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از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه

١٩/١٢/١٣٩٩مؤرخ ) ٢٠٧٥- ٢٠٠٠متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:

موضوع: در مورد درج مشخصات تذکره الکترونیکی در وثایق:
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعـات  ٢٠/١١/١٣٩٩) مورخ ٦٨٩باالثر نامه شماره (

یاست محکمه استیناف والیت فراه و نظر تدقیقی پیرامون آن بشرح ذیل مواصلت استهدائیه ر
ورزیده است:

در تذکره های الکترونیکی نام، نام پدر، قوم، ملیت، سال تولد و شـماره مسلسـل درج   ((
گردیده اما شماره ثبت، صفحه جلد و محل سکونت در آن درج نمی باشد و نیاز به دستگاه 

ائیه و معلومات میباشد که این موضوع نیز نیاز به انترنت و برق مـنظم  یا پسورد سایت احص
) مـورخ  ١٧١دارد و از جهتی در کتاب رهنمای وثایق مستند بـه متحـدالمال شـماره (   

داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه تذکر رفته است که نمبر التینی تذکره که ٢٤/٢/١٣٦٠
قوقی نبوده در وثایق گرفته نشود بنـاًء مقـام   سریال نمبر مطبعه صکوک است حایز اعتبار ح

محترم طوریکه الزم دانند راهنمائی خواهند فرمود.
طوریکه استهدائیه متذکره تحت غور و مداقه قرار گرفت در مورد ذیالً ابـراز  -نظر تدقیقی:
نظر میگردد:

ار بیشتر تذکره الکترونیکی محصول تکنالوژی عصر نوین محسوب گردیده و از اعتماد و اعتب
در مراجع رسمی بر خوردار می باشد مزید بر آن در این تذکره احتمال تقلب، جعل و تزویر 
کمتر به نظر میرسد، درج مجموع مندرجات ظاهری صفحه تذکره به شمول سـریال نمبـر   
غرض توثیق در وثیقه اشکال ندارد و در صورت مشکوک وانمود شدن تـذکره، محـاکم   

می به دیتابیس اداره ثبت احوال نفوس، تذکره و یا هم مندرجات آنرا میتوانند الی دسترسی رس
طی مکتوب رسمی از طریق خویش به مراجع مربوط غرض معلومات از صحت و سـقم آن  
ارسال و اطمینان حاصل نمایند، در غیر آن نیاز به تائید مرجع  ذیربط نیز دیده نمی شود.این 

)بود نظر تدقیقی که فوقاً ارائه گردید.)

از متحدالمالهای ستره محکمه



٤

مقام محترم ٢٨/١١/١٣٩٩مطلب مورد استهداء توأم با اصل نظر تدقیقی در جلسه مورخ 
) هدایت ذیل صدور یافت:٩٤٤شورایعالی مطرح که طی تصویب شماره (

(( نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است، به عموم محاکم استیناف و مراجع 
مربوط متحدالمال گردد.))  

رج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط مراتب مند
تعمیم میگردد تا آن را به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع اجـراأت مقتضـی و   

قانونی بعمل آورند.

ستره محکمهاز متحدالمالهای
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لیکنه: قضاوتوال عنایت اهللا حافظ

د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)د اسالمي شریعت موخې (مقاصد)
)٢٧(

شپم پرکی
د موخو (مقاصدو) قواعدد موخو (مقاصدو) قواعد

فهرست:

٦.................................................مانااصطالحياولغويېقاعدد: مطلبیلوم
٧......................................................................قاعدهفقهي: مطلبمېدوه
٧......................................................................قاعدهاصولي: مطلبمېیدر
٨....................................................................قاعدهمقصدي: مطلبلورم
٨............................................کهیاترمنېقاعدمقصدياوفقهيد: مطلبمپن

٩...........................................کهیاترمنېقاعدمقصدياواصوليد: مطلبمشپ

د فقهې او اصول فقهې علماوو د فقهي او اصولي قواعدو په ترتیبولو کې تر ېره بریده هه 
مېر ستر کتابونه هم لیکل شوي، خو د مقاصدو د قواعدو په اه کې او په دې ر کې ېر ش

په وخت کې یاده برخه مستقل علم نه یپخوانیو علماوو که ېر ه نه دي کي چې د هغو
شمېرل کېده، اما زمو په زمانه کې دا چې په دې اه ېرې ېنې او د پوهنتونونو د محصلینو 

د دورو په ل کې  شمېر علمي ېنیزې لیکنې اله لورې د لیسانس، ماستر او دکتور
لیکنه (د مقاصدو قواعد د اوشوې، چې په دې ل کې د دکتور عبدالرحمن الکیالني د دکتور

امام شاطبي له نزده) تر سرلیک الندې د یادولو و بولم.

داسالمي شریعت موخې(مقاصد)
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 ه چې دلته اوس دماو کومه هسو روانه ده، هغه دا ده چې د اسالمي شریعت مقاصد تا
ته د قواعدو په شکل سره واندې کو، بناًء دا د تېرو لیکنو بیالې بیانول نه دي اما ویلي شو 

چې د قواعدو په ول سره د تېرو لیکنو نچو دی.
د پورته غوتنې د ال ه روانتیا په موخه مو دا پرکی په دوو مبحثونو سره په الندې توه 

وېشلی دی:
ې تعریف او د هغې ایکه د فقهي او اصولي قاعدې سرهلومی مبحث: د مقصدي قاعد

دوه ېم مبحث: د مقصدي قواعدو واندې کول
لومی مبحث: د مقصدي قاعدې تعریف او د هغې ایکه د فقهي او اصولي قاعدې سره

یاد مبحث کې د مقصدي قاعدې تعریف او د هغې ایکه د فقهي او اصولي قاعدې سره د 
سره په الندې توه ستاسې مخ ته دم:شپو مطلبونو په لرلو

لومی مطلب: د قاعدې لغوي او اصطالحي مانالومی مطلب: د قاعدې لغوي او اصطالحي مانا
لومی: د قاعدې لغوي مانا 

قاعده په لغت کې د یو شي اصل، بنیاد او بنس ته ویل کېي، لکه عربان چې وايي: قواعد 
وإِذْ ﴿رمايي: البیت(د کور بنسونه)، ددې مانا لپاره دلیل دا قول د اهللا جل جالله دی چې ف

ژباه: او کله چې ابراهیم علیه السالم او ١﴾...يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ
٢ورسره اسماعیل علیه السالم د بیت اهللا بنیادونه اوچتول...

کلي امر قاعده مفرده کلمه ده چې جمع یې قواعد راي او همدا شان د قاعدې اطالق پر هغې
٣باندې هم کېي چې په خپلو جزئیاتو باندې پلی کېي.

دوه ېم: د قاعدې اصطالحي مانا
٤قاعده هغې کلي حکم ته ویل کېي چې په خپلو ولو غو باندې پلی کېي.

.۱۲۷البقرة /١
د قرآنکریم کي په کي او روانه ژباه، جانباز سرفراز.٢
، مادة قعد،.۶۱-۹/۶۰، مادة قعد. او تاج العروس، ۱۱/۲۳۹ووره! لسان العرب، ٣

، ۱ات، لالمام علي بن محمد الجرجاني، ابراهیم األباري، دار الکتب العربـي، بیـروت، ط  وور! التعریف٤
.۱/۲۱۹هـ، ۱۴۰۵

داسالمي شریعت موخې(مقاصد)
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دوه ېم مطلب: فقهي قاعدهدوه ېم مطلب: فقهي قاعده
م فقهي قاعده په لن تقنیني نص کې هغه کلي فقهي اصل دی، چې په داسې عام تقنیني حک

١باندې مشتمل وي چې محتوا یې په پېو باندې د پلي کېدو و وي.

یا په بل عبارت سره، فقهي قاعده په یوه عامه مسئله کې هغه حکم ته ویل کېي، چې د یادې 
٢مسئلې الندې د نورو  وو مسئلو حکم ترې پېژندل کېي.

د فقهي قاعدو ينې بېلې په الندې توه دي:
ژباه: شرعي حکمونه د مکلف موخو سره تلي دي. ٣ها) (األمور بمقاصد- ۱
ژباه: په شک سره یقین له منه نه ي.٤(الیقین الیزول بالشک) - ۲
ژباه: سختي آسانتیا راولي.٥(المشقة تجلب التیسیر) - ۳
ژباه: د امام تصرف د خپل رعیت په اه ٦(تصرف االمام علی الرعیة منوط بالمصلحة) - ۴

پورې تلی.مصلحت 
ينې داسې فقهي قواعد هم شته چې مقصدي قواعد ل کېي لکه:

ژباه: د مصلحتونو په السته راولو باندې د ٧(درء المفاسد أولی من جلب المصالح) - ۱
مفاسدو لرې کول لوميتوب لري.

و ژباه: کله چې د دوو مفاسد٨(اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتکاب أخفهما) - ۲
ترمن کر پې شي، ستر فساد به د کوچني فساد په کولو سره دفع کوالی شي.

درېیم مطلب: اصولي قاعدهدرېیم مطلب: اصولي قاعده
اصولي قاعده هغه کلي اصل دی چې د هغې په وسیله فقیه کوالی شي د تفصیلي دالیلو خه 

١شرعي حکمونه استنباط کي.

.۲/۹۶۵م، ۲۰۰۴، ۲المدخل الفقهي العام، د مصطفی الزرقا، دار القلم، دمشق، ط١
.۴۳م، ۲۰۰۴، ۶القواعد الفقهیة، د علي الندوي، رسالة ماجستیر، دار القلم، دمشق، ط٢
.۱/۲۲. او األشباه و النظائر البن نجیم، ۱/۱۵شباه و النظائر، للسیوطي، األ٣
٤ ،مراجع، لوم ین۱/۶۰. او دوه یمه، ۱/۸۶مخ.
٥ ،مراجع، لوم ین۱/۸۴او دوه یمه، ۱/۱۲۸مخ.
٦ ،مراجع، لوم ین۱/۱۳۷. او دوه یمه، ۲۰۲/ ۱مخ.
.۲/۹۹۶المدخل الفقهي العام، ٧
.۱/۹۸اه و النظائر البن نجیم، األشب٨

داسالمي شریعت موخې(مقاصد)
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د اصولي قاعدو ينې بېلې په الندې توه دي:
ژباه: مطلق به ترهغې پورې په ٢جری علی اطالقه ما لم یرد دلیل علی التقیید) (المطلق ی- ۱

خپل مطلقوالي باندې روان وي ترو چې یې د مقیدوالي دلیل نه وي راغلی.
ژباه: امر په ٣(األمر یدل علی الوجوب، وال یصرف عن الوجوب الی غیره اال بقرینة)- ۲

ه له واجبوالي خه نه را رول کېي. واجبوالي داللت کوي او له قرینې پرت
ژباه: نهې تکرار او فوري والی افاده کوي.٤(النهي یفید التکرار والفور) - ۳

لورم مطلب: مقصدي قاعدهلورم مطلب: مقصدي قاعده
مقصدي قاعده د اسالمي شریعت د مختلفو دالیلو خه اخېستل شوې هغه کلي مانا ده چې د 

٥رې تحقق مومي.شارع اراده د هغې د حکمونو د پلي کېدو له ال

پنم مطلب: د فقهي او مقصدي قاعدې ترمن ایکهپنم مطلب: د فقهي او مقصدي قاعدې ترمن ایکه
٦فقهي او مقصدي قاعده په الندې چارو کې سره ورته والی لري:

فقهي قاعده هغه کلي نظریه ده چې یو عام حکم په داسې توه بیانوي، چې ددې قاعدې - ۱
مقصدي قاعدې د اینو په ولو جزئیاتو باندې پلی شي، چې همدغه د کليوالي اننه د 

اننو خه شمېرل کېي.
د فقهي او مقصدي قاعدې موخه یوه ده، چې په پېو او مسایلو کې د شارع د ارادې او - ۲

غوتنې سره سم، د شرعي حکم پېژندنه ده.
دواه قاعدې هغه وسيلي دې چې مجتهد سره په هغو ایونو کې چې نص شتون نه لري - ۳

مخاطب لفینو ته هغه شرعي حکم رند کي چې شارع پرېمرسته کوي، ترو مک
.ديرولي

١فقهي او مقصدي قاعده په الندې چارو کې یو له بل خه جال کېي:

، ۱قواعد المقاصد عند االمام الشاطبي، د عبدالرحمن الکیالني، أطروحة دکتوراه، دارالفکر، دمشـق، ط ١
.۳۳م، ۲۰۰۰

.۱/۲۰۵اصول الفقه االسالمي، د وهبة الزحیلي، ٢
.۱/۲۱۵مخکین مرجع، ٣
.۱/۲۳۱مخکین مرجع، ٤
.۵۵قواعد المقاصد، ٥
.۶۸-۶۷کین مرجع، مخ٦

داسالمي شریعت موخې(مقاصد)
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فقهي قاعده هغه شرعي کلي حکم بیانوي چې له هغې خه ېری جزئي هغه حکمونه - ۱
ه بیا داسې نه ده، ترالسه کېي چې د کلي حکم مانا په کې شتون ولري، خو مقصدي قاعد

که هغه شرعي کلي حکم نه بیانوي چې له هغې خه دې د جزئیاتو حکم په فرعي مسایلو 
هغه حکمت بیانوي چې شارع د تشرېعي حکم له بیانولو خه د ،کې و پېژندل شي، بلکې هغه

هغې غوتنه کوي.
عده باندې استناد د مقصدي قاعدې پر خالف، د احکامو په استنباط کې یواې په فقهي قا- ۲

که جواز نه لري چې هغه کلي نه بلکې اغلبي قاعده ده.
د مقصدي قاعدې مرتبه له فقهي قاعدې خه که لوه ده چې موخې پر وسایلو - ۳

لومیتوب لري، فقهي قاعده عادتاً حکم او مقصدي قاعده موخې او حکمتونه بیانوي.
چې ول دې پرې اتفاق ولري، خو مقصدي فقهي قواعد د فقهاوو ترمن هغه ر نه دی- ۴

قواعد ددې کبله چې په ولو شرعي مختلفو بابونو کې شتون لري او په ېرو جزئیاتو مشتملې 
دي، یادو قواعدو ته یې داسې مرتبه او اعتبار ور بلی چې د یو عام نص سره په داسې توه 

ول شوی.ورته والی لري چې مجتهد د هغوي د مضمون او مانا په پېرور باندې مکلف
شپم مطلب: د اصولي او مقصدي قاعدې ترمن ایکهشپم مطلب: د اصولي او مقصدي قاعدې ترمن ایکه

٢اصولي او مقصدي قاعده په الندې چارو کې سره ورته والی لري:

دواه قاعدې کلي او په خپلو جزئیاتو باندې د مشتملوالي له کبله عموم افاده کوي، چې - ۱
یاده اننه د یوې قاعدې د نومولو غوتنه ده. 

