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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
٢/١٢/١٣٩٩مؤرخ ) ١٩٩٩-١٩٢٤(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:
دادی قضایای دولت:موضوع: در رابطه به قرار استر

ریاست محترم عمـومی قضایای دولت وزارت ٢٣/٦/١٣٩٩) مـؤرخ ١٨٢٢استهدائیه شماره (
) ٨) مـاده ( ٦و ٥عـدلیه در رابطـه به مشکالت قانونی، حقوقی و تطبیقی احـــکام فقرات (

ـ  اً  قانون قضایای دولت و اجراآت چندگانه محاکم در قـبال قرار استردادی قضایای دولت، جنس
غرض ابراز نظر بریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات  ٣/٧/١٣٩٩) مؤرخ ١٨٨ذریعه نامه (

محول  ومدققین قضائی در مورد ذیالً  ابرازنظر نموده اند.
) قانون قضـایای  ٨) ماده (٥((بنظرما، در صورتیکه اداره قضایای دولت طبق صراحت تعدیل فقره (

در مدعی بهای که سفید باشـد  ٣٠/٦/١٣٩٢) مؤرخ ١١١٥دولت منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (
(عمرانات و تغییرات  در آن صورت نگرفته باشد) قرار استردادی را صادر نماید، دریـن صـورت   
معترض میتواند طبق احکام قانون علیه نماینده قضایای دولت در پیشگاه محکمه اقامه دعوی نماید و 

لت قطعی گردد شخص غاصب به ـارنوالی معرفـی   در صورتیکه حکم محکمه به نفع قضایای دو
میگردد.

قابل ذکر است اگر در مدعی بها عمرانات و یا تغییرات  صورت گرفتـه باشـد طبـق هـدایت     
٢٦/١/١٣٩٦) مـورخ ١٢٥٤) قانون تنظیم امور زمین داری  منتشرۀ جریـدۀ رسـمی (  ٩٣ماده(

اجراآت قانونی صورت گیرد))
مقام محترم ٢٧/٨/١٣٩٩م با اصل نظر تدقیقی در جلسه مؤرخ حینیکه تفصیل جریان موضوع توأ

) هدایت ذیل صدور یافت.٦٢٦شورایعالی مطرح که طی تصویب شماره (
((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است غرض توحید اجراآت به محاکم و مراجع 

مربوط متحدالمال گردد.))
تدقیقی که مورد تائید مقام محترم شورایعالی قرار گرفته مراتب منـدرج تصویب شماره فوق و نظر

است بدینوسیله به عموم محاکم استیناف و مراجع مربوط تعمیم میگردد تا آنرا به مراجـع ذیـربط   
خویش تکثیر نموده وفقاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.
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لیکنه: قضاوتوال عنایت اهللا حافظ

(مقاصد)(مقاصد)د اسالمي شریعت موخېد اسالمي شریعت موخې
)٢٦(

فهرست:

٥..............................:يکانیبعلماووهتوېالندپهېلېبېنیوونکوبشپد
٨.............................................................شیومپنوویپودموخود

لورم: د شرعي مصلحتونو بشپوونکي
دا د شرعي حکمونو هغه وله ده چې ولو ضروري، حاجي او تحسیني موخو ته ارزت ورکـوي،  

، په دې اه امام غزالي رحمه اهللا وايي: مقاصد خپلو پویوو ته ١بشپوي یې او شتون یې متحقق کوي
و کې واقع کېي، چې بیـا د هغـوي   په داسې تو ه ویشل کېي چې ينې یې د ضروریاتو په پ

پسې د هغو بشپوونکي او تکمیلوونکي پېوسته کېي، ينې يې د حاجیاتو په پو کې واقع کېي، 
چې بیا د هغوي پسې د هغو بشپوونکي او تکمیلوونکي پېوسته کېي او ينې یې بیا د پراخوالي او 

اما د هغوي پـه  حاجیاتو برید ته نه رسېي،آسانوالي په پو کې واقع کېي، چې د ضروریاتو او 
وسیله بریا، پراخوالی او آسانتیا ترالسه کېي، چې همدا چاره په خپل ذات کې ددې اسالمي آسـانه  
شریعت موخه ده، چې ددې پسې هغه ه پېوسته کېي چې د تحسین او بشپوونکي په حکم کـې  

م شاطبي رحمه اهللا وايي: ددې پويوو هـرې  ، اما٢راي، چې بریا ددې بشپولو سره رامنته کېي
پو  پسې بشپوونکي او تکمیلوونکي په داسې توه پېوسته کېي،  که چېرته یې مو نه شـتون  

٣اکل کو د اصلي پو حکمتونه ورسره نه وېي.

.۱/۱۳۶مخکین مرجع، ١
.۱/۴۱۷. او المستصفی، ۱۶۲-۱۶۱شفاء الغلیل، ٢
.۲/۲۴الموافقات، ٣
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:١یاشاره کییې په الندې توه ،زیاتی دندې لري چې ينوتهیاد بشپوونکي 
اجي او تحسیني موخو خه چې کوم هدف مراد دی، هغې ته د خلل دننه کېدو د ضروري، ح-۱

خه مخنیوی.
پرته له اصلي مقاصدو، نور تبعي مقاصد متحقق کوي، لکه په نکاح کې د کفاءة (سـیالوالی) او  -۲

مهر مثل شرط ل، که په دې سره د ې او مېه ترمن نورې تبعي موخې لکه مینه او همغـي  
کېي، چې په دوي سره اصلي موخې کلکوالی او مالت مومي.رامنته

د اصلي موخو د ترالسه کولو په الر کې د مفاسدو لرې کول، ولو که هغه پ یا مرجـوح وي  -۳
اما بیا هم ترېنه ه کول یو مطلوب امر دی، لکه په قصاص کې مماثلة (برابروالی).

شنايي.د بشپ کای شوي د انور کال او ورسره ا-۴
چې په داسې توه باید غوره شي چـې د  هره سره سره په بشپوونکي کې دا شرط دیخو ددې 

اصل پر باطلولو را ونه ري، که هر بشپوونکی چې د هغې غوره کول د اصل د باطلولو المـل  
:٢ري صحت نه لري او دا د الندې دوو دالیلو له کبله

نکی باطلېي، که بشپوونکی د خپل اصل سره، داسې دی لومی: په باطلولو د اصل سره بشپوو
لکه صفت او موصوف، نو چې کله د صفت غوره کول د موصوف د لرې کولو المل ري له دې 

خه د صفت لرې کول هم الزمي کېي.
دوه یم: که چېرته داسې اکل کو چې اصلي مصلحت له فوت کېدو سره، سره بیا هم بشپوونکی 

کېي، نو بیا خو د اصلي مصلحت السته راول که غوره دي چې د دواو ترمن مصلحت ترالسه
توپير روانه دی.

د بشپوونکو ینې بېلې په الندې توه بیان کي:علماوو 
د نفس ساتنه یو این کلي اصل دی، خو د نارینتوب ساتنه بیا ه ل شوې، نـو د نجاسـاتو   -۱

موخه شوی، ترو د نارینتوب و وي نېکې کنې او عادات ترسره حراموالی د نارینتوب ساتنې په 
کي، خو که کله اتیا پېه او د نفس ساتنه د نجاساتو کارونې پورې وتل شي، بیا یـې کـارول   

٣غوره دي.

.۳۴۲ووره! مقاصد الشریعة و عالقتها بألدلة، الیوبي، ١
.۲/۲۶الموافقات، ٢
.۲/۲۶الموافقات، ٣
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اصلې راکه ورکه (بیع) ضروري او د دوکې او جهالت منع بشپوونکې ده، نو که چېرته پـه  -۲
١شتون شرط وو، د راکې ورکې دروازه به بنده شي.وله کې د دوکې نه 

د ظالمو حاکمانو سره جهاد او د والي شتون ضروري چاره ده، خو په والي کې عـدالت بیـا   -۳
بشپوونکی ددغې ضرورت دی، اما کله چې بشپوونکی د اصل پر بطالن راري بیا معتبر نه ل 

٢ه د جهاد امر شوی.کېي، چې له همدې کبله د ظالمو حاکمانو سر

د دین ساتنې په موخه، لمون کول ضروري امر دی، خو د لمون د رکنونو بشپول بیا ددغـې  -۴
کولو توان و وضروري چارې بشپ ي، خو که چېرته داسې وي چې یو شخص د لمونونکی بلل کې

نه ده چې ه يې په نه لري او یا یې د رکنونو په بشپولو کې له حرج سره مخ کېي، بیا پرې الزمي
توان کې نه وي هغه دې ترسره کي او یا دې ان له حرج سره مخ کي، بلکې د رخصـت پـر   
بنس دې د خپل توان سره سم لمون وکي، همدا شان د عورت پول د لمون لپاره ه امر دی، 

ې عورت پولـو  خو که چېرته يې په مطلقه توه الزمي کو، د هغه چا لپاره به لمون ناشونی وي چ
٣لپاره ه و نه مومي.

د لو شرابو ل که حرام دي چې مفضي کېي د ېرو شرابو لو ته، چې پـر همـدې   -۵
، که چې دا د عقل ساتنې په چـاره  ديباندې نبيذ (د انورو او خرما اوبه) هم قیاس کای شوي

٤نکي دنده لري.وکې د بشپو

که شرط شوی چې قصاص د زجر او زه یخوالي لپاره جایز په قصاص کې مماثلة (برابروالی)،-۶
٥شوی، چې دغه چاره پرته له برابروالي خه السته نه راي.

د صغیرې ورکول د مهر مثل په بدل کې سیال شخص ته مناسبه چاره ده، خو د نکاح له اصلي -۷
و خه هـم ترالسـه   اتیا خه په کمه پو کې واقع ده، که د شارع موخه پرته له دې شرطون

ترحم اوچې له نکاح خه نسل، مينه، سکوندای شيیده موخه هغه مهال بشپه کېدای شي اما یا
٦رامنته او دوام ومومي.

خپله مخکین مرجع.١
.۲/۲۷مخکین مرجع، ٢
.۲/۲۸مخکین مرجع، ٣
.۱/۴۱۷. او المستصفی، ۱۶۵ووره! شفاء الغلیل، ٤
.۱۶۴ء الغلیل، . او شفا۴۱۷/ ۱المستصفی، ٥
.۱۶۷. او ۱/۴۱۸مخکین مراجع، ٦
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د قضاء حاجت په آدابو ان سمبالول او د پاکوالي په مستحباتو عمل کول، لکه له ـي اخ  -۸
طهارت (پاکوالی) بشـپوي، چـې لـه    خه پېل، په غسل کې درې لې مينل هغه ه دي چې 

١تحسینیاتو خه شمېرل کېي.

د دین ساتنې په موخه لمون فرض کی، خو په جماعت سره یې اداء کول او پـه آذان  هلالج لجاهللا -۹
بشپه او غوره توه وشـي،  په سره یې اعالنول، ددې لپاره بیان شوي ترو د دین ودرول او ساتنه  

الت کې لمون د آسانتیا او پراخوالي راوستلو المله لن کی، چې دا لکه رنه چې یې د سفر په ح
چاره له حاجیاتو خه شمېرل کېي، خو دغه چاره یې بیا د دوو لمونونو ترمن په جمعـه کولـو   

٢سره د رخصت په موخه ال بشپه کې.

مـی یـا   د بدعاتو حراموالی د دین ساتنې چاره بشپوي، په دې مانا چې بـدعت دیـن نی  -۱۰
باطلوي، نو ددې لپاره چې دین ته غاه ایودنه بشپه، بندي سوچه او له کمـوالي، زیـاتوالي او   

٣بدعات حرام کي.هلالج لجالسوهنې خه خالي شي، اهللا 

په خطأ قتل کې د یت اچول پر عاقله وو د قاتل باندې یو ول آسانتیا ده، خو دا چې دیت به -۱۱
ري او په لو لو برخو بې یې ورکوي، ترو پورې یې اداء کول هغه وک ورکوي چې توان یې ول

٤پرې آسانه شي دا چاره یې نوره هم په ه توه بشپه کې.

وروسته له دې چې د مصلحتونو ولونه مو د هغوي د پویوو په نظر کې نیولو سره د قوت له پلـوه  
چې د کر پـر مهاـل ضـروري    درته واندې کل، دا هم اینه ده چې اوس دېته هم اشاره وکو

مصلحتونه پر حاجې او تحسیني مصلحتونو باندې لومیتوب او همدا شان حـاجي مصـلحتونه پـر    
باندې د کر پـر  وبیا د دوي هریو پر خپلو بشپوونکتحسیني مصلحتونو باندې لومیتوب لري او 

مهال لومیتوب لري.
روري موخې د حاجي او تحسیني موخو لپـاره  امام شاطبي رحمه اهللا وايي: په اسالمي شریعت کې ض

، او ددې لپاره یې قاعده ایې ده ترو د درې ونو موخو ترمن ایکې په سم ول پـه  ٥اصل دی
:١الندې توه سره و پېژندل شي

.۱/۱۳۹ووره! المقاصد الشرعیة، للخادمي، ١
.۲۱۲-۲۱۱. او مقاصد الشارع، محمد عبدالعاطي، ۲/۲۴الموافقات، ٢
.۱/۱۳۸المقاصد الشرعیة، للخادمي، ٣
.۲۱۲ووره! مقاصد الشارع، محمد عبدالعاطي، ٤
.۲/۳۱الموافقات، ٥
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ضروري د حاجي او تحسیني لپاره اصل دی.-۱
د ضروري له و سره په مطلقه توه حاجي او تحسیني هم وېي.-۲
د حاجي او تحسیني له و سره ضروري نه وېي.-۳
کله کله په مطلقه توه د حاجي یا تحسیني له و سره په یو ول د ولونو ضروري هـم  -۴

وېي.
مناسبه ده چې د حاجي او تحسیني ساتنه د ضروري لپاره وشي.  -۵

د موخو د پویوو پنم ویش
کتاب األشباه و النظائر کې پنم ویش د مقاصدو ویش لره په النـدې  امام سیوطي رحمه اهللا په خپل 

:٢توه ور اضافه کی دی
ضرورت: دا هغه برید ته ویل کېي که چېرته شخص له ممنوع شیانو خه ه وا نه خلي لـه  -۱

منه ي او یا هالکت ته نېدې کېي، لکه خوراک او جامې ته مضطر (امن) شخص، په دې مانا 
ېرته نور هم په لوه او یا لو پاتې شي مري او یا یې یو غی له منه ي نو په داسې حالـت  که  چ

کې ورته د حرامو شیانو خه ه اخېستل مباح عمل دی،(چې دا مرتبه د ضرورياتو خه لوېـدلې  
پو ده).

تـه  حاجت: دا هغه برید دی چې که چېرته وی شخص د خوراک لپاره ه و نه مومي هالکت -۲
نه رسېي، بلکې په سخت او تکلیف کې به وي، چې دا حالت حرام نه مباح کـوي، امـا د روژې   

خوراک مباح کوي ورته،(چې دا د ضرورياتو پو ده).
منفعت: دا هغه برید دی لکه وک چې د غنمو و، د پسه غوې او غو خوراک کولـو  -۳

اشتها ولري،(چې دا د حاجياتو پو ده).
: دا هغه برید دی چې وک د بادامو او خوو خه د جوې شوې حلوا او یـا هـم د   زینت-۴

ورېمو یا کتان خه د جوو شوو جامو د اغوستلو شوق ولري،(چې دا د تحسینیاتو پو ده).
فضول: دا هغه برید دی چې شخص د حرامو په خوراک سره پراخي راولي، لکه د سـرو زرو  -۵

ل،(چې دا د تحسینیاتو خه ور ها خوا پو ده).لوو کارول یا د شرابو 
اما پنمه پو د معتبرو مصلحتونو له ک خه بهر، یوه مفسده پو ده، خو د زینت پـو د  

منفعت پو بشپوي او دواه له تحسینیاتو خه شمېرل کېي.

خپله مخکین مرجع.١
.۱/۱۴۲األشباه والنظائر، للسیوطي، ٢
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داسې اتیـا ده چـې   خو د لومن او وروستن پويوو لرې کول د انسان له واقعي ژوند خه یوه 
پر بریدونو تېری بلل کېي او باید لـرې  هلالج لجسترې پرې نه شي پېدالی، که چې دا دواه د اهللا 

١کولو ته یې سمه پاملرنه وشي.

چې دولت په دې برخه کې ستر رول لري او کوالی شي د ترغیب او ترهیب خه په ې اخېستنې 
٢برابر کي.سره د اسراف مخه پ او امنو ته این شیان 

رنده شوه چې اوس د ضرورياتو، حاجیاتو او تحسینیاتو تاو تر موخو پورې نه بلکې تر وسـایلو  
پورې دی، ترو هغوي ته په عمل کې تحقق ورکي، نو ومره چې وسایل غتلي کېي تر هماغه 

٣بریده ضروریات، حاجیات او تحسینیات خپلو مناسبو پویوو ته رسېي.

.۵۹-۵۸ووره! نحو تفعیل المقاصد، ١
خپله مخکین مرجع.٢
.۴۸- ۴۷مخکین مرجع، ٣
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ألیف: جمعی از علمای جید افغانستان ت
ویراستار: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

تمسک القضات االمانیهتمسک القضات االمانیه
فصل سوم

فهرست:

١٠................................................مسروقهمالاحکاموسرقتحدیاجراتیفیکانیبدر
چهارمفصل

١٦.....................................................................)راهزنان(قیالطرقطاعاحکامانیب
دومباب

١٩...................................................................فصلچهاربرمشتملزناحدانیبدر
اولفصل

١٩.....................................................................آناقرارتیفیکوزنایمعنانیبدر
دومفصل

٢٣..........................................................................نازحدیاجراتیفیکانیبدر
سومفصل

٢٥.........................................نباشدحدموجبکهیوطوباشدحدموجبکهیوطانیبدر
چهارمفصل

٢٨....................................................................................زناشهادتانیبدر
سومباب

٣٢..................................................................................)خمر(شربانیبدر

در بیان کیفیت اجرای حد سرقت و احکام مال مسروقه
ست سارق، به نص کالم اهللا ثابت است. (هدایه): قطع کردن د١٩٥ماده 
: هرگاه حد سرقت با شرایط شرعی آن بر سارق واجب شود، اگر قاضی به اجـرای  ١٩٦ماده 

حد، حکم نکند، گناه کار میگردد. (حمادیه)
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صاحب مال حاضر نشود و دعوای سرقت نکند، بر سارق قطع دسـت  که : تا زمانی ١٩٧ماده 
)الزم نمی آید. (هدایه

ال خـود را  ـ: برای قطع دست سارق، شرط است که مالک مال، دعوای سرقت م١٩٨ماده 
باالی سارق اقامه نماید.

هم چنان شرط است که مالک مال در وقت ادای شهادت و قطع دست سارق حاضـر باشـد.   
(منح الغفار)

ق ربـو  : هرگاه شخصی مالی را از شخص دیگری به طور امانت، یا غصب یا به طری١٩٩ماده 
(سود) یا به اجاره، یا به بضاعت، یا به ارادۀ خرید و یا به صورت رهن (گروی) گرفته باشد، اگر آن 
مال را کسی به سرقت ببرد، هر یکی از آن ها (مالک مال و ذوالید) میتوانند قطع دست سـارق را  

مطالبه نمایند.
ه داشته باشند مثل پدر یـا  هم چنان کسان دیگری غیر از مالک که والیت حفظ مال را به عهد

وصی، میتوانند قطع دست سارقی را که مال مذکور را از نزد آنها به سرقت برده باشد، مطالبه کنند.
کـه  -گروه دهند–مالک آن مال نیز میتواند قطع دست همان سارق را مطالبه کند، مگر راهن 

قطع دست سارق را مطالبـه کنـد.   باید اول دین داین (مرتهن، گروگیرنده) را ادا نماید و آن گاه
(کافی)

: هرگاه سارق پیش از مرافعه به قاضی مال مسروقه را به مالکش بدهد قطع دست بر ٢٠٠ماده 
او الزم نمی آید و در صورتیکه سارق بعد از شهادت شاهدان و بعد از حکم قاضی، مال مسروقه را 

ادا نماید، قطع دست بر وی الزم می گردد.
شهادت شاهدان و پیش از حکم قاضی، مال مسروقه را بـه مالـک آن بدهـد،    هرگاه بعد از

استحساناً قطع بر وی الزم می آید.
هرگاه مال مسروقه را به پسر مالک یا به ذی رحم مالک بدهد، اگر آنها در عیال مالک (داخـل  

گردد.عایلۀ مالک) نباشند، قطع الزم می آید و اگر در عیال مالک باشند، قطع الزم نمی 
هرگاه مال مسروقه را به زوجۀ مالک یا مزدور ماهانه و ساالنه یی وی بدهد، قطـع الزم نمـی   

شود.
اگر مال مسروقه را به والدین مالک و یا به جد و جدۀ وی بدهد که در عیال وی نباشند، قطـع  

الزم نمی شود. (کافی)
شود، یک حـد کـه   : هرگاه شخصی چند بار مرتکب سرقت شده وانگهی گرفتار٢٠١ماده 

عبارت است از قطع یک دست وی بر وی اجرا می گردد، زیرا مقصود از اجرای حد انزجار از فعل 
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بد است. به خالف کسی که یکبار سرقت نماید و حد بر وی جاری شود در صورتیکه بـار دیگـر   
عـث  می شود، زیرا یقین حاصل شده که اجرای حـد اول با یسرقت نماید دوباره حد بر وی جار

انزجار وی نگردیده است و بار دیگر مرتکب جرم سرقت شده است (محیط)
: هرگاه شاهدان باالی سارق گواهی دهند و سارق پیش از حکم قطع یا بعد از حکم ٢٠٢ماده 

قطع فرار نماید و بعد از مدت تقادم (مرور زمان) گرفتار شود، قطع دست بر وی الزم نمی آید.
مرور زمان)، مأمورین سرکاری (پولیس و مؤظفین کشف و گرفتـاری)  اگر پیش از زمان تقادم (

او را دستگیر نمایند، قطع دست بر وی الزم می گردد. (مبسوط)
: حد سرقت عبارت از آن است که دست راست سارق از قسمت بند دسـت قطـع   ٢٠٣ماده 

ون ریزی متوقـف  گردد و بعد از قطع آن سر ساعد (محل بریده گی) را در روغن داغ کنند. (تا خ
گردد). (هدایه)

: قیمت روغن و هرچه که در آن صرف شود، بر ذمۀ سارق میباشد. (بحر رایق)٢٠٤ماده 
: اگر دست راست وی (سارق) شل یا ناقص االصابع باشد، همان دسـت وی قطـع   ٢٠٥ماده 

شود. (التبیین)
ستش شل باشد، دسـت  : اگر دست چپ او (سارق) شل و یا مقطوعه باشد یا پای را٢٠٦ماده 

راست سارق را قطع نکنند.
همین حکم است در صورتیکه انگشت ابهام دست چپ سارق، شل یا مقطوعـه باشـد یـا دو    

انگشت دست چپ وی غیر از ابهام، شل یا مقطوعه باشد.
اگر یک انگشت وی غیر از ابهام، شل یا مقطوعه باشد، دست راست او بریـده مـی شـود.    

(هدایه)
: اگر انگشت های پای راست او (سارق) مقطوعه باشد، دیده شود، اگـر ایسـتاده   ٢٠٧ماده 

میتوانست و توان راه رفتن را داشت، دست او را میتوان قطع نمود، و اگر توان راه رفتن بـا آن را  
نداشت، دستش را قطع نکنند. (مبسوط)

زدی کند، پای چپ او را : هرگاه دست راست سارق را قطع نمایند، و او بار دیگر د٢٠٨ماده 
قطع کنند و اگر برای بار سوم سرقت نماید، او را جزای تعزیری دهند و حبس نماینـد تـا کـه از    

دزدی توبه کند. (هدایه)
: در صورت فوق امام (پادشاه، رئیس دولت) میتواند، سارق متکرر را سیاستاً به قتـل  ٢٠٩ماده 

د. (سراجیه)برساند، زیرا وی ساعی بالفساد پنداشته میشو
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: رواست که دزد را بعد از تطبیق حد، بندی نمایند تا زمانی که از دزدی توبه کنـد.  ٢١٠ماده 
(حمادیه)
: هرگاه در دست مدعی علیه دو حق جمع شود، یکی قصاص و دوم حد سرقت، اول ٢١١ماده 

قصاص را بگیرند و در سرقت تاوان مال مسروقه الزم می شود.
حکم قضا، قصاص را عفو نماید یا به محکوم  علیه مصالحه کنـد، در آن  هرگاه مدعی، بعد از 

زمان دست او (سارق) را به حد سرقت قطع نمایند. (مبسوط)
: هرگاه حاکم به جالد حکم نماید که دست راست او (سارق) را قطع کند، اما جالد ٢١٢ماده 

مـی آیـد، لـیکن در صـورت     عمداً یا خطأً دست چپش را قطع نمود، هیچ چیزی بر جالد الزم ن
عمدیت، جالد را تأدیب نمایند. (فتح القدیر)

: هرگاه جلَّاد هردو دست سارق را قطع کند، دست راست وی برای حـد سـرقت   ٢١٣ماده 
محسوب میگردد و دیت دست چپ وی بر ذمۀ جالد الزم میشود. (محیط)

و گفت کـه همـین   : اگر در صورت فوق خود سارق دست چپ خود را بر آورده٢١٤ماده 
دست راست من است، بر جالد هیچ چیزی الزم نمی آید. (محیط)

: هرگاه حاکم مجمالً به جالد حکم بدهد که دست او (سارق) را قطع نماید و جالد ٢١٥ماده 
دست چپ سارق را قطع کند، بر جالد هیچ چیزی الزم نمی آید. (فتح القدیر)

دست چپ سارق را قطع کند، نیز بر قطع کننـده  : اگر غیر از جالد، کسی دیگری٢١٦ماده 
چیزی الزم نمی آید. (هدایه)

: هرگاه سارق دست راست نداشته باشد، پای چپ او را قطع نمایند. (عتابیه)٢١٧ماده 
: هرگاه سرقت در هنگام شدت سرما یا شدت گرما ثابت شده باشد و در قطع دست ٢١٨ماده 

حبس نگهدارند تا زمانی که هوا تغییر یابد.سارق خوف مرگ وی باشد، سارق را در
در صورتیکه در قطع خوف مرگ نباشد، در قطع درنگ نکنند. (مبسوط)

: هرگاه پادشاه حکم به قطع دست سارق نماید، اگر مدعی قطع (صاحب مال) او را ٢١٩ماده 
عفو کند، عفو وی باطل است. (ایضاح)

قطع کنند و مال مسروقه را مالک آن به دزد : اگر قاضی حکم کرد که دست دزد را٢٢٠ماده 
هبه نماید و تسلیم کند یا آن را به وی بفروشد، قطع الزم نمی آید. (فتح القدیر)

: اگر مال مسروقه را کسی دیگری از دست دزد به غصب بگیرد و غاصب تاوان آن ٢٢١ماده 
را برای مالک مال بدهد، بر دزد قطع الزم نمی آید. (عتابیه)
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: اگر دست سارق بریده شود مال بعینه موجود باشد، به مالک آن واپس داده شـود.  ٢٢٢ماده
(هدایه)

: هرگاه دست دزد بریده شود و بعد ازان مال مسروقه تلف گردد یا دزد آنرا تلـف  ٢٢٣ماده 
نماید، ضمان مال بر دزد الزم نمی آید، زیرا که قطع دست و تاوان مال هردو با هم جمع نمی شود. 

السراج الوهاج)(
: هرگاه دزد مال مسروقه را به کسی هبه کرده و یا فروخته بود، مال را به مالک آن ٢٢٤ماده 

واپس بدهند و مشتری هر قدر قیمتی که داده است، از دزد بگیرد.
اگر مال تلف شده باشد، بر هیچ کس تاوان آن الزم نمی آید.

شند، تاوان آنرا به مالکش بپردازند و مشتری هر اگر مال را مشتری یا موهوب له، ضایع کرده با
اندازه قیمتی که به سارق داده باشد به تمامی آن از نزد سارق مطالبه کرده و از وی بگیرد. (محیط)

: هرگاه شخصی مال های چند نفر را به سرقت برده باشد و هنوز دسـت وی قطـع   ٢٢٥ماده 
وی الزم میگردد و ضمان مال هیچکس از آنها نشده باشد، برای همه سرقت هایش یک بار قطع بر

بر وی الزم نمی آید. (هدایه)
: اگر پیش از قطع دست دزد، مال تلف شود یا خود دزد آنرا تلف کند، پـس اگـر   ٢٢٦ماده 

مالک از وی تاوان مال را بخواهد، قطع الزم نمی شود و اگر قطع دست او را اختیار کند ضـمان  
(محیط)مال بر وی الزم نمی گردد.

: هرگاه مال مسروقه را کسی دیگری از دست دزد، به غصب بگیرد و دسـت دزد  ٢٢٧ماده 
قطع گردد و بعد از قطع مال در دست غاصب ضایع گردد، تاوان مال بر عهده یی غاصب است نـه  

بر ذمه یی دزد. (ایضاح)
یک دزدی دست : اگر چند نصاب را از یک نفر به چند بار دزدی کند و مالک برای ٢٢٨ماده 

وی را قطع نماید، ضمان نصاب های مسروقۀ دیگر بر دزد الزم نمی آید. (غایۀ البیان)
: هرگاه دزد جامه یی را دزدیده و در خانۀ مالک آن را پاره کرده و آنگـاه از حـرز   ٢٢٩ماده 

قطع دست بیرون آورد، طوری که بعد از پاره کردن قیمتش نقصان پذیرفته و ده درهم را پوره نکند، 
بر دزد الزم نمی آید.

اگر بعد از بیرون آوردن پاره کرد و نقصان قیمت جامه به وجود آمد، قطع دست بـر وی الزم  
میگردد.

اگر دزد در داخل حرز جامه را پاره کرده و آنگاه آنرا بیرون آورد که هنوز (بعد از پاره کردن) 
آن قلیل و ناچیز باشد، باالتفاق قطع دست بر هم قیمت آن ده درهم بوده باشد، در صورتیکه نقصان 



تمسک القضات االمانیه قضاء

١٥

دزد الزم میگردد. اما اگر نقصان فاحش رسیده باشد، هرگاه مالک مال، جامۀ مسروقه را با تـاوان  
نقصان آن بگیرد، یا جامه را به دزد واگذار نماید و قیمت مکمل آن را از وی اخذ نماید، در هر دو 

بسوط)حال قطع دست بر دزد الزم نمی شود. (م
: نقصان فاحش آن است که قسمتی از عین مال و قسمتی از منفعت آن از بین برود و ٢٣٠ماده 

نقصان قلیل و ناچیز آن است که منفعت آن باقی بماند لیکن مال عیب دار گردد. (البحر الرایق)
به دزد : هرگاه از اثر پاره کردن مال تلف شود، دزد باید قیمت آن را بپردازد و جامه ٢٣١ماده 

تعلق میگیرد و قطع دست الزم نمی گردد.
معنای تلف شدن مال آن است که قیمت آن کمتر از نصف باقی بماند. (التبیین)

: هرگاه دست دزد بریده شود و دزد پارچۀ مسروقه را قطع کرده و هنـوز ندوختـه   ٢٣٢ماده 
باشد، آن پارچه را به مالک آن بدهند. (مبسوط)

ارچه را قطع کرده و جامه دوخته باشد و دست دزد بریده شود جامه بـه  : اگر دزد پ٢٣٣ماده 
دزد تعلق میگیرد و ضمان الزم نمی آید. (عتابیه)

: اگر دزد پارچه یی مسروقه را به رنگ سرخ رنگ داده باشد و دسـت دزد بریـده   ٢٣٤ماده 
شود، پارچه از وی گرفته نشده و ضمان قیمت آن هم الزم نمی گردد. (کافی)

: اگر دست دزد بریده شود و بعد ازان پارچه یی مسروقه را به رنگ سـرخ رنـگ   ٢٣٥اده م
کرده باشد، پارچه به مالک آن مسترد می شود. (البحر الرایق)

: اگر دزد پیش از قطع دست یا بعد از آن پارچه یی مسروقه را برنگ سرخ یا سـیاه  ٢٣٦ماده 
ز قطع رنگ کرده باشد، آن را مسترد نسازند. (فتح رنگ کرد، آن را به مالکش بدهند و اگر پیش ا

القدیر)
: اگر دزد، درهم های مسروقه را ذوب کرده باشد یا چوری و کَرۀ سـاخته باشـد،   ٢٣٧ماده 

مالک میتواند آن ها را از وی بگیرد.
اگر دزد برنج را دزدی کرده و از آن صراحی ساخته باشد یا آهن را دزدیده و از آن زره (لباس 

نگ) جور کرده باشد، به مالک مسترد نمی گردد. بر همه اسباب همین حکم است. یعنـی اگـر   ج
دزد، اصل مال مسروقه را تغییر داده باشد پس در صورتیکه این تغییر دادن در جانب نقصان به عمل 

آمده باشد، حق از مالک مال است. (مبسوط)
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فصل چهارم
بیان احکام قطاع الطریق (راهزنان)

: برای قطاع الطریق شرایط مخصوصی است به قرار ذیل:٢٣٨ماده
آنکه آن ها (قطاع الطریق، راهزنان) را شوکت و قدرت به اندازه یی باشد که مسافران بـا  -١

آن ها مقابله و مقاومت کرده نتوانند و بر مسافران راهزنی کرده باشند، برابر است که با سالح یا با 
و یا با سنگ و غیره راهزنی کنند.عصای کبیر، یا با سوته چوب

آنکه در بیرون شهر راه زنی کنند گرچه کمتر از یک منزل مسافت باشد یـا در شـهر در   -٢
وقت شب آمده به راهزنی بپردازند، بر آنها حکم قطاع الطریق است.

آنکه راهزنی در دار اسالم باشد نه در دار حرب.-٣
ن و پیش از رسیدن مال به مالک آن گرفتـار شـوند.   آنکه قطاع الطریق پیش از توبه کرد-٤

(تاتارخانیه)
: از هر چیزی که حد سرقت ساقط می شود، حد راهزنی نیز ساقط میگـردد، مثـل   ٢٣٩ماده 

شبهۀ ملک و غیره، مگر احکام حرز و گرفتن مال به طور خفیه در راهزنی شرط نیست. (حمادیه)
مسلمان و یا ذمی را بگیرند. (هدایه): شرط است که قطاع الطریق مال ٢٤٠ماده 
: حد قطاع الطریق به کالم اهللا ثابت است و آن عبارت است از قتل کردن، یا بر دار ٢٤١ماده 

کشیدن و یک دست و یکپای مخالف آنها را قطع کردن و مقید داشتن آنها. (هدایه)
قدرت سرکشـی  : هرگاه جماعتی (گروهی) از سرکشان خروج کنند یا یک نفر که٢٤٢ماده 

داشته باشد به ارادۀ راهزنی خروج نماید و پیش از قتل وغارتگری گرفتار گردند، در این صـورت  
پادشاه، آنان را محبوس نماید تا زمانی  که توبه کنند. (هدایه)

: هرگاه قطاع الطریق (راهزنان) مردم را ترساندند (سبب تخویف عابرین شوند) امـا  ٢٤٣ماده 
رسانند و مال کسی را نگیرند، برای آنها حبس تعزیری الزم می آید تا زمـانی بـه   کسی را به قتل ن

حبس نگهداشته شوند که توبه کنند یا بمیرند. (السراجیه)
ال بـه  ـ: هرگاه قطاع الطریق (راهزنان) مال مسلمانان یا مال اهل ذمه را بگیرند و م٢٤٤ماده 

تقسیم شود، حصۀ هر یک از آنان یا قیمت آن بـه  مقداری باشد که اگر بر قطاع الطریق (راهزنان) 
اندازۀ نصاب حد یا بیشتر از آن برسد، در این صورت پادشاه میتواند دست راست و پـای چـپ   

راهزنان را قطع نماید. (محیط)
: هرگاه راهزنان هم مال را بگیرند و هم عابرین را مجروح نمایند، یک دست و یک ٢٤٥ماده 

تاوان مجروحیت بر آنان الزم نمی گردد. (السراج الوهاج)پای آنان قطع می شود و
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: هرگاه قطاع الطریق (راهزنان) مرتکب قتل شوند و مال را نگیرند پادشـاه آنـان را   ٢٤٦ماده 
حکم به قتل نماید و این قتل به طور حد است نه به طور قصاص، لذا اگر ورثۀ مقتول آنان را عفـو  

کند. (قدوری)کنند، پادشاه باید آن را قبول ن
: قتل به عصا باشد یا به سنگ و یا به شمشیر، همه برابر است، زیرا راهزنی به وسیله ٢٤٧ماده 

هر یک از آنها صورت گرفته میتواند. (هدایه)
: هرگاه قطاع الطریق (راهزنان) هم مرتکب قتل شوند و هم مال عابرین را بگیرنـد،  ٢٤٨ماده 

گر خواهد اول دست و پای آنها را به صورت مخالف از جانب در این صورت پادشاه مختار است: ا
یمین و یسار (راست و چپ) قطع نماید و سپس آنها را به قتل رسانده و بر دار کشد.

اگر خواهد آنها را به قتل رسانده و سپس بر دار بیاویزد و دست و پای شان را قطع ننماید.
آن این طور است که آنان را زنده بر دار کشد و اگر خواهد آنان را بر دار آویزان کند و طریق 

بر شکم های شان نیز بزنند تا آنکه بمیرند و تا مدت سه روز الش های آنها را بر سر دار نگهدارنـد  
و بعد ازان به اقارب راهزنان اجازه دهند تا الش های شان را برده و دفن نمایند. (کافی)

زنان) را بر دار نگه ندارند تا از تعفن آنها به مـردم  : بیشتر از سه روز (الش های راه٢٤٩ماده 
اذیت نرسد. (هدایه)

: هرگاه از میان گروه قطاع الطریق (راهزنان) یک نفر شان قاتل باشد، حد شرعی بر ٢٥٠ماده 
همه قطاع الطریق (راهزنان) جاری می شود. (قدوری)

د یا قریب محرم کسی که بر وی : هرگاه در زمرۀ راهزنان طفلی یا مجنونی شامل باش٢٥١ماده 
راهزنی گردیده است، شریک جرم راهزنان باشد، حد بر هیچ یکی از آنان الزم نمی آیـد. گـرفتن   

قصاص یا عفو از آن به اختیار ورثۀ مقتول است. (قدوری)
: همین حکم است در صورتیکه گنگی در زمرۀ راهزنان باشد، یعنی حد بر هیچ یکی ٢٥٢ماده 

نمی آید. (محیط)از آنان الزم
: هرگاه زنی در گروه راهزنان شریک باشد، بر هیچ یکی از آنان قطع الزم نمی شود. ٢٥٣ماده 

(خزانۀ المفتتین)
: هرگاه راهزنان همه زن باشند و آنها قتل و غارتگری  کنند، پادشاه آنها را به قتـل  ٢٥٤ماده 

برساند و تاوان مال را از ایشان بگیرد. (سراجیه)
: هرگاه بر قطاع الطریق (راهزنان) حد جاری گردد، تاوان مالی بر ایشان الزم نمـی  ٢٥٥ماده

آید. (محیط)
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: هم چنان بعد از اجرای بر قطاع الطریق (راهزنان)، ضمان قتل و جراحت بر ایشـان  ٢٥٦ماده 
الزم نمی گردد. (التبیین)

کسی را نگرفته باشند مگـر  : هرگاه قطاع الطریق (راهزنان) کسی را نکشته و مال٢٥٧ماده 
عابرین را مجروح کرده باشند، در این صورت در مجروحیتی که موجب آن قصـاص باشـد، بـر    
راهزنان قصاص و در مجروحیتی که موجب آن اَرش (دیت) باشد، اَرش الزم میگردد. این ها همـه  

حقوق صاحب جراحت (مجنی علیه) میباشد. (هدایه)
مال را گرفته و چیزی دیگری را به عمـل نیـاورد و سـپس از    : هرگاه راهزن تنها٢٥٨ماده 

راهزنی توبه کند و بعد از آن گرفتار شود، در این صورت بر او الزم است که مال را به مالـک آن  
بدهد و آنچه که تلف شده باشد، تاوان آن را ادا نماید. (سراجیه)

ال عـابرین را بگیرنـد و سـپس    : هرگاه قطاع الطریق (راه زنان) راهزنی کرده و م٢٥٩ماده 
راهزنی را ترک گفته و با اهل و عیال شان زندگی عادی خود را پیش گیرند، استحساناً حـد بـر   

ایشان الزم نمی آید. (مبسوط)
: اگر قطاع الطریق بعد از توبه کردن، گرفتار شوند و در وقت راهزنی مرتکب قتـل  ٢٦٠ماده 

که عفو نمایند یا قاتل را قصاصاً به قتل برسانند. تاوان مالی عمد شده باشند، ورثۀ مقتول، مختار اند
نیز الزم می آید. (هدایه)

: هرگاه شرکای یک قافله، یکی بر دیگری راهزنی کنند، حد شرعی الزم نمی آیـد.  ٢٦١ماده 
(هدایه)

: جرم راهزنی به یک دفعه اقرار مرتکب آن ثابت میگردد.٢٦٢ماده 
ر، انکار نماید، حد بر وی الزم نمی آید و اما آنچه را که از مال اقـرار  هرگاه راهزن بعد از اقرا

کرده باشد، بر وی الزم است تا آن را ادا نماید.
هم چنان راهزنی به شهادت دو نفر شاهدی که به مشاهدۀ راهزنی شهادت دهند یا به دو شاهدی 

ت می شود.که بر اقرار راهزن به عمل راهزنی، ادای شهادت نمایند، نیز ثاب
اگر یکنفر شاهد مشاهده باشد و یک نفر دیگر از اقرار راهزن گواهی دهد قابل قبول نمیباشـد.  

(فتح القدیر)
: هرگاه گواهان، گواهی دهند که رهزنان بر فالن شخص رهزنی کـرده انـد و در   ٢٦٣ماده 

بر قطاع الطریق صورتی که آن شخص (مجنی علیه) وارثی داشته باشد، تا که وارث او حاضر نشود، 
(راهزنان) حد جاری نمی گردد. (فتح القدیر)
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: هرگاه دزدان مال مردم را بگیرند و صاحب مال چند نفر را جمع کرده و به تعقیب ٢٦٤ماده 
دزدان بروند، در صورت همراه بودن صاحب مال با آنها، حالل است که با دزدان جنـگ و قتاـل   

نمایند.
که به خاطر مال قلیل و ناچیز خود گرچه کمتر از نصـاب هـم   هم چنان برای مردم جواز دارد

باشد، مقاتله نمایند و کسی را که برای تصاحب مال آنان مقاتله نماید، به قتل برسانند. (عالمگیری)
باب دوم

در بیان حد زنا مشتمل بر چهار فصل
فصل اول

در بیان معنی زنا و کیفیت اقرار آن
است که مرد عاقل و بالغ که گنگ و مجبور نباشد در دار اسـالم  : زنا عبارت از آن ٢٦٥ماده 

در فرج زنی که صاحب شهوت باشد یعنی صغیره و میِّت (فوت شده) نباشد و خالی از ملک و شبهۀ 
ملک باشد، وطی نماید. فرق نمی کند که مرد زن را بر خود قادر گرداند یـا زن مـرد را. (مـنح    

الغفار)
شفۀ (سر شرم گاه مرد) خود را داخل فرج زن نکند، حد الزم نمـی  : هرگاه مرد ح٢٦٦ماده 

آید، زیرا که داخل نکردن حشفه در فرج زنا نبوده و بلکه لمس شمرده می شود و بر مرتکـب آن  
تعزیر الزم می شود. (جامع الرموز)

جـام  : هرگاه مردی با طفل یا زن بیگانه و یا زوجۀ خود، عمل اغلَام (لواطـت) را ان ٢٦٧ماده 
دهد، حد بر وی الزم نمی آید. (جامع الرموز) و به قرار نظامنامۀ جزاء تعزیز می شود.

: هرگاه مردی زن منکوحۀ خود را وطی نماید و حرمت وطی به سبب دیگری عارض ٢٦٨ماده 
شود مانند حیض و نفاس، درین صورت حد بر وی الزم نمی گردد. (محیط)

ن را بدون شهادت شهود به نکاح خـود درآورده باشـد،   : هرگاه مردی با زنی که آ٢٦٩ماده 
مجامعت نماید، این عمل زنا نیست، زیرا شبهۀ ملک نکاح را دارد. (نهایه) و به قرار نظامنامه جزاء 

تعزیر می شود.
: شبهه بر سه قسم است:٢٧٠ماده 

باشد.شبهه یی که از آن حد الزم نمی آید، گرچه شخص آن را حرام دانسته مرتکب شده-١
شبهه یی که اگر شخص آن را حالل دانسته مرتکب شده باشد، حد بر وی الزم نمی شود و -٢

اگر حرام دانسته مرتکب شده باشد بر وی حد الزم میگردد. (قاضیخان )
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: هرگاه شخصی با کنیز پسر خود یا کنیز اوالد پسر خود زنا کنـد، گرچـه حـرام    ٢٧١ماده 
وی الزم نمی آید. (قاضیخان ) زیرا دلیل عدم حرمـت آن در شـرع   دانسته زنا کرده باشد، حد بر

موجود شده اگرچه عمل به آن دلیل نمیشود. (جامع الرموز)
: هرگاه شخصی با کنیز برادر خود یا با کنیز کاکای خود زنا نمایـد، گرچـه آن را   ٢٧٢ماده 

حالل دانسته باشد، حد بر وی الزم میگردد. (هدایه)
وجۀ پسر خود را وطی کند، در صورتیکه آن را حالل دانسته باشد حد بر وی : اگر ز٢٧٣ماده 

الزم نمی آید و اگر حرام دانسته مرتکب شده باشد، حد بر وی الزم میگردد. (قاضیخان ) و تعزیـر  
بقرار نظامنامۀ جزا داده میشود.

جـای کـه   : شرط زنا آن است که زانی فعل را حرام دانسته و آن را مرتکب شود،٢٧٤ماده 
حرام نداند، به علت وجود شبهه، حد بر وی الزم نمیشود. (محیط السرخسی) و تعزیر بـه قـرار   

نظامنامۀ جزاء داده میشود.
: زنا به گواهی  گواهان و هم چنان به اقرار زانی، ثابت می شود.٢٧٥ماده 

واهان و اقرار به مراد از ثبوت آن است که در نزد قاضی ثابت شود، زیرا در نزد غیر قاضی به گ
هیچ وجه زنا ثابت نمیشود. (هدایه)

: برای ثبوت زنا در حق مرد باشد یا زن باید چهار نفر مرد شهادت دهند. (هدایه)٢٧٦ماده 
: هرگاه زانی در نزد غیر قاضی یعنی در نزد کسیکه والیت جـاری کـردن حـد را    ٢٧٧ماده 

ر هم بوده باشد، این اقرار وی اعتبار ندارد به همـین  نداشته باشد، به زنا اقرار نماید گرچه چهار اقرا
سبب گواهان بر اقرار مدعی علیه پذیرفتنی نیست. (التبیین)

: در ثبوت زنا به اقرار یا به شهود، زن و مرد برابر هستند یعنی مقر و مـدعی علیـه   ٢٧٨ماده 
خواه زن باشد خواه مرد، زنا بر وی ثابت میگردد. (فتح القدیر)

: ضرور است که اقرار صریح باشد و هیچگونه کذب آن ظاهر نشود از همین سـبب  ٢٧٩ماده 
است که بر گنگ اگرچه به اشاره یا به نوشته اقرار نماید، حد واجب نمیگردد. هم چنان شهادت بر 

زنا کردن گنگ نیز قبول نمیشود، زیرا احتمال دارد که دعوای شبهه داشته باشد. (نهر فایق)
ه مردی اقرار کند که من با زن گنگی زنا کرده ام یا زنی اقرار کند که من بـا  : هرگا٢٨٠ماده 

مرد گنگی زنا کرده ام بر هیچ یکی از آنان حد الزم نمی آید. (فتح القدیر)
: هرگاه زنی اقرار نماید که من با مرد مجنونی یا با طفلی زنا کرده ام، حـد بـر وی   ٢٨١ماده 

الزم نمی آید. (ایضاح)
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: هرگاه مردی اقرار نماید که من با زن مجنونه یا دختری که قابل جماع است، زنـا  ٢٨٢ماده 
کرده ام، حد بر وی الزم می آید. (ایضاح)

: در اقرار به زنا، ضرور است که طرف ثانی، اقرار مقر را تکذیب نکند، مـثالً اگـر   ٢٨٣ماده 
تکذیب نماید یا زنی اقرار کند که من مردی اقرار کند که من با فالن زن زنا کرده ام و آن زن او را

با فالن مرد زنا کرده ام و آن مرد او را تکذیب نماید، بر مقر هم حد الزم نمی آید. (نهر فایق)
: هرگاه مردی اقرار نماید که من با زنی که او را نمی شناسم زنا کرده ام حد بر وی ٢٨٤ماده 

ا کرده ام و آن زن غایب باشد، استحساناً حد بر وی الزم می آید، و اگر بگوید که من با فالن زن زن
الزم می آید. (فتح القدیر)

: هرگاه مردی چهار بار اقرار کند که من با فالن زن زنا کرده ام و زن بگوید که مرا ٢٨٥ماده 
به زوجیت داشته (در نکاح او بودم) یا زنی به زنا اقرار کند و مرد بگوید که من او را به زوجیـت  

ام (در نکاح من بوده است)، بر هیچ یکی از آنها حد الزم نمی آید.داشته
هم چنان باید اقرار زنا در حالت هشیاری مقر باشد، چنانچه اگر شخصی به حالت نشـه اقـرار   

نماید، حد بر وی الزم نمی گردد. (بحر رایق)
هار مجلـس بـه   : شرط اقرار به زنا آن است که شخص عاقل و بالغ، چهار بار در چ٢٨٦ماده 

زنای خود اقرار کند و در هر بار قاضی اقرار او را رد نماید. (هدایه)
: بر قاضی الزم است که تا چهار مرتبه اقرار زانی در چهار مجلس، اجرای حـد بـر   ٢٨٧ماده 

اقرار کننده را به تأخیر اندازد. (هدایه)
اقرار نماید، بمنزلۀ آن است که : هرگاه اقرار کننده به زنا در یک مجلس چهار مرتبه ٢٨٨ماده 

یک بار اقرار کرده باشد. (جوهرۀ نیِّره)
: در اقرار به زنا اختالف مجالس اقرار کننده، شرط است نه اختالف مجالس قاضی و ٢٨٩ماده 

اختالف مجالس اقرار کننده آن است که اقرار کننده هر بار اقرار کند و قاضـی اقـرار وی را رد   
ش خود دور نماید تا که از نظر قاضی غایب شود و بار دیگر بیاید و اقرار کنـد،  کرده و او را از پی

به همین گونه سه بار به عمل آورد و در دفعه یی چهارم اقرار وی را قبول نماید. (کافی)
: هرگاه مقر در هر روز و یا در هر ماه اقرار کند و اقرار چهارم تمام شود، حـد بـر   ٢٩٠ماده 

. (ظهیریه)وی الزم میگردد
هرگاه مقر از اقرار خود برگردد (رجوع کند) پیش از اجرای حد یا در میان اجرای حد، رجوع 

وی قابل قبول است، لذا او را رها نمایند. (هدایه)
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: رجوع از اقرار زنا قبول می شود، خواه رجوع کننده مرد باشد خواه زن. (السراج ٢٩١ماده 
الوهاج)

که قاضی اقرار کننده را تلقین نموده و بیاموزد و به او بگوید که شاید : سزاوار است ٢٩٢ماده 
مساس  کرده باشی یا بوسه زده باشی یا به زوجیت گرفته باشی یا به شبهۀ حالل جماع کرده باشی، 

تا مقر از اقرار خود برگردد. (بحر رایق)
ه نشان دهد و کراهیـت  : مناسب است که قاضی تنفر و انزجار خود را بر اقرار کنند٢٩٣ماده 

قاضی ظاهر شود و به حبس اقرار کننده امر دهد. (محیط)
: هرگاه اقرار کننده، چهار بار اقرار کند، قاضی حالت او را ببیند، اگر او را صحیح ٢٩٤ماده 

العقل و جایز االقرار یابد، از وی بپرسد که زنا چیست؟ و چگونه زنا کردی؟ و چه وقت زنا کردی؟ 
یچ گونه شبهه یی باقی نماند. (محیط السرخسی)تا آنکه ه
: هرگاه جواب مقر از سوال های قاضی تمام شود، قاضی احصان را از وی بپرسـد.  ٢٩٥ماده 

اگر گفت که من محصن هستم، قاضی بپرسد که احصان چیست؟ پس در صورتیکه شرایط احصان 
را بیان کند، قاضی حکم به رجم (سنگسار) وی بدهد. (التبیین)

: اگر زانی بگوید که من محصن نیستم اما گواهان بر محصن بودن وی گواهی دهند، ٢٩٦ماده 
قاضی به رجم وی حکم نماید.

احصان برای رجم آن است که مرد بالغ و مسلمان با زن آزاد نکاح صحیح کرده و هم بسـتر  
شده باشد و هردو محصن و محصنه پنداشته می شوند. (کافی)

ردی در مقعد زن لواطت نماید، محصن شمرده نمیشود. (کافی): هرگاه م٢٩٧ماده 
: احصان به اقرار زانی یا گواهی دو مرد یا یکمرد و دو زن ثابت می شود.٢٩٨ماده 

هرگاه زانی بعد از اقرار به زنا بگریزد، گرچه از اقرار  زنا رجوع نکرده باشـد، متعـرض وی   
باشد و از اقرار احصان رجوع نماید رجوع وی قابـل  نشوند. در صورتی که زانی بر اقرار زنا قایم 

قبول است، لذا قاضی او را رجم نکند و بلکه به ضرب دره او را حد بزند. (ایضاح)
: هرگاه شخصی به زنا اقرار نماید و او محصن باشد و قاضی به رجم وی حکم کنـد  ٢٩٩ماده 

وی از اقرار خود رجوع نماید و کسـی  وانگهی مردم او را به غرض رجم کردن ببرند، در این حال 
او را به قتل برساند، بر قاتل هیچ چیزی الزم نمی آید. تا آنگاه که قاضی رجوع او را قبول و رجـم  
او را موقوف و ساقط نماید، در صورتیکه قاضی رجم وی را موقوف و ساقط نمایـد و بعـد از آن   

د. (محیط السرخسی)کسی او را به قتل برساند، بر قاتل قصاص الزم می گرد
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: هرگاه زانی بگوید که آن زن، زوجۀ من است، حد از وی ساقط می شود، گرچه آن ٣٠٠ماده 
زن، زوجۀ کسی دیگری باشد، از مقر شاهد خواسته نمی شود. (منح الغفار) بعد از سقوط حد، بـر  

شخص مذکور بقرار نظامنامه یی جزاء مجازات تعزیری داده می شود.
باب زنا اقرار کردن ذمی مثل اقرار  کردن مسلمان و اقرار کردن عبد (غـالم)  : در ٣٠١ماده 

مثل اقرار کردن حر  (شخص آزاد) است. (مبسوط)
: در اقرار عبد، حضور موالی وی شرط نیست. اما اگر گواهان به زنا کـردن عبـد   ٣٠٢ماده 

ان را جرح نماید. (خزانۀ گواهی دهند، حضور موالی وی شرط میباشد، زیرا موال حق دارد که گواه
المیفتین)
: اگر خصی (خایه کشیده) یا نامرد (کسیکه قوت جماع ندارد)، به زنا اقرار نمایند و ٣٠٣ماده 

یا گواهان بر زنای آنها گواهی دهند، حد بر آنها الزم می آید. (قاضیخان )
فصل دوم

در بیان کیفیت اجرای حد زنا
ابرند، یعنی اگر هردو محصن باشند بر هردوی شان رجم و : در حد زنا مرد و زن بر٣٠٤ماده 

اگر هردو غیر محصن باشند، بر هردوی آنان دره واجب میگردد و اگر یکی از آن دو محصن باشد 
بر وی رجم و بر آن دیگری دره واجب میگردد. (فتح القدیر)

سار کننـد تـا آنکـه    : هرگاه حد زنا واجب گردد و زانی  محصن باشد، او را سنگ٣٠٥ماده 
بمیرد. (هدایه)

: بر قاضی مستحب است تا جماعت مسلمانان را جهت سنگسار کردن زانـی امـر   ٣٠٦ماده 
حضور بدهد. (شمنی)

: مناسب است که مردم صف بسته باشند و کسانی که رجم کرده اند، پستر بروند تا ٣٠٧ماده 
دیگران پیش آیند و رجم کنند. (بحر رایق)

گاه رجم به سبب گواهی گواهان الزم گردیده باشد، واجـب اسـت کـه اول    : هر٣٠٨ماده 
گواهان رجم را بر زانی آغاز نمایند، بعد ازان قاضی و بعد ازان مردم دیگر به رجم زانی بپردازند.

