خپلې مخصوصې ژبې خـه اسـتفاده   پرخپل مخصوص دین عمل

وکي ...)
میالدی کال اعالمیې پردې سربیره ، د لکیو له هویت خه د مالت لپاره نوي حقوق هم ١٩٩٢د 

پیش بیني کي دي چې په ترتیب سره د لوم مادې په لومي بند د دوهمې مادې په درییم بنـد او  
 لورم بند کې درج شوي دي .د دوهمې مادې په

لومی ، دموجودیت اوهویت دخوندیتا به په موخه دخپل متبوع دولت له مالت خه دبرخمن کیدو 
حق دی ( د لوم مادې لومی بند ) .

د دې حق لوم برخه یعنی دلکیو له موجودیت خه مالت، هرول اقدام چې د دولتونو له خـوا  
منظور ، په هره طریقه چې وي ، منعه کوي . لـه دې املـه ، دلکیـو    دلکیو د له مینه ولو په 

فیزیکی محوه کول ،  د دولت دخاورې په یوه برخه کې  له یوې سیمي خه په بلې سـیمي کـې    
دهغوی ای پرای کول، یا له یوه هیواد خه بل هیواد ته دهغوی شل، دا ممنوعیت رانغاي . دا 

صراحت سره اعطا شویدی . که ه هم له دې ينې واندې هغوی یونوی حق دی چې لکیو ته په 
په غیر مستقیمه توه په کلي ول په دې هکله له یول تضمیناتو خه دمتفاوتو، متونو په واسطه لکه 

بین المللي  کنوانسیون یا اعالمیې د افرادو دحقوقو په تاو برخمن ؤ .
د اقلیتونو له فرهني هویت خه مالت :د اقلیتونو له فرهني هویت خه مالت :--ج :ج :

په دې بندکې د نوموي حق دوهمه برخه ، د لکیو له هویت خه دهغوی دفرهنـي بنسـونو د   
نولو پرواندې مالت دې چې کیدای شي فرضاٌ  دینو تدبیرونو له الرې لکه له اکثریت سـره د  

) په موخه صـورت ومـومي ،   هغوی د اجباري ادغام یا دهغوی د تیت او پرک کولو ( سره پاشلو
. دلکیو دهویت خوندیتوب  اوساتنه په دې معنا ده چې د پام وله باید وکـوالی شـي   يتضمینو

دخپلې ودې اوپراختیا او د تحول په حال کې ولنې سره دتطبیق لپاره له ولو الزمو امکاناتو ینـې  
میالدي کاـل  ١٩٩٢برخمنه وي ، د فرهني مسایلو په ر کې  دمالت  دلمنې په پراخیدوسره د 

میالدي کال په کنوانسیون کې ١٩٤٨المیې دنسل وژنې جنایت د مخنیوي اومحکومیت لپاره د اع
موجوده تشیا(خال) چې یوازي  یې ( فیزیکي او بیولوژیکي ) تخریب ته پاملرنه درلوده ، که کیده .

په سیاسي تصمیم نیولوکې له ون خه مالت .په سیاسي تصمیم نیولوکې له ون خه مالت .--د :د :
ه اعالمیه کې تصریح شویدی په هغه تصمیم نیولو کې د میالدي کال پ١٩٩٢یو بل نوی حق چې د 

لکیو د واقعي ونه والتوب حق دی چې پرهغوی اویا هغه سیمو کې چې ژوند کوي ایکمن  کیي 
. دا چاره که په ملي کچه اوکه په سیمه ییزه کچه وي باید تحقق ومومي ( د دوهمې مادې دریـیم  

بند).  
املي کچه دلکیود پیوستون دحس پیاوي کیدل دي ، په دې ول د دې  مادې موخه په سیمه ییزه ی

سره چې د بیلتون حس راکم شي او د هیواد کورنی ثبات او یکاو په ه توه وساتل شي .
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هـ  : په خپل ان پورې دایکمنو انجمنونو د تشکیل او ادارې حق :هـ  : په خپل ان پورې دایکمنو انجمنونو د تشکیل او ادارې حق :
ته ورکل شـویدی اوتریـوه   میالدي کال د اعالمیې  له خوا چې کوم بل نوی حق لکیو١٩٩٢د 

بریده په پورتنیو حقونو پورې اه پیدا کوي اوپه واقعیت کې دهغـو ادامـه ده ، د ینوـانیو    
انجمنونو دتشکیل او ادارې حق دی ( د دوهمې مادې لورم بند) .

د دې مادې په مرسته لک لې کوالی شي دخپل استازیتوب په موخه اني سازمانونه تشـکیل  
چې دا اقدام به په تیره بیادیوې  لې په عنوان دهغوی دحقوقي  شخصیت دپیژنـدنی لپـاره د    کي 

میالدې کال داعالمیـې مطـابق   ١٩٩٢اهمیت ووي ، د دې انجمنونو فعالیتونه به په عمده توه د
دحقوقو د بشپو ترالسه کولو په شاوخوا کې وي ،  یعنی دلکیو دهویت خوندیتوب او دولنې پـه  

ندانه کې دهغو دنیغ په نیغه ون رامینته کول اوهغه تصمیم نیونې چې په هغوي پورې ایکمنې ژو
کیي  .

میالدي کال اعالمیې ١٩٩٢دیادونې و ده چې دلکیو لپاره پریادوشویو حقونو اومالت سربیره ، د 
یده . دپنمـې  دلکیو پورې اوندو اشخاصو له مشروع و خه په مالت کې انې پاملرنه ک

مادې ( د لومي او دوهم بند). پربنس دا منافع باید  په بشپه توه دملي پرورام جوولـو پـه   
سیاستونو او طرحو کې او همدارنه د دولتونو ترمین د همکاریو او مرستو په طرحو کې په پام کې 

ونیول شي  :
دي کال کې دملـي لکیـو عـالي    میال١٩٩٢په دې لکې داروپا دامنیت اوهمکار سازمان په 

) تأسیس که .High commi ssioner  on National Minoritiesکمیسیاري  (
دسې جی په پای ته رسیدوسره ، دلکیو پورې اوندو بالقوه شخو ، په ختیـې اولویـدیې   

د دې عـالي  اروپا کې موکراس ته آرام اوسوله ییز انتقال له وا سره مخامخ کاوه اوله دې امله
کمیسار دنده یره حساسه اومهمه ده .

دملي لکیو دعالي کمیسار اصلي دنده  دا ده چې دلکیو مسایل او ستونزې له دې واندې چـې  
ې پاو ته ننو ي، مشخصی کي ، اوپه واقعیت کې د اروپا دبهرنیو چارو وزیرانو عدشخې اومناز

ان درسیمی  مقاماتو دکمیې پام د مناسـبو تصـمیمونو   دشورا اویا داروپا دامنیت اوهمکار سازم
دنیولو لپاره راواوي  .

میالدي کال کې داروپا شورا هم ، له ملي لکیو خه دمالتـ کنوانسـیون   ١٩٩٤همدارنه  په 
تصویب ک او دغیو هیوادونو السلیک ته یې واندې ک . د نوموي کنوانسـیون پـه توضـیحې    

:رپو کې راغلي دي چې 
( دا کنوانسیون ، لومنی واخیزه الزام راوونکی سند دی چې له ملي لکیو ینې دمالت لپاره په 
تصویب رسیدلی دی او موخه یې دهغه اصولو بیانول اومشخصول دي چې دولتونه دنده لري دملـي  

لکیو له حقونو خه دمالت د تضمین لپاره یې رعایت کي . )
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دملروملتونو سازمان دعمومي مجمع د اعالمیـې او د دی کنوانسـیون   دملي لکیو عالي کمیشنر
پربنس دنده ترسره کوي .

دا وه  په بین المللي اسنادو کې دلکیو دحقوقو د تحول دسیرپه هکله یوه غلنده ینه ، هیلـه ده  
چې دمحترمو لوستونکو په معلوماتو کې یوه زیاتونه وکي .

سرچینې:
) فرهن سخن روز، تهران ، انتشارات سخن ، چاپ ششم .١٣٨٩انوری ، دکترحسن (

) مترجم : علی ایثاری کسمایی ، مرکز اطالعات ١٣٨٤حقایق اساسی درباره  سازمان ملل متحد ( 
تهران ناشر : ایثاری ، چاپ اول .–سازمان ملل متحد درتهران 

وق بشـری ، فتمـان نـو،    ) حقوق اقلیت ها دراسناد بین المللی حق١٣٨٤روحانی ، علی رضا( 
فصلنامه تخصصی مرکز مطالعات وتحقیقات راهبر دی افغانستان ، سال اول، شماره سوم و چهـارم  

)١٠٠-٩٨، ص ص (١٣٨٣خزان و زمستان 
) حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، کتابخانه نج دانش ١٣٨٣ضیایي بیدلی ، دکترمحمد رضا ( 

ویرایش دهم .–، چاپ نوزدهم 
) تاریخچه واسناد حقوق بشردرایران ، تهـران ، انتشـارات روشـنران    ١٣٨٣دی ، شیرین  (عبا

ومطالعات زنان ، چاپ اول.
) جایاه حقوق بشردرقانون اساسی افغانستان ، تهران ، موسسـه  ١٣٨٧عالمه ، دکتر غالم حیدر(

انتشارات عرفان ، چاپ اول .
انتشارات شفیعی ، چاپ اول .) فرهن فارسی عمید، تهران ،١٣٨٩عمید ،حسن (

) جلد یکم ، مجمع محققین وطالب ١٣٨٢مجموعه مقاالت سمینار افغانستان وقانون اساسی آینده (
افغانستان ، قم ، مرکزجهانی علوم اسالمی  ، چاپ نخست ، چاپ : چاپخانه توحید .

) فرهن فارسی ، تهران ، نشرسرایش ، چاپ دوم .١٣٨٠معین ، محمد ( 
) فرهن  اصطالحات حقوق بشروحقوق ١٣٨٦زاده ، بنفشه ، پوهندوی محمد محسن فرید (ملک

المللی ، کابل ، سازمان بین المللی انکشاف حقوق ، چاپ اول، مطبعه حبیب اهللا حسیب .نبی
) تفسیرنامه واژه های اعالمیه جهانی حقوق بشر، ناشر: شـبکه جامعـه مـدنی    ١٣٨٤ملک ستیز(

چاپ : بناه انتشارات ومطبعه میوند .وحقوق بشر، کابل ،
) نظام بین المللی حقوق بشر، تهران انتشارات اطالعات ، چاپ دوم .١٣٨٣مهرپور، دکترحسین (

بی تـا، چـاپ   –ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، ازنشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر، کابل 
مطبعه حبیب اهللا حسیب

یادتونه  ..... او د لیکوال نورخواره واره
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نگاهی داخلی و بین المللی به استقاللیت قضأ

فهرست:
١٠٠........................................................................................مقدمه
١٠١........................................................................یقضائاستقاللمفهوم
١٠١........................................................................یقضائاستقاللانواع
١٠٢........................................................................یقضائاستقاللساحة

١٠٢..............................................:هیقضائقوةهیپابلندمسؤوالنبرابردراستقالل
١٠٣...........................................................یقضائاستقاللدرتیمصؤنانواع
١٠٤.........................................................................یقضائاستقالللوازم

١٠٥................................................................یقضائاستقاللیاساساصول
١٠٦............................کشورهایداخلنیقوانویالمللنیباسنادمنظرازیقضائاستقالل

١٠٦............................................:یقضائاستقاللبرناظرمهمیالمللنیباسناد. ١
١٠٧...................................................یقضائاستقاللبرناظرییمنطقهاسناد. ٢
١٠٨.............................................:هاورکشیداخلحقوقدریقضائاستقالل.  ٣
١١٠............................................................:افغانستاندریقضائاستقالل. ٤
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مقدمهمقدمه
ل شناخته شده در حقوق اساسی است که قانون اساسی اغلب اصل استقالل قضائی، یکی از اصو

کشور ها از جمله قانون اساسی افغانستان به آن اشاره دارد. بزرگترین نهادی کـه در تشـکیالت   
دولت وظیفة سنگین و پر مخاطره را بر عهده دارد، نهاد قضائی است. هر قدر دستگاه قضـائی در  

ظام آن ملت درخشنده تر و پا برجاتر است. بر آین اساس یک کشور بزرگ تر و عظیم تر باشد، انت
این نهاد باید دارای استقالل واقعی و حقیقی باشد، قواعد و مقررات عادی و اساسی این اسـتقالل  

تضمین شود تا حقوق و آزادی های ملت مصون بماند.
ه است. بـر  یاین نظراستقالل قضائی به عنوان اصل تبعی نظریة تفکیک قوأ، الزمه و پیامد منطقی

اساس نظریه تفکیک قوأ، قوای اجرائیه، مقننه و قضائیه، سه شاخة جداگانة دولت را تشـکیل مـی   
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دهند که حیطة مسؤولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. این تفکیک و نتیجة استقالل 
اساسی است؛ زیرا، برای کارکرد مؤثر قوة قضائیه برای تقویت اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر،

استقالل قضائی درون مایة اصلی حاکمیت قانون است و بدون این اصل، درک از حقوق بشر نمـی  
تواند وجود داشته باشد.

گان: قوة قضائیه، استقالل قضائی، افغانستان، اسناد بین المللی، محکمه، حقوق اساسی،کلید واژه
مفهوم استقالل قضائیمفهوم استقالل قضائی

ی این است که قضات در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال منظور از استقالل قضائ
خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظریه ها و خواسته های دیگران نداشته باشند، از هیچ مانع و 
رادع نهراسند و بیم از انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیـت شـغلی نداشـته    

١باشند.
قوانین کشورها و از جمله اسناد بین المللی حقوقی، استقالل قضائی مورد تاکیـد قـرار   در اغلب

گرفته، از جمله در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که هر شـخص حـق   
٢دارد به داد خواهی او منصفانه و علنی در یک محکمة صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود.

ائیائیانواع استقالل قضانواع استقالل قض
محققان، استقالل قضائی را به دو مفهوم متمایز ذیل طبقه بندی کرده اند:

استقالل فردی (شخصی)
استقالل نهادی (سازمانی)

استقالل فردی (شخصی)؛ یا به عبارتی استقالل مربوط به صدور حکم یا استقالل در تصمیم گیری، 
عمومی بر طبق واقعیت های دعوی فـرد  به توانایی قضات در تصمیم گیری به دور از تاثیر سیاسی و 

و قانون قابل اجرا، اشاره دارد. استقالل فردی آزاد بودن از همه دخالت های بیرونی را در برگرفته 
و درون مایه اصل استقالل قضائی، آزادی فردی قضات در رسیدگی و اتخـاذ تصـمیم در مـورد    

.٢٩٥ه.ش، ص ١٣٨٤، نشر میزان، سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی-١
محـاکم و ديوانهـاي  در مقابلهمه) کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین مشعر است: ١٤) مادة (١بند (-٢

و بيطرفمستقلصالحمحکمهدر يكو علنياو منصفانهدادخواهيبهكهايندارد بهحقهستند. هر كسمتساويدادگستري
و الزماتحقوقبهراجعاو يا اختالفاتعليهجزائياتهاماتحقانيتدر بارهمحکمهبشود و آنرسيدگيقانونطبقشدهتشكيل

يا حسنهقاخالجهاتبهخواهاز محاکمهيا قسمتيدر تمامجلساتبودنسريبهبنمايد. تصميماتخاذ تصميماو در مورد مدني
اقتضـاء  دعـوي اصحابخصوصيزندگيمصلحتكهدر صورتيو خواهدموكراتيكجامعهدر يكملييا امنيتعمومينظم

الزممحکمهكهباشد تا حديدادگستريمصالحمضر بهجلساتبودنعلنيخاصكيفياتاز لحاظكهدر موارديكند و خواه
اقتضاء نمايـد  صغار طور ديگريمصلحتخواهد بود مگر آنكهعلنييا مدنيصادر در امور جزاییحكمدارد، ليكنامكانبداند

باشد.اطفاليا واليتزناشوئياختالفاتبهمربوطيا محاکمه
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ی فشار های ناروا، اعم از فشار داخلی دعاوی مطروحه در حضور آنان می باشد. قاضی باید از تمام
و خارجی محافظت شود. این فشار ها، مانعی در اتخاذ تصمیم قاضی بر اساس وجدان خواهد بـود.  
این فشار ممکن است فشار سازمانی یا وابسته به سیستم نیز باشد. استقالل فردی، تضمین سازو کار 

بدون نفوذ بیرونی باشند.هایی است تا اینکه قضات قادر به انجام فعالیتهای 
استقالل نهادی؛ شاخة قضائی را به عنوان یک شاخه مستقل و برابر با دیگر شاخه های حکومـت،  
یعنی قوه مجریه و مقننه توصیف می کند. استقالل نهادی الزم دارد که قوة قضائیه قادر بـه انجـام   

یکی از جنبة اساسـی اسـتقالل   وظلیف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عامالن دولت باشد. 
نهادی تأمین و تضمین بودجة کافی برای قوة قضائیه جهت نیل به اهداف عالیه نظم، امنیت و عدالت 

١است.
ساحة استقالل قضائیساحة استقالل قضائی

قوة قضـائیه  نالؤدر برابر قوة مجریه، در برابر مساستقالل قضائی باید کامل و همه جانبه باشد و 
ومی استقالل خود را حفظ کند.و حتی در برابر افکار عم

استقالل در برابر قوة مجریه: قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوة مجریه، استقالل کامـل  
داشته باشد و در برابر تهدید های این قوه مصؤن از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثـر  

هد یا تخلف از قوانین در محکمه های عمومی، نگذارد. عالوه بر آن، دولت نیز باید ، هنگام نقض تع
٢طرف دعوا قرار گیرد.

استقالل در برابر مسؤوالن بلند پایه قوة قضائیه:استقالل در برابر مسؤوالن بلند پایه قوة قضائیه:
الن قوه قضائیه تنها می توانند بر عملکرد محاکم نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش مسؤ

وه قضائیه که نفوذ کامل دارند، الن و دست اندرکاران قو اظهار نظر در قضایا از سوی مسؤداوری 
٣موجب نقض استقالل قضائی می گردد.

استقالل در برابر افکار عمومی: هر چند در یک جامعه و نظام مبتنی بر دموکراسی، افکار عمومی از 
ارزش واالیی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این  افکار در قالب قانون در نیامده، نبایـد در سـر   

ر بگذارد. قاضی نباید فرد بی گناهی را به منظور تسکین افکار عمومی، باز داشت و نوشت رأی تاثی
یا محکوم نماید و یا به عکس، فرد گناه کاری را به منظور تسکین افکار عمومی از مجازات معـاف  

.٤کند

، ٤٩حقوق داخلی، ماه نامه قضاوت، شـماره  شکور پور حسین شقالن، استقالل قضائی از منظر اسناد بین المللی با نگاه به -١
ه.ش.١٣٨٦بهمن و اسفند، 

٢ - https://www.yjc.ir/fa/news
٣ - https://www.yjc.ir/fa/news

همان-٤
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انواع مصؤنیت در استقالل قضائیانواع مصؤنیت در استقالل قضائی
دو نوع ذیل میباشد.به ئی مصؤنیت قضایی برای تأمین استقالل قضات طی دوران خدمت قضا

مصؤنیت وظیفوی: این نوع مصؤنیت به این معنی است که قضات بدون رضائیت و در مخالفت بـا  
قانون، عزل و یا تبدیل شده نمی توانند. هرگاه در نظام حقوقی یک کشور، تضمینات مناسبی بـرای  

دیگر به جز حالت قـانونی  غیر  قابل عزل بودن قاضی و تغییر محل خدمت وی از نقطه یی به نقطه 
١وجود نداشته باشد، استقالل قضائی میسر نخواهد گشت.

قانون اساسی افغانستان نیز مصؤنیت شغلی قضات را تضمین نموده و به هیچ کـس و یـا نهـادی    
صالحیت عزل قضات را نداده است، مگر اینکه قاضی مرتکب جرم و جنایت شود. قانون اساسـی  

قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری ریس جمهور «چنین بیان می کند: افغانستان در این زمینه
تعیین می گردند. تقرر، تبدیل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق، به احکـام قـانون از   

........»٢صالحیت ستره محکمه می باشد
صؤنیت بـر خـودار   مصؤنیت از تعقیب عدلی: به دلیل موقعیت کاری حساس که قضات دارند از م

میباشند، از این رو محاکمة قضات در صورت ارتکاب جنایت و یا جرایم ناشی از اجرای وظیفه بـه  
صورت عادی امکان پذیر نیست و نیازمند تشریفات ویژة می باشد که بیـانگر مصـؤنیت قضـات    

ف از محاکم است. اما این به معنی مصونیت دایم و مطلق نیست و قاضی در روند اجـرای وظـای  
تعقیب و محاکمه به طور کلی معاف نمیشود. مقتضای تساوی افراد در برابـر قـانون و عـدالت،    

٣مسؤولیت پذیری تمام کارمندان قوای سه گانة و سایر نهاد های مربوط می باشد.
از این رو قانون اساسی افغانستان، هم چنان که مسؤولیت جزایی اعضای ستره محکمه را پذیرفته و 

را برای رسیدگی اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفة یا ارتکاب جنایت تعیین نموده ٤صمحکمة خا
برای قضات محاکم پائین نیز مسؤولیت جزائی را پیش بینی کرده و مانند اعضـای سـتره   ٥است،

محکمه فقط در برابر جرم جنایت قابل تعقیب عدلی می باشد، نه جرایم، جنحه و قباحت. در ارتباط 
ناشی از وظیفه که توسط قاضی ارتکاب می یابد قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه جـرم  به جرم 

قاضی را نمی توان «ناشی از اجرای وظیفه قاضی را قابل تعقیب عدلی دانسته و چنین بیان می دارد: 
یس جمهور گرفتار، توقیف یا تعقیب نمود. حاالت جرم مشهود از این حکم مسـتثنی  ئبدون حکم ر

هرگاه قاضی به جرم ناشی از وظیفه متهم گردد. بعداز صدور امر تحقیق از جانب رئیس ستره است. 
محکمه، هیات تقتیش تحقیق قضیه را تکمیل و هئیت تدقیق ریاست تدقیق و مطالعات آنرا تـدقیق و  

.٣٠٠عبدالوحید، نیاز، حقوق اساسی عمومی، ص -١
ه.ش١٣٨٢)، قانون اساسی افغانستان، ١٣٢مادة (-٢
.٤٠٨اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ص عید محمد، احمدی، حقوق-٣
ه.ش).٢٣/١/١٣٩٣) مورخ (١١٣٠ر. ک: قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص، منتشره جریده رسمی شماره (-٤
ه.ش١٣٨٢)، قانون اساسی افغانستان، ١٢٧مادة (-٥
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پیشنهاد انفصال قاضی به ستره محکمه تقدیم می گردد. شورای عالی ستره محکمه بعداز مالحظـة  
ق و استماع دفاع وی در صورتی که اتهام وارد باشد، انفصال موقت وی را تصویب و مطـابق  اورا

) قانون اساسی حکم عزل قاضی از حضور رئیس جمهور حاصـل و قاضـی بـه    ١٣٣حکم ماده (
١»محاکمه سوق می گردد.

اء رسیدگی ستره محکمه جهت تعقیب جزائی قضات به منظور حفظ شئون قضائی و ارج به مقام قض
است، این روش برای صیانت استقالل قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری هـای قضـات   

کمال ضرورت را دارد.
لوازم استقالل قضائیلوازم استقالل قضائی

خود را در یک نظام حقوقی و سیاسی بهتـر  ۀقضات و دستگاه قضائی برای اینکه بتوانند کار ویژ
ه برخی از آنها اشاره می کنیم:انجام دهند به زمینه هایی مناسب نیاز دارند که ب

نخستین لوازم استقالل قضائی، استقالل اداری است. استقالل اداری ستره محکمه به ایـن معنـی   
محاکمه و نحوة انجام وظایف محکمه جریاناست که هیچ شخصی نمی تواند در چگونگی مدیریت 

است که امروزه در اکثر کشور مداخله کند. یکی دیگر از لوزام استقالل، بحث بودجة قوة قضائیه
ها یکی از راه های نفوذ دو قوة دیگر در قوة قضائیه شمرده می شود. جنبه دیگر استقالل، استقالل 
از قوة مقننه مخصوصاً در تفسیر قانون است. چنانکه می دانیم قاضی مکلف به اجرای قانون است و 

ست که قانون در اکثر موارد نارسـا اسـت و   قانون را قوة مقننة تصویب می کند. اما مسأله اینجا ا
قاضی مجبور است دست به تفسیر قانون بزند.

دیگر از لوازم استقالل، روش عزل و نصب قضات است. این روش نظر به قانون اساسی کشور هـا  
متفاوت میباشد طوریکه: این انتخاب گاه از سوی قوة مجریه است و گاه توسط نمایندگان مردم در 

ه توســـط خود مردم. برخی نیز می گویند انتخاب باید توسط شورای مرکـب از  مجلس و گا
امـا  ٣در آمریکا قضات دیوان عالی توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند.٢قضات قدیمی باشد.

رئیس جمهوری در این میان آزاد نیست و آنها را از بین افراد مجرب و خاص انتخاب مـی کنـد.   
حق عزل آنها را ندارد و مادام العمر در مقام خویش باقی مـی ماننـد.   دیگر اینکه رئیس جمهوری 

ران ایالتی منصوب می شوند و در برخی ایاالت قضات توسـط قـوة   اقضات ایالتی نیز توسط فرماند
مقننه انتخاب می شوند و تعقیب و محاکمه قضات از اختیارات گنگره است. در آمریکا رفتار خوب 

تقالل قضات و شرط ماندن آنها است. هنگام تدوین اعالمیة استقالل نیـز  از کلیدی ترین مفاهیم اس
در این زمینه صورت گرفت.  نیز بحث هایی 

ه.ش١٣٩٢) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، ٩١، مادة (٣، ٢، ١بند -١
.٢٩٨عبدالوحید، نیاز، حقوق اساسی عمومی، ص -٢
)، قانون اساسی آمریکاء.٢)، اصل (٢مادة (-٣
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بحث دیگر حقوق و مزایای قضات است. برای مثال در آمریکا، کم کردن حقوق قضات منع شده 
های فوق الذکر تعیین قضات در جمهوری اسالمی افغانستان مشابهت به هیچ کدام از نمونه١است.