دواه قاعدې د استنباط او اجتهاد لپاره د ستنو حیثیت لري، بناًء مقصدي قاعده باید د - ۲
اله شي، ترو شرعي حکم د شارع له ارادې واصولي قاعدې سره اوه په اوه داسې پرمخ 

سم خپلې موخې او هدف ته ورسېي. سره 
٣ېي:اصولي او مقصدي قاعده په الندې چارو کې یو له بل خه جال ک

اصولي قواعد د تفصيلي دالیلو خه د شرعي حکمونو د السته راولو او استنباط په الرو - ۱
چارو را رخي، پرته له دې اشارې خه چې یاد حکمونه د انساني ژوند په چارو کې ه 

وما بعدها.۶۸قواعد المقاصد، ١
.۷۷-۷۵قواعد المقاصد، ٢
.۸۱-۷۷مخکین مرجع، ٣
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حکمت، موخه او مرام لري؟ په داسې حال کې چې مقصدي قاعدې سره له دې چې د استنباط 
خه این رکن بلل کېي، اما اصالً د هغو حکمتونو، موخو او اغراضو د د عملي رکنونو

بیان لپاره را منته شوي چې اسالمي شریعت یې د خپلو حکمونو د پلي کولو له الرې خپلې 
موخې رولي.

مقصدي قاعده د کنو ترمن هغه المل بیانوي چې ولې ینې کنې د نورو په پرتله زیاتې - ۲
ې سمعي دالیل او له زامي دي، په داسې حال کې چې د اصولي قاعدې موضوع یوااینې او الز

هغوي خه په ې اخېستنې سره د شرعي حکم پېژندل دي.
ېری اصولي قواعد د عربې ژبې د لغت په غوتنه او دا چې رنه یاد لفظونه په خپلو - ۳

واعد ابتداًء د شریعت په ماناانو داللت کوي ترالسه شوي، په داسې حال کې چې مقصدي ق
جزئیاتو او کلیاتو کې د پلنې په وسیله ترالسه شوي.

اصولین په خپلو منو کې په اصولي قواعدو باندې په یوه خوله سره اتفاق نه لري، لکه د - ۴
مخالف مفهوم اخېستلو قاعده، په داسې حال کې چې مقصدي قاعده عامه مانا بیانوي، نو 

ول پرې اتفاق لري، که چې د یوه عام نص مرتبه یې انته چېيداسې فرض کای شو
خپله کې.

داسالمي شریعت موخې(مقاصد)
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تألیف: جمعی از علمای جید افغانستان 
ویراستار: قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری

تمسک القضات االمانیهتمسک القضات االمانیه
باب چهارم

فهرست:

١١...............................................................................قذفحدانیبدر
فصل

١٦................................................................................راتیتعزانیبدر
دومکتاب

١٨.............................................فصلکیوبابچهاردهبرلمشتماتیجناانیبدر
اولباب

١٨..............................................................................اتیجنافیتعردر
سومباب

٣٤.............................................................................قصاصیفایاستدر

در بیان حد قذفدر بیان حد قذف
: قذف در لغت به معنی زدن به چیزی است. (فتح القدیر)٤٠٣ماده 
: قذف در اصطالح شریعت عبارت است از زدن و گفتن کسی را به زنـا یعنـی   ٤٠٤ماده 

نسبت کردن وی به فعل زنا. (فتح القدیر)
د محصن یا زن محصنه یی را به زنای صریح قذف کنـد، و او  : هرگاه شخصی مر٤٠٥ماده 

دعوای حد قذف نماید، بر قذف کننده اگر آزاد باشد، هشتاد دره حد الزم می آید. (هدایه)
: اگر غیر از قذف شخصی را به جرایم دیگری تهمت کند، حد بر وی الزم نیامده ٤٠٦ماده 

و مستوجب تعزیر می شود. (منح الغفار)

تمسک القضات االمانیه
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: حد بر قذف کننده وقتی الزم می آید که مقذوف محصن باشـد و شـرایط آن   ٤٠٧ه ماد
امن کُـد پا-٥مسلمان و -٤بالغ، -٣عاقل، -٢آزاد، -١عبارت از این پنج چیز است: 

باشد که در تمام عمر خود زنا یا وطی به شبهه و یا به نکاح فاسد نکـرده باشـد. (شـرح    
طحاوی)

طی حرام که در غیر ملک خود به عمل آورد، احصان شخص، : از جمیع انواع و٤٠٨ماده 
باطل میشود. (خزانۀ المفتین)

: هرگاه شخصی زوجۀ پنجم را به عالوۀ چهار زوجه نکاح کند، احصان وی باطل ٤٠٩ماده 
می شود و بر قاذف وی حد الزم نمی آید. (محیط)

کند، بر قاذف او حد الزم : اگر دو خواهر را در ملک خود آورده و با هردو وطی ٤١٠ماده 
می گردد. (محیط)

: اگر  زنی را بدون گواهان به زوجیت بگیرد، یا زن شوهردار، یا زنی را کـه در  ٤١١ماده 
عدت شوهر خود باشد به نکاح خود درآورد در حالیکه از این مراتب اطالع داشته وطی کند، 

ر قاذف وی حد الزم میگـردد.  بر قاذف وی حد الزم نمی آید، و اگر اطالع نداشته باشد، ب
(مبسوط)

: هرگاه پیش ازانکه حد قذف بر قاذف جاری شود، مقذوف، زنا کند یا در غیـر  ٤١٢ماده 
ملک خود وطی حرام نماید، حد قذف از قاذف ساقط می شود. (مبسوط)

: هرگاه کسی طفلی یا مجنون دایمی را قذف کند، حد بر وی الزم نمی آید. اگر ٤١٣ماده 
ه مجنون باشد و گاهی در افاقه بیاید، هرگاه کسی او را قذف کند، بر وی حد الزم شخصی ک

می آید. اگر مقطوع القضیب (کسیکه آلت تناسلی وی بریده باشد) را کسی قذف نماید، حد 
بر وی الزم نمی آید. (عالمگیری)

زدیکـی   : اگر کسی خواجه سرا (خایه کشیده) و عنین (کسیکه نتواند با زنـان ن ٤١٤ماده 
کند) را قذف کند، حد بر وی الزم می شود. (خزانۀ المفتیین)

: اگر کسی زانی را به زنایی که از وی به عمل آمده باشد یا به زنای دیگری، قذف ٤١٥ماده 
کند، حد بر وی الزم نمی آید. (مبسوط)

آن : هرگاه شخصی دیگری را بگوید که برو به فالن کس بگو که: ای زناکار! و٤١٦ماده 
شخص برود و به فالن کس بگوید که فالنی ترا گفته است که: ای زناکار! درین صورت بر 

تمسک القضات االمانیه
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گوینده و فرستنده، حد الزم نمی آید و اگر نام فرستنده را نگیرد و بلکه همین قدر بگوید: ای 
زانی! حد قذف بر گوینده الزم می گردد. (قاضیخان )

را بگوید که تو پسر پدر خود نیستی یا تو : هرگاه شخصی در حالت غصه دیگری٤١٧ماده 
از پدر خود نیستی، حد بر وی الزم می آید. (کنز)

: هرگاه شخصی در غیر از حالت غصه دیگری را بگوید که تو پسر فالنی نیستی، ٤١٨ماده 
حد بر وی الزم نمی آید، و اگر از غصه بگوید، حد الزم می گردد.

الن یا کاکا، یا ماما و یا شوهر مادرش منسـوب  اگر شخصی شخص دیگری را بطرف پدر ک
کند و بگوید که تو پسر فالن کس هستی، حد بر وی الزم نمی آید، چون همۀ آنها را مجازاً 

پدر گویند. (تمرتاشی)
: اگر نام جد (پدر کالن) کسی را گرفته و بگوید تو پسر او نیستی، حد الزم نمی ٤١٩ماده 

آید. (کافی)
شخصی شخص دیگری را بگوید که تو پسر آدم نیستی یا آدم نیستی یـا  : هرگاه ٤٢٠ماده 

مرد نیستی این گفته ها قذف نبوده و حد الزم نمی گردد. (منح الغفار)
: هرگاه شخصی شخصی دیگری را بگوید که تو حالل زاده نیستی یا تو از پـدر  ٤٢١ماده 

اگر مادرش مرده باشد، بر قاذف نیستی، به مطالبۀ مادر وی اگر زنده باشد به مطالبۀ خود او
حد الزم می گردد. (در مختار و منح الغفار)

: اگر شخصی دیگری را بگوید که: ای پسر من! حد الزم نمی گردد. (مبسوط)٤٢٢ماده 
: اگر شخصی دیگری را بگوید که: تو پسر حجام (حجامت گر) یا پسر حایـک  ٤٢٣ماده 

می آید. (قاضیخان )(بافنده، جواله) هستی، حد بر وی الزم ن
: اگر کسی دیگری را بگوید: تو زنا خواهی کرد، به صیغۀ استقبال، یا به طریـق  ٤٢٤ماده 

استفهام از او بپرسد: تو زنا میکنی و من زده می شوم، حد قذف الزم نمیگردد. (ایضاح)
محیط): اگر کسی مردی را به لفظ تأنیث بگوید که: ای زانیه! حد الزم نمی آید. (٤٢٥ماده 
: اگر کسی زنی را بلفظ تذکیر بگوید که: ای زانی! بدون تای تأنیث، حد قـذف  ٤٢٦ماده 

الزم می آید. (شرح طحاوی)
: هرگاه شخصی زنی را بگوید که: شوهر تو پیش از ازدواج با تو زنا کرده است ٤٢٧ماده 

حد قذف بر وی الزم می شود. (تاتارخانیه)
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بگوید که: تو در صغر سن (خردسالی) خود، یا در حالت : هرگاه شخصی زنی را ٤٢٨ماده 
جبر یا در خواب و یا در دیوانگی، زنا کردی، حد قذف بر وی الزم نمی آید. (منح الغفار)

: قذف نیز مانند سایر حقوق به یک مرتبه اقرار قاذف و به گواهی دو نفر مرد ثابت ٤٢٩ماده 
می شود. (اختیار شرح مختار)

دت زنان همراه مردان در قذف قبول نمی شود.: شها٤٣٠ماده 
هم چنان قذف از گواهانی که بر گواهی گواهان دیگر گواهی دهند (شهود فرع) و از کتاب 

قاضی به قاضی دیگر نیز ثابت نمیشود. (قاضیخان)
: اگر شخصی به جرم قذف اقرار نماید و سپس از آن انکار ورزد، انکـار وی را  ٤٣١ماده 

(هدایه)قبول نمایند. 
: هرگاه شخصی بر دیگری دعوای قذف نماید و شاهدان خود را به نزد قاضی آرد، ٤٣٢ماده 

باید قاضی از شاهدان بپرسد که قذف چیست و چگونه قذف کرد؟ پس اگر گواهان جـواب  
درست بدهند و عادل باشند، بر قاذف حد الزم می آید.