اگر گواهان سبقت رجم کردن بر زانی را قبول نکنند، حد از وی ساقط مـی شـود (و بقـرار    
دد.) بر گواهان نیز حد قذف الزم نمی آید، زیرا قبول نکردن سبقت رجم نظامنامه جزاء تعزیر میگر

دلیل صریحی بر رجوع از گواهی نیست. (فتح القدیر)
: اگر  یک نفر  گواه هم سبقت در رجم زانی را قبول نکند، حد زنا ساقط می شود. ٣٠٩ماده 
(التبیین)
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حد زنـا سـاقط مـی گـردد.     : اگر یکی از گواهان فوت شود و یا غایب گردد، ٣١٠ماده 
(عالمگیری) و به قرار نظامنۀ جزا تعزیری اعمال میگردد.

: هم چنان حد زنا از عارض شدن چیزی که شهود را از اهلیت شهادت خارج نمایـد  ٣١١ماده 
نیز ساقط می گردد، مثل آنکه یکی از گواهان (شهود) مرتد یا نابینا یا گنگ شود یا مرتکـب گنـاه   

سی را قذف نماید و حد قذف بر وی تطبیق شود.کبیره گردد یا ک
هیچ فرق نمی کند که این معنی پیش از حکم قاضی واقع شده باشد یا بعد از حکـم و قبـل از   

اجرای حد زنا. (فتح القدیر)
: هرگاه ثبوت زنا به اساس  اقرار زانی صورت گرفته باشد، قاضی ابتدا به رجم کند و ٣١٢ماده 

جم نمایند و به هر حال بعد از رجم، میت رجم شده را غسل دهنـد و کفـن   بعد ازان مردم دیگر ر
کنند و بر وی نماز جنازه بخوانند. (ایضاح)

: اگر زانی محصن نبوده و شخص حر (آزاد) باشد، حد وی صد دره است. (هدایه)٣١٣ماده 
(هدایه): هرگاه زانی عبد (غالم، برده) باشد، حد وی پنجاه دره است. ٣١٤ماده  
: باید که قاضی  حکم زدن به دره یی را بدهد که گره نداشته باشد و ضرب هم باید ٣١٥ماده 

متوسط باشد، یعنی نه بسیار شدید باشد و نه هم بسیار خفیف. (عالمگیری)
: باید که ضرب دره به طور متفرق بر تمام بدن غیر از فرج و سر و صروت زانی زده ٣١٦ماده 

)شود. (عتابیه
: در  اجرای حدود، باید مرد را در حالت ایستاده و زن را در وضعیت نشسـته دره  ٣١٧ماده 

بزنند. (هدایه)
: هرگاه  بر شخص مریض، حد رجم واجب شود، باید آنرا فی الحال اجرا نماینـد و  ٣١٨ماده 

بعد از آن حد انتظار صحت او را نکشند و اگر حد دره واجب شود، انتظار بکشند تا صحت یابد و
ال حـد  ـرا بر وی جاری کنند، مگر آنکه از صحت یافتن وی نومید شوند، در این صورت فی الح

خفیفی را بر وی جاری سازند. (ظهیریه و رد المحتار)
: زنیکه در حالت نفاس باشد، حکم وی همچون حکم مریض است، یعنـی بعـد از   ٣١٩ماده 

زنی که در حالت حیض باشد به منزلۀ شخص صحیح و سپری شدن مدت نفاس، او را حد بزنند، و 
سالم است، یعنی تا زمان فراغت از حیض انتظار نبرند. (ظهیریه)

: هرگاه زن حامله یی مرتکب زنا شود، در حالت حمل حد را بر وی جـاری نکننـد   ٣٢٠ماده 
را در حـبس  خواه حد دره باشد یا حد رجم. لیکن اگر زنا به شهادت شهود ثابت شده باشـد، او 
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نگهدارند تا بزاید، بعد ازان ببینند اگر آن زن محصنه باشد، او را رجم نمایند و اگر غیـر محصـنه   
باشد، توقف کنند تا از نفاس بیرون آید و بعد از آن او را دره زنند. (غایۀ البیان)

حد را بر : هرگاه کسی برای پرورش طفل نوزاد زن زانیه وجود نداشته باشد، اجرای٣٢١ماده 
آن زن تا زمانی که طفلش از شیر خوردن مستغنی شود، به تأخیر اندازند. در این صورت حفاظـت  

طفل از ضایع شدن است. (هدایه)
: اگر زنای زن حامله به اقرار وی ثابت شده باشد، او را حبس نکنند و بلکـه بـه او   ٣٢٢ماده 

ه بعد از وضع حملش حاضر شود و او بگویند که بعد از وضع حمل خود حاضر شود، در صورتی ک
محصنه باشد، او را رجم کنند، مشروط بر اینکه کسی برای شیر  دادن طفل نوزادش موجود باشد، 

در غیر آن توقف نمایند تا که طفلش را از شیر خود باز نماید. (ظهیریه)
مـان وضـع   : هرگاه عمل زنا بر زن حامله به شهادت شهود ثابت گردیده باشد، تا ز٣٢٣ماده 

حملش او را در حبس نگهدارند بنابر احتیاط از گریختن وی و اگر زن حامله خودش به فعـل زنـا   
اقرار کند، در حبس نگهداشتن وی فایده یی ندارد، زیرا رجوع وی از اقرار قبول می شود. (هدایه)

الزم گردد، بعد : هرگاه حد زنا رجم الزم شود، دره نزنند و رجم کنند و هرگاه دره٣٢٤ماده 
از تطبیق حد دره، زانی را نفی و تبعید نکنند مگر سیاستاً. (منح الغفار)

: حد دره را در ایام سرمای شدید و گرمای شدید به مـورد اجـرا قـرار ندهنـد.     ٣٢٥ماده 
(تاتارخانیه)

فصل سوم
در بیان وطی که موجب حد باشد و وطی که موجب حد نباشد

مردی به شبهه وطی کند (عمل مجامعت جنسی را انجام دهد)، حد شـرعی  : هرگاه ٣٢٦ماده 
بر وی الزم نمی آید. (جامع الرموز) و به قرار نظامنامۀ جزاء تعزیر میشود.

: شبهه آن است که مشابِه ثابت بوده در حالیکه ثابت نبوده باشد.٣٢٧ماده 
شبهه بر دو نوع است:

تباه نیز میگویند، به این معنی است که جانی غیر دلیـل  شبهه یی فعل که آن را شبهه یی اش-١
حل را، دلیل حل تصور کند و این در حق کسی  که او را شبهه واقع شود، مقبول و پذیرفته شـده  
میباشد نه در حق کسیکه او را شبهه واقع نشود. لذا اگر جانی دعوای شبهۀ حلیت کند، حد بر وی 

کند، حد بر وی الزم می گردد.الزم نمی آید و اگر دعوای شبهه ن
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شبهۀ محل و آن را شبهه یی حکمیه گویند، زیرا این شبهه به حکم شرعی ثابت است. یعنی -٢
دلیل حلیت محل بوده باشد، لیکن عمل به آن ممنوع گشته است. بنابر آن در  حـق همـه معتبـر    

میباشد و موقوف بر گمان جانی و دعوای وی نیست.
و شبهۀمحل در هردو مورد ساقط میگردد. (کافی)حد زنا در  شبهۀ فعل

: شبهۀفعل در هشت جاست:٣٢٨ماده 
زوجه یی که به ثالثه (سه طالق)، طالق -٤-کنیز زوجه -٣-کنیز  مادر -٢-کنیز پدر -١

گردیده و در میان عدت باشد.
زوجه یی که در مقابل مال طالق گردیده و در میان عدت باشد.-٥
٦-ت باشد.اُمدولدی که موالیش او را آزاد نموده و او در میان ع
کنیز موال در حق عبد (غالم).-٧
کنیز مرهونه (گرو داده شده) در حق مرتهن (گرو گیرنده) موافق بعضی روایات.-٨

پس در این موارد اگر جانی بگوید که من وطی را حالل دانسته بودم، حد بر وی الزم نمیگردد 
وید که من وطی را حرام میدانستم، در این صورت حد بر وی واجب می شود.و اگر بگ

شبهۀمحل در شش جاست:
کنیز پسر در حق پدر.-١
زنی که به لفظ کنایه طالق باین شده باشد، در حق شوهر.-٢
کنیزی که فروخته شده باشد، پیش از تسلیم آن به مشتری، در حق بایع.-٣
اده شده باشد، قبل از قبضه نمودن آن کنیز توسط زوجه، در حق کنیزی که به مهر زوجه د-٤

زوج، شبهۀ محل پنداشته می شود.
کنیزی که مشترک باشد، در حق شریک.-٥
کنیز مرهونه در حق مرتهن، موافق بعضی روایات.-٦

پس در این موارد اگرچه جانی حرمت آن را دانسته باشد، حد بر وی الزم نمی آید. (هدایه)
: قاعدۀ کلی این است: هر شبهه یی که اثبات آن موجب سقوط حد میگردد، مجـرد  ٣٢٩ماده

دعوای همان شبهه نیز مسقط حد می شود که هرگاه بر یکی از دو نفر زانی به سبب شـبهه، حـد   
ساقط گردد، بر زانی دوم نیز حد الزم نمی آید. (قاضی خان و سراج وهاج)

ر جبر نماید تا که آن را به اثبات نرساند، حد ساقط نمی : مگر در صورتیکه یکی اظها٣٣٠ماده 
گردد. (بحر رایق)
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: هرگاه مردی در شب تاریک، زن اجنبیه یی را بر بستر خود یابد و گمان کند کـه  ٣٣١ماده 
زوجه یی قدیمه یی اوست و با وی جماع کند، بر وی حد الزم می گردد، مگر وقتی که آواز دهد و 

زوجه یی تو هستم، درین صورت حد الزم نمیشود. (قاضیخان  و هدایه)اجنبیه بگوید که من 
: وطی کردن طفل و مجنون زنا نیست، زیـرا ایشـان مکلـف نیسـتند. (محـیط      ٣٣٢ماده 

السرخسی)
: هرگاه مرد صحیح العقل با زن مجنونه یا دختر صغیره السن که قابل جماع کـردن  ٣٣٣ماده 

زم می آید. (هدایه)باشد، زنا نماید، تنها بر مرد حد ال
: هرگاه شخص نابینایی به فعل زنا اقرار کند، حکم او مثل حکم شخص بینا اسـت.  ٣٣٤ماده 

اگر گواهان بر نابینایی گواهی زنا بدهند، گواهی شان قبول نمی شود. (منح الغفار)
ـ  ٣٣٥ماده  ا : هرگاه مردی بر پشت دراز کشیده باشد و زن اجنبیه یی بر باالی وی نشسـته زن

کند، بر هردوی شان حد الزم می شود. (ظهیریه)
: هرگاه زنی خوابیده باشد و مردی در حالت خواب وی، با آن زن جماع نماید بـر  ٣٣٦ماده 

مرد حد الزم می گردد. (محیط السرخسی)
: هرگاه زنی با مردی که در خواب باشد، جماع کند، بر هیچ یکی از آنها حـد الزم  ٣٣٧ماده 

تعزیر می شود. (محیط السرخسی)نمی آید و زن 
: هرگاه شخصی شخص دیگری را مجبور به انجام زنا نماید، بر شخص مجبور حـد  ٣٣٨ماده 

الزم نمی گردد و بر مجبور کننده تعزیر الزم می آید. (فتح القدیر)
: هرگاه مردی بر زنی جبر کرده و با وی زنا نماید، بر زن حد الزم نمی آید باالتفاق. ٣٣٩ماده 

(خزانۀ الفتاوی)
: هرگاه مردی مجبور با زن غیر مجبوره زنا کند، بر زن حد الزم مگیردد. اگر طفـل  ٣٤٠ماده 

یا مجنون با زنی که راضی باشد زنا نمایند، بر هیچ یکی از آنان حد الزم نمی شود و بر آن زن تعزیر 
الزم میگردد. (هدایه)

بر وی تعزیر الزم می شود. (قاضیخان ): هرگاه مردی با زن مرده یی زنا کند،٣٤١ماده 
: هرگاه مردی با زنی جماع کند و آن زن به سبب جماع کردن وی هـالک شـود   ٣٤٢ماده 

(بمیرد) بر آن مرد، دیت زن و حد زنا هردو الزم می گردد. (التبیین)
: هرگاه مردی با زن اجنبیه یی، غیر از فرج به دیگر اعضای  وی وطی کند بـر وی  ٣٤٣ماده 

تعزیر الزم می شود. (کافی)



تمسک القضات االمانیه قضاء

٢٨

: جمیع اصحاب بر این معنی متفقند که اغالم (لواطت) زنا نیست و در آنچـه از آن  ٣٤٤ماده 
واجب می شود، اختالف دارند:

از حضرت صدیق (رض) منقول است که فرموده اند: هـردو (الیـط و ملـوط) را در آتـش     
بسوزانند.

را تازیانه بزنند یا سنگسار کنند.از حضرت مرتضی علی (رض) منقول است: هردو
از حضرت ابن عباس (رض) منقول است: هردو را از مکان بلند به پایین بیندازند و آنگـاه بـا   

سنگ و خشت بزنند.
از حضرت زبیر (رض) منقول است: هردو را در مکان بدبوی مقید سازند تا از شدت بـدبویی  

هالک شوند (بمیرند).
ه بر هردو دیوار را بیفگنند یعنی دیواری را بر آنها چپه کنند و آنهـا را  باالخره برخی گفته اند ک

زیر  دیوار کنند. (حمادیه)
: هرگاه شخصی با چارپایی جماع کند، حد بر وی الزم نمی شود. (کافی)٣٤٥ماده 
: در هر مسأله یی از مسائل زنا که به سبب تقام (مرور زمان) یا به سبب موجودیـت  ٣٤٦ماده 

حد ساقط شود، به قرار نظامنامۀ جزا مجازات تعزیری داده می شود.شبهه، 

فصل چهارم
در بیان شهادت زنا

: فعل زنا موافق کالم اهللا بر زن و مرد به شهادت چهار نفر شاهد، ثابت مـی شـود.   ٣٤٧ماده 
(هدایه)

شـهادت  : فعل زنا به شهادت چهار نفر مرد که نزد حاکم (قاضی) به لفظ زنـا ادای  ٣٤٨ماده 
نمایند، ثابت می شود.

اگر شهود به لفظ وطی یا جماع، شهادت دهند، زنا ثابت نمی شود. (التبیین)
: در دعوای زنا شهادت چهار نفر مرد قبول می شود گرچه یکی از آنان شوهر زانیـه  ٣٤٩ماده 

باشد. مشروط بر اینکه شوهرش او را قذف نکرده باشد. (منح الغفار)
ای زنا شهادت چهار نفر مرد که حر (آزاد) و مسلمان باشند قبول می شود. : در دعو٣٥٠ماده 

شهادت زنان، غالم و غیر مسلمانان، قبول نمی شود. (شرح طحاوی)
: اگر کمتر از چهار نفر مرد، شهادت دهند، یعنی یک نفر یا دو نفر یا سه نفر باشند، ٣٥١ماده 

زم می گردد. (محیط)شهادت آنها قبول نمیشود و بر آن ها حد قذف ال
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: باید که هر چهار نفر شاهد در یک مجلس شهادت دهند، یعنی اگر متفرقاً شـهادت  ٣٥٢ماده 
دهند، قبول نمی شود و بر آنها حد قذف الزم می گردد. (کافی)

: هرگاه دو نفر به زنا و دو نفر دیگر به اقرار زنا باالی شخصی شهادت دهنـد، بـر   ٣٥٣ماده 
نمی آید و بر مشهود علیه نیز حد الزم نمی گردد.شاهدان حد الزم 

اگر سه نفر به زنا و یک نفر دیگر به اقرار زنا شهادت دهند، بر آن سه نفر حد قذف الزم مـی  
آید. (ظهیریه)

: هرگاه شهود بر مردی به زنا شهادت دهند و زن زانیه را نشناسند، بر زانی و شهود، ٣٥٤ماده 
حد الزم نمی شود. (هدایه)

: هرگاه چهار مرد بر زنای شخصی در یک مجلس شهادت دهند، قاضـی از آنهـا   ٣٥٥ماده 
بپرسد که زنا چیست؟ و چگونه زنا کرد؟ یعنی در کدام عضو. چون بیان کنند و بگویند: دیدیم که 
داخل کرد مثل میل در سرمه دان. پس قاضی از مکان و کیفیت زنا بپرسد یعنی به رضا بود یـا بـه   

ه جواب دهند، از وقت زنا بپرسد، هرگاه بیان کردند که مدت تقادم (مرور زمان) سپری جبر، هرگا
نشده باشد، بپرسد که با کدام کس و به کجا زنا کرد؟، چون بیان کردند و قاضی آنها را می شناسد 
که عادل اند، از مدعی علیه، احصان وی را استفسار نماید، اگر بگوید که مـن محصـنم و معنـی    

را بیان کند، قاضی به سنگسار کردن او حکم فرماید، اگر انکار  احصان کند یا معنی آن را احصان 
بیان ننماید و گواهان بر احصان او گواهی دهند، قاضی از گواهان سوال کند که احصان چیسـت  
اگر گواهان معنی احصان را بیان کردند، حکم بر سنگسار کردن مدعی علیه دهد و اگر مدعی علیه 

حصان خود انکار کند و گواهان هم بر احصان او گواهی ندهند، مدعی علیه را صد دره بزند.از ا
اگر قاضی  عدالت شهود زنا را نداند، مدعی علیه را محبوس نگهدارد تا زمانی که عدالت شهود 

ظاهر شود. (محیط)
شود، شـهادت  : هرگاه عدالت شهود، خفیتاً و ظاهراً (به طور سری و علنی) متحقق٣٥٦ماده 

آنها قبول می شود. (قدوری)
: هرگاه فعل زنا به اساس شهادت شهود بر شخصی محصن یا غیـر محصـن ثابـت    ٣٥٧ماده 

گردیده باشد، در اثنای که قسمتی از حد بر وی جاری گردیده فرار نماید، در صورتیکه فی الفـور  
گرفتار شود باقی ماندۀ حد را نیز بر وی جاری نمایند. (مبسوط)

: در صورت فوق اگر بعد از چند روز که ایام تقادم (مرور زمان) است، گرفتار گردد ٣٥٨ماده 
باقی ماندۀ حد، از وی ساقط می گردد. (عتابیه)
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: هرگاه چهار نفر بر کسی گواهی زنا دهند و بعد از سوال قاضی کیفیت و ماهیـت  ٣٥٩ماده 
د، لیکن حد قذف نیز بر آنها الزم نمی آید زیـرا  زنا را بیان کرده نتوانند، گواهی شان قبول نمی شو

عدد شهود کامل است و این معنی مانع لزوم حد قذف می باشد. بلکه اگر چهار زن گـواهی زنـا   
بدهند بر آنها نیز قذف الزم نمی شود.

هم چنان اگر چهار مرد گواهی دهند و بعضی از آنان معنی زنا را بیان کنند وبعضی بیان کـرده  
بر گواهان و مدعی علیه، حد الزم نمی گردد. (مبسوط)نتوانند،

: اگر گواهان از چهار نفر کمتر باشند، و بعد از گواهی آنان، مدعی علیه خودش بـه  ٣٦٠ماده 
زنا اقرار کند، بر گواهان حد قذف الزم نمی  آید. (عتابیه)

ا دهند و بعـد ازان  : هرگاه مدعی علیه منکر باشد و چهار نفر شاهد بر او شهادت زن٣٦١ماده 
اقرار کند، شهادت شهود باطل میگردد و حکم شرعی بر اقرار وی صادر میشود، زیرا شهود بـرای  
مدعی علیه منکر اند نه برای مقر، در صورتیکه مدعی علیه اقرار نماید، سببی بـرای قبـول شـدن    

گواهی باقی نمی ماند. (حمادیه)
اهی دهند و مدعی علیه یک بار به زنا اقرار نماید حد : هرگاه چهار نفر مرد به زنا گو٣٦٢ماده 

بر وی الزم نمی گردد. (کافی)
: هرگاه چهار نفر بر شخصی به زنا گواهی دهند و بعد از گواهی آنان، مدعی علیه به ٣٦٣ماده 

زنا اقرار کند و سپس از آن منکر شود، بر مدعی علیه حد الزم نمی آید. (قاضیخان )
چهار نفر مرد بر شخص به زنا گواهی دهند و بر مبنای گواهی آنان قاضـی  : هرگاه ٣٦٤ماده 

حکم صادر کند، بعد ازان مدعی علیه چهار مرتبه به زنا اقرار نماید، حد بـر وی جـاری میشـود.    
(حاوی)

: اگر مدعی علیه بعد از چهار مرتبه اقرار، رجوع نماید، حد از وی ساقط می شـود.  ٣٦٥ماده 
(عتابیه)

: هرگاه مدعی علیه دو بار به زنا اقرار کند و دو نفر هم به زنا بر وی گواهی دهنـد،  ٣٦٦ماده 
بر هیچ یک از مدعی و شهود، حد الزم نمی آید. (تمرتاشی)

: هرگاه چهار نفر مرد بر شخصی به زنا گواهی دهند، اما در تعیین زنی که با وی زنا ٣٦٧ماده 
ند، شهادت شان باطل می شود لیکن بر شهود نیز حد قذف شده یا در زمان و مکان زنا اختالف نمای

الزم نمی گردد. (مبسوط)
: هرگاه چهار نفر مرد بر زنی به زنا گواهی دهند و زنان دیگر بگویند که وی بـاکره  ٣٦٨ماده 

است، بر آن زن و نیز بر آن گواهان حد الزم نمی آید. (کافی)
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گواهی دهند و قضیب (آلت تناسلی) مدعی علیه : هرگاه چهار  نفر بر شخصی به زنا ٣٦٩ماده 
بریده شده باشد، بر آن مرد و بر گواهان حد الزم نمی آید. (التبیین)

: هرگاه چهار نفر مرد بر شخصی به زنا گواهی دهند و یکی از آنان غالم یا محـدود  ٣٧٠ماده 
یگردد. (هدایه)در قذف باشد، بر مدعی علیه حد الزم نمی شود و بر گواهان حد قذف الزم م

: هرگاه چهار نفر مرد بر شخصی به زنا گواهی دهند و یکی از آن ها پیش از حکـم  ٣٧١ماده 
قاضی از گواهی خود رجوع کند، بر هر چهار نفر گواهان حد قذف الزم می گردد.

اگر بر مدعی علیه حکم حد صادر شده باشد و هنوز حد بر وی جاری نگشته باشد، در این حال 
گواهان از گواهی خود برگردد، بر هر چهار نفر گواهان حد قذف الزم می گردد. اگر بـر  یکی از 

مدعی علیه حد جاری شود و بعد ازان یکی از گواهان از گواهی خود رجوع نماید، حد قذف تنها بر 
وی الزم می گردد. (حاوی)

نماید، حـد از  : هرگاه از جملۀ پنج نفر گواهان یک نفر شان از گواهی خود رجوع٣٧٢ماده 
مدعی علیه ساقط نمی شود و حد زنا بر وی جاری میگردد. (ایضاح)

: هرگاه در اثنای اجرای حد زنا بر مدعی علیه، یکی از گواهان زنا از گواهی خـود  ٣٧٣ماده 
برگردد، گرچه یک دره باقی مانده باشد، حد از مدعی علیه ساقط می شود و بر گواهان حد قـذف  

الزم می آید.
اگر مدعی علیه را سنگسار میکردند و هنوز او نمرده بود که بعضی از گواهان زنـا از گـواهی   
شان رجوع کردند، رجم از مدعی علیه متوقف می شود و بر گواهان حد قذف الزم مـی گـردد.   

(قاضیخان )
: هرگاه چهار نفر بر زنا و دو نفر بر احصان باالی شخصی شهادت دهند و قاضی به ٣٧٤ماده 

واهی آنان مدعی علیه را سنگسار کند، بعد ازان همه گواهان از گواهی شان رجوع کننـد، بـر   گ
گواهان زنا هم دیت مدعی علیه و هم حد قذف الزم می آید و بر گواهان احصان هیچ ضـمانی الزم  

نمی گردد. (محیط)
نکننـد و  : هرگاه چهار نفر به زنا بر شخصی گواهی دهند و احصان زانی را بیـان  ٣٧٥ماده 

قاضی حکم به دره زدن مدعی علیه نماید که از آن مجروح گردد یا نگردد و بعد ازان گواهـان از  
گواهی شان برگردند، در این صورت ارش جراحت بر گواهان الزم نمی آید.

در مورد گواهان حد قذف، حد شراب خوری و تعزیر نیز  همین حکم است. (مبسوط)
ر شاهد (فرع) بر شهادت چهار نفر شهود زنا (شهود اصل) شهادت : هرگاه چهار نف٣٧٦ماده 

دهند، بر مدعی علیه و شهود حد الزم نمی گردد. (کافی)
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: هرگاه چهار نفر بر شخصی به زنا گواهی دهند و هنوز گواهان تعدیل نشده باشند یا ٣٧٧ماده 
کسی به قتـل برسـاند، در   تعدیل شده باشند اما قاضی حکم به رجم نکرده باشد که مدعی علیه را 

صورت قتل عمد بر قاتل قصاص الزم می شود و در صورت قتل خطا دیت بر عاقلـۀ وی الزم مـی   
گردد. (کافی)

: هرگاه قاضی به رجم مدعی علیه حکم نماید و بعد از حکم قاضی، شخصی او را به ٣٧٨ماده 
قتل برساند، هیچ چیزی بر قاتل الزم نمی شود. (کافی)

هرگاه چهار نفر بر شخصی به لفط وطی یا جماع گواهی دهند، گواهی شان باطـل  : ٣٧٩ماده 
میباشد، لیکن حد قذف بر گواهان الزم نمی آید. (مبسوط)

: اگر گواهان به زنا گواهی دهند و بگویند که به قصد دیدیم گـواهی آنـان قبـول    ٣٨٠ماده 
میشود. (هدایه)

دیم گواهی آنها قابل قبول نیست. (فتح القدیر): اگر بگویند که برای لذت بردن دی٣٨١ماده 
: هرگاه گواهان بر مرد و زن به زنا گواهی دهند وزن بگوید که با من به جبـر زنـا   ٣٨٢ماده 

کرده است و گواهان رضایت او را بیان دارند، عذر وی پذیرفتنی نیست و بر هردو حـد الزم مـی   
گردد. (مبسوط)

دیرینه گواهی دهند، حد الزم نمی آید. مشروط بـر اینکـه   : هرگاه گواهان بر زنای ٣٨٣ماده 
گواهان به فاصله یی بعید از امام نباشند و مریضی شان و خوف راه نیز مانع شـان نشـده باشـد.    

(قدوری و در مختار)
باب سوم

در بیان شرب (خمر)
الت : هرگاه شخصی شراب نوشیده باشد در حالیکه دهانش بوی شراب بدهد یا در ح٣٨٤ماده 

نشه گرفتار شده و نزد قاضی آورده شود و گواهان بر شراب نوشی وی گواهی دهند یا به شـراب  
نوشی اقرار نماید در حالیکه بوی شراب از وی بیاید کم نوشیده باشد یا زیاد، حد شرب خمر بر وی 

الزم می آید.
و نشه، گواهان بـر  اگر بعد از زایل شدن بوی شراب، اقرار نماید و یا بعد از زوال بوی شراب

وی گواهی دهند، حد الزم نمی آید.
اگر گواهان او را در حالی گرفتار نمایند که بوی شراب از دهنش بیاید و نشه باشد و تا رساندن 
وی در شهر  دیگر به نزد قاضی، بوی شراب از وی زایل گردد، حد بر وی الزم می آید. (السـراج  

الوهاج)
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انگور اگرچه نشه آور نباشد، حد الزم می گردد. (شرح وقایه): از نوشیدن شراب ٣٨٥ماده 
: شراب نوشی به گواهی دو نفر مرد یا یکبار اقرار مرتکب آن ثابت می شود. گواهی ٣٨٦ماده 

زنان همراه مردان در شراب نوشی قابل قبول نیست. (هدایه)
ان به آشـامیدن شـراب   : تنها از یافتن بوی شراب حد الزم نمی آید، مگر آنکه گواه٣٨٧ماده 

گواهی دهند یا خود مرتکب، به آشامیدن شراب اقرار نماید.
در صورتیکه یکی از گواهان به آشامیدن شراب گواهی دهد و شاهد دیگر برقی کردن شـراب،  

حد الزم نمی آید.
اگر بوی شراب موجود باشد و گواهان گواهی دهند، لیکن در زمان آشـامیدن شـراب یـا در    

ب، اختالف نمایند، حد الزم نمی شو. (ظهیریه)نوعیت مشرو
: هرگاه مرتکب بعد از زایل شدن بوی شراب اقرار نمایـد، حـد الزم نمـی آیـد،     ٣٨٨ماده 
(قدوری)
: هرگاه شخصی به نوشیدن شراب و مسکر اقرار کند و سپس از آن منکر شود، حد ٣٨٩ماده 

بر وی الزم نمی آید. (هدایه)
ان در نزد قاضی بر شخصی به شراب نوشی گواهی دهنـد، قاضـی از   : هرگاه گواه٣٩٠ماده 

گواهان بپرسد که شراب چیست؟ و چگونه نوشید تا احتمال نوشیدن شراب به جبر زایل شود. بعد 
ازان بپرسد که چه وقت شراب نوشید تا احتمال مرور زمان بر طرف شود. بعد ازان بپرسد که بـه  

شراب در دارالحرب رفع گردد. (قاضیخان )کجا شراب نوشید تا احتمال نوشیدن
: هرگاه گواهان همۀمراتب را بیان نمایند، قاضی مدعی علیه را محبوس  نگهدارد تـا  ٣٩١ماده 

عدالت گواهان ظاهر شود و بر ظاهر عدالت آنها حکم نکند. (بحر رایق)
گویـا باشـد.   : برای جاری کردن حد باید که مدعی علیه عاقل و بالغ و مسلمان و ٣٩٢ماده 

(خانی)
: اگر شخصی شراب را به جبر نوشیده باشد، حد بر وی الزم نمی آید. (هدایه)٣٩٣ماده 
: حد شرب بر شخص گنگ الزم نمی شود، گرچه گواهان نوشیدن شراب را بر وی ٣٩٤ماده 

گواهی دهند یا خود مدعی علیه به اشاره اقرار کند.
لبحر الرایق)بر شخص نابینا حد شراب الزم میگردد. (ا

: حد شراب نوشی بر شخص آزاد و یا سکر وی به غیر مشروب انگوری، هشتاد دره ٣٩٥ماده 
است. (هدایه)
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: حد نوشیدن شراب انگوری برای شخص آزاد گرچه یک قطره نوشیده باشد، هشتاد ٣٩٦ماده 
دره است. (کنز)

و صورت وی را محفوظ دارند و لباس : دره را بر بدن مدعی علیه متفرق بزنند و سر٣٩٧ماده 
زاید را از بدن وی دور کرده و حد بزنند. (السراج الوهاج)

: تا زمانی که مدعی علیه در نشه بوده و بیهوش باشد، حد را بر وی جاری نکننـد و  ٣٩٨ماده 
یـا  هرگاه به هوش خود باز آید بر وی حد را تطبیق نمایند، خواه بوی شراب از وی زایل شده باشد 

نشده باشد. (ظهیریه)
: هرگاه شخصی از نوشیدن شراب غیر انگوری، مست شده باشد، حد بـر وی الزم  ٣٩٩ماده 

می آید. اما تا وقتی که متحقق نشود که مست شده و شراب مذکور را برضا و رغبت خود نوشیده 
است، حد را بر وی جاری نکنند. (هدایه)

د، حد بر وی الزم نمی آید، زیرا احتمال دارد کـه  : هرگاه مسلمان شراب را قی کن٤٠٠ماده 
کسی او را به جبر شراب نوشانیده باشد. (ظهیریه)

: سکر آن است که اختالف در کالم وی ظاهر شود و هذیان گویی او بر غیر هذیان ٤٠١ماده 
گویی اش غالب باشد. (قاضیخان )

ل نشه باشد الزم نمی آید، بـه  : حدی که حق اهللا خالص است از اقرار کسیکه در حا٤٠٢ماده 
خالف حد قذف که در آن حق العبد نیز شریک میباشد. (هدایه)
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لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
ژباونکی : قضاوتپوه حضرت ل حسامي

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه

یو ولسم فصل
فهرست:

٣٥............................................................................استصحاب–لیدلوولسمی
٣٥..................................................................................:فیتعرداستصحاب

٣٥......................................................................:ېکلغتپهاستصحاب- ٢٥٢
٣٦..................................................................)ولونه( انواعداستصحاب- ٢٥٣
٣٧......................................................:استصحاببرائتاصليعدمایاصليد: دوهم
٣٧........................................................................:تیحجاستصحابد- ٢٥٤
٣٨..................................:ديو) ېمالحظ( ېدکتناوتپهاستصحابدېچههغه- ٢٥٥
٣٩...........................................................:مبادياوقواعدېمبتنپراستصحاب- ٢٥٦

استصحاب–یوولسم دلیل 
داستصحاب تعریف :

استصحاب په لغت کې :- ٢٥٢
، دهغه ه داثبات د ادامې تیا او دهغه د استمرار په معنادی، اوپه اصطالح کېدمصاحبت ، ملر

، ١یا دهغه ه نفی چې له مخه منفي اومعدوم ؤوچې له دمخه ثابت او موجود دی ورکولو په معنا 
ؤ، ترهغه مهاله مخه هماغسېپاتې کول پرهماغه حالت  چې له یاداچې استصحاب دیوې چارې باقي 

او له دې کبله ، هغه ه چې ٢نته نه وي راغلی چې د تغییر سبب یې وری یچې یو داسې یزم
وجود یې په تیره زمانه کې پیژندل شوی ، خو وروسته دهغه د زوال په تاو یوتردید رامینته شوی 

استصحاب ( باقي پاتې کولو اومستدام لو ) سره ، دهغه په بقاحکم دی ، دهغه د پخواني وجود په 
ورکوو او هرهغه ه چې نه شتون (عدم ) یې په تیره زمانه کې معلوم شوی خو وروسته دهغه د شتون 

.٢٩٤ص١جاعالم الموقعین-١
.٢٠شوکانی ، ص-٢
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(وجود) په تاو یوتردید رامینته شوی په تیره زمانه کې دهغه دعدم په استصحاب سره ، دهغه په 
عدم حکم ورکوو .

په ژوندي والي په یوه اکلې زمانه کې علم شتون لري د ده د هغهدې امله ، هغه وک چې د له
هغه ،پرمینه ( وفات ) کوم دلیل وموندل شيهغهژوندي توب په استمرار حکم ورکوو تروچې د 

چاچې له یوې ې سره واده  کی دی پردې بنس چې هغه ه باکره ( پیغله ) ده خو له هغې 
سره له دخول( کوروالي ) وروسته ، ادعا وکي چې نوموې ه باکره نده ، د بکارت د ې 

شتون په استصحاب سره ، دسي قول د بینې له شتون پرته نه منل کیي ، که باکره توب اصل 
دی او د ې د زوکی له مهاله یې شتون درلودلی دی او همدارنه که یو چایوسپی و پیروده په 

ه شان سره من مومي اوآثار او نانې په هغه سپی له پولیسي سپیو ینی دی چې په دې خاطرچې
ه طریقه سره پلي او دجرم له کشف سره مرسته کوي یایې هغه په دې خاطر وپیروده چې هغه 
یوکاري سپی دی ، او بیا وروسته ادعا وکي چې داسپی اکلې اننی نه لري ، قول یې منل 

خالف یې ثابت شي او دا حکم دسابق دنه شتون د استصحاب پربنس دی ، که کیي مر داچې
 اصل دا دی چې سپی دا صفات ( اوصاف) نه لري اویوازې په روزنه او تمرین دا توانمند

ترالسه کوي .پیاوتیاوی 
داستصحاب انواع ( ولونه )- ٢٥٣

غه ورشیان لکه خواه ، اک ، : ه١استصحاب : د اشیاوو لپاره داصلی اباحت حکم –لومی 
حیوانات ، واه اوجمادات چې دهغو دتحریم (حراموالي ) لپاره کوم دلیل ونه موندل شي ، مباح 
دی ، که اباحت په کائناتو کې د موجوداتو لپاره اصلی حکم دی او دهغو له جملې خه یوازې 

ل دهغو تحریم ته اقدام کی دی ، هغه موارد تحریمیي چې شارع په هغو کې د ضررد شتون په دلی
او ددې دلیل چې د ورو شیانو اصلي حکم اباحت دی ، دسترتن تعالی جل جالله دا قول دی 

( وسخرلکم مافی السموات ومافی االرض و د شکرایستلو(کولو) کې فرمایي :چې پرخپلو بندان
آیت ) .-١٣–جمیعاٌ  منه ) ( دالجاثیه سورت 

: ( سمانواومکه کې دې . اوهم فرمایيغه ه یې تاسو ته تابع رولي چې په آژباه : او ول ه
آیت ) . ژباه : خدای هغه ذات -٢٩–هوالذی خلق لکم مافی االرض جمیعاٌ ) ( دالبقره سورت 

دی چې تاسوته یې په مکه کې ول یزونه پیدا کي دي .

٥٦-٥٥لطائف االشارات ص ص-١
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کیي چې له دې مخلوقاتو خه انتفاع جوته ده چې شکرایستل او تسخیریوازې هغه مهال ترسره
(ه اخیستل ) مباح وي ، خو په مضرو شیانو کې ، اصل پرتحریم دی ، که د سترتن تعالی 

وک بل ته د ضرر یي : ( الضررو الضرار) ژباه: (جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم فرما
رسولو اوپه ضرر سره د ضرر د جبرانولو حق نه لری . )

: د اصلي یا عدم اصلي برائت استصحاب :دوهم 
د انسان ذمه په هی حق مشغوله نده مرداچې دهغه پراشتغال کوم دلیل وموندل شي او له دې امله 
، که چیرې یووک دبل پرخالف دیوه حق ادعا وکي باید هغه ثابت کي که له مدعی به خه 

بت په عقد کې ) مضارب ادعا وکي دمدعی علیه د ذمې برائت ، اصل دی اوکه چیرې ( دمضار
چې کومه ه یې نده ترالسه کی ، د ده قول منل کیي ، که د ده ه نه کول ، اصل دی او دا 

عدم ، استصحاب کیی ، مردا چې خالف یې ثابت شي .
هغه پرخالف د دلیل ترپیدا کیدو پورې:د درییم : د شرعي حکم د ثابتوونکي وصف استصحاب 

یو چا مالکیت پریوه عقاریا منقول مال ثابت شو، د ده دا مالکیت باقي پاتې کیي او که چیرې د
مون دهغه پربقاحکم کوو، مردا چې دهغه پر زوال کوم دلیل پیدا شی ، د مثال په توه هغه 
وپلوري یایې وقف کي یایې هبه  کي ، همدارنه ، په دین ( پور) د ذمې اشتغال دهغه د سبب 

صورت کې لکه په یوه مال یا دمال په اتالف التزام ، هماغسې باقی اوپرخپل ای پاتې دشتون په 
کیي ، مر داچې تغییر ورکوونکی وموندل شي ، یعنی مردا چې له پور( دین) خه د ذمې 
پرفراغت دلیل دهغه په اداء کولو یا د داین له خوا د مدیون لپاره په ابراء اقامه شي ، همدارنه د 

د عقد په سبب د میرمنې اومیه ترمین د حاللیت ( حال لوالي ) ثبوت پرخپل ای پاتې کیي نکاح 
تروچې دهغو دواو ترمین د جالوالي پرحصول دلیل اقامه شي .

د استصحاب حجیت :- ٢٥٤
استصحاب د احنافو او دهغو دموافقینو په نزد  دهغه یزپرابقاتوب حجت دی چې له واندې خه 

ه دفع کول چې مخالف یې ؤ ، اوهمدا داحنافو دقول معنا ده چې وایي : ( استصحاب ؤ اودهغ
دحجت په دفع کولو کې دی نه په اثبات کې ) خونور، لکه شافعیه اوحنابله ، استصحاب هم د دفعې 
لپاره اوهم د پخواني حکم د اثبات لپاره حجت بولي ، په دې توضیح سره چې پخوانی حکم واکی 

جود دی په نوي دلیل اوپه الس  کې لرلو سره ، که استصحاب پرخپل تیر وضعیت ثابت او مو
دیویز په بقا د راجح ظن مستلزم دی او راجح ظن هم په شرعي عملي احکامو کې حجت دی . 
پردې اختالف له مترتبوفروعو ینې ، دمفقود ( ورک) انسان په تاو دهغوی اختالف دی ، چې 

( د استصحاب له مخې ) ژوندی بولي او په پایله کې ، نوموی دخپل فقدان احناف مفقود استصحاباٌ 
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پرمهال دخپلو موجود و اموالو اوحقوقو په موردکې  د ژوندیو افرادو په حکم کې دی اوپه همدې 
دلیل هم ، نه وک له هغه خه میراث وي او نه یې ه ترې جال کیي ، خو د ده دا ژوند 

صالحیت نه لري ، یعنی د مفقود په دې ژوند سره ، نه شوکوالی کوم دکوم نوي حق د اکتساب 
يز ورته ثابت کو چې د ده د ورک کیدو پرمهال د ده نه ؤ اوله دې امله ، که د ده مورث له ده 
ینې دمخه ومري ، مفقود  له خپل مورث خه میراث نه وي ، یعنی د ده قیم له میراث ينې د ده 

نی استحقاق نه لری ، بلکې یوازې د ده سهم به د ده د سرنوشت د روانه تد سهم د تحویل دغو
کیدو ترمهاله متوقف شي ، چې هغه وخت ، یا معلومیي چې ژوندی دی اوپه دې صورت کې ، له 
میراث خه دخپل متوقف شوي سهم مستحق ري او یا د قاضي په حکم د ده وفات ثابتیي اوپه 

دې مورث پر ورثې چې په هغه وخت کې ژوندي دي ، ویشل کیي دې صورت کې ،  د ده سهم د 
خو په دفع او اثبات کې د استصحاب دحجیت د قایالنو د رأی له مخې ، دمفقود ژوندیتوب ثابتیي 
او هغه ته دبشپ ژوندي حکم ورکول کیي او له دې کبله ، اموال یې له مالکیت ینې نه بهرکیي 

و هم که چیرې یې مورث له ده خه دمخه ومري له میراث ینې به اونه یې میرمن ترې جالکیي ا
دخپل سهم مستحق وي او همدارنه له موصی به خه دخپل سهم مستحق هم دی .

د دې د واو لو اختالف د عنداالنکار صلحې په تاوهم دهمدې اختالف په یردی ، که احناف 
نکرمدعی علیه ترمین صحیح ده ، خو معتقد دي چې : د دې صلحې ترسره کول د مدعي او م

غیراحناف ، له هغې جملې شافعیان ، هغه صحیح نه بولي اودلیل یې هم دا دی چې استصحاب ، لکه 
رنه چې مونوویل هم په دفع کې دحجیت درلودونکی دی اوهم په اثبات کې .

هغه ه چې د استصحاب  په تاو دکتنې ( مالحظې ) ودي :- ٢٥٥
تصحاب ، په حقیقت کې ، کوم نوی حکم نه ثابتوي بلکې په هغه پخوانی اوثابت شوي لومی : اس

حکم په خپل معتبردلیل سره استمرار پیدا کوی او له دې امله ، استصحاب په خپل ذات کې نه کوم 
فقهي دلیل دی اونه له هغه ينې د احکامو داخیستلو لپاره کوم مصدر ، بلکې دپخواني حکم د بقا 

وازې یوه قرینه ده چې هغه یې خپل دلیل ثابته کیده .لپاره ی
دوهم : یوازې دمسألې په حکم کې دخاص دلیل د نه شتون پرمهال دی چې استصحاب ته رجوع 
کیی ، یعنی که چیرې فقیه ، په بحث اوینه کې او دخپلو هلولو له په کارولو وروسته ، کوم 

په همدې دلیل ، لکه هماغسې چې ينو ویلي دي : ( دلیل ونه موند ، استصحاب ته رجوع کوي او
استصحاب دفتوا وروستی مدار دی ، که چې مفتي ، که چیرې ترې دیوې مسألې په ت اوپوتنه 
وشي ، نوموی دهغې حکم لومی په قرآن او بیا په سنت او ..... کې لوې او وروسته که چیرې 

د حال له استصحاب  خه په نفی یا اثبات کې اخلي یې حکم په هغو ایونو کې ونه موند ،حکم یې 
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اوهغه مهال ، که دهغه په زوال کې تردید وی ، اصل دهغه  بقاده اوکه په ثبوت کې یې تردیدوي ، 
١اصل دهغه عدم ثبوت دی ) .

پراستصحاب مبتنې قواعد او مبادي :- ٢٥٦
والې دي اوترې متفرع شویدي ، پراستصحاب ، یو شمیر قواعدو او مبادیو تقریرموندلی او پرهغو 

له هغې جملې :
لومی : په اشیاوو کې ، اصل پراباحت دی .

له دې اصل خه ، دا چاره متفرع شویده چې دخلکو ترمین دبیال بیلو عقودو اوتصرفاتو او 
معامالتو حکم ، اباحت دی ، مر دا چې د هغو پرتحریم کوم نص وموندل شي ، دا ، دیوې لې 

قول دی .فقها وو 
دوهم : د ذمې برائت اصل دی ، یا اصل د ذمې په برائت کې دی :

 ) : خه په یوخیل استفاده شویده او دهغه پر بنس په مدنې او جزایي چارو کې ، له دې اصل
هروک چې پربل دکوم حق ادعا لري ، اصل دهغې عدم دی ، مر دا چې هغه ثابت کي او متهم 

ې مجرم توب یې ثابت شي ) او پرهمدې مبناهم دی چې  ویل شوي د ي بیناه او بري دی ترو چ
چې : ( شک د متهم په ه ( نفع ) تفسیریي  اودمتهم په برائت کې خطا، د بیناه  فرد په 

مجرمیت کې له خطا ینې غوره ده ) .
ه چا چې او دس درییم : یقین په شک سره نه لیرې کیي ( نه زایلیي )  : نو ، د مثال په توه ، هغ

وک او بیا دخپل اوداسه د ماتیدو په تاو په شک کې ولوید ، حکم دا دی چې اودس یې باقي پاته 
کیي ، اوهغه وک چې نکاح یې ثابته شویده ، یوازې په یویقینی دلیل سره ده چې زوجیت یې ترې 

یوازې دهغه زایلیي ، او یو وک چې د یوشرعي سبب پربنس دیوشرعي عین مالک کیي ، 
تصرف دشتون په صورت کې چې  دمالکیت زایلوونکی وي د ده مالکیت زایلیي . علت په دې 
قاعده کې هم ، دا دی چې : یقین په یوه موجود شوي چاره تبدیل شویدی چې په هغې کې کوم 
شک شتون نلري ، نو ، دا یقین استصحاب کیي ، مردا چې دهغه  پرانتفا( نفي کیدو) کوم دلیل

اقامه شي او یوازې شک د یقین دحرکت (خوولو) توان نه لري ، نو ورته پاملرنه ، نه کیي .
نوربیا

٥٠٨شوکانی ، ص-١
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وضع قانون در مصر
تاریخ هیأت قانون گذار در مصر :

محمد علی بـه  ۀامور آن توسط یکی از افراد خانواد،امپراطوری عثمانی بودازءزمانیکه مصر جز
عنوان والی پیش برده می شد، که این والی مسئول قانون گذاری هم بود و این وضـع تـا اواخـر    

کـه بایـد  ورایی به نام مجلس نظار تأسیس شدوالیت اسماعیل پاشا ادامه داشت که در این زمان ش
و در اوائل والیت توفیق پاشا مصر صاحب نظام پارلمانی شد که آن وضع میشدهمه قوانین زیر نظر

و پس از آنکه مصـر از سـوی   انقالب عرابی بوجود آمد١٨٨١با گذشت زمان کوتاهی در سال 
سـپردند، آننظارشورایونشانده،دستشاه–خدیوی–انگلستان اشغال شد، قوه مقننه را به 
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نهـاد رأیکهبود" عمومیمجمع" و" قوانینشورایاز دو مجلس " شورای نظار خدیوی عبارت
وبـود نهائیوقطعیمالیاتیمسائلدرعمومیمجمعرأیوبودهمشورتی–قوانینشورای–اول
پارلمانیهیأتنظامبهنظاماین–١٩١٣سالدراولجهانیجنگ–بزرگجنگنزدیکیهایدر
مجمع قانون گذاری بود. که البته رأی این مجمع نیـز در مسـائل   احدی تبدیل شد که عبارت ازو

وضع قانون مشورتی و در مسائل مالیاتی قطعی و نهائی بوده است.  
فرمـان  ١٩٢٢فبروری سال ٢٨تا آنکه در ر زمان جنگ و پس از آن تعطیل بودکار این مجمع د

قانون اساسی مصر صادر شد که ١٩٢٣اپریل سال ١٩و در ارلمانی شدن نظام مصر صادر گردیدپ
مقننه دارای دو مجلس نماینده گان و سناتوران بوده و نظام حاکم و شاهی مـوروثی  ۀبراساس آن قو

مصردرقوانینوضعدرمقننهۀقوبا–دولترئیس–اعالم شد که بر مبنای این قانون اساسی شاه 
تعدیل گردیده و بالنوبه ١٩٢٣ساسی قانون ا١٩٣٠ور قانون اساسی صدباآنکهتا. گردیدشریک

ملغاء قرار گرفته و بار دیگر قـانون اساسـی   ١٩٣٠با صدور فرمان شاهی قانون ١٩٣٥در سال 
مقننه  به دست پارلمـان و شـاه   ۀصالحیتهای قومورد اعتبار قرار داده شد که براساس آن١٩٢٣

١قرار گرفت.

امتیـازات الغـای –موعد اجرای معاهده مونترو مبنـی بـر   ١٩٣٧تا اکتوبر ١٩٢٣قانون اساسی -١
کندوضعراقوانینینداشتحقمصــردرمقننهقـوهواقعدرکه. بودتطبیقمورد–بیگانهکشورهای

سـوی ازشدمیتطبیقبیگانگانبرکهقوانینیبایدبلکهباشد،تطبیقموردمصرسرزمینسکانهمهبرکه
ارای مصلحت " از طریق مجمع عمومی محکمه استئناف مختلط مورد تأیید قرار گیرد. د" بیگانهکشورهای

میکنیم :لهذا محاکم مختلط نیز دارای اختصاص تشریعی بودند که بگونه ذیل به آن اشاره
:مدنیقوانین–اول 

محاکم مختلط دارای صالحیت قانون گذاری بوده اند، زیرا از آنکه قوانین مصری منحیـث المبـداء بـر    
بیگانگان کشورهای صاحب امتیاز تطبیق نمی شد موافقت مجمع عمومی مستشاران محکمه استئناف مختلط 

نکه گفتگو به دست آوردن موافقت چهارده کشور بر هـر  بر همه قوانین نافذه بر بیگانگان شرط بود. و از آ
با کشورهای صاحب امتیاز به توافق رسید کـه  ١٨٩١قانونی که وضع میشد نا ممکن بود، مصر در سال 

مدنی مختلط را تعدیل کند که به مقتضای این تعدیل موافقت مجمع عمومی محکمـه اسـتئناف   ١٢ماده 
به شکل علی حده جایگزین شود و استثنائی که در ایـن مـورد   مختلط در عوض تحصیل موافقت هر کشور

وجود داشت الئحه ترتیب محاکم مختلط بود که باید هر کشور به شکل علی حده برآن موافقت میکـرد "  
بود ". ١٩٣٧گفتنی است که این جایگزینی و استثناء ماحصل معاده مونتر و سال 

است :تعدیل یافته شروط ذیل را وضع کرده ١٢ماده 
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:تدرج قانون در مصر
قانون اساسـی  ،در رأس همۀ قوانینبوده ومتعدد و متدرج ،نکه گذشتمراتب قانون در مصر آنچنا

ازبعد–سنامجلسوگاننمایندهمجلس–قرار داشته که پس از آن قانون های صادره از پارلمان 
مفصـل قـانونی مسائلمورددروزیرانشورایازصادرهمقرراتسپس. استآنبرشاهتوشیح
م لوائح و احکام والیان و مجلس ادارات محلی می باشد.می شود و در مرحله سوصادر

لهذا باید میان قانون اساسی که سلطه های عمومی را تنظیم کرده و بنا به دستور و امضـای شـاه و   
صدراعظم " نخست وزیر " صادر میگردد، و میان قانون عادی که پس از موافقت مجلس نماینـده  

دیده، و میان فرمان شاهی مختص شاه، ویا مشارکت شاه گان و مجلس سنا، و توشیح شاه صادر گر

تشکیل مجمع عمومی محاکم مختلط با حضور پانزده مستشار از مجموع مستشـاران محـاکم   - ١
محکمه استئناف مختلط منعقد می شود و در  صورت غیاب یکی  از مستشاران محکمه استئناف 

قدیمی ترین قاضی تبعه دولت مستشار غائب از آن نیابت میکند. 
ای حاضر است. موافقت مجمع عمومی با اکثریت ثلثین اعض- ٢
طرحهای قانون بعد از گذشت سه ماه از موافقت مجمع عمومی برآن صادر می شود، و هر دولتی - ٣

از دولتهای دارای امتیاز میتواند طی این مدت بر طرح قانون اعتراض کرده و از صـدور قـانون   
بـا  جلوگیری کند که در چنین صورتی طرح قانون بار دیگر به مداوله گذاشته می شـود، کـه   

موافقت اکثریت عادی ممکن است قانون فوراً صادر شود. 
باید مدت زمان میان موافقت بر اصدار قانون و نشر آن بیش از سه ماه نگذرد، که در صـورت  - ٤

افزایش این مدت قانون متروک گشته و مراجعه به آن زمانی جائز است که براساس ایـن مـاده   
" بازنگری شود. ١٢"

:جزائیقوانین–دوم 
١٨٨٩ژانویه سال ٣١مجمع عمومی محکمه استئناف مختلط به مقتضای موافقت کشورها و فرمان صادره 

در بخش قباحات " مخالفتها " دارای اختصاص قانونگذاری بوده که البته قبل از موافقت بر چنین قوانینی باید 
از موضوعات ذیل متأکد و متحقق می شد :

کل عام برهمه سکان سرزمین مصر بدون استثناء مورد تطبیق است. قوانین و لوائح ارائه شده به ش- ١
قوانین و لوائح مورد نظر با نص معاهدات و توافق نامه های بین المللی مخالفتی ندارد.- ٢
جریمهویاهفتهیکمدتبهحبسکه–مخالفت–مدت مجازات وارده از حد مجازات قباحت - ٣

تهای مرتبط به جنایت و جنحه موافقت کشور های قرش است " نگذرد اما مجازا١٠٠حدودتا
صاحب امتیاز شرط است. 
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و وزیر که در نتیجه از سوی هر دو مورد امضاء قرار میگیرد، و میان مرسوم عالی که با قرار مجلس 
وزراء به امضای شاه صادر گردیده، و قرار وزیر و قرارهای والیان و ادارات محلی که نیـازی بـه   

موافقت وزیر ندارد فرق گذاشت.
گونگی تدارک و وضع قانون در مصرچ

وضع قانون اساسی : 
قانون اساسی آنچنانکه قبالً گفتیم با امر شاهانه صادر می شود، در قانون اساسی مصر آمده است که 
امت مصدر قدرت است و بنابر آن میتوان در احکام قانون اساسی به جز احکام مرتبط بـه شـکل   

ت تاج و تخت، و مبادی آزادی و مساوات که از سوی قـانون  حکومت نیابی پارلمانی، و نظام وراث
اساسی مکفول گردیده تغییراتی وارد کرد. و راه کار این تغییر و تنقیح آن است که هریـک از دو  
مجلس پس از تعیین موضوع با اکثریت مطلق اعضای آن قراری را مبنی بر ضرورت تغییـر صـادر   

تأیید قرار گرفت بار دیگر هر دو مجلس و شاه طـی قـرار   کند، و اگر این قرار از سوی شاه مورد 
مشترکی مسائل مورد تغییر را تعیین میکنند. و مناقشۀ موضوع در مجلسین مشروط به حضور ثلثین 
اعضاء هر مجلس و صدور قرار در مورد آن مشروط به اکثریت ثلثین آراء هریـک از دو مجلـس   

است.
قانون عادی :

رلمان وفق اصول اساسی ذیل وضع می شود، طرح قانون از سـوی وزارت  قانون عادی صادره از پا
مربوطه آماده شده به بخش قانون گذاری، شورای دولت فرستاده می شود تا این طـرح را از نگـاه   
ادبیات و ترتیب کلمات و هماهنگی آن با دیگر قوانین دولت را بررسی کند. سپس طرح قانون بـه  

نماینده گـان  مجلسبه–قانونطرح–د تا با فرمان شاهی به عنوان شورای وزیران فرستاده می شو
و سناتوران ارائه شود.