را ندارد، بلکه نوعی اختالط روش ها به مشاهده می رسد به گونه یی که قانون اساسـی جمهـوری   
اسالمی افغانستان، مسؤولیت مشترک ریس جمهور و پارلمانی برای انتصاب اعضای شورای عـالی  

بـا تائیـد   ستره محکمه را مدنظر قرار داده است، یعنی اینکه رئیس جمهور قضات ستره محکمه را
ولسی جرگه تعیین می نماید. و سایر قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین 

ین شخص در منصب قضا را ندارد.ییعنی هیچ قوه ئی بصورت مستقالنه حق تع٢می گردند.
اصول اساسی استقالل قضائیاصول اساسی استقالل قضائی

د زیر را به عنـوان حـد مشـترک    اصول تعیین کنندة استقالل قضائی متعددند؛ اما می توان موار
نظریات متعدد به صورت فهرست وار بیان کرد که اگر در کشوری رعایت نشوند، به این معنا است 

که اصل استقالل قضائی با مشکل روبرو است:
استقالل قضات باید توسط دولت تأمین شود. نحوة رسیدگی به قضایا قانونی بوده و دستگاه قضائی 

ل قضائی صالحیت داشته باشد. رسیدگی به قضایا نیز بی طرفانه باشد و در فرایند نسبت به همه مسائ
رسیدگی مداخله نشود. همه حق دادخواهی داشته باشند.

دعاوی نیز به نحوة عادالنه رسیدگی شوند و کارکنان دستگاه قضائی از حقوق و آزادی های مـدنی  
اد باشند. شاغالن در دستگاه قضائی اخـالق  برخوردار باشند. قضات در پیوستن به تشکیل صنفی آز

شایسته داشته باشند. حقوق قانون استخدامی را تأمین کند و امنیت شغلی قضات تضـمین شـود.   
واگذاری دوسیه به قضات باید بر اساس عوامل عینی باشد. دعاوی علیه قضات نیـز بـه سـرعت    

ها باشد. احکام نیز باید قابل تجدیـد  رسیدگی شود. تعلیق و عزل قضات به دلیل توانایی و رفتار آن
را بـرای اسـتقالل   ی) م شرایط١٩٨٥نظر باشد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (

استقالل قوة قضائیة باید توسط دولت و رئیس جمهـور  «قضائی بر شمرده است که عبارت اند از: 
علیه قضـات بیـان گـردد.    مشخص گردیده و در قانون اساسی نیز چگونگی رسیدگی به دعاوی

قضاوت بی طرفانه و بدون اعمال نفوذ بوده و در مسائلی که ماهیت قضائی دارند، قوة قضائیة بایـد  
صالحیت رسیدگی آنها را داشته باشد. احکام قضائی قابل تجدید نظر بوده و هر فرد حق دسترسـی  

کلف به توانمند سازی قضائیة به محاکمه عادالنه تحت ضمانت های الزم را دارد در نهایت دولت م
٣»می باشد.

)، قانون اساسی آمریکا٣)، اصل (١مادة (-١
)، قانون اساسی افغانستان.١٣٢مادة (-٢
م)١٩٨٥اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقالل قضائی مصوب هفتمن گنگره ملل متحده (-٣
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استقالل قضائی از منظر اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهااستقالل قضائی از منظر اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها
استقالل دستگاه قضائی امروزه از اصول پذیرفته شده در اسناد بین المللی و نظام های سیاسی دنیا 

ها امـری ناپسـند و   است، به گونه یی که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نیز دولت 
نکوهیده به شمار می رود.

. اسناد بین المللی مهم ناظر بر استقالل قضائی:. اسناد بین المللی مهم ناظر بر استقالل قضائی:١١
مفهوم استقالل قضائی، در اسناد بین المللی متعددی بیان شده است. در این بخش مروری خـواهیم  

داشت به برخی از این اسناد که ناظر بر استقالل قضائی میباشد:
وق بشر.  اعالمیة جهانی حق١,١

١هر کس حق دارد دعوایش به وسیلة یک محکمة مستقل و بی طرف رسیدگی شود.
. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی١,٢

هر کس حق دارد به اینکه به داد خواهی او منصفانه و علنی در یک محکمة صالح، مستقل و بی 
٢طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.

سازمان ملل در خصوص استقالل قضائی مصوب هفتمین کنگرة ملـل متحـده   . اصول اساسی١,٣
)م:  ١٩٨٥(

استقالل قوة قضائیة بایستی توسط دولت ها تضمین  شود و در قانون اساسی و قانون داخلـی ارج  
نهاده شود. وظیفة همه نهاد های دولتی و غیر دولتی احترام به استقالل قضائی و رعایت آن است.

ة پکن در خصوص اصول استقالل قضائی در منطقه الواسیا مصوب ششمین کنفـرانس  . اعالمی١,٤
)م.١٩٩٧رؤسای دستگاة قضائی (

. قوة قضائیة نهادی است که باالترین ارزش را در هر جامعة یی دارد.١,٤,١
) میثاق بـین المللـی   ١٤) اعالمیة جهانی حقوق بشر و بند یک مادة (١٠. اشارة به مادة (١,٤,١
مدنی و سیاسیحقوق 
. استقالل قوة قضائی تقاضا دارد که:١,٤,٣

الف) قوة قضائیة باید موضوعات مورد بررسی را بر طبق ارزیابی منصفانه واقعیت هـا تعیـین و بـا    
استنتاج از قانون بدون تاثیر پذیری نا مناسب مستقیم یا غیر مستقیم از هر مرجعی اتخـاذ تصـمیم   

نماید.
مستقیم یا به وسیله تجدید نظر قضایی صالحیت دارد به انواع دعـاوی کـه   ب) قوة قضائیة به طور 

دارای ماهیت قضائی هستند رسیدگی نماید. حفظ استقالل قوة قضائیه برای دستیابی به اهداف آن و 
اجرای صحیح وظایفش در یک جامعه مستقل با رعایت اصل حاکمیت قانون اساسی است این یـک  

م.١٩٤٨)، اعالمیة جهانی حقوق بشر، ١٠مادة (-١
م.١٩٦٦)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ١٤)، مادة (١بند (-٢
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تقالل به وسیله دولت تضمین و در قانون اساسی یا قـانون عـادی ارج   امر حیاتی است که چنین اس
١نهاده شود.

م:١٩٩٩. انجمن جهانی قضات (منشور جهانی قضات) ١,٥
قضات در تمام فعالیتهای ایشان حقوق همه افراد را نسبت به یک محاکمة عادالنة تضـمین مـی   

قول به وسیله یک محکمة مسـتقل و بـی   کنند. آنها حق افراد به رسیدگی منصفانه در یک زمان مع
طرف ایجاد شده به وسیلة قانون را ارتقا خواهند داد. استقالل قضائی باید به وسیله قـانون حـاکم   

٢تضمین شود.
م:٢٠٠٢ور در خصوص رفتار قضائی ل. اصول بنگ١,٦

ست. از اصل استقالل قضائی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادالنة ا
این رو یک قاضی می باید استقالل قضائی را از هر دو بعد شخصی و اصول تحکیم کند و به منصة 

٣ظهور رساند.
. اصول سیراکوزا، کمیتة کارشناسان انجمن بین المللی حقوق جزا، کمیسیون بین المللی هیات ١,٧

م١٩٨١منصفانة و مرکز استقالل قضات وکال 
م١٩٨٢الل قضائی مصوب کانون وکالی بین المللی . معیار های حداقل استق١,٨
. پیش نویس اعالمیة جهانی استقالل قضات (اعالمیه سینگوی) در خصوص بررسـی اسـتقالل   ١,٩

م.١٩٨٩قضائی 
. اسناد منطقه یی ناظر بر استقالل قضائی. اسناد منطقه یی ناظر بر استقالل قضائی٢٢

م)١٩٦٩. کنوانسیون امریکائی حقوق بشر مصوب (١,٢
و مدتی معقول برای ارایة دلیل در اتهام جزائی وارد بر وی هرکس حق دارد با تضمینات مناسبت

یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی، کاری، مالی یا غیر آن به وسیله محکمة صالح، مستقل و بـی  
٤طرف که قبالً بر اساس قانون ایجاد شده محاکمة شود.

م)١٩٨١منشور آفریکائی حقوق بشر و ملتها (٢,٢
ت) رسیدگی به دعوای خود را دارد این حق مشتمل است بر:هر فرد حق (درخواس

٥حق آنکة ظرف مدت معقول در محکمة یا دیوان مستقل محاکمه شود.

)، ١). بند های (١٩٨٥)، اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقالل قضایی مصوب هفتمن کنگره ملل متحده (١بند (-١
صول استقالل قضائی در منطقه الواسیا مصوب ششمین کنفرانس روسـای دسـتگاه   )، اعالمیة پکن در خصوص ا٤)، (٣)، (٢(

) م.١٩٩٧قضائی (
م١٩٩٩) منشور جهانی قضات، ٢)، (١مادة (-٢
م٢٠٠٢اصول بنگور در خصوص رفتار قضائی، -٣
م).١٩٦٩)، کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر، مصوب (٢٧) و بند دو مادة (٨مادة (-٤
م١٩٨١)، منشور آفریقای حقوق بشر و ملتها، ٧(د) مادة (بند -٥
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کشور های عضو منشور وظیفة دارند استقالل محکمة ها را تضمین نمایند و امکان تاسیس و بهبود 
تضمین شده به وسیله منشـور  نهاد های ملی مقتضی و حافظ ارتقاء و حمایت از حقوق و آزادیهای

١حاضر را فرآهم آورند.
م٢٠٠٣اعالمیة قاهرة در مورد استقالل قوه قضائیه ٣,٢

قوة قضائیة مستقل رکن اصلی حمایت از آزادی های مدنی، حقوق بشر، فرایند توسعه جامع، اصالح 
لمللی و برپـایی  اساسی در نظام تجارت و سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی منطقه یی و بین ا

نهاد های دموکراتیک است.
. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی٣,٢

هر کس در تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام جزایی علیه وی حق داشـتن  
رد که بـه  یک جلسه استماع عادالنه و علنی ظرف مدتی معقول در محکمة مستقل و بی طرف را دا

٢موجب قانون تاسیس شده باشد.
.  استقالل قضائی در حقوق داخلی کشور ها:.  استقالل قضائی در حقوق داخلی کشور ها:٣٣

قوانین اساسی از راه های متعددی تالش دارند تا استقالل قوة قضائیة را تضمین کننـد و بررسـی   
) کشور جهان حکایت از این تضمین دارد.٦٠قانون اساسی بیش از (

یح بیان میکند: قضات باید مستقل بوده و تنها باید تابع قـانون  قانون اساسی آلمان به طور صر١,٣
باشند.
) نظام قضائی این کشور را مشـخص مـی کنـد،    ٨قانون اساسی افریقای جنوبی در فصل (٢,٣

همچنین این فصل استقالل محکمه ها را تضمین و دیگر نهاد های دولت را ملزم می سازد تا محکمه 
ل، بی طرفی، یک پارچگی، قابلیت دسترسی، کـارایی مسـاعدت و   ها را به منظور تضمین استقال

حمایت کنند. به عالوة فصل دوم قانون اساسی متذکره رسیدگی بی طرفانة به دعوی توسط محکمه 
های مستقل را تضمین می کند.

قانون اساسی مصر بیان می دارد:٣,٣
٣ظ و آزادی ها است.استقالل و مصؤنیت قوة قضائیة دو تضمین اساسی برای حف

قانون اساسی بحرین اعالم می دارد: عزت قوة قضائیة، پاکدامنی (درستی)، بی طرفی قضـات  ٤,٣
٤اساس حکومت و تضمین کنندة حقوق و آزادی ها است.

م١٩٨١)، منشور آفریقائی حقوق بشر و ملتها، ٢٦مادة (-١
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.-٢
)، قانون اساسی مصر.٦٥مادة (-٣
) قانون اساسی بحرین.١٠٤مادة (-٤
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قانون اساسی ایتالیا دستگاه قضائی مستقل بوده و تابع سایر قوا نمی باشـد و بموجـب مـاده    ٥,٣
١ه موجب قانون تضمین می شود.) استقالل قضات ب١٠٨(

قانون اساسی الجزایر بیان می کند: قوة قضائیة مستقل است و در چهارچوب قانون عمل میکند ٦,٣
٢) قاضی فقط تابع قانون است.١٤٧و به موجب مادة (

قانون اساسی چاپان کلیه قضات در صدور رأی خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سـایر  ٧,٣
٣باشند.قوانین می 

قانون اساسی بلژیک مقرر می دارد قضات در اعمال اختیارات قضائی خود مستقل می باشـند،  ٨,٣
٤نگاهی به دو قانون اساسی اخیر التصویب موید تضمین استقالل قضائی است.

٥قانون اساسی عراق استقالل قوة قضائیة را تضمین می کنند.٩,٣
ت: قوة قضائیة قوه یی است مستقل که پیشـتیبان حقـوق   قانون اساسی ایران مقرر داشته اس١٠,٣

در حقوق ایران به اصـل اسـتقالل   ٦فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.
قضات توجه ویژه یی مبذول شده است و قانون اساسی در این زمینه بیان میدارد: قاضی را نمی توان 

جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بـه طـور   از مقامی که شاغل است بدون محاکمه و ثبوت 
موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضـای  
مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوة قضائیة پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادسـتان  

٧قانون تعیین می کند صورت می گیـرد. کل، نقل و انتقال دوره یی قضات بر طبق ضوابط کلی که
بر طبق اصل فوق مصؤنیت در قالب دو قاعدة کلی بیان شده است: اول منع عزل قضات؛ دوم منع 

نقل و انتقال و تغییر قضات.
به طور کلی؛ هدف از مصونیت قضات که تحت عنوان استقالل قاضی از آن یاد می شود، ایجـاد  

هدف اصلی تأمین محاکمه بی طرفانه، تساوی مـردم در اجـرای   مصؤنیت به نفع وی نیست. بلکه
قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضائی است، این مصونیت در واقـع ضـامن   

٨اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضائی است.

نون اساسی ایتالیا.)، قا١٠٤مادة (-١
)، قانون اساسی الجزایر.١٣٨مادة (-٢
)، قانون اساسی چاپان.٧٦مادة (-٣
)، قانون اساسی بلژیک.١٥١) مادة (١بند (-٤
)، قانون اساسی عراق.٤٣مادة (-٥
)، قانون اساسی ایران.١٥٦مادة (-٦
)، قانون اساسی ایران.١٦٤مادة (-٧
.١٠٢، ص١٣٨٥ق اساسی، سال چهارم، ایران، شماره ششم و هفتم، زمستان نشریه حقو-٨
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. استقالل قضائی در افغانستان:. استقالل قضائی در افغانستان:٤٤
و اساسی برخوردار است و ة قضائیة در قانون اساسی افغانستان از اهمیت ویژه استقالل قضاء و قو

لف به آنها اشاره نموده تا قضات اجراات خود را بر مبنی اصل عدالت محوری بدون در تخدرمواد م
نظر داشت فشار های بیرونی و دورنی انجام دهند. بدین جهت الزم می دانـم کـه دو موضـوع،    

ستقالل قاضی در قانون اساسی افغانستان مورد بحث قرار داده شود.استقالل از قوأ و ا
استقالل از قوأ١,٤

قوة قضائیة قوه یی است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقالل مربوط بـه مسـالة تفکیـک و    
استقالل قوا از یک دیگر است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان این امر پذیرفته شده و 

قوة قضائیة رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می «ن مورد تاکید قرار گرفته است: چنی
باشد. قوة قضائیة مرکب است از یک سترة محکمة، محاکم اسـتیناف و محـاکم ابتدائیـة کـه     

١»تشکیالت و صالحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
راس قوة قضائیة جمهوری اسالمی افغانستان قرار ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضایی در 

دارد. حاکمیت قانون در واقعیت بستگی به قوة قضائیة دارد تا بتواند عدالت بی طرفانـة را تـأمین   
کند. این اصل چنان بنیادی است که نه تنها در قوانین ملی تصریح شده است، بلکه به وسیلة حقوق 

یز تصدیق و تائید گردیده است. بطور مثال؛ قـانون اساسـی،   بین الملل و سازمان های بین المللی ن
تاسیس یک قوة قضائیة را تصریح می کند که مستقل از دو شاخة دیگر دولت اسـت و قضـات آن   
تنها می توانند مطابق طرز العمل های درج شده در خود قانون اساسی و قوانین و مقررات مربـوط  

قوة قضائیة مستقل، بی طرف، صادق و الیق در افغانستان قضاء، تنبه و برکنار شوند. موجودیت یک 
برای حمایت از حاکمیت قانون، ایجاد اعتماد مردمی و تأمین عدالت سراسری، کـامالً حیـاتی و   

ضروری میباشد.
در قانون اساسی فعلی افغانستان، با وجودی که این سند اصل استقاللیت عدالت را تصریح مـی  

ین سند اساسی نشان می دهد که این استقاللیت نسبی است. رئیس جمهـور  کند، تحلیل ماده های ا
موقف قوی در رابطه با قوة قضائیة دارد. رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه اعضای ستره محکمة را 
مقرر میکند. برای منصوب کردن و مقرر کردن یکی از این اعضا به عنوان رئیس ستره محکمه، نیاز 

گه ندارد. تقرر و برکناری قضات در محاکم تحتانی و مادون نیاز به تصـدیق و  به تائید و ولسی جر
منظوری ولسی جرگه ندارد.

استقالل قاضی٢,٤
نوع دوم، استقالل شخصی قاضی است و این نوع استقالل نیز در قانون اساسی افغانستان پذیرفته 

شده و به نحوی چنین به آن اشاره گردیده است:

)، قانون اساسی افغانستان.١١٦مادة (-١
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ای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند هرگاه محاکم در قضای«
برای قضیة یی از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حکمـی موجـود نباشـد،    
محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را 

بر مبنای احکام قـانون  ١»فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.به نحوی حل و
اساسی افغانستان قاضی صرف تابع قانون بوده و در اصدار حکم از استقاللیت کامـل برخـوردار   
است. بنابراین، استقالل قاضی در قانون اساسی افغانستان پذیرفته است، ولی در این حد کـه اوالً:  

) قانون اساسی در برداشت از قوانین بر اساس تشخیص و فهم حقوقی خـود  ١٣٠بق مادة (قاضی ط
مستقل است کسی نمی تواند جلو تشخیص او را بگیرد، فهم و نظر خود را بر او تحمیـل نمایـد.   
ثانیاً: در چهارچوب قوانین موضوعة در برابر حکومت، قدرت و مسؤوالن باالتر قضائی و کسـانی  

و نصب قضات و ارتقایشان در دست آنها است و همچنین در برابر هـر مقـام و   که معاش، عزل
مسؤول، مستقل هستند و هیچ کس نمی تواند آنها را از حکمی که بر اساس تشخیص خود صـادر  
میکند، باز بدارد و دستور خاصی بر او صادر نماید و خواست خود را بر آنها القا و تحمیل کنـد.  

) قانون اساسی افغانستان هیچ کس نمی تواند خـالف قاضـی را از   ١٣٣و ١٣٢ثالثاً: طبق مواد (
مقامی که شاغل آن است عزل و یا، به طور مؤقت و یا دایم منفصل کند و یا دوسیه یی را از دست 
قاضی بگیرد و در اختیار قاضی دیگر بگذارد و از این طریق مسیر دوسیه ای را کـه در دسـت او   

است تغییر دهد.
گیری:گیری:نتیجه نتیجه 

استقالل قضائی به مفاهیم مختلف تعبیر شده است و خالصة آن بدین معنی است که قضات در مقام 
قضاوت صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی به دور از هرگونه نفوذ و یا فشار بیرونی 

مبادرت به صدور حکم نمایند.
قابل تقسیم دانسته اند، که عبارت ان از:حقوق دانان حقوق اساسی، استقالل قضائی را بدو نوع 

استقالل سازمانی.

استقالل شخصی.
قلمرو استقالل قضائی در برگیرنده هر سه قوة (مقننه، اجرائیه و قضائیه) بوده و هـیچ نهـاد حـق    

مداخله در اجراات و فعالیت های قضات را ندارد.
رایی است که مـی توانـد در   مصؤنیت های شغلی و جزایی برای قضات از جمله ضمانت های اج

عرصة اتخاذ تصمیم قضائی مفید واقع شده و قاضی به فکر ارام و بدون هراس از آینده صدور حکم 
خود، تصمیم صحیح و درست بگیرد.

.١٣٨٢) قانون اساسی افغانستان، ١٣٠مادة (-١
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بحث های دیگری نیز از قبیل؛ شاخص های استقالل قضائی؛ لوزام استقالل قضائی، استقالل قضائی 
نین داخلی کشور ها با شمول قانون اساسی افغانستان مورد تحلیـل و  از منظر اسناد بین المللی و قوا

بررسی قرار گرفت که در مجموع کشور ها اصل استقالل قوة قضائیة را در قوانین خویش انعکـاس  
داده و مورد حمایت های الزم خود قرار داده اند.

منابع:
ه.ش.١٣٨٤ان، سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ایران، نشر میز.١
شکور پور حسین شقالن، استقالل قضائی از منظر اسناد بین المللی با نگـاه بـه حقـوق    .٢

ه.ش.١٣٨٦، بهمن و اسفند، ٤٩داخلی، ماه نامه قضاوت، شماره 
ه.ش،  ١٣٩٧عبدالوحید، نیاز، حقوق اساسی عمومی، کابل، نشر انتشارات سعید، .٣
افغانسـتان، ایـران، نشـر قـم،     عید محمد، احمدی، حقوق اساسی جمهوری اسالمی.٤

ه.ش.١٣٨٨
م.١٩٤٨اعالمیه جهانی حقوق بشر، .٥
اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقالل قضایی مصوب هفتمن گنگره ملل متحـده  .٦

)١٩٨٥  .(
اعالمیة پکن در خصوص اصول استقالل قضائی در منطقـه الواسـیا مصـوب ششـمین     .٧

) م.١٩٩٧کنفرانس روسای دستگاة قضائی (
٨.https://www.yjc.ir/fa/news/
م٢٠٠٢ور در خصوص رفتار قضائی، لاصول بنگ.٩

م١٩٨١منشور افریقای حقوق بشر و ملتها، .١٠
م١٩٩٩منشور جهانی قضات، .١١
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی..١٢
م).١٩٦٩کنوانسیون امریکائی حقوق بشر، مصوب (.١٣
م١٩٦٦یاسی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و س.١٤
قانون اساسی مصر.١٥
قانون اساسی بحرین.١٦
قانون اساسی ایتالیا.١٧
قانون اساسی الجزایر.١٨
قانون اساسی چاپان.١٩
قانون اساسی بلژیک.٢٠
قانون اساسی عراق.٢١
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قانون اساسی ایران.٢٣
قانون اساسی آمریکاء.٢٤
ـ ٨١٨ارگان نشراتی وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره، (.٢٥ ی افغانسـتان،  )، قانون اساس
.شـه١٣٨٢
ــماره ( .٢٦ ــمی، ش ــده رس ــه، جری ــراتی وزرات عدلی ــان نش ــره ١١٠٩ارگ )، منتش

.ش.ـه١٣٩٢)،قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، ٩/٤/١٣٩٢(
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چکیدهچکیده
انگیز امروز، در حـوزۀ  تغییرجنسیت از مرد به زن، یا بالعکس، یکی از مباحث مستحدثه و چالش بر

ه و توجه محققان، صاحب نظران، متخصصین و فقهای امر را به خود معطـوف داشـت  پزشکی بوده
است.