را محبوس نگهدارد تا زمانی که عدالت اگر قاضی از عدالت گواهان واقف نباشد، مدعی علیه
گواهان ظاهر شود. (ظهیریه)

: هرگاه گواهان در بیان روز قذف اختالف کنند، گواهی شان قبول میشود و بـر  ٤٣٣ماده 
مدعی علیه حد الزم می گردد. (ظهیریه)

: هرگاه گواهان در بیان مکان قذف اختالف کنند، حد بر مدعی علیـه الزم مـی   ٤٣٤ماده 
. اگر یک نفر گواه به قذف گواهی دهند و یکنفر گواه دیگر بر اقرار قذف گواهی دهد، شود

حد الزم نمی گردد. (فتاوای کرخی)
: هرگاه گواهان در لفظ قذف اختالف نمایند، یعنی یکنفر گواه بگوید که به زبان ٤٣٥ماده 

م نمی آید. (فـتح  فارسی قذف نمود و گواه دیگر بگوید که به زبان عربی قذف کرد، حد الز
القدیر)
: هرگاه شخصی دیگری را قذف کند و آن شخص زنده  باشد، گرچه غایب باشد، ٤٣٦ماده 

کسی دیگری نمیتواند از جای وی بر قذف کننده دعوای قذف نماید.
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در صورتیکه او فوت شود قبل از دعوا یا بعد از دعوا یا بعد از اجرای قسمتی از حد، در دو 
به طور کامل و در حالت سوم آنچه که از حد باقیمانده باشد گرچه یک دره حالت اول، حد 

باشد، ساقط می شود. (فتاوای کرخی)
: هرگاه کسی مرده یی را قذف کند، ورثۀ وی نمیتوانند، دعوای قـذف مـورث   ٤٣٧ماده 

خویش را اقامه نمایند مگر کسیکه به سبب قذف مذکور قبح و عیبی در نسب وی واقع شده 
اشد، برای وی دعوا کردن جایز میباشد. (منح الغفار)ب

: اگرچه مدعی از میراث هم محروم باشد، میتواند بر قاذف، دعوای قذف نماید. ٤٣٨ماده 
(منح الغفار)

: اگر مرده را دو پسر باشد و یکی از آنها قذف را تصدیق و یا عفو نماید، بـرادر  ٤٣٩ماده 
ماید. (منح الفغار)دیگر میتواند بر قاذف دعوای قذف ن

: دعوای قذف بر پدر، پدر کالن، مادر و مادر کالن گرچه بلند برود، جایز نیست. ٤٤٠ماده 
(ایضاح)

: هرگاه شخصی چند شخص را به یک کلمه یا به چند بار یا به کالم مختلف و یا ٤٤١ماده 
ه دعـوا  در روزهای مختلف، قذف کند، سپس برخی از آنها یا همۀ شان باالی قذف کننـد 

نمایند، بر قاذف یک حد الزم می آید.
اگر برخی از آنها دعوا نمایند و بر قاذف حد تطبیق گردد و بعد ازان اشخاص دیگر نسـبت  

قذفی که پیش از حد کرده است، بر قاذف دعوا نمایند، دعوای شان ساقط می شود.
رای بار دوم حد بر وی اگر مدعی علیه بعد از تطبیق حد بر او بار دیگر کسی را قذف کند، ب

الزم میگردد. (السراج الوهاج)
: هرگاه شخصی زن اجنبیه یی را به زنا قذف کند و حد قذف بر او تطبیق گردد، ٤٤٢ماده 

سپس شخص دیگری  همان زن را قذف نماید، بر وی نیز حد الزم می آید. (محیط)
ی قذف به اقـرار  : هرگاه شخصی باالی شخص دیگری دعوای قذف کند و دعوا٤٤٣ماده 

مدعی علیه یا به شهادت شهود ثابت شود، به مدعی علیه گفته شود که آنچه را که قذف کرده 
است، صحت آن را به اثبات برساند، اگر ثابت کرده نتوانست، حد قذف را بر وی جـاری  

نمایند. (ایضاح)
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دن مقـذوف،  : حد قذف به تصدیق مقذوف یا به شهادت چهار نفر مرد به زنا کر٤٤٤ماده 
ساقط می گردد. (مبسوط)

: هرگاه دو نفر مرد یا یک نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند که مقذوف به زنا ٤٤٥ماده 
اقرار کرده است، درین صورت حد از قاذف ساقط میگردد. (مبسوط)

: هرگاه شخصی بر دیگری دعوای قذف کند و از مدعی علیه که منکر باشد مطالبۀ ٤٤٦ماده 
ماید، بر مدعی علیه سوگند عاید نمی شود. (جوهرۀ نیره)سوگند ن

: حد قذف از انقضای مدت ساقط نمی شود، به خالف حد زنا و حد شرب خمر ٤٤٧ماده 
که از تقادم (مرور زمان) ساقط میگردند.

هم چنان حد قذف موقوف به دعوای  مدعی قذف میباشد، به خالف حد زنا و حد شراب که 
باشند.موقوف به دعوی نمی

در حد قذف شهادت شهود پیش از دعوای مدعی قبول نمیشود و از عفو کردن مـدعی و از  
ابرای وی نیز ساقط نمی گردد. به همین ترتیب مصالحه بالماـل در آن جـواز نـدارد در    
صورتیکه مدعی در بدل صلح مال گرفته باشد، از او واپس گرفته شود و او میتواند دوبـاره  

(قاضیخان )دعوای قذف نماید. 
: طریق جاری کردن حد قذف آن است که جامه یی زاید را از بـدن قـاذف دور   ٤٤٨ماده 

کرده و به شکل متفرق بر بدن وی دره بزنند. (شرح النقایه)
: بهتر است که مدعی دعوای قذف را ترک کند. هم چنان مناسب است که حاکم ٤٤٩ماده 

ند تا از خصومت درگذرد. (ایضاح)(قاضی) پیش از ثبوت دعوا، مدعی را بفهما
: هرگاه مسلمانی به حد قذف برسد (محدود در قذف گردد)، دیگر هـیچ گـاه   ٤٥٠ماده 

شهادت وی شنیده نمی شود مگر در عبادات که شهادت وی مسموع است. (شرح طحاوی)
: اگر  حد قذف بر کافری جاری گردد و بعد ازان وی مسلمان شود، گواهی وی ٤٥١ماده 
از اسالم آوردنش قبول می شود. (قدوری)بعد 

فصلفصل
در بیان تعزیراتدر بیان تعزیرات

: هر جرمی که در مورد آن حدی معین نباشد، از ارتکاب آن تعزیر الزم می آیـد.  ٤٥٢ماده 
(االشباه والنظایر)
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: تعزیر بر دو قسم است:٤٥٣ماده 
تعزیر حق اهللا تعالی-١
تعزیر حق العبد-٢

د، واجب است که آن را امام (سلطان، رئیس دولت) جاری نماید تعزیری که حق اهللا تعالی باش
و ترک و واگذاری آن روا نیست مگر وقتی که مجرم قبل از تعزیر یافتنش، از جرم باز ماند و 
توبه کند. از همین جاست که شهادت مدعی با شاهد دیگر در حق اهللا تعالی قبول می شـود.  

(النهر الفایق)
ن میتوانند، مجرم را در حالت ارتکاب جرم، تعزیر نمایند، لیکن بعد : همه مسلمانا٤٥٤ماده 

از ارتکاب جرم، تعزیر تنها مربوط به حاکم (قاضی) بوده و برای دیگران جواز ندارد. (البحر 
الرایق)
: مسایل و احکام تعزیریه که مفوض به رأی امام و اولواالمر است در نظامنامه های ٤٥٥ماده 

ی و احتسابی برای هر جنایتی (جرمی) تعزیر علیحده مقرر است که بعد جزای عمومی، عسکر
از اثبات شرعی هر جنایت و جنحه و قباحت مطابق موارد نظامنامه های مذکور حکم شود.

، مطابق قـول امـام   : نهایت تعزیر (یعنی حداکثر تعزیر)، هفتاد و نه تازیانه است٤٥٦ماده 
یوسف (رح). (قدوری)ابو

عزیر بالمال (جزای نقدی) مطابق قول امام ابویوسف (رح) برای پادشاه جـواز  : ت٤٥٧ماده 
دارد. (البحر الرایق)

: تعزیر شاهدان زور (شاهدان دروغ و ناحق) به اساس جمع روایات حضرت امام ٤٥٨ماده 
صاحب و صاحبین (رحمهم اهللا) به تشهیر و هم چنان به حبس ایشان صورت میگیرد. (هدایه)
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ممکتاب دوکتاب دو
در بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصلدر بیان جنایات مشتمل بر چهارده باب و یک فصل

باب اولباب اول
در تعریف جنایاتدر تعریف جنایات

: جنایت در شرع فعل حرام را گویند که در نفس واقع شده باشد یا در مال و در ٤٥٩ماده 
اصطالح فقهاء فعل حرامی است که در نفس وارد آمده باشد یا در اطراف (اعضای بـدن).  

(التبیین)
فس وارد آمده باشد، قتل است که موجب هالکت انسان می شـود و  : آنچه در ن٤٦٠ماده 

آنچه که در اطراف (اعضای بدن) واقع شده باشد، عبارت است از قطع عضـو بـدن یـا    
مجروحیت آن. (عنایه)

: جنایت بر دو قسم است:٤٦١ماده 
جنایتی که موجب قصاص بر جانی (آنکه جنایت کرده) بوده باشد و عبـارت اسـت از   -١

یت عمدی.جنا
جنایتی که موجب قصاص بر جانی نباشد.-٢

موجب قصاص نیز بر دو نوع است:
قصاص در نفس.-١
قصاص در عضو بدن. (قاضیخان )-٢

: قتل بر پنج نوع است:٤٦٢ماده 
قتـل از اثـر   -٥قتل قایم مقام خطأ، -٤قتل خطأ، -٣قتل شبه عمد، -٢قتل عمد، -١

احداث سبب. (قدوری)
: مراد از این تقسیم، انواع قتل است که ناحق باشد و احکام شریعت به آن تعلـق  ٤٦٣ماده 

گیرد. (کافی)
: مراد از تقسیم این نیست که همه انواع قتل منحصر بر پنج قسم اند، زیرا انواع ٤٦٤ماده 

قتل بیشتر از آن است، از آن جمله قتل به سنگسار زنا، قتل کفار، قتل به قصاص و بـر دار  
و قتل قطاع الطریق (راهزنان)، بلکه مراد از اقسام پنجگانۀ مذکور، قتل هایی است که کشیدن

موجب ضمان بر قاتل میباشد. (کفایه)
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: احکام شرعی متعلق به قتل عبارت اند از: قصاص، دیت، کفارت، محروم شـدن  ٤٦٥ماده 
قاتل از میراث مقتول و گناه بر ذمه یی قاتل. (منح الغفار)

از جمله احکام قتل، محروم شدن قاتل از میراث مقتول است، مگر در قتل بـه  :٤٦٦ماده 
سبب که در آن حرمان میراث نیست. (محیط)

: هرگاه طفل یا مجنون، مورث شان را به قتل برسانند، از میراث مقتول، محـروم  ٤٦٧ماده 
نمی مانند. (قاضیخان )

که غالباً قتل به آن صورت می پذیرد، : قتل عمد آن است که قتل به آلت قاتله یی٤٦٨ماده 
مانند شمشیر، تفنگ، خنق (خفه کردن)، غرق، چوب کالن، سنگ کالن، زهر دادن و امثال 

آنها، قصداً انجام شود. (کافی)
: سالح عبارت از آن چیزی است که آلت قتل باشد و آن را برای قتل مهیا و آماده ٤٦٩ماده 

کرده باشند. (نهایه)
هم چنین همه چیزهای که بی درنگ قتل از آنها به بار بیاید و عادتاً آالت قاتلـه  : ٤٧٠ماده 

پنداشته شوند، مانند سالح هستند. (معین االحکام)
: هم چنین آنچه از جنس حدید (آهن و پوالد) باشد مثل برنج، ارزیز (قلعی)، طال، ٤٧١ماده 

روط بر اینکه دارای حدت و نقره، مس و سرب، حکم هر یکی از آنها حکم حدید است، مش
تیزی باشند.

هرگاه از استعمال چیزهای مذکور قتل صورت بگیرد، باالتفاق قتل عمد شمرده می شـود.  
(محیط برهانی)

: اگر حدت نداشته باشند، قتل شبه عمد است و همین حکم اسـت در آبگینـه   ٤٧٢ماده 
اش و قطع صورت گرفته (شیشه)، لیطۀ قصب (پوست نی)، سنگ و چوب تیز که از آنها خر

بتواند، همۀ آن ها حکم حدید را دارد و در قتل بدان ها باالتفاق قصاص الزم مـی شـود.   
(قدوری)

: از قتل عمد، گناه و قصاص الزم می آید مگر وقتی که ورثۀ مقتول عفو نماینـد،  ٤٧٣ماده 
قصاص ساقط می شود. (قدوری)
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، حدیث رسول اهللا و اجماع، ثابت است. : از قتل عمد گناه و قصاص به نص کالم اهللا٤٧٤
هم چنان الزم شدن قصاص از قتل عمد به نص کالم اهللا و به حدیث رسول اهللا صلی اهللا علیه 

وسلم ثابت می باشد. (هدایه)
مال ـ: در قتل عمد، کفاره نیست. (زیرا کفاره در چیزی الزم می آید که به وجهی احت٤٧٥

که قتل عمد گناه کبیرۀ محض است. (جامع الرموز)اباحت را داشته باشد) در حالی
: طبق حدیث رسول (ص) قاتل از میراث مقتول محروم می ماند. (هدایه)٤٧٦ماده 
: در قتل عمد، مال وقتی الزم می آید که قاتل و ورثۀ مقتول بر مال راضی شوند. ٤٧٧ماده 

بسوط)(صلح و عفو نمایند) یا به سبب عذر شبهه، قصاص الزم نیاید. (م
: در قتل عمد، ورثه یی مقتول بدون رضامندی قاتل دیت گرفته نمیتوانند. (هدایه)٤٧٨ماده 
: قتل شبه عمد آن است که ضرب توسط چیزی صورت بگیرد که ازان غالباً قتـل  ٤٧٩ماده 

به وقوع نمی آید، چون عصای صغیره و تازیانه و امثال آن. (مضمرات)
(رح) در حکم شبه عمد، شرط است که مقصد ضارب، تأدیب : نزد امام ابوحنیفه ٤٨٠ماده 

مقتول باشد نه اتالف و از بین بردن وی. (رد المحتار از معراج)
: هرگاه شخصی شخص دیگری را با مشت یا لگد بزند و او هالک شود (بمیرد) ٤٨١ماده 