و در صورتیکه این طرح از سوی این دو مجلس به تصویب رسید به شاه فرستاده می شود تـا آن را  
تصدیق کند.

پیشـنهاد راقـانونی هایطرحمیتوانند–سناءوگاننماینده–همچنانکه اعضای هر دو مجلس 
و برای تصدیق و اصدار به شاه فرستاده می شـود. و  کندتاییدراآنپارلمانصورتیکهدروکنند،

در صورتیکه شاه بر طرح قانونی پارلمان را تصدیق نکند طی مدت یک ماه آن را به پارلمـان مـی   
بـه پارلمـان   فرستد تا در مورد آن تجدید نظر کند و اگر طی این مدت زمان شاه طرح قـانون  را  

بازنگرداند، طرح قانون نهایی بوده با افتراض تصدیق و اصدار به عنوان  یکی از قوانین نافـذه بـه   
حساب می رود. و اگر شاه طرح قانون را طی میعاد قانونی برگردانده اما بار دیگر پارلمان آن را بـا  
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رد این طرح قانون بـوده  اکثریت ثلثین اعضای هریک از مجلس نماینده گان و مجلس سناء تاکید ک
نبودفراهم–ثلثین–و باید از سوی شاه صادر شود. و اکثریت موصوف 

بررسی طرح قانون در همان دورۀ انعقاد پارلمانی حائز نبوده، و در صورتیکه این طرح به دور انعقاد 
رلمـانی  بعدی پارلمان ارائه شود برای قانون شدن آن اکثریت عادی کفایت میکند و اگـر دورۀ پا 

منعقد نبود، و حالت کشور مقتضی اصدار قانونی بود شاه میتواند فرمانهای تقنینی را که متوافق بـا  
قانون اساسی باشد صادر کرده و پارلمان را به اجالس غیر عادی دعوت کرده تا فرمانهای تقنینـی  

دیده، ویا اینکه یکی شاه را در اولین جلسه بررسی کنند و این فرمانها به مجلس اضطراری ارائه نگر
از مجلسین آن را تأیید نکرد قوت قانونی این فرمانها زایل می شود و هرگاه شاه بر طرحهای قـانون  

تصدیق کند باید قانون صادر و نشر گردد.
در ماده اول الئحه ترتیب محاکم اهلی آمده است " همه قوانین و فرمانهای تقنینی پـس از اعـالن   

همۀ اقطار مصر نافذ بوده و همه جهات مکلف به آن پایبند باشند، و علم شدن در جریده رسمی در 
همۀ مردم به قوانین و فرمانهای تقنینی پس از گذشت سـی روز از اعـالن آن در جریـدۀ رسـمی     
افتراضی می باشد و این مدت ممکن است به مقتضای نص صریحی در قوانین و فرمانهـای تقنینـی   

کوتاه تر هم باشد ".  
قانون اساسی آمده است " قوانین با صادر شدن آن از سوی شاه که از طریق نشر آن ٢٦اده و در م

در جریده رسمی فهمیده می شود در همه اقطار مصر نافذ است ". 
صیفه اصدار قانون در اول نوشته شده و به موافقت پارلمان و تاریخ آن نیز اشاره می شود همچنانکه 

١وزیر مسئول از اجرای قانون بر آن امضاء میکنند.هریک از شاه، نخست وزیر، و 

صیفۀ اصدار قانون در مصر بگونه ذیل بوده است : -١
م ... شاه مصر:

مجلس سناء و مجلس نماینده گان قانون ذیل را تأیید کرده و ما بر آن تصدیق نموده و آن را صادر کردیم. 
ل پایان می یابد " ما امر میکنیم که این قانون با مهر دولت ممهور گردیده و فرمان اصدار قانون به عبارت ذی

در جریده رسمی نشر و به عنوان یکی از قوانین دولت مورد اجراء قرار گیرد ". که پس از آن امضای شاه، 
نخست وزیر و وزیر مسئول است.
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فرع دوم
کد کردن قوانین

نظریه کد :مطلب اول
تعریف کد :

کد عبارت از جمع آوری قواعد قانونی مختص به فرعی از فروع قـانون پـس از ترتیـب و رفـع     
قـانون  " که از سوی هیأت قانونگذاری به شکل Codeتناقضات و خالها در یک مدونه است " 

صادر می شود، چه مصدر آن قواعد قانونی بوده و چه هم مجموعه قواعد عرفی باشد.  
البته دائره نیازمندی به وجود " کد " پس از انتشار کششهای اشتراکی و کثرت قوانین گسترده تـر  
شد زیرا مشکل می نماید که دست اندرکاران قانون همه قوانین صادره را جمـع و احتـوا نماینـد    

ته از آنکه با صادر شدن قوانین متعدد دریک مجال احتمال تعارض میان آنها را افزایش میدهد. گذش
بدین لحاظ مقتضی آن است که احکام متعلق به هر فرعی از فروع قانون دریک مدونه جمـع آوری  

شود.  
خوبیها و عیوب کد :

ما قبل از توضیح این اعتراضات کد قانون برخالف سایر قوانین مورد  انتقادات شدیدی قرار گرفته ا
وگرفتـه قرارانتقادمورد–قوانیندیگربرخالف–باید به این سؤال پاسخ داد که چرا کد قانونی 

؟.اندشدهبیرونآنخطراتوعیوببیانصدددرآنخصوم
گفتنی است که سبب اساسی این اعتراضات اهمیت بزرگ و خطرات احتمال کد از حیـث ایجـاد   

تقدس بر آن است، که شاید این دو عامل سبب انجماد قانون و عقب ماندن آن از حرکت و هیبت و
پیشرفت جامعه گردد، امری که با وظیفه قانون در منافات است. این انتقاد همانند انتقادات دیگری 
وارد است که در واقع شمارش این انتقادات خود در وصف نیکوئیهای کد است. اما دیری نگذشت 

قانونکهشدواضحگانهمهبرونبودهجابه–جمود–صوم کد دانستند که ایراد اعتراص که خ
وکنـد نگهدارینیزراخودسالمتومرونتآنامتیازاتسایراضافهبهنیزکدهاسایهدرمیتواند

نـه  ر کدهای قانونی خصومی ندارند، و به جا است که این موضوع را به گودیگنتیجۀچنینظهوربا
ذیل توضیح دهیم :

" شهرت ١٨١٠–١٨٠٤صادر شدن کدهای قانونی فرانسه پس از انقالب کبیر آن " در سالهای 
جهانی یافته و بسیاری از کشورهای دیگر تالش کردند به اثر گامهای فرانسه قدم بگذارنـد. ایـن   

ته بـود حـالتی از   کدها نظر به تالشهای عظیمی که در وضع و  ترتیب و صیفه بندی آن به کار رف
هیبت و احترام و تقدس را به خود گرفت، زیرا این کدها در عوض موارد قانونی پراکنده و متعارض 
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از عظمت ترتیب درست، صیغه بندیهای منضبط تعبیرهای جامع و آسان و فوائـد بـزرگ قـانونی    
ان کند، لذا جای برخوردار بود که میتوانست عالئق قانونی را در مـواد آســان، فهما و واضح بی

تعجب نبود از آنکه امت فرانسه این کار جدید " کدها " را اثر زندۀ تلقی کنند که  با گذشت زمان 
نمی میرد و برای همیشه باید احکام آن مورد احترام و تقدس بوده و جز در حـاالت ضـرورتهای   

ن باور شود که "کـد"  شدید نباید به آن دست برد، همچنانکه جای تعجب نیست که فقه فرانسه به آ
یگانه مصدر قواعد قانون بوده و همانند کتاب منزل و مقدس است که همۀ علم قانون را در خـود  
گنجانیده و راه حل همه مشکالت زندگی است. و این دیدگاه فقـه بـه نصـوص "کـد" بـه آن      

ن ارادۀ وضـع  رســـانید که تفسیر آن نیز تفسیر تحت اللفظی بوده و فقیه پیوسته به دنبال فهمید
کننده گان " کد " باشد.

" فقیه معروف آلمان تجربه کامیاب فرانسه را مالحظه کرد دعوت داد thibautو آنگاه که تیبو " 
" فقیه بزرگ آلمان در جلو این savigny. " شود" کد" ینیڤتا قوانین آلمان نیز همانند فرانسه سا

بـر " کد" شهروندان خود را از ضررهای " ١٨١٤دعوت ایستاده و طی نامه مشهور آن در سال "
–مـذهب بـه بعدهاکهاستقانونطبیعتدرجدیدیمذهبمیالدواقعدرکهنامۀنمود،حذر

نی آن نبود، قانومذهبطبیعینتیجهجز" ینیڤسا" موضعاین. استشدهمعروف–تاریخیتحول
که بنا به قواعد قـانون را در قالبهـای   زیرا منطق این مذهب بر آن است " مذهب تحول تاریخی " 

جامد و خشک نصوص قرار داد که حرکت و نشاط آن را مسئول کرده مرونت و سالمت آن را به 
انجماد تبدیل کند، و بهتر آن است که قواعد قانونی را از هرگونه قید و شرطی رهانیده تـا بتوانـد   

وفق نیازمندیهای زمان گسترش کند.
انداخت،تأخیربهقرنیکحدوددرراآلمانقانونکدهایصدور" ینیڤساه " اما اگرچه این نظری

سالدرآلمانقانونیکدهایزیرابود" ینیڤسا" نظریهبرعکسقانونکدهایایجادتجربیواقعاما
صادر گردید تا کشور را از حیث قانونی یک دست نماید. و در پاسخ به سـؤال وارد کـه   ١٩٠٠

الفین " کد " ناکام شد؟ باید گفت که هراس مخالفین " کد " از انجماد قانون بـود  چرا نظریات مخ
که با واقع عملی ثابت گردید که آن اندیشه به جای نبوده به خصوص که تصور مقدس دانستن کد با 
تأثیر ضرورتهای عملی بازنگری قوانین از بین رفت زیرا فقه فرانسه در سایه " مدرسه شرح بر متن " 

قن شد که از ساحه های واقع زندگی به دور افتاده و چارۀ ای جز با همکاری با قضاء نـدارد، از  متی
آن بود که به مصادر دیگری قانون اعتراف کرده، و نصوص کدها را وفق ضرورتها به شرح و تفسیر 

کـد "  گرفته و از قانون گذار خواست تا هنگام ضرورت به کار قانونگذاری بپردازد. و بدین سان " 
توانست مرونت و توان خود را در هم رکابی با تحوالت زندگی ثابت کند، موضعی که سبب شـد  
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کسی با " کد کردن قوانین " مختلف، مخالفتی نداشته و برعکس همه فقهاء به منظور توسعه جوامع 
و وهم گامی با تحوالت عصر خواهان کد شدن قوانین و نو آوری در آن شدند.

گر را میتوان بگونه ذیل یاد آور شد و به  آن پاسخ داد  : اما انتقادات دی
از جمله انتقاداتی که بر کدها وارد می شود آن است که این مجموعات قانونی اصـطالحات را بـه   
تعریف نمیگیرند و الفاظی همانند غلط، تدلیس، حسن نیت و سوء نیت را یاد آور شده و در حالیکه 

د. کدها این اصطالحات  را بدون تعریـف گذاشـته و حتـی ایـن     نتائج مهمی بر آن مترتب میشو
مأموریت را به عهده فقه و قضاء می گذارند، گذشته از آنکه کدها شامل همه احکام قـانونی نمـی   
باشند اما در جواب چنین انتقادی گفته می شود که عدم وضع تعریف برای اصطالحات قـانونی در  

از وجوه خوبی آن است، زیرا تعریف ها خود عبارت از مسـئله  کد نه تنها که عیبی نبوده بلکه یکی
علمی است که به علماء و محاکم ایجاب میکند تا وفق مقتضای حال آن را انجام دهند.

اما نسبت به کامل نبودن احکام قانون در کدها، بازهم از حکمت خالی نیست، زیرا کدها باید فقط 
ت را به احکام محاکم بسپارند تا محاکم بتوانند نقصـهای  به وضع قواعد عمومی اکتفا کرده، جزئیا

قانونی را به حسب ضرورتهای عملی و تحقیق عدالت کامل نمایند.  
که بعضی ها آن را  عیـب  -به اضــافه آنکه همــین اهتمام کدها به کلیات و قواعد عمومی 

واعد قانونی از انجماد و خود یکی از وجوه کمال و عظمت کدها است که با اعمال آن ق-میدانند
رکود بیرون می شود، زیرا عدم دخالت"کد" به همه جزئیات و تفاصیالت و اکتفا به یاد آوری قواعد 
کلی و عمومی خود فرصتی را برای تفسیر قانون میسر میکند که محاکم و فقهاء میتوانند این قواعد 

ر کنند و این دست بـاز محـاکم و   کلی و عمومی را وفق نیازمندیها و تحوالت عصر و زمان تفسی
فقهاء ضامن مرونت و سالست احکام وارده در کدها است که علی رغم گذشت زمان و تحـوالت  

١عصر وطبائع نسلها بازهم کدها بتوانند به ایجابات آن پاسخ دهند.

و هرگاه به این انتقادات پاسخ ارائه شد، مناسب است که به مهم ترین امتیازات کـد نسـبت بـه    
که جمع آوری کلیـه قواعـد   ، ات، دادخواهان و همه دست اندرکاران به قانون نیز اشاره شودقض

قانونی در مجال معین در یک کتاب، رسیدن به مواد مورد نظر را آسان کرده، از پراکندگی ذهنی و 

از کد ناپلئون صـادر گردیـده   در کتابی که به مناسبت گذشت صد سال » saLelles« استاد سالی -١
کد مدنی گسترش یافته، اگرچه نصوص کد برحال خود است محتوای آن تغییر یافته و در جامهائی « میگوید 

که گمان میرفت قدیمی شده اند شراب جدیدی ریخته شده و توان متجدد آن ضامن است که شادابی جوانی 
. ۱۱۴را در این کالبد سرایت دهد، ص 
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ماللت طبع قانونی جلوگیری میکند، و همه کشورها چه وضع کننده قانون باشند هماننـد فرانسـه،   
مان، و سویس، و چه هم نقل و ترجمه کننده همانند مصر و ترکیه نیاز دارند که همه قواعد قانونی آل

را در مجموعه های"کد" وارد نمایند.
:اصول حکیمانه ای کد

از اصول حکیمانه ای کد سازی آن است که از وضع تعریف، اصطالحات، و پیچیدن به جزئیـات  
عمومی اکتفا شود، تا این قواعد عمومی خود ضامن مرونـت  خودداری گردیده و به گذاشتن قواعد

قانون باشد و به قاضی موضوع اجازه دهد که هنگام تطبیق آن راه حل های مناسبی نظر به هر حالت 
بوجود آورده و قانون را در نصوص خشک غیر قابل تحولی محبوس نکند، زیرا قانون کائن زنده ای 

را منجمد کرده و جلو پیشرفت آن را گرفت.  است که نمیتوان با اعمال زور آن
البتة برداشت درست از موضوع کد قوانین زمانی انجام میشود که فهمیده شود مأموریـت "کـد"   
عبارت از وارد کردن همه قواعد قانونی در یک مجموعه ثابت و الیتغیری نمی باشد.  زیرا پـس از  

اعد فقهی و رویه هایی قضائی دیگری رونمـا  انجام شدن" کد " دیری نمیگذرد که در پهلوی آن قو
میشود که کاربرد آن کمتر از کد نمی باشد بلکه مقصود از " کد" آن است که احکام متعلـق بـه   
فرعی از فروع قانون پس از رفع نواقص و التباسات در نصوص آن، در یـک کتـاب جمـع آوری    

ن صورت گرفته و قاضی و پژوهشـگر  گردیده تا رسیدن به نص مورد نظر، و مطالعه آن به شیوه آسا
بتواند به تفسیر و جزئیات متعلق به نص به مصادر فقهی و قضائی دست رسی پیدا کند. و با چنـین  
برداشتی از مفهوم" کد" بدون تردید کدهای قانونی خدمت بزرگی بوده که هیچ کس نمیتواند از آن 

ده از مراجعه و پیدا کردن نص مـورد  منکر شود همچنانکه رفتن به مجموعه قواعد قانونی" کد" ش
نظر از قواعد قانونی متفرقه، و سوابق قضائی متراکم در کتابهای فقه آسان تر است.  

با درنظرداشت آنکه این فوائد بزرگ مانع آن نیست که باید پس از هر مدتی کدهای قـانونی وفـق   
زیرا کد قانونی که بـازنگری  خواسته های زمان و تغییر نسلها و حالت قضاء و فقه بازنگری شود.

از حالت قانون در کشور بوده و در آن صـورت  نشود قدیمی گردیده و نمیتواند تعبیر حقیقی 
ضررهای کد بیشتر از فوائد آن است. 
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پوهندوی محمدولی امینی: تتبع ونگارش
گذشته پیوست به 

اصول و قواعد جزاشناسی در کود جزای افغانستاناصول و قواعد جزاشناسی در کود جزای افغانستان
فصل دوم
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اصول کلی و نظریات مکتب تحققی:
:مبنای فکری مکتب تحققی را دو اصل ذیل تشکیل میدهد

دم آزادی اراده و جبری بودن جرم:الف: ع
اراده آزاد که مکتب کالسیک آنرا اساس مسؤولیت می دانست، از نظر مکتب تحققی منتفی است، 
از نظر مکتب تحققی انسان فاقد اراده آزاد است و تحت تأثیر عوامل و نیروهای است کـه بـه آن   

قرار دارد. بنـابر آن انسـانی کـه    ١ینیزمتسلط و کنترول ندارد و در حقیقت تابع یک نوع دیترم
مرتکب جرم میگردد فاقد اراده آزاد بوده و تحت تأثیر عوامل درونی "خود انسان" و عوامل بیرونی 

"جامعه" وادار به ارتکاب جرم میگردد.  

١ Determinism
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چاپ شده پیشـبینی  ١٨٥٩موضوع عدم اراده آزاد در کتاب "کودنی ذهنی" لمبروزو که در سال 
اما بطور واضح در کتاب "انسان جنایتکار" او، بیان گردیده است و فـری در کتـاب   گردیده بود،

پردازد و می گوید احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی و بی جامعه شناسی خویش به توضیح آن می
اساس است، این خیال بی اساس ناشی از این است که ما به مقدمات قصد که بـه تصـمیم گیـری    

کند و نه به کند عمل میه نمی کنیم، وی میگوید که انسان بر اساس آنچه احساس میانجامد توجمی
.١اساس آنچه فکر می کند

از نظر مکتب تحققی عوامل درونی "شخصی" و عوامل بیرونی "اجتماعی" با هـم یکـی شـده و    
که کتاب شخصی را بازیچه ساخته و وادار به ارتکاب جرم میسازد، بر مبنای همین طرز تفکر است 

"انسان جنایتکار" لمبروزو به عوامل درونی "انسان شناسی" و کتاب "جامعه شناسی" انریکوفری بـه  
عوامل بیرونی "اجتماعی" متمرکز است.

هـای  عوامل درونی یا شخصی بیشتر مورد توجه لمبروزو بود، چون او داکتر طب بـود، ویژگـی  
مجـرم را دقیقـاً   ٣٨٣ار داد، ابتدا جمجمه های آناتومی، جسمی و روانی مجرم را مورد مطالعه قر

که بشکل غیر طبیعی بزرگ شده بود کشف کرد و رامطالعه و بررسی کرد و قسمت های عقب سر
نفر زنده و تعداد زیاد مرده ها انجام داد، تا بااالخره به ایـن نتیجـه   ٥٩٠٧مطالعات خود را باالی 

ناتومی و روانی میباشند و به واسطه همین خلل های رسید که اکثر مجرمان دارای نقص های بدنی، آ
" یـا مجـرم   ٢د، از اینروست که لمبروزو معتقد به "جانی بالفطرهنجسمی و بدنی مجرم تولد میشو

شود و این گروه "مجرمین مادرزاد" از نظر لمبروزو، مستعد زندگی در اجتماع نیستند، مادرزاد می
د مانند: پیشانی کوتاه، ازدیاد نعالیم و خصایص خاص میباشاز نظر لمبروزو مجرمین مادرزاد دارای

بیش از حد درزهای استخوان جمجمه، ضخامت بیش از حد کاسه سر، رشد نامتناسب دست هـا،  
برآمدگی چهره و عقب رفتگی استخوان جمجمه، موهای ضخیم و سوزنی، گوش های پهـن و مـو   

ی، تنبلی، عدم احساس و امثال آن، امـا در  آلود، صورت بی مو نزد مردان، پیشانی صاف، چپ دست
چاپ های اخیر کتاب انسان جنایتکار، لمبروزو از این طرز دید خود فاصله گرفت.

انریکوفری بیشتر از عوامل بیرونی یا اجتماعی بحث نموده است و عوامل چون محیط فزیکی، آب، 
ل، روابط والـدین، محـل   هوا، فصول و موسم های سال، شرایط و خصوصیات شهرها، محیط فامی

زندگی، وضع اقتصادی، بیکاری، فقر، تراکم جمعیت و تعلیم و تربیه را در ارتکـاب جـرم مـؤثر    
میداند.

.٩٨پرادل، ژان، ترجمه علی نجفی، آبرند آبادی، تاریخ اندیشه های کیفری، ص . ١
٢ . Criminal Born
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ب: عدم مسؤولیت اخالقی مجرم:
از نظر مکتب تحققی مسؤولیت اخالقی مجرم که مبنای فکری مکتب کالسیک را تشکیل میدهـد،  

تحققی مجرم به سـبب فقـدان اراده آزاد و دیترمنـزیم    مردود و قابل قبول نیست، یعنی در مکتب
مسؤولیت اخالقی ندارد بلکه، دارای مسؤولیت اجتماعی میباشد، زیرا هر فـردی کـه در جامعـه    
زندگی می کند، باید نظم اجتماعی را رعایت نماید و در صورتیکه به اثر ارتکاب جرم نظم جامعه را 

شد و یا خردسال، عاقل باشد یا دیوانه، باید به منظور تأمین بر هم بزند، صرف نظر از اینکه بزرگ با
نظم اجتماعی مورد مجازات قرار بگیرد.

هر چند مکتب تحققی منکر اراده آزاد مجرم است و از یک حالت جبری یا دیترمیزم بحـث مـی   
ارای آن هم، مداخله دولت را در مورد جرایم و مجرمین حتمی میداند، زیـرا مجـرم د  اولی بنماید

حالت خطرناک است و باید در قبال وی تدابیر و اقدامات تأمینی اتخاذ گردد.
لمبروزو و گاروفالو برای نخستین بار حالت خطرناک را مطرح می نمایند، به نظر لمبروزو مجـرم  

اندازد و با توجه به میزان و درجـه حالـت   مریض اجتماعی است که سالمت جامعه را به خطر می
اقدامات الزم در مقابل مجرمین به عنوان دفاع اجتمـاعی اتخـاذ گـردد. از نظـر     خطرناک، باید

گاروفالو حالت خطرناک مجرم در این مرحله به خوبی تشخیص می گردد که مشمول ظرفیت جنائی 
و عدم انطباق اجتماعی میباشد.  

و ظرفیـت  به مفهوم فساد و ویرانی مؤثر و مستمر مجرم به کار گرفتـه میشـود  -ظرفیت جنائی:
مجرم را نشان میدهد یا به عبارت دیگر ظرفیت جنائی به مقدار خطری که مجـرم قـادر   ١مجرمانه

است ایجاد کند و مردم و جامعه را به وحشت مواجه سازد اطالق میگردد.  
عبارت از عدم سازش و منطبق بودن مجرم است، با نظـام و ارزش  -عدم قابلیت انطباق اجتماعی:

معه، به نظر گاروفالو این وضعیت عبارت از حالت ناسازگاری مجرم است با زنـدگی  های معقول جا
، بنااً با توجه به میزان فساد وی، درجه قابلیت و سازش اجتماعی مجرم ٢اجتماعی، در موارد مختلف

با محیط جستجو و شناسائی گردد.
م)، مکتب تحققی مجـرمین  فوق ( فقدان آزادی اراده و مسؤولیت اجتماعی مجربا توجه به دو اصل

را به پنج کته گوری تقسیم می نماید.
محور بحث در مکتب تحققی مجرم است و تمام توجه به آن معطوف است، در حالیکه در مکتـب  
کالسیک محور بحث جرم بوده نه مجرم، از اینرو مکتب کالسیک به تقسیم بندی جرایم "جـرایم  

١ Criminal Capacity
.١١٨نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص . ٢
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لیه آسایش و رفاه عمومی" پرداخته بـود، امـا مکتـب    علیه دولت، جرایم علیه اشخاص و جرایم ع
تحققی به تقسیم بندی مجرمین می پردازد.

مجرمین باالفطره"مادرزادی"، مجرمین مجنون، مجـرمین اعتیـادی،   -که مشمول پنج کته گوری:
مجرمین اتفاقی یا تصادفی و مجرمین هیجانی یا احساساتی می گردد.

ه نظر مکتب تحققی این دسته مجرمین بدلیل سـاختمان  ب-مجرمین باالفطره "مادرزادی":.١
و بشـکل مـادرزادی   انـد جسمی و روانی بشکل طبیعی مجرم تولد شده و مستعد ارتکاب جرم 

های بعدی بشـکل ارثـی   د که ناشی از تأثیرات ارثی است و به نسلنخصوصیات ضد اجتماعی دار
این نوع مجرمین را بیـان میـدارد کـه    انتقال میابد، لمبروزو در کتاب "انسان جانی" خصوصیات 

قادر نبودن به تشخیص اعمال خوب از اعمال ضد اجتماعی، از نظر جسمی کوچک -بارزترین آنها:
اندام، پیشانی کوتاه، جمجمه کوچک، لبان نازک، چشمان در حدقه فرو رفته، دهن کالن، گوش ها 

یباشد. از لحاظ روانی با دست چـپ  دراز پرمو، بازوهای دست دراز و پاها کالن و بدون تناسب م
د و سـرخ نمـی   ند و در برخورد با وقایع تغیر رنگ نمی کنند، اصالً خجالت نمی کشنکار می کن

د.نشو
مکتب تحققی برای این کته گوری مجرمین سیاست طرد کردن و راندن از جامعه توسط مجـازات  

از آنجائیکه مجرمین مادرزادی قابـل  چون اعدام و حبس دوام را اختیار مینماید و استدالل می کند،
د.ناصالح نبوده، بنااً بهتر است طرد و حتی نابود گرد

این دسته مجرمین معموالً به کسانی اطالق می گردد که بنابر امـراض،  -مجرمین مجنون:.٢
د و دست بـه  نها و نواقص عقلی و روانی فاقد عقل بوده ، خوب را از بد تفکیک کرده نمیتوانعیب

میزنند، به نظر مکتب تحققی این نوع مجرمین "مجانین" نیز باید از جامعه دور و در محل های جرایم 
د.نمخصوص نگهداری گرد

د که بنـابر بـی کـاری و    به آنعده از مجرمین گفته میشو-:مجرمین به عادت "اعتیادی".٣
مرتکـب جـرم   معاشرت با افراد ناسالم مرتک جرم گردیده و بیشتر از دو یا اضافه یا چندین بـار 

گردیده باشند، این نوع مجرمین در حقیقت معتاد به جرم بوده و ارتکاب جرم برایشان یـک نـوع   
عادت شده است.

سیاست مکتب تحققی در قبال این نوع مجرمین که به نظر آنها قابل اصالح نیسـت، نیـز طـرد و    
دوری از جامعه است.

تحققی سه نوع مجرمین فوق حالت خطرنـاک  بر مبنای ارایه مفهوم حالت خطرناک، از نظر مکتب 
بلندتر داشته و بیشتر معتقد به طرد و دوری آنها تا سطح نابودی از جامعه است.

اما دو کته گوری دیگر که در ذیل بیان خواهد شد، فاقد این خصوصیات بوده، اصالح و بازگشت 
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متری توصیه می نماید.آنها به جامعه کار آسان به نظر می رسد و در زمینه آنها تدابیر نر
د که اعمال ضد اجتمـاعی را بشـکل   کسانی گفته میشوبه -مجرمین اتفاقی یا تصادفی:.٤

معمول انجام نمی دهند و در زیر سایه اخالق و قانون زندگی می کنند، اما گاهی تحت تأثیر عوامل 
از عمل خـود  د و بعد از ارتکاب جرمنشدید اجتماعی، بشکل تصادفی و اتفاقی مرتکب جرم میگرد

د.ند و به سادگی به گناه و جرم خود اعتراف می نمایننادم و پشیمان میباش
عقیده بر آن است که در مقابل این دسته مجرمین باید از تدابیر تأمینی استفاده بعمل را مکتب تحققی 

آید و از محیط محبس به منظور دوری از مجرمین حرفه ای و خطرناک دور نگهداشته شـود و در  
برابرشان از جریمه نقدی شدید استفاده بعمل آید، تا از عمل جرمی خویش پیشمان گردند.

گفته میشوند که معموالً سالم العقل، عادی و یبه مجرمین-مجرمین احساساتی یا هیجانی:.٥
ند، اما گاهی تحـت تـأثیر شـدید    ننورمال بوده تحت فرمان قوانین و نظام اجتماعی زندگی می ک

ات، احساسات و عشق دست به ارتکاب جرم میزنند،تصمیم و اراده قبلی برای جرم عواطف، هیجان
ندارند، بلکه آناً و فوراً مرتکب عمل جرمی میگردند و بزودی از عمل خود پشیمان می گردنـد و  

بعضاً این ندامت برای آنها سخت تر از مجازات است.
نمی کند بلکه، درمان و اصالح آنها را مکتب تحققی در مورد این دسته مجرمین مجازات را توصیه 

پیشنهاد مینماید و در صورتیکه جرم شان شدید باشد آنها را به دوری از محل سـکونت و اقـارب   
خود "تبعید" محکوم میداند.

-مهمترین مشخصات این مکتب را میتوان بطور ذیل خالصه کرد:
ؤولیت اخالقی.مبنای فکری مجازات در این مکتب مسؤولیت اجتماعی است نه مس.١
انسان فاقد اراده آزاد بوده و با یک نوع جبر "دیترمیزیم" روبرو است..٢
طبقه بندی مجرمین بر حسب شناخت آنها صورت گرفته..٣
با کوشش در جهت شناخت علل و عوامل جرم، راه تازه ای را در حقوق جزا و بخصوص .٤

این مکتب آغاز میشود.شناخت مجرم باز کرد، در حقیقت جرم شناسی یا کریمنولوژی با 
مفهوم حالت خطرناک را در قالب ظرفیت جنائی و عدم انطباق اجتماعی مطرح کرد..٥
تدابیر تأمینی "تدابیر امنیتی" را به عوض مجازات در امر دفاع اجتماعی مطرح کرد..٦

انتقادات وارد بر مکتب تحققی یا اثباتی:
 بود، با انتقادات زیاد مواجه شده و از معرفی مجرم باالفطره که بیشتر تخیلی و غیر واقعی

طرفی هم انسان فطرتاً ناپاک و میکروب اجتماعی نیست و خداوند (ج) انسان را پـاک آفریـده و   
اشرف المخلوقات قرار داده است.

 فرض فقدان اراده آزاد بشکل مطلق، مردود است، درست است که انسان دارای غرایز و
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انسان تأثیر میگذارد، عوامل اجتماعی نیز باالی شخص مجرم بـی  امیال باطنی است که باالی رفتار
اثر نیست ولی از سوی دیگر خداوند (ج) به انسان عقل اعطا کرده، قوه تفکیـک داده و صـاحب   

اختیار خود است.

"نهضت دفاع اجتماعی"١مکتب دفاع اجتماعی.١
تحققی نیز کاربرد داشـت،  اصطالح دفاع اجتماعی در مکاتب قبلی مانند مکتب کالسیک و مکتب 

اما در مکتب دفاع اجتماعی برای اولین بار به مفهوم وسیع تر و دقیق تر مفهوم یافت.
هر چند مکاتب قبلی نظریات و عقاید مثمر و مفیدی داشت و بر مبنای آن اصالحات عظیم در نظام 

که محـور  بر مطلقهای جزائی جهان رونما گردید، اما اراده آزاد که مدعای مکتب کالسیک، و ج
مرفوع ساخته نتوانست، الزم بود تا تلفیـق و  ١٩فکری مکتب تحققی بود، معضل جرم را در قرن 

ترکیب این دو نظام، راه جدیدی را باز کند، همین بود که بعد از جنگ دوم جهانی و در اوایل قرن 
بیست، نهضتی به نام نهضت دفاع اجتماعی ظهور میکند.

-ظهور این نهضت "دفاع اجتماعی" میگردد:عمالً سه دلیل باعث
اول: اینکه اندیشه ها و مکاتب گذشته معضل جرم را حل نکرد، چنانچه مکتب کالسیک با فـرض  
اراده آزاد بر حتمیت و قطعیت مجازات تأکید داشت ، شدت مجازات را کـاهش داد و مجـازات   

نه تنها کاهش نیافت بلکـه افـزایش   اعدام را مردود می دانست، اما در عمل برعکس میزان جرایم 
چشم گیر یافت. مکتب تحققی با اعتقاد بر عدم آزادی اراده و نوع جبر گرائی ، به منظـور تـأمین   
نظم اجتماعی مجازات مشدده را بر مبنای طبقه بندی مجرمین "غالباً مجرمین باالفطره، اعتیـادی و  

افت.مجنون" تجویز نمود، اما در عمل میزان جرایم کاهش نی
مفهوم جرم و جزا در محراق توجه جهانی قرار گرفت و در این زمینه کنگره هـای جهـانی   -ثانیاً:

١٨٥٧بروکسـل و کنگـره   ١٨٤٧فرانکفـورت،  ١٨٤٦متعدد تشکیل شد، ماننـد کنگـره   
فرانکفورت که تمام اینها شکل غیر رسمی را داشت.

وق جزا تدویر یافت که عبارت بودند از:به تعقیب آن چهار انجمن بزرگ بین المللی در زمینه حق
که بعداً به بنیاد بین المللی جزائی ١٨٧٢کمیسیون بین المللی جزائی و زندان ها در سال -

و زندانها تبدیل شد.
به انجمـن بـین   ١٩٢٤که بعداً در سال ١٨٨٩اتحادیه بین المللی حقوق جزا در سال -

المللی حقوق جزا تبدیل شد.

١ . The School Of Social Defence
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١٩٣٤جرم شناسی در سال جامعه بین المللی-
یکسال بعد از تشکیل سازمان ملل.١٩٤٩و جامعه بین المللی دفاع اجتماعی در سال -

مقتضیات و خواسته های حقوق بشری ایجاب تغیر و تحول در نظام های جزائی را می نمود، -ثالثاً:
بود، قسـمت هـای   چون در این زمان سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر به میان آمده 

زیاد از مجازات نظام های جزائی مروج وقت و برخی نظریات مکاتب قبلی مانند جانی باالفطره جداً 
با این خواسته ها در تناقض بود.

این جریان توجه چندانی به اراده انسان ندارد و نوع جبر گرائی را نمی پذیرد، بلکه معتقد است که 
لیت که به سبب ارتکاب جرم دارد، مسؤول شناخته میشود امـا  هر انسان با توجه به واقعیت مسؤو

به نظر آنها نظام های جزائی باید طوری تنظیم و ترسیم شوند که بر عالوه حمایت اجتمـاع "دفـاع   
اجتماع"،خود مجرم و حتی متضرر نیز حمایت "دفاع" شود.

ها اتفاق نظر وجود ندارد هر چند دفاع اجتماعی به عنوان یک نهضت عرض اندام نمود، ولی میان آن
تا حدی که در داخل این نهضت مکاتب مستقل دیگری مانند دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید 
تشکیل شد، ولی بآن هم مهمترین اشخاص که در به میان آمدن و تحرک این جریان نقـش فعاـل   

-داشته عبارت اند از:
استاد حقوق جزا و علم اداره محابس.١ادولف پرنس-
ایتالیائی وکیل مدافع.٢یلیپو گراماتیکاف-
.٣مارک آنسل فرانسوی-

از میان مؤسسین و طرفداران نهضت دفاع اجتماعی ، نظریات گراماتیکا و مارک آنسـل جایگـای   
خاصی در تحول حقوق جزا به خود اختصاص داده و هر دو این دانشمند، صاحب مکاتب جداگانه 

ای مکتب دفاع اجتماعی "گراماتیکـا" و مکتـب دفـاع    در نهضت دفاع اجتماعی است که بنام ه
اجتماعی جدید "مارک آنسل" مسمی گشته است.

-الف: مکتب دفاع اجتماعی:
مرکـز مطالعـات دفـاع    ١٩٤٥مؤسس این مکتب فیلیپو گراماتیکا ایتالیائی است، وی در سال 

عی در شهر "سـان امـو"   اولین کنگره دفاع اجتما١٩٤٧اجتماعی را در شهر ژن ایتالیا و در سال 

١ Adolf Prince
٢ Filippo Gramatica
٣ Mark Ansel
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.١چاپ نمود١٩٦٠تدویر کرد و مشهورترین کتاب خود بنام "اصول دفاع اجتماعی" را در سال 
گراماتیکا نظریات بسیار افراطی در مورد حقوق جزا داشت، وی اصالً منکر حقوق جـزا و حتـی   

د میشود.نهادهای عدلی و قضائی است، از اینرو مکتب وی بنام مکتب نفی حقوق جزا نیز یا
گراماتیکا مخالف مفاهیم جرم، مجرم، مجازات و حتی قضات است و پیشنهاد می کند که به عوض 
حقوق جزا، اصطالح دفاع اجتماعی، به عوض جرم عمل ضد اجتماعی، به عوض مجرم شخص ضد 
اجتماع و به عوض مجازات تدابیر اجتماعی جایگزین گردد، و بجـای قضـات کارمنـدان دفـاع     

گماشته شود.اجتماعی 
در کل گراماتیکا معتقد است که دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد است، برای نیل به این هـدف  
باید دفاع اجتماعی جایگزین حقوق جزا گردد که در یک دوره نامحدود نه تنها بعد از وقوع جـرم  

د اتخاذ گردد بلکه حتی قبل از وقوع عمل ضد اجتماعی، بر مبنای شناخت از خوی ضد اجتماعی فر
و الی رفع حالت ضد اجتماعی ادامه میابد.

گراماتیکا معتقد به یک سیاست مدبرانه در عرصه های فامیلی، تربیتی و اقتصادی است.
مهمترین پیشنهادهای گراماتیکا که بنام "اصول گراماتیکا" نیز یاید میگردد، عبارت اند از:

را عملی نماید که موجب از بین رفـتن  دولت مکلف است که تمام اصالحات و اقداماتی -
عوامل اخالل کننده نظم اجتماعی میشود و از وارد کردن هرگونه ناراحتی به انسان ها خـودداری  

نماید و جامعه را بر مبنای رفاه و آسایش اداره نماید.
دولت ها باید امکانات اقتصادی را مساویانه توزیع نماید، در تأسیس پارک هاو تسهیل در -

ازدواج کوشش نماید.امر
دولت برای تأمین نظم اجتماعی، حق مجازات را ندارد و باید نظام اجتماعی درستی را بـه  -

بار آورد و از اقدامات باز دارنده، تربیتی و اصالحی برای تأمین نظم اجتماعی استفاده نماید.
، نـه  اقدامات اجتماعی باید متناسب به شخصیت مرتکب و حالت ضد اجتماعی وی باشد-

میزان خساره ناشی از ارتکاب جرم.
کار محاکم در سیستم دفاع اجتماعی با ارزیابی از حالت ضد اجتماعی فرد شروع میشود -

و با از بین رفتن حالت ضد اجتماعی از بین میرود.
به عوض مجازات به اقدامات پیشگیری کننده توجه شود.-
را به دفاع اجتماعی واگذار نماید.برای رسیدن به اهداف فوق، حقوق جزا باید جای خود-

-ب: مکتب دفاع اجتماعی جدید:

.١١٩ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی نجفی، آبرند آبادی، ص پرادل، . ١
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مؤسس این مکتب مارک انسل قاضی دیوان عالی یا ستره محکمه فرانسه است، کتاب مشهور وی 
تحت نام "اصول دفاع اجتماعی جدید" انتشار یافت، مارک آنسل بدین ترتیـب راه  ١٩٥٤در سال 

ب تحققی و تفریط مکتب دفاع اجتمـاعی گراماتیکـا فاصـله    وسط را پیش گرفت و از افراط مکت
گرفت.

به نظر مارک آنسل، اجباری و غیر ارادی بودن جرم و به تبع آن عدم مسؤولیت در چنـین مـوارد   
قابل قبول نمی باشد، بلکه به نظر این مکتب مسؤولیت نوعی احساس درونی است که در هر انسانی 

یک عکس العمل ضد جنائی توأم با بازسازی اجتماعی مجرم به آن حتی مجرم وجود دارد که باید به 
، اما به هیچ وجه طرفدار اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در مقابـل مجـرم   ١پرداخت

باالقوه نیست، زیرا آنرا بر عالوه اینکه مخالف اصل قانونی بودن میداند منافی کرامـت انسـانی و   
د میکند، از نظر مارک آنسل درست است که شخصی با ارتکاب جرم برخالف حقوق بشری قلمدا

عمل ضد اجتماعی را مرتکب شده و مسؤولیت متوجه او است، اما عکس العمل قضائی یا مجازات 
باید بنحو تنظیم گردد که بر عالوه رعایت حقوق بشری، حثیت و کرامت انسانی مرتکب، باعـث  

و بازگشت او به جامعه گردد.دفاع از اجتماع و بازسازی مجدد مجرم 
مارک آنسل برخالف گراماتیکا نه خواهان نابودی حقوق جزاست و نه هم خواهـان اضـمحالل   
مسؤولیت جزائی، بلکه میخواهد چهارچوب حقوق جزا را با تمام مفاهیم آن حفظ نماید، اما تأکیـد  

بیشتر این مکتب به دو نکته متمرکز است.
توسط بکار بردن وسایل و ذرایع مختلف حتمی میداند، در حالیکه اول: شناخت شخصیت مجرم را 

جرم را به عنوان یک واقعیت عینی می پذیرد.
.  ٢دوم: اینکه احترام به شخص و آزادی مجرم و دفاع از هر نوع تجاوز علیه وی

-اصول کلی مکتب دفاع اجتماعی جدید را میتوان طور ذیل خالصه کرد:
قیقی آن، بازسازی و سازگاری مجدد مجرم است تا بدین وسیله دفاع اجتماعی به مفهوم ح-

هم اجتماع از ضرر احتمالی آینده وی در امان بماند و هم خودش از پدیده جرمی دور بوده باشـد  
"حمایت جامعه از طریق حمایت اعضای آن".

حقوق جزا باید حقوق بشر را رعایت کند، آزادی و قانونمندی نیز به عنوان اصول غیـر  -
قابل نقص مورد توجه قرار گیرد.

دفاع اجتماعی در این مکتب ماهیتاً علمی است، زیرا به مطالعه و مشاهده علمی مجرمین و -

.٩٢صفاری، علی، کیفر شناسی، ص . ١
.١٢٦نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص . ٢
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عوامل جرم می پردازد و جنبه ماوراء الطبیعی مانند: جانی باالفطره یا مجرم مـادرزادی نـدارد و از   
ت تعلق به احساس روانی درونی هـر  طرفی هم آزادی اراده یا عدم آن ماهیت ندارد، بلکه مسؤولی

کس دارد.
این مکتب مخالف مجازات اعدام بوده و تا حد زیاد عالقمند، مجازات زدائی است.  -

الزم به ذکر است، مکاتب متعدد دیگر نیز در طول عهد روشنگری و مابعد آن بـه میـان آمـده و    
شـته اسـت، ماننـد مکتـب     بشکل از اشکال تأثیرات ولو اندک باالی تحول نظام های جزائی دا

پراگماتیک و مکتب نیوکالسیک جدید، اما بحث روی این جزئیات از موضوع و حوصله این کتاب 
خارج است، از اینرو تنها به مشهورترین و تأثیر گزارترین مکاتب جزائی اشاره صورت گرفت.  

مبحث دوم : تحول تاریخی حقوق جزا در افغانستان:
نین جزائی در افغانستان نیز مانند سایر کشور های جهان،سـابقه بسـیار   سیر تاریخی مجازات و قوا

طوالنی داشته ودر ادوار مختلف دچار تحوالت زیاد شده است که نیاز به بحث و بررسی همه جانبه 
و مستقل را می نماید، اما بطور خالصه در اینجا تاریخچه حقوق جزای افغانستان را طی دو گفتـار  

بررسی میگیریم.جداگانه به بحث و 
گفتار اول : پیشینه مجازات قبل از تدوین قوانین(قبل از دوره شاه امان اهللا خان):

از چگونگی تدوین قوانین و قواعد جزائی و مجازات در افغانستان آن زمان اسناد دقیق و موثـق در  
ن هفـتم  که در نصف اول قر» هیون سنگ«دست نیست،در این مورد تنها به یادداشت سیاح چینائی

میالدی، افغانستان را از شمال به شرق سیر کرده استمداد جست. سیاح موصـوف در افغانسـتان   
قدیم از وضع جرایم و شکنجه و جزا های آن و موجودیت قوانین غیر مدون جزائی یاد می کند. وی 

ذرد میگوید اگر کسی از قوانین اجتماعی و آداب معاشرت و عدالت تجاوز کند و یا از صداقت بگ
جزایش بریدن بینی یا گوش یا دست و پای و گاهی نفی البلد است. و در مقابل تقاصـیر کوچـک   
جریمه نقدی گرفته میشود. بصورت عموم در این دوره عکس العمل در مقابل جرم به یکـی از دو  

و شکل(انتقام یا غرامت) ظاهر می شد.غالبآ جرایم جان و ناموس با انتقام بی حد وحصر روبرو بـود  
جرایم که باعث به میان آمدن خسارات مالی میگردد با غرامت چند برابری جبران میگردید.  

در این دوران تعامالت اجتماعی (عرف،رسوم و عادات) نقش بارزی در تشکیل عکس العمل هـای  
جزائی"حقوق جزا" داشت، نقاط مختلف کشور دارای عنعنات متفاوت بوده است و علت آن قبیلـه  

زندگی بود مانند: تعامالت مؤمند، احمدزی، منگل، درا یا( د وزیرو نرخ). از میان این ای بودن 
رسوم و عرف های جزائی که در حقیقت آنرا میتوان حقوق تعاملی نامید که اثـار برخـی از ایـن    
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تعامالت تا عصر حاضر در برخی از مناطق افغانستان به مشاهده میرسد، به چند مـورد مشـهور و   
شاره میگردد:معمول ا

ثیت و شرف که بشکل قواعد غیر مدون از نسل بـه نسـل   یپشتو نوالی یا قواعد حپشتونوالی:-
دیگری منتقل شده است، این عنعنه آئین و شرف افغانها بخصوص قوم پشتون به حساب میآید، کـه  

ین آئین قـدامت  های افغانستان و مناطق قبایلی را تشکیل میدهد، انظام و سنت رفتاری غالباً پشتون
دوم بعد از میالد به میان آمده است هبسیار زیاد داشته و حتی قبل از اسالم رایج بود و غالباً در هزار

و اصول پشتونوالی تقریباً همه ابعاد زندگی را در بر میگیرد.
ام کند که کدام رفتارها آبرومندانه و شرافتمندانه انـد و کـد  پشتونوالی برای پیروان خود حکم می

رفتارها بد و نادرست. ننگ، مهمان نوازی، بخشش، شجاعت، مستقل بودن، برابری، مردانگـی و  
ناموس داری از جمله مهمترین اصول پشتونوالی است. کسانیکه در بین قبیله از این اصول پیـروی  

رت قرار د و مورد تعنت و نفننکنند یا آنرا زیر پا بگذارند از حمایت و پشتیبانی جامعه محروم میگرد
د. از نظر پشتونوالی جوانان باید دایم دست به توره "شمشیر" بوده و بـزرگ سـاالن بایـد    نمیگیر

عاقالنه عمل کنند.
بدل در حقیقت در اصول پشتونوالی به مفهوم قصاص است، بر مبنای این اصل پسر باید انتقام پدر و 

محکوم پنداشته میشود.همچنان "پور" نیز برادر انتقام برادر خود را بگیرد، در غیر آن از نظر عرفی،
مانند بدل حالت دیگری است که به منظور تالفی و جبران خسارات مالی استفاده می گردد.  

مهمان نوازی و اعطای پناه از جمله بارزترین ارزش ها در اصول پشتونوالی است، بر مبنـای ایـن   
نه وی پناه آورده، جای بدهد و از وی اصل، هر فرد قبیله مجبور و مکلف است به شخصی که به خا

به بهترین وجه میزبانی کند ولو که شخص متقاضی پناه، دشمن سر سخت صاحب خانه و یا مجـرم  
باشد، وقتیکه از جانب متقاضی کلمه پناه اداء شد صاحب خانه مجبور و مکلف است وی را پنـاه  

اگر مجرمی "قاتل" به خانه کسی دهد، اگر چنین نکند بی غیرت محسوب میگردد. به همین ترتیب 
پناه می گیرد، طرف مقابل "ورثه مقتول" حق بدل یا انتقام وی را در خانه و محله میزبـان نـدارد و   
نمیتواند وی را در خانه میزبان و در ایام مهمانی به قتل برساند، میزبان نیز به هیچ قیمـت نمیتوانـد   

قاتل پناه گزین را به ورثه مقتول تسلیم دهد.
ننواتی یکی دیگر از اصول اساسی پشتونوالی است، ننواتی به این مفهـوم اسـت کـه اقـارب،     -

خویشاوندان، نمایندگان و بعضاً خود مجرم بخصوص در جرم قتل، غرض عذر خـواهی و مالمـت   
پذیری به ورثه و اقارب مجنی علیه"مقتول" میروند،معموآل در آنجا انتظار طوالنی می کشند وچیزی 

د تا اینکه عذر شان پذیرفته شود. ننواتی نزد افغان ها در عصر حاضر نیز مروج بـوده و از  نمیخورن
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اهمیت زیادی برخوردار است.اشتراک زنان، روحانیون و علمای دین در جمع کسانی که بشـکل  
ننواتی به ورثه و اقارب مقتول میروند، ارزش و قداست ننواتی را باال میبرد.

که در جمع ننواتی خود قاتل در حالیکه ریسمان به گردن و کارد کالن بـه  برخی موارد دیده شده 
دست دارد، به عنوان ندامت،پشیمانی و خجالت و سر تسلیم به منظور عذر خواهی نزد ورثه مقتول 
برده میشود، پشتونوالی حکم می کند که در این حالت ورثه مقتول باید قاتل را مورد عفو قرار دهد 

خالف غیرت و مردانگی است.این روش "ننواتی"را در عدالت ترمیمی در غرب بنـام  در غیر آن این 
ند که در پیشگیری از تکرار جرم و اقناع مجنی علیه،خیلی مؤثر واقـع  نکیاد می١شرمساری جنائی

میگردد.
سنگ ماندن: یکی دیگر از عنعنات که در حقوق کالسیک یا مقررات تعاملی افغانستان رایج بود، -

ن سنگ ماندن است، سنگ ماندن به این مفهوم است که بعد از یک واقعه جرمی توسط بزرگان هما
و موی سفیدان قبیله و طایفه از هر طرف منازعه یک مقدار پول، مواشی یا اموال بطور تضمین گرفته 
میشود و به طرف های منازعه شرط می گذارند که هیچ کس حق ندارد تا مدت معین "معموالً شش 

" به انتقام گیری اقدام نماید، در صورتیکه در این مدت یکی از طرف ها به انتقام گـرفتن اقـدام   ماه
نماید، پول یا اموال که به حیث تضمین گذاشته شده بود دوباره به وی داده نمی شد و غالباً قیمت و 

با گذشت این اندازه این اموال بسیار زیاد می بود که طرف مخاصمه را از نقض تعهد باز می داشت.
یـا اینکـه بـا    ندمدت، طرف های منازعه به رضایت خود، با هم حل مشکل و فصل منازعه میکرد

گذشت این مدت، مجنی علیه تا حد زیاد تسکین شده و حس انتقام جوئی در وی از بین می رفت و 
به سادگی بین شان مصالحه صورت گرفته میتوانست.

بنام صدا و فریاد افغان نیز مسمی است، یکی از تعامالت عنعنوی ه که چیغه یا نعر-چیغه یا نعره:-
در طول ادوار مختلف که وسایل ارتباطی و صوتی مانند بلندگو وجود نداشت،بوده است، از ایـن  
وسیله زمانی استفاده بعمل می آمد که خطری یا تعرض و حمله ای فرد، خانواده، قوم یا قبیله ای را 

کردن نعره یا چیغه دیگران را از واقع شدن اتفاق بدی باخبر می سـاخت و  تهدید می کرد، با بلند 
خواستار رسیدن مردم و کمک،حمایت و نجات وی بود، طبق عنعنات و رسوم جامعه، هر کسی که 
این صدا و فریاد را بشنود باید بالفاصله خود را به کمک، حمایت و نجات وی به محل مورد نظـر  

لت به نعره مجنی علیه نرسد، از نظر جامعه محکوم به بی ننگـی و بـی   برساند،کسی که در این حا
غیرتی میشود.