یکدیگر و نوعی عمـل جراحـی   تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل ماهوی هریک از مرد و زن به
جای آن آلـت  است که در آن آلت تناسلی موجود در فرد مبتال به اختالل هویت برداشته شده و به

شود.تناسلی جنس مخالفش بازسازی می
یان فقها را سامان داده و انـواع تغییـر   مشروعیت وعدم جواز آن یکی از مباحث اصلی اختالفی م

باشد که درفرخنای حیطه نظریات فُقها وحقوقـدانان بـه   جنسیت فرجامین بخشی از این پژوهش می
ها تقسیم و مورد کنکاش قرارگرفته ها، فاقد آلت، افراد سالم و تراجنسیتیختثای جسمی، دو جنسی

ته، بدنه وپیکرۀ اصلی این پژوهش بـوده کـه   است؛ آثار و احکام مربوط به شخص تغییرجنسیت یاف
نظریات فقها را بخود مبذول داشته و در صورت تغییرجنسیت، حالـت فعلـی شـخص در    توجه و

خصوص احکام و آثار فقهی مالک دانسته شده است.
ای بـوده و در مقـام   پژوهش حاضر، در مقام جمع آوری اطالعات از نوع روش تحقیقات کتابخانه

باشد.  ها با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی میپردازش داده
در و تصرف به اعتقاد فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر ی آن است که یافته های تحقیق نشاندهنده

؛ اما فقهای اهـل  رمت عمل جراحی تغییر جنسیت وجود نداردبر حنصیهیچ و خلقت خدا نیست
ی هوا وهوس باشد، ممنوع و تغییر درخلق اهللا دانسته اند؛ که از روسنت، تغییرجنسیت را درصورتی

درصورت تشخیص پزشک حاذق به نیاز فرد،  آن را جایزمی دانند و در صورت انجام تغییر حالـت  
باشد.  فعلی شخص مدار اعتبار و ضابطۀ جنسیت فرد، نزد فریقین می

کلید واژه: تغییر، جنسیت، ختثی، احکام و فقها  
مقدمه مقدمه 

باشـد،  ر جنسیت، یکی از مباحث مستحدثه، نوظهور فقهی وحقوقی ودغدغه جامعۀ کنونی مـی تغیی
بررسی های فقهی این موضوع نه تنها که مکمل مباحث پزشکی و دغدغه های پزشکان و بیمـاران  

این مریضی بوده؛ بلکه  ققها را به تأمل و تتبع نسبت به مسئله واداشته است. 
گردد این است که نظریات و دالیل فقها پیرامـون  رو در ذهن متبادر میق پیشسؤاالتی که در تحقی

چیسیت؟ انواع تغییر جنسیت از دیدگاه فقها کدام انـد؟  آثـار و   جنسیتجواز و عدم جواز تغییر
بود؟  خواهدپس از تغییرچگونهیکدیگربانسبتزوجیناحکام فقهی تغییر جنسیت، روابط

شوهروزنخودبهخودیااستباقىخودحالبههمچنانازدواجآیانسیت،جتغییرایجادازپس
نسبتاند،دادهجنسیتتغییردوهریاهاآنازیکىکهزوجینوضعیتشوند؟مىجدایکدیگراز
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مسألۀ مهریه، ارث، رابطه با اقارب سابق، مسألۀ عده، والیت و سرپرستی کودکان چگونه خواهد به
بود؟  

توان به سه صورت تقسیم نمـود:  ای این پژوهش نشان می دهد که آراء و اقوال فقها را میفرضیه ه
(جواز مطلق، جواز مشروط و عدم جوازمطلق تغییر جنسیت) که عمده دالیل این نظریات همراه بـا  

صورت مشرح مورد بررسی و مداقه قرار گرفتـه  انواع و آثار مترتب برآن، در بدنۀ اصلی تحقیق به
.است

بحث های فقهی پیرامون این موضوع، در دیگر مذاهب به خصوص فقهای امامیه مورد واکـاوی و  
وارسی قرار گرفته  وبرخی از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله تغییر جنسیت را مجاز دانسـته  

ء است، در خصوص آثار تدوین شده پیرامون این موضوع، در بین فقهای اهل سنت باید گفت علما
دکتر یوسف قرضاوی مانندنیز نسبت به این موضوع بی تفاوت نمانده اند. از این رو در برخی منابع 

های فقهی معاصر در زمینه ابراز نظر نموده است که این مختصر بسنده نیست.در کتاب دیدگاه
های همنوعـان  اینک پزشکان افغانستان نیز دو دختر را بنام های آمنه و مدینه که همواره از زخم زبان

سالگی در والیت کابل بنام های ١١سالگی و ١٤خود نسبت به این بیماری رنج می بردند، به سن 
سـالگی در والیـت ننگرهـار بنـام     ٢٢احسان اهللا و لطف اهللا و دختری دیگر بنام عادله به سن 

تغییر جنسیت داده اند.  ١٣٩٨عبدالرحمن در سال 
تغییر جنسیت میان فقهای اهل سنت و امامیه خواهیم پرداخت که تا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی

صورت تطبیقـی  صورت انفرادی در هردو مذهب کار صورت گرفته؛ اما بهبه حال در این حوزه به
انجام نشده است.  

باتوجه به اینکه یک تعداد افراد به خاطر هوا وهوس؛ یک تعداد برای بدست آوردن سهم ارثیه بیشتر 
ها به علت بیماری و نیازی که دارند دنبال تغیروتبدیل جنست خویش اند؛ اهمیـت بحـث   یو برخ

ایجاب می نماید، دراین زمینه، به تتبع وتفحص بیشتر نظریات مطروحه توجه شود.
هـا بـارویکرد   روش گرد آوری مطالب در تحقیق پیش رو از نوع کتابخانه ای بوده و پردازش داده

باشد.یلی میتطبیقی، توصیفی و تحل
هـای مراجـع   هدف کلی و جزئی از سعی بکار بسته در خصوص این مطلب، همانا شناخت دیدگاه

فقهی، پویایی مطالب علمی، پاسخ به پرسش های مطرح شده و رفع ابهامات راجع به تغییر جنسـیت  
باشد.  پویان و پزشکان میبرای اساتید، دانش
هش قرار گرفت، کمبود و یا عدم دسترسی به منابع، مـرتبط  ی که فرا راه این پژوعمده ترین مضیقه

خصوص دیدگاه فقهای اهل سنت بود با وجود کمبود منابع، بـا اسـتعانت از یـاری    به موضوع به
خداوند جلیل، در این تحقیق سعی شده است تا در حد توان با استفاده از آیات، روایـات، قواعـد   

تحقیق گرد آوری گردد.فقهی و نظریات فقهای عظام، مطالب این 
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امید است این کاوش، قطره ای از باران در حوزه دریای بیکران مسائل فقهی به حسـاب آمـده و   
باشد برای تحقیقات بعدی.  گامی

مفاهیممفاهیم
ۀتغییر جنسیت از دو کلمه تغییر و جنسیت تشکیل شده است. در مـورد معنـای واژ  ۀژتعریف: وا

یعنی تحویل و تبدیل آن به شی دیگر، یا آنکه آن شی را به غیر تغییر شی،: (گفته شده است» تغییر«
تغییر جنسیت در اصطالح پزشکی دگرگونی ویژگی های جنس فیزیکی ١).آنچه هست تبدیل نماید

٢وبیولوژیکی یک فرد با استفاده از عمل جراحی و هورمون درمانی در جهت همانند سازی. 
نسیت  دالیل و نظریات پیرامون احکام تغییر ج
الف: نظریات مشروعیت وجواز مطلق  

نخست به دیدگاه فقهای امامیه می پردازیم، امام خمینی(رح) ، در باب تغییر جنسیت، چنین ابراز می 
٣».ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن، یا برعکس آن، به سبب عمل، حـرام نیسـت  «دارد: 

شود و با توجه به این دیـدگاه،  نسیت دانسته میبنابر این، از این دیدگاه، مشروعیت مطلق تغییر ج
توان به دالیل ذیل استناد نمود.   می
اصل حلِّیت - ١١

مطابق به این اصل و قاعده کـه  ٤».کلُّ شییٍء هو لک حاللٌ حتی تعلَم انه حرام بعینه«اصل حلیت: 
حی از قرآن، سنت باشد هرعمل وکار، حالل است؛ مگر آنکه دلیل صریمتکی به آیات  و روایات می

و یا قانون موضوعه، برحرمت آن وجود داشته باشد، مثال: همجنس بازی، زنا و لواط حرام اسـت  
چونکـه؛  ٥زیرا؛ دلیل قطعی برحرمت این افعال وجود دارد یا ربا  حرام است؛ اما بیع حالل است.

. فرهنگ لغت عربی جامع، ضمن واژه تغییر.١
، تهران، انتشارات ٩، چ١٣٨٥. اوحدی، بهنام، تمایالت و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان، ٢

. ٤٦صادق هدایت، ص
امام خمینی، سیدروح اهللا، ترجمه تحریرالوسیله، مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی، مؤسسـۀ چـاپ   .٣

.  ٦٦٣، ص١٣٨٥ل،ونشرعروج، چ او
. ٨٩. حرعاملی، پیشین، ص٤
. ١٦٦و ١٦٥سوره الشعراءآیه ٥
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روایتـی وجـود   لکن؛ در مورد حرمت، تغییر جنسیت نص و ١دلیل قطعی درمورد آن وجود دارد.
٢ندارد، لذا بنا براصل حلِّیت چنین عملی ظاهراً جایز است.

قاعده فقهی تسلیط قاعده فقهی تسلیط --٢٢
النـاس  «توان برای مشروعیت مطلق تغییر جنسیت به آن استناد کـرد، قاعـدۀ   دلیل دیگری که می

شان اسـت،  باشد. چونکه؛ این قاعده در سیاق قاعدۀ سلطه مردم بر مال می» مسلّطُونَ علی اَنفُسهم
توانند در بدن خود نیـز  نمایند، میدرنتیجه همان گونه که مردم حق دارند درمال شان هرتصرفی به

هرتصرف حاللی را که بخواهند، انجام دهند و یکی از تصرفات مجاز، بـه اسـتناد ایـن قاعـده،     
٣تغییرجنسیت است.

تغییرجنسیت، تغییردرخلقت نیست تغییرجنسیت، تغییردرخلقت نیست --٣٣
کند و نهایت چیزیکه اتفاق می افتد، تغییر در صفت انسان ان تغییر نمیبا تغییرجنسیت، انسانیت انس

شود؛ بلکه انسـان همـان   پدید می آید و هیچگاه، انسان به جماد، نبات و حیوان دیگری تبدیل نمی
یابند، به تعبیـر  عنوان جدید تکالیف و وظایف وصفی اش تغییر میماند، منتهی در اینانسان، باقی می

گونـه  انسان نفس ناطقه است، مرد بودن و یا زن بودن از عوارض بدنی است که هیچدیگر هویت 
یعنی ٤».لقد خلقنااالنسان فی احسن تقویم «ارتباطی به نفس ناطقه ندارد. خداوند پاک می فرماید: 

باشد و مسألۀ انوثیت ترین سرشت خلق کردیم که همان نفس ناطقه میانسان (زن و مرد) را از عالی
٥کوریت از عوارض حیوانیت انسان است.و ذ

ب: نظریه مشروعیت و جواز تغییرجنسیت مشروط ب: نظریه مشروعیت و جواز تغییرجنسیت مشروط 
نظریه پزشکان نظریه پزشکان --١١

درمواردیکه تمایز جنس فرد، طبیعی بوده، ولی هویت او از نظرهورمونی یا روانی مغایر باشد، تغییـر  
خیص دهند، بدون جنسیت فرد به آنچه که خود او به آن مایل باشد یا متخصصان و روانشناسان تش

اشکال است، البته مشروعیت تغییرجنسیت از لحاظ علم پزشکی، مشروط به وجـود شـرایطی در   
متقاضی است تا این شخص بتواند برای پزشک، موضوع معالجۀ تغییرجنسیت قرار گیرد و از لحاظ 

.٢٧٥سوره بقره آیه ١
. زینب عباس زاده، تغییر جنسیت و احکام آن از دیدگاه مذاهب خمسه، پایان نامه کارشناسـی ارشـد،   ٢

. ٤٥، ص١٣٩٠دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، 
. ٤٥. همان، ص٣
. ٤هسوره تین، آی. ٤
. ١٤٠فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، پیشین، ص.٥
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علم حقوق نیز، مشروعیت تغییر جنسیت مشروط به شرایطی در متقاضی است تا مـورد حمایـت   
١قانونی قرار گیرد.

نظرفقهای معاصر اهل سنت نظرفقهای معاصر اهل سنت --٢٢
ی فقها اتفاق دارند که نگاه کردن به شرمگاه غیرهمسر انسان، و نیز نگاه کردن به بدن مـرد و  همه

زن نامحرم ولمس کردن آن حرام است، بنا برابن، ازدیدگاه شرع دیدن عورت غیر، جز در مـوارد  
ام عمل جراحی تغییر جنسیت توسط جـراح در صـورتی   اضطراری و ضروری جایز نیست؛ لذا انج

باشد که این عمل بر روی کودک غیر ممیزی که مشتهات نباشد انجام شـود و آنهـم در   حرام نمی
صورتیکه به سود کودک و با اذن ولی او باشد، ولی اینکه ضرورت درمان، به گونه ای باشد کـه  

از میان بر دارد  وضرورت معالجه، محرمات را قُبح عمل نگاه و لمس آلت تناسلی توسط پزشک را 
خصـوص  مباح کند، در این هنگام، اکثر فقها، تغییرجنسیت را مشروط به وجود ضرورت معالجه به

الجراحة تعذیب و ایالم االنسان الحـی،  «برای افرادی که ختثی هستند جایزمی دانند. دیدگاه فقها: 
او ضرورت تعذیب نفس و پدید آوردن درد بدون ضـرورت را بـرای   فقها٢».فالیجوز إلّا لحاجة

انسان ناجایز دانسته اند.  
١٤٠٩رجـب  ١٣مجلس مجمع فقهی اسالمی در جلسه یازدهم که در مکه مکرمه، روز یکشنبه 

رجب ادامه  داشت، حـول موضـوع تغییـر    ٢شروع شد و تا یکشنبه ١٩٨٩فوریه ١٩برابر با 
هر شخصی که اعضـاء  «ث و مناقشات به این نتیجه رسیدند: جنسیت، صحبت کرده و بعد از بح

باشد، انجام دهنده آن مجرم و مستحق عقوبت است؛ بدن او کامل است، تغییر جنسیت او حرام می
٣اما افراد ختثی از این امر مستثناء هستند.

١٨/٣/١٤١٣تـا  ٢٤/٢/١٤١٣همچنین این رأی هیئت علمای بزرگ در شهر طائف در تـاریخ  
٤باشد برای اطالع بیشتر.ری نیز در این خصوص میقم

و َیحلّ للرجل أن یلبس ثوباً بعضه حریر و بعضه صوف أو قطن إو کتان، بشرط أن یکون الحریر أقلّ 
أو مساویاً، أما اذاکان غالباً فإنه الیحل إال إذا کان الحریر أکثر وزناً، و مثلُ الرجلِ فی ذالک الختثی 

. ١٢٩)،حقوق خانواده،پیشین، ص١موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه های حقوقی (. ١
. شبیر، محمد عثتمان، احکام الجراجة التجمیل فی الفقه االسالمی دراسات اإلسالمیه جامعة الکویـت،  ٢

.٥٣ص، ١٣٩٠، نشر الکویت، ١ج
. ٤٠. زینب عباس زاده، تغییر جنسیت و احکام  آن، نپیشین، ص٣
. ١٤٠-١٣٠. رک به ضمایم، همان، ص٤
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از متن مزبور به صراحت قابل استنباط است ١ی و المجنون فیحرم إلباسهما الحریر.و کذالک الصب
که فقها، ختثی را  در پاره ای از احکام مرد شمرده  و احکام مردان بر آنها قابل تطبیق است. 

ج: نظریات ممنوعیت وعدم جواز مطلق  ج: نظریات ممنوعیت وعدم جواز مطلق  
ت عدم نیاز به این عمل، آن را بنا گروهی از فقها، تغییر جنسیت را امر نا مشروع دانسته و درصور

به داللیل ذیل حرام شمرده اند.
قرآن وحدیث -١
ترجمه: آنان را ٢». ولَاُضلنهم ولَاُمنّینّهم ولَامرنّهم فلُیبتّکُن آذانَ الَأنعامِ ولَاُمرنهم فَلَُیغیِّرنَّ خلق اِهللا...«

کنم تا گوشهای دامها ز خواهیم کرد و ایشان را وادار میسخت گمراه و دچار آرزوهای دور و درا
کنم تا آفریده خدارا تغییر دهند، هرکس که بجای خـدا شـیطان را   را شگاف دهند و وادارشان می

دوست گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشکاری شده است.
ـ «فرمایند: دکتریوسف قرضاوی می ر در مـزاج  هرگونه تغییردادن سرشت وطبیعت انسان، یا تغیی

و از استنادات روائی اشاره به این حدیث که پیـامبر(ص) در  ». باشدانسان به دلیل آیه فوق حرام می
آن خالکوبی، باریک نمودن موی ابرو، وغیره را مورد لعن قرارداده اند؛ البته به کار گیـری چنـین   

٣تغییر به اندازۀ نیاز باشد.تغییراتی به خاطر معالجه از باب ضرورت اشکالی ندارد ولی باید همواره 
هرمذکر ومؤنثی که اعضاء بدن او سـالم  «همچنان یکی دیگر ازفقهای معاصر اهل سنت میفرمایند: 

باشد و این نوع تغییـر، تغییـر در خلقـت اهللا محسـوب     باشد، تغییردر آن حرام ومورد عقاب می
کـه در او، عالیـم   . اما کسـی کنندسوره نساء استناد می١١٩و از این حکم به آیه ٤».گرددمی

ذکوریت و انوثت جمع شده ویکی بردیگری غلبه دارد، برای این شخص تغییر، جواز دارد  فـرق  
٥کند که این تغییر از طریق خوردن دارو و یا جراحی باشد.نمی

حرمت از بین بردن اعضاء بدن حرمت از بین بردن اعضاء بدن --٢٢
باشد، اساساً از بـین  اء بدن مییکی دیگر از دالیل مخالفین تغییر جنسیت حرمت از بین بردن اعض

رود، به این دالیل:بردن اعضای بدن جزء اعمال حرام وممنوع بشمار می

. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البیت، بیروت، منشورات دارالثقلـین،  ١
. ٢٨، ص١٣٧٧

. ١١٩سوره نساء، آیه. ٢
، ٤، ج ١٣٩٤فقهی معاصر، ترجمه احمد نعمتی، تهران: نشراحسـان، قرضاوی، یوسف، دیدگاه های . ٣
.٤٠٩ص
. ٤٨. زینب عباس زاده، پیشین، ص٤

، ٢٠٠٨، سـال  ١١. سالوس، علی احمد، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة واالقتصاد االسـالمیة، چ ٥
. ٨٢٥لبنان، ص-بیروت
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١٢١

وانفقوا فی سبیل اهللا والتلقُـوا باَیـدیکُم الـی التهلُکـة و اَحسـنوا إنّ اهللا ُیحـب       «الف: قرآن: 
توانـد  شود که انسان نمیسته میاز این قسمت (والتلقوا بایدیکم الی التهلکة) آیه دان١».المحِسنِین

وحق ندارد، خود، ویاقسمتی از اعضاء بدن خود را بدست خود به هالکت بیندازد و یا آن را از بین 
ببرد.  

قاعده ٢باشد.ب: قاعده فقهی: استناد به قاعده فقهی الضرر که یکی از مشهورترین قواعد فقهی می
ضررنفی هرگونه حکم ضرری در اسالم است، از این لسان قاعده ال». الضرر والضرار فی االسالم«

٣شود که نباید بر جان ویا مال خویش، هیچ گونه ضررِ را وارد نماییم.اصل دانسته می
رواج همجنس بازی رواج همجنس بازی --٣٣

جنس بازی پنداشـته انـد،   برخی از مؤلفین، تغییر جنسیت را رواج و فتح البابی  در ایجاد زمینۀ هم
ادی که تغییر جنسیت می دهند بدنبال ارضای شهوات و لذت پرستی هستند ایشان معتقد اند که افر

٤باشد.که جلوگیری از این قباحت، از دیدگاه آنها از جمله ضروریات دین می
ختثی  

تعریف ختثی: تعریف ختثی: 
در تعریف و انواع ختثی میان فقها دیدگاه یکسان نیست، اما باتوجه به شواهد و مصادیق خارجی آن 

: ختثی عبارت ازفردی است که دارای هردوآلت تناسلی بوده ویا اساساً فاقـد آلـت   توان گفتمی
باشد وبه عبارت دیگر ختثی عبارت از شخصی است که هم آلت مرد، داشته وهم فـرج  تناسلی می

زن واحتمال دارد کسی باشد که هیچ گونه آلت تناسلی مردانه یا زنانه نداشته وممکن هـردو را از  
فرماینـد:  ه باشد؛ همچنان بعضی ازفقهای اهل سنت درمورد تعریـف ختثـی مـی   یک جنس داشت

باشد، که اگر از ذَکَر بول می کرد، مـرد، و  هرمولودیست که دارای دوآلت تناسلی فرج وذَکَر می
٥گردد.اگر از فرج خود بول می نمود، زن محسوب می

.١٩٥سوره بقره آیه . ١
واعد فقه: بخش مدنی مالکیـت ومسـئولیت، تهـران: مرکزنشـرعلوم     محقق داماد، سید مصطفی، ق. ٢

. ١٣١، ص١٣٩٤، ٤٥اسالمی،چ
)،حقوق خانواده، تهران: مجمع علمـی وفرهنگـی   ١موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه های حقوقی (. ٣

.  ١٢٩-١٢٥ص١٣٨٦مجد، 
. ٥، ص١٣٩١، ٦٩شماره. سبحانی، جعفر، تغییر الجنسیة من وجه الفقه االسالمی، فقه اهل البیت،٤
. ٤٢٣، ص٤عالمه مرغنانی، ابوبکر، الهدایه فی شرح البدایه، المکتبة الحقانیة ج. ٥
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١٢٢

عالیم تشخیص جنسیت ختثیعالیم تشخیص جنسیت ختثی
یک مجرا ادرار کند، بر اساس همان مجرا حکم به جنسیت او مجرای بول: هرگاه شخص ختثی از

گردد.  شود؛ یعنی اگر ادرار وی از آلت مردانه باشد، مرد و اگر از آلت زنانه باشد، زن تلقی میمی
سبق البول: هرگاه ادرار شخص ختثی از هردو آلت او خارج شود، هـر آلتـی کـه ادرار او از آن    

شود.بوط به آن از ذکوریت و انوثیت میجلوتر خارج شود، جنسیتش مر
تأخیر البول: هرگاه ادرار از هر دو حالت همزمان جریان یابد، برای تشخیص پایان ادرار مورد توجه 

١شود.شود تشخیص  و تعیین میاست و جنسیت بر اساس مجرای که دیر تر قطع می
انواع ختثیانواع ختثی

دوجنسی ها 
فردی است که از بـدو تولـد   باشد، ت تناسلی مرد و فرج زن میکه داری آلهایدو جنسی یا ختثی

، دوجنسی ها در جراحی تغییر جنسیت، یکی از دو آلت تناسلی حـذف و  آلت تناسلی بینابین دارد
گردد.  شود، در این حالت، به یکی از دوجنس مذکر یا مؤنث تبدیل میدیگری تقویت می

فاقد آلت تناسلی  -٢
شود، تغییر جنسیت در دوگروه فوق، کم ی از دوجنس، مذکر یا مؤنث هدایت میاین عده نیز به یک

وبیش وجود دارد و به دلیل اینکه بیماری آنان محرز است، اساساً رأی مخالف در این زمینه دیـده  
٢شود و باالتفاق علماء اهل سنت و شیعه تغییر جنسیت در این افراد را جایز می دانند.نمی

(ترانس سکشوالیسم)  هاتراجنسیتی-٣
برخی از بیماران روحی و افرادیکه کامالً ازلحاظ ظاهری سالم اند، خود را به جنس مخالف فـرض  

رضـایتی از جـنس خـود    گویند که به دلیل نابه افرادی میمی دانند، به عبارت دیگر تراجنسیتی 
.خواستار تغییر جنسیت اند

سلَّم مغزی وروانی بوده و دارای یک جـدال درونـی   این افراد بعد از تولد، دارای یک جنسیت م
باشند و به هیچ وجه، جنس خود را نمی پذیرند، در حال حاضر ایـن بیمـاری تشـخیص    مداوم می

بایست با نهایت دقت و آگـاهی از  مستند نداشته و برای احتراز از تشخیص اشتباهی این بیماران می

، قم، نشرآثار ١،چ١٣٨٧. دلیر، محسن، تغییر جنسیت آری یانه؟، درس خارج فقه آیت اهللا دوزدوزانی، ١
. ٧٥امین، ص

ه آموزش عـالی علـوم انسـانی، سـال     . فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، مؤسس٢
.١٤٧-١٤٢، ص١٣٩٠اول،شماره اول
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١٢٣

از دیدگاه دکتر یوسف قرضاوی ١ماری انجام پذیرد. طرف روان پزشک باتجربه با آشنائی به این بی
٢واجب است که سعی شود این احساس روحی با متخصصین مجرب درمان شود.

افراد سالم  -٤
منظور از افراد سالم اشخاصی اند که بدون هیچ نوع مشکل ظاهری که کامالً مرد و یا زن هسـتند،  

اموال ارثیه و فرار از قانون، خواهـان تغییـر   از روی هوا وهوس و یا جهت کَسب سهم بیشتر، در 
شوند؛ برای این گونه افراد، هیچ گونه بیماری جسمی یا روحی وجود نداشـته و بـرای   جنسیت می

تغییر جنسیت، اضطرار یا توجیه عقالیی وجود ندارد. در مورد افراد مزبور میان فقهای شیعه و اهـل  
اهل سنت، تغییر جنسیت این افراد حرام و این کاربه سنت تفاوت نظر وجود دارد و بر اساس فتوای 

گردد؛ اما اکثریت فقهـای  عنوان یک عمل نامشروع محسوب میمنزله تغییر در خلقت خداوند و به
تغییر جنسیت این افراد در صورتیکه مالزم با کارهای حرام دیگر، ازقبیـل لمـس   «شیعه معتقد اند: 

ز است. برای مثال چنانچه فـردی از طریـق خـوردن دارو    حرام، نظرحرام، ومانند آن نباشد، جای
وتزریق هرمونهای جنس مخالف، به جنس مخالف، تبدیل شود، برای این نوع تغییرمانع ودلیلی برمنع 

آن وجود ندارد. 
آثار و احکام فقهی وحقوقی تغییر یافته گان جنسیت آثار و احکام فقهی وحقوقی تغییر یافته گان جنسیت 

شخصیه افراد، بعد از انجام عمـل  شود، تکلیف شرعی و احوال آنچه در این بخش بدان پرداخته می
باشد.  تغییر جنسیت می

شود در تعلیمات اسالمی برای همه افراد بشر از بدو ورود شان به سن تکلیف، وظایفی برشمرده می
ها باید طبق جنسیت خود، تکالیف تعیین شده از سوی شارع مقدس را انجام دهنـد؛ امـا   که انسان

غییر یا تعیین جنسیت می گردند، مالک و معیار در انجام تکلیـف،  درمورد افرادیکه موفق به انجام ت
ماهیت فعلی آنها خواهد بود.