این عمل، قتل شبه عمد شمرده می شود. (محیط برهانی)
مد، گناه و کفاره الزم می آید و مراد از کفاره آزاد کردن یـک  : در قتل شبه ع٤٨٢ماده 

غالم مؤمن است. در صورت عدم استطاعت دو ماه پی در پی روزه گرفتن است.
هم چنان در قتل شبه عمد، بر عاقلۀ قاتل، دیت مغلظه الزم میگردد. (کافی)

د و این در حالتی : تغلیظ دیت در دندان ها و سال های عمر شتران صورت میگیر٤٨٣ماده 
است که دیت از شتران واجب شده باشد و در انواع دیگر دیت تغلیظ نیست. (مبسوط)

: در قتل شبه عمد، اصل دیت مغلظه بر عاقلۀ قاتل  از شـتران میباشـد و آنهـا    ٤٨٤ماده 
ه نمیتوانند که با وجود استطاعت بر دادن شتران، دیت را از دراهم  یا دنایز بپردازند، مگر آنک

ورثه یی مقتول راضی باشند.
اگر عاقلۀ قاتل از دادن شتران عاجز باشند، قیمت آن ها را ادا نمایند، گرچه قیمت آنها بیشتر 

از ده هزار درهم و یکهزار دینار باشد. (منح الغفار)
: قاتل از میراث مقتول محروم می ماند. (هدایه)٤٨٥ماده 
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: قتل خطا بر دو قسم است:٤٨٦ماده 
خطا در قتل مانند آنکه شخصی دیگری را به گمان اینکه صید است، به تیر بزند و سپس -١

معلوم شود که مجنی علیه صید نبوده و بلکه انسان بوده است.
خطا در فعل، مانند آنکه شخصی به سوی نشانه یی تیراندازی می کند و آن تیر به انسانی -٢

اصابت می نماید. (هدایه)
و قسم خطا گناه قتل نیست. (هدایه): در هرد٤٨٧ماده 
: از قتل خطا کفاره الزم می آید که پیشتر ذکر گردید و نیز دیت مقتول بر عاقلۀ ٤٨٨ماده 

قاتل است و قاتل از میراث مقتول خواه مسلمان باشد یا ذمی، محروم می ماند. (جوهرۀ نیره)
بر دست شخصی عمداً با : خطا در اعضای شخص واحد، اعتبار ندارد. مثالً اگر٤٨٩ماده 

شمشیر زد و آن شمشیر بر گردن آن شخص رسید که سرش از تن جدا شد، این قتل عمـد  
بوده و قتل خطا نیست و از آن قصاص الزم می آید.

اگر قصد زدن شخصی را نمود و شمشیر بر گردن شخص دیگری رسید، این قتل خطا شمرده 
می شود. (ذخیره)

ر کاله شخصی بزند و آن تیر بر بدنش اصابت کرده و او هـالک  : هرگاه تیر را ب٤٩٠ماده 
شود (بمیرد)، این قتل خطاست، زیرا کاله جزء بدن نیست. (محیط)

: هرگاه شخصی قصد کند که با عصا بر سر شخص دیگری بزند و آن عصا بـر  ٤٩١ماده 
می آیـد،  چشم وی اصابت کرده و آن را معیوب نماید، بر جانی از مال خود وی ارش الزم 

زیرا که این جنایت عمد است نه خطا. (بقالی)
: هرگاه جانی، مجنی علیه را به تیر بزند و آن تیر اول به دیوار برسد و دوباره عود ٤٩٢ماده 

کرده و به آن شخص مجنی علیه اصابت کرده و او را به قتل برساند، این قتل خطا شمرده می 
شود. (محیط)

خطا مثل آن است که کسی در خواب باشـد و در حالـت   : قتل جاری مجرای ٤٩٣ماده 
خواب بر شخصی دیگری منقلب گردد و آن شخص هالک شود (بمیرد). (هدایه)

: اگر شخصی از باالی بام بر شخصی بیفتد و آن شخص پایین را هالک کند، یـا  ٤٩٤ماده 
آنکه از دست کسی خشت یا چوبی بر شخصی بیفتد و آن شخص هالک شود، یـا آنکـه   
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شخصی بر چارپایی سوار باشد و چارپای وی کسی را هالک کند، مثال هایی از قتل جـاری  
مجرای خطا میباشد. (محیط)

: حکم قتل جاری مجرای خطا مثل حکم قتل خطاست. یعنی بر قاتـل قصاصـی   ٤٩٥ماده 
نیست و دیت بر عاقله وی و کفاره بر قاتل الزم می آید. (جوهرۀ نیره)

ن است که شخصی در زمینی بدون اجازۀ مالک آن چاهی را حفر کند و : قتل به سبب آ٤٩٦
شخصی در آن چاه بیفتد و هالک شود و نیز مثل آنکه شخصی سنگی را بر دیوار دیگـری  

بدون اجازۀ وی بنهد و آن سنگ موجب هالکت شخصی شود. (هدایه)
آن چارپای شخصی را : هم چنان مثل آنکه راننده یا کش کننده یی چارپایی باشد و ٤٩٧ماده 

هالک نماید. (مضمرات)
: هرگاه در قتل به سبب کسی تلف شود، دیت آن بر عاقلۀ مسبب الزم می آیـد.  ٤٩٨ماده 

(هدایه)
: در قتل به سبب، کفاره الزم نمی آید و مسبب از میراث مقتول محـروم نمـی   ٤٩٩ماده 

گردد. (کافی)
: جنایت بر اعضای بدن به دو نوع است:٥٠٠ماده 

عمدی که موجب قصاص است، مشروط بر اینکه عضو مدعی علیه در منفعت خویش مثل -١
عضو مدعی باشد.

غیر عمدی که از آن ارش یا جبران و عوض مالی الزم می آید. (قاضیخان )-٢
: در جنایت بر  اعضای بدن شبه عمد نیست و آنچه که در جنایت بر نفس شـبه  ٥٠١ماده 

اعضای بدن مجنی علیه عمدی شمرده می شود. (هدایه)عمد باشد، در جنایت بر 
: در شجه یی موضحه (جراحتی که سفیدی استخوان را آشکار می سازد) نیز شبه ٥٠٢ماده 

عمد نیست، زیرا که اگر عمداً باشد در آن قصاص الزم می آید و اگر غیر عمدی باشد، خطا 
بوده و در آن دیت واجب می شود. (محیط برهانی)
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باب دوم
در بیان لزوم قصاص و عدم لزوم آن

: از کشتن هر شخصی که ابداً محفوظ الدم باشد، یعنی کافر حربی، مسـتأمن و  ٥٠٣ماده 
مرتد نباشد، قصاص الزم می آید، مشروط بر اینکه قتل عمد باشد، زیرا در قتل غیر عمـدی  

قصاص الزم نمی گردد. (منح الغفار)
وقتی الزم می آید که وی عاقل و بالغ باشد. (منح الفغار): قصاص بر قاتل٥٠٤ماده 
: شخص آزاد به عوض شخص آزاد و عبد (غالم) به عوض عبد (غالم)، قصاص می ٥٠٥ماده 

شود. (قدوری)
: مرد به عوض زن و زن به عوض مرد، شخص آزاد به عوض عبد (غالم) و عبـد  ٥٠٦ماده 

(تجرید)(غالم) به عوض شخص آزاد، (قصاص می شود). 
: شخص مسلمان به عوض ذمی و ذمی به عوض ذمی دیگر، قصاص مـی شـود.   ٥٠٧ماده 

(کافی)
: هرگاه شخص مؤمن، کافر غیر ذمی را بکشد، قصاص بر وی الزم نمـی آیـد.   ٥٠٨ماده 

(هدایه)
: مرد به عوض زن، کبیر به عوض صغیر، شخص بینا به عوض شـخص نابینـا و   ٥٠٩ماده 

مریض، قصاص می شود. (قدوری)صحیح و تندرست به عوض
: شخص صحیح و سلیم االطراف به عوض مریض و ناقص االطراف کـه نقـص   ٥١٠ماده 

اطراف وی آشکار باشد مثل آنکه دست نداشته باشد یا نقص اطراف وی معناً باشد، مثل آنکه 
دست یا پای وی شل و از کار افتاده باشد، و شخص عاقل به عوض خون مجنون، قصاص می 

ود. (قاضیخان)ش
: در قصاص سه چیز ضرور است:٥١١ماده 

قاتل به قتل اقرار نماید یا قتلی را که مرتکب شده است به شهادت شهود ثابت گردد.-١
ورثه یی مقتول همگی یا برخی از آنان بالغ باشند.-٢
آنکه همه اولیای مقتول حاضر شوند. (حمادیه)-٣

غایب قاتل باید محبوس باشد. (عالمگیری): مگر الی حاضر شدن وارث ٥١٢ماده 
: هرگاه قاضی بر قاتل حکم قصاص نماید و قبل از آنکه قاتل را به ورثـۀ مقتـول   ٥١٣ماده 

تسلیم بدارد، قاتل مجنون (دیوانه) شود، استحساناً قصاص بر قاتل الزم نمی آید و بر قاتـل  
دیت واجب میشود. (خالصه)
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ضی به قصاص و تسلیم دهی قاتل به ورثه یی مقتول، قاتل، : هرگاه بعد از حکم قا٥١٤ماده 
مجنون (دیوانه) شود، بر قاتل قصاص واجب میگردد. (قاضیخان )

: کسی که گاهی مجنون می شود و گاهی به حالت افاقه و هشیاری باز می آیـد،  ٥١٥ماده 
م وی حکم هرگاه شخصی را در حالت افاقه به قتل برساند، بر وی قصاص الزم میگردد و حک

شخص صحیح و تندرست است.
اگر بعد از ارتکاب قتل دوباره دیوانه شود، در صورتی که جنون وی دایمی باشد، قصاص از 
وی ساقط میشود و اگر جنون وی دایمی نباشد، پس در حالت افاقه بـه قصـاص برسـد.    

(خالصه)
تل او حکـم  : هرگاه شخصی کشته شود و وارث وی موجود باشد و قاضی بر قا٥١٦ماده 

قصاص نماید، وانگهی قاتل بگوید که من حجتی  دارم. بعد ازان قاتل دیوانه شـود، در ایـن   
صورت استحساناً از وی دیت گرفته می شود. (تاتارخانیه)

: و نیز در صورتیکه شخص شخص دیگری را به قتل برساند، بعد ازان قاتل مجنون ٥١٧ماده 
هند، در آن حالت وی دیوانـه باشـد، استحسـاناً    شود و گواهان بر عمل قتل وی گواهی د

قصاص نمی شود و از مال خود قاتل دیت گرفته می شود. (محیط)
: در اطفال قصاص نیست، یعنی اگر طفل کسی را به قتل برساند، بر قاتل که طفل ٥١٨ماده 

است، قصاص الزم نمی آید.
هم در خطا بر طفل دیت هم چنان عمد طفل و خطای وی یک حکم دارند که هم در عمد و 

الزم می گردد. مگر آنکه دیت در عمد از مال خود طفل است و در خطا دیت بر عاقلۀ وی 
میباشد، و در قتل خطا بر طفل کفارت الزم نیست و از میراث مقتول نیز محروم نمی ماند.

حکم معتوه مثل حکم طفل است که هرگاه معتوه کسی را در حالت جنون بکشـد بـر وی   
الزم نمی آید، در صورت عمد، دیت از مال خود وی باید پرداخته شود و در صورت قصاص

خطا دیت بر عاقلۀ اوست.
کفارت بر وی الزم نمی گردد و از میراث مقتول نیز محورم نمی ماند. (محیط)

: هرگاه شخصی کسی را که آزاد و در حالت نزع (نزدیک به مرگ) باشد به قتل ٥١٩ماده 
قصاص الزم می گردد، گرچه معلوم باشد که مقتول از آن مرض صحت یاب برساند، بر وی

نمی شود. (خالصه)
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: بر شخصی که قصاص الزم آید، هرگاه وی فوت شود، قصاص ساقط میگـردد.  ٥٢٠ماده 
یعنی ورثه یی مقتول نمیتوانند از متروکه یی قاتل دیت بگیرند. (هدایه)

قتل برسانند، بر همه افراد آن جماعت که در قتل : هرگاه جماعتی، واحدی را به ٥٢١ماده 
شریک بوده اند به عوض خون همان یک نفر مقتول قصاص الزم می گردد. (کافی)

: هرگاه یک نفر چند نفر  مرد را به قتل برساند و اولیای همه مقتـولین حاضـر   ٥٢٢ماده 
بـرای ورثـۀ   شوند، قاتل به عوض خون همۀ مقتولین، قصاص می شود و هیچ حقی دیگری 

مقتولین باقی نمی ماند. اگر وارث یک نفر از مقتولین حاضر گردد و از قاتل قصاص گرفتـه  
شود، حقوق اولیای باقی مقتولین ساقط می گردد. (هدایه)

: هرگاه شخصی پسر خود را عمداً به قتل برساند، قصاص بر وی الزم نمی آید و ٥٢٣ماده 
زد. (محیط برهانی)دیت آن را در مدت سه سال باید بپردا

: هرگاه شخصی پسر خود را به قتل برساند، عوض خون پسر، بر پدر قصاص الزم ٥٢٤ماده 
نمی گردد. در مورد مادری که پسرش را بکشد و هم چنان در مورد جد (پدر کالن) و جده 

(مادر کالن) پدری باشند یا مادری گرچه جد االجداد هم باشد، همین حکم است. (کافی)
: بر آبا و بر اجداد به عوض خون پسر شان که او را به قتل عمد کشـته باشـند،   ٥٢٥ماده 