١ . Criminal Shamming
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بعد از اینکه خراسان یا افغانستان امروز به دین مقدس اسالم مشرف شد، مردم این سـرزمین تمـام   
دعاوی مدنی و جزائی ایشان را مطابق احکام شریعت اسالم از جانب قضات فیصله مینمودند.

د شاه بابا به عنوان پادشاه انتخاب گردید،فیصله بعمل آمد تا برای تمام دولت مجموعه زمانیکه احم
واحد قوانین ترتیب گردد تا آنرا به عوض عرف در بین قبایل مرعی االجراء بدارند که نتیجتـآ ایـن   

توسط مولوی عبداهللا قندهاری به لسان پشتو تهیه و ترتیب» فتاوای احمد شاهی« مجموعه تحت نام 
،فتاوای احمدشاهی تا حد زیاد برگرفته شده از شـریعت  ١ق به طبع رسید١٣٢٢گردید و در سال 

اسالم است و در برگیرنده مسایل سیاسی، مدنی، تجارتی و حقوقی میباشد.
ـ  یدر زمان احمد شاه بابا قضات مطابق شریعت اسالم حکم می نمودند، در قراء و قصبات جرایم

و سفیدان قریه صورت میگرفت و دوسیه های که جرم آن ثابت نبود بـه  که ثابت بودند از طرف م
٢قضات ارجاع می گردید، مجازات از طرف قاضی تعیین و از طرف محتسب تطبیق می گردید.
١٢٧٩در زمان زمامداری مرحله دوم امیر شیرعلی خان پسر سوم امیر دوست محمد خان در سال 

مال الـدین افغـانی   ـوگرام های اصالحی نابغه شرق سید جمیالدی با الهام از پر١٨٦٣ق مطابق 
پیشرفتهایی نسبتاً خوبی صورت گرفت، در ساحات ملکی و نظامی یک سلسله اصالحات به میـان  

آمد، از آن جمله نظامنامه ها و تعلیماتنامه ها در امور مربوط به نظام عسکری وضع و چاپ گردید.
عسکری و جلوگیری از وقوع جرایم در بین منسوبین نظامی همچنان بمنظور تنظیم وتحکیم دسپلین 

و سایر اتباع کشور، مجموعه قوانین بنام "فتاوای امیری یا تشریح جرایم" توسط قاضـی عبـدالقادر   
مشهور به قاضی قادرو پسر قاضی فضل قادر پسر حسن منشی نظامی در دربار و ترجمان انگلیسی با 

–قمـری  ١٢٩٠ل و یک باب تهیه و تنظیم گردید و در سال استفاده از کتب معتبر فقهی در چه
صفحه طبع گردید.٢٨٤میالدی در مطبعه مصطفاری در ١٨٧٣

با مراجعه به این کتاب می توان احکام قتل عمد، شبه عمد، قتل خطا و قتل اکراه را بـه وضـوح   
شده اند، به گونـه  دانست، همچنان در این قانون، جرایم منسوبین عسکری و اتباع ملکی تفکیک 

نمونه میتوان مجازات جرایم ذیل را در این کتاب سراغ یافت: احکام حقارت پادشاه، احکام بلواها، 
استعمال اشیاء منشی "نشئه آور" در نظام عسکری، فرار از جنگ و رفتن نزد دشمن، غیر حاضری، 

رشوت گرفتن، احکام شهادت دروغ، جعل و غیره...

٣٧. حسامی،حضرت گل،تاریخ قضا در افغانستان،ص،١
٣٨. همان، ص ٢
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من خان کتاب اساس القضات از طرف مولوی احمد جان الکوزی به داخـل  در عصر امیر عبدالرح
قاعده برای رهنمائی قضات و شکلیات محاکمه تألیف گردید و دو بار چاپ شد کـه چـاپ   ١٦٦

قمری در کابل بود.این رهنمود مشتمل بر سه بخـش بـود: بخـش اول آن در    ١٣١١دوم آن در 
ضات با طرفین قضیه،بخش دوم در مورد نحوه و طرز حقیقت کود اخالقی قضات و قواعد برخورد ق

آماده ساختن اسناد الزم حقوقی و قضائی برای قضیه و بخش سوم در مورد تأسیس دفتـر کشـف   
خـان بـرعالوه اسـاس    عصرعبدالرحمن درميرغالم محمد غبارقضائی (محتسب) بود. به روایت 

:چاپ شده استالقضات، کتاب های ذیل نیز در قالب قوانین 
این قانون به منظور سرعت عمل در کـار  براي حاكمان.» ضباطدستورالعمل حكام و«قانوني به نام 

ها و امور یومیه مامورین وضع گردیده بود. به منظور سرعت عمل و صرفه جوئی وقت، اسـتفاده از  
.کاتبان وقت ضایع نگردد١قلم های نوک آهنی اجباری ساخته شد تا به دلیل تراشیدن قلم های

.دولتیمحاسبين اداراتمحاسبات مالیاتی و اقتصادیبراي» شهاب الحساب«قانوني به نام 
.براي تسريع كارها» قاعده حاضري«قانوني به نام 

عبدالرحمن خان به مجرد رسیدن به زمام امور،فورآ برنامه تحکیم وکنترول خود را بـاالی کشـور   
نظام عدلی و ایجاد محاکم پرداخت. در بخـش هـای   آغاز نمود و به تمرکز گرائی مطلق و انتظام 

مختلف کشور محاکم را به منظور تطبیق قواعد شرعی و فرامین شاهی ایجاد کرد،محاکم از لحـاظ  
ماهیت دو نوع بود، یکی محاکم شرعیه و دیگری محاکم دولتی.در محاکم شرعی احکام و قواعـد  

ـ    د و در محـاکم دولتـی قضـایای    جزائی در روشنی احکام شریعت اسـالمی رسـیدگی میگردی
تجارتی،مالیاتی و موضوعات مرتبط به کارمندان دولتی رسیدگی می شد.از لحاظ ساختاری و سلسله 
مراتب محاکم دولتی دوران عبدالرحمن خان تا حد زیـاد مشـابه محـاکم امـروزی بود،قاضـی      

محکمـه بـاالتر کـه    اولی(محاکم ابتدائیه)موضوع را رسیدگی مینمود و راپور اجراآت خود را به
حیثیت استیناف را داشت و به نام (حاکم)یاد می شد ارایه میکرد،بعدآ محـاکم متـذکره گـزارش    
اجراآت خود را به محکمه که در کابل قرار داشت و حیثیت ستره محکمه را داشـت و بنام(خـان   

العلوم)یاد میگردید، تقدیم می گردید.

ار با اشکال ،انواع و رنگ های متنوع امروزی وجود نداشته بلکه،بیشتر از . در آن زمان قلم های خودک١
چوب نی و رنگ های سیائی استفاده بعمل میآمد که تراشیدن و عیار کردن نوک قلم چوبی و تیار کـردن  

رنگ معموآل خیلی وقت گیر بوده.
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حاکم،عبدالرحمن خان خود عالی ترین مرجع در قضایای به منظور اعمال کنترول و نظارت باالی م
ارایه شده به محاکم تلقی می گردید.آفراد میتوانست در صورت عدم قناعت بـه حکـم محـاکم    
شکایت شان را به حضور شاه تقدیم نماید.امیر جلسات هفته وار را به منظور ارایه عرض و شکایت 

دن شکایات زنان روز های مشخصی را اختصـاص  از جانب مردم را تدویر می نمود حتی برای شنی
داده بود.

در زمان زمامداری امیر حبیب اهللا خان کتابی به نام "فتاوای سراج االحکام فی معامالت اسالم" بـه  
داخل یک مقدمه و چهل کتاب و یک خاتمه تألیف و تدوین گردید.
، وی خودکامه و تابع هیچ قید و عصر امیر حبیب اهللا خان عصر خوبی برای قوانین و عدالت نبوده

قانونی نبود و مردم بدون هیچ قانونی از طرف وی به مجازات سنگین محکوم می گردید، به روایت 
قمری چهار نفر مشروطه خواهان "الل محمد، جوهرشاه و غالم شـاه غـالم   ١٣٢٧تاریخ در سال 

ری" عریضه ای به حضور امیـر  بچه های امیر، محمد عثمان پروانی و محمد ایوب پوپل زائی قندها
حبیب اهللا خان نوشتند با این متن " در بعضی کشورها مردم به جبر و قوت حکومت را مجبور مـی  
نماید تا نظام اداری را تابع آرزوی ملت گردانند. در بعضی کشورها پادشاه روشن فکر به ابتکـار و  

افذ می سازد. چون سراج الملت نیت خیر خواهانه خود قوانین و اصول مشروطیت را در مملکت ن
االخبـار  والدین پادشاه عالم و ترقی خواه است و تأسیس مکتب حبیبیه و حربیه و نشر جریده سراج

طبع کتب و آوردن مطبعه عصری و احداث شوارع و عمارات و غیره... مظـاهر لطـف و توجـه    
ا نیز بر اسـاس قـوانین   شاهانه در مجد و اعتالی وطن است. لذا توقع می رود که امور حکومت ر

مشروطه استوار سازید تا از احکام خودسرانه جلوگیری بعمل آمده مردم در تحت سـلطه قـانون و   
انتظام مشروطیت به حیات مرفه قرین گردند" .

هرچند در ابتدا امیر حبیب اهللا خان این امر را بد ندید اما بعد ها به اثـر تحریـک و ذهنیـت دادن    
خشمگین ساخت و هرچهار نفر متذکره را در یک مجلس بر ضربه تفنگچه دیگران وی را به شدت

کشتند.
گفتار دوم: تحول تاریخی مجازات بعد از تدوین قوانین:

جز اول: تدوین قوانین جزایی در دوران شاه امان اهللا خان:
سـلطنت  ١٢٩٧حوت ١١میالدی مصادف با ١٩١٩فبروری سال ٢٣شاه امان اهللا خان بتاریخ 

بـر پایتابودآمدهاهللامانشاهاهللا آغازگر یک حرکت قانونی بود،امانرا اعالم کرد. شاهخود
روی آن طرز دید سنتی و نابجا بگذارد که افغانستان پیش از آن می بایست در چهاردیواری مرموز و 

درکشورشکهبپذیردتوانستنمیرااینجوانشاه.ببردبسرحیاتجهاندرولیبدور از جهان؛
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اصـالح  و همکاراناو. باشدنداشتهوسطاقرونتاریکدورانازبهتریوضعهمهنوزبیستمسده
طلبش به صورت قاطع تصمیم داشتند تا این ویرانکده را به یک سرزمین آباد و مدرن مبدل سـازند.  

دی و همان بود که به آوردن اصالحات و نوآوری در عرصه های مختلف حیات اجتمـاعی، اقتصـا  
کـه  اینمگرسیاسی مردم دست زدند که وارد آوردن این روند اصالحات گسترده امکان پذیر نبود؛

ایجـاد هاعرصهتمامدراصالحاتحقوقیمبانیتاگشتمیآغازاین جهش با اصالحات حقوقی
بی تعدادتدویناصالحی،هایحرکتاینترینماندگاروترینعمدهازیکینتیجهدروگردیدمی

سته از داینباالیروزگار،مذهبی سنتی آنهایحساسیتلحاظبهکهبودجدیدقوانینازشماری
.شدگذاشتهنظامنامهنامقوانین تازه

عرصـه درجدیدانکشافاتاروپاییان و کشور های اروپایی که افغانستان در قرن هجدهم به لحاظ
هایمرزبهوشدهگستردهنفوذشاندامنهآهستههستهآوتدریجبهشد،تماسدرآنهاباالمللیبین

ماس افغانستان با قدرت های اروپایی بعداً مبداء تمام تحـوالتی  تاین. رسیدندروزگارآنافغانستان
١گشت که در سالیان پسین در این کشور رویداد.

ـ ١٢٩٧حوت ١٦معادل ١٩١٩فبروری ٢٨شاه جوان بتاریخ  اپی توسط اعالمیه های مفصل چ
مردم افغانستان را مخاطب نموده مرام خود را شرح داد.

در نهایت در پایان دهه دوم قرن بیستم افغانستان با استرداد استقالل خود از بریتانیای کبیر، دوباره 
ازحالت تجرید و انزوا خارج گشت و به رضایت خود به اقتباس گوشه هایی از افکار حقوقی اروپایی 

٢ت حقوقی در سطوح مختلف همراه با نوسانات گوناگون پرداخت.برای تنظیم مناسبا
کنار رویدسـت گـرفتن سـایر    افغانستان متعاقب بدست آوردن استقاللش از بریتانیای کبیر، در

درکنارنیزاینازقبلگرچهاقدامات اصالحی، توجه ویژه یی به تطبیق اصالحات حقوقی نشان داد.
تنظـیم بـرای واداریساحاتدرقوانینازشماریانگشتتعدادبهتعاملیحقوقاسالم وحقوق

حکومـت یـک محدودهدروخودخاصشرایطدرقوانیناینکهبودگردیدهتدویناداریامور
وسایر کشورهای جهان، برای آگاهی حقـوقی اداره کننـدگان  ه درحالت تجرید و انزواء ازمطلق
درگیرمناسـبات ومسـتقل کشـور یکبرایاماد؛شمیشمردهخوبرهنمایگانشونداداره

عرصـه ایندرگستردهاصالحاتگذاریپایهو ایجابنبودهبسندههیچوجهبهالمللیگسترده بین
ر قابل انکار و روز افزون آن دوره بشمار می رفت.  غینیازهایاز

١٦٥دوم، ص جلداسالم،ازبعدافغانستانعبدالحی، تاریخحبیبی،.١
٩٦اول، ص جلدافغانستان،عثمان، تاریخمحمددیقی،. ص٢
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مراه با همکـاران تشـنه   در نتیجه همان نیازهای روزافزون افغانستان سبب گشت تا شاه امان اهللا ه
اصالحاتش در جستجوی راه حل مناسبی برای رفع این چالش برآمدند؛ ولی پیش ازدست زدن به این 
اقدام به این پرسش روبرو گشتند که آیا قوانین مورد نظر را به ابتکار خود و مبتنی به نیازمندی های 

پیشین بپردازند و یا راه تازه یی موجود کشورشان بسط و گسترش داده و به اصالح و تعدیل قوانین
در پیش گیرند و ازقوانین و تجارب کشور های مؤفق و سازگار با شرایط افغانستان استفاده نموده و 

١به قانون گذاری در عرصه های مختلف بپردازند.
در نهایت فیصله بدان شد که از گزینه دوم کار گرفته شود و دراین خصوص نظربه تجارب گسترده 

سـاختن مـدرن برایکشوراینحقوقینظاموترکیهقوانینازتاشددادهترجیحمؤفقانه ترکیه،و
جانب دیگر، عاملی که اتخاذ این تصمیم از. گیردصورتجانبههمهاستفادهافغانستانحقوقینظام

ان بود و را برای شاه امان اهللا ساده تر می ساخت این بود که ترکیه کشور مسلمان و دوست افغانست
جهـان مسلماناناحترامموردوخالفتمرکزپیدرپیدر عین حال این کشور برای چندین سده،

.بود
.چندی پیش به تدوین مجله االحکام اقدام نموده بوداز جانبی هم، خالفت عثمانی از

و مولوی شاه امان اهللا خان برای پیشبرد کار قانونگزاری یک مرکز را در شورای دولت ایجاد کرد
مال پاشـا و  ـبه کابل خواست و همرا با دونفر دانشمند ج١٢٩٩عبدالواسع قندهاری را در سال 

بدری بیگ که بدین منظور از دولت ترکیه عثمانی به افغانستان آمـده بودنـد در وزارت عدلیـه و    
شورای دولت به کار تقنین گماشتند.

قی اقتباس شده جمهوری ترکیه را بی چـون و چـرا   زمامداران افغانستان نیز دراوایل این نظام حقو
حقوقی اسـتفاده نظامآنازتماماحتیاطباوگرفتهنظردرراخودکشورشرایطبلکهاخذ نکردند؛

بـه میـراث حقوقوفامیلحقوقشخصیه،احوالمانندتلفیمخهایبخشاقدامایندر. نمودند
.شدگذاشتهخودحالبهبل،قگونهبهوماندباقینخوردهدستکلیصورت

مسایلدرالقضاتتمسکنخست. شدبرداشتهگامییویژهاحتیاطبانیزدر عرصه مسایل جزایی
ر این اثر که به همـت علمـای آن   د.گردیدتدوین١٣٠٠سالدرباب١٤در) دومحصه(جزایی

حقـوقی  –فقهـی آثارایرسوالقدیرفتحخانی،قاضیهدایه،مانندروزگار و از کتب معتبر فقهی
٢.آوردبشمارحقوقیارزشمندکتبازیکیمیتوانراآنبود،شدهاستفاده

دوم، صواولجلدتاریخ،مسیردرافغانستانمحمد،میر غالم. غبار،١
افغانستانکابل،سی،وبیستسالهایدرافغانستانگریگویچ،ویکتور. کارگون٢
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این کتاب در حقیقت بجزء از ترجمه و اخذ احکام معتبر فقهی چیزی دیگری نیست چنانچه شـاه 
:  نویسدمیکتاباینمقدمهدراهللامان
به عبارات عربی بوده، استخراج حکـم معلـوم   چون کتب فقه این زمان دارای اقوال و روایات « 

قضاتسایرخصوصازدولت؛ بلکهکاردارانوحکامعمومازکهداردالصحه و حادثه از آنها....
امر فرمودم تا علمای حضور روایات صحیحه مذهب حنفی را مطـابق  شود،نمیکردهامیدمفتیانو

.نماینددوینت... فارسیزبانبهوکردهیکجاحالفرصتمعمول
ی نیز گام های محتاطی برداشته شد و جزاء های از پیش تعیین شده در رونـد ئدر مسایل متنی جزا

قسـمت درفقـط نگرفـت، عرصهآنبهتماسیاصالًاصالحاتپروسهونکردتغییراصالحات
دیـد  زطـر همـین برمبتنیوگردیداولواالمروامامرأیبهواگذارآنتعیینکهاستتعزیرات
نظامنامـه دراولوالمر،وامامرأیبهواگذاریدرموردچنانچهتدوین گردید.مختلفیهاینظامنامه

بـه مفوضنداشته،معینحدودکهشرعیهتعزیراتاحکامبرای" :استرفتهتذکرییجداگانههای
١"استاولوالمروامامرأی

تعزیرمقیاسواندازهوگردیدتدویناجتماعیونظامیگونه نظامنامه های جداگانه ملکی،به همین
قضـات تاگردیدتحریرودرجمفصلصورتبهآندر) جنایتوجنحهقباحت،(جرایمگونههر

منامـه  نظا(فقرات پیرویو) االمانیهالقضاتتمسک(قضائیازموادتقلیدجزاءحکمدرافغانستان
از اصدار رأی غیـر شـرعی و حکـم نفسـانی و     ی) را در احکام تعزیر رعایت کرده وئهای جزا
.بگیردصورتجلوگیریقطع،صورتالهی بهبالدواعیاددرجانبدارانه

در خصوص گزینش نام نظامنامه به عوض قانون، محمود طرزی در یکی از مقاالت خود می نویسد: 
اگـر انـد و تهقضاء پنداشمخصوصودانسته) شرع(ضدرا) قانون(در مملکت عزیز ما کلمه« 

در دوره ». اند گفتهنظامنامهیا)دستورالعمل(را قانون نی، بلکهآنباشدشدهوضعهمقانونکدام
شاه امان اهللا بنابر طرح یک استراتیژی گسترده و دامنه دار در عرصه آوردن اصـالحات حقـوقی،   

ط تحریک قشر روحانیون رعایت جو محافظه کارانه جامعه و احتیاط از برانگیختن واکنش مردم توس
محافظه کار و سنتی، نام نظامنامه که قرابت نزدیک با قانون از نگاه مفهوم داشت به جـای قـانون   

اقتباساینکهآنوداشتدیگری نیزیک وجهباالدالیلرعایتبانظامنامهنامگزینشبرگزیده شد.
بـه ترکیـه طریقازمستقیمرغیصورتبه) ژرمنیک-رومنحقوقیسیستم(اروپایی قارویحقوق

سویس استفاده صـورت گرفتـه   واتریشآلمان،حقوقینظامازبیشترترکیهدرورسیدهافغانستان

افغانستان،صکابل،١٣١٠سالافغان،الدین، نادربرهان. کشککی،١
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) معمول بود و در آن کشور هـا  Ordnung(بود. در قوانین این کشور ها در آن زمان کلمه نظام
ام نظام اجـراآت مـدنی، نظـام    قانون اجراآت مدنی، قانون اجراآت جزائی و قانون افالس را به ن

اجراآت جزائی و نظام افالس می نامیدند.
درشدتشکیلنامهقانونقانون،ازونظامنامهآنازکهنظاماخیردر" نامههمچنان ازدیاد کلمه " 

آنهـا چنانچه. ساختمیترسادهراکاراینوبودروزگارمعمولآندرنیززبانکشورهای آلمانی
) یـا  BGB) می نامند؛ مانند کتاب قانون مـدنی( Gesetzbuch(قانون کتابراوانینقازبرخی

).STGB) یا کتاب قانون جزا (ZGBکتاب قانون سویل (
ه ش با صدور نظام نامه مالیه اغاز شد و ١٢٩٩قانونگزاری یک سال بعد ازاستقالل یعنی در سال 

اساسینظامنامهتدوینبرافزون١٩٢٩–١٩١٩به این ترتیب در زمان زمامداری شاه امان اهللا از 
حدود هفتاد تـا  درداشتراافغانستاناساسیقانونحکمروزگارآندرکهافغانستانعلیهدولت

صد نظام نامه و اصول نامه تدوین گردید. استاد حبیب اهللا رفیع در کتـاب حاکمیـت قـانون در    
همین نویسنده محترم در جای دیگری تعداد آنهـا را  ) میداند،٧٧افغانستان تعداد نظام نامه ها را (

نموده است، بنده در رابطه به تعداد نظام نامه ها و قوانین دوره امانی بیشـتر از ده  بیان صد عنوان 
مقاله و کتاب را مطالعه نمودم که در آنها در مورد تعداد نظام نامه ها و اصول نامه ها اتفـاق نظـر   

شده است.گفته ا صد عنوان وجود نداشته و از هفتاد ت
حـوت  ٧در اولین قانون اساسی افغانستان که بنام(نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان) بتاریخ 

نفـر از  ٨٧٢ه ش از طرف لویه جرگه در جالل آباد از طرف شا امان اهللا خان و عضویت ١٣٠١
،طی فصل ششم آن از ١یب رسیدماده به تصو٧٣گان اقوام و قبایل مختلف بداخل ده فصل و دنماین

محاکم،فیصله ها و چگونگی اجراآت محاکماتی تذکر بعمل آمده، که علنی بـودن محاکمـه،حق   
دفاع،عدم معطلی فیصله،استقالل و انحصار محاکم از جمله مهمترین احکام آن در عرصـه جزائـی   

٢میباشد.
قی و تدوین قـوانین خوانـده   عالوتآ در عصر شاه امان اهللا خان که عصر شگوفایی اصالحات حقو

میشود، در بخش جزایی نظام نامه های ذیل وضع و تدوین گردید:

٨٨انش،سرور؛ حقوق اساسی افغانستان، ص،. د١
نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان٥٤الی ٥٠. مواد ٢
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تمسک القضات االمانیه: بزرگترین منبع جزائی برای محاکم در عصر شاه امـان اهللا تمسـک   -١
القضات االامانیه بوده، که از سوی مولوی عبدالواسع قندهاری بداخل دو جلد،جلد اول(حقـوق) و  

م(جزا) ترتیب گردید.جلد دو
در تهیه و تدوین کتاب تمسک القضات االامانیه از کتابهای فقهی چون هدایه قاضـی خـان،محیط   
السرخسی، اتبیین، محیط برهانی،الشباه و النظایر،منح الغفار،نهایه،خزانه الروایـه،تاتار خانیـه،معین   

دیر،کنز،خزانه المفتین، نهر فـایق  الحکام،السراج الوهاج ،بدایع، عالم گیری،مجمع البحرین،فتح الق
عتابیه، بحر رایق، خالصه، الکـافی، فتـاوای کرخی،السـراجیه، غایـت البیان،تمرتاشـی،جواهر      
ــمرات،   ــرح وقایه،مض ــرح طحطاوی،دارالمختار،ش ــراجی، قدوری،ش النیره،مبسوط،ظهریه،س

فی استفاده بعمل ردالمختار،شرح زیادات،اختیار شرح مختارف مغنی وغیره کتاب های معتبر فقه حن
آمده است.

باب ١٨مسله یک مقدمه دو کتاب،١١١٣صفحه دارای ١٨٢جلد دوم(جزا) تمسک القضات در 
ه ش در مطبعه سنگی ماشین خانه مبارکه دار السلطنه در کابل چـاپ  ١٣٠٠فصل در سال ١٠و 

صاص و دیـت و  گردید. در این کتاب بیشتر به جرایم و مجازات شرعی،مانند جرایم حدود،جرایم ق
طروق اثبات آن بشکل تفصلی تمرکز صورت گرفته است .

ماده ٣١ه ش : این نظام نامه دارای یک مقدمه، ١٣٠٠نظام نامه جزای عمومی ماه اسد سال -٢
ماده میباشد.٢٤٤فصل و ٢٨باب، ٣
و باب ، ه ش: این نظام نامه دارای یک مقدمه،د١٣٠٣نظام نامه جزای عمومی اول میزان سال -٣

ه ش نشر و نافذ گردید.١٣٠٣ماده بتاریخ اول میزان سال ٢٩٥چهار فصل و 
در این نظام نامه برای جرایم جنحه و جنایات که ضرر عام دارد مجازات پیش بینی گردیـده بطـور   
مثال باب اول در مجازات جنحه و جنایاتیست که ضرر عام دارد، از آنجمله آنچـه اکثـر امنیـت    

ستان را اخالل مینماید جزای اعدام دارد و آنچه امنیت داخله افغانستان را اخالل میکند خارجه افغان
اعدام یا حبس دارد، دیگر اصول درباره مجازات رشوت، سرقت، استعمال بیجای نفوذ مأموریـت  
دولت و تحقیر ایشان، حمایت از ارباب جنایت، شکستن مهـر و الک، سـرقت امانـت و اوراق    

ظاهر بداشتن یک منصب ملکی یا نظامی، قطع سلسله مخابرات، تلگراف و تیلفون، رسمی، ادعا و ت
قل، ساختن سند یا مهر، آتش زدن، شراب نوشی و شراب سازی و استعمال چرس و بنگ، بازنگری 
، قتل و جرح، اسقاط جنین، زنا، و لواطت، شاهدی دروغ، قسم ناحق، بهتان و افتراء، قماربـازی،  

ده خرچی، سوء قصد یا سهو طبیبان به دادن دوا و جرم های از نوع قباحت بیـان  مردم آزاری، بیهو
شده است.
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مـاده و یـک   ٣١٧ه ش : این نظام نامه بداخل ١٣٠٦جوزای سال ٣٠نظام نامه جزای عمومی 
نشر گردیده است. در این نظام نامه قانونیـت  ١٣٠٦جوزای سال ٣٠ضمیمه دو ماده ای بتاریخ 

هیچ مـامور  به بهترین وجهه انعکاس یافته است،چنانچه در این زمینه بیان میدارد:"جرایم و مجازات
دولت تا حکم شریعت غرای محمدی (ص) نباشد هیچ کس از رعایا را به هیچ وسیله و بهانه ضرب 

". نمیتوانند و هم حکمی را که از محکمه صادر گردد. بالذات بدست خود اجرا کرده نمی تواننـد. 
امه جرایم را با اقتباس از فقه اسالمی به سه دسته تصنیف نموده است:  این نظام ن

و قطاع الطریقی کـه حـدود آن از   قذفشراب،وزنامثل–جرایم که مستلزم جزای حد میباشد 
طرف شارع مقدس تعیین شده است.

قتل و جرح.مانندکه مستلزم مجازات قصاص و دیت میشوندیجرایم
ه است که به مرتکب آن جزا معـین و مقـدر   عمیشوند، افعال قبیحه و شنیکه موجب تعزیریجرایم

نیست، بلکه مفوض برای اولواالمر و وکیل آن است.
ه ش:١٣٠٠. نظام نامه جزای عسکری سنبله ٤

) فصـل و  ١٦) بـاب ( ٢هجری شمسی در (١٣٠٠نظامنامه جزای عسکری در برج سنبله سال 
) ١١هجری شمسی در نظامنامه مذکور یک ضـمیمه ( ١٣٠٢) ماده نشر گردیده و تا سال ١٣٩(

ماده یی و یک تعدیل بعمل آمد.
ه ش :١٣٠٢حوت ٢٠نظام نامه اصول محاکمات جزاییه مامورین 

نشر و نافذ گردیـد،  ١٣٠٢ماده در حوت سال ٣٣نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مأمورین طی 
طبعه دایره تحریرات مجلـس عـالی وزرا   هجری شمسی در م١٣٠٤اسد ١٣طبع ثانی آن بتاریخ 

هجری شمسی یک ضمیمه یک ماده یـی بـدان افـزود    ١٣٠٤اسد ١٢صورت گرفت و بتاریخ 
مراحل اتهام، توقیف یا عدم توقیـف،  ١٣٠٢گردید. در نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مأمورین 

دولت، صورت محکمـه،  تحقیقات دایره متعلقه، مجالس مشوره، محاکم ثالثه، مأمورین در شورای 
شهود اثبات وشرایط آن، حکم و دالیل صورت فیصله و فیصله خط بیان شده است.مهمترین اجزای 
فیصله خط شامل اسم و نسب مدعی،مدعی علیه و شهود،خالصه جریان محاکمـه، اثبـات حکـم    

اصول نامه والیل، صورت فیصله و تاریخ فیصله و تاریخ تفهیم و ابالغ فیصله میباشد.در حقیقت این
شکلیات و تشریفات محاکماتی را بیان میدارد که در اصطالح امروزی همانا اجراآت جزائـی را در  

بر میگیرد.
ش:  هـ١٣٠٣جدی ١٠نظام نامه هدایات صورت فیصله قتل و حبس دوام 
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این نظام نامه در حقیقت رهنمودی است برای چگونگی اجراآت و صورت ترتیب فیصـله هـا در   
ه دارای مجازات مشخص(قتل و حبس دوام)باشد .جرایم ک

هدایات از روی شرع شریف بطور تمثیل برای شـمایان  ین ا« ه نامه آمده استنامدر مقدمه این نظام
ع فیصله جات مذکورات تمام و کامل بطرز مذکور از هر قسم جـرم  اواضح گردیده که تا آینده انو

یا نبوده از روی احکام شرعی فقـه شـریف مطـابق    هدایات هذا بوده که از اقسام مندرجه مذکور
مذهب مهذب حنفی رح فیصله کرده باشید، که تا در فیصله جات نقص و نا تمامی ظـاهر نگـردد   

وحکم تعزیرات حقوق اهللا که در فیصله مذکور هست یا نه باقی نماند.
بس دوام و نظام نامه مذکور،چگونگی طرز تحریر صورت فیصله اعدام و ح٥و ٤-٣در صفحات 
آن طرز نوشتن فیصله تعزیر حقوق اهللا برای دزد و قطاع الطریق بیـان گردیـده   ٦و٥در صفحات 

است.
در زمان زمامداری محمد نادرشاه قانون اساسی جدیدی تحت نام (اصول اساسـی دولـت علیـه    

ما ده تصویب و نافذ گردید، در فصـل ١١٠ه ش بداخل ١٣١٠عقرب سال ٨خ یافغانستان) بتار
از مسایل قضایی بحـث بعمـل   ٩٤الی ٧٨نهم اصول نامه اساسی دولت علیه افغانستان طی مواد 

آمده است، که بارزترین اصول آن عبارت اند از:
محاکم عدلی منحیث مرجع دعاوی شرعی.

فیصله دعاوی بر اساس مذهب حنفی.
استقالل محاکم.
علنیت محاکم.

استفاده از وسایل مشروع(حق دفاع)
یت محاکم.مکلف

عدم جواز محاکم فوق العاده(انحصار محاکمه).
صنوف،درجات و صالحیت محاکم.

جز دوم: وضع قوانین جزایی در زمان زمامداری ظاهرشاه:
خود قـوه  ٩٧زمان زمامداری ظاهر شاه که برای اولین بار طی ماده ١٣٤٣در قانون اساسی سال 

ورد قضا و محاکمه بعمل آورده است. در مـواد  قضایه را مستقل اعالم کرده است، تذکرات در م
آن از علنیت محاکمه، و واجب التعمیل بودن فیصله های محاکم تذکر بعمـل آورده  ١٠١و ١٠٠
است.

عالوتآ در زمان زمامداری محمدظاهر شاه در عرصه جزائی قوانین ذیل وضع و نافذ گردیده اند:
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رایم اردو، محـاکم عسـکری تأسـیس و    اصول نامه محاکمات عسکری: در ساحه رسیدگی به ج
هجری شمسی اصـولنامه محاکمـات   ١٣٢٦میزان سال ١٣اقدامات بزرگی بعمل آمد ، بتاریخ 

ماده به تصویب رسید و در ضمن فصل اول اصولنامه متذکره تصریح ٢١٠فصل و ١٣عسکری در 
عسـکری انـد، محـاط    بعمل آمد که احکام این اصولنامه به تمام اشخاصیکه تابع اصولنامه جزائی 

میباشد.  
هجری شمسی:١٣٢٥. اصولنامه تشکیل محاکم و اصول محاکمه مأمورین ملکیه جوزای ٢

هجری شمسی به غرض مواخذه مامورین به صورت منظم محاکم ثالثه، ابتدائیـه،  ١٣٢٥در سال 
ـ مرافعه و تمییز در چوکات تشکیالت مقام صدارت ی از عظمی وقت بوجود آمد که در جرایم ناش

اصولنامه تشکیل محاکم و اصـول محاکمـه   وظیفه مأمورین قضاوت می نمودند برای همین منظور
) ماده تصـویب و  ٦٠هجری شمسی طی (١٣٢٥مأمورین ملکیه در افغانستان بتاریخ هفت جوزای 

هجری شمسی بعضی از مواد آن تعدیل و لغو گردیده است.١٣٢٨سرطان ٢٩بتاریخ 
هجری شمسی:١٣٢٦میزان ٣کری مصوبه . اصولنامه جزای عس٣

١٦هجری شمسی طی دو باب، چهار مبحـث،  ١٣٢٦میزان ٣اصولنامه جزای عسکری به تاریخ 
ماده انفاذ یافته است.٢٣٣فصل و 

هجری شمسی:١٣٢٦میزان ١٣.اصولنامه محاکمات عسکری مصوب ٤
ماده ٢١٠فصل و ١٣ر هجری شمسی د١٣٢٦میزان ١٣اصولنامه محاکمات عسکریه به تاریخ 

به تصویب رسیده و ضمن فصل اول اصولنامه متذکره تصریح بعمل آمده که احکام این اصولنامه بـه  
تمام اشخاصی که تابع اصولنامه جزای عسکری اند، محاط میباشد.

هجری شمسی:١٣٣٥اسد ٩. اصولنامه تریاک مورخ ٥
هجری شمسی انفاذ ١٣٣٥اسد سال ٩تاریخ این اصولنامه که در آن احکام جزائی تسجیل شده به 

یافته و بعداً باالثر اصولنامه منع زرع، تجارت خرید و فروش، ورود، صدور، استعمال تریاک نافـذه  
هجری شمسی تکمیل گردیده است که در این اصولنامه نیز برای زارعین، تاجران و ١٣٣٦قوس ٢

و هر دو اصولنامه توسط قانون مواد مخدر استعمال کنندگان آن مجازات مشخصی پیشبینی گردیده
هجری شمسی ملغی اعالم شده است.١٣٧٠حمل ٣١منتشره جریده رسمی شماره دوم مورخ 

جز سوم: وضع قوانین جزائی در دوران زمام داری شهید داود خان:
هجری شمسی سردار محمد داود خان از طریق یک کودتای سفید زمام ١٣٥٢سرطان ٢٦بتاریخ 

ر کشور را بدست گرفت،وی در اولین بیانیه خود که به همـین روز از طریـق امـواج رادیـو     امو
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١٣٥٥را لغو نمود. حکومت وی بعـدآ در سـال   ١٣٤٣افغانستان ایراد نمود،قانون اساسی سال 
قانون اساسی جدیدی را نافذ ساخت.

مهم و بزرگ مانند قـانون  یکی از بزرگترین فعالیت های تقنینی دوره شهید داود خان، وضع قوانین
مدنی، قانون ترافیک، قانون جزا، ،قانون پست، قانون پول و بانکداری وتعدیل قانون اجراآت جزائی 

میباشد.
محمد موسی شفیق در وزارت عدلیه سمت امور شهیدزمانی که : در ١٣٥٥قانون جزای سال -١

ان حقوق روی مسوده و تدقیق آن کـار  به کمک و همرایی علما و دانشمنددار بود،تقنینی را عهده
کشور، حدود پنج سال بـاالی  بخش های ذیربطبعد از آن علما و دانشمندان صورت گرفته است، 

در زمان خودش یکی از قوانین جامع در نظام این قانون(قانون جزا)، نمودندمسوده و تدقیق آن کار 
شده است.حقوقی کشور شناخته 

در جریـده رسـمی   ١٣٥٥ماده در ماه میزان سال ٥٢٣هشت باب و این قانون بداخل دو کتاب،
این قانون ،تمام قوانین جزایـی ماقبـل آن   ٥٢٢نشر ونافذ گردید و بر مبنای ماده ٣٣٣٣٣شماره 

ملغی میباشد.
این قانون مدت چهل سال نافذ بوده و طی این مدت تعدیالت و تغیرات زیاد در آن رونما گردیـده  

قل پنج ضمیمه میباشد:است و دارای حد ا
.٣٠/١١/١٣٥٦) مورخ ٣٩١رسمی شماره() قانون جزا منتشره جریده ١ضمیمه نمبر(-١

.١/١٠/١٣٦٠) مورخ ٤٩٨) قانون جزا،منتشره جریده رسمی شماره(٢ضمیمه نمبر (
) قانون جزا، در مورد تعدیل نحوه اجرای مجازات اعدام از بدار آویخـتن بـه تیـر    ٣ضمیمه نمبر(

.١٥/١٠/١٣٦٢)مورخ ٥٤٧منتشره جریده رسمی شماره(باران.
)قانون جزا،٤ضمیمه نمبر (
١٣٩٥) قانون جزا سال ٥-٤ضمایم نمبر(

به همین ترتیب بر عالوه ضمایم فوق فرامین متعدد مقام ریاست جمهوری مبنی بر تعـدیل و ایـزاد   
بگونه مثال: فرمان در طول مدت این قانون صادر شده است. ١٣٥٥برخی مواد قانون جزای سال 

هیآت ریسه شورای انقالبی جمهور ی دموکراتیـک در مـورد   ٢٠/٤/١٣٦٦مورخ ١٢٨شماره 
رشوت و قاچـاق؛ فرمـان   ، مبنی بر تشدید مجازات جرایم اختالس١٤٨ایزاد فقره شش در ماده 

ریس جمهور افغانستان مبنی بر تحدید حکم مجازات اعدام و ٢٤/١٠/١٣٧٠مورخ ١٣٢٠شماره 
قـانون  ٢٠٣ریس جمهور افغانستان در مورد لغو ماده ٥/١٢/١٣٧٠مورخ ١٣٩٨ان شماره فرم

جزا.



غانستاناصول و قواعد جزا شناسی در کود جزای اف قضاء

٧٣

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: این قانون دارای دو فصل و سی ماده بوده و بتـاریخ  -٢
به نشر رسیده است.٦٤٩در جریده رسمی شماره٣٠/٦/١٣٦٦

شدیدترین قوانین جزائـی وقـت بـه    کری که یکی از ی: قانون جرایم عسقانون جرایم عسکر-٣
بـه نشـر   ٩/١١/١٣٦٤بتارخ ١٧٧ماده و سه فصل در جریده شماره ٤٤حساب میآید بداخل 

رسیده است.
:٢٠٠١گفتار سوم: وضع قوانین جزائی بعد از سال 

عـالوه  ، نظام جدید در افغانستان روی کار آمد که بر ٢٠٠١اشی رژیم طالبان در سال پروفبعد از 
تحوالت و پیشرفت های بزرگ در عرصه های مختلف،در بخش وضع قوانین و مقـررات جدیـد   
بخوص در عرصه جزائی،قوانین . مقررات متعدد وضع و نافذ گردید که به مهمترین آنها مختصـرآ  

اشاره صورت میگیرد.
١٣٨٨در سـال  ماده و چهار فصل٢٦قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی : این قانون بداخل -١

وضع و نافذ گردیده است.
٢٣قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان: قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان بـداخل  

نشر گردیده است.٢٤/٤/١٣٨٧بتاریخ ٥٢ماده و چهار فصل در جریده شماره 
میان حکومت و قوه مقننـه  قانون منع خشونت علیه زن: این قانون که یکی از پر جنجالترین قوانین 

بوده که هرگز به تصویب قوه مقننه نرسید و الی اکنون به اساس فرمان تقنینی ریس جمهـور نافـذ   
وضع و نشـر  ١٣٨٨در سال ٩٨٩ماده و چهار فصل در جریده رسمی شماره ٤٤میباشد،بداخل 
گردیده است.

١٣٨٩سال ١٠٢٥ارهقانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر منتشره جریده رسمی شم
حد اقل چهل سال قبل وضع و تصـویب  ١٣٥٥وضع و انفاذ کود جزا: از اینکه قانون جزای سال 

شده بود و در این مدت تحوالت ژرف حقوقی،تخنیکی، سیاسی، بشری، اقتصادی و تکنالوژیکی به 
ی به وجود آمده اند سطح ملی و بین المللی به میان آمده، معاهدات،میثاق ها و قواعد نوین بین الملل

و افغانستان به اکثریت آنها ملحق شده است، به همـین ترتیـب جـرایم جدیـد ماننـد جـرایم       
سایبری،جرایم الکترونیکی، جرایم بین المللی با اسلوب جرمی جدید عرض اندام نموده است. بنابر 

ام قوانین من جمله این دالیل، تمام کشور ها بشکل عام و افغانستان بشکل خاص نیازمند است تا تم
قوانین جزائی خویش را به اساس خواست و مقتضیات زمان عیار و همخوان بسـازد.این در حـالی   
است که بازنگری قوانین من جمله قوانین جزایی از جمله تعهدات افغانستان در کنفرانس بین المللی 

میباشد.
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ـ ا ستره محکمه،لوی روی این ملحوظ وزارت عدلیه افغانسان بعد از تفاهم و مشوره ب  ارنوالی و
سایر ادارات مرتبط پیشنهاد طرح مسوده کود جزا را به مقام ریاست جمهوری ارایه نمود،که ذریعه 

کار عملی تهیه مسوده ١٣/١/١٣٩١منظور شد. بتاریخ ٨/٣/١٣٨٩مورخ ١٤٣٩حکم شماره 
جی آغـاز گردیـد و   کود جزا به اشتراک علما،دانشمندان و متخصصین و مشاورین داخلی و خار

حدود چهار سال و شش ماه ادامه یافت تا اینکه تمام قوانین و احکام جزائی متفرقه که تعداد آنها به 
قانون مختلف دیگری که در برگیرنده احکام جزائی بودنـد،را  ٥٠و ١پانزده قانون مستقل جزائی

با مقتضیات زمانی جمـع  زیر یک مجموعه تحت نام(کود جزا) بعد از به روز کردن و عیار نمودن
اوری نموده و جرایم و مجازات جدید را در توافق با اسناد بین المللی وارد این قانون ساخت.

دلـو  ٢٥ماده بتارخ ٩١٦فصل و ١١٢باب،١٦بااالخره این قانون (کود جزا) بداخل دو کتاب،
نای فقره اول مـاده  نشر گردید.و بر مب١٢٦٠توسط فرمان تقنینی در جریده رسمی شماره ١٣٩٦

کود جزا احکام ٩١٦مدت نه ماه بعد از نشر قابل انفاذ دانسته شد. بر مبنای فقره دوم ماده ٩١٦
جزائی تمام قوانین قبلی لغو گردیده است به استثنای قانون جرایم عسکری،قانون مجازات عسکری 

م عمومی اسـت کـه در   کود جزا در بر گیرنده احکاکتاب اول و قانون منع خشونت علیه زنان .
در برگیرنده مطالب ذیل است:  حقیقت حقوق جزای عمومی را احتوا مینماید و 

باب اول، احکام مقدماتی (مشتمل بر سه فصل)، باب دوم (مشتمل بر جرایم هفت فصـل)، بـاب   
سوم مسوولیت جزایی و موانع آن (مشتمل بر سه فصل) باب چارم جرم، جزا، انـواع آن و تـدابیر   

تی (مشتمل بر هفت فصل) است.  امنی
که به بخش اختصاصی حقوق جزا اختصاص یافته است کتاب دوم در برگیرنده جرایم و جزاهاست 

باشد:  و حاوی مطالب ذیل می
باب اول جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه (مشتمل است بر هفت فصل) باب دوم جرایم 

باب سوم جرایم علیه امن و نظم عامه (مشتمل بر پـنج  علیه بشریت (مشتمل است بر چهار فصل)، 
فصل) باب چارم جرایم فساد اداری و مالی (مشتمل بر دوازده فصل)، باب پنجم جرایم علیه تطبیـق  

. قانون جزا،قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،قانون تحدیدمجازات اعدام،قانون مبارزه علیه مسکرات و ١
مویل تروریزم،قانون مبارزه علیه پـول شـویی و   مواد مخدر،قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی،قانون مبارزه علیه ت

عواید ناشی از جرایم،قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،قانون مبارزه با فساد اداری،قانون مبارزه بـا اختطـاف و   
قاچاق انسان،قانون مبارزه با قاچاق مهاجران،قانون احتکار،قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال ،قانون مبارزه علیـه  

زن و قانون سالح ناریه و مواد منفلقه.خشونت
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یافته ( مشتمل بر پنج فصل)، بـاب هفـتم   عدالت (مشتمل برپنج فصل)، باب ششم جرایم سازمان
وی اشخاص (مشتمل بر شانزده فصل)، بـاب هشـتم   و معنجرایم مربوط به حیات، تمامیت جسمی

فصل)، باب نهم جرایم ضد امواـل (مشـتمل   یازده ( مشتمل بر جرایم علیه عفت و اخالق عمومی 
برهشت فصل)، باب دهم جرایم مالیاتی و تجارتی (مشتمل برهفت فصل)، باب یازدهم جرایم محیط 

بری، جرایم اسناد مسافرت و اقامت، جرایم زیستی (مشتمل بر پنج فصل) و باب دوازدهم جرایم سای
ها، جرایم متفرقه و احکام نهایی است.  صحت عامه، جرایم زراعت و حیوان

:جزای جدیدکود اوصاف 
جزای جدید کشور دارای اوصاف ذیل است:  کود 

.١بینی کرده استهای تعزیری را پیشجرایم و جزا١٣٥٥جزای سال این قانون مانند قانون 
) در ۱۳۶۰هایی است که قبالً (به خصوص بعد از سـال  جرایم و جزانون در برگیرنده تمامیاین قا

قوانین و مقررات مختلف انعکاس یافته بود. با تدوین این قانون، همه موارد مربوط جرم و جـزا در  
مقررات سابق کـه  قوانین و بینی گردیده است. روی همین ملحوظ تمامی یک مجموعه (کود) پیش

قانون مستقل جزائی و پنجاه قانون مختلف دیگرکه حاوی احکام جزائی اسـت، ١٥برگیرنده (در
ارنواالن و قضات این امر باعث رفع تشتت و پراگندگی در قوانین جزائی گردیده، ٢باشد.ملغی می

را از سردر گمی و مراجعه به قوانین متعدد می رهانند.
ای که افغانستان به آن الحاق کرده، رعایـت شـده   المللیبینها و اسناد میثاق، تمامی کود جزادر 

)میثاق بین المللـی  ICCمانند اساسنامه دیوان جزایی بین المللی کنفرانس دیپلوماتیک روم.(است. 
و لحقوق سیاسی و مدنی، میثاق مبارزه علیه فساد اداری، کنوانسیون منع شکنجه،میثاق حقوق طف

امثال آن
همه موارد موازین محاکمه عادالنه، قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری ، جدیدجزای کود در 

اند.به طور جدی رعایت گردیده
هـای  در قانون جزای سابق در نظر گرفته شده بود، تقسیمات جرایم به معیـار ف کهدر کنار تصنی

جل المللی نیز مسبینیافته و جرایم اند از جرایم عادی، جرایم سازمانالمللی که عبارتشده بینقبول
اند.  شده

. ماده د سوم کود جزا: این قانون جرایم و مجازات تعزیری را تنظیم مینماید،مرتکبین جرایم حدود،قصاص ١
ودیت مطابق فقه حنفی شریعت اسالم مجازات میگردد.

کود جزا٩١٦. فقره دوم ماده ٢
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در کود جزا اصول حاکم بر حقوق جزا مانند اصل تناسب جـرم و جزا،اصـل رعایـت کرامـت     
انسانی،اصل شخصی و فردی بودن جرم،اصل منع محاکمه مضاعف و سایر اصول مد نظـر گرفتـه   

شده است.
مصـادیق آن بیـان   کوشش بعمل آمده تا برای هر جرم تعریف مشخص ارایه گردد و یا حد اقـل  

گردد،به همین ترتیب کوشش بعمل آمده تا فاعل جرم،معاون و شریک جرم از هم تفکیک واضـح  
داشته باشد نکته که در قانون جزای قبلی مسکوت بود.

ای با در نظرداشت، خصوصیات کریمینولوژیـک و  ها نیز در قانون جدید تغییرات تازهدر مورد جزا
چه تالش صورت گرفته تا برای و عملی رعایت گردیده است. چنانلمی به طور عمجازات،پنالوژیک

جرایم خورد و کوچک مجازات نقدی تعیین گردد و از مجازات سالب آزادی تا حد زیاد جلوگیری 
بعمل آید حتی جرم قباحت فاقد مجازات حبس میباشد و فقط به مجازات نقدی اکتفا صورت گرفته 

ـ که در مقررات جزاالعاده کاهش یافته، در حالیید فوقموارد اعدام در قانون جداست.  ،ی قبلـی ئ
مجـازات  اعدام،.در برخی از موارد به عوض درسفراوان به مالحظه میمستلزم اعدام به حد موارد 
که با در نظر داشت وضـعیت  در نظر گرفته شده است. هکذا در این قانون در کنار آندوامحبس 

و حد زیادی رعایت گردیده است، تعلیـق مجـازات   ن جرم و جزا تاعینی و ذهنی جامعه تناسب بی
باشد، در نظر گرفتـه شـده   معاصر در حقوق جزا مدرن میاز جمله نهاد هایکه بدیل های حبس 
خواهد شد و از سوی دیگر این امر بـرای  و مجرمان کاران سو باعث اصالح خالفاست که از یک

هزینه تر بوده است.کم دولت به مراتب آسانتر کاهش جمعیت زندانیان و مصارف، برای 
ا تضـمین  هآنبرایالمللیبیناسنادوشریعت اسالمدرکهحقوقیتمامیاطفالتخلفاتمورددر

است.  گردیده، رعایت شده
کود جـزا  در ،خطربودن به ض وحاالت مخففه برای اقشار مختلف جامعه با رعایت جنسیت و معر

به مراتب بیشتر و بهتر کنجانیده شده است.نسبت به قانون جزا 
کوددربارنخستینبرایشده است،شناختهرسمیتبهرومنامهاساساساسبهکهالمللیبینجرایم
است.شدهقانونگذاریالمللی ازین بینمورعایتباجدید،جزای

یم علیه تطبیق عدالت، جرایم جدید چون جرایم سایبری، جرایم محیط زیستی، جرایم انتخاباتی، جرا
هـای بیـرون از   ها در جنگجرایم تطهیر پول، جرایم قاچاق انسان، جرایم مربوط به استخدام افغان

بازی، جرایم مربوط به غصب زمین و اموال غیرمنقول، جرایم علیه قاچـاق آثـار   بچهرمکشور، ج
تجارتی، جرایم مربوط بـه  های فکری، جرایم مالیاتی وتاریخی و فرهنگی، تجاوز بر حقوق مالکیت
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پـیش  کود جزا از موارد جدیدی اند که در هاهای آنآب و جرایم مربوط به صحت عامه با مجازات
.  اندبینی شده

فهرست مهمترین منابع
قرآنکریم

کتب:-الف
جلد اول و دوم.میزان،نشرعمومی،جزایحقوقعلی،اردبیلی، محمد

مومی،نشردادآفریننوربها،رضا، زمینه حقوق جزای ع
صفاری،علی،کیفرشناسی،انتشارات جنگل

١٣٥٢صالحی، جاوید، کیفر شناسی، انتشارات آرش، تهران،
ان انتشارات رته،علی حسین نجفی ابرند آبادی، ترجمه دکترتاریخ اندیشه های کیفری،انژ،پرادل

.١٣٨٦،سمت 
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو

) نشر میزان، چاپ سيزدهم: تابسـتان  ١-٢-٣ن،ایرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (گلدوزيا
١٣٨٥

عوده، عبدالقادر،تشریع جنائی اسالم و قوانین وضعی،
الزحیلی،وهیبه، فقه اسالمی و ادلته، ترجمه عبدالعزیز سلیمی،نشر احسان

نذیر،دادمحمد،حقوق جزای اختصاصی اسالم، انتشارات حامد رسالت
نش، حفیظ اهللا، تاریخ حقوق جزا، انتشارات مستقبلدا

صالحی،جاوید، درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نشر میزان
مرتضی دورة حقوق جزاي عمومي انتشارات گنج دانش چاپ دوم گـنج دانـش سـال    ،محسنی
١٣٨٢.

)، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد٢-١شامبیاتی،هوشنگ، حقوق جزای عمومی(
١٣٨٢ری،محمد،جایگزین های زندان یا مجازات بینابین،نشر گرایش،آشو

دلماس،مارتی،میری، نظامهای بزرگ سیاست جنائی،ترجمه داکتر علی حسین نجفی ابرنـد آبـادی،   
١٣٨١نشر میزان، 

دانش،سرور، حقوق اساسی افغانستان، نشر پوهنتون ابن سینا
١٣٨٢،کابل افغانستان،حسامی،حضرت گل،نظام قضا در افغانستان،چاپ سعادت

واژه جرماصفهانی راغب ، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان، بی تا،
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.١٣٨٤باهری، محمد، نگرش بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 
افغانستانکابل،١٣١٠سالافغان،نادرکشککی،الدینبرهان

پاکستانپشاور،١٣٧٥سالاستبداد،انیانقربومشروطیتظهور،مسعودپوهنیار سید
.حقوق جزا و جرم شناسي جلد سومژان،پيناتل

دومجلداسالم،ازبعدافغانستانتاریخ،حبیبی، عبدالحی
). آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی. قم: پژوهشکده فقه و حقوق ١٣٨٠نژاد، اسماعیل. (رحیمی

دفتر تبلیغات مرکز انتشارات.
.١٣٨٢) حقوق جزای عمومی اسالم، تهران، دانشگاه پیام نور، ١٣٨٢، عادل،(ساریخانی

صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
اول.جلدافغانستان،تاریخ،عثمانصدیقی، محمد

١٣٦٨اسد٢٨افغانستان،درشوراعبداهللا، تاریخمهربان،
انتشـارات دانشـگاه تهـران    ٢٩دهخدا دوره چهل و دو جلدی جلد علی اکبر دهخدا لغت نامه

١٣٤٨.
دوم.واولجلدتاریخ،مسیردرافغانستان،محمدغالمغبار میر

ایران.تهران،سوم،ودوماول،جلداخیر،قرنپنجدرافغانستان،صدیقفرهنگ محمد
پـاییز دانشـگاه وحوزهوهشگاهپژدومجلدعمومیجزایحقوقهمکارانوالدینجاللقیاسی،
١٣٨٩.
افغانستانکابل،سی،وبیستسالهایدرافغانستانگریگویچ،ویکتورکارگون

.٢٩٣افغانستانپشاور،١٣٦٥سالاساسی،قانوندههالدینصباحکشککی،
محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری دوره سه جلدی چاپ اول انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 

.١٣٩٦ان تهر
مرتضی محسنی دورة حقوق جزاي عمومي انتشارات گنج دانش چـاپ دوم گـنج دانـش سـال     

.١١٦.ص ١٣٨٢
.١٣٧٧مظفری محمد رضا مبانی عدالت جزایی در حقوق اسالمی تهران امیرکبیر 

.١٣٩٣اول،چاپتهران،مجد،فرهنگیوعلمیمجمععمومی،جزایحقوقاسالم،مندنی،
قوانین:-ب

.١٣٨٢اساسیقانون
.١٥/٧/١٣٥٥مورخ ٣٤٧قانون جزاء، جریده رسمی 
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.٢٥/٢/١٣٩٦مورخ ١٢٦٠کود جزا، جریده رسمی 
.١٨/٧/١٣٩٧مورخ ١٣١٤ضمیمه نمبر یک کود جزا، جریده رسمی 

.٣/١/١٣٨٤مورخ ٨٤٦قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، جریده رسمی 
.١٦/١/١٣٦٥مورخ ٦٠٤قانون جرایم عسکری، جریده رسمی 
.١٠/٢/١٣٨٧مورخ ٩٤٤قانون جزای عسکری، جریده رسمی 

.٣٠/٧/١٣٦٦مورخ ٦٤٩قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جریده رسمی 
.٢٥/٤/١٣٨٧مورخ ٩٥٢قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، جریده رسمی 

١٣٠٣نظام نامه جزای عمومی، چاپ خانه سنگی،سال
١٣٠٦پ خانه سنگی،سالنظام نامه جزای عمومی، چا
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مقدمه
ان، در اکثر نوعها در عرصۀ زندگی فردی و یا هم زیست باهمی و مراودات انسانی با سایر همانسان

گردند؛ که پاسخ به چیستی  و جسـتجوی راه  ها و رخدادهایِ روبرو میحاالت با بعضی از پرسش
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ها؛  گاه در حیطۀ تحلیل و دانش آنان از نظر علمـی قـرار   وقایع و پرسشهایِ مناسب برای آنحل
سازد.فرسا مینداشته؛ و رسیدن به پاسخ و رهیافت معقول و منطقی برای شان را دشوار و طاقت

گو به مسایل و موضوعات مختلـف  اسالم به عنوان دین جاویدان و آئین انسان شمول، همیشه پاسخ
روز بوده و حل مشکالت نوع بشر، نه تنها از اوان زمان پیدایش و ظهور دین مقـدس اسـالم در   

ه در ادوار بعـدی  اولویت و دستور عمل این دین قرار داشته (و عمالً به حل آن پرداخته شده)؛ بلک
(دوران زندگی اصحاب، تابعین و سلف صالح) نیز به عنوان هدف مهم و اساسی شریعت اسـالمی  

شناخته شده و توسط سلف و خلف صالح به حل آن پرداخته شده است.     
های فقیه، تأسیس و إیجاد مراکز و مراجع دینی (داراإلفتاء) در کشورهای اسالمی و گماشتن انسان

هـای  گویی و رسیدگی به مشکالت و چـالش نشمند و فرهیخته در مناصب و مواقف پاسخفهیم، دا
ها با در نظرداشت شرایط زمـانی  بوجود آمده؛ جهت حل معضالت و مسایل دنیوی و اخروی انسان

رود، و مکانی و روح احکام و مقاصد شریعت اسالمی، نه تنها فریضۀ دینی و اسالمی به شـمار مـی  
های ردد تا شهروندان کشورهای اسالمی با خاطر آسوده غرض پیدا کردن راه حلگبلکه موجب می

مناسب مشکالت مربوط، به مراجع دینی واحد روی آورده و مسایل دنیوی و اخروی خـود را بـا   
اشخاص نخبه و چیز فهم در میان گذاشته؛ و راه حل مناسب و متناسب با روح شریعت اسـالمی را  

نمایند.از مراجع دینی، دریافت
گزینش اشخاص واجد الشرایط، فقیه، مجتهد و عالم در مناصب إفتاء به عنوان مفتیان، نه تنها جلـو  

داران های غیر مسئوالنۀ مراجع دینی و اشخاصِ که خود را طالیـه تشتت و پراکندگی آراء و دیدگاه
گیرد، در جامعۀ اسالمی میدانند را دین خطاب نموده و منصوب به وارثین انبیاء (علیهم السالم) می

گردد تا در پرتو مقاصد و اهداف واالی شـریعت اسـالمی بـه مسـایل و     افزون بر آن، باعث می
نگری و دقت بیشتر پرداخته شده، راهکارهای معقـول و منطقـی بـرای    موضوعات روز، با ژرف

ها، جستجو و طرح گردد.مشکالت وچالش
باحث عمده و مفصل در فقه اسـالمی بـوده و بیـان تمـام     که بحث إفتاء یکی از مبا توجه به این

های از موضـوعات  موضوعات مرتبط آن در یک یا دو  نوشتار ممکن و مجال نیست، ناگزیر گوشه
پردازیم.کلیدی این عنوان (إفتاء) را انتخاب و به تبیین آن می

تبیین مفاهیم 
ژگان و مفاهیم کلیدی را تعریف نماییم:قبل از وارد شدن به مطالب اصلی این بحث الزم است تا وا

الف) مفهوم فتوا
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تعریف لُغوی
اسم مصدر به معنی إفتاء و جمع آن فتاوی (به فتح واو؛ کسـر واو) بـوده،   »  فتوی؛ فتوا«ی واژه

). فرمان ١٣٩٢(معین, معنای حکم و رأی فقیه و حاکم شرع.) در لُغت به١٢٥تا ص. (نطور, بی
ه عالم نویسد در موضوع حکم شرعی. آنچه فقیه نویسد برای مقلدان خود، یـا در  فقیه و مفتی. آنچ

بارۀ حکم شرعی موضوعی، یا آنچه بدیشان گوید در آن باره. رأی فقیه در حکـم شـرعی فرعـی   
)، آمده است.١٣٧٧(دهخدا, 

یا گفتـه  » ا و فتیاًافتیته فتو«شود: دادن به مسائل شرعی گفته میچه در زبان عرب هنگام پاسخچنان
آنان برای گرفتن فتـوا نـزد   -یعنی: آنان حکم فتوا را پیش کسی بردند» تفاتوا الی فالن«شود: می

افتیت فالناً رؤیـاً  «شود: کسی رفتند. هنگام تعبیر کردن خوابی را که یک نفر دیده است، گفته می
مجید نیز آمده اسـت:  ر قرآن). و د٥٥ص. ١٣٩٣(عبدالسالم امامی؛ حسن ناصری مقدم, » رآها

شما ای بزرگان! اگـر  ). یعنی ٤٣(یوسف/» يا أَيّها الْملَأُ أَفْتونِي في رؤياي إِنْ كُنتم للرّؤيا تعبرونَ«
.تعبیر خواب می دانید درباره خوابم نظر دهید

الفُتیا والفتوا و الفتوا آنچه أفتاء در کاری عبارت است از: بیان کردن آن، و«گوید: می١ابن سیده 
). خواب دیده شدۀ فالن شخص ٥٢٤م ص. ٢٠٠٠(سیده, ».باشد.دهد، میکه به آن فقیه فتوا می

که پاسخ پرسش او را برایش تعبیر نمودم، او را در یک مسئله فتوا دادم وقتیکه آنرا فتوا دادم وقتی
). همچنین ١٤٥، ١٥تا ص. ج ان نمود. (منظور, بیکه حکمی را بیرا دادم، و مفتی فتوا داد زمانی

). یعنی: (ای پیغمبر) در بارۀ ١٢٧....). (نساء/ ويستفْتونك في النِّساِء«مجید آمده است: در قرآن
شـود: از  باشد. گفته میاز إستفتاء و به معنای طلب فتوا می» یستفتونک«زنان از تو فتوا خواهند. 

مسئله إستفتاء نمودم؛ یعنی سوال نمودم تا حکم آن  را بیان نماید. بنـابر ایـن،   عالمی در مورد این 
)  ٣٢٥م ص. ١٩٩٧(سید, إفتاء إظهار مشکل احکام و بیان آن است.

تعریف اصطالحی
های مختلف ارایه های اصطالحی بسیاری در کتابنظر به اهمیت مبحث فتوا در فقه اسالمی، تعریف

رود:این تعاریف اشاره میگردیده، که به برخی از

هـ. ق در مرسیه واقع شرق انـدلس  ٣٩٨لغت در سال علی ابن اسماعیل معروف به ابن سیده، عالم -١
ص ٤هـ. ق وفات نمود. جهت معلومات بیشتر به کتاب االعالم للزرکلی ج ٤٥٨متولد شده و در سال 

. دارالعلم للمالیین مراجعه کنید.٢٦٣
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فتوا در اصطالح فقیهان عبارتست از: بیان کردن و خبر دادن از حکم شرعی از روی دلیل و بر وجه 
کننده اسـت. م). فتوا، ذکر حکم سوال شده در پاسخ به پرسش سوال٢٠٠٤غیر الزام. (الفقهیة, 

ـ ٥٥٠هـ .ق ص. ١٤١٠(مناوی,  ه نمـودن بـه مشـکلی از    ). فتوا عبارت است از: پاسخ ارای
). فتوا، إخبار بـه  ٦٧٣، ص٢تا ص. جمشکالت شرعی یا قانونی. (إبراهیم، مصطفی و دیگران, بی

).٦تا ص. (حسین, بیباشد.حکم شرعی توأم با معرفت و شناخت دلیل آن، می
فتـی  ، به این مفهوم است که فتوا إخبار محض بـوده و م »إخبار«ی با توجه به  تعریف اخیر، کلمه

دهد و مستفتی (فتوا گیرنده) مختار است کـه  بواسطۀ فتوایش از فتوای آنچه خواسته شده، خبر می
فتوا را قبول و یا ترک نماید؛ و هیچگونه الزامی در مورد فتوایِ صادر شده وجود نـدارد. در ایـن   

قاضی در بین معنا که حکم حاکم و قضاِء باشد، بدینحالت إحتراز از حکم حاکم و قضاء قاضی می
خصوم موجب الزام است؛ ولی عمل به فتوا الزامی نیست.

نمایند، اما حکم است که هر دو (مفتی؛ قاضی) إخبار از حکم میوجه اشتراک بین مفتی و قاضی این
).  ٣٦، ص. ١م, ج ١٩٧٣(القیم, قاضی الزام آور است.

بطور خالصه مفهوم فتوا در سه مورد ذیل آمده است:
یعنی برای آن بیان نمود.». أفتاه فی األمر«شود: به معنای بیان آمده، گفته میفتوا

یعنـی  » أفتاه فی المسألة یفتیه إذا أجابه«شود: کار رفته است، گفته میفتوا به معنای پاسخ پرسش به
جواب سوال او را در یک مسئله، داد.

رود؛ زیرا اصل فتوا از کار میاست نیز بهمشکل که بیان مشکل و جواب آنچه به بعضی اوقات فتوا 
شود، زیرا جوان قوی گشته؛ و گویا به واسطۀ فتوا به نوجوان خطاب می» فتی«گرفته شده و » فَتی«

گردد.  مشکل با قوت حل می
»فتوا«ی ب) الفاظ مرتبط با واژه

گان و الفاظ مـرتبط بـه   ژهبرای استفادۀ بهینه از مباحث مرتبط به این نوشتار، بهتر خواهد بود تا وا
نیز مورد واکاوی قرار داده شود:» فتوا«لفظ 
مفتی

شرع، فتوا دهنـده،  ). حاکم١٣٩٠مفتی به معنای، کسی که فتوا بدهد؛ فتوا دهنده؛ فقیه. (عمید, 
بار فتوا دهـد  ). مفتی اسم فاعل فعل اَفتی ُیفتی است و به هر کسی که یک١٣٧٦قاضی. (پرستی, 

شود.فته میگ» مفتی«
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مفتی کسی است که در «گوید: می١باشد. صیرفی اما مفتی در عرف شرعی دارای معنای خاص می
دهد و عالم به عام و خاص قرآن، ناسخ و منسوخ آن، سنت و استنباط امور دینی برای مردم فتوا می

ـ   ٢ذیل واژۀ فتوا). زرکشی ٣٢م ص. ج ٢٠٠٤باشد. (الفقهیة, می مفتـی  «ت: نیـز گفتـه اس
م ص. همان)  از دیدگاه اصولیان ٢٠٠٤(الفقهیة, ». است که عالم به تمام احکام شرعی باشدکسی
مفتی به معنی «باشد. خنجی در تعریف مفتی و انواعِ آن گفته است: ی مفتی به معنای مجتهد میواژه

است: مفتی مجتهد که از است که در مسایل شرعی فروع دین، فتوا و نظر دهد؛ مفتی دو نوع کسی
دهد، مانند: امام ابوحنیفه (رحمة اهللا علیه) که پادشاه باید به فتوای او عمـل  اجتهادات خود خبر می

کند و مفتی مقلد آنست که از کُتب معتبره در مذهب، إستنباط حکم کند. (عبدالسالم امامی؛ حسن 
است که متصدی فتوا در بین مردم صی). مفتی اسم فاعل بوده و شخ٥٥ص. ١٣٩٣ناصری مقدم, 

نمایـد. (إبـراهیم،   و فقیۀ است که دولت بخاطر ارایۀ پاسخ مسایل شرعی در بین مردم تعیین مـی 
).٦٧٣تا ص. مصطفی و دیگران, بی

إستفتاء 
واژۀ إستفتاء در لُغت به معنای درخواست جواب یک امر مشکل؛ فتوا خواستن و فتـوا پرسـیدن   

). إستفتاء به معنای طلـب فتـوا   ٥٥ص. ١٣٩٣الم امامی؛ حسن ناصری مقدم, باشد. (عبدالسمی
). همچنین مشتقات ١٣٧٧کردن، فتوا خواستن، فتوا پرسیدن، جواب فتوا خواستن است. (دهخدا, 

و در ). یعنـی:  ٢٢(کهـف/ » ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحدا«کریم آمده است: این کلمه نیز در قرآن
طـينٍ مـن خلَقْناهمإِنّافَاستفْتهِم أَهم أَشدّ خلْقًا أَم من خلَقْنا  . «نان از هیچ کس نظر مخواهمورد آ
عاد بپرس: آیا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر است پس از منکران م). یعنی: ١١(احزاب/». لَازِبٍ

به یقین آفرینش آنان کاری ناچیز (ایم؟ آفریده) ها و...ها، زمین، کوهمانند فرشتگان، آسمان(یا آنچه 
.  ایمما آنان را از گلی چسبنده آفریده)است چون

)١٧٩هـ ص. ١٤١٣(الحجازی, إستفتاء، سوال از مشکل مجهول؛ و فتوای جواب آن است.

هور ابویعقوب اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی کوفی فطحی تغلبی، و از محدثان و علمای بزرگ و مش-١
.دوم هجری قمری بوده استقرن

مصریکاتبو محدث، شافعیفقیه) م۱۳۹۲-م۱۳۴۴/ق٧٩٤-۷۴۵(بدرالدین محمد زرکَشی-٢
ـ ابن کثیراز دمشقرا در . علم حدیثبودهجریهشتم◌ٔ سدهدر اصلمملوکیترکی ۀ و فقه را در مدرس

.بود به الزرکشی مشهور گشتیادگرفتهدوزیگلدر قاهره آموخت. به دلیل آنکه در جوانی شافعی
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مستفتی
). و اسـم فاعـل از   ١٣٧٧(دهخـدا,  مفهوم جواب فتوا خواهنده، فتوا خواهمستفتی در لُغت به

باشد؛ است که طلب کنندۀ حکم اهللا از اهل آن میمستفتی کسی«گوید: می١إستفتاء است. مناوی 
تـا ص.  (نطور, بی».و مستفتی فیه، چیزی است که واقع و مطلوب کشف و إزالۀ اشکال آن است.

١٢٦  .(
فتوا است، و در اصطالح، به معنـای  مستفتی اسم فاعل باب إستفعال و به معنای درخواست کنندۀ 

نماید.  مقلدی است که از مرجع تقلید (مفتی)، درخواست فتوا می
قضاء

قضاء در لُغت به معنای فرمان، حکم، قضاوت و داوری، قضا کردن، حکم دادن، فتـوا دادن، رای  
) ٨ج٧٨تـا ص.  , بـی (وهبة). انقضاء شیء و اتمام آن و حکم بین مردم١٣٧٧(دهخدا, دادن

قَضی یقضی قضـاًء فهـو   «شود: کار رفته است. اصل قضاء به مفهوم قطع و فصل بوده، گفته میبه
).٤٩٣م ص. ١٩٩٥نماید. (عایض, که حکم و فصل می، زمانی»قاضٍ

م ٢٠٠٤باشد. (الفقهیة, در اصطالح فصل بین خصوم توسط قاضی، که به آن حکم نیز گویند، می
).٧٨تا ص. (وهبة, بیباشد.قضاء شرعاً فصل خصومات و قطع منازعات می). ٢٠ص. 

إجتهاد
إجتهاد لغتاً به معنای جهد کردن، کوشش کردن، کوشیدن، بکوشیدن، جد و جهد، آمـده اسـت.   

(الفقهیة, باشد.). در اصطالح، بذل سعی فقیه جهت حصول حکم شرعی ظنی، می١٣٧٧(دهخدا, 
).٢١م ص. ٢٠٠٤

همیت أفتاء و عواقب آنا- ٢
که از جاویدانگی، ظرفیت و انعطاف برخوردار است، مصلحت دین و دنیـای  چنانشریعت اسالم آن

های جاویدانگی این نماید. یکی از راهبندگان را نیز در هر زمان و مکان، در نظر داشته و تضمین می
رورت، علمای واجد الشـرایط بـه   باشد؛ که نظر به ضهای إفتاء و إجتهاد میدین باز بودن عرصه

گشـایی نمـوده، راه   های مسایل و موضوعات مختلف گـره صدور فتوا پرداخته و پیرامون پرسش

م ١٥٤٥ن و فنون بوده کـه در سـال   عبدالرؤوف المناوی مصری قاهری از جمله علمای بزرگ دی-١
م وفات نموده است.١٦٢٢متولد و در سال 
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ها را از  واقع شدن در مشکالت و های مناسب مطابق با روح شریعت اسالمی، جستجو و انسانحل
دهند.های نجات میچالش

که اهللا متعال بعضی احکـام را بـه   بزرگ است. چنانمقام فتوا عظیم و شأن آن خطیر و فضیلت آن 
ويستفْتونك فـي  «فرماید: را به خود نسبت داده است؛ برای مثال، میبیان نموده و آن» الفتوا«لفظ 

(ای پیغمبر) درباره زنان از تو فتوا خواهند،) یعنی: ١٢٧(نساء/». فيهِنّ...يفْتيكُماللَّهقُلِۖ◌ النِّساِء 
بگو: خدا و آنچه از آیات کتاب او بر شما تالوت شود هم در حق زنان و دختران یتیمی که مهـر و  
حقوق الزمه آنها را ادا نکرده و مایل به نکاح آنان هستید و هم در حق فرزندان ناتوان فتوا خواهـد  

(ای ). یعنی: ١٧٦(نساء/». …كَلَالَةيستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْ«فرماید: ...  و همچنین میداد
...پیغمبر) از تو درباره کالله (یعنی برادر و خواهر پدری یا پدری و مادری) فتوا خواهند

باشد. امام شاطبی (رح) به منزلـت و مقـام مفتـی    رو، مفتی وارث انبیاء (علیهم السالم) میاز این
در جایگاه پیامبر (صلی اهللا علیـه وسـلم) قـرار    مفتی در امت اسالمی «گوید: تصریح داشته و می

جوید:و در این مورد به  چند دلیل استناد می» دارد.
إن العلماء ورثة األنبیاء و إن األنبیاء لم یورثوا دیناراً و «اوالً: در حدیث شریف نقل شده است که: 

رهماً و إنما ورثُو العلمسالم) اند و از انبیاِء الهـی دینـار و   یعنی:  علماء ورثه انبیاء (علیهم ال» ال د
درهم به میراث نمی بردن، بلکه وارث علم آنان می باشند.

ثانیاً: مفتی نائب انبیاء در تبلیغ احکام شریعت است. چنانچه آنحضرت (صـلی اهللا علیـه وسـلم)    
باشند، ئب میباید اشخاص حاضر پیام مرا به کسانی که غا» اال یبلغ الشاهد منکم الغائب«فرماید: می

چه یک آیه هم پیام مرا به  دیگران برسانید چنان». بلّغو عنی و لو آیةً«فرماید: برسانند. و همچنین می
باشد.

چه از احکام شـریعت  گذار قرار دارد؛ زیرا آنثالثاً: از منظر دیگری، مفتی در جایگاه شارع و قانون
یا مستنبط از منقول. در صورت اول مفتی مبلـغِ  به ما رسیده، یا منقول از صاحب شریعت است و 

رساند؛ ولی در صورت دوم قائم مقام در جایگاه شارع شریعت بوده و پیام شارع را برای دیگران می
تا ص. (نطور, بیدهد.در إنشاِء حکم قرار گرفته؛ و در حقیقت صفت شارع را بخود اختصاص می

تیار إنشاِء حکم به حسب نظر و اجتهاد وی وجود داشـته  که برای مجتهد و مفتی اخ). وقتی١٢٦
تـا ص.  (إبراهیم، مصطفی و دیگران, بیگردد.باشد، پس از این جهت برایش شارع نیز اطالق می

٣٥(
رو، إفتاء دارای خطر عظیم، منزلت بزرگ و فضل زیادی است؛ زیـرا مفتـی وارث انبیـاء    از این

باشد، مگر در معرض خطاء قرار دارد؛ راء کنندۀ فرض کفایی می(صلوات اهللا و سالمه علیهم)  و إج
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مفتی امضاء کننده و اصدار کنندۀ حکـم از  ». المفُتی موقع عن اهللا تعالی«گویند: از همین جهت می
).١٤-١٣هـ ص. ١٤٠٨(النووی, جانب خدا است.

دادن فتوا حذر نمـوده و از  نظر به اینکه فتوا یک امر ضروری و دارای اهمیت بوده، اکثر علما از 
چه امام نووی (رحمة اهللا) اقوال بسیاری از اصـحاب  تبعات و پیامدهای آن در هراس بوده اند. چنان

رسول اهللا (رضی اهللا عنهم)، ائمه و علمای دین (رحمهم اهللا) نقل نموده است.
تفادۀ بهتر نقل نماییم:دانیم تا برخی از این اقوال را جهت اسدر اینجا بخاطر اهمیت بحث الزم می

عالم بین خداوند متعال و خلق او باید ببینـد کـه   «(رح) نقل شده است که گفت: ١از بن المنکدر
».  گیرد.چگونه بین (خدا و مخلوقاتش) قرار می

یکصد و بیست تن از یاران رسول خدا «(رح) روایت است که گفت: ٢از عبدالرحمن ابن ابی لیلی
ای سوال نمود و جواب آن پرسش را یکی بـه دیگـری   فر از ایشان مسئله(ص) را یافتم که یک ن

».که موضوع دوباره به شخص اولی رسید.نمود؛ تا اینمحول می
که در هر سوال فتوا شخصی«از ابن مسعود و ابن عباس (رضی اهللا عنهم) روایت شده که فرمودند: 

».شخص مجنون (دیوانه) است.دهد، آن
هر یک از شما بـدون تأمـل در   «گویند: (رحمهم اهللا) می٥و ابی حصین٤، حسن بصری٣شعبی
شـد،  دهد، ولی اگر جواب آن مسئله از عمر بن الخطاب (رضی اهللا عنه) پرسان میای فتوا میمسئله

».  نمود.بخاطر فتوایِ آن مسئله، اهل بدر را جمع می

محمد بن منکدر بن عبداهللا کنیه اش ابو عبداهللا، ابوبکر و لقبش مدنی، یکتن از علمای عصر بود که در -١
نمود. هـ.ق در مدنی زندگی می١٣٠-٦٠سالهای 

ـ ابـی بـن عبـدالرحمان ، محمد بـن لْیلیابن اَبی-٢ -۶۹۳/ق۱۴۸-۷۴)کـوفی انصـاری یلیل
کوفهقاضیومفتی،محدث،فقیه،(م۷۶۵

، شاعر، قاضی، محدث،فقیه(هـ۱۰۴-۱۹)کوفیابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی حمیری همدانی -٣
میباشد.تابعینکاتب و از

هشـت  و یکی ازفقیه،واعظ،محدث،مفسر،متکلمبن ابوالحسن یسار،حسن بصری، شهرت حسن-٤
.معروف قرن اول و دوم استزاهد

.اش ابوسعید یا ابومحمد یا ابوعلی بوداالسالم ملقب، و کنیهالتابعین، سیدالتابعین و شیخوی به امام
٥-ین اَزدی بجلیعبد اللّه بن ابی حصن ، صین یا حصگفتنی است که نام وی در برخی منابع، عبد اللّه بن ح

باشد.مییا عبد الرحمان بن حصین اَزدی آمده است. احتماالً تمیم بن حصین
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کرد و دم که کسی از ایشان سوال میاقوامی را دی«تابعی نقل است که گفت: ١از عطاء بن سائب
».  گفتندکه لرزه بر اندام شان بود، سخن میدر حالی

».ترین آنانندعلمجسورترین مردم بر دادن فتوا، کم«گویند: (رح) می٣و سحنون٢سفیان بن عیینه
شـد،  ای سوال شد ولی جواب نگفت، دلیل عدم ارایۀ جواب از وی پرسیدهشافعی (رح) از مسئله

».این کار را کردم تا بدانید که فضیلت سکوت بیشتر از جواب است«فرمود: 
اسـتفاده  » دانـم نمـی «ی شنیدم که احمد بن حنبل (رح) در اکثر مواقـع از واژه «گوید: اثرم می

».نمودمی
گواه بودم که از مالک (رح) چهل مسئله سوال شد، ولی در سـی و دو  «گوید: هثیم بن جمیل می

».  دانمگفت: نمیمسئله
همچنین از مالک (رح) نقل شده است که در پنجاه مسئله سوال شد، ولی حتی به یک مسئله جواب 

گوید، سزاوار است تا قبل از جواب دادن، نفس ای جواب میکه در مسئلهکسی«نگفت، او فرمود: 
ند، سپس جـواب  خود را در معرض بهشت و دوزخ قرار دهد که چگونه از آتش جهنم خود را برها

».  آن مسئله را بدهد
ای ، گفته شد: این مسـئله »دانمنمی«ای پرسیده شد، فرمود: همچنین از حضرت مالک (رح) مسئله

».در علم چیز آسان و خفیف وجود ندارد«سبک و آسان است، خشگمین  گشته و فرمود: 
رایط فتـوا را در آن جمـع   کس مانند ابن عیینه که خداوند (ج) تمام شهیچ«شافعی (رح) فرمود: 

».  نمودنموده بود را ندیدم، ولی با وجود آن در دادن فتوا سکوت اختیار می

گویـد:  مـی ابو اسحاقاست. بودهحدیثعطاء بن سائب ابو محمد ثقفی کوفی، یکی از پیشوایان-١
انسانی بسیار مورد اعتماد و «گوید: میاحمد بن حنبل.«!عطاء بن سائب یکی از بازماندگان سلف است«

های واپسین عمرش دچار تخلیط شده بود؛ لذا او اند که در سالای او را متهم کرده، ولی عده»صالح است
ام که درباره من از کسی نشنیده«گوید: مییحیی بن سعید!اندرا تنها در مورد احادیث پیشینش توثیق کرده

».احادیث پیشین او سخنی بگوید
که بیش از هشتاد تن کوفیفقیهومحدث،(ق۱۹۸-۱۰۷)ابومحمد سفیان بن عیینة بن میمون هاللی-٢
و محدثان بوده و روایـات او  رجالیانشنید. ابن عیینه مورد وثوقحدیثرا درک کرد و از آنهاتابعیناز
.و غیر آن وارد شده استصحاح ستهدر

، به سـال  »ابن سحنون«محمدبن عبدالسالم، سحنون بن سعیدبن جیب التنوخی القیروانی، معروف به -٣
م.) در منطقـه  ٧٠٨ه.ق. (٢٥٦م) در قیروان تونس چشم به جهان گشود و به سـال  ٨١٩ه.ق (٢٠٢

.ساحل دیده از جهان فرو بست
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سـازد،  بود که خداوند (ج) علم را ضایع مـی اگر ترس از این نمی«فرماید: امام ابوحنیفه (رح) می
١٤٠٨النـووی,  (».دادم؛ زیرا در فتوا خواری، گناه و سنگینی بار مسؤولیت استهرگز فتوا نمی

).١٦-١٥هـ ص. 
رسـیم کـه   های و نظریات مختلف علماء و سلف صالح، به این نتییجه مـی با أمعان نظر به دیدگاه

هرچند أفتاء یک امر حتمی و ضروری بوده و به عنوان فرض کفایی الزم  است تا تعدادی از علماء 
و باب مشکالت  را با پیـروی از  و فقهای واجد الشرایط به طور جدی به این امر مبادرت ورزیده 

ها بگشایند؛ ولی نبایـد از عواقـب و   ها و احکام اسالمی، بر روی انسانمنابع شرعی و روح آموزه
ای از اشخاص با خطرات فتاوایِ که بدون در نظر داشت قواعد، ضوابط و اصول شرعی توسط عده

یابد، چشم فروبسـت؛  فته و میهای مختلف مذهبی، سیاسی و حزبی، طور انفرادی صدور یاگرایش
زیرا خطرات صدور همچو فتاوی و حل و حرمت خواندن برخی مسایل نه تنها گره گشای مشکالت 

های فراروی باشد، بلکه ممکن است گره بر مشکالت و چالشفردی و اجتماعی جامعۀ اسالمی نمی
های اسـالم، سـوق   ام و آموزهجامعه افزوده و در نتیجه ملت را به گمراهی و فاصله گرفتن از احک

دهد.   
خوشبختانه إیجاد و تأسیس داراإلفتاء در اکثر کشورهای اسالمی باب جدیدی را بـر روی احکـام   

مند نمودن داراإلفتاء ها منحیث مرجع اسالمی گشوده و امروزه کشورهای مختلف اسالمی با قانون
ای مؤثر و قابل ارجِ در راسـتای  هواحد جهت رسیدگی به مشکالت و حل معضالت اجتماعی، قدم

توحید و نهادینه ساختن احکام شرعی در جوامع برداشته اند که أثرات ملموس آن در تمام زوایـای  
باشد.  ها و اتباع کشورهای اسالمی، محسوس و مشهود میزندگی سیاسی و اجتماعی دولت

شکالت جامعه رسـیدگی نمایـد،   گرچند تا امروز نهاد رسمیِ تحت عنوان داراإلفتاء که بتواند به م
سو طرح تأسیس داراإلفتاء توسـط رئـیس   عمالً در کشور شکل نگرفته است؛ ولی از چندی بدین

جمهور قبلی (حامد کرزی)  مطرح گردیده؛ و اخیراً رئیس جمهور اسالمی افغانستان بـه تأسـی از   
تاوایِ شـرعی از مرجـع   حکم مادۀ یکصد و چهل و دوم قانون اساسی افغانستان به منظور اصدار ف

واحد توسط علما و فقهایِ آگاه و متبحر کشور و جلوگیری از صدور فتاوایِ شاذ و فردی که بـه  
، تأسـیس  ١٥/٤/١٣٩٨باشد، طـی فرمـان مـؤرخ    آور میوجاهت و روح شریعت اسالمی زیان

داراإلفتاء جمهوری اسالمی افغانستان را صادر نمود.
می افغانستان به عنوان یگانه مرجع صدور فتوایِ شرعی از اهمیت به إیجاد داراإلفتای جمهوری اسال

های دولتداری معاصر، تمام جوانب زندگی شهروندان کشور به سزایی برخوردار است. زیرا در نظام
هـا در  گونه مواجه با مشکالت باید زندگی نمایند و حکومتای تنظیم یافته که مردم بدون هیچگونه
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گـو را در  تقاضای آنان، جوابگو بوده و باید نهادها و ادارات مشخص و پاسخبرابر هر خواست و 
زمینه إیجاد نمایند.

نقش و ضرورت فتوا در قوانین- ٣
ویژه فقه احنـاف  یابیم که احکام شرعی بهبا مروری کوتاه در قوانین پیشین و پسین افغانستان، درمی

کلیدی داشته و  اساس اصدار احکـام محـاکم   گذاری کشور نقش مهم و در درازنای تاریخ قانون
(حقوقی و جزایی) بوده است. هرچند در قوانین اساسی اصل رسیدگی قضایا بر مبنای احکام قوانین 

اما درعین حال ماده سوم قانون اساسـی  اساسی و قوانین وضعی فرعی مورد تأکید قرار گرفته است؛ 
احکام دین مقدس اسالم باشد ت ود مخالف معتقداحکم می کند که در افغانستان هیچ قانون نمیتوان

ویـژه  در نظر گرفتن احکام قوانین عادی در اجراآت محاکم به مفهوم نفی احکام فقه اسالمی بهبناًء 
فقه احناف نبوده؛ بلکه فقه احناف منحیث مکمل و ممد احکام قوانین به رسمیت شناخته شده و در 

احکام به عنوان اساس صدور احکام قضایی محاکم استفاده صورت های مختلف تاریخی از این برهه
گرفته است.

محاکم در قضایای مورد «دارد: ) چنین تصریح  می١٠٢طی حکم مادۀ (١٣٤٣قانون اساسی سال 
ای از رسیدگی خود احکام  این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق میکنند، هرگاه بـرای قضـیه  

ر قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد، محاکم به پیـروی از  قضایای مورد رسیدگی د
اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم در داخل حدودیکه این قانون اساسی وضع نموده در چنـین  

».احوال حکمی صادر میکنند که در نظر شان  عدالت را به بهترین صورت  ممکن تأمین نماید.
حکام قانون اساسی و سایر قوانین عادی و در صورت عدم تصـریح  این اصل (رسیدگی قضایا طبق ا

١٣٨٢در قوانین مطابق فقه حنفی) در تمام قوانین اساسی افغانستان از جمله قانون اساسـی سـال   
محاکم در قضایای مـورد  «) چنین تصریح گردیده است: ١٣٠که در مادۀ (پیشبینی گردیده؛ طوری

یی از قضـایای  کنند. هرگاه برای قضیهسایر قوانین را تطبیق میرسیدگی، احکام این قانون اساسی و
مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه 
حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصـل مـی   

».  جه تأمین نماید.نمایند که عدالت را به بهترین و
) قانون اساسی، محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال ١٣١عالوه بر آن، طبق مادۀ (

نمایند و در سایر دعاوی نیز اگر در شخصیه،  احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می
را مطابق به احکام این مذهب قانون اساسی و سایر قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه

نمایند.حل و فصل می
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توان به این امر تأکید نمود که نقش مفتیان به عنوان اَعوان نظر به احکام قوانین پیشین به وضوح می
قضاء در صدور احکام محاکم، برازنده بوده و طبق تشکیل محاکم مفتیان واجد الشرایط منحیـث  

الم به احکام فقهی و مسـایل شـرعی دوشـا دوش قضـات در     اشخاص فهیم، دانشمند، خبیر و ع
نمودند.های حقوقی و جزایی شرعی، انجام وظیفه میها و اصدار فیصلهگیریتصمیم

است کـه در دوران  کتاب رهنمودی تمسک القضاةُ االمانیه، اثر نوشتاری وزین، ارزشمند و طالیی
ّید کشور تدوین و برای دسـتورالعمل محـاکم   ای از علمای جغازی امیر امان اهللا خان توسط عده

شرعیۀ (ابتدائیه و مرافعۀ جزا) بعد از امضای ذوات محترمۀ اعضایِ محفل شورایِ علـوم، طـی دو   
حصه (حصۀ اول حقوق و حصۀ دوم جزا) منظور شده است.

ور هدف از تدوین این کتاب رهنمودی، استفاده از آن به عنوان منبع واحد معتبر در راسـتای صـد  
احکام قضایی در موضوعات مختلف حقوقی و جزایی غرض وحدت و انسجام رویۀ قضایی و دوری 

از اصدار احکام مختلف و متفاوت در قضایای یکسان توسط قضات و مفتیان محاکم، بوده است.
پادشاه دولـت مسـتقلِۀ   «...در دیباچۀ کتاب ارزشمند (تمسک القضاة األمانیه) چنین آمده است: 

میِۀ خدا  داد افغانستان، بر خاطر اسالمیت مآثر جمله اشخاص امت محمدی عموماً، و بر ضمایر اسال
دیانت ذخایر کافۀ افراد ملت نجیبِۀ افغانستان خصوصاً واضح  میدارد، که ترقیات دین و دنیایِ دول 

اجرایِ احکام و ملل اسالمیه بقرار دالیل یقنیِۀ شرع و عقل، و تجارب صحیحۀ تاریخ و نقل مشروط
محکمِۀ قرآنی، و مربوط امضایِ قواعد حقۀ آسمانی است. بنابر آن بـرای ایفـایِ حـق حقیقـی     
اولواالمری دینی، وجهت ادایِ وظیفِۀ فرض منصبی بادشاهی اسالمی خواستم که در ممالک محروسۀ 

عت حاکم نباشد، دولت خدا داد مستقلۀ افغانستان حکم غیر خدا جلّ و علی نافذه، و امری بجز شری
و چون کُتب فقهّیِۀ این زمان دارایِ اقوال و روایات بعبارت عربی بوده استخراج حکم معلوم الصحِۀ 
هر حادثه از آنها  صعوبتی دارد، که  از عموم حکّام و کارداران دولت بلکه از خصوص سایر قضات 

ات صحیحِۀ مذهب مهذّب حنفـی را  و مفتیان امید کرده نمیشود، امر فرمودم تا علمایِ حضور روای
مطابق معمول فرصت حال یکجا کرده، و بزبان فارسی که محاورِۀ اکثر ممالک محروسۀ افغانسـتان  
است، مدون نمایند، حسب الحکم کتاب (تمسک القصاةُ االمانّیه) را تدوین ساخته، کل مسـایل و  

قضات محاکم حقـوق و جـزا و حکّـام    روایات آن بنظر دقت شاهانه ام رسیده حکم فرمودم که 
ادارات عدلیۀ  مرکزی دارالسلطنه و والیات و محالت در فیصلِۀ دعاوی و مرافعات، احکام مندرجۀ  

».  ، از روایات دیگر کُتب و مجموعات صرف نظر نمایند...هکتاب موصوف را معمول داشت
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عنوان عناصر مفیـد و تأثیرگـذار در   گردد که نقش إفتاء و مفتیان بهچه گفته آمد روشن میاز آن
فرآیند اجراآت محاکمات مدنی و جزایی و صدور احکام قضایی ارزشمند و متین مطابق احکام فقـه  

ویژه فقه حنفی و مسایل شرعی، یک امر حتمی و غیر قابل إنکار بوده است.اسالمی به
ی إفتاء، إجتهاد و قضاءرابطه- ٤

ـ بین فتوا، إجتهاد و قضاء وجوه ال بـه تبیـین آن   ـإفتراق و إشتراک وجود دارد که در این مج
پردازیم:می

الف) رابطه بین فتوا و إجتهاد
رود. بطـور  کار میإجتهاد در لُغت بذل وسع و طاقت بوده و در جاهای که جهد و مشتق باشد، به

٧٧٠(الفیـومی,  ». إجتهد فی حمل الرحی، و الُیقال: إجتهد فی حمل النوات«شود: مثال گفته  می
شود هـ ). یعنی: در بردن سنگ آسیاب کوشش و جهد نمود و گفته نمی١٣٩٣هـ ) (شنقیطی, 

که در حمل هستۀ خرما جهد و کوشش نمود. و إجتهاد در نزد اصولیین عبارت است از: بذل وسع 
و توان در نظر، پیرامون ادلۀ شرعی جهت استنباط احکام شرعی.  

ک در فتوا و إجتهاد قرار ذیل است:از این جهت وجوه إشترا
باشد.فتوا و إجتهاد هر دو معرفت و شناخت حکم شرعی با دلیل آن می

رسد و بعضی اوقات مفید ظن است.معرفت و شناخت گاهی به درجۀ قطع و یقین می
نمایند.هر کدام از مفتی و مجتهد گاهی به حق میرسند و بعضاً خطا می

باشد؛ گاهی مفتی و مجتهد مطلق اسـت و بعضـاً   اد شامل جزئی و مقید میهر کدام از فتوا و إجته
باشد. از جانب دیگر، هر از کدام (مفتی مفتی و مجتهد جزئی در یک باب معین و یا مسئلۀ  معین می
باشند.و مجتهد) مطلق و یا مقّید و منسوب به مذهب إمام معین می

إجتهاد قرار آتی است:اما وجوه افتراق (فرق) بین فتوا و
در فتوا عدالت مفتی به اجماع علما شرط است، به خالف إجتهاد که عدالت شرط بـرای مجتهـد   

که گاهی اوقات مجتهد فاسق بوده و إجتهـاد وی بـرای خـودش    (بنابر قول صحیح) نیست؛ چنان
ردد که فتـوا از  گ) . از این رو، واضح می١١٢هـ ص. ٧٧٠باشد نه برای دیگری. (الفیومی, می

باشد، زیرا هر مفتی مجتهد است ولی هر مجتهد مفتی تر نسبت به إجتهاد میجهت اهل آن مطلقاً عام
نیست.

باشد، منحصر به فرد بوده؛ زیرا در یک مسـئلۀ  از این جهت که فتوا مختص به حکم یک مسئله می
که حقیقت فتوا تنزیـل  از آن، طورییابد؛ چنانچه هم اجتهاد است و هم بیشتر معین فتوا صدور می

باشد، پس فتوا تطبیق إجتهاد بر افعال مردم است.  احکام شرعیه بر وقایع می



جایگاه،اهمیت وضرورت إفتاء  قضاء

٩٣

است که ضرورت به فقـه و  شود کاریگردد، تنزیل احکام بر مسایلِ که واقع میکه معلوم میطوری
کنـد و  یف و تدریس مـی دانش دقیق  و نظر و دیدگاه عمیق دارد، زیرا فرق بین فقیه مطلق که تصن

باشد. در توضیح این موضوع باید افزود که تفاوت بین فقیه و مفتـی  فقیه مفتی نیز همین موضوع می
دهد؛ ولی فقیۀ است که فقیۀ مفتی احکام فقهی را بر حاالت مردم و وقایع صورت گرفته، وفق میاین

یه، مقام و جایگاه باالتر نسبت به فقیۀ مطلق گیرد. بنابر این، مفتی فقمطلق صرفاً درس فقه را فرا می
دارد.  

باشد. از این جهت که مشـقت آن  در  إجتهاد خاص به مسایلِ که ضرورت به نظر و تأمل دارد، می
گردد؛ خواه مسایل منصـوص  قضیۀ مشخص و خاص است. بخالف فتوا که مشمول تمام مسایل می

تـا ص.  (حسین, بیو بّین و یا پیچیده و خفیه باشد.علیه باشد یا مستنبطه؛ و برابر است که واضح 
١٠.(

ب) رابطه بین فتوا و قضاء
باشند، که در این بخش بـه بیـان مـوارد    فتوا و قضاء از جهات مختلف دارای وجوه إختالف می

پردازیم:اختالف آن می
ی إجرای حکم فتـوا بـاالی   گونه الزام از جانب مفتی برافتوا إخبار از حکم اِهللا متعال بوده، و هیچ

مستفتی، وجود ندارد؛ بخالف قضاء و حکم قاضی، زیرا قضاِء قاضی به معنای إنشاء و الزام بوده و 
باشد.الزم اإلجراء می

).١١تا ص. (حسین, بیرو، خطر قاضی شدید تر و فتوایِ مفتی به سالمت نزدیکتر است.از این
باشد، بر خالف قضاء که خاص بـوده و شـامل   ا و آخرت میفتوا عام بوده در برگیرندۀ احکام دنی

توانیم هر آنچه حاصل قضاء بوده باشد شامل صالحیت رو، گفته میگردد. از همیناحکام دنیوی می
باشد.گردد ولی بر عکس آن درست نمیفتوا نیز می

ه قضاء است. در باشند، شامل تر نسبت برا دارا میکه کدام اشخاص صالحیت آنفتوا از جهت این
توضیح باید گفت که فتوا از برده، زن و نزدیکان جواز دارد،  بخالف قضاء که توسط این اشخاص 

جواز ندارد.
باشد، بخالف حکم و قضاوت قاضی؛ زیرا قضاء قاضـی حکـم   فتوای مفتی شریعت عام و کُلّی می

باشد.معین باالی شخص معین می
إفتاء خطر بزرگ نسبت به قضاء داشته؛ زیرا حکم فتوا منحصر به توانیم که مقامدر نهایت گفته می

گردد.  مستفتی نبوده بلکه شامل حال دیگران نیز می
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حکم فتوا- ٥
که در مباحث قبلی نیز گفته آمد، إفتاء یک امر ضروری و حتمی جهـت حـل مشـکالت    طوری
١٩٧٣(القیم, باشد.های کفایی میرو، إفتاء در اصل از جمله فرضرود. از اینها به شمار میانسان

).  ٤، ج١٧٧م ص. 
رسد که إفتاء در میان صحابه یک امر رایج  بوده و هر کدام از مطالعۀ تاریخ پربار اسالم به اثبات می

که مردم ناگزیر اند تا  از علماء و مفتیان پیرامـون  دادند، و از اینبه سهم خویش برای مردم فتوا می
نمایند موضوع فتوا در بین تابعین و قرون بعدی نیز امر متداول بوده است.مسایل مختلف سوال

پـس اگـر   ). یعنـی:  ٤٣(نحل/» فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ«فرماید: خداوند متعال می
.دانید از اهل ذکر (یعنی علما و دانشمندان هر امت) سؤال کنیدنمی

». ١إال سألوا إذا لم یعلموا، فإنما شفاء العی السؤال« فرمایند: ر معظم اسالم (ص) میهمچنین پیامب
ای سوال است.کنید، زیرا شفاء هر درماندهدانید سوال نمیچرا از آنچه نمی

باشد:بنابر این، حکم فتوا بر حسب أحوال و شرایط دارای احکام تکلیفی ذیل می
فرض عین:

إفتاء بوده، حاجت و ضرورتی موجود باشد که باید در مـورد آن فتـوا الزم   هرگاه مفتی اهل برای
بوده و مفتی واجد الشرایط دیگری موجود نباشد، در همچو حالت برای مفتی مزبور الزم و فـرض  

عین است تا در مورد موضوع فتوا دهد.
من بعد مـا بيّنّـاه   لْنا من الْبيِّنات والْهدٰىإِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنز«فرماید: که خداوند (ج) میچنان

آن گروه (از علمـای  ) یعنی: ١٥٩(بقره/» يلْعنهم اللَّاعنونَيلْعنهم اللَّه وأُولَئكۙ◌ للنّاسِ في الْكتابِ 
ز آنکـه آن را بـرای   اهل کتاب) که آیات واضحه و هدایتی را که فرستادیم کتمان نماینـد بعـد ا  

(هدایت) مردم در کتاب آسمانی بیان کردیم، آنها را خدا و تمام لعن کنندگان (از جـن و انـس و   
.کنندملک) نیز لعن می

ـ  «فرماید: همچنین اهللا سبحانه و تعالی می ا وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيِّننّه للنّـاسِ ولَ
)  یعنی: ١٨٧(آل عمران/». س ما يشترونَفَبِئْۖ◌ تكْتمونه فَنبذُوه وراَء ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا 

و چون خدا از آنان که کتاب به آنها داده شد پیمان گرفت که حقایق کتاب آسمانی را برای مـردم  
د خدا را پشت سر انداخته و آیات الهی را به بهایی انـدک  بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عه

.ای کردندفروختند، پس بد معامله

، نقل نموده است.١/١٨٩و ابن ماجه در سنن خود ١/٩٣این حدیث را ابوداود در سنن -١
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که شخص واجد الشرایط بوده و غیر از آیات فوق، داللت بر فرض عین بودن إفتاء نموده و صورتی
ر وی مفتی دیگری وجود نداشته باشد، مکلف به دادن فتوا در مقابل إستفتاء دیگران اسـت. پیـامب  

هـرکس  ١»من سئل عن علم فكتمه ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة« فرمایند: اسالم (ص) نیز می
را کتمان نماید، به لگامِ از آتش جهـنم در روز  ای که علم دارد) سوال شود و لی آناز علم (مسئله

گردد.قیامت حشر می
مستحب:

دگی نموده و احتیاجی مبـرم بخـاطر إفتـاء وی    هرگاه مفتی اهل إفتاء بوده و در شهر دیگری زن
).١٧تا ص. (حسین, بیباشد.محسوس نگردد، در این حالت فتوا عمل مستحب و پسندیده می

حرام:
إفتاء برای شخصی که عالم به حکم نبوده باشد، حرام است. چنین فردی هرگاه بدون علم به امـر  

قُلْ إِنّما حرّم ربِّي الْفَواحش مـا  « فرماید: گیرد که میفتوا پرداخت تحت این قول اهللا متعال قرار می
طَانا وأَنْ تقُولُوا علَـى  ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحقِّ وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزِّلْ بِه سلْ

بگو که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و ). یعنی: ٣٣اعراف/». (اللَّه ما لَا تعلَمونَ
چه در نهان و گناهکاری و ظلم به ناحق و شرک به خدا را که بر آن شرک هیچ دلیلـی نفرسـتاده   

.  دانید به خدا نسبت دهید، همه را حرام کرده استاست و این که چیزی را که نمی
دن قول برای خود در صورت علم را از جملۀ محرماتی که اصالً در آیۀ  فوق خداوند (ج) نسبت دا

م ١٩٧٣(القیم, جهت تحریم را به صیغۀ حصر بیان نموده است.باشد، برشمرده و از اینمباح نمی
).١٧٣ص. 

دهـد. زیـرا   عالوه بر آن، إفتاء وقتی حرام است که مفتی حق را دانسته؛ اما  بدون حق فتوا مـی 
داند حق است، عمداً فتوا دهد، در پیشـگاه خداونـد (ج)  کـاذب    چه که میکه بخالف آنکسی

ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم مسودّةٌ «فرماید: چه خداوند متعال میباشد. چنانمی
سأَلَيكَبِّرِينتلْمى لثْوم مّنهي جو روز قیامت کسانی را که بـر خـدا دروغ   نی: ). یع٦٠(زمر/». ف

بستند بنگری که همه رویشان سیاه شده است (رسوای خدا و خلق گردیدند) آیا متکبران را نه منزل 
در دوزخ است؟

)    ١٧٤م ص. ١٩٧٣(القیم, فتوای بدون علم بزرگترین نسبت دادن دروغ به خداوند (ج)، است.

.٣/٣٢١این حدیث را ابوداود در سنن خود نقل نموده است -١
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مکروه:
ه در حالت غضب شدید، گرسنگی شدید، غم و انـدوه مقلـق، تـرس    برای مفتی مکروه است ک

ای ضرورت، فتوا دهـد. و هـر   ناراحت کننده، پینکی (آغاز خواب رفتن) غالب و یا در وقت غلبه
زمانی که احساس نمود در حالتی قرار دارد که او ر از وضعیت اعتدال و کمال خارج نموده است، 

).٢٢٧م ص. ١٩٧٣م, (القیاز فتوا دادن احتراز نماید.
مباح:

در حاالت غیر از موارد فوق، چنانچه مفتی اهل برای فتوا بوده و مفتی دیگری نیز پیدا شود، إفتـاء  
تواند فتوا دهد.مباح بوده و مفتی در مسایل مورد إستفتاء می

ادامه دارد...
منابع و مآخذ

.تابی, دعوةدارال: لبیا.عجم الوسیط، المإبراهیم، مصطفی و دیگران

.الحجازی, محمد محمود، هـ١٤١٣, الجدیددارالجبل: بیروت.التفسیر الواضح.هـ١٤١٣
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.القیم, جوزی، ابن .م١٩٧٣, دارالجیل: بیروت.إعالم الموقعین.م١٩٧٣

: هـ. آداب الفتوی و المفتی و المسـتفتی. دمشـق  ١٤٠٨النووی, ابی زکریا یحیی بن الشرف. 
هـ.١٤٠٨دارالفکر, 

.خدا پرستی, فرج اهللا، ـ دانشنامۀ: شیراز.فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد.١٣٧٦ , ارسف
١٣٧٦.

.تابی, انترنت: مقاله.الفتوی فی الشریعة االسالمیة.تابی.حسین, الجیرانی، محمد بن

.دهخدا, علی اکبر , تهـران دانشـگاه چاپوانتشاراتموسسه: تهران.دهخداۀناملغت.١٣٧٧
١٣٧٧.

.سید محمد, طنطاوی، للطباعـة مصرضهتهدار: القاهر.التفسیر الوسیط للقرآن الکریم.م١٩٩٧
.م١٩٩٧, التوزیعووالنشر

: لبنـان -تحقیق عبدالحمید هنـداوی. بیـروت  -م. المحکم و المحیط األعظم٢٠٠٠ابن سیده, 
م.٢٠٠٠دارالکتب العلمیة, 

.شنقیطی .هـ١٣٩٣: المکتبة السلفیه, مدینه.مذکرة اصول الفقه.هـ١٣٩٣
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.معین, محمد .١٣٩٢, اشجع: تهران.فرهنگ فارسی معین.١٣٩٢

.مناوی .ق.هـ١٤١٠, دارالفکر: بیروت.التعاریف.هـ .ق١٤١٠
.تابی, صادردار: بیروت.لسان العربابن منظور,

تا.: انترنت, بیتا. المفتی: شروطه و آدابه. إسالم آبادنطور, الضیف. بی
.تایب, دارالفکر: دمشق.الفقه اإلسالمی و ادلته.تابی.وهبة, الزحیلی،-٢٠
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“ممنون”عبدالملک 

طالق از نظر فقه و قانونطالق از نظر فقه و قانون
١قسمت چهاردهم

فهرست:

٩٨...............................................................................معلقطالق: سوممبحث
٩٩.....................................................................معلقطالقتیمشروع: اولمطلب

٩٩................................................................................قیتعلصحت: اولیرأ
١٠١.........................................................................قیتعلصحتعدم: دومیرأ
١٠٣.....................................نیمیوجهبهقیتعلصحتعدمویشرطقیتعلصحت: سومیرأ
١٠٥................................................................مرجوحهیآرادالئلردوراجحیرأ

-و طالق مضاف در قسمت قبلی این نوشتار، الزم به نظر میز(قطعی ومسلم)جپس از بیان طالق من

از نظر زمان وقوع آن (یا به اصطالح سائر فقهاء، از لحاظ داللت صیغه) را رسد تا نوع سوم طالق 
باشد مورد مداقه قرار دهیم. البته باید خاطرنشان ساخت که ابتداء رأی فقهـاء را  که طالق معلق می

ودر روشـن خـواهیم سـاخت    موردبیان نموده سپس موقف قانون مدنی افغانستان را در در زمینه 
قسمت نتیجه گیری به بیان رأی راحج خواهیم پرداخت.