الف:  تغییرجنسیت وپیوند زنا شوئی الف:  تغییرجنسیت وپیوند زنا شوئی 
چنانچه یکی از زوجین یاهردوی آنها، جنسیت خود را تغییردهند، ازدواج آنها به چه صورت خواهد 

یا ازدواج آنها باطل شده باید صیغه طالق بین بود؟ آیا ازدواج آنها بازهم به حالت خود باقی است؟ 
آنها جاری گردد؟

فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، مؤسسه آموزش عـالی علـوم انسـانی پیشـین     . ١
.١٤٧-١٤٢ص
. ٤٨. زینب عباس زاده، پیشین، ص٢
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١٢٤

تغییرجنسیت یکی از زوجین -١
فقها براین مطلب اتفاق نظر دارند که اگرزنی ازدواج کند، پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و مرد 

وعش که همانـا  شود؛ زیرا که ازدواج بخاطر باقی نبودن موضشود، از زمانی تغییر، ازدواج باطل می
گردد.  باشد، باطل ومنحل میاستمتاع و بقای نسل می

فرض کنید که یک مرد ختثی بایک زن سالم از دواج کردند، بعد از مدت زمانی جنبۀ زنانه ای ایـن  
صورت به دلیل اینکه اختالف هم جنس بودن هـم در  مرد ختثی رشد نموده و آشکار شود. در این

باشد، نکاحی که هرچند در ابتداء عقد صـحیح  زنا شوئی شرط نکاح میزمان عقد و هم در زمان 
١بسته شده است باطل ومنحل خواهد شد.

تغییر جنسیت هردو زوج درزمان مختلف-٢
شود؛ یعنی به محـض  تغییرجنسیت زوجین درزمان مختلف، حکم این گروه، ملحق به گروه قبلی می

گردد، چرا کـه  ا شویی بین زن و مرد باطل و منحل میتغییرجنسیت توسط یکی از زوجین، پیوند زن
٢شود.در این حالت بعد از تغییرجنسیت، هردو همجنس گردیده هدف و غایت موضوع منتفی می

تغییرجنسیت هردو زوج در زمان واحد  -٣
درصورتیکه زن و شوهر، هم زمان جنسیت خود را تغییر دهند، در اینکـه آیـا ازدواج سـابق پـا     

ه یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد: برجابود
صورت تنها حالت وچگونگی آن باشد، در اینالف: اینکه ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می

در قبل و بعد از عمل جراحی تغییر کرده است. بنا براین، زوج فعلی، قبالً  زوجه بوده، وزوجه فعلی 
د، حقیقت ازدواج، یعنی زوجیت هریک نسبت به دیگـری  قبالً زوج بوده که در این وضعیت جدی

همچنان بر حال خودش باقی است. نهایت آنکه، وظیفۀ هریک باسابق متفاوت است.
ب: حالت دوم این است که از دواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعیت جدید باطل گشـته و  

٣د.برای ادامه زندگی بایکدیگر، به عقد ازدواج جدید نیاز دارن
ب:  تغییرجنسیت و مسألۀ مهریه ب:  تغییرجنسیت و مسألۀ مهریه 

گردد و مرد ملزم به پرداخـت آن  مالی است که زن بر اثر ازدواج، مالک آن می» صداق«یا یهمهر
گردد این جاست که هرگاه زن تغییرجنسیت دهد، آیا مسـتحق  است، سؤالی که در ذهن متبادر می

ه منتفی بوده ومرد ملزم به پرداخت آن نخواهد باشد، یا اینکه با انحالل ازدواج سابق، مهریمهریه می
بود؟ در جواب این سؤال چهار نظریه مطرح است.

. ١٣٤)، پیشین، ص١موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه های حقوقی (. ١
. ١٣٤)، پیشین، ص١جنوردی، محمد، اندیشه های حقوقی (. موسوی ب٢
فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، مؤسسه آمـوزش عـالی علـوم انسانی،پیشـین،     . ٣
. ١٤٨ص
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عدم پرداخت مهریه مطلقاً -١
کند چه دخول صورت گرفته باشد یا نه درهردوصورت مهرمنتفـی اسـت،   صورت فرق نمیدر این

گردد و در وضعیت بر میعنوان ثمن به جای اول خودش چون حقیقت ازدواج این است که مهریه به
١جدید، زوج تعهدی درمقابل پرداخت مهریه نخواهد داشت.

پرداخت کل مهریه مطلقاً -٢
کند چه دخول صورت گرفته و یا نه، دلیل این گروه ایـن اسـت کـه    صورت نیز فرق نمیدر این

، مالک کل حقیقت مهریه، یک امر اعتباری وفرع بر اصل ذات ازدواج است و زوجه به مجرد عقد
باشـد:  تواند هرگونه تصرف درآن بنماید،  این نظریه مختار امام خمینـی(رح ) مـی  مهریه بوده می

اگرزنی با مردی ازدواج کند و بعد از، ازدواج جنسیت زن تغییر کنـد، ازدواج از زمـان تغییـر    
ر قـول  شود و در صورت دخول، برمرد پرداخت مهریه الزم است وهمچنین بنا بجنسیت باطل می

٢اقوی در عدم دخول، پرداخت مهریه الزم است.
پرداخت کل مهریه یا نصف آن -٣

دیدگاه دیگر پیرامون این مطلب طوری است که درصورت دخول، پرداخت کل مهریه الزم است و 
باشد. دلیل این گروه وجود اخبارمعتبر و در صورت عدم دخول، پرداخت نصف مهر مسمی الزم می

درصورتی که دخـول  «باشد و همچنان از امام صادق روایت است که می فرمایند:  یفتوای فقها م
٣». گرددصورت گرفته باشد، غسل، مهریه وعده واجب می

تغییرجنسیت زن بدون اذن شوهر -٤
چنانچه تغییر جنسیت از سوی زن و بدون اجازه شوهر باشد، مطلقاً هیچ مهـری بـر شـوهر الزم    

ول مساویست. دلیل این گروه این است وقتی شوهر اقدام به ازدواج نموده نیست، دخول وعدم دخ
و مهریه را به زوجه می پردازد، به این امید و هدف است که همسرش با او زندگی کند، وقتـی زن  

ی زوجیت خارج می سـازد، در واقـع ضـررمالی،    بواسطۀ تغییر جنسیت، خود را از زیر بار رابطه
وارد ساخته که ضامن آن است، پس مهریه ای را که دریافت نموده، بایـد  روحی و روانی به شوهر 

تمام آنرا به شوهر مسترد گرداند، و اگر زن مهریه اش را تاهنوز دریافت نکرده حـق دریافـت را   
ندارد، هرچند بعضی از حقوقدانان بر این نظریه اند، همانند اینکه اگر شوهر زن بمیرد مهریه سـاقط  

. ٣، مسألۀ ٥٥٩، ص٢امام خمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ج. ١
. ٥٥٩. امام خمینی، تحریرالوسیله، پیشین، ص٢
. ٦٥، ص١، حدیث٥٤، باب١٥ی، وسایل الشیعه، جشیخ حرعامل-. ٣
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تغییر جنسیت نیز باید کل مهریه پرداخته شود چرا که عقد در ابتـدا صـحیح   شود در صورتنمی
١باشد.منعقد شده و زن مستحق کل مهریه اش می

صـورت  به نظرپژوهشگر درصورتیکه زن بدون اذن شوهر، و بدون مشکل قانونی و نیازبشری، به
زاران امید بنا نموده است بـه  ای را که مرد با هعمدی تغییرجنسیت بدهد، درواقع نظام یک خانواده

هم ریخته و برمرد نه تنها یک ضرر از لحاظ مادی به وجود آورده حتی از لحاظ روحی، روانی و در 
ی هم نوعان او قرار داده، به حیثیت او لطمه واردکـرده و بـرای او   بسا موارد مرد را مورد طعنه

ق، انصاف، عدالت و براساس قاعـده  ضررمادی و معنوی پدیدار ساخته که باید بر اساس حکم اخال
الضرر جبران خسارت نماید.  

ج:  تغییر جنسیت و مسألۀ  ارث ج:  تغییر جنسیت و مسألۀ  ارث 
بر اساس دستورات اسالم پسر، دو برابر دختر ارث می برد و همچنان در برخی موارد، مادر یـک  
ثلث و پدر دوثلث از میت، ارث می برند. اکنون این پرسش مطرح است: فردی که تغییر جنسـیت  

ده، از والدین خود چه سهمی ارث می برد، آیا جنسیت فعلی او مالک است یا جنسـیت قبـل از   دا
تغییر؟  

همچنان پدر ومادری که تغییر جنسیت داده اند، از فرزند خویش به چه اندازه ای ارث مـی برنـد؟   
٢گردد.مسألۀ فوق در دوحالت بررسی می

ودش ارث بردن فرزند تغییر جنس یافته از والدین خ-١
هرگاه فرزنده خانواده تغییر جنسیت دهد، در این حالت، جنسیت فعلی فرزند مالک ومعتبر اسـت،   

بالعکس. دلیـل آن  پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیت دهد، دو برابر دختر ارث می برد  و
ث باشد، این است که ظاهر ادله شرعیه، اراده نموده فردی را که در عین فوت مورث، مذکر یا مؤن

ترجمه: سهم میراث پسـر، دوبرابـر سـهم دختـر     ٣» ولذکر مثل حظ االنثیین«مانند: آیه شریفه 
باشد. تقریباً تمام کسانیکه مسألۀ تغییر جنسیت را مطرح ساخته اند، مالک را جنسیت فعلـی در  می

٤زمان موت مورث، مد نظر قرار داده اند.
از فرزند خویش ارث بردن والدین تغییر جنسیت یافته -٢

در این مورد نیز دوحالت وجود دارد.

فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، مؤسسه آمـوزش عـالی علـوم انسانی،پیشـین،     . ١
. ١٥٣-١٥٠ص
. ٥٨. زینب عباس زاده، پیشین، ص٢
. ١١سوره نساء آیه . ٣
. ٦، مسألۀ٥٥٩، ص٢امام خمینی، تحریرالوسیله، ج. ٤
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الف: هرگاه والدین یا یکی از آنها تغییر جنسیت دادند، والدین تغییرجنس داده اصالً از فرزنـدخود  
گردد. این احتمال بعید است، چـرا کـه تغییـر    طور کامل قطع میارث نمی برند و رابطۀ ارثیت به

ود، چونکه موانع ارث قتل، رق، اختالف دین و اختالف دار شجنسیت از موانع ارث محسوب نمی
است، در خصوص تغییر جنسیت که مانع ارث باشد، مطلبی یا حکمی ذکر نگردیده است. 

توانند از فرزندخود ارث ببرند.  ب: حالت دوم این است که والدین تغییر جنس داده می
ثل است یا به لحاظ قرابت فعلی، ظاهراً این اما سؤال اینجاست که ارث بردن به لحاظ زمان تولید م

یک مسألۀ اختالفی است،  بهتراست گفته شود، پدر و مادر هر گاه تغییر جنسیت داده اند، از فرزند 
١خویش ارث می بردند، وسهم ارث آنها به لحاظ زمان انعقاد نطفه است.

د:  تغییر جنسیت ومسألۀ رابطه با اقارب سابق د:  تغییر جنسیت ومسألۀ رابطه با اقارب سابق 
در و خواهر تغییر جنسیت دهد و به جنس مخالف درآید، نسبت آن دو بایکدیگر هرگاه هریک از برا

شود؛ بلکه برادر سابق، خواهر، و خواهر سابق برادر فعلی می شوند؛ هرگاه دو برادر تغییر قطع نمی
جنسیت دهند یا دو خواهر تغییر جنسیت دهند، مثل همان نسبت سابق تبدیل به دو خـواهر و یـا   

گـردد و  می گردند و اگر عمویی (کاکا) تغییر جنسیت دهد تبدیل به عمه ای فعلی میدوبرادر فعلی 
شود، همچنان هرگاه خاله تغییر جنسیت دهد برعکس اگرعمه تغییرجنسیت دهد تبدیل به عمو،  می

شود،  اینجاست که اگر پدر یـا  شود و برعکس. حال سؤالی که مطرح میتبدیل به دائی (ماما) می
کند، یانه؟ آیا برای جنسیت دهند، آیا برای پدر نام مادر و بر مادر نام پدر مصداق پیدا میمادر تغییر

پدرتغییر جنسیت یافته که حاال تبدیل به زن شده است، مادرگوییم؟
در پاسخ به این سواالت باید گفت: از آنجایی که نسبت و عنوان پدر مادری،  به لحاظ انعقاد نطفه 

شود؛ همین سیت این عنوان باقی بوده وعنوان پدر تبدیل به مادر یا بالعکس نمیاست، پس باتغییر جن
مطلب درمورد جد وجده هم قابل تطبییق است؛ یعنی در صورت تغییر جنسیت جد، تبدیل به جـده  
نگردیده وبالعکس. اما هرگاه پسری تغییر جنسیت داد، برای پدر و مادرش دختر و همچنان دختری 

اد، برای پدر ومادرش به عنوان پسر تلقی می گردند، چرا کـه در اینهـا معیـار    که تغییرجنسیت د
٢ومالک وضعیت فعلی اعتبار دارد.

:  تغییرجنسیت ومسألۀ عده :  تغییرجنسیت ومسألۀ عده ــهه
هرگاه زنی، تغییرجنسیت دهد که دارای شوهر باشد، بنا به اتفاق همه علماء ودانشـمندان ازدواج  

تواند بـا  شود،  این است که آیا زن بال فاصله میرح میگردد. سؤالی که مطآنها باطل و منحل می
مرد دیگری ازدواج کند یا باید عده نگه دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو احتمال وجود دارد:

. ٦، مسألۀ ٥٥٩، ص٢تحریرالوسیله، پیشین، ج. امام خمینی،١
.٥٥٩همان،ص. ٢
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الف:  تغییر جنسیت همانند مرگ وطالق است ونیاز به عده دارد، چونکه غایت و هدف عده نگـه  
داشتن رعایت حرمت شوهر است.  

گردد. هدف وفلسفه عده نگهداشتن زن، بعد از طـالق یـا   جنسیت سبب سقوط عده میب: تغییر
موت شوهر بخاطراحتمال حمل و بار دار شدن زن از شوهر و تبرئۀ رحم زن اسـت و بایـد عـده    
نگهدارد. اما  اگر زن ضمن تغییرجنسیت رحم را هم از خود برداشته یا به نحوی از انحـاء در آن  

طوریکه به تأیید طبیب حاذق دیگر احتمال بار دارد شدن اون زن سـابق نباشـد؛   تغییر ایجاد نموده 
١نیازی به عده نخواهد داشت.

و:  تغییر جنسیت ومسألۀ حضانت و والیت کودکان و:  تغییر جنسیت ومسألۀ حضانت و والیت کودکان 
چنانچه مادر یا پدری تغییر جنسیت دهد، حضانت و سرپرستی کودکان چه گونه خواهـد بـود؟ در   

ست.پاسخ به این مطلب دو حالت متصورا
تغییرجنسیت مادر به مرد  -١

حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتی که طفل به حفاظت و پرورش زن محتـاج  
٢باشد.

باشد، حضانت را در اینجا به زن داده اسـت،  قانون مدنی افغانستان که برگرفته از فقه اهل سنت می
د، زن بودن از بین می رود بنظر می رسد کـه  اما هرگاه مادر تغییر حنسیت داد و تبدیل به مرد گردی
مادر نسبی «قانون مذبور مقرر می دارد: ٢٣٧بحث حضانت از آن گرفته و به پدر انتقال یابد. ماده 

در خالل زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولیت دارد، مشروط بر اینکه واجد 
اال گفتیم که به محض تبدیل مادر به مـرد، حالـت   بدلیل اینکه در ب». شرایط اهلیت حضانت باشد

توانند باهم یکجا زندگی کنند؛ لذا بموجـب  شود و دو مرد نمیفعلی او مالک است و مرد تلقی می
اینجا تفریق ایجاد شده و شرایط اهلیت از زوجه یا مادر سلب شده و حق حضانت بر زن ٢٣٧ماده 

اشد.  بسابق که تغییر جنسیت داده است منتفی می
تغییرجنسیت پدر به زن  -٢

٣والیت اموال اوالد ناقص االهلیت بدرجه اول به پدر و ثانیا به جد صحیح تعلق می گیرد.
قانون مدنی افغانستان والیت را نخست برای پدر داده است و در صورتی که پدر نباشد، برای پـدر  

این حالت نیز این وضعیت وجود بزرگ یا جد صحیح داده است، هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد در 
دارد.  

. ١٥٩. فصلنامه علمی، تخصصی انجمن  پژوهشنامه حقوق، پیشین، ص١
قانون مدنی افغانستان.٢٣٦. ماده ٢
قانون مدنی افغانستان. ٢٦٨. ماده ٣



بررسی تطبیقی مسائل فقهی بیماران تغییر جنسیت یافته در فقه اهل سنت وشیعه قضاء

١٢٩

الف:  چنانچه جنس مرد به جنس مخالف تغییرکند، ظاهر آن است که والیتش بر کودکـان سـاقط   
گردد و والیت به پدر بزرگ انتقال پیدا خواهد نمود. می

یا » أب«ب: والیت برعنوان (أب) پدربودن مترتب است و به این مرد بعد از تغییر جنسیت، صدق 
شود.  رنمیپد

والیت برای پدری ثابت است که باقی بر صفت رجلَیت باشد وبا تغییر جنسیت، این صفت از بـین  
رفته است. بنا براین، والیت او برکودکانش ساقط است.   

نتیجه گیرینتیجه گیری
شود: تغییر جنسیت از مسائل نو ظهور و مهمان نا با توجه به مطالب ارائه شده چنین نتیجه گیری می

خصوص مسـایل  ای پزشکی و فقهی بههای فراوانی را در حوزهباشدکه بستر پرسشی فقه میهخواند
احکام راجع به خانواده را فراهم نموده است که عمده ترین آنها بحث جواز یا عدم جـواز تغییـر   

باشد. این در حالیست که فقهای اهل سنت آن را تغییر در خلق اهللا می داننـد، جنسیت میان فقها می
مگر جای که پزشک حاذق مسلمان برای افراد ختثی ای که وضعیت رجلیت یا انوثت آن بر دیگـر  
صفت او غلبه داشته باشد؛ اما فقهای امامیه اکثر نزدیک به کل معتقد اند که دلیلی بر حرمت ایـن  

باشد.مسئله وجود نداشته؛ لذا جایز و مشروع می
، اما دوست دارند تغییر جنسیت دهند،می ندارندکسانی که سالم هستند وهیچ مشکل روحی وجس

به این افراد جواز تغییر جنسیت نخواهنـد  ، حاذق وفقها طبیعی است که متخصصین پزشک روانی
اما مرد است وآلت تناسـلی  ، مثال فردی درظاهر زن؛ که دارای جنسیت پنهان هستند، اشخاصیداد

هـردو  ا آنانی کـه فراد ختثی یا دوجنسی ی، ای دهندبه این افراد اجازه تغییر جنسیت م، مردانه دارد
تغییـر  شود و شخص آلت تناسلی مرد و زن را دارند که دراین موارد آلت تناسلی مردانه برداشته می

.. در این مورد اجازه تغییر جنسیت را به این افراد داده اندکندبه زن بودن پیدا می
جنس مخالف می دانند و از نظر ظاهر هـیچ مشـکلی   افرادی که خود را از لحاظ روحی متعلق به 

خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و دارای اختالل هویت جنسـی  ، ندارند فقط از حیث روانی
این افراد ؛ بدلیل اینکه کننددریافت میحاذق هستند دراین صورت جواز تغییر جنسیت را از پزشک 

خودکشی تجربه خواهند ابتال به بیماری های روانی واننداگر درمان نشوند راه های خطرناکی را م
.کرد

شود در تعلیمات اسالمی برای همه افراد بشر از بدو ورود شان به سن تکلیف، وظایفی برشمرده می
که انسانها بخصوص مسلمانان از هر مذهبی که باشند، باید طبق جنسیت خود، تکالیف تعیین شـده  

د؛ اما درمورد افرادیکه بنا به هر دلیلی موفق به انجام تغییـر یـا   از سوی شارع مقدس را انجام دهن
تعیین جنسیت می گردند، مالک ومعیار در انجام تکلیف آنها اعم از پیوند زنا شویی، مسألۀ مهریـه،  
ارث، رابطه با اقارب،  عده، و مسألۀ حضانت و والیت، ماهیت فعلی آنها خواهد بود، به این معنـا  

د بوده وتغییر جنسیت داده وبه زن تبدیل شده است، احکام وتکالیف زن بر آن هـا  که اگر قبالً مر
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گردد و بالعکس، به هر حال در صورت تغییر جنسیت، در خصوص تطبیق احکام حالـت  واجب می
باشد نه حالت قبلی.   فعلی شخص مالک می

پیشنهادات
تان تا کنون مقررات خاصی پیرامـون  باشد، در قوانین افغانسنخست پیشنهادم برای قانونگذاران می

نموده و کند تا قانونگذاران محترم در این زمینه توجهتغییر جنسیت وضع نگردیده است، ایجاب می
برای قانونمند کردن این مقوله اقدام نمایند.

پیشنهادات دیگرم را در قالب سؤال برای پژوهشگران بعدی جهت بررسی عمیق و دقیق بیان مـی  
دارم.  

تواند امام مسجد گردد؟ قاضی شود؟ آیا دیگر صورت تغییر جنسیت آیا زن تغییر جنسیت یافته میدر 
توانـد در ادارات همـراه مـردان    صدای آن عورت نیست؟ بدن ظهر و بطن او عورت نیست؟ می

کارکند؟ در صورتی که مرد تغییر جنسیت داد و تبدیل به زن شد آیا برای شهادتش بـازهم هـر دو   
گـردد؟  گردد؟ آیا دیه حسب زمان ارتکاب جنایت محاسبه مـی ای یک مرد محسوب میخانم بج

تواند در خواست تغییر اسم در تذکره تابعیـت دهـد؟، امیـدوارم    شخص بعد از تغییر جنسیت می
پژوهشگران بعدی در خصوص سؤاالت فوق بذل توجه نمایند.

فهرست منابع
قرآن کریم
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.١٣٩٢نشرمیزان، 

، تهـران، انتشـارات   ٩اوحدی، بهنام، تمایالت و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسـان، چ 
.١٣٨٥صادق هدایت

امام خمینی، سیدروح اهللا، ترجمه تحریرالوسیله، مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی، مؤسسۀ چـاپ  
.١٣٨٥ونشرعروج، چ اول،

باریکلو، علیرضا، وضعیت تغییرجنسیت، نشریه اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره پنجم.  
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.١٣٩٠، نشر الکویت، ١ج
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.  ١٣٩٧، ٧ارهقمی، محمد مؤمن، مقاله تغییر جنسیت، مجله فقه اهل البیت، شم
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.  ١٣٩٤، ٤٥اسالمی،چ

مه علمی، تخصصی انجمن  مهدی، محمد کریمی نیا، مسائل فقهی بیماران تغییر جنسیت یافته، فصلنا
.١٣٩٠پژوهشنامه حقوق، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، سال اول،شماره اول
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نوشته ای:امداداهللا غیاثی

افغانستانافغانستانننییدر قواندر قوانی ی ووففییوظوظی ی هاهاتتییاز صالحاز صالحسوءاستفادهسوءاستفادهبررسی بررسی 
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اولبخش
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١٣٥.......................................................آنتیاهموفهیوظمفهوم: اولمبحث
١٣٥....................................................................فهیوظفیتعر: اولمطلب
١٣٥....................................................................فهیوظتیاهم: دوممطلب
١٣٦....................................:کارقانوندرآنشرائطوفیتوظیهااریمع:دوممبحث
١٣٨..............................اشفهیوظقبالدرموظفیهاتیمسئولوواجبات: سوممبحث

دومبخش
١٤١........................................................یفویوظیهاتیصالحازسوءاستفاده

١٤١....................................یفویوظیهاتیصالحازدهسوءاستفافیتعر: اولمبحث
١٤١......................................................................سوءمفهوم: اولمطلب
١٤١.....................................................................:هیرومفهوم: دوممطلب
١٤١...................................................................موظفمفهوم: سوممطلب
١٤٦............................عامهخدماتنیموظفهیسؤرویوحقوقیخیتارنهیشیپ: دوممبحث
١٤٦............................................................هامجازاتتحولریس: اولمطلب
١٤٨..........................مختلفادواردرعامهخدماتنیموظفهیروسؤاعمال: دوممطلب

چکیده:چکیده:
نییتعییجزایخوشبختانه کود جزا بر هر جرممزمت سوء استفاده از صالحیت وظیفوی با توجه به 

جـرائم  کـه  استرینظیبییاروپایکشورهایاز برخیکود تازه درمنطقه وحتنیکرده است که ا
کرده اسـت  یجرم انگاراخالق وافکار عمومی را مختل می کند جرایمی را که ژهیوبهیفساد ادار
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است یاز جرائم مخل افکار و اخالق عمومنهنموکیهم جرم سؤ استفاده از صالحیت وظیفویکه 
.وجامعهفردمخصوصاً بر پیکر می کندوارد ده ای بر پیکر جوامع سخت وزننلطمه که 
ی انسـان قرارگیرد.کوشش شود که هیچ سوءاستفادهمورد یهیچ انسانایو هیچ کار گری دینباپس 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در عرصهاز صالحیت کاری سوءاستفادهی بخاطر هاگنبی 

کوشـی و خالقیـت و ابتکـارات،    زمینه مناسب برای سـخت تواندفرهنگ کار میمتضرر شود.
وجدان کاری، انضباط اجتماعی و اخالق را مخصوصاًی،ریپذتیها و احساس تعهد و مسئولنوآوری

فراهم سازد. در فرهنگ اسالمی کار و تالش مانند مجاهدت درراه خدا، افغانستانمازیعزکشور در
بسیار صـادقانه  اشفهیدر وظکارفرما کیو کارگرید یک که باشده استارزشمند و مقدس شمرده

مقالهاین متضرر نگردد.ها آن و کردارد که تا اینکه هیچ فردی از رفتار نباشرفتار داشتهو عادالنه
،مطالبی را بیـان کـرده   کشور است نیدر قوانی وظیفه هاتیاز صالحسوءاستفادهی در موردبررس

. رسـاند یرا در این موارد ماز صالحیت سوءاستفادهوعدم ش کار است که این خود اهمیت و ارز
، بـزرگ،  انـه وار ، مردمندقل، عزتاعاست که انسان را،انسان کار موجب کمال و تکامل وجود

می سازد.، و خوشبختمندسعادت
» یکارستیزطیصیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و مح«نظام بازرسی،جادیهدف غایی از ا