دیت مقتول از مال خود آنها در  مدت سه سال و اگر قتل خطا باشد، دیت بر عاقلۀ آنها الزم 
میگردد. (مبسوط)

: بر پسر به عوض قتل پدر، مادر، جد و جده، قصاص الزم میگردد. (منح الغفار)٥٢٦ماده 
: هرگاه ورثۀ مقتول، اوالد قاتل یا اوالد اوالد وی و بلکه فروتـر از آن باشـند،   ٥٢٧ده ما

قصاص باطل می شود و دیت الزم می آید. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی بر پدر یا مادر یا جد یا جده خویش، مادری باشند یا پدری، وارث ٥٢٨ماده 

قصاص شود، قصاص از آنان ساقط می گردد. (حمادیه)
: هرگاه شخصی داماد خود را به قتل برساند، در صورتیکه دختر قاتل در نکـاح  ٥٢٩اده م

مقتول موجود باشد، بر قاتل قصاص الزم نمی گردد. (منح الغفار)
: هرگاه یکی از ورثۀ مقتول فوت شود و قاتل وارث آن متوفی گردد، قصـاص از  ٥٣٠ماده 

یت الزم می آید. (قاضیخان )قاتل ساقط میگردد و در حصۀ باقی ورثه بر وی د
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: هرگاه شخصی برادر خود را بکشد و برادران دیگر وی وارث مقتول شـوند و  ٥٣١ماده 
پیش از گرفتن قصاص، یک برادر از جملۀ آنها فوت شود و همان قاتل وارث او گـردد، در  

این صورت قصاص از قاتل ساقط میگردد. (حمادیه)
مادرش و جد و جده اش از طرف مادر باشند یا از جهت : پسر به عوض قتل پدر و ٥٣٢ماده 

پدر گرچه جد االجداد باشند، قصاص میگردد. (قاضیخان )
: شریک به قتل با کسی که بر وی قصاص الزم نمی آید، کشته نمی شود، مثـل  ٥٣٣ماده 

شخص اجنبی که شریک شخصی باشد که او پسر خود را به قتل رسانده، مثل شخص عامـد  
تل خاطی باشد که یکی از آنها به طور عمد قتل را انجام دهد و دیگری به خطا و که شریک ق

مانند یکنفر کبیر با شرکت یکنفر صغیر مرتکب قتل شوند، زیرا بر پدر، بر خاطی و بر صغیر 
قصاص نیست و بر شریک آنها نیز قصاص الزم نمی آید. (تاتارخانی)

یا شخص بالغ با یکنفر طفل و یا یکنفر انسان : هرگاه شخص عاقل با یکنفر مجنون ٥٣٤ماده 
با یک حیوان شریک قتل کسی بوده باشند، قصاص بر آنها الزم نمی گردد.

همان گونه که اگر شخصی اجنبی در قتل زوجۀ شخصی با زوج شریک باشد، قصاص بر وی 
زیرا بـه  الزم نمی آید، مشروط بر اینکه زوج از بطن زوجۀ مقتولۀ خود فرزندی داشته باشد، 

سبب موجودیت ولد، بر پدرش قصاص الزم نمی گردد، و بر شریک وی نیز قصاص الزم نمی 
شود. (قاضیخان )

: هرگاه دو نفر مرد در کشتن شخصی شریک باشند به این صورت که یکی از آنان ٥٣٥ماده 
اص مقتول را به عصای صغیر زده باشد و یکی دیگر به وسیلۀ تیر، بر هیچ یکی از آن دو قص

الزم نمی آید و بر هردوی آنها دیت واجب می شود، لیکن نصف دیت بر صاحب آلت تیر از 
مال خود وی و نصف دیت بر عاقله یی صاحب عصای صغیر، الزم می گردد. (مبسوط)

: هرگاه شخصی شخص دیگری را مجروح نماید و در اثر آن مجنی علیه صاحب ٥٣٦ماده 
ه فوت کند، بر جارح قصاص واجب می گردد. (قدوری)فراش شود (در بستر بیفتد) تا آنک

: هرگاه شخصی اقرار کند که من فالن کس را عمداً به شمشیر زدم و نمیدانم که ٥٣٧ماده 
او از همان ضرب مرده باشد، ولی آن شخص مرد و وارث مقتول ادعا نماید که او از ضرب 

تول، بر قاتل قصاص واجـب  تو مرده است، در این صورت به سبب عدم ثبوت قول وارث مق
نمی گردد.
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اگر قاتل اقرار نماید که آن شخص از آن زخم و هم از سبب گزیدن مار یـا از سـبب زدن   
شخص دیگری که او را با عصا زد، مرده است و ولی مقتول ادعا نماید که آن کس از ضرب 

ردد. (قاضیخان )تو مرد، در این صورت قول قاتل اعتبار دارد و نصف دیت بر وی الزم می گ
: از اقرار مطلق قتل و هم چنان از گواهی مطلق قتل که در آن تفصیل و توصـیف  ٥٣٨ماده 

قتل به عمد یا به خطا نباشد، دیت الزم می آید. (حمادیه)
: هرگاه شخص به اثر دعوای قتل گرفتار شود و از او بپرسند که چرا فالن کس را ٥٣٩ماده 

قدر بود. یا بگوید: دشمن خود را کشتم. این هردو قول اقرار کشتی؟ اگر او بگوید: همین م
به قتل پنداشته می شود، پس اگر وی به قتل عمد اقرار نکند، بر وی دیت الزم مـی شـود.   

(حمادیه)
: هرگاه شخصی اقرار کند که فالن کس را به شمشیر زدم و کشتم یا اقرار کنـد  ٥٤٠ماده 

م و بعد ازان بگوید که من قصد و ارادۀ زدن غیر او که کارد را خالندم و فالن کس را کشت
را کرده بودم و به آن کس اصابت کرد، درین صورت قصاص از وی سـاقط مـی شـود.    

(عالمگیری)
: هرگاه شخصی اقرار نماید که من فالن کس را به ضربه های شمشیر که همـه  ٥٤١ماده 

و شخص دیگری شریک من بود، ضربه ها عمداً بود، کشتم و بعد ازان بگوید که در کشتن ا
درین صورت گفتۀ وی قابل قبول نیست و بر وی قصاص الزم میگردد. (محیط برهانی)

: هرگاه شخصی شخص دیگری را به شمشیری که در نیام باشد بزند و شمشیر نیام ٥٤٢ماده 
را پاره کرده و مجنی علیه را به قتل برساند، قصاص الزم نمی آید. (محیط برهانی)

: عصای صغیر اگر تکرار ضرب با آن منجر به مرگ مجنی علیه گردد و ضـارب  ٥٤٣ماده
قصد اتالف را نداشته باشد، بر جانی قصاص الزم نمی آید. (شرح مبسوط)

: از تکرار ضرب با تازیانه که منجر به مرگ مجنی علیه گردد، بدون قصد اتالف ٥٤٤ماده 
قصاص الزم نمی آید. (خالصه)

ه شخصی شخص دیگری را با بیل زده و به قتل برساند، اگر قسمت آهنـی  : هرگا٥٤٥ماده 
بیل خواه تیزی آن باشد یا پشتی آن و یا با پشت تبر زده باشد، قصاص بر وی ثابت میباشد.

اگر دستۀ چوبی بیل که غالباً باعث قتل نمی گردد به مجنی علیه رسیده باشد، درین صورت بر 
جانی دیت الزم می آید.
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دن با سنگ ترازو که از آهن و امثال آن باشد و مجنی علیه کشته شود، قصاص بر جانی در ز
ثابت می گردد. (هدایه)

: هرگاه شخصی دیگری را با تیر مورد هدف قرار دهد و آن تیر از مجنـی علیـه   ٥٤٦ماده 
عبور کرده و یکنفر دیگر را نیز به قتل برساند، درین صورت برای قتل اول بر جانی قصـاص 

الزم می گردد و برای قتل دوم بر عاقله یی وی دیت واجب می شود. (قدوری)
: هرگاه شخصی دیگری را به دندان خود بگزد و آن شخص از گزیدن وی هالک ٥٤٧ماده 

شود (بمیرد)، بر جانی قصاص الزم نمی آید. (خالصه)
جر به مرگ وی : هرگاه شخصی دیگری را به سوزن و امثال آن عمداً بزند که من٥٤٨ماده 

گردد، اگر در مقتل یعنی کشتن گاه او فرو برده باشد که از جراحت آن قتل صورت گرفتـه  
بتواند، حکم قصاص است وگرنه قصاص نیست. در مسأله قتل به وسیله یی درفش پیزار دوز 

(کفش دوز) و مانند آن، قصاص الزم می آید. (خزانۀ المفتین)
ا گرم کند گرچه در تنور آتش نباشد و دیگری را در آن : هرگاه شخصی تنوری ر٥٤٩ماده 

تنور گرم بیندازد و او هالک شود، یا کسی را در آتشی بیندازد که از آن بیرون شده نتواند، 
بر جانی قصاص الزم می شود. (محیط)

: در آتش انداختن اگر مجنی علیه زنده از آتش برآید و مدتی صاحب فراش مانده ٥٥٠ماده 
میرد، بر جانی قصاص الزم می شود و اگر صاحب فراش نباشد و رفت و آمد کرده وانگهی ب

بتواند و سپس وفات یابد، بر جانی قصاص الزم نمی آید. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی دیگری را کبیر باشد یا صغیر، بسته کرده و در آفتاب بیندازد تا ٥٥١ماده 

ی دیت الزم می گردد. (خزانۀ المفتین)آن زمانی که از حرارت آفتاب هالک شود، بر جان
: هرگاه شخصی دیگری را در هنگام موسم سرما در آب سرد بیندازد و مجنی علیه ٥٥٢ماده 

در همان زمان بمیرد، بر جانی دیت الزم می آید.
اگر شخصی را برهنه کند و در شدت سرما بر باالی بام نگهدارد و او را نگذارد تا آنکـه از  

د یا کسی را بسته کرده و در برف بگذارد تا آنکه جان دهد، نیز همین حکم سردی هوا بمیر
است (بر جانی دیت الزم می آید.) (ظهیریه)
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: هرگاه شخصی دیگری را از سطح مرتفع یا از کوه بیندازد یا او را در چاهی فرو ٥٥٣ماده 
و اگر نجات یافتن افگند، اگر موضعی باشد که از آن نجات یافتن غالب باشد، قتل شبه عمد 

از آن غالب نباشد، قتل عمد محض پنداشته شده و موجب قصاص است. (محیط)
: هرگاه شخصی دیگری را در آب غرق کند و آن شخص بمیرد، در صورتیکه آب ٥٥٤ماده 

قلیل باشد که آن مقدار آب غالباً هالک نکند و غالباً به شناوری امید نجات از آن باشد، نزد 
به عمد است و اگر آب بسیار باشد و نجات از آن به شناوری ممکن باشـد و  علماء، قتل ش

مجنی علیه بسته و سنگین بار نبوده و شناوری را یاد داشته باشد، با این همه بمیـرد، دریـن   
صورت نیز قتل خطای عمد میباشد و اگر آب بسیار باشد که نجات یافتن از آن امکان نداشته 

ه می شود و از آن قصاص الزم می آید. (محیط)باشد، قتل عمد محض پنداشت
: هرگاه شخصی دیگری را زهر دهد و او از خوردن آن بمیرد، این مسأله بر سـه  ٥٥٥ماده 

وجه است:
زهر را به جبر و اکراه به او بدهد.-١
زهر را به او بدهد و در خوراندن آن بر مجنی علیه اکراه نماید.-٢
و هم در خوراندن آن به وی جبر و اکراه به کار نبرد.در دادن زهر به مجنی علیه-٣

در دو صورت اول که جبر و اکراه در دادن زهر به مجنی علیه و یا خورانـدن  آن بـه وی   
باشد، اگر زهر به مقدار کشتنی نباشد، بر عاقلۀ جانی دیت الزم می گردد.

نبوده است، قصاص و در صورت سوم که در دادن زهر و خوراندن آن اصالً جبر و اکراهی 
دیت الزم نمی آید، زیرا متوفی از اثر فعل خودش مرده است، برابر است که آن شخص زهر 

را دانسته خورده باشد یا ندانسته. (ذخیره)
اما بر جانی در هر سه صورت به قرار نظامنامه تعزیر الزم می گردد.