مبحث سوم: طالق معلق
رسد الزم به نظر می٢"فرعی از تصور آن است،شود: "حکم باالی هر شیچنانچه در منطق گفته می

اخته شده و سپس مفهوم اصطالحی بیان گردد.  ابتداء به تعریف لغوی پردتا 
های قبلی این نوشتار به گونۀ مفصل در لغت و اصطالح تعریف گردیده است، پس طالق در قسمت
رسد تا به تکرار مطالب مذکور بپردازیم.  الزم به نظر نمی

به نشر رسیده است. ١٣٩٧قسمت سیزدهم این مقاله در شمارۀ ماه سرطان سال ١
م على الشئ فرع عن تصورهالحك٢
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ان و آنچه که آویز١معلق به فتح و تشدید (الم) اسم مفعول بوده که در لغت به مفهوم آویخته شده،
نماید.  را افاده می٢به شی دیگری مورد تعلیق قرار گرفته باشد

طالق معلق نوعی از طالق است که به امر محتمل الوقوع در زمان مستقبل معلق گردد. بـه بیـان   
بهتر، تعلیق طالق به شرط عبارت است از ربط حصول معنی و مفهوم یک جمله به معنی و مفهـوم  

که طالق به فعل مطلّق، مطلَقه یا سائر اشخاص معلق گردد، از نظر جمهور ورتیدر ص٣جملۀ دیگر.
نماید، به دلیل اینکه قسم نیز تقویـت عـزم   شود، زیرا مفهوم قَسم را افاده میفقهاء، یمین نامیده می

که طالق بر فعل معلق نگـردد، یمـین   باشد. اما در صورتیحالف یا غیر بر فعل شی یا ترک آن می
شود. یده نمینام

مطلب اول: مشروعیت طالق معلق
فقهاء در مورد اینکه تعلیق در طالق شرعاً جواز دارد یا خیر با هم اختالف نموده اند، بناًء در زمینه 

پردازیم:  به بیان آرای متذکره می
رأی اول: صحت تعلیق

طالق را صحیح دانسته و شود، تعلیق درجمهور فقهاء که شامل احناف، مالکیه، شوافع و حنابله می
ورزند:  به دالیل ذیل احتجاج می

دلیل اول: قرآن
خداوند (سبحانه وتعالی) در سورۀ بقره چنین فرموده است:  

» انترم الطَّلَاق ◌ۖاكسفَإِموفرعبِمأَورِيحست انس٤...»بِإِح

ر خود را نگاهداری کند و یا با نیکی او ترجمه: طالق دو مرتبه است، پس باید به طور شایسته همس
را رها سازد...

هـ). القاموس المحيط. الطبعة الثامنة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. (١
، الطبعة الثالثـة، بيـروت: دار   ١٠هـ). لسان العرب. ج١٤١٤و ابن منظور، محمد بن مكرم. (٩١١ص

.٢٦١صادر، ص
هـ). معجم لغة الفقهـاء. بيـروت: دار النفـائس،    ١٤٠٨قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق. (٢

.٤٤٢ص
، الكوبـت: وزارة األوقـاف   ٢٩هـ). الموسوعة الفقهية. ج١٤١٤وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. (٣

. ٣٧والشئون اإلسالمية، ص
٢٢٩البقرة: ٤



طالق از نظر فقه و قانون  قضاء

١٠٠

از اینکه در آیۀ فوق الذکر تفاوتی درمیان طالق منجز و طالق معلق ذکر نشده و لفظ طالق، به طور 
تواند طور منجز، مضاف و یا هم معلق آنرا ایقاع نماید.  مطلق ذکر گردیده است، بناًء زوج می

ی) در جایی دیگری میفرماید:  همچنان خداوند (تبارک وتعال
» قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذها أَيي ◌ۚ«...

که ایمان آورده اید! به پیمان ها(ی خود) وفا کنید...ترجمه: ای کسانی
دلیل دوم: سنت

روایت است که چنین فرموده اند: اهللا (صلی اهللا علیه وسلم) از رسول 
١إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً"المسلمون على شروطهم "

ـ   الل ـیعنی مسلمانان باید به شروط خویش وفا کنند، مگر شرطی که حالل را حرام یا حـرام را ح
سازد.  

حدیث فوق الذکر وفاء به شروط را واجب دانسته است، چنانچه طالق معلق نیز شرط بوده بنـاًء  
وفاء به آن در صورت تحقق شرط واجب است.  

ـ  ٢یروی از این گروه، قانون مدنی کشور، قانون عائله (خانواده) کشور لبنانبا پ وال ـو قـانون اح
دانند. از اینکه بالعموم، موقف قانون مدنی کشور را تعلیق طالق را صحیح می٣شخصیۀ کشور عمان

امـا  پس از بیان آرای فقهی بیان نموده ایم، طبق روال معمول، در اخیر به آن پرداخته خواهد شـد  
خویش چنین صراحت دارد:  ١٠٦قانون عائلۀ کشور لبنان در مادۀ 
٤باشد.""تعلیق طالق به شرط، صحیح می

قانون احوال شخصیۀ عمان در ارتباط به تعلیق طالق چنین حکم نموده است: ٨٥مادۀ 
٥گردد.""طالق معلق به فعل یا ترک فعل، واقع می

، الطبعة الثانية، ٣جهـ). سنن الترمذي. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي،١٣٩٥الترمذي، محمد بن موسى. (١
. ٦٢٦مصر: مصطفى البابي الحلبي، ص

قانون حقوق العائلة اللبناني٢
قانون األحوال الشخصية العماني٣
تعليق الطالق بالشرط صحيح٤
يقع الطالق المعلق على فعل شيء أو تركه٥
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رأی دوم: عدم صحت تعلیق
-باشند، طالق معلق را باطل مـی تشکل از فقهای مذاهب ظاهری و جعفری (امامیه) گروه دوم که م

١دانند.

باشد:  وجه استدالل این گروه قرار ذیل می
-»هِنتدعل ناَء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَي٢...»ي

دهید پس در (آغاز) زمان عدت شان طالق دهیـد  ترجمه: ای پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طالق 
...

گردد، طالق باید در زمان معین و مشخص واقع گردد که همانا چنانچه از آیۀ فوق الذکر استنباط می
نماید تا در وقت متذکره به گونـۀ  باشد، بناًء ایجاب میزمان طُهرِ خالی از جماع یا ابتدای عدت می

ن گروه، هرگاه شخصی به خانم خویش بگوید که تـاریخ اول مـاه   منجز واقع گردد. مطابق رأی ای
.  گردد و نه هم در ماه آیندهبعدی طالق هستی، طالق نه به گونۀ منجز واقع می

اهللارضی(شریحو) وجههاهللاکرم(علیحضرتازقیمابنوحزمابنروایتبهگروهاین-
: اندفرمودهچنینکهنمایندمیاستداللنیز) عنه

٣"بشیءلیسبالطالقالحلف"

گردد.یعنی سوگند به طالق معتبر نبوده و چیزی بر آن مرتب نمی
نمایند که یمین یا امامیه و ظاهریه به یمین بودن تعلیق طالق، احتجاج ورزیده و استدالل می-

وسـلم)  سوگند به غیر از خداوند (سبحانه وتعالی) جواز ندارد، چنانچه رسول اهللا (صلوات اهللا علیه
فرماید:  می
٤»من کان حالفاً فال یحلف إال باهللا«

د کند."ند فقط به نام اهللا سـوگند ياکخواهد سوگند يادیهركس مترجمه: "

و ٤٧٩علميـة، ص ، بيروت: دار الكتب ال٩هـ). المحلى. ج١٤٠٨ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. (١
، نجـف: جامعـة   ٦هـ). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج١٤١٠العاملي، زين الدين الجبعي. (

. ١٦النجف الدينية، ص
١الطالق: ٢
وابن قيم الجوزية، محمـد بـن أبـي بكـر.     ٤٧٨، ص٩ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. المحلى. ج٣
. ٣٧٠، القاهرة: دار الحديث، ص٤لمين. جهـ). إعالم الموقعين عن رب العا١٤٢١(
. ٨١، القاهرة: دار التأصيل، ص٥هـ). صحيح مسلم. ج١٤٢٧النيسابوري، مسلم بن الحجاج. (٤
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دانند که در مطابقت با با توجه به آنچه بیان گردید، ایشان طالق و سوگند (یمین) را زمانی محقق می
سوگند به طالق غیر از آنچه است که اهللا (جل شأنه) آنرا اوامر و فرامین الهی واقع شده باشد، بناًء

یمین (سوگند) نامیده است و در قرآن و سنت نیز حکمی در مورد وقوع طالق معلق وارد نگردیده 
است.   

فقهـاء اتفاقبهنکاحتعلیقوقتیپساست،نکاحباطالققیاسمذکورگروهسومدلیل-
١.نباشدمجازنیزطالقعلیقتبایدترتیبهمینبهندارد،جواز

با متابعت از آرای این گروه، کشور های تونس، لیبیا، مراکش، کویت، عراق، الجزایـر و ایـران   
باشند.  درقوانین شان معتقد به عدم وقوع طالق معلق می

در مورد احکام خاص متعلق به نکاح و طـالق و  ٢لیبیا١٩٨٤سال ١٠ب قانون شماره -٣٣مادۀ 
بر آن چنین مشعر است:  آثار مرتب 

٣گردد.""طالق معلق بر فعل یا ترک فعل واقع نمی

گردد مگـر در حضـور   ، طالق اصالً واقع نمی٤قانون احوال شخصیۀ تونس٣٠وفق هدایت مادۀ 
نیز ٥باشد. قانون أسرة (خانواده) مراکشقاضی، بدین ترتیب، امکان تحقق طالق معلق و مضاف نمی

أکید بر عدم صحت طالق معلق، وقوع آنرا تنها در حضور محکمۀ ذیصالح خویش با ت٩٣در مادۀ 
داند. به همین سان، قانون مدنی ایران طالق معلق را واقـع ندانسـته   محقق می٨٠و ٧٩طی مواد 

آن چنین صراحت دارد:  ١١٣٥داند، چنانچه مادۀ بلکه آنرا باطل می
است.""طالق باید منجز باشد و طالق معلق به شرط باطل 

خویش چنین صراحت دارد:  ٣٦در مادۀ ٦قانون احوال شخصیۀ عراق
٧گردد.""طالق غیر منجز، مشروط و یا هم مستعمل به صیغۀ یمین واقع نمی

. ٤٨١، ص٩ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. المحلى. ج١
١٩٨٤لسنة ١٠القانون الليبي رقم ٢
ال يقع الطالق المعلق على فعل شيء أو تركه٣
األحوال الشخصية التونسيةمجلة ٤
مدونة األسرة المغربية٥
قانون األحوال الشخصية العراقي٦
ال يقع الطالق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين٧
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خویش، رأی گروه دوم را پذیرفته و چنـین حکـم   ١٠٥نیز در مادۀ ١قانون احوال شخصیۀ کویت
نماید:  می

٢واقع گردد."" در طالق شرط است که به گونۀ منجز

که وقوع طالق را موقوف به حکم قاضی نموده ٣قانون خانوادۀ الجزائر٤٩همچنان با توجه به مادۀ 
یابیم که طالق معلق و مضاف در الجزائر به رسمیت شناخته نشده بلکه پـس از حکـم   است در می

گردد.  محکمۀ ذیصالح به گونۀ منجز واقع می
صحت تعلیق به وجه یمینرأی سوم: صحت تعلیق شرطی و عدم

ابن تیمیه و ابن قیم جوزی تعلیق طالق را به تعلیق شرطی و تعلیق به وجه یمین تقسیم نموده سپس به 
مشروعیت وقوع تعلیق شرطی ابراز نظر نموده اند، نه تعلیق به وجه یمین. مضافاً اینکه در تعلیق بـه  

وده اما از نظر شاگردش، ابن قیم، کفـاره الزم  وجه یمین، ابن تیمیه به لزوم کفاره بر حانث معتقد ب
گردد.  نمی

باشد:  وجه استدالل ایشان قرار ذیل می
همانند گروه دوم، ایشان نیز تعلیق به وجه یمین را در حکم سوگند (یمین) دانسـته و در  -

دانند.  که به گونۀ شرعی اداء نشود آنرا لغو میصورتی
حفصه، ام سلمه و ابن عباس (رضی اهللا تعالی عنهم) دلیل دوم ایشان فتوای بی بی عائشه،-

باشد.  برای لیلی بنت عجماء در مورد لزوم کفاره باالیش به دلیل حلف به عتق می
) به روایت بخاری از ابن عباس (رضی اهللا عنه)، در مورد والسالمالصالةرسول اهللا (علیه -

طالق چنین ارشاد فرموده اند:  
٤..."وطرعنالطالق"

گردد.  یعنی طالق از روی حاجت واقع می
گردد که از نظر ایشان مراد از حدیث فوق الذکر این است که طالق تنها از جانب شخصی واقع می

قصد ایقاع آنرا داشته باشد، نه اینکه وقوع آنرا کریه بشمارد، چنانچه شخص حالف تحقق موضوع 
داند.  حلف را کریه می

قانون األحوال الخشصية الكويتي١
يشترط في الطالق أن يكون منجزا٢ً
قانون األسرة الجزائري٣
. ٤٥، بيروت: دار طوق النجاة، ص٧هـ). صحيح البخاري. ج١٤٢٢عيل. (البخاري، محمد بن إسما٤
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سوریه، مصر، سودان، امارت متحدۀ عربی، بحرین و قطر در ارتباط به قوانین احوال شخصیۀ اردن،
تعلیق طالق از رأی ابن تیمیه و ابن قیم جوزی (گروه سوم) تبعیت نموده اند.  

چنین صراحت دارد:  ١قانون احوال شخصیۀ اردن٨٨مادۀ 
.شودباشد و رجوع زوج از آن پذیرفته نمیتعلیق طالق به شرط، صحیح می–"الف 

که طالق به آن معلق گردیده است عقالً یا عادتاً مستحیل باشد یا نادرالوقوع و یا هرگاه شرطی–ب 
٢گردد."هم تحقق شرط حین تلفظ، مشکوک باشد، طالق واقع نمی

تواند از آن البته مفهوم مادۀ فوق الذکر این است که هرگاه زوج، طالق را به امری معلق نماید، نمی
گردد و رجوع زوج از تعلیق قبل از تحقـق  لکه در صورت تحقق آن، طالق واقع میرجوع نماید، ب

گردد. بدین ترتیب، تعلیق شـرطی در قـانون   امر معلق علیه پذیرفته نشده و اثری بر آن مرتب نمی
٨٩احوال شخصیۀ اردنی به رسمیت شناخته شده است، اما در ارتباط به تلعیق به وجه یمین، مـادۀ  

چنین صراحت دارد: قانون مذکور
٣که قصد حمل طالق بر فعل یا ترک فعل باشد"گردد، در صورتی"طالق غیر منجز واقع نمی

یابیم که با توجه به صراحت مادۀ فوق الذکر، طالق به وجه یمین در نظام حقـوقی اردن،  پس در می
گردد.  واقع نمی

منجز بدون نیت واقع نگردیده مگـر  نیز، طالق غیر ٤قانون احوال شخصیه سوریه٩٠مطابق مادۀ 
٥اینکه هدف از آن ترغیب و تحریض بر فعل، ترک فعل و یا هم تأکید خبر به وجه يمين باشد.

که جهت حمل بـر  نیز طالق غیر منجز را در صورتی٦مصر١٩٢٩سال ٢٥قانون شماره ٢مادۀ 
٧داند.فعل یا ترک فعل واقع شده باشد، مجاز نمی

قانون األحوال الشخصية األردني١
تعليق الطالق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول. –أ ٢

إذا كان الشرط الذي علق عليه الطالق مستحيالً عقال أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه –ب 
لتلفظ به كان الطالق لغواً. عند ا

ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه٣
قانون األحوال الشخصية السوري٤
ال يقع الطالق غير المنجز إذا لم يقصد به إال الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم ٥

لتأكيد األخبار ال غير
١٩٢٩لسنة ٢٥لمصري رقم القانون ا٦
ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه ال غير٧
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نیز صراحتاً طالق معلق بر فعل یا تـرک فعـل را واقـع    ١حوال شخصیه سودانقانون ا١٣٠مادۀ 
٢ندانسته مگر اینکه نیت طالق موجود باشد.

چنین مشعر است:  ٣قانون احوال شخصیۀ امارات متحدۀ عربی١٠٣مادۀ ١فقرۀ 
٤گردد، مگر اینکه قصد طالق موجود باشد.""طالق معلق به فعل یا ترک فعل واقع نمی

نیز طالق معلق بر فعل یا ترک فعل را جهت ترغیب یا منـع  ٥قانون احوال شخصیۀ بحرین٨٦مادۀ
٦داند، مگر اینکه نیت طالق موجود باشد.مجاز نمی

که هدف از آن حمـل  خویش، طالق غیر منجز را در صورتی١١٧نیز در مادۀ ٧قانون خانوادۀ قطر
از مفهوم مخالف مادۀ ٨داند.آن باشد، مجاز نمیبر فعل یا ترک فعل و یا هم تصدیق خبر یا تکذیب

-شود که هرگاه نیت طالق موجود باشد، در چنین حالتی طالق واقع مـی مذکور چنین برداشت می

گردد.  
رأی راجح و رد دالئل آرای مرجوحه

رسد:  پس از بیان آرای فوق الذکر، رأی گروه اول بنابر دالئل ذیل، راجح به نظر می
شان که آیۀ اول سورۀ طالق است در ارتباط به تحریم طالق معلـق صـریح   دلیل اول ای-

الدالله نبوده و بیشتر به طالق سنی ربط دارد که بیان آن قبالً در تصنیف طالق به سـنی و بـدعی   
گذشت.  

نیست،یمینمعلقطالقکهساختخاطرنشانبایدموردایندر: طالقبودنیمینادعای-
مجـازاً باشـد، میخبرتأکیدهمیاوآنازمنعیافعلبهتشویقکهیمینهوممفافادۀدلیلبهبلکه
وشـرع درنهزیراورزید،احتجاجتواننمیمعلقطالقخواندنیمینبهبناًء. شودمیخواندهیمین

قانون األحوال الشخصية السوداني للمسلمين١
ال يقع الطالق المعلق عليه على فعل شيء أو تركه إال بالنية٢
قانون األحوال الشخصية اإلماراتي٣
فعل شيء أو تركه إال إذا قصد به الطالقال يقع الطالق المعلق على ٤
) ٢٠١٧لسنة ١٩قانون األسرة الموحد في البحرين (قانون رقم ٥
ال يقع الطالق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع عنه، إال إذا قصد به الطالق٦
)٢٠٠٦لسنة ٢٢قانون األسرة القطري (قانون رقم ٧
غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه أو تصديق خبر أو تكذيبه–ال يقع الطالق: أ ٨
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یمـین حکـم وشدهخواندهیمینمجازرویازتنهابلکهشود،میگفتهیمینآنبهلغتدرهمنه
. نداردارحقیقی

نمود،قیاسنکاحباراطالقزمینهایندرتواننمیکهدادتذکرباید: نکاحباطالققیاس-
رفـع طالقامابودهمشترکزندگینکاحهدفچنانچهاند،قیاسقابلغیرهدفلحاظازهمزیرا
چنـین درپـس باشـد، میعقدنکاحامابودهایقاعطالقماهیتلحاظازهمواست،نکاحقید

.  شودمیپنداشتهالفارقمعقیاسحالت،
) عنهمتعالیاهللارضی(عباسابنوسلمهأمحفصه،عائشه،بیبیازمرویآثارمورددر-

باشـد میصحیحرجالازکهآنهاازترقویروایاتمذکورآثاربرابردرکهساختخاطرنشانباید
.  تاسگردیدهواردطالقتعلیقبهاعتدادمورددر
روشـن بایـد ) عنهمااهللارضی(شریحوعلیازقیمابنوحزمابنروایتبهارتباطدر-

غضباوجواضطهادحالتدراستشدهروایت) وجههاهللاکرم(علیحضرتازآنچهکهساخت
معلـق امرتحققعدمحالتدراستشدهروایت) عنهاهللارضی(شریحازآنچهوبودهاعتبارقابل
.  باشدمیعلیه

استاینگردیدبیانهمقبالًچنانچهمذکورحدیثمفهوم...": وطرعنالطالق"حدیث-
شـدید نیـاز وحاجتحالتدرتنهابایدمرداینکهیعنیگردد،میواقعحاجترویازطالقکه

جـواز عدممورددرمذکورحدیثکهیابیممیدرپس١.دهدطالقرااواشزوجهنشوزهمچون
.  باشدنمیالداللهصریحونگردیدهواردمعلقطالق

تعلیـق امـا نداشتهصریححکمطالقتعلیقزمینۀدرنیزافغانستانمدنیقانوننتیجهدر-
:  استدانستهمجازغیرخویش١٥٠مادۀدرذیالًرارجوع

-نمـی شرطشهودحضوررجوعصحتدر. نداردجوازشرطبکدامیاآیندهبزمانرجوعتعلیق"

اسـت، بـوده طالقتعلیقجوازمقننمنظورکهیابیممیدرالذکرفوقمادۀحکمبهتوجهبا."باشد
عـدم بایـد اولیگونۀبهپساست،یافتهتذکرمذکورقانوندررجوعتعلیقجوازعدموقتیزیرا

-صورتیدرمذکور،قانونصراحتبهتوجهباهم،سوییاز. گردیدمیتصریحنیزطالقتعلیقجواز

جمهـور اینکـه ازوگردد،میرجوعحنفیمذهببهباشد،نداشتهصراحتقانوندرحکمیکه

، الطبعة الرابعة، ٩هـ). فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج١٤٠٨ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (١
.٣٢٢بيروت: دار إحياء التراث العربي، ص
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افغانسـتان اسالمیجمهورینظامدرپسدانند،میصحیحراطالقتعلیق) احنافشمولبه(فقهاء
.  گرددمیمرتبالزمهحقوقیآثارآنبروبودهصحیحطالقتعلیقنیز

منابع و مآخذ
الکریم القرآن-

الف) کتاب ها
، ٩جفتح الباري شرح صحيح البخـاري.  هـ). ١٤٠٨ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي. (-

الطبعة الرابعة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
، بيروت: دار الكتب العلمية.  ٩جالمحلى. هـ). ١٤٠٨ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. (-
، ٤إعالم الموقعين عن رب العـالمين. ج هـ). ١٤٢١. (ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر-

القاهرة: دار الحديث.
، الطبعة الثالثة، بيـروت: دار  ١٠جلسان العرب. هـ). ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم. (-

صادر.
، بيروت: دار طوق النجاة.  ٧جصحيح البخاري. هـ). ١٤٢٢البخاري، محمد بن إسماعيل. (-
، ٣. تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي، ج الترمذيسننهـ). ١٣٩٥الترمذي، محمد بن موسى. (-

الطبعة الثانية، مصر: مصطفى البابي الحلبي.
، ٦جالروضة البهية في شرح اللمعـة الدمشـقية.   هـ). ١٤١٠العاملي، زين الدين الجبعي. (-

نجف: جامعة النجف الدينية.  
لطبعة الثامنـة، بيـروت:   االقاموس المحيط. هـ). ١٤٢٦الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. (-

مؤسسة الرسالة.
بيـروت: دار  معجم لغة الفقهـاء.  هـ). ١٤٠٨قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق. (-

النفائس.  
، القاهرة: دار التأصيل.  ٥هـ). صحيح مسلم. ج١٤٢٧النيسابوري، مسلم بن الحجاج. (-
، الكويـت: وزارة  ٢٩جة. الموسوعة الفقهيهـ). ١٤١٤وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. (-

األوقاف والشئون اإلسالمية.  
ب) قوانین

قانون مدنی افغانستان-
قانون أحوال الشخصية العماني-
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قانون األحوال الخشصية الكويتي-
قانون األحوال الشخصية األردني-
قانون األحوال الشخصية اإلماراتي-
قانون األحوال الشخصية السوداني للمسلمين-
لشخصية السوريقانون األحوال ا-
قانون األحوال الشخصية العراقي-
قانون األحوال الشخصية القطري-
قانون األسرة الجزائري-
)٢٠٠٦لسنة ٢٢قانون األسرة القطري (قانون رقم -
)٢٠١٧لسنة ١٩قانون األسرة الموحد في البحرين (قانون رقم -
١٩٨٤لسنة ١٠القانون الليبي رقم -
١٩٢٩لسنة ٢٥القانون المصري رقم -
قانون حقوق العائلة اللبناني-
قانون مدنی ایران-
مجلة األحوال الشخصية التونسية-
مدونة األسرة المغربية-
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عمادالدین امام زادهترتیب کننده:

حبسحبسمجازاتمجازاتجایگزینجایگزیننظارت الکترونیکی نظارت الکترونیکی 

فهرست:

١٠٩.......................................................................................دهیچک
١١٠........................................................................................مقدمه
١١٠............................................................................اتیکل: اولفصل

١١٠.............................................................................مفهوم: گفتاراول
١١١......................................................یکیالکتروننظارتخچهیتار: دومگفتار
١١٢........................................................یکیالکتروننظارتهدف: سومگفتار
١١٢.........................................یکیالکتروننظارتوقیتعلنیبتفاوت: چهارمگفتار
١١٤.....................................................منفعلیکیالکتروننظارت: نخستگفتار
١١٥..........................................یکیالکتروننظارتستمیسیاجرانحوه: سومفصل
١١٥...........................................................یفردیآزادباارتباط: اولگفتار
١١٥.........................................................................هانهیهز: دومگفتار
١١٦..................................................................بیمعاودیواف: سومگفتار

چکیده
امروزه هدف عمده اغلب نظام های جزائی از اعمال مجازات، عالوه بر تنبیه مجرم تاکید بیشتر بـر  
اصالح مجرم است . جرم شناسان و جامعه شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام زندان به این 

یر در اجزاء نظـام اجرائـی   یف زندان باید از روش های اصالحی برای تغنتیجه رسیدند، که با حذ
زندان بهره گرفت. بناء به منظور جلوگیری از زیان بار مجازات حبس، جای گزین های مناسب بـه  
جای زندان دریافت.  که یکی از جای گزین های که با پیشرفت علوم و فنون مورد توجه واقع شده 

و تـورم  که از تورم جمعیت جزائی اتباع، از هزینه های گزاف دولـت نظارت الکترونیکی است، 
ید. قابل ذکر است که سیاست گذاران جنائی در تدوین کـود جـزا در   زندان ها جلوگیری می نما
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راستای زندان زدایی اقدام نموده اند که همان تعلیق تنفیذ حکـم اسـت امـا در مـورد نظـارت      
الکترونیکی چیزی بیان نکرده اند.  
و کود جزا.ی، اصالح و باز پروری، حبس خانگیواژه گان کلیدی: نظارت الکترونیک

مقدمه
سابقه چندان طوالنی نـدارد،  ،زندانی کردن مجرم به عنوان واکنش رسمی و متداول از سوی جامعه

در دو قرن آخیر به خصوص با از بین رفتن مجازات های بدنی، مجازات سالب آزادی مورد توجـه  
در اکثر جوامع به مثابه یکی از مهم ترین جزا هاختلف قرار گرفت، امروزه مجازات زندان جوامع م

بشری مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان نهادی که مجرم را در خود جای داده است باید مـورد  
توجه جرم شناسان و جزا شناسان قرار گیرد. و باید گفت که جمعیت رو به افزایش زندان،  نمـی  

عیار کنـد.  سازگار سازی اجتماعی زندانیان اند مسووالن زندان را برای برنامه های توان بخش و تو
این زندان هست که مجرمان اتفاقی را به جای این که اصالح شود به مجرمان حرفه ای تبدیل مـی  

ـ  ان کند. اگر به زندان، مشکالت ویروس کرونا، مواد مخدر، ایدز .... را نیز اضافه کنیم. یک مک
نهاد زندان با بحران روبه ی از جرم شناسان اعتقاد دارندکهغم انگیز خواهد شد. بر این اساس بسیار

رو شده و مشروعیت آن زیر سوال رفته است. به هین دلیل می توان گفت جایگزن های زندان برای 
علیق مراقبتی نظام های جزائی بهتر خواهد بود. اگر  چه در کود جزای افغانستان آزادی مشروط و ت

ذکر شده است اما در مورد نظارت الکترونیکی ماده قانونی در کود جزا نیامده است. هدف اصـلی  
نظارت الکترونیکی کاهش تراکم جمعیت زندان، کاهش هزینه ها و حضور آنها در خـانواده مـی   

باشد.
فصل اول: کلیات

گفتاراول: مفهوم
ظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر تعریف : نظارت الکترونیکی(عبارت است از ن

که نظارت الکترونیکی نیز به عنوان یـک  ١یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی)
ضمانت اجرای جایگزین مجازات زندان عمل میکند؛  به این معنی که برای فردی کـه درمـورد او   

محسوب شود. حبس در منزل همراه با نظـارت  نمجازات حبس اجرا نمی شود می تواند مشمول آ
الکترونیکی به عنوان یک مجازات مستقل محسوب می شود. همچنین درمورد کسی که به عنـوان  

. آیین نامه اجرائی در خصوص( مراقبت های الکترونیکی) ١
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قاضـی محکمـه   ١مثال مجازات او از سوی محکمه  برای مدت  یک تا پنج سال تعلیق می شود،
ارت الکترونیکـی صـورت بگیـرد.    ممکن است مقرر دارد که در ماه های نخستین درمورد او نظ

نظارت در این حالت یک مجازات اصلی تلقی نمی شود، بلکه مجازات تبعی و وابسته بـه تعلیـق   
این شیوه نظارت کاربردهای وسیعی در کنترل ترافیک یا حفاظـت از  ٢است.شده مراقبتی شمرده 

٣اماکن و تاسیسات دارد.

ور مچ دست یا گردن شان می بندند، که عالمت هایی بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را د
بدین ترتیب، مجرم فقط حق رفتن به سرکار یا شـرکت در برخـی   ٤را به اداره نظارت می فرستد.

فعالیت های مشخص را دارد، در بقیه اوقات، درمنزل زندانی شده و رفت و آمد اش کامالً نظـارت  
یه نشده است و می توان گفـت از جملـه   اراونیکیدر کود جزا تعریفی از نظارت الکتر٥می شود.

جرایم تعلیقی به حساب خواهد رفت.
گفتار دوم: تاریخچه نظارت الکترونیکی

مطرح شد. به نظر میرسد که ایـن روش  ١٩٨٤استفاده از نظارت الکترونیکی نخستین بار در سال 
جک ال واز نیومکزیکو دسـتور  مراقبتی از انیمیشن مرد عنکبوتی الهام گرفته شده، که درآن قاضی 

نصب یک وسیله الکترونیکی به مچ پای مجرم را برای نظارت بر رفت وآمد های اوصـادر کـرد.   
نظارت الکترونیکی به خودی خود به عنوان یک ضمانت اجرای مستقل تلقی نمی شود، بلکه یـک  

از پیروی مجـرم از  ضمانت جرای تبعی و وابسته به حبس خانگی یا تعلیق آزمایشی وبرای اطمینان
شرایط مقرر برای وی محسوب می شود. به همین دلیل ، نظارت الکترونیکی اساساً برای رعایـت  
قواعد حبس در منزل استفاده می شد چرا که از این رهگذر، نظارت بر مجرم از راه دور امکان پذیر 

.میگردد
یق مراقبتی برقرار شد، وسـپس بـه   در امریکا نیز نظارت الکترونیکی برای نظارت بر بهره وران تعل

سایر موارد تسری یافت. با وجود این، نباید تصور کرد که نظارت الکترونیکی بهترین شیوه و وسیله 

٢٢١. کود جزا، ماده ١
کـز  ، مر١٣٨٦خـرداد  ٢٤و٢٣ازات زندان؛ . مقاالت اولین همایش بین الملی کاهش استفاده از مج٢

١٣٨٦همایش های بین الملی رایزن، تهران، 
. عباس تدین، نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین های زندان؛ مجله حقوقی دادگستری، شماره ٣
ران، ته١٣٨٧، پاییز ٦٤

١٣٨٢، چاپ اول، سال ٤٠٤.دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجازات های بینابین،ص  ٥
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برای پرهیز از معایب زندان است بلکه باید به عنوان ضمانت اجرای جایگزین مـؤثری در اختیـار   
زادی جرای مداخله گرانه غیـر سـالب آ  مراجع محاکماتی قرار گیرد. این شیوه به عنوان ضمانت ا

یش ترین اشخاصی که در آغاز امر از برنامه های نظارت الکترونیکی شناخته شده است. به هرحال، ب
، مرتکبان جرائم ١٩٨٩منتفع می شدند، محکومان به جرائم راهنمائی وترافیکی بودند، ولی از سال 

١ن این برنامه ها را تشکیل می دهند.علیه اموال ومجرمان مواد مخدر عمده ترین بهره ورا

گفتار سوم: هدف نظارت الکترونیکی
هدف اصلی نظارت الکترونیکی کاهش جمعیت زندان است . و همچنان کنترول بودجـه را مـی   
تواند تا حدی مقدور سازد. که استفاده از جاگزین های مجازات حبس است در سه مورد عمـده آن  

قرار ذیل است.
به حبس خانگی  کنترل محکومان-١
کنترل محکومان آزاد شده از رهگذرتعلیق آزمایشی  -٢
کنترل متهمان نظارت الکترونیکی می تواند آثار مخرب و زیانبار حبس را بـه حـد اقـل    -٣

کاهش دهد. 
گفتار چهارم: تفاوت بین تعلیق و نظارت الکترونیکی

ونمند شدن است از ارتکـاب  هدف از تعلیق تنفیذ حکم دادن یک فرصت دوباره به مجرم، برای قان
جرم، کود جزا دو نوع تعلیق تنفیذ حکم را پیشبینی کرده است تعلیق ساده و تعلیق مشروط اسـت.  

کود جزا چنین بیان نموده مدت محکوم بهای حبس، تا یک سـال باشـد،   ٢٣٥تعلیق ساده ماده 
د. از این مـاده چنـین   محکوم  علیه، بدون هیچ نوع شرایطی، از تعلیق تنفیذ حکم مستفید می گرد

قابل تطبیق است که جزای آن تا یک سـال حـبس   ینتیجه می گیریم که تعلیق ساده تنها در جرایم
باشد. و بدون هیچ نوع شرایط محکوم علیه را از تعلیق تنفیذ حکم مستفید نمایـد. ولـی تعلیـق    

محکوم علیه ملـزم  مشروط یکی از مهم ترین پدیده های جاگزین زندان است که در این نوع تعلیق
٢به انجام تعهداتی است که جهت منافع و اصالح وی می باشد.

عباس تدین، نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین های زندان؛ مجله حقوقی دادگستری،  شماره .١
، تهران١٣٨٧، پاییز ٦٤

٢٣٦. کود جزا ماده ٢
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یک ارزیابی که بر اساس چهار شاخص از مجرم صورت می گیرد. در این ارزیابی، مـأمور تعلیـق   
مراقبتی درمورد مناسب بودن شخص برای تعلیق مراقبتی مشدد همراه با نظارت الکترونیکی تصمیم 

ه خطرناک تشخیص داده شود، ابتدأ به دلیل ماهیت جرم ارتکابی باید زنـدانی  می گیرد. مجرمی ک
١شود وسپس، اگر خطری برای جامعه وجود نداشته باشد، مشمول چنین برنامه ای قرار گیرد.

افزون بر اهمیت جرم، به انگیزه ی مجرم نیز در تشخیص مناسب بودن وی برای اجرای برنامه توجه 
مهم تر از همه است  و اگر مجرم برای جامعه خطر ساز باشد، برای اجـرای  می شود. امنیت جامعه

این برنامه مفید نمی باشد.
تعلیق مراقبتی فشرده ی همراه با نظارت الکترونیکی با تعلیق مراقبتی ساده فرق مـی کنـد. تعلیـق    

داند که نظارت مراقبتی فشرده هدف هایی معین با برنامه ی زمانی مشخص دارد. این برنامه الزم می
رو بوده ومیان مأمور تعلیق مراقبتی یا مشاوران ومجرم تماس بر قرار شود. معمـوالً بـا   –در –رو 

رو میان مأمور تعلیـق   –در –مجرم تماس های مکرر گرفته شده، یا هر هفته الاقل یک مالقات رو 
ؤسسه های خدماتی موجود مراقبتی  ومجرم صورت می گیرد. مجرم برای بهره مندی از مشاوره به م

در جامعه هدایت میشود. دیدارهای منظم نیز برای بررسی این که مجرم درمنزل حضور دارد یا نـه،  
٢صورت گیرد. همچنین آزمایش مصرف موادمخدر نیز ازمجرم گرفته میشود.

ی اعالم مجرم باید موافقت خود را برای اجرای برنامه اعالم کرده وشرایط تعلیق مراقبتی را که قاض
می کند، بپذیرد. آنگونه که گفته شد پس از شروع برنامه، حرکات مجرم پیوسته بوسیله فرستنده ای 
که به مچ پای وی وصل است، نظارت می شود. این فرستنده عالمتی را از محیط پیرامون مجرم بـه  

عالمت هایی فرستنده ی نصب شده درمحل اقامت مجرم می فرستد. این فرستنده نیز به نوبه ی خود
را با خطوط تلفن به یک مرکز کمپوتر  ارسال میکند.

اگر مجرم محل معین شده را ترک کند، این امر بالفاصله کشف می شود. نقض مقررات مربوط به 
منع رفت و آمد شبانه (با ترک منزل) درچند دقیقه برای مقام های مرکز نظارت روشن می شـود و  

١٣٨٢، چاپ اول، سال ٤٠٤دان یا مجازات های بینابین،ص  دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زن.١

١٣٨٢، چاپ اول، سال ٤٠٦دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجازات های بینابین،ص  .٢
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ه شروع می شود. این امر ابتدأ با تلفن وسپس با همکـاری پـولیس   لاقدام های الزم درمحل بالفاص
١محلی از رهگذر بازدید ازمحل صورت می گیرد.

فصل دوم : انواع نظارت الکترونیکی
دو نوع نظارت الکترونیکی داریم:

نظارت الکترونیکی منفعل-١
نظارت الکترونیکی فعال-٢

گفتار نخست: نظارت الکترونیکی منفعل
ترونیکی منفعل، فرستنده ای به بدن مجرم (یک دستبند به دست یا پابند به پای مجرم) درنظارت الک

وشماره گیری نیز به تلفن وصل می شود. اگر بهره ور تعلیق مراقبتی محل را ترک کنـد، عالمـت   
قطع می شود وشماره گیر به طور خودکار با اداره ی تعلیق مراقبتی تماس برقـرار میکنـد. چـون    

وی خروج اش از محل را نشان مـی  یه پاسخ گویی به تلفن است وعدم پاسخگویشخص مکلف ب
دهد، در برخی از حوزه ها کمپوتر صدا را در آن طرف خط تلفن نظارت می کند و آن را با نمونـه  

٢صدای شناخته شده ی مجرم تطبیق داده وبررسی می کند.

الکترونیکی خود را به یک جعبـه ی  ارعل مجرمان را ملزم می کنند تا ابزبرخی ازسیستم های منف
رسیدگی کننده وصل کنند که پس از آن، عالمتی را به کمپوتر کنترل کننـده ی صـدا و آوا مـی    

٣فرستد وبا صدای مراجعه کننده مقایسه می شود.

گفتار دوم: نظارت الکترونیکی فعال
س تلفونی پیوسته و اغلـب  نظارت الکترونیکی فعال براساس نظام های تماس، مستلزم بر قراری تما

تفاقی با منزل بهره ور تعلیق مراقبتی است. این ارتباط تلفونی ممکن است به طور خودکار، توسـط  
دستگاه یا به وسیله خود مأمور مربوط انجام شود.

. انعکاس یک اندیشه؛ دبیر خانه ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی کاهش از مجازات زندان، تهـران،  ١
١٣٨٦بهار 

صفاری، کیفر شناسی، تحوالت مبانی واجرای کیفر سـالب آزادی تهـران، انتشـارات جنگـل،     . علی ٢
، چاپ اول ١٣٨٦

١٣٨٢، چاپ اول، سال ٤٠٨. دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجازات های بینابین،ص  ٣
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مجرم بسته می شود. این فرستنده می تواند اپدر این سیستم، یک رادیوی فرستنده ی کوچک به مچ 
به گیرنده ی واقع درخانه مجرم برگشت دهد یا ممکن است عالمتی را به گیرنـده ی  عالمت ها را 

١مرکزی منتقل کند.

سیستم فعال با فرستادن عالمت ها به اداره ی نظارت، مجرمان را پیوسته کنترل میکند. اگر مجرمان 
ی شود وشکست کنند، این کار را انجام دهد، عالمت ها قطع مترکهنگامی که نمی توانند خانه را 

برنامه ثبت می شود. در برخی از موارد، مأمور نظارت به طور خودکار ازطریـق یـک وسـیله ی    
٢الکترونیکی از ماجرا آگاه می شود.

فصل سوم: نحوه اجرای سیستم نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی در مورد متهمان غیر خطرناک اجرا می شود. بدین معنی که پـیش از محکـوم   

شخص به این سیستم شخص اجرا کننده تعلیق در مورد مناسب بودن شخص برای روش تعلیق شدن 
بیـت  ثهمراه با نظارت الکترونیکی تصمیم گیری می نماید. مجرم به علت ماهیت جرم، خطرناک ت

شود، ابتدا حبس می شود و بعدا اگر خطری برای جامعه نباشد  شامل سیستم نظارت الکترونیکـی  
قرار می گیرد.

گفتار اول : ارتباط با آزادی فردی
آزادی مجرم در این سیستم  به شدت محدود می شود. مجرم محدود به محل اقامت اش است وجز 

سـاعته تحـت   ٢٤برای کار یا حضور در برنامه های اصالحی یا درمان حق ترک محل را ندارد و 
٣نظارت است.

گفتار دوم : هزینه ها
ه شده، هدف از بکارگیری نظارت الکترونیکی، اعمال مجـازات کـم   همان گونه که پیشتر نیز گفت

، نظـارت الکترونیکـی در   ١٩٩٢ازسال « خرج تر به جای زندان درقبال برخی از مجرمان است. 
، بـه طـور   ١٩٩٦تمامی کانادا، به جز مناطق کم جمعیت، اجرا شده است. در این کشور درسال 

داشته اند. مطابق گزارش هـای نخسـتین، نظـارت    مجرم در برنامه شرکت ٦٠٠متوسط هر روز 
الکترونیکی درمقایسه با زندان بسیار با صرفه بوده است. با اینهمه، در ارتباط با هزینـه ی نظـارت   

. همان ١
. همان ٢
، چاپ اول، سال٤٠٨بین،ص  . دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجازات های بینا٣
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الکترونیکی ومقایسه ی آن با هزینه ی زندان، در پاره ای ازموارد اختالف نظرهایی به چشـم مـی   
خورد.

دالر خواسته می ٣٠٠تا ١٠٠ه وران نظارت الکترونیکی ماهیانه در ایاالت متحده ی امریکا، از بهر
دالر نیز برسد.٤٥٠شود که حتی می تواند تا 

علیرغم اختالف نظرهای موجود، برخی با جرأت با کم هزینه بودن نظارت الکترونیکی در مقایسه با 
، بـاور دارنـد   هزینه های زندان که شامل هزینه کارکنان، غذا وپوشاک وخدمات دیگر می شـود 

ومعتقدند که نظارت الکترونیکی درمقایسه با زندان بسیار ارزان تر است. همچنین پرداخت هزینه ی 
استفاده از دستگاه ها به وسیله ی مجرم را دلیلی برکم هزینه بودن نظارت الکترونیکی درمقایسه بـا  

١»زندان عنوان می کنند.

گاه می کنند و به این عقیده هستند، که این فرض که ولی، برخی دیگر از زاویه دیگری به موضوع ن
پائین فراهم کند، ممکن » هزینه ی«همراه با امنیت الزم و » زندانی«نظارت الکترونیکی قادر است 

است دقیق نباشد: افزون برمخارج نخستین برای تجهیزات نظارت الکترونیکی، هزینه های دیگـری  
ت اضافه کاری به مأموران نظارت که باید شـب و روز وبـه   نیز باید از لحاظ رشد، از جمله پرداخ

ویژه در پایان هفته نیز انجام وظیفه کنند. هزینه ی آموزش کارکنان بـرای اسـتفاده از تجهیـزات    
پیچیده وهزینه ی آموزش قضات نیز باید به مخارج اولیه اضافه شود. نظارت الکترونیکـی باعـث   

٢که ضرورت ساخت زندان های جدید را مرتفع کند.صرفه جویی درپول نخواهد شد مگر این 

گفتار سوم : فواید و معایب
الف: فواید

بعداز تحقیقات، در باره  فایده نظارت الکترونیکی، به جز صرفه جویی درهزینه زنـدان، بـیش تـر    
مجرمان را عقیده بر این بوده که حفظ ارتباط با خانواده مهم ترین امتیاز آن است. درمـورد حفـظ   
شغل، دیدگاه های مجرمان شهر های مختلف کانادا متفاوت است. برخی آنرا مفید وگروهی دیگـر  
آن را کم تر مفید دانسته اند. ازنظر تکرار جرم نیز، مدافعان برنامه های نظارت الکترونیکـی آن را  

سودمند تر از زندان می دانند.
وتاه مدت محکوم می شـود، اعتمـاد   در مورد مجرمی که به حبس ک:که دارند این استیاستدالل

عمومی نسبت به اجرای عدالت ازمیان رفته است. زیرا، در این گونه موارد، مجرم با آزادی مشروط 

٤١٠. همان، ص ١
، چاپ اول، سال٤١١دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجازات های بینابین،ص  .٢
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پیش از موعد مقرر از زندان آزاد می شود. درحالی است که، نظارت الکترونیکی، مدت زمانی کـه  
امه ی کار یا درمـان اجـازه ی   شخص باید تحت نظارت قرار بگیرد، مشخص است وتنها برای اد

خروج از محل داده می شود.
یکی از مهم ترین مزیت های نظارت الکترونیکی آن است که اجرای آن متکی به سرمایه است نـه  
کار، نظر به اینکه مجرمان با کمپوتر  نظارت می شوند، یک سرمایه گذاری آغازین در زمینه سخت 

فراوان مأموران نظارتی را منتفی می کند.افزار کمپوتر ، ضرورت بکارگیری شمار
ب : عیب ها

یکی از عیب های نظارت الکترونیکی مشکالت فنی است که در زمان اجرا روبه رو می شوند برخی 
از انواع ساخت و سازه های ساختمانی می تواند عالمت دستگاه ها را قطع کند. تلفـون اتفـاقی،   

تعلیق مراقبتی را قطع می کند، بلکه نیازمند آن است کـه  درنیمه شب، نه تنها خواب بهره ور تحت 
یک کارمند در واکنش نشان دادن به یک تخلف احساس وظیفه کند. یکی دیگـر از عیـب هـای    
نظارت الکترونیکی آن است که تنها مجرمان دارای تلفن وافرادی که می توانند هزینه های اسـتفاده  

ادرند از این برنامه استفاده کنند. برعالوه ، زندانی شدن در از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند، ق
از –خانه هیچ تضمینی نمی کند که بهره ور جرم های دیگری را مرتکب نشود. بسیاری از جرم ها 

جمله فروش مواد مخدر معموالً در محل سکونت مجرمان می تواند انجام شود.
است. برخی از مجرمان متوجه شده انـد کـه   این دستگاه به  یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده 

چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن انتقال داده وجابه جا کننـد. برخـی دیگـر از    
مجرمان درمحل ارتکاب جرم دستگیر شده اند باوجود این که دستگاه نظارت الکترونیکی مشخص 

د مزاحم زندگی خصوصـی خـانواده   کرده که وی درخانه است. هم چنین، این دستگاه ها می توانن
شده وفشار روانی بسیاری را برای مجرم وخانواده اش به بار آورند.

ـ  مال ـبناء نظارت الکترونیکی درمقابل مجرمی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد ودر مورد احت
ی دستگیر شدن خود فکر نمی کند، مانعی محسوب نمی شود. بر عالوه ، برخی از دست بندها را م

١تواند به راحتی از بند پا باز کرد بدون آن که عالمت، هشدار دهنده فعال شده باشد.

. محمد نسل، غالم رضا، نظارت الکترونیکی بر بزهکاران، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفـتم، شـماره   ١
١٣٨٤اول، بهار 
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نتیجه گیری
شر پیدا کرده است. این فناوری هافناوری های مدرن الکترونیکی جایگاه ویژۀ در زندگی روز مره ب

تسهیل کنـد و  از یک سو می تواند به عنوان ابرازهایی درست مجرمان قرار گیرد و ارتکاب جرم را 
از سوی دیگر پولیس و نظام عدالت جزایی نیز می تواند از این وسایل برای کشف جرم و شناسـایی  
مجرمان و جمع آوری ادله و مدارک علیه آنان استفاده نمایند. اسـتفاده از فنـاوری نـه تنهـا در     

ارت بر رفتار آنها پیشگیری از وقوع جرم کاربرد وسیعی پیدا کرده است بلکه کنترول زندانیان و نظ
ه از این فناوری به عنوان جایگزین مجازات زندان نیز اهمیت خود را باز یافته اند. هرچند که استفاد

ت الکترونیکی در کشور ما هنوز رواج نیافته است ولی به نظر مـی رسـد. بـا    ها به خصوص نظار
ش روز افزون شمار زندانیان و عنایت به مشکل زیانبار بودن و پر هزینه بودن مجازات زندان و افزای

با توجه به اسناد تقنینی جدید تا چند سال دیگر استفاده از ابزار های نظارت الکترونیکی تنهـا مـی   
تواند در کنترول و مجازات مجرمان خاصی کاربرد داشته باشد. منطقی تـرین روش واردات ایـن   

کارشناسی الزم، زمینه های فرهنگـی،  ها آن است که پیش از اجرای برنامه ها با مطالعاتتکنالوژی
سیاسی و اقتصادی الزم را مهیا کرده و با دقت در تجارب سایر کشور ها  به خصوص فرانسـه در  

اجرای این برنامه ها مناسب ترین روش ها و ابزارها را انتخاب و مورد استفاده قرار دهیم.

منابع و ماخذ
١٣٨٢ات های بینابین، چاپ اول، سال دکتر محمدآشوری، جایگزین ها زندان یا مجاز.١
علی صفاری، کیفر شناسی، تحوالت مبانی واجرای کیفر سالب آزادی تهران، انتشـارات  .٢

، چاپ اول ١٣٨٦جنگل، 
محمد نسل، غالم رضا، نظارت الکترونیکی بر بزهکاران، فصلنامه دانش انتظامی، سـال  .٣

١٣٨٤هفتم، شماره اول، بهار 
ونیکی: گامی به سوی جایگزین های زنـدان؛ مجلـه حقـوقی    عباس تدین، نظارت الکتر.٤

،تهران  ١٣٨٧، پاییز ٦٤دادگستری، شماره 
خـرداد  ٢٤و٢٣مقاالت اولین همایش بین الملی کاهش استفاده از مجـازات زنـدان؛   .٥

١٣٨٦، مرکز همایش های بین الملی رایزن، تهران، ١٣٨٦
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رنامه ریزی کـاهش از مجـازات   انعکاس یک اندیشه؛ دبیر خانه ستاد سیاست گذاری و ب.٦
١٣٨٦زندان، تهران، بهار 

، تهران  ١٣٩٢آیین نامه اجرائی در خصوص( مراقبت های الکترونیکی) مصوب .٧
١٣٩٦) کود جزا افغانستان، مطبعه دولتی، کابل ١٢٦٠وزارت عدلیه، جریده رسمی(.٨
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نوشته ای:امداداهللا غیاثی

افغانستانافغانستانننییدر قواندر قوانی ی ووففییوظوظی ی هاهاتتییاز صالحاز صالحستفادهستفادهسوءاسوءابررسی بررسی 

)قسمت اخیر(

فهرست:

١٢٠.....................................................هیعلمحکوممجازاتمنع: چهارممبحث
١٢٠...........................................................:هاواژهیشناسمفهوم: اولمطلب
١٢١..........................................هیعلمحکومسرانهخودمجازاتانواع: دوممطلب
١٢٢.....................................هیعلمحکومسرانهخودمجازاتجرمیمبان: سوممطلب
١٢٥......................................................:منزلحرمتهتکجرم: چهارممطلب
١٢٦......................................منزلحرمتهتکجرممستنداتویمبان: پنجممطلب
١٣٢........................افغانستانیحقوقنظامدرمنزلحرمتهتکجرمکانار: پنجممطلب

١٣٥..................................................................................یریگجهینت

م: منع مجازات محکوم علیهچهارمبحث 
ها:مطلب اول: مفهوم شناسی واژه

الف: مجازات:
١یفر.کصدر است در لغت به معنی جزا دادن، پاداش دادن، مجازات واژه عربی م

در اصطالح: جزائی که به خاطر نقض قوانین و یا ارتکاب جرم بر مجرم در مطابقت با احکام قانون 
٢.شودیتحمیل م

. ١٠٥٨ص ،نی.   حسن عمید، پش١
. ٢١٧، ص نیشی.   نصراهللا ستانگزی ودیگران، پ٢
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ب: محکوم علیه:
گـاه صـادر   کسی که حکم دادبرواژه مرکب عربی است. کلمه (محکوم) اسم مفعول، در لغت 

گاه بـه ضـرر وی   ، یعنی شخصی که حکم دادشودیباشد. کلمه (علیه) به ضرر استفاده مگردیده 
صادر شده باشد.

١است به ضرر وی حکم شده باشد.یودراصطالح: شخص
ویا به عبارت دیگرشخصی است که محکمه ذیصالح مطابق به احکام قانون به ملزم بودن وی حکم 

٢نموده باشد.
ج: محکوم بها:

٣که محکمه مطابق احکام قانون به تعمیل آن حکم نموده باشد.تکلیف است 
دوم: انواع مجازات خود سرانه محکوم علیهمطلب 

، مجازات خود سرانه محکوم علیه توسط موظفین خدمات عامـه  ٢٧٦کود جزا  افغانستان در ماده 
را به دو نوع تقسیم نموده است.