عنوان ، نظام بازرسی بهرونیآیند. ازای پایدار به شمار میعنوان عناصر مهم توسعهست که امروزه، بها
ترین وظایف ازجمله نظارت بـر  منظور نیل به شرایط کاری شایسته، دارای مهممسئولیتی دولتی و به

ـ توصیهیو ارائهیرسانحسن اجرای قوانین ومقررات، اطالع دابیر پیشـگیرانه و  های الزم، اتخاذ ت
های قـانونی بـه مقامـات و    با اعالم ابهامات و نارساییهایگذاراستیبازدارنده و مشارکت در س

این است که اختصاراً،مفاهیم، و مجازات و وظایف هقالمنیهدف ااست. درواقع،صالحیمراجع ذ
ـ کار موردمعیارها و قوانین و مقرراتدرمقایسه به راکشور جزایی کارکردی نظام  قـرار  یبررس

.دهدیم
وظیفه.قوانین و مقررات،صالحیت، ؛رویهسوء:هادواژهیکل

مقدمهمقدمه
علَی الظَالمین والصالةَ والسالم علـی سـّیدنا   اَلحمد لله ربِ العلَمین والعاقبِةُ للمتقین،وال عدوانَ اال

حمدی مین.الَذعحبِه اَجمصلَی آله وعین ولَملعةً لحمر بهر لَهاَرس
کیو هیروکما نسبتاً به یدر کشورازآنجاکه مبرهن است سوی رویه موظفین خدمات عامه امروزه 

ـ بهی سیاسی میان رهبران سوء رویه را هارقابتفرهنگ مبدل گشته است.  اشـخاص خـود   لهیوس
به وجودعرصه اداری بوده باشد در هرسرپرستی ایو وزیر عنوانبهانه ها در وزارت خشانگماشته

آورده است.
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امروزه مجازات وکیفرمؤظفین خدمات عامه از موضوعات بسیار مهم در حوزه حقوق جزا بخصوص 
.گرددیحقوق جزا اختصاصی تلقی م

یهاال نمودن ارزشـامدربرابرنقض و پیافراد عادکه گونه ه آن بدان جهت است که همانفوفلس
، مواخذه وکیفرقرارمیگیرند، اشخاص و کارکنـان دولتـی بخصـوص    گردیمورد پیحقوقی و قانون

ـ  قیکه مسئول اجرا و تطبیادارات عدلی و قضائنیموظف باشـند یعدالت در دستگاه محاکمـه م
ـ مالکوال وـحرمت حریم خصوصی و احترام امینیزدربرابر اعمال (ضد کرامت انسانی، مناف تی

.گیرندعدلی وکیفرقرار میبیشأن مورد تعقشخصی)
ـ     گـردد یاین بدان معنی است که اصل کلی حقوقی (اصل مسـاوات دربرابرقـانون) رعایـت م

عـدلی و  بیندارد ودربرابراعمال غیرقانونی مورد تعقیقانونازیوهرکارمنددولتی با درک اینکه امت
وازسوی دیگرافرادعـادی در  زندیدیگران نمازاتیمتاوگیرد دست به نقض حقوقیمجازات قرارم
، نظام حقوقی افغانستان بخصوص کود جزا  شوندیمساویانه قانون در جامعه مطمئن مقیجامعه از تطب

خدمات عامه با اسـتفاده از  نیعنوان سوءاستفاده موظفرا بهیبا تبعیت از نظام حقوقی اسالم موارد
دانـان  مرتکبین مجازات مقرر نموده است، حقـوق یموده و برا، جرم انگاری نیوفیوظتیصالح

درموردحفظ کرامت انسانی وعدم برخوردسوءبه آن، درموردحفظ حریم خصوصی و احتـرام بـه   
انجـام  یکـرد حقـوق  یشخصی از جانب کارکنان دولتی مباحث زیادی را باروتیاموال و مالک

.نگردیده استنیو تدولیافغانستان تبیین، تحلیمباحث تا اکنون ازمنظرکود جزانیاند، اما اداده
جرائم فسـاد اداری  یجرم متذکرِ نیز ازجمله جرائم فساد اداری بوده وازدوجهت وصف درکتگور

اینکه از جانب همین موظف خـدمات  گریید یکی اینکه مرتکب موظف خدمات عامه باشد و دآمی
مکلف بـه اجـرا اوامـر    یمات عامه که قانونیعنی هر موظف خدگرددیعامه در اداره جرم واقع م

وباالثر آن درروند کارهـای اداری خلـل واقـع    دهدیصادره مراجع ذیصالح باشد وآنرا انجام نم
، عناصـر و  یقـانون به متن مادهالًیجرم فساد اداری بوده که ذگرددییا اجراات متوقف مگرددیم

مشعر است: هر گا موظف نیجزایی کشور به اچنانچه متن مواد کود.مجازات اشاره خواهیم نمود
حکام قوانین مقررات حکم، قـرار اوامـر   اخود عمداً یوفیصالحت وظازخدمات عامه با استفاده 

حکم قـانون  اموال مالیاتی را که بهلیتحصایحکومت و یتیمحکمه یا اوامر صادره مراجع باصالح
احوال به حبس قصیریکه از سه مـاه کمتـر   متوقف سازد حسب یین گردیده بدون مجوز قانونیتع

از سه هزار افغانی کمتروازدوازده هزار افغانی بیشـتر نباشـد محکـوم    کهینباشد یا جزای نقدی ا
د.گردیم
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بخش اولبخش اول
عمومیعمومیمفاهیم مفاهیم 

آنآنتتییمبحث اول: مفهوم وظیفه و اهممبحث اول: مفهوم وظیفه و اهم
مطلب اول: تعریف وظیفهمطلب اول: تعریف وظیفه

به اجرای آن است کـه از سـوی   کاری یک شخص است که او مکلفتیعبارت ازمسئولوظیفه 
١.شودیمقامات ذیصالح برای یک کارمند سپرده م

:الف: معنای لغوی موظف
٢شده، کارمند.، وظیفه دادهدارفهیموظف واژه عربی است در لغت به معنی وظ

:ب: معنای اصطالحی موظف
وظیفـه و  که متصدی امـر، شودییل به شخصی گفته معل است از باب تفوفعمکلمه موظف اسم 

.٣.موظفین جمع موظف استگرددین میکاری تعی
گاهی به مفهوم بسیار وسیع برای اشاره به اعمالی (یا حتـی خـودداری از   تکلیفیاهمچنان وظیفه

های مهـم زنـدگی   شود که بر حوزهامر یا نهی میقوانین◌ٔ وسیلهشود که بهاعمالی) بکار برده می
موردقبول باشند.کاریهمعنوان قوانین حاکم بر هر نوعاجتماعی حاکم بوده یا به

یـف هـم   و همچنان تکلشودیکسی باشد گفته م◌ٔ در عهدهچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً: آنفهیوظ
زبان عربـی و کتـب   یهانظر به بعضی از کتابنجایدر ا٤شده است.بدین معنی گاهی بکار برده 

ـ رالعلیـه  (من هم شعر از حـافظ  آورندیقضیه میِفارسی گاهی اشعاری را به خاطر شاهد ف )هحم
که وظیفه را چنین معنی نموده است:زنمیمرابدینجا مثال

٥.دیشنایتو دعا گفتن است و بس * دربند آن مباش که نشنید ◌ٔ فهیحافظ وظ
مطلب دوم: اهمیت وظیفهمطلب دوم: اهمیت وظیفه

آشکار است وظیفه از اهمیت بسیار خوبی برخوردار است:کهییازآنجا

، ١٣٩٨، کابل، نشر: حامد، ب نویسیآموزش درخواست نویسی و مکتواصالحات اداری افغانستان، . ١
. ٧ص 

. ١١٣٤ص ، نشر امیر کبیر،١٣٧٤،فرهنگ فارسی عمید. حسن عمید،٢
، چـاپ هفـتم، انتشـارات اسـالم .   تهـران، سـال       ١، المنجد، احمد سیاح، ج سیمعلوف، لو. ٣

. ٢٣٤١،ص١٣٨٧
. ١٢٣٠ص ،١٣٧٣تهران،–، انتشارات دانشگاه دهخدادهخدا، علی اکبر، لغت نامه.٤

،نشر: چاپخانـه احمـدی،ص   ١٣٨٧، .شیرازی، خواجه شمس الدین، متن کامل فالنامه حافظ شیرازی٥
٢٥١ .
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را به شدت نكـوهش، و در  كاري، تنبلي و كسالتزيادي داده و بيتیاسالم به كار و اشتغال اهم
ي الهي براي العاده تشويق نموده و آن را يك فرضيهضمن تعاليم خود، افراد را به كار و جديت فوق

هايي از سخنان پيامبر گرامـي  نمونهمسلمانان قرار داده است. جهت تبيين نظر اسالم در اين زمينه،
:میینمایعلیه و سلم) را بيان ماهللای(صلاسالم

١لَب کَسبِ الحلَال فَریضة بعدالفَرِیضة)(طَ
٢كسب روزي از راه مشروع، بر هر مرد و زن واجب است.

علیه و سلم) بعـد از  اهللایاسالم تا آنجا بر كار و تالش يك مسلمان تأكيد دارد كه پيامبر اسالم (صل
ري كه براي استقبال از سعد انصایبستهنهیر و پیهاي زبي دستبازگشت از جنگ تبوك و مشاهده

٣رسد.اين دستي است كه آتش به او نمي:ايشان آمده بود، بر دست او بوسه زده و فرمودند
بنابراين، از ديدگاه اسالم، كار و تالش و توليد،جهت امرارمعاش و رفع نياز خود و ديگـر افـراد   

عبـادت محسـوب   شخص درپيشگاه الهي بوده، نوعي تیجامعه، يك وظيفه است و باعث محبوب
اخروي به خود گرفته ودر راسـتاي تـأمين سـعادت اخـروي     تیشود؛ لذا تالش در دنيا، ماهمي
.فرد دين اسالم استو اين از امتيازات منحصربهدیآیحساب مبه

:دیفرمایزمينه منیعلیه و سلم) در ااهللای(صلحضرت محمد پيامبر گرامي اسالم
، تـا از هـر   شودیالهي استفاده نمايد، درهاي بهشت بر او باز مكسي كه با دسترنج خود از حالل

٤دري كه مايل است وارد شود.
::ائط آن در قانون کارائط آن در قانون کارو شرو شرتوظیفتوظیفییهاهاارارییمعمع::دومدوممبحثمبحث

هاآنازآنجاکه مبرهن است برای توظیف شهروندان افغانستان قانون کار شرایط خاص برای استخدام 
ر بخش دوم  شرایط استخدام را در ماده سیزدهم چنـین بیـان   در نظر گرفته است که قانون کار د

نموده است:
الف: توظیف به اساس شائستگی

ماده سیزدهم:
که واجد شرایط ذیل باشد:تواندیمشدهاستخدامشخصی که به حیث کارکن 

داشتن تابعیت افغانستان
ی و بـرای  سالگپانزدهاکمال سن فیخفکارهای در عرصهی برای کارکنان سالگهجدهاکمال سن 

ی.سالگچهاردهکار آموزان اکمال سن 

.٢١٦سنن الکبری للبیهقی، جزء ششم، صفحه ١
.١١١٢بخاری ومسلم، حدیث شماره ٢
. ٢٩٦، ص ٢عزالدين ابن اثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج .٣
. ٢٩٦ن، ابن اثیر، همان اثر، ص عزالدی.   ٤
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کارکنان خـدماتی از  نیو معلولسند آموزش حرفه به تائید وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا هائار
است.مستثنااین حکم 

.ی وزارت صحت عامهحصی از مراجع حصسند ارائه
.برای مأمورین)(سند فراغت تعلیم یا تحصیل ارائه
.گرددیمصات یا شرایط استخدام مأمورین در سند تقنینی مربوط تنظیم مشخ

سال تولد مندرج تـذکره  تیرؤروز و ماه به نظر داشتسن استخدام به کار، با تیو تثبمحاسبه 
.ردیگیم، صورت شودیمدرج کارکنتابعیت، هنگام شمول به کار که در دفتر سوانح 

.نیسترج دفتر سوانح کارکن مدار اعتبار شمول به کار تغییر سن مندبعد از
ی کیزیف) سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد ١٨توظیف نوجوانان دارای سن کمتر از (

یا معلولیت در آن متصور باشد، ممنوع است.
و مؤسسـات ی ردولتیو غکار اتباع خارجی در ادارات دولتی و قراردادشرایط استخدام، مکلفیت 

.گرددیمغانستان توسط سند تقنینی مربوط تنظیم خارجی مقیم اف
بوده، تابع توافقات مستثنای بین الملللی از این حکم هاو سازمانکیپلماتیدکارکنان خارجی ادارات 

.باشندیمی المللنیبنیو قواندوجانبهیا قراردادهای 
) جواز کار(نامهیمعرف، حین استخدام اندمکلفی در ادارات و خارجکارکنان جدید الشمول داخلی 

١نمایند.هیکارارا حصولنیو معلولاجتماعی، شهدا و اموراز وزارت کار 
ب) توظیف بر اساس رقابت آزاد

معنای مسابقه افراد در جلب منافع شخصی، بدون کنترل و ایجاد محدودیت از ناحیه رقابت آزاد، به 
.شودیدولت یا هر نیروی قاهر دیگری باشد گفته م

یکه به معنـا ندیگوی، م(Free Competition)ها که به انگلیسی آنرقابت آزادگریدعبارتبه
ایجاد محدودیت از ناحیه دولت یا هر نیـروی  مسابقه افراد در جلب منافع شخصی، بدون کنترل و 

و هرکسی کندی، این رقابت را محدود نمدینواخالق،دولتقاهر دیگری است. در رقابت آزاد،
٢.از دیگران عقب نماند؛ بلکه بر آنان سبقت بگیردکوشدیدر حد توان خود م

مطلب اول: شروط موظف
به گونـه اختصـار   بیان شد در اینجا فقط جانبههمهصورتبهگرچه شروط موظف در مطلب قبلی 

 ی افغانستان به حیث مامور ویـا  هاخانهی از وزارت کیدرتواندیمکه را وتکراراحسن شرایط موظف
.میکنیمکارفرما مقرر شود نقطه به نقطه بیان 

که واجد شرایط ذیل باشد:تواندیمشدهاستخدامشخصی به حیث کارکن 

. ٣١ص)،٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل (١٣٨٥) دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر: (. ١
. ۱۴۶، چاپ سوم، ص۱۳۷۹دفتر همکاری، مبانی اقتصاد اسالمی، تهران، سمت، .٢
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داشتن تابعیت افغانستان
ی و برای کار سالگپانزدهکارهای خفیفه اکمال سن در عرصهای کارکنان ی برسالگهجدهاکمال سن 

ی.سالگچهاردهآموزان اکمال سن 
کارکنان خـدماتی از  نیو معلولاریه سند آموزش حرفه به تائید وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا 

است.مستثنااین حکم 
ی وزارت صحت عامهحصی از مراجع حصسند ارائه
١برای مأمورین)(لیم یا تحصیل فراغت تع١٠

شرايط استخدام كارگران خارجيمطلب دوم: 
، اين تصور كه در افغانستان هيچ كارگر خارجي وجود نداشته که حاال قرارداریمدر عصر تكنالوژي

از امور فني كار، كارگر یباشد، نيز يك امر ناممكن و به ضرر مردم افغانستان است. زيرا در موارد
شود. ولي كارگر خارجي تحت آن تخصصي را ندارد، نياز به كارگر خارجي احساس ميافغانستاني

شود.می شرايط ذيل استخدام 
با كارگر خارجي قرار داد شود كه امور فني مربوطه را درمدت معين بـه كـارگر افغانسـتاني    -١

آموزش بدهد.
د.نت نگردد كه مشمول درخواست تابعينكارگران خارجي به نحوي استخدام شو-٢
در استخدام كارگر خارجي ارگاني موظف شود كه ظرفيت ها را مشخص كـرده نخسـت از   -٣

كارگران داخلي دعوت به انجام آن كار نمايد.
٢موظف شود كه كه كارگر غير قانوني خارجي را از افغانستان اخراج كند.یارگان-٤

اشاشفهفهییوظوظقبالقبالدردرموظفموظفییهاهاتتییمسئولمسئولوومبحث سوم: واجباتمبحث سوم: واجبات
واجبات ومسولیت های موظف را بسیار کو تا ازنظر اسالم و سپس ازنظرخواهمیدر قدم نخست م

قانون کار کشور به بحث گیرم.
عنـوان برتـرین   اسالم دین کار و کوشش است. از نگاه اسالم کار و کسب درآمد از راه حالل به

گر، افزون بر سود مادی، از است و انسان تالششدهیمجاهدت درراه خدا معرففیردعبادت و هم
.های اخروی نیز برخوردار استثواب

با شرایط صحیح و کهیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی درصورتها و اشتغالافزون بر این، همه حرفه
طبق دستور شرع انجام گیرد، عالوه بر تأمین زندگی خود و خانواده و حفـظ آبـروی شـخص و    

و درواقع یکی از مصادیق کارگشایی برای مـردم و خوشـحال   خانواده، یک نوع خدمت به خلق 

. ٣١ص،٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل ١٣٨٥دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر .١
،کابل، نشر: مجلـه حقـوقی سیاسـی    حقوق کار و اندیشه های نو حقوقی، ١٣٨٥ی، حسین،خاور. ٢

.٩وادبی،ص 
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کردن و زدودن غم و اندوه از همنوعان است که آثار پرشمار دنیوی و اخروی به همـراه خواهـد   
.داشت

انسان مسلمان موظف است نسبت به کار این است کهآنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد یهرروبه
گرفتـه  درستی و بر پایه مسئولیتی که برعهـده اشد و آن را بهو شغل خود احساس مسئولیت داشته ب

فروشی، تقلب، قبول رشوه، گرفتن مزد در برابر کار بدون تخصص کاری، کماست، انجام دهد. کم
ورد آن ورود ماـل حـرام در   آو... نشان از عدم تعهد و فقدان مسئولیت در برابر کار است که ره

.زندگی انسان است
مال حرام، گفتنی پرشمار است اما به این روایت هشدار دهنده از رسول اکرم صلی اهللا گرچه درباره 
کنیم که: إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَی أُمتی من بعدی هـذه الْمکَاسـب   دراینجا بسنده میعلیه و سلم 

».، درآمدهای حرام استسمترترین چیزهایی که بعد از خود بر امتم میترسناک«١الْحرام...؛
وظیفهاشغالقبالدرمتقاضییهاتی: مسئولدوممطلب 

اسـت  اشفـه یمتقاضی در قبال اشغال وظیهاتیقسمیکه در باال تذکر رفت دراین مطلب مسؤول
:شودیواضح م

همگانی خصوصی به یهاتیقانونگذارمسولیت های متقاضی را در قبال اشغال وظیفه در مقررۀ فعال
:بیان داشته است ذیالً رت مبرهن صو

مادۀ سی و دوم:
، کارکنان خود را با رعایت احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسـناد تقنینـی   تواندی) اداره م۱(

مربوط به کار، به شکل کارکن قراردادی استخدام نماید.
) این مـاده، ۱فقرۀ (، بااشخاص واجد شرایط وظایف مرتبط به کار طبق حکم تواندیاداره م)۲(

قرارداد کار را عقد نماید:طور ذیل
تر از یک سال؛قرارداد اضافه-۱
قرارداد معین یک ساله؛-۲
٢قرارداد مندرج مادۀ سی و دوم این مقرره.-۳

رشوتپرداختزاالف: اجتناب
تان مجـازات را  اجتناب از پرداختن رشوه برای اینکه در بست ویا کاری مقرر گردد قوانین افغانس

رشوه گرفتن گناه کبیره و حرام است به جای خـود، رشـوه   ، برای چنین افراد در نظر گرفته است
یک مأمور دولتی یا وابسته به دولت ، و یک کارمنددهندیدادن هم حرام است. کسانی که رشوه م

توسـط  ١٣٨٠سال نشرمسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،،زین الدین بن علی بن مشرف عاملی.١
. ٣٨٣، ص ١٥ج، انتشارات بنیاد معارف اسالمی

. ٣١ص،٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل ١٣٨٥دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر . ٢
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با این کار خودمـان  خطاکارند. ماههمهانی، اکنندیرا در دستگاههای قضایی و یا اداری تطمیع م
١.که این کار حرام استوبه همین دلیل استمیآوریآدم رشوه خوار بار م

در قوانین جزای افغانستان برای شخص رشوه دهنده، مثل شخص مرتشی و رشوه گیر، کیفر در نظر 
گرفته شده است.  

واسطه:استعمالازب:اجتناب
سطه گری اجتناب نمایند واین یک مصـیبت بیسـار   ها اشخاص وافراد از واباید به هرگونه ازگونه

چشمگیردرکشورما افغانستان شده است: متاسفانه شماری از کارشناسان مـی گوینـد کـه نبـود     
که روند اندیواسطه از عواملوبراساس شناخت هایحاکمیت قانون، عدم هماهنگی میان مردم، مقرر

٢.ته استاصالحات اداری را در افغانستان با مشکل روبرو ساخ
تقلبازج: اجتناب

دهد که رشوت، فسـاد و آزار و اذیـت در   بررسی کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می
دوایر دولتی بیش از حد است و روندهایی شکل گرفته که همه امکانات را به خاطر گرفت رشوت و 

.کندفساد فراهم می
رزیابی مبارزه با فساد اداری در یک نشست خبری بـا  یما ترابی، یکی از اعضای کمیتۀ نظارت و ا

بـرد را  های دولتی گفت که این مورد امکان تقلب، فساد و دستانتقاد از برنامۀ مدیریتی در ارگان
.استمیسر ساخته

او گفت که در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ساختارهایی ایجاد شده کـه منـافع   
.های شهدا و معلولین استافع بازماندهشخصی دران بیش از من

آقای ترابی گفت که بانک جهانی خواستار ایجاد یک برنامۀ توسط وزارت کار و امور اجتماعی بـه  
شـان  های فـردی گیریها در این وزارت به خاطر بهرههدف جلوگیری از فساد اداری شده اما مقام

.خواهند این برنامه عملی شودنمی
سنگینی برای این مـورد در نظـر   یهاو در قانون مجازاترائم بسیار مهم استیکی از جد: جعل

ـ گرفته شده است. جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردان ، قـرار دادن،  دنی
کیفری افغانستان از جرم در نظامنیآفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. ا

چـون  که تزویر اعم از جعل اسـت  رسدیجرم شناخته شده است. به نظر مه اینسوب١٣٠٤سال 
یکی از روشهای مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است.  

.٣١ص،٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل ١٣٨٥دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر . ١
اداره مستقل مبارزه بافسـاد اداری،  ١٣٨٨استخدام در ادارات دولتی بر مبنای،یاترابی، نعیم، رساله. ٢

. ١٧شر: میوند، ص کابل، ن
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بخش دومبخش دوم
وظیفوی وظیفوی ییهاهاتتییصالحصالحازازسوءاستفادهسوءاستفاده

ییوووظیفوظیفییهاهاتتییصالحصالحازازسوءاستفادهسوءاستفادهمبحث اول: تعریفمبحث اول: تعریف
مطلب اول: مفهوم سوءمطلب اول: مفهوم سوء

الف: معنای لغوی سوء
کلمه عربی است، که در لغت به معنی بدی، اندوه پیسی اندام از فساد مزاج، ضعف بینـائی،  سوء

فت هر چه که باشد، آتش، آزار، آسیب، بی تربیتی، بی ادبی، بد اخالقی، بد سلوکی، بـد  اُ، انتیخ
١.استگمانی، تعبیر غلط، بد خواهی

ب: معنای اصطالحی سوء رویه
٢.دهدیاست که شخص در برابر شخص دیگری انجام مصفت برای کردار ناپسند و بدی

مطلب دوم: مفهوم رویه:مطلب دوم: مفهوم رویه:
الف: معنای لغوی رویه

یرویه واژه عربی است در لغت بمعنای نظر و تفکر در امور، فکر و تأمل در کار (حاجت) در فارس
٣(رویت) هم گفته شده بمعنای فکر و اندیشه.

ب: معنای اصطالحی رویه
ارت است از رفتار وطرز برخورد یک فرد دربرابر افراد واشخاص دیگر. خـواه  رویه در اصطالح عب
مثبت باشد ویا منفی.

مطلب سوم: مفهوم موظفمطلب سوم: مفهوم موظف
الف: معنای لغوی موظف

در لغت به معنی وظیفه دار، وظیفـه داده شـده، کارمنـد   که واژه عربی است اسم مفعوم موظف 
٤.میباشد

ب: معنای اصطالحی موظف
که متصدی امـر، وظیفـه و   شودییل به شخصی گفته معاست از باب تفمفعولکلمه موظف اسم 

.. موظفین جمع موظف استگرددین میکاری تعی

، ص ١٣٨٧، چاپ هفتم، انتشارات اسالم .   تهران، سال ١. لویس، معلوف، المنجد، احمد سیاح، ج ١
٩٠٢.  ٩٠١ .

. ٨٧٠هـ ق، ص ١٤١٤نشر خی، کتاب العین، انتشارات اسوه، طبع اول، تایدی.   خلیل احمد، فراه٢
. ٦٦٩، ص ١٣٨٣امیرکبیر .   تهران سال .   حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات ٣
. ١١٣٤.   حسن عمید، پیشین، ص ٤
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ج: سؤاستفاده
:رودیدر معانی زیر به کار مکهتصرف نارواسؤ استفاده بمعنی 
سؤ استفاده ازحق.

سؤاستفاده از سفید مهر.
سؤ استفاده از قدرت.
به دو نوع است:سؤ استفاده از قدرت

سؤ استفاده از قدرت در حقوق مدنی:.١
استفاده از سن و سال طرف یا وضع اجتماعی خود یا استفاده ازهرموقعیت دیگر خویش به منظـور  
اینکه دیگری را از نظر روحی ملزم به انجام عملی نماید، مثل اینکه معلمی شاگرد خود را وادار بـه  

است بکند.خرید کتاب که خود تألیف نموده 
قانوندروظیفوی یهاتیصالحازسوءاستفاده.٢

، و در آن جرائم شودیصفت مشترک جرائمی که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب م
، مانند، شودیجنبه استفاده نا روا از سمت خود به ضرر مردم یا به ضرر اموال عمومی دولت دیده م

، اعمال جبر نسبت به افراد به مناسـبت انجـام وظیفـه،    هتک حرمت منازل از طرف مأمور دولت
١گشودن نامه و محموالت پستی در غیر موارد مجاز از طرف مأموران مربوطه.