دسـت وی بدهـد و او   : هرگاه شخصی دیگری را طوری زهر دهد که آن را به ٥٥٦ماده 
ندانسته آن را بخورد یا زهر را در شربت وی بیامیزد و او آن را بیاشامد و بمیرد، قصاص و 

دیت الزم نمی آید مگر بر زهر دهنده تعزیر الزم می گردد. (قاضیخان )
: هرگاه شخصی دیگری را به جبر و اکراه زهر را بخوراند، اگر مقدار زهـر بـه   ٥٥٧ماده 

شد که غالباً قتل از آن به وقوع می پیوندد، بر آن شخص قصاص الزم  می گردد و اندازه یی با
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اگر مقدار زهر به اندازۀ باشد که غالباً قتل از آن به وقوع نمی پیوندد، در این صورت بر عاقلۀ 
آن شخص دیت الزم می آید. (قاضیخان )

نق بمیرد، اگر عمل خنق : هرگاه شخصی دیگری را خنق (خفه) کند و او از اثر خ٥٥٨ماده 
را آن قدر ادامه دهد تا آنکه شخص بمیرد، بر جانی قصاص الزم میگردد، مثل اینکه در زدن 
به سنگ عظیم و چوب کبیر قصاص واجب می شود و اگر قبل از مردن مجنی علیه، جـانی  
خفه کردنش را رها نماید و بعد از رهایی اش بمیرد، درین صورت اگر مدت زمان خنـق آن  
قدر باشد که غالباً انسان می میرد، بر جانی قصاص الزم می گردد، زیرا که قصد جانی از خنق 
مجنی علیه قتل وی بوده است و اگر مدت زمان خنق آن قدر نباشد که انسان غالباً در آن می 
میرد، بر جانی قصاص الزم نمی آید، زیرا قصد جانی از خنق مجنی علیه قتل وی نبوده است، 

اعتبار خنق عمل وی عمد و به اعتبار قتل خطا شمرده می شود. در این حالت بر جانی پس به 
دیت الزم می گردد. (محیط برهانی)

: هرگاه شخصی، شکم شخص دیگری را پاره کند و روده های وی خارج شود و ٥٥٩ماده 
بعد از آن شخص دیگری، گردن مجروح را با شمشیر بزند، قاتل وی  همان کسی است که 
گردن او را زده است و قصاص بر وی الزم می گردد اگر فعـل وی عمـدی باشـد و در    
صورتیکه عمل وی خطا باشد، بر وی دیت واجب می شود و هم چنان بر کسیکه شکم مجنی 

علیه پاره کرده است ثلث دیت الزم می آید.
لـو بـه   هرگاه پاره گردگی شکم مذکور از یک جانب به جانب دیگر برآید یعنی از یک په

پهلوی دیگر یا از شکم به پشت برآمده باشد، دو ثلث دیت واجب میگردد، این حکم وقتـی  
است که مجنی علیه بعد از پاره شدن شکمش یک روز و یا کمتـر ازان زنـده بمانـد، در    
صورتیکه بعد از شق شدن شکمش  زنده نماند و زنده ماندنش در گمـان نیایـد و غیـر از    

دیگری از آثار زندگی در او باقی نمانده باشد، قاتل وی همان اضطراب حالت مرگ، چیزی
کسی است که شکمش را پاره کرده است، در صورت عمدیت بر وی قصاص و در صورتیکه 
فعل وی خطا باشد، بر وی دیت الزم می گردد. بر آن کسیکه گردن مجنی علیه را زده است، 

تعزیر الزم می آید. (خالصه)
گر شخصی دیگری را به جراحت مهلکه مجروح نماید کـه گمـان   : هم چنین ا٥٦٠ماده 

زندگی وی باقی نمانده باشد و بعد ازان شخص دیگری او را مجروح کند، قاتل همان کسی 
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است که جراحت هالک کننده را وارد کرده است. این وقتی است که جراحت های مذکوره 
واقع شده باشد، هردو جارح قاتل یکی بعد از دیگری بوده باشد و اگر هردو جراحت همزمان 

پنداشته می شوند. (خالصه)
: همچنین اگر شخصی دیگری را به ده جراحت مجروح نماید و شخص دیگری او ٥٦١ماده 

را به یک جراحت مجروح سازد و او کشته شود، هردو جارح قاتل شـمرده مـی شـوند.    
(عالمگیری)

و چیزی از حلقوم مجنی علیه که در : هرگاه شخصی گردن دیگری را قطع نماید٥٦٢ماده 
آن روح باقی باشد به جای بماند و شخص دیگری او را به قتل برساند، بر شخص دوم قصاص 

نیست، زیرا مجنی علیه به فعل شخص اول مرده است. (ذخیره)
: هرگاه شخص اجنبی دیگری را به قتل برساند که مقتول کسی را کشته باشـد و  ٥٦٣ماده 

وی حکم کرده باشد، اگر قتل عمدی باشد قصاص و اگر خطایی باشد، دیت قاضی به قصاص 
بر وی الزم میگردد، زیرا اجنبی حق قصاص را ندارد.

اگر ولی مقتول بگوید که اجنبی را من امر کرده بودم که او را بکشد، در صورتیکه بینه یـی  
اجنبی هیچ چیزی الزم نمی نداشته باشد، قول وی اعتبار ندارد، و اگر بینه یی داشته باشد، بر

آید. (محیط)
: هرگاه کسی بر مسلمانان شمشیر کشد، قتل آنکس واجب است و از قتـل وی  ٥٦٤ماده 

هیچ چیزی الزم نمی آید.
هم چنان اگر شخصی بر شخص دیگری سالح کشد و خود آن شخص و یا دیگری  بـرای  

الزم نمی آید، فرق نمیکنـد  حفاظت آن شخص او را به قتل برسانند، بر قاتل وی هیچ چیزی
که شب باشد یا روز، در شهر باشد یا خارج از شهر. (التبیین)

: هرگاه شخصی بر شخص دیگری شمشیر بکشد و در دل آن شخص یقین شـود  ٥٦٥ماده 
که او برای کشتن یا برای زدن یا برای گرفتن مال او شمشیر کشیده است و بدون از قتل وی 

میتواند که صاحب شمشیر را به قتل برساند. (حمادیه)نجات از وی ممکن نباشد،
: هرگاه شخصی بر شخص دیگری در وقت شب در شهر یـا در هنگـام روز در   ٥٦٦ماده 

خارج از شهر، عصا را بر آورد، و آن شخص صاحب عصا را عمداً بکشد، اگر مطابق حکم 
مسألۀ سابق باشد، بر قاتل هیچ چیزی الزم نمی آید. التبیین)
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: هرگاه شخصی در هنگام روز و در شهر بر شخص دیگری عصا را برآورد و آن ٥٦٧ده ما
شخص صاحب عصا را بکشد، بر وی قصاص الزم می آید. (کافی)

: هرگاه شخصی بر دیگری سالح کشیده و او را مجروح کرده و آنگاه راه خود ٥٦٨ماده 
ا به قتل برساند، بر قاتل را گرفته و روان شود و همان شخص مضروب در آن حالت ضارب ر

قصاص الزم می آید، مشروط بر اینکه ضارب اول از ضرب بازمانده و دیگر ارادۀ ضـرب را  
نداشته باشد. (کافی)

: هرگاه شخصی شمشیر کشیده و دیگری را مجروح کرده و روان شود و بعـد  ٥٦٩ماده 
ـ   د. (خزانـۀ  ازان شخص دیگری همان شخص جارح را بکشد، بر قاتل قصاص الزم مـی آی

المفتین)
: هرگاه شخص مجنونی بر شخص دیگری سالح بکشد، و آن شخصی که مجنون ٥٧٠ماده 

بر وی سالح کشیده بود، مجنون را عمداً به قتل برساند، بر قاتل دیت الزم می آید و اگـر  
طفل سالح بکشد نیز همین حکم را دارد. (هدایه) این هردو مسأله در صورتی است که بدون 

ل نجات ممکن نباشد.از قت
: هرگاه شخصی دیگری را به تیزی پارۀ نی ذبح نماید، بر وی قصاص الزم می آید، ٥٧١ماده 

زیرا تیزی پارۀ نی (لیطۀ القصب) بمنزلۀ سالح است. (حمادیه)
: هرگاه شخصی شکم دیگری را به نیزه یی که در آن سنان نباشد، یا به تیری که ٥٧٢ماده 

ا به چوب نوک تیزی، پاره کند، (و مجنی علیه کشـته شـود) بـر وی    پیکان نداشته باشد ی
قصاص الزم میگردد. (حمادیه)

: هرگاه شخصی دیگری را ببیند که با زن او یا با زن دیگری زنا میکند، اگر با زن ٥٧٣ماده 
و محرمۀاو باشد، حاجتی به آواز دادن نیست و اگر عیال دیگری باشد ببیند اگر در عین فعل 

باشد، درین حالت نیز حاجتی به آواز دادن نیست و اگر در عین فعل زنا نباشد و بلکه در زنا 
حالت مالعبه و مقدمات زنا باشد، بر وی آواز دهد اگر امتناع نکند، قتل وی حالل است و 

بر آن کسیکه او را به قتل برساند، قصاص الزم نمی آید.
عل زنا راضی باشد، قتل وی نیز رواست و اگر در صور مذکوره اگر زن مکرهه نبوده و به ف

زن مکرهه و ناراضی باشد، قتل وی جایز نیست، تصدیق قاتل به اثبات میشود. (رد المحتار)
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: هر شخصی که شخص دیگری را عمداً به قتل برساند بر وی قصاص الزم مـی  ٥٧٤ماده 
شود مگر در پانزده مورد ذیل که در آنها قصاص الزم نمی آید:

بر پدر در قتل پسرش قصاص الزم نمی گردد.-١
بر پدر در قتل اوالد پسرش قصاص الزم نمی گردد.-٢
بر مادر در قتل پسرش قصاص نیست.-٣
بر مادر در قتل اوالد پسرش قصاص نیست.-٤
اگر کسی غالم خود را بکشد بر وی قصاص نیست مگر تعزیر می شود.-٥
ودش در ملکیت آن شریک باشد، بر وی قصـاص الزم  اگر کسی غالمی را بکشد که خ-٦

نمی آید و باید حصۀ شریک خود را از قیمتش ادا نماید.
اگر اُم ولد، موالی خود را بکشد، در صورتیکه پسری از پشت او داشته باشد، بـر وی  -٧

قصاص  الزم نمی آید.
میشود.بر شخص مسلمان در قتل مستأمن، قصاص الزم نمی گردد، مگر تعزیر-٨
بر کسیکه شریک طفل شده و با شرکت وی کسی را به قتل برساند، قصاص بر وی الزم -٩

نمی آید، زیرا بر طفل قصاص نیست لذا بر شریک وی نیز قصاص الزم نمی شود.
کسی که با شرکت مجنون کسی را بکشد، قصاص بر مجنون و بر شـریک وی الزم  -١٠

نمی گردد.
تل باشند و یکی از آنان به طور عمد و دیگـری از روی خطـا   هرگاه دو نفر شریک ق-١١

مرتکب قتل شده باشد، قصاص الزم نمی گردد.
هرگاه قاتل، وارث ورثه یی مقتول شود، قصاص از وی ساقط می گردد.-١٢
بر طفل اگر کسی را به قتل برساند، قصاص الزم نمی آید.-١٣
ماید، قصاص از قاتل ساقط می شود.هرگاه یکی از ورثۀ مقتول، قصاص را عفو ن-١٤
هرگاه کسی بخواهد که با امرد (بچه یی بی ریش) یا زن بیگانه یی به جبـر و اکـراه   -١٥

بدکاری نماید و آنها او را بکشند، بر آنها قصاص الزم نمی آید، مشروط بر اینکـه غیـر از   
کشتن راه دیگری برای نجات از تجاوز وی نباشد.
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باب سومباب سوم
ای قصاصای قصاصدر استیفدر استیف

: قصاص حق مقتول است و بعد از فوت شدن وی به وارثانش میرسد. (هدایه)٥٧٥ماده 
: مستحق گرفتن قصاص کسی است که موافق فرایض اهللا، مستحق گرفتن میراث ٥٧٦ماده 

باشد از همین رو زوج و زوجه نیز در مطالبۀ حق قصاص داخل هستند. (قاضیخان )
قصاص پسر مقتول است، بعد ازان پسر پسر وی، بعـد  : مستحق اول در گرفتن٥٧٧ماده 

ازان پدر مقتول، بعد ازان جد (پدر کالن) وی، بعد ازان برادر اعیانی وی، بعد ازان بـرادر  
پدری اش، بعد ازان برادرزادۀ اعیانی مقتول، سپس برادرزادۀ پدری اش، آنگهی عم (کاکای) 

ول به ترتیب عصبات میباشند. (حمادیه)مقتول، بعد ازان عم پدرش و بعد ازان عم جد مقت
: هرگاه بعضی از ورثۀ مقتول کبیر و برخی دیگرشان صغیر باشند، ورثه یی کبـار  ٥٧٨ماده 

میتوانند قصاص را بگیرند. (محیط سرخسی)
: هرگاه همه ورثه یی مقتول کبار باشند، برای بعضی از آنان گرفتن قصاص جـایز  ٥٧٩ماده 

مقتول جمع نشوند. (قاضیخان )نیست تا که همه ورثه یی
: هرگاه همه ورثه یی مقتول صغار باشند، سلطان میتواند قصاص را بگیرد. (محیط ٥٨٠ماده 

السرخسی)
: هرگاه سلطان از قصاصی که حق صغار است، عفو کند، این عفو وی صحت نمی ٥٨١ماده 

برای طفـل منفعـت   یابد و اگر به مقدار دیت صلح نماید، جایز است، زیرا در گرفتن دیت
است. در حق معتوه نیز همین حکم است. (حمادیه)

: به هیچ یک از ورثه یی مقتول جایز  نیست که برای گرفتن قصاص در  غیـاب  ٥٨٢ماده 
خود، شخصی را وکیل تعیین نماید. (قاضیخان )

ه : هرگاه وارث مقتول، مجنون یا صغیر باشد، پدرش میتواند قصاص بگیرد و یا ب٥٨٣ماده 
عوض مالی با قاتل مصالحه نماید، اما عفو کرده نمیتواند. در قطع شدن دست طفل یا مجنون 
نیز همین حکم است که به پدر وی قصاص گرفتن و صلح کردن با قاطع جایز است و اما عفو 
کردن جایز نیست. قاضی در این مسأله بمنزلۀ پدر است و وصی نیز بمنزلۀ پدر میباشد لیکن 

برای وصی جواز ندارد و صلح کردن وی در قصاص نفس و قصاص اطـراف  گرفتن قصاص 
بدن جایز است. (هدایه)
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: هرگاه مستحق قصاص، صغیر  باشد، برادر بزرگ وی گرفتن قصاص از قاتل را ٥٨٤ماده 
والیت کرده نمیتواند. (محیط)

طان : هرگاه شخصی کشته شود و هیچ وارثی نداشته باشد، در این صورت سـل ٥٨٥ماده  
میتواند از قاتل وی قصاص بگیرد. (اختیار شرح مختار)

: هرگاه  شخصی دیگری را در آتش سوزانده یا در آب غرق کرده باشد، از او به ٥٨٦ماده 
شمشیر قصاص بگیرند.