الف: مجازات محکوم علیه بیشتر از محکوم بها:
است که محکوم علیه بر اساس حکم محکمه محکوم قرار گرفته است اما موظـف  یاین در صورت

خدمات عامه محکوم علیه را بیشر از محکوم بها مجازات نماید. به طور مثال: احمد در جرم ایـراد  
محکوم به مجـازات گردیـده   یضرب وجرح زید، از طرف محکمه به مدت شش ماه حبس تنفیذ

را ارنوال امر رهـای وی از حـبس   که یخدمات (آمر محبس) احمد را باوجودباشد، اما موظف
و یا بـه  داردیارسال نموده است، با آنهم آمر محبس مدت یک سال احمد را در زندان نگهداری م

.دهدینگهداری آن امر م
ب: مجازات محکوم علیه بدون حکم محکمه:

ـ است که محکمه اصالً حکم را در مویاین در حال ال: ـرد شخص صادر ننموده است. به طور مث
محکمه حکم نکرده است که فیصله از طریق مطبوعات نشر گردد امـا موظـف خـدمات عامـه     

)بدون تصریح در حکم محکمه فیصله محکمه رانشر نماید. در حالیکه نشر حکم مطـابق  لارنوا (

. ٤.   قانون اصول محاکمات مدنی، ماده ١
. ٢٤فقره ٤ی، ماده ی.   قانون اجراآت جزا٢
. ٢٥فقره ٤.   همان ماده ٣
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قـانون  ١٢٠مـاده  تکمیلی دانسته شده اسـت ومطـابق  یکود جزا  از جمله جزاها١١٧ماده 
که در حکم محکمه تصـریح  شودیاجرا میمذکوراجازه نشر حکم از صالحیت محکمه بوده وزمان

مرتکب جرم گردیده است، ندینمایارنوال بدون اجازه محکمه حکم را نشر مگردیده باشد، اینکه 
ز ندارد واینکه زیرا که نشر حکم از جمله مجازات تکمیلی بوده وبدون اجازه محکمه نشر حکم جوا

 به آن کود جزا  بوده و مطابق ٢٧٦ارنوال مرتکب این جرم گردیده است جرم وی مشمول ماده
.گرددیمجازات م

وم: مبانی جرم مجازات خود سرانه محکوم علیهسمطلب 
الف: مبانی جرم مجازات خود سرانه محکوم علیه در نظام حقوق اسالم

ه محکوم علیه دراسالم عـدالت اسـت. عـدالت یـک از     مبانی جرم انگاری مجازات خود سران
از اهداف مهم بعثت پیامبران و ی، وقرآن کریم یکدهدیمبنای حقوق اسالم را تشکیل منیاستوارتر

ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و «آسمانی را بر پاداشتن عدل وقسط معرفی نموده است یهانزول کتاب
١».الناس بالقسطانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم

به تحقیق ما پیامبران را فرستادیم با دالیل ونازل کردیم همرای شان کتاب را رهنما به عدل بخـاطر  
اینکه بر پا دارند در میان مردم عدل وانصاف را. تمام اوامر نیز بر مبنای عدل استوار اند چنانچه در 

٢ان).قرآن کریم خداوند فرموده: (ان اهللا یامر بالعدل و االحس
ایـد:  مچنانچه در قرآن کریم می فرکندیحتی اراده ظلم را هم نمداردیهرگز خداوند ظلم روا نم

٣(ومااهللا یرید ظلم للعباد)
: (وبالعدل قامت السموات وارض) عدالت میزان وتـرازوی خداونـد   دیفرمایرسول مکرم اسالم م
٤درروی زمین است.

کید داشته است، وعدالت همان نهادن هر چیز در محل وند بر عدالت تاادر نصوص فوق الذکر خد
به تعبر دیگر عدالت، دادن حق به صاحب آن است. هنگامیکه شخص مرتکـب جـرم   ایآن است. 

اند باالیش تطبیق ن و مقرر داشتهیرا که برای آن تعییو قانون الهی ویا قوانین وضعی مجازاتشودیم
آن شخص است، اما زمانیکه مجازات بیشتر از حـد  . در حقتت آن مجازات، حق وتکلیفگرددیم

. ٢٥هی.   سوره حدید، آ١
. ٣١هی.   سوره غافر، آ٢
. ٩٠هی.   سوره نحل، آ٣
. ١٠٧، ص ٥، ج یرصافی، تفسیفیض، کاشان. ٤
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شـده  وظلم است که علیه شخص انجـام یقت این بی عدالتیدر حقشودیمعین باالی شخص اجرا م
.شودیاست، وظلم همان تجاوز واعتدا از حد معین گفته م

رکـز روی  . در نظام حقوقی اسالم تممیریگیبا توجه به آنچه توضیح و تشریح گردید چنین نتیجه م
عدالت صورت گرفته است وهر نوع تجاوزو بی عدالتی، ظلم و تعدی پنداشته شده ، وظلم ازنگـاه  

شخص محکوم علیه غیر محکوم بها و یـا  گاهی هرشریعت اسالم حرام دانسته شده است. در موارد
، این ظلم است وهدف از مجازات که همان اقامه عدالت است،بیشر از محکوم بها مجازات گردد

.گرددیپامال م
ب: مبانی جرم مجازات محکوم علیه در اسناد بین المللی

هرکس حـق آزادی  -١«مقررداشته است: نیچن٩میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درماده 
(زنـدانی)  ابازداشتیریخودسرانه (بدون مجوز) دستگتوانیکس را نمچیوامنیت شخصی دارد. ه

»کرد...
نمی تواندخودسرانه توقیف، ی احد«هانی حقوق بشردرزمینه چنین صراحت دارد: اعالمیه ج٩ماده 

»حبس یاتبعیدشود.
بین المللی حقوق مدنی وسیاسی چنین نتیجـه  قبا توجه به صراحت اعالمیه جهانی حقوق بشرومیثا

ـ   فیتوقیخودسرانه ازقبیل دستگیریها. مجازاتمیریگیم کـس  چیوحبس ممنـوع اسـت، وه
محروم اشیبدون موجب وبدون صراحت احکام قانون شخصی را ازآزادی وامنیت شخصتواندینم

دراسناد بین المللی مجازات خودسرانه از هرگونه وازهرنوعی که باشـد،  میتوانینماید. بناًء گفته م
ممنوع است.

جرم مجازات خودسرانه محکوم علیه درقانون اساسی افغانستانیج: مبان
را است ومقررات وقواعـدی ه تان به اساس اصول وقواعد اسالمی تدوین گردیدقانون اساسی افغانس

خودمردودمی داند.٣درماده ، که درتضادبامعتقدات ومقدسات دین مقدس اسالم باشد
منبع منع مجـازات خودسـرانه   نیتربا توجه بامبانی حقوقی مندرج درقانون اساسی افغانستان، مهم

مجـازات  توانیهیچ شخصی را نم«سی می باشدبه موجب ای مادهقانون اسا٢٧محکوم علیه ماده 
نمود مگربه حکم محکمه باصالحیت ومطابق به احکام قانونیکه قبل ازارتکـاب فعـل مورداتهـام    

نافذگردیده باشد.
ماده مذکوربه صراحت تعیین مجازات را ازصالحیت محکمه ذیصالح ومطابق بـه احکـام قـانونی    

عمل نافذگردیده باشد. درماده مذکوربه دونکته مهم اشاره گردیده اسـت  که قبل ازارتکابداندیم
:میداریکه هریک رابطورخالصه توضیح م
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مجازات باید به اساس حکم محکمه باصالحیت باشد.
قانون اساسی افغانستان قضاءرکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانسـتان  ١١٦مطابق به ماده 

ون اساسی صالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است، قان١٢٠بوده ومطابق به ماده 
که از طرف اشخاص حقیقی یاحکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یامـدعی علیـه درپیشـگاه    

.شودیمحکمه مطابق احکام قانون اقامه م
ارنوال واثبات آن درمحکمه نزدقضات قـوه  بعدازقامه دعوی شخص مجازات حکم به بناًءازاینکه 

ـ   ردیگیقضائیه، از طرف قضات محکمه صورت م چی. پس هیچ قوه دیگری (مقننـه واجرائیـه) وه
بدون رعایت احکام قـانون حکـم محکمـه را    توانندیشخص به شمول موظفین خدمات عامه نم

تغییردهندوشخص مجرم را بیشترازمحکوم بهای صادره توسط محکمه ذیصالح، مجازات نماینـد.  
دمات عامه مرتکب چنین عمل شود، مرتکب مذکورمشمول جرم حکـم  که اگرمؤظف خیدرصورت

.گرددمی قانون اساسی ٢٧ماده 
:میریگیبا توجه به آنچه توضیح گردیدچنین نتیچه م

هیچ شخص رانمی توان مجازات نمـود،  «قانون اساسی که مقررنموده است ٢٧رمادهیقسمت اخ
فعل مورد اتهام نافذگردیده باشد.مگر... ومطابق به احکام قانونیکه قبل ازارتگاب 

قـانون  ۱۷۸قانون اساسی این است که مطابق بـه مـاده   ۲۷هدف از کلمه با صالحیت در ماده 
به سه نـوع  عموم محاکم به صورت یهاتیصالح۱۳۹۳اجراآت جزایی افغانستان مصوب سال 

تقسیم شده است:
صالحیت حوزه وی:۱

یی هر محکمه به سطح ولسوالی، حوزه وی والیتی اسـت.  محدود جغرافیاییهاتیعبارت از صالح
بطور مثال: قضایایی که در محدوده ولسوالی کلکان والیت کابل به وقوع پیوسته اسـت، محکمـه   

نماید.یدگیکه به آن قضایا رستواندیولسوالی قره باغ والیت کابل نم
صالحیت موضوعی:۲

ـ  است که محاکم بنابر موییهاتیعبارت از صالح ال: ـضوع خاص خویش دارا است. بطـور مث
کـه  تواندیبه جرائم عمومی از صالحیت دیوان جزا است، دیوان امنیت عامه نمیدگیصالحیت رس

نماید یا بر عکس آن.یدگیبه آن جرائم رس
صالحیت تفویضی:۳

این صالحیت بر خالف قواعد حوزه وی و موضوعی محاکم است، شورای عالی سـتره محکمـه   
دارد برخالف صالحیت حوزه وی و موضوعی قضایای جزایی را از یـک محکمـه بـه    صالحیت
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تفویضی بیشتر به علل و اوضاع امنیتی و سایر معـاذیر  یهاتیمحکمه دیگر تبدیل نماید که صالح
به ستره محکمه جمهـوری اسـالمی   توانندیارنوال مقانونی ارتباط دارد. اشخاص ذیعالقه یا لوی 

اد تبدیلی قضایا را نمایند و ستره محکمه با در نظر داشت معاذیر قانونی یک قضیه را افغانستان پیشنه
١از یک محکمه به محکمه دیگری تبدیل نماید.

) مجازات مطابق به قانونی باشد که قبل از ارتکاب فعل نافذ گردیده باشد۲
م: جرم هتک حرمت منزل:چهارمطلب 

رخوردار باشند، مصئون بودن مسکن آنها از هرگونه تعـرض  یکی از حقوقی که انسانها باید از آن ب
یاأیها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتاً غیر بیـوتکم  «است و این حق در قرآن کریم چنین بیان شده است 

٢»حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهلها.
قتی که اجازه خود تا ویهاانه های غیر از خانهرده اید داخل نشوید به خوایمان آای آن کسانی که

نگیرید و سالم برای اهل همان خانه ارائه نمایید.
هامفهوم شناسی واژه

الف: هتک:
٣بفتح اول و سکون تای فوقانی، پرده دری

هتک واژه عربی مصدر است به معنی پرده دریدن، پاره کردن پرده، کشیدن و کندن پرده از جـای  
٤سی.خودش و نیز به معنی مفتضح ساختن و رسوا کردن ک

ب: حرمت:
٥معزز و ارجمند شدن و حرام شدن از کنز

ج: منزل:
٦منزل واژه عربی اسم است به معنی جای فرود آمدن، خانه، سرای، منازل جمع آن.

.   محمد ظریف، علم ستانکزی، اصول اجراآت و محاکمات جزایی، چاپ دوم، انتشـارات رسـالت،   ١
. ۲۸۸.  ص .  ۱۳۹۴سال 

. ۲۷.   سوره نور آیه ٢
. ۵۴۷.   غیاث الدین، غیاث اللغات، بیتا، کراچی پاکستان، ص ٣
. ۱۱۹۹ص .   حسن عمید، پیشین،٤
. ۱۷۰.   غیاث الدین، پیشین، ص ٥
۱۱۲۴.   حسن عمید، پیشین، ٦
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د: هتک حرمت منزل:
١.استورود غیر مجاز به منزل غیر به عنف و تهدید

: مبانی و مستندات جرم هتک حرمت منزلپنجممطلب 
ث ما، هتک حرمت منزل از جانب موظفین خدمات عامه است و هتک حرمـت از  موضوع مورد بح

. و اینک هتک حرمت منـزل را  میپردازیجانب اشخاص عادی بدلیل محدود موضوعمان به آن نم
بطور جداگانه در نظام حقوقی اسالم، اسناد بین المللی، قانون اساسی افغانستان و قوانین عادی بـه  

.میریگیبحث م
انی جرم هتک حرمت منزل در نظام حقوقی اسالم.الف: مب

بدون حق دهدیدین اسالم مصؤنیت و حرمت منزل را محترم شمرده است و به هیچ کس اجازه نم
و استیذان ساکن، داخل منازل اشخاص گردد. اهمیت حرمت منزل در چند آیه قرآن کـریم مـورد   

وا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علـی  یاأیها الذین آمنوا ال تدخل«تأیید قرار گرفته است: 
٢»أهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون.

که غیر از خانه شماست تا آنکه اجازه بگیرید و سالم کنید بـه  یهاای مؤمنان داخل نشوید به خانه
اهل آن. این بهتر است برای شما شاید پند برید.

أحداً فال تدخلوها حتی یؤذن لکم و إن قیل هایلم تجدوا ففإن: «دیفرمایدر آیه دیگر پروردگار م
٣»لکم إرجعوا فارجعوا هو اذکی لکم واهللا بما تعملون علیم.

اگر کسی را در آن بیافتید، وارد نشوید تا آنکه بشما اجازه داده شود، و اگر بشما گفته شـد بـر   
داناست.دیکنیه ماست و خداوند به آنچترزهیگردید، برگردید که برای شما پاک

همچنان فرموده پیامبر (صلی اهللا علیه وسلم) است که باید شخص سه مرتبه سالم بگوید و اجـازه  
داخل شدن را بگیرد و اگر به آن هم اجازه نیافت، واپس گردد.

که دین مقدس اسالم از حـریم خصوصـی افـراد    میریگیبا توجه به توضیحات فوق چنین نتیجه م
.دهدیو بدون اجازه ساکن حق داخل شدن به حریم خصوصی اشخاص را نمحمایت نموده 

. ۲۶۸.   نصر اهللا ستانکزی و دیگران، پیشین، ص ١
. ۲۷.   سوره نور آیه ٢
. ۲۸.   سوره نور آیه ٣
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ب: مبانی جرم هتک حرمت منزل در اسناد بین المللی
حمایت از حریم خصوصی افراد، جلو گیری از تجاوز و تعرض، حفظ حیثیـت و رعایـت اعتبـار    

بین المللی به یهاثاقیو مهاونیشخصی از جمله حقوق خصوصی افراد است که این حق در کنوانس
رسمیت شناخته شده است.

احدی در زندگی خصوصـی، امـور   «دینمایچنین مقرر م۱۲اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده 
خود سرانه واقع شود و شرافت و رسم یهازندگی، اقامت گاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله
در مقابل اینگونه مداخالت و حمالت، مورد و اسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد 

١»حمایت قانون قرار گیرد.
هیچ کـس نبایـد در   -۱«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است: ۱۷در ماده 

یـا  » بدون مجوز«و اقامت گاه یا مکاتبات مورد مداخله خود سرانه یزندگی خصوصی و خانوادگ
ین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شـود.  خالف قانون قرار گیرد. و هم چن

»ها از حمایت قانون برخوردار گردد.هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخالت یا تعرض-۲
هر انسـان حـق   -۱: «داردیاعالمیه حقوق بشر اسالمی یا اعالمیه قاهره در مورد چنین توضیح م

هر انسان -۲زندگی کند. یواده، ناموس و مال خویش در آسودگدارد که نسبت به جان، دین، خان
حق دارد در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، و خانواده و مال و ارتباطات) استقالل داشته و 
جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابـل هرگونـه   

مسکن در هرحالتی حرمت دارد و نبایـد بـدون   -۳ایت شود. دخالت زورگویانه در این شئون حم
اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آنرا خراب یا مصادره کرد یا سـاکنین  

٢»را آواره نمود.
چنین نتیجه گرفت که در اسناد بین المللی و میثاقهای بین المللی حرمت منزل توانیبطور خالصه م

شناخته شده و حق هتک حرمت منزل به هیچ شخص داده نشـده اسـت و از تجـاوز    به رسمیت 
برحقوق شخصی و حرمت مسکن حمایت صورت گرفته است.
ج: مبانی جرم هتک حرمت منزل در قانون اساسی افغانستان

منبع نظام حقوقی افغانستان در زمینه منع هتـک حرمـت   نیترقانون اساسی افغانستان مهم٣٨ماده 
مسکن شخص از تعرض مصئون است. هیچ شخص بـه شـمول   «است. به موجب این اصل: منزل 

. ۱۲مجمع عمومی سازمان ملل ماده ۱۳۲۷.اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ١
. ١٨ه حقوق بشر اسالمی، ماده .اعالمی٢
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بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صالحیت و بغیر از حاالت و طـرزی کـه در   تواندیدولت نم
قانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شود یا آنرا تفتیش نماید. در مورد جـرم مشـهود   

اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یا آنرا تفتـیش کنـد،   بدونتواندیمأمور مسئول م
کندیمأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش در خالل مدتی که قانون تعیین م

»قرار محکمه را حاصل نماید.
که قانون اساسی افغانستان به هیچ شخصی و لـو کـه مـأمور و   میریگیاز ماده فوق چنین نتیجه م

بـه اسـتثنای   دهدیکارمند دولت باشد اجازه داخل شدن به منزل و حریم خصوصی شخص را نم
.دهدیحاالتی که قانون اجازه م

د: مبانی جرم هتک حرمت منزل در قوانین عادی افغانستان
داخل شدن به منزل غیر بدون استیذان صاحب منزل عمل خالف قانون بوده و قابل مجازات دانسته 

باید متذکر شد که داخل شدن اشخاص به منزل غیر بدون اجازه صاحب منزل در کـود  شده است. 
جزا یی کشور نسبت به اشخاص مجازات متفاوت پیش بینی گردیده است. یکی اشـخاص عـادی   

. دوم موظفین خـدمات عامـه   دهندیهستند که عمل دخول غیر مجاز را به منزل اشخاص انجام م
.شوندیاشخاص داخل مهستند که بدون اجازه به منزل

در این جرم مجازات » ی و کارمندان دولتیاشخاص عاد«قانون برای هردو گروه اما از آنجایی که 
پیش بینی نموده است. موضوع مورد بحث ما تنها جرم هتک حرمت موظفین خدمات عامه اسـت.  

. میپردازیه مبناًء ما در مورد عمل جرمی هتک حرمت منزل اشخاص از طرف موظفین خدمات عام
بـه  اما الزم به ذکر است ارتکاب این جرم توسط موظفین دولتی مجازات بیشـتری دارد نسـبت   

مات عامه متصدی خدمات عامه بوده و موظف اند تا نظم و امن اشخاص عادی زیرا که موظفین خد
ازات آنها را در جامعه حفظ و تأمین نمایند. در صورتی که خود آنها مرتکب این جرم شوند باید مج

کود جزا  اولین نص قانونی است که به صراحت ٢٧٧باشد. ماده دترینسبت به اشخاص عادی شد
به موجب این مـاده  کندیبه منع هتک حرمت منزل اشخاص از طرف موظفین خدمات عامه اشاره م

هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی  خود در منزل شخصی بدون اجازه او«
در غیر از حاالت و ترتیبی که قانون به آن تصریح نموده داخل شود، به حبسی که از دو سال بیشتر 

.»گرددینباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم م
داخل شدن موظفین خدمات عامه به منزل طدر ارتبا١٣٩٣قانون اجراآت جزایی سال ١١٩ماده 

بدون استغاثه یا توانندیارنوال نمپولیس، موظفین امنیت ملی و -١. «دینماین مقرر مشخص چنی
اجازه ساکن یا قرار قبلی محکمه ذیصالح به مسکن شخص یا ساختمان مسکونی داخل و آنرا تفتیش 
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هرگاه تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی ضروری تشخیص گردد، پـولیس، مـوظفین   -٢نماید. 
اند تفتیش آنرا به محکمه ذیصالح ارائه نمایند، پـیش نهـاد و اجـازه    ارنوال مکلفامنیت ملی و 

تفتیش حاوی مطالب ذیل است:
نوعیت جرم.

هدف و موضوع تفتیش.
تاریخ، ساعت و محل تفتیش.

»مدت اجرای تفتیش.
ن کود جزا  ورود بدون اجازه به منزل شخص را توسط موظفی٢٧٧قانون اساسی و ماده ٣٨ماده 

، مواد مذکور به دو استثناء قانونی اشاره نموده است:داندیخدمات عامه ممنوع م
استثنای اول: موجودیت قرار قبلی محکمه ذیصالح

خل شدن به قانون اجراآت جزایی عالوه بر این که بر گرفتن اجازه محکمه مبنی بر دا١١٩در ماده 
١٢٠طی دانسته شده است که بـه مـاده   اجازه محکمه منوط به شرای،منزل شخص اشاره گردیده

محکمه ذیصالح، داخل شدن به مسکن «قانون اجراآت جزایی چنین توضیح و تشریح گردیده است 
:دهدییا ساختمان مسکونی و تفتیش آنهارا در حاالت ذیل اجازه م

ان در صورتی که شخص از احضار یا اعمال احکام واجب التنفیذ تمرد نموده و در مسکن یا ساختم
مسکونی مورد نظر، ساکن باشد.

در صورتی که امر گرفتاری شخص صادر و شخص در مسکن یا ساختمان مسکونی مرد نظر مخفی 
باشد.

در صورتی که جرم جنایت یا جنحه در داخل مسکن یا ساختمان مسـکونی ارتکـاب گردیـده و    
معاینات محل جرم ایجاب داخل شدن به آنرا نماید.

قاطعه مبنی بر مخفی شدن مظنون یا متهم یا اخفای اشیای ممنوعه یـا اشـیای   در صورتی که قرائن 
»مربوط به جنایت یا جنحه در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر موجود باشد.

پرداخته شده اسـت. بـه   ١قانون اجراآت جزایی به شرایط شکلی تفتیش١٢١هم چنان در ماده 
موجب این ماده:

.شودیتمان مسکونی، حضور پولیس زن شرط دانسته محین تفتیش مسکن یا ساخ

قانون اجراآت جزایی.  بازرسی اماکن، اشیا و اسناد اسـت، بـه   ٤.   تفتیش: مطابق به فقره پنج ماده ١
منظور گرفتاری مظنون یا متهم، ضبط اشیا و حفظ مدارک جرم. 
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وال و اجـازه تـام   ـارنداخل شدن به مسکن یا ساختمان مسکونی با ارائه کارت هویت پولیس و 
، در صورت مقاومت، پولیس با استعمال حـد  ردیگیمحکمه با صالحیت از طریق دروازه صورت م
.شودیاقل قوه به مسکن یا ساختمان مسکونی داخل م

تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی صرف برای جستجوی اشیای مختص به جرمی کـه کشـف و   
.تواندیتحقیق درمورد آن جریان دارد، جهت جمع آوری دالیل صورت گرفته م

ی را مشاهده نمایند که نگـه داری  یارنوال حین تفتیش، اشیاـهرگاه پولیس، موظف امنیت ملی و 
ه باشد یا اشیای مذکور در کشف جرم ارتکاب یافته دیگری مؤثر آن به حکم قانون جرم شمرده شد

نمایند.١آنرا ضبطتوانندیباشد، م
استثنای دوم: جرم مشهود

خل شدن موظفین خدمات عامه به منزل اشخاص قائـل شـده   ادومین استثنایی که قانون در مورد د
ر یکـی از احواـل آتـی    قانون اجراآت جزایی جرم د٨٢است جرم مشهود است. مطابق به ماده 

:شودیمشهود شمرده م
مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از ارتکاب، مشاهده یا بالفاصله از طریق مردم گرفتار شود.

ی علیه، پولیس یا مردم شناسایی یا بالفعل جرم، فرار و بالفاصله از طرف مجنمرتکب بعد از ارتکاب 
تعقیب شود.

ی گرفتار شود که وضع موجود بر فاعل بودن یعه با سالح یا اشیادر صورتی که شخص در محل واق
شخص و استعمال اشیای مذکور در جرم ارتکاب شده داللت نماید.

مقصد از داشتن یا موجودیت سالح در این ماده، شامل انواع سالح کشنده، ناریه و جارحه است. 
بکار گرفته شده باشد که داللت بـر  یالهییا وسیشاستعمال اشیا نیز به این مفهوم است که چنان

وقوع جرم ارتکابی نماید به این معنا که ارتباط میان وسیله و جرم ارتکابی وجود داشته باشـد. بـه   
عبارت دیگر سالح یا اشیای نزد شخص موجود باشد که وضع موجود وی بر فاعل بودن شـخص و  

کند. بطور مثال: جرم قتل واقع گردیـده  یا استفاده و استعمال اشیای مذکور به جرم ارتکابی داللت
٢شخص با کارد خون آلود یا سالح در محل واقعه حضور داشته باشد و یا از آن محل فرار نماید.

داری یـا کنتـرول   قانون اجراآت جزایی ضبط عبارت است از حفظ و نگه ٤ماده ٤فقره .   مطابق به ١
. ردیگیمؤقتی اموال منقول و غیر منقول است که مطابق حکم قانون توسط مرجع ذیصالح صورت م

. ١٩٨-١٩٧ص، ١٣٩٤،بی جا(.   محمداشرف، رسولی، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی.٢
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که بدون اجازه صاحب مسکن داخل منزل شـوند  توانندیدر حاالت جرم مشهود موظفین دولتی م
ست تا بدون رعایت شکلیات تفتیش به در این صورت برای موظفین خدمات عامه اجازه داده شده ا

تفتیش اقدام کند. در جرم مشهود که قانون اجازه تفتیش را بدون استیذان صاحب منـزل و قـرار   
محکمه با صالحیت داده است به خاطر این که خوف فرار مظنون، متهم و از میـان رفـتن آثـار و    

قـانون اجـراآت   ١٢٥مـاده  مدارک جرمی متصور است. اما با آن هم در حالت جرم مشهود نیز
. به موجب این ماده:داندیجزایی رعایت شرایط و شکلیات ذیل را حتمی وضروری م

تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی در حضور مظنون یا متهم و یا یکی از ساکنین مسکن یا ساختمان 
.ردیگیمسکونی اگر موجود باشد، صورت م

ون یا متهم، ساکن دیگری موجود نباشد ویا مظنون یـا  هرگاه در مسکن یا ساختان مسکونی جز مظن
متهم نیز وجود نداشته باشند به تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی در حضور دو نفر شاهد کـه از  

. در این حالت جریان موضوع ردیگیجمله اقارب، خویشاوندان یا همسایگان اوشان باشند صورت م
.گرددیحاضر در آن اخذ مامضا یا نشان انگشت اشخاص ودر محضر درج 

این ماده حاوی مطالب ذیل است:٢محضر مندرج فقره 
مطلع گردیده است.اشیتوضیح اینکه شخص ساکن از حقوق قانون

درج اظهارات اشخاص حاضر.
توضیح این که اشیای ضبط شده داوطلبانه تسلیم داده شده یا بشکل اجباری اخذ گردیده است.

.گرددیق و اشیای که ضبط ممحل و کیفیت اخفای اورا
ذکر دقیق مقدار، کیفیت و سایر مشخصات منحصر به اشیای ضبط شده و در صورت امکان ارزش 

واقعی آن.
تمام شرایط و مواردی که در ماده فوق تذکر رفته است بخاطر حفظ حقوق شخص و حفظ حـریم  

رب وی را در جریان تفتـیش  خصوصی آن است. و در مورد این که قانون حضور متهم یا یکی از اقا
تا این که به اموال و اشیای شخص دست اندازی صورت نگیرد و یا این که شخص داندیضروری م

بدون موجب ادعای اشیای اضافی را ننماید.
قانون اجراآت جزایی در رابطه به شکایت ساکن یا مالک ساختمان مسکونی چنین مقرر ١٢٧ماده 

علیه اجراآت پولیس، موظف امنیـت  تواندیکن یا ساختمان مسکونی مساکن یا مالک مس: «داردیم
ـ ارنوال شکایت نماید، در این صورت حسب احوال شکایت مستقیماً بـه  ملی و  ارنوال یـا  ـ

وال ما فوق یا محکمه سپرده شده و ـارن ارنوال یا محکمه ذیصالح مکلف است به اسرع وقت
»موضوع را بررسی نماید.
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ر صورتی که صاحب منزل از اجراآت موظفین خدمات عامه شکایت داشته باشند حق ماده مذکور د
شکایت را داده است و این طور نیست که هرچه موظفین خدمات عامه خواسته باشند مطابق میل و 

انجام بدهند بلکه هر اجراآت باید بر طبق احکام قانون صورت گرفته در غیر آن شانیرغبت شخص
.رندیگیمورد پیگرد قانون قرار مطبق احکام قانون 

ارنوال) بر ـدر جرم مشهود بعد از اجراآت تفتیش، موظفین دولتی (پولیس، موظفین امنیت ملی و 
اند حد اکثر إلی پنج روز رسمی صحت اقدام خویش قانون اجراآت جزایی مکلف١٢٤اساس ماده 
١والی از محکمه ذیصالح اخذ نماید.ـارنرا از طریق 

نجم: ارکان جرم هتک حرمت منزل در نظام حقوقی افغانستانمطلب پ
برای تحقق یک جرم وجود عناصر سه گانه ضروری است. که جرم هتک حرمت منزل نیـز دارای  

.میدهیعناصر سه گانه است که هریک از عناصر جرم مذکور را در ذیل توضیح م
الف: رکن قانونی

منبع نظام حقوقی افغانستان در زمینه منع هتـک حرمـت   نیترقانون اساسی افغانستان مهم٣٨ماده 
مسکن شخص از تعرض مصئون است. هیچ شخص بـه شـمول   «منزل است. به موجب این اصل: 

بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صالحیت و بغیر از حاالت و طـرزی کـه در   تواندیدولت نم
یش نماید. در مورد جـرم مشـهود   قانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شود یا آنرا تفت

بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یا آنرا تفتـیش کنـد،   تواندیمأمور مسئول م
کندیمأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش در خالل مدتی که قانون تعیین م

»قرار محکمه را حاصل نماید.
دالیل و مدارک اثبات به دست -١: «دینمایورد چنین مقرر مقانون اجراآت جزایی در م٢١اصل 

آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین نافذه مورد استناد قرار نگرفته از دوسیه خـارج و  
.....»گرددیمهر م

بر اساس اصل مذکور اگر در اثر نقض حق حریم خصوصی شخص باالثر عدم رعایت احکام قانون 
ارک مبنی بر الزامیت شخص جمع آوری هم شود اعتبار ندارد و محکمه بر اسـاس آن  دالیل و مد

حکم صادر نماید.تواندینم
در دهدیکود جزا  که در حال حاضر رکن قانونی جرم هتک حرمت منزل را تشکیل م٢٧٧ماده 

خود در منزل هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحیت وظیفوی  : «داردیاین زمینه مقرر م

. ١٩٨-١٩٧محمداشرف، رسولی، همان اثر، ص، ١
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شخصی بدون اجازه او در غیر از حاالت و ترتیبی که قانون به آن تصریح نموده داخل شـود، بـه   
حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجـاوز نکنـد   

.»گرددیمحکوم م
از جانب موظف خدمات عامه که جرم هتک حرمت منزل گرددیاز مواد فوق الذکر چنین استنتاج م

در قوانین افغانستان، با رعایت اصل حقوقی (قانونیت جرائم و مجازات) قبالً پیش بینی گردیده است 
و جرم دانسته شده است، و برای مرتکب آن مجازات پیش بینی گردیده است.

ب: رکن مادی
قبلـی محکمـه بـا    داخل شدن موظف خدمات عامه به منزل شخص بدون اجازه ساکن و یا قرار 

صالحیت و عدم موجودیت حاالت جرم مشهود رکن مادی جرم هتک حرمـت منـزل از طـرف    
زیرا که رفتار مجرمانه فقط مستلزم آن نیست که قانون آنرا دهدیموظفین خدمات عامه را تشکیل م

ی نهی قرار داده باشد. بلکه عینیت یافتن عمل در خارج برای تحقق فعل مجرمانـه الزم و ضـرور  
است.

با این توضیح، به تشریح رکن مادی جرم هتک حرمت منزل از جانـب موظـف خـدمات عامـه     
:میپردازیم

فعل مثبت مادی در جرم هتک حرمت منزل
. مروری بر کود جزا  این مطلب ردیگیرفتار مجرمانه اغلباً به صورت مثبت یا فعل مورد نهی قرار م

ت منزل از جانب موظف خدمات عامـه کـه از جملـه    . جرم هتک حرمکندیشن مورا به خوبی ر
، نه به صورت ترک فعل.شودیجرایمی است که به صورت فعل مجرمانه انجام م

رابطه علیت میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه
اصوالً موجودیت رابطه علیت میان عمل مجرمانه و نتیجه آن در تمام جرائم ضروری است، تا رکن 

ردد. و این رابطه در جرائم عمدی متصور است. در جرم هتک حرمت منـزل  مادی آن جرم کامل گ
از جانب موظف خدمات عامه باید ثابت شود که نتیجه مجرمانه در اثر فعل شخص موظف دولتی به 

١وجود آمده است.

. ١٩٨.  ١٩٧محمداشرف، رسولی، همان اثر، ص، ١
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شخصیت مرتکب در جرم هتک حرمت منزل
ناحیه ماموران دولتی و صـاحبان  باید ارتکاب عمل مادی به صورت ورود بدون اجازه به مسکن از 

مقام رسمی در حال انجام وظیفه دولتی یا به مناسبت آن باشد. در واقع عمل مادی مرتکب به علت 
سوءاستفاده ازمقام یا شغل دولتی صورت گرفته باشد در غیر آن عمل موظف خدمات عامه از شمول 

د جزا  که در مورد داخـل  کو٤٣١کود جزا  خارج خواهد شد و مشمول ماده ٢٧٧حکم ماده 
.گرددمیشدن اشخاص عادی بدون اجازه اشاره دارد، 

شخصیت متضرر
اند و فقـط  کود جزا  برای شخصیت شرطی را مقرر ننموده٢٧٧قانون اساسی و اصل ٣٨اصل 
اند و توضیح نگردیده که شـخص دارای کـدام   را در عبارت ماده قانون بکار برده» شخص«کلمه 

باشد.مقام و منزلتی
ج: رکن معنوی

جرم مزبور از جمله جرائم عمدی است که قصد عام یعنی سوء نیت عام مرتکب همان داخل شـدن  
موظف خدمات عامه به مسکن شخص، بدون اجازه صاحب منزل، قرار محکمه ذیصـالح و عـدم   
موجودیت حاالت جرم مشهود است و سوء نیت خاص مرتکب سرقت اموال، تجاوز جنسی و غیره 

که عمل مرتکـب ارادی و  دهدیت. داخل شدن موظف خدمات عامه بدون مجوز قانونی نشان ماس
از روی عمد وقصد بوده است.

مطلب ششم: مجازات جرم هتک حرمت منزل از جانب موظف خدمات عامه
کود جزا  مجازات جرم هتک حرمت منزل از جانب موظفین خدمات عامه دو ٢٧٧با توجه به ماده 

نوع است:
بسی که از دو سال بیشتر نباشد:ح

حد اکثر مجازات حبس در ماده فوق به صراحت ذکر شده است اما حد اقل حـبس بـرای جـرم    
کـود جـزا    ٢٤مذکور در ماده فوق الذکر تذکر نرفته است. اما از آنجایی که مطابق بـه مـاده   

که حد اقل جـرم  مینتوایساعت کمتر نیست. بناًء گفته م٢٤افغانستان حد اقل مجازات حبس از 
ساعت است. و قاضی محکمه با توجه به حاالت و ظروف مخففـه و مشـدده جـرم    ٢٤مذکور 

که مجازات مرتکب جرم مذکور را مشخص و معین نماید.تواندیم
جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی بیشتر نباشد.

اقل آن تذکر داده نشده اسـت، و  اگر چند حد اکثر نقدی در ماده فوق ذکر گردیده است اما حد
عبارت است از مکلف ساختن محکـوم علیـه بـه    «کود جزا  ١٠٤جزای نقدی به موجب ماده 
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کود جزا  حد اقل جزای نقدی ١٠٦اما مطابق به ماده » پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت.
قل جزای نقدی جرم مذکور با توجه که حد امیتوانی. بناًء گفته متواندیاز پنجاه افغانی کمتر بوده نم

کود جزا  پنجاه افغانی است. و این صالحیت قاضی محکمه است که با در نظرداشت ١٠٦به ماده 
.دینمایاحوال خفت و شدت جرم ارتکابی اندازه و مقدار جزای نقدی را مشخص م

ک حرمـت  قابل ذکر است که در متن ماده فوق مجازات موظف خدمات عامه که مرتکب جرم هت
یکی از مجازات پیش بینی شده در فوق است. به این توضیح که مجازات مرتکب یـا  شودیمنزل م

حبسی است که از دو سال بیشتر نباشد و یا هم جزای نقدی که از بیست و چهـار هـزار افغـانی    
١تجاوز ننماید در ماده فوق مقرر گردیده است.

نتیجه گیری 
گفتـه  جرایم منافی عفت واخالقی عمومی از منظر قوانین افغانستان راجع به با عنایت به آن چه که 
که:میابییشد به نتایج زیر دست م

ها به دلیل داشتن کرامت ذاتی، غیر انتزاعی و قایم بـه ذات بسـبب ارتکـاب جـرم     اوالً: انسان
یان. آیات. لذا آن چه قابل سرزنش است رفتار مجرمانه او است نه ذات انسشودیکرامتشان زایل نم

سوره اعراف کـه  ١٧٩سوره محمد و آیه ١٢که در قرآن کریم به این امر اشاره نموده است آیه 
و ،تـدبیر  کافران و بعضی از انسانهای دیگر را به جهت عدم استفاده صحیح از نیروی تفکر، تعقل 

رامت ذاتـی  به حیوانات تشبیه نموده است، به معنی زایل شدن وصف کشانییقدرت بینایی و شنوا
یانسان نیست، بلکه به معنی آن است که آنان چون انسانهای تکامل یافته، خالقیـت و اسـتعدادها  

اند، چنان چـه  اند، لذا در حد نباتات و حیوانات باقی ماندهرا انکشاف و ترقی ندادهشانیخدا داد
ارتکاب جرم و جنایـت  اگر معیار برای اصل کرامت را ایمان و تقوی بدانیم یا آنرا مشروط به عدم

نماییم که عقل، قطع نظر از منابع دیگر قادر به درک آن نباشد، هرگز قادر نخواهیم بود کـه یـک   
طرح و تطبیق نماییم.،که بتواند روابط انسانها را با هم دیگر تنظیم کندرانظام حقوقی جهان شمول

استقالل ذاتی، توانایی تعقل و تفکـر  ثانیاً: کرامت ذاتی انسان چون بر اساس آزادی اراده، اختیار،
اساسی قانون گذاری، اصول محاکمه یارهایکه این کرامت یکی از معکندیاستوار است، ایجاب م

دینـی  یهاهای جزایی در نظر گرفته شود، چنان چه در منابع و آموزهمانت اجراضعادالنه و اعمال 
سوره نحل) و ٩٠سوره احزاب و آیه ٥٨ه سوره اسرآء، آی١٥سوره طالق، آیه ٧خصوص (آیه به

میثاق بین المللی حقـوق مـدنی و   ٧اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥در اسناد بین المللی (ماده 

. ١٩٨.  ١٩٧محمداشرف، رسولی، همان اثر، ص، ١
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مجموعه قوانین و مقررات یهایسیاسی) مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با وجود این، بررس
٢٩، ٢٤) مواد (١٣٨٢در قانون اساسی جدید (که دهدیافغانستان نشان مجزاییحاکم بر حقوق 

) ١٣٩٣در قانون اجراآت جزایی ()٤٠٣وماده ()٣٧٠) ماده (١٣٩٦(مصوب وکود جزا ) ٣٠و 
ـ از سوء استفاده موظف خـدمات مل ) به صراحت و به صورت مستقیم ٢٢و ٢١مواد ( از و یک

طع صورت گرفته است و کرامت انسانی در برابر رفتار سوء، شکنجه، شدت و خشونت حمایت قا
مرتکب آن مستحق مجازات دانسته شده است.

خصوصی انسانها، چون بر اساس آزادی اراده، اختیار و استقالل اسـتوار  یثالثاً: حفظ حرمت زندگ
که این حرمت یکی از معیارهای اساسی در نظر گرفته شود. چنان چه منابع و کندیاست، ایجاب م

سوره نور) و هم چنان در اسناد بین المللی حقوق بشـر  ٢٨و ٢٧یه خصوص (آدینی بهیهاآموزه
اعالمیه ١٨میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ١٧اعالمیه حقوق بشر، ماده ١٢(ماده 

خصوصی افراد دارند. با وجود ایـن،  یحقوق بشر اسالمی یا اعالمیه قاهره) به حفظ حرمت زندگ
هد که در قانون دی مافغانستان، نشانجزاییو مقررات حاکم بر حقوق مجموعه قوانین یهایبررس

) و در قـانون  ٨٦٨) مـاده ( ١٣٩٦) و در کود جزا  (مصوب ٣٨) ماده (١٣٨٢اساسیی جدید (
) به صراحت و به ١٢٧و ١٢٥، ١٢١، ١٢٠، ١١٩) مواد (١٣٩٣اجراآت جزایی (مصوب سال 

یبانی قاطع صورت گرفته و بر متجـاوزین  صورت مستقیم از حریم خصوصی شخص حمایت و پشت
خصوصی افراد مجازات مقرر گردیده است.یزندگ

کندی، ایجاب مشانیرابعاً: حفظ آزادی، اختیار و استقالل افراد بر اعمال اموال و مالکیت خصوص
قانون گذاری در نظر گرفته یارهایعنوان یکی از معبهشانیت خصوصیککه، مصئونیت اموال و مال

سوره نساء) و در اسناد بین المللـی  ٢٩خصوص (آیه دینی بهیهاود. چنان چه در منابع و آموزهش
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی  ١٧اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٧حقوق بشر (ماده 

ت بر حفظ حرمت مال و مالکیت شخصـی  حاعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی) به صرا١٨و ماده 
مجموعه قوانین و مقررات یهاید گردیده و مورد حمایت قرار گرفته است. با وجود این، بررستأکی

) در ٤٠) مـاده ( ١٣٨٢که در قانون اساسی جدید (دهدیافغانستان نشان مجزاییحاکم بر حقوق 
) بطور صریح از اموال مالکیت خصوصـی  ٤٦٦و ٤٦٥، ٢٧٩) مواد (١٣٩٦کود جزا  (مصوب 

ورت گرفته و بر متجاوزین بر اموال و مالکیت خصوصی افـراد مجـازات مقـرر    افراد حمایت ص
گردیده است.

چنین نتیجه به دست می آید:ی که انجام شدازبحث
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ی ملی و ریاست تقنین وزارت عدلیه) در مراحل قانون گذاری حفظ اقانون گذاران (مجلسین شور.١
رام به اموال و مالکیت خصوصی را مبنا و کرامت ذاتی انسان، مصئونیت حریم خصوصی افراد و احت

مالک قانون گذاری قرار داده و بر اساس آن به وضع قوانین و تکالیف انسانها اقدام نمایند، تا هـم  
حقوق و قوانین داخلی با نظام حقوقی اسالم واسناد بین المللی حقوق بشر گرفتـه  یهاجلو تعارض

افغانستان و پیوسـتن بـه   جزاییهانی شدن حقوق شود و هم گامی باشد برای پیشرفت در مسیر ج
جهانی.هجامع

ی اافغانستان تعریف نگردیده است. برای قانون گذاران (مجلسین شـور نجرم شکنجه در قوانی.٢
، که با توجـه بـه   گرددیملی و ریاست تقنین وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان) پیشنهاد م

م حقوقی اسالم، اسناد بین المللی و قوانین افغانستان، تعریـف  مبانی و مستندات منع شکنجه در نظا
دقیق و جامع از شکنجه ارائه نمایند.

جرم شدت و خشونت در قوانین افغانستان تعریف نشده است، بناًء برای قانون گذاران (ولسـی  .٣
ی و که با توجـه بـه مبـان   گرددیجرگه، مشرانو جرگه و ریاست تقنین وزارت عدلیه) پیشنهاد م

مستندات منع بد رفتاری، شدت و خشونت علیه اشخاص در نظام حقوقی اسالم و حقوق بین الدول 
بشر و قوانین افغانستان تعریف دقیق، جامع و مانع از بدرفتاری و خشونت ارائه نمایند.

معیار مشخص برای تفکیک جرم شکنجه، شدت و خشونت در قوانین افغانستان وجود ندارد. لذا .٤
گـردد یقانون گذاران (ولسی جرگه، مشرانو جرگه و ریاست تقنین وزارت عدلیه) پیشنهاد مبرای 

که با توجه به زیان وصدمات وارده به مجنی علیه معیار مشخصی برای تفکیک این دو جـرم ارائـه   
شخصی و پراگنده جلو گیری گردد.یرهاینمایند، تا از تفس

غصب در کود جزا  و غصب در قـانون مـدنی وجـود    معیار تفکیک در قوانین افغانستان میان.٥
ندارد. که این موضوع سبب پراگنده گی و زمینه سازی سوءاستفاده قرار گرفته است. در صـورتی  

(مدنی) تشخیص گردد، اصول محاکمه جداگانه و موئیده حقوقی جداگانـه را  یکه موضوع، حقوق
جزایی گرفته شـود اصـول محاکمـه    تقاضا و به دنبال دارد. و در صورتی که موضوع (غصب) 

جداگانه و موئیده جزایی جداگانه را تقاضا و به دنبال دارد، که این موضوع بعضاً زمینه سوءاستفاده 
ی ملی و ریاست تقنین وزارت عدلیه) پیشـنهاد  ا. برای قانون گذاران (مجلسین شورسازدیرا مهیا م

دنی و جزایی معیار مشخصی برای این موضـوع  که با توجه به معیار تفکیک میان قضایای مگرددیم
(غصب) ارائه نمایند.

منابع وماخذ
قرآن کریم.
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الف: کتب فارسی
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، الطبع األولی، بیروت دار الصادر بت.

.ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، الطبع األولی، بیروت دار الصادر
جنای تقنینی افغانستان درقبال جرائم فساداداری، انتشارات واژه، سال استی، سیقیاحمدرضا، صاد

١٣٩٤.
، کابـل، نشـر: حامـد،    آموزش درخواست نویسی و مکتوب نویسی، اصالحات اداری افغانستان

١٣٩٨.
.١٣٧٦آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 

۱۳۹۳ای عمومی، جاپ دوم، انتشارات مستقبل، سال امین، محمد ولی، حقوق جز
.١٣٧٦بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گیج دانش، چاپ اول 

بیـروت ، المجلـس االعلـی للشـئون     ، سنن الکبری للبیهقی، جزء ششم،ابو بکر احمد بیهقی، 
،ب تا.االسالمیه

.٤ج،١٣٥٥تهران،–پادشاه، محمد، فرهنگ آنندراج، انتشارات کتابخانه خیام 
.١، ج ١٣٧٦سال )بی جا(پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش 

.١٣٨٣حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر .   تهران سال 
حمد رضا، صادقی، سیاست جنائی تقنینی اقغانستان در قبال جرائم فسـاد اداری، انتشـارات واژه،   

.١٣٩٤سال 
.هـ ق١٤١٤نشر خی، کتاب العین، انتشارات اسوه، طبع اول، تایدیاحمد، فراهخلیل

کابـل، نشـر: مجلـه حقـوقی سیاسـی      ،حقوق کار و اندیشه های نـو حقوقی حسین،خاوری، 
.١٣٨٥،وادبی

.١٣٧٣تهران،–، انتشارات دانشگاهدهخدادهخدا، علی اکبر، لغت نامه
سـال  )بی جـا (، انتشارات علمی و فرهنگی٧دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، چاپ 

.١، ج ١٣٨٠
١٣٨٠سـال  نشـر مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،،زین الدین بن علی بن مشرف عاملی 
٣٨٣، ص ١٥ج، توسط انتشارات بنیاد معارف اسالمی

، انشتارات عـالمگیری .  تهـران، سـال    ١٦ن، اطالعات عمومی پیام، چاپ سید محمود، اختریا
١٣٨٨.

.،.  انتشارات کانون١٣٧شرین عبادی،.  حقوق کودک، جاپ چهارم. 
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،نشر: چاپخانه احمـدی،ص  ١٣٨٧شیرازی، خواجه شمس الدین، متن کامل فالنامه حافظ شیرازی، 
٢٥١  .

.١، ج ١٣٦٨ت فردوسی، سال عبدالحسین، علی آبادی، حقوق جنائی، انتشارا
.٢عزالدين ابن اثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 

.٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل ١٣٨٥دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر 
).٩١٥هـ ش، نمبر مسلسل (١٣٨٥) دلو سال ١٥قانون کار، تاریخ نشر: (

چـاپ دوم  ،.  نشـر مازیار جواد زاهـدی محمد◌ٔ کولب، گولد، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه
۱۳۸۴  .
ابن سینا، ج ،بی تا،، ترجمه ضیاالدین نقابت، تهرانامطالعات نظری و عملی در حقوق جزفالو،گارو، 

١.
.١٣٨٧، چاپ هفتم، انتشارات اسالم .   تهران، سال ١لویس، معلوف، المنجد، احمد سیاح، ج 

انتشارات کتابخانه گنج دانش، سـال  ، ١٦محمد جعفر، جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ 
١٣٨٥.

.٨، دیوبندی، تفسیر معارف القرآن، مترجم محمد یوسف، حسین پور، ج یمحمد شفیع، عثمان
محمد ظریف، علم ستانکزی، اصول اجراآت و محاکمات جزایی، چاپ دوم، انتشارات رسـالت،  

.۱۳۹۴سال 
.١٣٩٤)ی جاب،(محمداشرف، رسولی، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی
آموزش حقوقی پوهنتون کابل، سـال  لیمحمدظریف، علم ستانگزی، جرائم فساداداری، مرکزمستق

١٣٩١  .
.١٣٩٨،حکم چیست و معیار های تشخیص آن،ادله اثبات دعوامعرفت، هادی، مجله دنیا، 

.١٣٨٧، چاپ هفتم، انتشارات اسالم .   تهران، سال ١، المنجد، احمد سیاح، ج سیمعلوف، لو
.١٣٨١منوچهر، مؤتمنی، طباطبائی، حقوق اداری، سال 

مجمـع  ١٩٨٧میثاق علیه شکنجه، مجازات ظالمانه، رفتار غیر انسانی یا اهانت آمیـز، مصـوب   
عمومی سازمان ملل متحد.

سـال  ،بی جا،میران، ژاک، تاریخ شکنجه در جهان، ترجمه منوچهر خسروانی، بخشـنامه هسـتی  
١٣٧٢.

و دیگران، قاموس اصطالحات حقوقی، چاپ پروژه عدلی و قضـائی افغانسـتان،   نصراهللا، ستانکزی 
.١٣٨٧سال 



بررسی سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در قوانین افغانستان قضاء

١٤٠

.١٣٧٥نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکالی دادگستری، سال 
م، کتـاب  ١٨٣٨.  ١٨٣٤ورپسیلیی، دیوید، کتابخانه تاریخی، ترجمه فرانسومیو، پاریس، سال 

.فیع، شفیعی نیا، پیشین، به نقل از محمد ش٧٧اول، بخش 
مقاالت:

ی سرکوب مخـالفین  های وظیفوی یا وسیله، مقاله سوء استفاده ازصالحیت١٣٩٨حمل ٢٤تاریخ 
سیاسی، کابل، روزنامه اطالعات روز.

. ٤قانون اصول محاکمات مدنی، ماده 
.٢٤فقره ٤ی، ماده یقانون اجراآت جزا

.٥، ج یرصافی، تفسیفیض، کاشان
.۱۲مجمع عمومی سازمان ملل ماده ۱۳۲۷انی حقوق بشر، مصوب سال اعالمیه جه

.  ٥شورای وزیران، ماده ١٣٨٤قانون مؤسسات غیر دولتی، مصوب سال 
.  ١، ماده ١٣٨٢قانون بانگ داری افغانستان، مصوب سال 

.٧، ماده ١٣٨٧قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، مصوب سال 
.  ٥، ماده ١٣٨٦، مصوب سال افغانستانکالی مدافعقانون و

.  ٢، ماده ١٣٨٥قانون حکمیت تجارتی، مصوب سال 
.  ٤، ماده ١٣٦٩انون اصول محاکمات مدنی، مصوب سال 

.  ٤، ماده ١٣٩٣قانون اصول محاکمات جرائی، مصوب سال 
.  ٣٠قانون اساسی افغانستان، ماده 

.  ١١، فقره ٤قانون اجراآت جزایی، ماده 
.١٣، فقره ٤قانون اجراآت جزایی، ماده 

م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.  ١٩٦٦میثاق بین المللی مصوب 
.٢اعالمیه کنفرانس کشورهای اسالمی.  ماده 



راجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری و مواد مخد قضاء

١٤١

اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

ه با جرايم ناشي از فساد اداريمبارزهفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش 
.١ گزارش

) ٣٠/١١/١٣٩٩الی ١/١١/١٣٩٩مبارزه 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 )١٨(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  به اتهام نفر) ٣٥در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

اخاذی های غیر قانونی   گرفتار شـده و از ایـن   وتزویر، وساطت در رشوت،رشوت ، اختالس 
مورد محاكمـه  ) تن ٣٢حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٣تعداد (

.نده امحكوم گرديدذیل قراربه مجازات هاي مختلف حبس ه وقرار گرفت
 نفر .١٣حبس سه ماه الی یک سال
 نفر.٧حبس یک سال الی پنج سال
 نفر.١٢محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی میشود.٧٥٥٠٨(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

اریبیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اد)١جدول شماره (
١٣٩٩در ماه دلو سال 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی

تعداد محکومین 

تعداد بری الذمه 

تعداد متهم

جریمه 
نقدی

محکومین 
جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال حبس

١
-٥

سال حبس

سه  ماه الی 
ک سال 

ی
حبس

١٠٤٥١ ١١ ٣ ٣ ١٧ ٣ ٢٠ ١٠

سوء
استفاده از 
صالحیت 
وظیفوی

١

١٢٩ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٢

١١٢٣٨ ١ ١ ٢ ٢ ٢ وساطت در  
رشوت ٣

٢ ٦ ٨ ٨ ٣ تزویر ٤
٥٣٦٩٠ ١ ١ ١ ١ اختالس ٥

٣ ٣ ٣ ١ اخاذی های 
غیر قانونی ٦

٧٥٥٠٨ ١٢ ٧ ١٣ ٣٢ ٣ ٣٥ ١٨ مجموعه



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٢

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنها را غرض ١٨(ت در مورد همچنان محکمۀ متذکره طی این مد
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

) بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری٢جدول شماره (
١٣٩٩در ماه دلو سال 

مرجع مربوط
سبب قرار

تعداد متهم داد قضیهتع نوع قضیه و عدم خال و نواقصشماره
صالحیت

ارنوالی ١٣ ٥٠ ١٣ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ١ ١ ١ تزویر ٢
ارنوالی ١ ٤ ١ عدم رعایت قانون ٣
ارنوالی ٣ ٨ ٣ رشوت ٤

١٨ ٦٣ ١٨ مجموعه
ارزه با جرایم ناشی از فساد اداری مبهابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام ٢.