د: موظف خدمات عامه
شخصی که جهت اجرای وظایف اعم از اداری و اجرائیوی در مطابقت با احکام قانون از طـرف  

٢دولت توظیف گردیده باشد.
:گردندیود جزا ی افغانستان اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب مک١٢طبق ماده 

دولتی، مأمورین و اجیران مؤسسات عامه.یهایمأمورین و اجیران دولت و تصد
:انددهیقانون کار چنین تعریف گرد٣مأمورین و اجیران دولتی و مؤسسات عامه در ماده 

، هـا یمستقل، تصـد یهاونیسیو غیر دولتی، کمها، ادارات دولتی اداره: عبارت است از وزارت
تشبثات خصوصی و مختلط و مؤسسات خارجی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان که کار کن در آن 

مصروف کار تولیدی یا خدماتی است.
کارکن: مشتمل بر مأمور و کارکنان (مأمور، کارگر و کارکن خدماتی) قراردادی اعم از زن و مرد 

است.

، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سـال  ١٦.   محمد جعفر، جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ ١
. ٣٦٨.  ٣٦٧، ص ١٣٨٥

ئی افغانستان، سال .   نصراهللا، ستانکزی و دیگران، قاموس اصطالحات حقوقی، چاپ پروژه عدلی و قضا٢
. ٢٤٨، ص ١٣٨٧
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کنی است که با رعایت این قانون و قانون مربوط از طریق اداره خدمات ملکی به شـکل  مأمور: کار
.گرددیدائمی استخدام م

.شودیکارگر: کارکنی که به اساس قرارداد معین در اداره استخدام م
کارکن خدماتی: شخص است که به اساس قرارداد معین غرض انجام خدمات ممـد کـار در اداره   

.شودیاستخدام م
کارکنان قراردادی: مشتمل بر کارگر، کارکن خدماتی و مأمورین قراردادی است کـه در مقطـع   

١.شودیزمانی معین غرض اجرای کار معین با عقد قرارداد استخدام م
والیتی و محلی:یهااعضای ارکان دولت و جرگه-٢

و اجرائیه) را در برگرفته و جزء اول به شکل قاعده عام، تمام ارکان دولت (قوه مقننه، قوه قضائیه 
والیتی و محل را معرفی نموده است.یهادر جزء دوم به طور خاص جرگه

اگر هدف و غرض جزء اول را به شکل عام بگیریم، بنادر برگیرنده تمام کارکنان اعم از مـأمورین  
کود جزا  ١٢ماده ١، که به این اشخاص در اجزای فقره شودیو اجیران دائمی و مقطعی ادارات م

، بنآ هدف جزء اول (اعضای ردیپذیاشاره گردیده بود، در حالیکه قاعده تآ حکم قانون تکرار را نم
ارکان دولت) اشخاص بلند رتبه ارکان ثالثه دولت است.

(ولسی جرگه و مشرانوجرگه) اعضای شورای عالی قضأ (ستره محکمه) یمانند: اعضای شورای مل
ز قبیل وزرأ، لوی ثارنوال و رؤسای عمومی ادارات مستقل.اعضای بلند پایه حکومت ا

در قوانین افغانستان برای اشخاص فوق تعاریف خاص وجود ندارد، اما از نظرمعرفی موقف، قـانون  
اساسی هر کدام را ضمنآ معرفی داشته است.

بـرای  والیتی ولسوالی است، که یهاکود جزا  اعضای جرگه١٢ماده ٢هدف از جزء دوم، فقره 
یاعضای متذکره نیز تعاریف خاصی در قوانین وجود ندارد، اما در قانون اساسی و قانون شـوراها 

.انددهیوالیتی ضمنآ معرفی گرد
تصادیق شان معتبر شناخته شود.کهاشخاصیسایروشهودخبره،اهلحکم،مدافع،وکیل–٣

:میینمایهر کدام از اشخاص فوق را جداگانه تعریف م
یل مدافع:وک

شخصی است که شامل فهرست وکالی مدافع بوده مطابق به احکام قانون در پیشـگاه محـاکم و   
٢.دینمایسایر مراجع از حق مؤکل خویش دفاع ویا دعوارا اقامه م

حکم:
١شخصی است که وظیفه حکمیت را در منازعات تجارتی به عهده دارد.

. ٣، ماده ١٣٨٧.   قانون کار، مصوب ١
. ٥، ماده ١٣٨٦، مصوب سال افغانستان.   قانون وکالی مدافع٢
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مه برای حل و بخش نراع بین دو نفرخصـم  به صورت عام حکم شخصی است که از جانب محک
.دینمایو بعد از حل قضیه نظر خویش را کتبآ به محکمه تقدیم مگرددیتعین م

اهل خبره:
٢خاص دارای تخصص، معلومات یا تجربه کافی باشند.یهااشخاص مسلکی هستند که در رشته

شهود:
ت تعریف گردیده است.اما شهادانددهیشاهد در قوانین افغانستان تعریف نگرد

شهادت:
اظهارات است که شخص در جریان بررسی قضیه آنچه در خصوص واقعه مورد بحث با دیـدن یـا   
شنیدن درک نموده است در پیشگاه محکمه با صالحیت با ادأ سوگند بیان نماید. نوشته و اشاره در 

٣مورد گنگ در حکم بیان است.
٤:شوندیه مسایر اشخاص که تصادیق شان معتبر شناخت

، هرگاه وکیل گذر یا قریه دار از محل شودیمانند وکیل گذر و قریه دار تصادیق شان معتبر شناخته م
تصدیق نمایند مهر و امضأ شـان در  کندیسکونت شخصی مبنی بر اینکه در ساحه مربوطه زیست م

٥.شودیادارات دولتی اعتبار داده م
مؤسسات عامه:

یـا  » مؤسسات عمـومی «دیگری وجود دارد که با اصطالح یهاسازمانها،در کنار وزارت خانه
، این مؤسسات ممکن است دولتی یا غیر دولتی باشند، همچنین ممکن شودیمؤسسات مستقل یاد م

٦است مؤسسه داخلی باشد یا مؤسسه بین اللملی.
نشـده اسـت،   در قوانین افغانستان به طور کلی تعریف صریح و خاصی از مؤسسات عمومی ارائه 

، یادانان از مؤسسات عمومی تعاریفی ارائه شده است، بـه طـور مثاـل عـده    لیکن در بین حقوق
اند.مؤسسات عمومی دولتی را چنین تعریف کرده

. ٢، ماده ١٣٨٥.   قانون حکمیت تجارتی، مصوب سال ١
. ٤، ماده ١٣٦٩.   انون اصول محاکمات مدنی، مصوب سال ٢
. ٤، ماده ١٣٩٣اکمات جرائی، مصوب سال .   قانون اصول مح٣
.   حمد رضا، صادقی، سیاست جنائی تقنینی اقغانستان در قبال جرائم فساد اداری، انتشارات واژه، سال ٤

. ٤٥، ص ١٣٩٤
آموزش حقوقی پوهنتون کابل، سـال  لی.   محمدظریف، علم ستانگزی، جرائم فساداداری، مرکزمستق٥

١٣٩١ .
جنای تقنینی افغانستان درقبال جرائم فساداداری، انتشارات واژه، سال استی، سیقی، صاد.   احمدرضا٦

. ٤٥، ص ١٣٩٤
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واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سـه گانـه اداره   «
١».و عنوان وزارت خانه ندارندشودیم
مؤسسـه و مؤسسـات   ٥شورای وزیران در ماده ١٣٨٤نون مؤسسات غیر دولتی مصوب سال قا

داخلی، خارجی و بین المللی را اینگونه تعریف نموده است.
مؤسسه:

:گرددیسازمان غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی م
مؤسسه داخلی:

داخلی بوده که به منظور پیشبرد هدف یـا اهـداف معـین تشـکیل     عبارت از مؤسسه غیر دولتی
.گرددیم

مؤسسه خارجی:
عبارت از تشکیل غیر دولتی بوده که در خارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیـده  

و شرایط این قانون را بپذیرد.
مؤسسه خارجی بین المللی:

افغانستان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت عبارت از تشکیل غیر دولتی بوده که در خارج
مربوطه آن شـامل ایـن   یها، مؤسسات ملل متحد و ارگاندینمایاحتوا مراآن بیش از یک کشور 

٢.باشندیتعریف نم
بانک:

شخصیت حکمی است که به منظور ایجاد اعتبارات یا سرمایه گذاری، مشـغول داد و سـتد و در   
٣یا سایر وجوه قابل باز پرداخت از عموم برای حساب خود است.پولی یهایافت سپرده

از اینکه موضوع تحقیق ما به طور کلی رویه سؤمظفین خدمات عامه در برابر افراد است، و رویـه  
قانون نظارت بر تطبیـق سـتراتیژی   ٣ماده ٦سؤ با استفاده از صالحیت وظیفوی  مطابق به فقره 

له جرائم بخش فساد اداری دانسته شده است. بنأ ساحه تطبیق قانون مبارزه علیه فساد اداری از جم
این قانون ادارات و اشخاص ذیل است.٧مذکور بر اساس ماده 
انتخابی.یهاادارات دولتی و عهده

طرف معامله با دولت.یهابانک
).NGOSمؤسسات غیر دولتی (

. ١٢٤، ص ١٣٨١.   منوچهر، مؤتمنی، طباطبائی، حقوق اداری، سال ١
. ٥شورای وزیران، ماده ١٣٨٤.   قانون مؤسسات غیر دولتی، مصوب سال ٢
. ١، ماده ١٣٨٢ن، مصوب سال .   قانون بانگ داری افغانستا٣
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ولت در چهارچوب میثاق ملل متحد مؤسسات بین المللی و تشبثات خصوصی طرف معامله مالی با د
١علیه فساد اداری و سایر معاهدات بین المللی.

کـود  ١٢که موظفین خدمات عامه، اشخاص مندرج ماده میریگیبنأ به طور خالصه چنین نتیجه م
قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبـارزه علیـه   ٧جزا  و اشخاص مؤطف در ادارات مندرج ماده 

.اشندبیفساد اداری م
تاریخی وحقوقی سؤرویه موظفین خدمات عامهتاریخی وحقوقی سؤرویه موظفین خدمات عامهنهنهییششییدوم: پدوم: پمبحثمبحث

سؤ رویه و بد رفتاری از پیشـینه  پیشینه تاریخی و حقوقی سؤ رویه موظفین خدمات عامه در جهان
دور بر خوردار است که با توجه به موجودیت منابع آنهـا را طـی دو   یهاتاریخی و حقوقی گذشته

.میریگیمطلب به بحث م
هاهامطلب اول: سیر تحول مجازاتمطلب اول: سیر تحول مجازات

آنها را به سـه  توانیاند که مها نیز سیر و تحولی را طی نمودهبا توسعه و پیشرفت جوامع، مجازات
٢دوره تقسیم نمود.
»قصد گیری«الف: دوره انتقام 

دادنـد یدر این دوره مبنای تعقیب و مجازات خطاکارانی که دیگران را مورد تعدی و تجاوز قرار م
نتقام بود، و این انتقام حد و حصری نداشت، و مسؤلیت جرمی نیز به عهده شخص مجـرم نبـود،   ا

، عفـو  شـدند یافراد خانواده مجرم نیز در معرض انتقام خانواده یا قبیله ستم دیده و متضرر واقع م
.شدیگذشت ضعف و عیب محسوب م

در این دوره دو نوع انتقام وجود داشت:
انتقام جمعی:

ؤلیت جمعی در میان بسیاری از ملل، گذشته و حال وجود داشته است، بدین معنی که اگر فکر مس
یکی از اعضای گروه، جرمی مرتکب شود، اعضای گروه مسؤل خواهند بود، این طرز فکر هنـوز  
هم در میان جوامع ابتدائی کنونی رواج دارد. در میان این مردم اگر شخصی علیه دیگری مرتکـب  

اورا به مجازات برساند، ولی در صورتی که این امرکوشدییان دیده مجرم شود شخص ز
، و برادر، مادر و یاخواهر اورا بـه جـای او   کندیممکن نباشد، خشم خود را متوجه بستگان او م

٣.سازدیمصدوم م
این گونه بر خورد، تاوان و خون ریزی عظیمی را به همراه داشت؛ اما از یک مزیت عمده برخوردار 

که اگر مرتکب جرم شوند ساختیو افراد جامعه را متوجه مشدید: سبب ارعاب عمومی مردم مبو

. ٧، ماده ١٣٨٧.   قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، مصوب سال ١
. ٧٨، ص ١٣٧٥.   نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکالی دادگستری، سال ٢
. ٤٦، ص،١، ج ١٣٧٦ا] سال .   پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش [بی ج٣
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. اما به هیچ وجه تناسب میان جرم ردیگیمورد تهاجم قرار مشانلهیخود و خانواده و حتا اعضای قب
و که به علت ارتکاب یک جرم عادی عده بسـیاری کشـته   افتادیو مجازات نبود و بسیار اتفاق م

، و علت اساسی آن فقدان نهاد حکومتی برای دخالت در این گونه موارد بود.دندیگردیمجروح م
انتقام شخصی:

آسیب بیش از حد جامعه در اثر مسؤلیت جمعی و گذشت زمان رفته رفته قدرت شـهرها افـزایش   
بط بـه  یافت، ضرورت حفظ امنیت و تنظیم روابط افراد اهمیت بیشتری پیدا کرد، اصول و ضـوا 

وجود آمد، اختیار کامل افراد متضرر برای انتقام گیری تعدیل شد، توسعه تجارت باعث شد افراد با 
انتقام جویانه افراد به یهاها به جهت واکنشهمدیگر روابط پیداکنند، در این دوران اجرای مجازات

یدگی به اقدام مجرمانـه  طور نسبی قاعده مند شد، اما هنوز نهاد که بتواند وظیفه تعقیب مجرم و رس
را به عهده بگیرد ایجاد نشده بود و این وظیفه به عهده شخص زیان دیده و خانواده او نهاده شـده  

بود که ناگذیر خودشان مجرم را تعقیب و به مجازات برسانند.
بود، بر اساس یک اصل حقـوقی خـانواده   » شخصی شدن مسؤلیت«این دوره در یژگیونیترمهم

، تا هر طور کردی، مجرم را به خانواده زیان دیده تسلیم مشانیطر حفظ امنیت خانوادگمجرم به خا
اورا مجازات نماید.دانستیصالح م

دوره قصاص و تاوان-ب:
هنگامیکه جوامع به سرعت تشکیل یافتند، رهبران مذاهب مردم را از هر قبیله و نژادی که بودند به 

م، شفقت و بخشش را تبلیغ نمودند. اجتماع بشری به نظـام  پرستش خدای یکتا دعوت کردند. رح
مقررات خاصی نیاز داشت، تا تمام افراد به اطاعت از یک مجمع منسجم و یک پارچـه وادارد. در  

١نتیجه نحوه انتقام برای انتقام جوئی از مجرم تعدیل شد و قصاص جای انتقام را گرفت.
دین یهود پیشبینی گردیده بود در احکام اسالم نیز تائید قانون قصاص که در قوانین یونانی، رومی و 

شد، اما در اسالم قصاص نفس و قصاص عضو هردو پذیرفته شده است، و در بعضی موارد در یافت 
٢.ردیگیغرامت جای آنرا م

که با اجرای قصاص به دست آمد مسؤلیت جمعـی از میـان   یژگیخالصه در این دوره بزرگترین و
تر دیگری که در تعدیل انتقام برداشت، ها پذیرفته شد، گام مهمبودن مجازاترفت و اصل شخصی

قبول غرامت بود.

. ١٠، ص ١، ج ١٣٦٨.   عبدالحسین، علی آبادی، حقوق جنائی، انتشارات فردوسی، سال ١
، .   سوره آیه٢
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غرامت:
. مبلـغ  کنـد یو از اجرای قصاص صرف نظر مدینمایمالی است که مجنی علیه از مجرم دریافت م

ر این زمینه نیز ها د، ولی بعد از وسعت و قدرت، دولتشدیغرامت در ابتدا به توافق طرفین تعین م
دخالت کردند. و مبلغ غرامت را تعین کردند.

دوره وضع جزای عمومی-ج:
در این دوره جرم جنبه عمومی پیدا کرد، قواعد و مقررات برای همگان وضع شد، و صرف نظر از 

، مجرم بـه خـاطر   دادیویا مجرم را مورد عفو بخشش قرار مکردیاینکه متضرر به شکایت اقدام م
که بر پیکر جامعه وارد نموده بود از طرف مقامات عمومی تعقیب و در صورت محکومیـت  صدمه 

ها و ضرورت نظـم دایـره انتقـام    ها و حکومت، تمرکز و توسعه قدرت دولتدیگردیمجازات م
تر ساخت، بدین تـدریج مبـانی مـذهبی،    تر و حدود اقتقدار حکومت را گستردهخصوصی را تنگ

قام خصوصی را نفی کردند و جایگزین فرد شدند. در این دوره، گرچه انتقـام  اخالقی و اجتماعی انت
، دادی، و بیشتر نفع جامعه را مورد توجه قرار مگرفتیاما شکل اجتماعی به خود مدیگردینابود نم

١.شدیبدین ترتیب نوعی دادگستر عمومی، البته با تعبیری که امروز وجود دارد ایجاد م
ها علیه طبقات مختلـف  و طرز اجرای مجازاتشدیها رعایت نمی جرم مجازاتدر این دوره تساو

ها بسیار شدید بودند، و اجرا آنها نیز با زجر و شکنجه، همراه نیز متفاوت بود، همین طور مجازات
با شقه، گذاردن عالمات رسوا کننده به چهره و بدن مجرمان، بریدن اعضای بدن، داغ کردن، بـه  

شمع داغ کردن، مثله کردن، سوزاندن همه و همه از جمله محازات های متـداول  چرخ بستن، به
بودند.

مطلب دوم: اعمال سؤ رویه موظفین خدمات عامه در ادوار مختلفمطلب دوم: اعمال سؤ رویه موظفین خدمات عامه در ادوار مختلف
الف: رفتار سؤ در دوران باستان.

منظمـی  یهـا دارد، مصریان محکمههایتمدن مصر از لحاظ تاریخی قدامت برابر با تمدن سومر
هـا محکمـه محلـی و    آننیترها دارای درجات مختلفی بودند که کوچکه این محکمهداشتند ک

مصر باستان گاهی متهم و مجرم را آزار، ازیت و یهابزرگترین آن محکمه عالی نام داشت. محکمه
رایج آن زمان بـود تنبیـه   یفرهایتا حقیقت را بگوید، گاهی اورا با چوبی که از کدادندیشگنجه م

، یا اورا به محل اسـتخراج معـادن تبعیـد    دندیبری، و پاره از اوقات اعضای بدن اورا مکردندیم
٢.کردندی، و با داد زدن، خفه کردن و بریدن کیفر مکردندیم

. ٧٨.   نوربها، صانعی، پیشین، ص ١
. ٢٩.   محمد شفیع، شفیعی نیا، پیشین، ص ٢
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دیگری نیز وجود داشت که به نام آزار، اذیت و شکنجه حکومتی یـاد  یهادر مصر قدیم مجازات
خارجی ویا اعتراف گرفتن از دشمن در زمان جنگ بـه  به منظور سر کوب دشمنان داخلی و شدیم

١.رفتندیکار م
آتش، صلیب یا یمنجر به مرگ نیز با استفاده از ابزارهایهاسؤ و شکنجهیدر مصر باستان رفتارها

که خونش بـر  کردندی. در این شیوه ابتدا مجرم را قدری ایزا و شکنجه مگرفتندیخاکستر انجام م
٢.سوزاندندیآتش میهاس از آن مجکوم را زنده در میان انبوه شعلهپشدیپایش جاری م

، به بینـی آنهـا سـرکه و نمـک را     زدندیدر یونان قدیم محکوم را به چهار چوب بسته، شالق م
، در قدیم محکوم را زنده زنده میسوختاندند و برای تفریح اشراف، محکومین را کبـاب  دندیپاشیم
٣.دندیکشیرا که روابط نا مشروع داشتند به سیخ م، مردان و زنانی کردندیم

رفتار سؤ و شکنجه در روم و یونان باستان اقدامات قانونی بوده، "به گفته ارسـطومطمئن تـرین راه   
برای تحصیل اقرار مجرم شکنجه بوده است".

ارای ، اما اگـر مجکـوم د  شدیدر چین باستان برای واداشتن متهم به اعتراف از شکنجه استفاده م
که خودش را بکشد.دادندیبه او اجازه مبودیمقامی م

، پوست محکومین را کردندیها میل داغ م، به چشمدندیکشیدر ایران قدیم زبان را از حلق بیرون م
.کردندیکنده و پر از کاه م

رفتار سؤ در دوره میانه-ب:
این دوران از زنـدگی بشـر انـواع    دوران حیات بشر بوده است، در نیتراهیدوره میانه یکی از س

سـؤ  ١٣ها تحمیل نمودند، در اواخر قرن جسمی و روحی را به بدترین شکل علیه انسانیفشارها
رفتار، بدرفتاری و شکنجه گسترش روز افزونی یافت یافته است، به طوریکه اربابان کلیسا و پـدران  

در سراسر اروپا محاکم تفتیش عقاید روحانی به منظور تحکیم مبانی مذهبی و استقرار سلطه خویش 
ایجاد کردند. در این محاکم قضات متعصب و مقدس مأب مسیحی بر اساس اجازه رسمی صادره از 
سوی پاپ آنونسننت چهارم، افرادی را که به کفر و الحاد متهم بودند و با افکـار و آرای علمـی   

سـال  ،بـی جا ،، انتشارات علمی و فرهنگی ٧.   دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، چاپ ١
. ١٥٨، ص ١، ج ١٣٨٠

م، کتـاب  ١٨٣٨.  ١٨٣٤.   ورپسیلیی، دیوید، کتابخانه تاریخی، ترجمه فرانسومیو، پاریس، سـال  ٢
. ٢٩، به نقل از محمد شفیع، شفیعی نیا، پیشین، ص ٧٧اول، بخش 

، انشتارات عـالمگیری .  تهـران، سـال    ١٦.   سید محمود، اختریان، اطالعات عمومی پیام، چاپ ٣
. ٧٨٧، ص ١٣٨٨
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یها. و به مجازاتنمودندیو تفتیش م، بازجوئی کردندیجدید در تعارض با مذهب آنها نظر ابراز م
١.کردندینجه ظالمانه محکوم مکغیر انسانی و ش

، چنین شخصـی را در  کندیکه غیر از آئین مسیح از آئین دیگری تبعیت مشدیهرگاه کسی متهم م
یهـا پس از آزار و شکنجهکردندی، اگر از اعتراف به گناه، خود داری مکردندیمحکمه حاضر م

٢.سوزاندندیرا زنده زنده در آتش مشدید وی
، چهار دست و پای محکـوم را بـه   جوشاندندیدر قرون وسطی متهم به ضرب سکه را در دیگ م

و با راندن اسپ ها در جهـات مخـالف یـا بـا     بستندیگردون میهاچهار اسپ قوی یا به چرخ
، مـردان را از  ختندیریم، یا سرب گداخته بر گلوی اوکردندیها محکوم را شقه مچرخاندن چرخ

اورپائی در قرون یتا باد کند. در کشورهاختندیریبا قیف بر گلوی آنها آب مکردندیبیقه آویزان م
.دندیکشیها را ممحکوم را با ناخن یا انبر در میاوردند یا ناخنیهاوسطی چشم

یختن سـرب گداختـه در   ، رکردندیو مفاصل را از هم جدا مشکستندیدر هسپانیا استخوان را م
و به محکومین پـس از  دندیبریزن محکوم را میهاگوش، حلق و بینی مرسوم بود، در چین پستان

٣.خوراندندیتشنگی آب شور میروزها
عبارت بودند از داغ کردن، شکنجه شدیزات های که در این دوره در محاکم فرانسه اعمال مامج

غل گذاشتن، بریدن سر، بریدن دست از مـچ و سـوراخ   دادن با چرخ، عذاب کردن، چوب زیر ب
٤کردن با آهن گداخته و در نهایت زنده به گور کردن.

سؤ در دوره معاصررفتارج: 
عصر نو که با انقالب فرانسه آغاز گردید، دوره به چالش کشیدن قدرت پادشاهان و متولیان کلیسا 

شد و رسوم وحشیانه کهـن منسـوخ   ضع میآید. در این دوران هرروز قاعده جدیدی وبه شمار می
گردید. جنگ جهانی اول باعث گردید، ملل متمدن قواعدی را جهت حفظ حقـوق و کرامـت   می

شمولی پدید آورند. بروز های جهانانسانی وضع نمایند، اما این قواعد پراگنده بود نتوانست که رویه
ورهای تحت اشغال را بـه طـور   متجاوز حقوق اولیه مردم کشیهاجنگ جهانی موجب شد دولت

) با پیرویزی متفقین پایان یافـت و  ١٩٤٥وحشیانه نقض کنند. سرانجام جنگ جهانی دوم در سال (

، ١٣٧٢سال ،بی جا،.   میران، ژاک، تاریخ شکنجه در جهان، ترجمه منوچهر خسروانی، فصلنامه هستی١
. ٦٠ص 

. ٦٠.   همان، ص ٢
. ٧٨٧.   سید محمود، اختریان، پیشین، ص ٣
ابن سینا، ج ،بی تا،، ترجمه ضیاالدین نقابت، تهرانامطالعات نظری و عملی در حقوق جزفالو،.   گارو، ٤
. ١٢١، ص ١
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) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. ١٩٤٨اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال (
نسانها نام گرفته است، قرن بیستم قرن شگوفایی علم و صنعت و به رسمیت شناختن حقوق اساسی ا

بین المللی به ویژه معاهدات مربوط به احتـرام  یهاثاقیچهارگانه ژنوسایر میهادر این سده معاهده
ها قرار گرفت.به اسرای جنگی مورد پذیرش دولت
بین المللی که گزارشگران ویژه آنها در مورد وضعیت بـد  یهابا این وجود گزارش ساالنه سازمان

، بیانگر وجود بدرفتاری، شکنجه و نقـض مکـرر   دارندینجه در سطح جهان ارائه مرفتاری و شک
، در حقیقت اعمال شکنجه به ویژه در دوران جنگ باشندیها محقوق بشر از سوی کارمندان دولت

یهادر سراسر سده بیستم و آغاز سده بیست و یکم ادامه داشته و دارد. رویدادهای غم انگیز جنگ
جهان، حمالت امریکـا و  یهادوم، پاکسازی های قومی و مذهبی در برخی از بخشجهانی اول و 

انگلیس در عراق و تهاجم بی وقفه اسرائیل غاصب در مقابل مردم بی دفاع فلسطین و آنچـه هـم   
ـ یمخوف اسرائیل، امریکا و انگلیس و برخی از کشورهایهااکنون در زندان و گـذرد یدیگر م

به رندیگیو محکومان در پیش مهامنیتی در برابر مسلمانان بازداشت شدیهاسیکه سرویهاوهیش
تصور کرد انسان حتی این اقدامات را علیه سایر موجـودات  توانیقدری شنیع است که به سختی م

روا دارد.
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اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهيتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيفعالگزارش 
گزارش١.