هم چنان اگر دست و پای کسی را قطع کرده باشد و مجنی علیه به قتل رسیده باشـد، بـه   
و مثل مقتول دست و پایش بریده نشود، در  شـجه یـی   شمشیر از وی قصاص گرفته شود 

هاشمه (جراحتی که استخوان سر یا صورت را بشکند.) که منجر به مرگ مجنی علیه گردد، 
نیز همین حکم است. (محیط السرخسی)

: هرگاه دو نفر گواه عادل نزد کسی گواهی دهند و بگویند که فالن کس پدر ترا ٥٨٧ماده 
نیست که بدون حکم قاضی، قصاص بگیرد. (خزانۀ الروایۀ)کشت، برای او جایز

باب چهارم
در بیان شهادت  قتل

: هرگاه دو نفر مرد بر شخصی گواهی دهند که او کسی را به شمشـیر زد و او  ٥٨٨ماده 
مجروح شد و صاحب فراش ماند (در بستر افتاد) تا آنکه مرد، درین صورت بر جارح قصاص 

الزم میگردد. (مبسوط)
: هرگاه مجروح تا هنگام مرگ صاحب فراش شود (در بستر افتاده باشد)، مرگ ٥٨٩ماده 

وی منسوب و مربوط به جرح مذکور است. (االشباه والنظایر)
: بهتر است که قاضی از گواهان بپرسد، خواه قتل عمد باشد یا قتـل خطـا کـه    ٥٩٠ماده 

مجروح از همان زخم مرد یا نه.
هی دهند که مجروح از همان زخم مرد، شهادت باطل نمی شـود.  اگر گواهان خودشان گوا

(مبسوط)
: هرگاه گواهان بر شخصی گواهی دهند که او مقتول را به شمشیر زد تا کـه او  ٥٩١ماده 

مرد و یا زیاده از این چیزی نگویند، این قتل عمد است. اما اگر قاضی از گواهان سوال کند 
زد، محکمتر باشد. (مبسوط)که قاتل عمداً مقتول را به شمشیر 
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: هم چنین اگر گواهان گواهی دهند که قاتل آن شخص را به نیزه یا به تیر  و یا به ٥٩٢ماده 
امثال آن کشت، این همه قتل عمد پنداشته می شود. (مبسوط)

: هرگاه دو نفر مرد گواهی دهند بر شخصی که او از روی خطا شخصـی را بـه   ٥٩٣ماده 
شان قبول می شود و بر عاقلۀ قاتل دیت الزم می آید. (محیط)شمشیر کشت، گواهی 

: هرگاه گواهان گواهی دهند که ما نمیدانیم که او (قاتل) مقتول را عمداً به قتـل  ٥٩٤ماده 
رسانید یا خطاًء، گواهی آنها قبول می شود و دیت از مال قاتل الزم میگردد. (محیط)

گواهی دهد و دیگری به قتل خطاء، گـواهی  : هرگاه یک نفر گواه به قتل عمد٥٩٥ماده 
هردو نفر قبول نمیشود. (ذخیره)

: هرگاه یک نفر  گواه بر شخصی به قتل خطا گواهی دهد و گواه دیگر  بر اقرار ٥٩٦ماده 
قاتل به قتل خطا گواهی دهد، گواهی شان قبول نمیشود. (مبسوط)

اختالف نمایند، گـواهی آنـان   : هرگاه گواهان در موضع جراحت از بدن مقتول ٥٩٧ماده 
باطل میگردد. (مبسوط)

: هم چنین اگر گواهان در زمان قتل یا در مکان آن اختالف نمایند، گواهی آنهـا  ٥٩٨ماده 
قبول نمی شود. (مبسوط)

: هرگاه گواهان گواهی دهند که فالن کس در فالن روز و در مکه، زید را کشت. ٥٩٩ماده 
که همان کس در همان روز، زید را در کوفه کشت، گواهی اما گواهان دیگری گواهی دهند

همگی شان قبول نمیشود.
اگر قاضی به گواهی گواهان اول حکم کند و بعد ازان گواهان دوم حاضر شده و گـواهی  

دهند، گواهی آنها قبول نمیشود. (هدایه)
اهی دهد که : هرگاه گواهان در آلت قتل اختالف نمایند، یعنی یک نفر گواه، گو٦٠٠ماده 

قاتل، قتل را به شمشیر انجام داد و گواه دیگر گواهی دهد که او به سنگ مرتکب قتل شد، یا 
یکی گفت به شمشیر کشت و دیگری به کارد گفت، یا یکی قتل را به سنگ گواهی دهد و 

دیگری قتل را به وسیلۀ عصا بگوید، در این صورت گواهی آنها قبول نمی شود. (محیط)
هرگاه یک نفر گواه بر شخصی گواهی دهد که او کسی را به شمشیر  یا به عصا :٦٠١ماده 

ام آله قتل کُدکشت و گواه دیگر گواهی دهد که او قتل را مرتکب شد، لیکن نمیدانم که به 
را انجام  داد، این گواهی قبول نمیشود. (محیط)
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کب قتل شد، لـیکن  : هرگاه دو نفر گواه، بر شخصی گواهی دهند که وی مرت٦٠٢ماده  
ام آله قتل را انجام داد، این گواهی قبول می شود و به دیت در مال قاتـل  کُدنمیدانیم که به 

حکم شود و به قصاص  قاتل، حکم نشود. (محیط)
: هرگاه یک نفر گواه، گواهی دهد که قاتل به قتل عمد با شمشیر اقرار کـرده  ٦٠٣ماده  

، قتل عمد را با کارد اقرار کرده است و مدعی بگوید است و گواه دیگر گواهی دهد که قاتل
که قاتل به هردو آله اقرارنموده ولی او قتل را با نیزه انجام داده است، درین صورت گواهی 

جایز است و بر قاتل قصاص الزم می شود. (محیط)
اختالف : هرگاه دو گواه به اقرار قاتل گواهی دهند و اما در زمان یا مکان اقرار، ٦٠٤ماده 

نمایند، گواهی آنان قبول می شود. (سراجیه)
: هرگاه دو گواه گواهی دهند که همین دو کس یکی با شمشیر و دیگری با عصا ٦٠٥ماده 

ام یک صـاحب عصـا   کُدام یک صاحب شمشیر و کُدقتل را مرتکب شدند و نمیدانیم که 
میباشد، در این صورت گواهی آن ها قبول نمیشود. (شرح مبسوط)

: هم چنین در صورتی که دو کس بر دو شخص دیگر گواهی دهند که آنـان دو  ٦٠٦ده ما
ام یکی از آنها قطع کُدام انگشت را کُدانگشت مدعی را قطع کرده اند و فرق نمیتوانیم که 

کرده است، گواهی شان قبول نمیشود. (شرح مبسوط)
وح کرده اسـت و  : هرگاه شخصی مجروح شود و بگوید که مرا فالن کس مجر٦٠٧ماده 

بعد از مرگ مجروح، وارث وی گواهانی بیاورد بر این معنی که کسی دیگری او را مجروح 
کرده است، در این صورت، گواهان وی قبول نمی شود. (ظهیریه)

: هرگاه شخصی کشته شود و دو پسر از وی وارث به جای ماند یکی حاضـر و  ٦٠٨ماده  
ر اثبات قتل پدر خویش شهود می آورد، شـهود  دیگری غایب، پسری که حاضر است اگر ب

وی قبول می شود و قصاص ثابت میگردد، اما قاتل تا آمدن پسر غایـب مقتـول در حـبس    
نگهداشته شده و قصاص نمیشود و هرگاه پسر غایب مقتول حاضر شود بنا به ترجیح قـول  

)، اعاده یی بینـه از وی  )(رحیاران امام ابوحنیفه (رح)و امام محمد (رح)صاحبین (امام ابویوسف 
خواسته نمی شود. در قتل خطا و سایر دعاوی و دیون نیز اعادۀ بینه، ضرور نیست. (کافی و 

منح الغفار)
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: هرگاه ورثه همگی حاضر شوند و دعوای قتل مورث شان را باالی دو نفر کـه  ٦٠٩ماده 
لیهما به قتل گواهـان  یکی حاضر و دیگری غایب باشد، اقامه نمایند و بر هردو نفر مدعی ع

خود را بیاورند و آنان گواهی دهند، در این صورت گواهی گواهان بر مدعی علیه حاضر قبول 
می شود و او به قصاص میرسد، در حصۀ مدعی علیه غایب گواهی گواهان قبول نمی شود و 

ثه یی بر او قصاص الزم نمی آید و هرگاه حاضر شود و از قتل  انکار ورزد، الزم است که ور
مقتول به مواجهه یی وی بینه یی خویش را اعاده نمایند. (ذخیره)

: هرگاه شخصی دیگری را به قتل برساند و برادر مقتول باالی وی دعوا کـرده و  ٦١٠ماده 
گواهان را بیاورد مبنی بر اینکه غیر از او وارث دیگری برای مقتول نیست، اما قاتل بگوید که 

صورت باید قاضی حکم قصاص را به تأخیر اندازد و در مورد قول مقتول پسری دارد، در این 
قاتل تحقیقات نماید. (محیط السرخسی)

: هرگاه دو نفر بر شخصی گواهی دهند که او کسی را خطاًء کشته است و بـر  ٦١١ماده 
عاقلۀ وی به ادای دیت حکم شود. بعد ازان شخصی که به قتل او گواه داده بودند، زنده پیدا 

عاقلۀمحکوم علیه میتوانند دیت را از ولی واپس بگیرند و یا از گواهان.شود، 
در صورتیکه بر شخصی به قتل عمد، گواهی دهند و آن شخص کشته شود. بعد ازان شخصی 
که به کشته شدن وی گواهی داده بودند، زنده حاضر شود، ورثۀ شخص مشهود علیه، اختیار 

گواهان. هرگاه ضمان را از گواهان بگیرند، هم بنا به دارند که از ولی ضمان بگیرند و یا از
ترجیح قول صاحبین (ابویوسف و محمد) گواهان میتوانند که به ولی رجوع کنند. (کافی) اگر 

شاهدان کذب و زور باشند، بقرار نظامنامۀ جزا باید تعزیر شوند.
گواهی دهند، بعـد ازان  : هرگاه گواهان بر اقرار قاتل به قتل خطا یا به قتل عمد، ٦١٢ماده 

کسیکه اقرار  به قتل او صورت گرفته بوده، زنده  حاضر آید، درین صورت بر گواهان ضمان 
الزم نمی آید و ضمان بر ولی است. (المحیط)

: هرگاه گواهان بر قتل عمد گواهی دهند و مشهود علیه قصاص شود، بعـد ازان  ٦١٣ماده 
کنند، بر گواهان دیت الزم می گردد و قصاص الرم گواهان از گواهی که داده بودند، رجوع 

نمی آید. (مضمرات)
: هرگاه گواهان بر شخصی به قتل خطا گواهی دهند و آنها رجوع کنند، بر آنهـا  ٦١٤ماده 

دیت از مال شان  الزم می گردد.
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در جنایت بر اعضای  بدن که از روی خطا باشد، نیز همین حکم است. (بدایع)
ه شخصی کشته شود و از وی دو پسر به جای بماند و پسر کالن مقتول بر : هرگا٦١٥ماده 

پسر خورد وی گواهان را بیاورد که او پدر خود را کشته است و پسر صـغیر مقتـول بـر    
شخصی اجنبی گواهان را بگذراند که پدرش را او کشته است. درین صورت پسـر کـالن   

خورد مقتول، نصف دیت را از همـان   مقتول از پسر خورد وی، نصف دیت را بگیرد و پسر 
شخص اجنبی اخذ بدارد، اگر هردو پسر مقتول یکی بر دیگری گواهان را بیاورند، بر هر یکی 
از آنها نصف دیت برای دیگری الزم میگردد. در هردو صورت میراث مقتول از هردو پسـر  

وی میباشد. (الکافی)
بجای بگذارد، یکی از آنهـا بـر   : هرگاه شخصی کشته شود و دو پسر از خود٦١٦ماده 

شخصی گواهان را بیاورد که او پدرش را عمداً کشته است و پسر دوم مقتول، بـر همـان   
شخص و بر شخص دیگری، گواهان را تیر کند که آن هردو نفر عمداً پدرش را کشته اند، در 

ـ  ی این صورت قصاص بر هیچکس الزم نمی آید و برای پسر اول نصف دیت بر ذمه یی کس
است که بر وی گواهان را آورده است. (خزانۀ المفتیین)

: هرگاه شخصی به قتل برسد و دو پسر از خود بجای بگذارد و یکی از آن دو بر ٦١٧ماده 
شخصی گواهان را بیاورد که او پدرش را عمداً به قتل رسانده است و پسر دوم بر شخصـی  

، بر هیچ یک از هردو مدعی علیهمـا،  دیگری بینه بیاورد که او پدرش را خطاًء کشته است
قصاص الزم نمی آید. برای پسری که دعوای قتل عمد کرده است، نصف دیت بر مدعی علیه 
وی در مدت سه سال و برای پسری که دعوای قتل خطا کره است، نصف دیت بر عاقله یی 

مدعی علیه وی در مدت سه سال الزم می گردد. (محیط)
قتل برسد و یک پسر و یک برادر از خود به جای بگذارد و هر : هرگاه شخصی به٦١٨ماده 

یک از آن ها دعوای قتل آن شخص را بر دیگری بنماید، درین صورت گواهان برادر مقتول 
لغو است و به گواهی گواهان پسر مقتول بر برادرش حکم می شود.