٢٠/١١/١٣٩٩حکم مورخ 
) ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امور ٨٠٤محکومیت آمر و عضو تیم دوم مدیریت (

داخله به جرم تزویر و شراکت در آن 
) ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت داخله یک قطعه استعالم ٨٠٤آمر و عضو تیم مدیریت (

لوماتی را ترتیب و به اداره شاروالی کابل ارسال و در استعالم شهرت و خلص سوانح مدیر اداری مع
و معتمد اداره مذکور را مطالبه مینماید. استعالم از طرف اداره شاروالی طی مراحل و به مطلوبه 

جرایم مندرج استعالم معلومات ارایه گردیده است بعد از ارایه معلومات شخصی که خود را منسوب
سنگین پولیس وزارت داخله معرفی نموده با مدیر اداری شاروالی به تماس شده وخواهان مالقات 
خارج از اداره با موصوف گردیده ولی مدیر اداری ذریعه تیلیفون با سرپرست ریاست جرایم سنگین 

زمانیکه به تماس شده و تمام جریان را اطالع میدهد و یک نقل از استعالم را هم ارسال میکند
استعالم در ریاست جرایم سنگین مورد تدقیق قرار میگیرد معلوم میگردد که در استعالم امضا معاون 
جرایم سنگین وزارت داخله تزویر گردیده که در ارتباط به قضیه امر و عضو تیم دوم مدیریت 

و قضایی ) ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت داخله دستگیر و به ارگانهای عدلی ٨٠٤(
معرفی میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل 

خویش در حضور داشت طرفین ٢٠/١١/١٣٩٩گردیده محکمه در جلسه علنی قضایی مورخ 
) ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امور ٨٠٤قضیه متفقا متهمین امر و عضو تیم مدیریت (

) کود ٥٨و ٤٣٨(را در قضیه تزویر یک قطعه استعالم و شراکت در آن طبق احکام موادداخله
) کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی شان به مدت ٢١٤و ٢١٣جزا با رعایت احکام مواد (

دو سال حبس تنفیذی محکومان به مجازات نموده است.-دو



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٣

١٥/١١/١٣٩٩حکم مورخ 
ندان نوی کابل بانک به جرم اختالس محکومیت یکتن از کارم

بررسی های ابتدایی  تطبیقات حسابی که توسط مدیریت عمومی کارت آمریت عملیات  نوی کابـل  
بانک صورت گرفته نشان داده که  در اجراات مدیریت کارت تفاوت حساب هنگفتی وجوه دالری  

لبنان و صورت حسـاب  CSCنک وجود دارد یعنی نظر به ارزیابی هایی ابتدایی حسابات مربوط با
)دالر امریکایی به طور غیر قانونی از ماستر کریدیت کارت ٥٣٦٩٠متهم وانمود گردیده که مبلغ (

استفاده  صورت گرفته و متهم با استفاده از موقف وظیفوی خالف الیحه وظایف در اسناد یا فاعـل  
اصلت می ورزیـد، دسـتکاری   های الکترونیک که از طرف بانک لبنان غرض تصفیه و تطبیقات مو

نموده و ارقام مربوطه حساب شخصی خویش را تغییر یا کال حذف نموده و بدون طی مراحل ارقـام  
درست را در لیجر های بانک به نفع خود استفاده نموده و برعکس اطمینانیه حامل ارقام نادرست را 

لبنان ارسال میکرد CSCدو باره غرض ازدیاد لیمت کریدیت کارت به نفع شخصی خود به بانک 
که موضوع  به ریاست امنیت ملی اخبار و هیئت گرفتاری اداره مذکور متهم کارمند برحال خدمات 
مشتریان بانک را  در مقر ریاست نوی کابل بانک دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می 

داری والیت کابل راجـع  گردیـده   نماید. قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد ا
داشت طرفین قضیه و وکیل مدافع متهم در حضور١٥/١١/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) ٤) دالر امریکایی طبق حکـم فقـره (  ٥٣٦٩٠کارمند نوی کابل بانک را در قضیه اختالس مبلغ (
)کود مذکور ٢١٤و ٢١٣) کود جزا و با رعایت مواد (٣٩٨) ماده (٢و ١) و فقرات (٣٩١ماده (

از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت چهار سال حبس تنفیذی ، رد وجه اختالس شده و طـرد از  
مسلک و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات گردیده است.

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 
) گزارش١

الـی  ١/١١/١٣٩٩جـرايم ناشـي از فسـاد اداري از تـاريخ (    محكمۀ استیناف مبـارزه بـا  
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي از فسـاد اداري را مـورد    جلد ) ٨) تعداد (٣٠/١١/١٣٩٩

سوء استفاده  از به اتهام نفر) ٢١در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد
های غیر قانونی ، غدر  و تزویر گرفتار شـده و از ایـن   صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ، اخاذی 

مورد محاكمه ) تن ١٠حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت١١تعداد (
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وقرار گرفت

 نفر.٧الی یکسال سالسه ماهحبس
نفر١حبس یکسال الی پنچ سال.
 نفر٢محکومین جرایم  نقدی.



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٤

دالر آمریکائی میشود) ١١٥٤٨(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (
١٣٩٩سال دلودر ماه 

تصمیم قضائی تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

حبس تنفیذیتعداد محکومین به  تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد 
جریمه نقدیمتهم

محکومین 
جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال حبس

١
-٥

سال حبس

سه ماه الی 
ک سال 

ی
حبس

١٥٤٨ ٢ ٣ ٥ ٤ ٩ ٣
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
١

٣ ٣ ١ ٤ ٢ تزویر ٢
١٠٠٠٠ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٣

١ ١ ١ ١ اخاذی غیر 
قانونی ٤

٦ ٦ ١ غدر ٥
١١٥٤٨ ٢ ١ ٧ ١٠ ١١ ٢١ ٨ مجموعه

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٣(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 

در مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافکمه ی محی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (
١٣٩٩ماه دلو سال 

مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ١ ٧ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١

ارنوالی ١ ٢ ١ اخذ رشوت ٢
ارنوالی ١ ٧ ١ اختالس ٣

٣ ١٦ ٣ همجموع
استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه ٢.

٢٠/١١/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت کارشناس بازرسی دواخانه ها به جرم اخاذی: 

یکتن از کمیشنکاران ادویه واقع هوتل پروان عنوانی اداره امنیت ملی تعداد بیست کارتن ادویه را از 
ندهار خریداری و به کابل انتقال داده که  واسطه وی در منطقه باغ باال از طرف دو نفر والیت ک

که  یکی کارمند جنایی و دیگری کارمند اداره تنظیم ادویه معرفی کرده متوقف و ازنزدش مبلغ 
بیست هزار افغانی مطالبه نموده اند. چون نزدش پول نبوده تیلیفون وی  را به  ضمانت گرفته اند  
بعد یکی از انها به خاطر گرفتن پول با موصوف به هوتل پروان آمده که موضوع از طریق اتحادیه 
خدمات دوایی با امنیت ملی درجریان گذاشته شده و متهم توسط امنیت ملی دستگیر و به ارگانهای 



اجمالی از فعالیتها درراستای فساد اداری ومواد مخدر قضاء

١٤٥

داری عدلی وقضایی معرفی میگردد.  قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد ا
خویش متهم کارشناس بازرسی ٤/٩/١٣٩٩والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) کود جزا به مدت ٤٤٥دواخانه ها و طبابت سنتی زون غرب را در قضیه اخاذی طبق حکم ماده (
چهار ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول 

یناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کابل گردیده و محکمه است
خویش به اتفاق آرا در حال حضور داشت طرفین ٢٠/١١/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 

) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه رسیدگی به ٥٤قضیه طبق حکم ماده (
اداری والیت  کابل را تائید نموده است.جرایم ناشی از فساد 

جرايم ناشي هبوالیات در راستای رسیدگی دیوانهای  امنیت عامه محاکمفعاليتهاي قضائيگزارش 
از فساد اداري

گزارش
مبارزه با جرايم ناشـي از  وابتدائیه شهری والیات در راستایاستینافدیوانهای امنیت عامه محاکم 

مورد طی ماه دلو ) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را ٧٧(تعدادبه فساد اداري 
سوء اسـتفاده   به اتهام نفر) ١٣٩در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد

از صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت ،اخاذی غیرقانوی، اختالس ، تزویرو عدم رعایـت قـانون و   
) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائـت ٥٤شده و از این تعداد ((مقررات  گرفتار 

محكـوم  قرار ذیـل  به مجازات هاي مختلف حبس ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٨٥حاصل  و (
.نده اگرديد

 نفر٢١الی یکسال سال سه ماهحبس.
 نفر٢٩حبس یکسال الی پنچ سال.
 نفر.  ٣حبس پنج سال الی شانزده سال
  نفر .  ٣٢محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی میشود)٥٢٧٢٠(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.
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مبارزه با والیات درراستای اجراآت دیوان ها امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٥جدول شماره (
ی جرایم ناشی از فساد ادار

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٦

سال حبس

١ -
٥

سال حبس

سه ماه سه ماه الی 
ک سال حبس

ی

١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ١
دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه 

از  رتخاوالیت
تاریخ  

١/١١/١٣٩٩
الی 

٣٠/١١/١٣٩٩

٤ ٤ ٤ ١ اختالس ٢

١٢٩٠ ١ ١ ١ ١ واسطه 
رشوت ٣

٦١٩ ٤ ١ ٥ ٥ ٥
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 
والیت بلخ از 

تاریخ 
١/١١١١/١٣٩

الی ٩
٣٠/١١/١٣٩٩

٣ ٣ ٣ ١ اختالس ٥

١٩٣ ٣ ٣ ٣ ٦ ٢
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه 
شهری  والیت 
بلخ از تاریخ 
١/١١/١٣٩٩

الی 
٣٠/١١/١٣٩٩

٢٣٨٣٦ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٢ تزویر ٧

٩٠ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٨

٩٠٣ ٢ ٢ ٢ ١
عدم رعایت 
احکام قانون ٩

٣٨٧ ١ ١ ١ ١ اتالف اوراق ١٠

٢ ٢ ٢ ١
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
١١

دیوان امنیت عامه  
محکمه ابتدائیه 
شهری هرات از 

تاریخ 
١/١١/١٣٩٩

الی 
٣٠/١١/١٣٩٩

٧٦١ ٤ ٤ ٢ ٦ ٤ اختالس ١٢

١٢٢٥ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ اخذ رشوت ١٣

٢٤٠٠ ٣ ١ ٤ ٣ ٧ ٤
عدم رعایت 

قانون و 
مقرارت

١٤

١ ١ ١ ١ اخاذی ١٥
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تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٦

سال حبس

١ -
٥

سال حبس

سه ماه سه ماه الی 
ک سال حبس

ی

٤٢٠٦ ٣ ١ ٤ ٤ ٢

سوء 
ده از استفا

صالحیت 
وظیفوی

١٦
دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت هرات از تاریخ 
الی ١/١١/١٣٩٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩١ ١ ١ اختالس ١٧

٢ ٢ ١

سوء 
استفاده از 
صالحیت 
وظیفوی

١٨

دیوان امنیت عامه  
محکمه  ابتدائیه 

شهری والیت پروان 
از تاریخ 

الی ١/١١/١٣٩٩
٣٠/١١/١٣٩٩

٢ ٢ ٢ ٢ تزویر ١٩

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت کندز از تاریخ 
الی ١/١١/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩

١ ١ ١

اکتساب 
غیر قانون 
اسلحه و 

تزویر

٢٠

دیوان امنیت عامه  
محکمه استیناف 
والیت پروان 
١/١١/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩الی
١ ١ ١ ١ تزویر ٢١ دیوان امنیت عامه 

محکمه استیناف 
والیت بدخشان از 

١/١١/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/١١/١٣٩٩الی

١ ١ ١ ١ اختالس ٢٢

١ ١ ١ ١ فریب 
کاری ٢٣

٢ ٢ ٢ اختالس ٢٤

دیوان امنیت عامه 
محکمه  استیناف 

والیت نورستان  در 
ماه دلو

١ ١ ١ ١ اختالس ٢٥

دیوان امنیت عامه 
استیناف والیت هلمند 

ز ا
ال١/١١/١٣٩٩تاریخ

٣٠/١١/١٣٩٩ی
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تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٦

س
سال حب

١ -
٥

س
سال حب

سه ماه سه ماه الی 
س

ک سال حب
ی

٧٧٤ ١ ٣ ١ ٥ ١ ٦ ٤
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٢٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه 
شهری والیت 

دایکندی از تاریخ  
الی ١/١٠/١٣٩

٣٠/١١/١٣٩٩

٧٧٤ ١ ٣ ٤ ٤ ١
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٢٧

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت دایکندی از 
١/١٠/١٣٩تاریخ  

٣٠/١١/١٣٩٩الی
١ ١ ١ ١ تزویر ٢٨
١ ١ ١ ١ اختالس ٢٩

١٢٩ ١ ١ ١ ٢ ١
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٣٠

دیوان امینت عامه 
شهری والیت محکمه 

لغمان 
الی ١/١١/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩٦٤ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٣١

١٥٤٨ ١ ١ ٥ ٦ ٢
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٣٢ یوان امنیت عامه د

محکمه ابتدائیه 
شهری والیت بامیان 

از تاریخ 
الی ١/١٠/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩

٣ ٣ ١ اختالس ٣٣

١ ١ ١
عدم رعابت 

قانون و 
مقررات

٣٤

٢ ٢ ١ رشوت دهنده ٣٥

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف پکتیا 

از  تاریخ  
الی ١/١١/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩

٧٤٥٨ ٣ ٣ ٣ ١
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٣٦

دیوان امنیت عامه 
محکمه ابتدائیه  
شهری والیت 
جوزجان از 

تاریخ
الی ٢٠/١٠/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩

١ ١ ١ اخذ رشوت ٣٧

٦ ٦ ١ عدم رعایت 
احکام قانون

٣٨

٤ ٤ ١ اختالس ٣٩

٥١٦ ١ ١ ٢ ٣ ٢
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
٤٠

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف 

والیت ننگرهار   از 
١/١١/١٣٩٩تاریخ 

٣٠/١١/١٣٩٩٥١٦الی  ١ ١ ١ ١ تبیض در اداره ٤١
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نمونه های از خالصه احکام صادره محاکم :
٦/١١/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت دو تن از آمرین ریاست های کارو امور اجتماعی ،  شهدا و معلولین ومدیر مستوفیت 
والیت فاریاب به جرم شروع به اختالس 

مبلغ هشت ١٣٩٣ثر اطالع به ریاست امنیت ملی والیت فاریاب مبنی بر اینکه در سال  مالی بال
میلیون افغانی تخصیص معاشات ورثه شهدا و معلولین ریاست کار و امور اجتماعی والیت فاریاب از 

برای ورثه شهدا و معلولین توزیع ١٣٩٣طریق مستوفیت مواصلت ورزیده که الی دهم قوس سال 
مسوولین شهدا ومعلولین بتاریخ متذکره توزیع چک را متوقف ساخته و به مراجعین جواب رد گردد.

داده که گویا پول خالص شده در حالیکه مبلغ پانزده میلیون از بابت معاشات شهدا وافراد دارای 
معلولیت در بانک موجود بوده و به تعداد چهار صد قطعه چک تحریر شده نزد مدیریت تادیات 

که پانزده میلیون را به طور غیر قانونی به حساب آمر شهدا و معلولین فیت والیت فاریاب بودهمستو
و به تعداد چهارصد قطعه چک رسمی نیز بلوسیله متهمین صادر گردیده اما پول متذکره به مستحقین 

همین توزیع نگردیده و به منظور حیف و میل به حساب شخصی انتقال  داده شده که چهار تن از مت
قضیه به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی گردیده اند. و قضیه محول محکمه ابتدائیه شهری والیت 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الزمه

ریمه نقدیجتعداد متهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥ -
١٦

س
سال حب

١ -
٥

س
سال حب

سه ماه سه ماه الی 
س

ک سال حب
ی

١٥٤٨ ٣ ٢ ٥ ١٠ ١٥ ٥ اختالس و 
سوء استفاده ٤٢ دیوان امنیت عامه 

محکمه ابتدائیه 
شهری   والیت بغالن 

از تاریخ 
١/١٠/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩الی

٥١٦ ١ ١ ١ ١
عدم رعایت 

م مراجع احکا
ذیصالح

٤٣

١ ١ ١ ١ اخاذی های 
غیر قانونی ٤٤

١٢٩٠ ٢ ٢ ٢ ٢ عدم رعایت 
مقرارات ٤٥

دیوان امنیت عامه 
محکمه استیناف  

والیت بغالن از تاریخ 
١/١٠/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩الی

٢ ١ ٣ ٣ ٦ ٢ اختالس ٤٦

٧٧٤ ٢ ٢ ٢ ١
اتالف اوراق 

رسمی ٤٧

٩٠٣ ٢ ٢ ١ ٥ ٥ ٣
اخذ رشوت و 
وساط در  

رشوت
٤٨

٥٢٧٢٠ ٣٢ ٣ ٢٩ ٢١ ٨٥ ٥٤ ١٣٩ ٧٧ مجموعه
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به برائت متهمین اصدار حکم نموده ٢٢/١/١٣٩٩فاریاب گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
وان و اوراق بالثر عدم قناعت ارنوال به دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ارسال گردیده ولی دی

حکم محکمه ابتدائیه را مبنی به برائت در حصه دوتن از متهمین ٢٨/٢/١٣٩٩متذکره به تاریخ 
تائید ولی در قسمت دوتن از متهمین آمر کار امور اجتماعی و آمر شهدا و معلولین والیت فاریاب 

) ٢٨٥نقض نموده و متهمین را در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی وفق صراحت ماده (
) هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نموده ولی دوسیه ١٢-١٢قانون جزا به پرداخت (

بالثر عدم  قناعت ارنوال به دیوان مربوطه ستره محکمه ارسال گردیده  و دیوان مذکور فیصله 
استیناف را  ذریعه قرارقضایی نسبت عدم رعایت قانونیت نقض و غرض فیصله  دوباره به محکمه 

ل نموده که  محکمه مجددآ به برائت دوتن و محکومیت هر یک امر شهدا ومعلولین و امر کار ارسا
) هزار افغانی جزای نقدی محکوم ١٨-١٨و امور اجتماعی در قضیه سوء استفاده به پرداخت (

گردیده اند. قضیه مجددآ محول دیوان ستره محکمه گردیده و دیوان ستره محکمه نسبت خطا در 
ن فیصله صادره را ذریعه قرار قضایی نقض و بعد از اکمال تحقیق جهت فیصله مجدد و تطبیق قانو

قانونی در قضیه شروع به اختالس به محکمه استیناف والیت بلخ منحیث محکمه مماثل ارجاع 
نموده که  دیوان رسیدگی استیناف جرایم فساد اداری والیت بلخ در جلسه قضایی مورخ 

) قانون ٢٠٩) قانون اجراات جزایی و با رعایت ماده (٢٧٥ت ماده (متکی به هدای٦/١١/١٣٩٩
مذکور ، به اتفاق آرا متهمین آمر کار و امور اجتماعی ، امر شهدا و معلولین و مدیر تادیات 

) ٢٦٨مستوفیت  را در قضیه شروع به اختالس مبلغ پانزده میلیون افغانی مطابق صراحت ماده (
) کود مذکور هر واحد ١٧) کود جزا و با رعایت ماده (٥٢اده (قانون جزا با در نظر داشت م

ده ماه) حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.–غیابا به مدت (ده 
١٦/٩/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت آمر اکمال ولسوالی حضرت سلطان  والیت سمنگان به جرم اختالس 
شک استحقاق پوسته دره کالن و ) کیلو شیر خ٢٥امر اکمال ولسوالی حضرت سلطان مقدار (

دشت االشه را از دیپوی آن ولسوالی کشیده وبه یکی از دکاکین شهر ایبک بفروش رسانده است. 
مدیریت امنیت داخلی قوماندانی امنیه والیت سمنگان متهم را در پیوند به قضیه از داخل شهر ایبک 

حول دیوان رسیدگی به جرایم امنیت گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی نموده که قضیه م
عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محکمه شهری گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

خویش به اتفاق آرا متکی به دالیل فوق متهم آمر اکمال را در رابطه به قضیه ٣٠/٧/١٣٩٩
ز ابتدای ایام ) کود جزا ا٣٩١) ماده (١) کیلو شیر خشک طبق هدایت جز (٢٥اختالس مقدار (

) ماده ١نظارت و توقیفی به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به جزا و طبق فقره (
) کیلو شیر خشک اصدار حکم نموده است. اما قضیه ٢٥) کود مذکور به استرداد مقدار (٣٩٨(

نسبت عدم قناعت متهم قضیه محول محکمه استیناف والیت سمنگان گردیده محکمه در جلسه 
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) قانون تشکیل وصالحیت قوه ٥٤به اتفاق آرا حسب هدایت ماده (١٦/٩/١٣٩٩یی مورخ قضا
) قانون اجراات جزایی فیصله محکمه ابتدائیه دیوان رسیدگی به ٢٦٧) ماده (١قضائیه و فقره (

جرایم امنیت عامه را استینافآ تائید نموده است.
٩/١١/١٣٩٩حکم مورخ 

ولسوالی چهار بولک والیت بلخ به جرم تزویر محکومیت مدیر تدریسی دارالمعلمین
نمره کامیابی به ٧٥یکتن در پروسه رقابت آزاد در بست کمبود ریاست معارف اشتراک وبا اخذ 

ریاست معارف والیت بلخ  معرفی گردیده است. ریاست معارف والیت بلخ نسبت شکایت یکتن از 
ز در بست پنجم مدیریت تدریسی تربیه معلم اشتراک کننده گان از نتیجه پروسه امتحان که او نی

چهاربولک در پروسه رقابت اشتراک داشت از معرفی شخصی کامیاب خود داری می ورزد این در 
حالیست که به اساس معلومات ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی زون شمال شخص دومی 

ر استخدام با ترتیب اسناد تزویری در پروسه امتحان اشتراک نکرده و با تبانی مدیر استخدام و مامو
در بست پنج مدیریت تدریسی تربیه معلم چهاربولک معرفی میگردد متهمین قضیه به ارگانهای عدلی 
و قضایی معرفی  و قضیه محول محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ گردیده محکمه در جلسه قضایی 

) قانون تشکیل و ٦٣) ماده (٤خویش با کسب صالحیت از فقره (١٩/١١/١٣٩٩مورخ 
صالحیت قوه قضائیه به اتفاق ارا مامور مدیریت استخدام ریاست معارف را در قضیه تزویر اسناد 

قانون اجراات جزایی بری الذمه ٢٣٥کود جزا و ماده ٥بنابر عدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده 
قضیه سوء استفاده از سند دانسته و متهم مدیر تدریسی دارالمعلمین ولسوالی چهار بولک را در 

کود مذکور و ١٧کود جزا با رعایت بند سوم فقره دوم ماده ٤٤٣تزویری طبق فقره اول ماده 
کود ١٤قانون اجراات جزایی به مدت یک سال حبس تنفیذی و طبق فقره اول ماده ٢٠٩ماده 

انه دولت به خز١٣٩٦) معاشات برج اسد الی میزان سال ٣٤١٥١مذکور به استرداد مبلغ (
محکوم به مجازات نموده است. 

١٤/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 
به جرم فریبکاری محکومیت مدیر استمالک شاروالی والیت بغالن همراه با شریک جرمی 

اخذ رشوتو
) افغانی پول از نزد پدر یکی ازشهدا ١٥٠٠٠مدیر استمالک شاروالی پلخمری بعد از گرفتن مبلغ (

کرده اسناد انرا برایم میدهد، باالفعل از طرف نیروهای امنیت ملی که گویا زمین را طی مراحل 
از ٥٠٠٠گرفتار و در جریان تحقیق شریک جرمی اش نیز به اتهام فریب کاری از بابت اخذ مبلغ 

نزد متضرر گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه به محکمه ابتدائیه شهری 
خویش به اتفاق ارا متهمم ١٧/٨/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ والیت بغالن راجع گردیده 

) هزار افغانی مطابق ١٥٠٠٠مدیر استمالک شاروالی والیت بغالن را در قضیه اخذ رشوت مبلغ (
کود ٣٧٥ماده ٢) کودجزا با رعایت فقره ٣٨٥) ماده (١) و فقره (٣٧١) ماده (١فقره (٢بند 
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وقیفی به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ مذکور از ابتدای ایام نظارت و ت
کود ٧٢٥ماده ١افغانی معادل وجه رشوت و متهم دیگر را در قضیه فریبکاری وفق فقره ١٥٠٠٠

کود ٢١٥ماده ١با در نظر داشت بند ٢١٣ماده ٢فقره ١٢و ٨، ٧جزا با رعایت بند های 
نموده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین مذکور بمدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم جزا 

قضیه محول دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری والیت بغالن گردیده 
خویش به اتفاق آرا با حضور داشت طرفین دعوی ١٤/١٠/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 

قانون اجراات جزایی ٢٦٧ائیه و ماده قانون تشکیل و صالحیت قوه قض٥٤متکی به  حکم ماده 
حکم  صادره دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه والیت بغالن را در قسمت مدیر استمالک شاروالی 
تائید و در قسمت متهم دیگر نسبت خطا در تطبیق قانون نقض و استینافآ متهم را در قضیه واسطه 

٢٣٧کود جزا و رعایت ماده ٣٧٣ت ماده )  با رعای٣٧٢) ماده (١) فقره (١رشوت مطابق بند (
کود مذکور ٣٨٥افغانی جزای نقدی و مطابق ماده ٢٥٠٠٠قانون اجراات جزایی به پرداخت مبلغ 

افغانی معادل وجه رشوت محکوم به جزا نموده است ٥٠٠٠به پرداخت مبلغ 
٧/١١/١٣٩٩حکم مورخ 

ت در رشوت محکومیت یکتن از باشنده گان والیت ارزگان به جرم وساط
یکتن که موظف در یکی از  شرکت های ترانزیتی خصوصی بنام  نگین آسیا  بوده و بنا بر ظن 
وساطت در قضیه رشوت مبلغ صد میلیون تومان ایرانی به چند تن از موظفین پولیس مبارزه با مواد 

نی قضیه به مخدر والیت نیمروز از داخل شهر هرات دستگیر میگردد. قضیه بعد از طی مراحل قانو
محکمه ابتدائیه اختصاصی  مواد مخدر ارسال گردیده محکمه طی قراری خود را در زمینه  ذیصالح  
ندانسته و محل ارتکاب جرم یعنی محکمه شهر زرنج را ذیصالح پنداشته که متعاقبا قضیه محول 

١٧/١١/١٣٩٩دیوان امنیت عامه شهری والیت نیمروز گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) افغانی به پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر  ٣٥٠٨٧٧متهم را در قضیه وساطت رشوت مبلغ (

) ٢) فقره (١٢و ٧) کود جزا با رعایت بند (٣٧٢ماده (٢) فقره ٥) و بند (٣٧٣طبق حکم ماده (
به ) کود مذکور به مدت یکسال و دوماه حبس تنفیذی محکوم و٢١٥) ماده (١) و بند (٢١٣ماده (

) ١٢و ٧) کود جزا با رعایت بند (٤٨٠)ماده (١اتهام عدم اطالع دهی از وقوع جرم طبق فقره (
) کود مذکور به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢١٥) ماده (١) و بند (٢١٣ماده (٢فقره 

)کود  مذکور جزای شدید تر که همان یکسال و ٧٣محکوم به مجازات نموده. و مطابق به ماده (
) ٦٨) ماده (٢ه میشود باالیش قابل تطبیق و تنفیذ دانسته شده  است و همچنان وفق فقره (دوما

) کود مذکور متهم مکلف به پرداخت جریمه معادل وجه ٣٨٥)  ماده (١کود جزا و مطابق به فقره (
رشوت به حساب دولت گردیده است.
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ن فساد اداری  محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگیفعاليتهاي قضائيگزارش 
گزارش

) ٣٠/١١/١٣٩٩الی ٣/١/١٣٩٩فساد اداري از تاريخ (سنگین محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم
هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد)٢٥(تعداد
ه  از صالحیت وظیفوی ،  اخـذ  سوء استفادبه اتهام نفر) ٧١در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

رشوت ، اختالس ، عدم استفاده صالحیت ، تزویر و عدم رعایت قانون  گرفتار شده و از این تعداد 
مورد محاكمه قـرار  ) تن ٤٧حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٢٤(

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وگرفت
 نفر.٩الی یکسال سالسه ماهحبس
 نفر ٢٦حبس یکسال الی پنج سال.
 نفر.١١حبس پنج سال الی شانزده سال
 نفر.١محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی میشود) ١٤٨٧٢٨٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

فساد ادارییم سنگین به جرامحکمه استیناف مبارزه اجراآت ) بیانگر آمار٦جدول شماره (
تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد 
جریمه نقدیمتهم

محکومین جرایم 
نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

ک 
سه ماه الی ی
سال حبس

٢٣٢٢ ١ ٩ ٣ ١٣ ٤ ١٧ ١٢
سوء استفاده 

ز صالحیت ا
وظیفوی

١

٩٦٧ ٤ ١ ١ ٦ ١ ٧ ٢ اختالس ٢
١٤٨٤٠٠٠ ٧ ١٤ ٣ ٢٤ ١٧ ٤١ ٨ اخذ رشوت ٣

٢ ٢ ١ عدم استفاده از 
صالحیت ٤

٢ ٢ ٢ ١ عدم رعایت 
قانون ٥

٢ ٢ ٢ ١ تزویر ٦
١٤٨٧٢٨٩ ١ ١١ ٢٦ ٩ ٤٧ ٢٤ ٧١ ٢٥ مجموعه

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٩(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمود، نواقص و عدم لزوم اقامه دعوی خالهای تحقیقاتٰی 
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مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاستینافی محکمه یبیانگر قرار های قضا)٧(جدول شماره
١٣٩٩در سال 

مرجع مربوط
سبب قرار

تعداد متهم عداد قضیهت نوع قضیه و عدم لزوم نواقص،خال شماره
اقامه دعوی

ارنوالی ٣ ٤ ٣ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ١ ٦ ١ اختالس ٢
ارنوالی ٢ ٥ ٢ پولشویی ٣
ارنوالی ٢ ٢٣ ٢ رشوت ٤
ارنوالی ١ ١ ١ انتقال غیر قانونی پول

٩ ٤٤ ٩ مجموعه
رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری استیناف همحکمصادره ای از احکام نمونه هخالصه 

٨/١١/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت رئیس شرکت ساختمانی به جرم تزویر و چپاولگری 

آسمایی والیت کابل از )١٠١(انک اسالمی افغانستان ذریعه مکتوب خویش عنوانی قوماندانی زون ب
که شخصی با همکاری اطالع میدهد و مینگارداز بانک ی ) دالر امریکای٨٤٥٠٠٠سرقت مبلغ ( 

بانک اسالمی افغانستان حساب افتتاح کرده و بعدا پول گزافی را توسط چکمنسوبین مربوط در 
که متهمین قضیه به ارگانهای عدلی وقضایی جعلی از حساب بانک اسالمی افغانستان به سرقت برده 

ئیه  رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری گردیده محکمه معرفی میگردند قضیه محول محکمه ابتدا
متهم کارمند بانک اسالمی و متهم رهنمای معامالت را در ٥/٤/١٣٩٩در جلسه قضایی مورخ 

) قانون اساسی ماده ٢٥اتهام فریبکاری و معاونیت در اختالس نسبت فقدان دالیل الزام طبق ماده (
یی بری الذمه دانسته ولی تنها متهم رهنمای معامالت را در ) قانون اجراات جزا٥) کدجزا وماده (٥(

) کد جزا به مدت شش ماه حبس تنفیذی ٥٩) و ماده (٤٣٩اتهام معاونیت در تزویر طبق ماده (
) کد جزا ٥٣) با رعایت ماده (٧١٤ومتهم رئیس شرکت را به اتهام شروع به چپاولگری طبق ماده (

) کد جزا به مدت یکسال و ٤٣٧تزویر چک طبق ماده (به مدت ششماه حبس تنفیذی و دراتهام
) کد جزا به مدت یکسال ودوماه ٤٣٧ششماه حبس تنفیذی و در اتهام تزویر تذکره طبق ماده (

حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده  از اینکه جرایم با هم مرتبط و غیر قابل تجزیه میباشند طبق 
کسال و ششماه حبس تنفیذی باالیش قابل تنفیذ دانسته ) کود جزا  جزای شدید تر یعنی ی٧٣ماده (

شده است اما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین قضیه محول محکمه استیناف رسیدگی به جرایم 
فیصله محکمه ابتدائیه ٨/١١/١٣٩٩سنگین فساد اداری گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

ن تائید نموده است .رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری را در مورد متهمی
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ه اختصاصی ابتدائیهگزارش اجراآت قضائی محکمالف: 
گزارش ١.

) ٣٠/١١/١٣٩٩الی ١/١١/١٣٩٩مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ (همحكمۀ ابتدائي
مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ) دوسيۀ ٩٨تعداد (
به اتهام قاچاق و نفر) ١٤٠. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ٥گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل ١٣٥یافته و (برائت

محکوم گردیده اند. 
 نفر.١حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.٥٦سال٥سال الی ١حبس
 نفر.٦٤سال ١٦سال الی ٥حبس
 نفر .٩سال ٢٠سال الی ١٦حبس
 نفر.٥سال ٣٠سال الی ٢٠حبس
مواد ) کیلوگرام٥٣٣٠،٦٢٥(مقدار حکم به محو قضایای فوق الذکر همچنان به ارتباط

شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر لیتر ) ٣٩٢،١٥٤مخدر و(
دالر آمریکائی میشود.٦١٨٠(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (
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سکرات و مواد مبارزه با ماختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٩سال دلودر ماهمخدر 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

تعداد محکومین  به حبس تنفیذی

تعداد 
محکومین

جزای
نقدی

تعداد 
بری 
الذمه

تعداد 
متهم

٣٠-٢٠
سال حبس

٢٠-١٦
سال حبس

٥
سال حبس١٦-

١
-٥

سال حبس

سه ماه الی یکسال

١ ١ ٣٦ ٢١ ١ ٦٠ ١٥٧٤ ٤ ٦٤ ١١٣،٣٤٣ ٤٣ مت 
امفتامین ١

٣ ٨ ١٤ ٢٢ ٤٧ ٣٤٤٥ ١ ٤٨ ٢٥٧،٨٦٢ ٣٤ هیروئین ٢

١ ٢ ٣ ٣ ١٠٠،٢ ٢ مورفین ٣

٣ ٣ ٥١٦ ٣ ١١٢،٩٢٣ ٢ تریاک  ٤

٦ ١ ٧ ٦٤٥ ٧ ١١٨٦،٢٥ ٧ چرس  ٥

٦ ٦ ٦ ٣٥٥٨،٥ ٥ بنگدانه و 
خشخاش ٦

١ ٣ ٤ ٤ ١٦،٨ gr ١ شیشه  ٧

١ ١ ٢ ٢ ١،٣٨٧ ٢ Kتابلیت  ٨

١ ١ ١ ٧٣،٦٥٤LT ١ تیزاب ٩

٢ ٢ ٢ ٣١٨،٥ LT ١ مشروبات 
الکولی ١٠

٥ ٩ ٦٤ ٥٦ ١ ١٣٥ ٦١٨٠ ٥ ١٤٠ ٥٣٣٠,٦٢٥ ٩٨ مجموعه

مسکرات وموادمخدر.قضایای رسیدگی اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
٢٧/١٠/١٣٩٩حکم مورخ 

گرام مت امفتامین ٢١گرام هیروئین و ٦گرام چرس ، ٢٤سه سال حبس به اتهام قاچاق مقادیر 
موظفین مبارزه با مواد مخدر والیت بلخ طی یک پالن منظور شده بخاطر جلوگیری از فروش مواد 

حین چک و کنترول درجمع معتادین یک نفر مخدر به ساحه دروازه بلخ توظیف شده که در 
گرام ٢٤گرام شیشه ٢١متهم مقدار فروشنده مواد مخدر را باالفعل گرفتار می نمایئد و از نزد 

گرام هیروئین دریافت و متهم به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد. قضیه محول ٦چرس و 
ده محکمه درجلسه قضایی مورخ محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات گردی
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در حال حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق ارا متهم  را در قبال اتهام حیازت ٢٧/١١/١٣٩٩
کود جزا اعتبار از ایام نظارت و توقیفی ٣٠٣ماده ٢فقره ٣گرام مت امفتامین طبق بند ٢١مقدار 

ماده ١م هیروئین  طبق بند گرا٦بمدت یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و در قبال قاچاق مقدار 
١گرام چرس طبق بند ٢٤کود جزا به مدت یک سال حبس تنفیذی و در قبال قاچاق مقدار٣٠٢
کود جزا ملزم  به پرداخت مبلغ پنج هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات ٣٠٥ماده ١فقره 

کود جرا  به مدت یک ٣١١نموده و در قبال فروش مواد مخدر باالی معتادین وسائر اشخاص طبق  
کود جزا  مدت مجموعی ٧٥سال وشش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده که  طبق ماده 

گرام مت امفتامین و برعالوه جریمه نقدی ٢١سه سال حبس تنفیذی از بابت فروش و قاچاق مقدار 
) قانون مبارزه با ٣٢(طبق مادهباالیش  قابل تطبیق و تنفیذ است. و نیزیک سیت مبائیل بدست آمده 

) قانون مبارزه با مواد مخدر قابل ١٩مواد مخدر قابل مصادره و مواد مخدر بدست آمده طبق ماده (
محو دانسته  شده اند.

٢٥/١١/١٣٩٩حکم مورخ 
گرام مت امفتامین ١٣سه سال حبس به اتهام حیازت مقدار  

١٣فتم امنیتی پولیس  یکنفررا با مقـدار موظفین مواد مخدر زون نمبر یک  طی عملیاتی در حوزه ه
گرام مت امفتامین، یک قبضه بم دستی امریکائی و یک عدد ترازوی دیجیتلی گرفتار می نماینـد و  
متهم  طی اظهارات خویش شریک جرمی اش را معرفی نموده که بعداً شریک جرمی اش  نیز به جرم 

مده  را اهل خبره مت امفتامین تثبیـت  فروش مواد مخدر باز داشت می گردد. مواد مخدر بدست آ
نموده اند متهمین به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و  قضیه به محکمه ابتدائیه اختصاصـی مبـارزه   

بحضور ٢٥/١١/١٣٩٩علیه مواد مخدر مسکرات ارجاع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
گرام مت امفتامین طبق ١٣زت مقدار داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متهم را در قبال حیا

کد جزا اعتبار از ایام نظارت و توقیفی بمدت هفت سال ٨٣با رعایت ماده ٣٠٣ماده ٢فقره ٣بند 
کد جزا بمـدت  ٥٣٠و شش ماه حبس تنفیذی و در قبال نگهداری یک قبضه بم دستی طبق ماده 

زا مدت مجموعی سیزده سـال  کد ج٧٥پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی طوریکه طبق  حکم ماده 
و هشت ماه حبس تنفیذی در قضایای متذکره باالیش قابل تطبیق و تنفیذ مـی باشـد محکـوم بـه     

فقـره  ٣گرام مت امفتامین طبق بنـد  ١٣مجازات نموده است ومتهم  دیگر در قبال قاچاق مقدار 
فیـذی و در قباـل   کد جزا اعتبار از ایام گرفتاری بمدت یک سال و شش ماه حبس تن٣٠٣ماده ٢

کد جزا بمدت یک سال و شـش  ٣١١فروش مواد مخدر باالی معتادین و سایر اشخاص طبق ماده 
کد جزا مدت مجموعی سه سال حبس تنفیذی باالیش قابـل  ٧٥ماه حبس تنفیذی طوریکه طبق ماده 

وسیله تطبیق و تنفیذ می باشد محکوم گردیده است. و  یک سیت مبائیل معه سیم کارت های آن که 
قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات قابل مصادره و مـواد  ٣٢ارتباط با قاچاقبران بوده طبق ماده 

قانون فوق الذکر قابل محو دانسته شده است.١٩مخدر بدست آمده طبق ماده 
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مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 
. گزارش١

) ٣٠/١١/١٣٩٩الی ١/١١/١٣٩٩(ليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخاستیناف مبارزه عمحكمۀ
) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها ٨٨تعداد (
به اتهام قاچاق و نفر) ١٣٠صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (های الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ١٤گرفتار شده و از این تعداد (قال مواد مخدرانت
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل ١١٦برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.
 نفر.٤٢سال ٥سال الی ١حبس
  نفر.٥٣سال ١٦سال الی  ٥حبس
 نفر.١٠سال  ٢٠لی  سال ا١٦حبس
 نفر .١١سال ٣٠سال الی  ٢٠حبس
 مواد ) کیلوگرام٤٠٩٨،٨٧٨مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر

.شده استانواع مواد مخدر نیز صادر قرص تابلیت کی ) (٦٠٠مخدر و
دالر آمریکائی میشود٣٣٥٣(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

مبارزه با مسکرات و مواد اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢شماره (جدول
١٣٩٩سال دلوماهمخدر طی 

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

تعداد متهم

٣٠-٢٠
حبسسال 

١٦
-٢٠

حبسسال 

٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

حبسسال 

١ ٣٢ ١٧ ٥٠ ٤١٤ ٨ ٥٨ ٧٥،٢١١ ٤٣ مت امفتامین ١

٩ ٨ ٧ ١٧ ٤١ ٢٠٣٣ ٦ ٤٧ ٣٤٠،٤٣٧ ٣٠ هیروئین ٢

١ ٢ ١ ٤ ٥١٨ ٤ ١٨٠،١٥ ٣ تریاک ٣

١ ٤ ٦ ١١ ١١ ٢٤٢٩ ٥ چرس ٤

١ ٢ ٣ ٣ ١٠٣ ٢ مورفین ٥

٤ ٤ ٣٨٨ ٤ ٦٤٠،٧٨/kg
٦٠٠ قرص ٣ Kتابلیت  ٦

٢ ٢ ٢ ٣٠٠ gr ١ شیشه ٧
١ ١ ١ ٣٣٠ ١ بنگدانه ٨

١١ ١٠ ٥٣ ٤٢ ١١٦ ٣٣٥٣ ١٤ ١٣٠ ٤٠٩٨،٨٧٨ ٨٨ مجموعه
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.مسکرات وموادمخدررسیدگی قضایای استینافاختصاصی محکمۀحکم صادره خالصه : ٢
٢٧/١١/١٣٩٩حکم مورخ 

گرام مت ٥٢٦کیلو گرام هیروئین و مقدار ٤،٢٨٦اق مقدار شانزده سال حبس به اتهام قاچ
امفتامین

والیتمخدرموادعلیهمبارزهپولیسمدیرتبهتحقیقاتواطالعاتادارهتیلفونیاطالعاساسبه
اطالعاثرازطالمقداریوکرستالنوعهیروئیننامتحتمخدرموادمقداریاینکهبرمبنیهرات
درآمدهدستبهتندومظنونیتبههراتوالیتشاروالیپنجمناحیهازتحقیقاتواطالعاتاداره
،بودههراتوالیتدرمخدرموادعمدهقاچاقبرانازیکیکهمخدرمواداصلیمالکقضیهبهپیوند
وشواهداسنادباکهمینمودارسالکشورازخارجبهمختلفروشهایوتکتیکبارامخدرمواد
محولقضیهگردیده.معرفیوقضاییعدلیارگانهایبهوگرفتارالزامیتبرمبنیکافیکمدار

مورخقضاییدرجلسهمحکمهگردیدهمسکراتومخدرموادبامبارزهابتدائیهمحکمه
(وگرام)٥٧٤()،٦٤٤(مقدارقاچاقاتهامقبالدررامتهماراءاتفاقبهخویش١/١١/١٣٩٩

درباجزاکود٦١مادهرعایتو٣٠٢ماده١فقره٥و٤بندطبقهیروئینگرامکیلو١،٢٤٠)
)٥٢٦(مقداراتهامقبالدروتنفیذیحبسسالدهبمدتمخدرموادباقانون٥٩مادهداشتنظر

مبارزهقانون٥٩مادهوجزاکد٦١مادهرعایتبا٣٠٢ماده٢فقره٥بندطبقامفتامینمتگرام
مقدارقاچاققبالدروتنفیذیحبسروز)یکوماهدووسال)(یازدهبمدتمخدرموادبا
بمدتالذکرفوقموادرعایتباجزاکد٣٢ماده١فقره٥بندطبقهیروئینگرامکیلو)١,٣٢٨(

٣٠٢ماده١فقره٣بندطبقهیروئینگرام٥٠٠مقدارقاچاقاتهامقبالدروتنفیذیحبسسال)(ده
استخداممورددروتنفیذیحبس)سال(پنجبمدتمذکورقانون٥٩و٦١موادرعایتواجزکد

حبس)سال(پنجبمدتجزاکد)٣١٠(ماده)١(فقرهطبقمخدرموادانتقالغرضاشخاصوافراد
ماهدووسال(شانزدهکهشدهدادههایجزایمجموعجزا،کود)٧٥(مادهطبقومحکومتنفیذی

معهمبایلسیتیکواستشدهدانستهتنفیذوتطبیققابلباالیشمیشودتنفیذیحبسروز)کیو
محوبهوشدهدانستهمصادرهقابلمخدرموادبامبارزهقانون)٣٢(مادهطبقآنهایکارتسیم
کمهمحبهقضیهطرفینقناعتعدمنسبتقضیهامااستگردیدهاتخاذتصمیمآمدهبدستمواد

جلسهدرمحکمهگردیدهمحولمسکراتومخدرموادجرایمبهگیرسیدهاستینافاختصاصی
قوهصالحیتوتشکیلقانون)٥٤(مادهبهمتکیآراءاتفاقبه٢٧/١١/١٣٩٩مورخقضائیعلنی

تائیدراابتدائیهمحکمه١/١١/١٣٩٩مورخفیصلهجزائیاجراآتقانون)٢٦٧(مادهوقضائیه
.استهنمود
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٧/١١١٣٩٩مورخحکم
هیروئینگرامکیلو٧،٥وتریاکگرامکیلو٢١،٥مقدارقاچاقاتهامبهحبسسالچهاروبیست

یک شبکه قاچاقبران مواد مخدر تحت کار کشفی و اوپراتیفی امریت عمومی اطالعات و تحقیقات 
، در جریان تحقیقات کشفی تثبیت ریاست قطعات خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر قرار داشته

گردیده که  یکی از قاچاقبران مواد مخدر در ولسوالی ارگو والیت بدخشان به همکاری از شرکای 
قاچاق مواد مخدر خویش و مالک البراتواردر قریه ده مگس ولسوالی  ارگو هیروین تولید و توسط  

رتباط با قضیه متهم اصلی گرفتار و به انتقال دهنده گان به ولسوالی ارگو قاچاق مینماید. به ا
ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد 

متهم را در ارتباط قاچاق ٢٦/٩/١٣٩٩مخدر گردیده  و محکمه درجلسه قضایی مورخ 
) کود جزا بمدت ٣٠٤) ماده (١) فقره ( ٦) کیلوگرام تریاک طبق بند ( ٢١،٥٠٠مقدار(

)١(فقره)٥(بندصراحتطبقهیرویین) کیلوگرام٧،٥٠٠شانزده سال حبس تنفیذی در قضیه  ( 
طوریجزاکود)٧٣(مادهنظرداشتدرباتنفیذیحبسسالپنجبمدتجزا)کود٣٠٢(ماده

تریاککیلوگرام)٢١,٥٠٠(بهایمحکومبابتازتنفیذیحبسسالشانزدهمدتکهنمودهمحکوم
ومخدرموادبامبارزهقانون)٣٢(مادهصراحتطبقهکذامیباشدتنفیذوتطبیققابلباالیش

قضیهطرفینعدمنسبتقضیهاماگردیده.حکماصدارنیزآمدهبدستاشیایمصادرهبهمسکرات
جلسهدرمحکمهوگردیدهمخدرموادومسکراتعلیهمبارزهاستینافاختصاصیمحکمهمحول
خویش بحضورداشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متکی به ماده ٧/١١/١٣٩٩مورخقضایی

) قانون مبارزه با مواد مخدر و ١٧) ماده ( ٢) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فقره ( ٥٤( 
محکمه ٢٦/٩/١٣٩٩) قانون اجراات جزائی فیصله مورخ ٢٦٧) ماده (١مسکرات و فقره (

ابتدائیه رسیدگی به جرایم مواد مخدر و مسکرات را نقض و استینافا متهم  را در ارتباط قاچاق 
) و رعایت ٣٠٤) ماده ( ١) فقره ( ٦) کیلوگرام تریاک طبق صراحت بند ( ٢١،٥٠٠مقدار ( 
ال ) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی  بمدت ( بیست و چهار ) س٨٣-٦١-١٧مواد ( 

mam٦) کیلوگرام پرستامول ، کافین ، نرکوتین ٧,٥حبس تنفیذی و به  اتهام قاچاق مقدار ( 
) ٥٢-٥٠) بادرنظرداشت موارد ( ٣٠٢) ماده (١) فقره (٥تحت نام هیروئین طبق صراحت بند (

) کود جزابمدت هفت سال  شش ماه  حبس تنفیذی طوری محکوم بمجازات نموده ٨٣-٦١و ( 
) کود جزا شدیدترین حبس که عبارت ازمدت بیست و چهار سال حبس ٧٣ت ماده ( که با رعای

دانسته ) کیلوگرام تریاک می باشد، باالیش  قابل تطبیق و تنفیذ٢١،٥٠٠محکوم بهای مقدار (
شده  است.
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قضاوتمند سید معصوم خالصی
کوکب بخت قضاءکوکب بخت قضاء

ال ، چنـدین فتنـه و آشـوب بـود    ـدر ره آم
ین طرز عمـل ، ناشـی زسـلب اقتـدار    هست ا

در حقیقت ، خانه حکم و قضـاء ویرانـه بـود    
باز از نو، کوکب بخت قضاء تـا بنـده گشـت   
نیست اینجا ، جایگـاه مردمـان پسـت و رزل   

بهر حکم شان ، ز اهللا طالـب بخشـش شـدند    
می نمایند واقعا، کوشش که حیـرت آور اسـت  

ــاز    ــت ب ــد واران گش ــر امی ــد ب روزن امی
ین ذلــت و پســتی بــرون آورد دســتز آســت

خانه عدل قضـاوت ، خـرم و آبـاد گشـت     
دائمـا خــود را همــی داننــد مــدیون قضــاء 
هم فساد ، هم زورو رشوت باربست از این فضاء

جزمقام امـن و عـدل و جایگـاه  داد نیسـت     
مردم دانشور و بـا حشـمت و تـوقیر و عـدل    
گویمــت از مهربــانی ایــن حــدیث جــاودان

گفته های حضـرت پیغمبـر اسـت   این سخن از
خوبی و خیـر وصـالح  تـان بگـردد اشـکار     

عدل و تقوا و سعادت ، جزء پیوسـت شماسـت   
از شما هر لحظه ، بیش از پـیش باشـد انتظـار   
از کتاب پاک خود در وصـف و شـان اتقیـاء   

ــاء   ــی ری ــای ب ــدگان پارس ــت اال ، بن نیس
خاطرشان شاد و خوش ، از خلق نیکوی شماست

نـد پیشـرفت و رونـق کـار قضـاء     تا بـه بین 
این نیابت از مقام شـنا مـخ پیغمبـری اسـت     
ــر  ــما دارد نظ ــردار ش ــه ک ــرآن ب ــده ق دی
عطرآگین گل نشـان عـدل از بـوی شماسـت    

بود ایامیکه خورشـید قضـاء محجـوب بـود    
بود اشخاصـیکه مـی گفتنـد در آن روز گـار    
کارعدل و داد دائم ، بـی سـو سـامانه بـود    

یت از سـماء رخشـنده گشـت    ناگهان نور هدا
آمدند یک عده از قضات بـا تمکـین و فضـل   

در امورات قضا ء در زحمت و کوشـش شـدند   
طرز اجراآت شان اینجا به طـرز بهتـر اسـت    
پرچم عدل و قضـا ء گردیـد چنـدی اهتـزاز    

بــاز نیــروی قضــاء از ســلطه ادبــار اســت 
جمله مردم ، زین توجه خاطر شان شـاد گشـت  

ــرزمی  ــن س ــردم ای ــاءم ــد اظهاررض ن دارن
باردیگر حفظ گردید شـوکت و شـان قضـاء   

اینک اینجا جای ظلم و جای اسـتبداد نیسـت   
حالیا : ای عده قضـات بـا تمکـین و فضـل     
ایها القضـات : انـدر کشـور افغـان سـتان      
عدل یکروزه شصت سال عبـادت بهتـر اسـت   
گربگیرید از عـدالت در همـه اوقـات کـار    

ر دسـت شماسـت  کرسی عدل و قضاء امروز د
همچنانی کز عدالت تـا کنـون بگرفتـه کـار    
اصل دیگر اسـت تقـوا، گفتـه ذات کبریـاء    

با کرامت تر زجمله بندگان نـزد خـــــدا   
دیدگان جملگی هر روز و شب سوی شماسـت 

ــتر   ــار بیش ــم انتظ ــتند دائ ــرد و زن هس م
این امانت رانگهداری ،  نه کار سری سری است

ــریعت ، انت ــما دارد شـ ــتراز شـ ظاربیشـ
دیده پیغمبـر و اصـحاب او سـوی شماسـت    
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از شما یـک بـار غفلـت ، از دگرهـا بارهـا     
مشکل   الینحلی  در کار تـان موجـود نیسـت    
ــن  ــرواز ک ــرزن و پ ــدارت ، پ ــای اقت درفض

م و مسـرور سـاز  خاطر شـرح نبـی را خـرا   
ــه رســم داوری  ــد ب ــراز آی قاضــی عــادل ف
از فغان او دل کفـر و مسـلمان خـود شـود    
عزتم را زیـر پـای حـب جـاه و ماـل کـرد      
هر قدر ویرانـه گشـتم ، هـیچ آبـادم نکـرد     
وای برآن شرمسـاری ، وای بـر آن روز گـار   

هست هر روز قیامت ، فکری در این بـاره کـن   
یر و شر اسـت  هر کسی ، دانای کار خویش از خ

زانکه از ظلم و خیانت انکه پاک آمد کجاسـت  
الف تقواو تقـدس بـی اثـر ، نایـد بـه کـار       
اوست در دنیا و عقبـی ، کامیـاب و سـرفراز   

زانکه او زحمت کشد هر روز و شب در کارهـا  
فکر و ذکرش دائما از بهر بهبود قضـاء اسـت   
از تالش و زحمتش کار قضاء رو در بهی اسـت 

حقـا نمایـان مـی نمایـد از بهـار     سال خوش 
آنچنان کز التفات در حـق مـا بگرفتـه کـار    
ــتر  ــرت بیش ــه مه ــی ب ــا بیفزائ ــاریم ت انتظ

ــق از    ــدمتگار توفی ــراد خ ــه اف ــهإبرهم ل

از شما یک جو خطـاء از دیگـران خروارهـا    
ساحه کار شما ، فضل خـدا محـدود نیسـت    
قاضیا ! بهر خـدا چشـم عـدالت بـاز کـن      
ــاز ــر دور س ــت از رخ شــرع مطه گــرد ذل
ــری  ــاه محش ــدر دادگ ــه ان ــاد آن روزیک ی
صحنه محشر ز اشک دیـه اش گلگـون شـود   

گوید که این ظالم مـرا پاماـل کـرد   آن زمان 
هر قدر فریاد کـردم ، گـوش بـردادم نکـرد     
مدعی آن لحظه قران اسـت و قاضـی کردگـار   
ای برادر! شـکوه قـران درینجـا چـاره کـن     
حاجت روز قیامت چیست ، هر دم محشراسـت 
روی گفتارم نه تنهـا جانـب اهـل قضاسـت    
خوبی و نیکی زماـل و قـدرت ایـد آشـکار    

حال قدرت خویشتن را داشت بـاز هر که او در
همچنان اظهار شـکران مـی نمـایم بـار هـا      

ستاه ااالخص ازقاضی القضات که شخص خیرخوب
، حقا نشـان آگهـی اسـت    ابتکارش در قضاء

ــد وار    ــا امی ــارا واقع ــرده م ــایش ک کاره
حالیـا ! ای قاضـی القضـات باشـان و وقـار     
ــر  ــا نظ ــرده ای ، برم ــانی ک ــا کزمهرب باره

معصوم " طلبگاراست هر صبح و مسـاء دائما " 