) ٣٠/٩/١٣٩٩الـی  ١/٩/١٣٩٩مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي
هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قـرار داد )١٧(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  به اتهام نفر) ٣٤به اين دوسيه ها تعداد (در ارتباط که 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل ٣تزویر و غدر گرفتار شده و از این تعداد (،رشوت ، اختالس 
به مجازات هاي مختلـف حـبس   ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٣١حاصل  و (کافی الزام برائت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل
 نفر .٦حبس سه ماه الی یک سال
 نفر .٤حبس یک سال الی پنج سال
 نفر.٢حبس پنج سال الی شانزده سال
  نفر .١٩محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی میشود.٥٢٨٩٥(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریبیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه)١جدول شماره (
١٣٩٩در ماه قوس سال 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

برائت

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین 
جرایم نقدی ٥ -

١٦
حبسسال 

١ -
٥

حبسسال  سه 
ماه الی 
ک سال 

ی
حبس

٥٣٢٤ ٦ ١ ٧ ٢ ٩ ٦ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

٤١٤٠٢ ١ ٢ ٢ ٦ ١١ ١ ١٢ ٧ اخذ رشوت ٢
٥٢٠ ١ ١ ١ ١ اختالس ٣
٩٧٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ تزویر ٤

٤٦٧٥ ٩ ٩ ٩ ١ غدر ٥

٥٢٨٩٥ ١٩ ٢ ٤ ٦ ٣١ ٣ ٣٤ ١٧ مجموعه

صادر و آنها را غـرض تکمیـل   ) دوسیه قرار قضائی ١٥همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد (
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
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) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٢جدول شماره (
١٣٩٩در ماه قوس سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه نواقصخال وشماره

ارنوالی ٥ ١٦ ٥ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ٣ ٦ ٣ اختالس ٢
ارنوالی ٣ ٥ ٣ تزویر ٣
ارنوالی ٢ ٢ ٢ اخذ رشوت ٤
ارنوالی ١ ٤ ١ غدر ٥
ارنوالی ١ ١ ١ اکتساب غیر قانون سالح ٦

١٥ ٣٤ ١٥ مجموعه
مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری هابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام ٢.

٢٢/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت یکتن از وکالی مدافع به جرم وساطت در رشوت 

به اساس اطالع ریاست امنیت ملی یکتن از باشنده گان ناحیه ششم شهر کابل با تبانی با همکارانش 
طرف محکمه به مدت یک سال حبس از نزد اقارب شخصی که به اتهام حک نمودن نمبر سالح از

تنفیذی محکوم به جزا گردیده بود در بدل وعده برائت دادن در مرحله دوم محاکماتی ، تقاضـای  
) هزار دالر امریکایی طور پیش ٢٠٠٠٠) هزار دالر امریکایی را کرده که حین اخذ مبلغ (٤٠٠٠٠(

امنیتی بالفعل دستگیر گردید و ١٨پرداخت در حضور نماینده گان ارگانهای ذیربط از ساحه حوزه 
فاعل اصلی قضیه وکیل مدافع را دانست.  قضیه وارد محکمه ابتدائیه مبـارزه علیـه فسـاد اداری    

بحضور داشت طرفین قضیه به ٢٢/٩/١٣٩٩والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
زایی در قضیه وساطت رشـوت  قانون اجراات ج٢١٢اتفاق آرا متهم وکیل مدافع را با رعایت ماده 

مـاده  ١و فقره ٣٧٥ماده ٢، فقره ٣٧٢ماده ١فقره ٦مبلغ بیست هزار دالر امریکایی طبق بند 
کود جزا به مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ، جزای نقدی معادل وجه وساطت رشوت ٣٨٥

ال و ششماه حـبس  کود مذکور به مدت یکس٤٣٧و انفصال از وظیفه ودر قضیه تزویر طبق ماده 
و از اینکه تامین هدف واحد جرایم مذکور را طوری جمع نموده نمودهتنفیذی محکوم به مجازات 

کود جزا شدید ترین ان که همان پنج سال و یکماه ٧٣که تجزیه را قبول نمی کند طبق حکم ماده 
طت رشـوت مبلـغ   و متهم دیگر در قضیه وسادانسته شدحبس تنفیذی میشود قابل تنفیذ و تطبیق 

متذکره به مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه وساطت رشـوت و در  
کود مذکور به مدت یکسال و ششماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات ٤٧٣قضیه تزویر طبق ماده 

ی کود مذکور شدید ترین جزا که همان پنج سال و یکماه حبس تنفیذ٧٣گردیده و طبق حکم ماده 
.نفیذ میباشدجزای نقدی معادل وجه وساطت رشوت میشود باالیش قابل تطبیق و تو
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١٧/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت دو تن از کارمندان گمرک والیت کابل به جرم اخذ رشوت 

وری به منظور رسیدگی به جرایم ناشی از فسـاد اداری و  مهبه اساس هدایت معاون اول ریاست ج
را تجارت و صنعت کاران مکتوبی  صدور یافته ، پالن منظم ترتیـب و بعـد از   کارشکنی های فراه 

هدایت مقام وزارت داخله پرسونل کشف عملیات ها موظف گردیدند  تا تعداد مسـوولین ادارات  
ملکی ، نظامی و اشخاصی را که دست به اخاذی میزنند تثبیت و شناسایی و در قسـمت گرفتـاری   

کار کشفی موظفین  اداره مذکور دوتن از کارمندان مدیریت مراقبت سـیار  شان اقدام نمایند به اثر 
ریاست گمرک کابل  همراه  با هشت تن از منسوبین نظامی قطعه محافظ گمرکات حین اخذ مبلـغ  

) افغانی رشوت از نزد شخص اعتمادی در مقابل رها سازی پنج عراده واسـطه نقلیـه از   ٢٥٠٠٠(
ارنوالی از داخـل یکعـراده   شهر کابل به حضور داشت نماینده مسیر جاده عمومی کمپنی بداخل

نشانی  شده از داخل موتر بدست می آید و قضیه در مورد منسوبین یموتر باالفعل دستگیر و پول ها
) قانون اجراات جزایی محول مرجـع مربوطـه    ١٥٥نظامی بعد از جدا سازی طبق صراحت ماده (

گمرک به محکمه ابتدائیه رسیدگی به  جرایم ناشـی از فسـاد   گردیده  و قضیه دوتن از کارمندان
در حضور داشـت طـرفین قضـیه     ١٧/٩/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ واداری محول 

) افغانی طبـق  ٢٥٠٠٠متهمین کارمندان سیار مراقبت گمرک کابل را در قضیه  اخذ رشوت مبلغ (
) کـود  ٣٨٥) ماده (١) و فقره (٣٧٥اده () م٢) و فقره (٣٧١) ماده (١) فقره (٣صراحت بند (

) قانون اجـراات جزایـی   ٢٣٧) کود مذکور و رعایت ماده (٢١٤و ٢١٣جزا و با رعایت مواد (
بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکـوم  

به مجازات کرد .
با جرايم ناشي از فساد ادارياستیناف مبارزه هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 

) گزارش١
) ٣٠/٩/١٣٩٩الـی  ١/٩/١٣٩٩محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (

ه) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد١٧تعداد (
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  تهام به انفر) ٢٤در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل ٦رشوت ، تزویر ، اختالس و غدر گرفتار شده و از این تعداد (
به مجازات هاي مختلـف حـبس   ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ١٨حاصل  و (کافی الزام برائت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل 
 نفر.٣یکسال سال الی سه ماهحبس
    نفر.٤حبس یکسال الی پنچ سال
 نفر.٢حبس پنج سال الی شانزده سال
    نفر  .٩محکومین جرایم  نقدی
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دالر آمریکائی میشود.٦٤٨٣٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (
اداریمحکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (

١٣٩٩قوس   سال در ماه 
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی ــداد  تع
محکوم

برائت تعداد 
جریمه نقدیمتهم

ــومین 
محکـ

جرایم نقدی ٥ -
١٦

سال 
حبس ١ -

٥
ســال 

حبس سه
ماه الـی  
ک سال حبس

ی

٦٨٨٣ ٥ ١ ٦ ٤ ١٠ ٦ سوء اسـتفاده از صـالحیت   
وظیفوی

١

٢٦٦١٩ ١ ١ ٢ ٤ ٤ ٣ اختالس  ٢

٢٨٧٤٠ ٣ ١ ٣ ٧ ١ ٨ ٦ اخذ رشوت ٣

١ ١ ١ غدر ٤
٢٥٩٧ ١ ١ ١ ١ تزویر ٥

٦٤٨٣٩ ٩ ٢ ٤ ٣ ١٨ ٦ ٢٤ ١٧ مجموعه

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٦متذکره طی این مدت در مورد (ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودنواقص و خالهای تحقیقاتٰی 

در مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافی محکمه ی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (
١٣٩٩ماه قوس سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ٣ ٤ ٣ سوء استفاده از 
ت وظیفویصالحی ١

ارنوالی ١ ٥ ١ اختالس ٢

ارنوالی ١ ٣ ١ تزویر ٣

ارنوالی ١ ٨ ١ غدر ٤
٦ ٢٠ ٦ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه ٢.
١٧/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
رشوت ئیس انکشاف دهات والیت  میدان وردک به جرم اخذرمحکومیت 

سنگین فساد اداری عارض گردیده که  در یکی از قرار داد شرکت ساختمانی عنوانی ریاست مبارزه با جرایم 
های حفظ و مراقبت قوماندانی امنیه والیت میدان وردک در بدل بیست و هفت میلیون افغانی طور داوطلب 

و بعدا بـه  متوقفمور ریاست جمهوری  برنده اعالن گردیده بودم بعد  از مدتی قرارداد فوق توسط اداره ا
اساس حکم دولت دوباره بعد از نظر هیئت ریاست احیا و انکشاف دهات والیت میدان وردک به مبلغ فوق 
الذکر حکم تائید داده شد ولی مسئولین انکشاف دهات برایم گفته اند که وقتی برای شما مبلغ بیسـت و  

ک ونیم میلیون افغانی برای ما پرداخت نمائید در صورتی که به ما م که مبلغ ییهفت میلیون را تائید می نمای
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پول ندهید ارزش کار را مبلغ هشت میلیون افغانی تائید می نمائیم .   بعدا از عرض عارض ریاست مبـارزه  
باجرایم سنگین وزارت امورداخله  پس از صحت و سقم موضوع طی یک پالن منظم به گرفتـاری بالفعـل   

جه موصوف را در کارته مـامورین  در  یهات والیت میدان وردک اقدام می نمایند که در نترئیس انکشاف د
داخل یک موتر رو بروی یک هوتل گرفتار می نمایند و در جریان تالشی بدنی مبلغ یک میلیون افغانی از قبل 

د . قضـیه وارد  بدست امده و متهم گرفتار و  به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردازنزدشنشانی شده 
محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه  در جلسه قضایی مورخ 

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم رئیس انکشاف دهات والیت میدان وردک ١٤/٧/١٣٩٩
ماده ١، فقره ٣٧١ماده ١فقره ٦را در قضیه اخذ رشوت مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی طبق بند

کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت ٢١٤و ٢١١با رعایت مواد ٣٨٥ماده ١، فقره ٣٧٥
ده سال و یکماه حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل و جه رشوت وانفصال از وظیفه ، و در قضیه حیـازت  

کود جزا به پرداخت جزای نقدی مبلغ سی و پنج ٥٤٥، و ٥٣٦غیر مجاز یک میل سالح کمری طبق مواد 
هزار افغانی و مصادره سالح بدست آمده محکوم به مجازات نموده است از اینکه در جرایم فـوق الـذکر   

کود جزا به تطبیـق  هـر دو   ٧٥وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع نماید موجود نبود طبق ماده 
حکم گردید. اما قضیه نسبت عدم قناعت  ارنوال قضـیه محـول   جزای محکوم بهای فوق الذکر باالیش

محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) قـانون  ٥٤خویش در حال حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا حسب هدایت مـاده ( ١٧/٩/١٣٩٩

محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فسـاد اداری را  ١٤/٧/١٣٩٩یصله مورخ تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ف
تائید نموده است.

١٧/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت آمر کشف حوزه یازدهم پولیس والیت کابل به جرم متوقف ساختن اوامر مراجع ذیصالح 

همرا با پنجـاه هـزار   سارق تفنگچه کمری ومنزل یکتن از سربازان نیروی امنیتی مورد سرقت قرار گرفته 
افغانی و یک سیت موبایل را به سرقت میبرد و سرباز  طی عریضه خویش موضوع را به حوزه یازدهم اطالع 
میدهد که آمر نوکریوال حوزه به امر کشف حوزه هدایت میدهد تا موضوع را بررسی نماید اما امر کشـف  

به ارتباط عدم رسیدگی به قضیه از جانب حوزه متضررهیچ اجراات انجام نمی دهد و بعداًدر مورد عریضه 
مربوطه عنوانی مقام وزارت داخله عارض  میگردد و مدیریت عمومی دفتر مقام وزارت داخلـه طـی یـک    
مکتوب بریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی هدایت داده میشود تا موضوع را بررسی نماید کـه بعـد از   

کشف حوزه یازده اوامر مراجع ذیصالح را متوقف ساخته وبه همین بررسی های هیئت معلوم میگردد که امر
قضیه به محکمه ابتدائیه مبـارزه بـا   .دلیل  متهم شناخته شده و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد 

خویش ٢/٧/١٣٩٩جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
رفین قضیه به اتفاق ارا متهم را در قضیه عدم رعایت و متوقف ساختن اوامـر و احکـام   به حضور داشت ط

) کود مـذکور بـه   ٢١٤و ٢١٣کود جزا با رعایت مواد (٤٠٧ماده ١مراجع ذیصالح طبق حکم فقره 
نسبت عدم قناعـت   پرداخت جزای نقدی مبلغ سی هزار افغانی محکوم به مجازات کرده  است . اما قضیه 

وال قضیه محول محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه ارن
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) قـانون تشـکیل و   ٥٤خویش به اتفاق ارا حسب هدایت مـاده ( ١٧/٩/١٣٩٩ه قضایی مورخلسدر ج
محکمـه ابتدائیـه   ٢/٧/١٣٩٩) قانون اجراات جزایی فیصله مـورخ  ٢٦٧صالحیت قوه قضائیه و ماده (

.ه استگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل را مورد تائید قرار دادرسید
محکمه ابتدائیه شهری دیوان امنیت عامه والیت هرات فعاليتهاي قضائيگزارش 

گزارش١.
)٤() تعداد٣٠/٨/١٣٩٩الی ١/٨/١٣٩٩مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي
در ارتباط به ايـن  که همربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داددوسيۀ جرمي

سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ، و تزویر گرفتار شده و به اتهام نفر) ٦دوسيه ها تعداد (
مورد محاكمه قرار ) تن ٥(حاصل  و ) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت١از این تعداد (

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وگرفت
 نفر .٣حبس یک سال الی پنج سال
  نفر٢محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی میشود.١٣٨٤(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

ابتدائیه مبارزه با عامه شهری والیت هرات دیوان امنیت بیانگر آمار محکومین محکمه )٥(جدول شماره 
فساد اداریجرایم 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم

برائت

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی ٥ -
١٦

سال حبس

١ -
٥

سال حبس

سه 
ک سال 

ماه الی ی
حبس

٥٨٤ ٢ ١ ٣ ١ ٤ ٢ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

٨٠٠ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٢
١ ١ ١ ١ تزویر ٣

١٣٨٤ ٢ ٣ ٥ ١ ٦ ٤ مجموعه

نمونه هایی از خالصه احکام صادره محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت هرات 
٢١/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

رات به جرم تزویر محکومیت سر معلم لیسه مارآباد والیت ه
دو تن  از کارمندان لیسه مارآباد طی عریضه عنوانی ریاست معارف والیت مدعی گردیده که مدت چند سال 
بصورت رسمی در مکتب مار آباد ایفای وظیفه مینمودیم که مسوولین مکتب با کار کردن در لیسه مار آباد 

کتب جریان دارد که معلمین بر حال این مکتب در مخالفت و بهانه جویی مینمودند و فساد گسترده در این م
موسسه خارجی کارمند میباشند و ماه یکبار به مکتب حاضر می شوند. و همچنان یک تعداد شاگردان بدون 

ت است یواقعهمین شاگردان بدون سوابق تعلیمی نشان دهنده که وجودی شامل مکتب گردیده یمسوابق تعل
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می تفتیش و بازرس داخلی ریاست معارف والیت هرات قرار گرفته و که موضوع تحت بررسی مدیریت عمو
بعد از بررسی عملکرد متهم قضیه جرم تلقی گردیده و قضیه محول دیوان رسیدگی  به جرایم امنیت عامـه  

به اتفـاق آرا  ٢١/٨/١٣٩٩محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
ر معلم لیسه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون را در خصوص تزویر اسناد رسمی طبـق  متکی به دالیل فوق س

) کود متذکره به مدت یک سال و ٢١٤) ماده (٤) کود جزا با رعایت فقره (٤٣٨) ماده (١هدایت فقره (
شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات اصدار حکم شده است .

٧/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
ت جنایی قوماندانی امنیه والیت هرات  به جرم اخذ رشوت محکومیت آمر کشف مدیری

یکتن از باشنده گان مسکونه ناحیه ششم شاروالی هرات مبنی بر اینکه منزلش ششماه ، قبل توسط یکـی از  
باشنده گان محل سرقت گردیده . به ریاست امنیت ملی هرات عارض میگردد که آمرکشف مدیریت مبارزه 

) دالر امریکایی رشوت ٨٠٠دگی به موضوع و دستگیری سارق از نزد وی  مبلغ (باجرایم جنایی جهت رسی
بعد ) دالر امریکایی از قبل نشانی شده دستگیر و ٨٠٠مطالبه نموده است. در زمینه هیئت متهم را با مبلغ (

مه قضیه محول دیوان رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت هرات گردیده محکاز اکمال تحقیقات
خویش به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین قضیه متکی به دالیل فـوق  ٧/٨/١٣٩٩در جلسه قضایی مورخ 

) کود جزا با ٣٧١) ماده (١فقره (٤) دالر امریکایی مطابق جزء ٨٠٠متهم را در قضیه اخذ رشوت مبلغ (
) کود متذکره بـه  ٣٨٥) ماده (١) کود مذکور و در با در نظر داشت فقره (٣٧٥) ماده (٢رعایت فقره (

) دالر امریکایی معادل وجه رشوت به ٨٠٠مدت پنج سال حبس تنفیذی ، طرد از مسلک و پرداخت مبلغ (
خزنه دولت محکوم به مجازات نموده است . 

 بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  ابتدائیهفعاليتهاي قضائي محكمۀ گزارش
.گزارش ١

٢٢/٩/١٣٩٩الـي  ١/٩/١٣٩٩از تـاريخ ( بلخجرایم امنیت عامه والیت رسیدگی به ابتدائیه محكمۀ 
در کـه  هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد)٥(تعداد)

گرفتار شده وسوء استفاده  از صالحیت وظیفوی و رشوتبه اتهام نفر) ٧ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (
) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیـل  ٢. و از این تعداد (نده اازات هاي مختلف حبس محكوم گرديدبه مج

قـرار ذیـل   به مجازات هاي مختلف حبس ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٥حاصل  و (کافی الزام برائت
.نده امحكوم گرديد

 نفر .٢حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.١حبس یکسال الی پنج سال
نفر٢ومین جرایم نقدی       محک.
دالر آمریکائی میشود.٤٩٣٤(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (



لی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدراجما قضاء

١٥٩

بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  ابتدائیه بیانگر آمار محکومین محکمه ) ٦(جدول شماره 
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه
شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد
محکوم برائت

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥-
١٦

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٣٦٣٦ ٢ ٢ ٤ ٢ ٦ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

١٢٩٨ ١ ١ ١ ١ رشوت ٢

٤٩٣٤ ٢ ١ ٢ ٥ ٢ ٧ ٥ مجموعه

بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  ابتدائیه همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام 
١٥/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت سرباز امنیتی شفاخانه والیت بلخ به جرم اخذ رشوت 
به اساس عریضه شخصی مبنی بر اینکه سرباز پوسته امنیتی شفاخانه والیت بلخ در خصوص جابجـا  

افغانی در پیاده رو سرک مقابل شفاخانه ملکـی  نمودن یک پایه میز موبائیل فروشی در بدل ده هزار
والیت بلخ رشوت مطالبه نموده که عارض و منسوبین مدیریت امنیت داخلی قوماندانی امنیه والیت 

ارنوال بـا الفعـل   بلخ سرباز را بعد از اخذ مبلغ متذکره در مقابل شفاخانه ملکی با حضور داشت
ی می نمایند که قضیه وارد دیوان رسیدگی بـه جـرایم   دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرف

امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ گردیده محکمه در جلسـه علنـی قضـایی مـورخ     
بحضور داشت طرفین حقیقی قضیه متهم را در قضیه اخاذی طبق صـراحت مـاده   ١٥/٩/١٣٩٩

ست .کود جزا بمدت هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده ا٤٤٥
بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  استیناففعاليتهاي قضائي محكمۀ گزارش 

.گزارش ١
الـي  ١/٨/١٣٩٩از تـاريخ ( بلـخ رسیدگی به جرایم امنیـت عامـه والیـت    استینافمحكمۀ 

دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسـيدگي  )٥(تعداد)٢٢/٩/١٣٩٩
سوء استفاده  از صالحیت به اتهام نفر) ١٠در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هدقضائي قرار دا

. و از این تعداد نده ابه مجازات هاي مختلف حبس محكوم گرديدگرفتار شده وتزویر وظیفوی و 
مورد محاكمـه قـرار   ) تن ٤حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٦(

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس وه گرفت
 نفر١الی پنج سالیکسال حبس.
 نفر٢محکومین جرایم نقدی.
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دالر آمریکائی میشود.٨٤٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (
بلخرسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  استینافبیانگر آمار محکومین محکمه ) ٧جدول شماره (

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه شما
ره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد محکوم

برائت

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥-
١٦

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

١٩٤ ١ ١ ٢ ٥ ٧ ٣ سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ١

٦٤٩ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٢ تزویر ٢

٨٤٣ ٢ ١ ١ ٤ ٦ ١٠ ٥ مجموعه

بلخاستیناف رسیدگی به جرایم امنیت عامه والیت  همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام 
٢٦/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت یکتن از کارمندان افغان تیلکام والیت بلخ به جرم سوء استفاده 
ر مخابرات را بدون آنکه از اصلی بودن ویا یک مه١٣٨٥یکتن از کارمندان افغان تیلیکام در سال 

هشـت نفـر را بـه    وفورمه قرضه جعلی بودن آن آگاه باشد از تحول خانه انریاست دریافت نموده 
شمول خودش که ضرورت به پول داشتند و به بانک کوپراتیف درخواست قرضه داده بودند ، بدون 

قضـیه وارد  دیـوان   وو قضایی معرفـی  کدام امتیاز مهر کرده است. متهمین به ارگانهای عدلی 
رسیدگی بجرایم امنیت عامه محکمه شهری والیت بلخ گردیده محکمه در جلسه قضـایی مـورخ   

به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا متهم را در قضیه استفاده بدون صالحیت ١٦/٦/١٣٩٩
کود مذکور به ٢١٥و ٢١٣کود جزا با در نظر داشت مواد ٤٤٠ماده ١از مهر دولتی طبق فقره 

مدت ششماه حبس تنفیذی و هفت نفر از متهمین دیگر را در قضیه استعمال سند تزویری طبق فقره 
سی و پنج هزار افغانی جزای نقدی به خزانه –کود جزا به پرداخت مبلغ سی و پنج ٤٤٣اول ماده 

ال قضیه محول دیـوان  ارنوـعدم قناعتدولت محکوم به مجازات نموده است. اما قضیه نسبت
بـه  ٢٦/٨/١٣٩٩امنیت عامه محکمه استیناف والیت بلخ گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و متکی بـه فقـره   ٥٤اتفاق آرا با کسب صالحیت از ماده (
امنیـت  دیوان رسیده گی به جـرایم ١٦/٦/١٣٩٩) قانون اجراات جزایی فیصله ٢٦٧) ماده (١(

عامه محکمه ابتدایئه شهری والیت بلخ را تائید نموده است .
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١٠/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت مدیر تهیه و تدارکات ریاست معارف والیت بلخ 

به جرم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی
قلم مواد اعاشوی ریاسـت تربیـه معلـم و    ١٤ریاست معارف والیت بلخ به منظور تهیه و تدارک 

یرا عنوانی مقام والیت بلخ تقدیم ن و حسب حکم مقام والیت بلخ تعدادیرلعلوم اسدیه پیشنهاددا
خود را ارایه نموده انـد کـه از   یاز شرکت ها لوژستیکی در داوطلبی اشتراک ورزیده و نرخ ها

ئیت جمله شرکت لوژستیکی قافله نازلترین نرخ را داده که به اساس حکم مقام والیت بلخ  سه نفر ه
ارزیابی تعین و مقرر گردیده  تا  اسناد را مورد ارزیابی مالی و تخنیکی خویش قرار دهند که هیئـت  
بدون در نظر داشت جوانب موضوع  که آیا نرخ ارایه شده شرکت خدمات لوجستیکی قافله بلـخ  

قضیه مهر صحت گذاشته اند. ؟با نرخ اجناس مورد ضرورت لیله ها در بازار یکسان است و یاخیر
جهت حل و فصل به محکمه ابتدائیه  شهری دیوان امنیت عامه والیت بلخ راجع گردیده محکمـه  

سه تن از متهممین  را نسبت  عدم موجودیت دالیل الزام طبـق  ٢/٧/١٣٩٩درجلسه قضایی مورخ 
را در قضیه شروع به سوء استفاده از صالحیتچهارمی کود جزا بری الذمه دانسته و متهم ٥ماده 

کود مذکور به پرداخت مبلـغ  ٥٣و ٤٧کود جزا با در نظر داشت مواد ٤٠٣وظیفوی طبق ماده 
قضیه نسبت عدم پانزده هزار افغانی جزای نقدی به خزانه دولت محکوم به مجازات نموده  است اما

قناعت ارنوال قضیه وارد  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بلـخ گردیـده محکمـه در    
قانون تشکیل و صالحیت قـوه  ٥٤خویش با کسب صالحیت از ماده ١٠/٩/١٣٩٩قضایی جلسه

قانون اجراات جزایی فیصله دیوان رسیدگی بـه جـرایم علیـه    ٢٦٧ماده ١قضائیه و هدایت فقره 
امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ را تائید نموده است.

یناف و ابتدائیه رسیدگی به جرایم امنیت عامه والیات  استاکممحصادره نمونه های از خالصۀ احکام 
کندز، هلمند و ننگرهار

٦/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت معتمد اکمال قوماندای ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار به جرم اخذ رشوت 

دو قرار بـود  یکتن که در ترکیب پولیس محلی ایفای وظیفه مینمود بعد از انفکاک از پولیس محلی 
معتمد اکمال پولیس ملی قوماندانی ،ندانی امنیه شیرزاد جذب  شود  اه به صفوف پولیس ملی قومبار

امنیه ولسوالی شیرزاد در مقابل طی مراحل و سوق ان مبلغ پنج هزار افغانی مطالبه رشوت نموده که 
پول افغانی از طرف کارمندان مدیریت عمومی امنیت ملی قوماندانی امنیه والیت ننگرهار با پنج هزار

به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد.  قضیه وارد دیوان امنیـت  ودستگیر هاز قبل نشانی شد
٥/٥/١٣٩٩عامه محکمه حوزه اول شهری والیت ننگرهار گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

فغانی نسبت به اتفاق آرا در حضور داشت طرفین قضیه متهم را در قضیه اخذ رشوت مبلغ پنج هزار ا
) کود جزا بری الذمه دانسته. اما قضـیه نسـبت   ٥عدم موجودیت دالیل الزام حسب هدایت ماده (
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عدم قناعت  ارنوال قضیه محول دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیـت ننگرهـار گردیـده    
) قانون تشکیل وصـالحیت  ٥٤با اتفاق آرا طبق ماده (٦/٨/١٣٩٩محکمه درجلسه قضایی مورخ 

دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه اول شهری والیـت  ٥/٥/١٣٩٩وه قضائیه فیصله مورخ ق
ننگرهار را نسبت خطا در تطبیق قانون نقض و متهم را در قضیه رشوت مبلغ پنج هزار افغانی طبـق  

) کود جزا بمدت سه ماه و پانزده روز حبس تنفیذی وجـزای  ٣٨٥) و ماده (٣٧١) ماده (١فقره (
معادل وجه رشوت محکوم به مجازات نمود است .  نقدی

٢٠/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت سرپرست معاونیت قوماندانی امنیه ننگرهار به جرم سوء استفاده 

یکتن با عراده خودش اختطاف و به قتل میرسد بعد عراده در ساحه بلند غر ولسوالی بهسود دریافت 
قال گردیده و از طرف قوماندانی امنیه والیت ننگرهـار درج  و به قوماندانی امنیه ولسوالی بهسود انت

آمریت تخنیک و اسلحه قوماندانی امنیه والیـت ننگرهـار   طریقکتابچه سجل و سایط گردیده و از
برای موتر پلیت پولیس ننگرهار توزیع ودر جمع معتمد قوماندانی امنیه ولسوالی بهسود قیـد شـده   

که سرپرست معاونیت موتر را بفروش انداخته که قضیه جهت حل است اما برادر مقتول ادعا نموده 
و فصل به دیوان امنیت عامه محکمه حوزه اول شهری راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

خویش به اتفاق آرا متهم را در قضیه عدم رعایت احکام و اوامر مراجـع ذیصـالح   ١٢/٦/١٣٩٩
) افغانی جزای نقدی محکـوم بـه   ٤٠٠٠٠به مبلغ () کود جزا٤٠٧) ماده (١طبق هدایت فقره (

مجازات نموده است اما قضیه نسبت عدم  قناعت ارنوال قضیه محول دیوان امنیت عامه محکمـه  
بـا اتفـاق آرا و   ٢٠/٨/١٣٩٩استیناف والیت ننگرهار گردیده محکمه در جلسه قضایی مـورخ  

یل و صالحیت قوه قضـائیه و فقـره   ) قانون تشک٥٤بحضور داشت طرفین قضیه طبق هدایت ماده (
) قانون اجراات جزایی فیصله دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه اول شـهری  ٢٦٧) ماده (١(

والیت ننگرهار را تائید نموده است. 
١٠/٨/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت خزانه دار آمریت معارف شهری والیت هلمند 
ـ  ) افغـانی را  از نماینـده گـی ده    ١٠٠١٧٥٠غ (خزانه دار آمریت معارف شهری لشکرگاه مبل

افغانستان بانک هلمند کشیده و هنگام انتقال قبل از اینکه پول متذکره را به ریاست معارف انتقال و 
سارقین مسلح به حفظ نماید مصروف کار های شخصی خویش شده و در نتیجه مبلغ مذکور توسط

به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد قضیه به ارتباط موضوعکه متهم سرقت برده شده  است 
وارد دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) مـاده  ١با اتفاق آرا متهم را در خصوص عدم رعایت اوامر ذیصالح طبق فقـره ( ١٥/٤/١٣٩٩
ی نقدی محکوم به مجازات گردیده امـا  ) افغانی جزا٣٠٠٠٠) کود جزا به پرداخت مبلغ (٤٠٧(

وارد دیوان امنیت عامـه  وطرفین قضیه تابع رسیدگی مرحله استینافی شده قناعت قضیه نسبت عدم 
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خویش ١٠/٨/١٣٩٩محکمه درجلسه قضایی مورخ است، محکمه استیناف والیت هلمند گردیده 
متهم را به ارتباط قضیه طبق فاًانفیصله دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هلمند را نقض و استی

) کود مذکور بمدت یکسال و یکروز حـبس  ٣٩٦) کود جزا با رعایت ماده (٤٠٧) ماده (١فقره (
تنفیذی محکوم به جزا نموده است و همچنان ارگانهای ها کشفی و امنیتی مکلف  گردیده اند تـا  

سارقین مسلح را شناسایی به ارگانهای عدلی معرفی نمایند.
٤/٩/١٣٩٩مورخ حکم

محکومیت یکتن به جرم سوء استفاده از تذکره تابعیت 
یکتن از باشنده گان والیت هلمند عنوانی شورای والیتی عارض گردیده که یکـتن بـا اسـتفاده از    

همرایش هیچ گونه قرابت فاملیی ندارم خود را پسرم معرفـی  درحالی کهتذکره من  تذکره ترتیب و
ه عارض متهم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی و قضـیه وارد محکمـه   نموده که به اساس عریض

محکمه درجلسه است.ابتدایئه شهری دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند گردیده 
متهم را به ارتباط سوء استفاده از تذکره تابعیت به نفع خود با رعایـت  ٤/٩/١٣٩٩قضایی مورخ 

و ٣) کود مذکور با در نظر داشت بند ٩٠١فقره اول ماده (٢ایت بند کود جزا طبق هد١٧ماده 
.س تعلیقی محکوم به جزا نموده استبه مدت سه سال و یکماه حبکود جزا٢٢٣فقره اول ماده ٧

١٤/٨/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت معتمد قول اردوی پامیر به جرم اختالس 

مری و دو قبضه نارنجک انـداز را از عینـات   قبضه تفنگچه ک٦٠معتمد قول اردوی پامیر بتعداد 
منفعت عامه ضـرر  به داخل تشکیل قوماندانی به اثر سازش وهمکاری از داخل دیپو خارج ساخته و

قضیه محـول دیـوان   اند.قابل مالحظه وارد کرده و حقیقت را  شرکای جرمی اش کتمان نموده 
مه ابتدائیه شهری والیت کندز گردیـده  امنیت عامه و رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری محک

تفنگچـه  متهم  را در قضیه اختالس شصت قبضـه  ١٤/٨/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 
انداز که قیمت مجموعی آن مبلغ یک میلیون نه صد سیزده هزار نـه  امریکایی و دو قبضه نارنجک

کود جزا با رعایـت  ٣٩١ماده ٤صد نه افغانی ثبیت گردیده ملزوم دانسته و متکی به هدایت فقره 
) افغانی قیمت ١٩١٣٩٠٩کود مذکور عالوه به رد مبلغ (٣٩٨ماده ٢و  ١و فقرات ٣٩٣ماده 

ویکتن از  شرکا جرمی نموده اسلحه به مدت پانزده سال حبس و انفصال از وظیفه محکوم مجازات 
ت.  که عضو استخبارات میباشد تحت تعقیب عدلی و قضایی پنداشته اساش را

١٢/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت یکتن از کارمندان احصائیه به جرم اخذ رشوت 

کارمندان ریاست امنیت ملی والیت کندز، مامور ثبت واحوال نفوس ولسوالی گل تیپه والیت کندز 
را در حالیکه در بدل ترتیب پنج قطعه تذکره تابعیت مبلغ چهل هزار افغانی مطالبه رشوت نموده بود 

قضیه وارد ،خذ پول نشانی شده باالفعل دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی مینماید حین ا
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دیوان امنیت عامه و رسیدگی بجرایم ناشی از فساد اداری محکمه ابتدائیه شـهری والیـت کنـدز    
به اتفاق آرا متهم مامور مدیریت احصـائیه  ١٢/٩/١٣٩٩گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) افغانی متکی به هدایت بنـد  ٤٠٠٠٠گل تیپه والیت کندز را در قضیه اخذ رشوت مبلغ (ولسوالی
مـاده  ٢کود جزا و فقره ٣٨٥ماده ١) و فقره ٣٧٥ماده (٢با رعایت فقره ٣٧١ماده ١فقره ٣

انفصال از وظیفه و به پراخت معـادل  ،قانون اجراات جزایی به مدت چهار سال حبس تنفیذی ٢٠٩
١محکوم به مجازات نموده  و در قضیه تزویر پنج جلد تذکره تابعیت به هدایت فقـره  وجه رشوت 

قانون اجراات جزایی بمدت هفت سـال حـبس   ٢٠٩ماده ٢کود جزا با رعایت فقره ٤٣٨ماده 
مدت هفت سـال  اکود جزا شدید ترین جزا که همان٧٣متکی به هدایت که تنفیذی محکوم شده 

تطبیق و تنفیذ دانسته شده است .حبس میشود باالیش قابل 
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  ه اختصاصی ابتدائیهگزارش اجراآت قضائی محکمالف: 

گزارش  ١.
) ٣٠/٩/١٣٩٩الـی  ١/٩/١٣٩٩مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تـاريخ ( همحكمۀ ابتدائي

) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ١٠٠تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١٥٢. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

د دالیل کافی الـزام  ) تن آنان به نسبت عدم وجو٥گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    ١٤٧برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.  
 نفر٤٧سال ٥سال الی ١حبس.
 نفر.٧٣سال ١٦سال الی ٥حبس
 نفر .١٧سال ٢٠سال الی ١٦حبس
 نفر .١٠سال ٣٠سال الی ٢٠حبس

مـواد مخـدر   ) کیلوگرام١٣٧٤،٣(مقدار حکم به محو قضایای فوق الذکر همچنان به ارتباط
شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر ) لیتر ٥٦٧٥،٧و(

مبارزه با مسکرات و مواداختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٩سال قوسدر ماه مخدر 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه وع قضیهن شماره

تعداد محبوس به حبس تنفیذی
تعدات 
محکوم برائت تعداد 

متهم

٢٠
-

٣٠
حبسسال  ١٦

-
٢٠

حبسسال 

٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

٤ ٨ ٤٩ ٢٨ ٨٩ ٣ ٩٢ ٢٣٣،١٠١ ٦٤ مت امفتامین ١

٢ ٢ ٥ ١٤ ٢٣ ١ ٢٤ ٨٨،٤ ١٩ هیروئین ٢

٦ ١ ٧ ٧ ٦٢،٥ ٣ تریاک ٣

٤ ٧ ١١ ١١ ٧٩،١٢ ٥ مورفین ٤

٨ ١ ٩ ٩ ٤٣١،١٧٩ ٤ چرس ٥

٤ ٢ ٦ ٦ ٥٥٩،٥LT ٣ مواد کیمیاوی ٦
١ ١ ١ ٢ ٥١١٦،٢LT ١ مشروبات الکولی ٧

١ ١ ١ ٤٨٠ ١ بنگدانه ٨

١٠ ١٧ ٧٣ ٤٧ ١٤٧ ٥ ١٥٢ ١٣٧٤،٣ ١٠٠ مجموعه
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لیه مسکرات وموادمخدر.مبارزه عاختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
٢٦/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

) گـرام مـت   ٥١٠) کیلو گرام هیروئین و مقدار ((١،٣یازده سال حبس به اتهام حیازت مقدار
امفتامین 

پرسونل آمریت زون  شهری به منظورجمع آوری فروشنده گان مواد مخدر درزیرپل سوخته عملیات 
محرم مبنی براینکه شخصی یک مقـدارمواد مخـدر را   راه اندازی نمودند که  به اساس اطالع منبع

درزیرپل سوخته آورده میخواهد آن را باالی معتادین بفروش برساند ، به اساس اطـالع  پرسـونل   
متذکره داخل اقدم شده ابتدا ساحه را انسداد نموده و بعدا یکتن ازکارمندان را منحیـث خریـدار   

کارمند به ساحه رسیده و مشاهده مینماید موضوع واقعیت درزیرپل سوخته اعزام مینمایند.  زمانیکه 
خیمـه اش درحالیکـه   دارد به تیم نظارتی زیگنال میدهد که همزمان تیم گرفتاری متهم را ازداخل

طبق محضر تشریح وزن خالص مواد مصروف فروش مواد مخدر بود گرفتارمینمایند ودرنتیجه تالشی 
بـدون بـار   مت امفتامینگرام )٥١٠هیروئین ومقدار(کیلوگرام)١,٣٠مخدر بدست آمده مقدار (

قضـیه وارد  .متهم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد جامه تثبیت و توزین گردیده است.
محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه  در جلسه قضائی علنی مـورخ   

) ٥١٠راء متهم  را در ارتباط به نگهداری مقـدار ( بحضور طرفین قضیه به اتفاق آ٢٦/٩/١٣٩٩
) قانون مبـارزه  ٥٩) کودجزا با رعایت ماده (٣٠٣) ماده ( ٢) فقره (٥گرام مت امفتامین طبق بند (

) ١،٣٠یکماه و پانزده روز حبس تنفیذی و بـه اتهـام مقـدار (   وبا مواد مخدر بمدت یازده سال
) قـانون  ٥٩) کود مذکور با رعایـت مـاده (  ٣٠٢(ماده)١) فقره (٥کیلوگرام هیروئین طبق بند (

طبق ماده و.  نموده استمبارزه با مواد مخدر بمدت ( ده سال ) حبس تنفیذی محکوم به مجازات 
) کود مذکور به تنفیذ شدید ترین جزا که مدت یازده سال یکماه و پانزده روز حبس تنفیـذی  ٧٣(

مخدر بدست آمده باالی معتادین نسبت عـدم دالیـل   میباشد تصریح نموده و در قضیه فروش مواد 
قانون مبارزه با مواد مخدر و مسـکرات  )٣٢) کود مذکور برائت  و طبق ماده (٥الزام طبق ماده (

) ١٩آن و دو پایه ترازوی دیجیتلی طبـق مـاده (  یبه مصادره یک سیت موبایل معه سیمکارت ها
اصدار حکم گردیده است.به محو مواد مخدر بدست آمدهونیز قانون مذکور 
٢٩/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

) گرام مت امفتامین ١١٠ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (
از فروشنده گان مواد مخدر در شهر قالت والیت  زابل در حین  قاچاق مـواد مخـدر   از   یکتن  

اـل و قاچـاق   به انتقتحقیقدر جریان وطرف موظفین مواد مخدر آن والیت بالفعل گرفتار گردیده 
) گرام مت امفتامین اعتراف و نتیجه مواد مخدر بدست آمده از طرف اهل خبره تحت ١١٠مقدار (

. متهم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی و قضیه به محکمـه  تثبیت شده استعنوان مت امفتامین 
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قضائی علنی ابتدائیه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات راجع گردیده  و محکمه در جلسه 
خویش در حال حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آراء مـتهم را در قباـل   ٢٩/٩/١٣٩٩مورخ  

) کود جزا بـا رعایـت   ٣٠٣) ماده (٢) فقره (٥) گرام مت امفتامین طبق بند (١١٠قاچاق مقدار (
ده روز ) ) قانون مبارزه با مواد مخدر اعتبار از ایام نظارت و توقیفی بمدت ( ده سـال و  ٥٩ماده (

است  و دو سیت مبائیل معه سیم کارت های آن طبق مـاده  نمودهحبس تنفیذی محکوم به مجازات 
) قانون فوق الذکر بـه  ١٩و طبق ماده (ه) قانون مبارزه با مواد مخدر قابل مصادره دانسته شد٣٢(

است.گردیدهمحو مواد مخدر بدست آمده نیز اصدار حکم 
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  اختصاصی مۀ استینافگزارش اجراآت قضائی محکب: 

. گزارش١
) ٣٠/٩/١٣٩٩الـی  ١/٩/١٣٩٩(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 

) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنهـا  ٩٤تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١٣٤ت. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (صادر نموده اسهای الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  ٦١گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    ١٨١برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.
نفر.١سه ماه الی یکسال حبس
 نفر.٤٧سال ٥سال الی ١حبس
  نفر.٤٨سال ١٦سال الی  ٥حبس
 نفر.١٠سال  ٢٠سال الی  ١٦حبس
 نفر .١٢سال  ٣٠سال الی  ٢٠حبس

مـواد مخـدر   ) کیلوگرام٣٦٥٦،١٤مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
.شده استمخدر نیز صادر انواع مواد ) لیتر (٦٢٢،٥و

) دالر آمریکائی میشود.٣٥٥١٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین
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مبارزه با مسکرات و مواد مخدر طی اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (
١٣٩٩سال ماه قوس 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه محبوس به حبس تنفیذیتعدادشماره تعداد محکوم

جزای نقدی

برائت

٢٠تعداد متهم
-

سال حبس٣٠ ١٦
-

سال حبس٢٠ ٥ -
سال حبس١٦ ١ -

٥
حبسسال 

سه ماه الی 
یکسال

٢ ١ ٢٩ ٣٠ ٦٢ ٢٩٨٧ ٣ ٦٥ ١٠٢،٦٦٩ ٥٢ مت امفتامین ١

٩ ٥ ٧ ١٠ ٣١ ٣١٢٣٣ ٨ ٣٩ ٢٥١،٢٥١ ٢١ هیروئین ٢

١ ١ ١ ٣ ١ ٤ ٣٨ ٤ مورفین ٣
٦ ٢ ٨ ٤ ١٢ ٣٢٣،٢٤ ٨ تریاک ٤
٤ ٢ ٦ ٢٦٠ ٦ ١٤٠٠،٤٨ ٤ چرس ٥

٢ ٢ ٢ ١٥٤٠،٥ ٢ بنگدانه و خشخاش ٦
٣ ٣ ٣٩٠ ٣ ١ قاچاق انسان ٧

١ ١ ٢ ٦٤٩ ٢ LT
٥٨٢،٥ ٢ مشروبات الکولی ٨

١ ١ ١ ٤٠LT ١ مواد کیمیاوی ٩

١٢ ١٠ ٤٨ ٤٧ ١ ١١٨ ٣٥٥١٩ ١٦ ١٣٤ ٣٦٥٦،١٤ ٩٥ مجموعه

.علیه مسکرات وموادمخدرمبارزهاختصاصی محکمۀ استینافحکم صادره خالصه : ٢
٢٤/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

) کیلو گرام تریاک ٥٣شانزده سال حبس به اتهام قاچاق  مقدار (
بران با دو بـوری مـواد   به اساس اطالع کشفی و استخباراتی پرسونل قول اردوی  سیالب  دو نفر از قاچاق

مخدر نوع تریاک که در یکعراده واسطه در ساحه قریه هاشم خیل ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار بـار  
) کیلو گرام تریاک ٥٣وزن خالص مواد بدست آمده مقدار (گردیده اند ونموده بودند ، کشف و دستگیر 

مواد مخدر و مسکرات محول گردیده محکمه در توزین گردیده است. قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه علیه
به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متهمین را به اتهـام  ٢٨/٨/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ 

) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و ٣٠٤) ماده (١) فقره (٦) کیلو گرام تریاک  طبق بند (٥٣قاچاق مقدار (
ه)  سال حبس تنفیذی و هکذا  در زرع مواد در یک جریب زمین طبق بند شانزد-توقیفی به مدت (شانزده 

) کود جزا به تنفیذ ٧٣با رعایت ماده (و) کود جزا به مدت دو سال حبس تنفیذی ٣٠١) ماده (٢) فقره (٢(
طبق ماده حکم نموده است ونیزجزای شدید که عبارت از مدت شانزده سال حبس تنفیذی می شود باالیش 

) کود ٣٠٨ن مبارزه علیه مواد مخدر دو سیت موبایل معه سیم کارت های آن و هکذا طبق ماده () قانو٣٢(
) قانون مبـارزه علیـه   ١٩و طبق ماده (دانسته شده جزا یک عراده موتر حامل مواد مخدر نیز قابل مصادره 

متهمین قضیه مواد مخدر به محو مواد مخدر بدست آمده نیز اصدار حکم شده است. اما نسبت عدم قناعت
وارد محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمـه در جلسـه   

به اتفاق آراء در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه متکی به ٢٤/٩/١٣٩٩علنی قضائی منعقده مورخ  
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واد مخدر و مسکرات فیصـله  ) قانون مبارزه علیه م١٧) ماده (٢) قانون اجراآت جزائی فقره (٢٦٧ماده (
.استمحکمه ابتدائیه را تائید نموده  ٢٨/٨/١٣٩٩مورخ 

٢٦/٩/١٣٩٩حکم مورخ 
) کیلو گرام مت امفتامین ٢،٩٤٠پنج  سال حبس به اتهام قاچاق مقدار (

پرسونل آمریت مبارزه با مواد مخدر والیت کابل به اساس اطالع تیلیفونی شخص اعتمادی مبنی بر اینکـه  
به والیت کابل والیت نیمروز که همیشه مصروف انتقال مواد مخدر از والیت نیمروزگان باشنده از یکتن

واقع کوته سنگی های کابل هوتلیکی از درد مخدر از نیمروز به کابل آمده و با مقداری موافعالً ، میباشد
اطاق هـای  یت و با هیات اعزامی پرسونل فوق الذکر داخل اقدام شده هوتل متذکره را تثببود باش مینماید.

در نتیجـه  از بیکهوتل مورد تفتیش قرار میدهند که در نتیجه یکتن هوتل مذکور را بحضور داشت مالک 
طبـق  وبار جامه بدست آمـده  همواد مخدر تحت نام مت امفتامین مع) کیلو گرام٣تالشی از بیک مقدار (

) کیلو گرام و نتیجه تست البراتواری آن مت ٢.٩٤٠محضر تشریح وزن خالص مواد مخدر بدست آمده (
قضیه وارد وبه ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گیریبعد از دست. و متهمامفتامین مثبت تثبیت گردیده است

محکمه اختصاصی ابتدائیه مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه در جلسه قضـایی مـورخ    
) ٢,٩٤٠در قضیه انتقال مقـدار ( متهم را حقیقی قضیه به اتفاق آراء طرفین بحضور داشت ١/٩/١٣٩٩

) کود جزا بـه  ٢١٤و ٢١٣) و رعایت ماده (٣٠٣) ماده (٢) فقره (٥کیلو گرام مت امفتامین طبق بند (
) قانون مبارزه با مـواد مخـدر و   ٣٢هکذا طبق ماده (ومدت پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات 

) قانون متذکره به محـو مقـدار   ١٩سیم کارت آن و طبق ماده (هه یک سیت مبائیل معمسکرات به مصادر
است . اما قضیه نسبت عـدم قناعـت   نمودهتامین بدست آمده اصدار حکم ) کیلو گرام مت امف٢,٩٤٠(

اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه طرفین  قضیه محول محکمه 
به اتفاق آراء و بحضور داشت حقیقی طرفین متکی به حکـم   ٢٦/٩/١٣٩٩علنی قضائی مورخ در جلسه

) قانون اجراآت جزائی فیصله محکمه ابتدائیه ٢٦٧) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده (٥٤ماده (
را تائید نموده است .