گواه بیاورند و برادر اگر از مقتول دو پسر به جای مانده باشند و هر یکی از آنها بر دیگری
مقتول دعوای یکی از آن دو پسر مقتول را بر علیه دیگری تصـدیق نمایـد، تصـدیق وی    

هیچگونه اعتباری ندارد. (کافی)
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: هرگاه دو پسر مقتول یکی بر دیگری مبنی بر قتل پدرشان گواهان خود را بیاورند ٦١٩ماده 
اینکه آن هردو پسر مقتول پدرشان را کشته بعد ازان برادر مقتول گواهانی را بیاورد مبنی بر

اند، گواهان برادر مقتول قبول می شود و میراث مقتول به برادرش میرسد و بر پسران مقتول 
در قتل عمد قصاص الزم می گردد و در  قتل خطا دیت بر عاقله یی آنهـا الزم مـی آیـد.    

(محیط)
یه، ولی مرا به شجه یی موضحه : هرگاه شخصی بر دیگری دعوا کند که مدعی عل٦٢٠ماده 

مجروح نموده است که از اثر آن هالک شده است و گواهان وی، گواهی شجه یی موضحه و 
صحت یابی مجنی علیه را از آن را بدهند، گواهی آنان در اثبات شجه یی موضـحه، قبـول   

میشود و بر مدعی علیه به قدر موضحه، قصاص الزم می گردد.
ر گواه، به سرایت شجه (و موت مجنی علیه از آن) و گواه دیگـر بـه   هم چنین اگر یک نف

صحت یابی مجنی علیه از شجه گواهی دهند، گواهی هردو گواه در اثبات دعوای شجه قبول 
میشود، زیرا هردو گواه در  آن متفقند. اگر مدعی دعوای صحت یابی از شجه را بنمایـد،  

گواهی سرایت آن باطل میشود. (عتابیه)
: هرگاه شجه کمتر از موضحه باشد مثل سمحاق و کمتر از آن، تاوان آن را عاقلۀ ٦٢١ماده 

جانی متحمل نمی شوند مگر آنکه جراحت سرایت کرده و منجر به مرگ مجنی علیه شـده  
باشد.

اگر مدعی دعوا کند که مقتول از آن شجه هالک شده است و من دیت او را بر عاقلۀ مدعی 
ارم و بر دعوای خود، دو نفر گواه بیاورد و یک نفر موافق دعوای وی گواهی علیه دعوی د

دهد و گواه دیگر بر صحت یابی مجنی علیه از آن شجه ادای شهادت نماید، گواهی آنان به 
اثبات شجه قبول می شود و مدعی علیه بر پرداخت ارش شجه از مال خودش محکـوم مـی   

گردد. (محیط)
واهان بر شخصی گواهی قتل را بدهند و گواهان دیگری بـر شـخص   : هرگاه گ٦٢٢ماده 

دیگری گواهی قتل بدهند و مدعی بر هردو نفر مدعی علیهما دعوای قتل را بنماید، گـواهی  
همه گواهان باطل می شود. (هدایه)
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مطلب دوممطلب دوم
سازیسازیکُدکُدجنبش جنبش 

های قانونی در مصـر  کُدد سازی نوین و های شرائع قدیم، جنبشهای کُکُددر این مطلب از 
صحبت میکنیم . 

شرائع قدیم :شرائع قدیم :کُدکُد--١١
قوانین رومان :قوانین رومان :

"سازی شده است یک بار در پایان مرحله اول با ایجاد الواح دوازده کُدقوانین رومان دوبار"
های جوستنیان کُدان مرحله اخیر از توسعه آن متمثل در گانه قانون رومان، و بار دیگر در پای

های شرائع قدیم است، زیرا بـا  کُدسازی اخیر مهم ترین کُددر قرن شانزدهم میالدی، و این 
متعدد بودن مصادر قانون رومان پیدا کردن نص قانون واجب التطبیق کار آسانی نبود و از این 

ین متفرقه از مصادر مختلف را جمع آوری کرده، و سبب امپراطور جوستنیان بر آن شد تا قوان
پس از رفع تناقضات و اشکاالت آن همه قوانین را دریک کتاب وارد کند. 

امپراطور جوستنیان بدین منظور کمیته از مشرعین و فقهاء را وظیفه  داد تا همه قوانین را در 
های قانونی رومان کُدتنیان " وارد کنند، که پس از انجام شدن این مهم جوسکُدمجموعه های "

با مهر و نشان امپراطوری روم صادر » Corpus Juris Ciloile« قدیم را زیر عنوان 
کرد. 

و پس از این عمل مهم جای تعجب باقی نمی ماند که قانون رومان  با این انسجام و دقـت و  
سهولت و زیبائی شکلی، اصل همه قوانین اوروپا  باشد. 
قانون انگلستان :قانون انگلستان :

سـازی  کُدنمیشود زیرا دارای اصل قضائی است، و همانگونه که کُدقانون انگلستان عادتاً 
سازی قانون انگلستان نیز کار آسانی نیست. کُدقضاء نا ممکن است 

شباهت دارد، جمع آوری شماری از -سازی کُد-و از آنکه جمع و ترتیب سوابق قضائی به 
کُـد تبط به فروش کاالها و اوراق بها دار شرکتها نیز بـه  قوانین انگلستان همانند قواعد مر

سازی قوانین شباهت دارد. 
از سوی دیگر تالشهای فردی انجام شده است که هدف آن جمع آوری قوانین است همانند 

در قانون » Dicey« در قانون جزاء و کتاب دایسی » stephen« -ستیفین -کتاب 
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سازی است و با آنکـه ایـن   کُدگذاشتن زیربنائی برای بین الملل خصوصی که هدف آنان 
سازی قـانون  کُدرسمی تلقی کرد اما ممکن آن را گاهی در راستای کُدتالشها را نمی توان 

انگلیسی تلقی نمود. 
شریعت اسالمی :شریعت اسالمی :

معروف را کُدنشده بود، تا آنکه ترکها این کُد-مجله االحکام -شریعت اسالمی تا قبل از 
١کرده و در بسیاری از کشورهای عربی از جمله عراق و سوریة مورد تطبیق است.صادر 

شریعت اسالمی را به شکل غیر رسمی در کتابهای معروف آن ٢همچنانکه مرحوم قدری پاشا
سازی کـرده  کُدبه نام مرشد الحیران فی المعالت االسالمیة و االحوال الشخصیة و الوقف، 

است. 

صادر ۱۸۷۶هـ = ۱۲۹۳م و سالهای ۱۸۶۹هـ = ۱۲۸۵مجلة  االحکام العدلیه در میان سالهای -١
سـیون ترتیـب مجلـة    گردیده، و کار کمیسیون ترتیب مجله هفت سال و هشت ماه ادامه یافته است. کمی

-۳سید خلیـل،  -۲سید احمد جودت. -۱االحکام از هفت فقیه و قانوندان عصر که عبارت بودند از 
عالء الـدین  -۷محمد امین الجندی، -۶سید احمد حلمی، -۵سید احمد خلوصی، -۴سیف الدین، 

جزء صادر ۱۶مجله االحکام را در ابن عابدین، تشکیل یافته است. این کمیسیون در مدت زمان مکلفیت آن 
کرده اند.  

تمیز مجلة االحکام بر دیگر کتب فقه آن است که به شکل مواد قانونی مرتب تقسیم گردیده است و این نوع 
ترتیب و تقسیم در کتابهای عربی و فقهی معمول نبوده و قبل از آن فقط یک کتاب در علوم قانونی به نـام "  

الجنایات " از زبان فرانسه به عربی ترجمه شده بود. مترجم.تعریب قانون الحدود و 
از خانواده ترکی االصل در شهرک ملوی در مصر چشم بـه چهـان   ۱۸۲۱محمد قدری پاشا در سال -٢

گشوده است دروس ابتدائی را در شهرک ملوی فرا گرفته و برای مرحله متوسط و باالتر به قـاهره منتقـل   
ا و االزهر شریف علم آموخته است او در علوم فقهی و قانون، ترجمه، و موسـیقی  گردیده و در مدرسه زبانه

ید طوالیی داشته او تألیفات ارزشمندی را به زبانهای فرانسوی و عربی از خود به جای گذاشته که از مهـم  
ترین آنها است . 

مرشد الحیران الی معرفة احوال االنسان فی المعامالت الشرعیة . -
کام الشرعیة فی االحوال الشخصیة تطبیق ما وجد فی القانون المدنی موافقاْ لمذهب ابی حنیفه . االح-
۶۵بـه عمـر   ۱۸۸۶نوفامبر ۲۱برابر با ۱۳۰۶ربیع االول ۱۷محمد قدری پاشا به روز چهارشنبه -

سالگی وفات کرده است. مترجم

مصادر قانون 
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::قانون قدیم فرانسه قانون قدیم فرانسه 
سازی در فرانسه از زمان شاه " شارل هفتم " در اواسط قرن  پانزدهم میالدی آغاز کُدجنبش 

ی یست نماید، این جنبش در زمانهـای لـو  کُدگردیده تا دولت فرانسه را از حیث قانونیت ی
و " داجسـو Colbertی پانزدهم به تأثیر گذاری واضح از سوی " کلیبر "یچهاردهم، و لو

Dagesseau "  ادامه یافته، و چندین قانون به شکل فرمانهای شاهی صادر گردید. تـا
و قانون بیع ۱۶۷۳و قانون تجارت ۱۶۷۰آنکه با انقالب کبیر فرانسه قوانین تحقیق جنایی 

صادر گردید، البته صدور چنین مجموعات قانونی گامی در راه " ۱۷۳۱و بخشش در سال 
سازی" در فرانسه بوده است. کُد
های نوین :های نوین :کُدکُد--۲۲

در کشورهای غربی :در کشورهای غربی :--اول اول 
پس از انقالب فرانسه تصمیم دولت مردان فرانسه بر آن شد که قوانین آن کشور را جمـع  
آوری کرده و از این طریق تطبیق یکسان آن را به انحای جمهوریت تضمین کنند، که با تقدیم 

فت. تا آنکه ناپلئون در سال مورد تأیید قرار نگر-پارلمان -شدن چندین طرح به مجمع ملی 
"  " portalisپـارتلس  " کمیته ای را از چهار تن از علمـای بـزرگ فرانسـه    ۱۸۰۰

" تشکیل داده تا مجموعه pronchet" و پرونچت malleille"  مالویل Bigotبویت
۱۸۰۴نمایند، که با اصرار و پیگیری ناپلئون این دانشـمندان در سـال   کُدقوانین مدنی را 

را صادر کرده که پیش درآمدی بـرای  ١code  napoleonوعه معروف ناپلئونمجم
ناپلئون توانست میان مجموعه قوانین حاکم در زمـان  کُدهای نوین قرار گرفت. در واقع کُد

ها به عنوان همزه وصلی کُدشاهی و میان افکار و اندیشه های زاده انقالب وفق دهد، زیرا این 
و موجبات تحوالت و اندیشه های نوین تلقی گردید. و تأخیر صـدور  میان موروثات قانونی، 

ها هرگز بی فائده نبود بلکه برعکس فاصله پانزده سال میان آغاز انقـالب و صـدور   کُداین 
" سبب شده بود که روح و روان مردم فرانسه آرام گرفته و قوانین جدید از کششـهای  کُد"

و دلیل بر این ارتباط وثیق میان گذشـته و زمـان   انقالبی پرخشونت و پرعاطفه خالی باشد. 

و کـد  ۱۸۰۶اکمات مـدنی در سـال   که اصول مح۱۸۰۰پس از صدور کد مدنی فرانسه در سال -١
صـادر  ۱۸۱۰و کد جزائی فرانسـه در سـال   ۱۸۰۹آت◌ٔ و کد اجرا۱۸۰۷تجارتی و دریائی در سال 

گردید. و پس از این تاریخ به مدتی کدهای مختلف دیگری نیز در قوانین کار و زراعت صادر  گردیده است.
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از کتابهای دو فقیـه  کُدناپلئو" آن است، که اکثریت مبادی قانونی و نصوص این کُدوضع "
ناپلئون" بـه  کُد" بر گرفته شده است لهذا "pothierو Domatمعروف فرانســه " 

حاکمیت نمود، و اگر تغییراتی مدت نیم قرن از زمان بدون هیچ نوع تغییری در آن، جامعه را
هم در آن وارد شده خیلی محدود و وفق مقتضای تغییر زمان و نسلها بود، گفتنی است که در 
این مورد زحمات و فضل فقهاء و محاکم را نیز نباید فراموش کرد زیرا آنان هم به نوبه خود 

تصادی جامعه همپا نمایند. ها را با نیازمندیهای اجتماعی و اقکُدپیوسته سعی کردند تا نصوص 
نـاپلئون، قانونگـذار   کُدتحوالت جزری جامعه و ضرورت افتادن به بازنگری در باکه البته 

١" دست یازید.کُدفرانسه به ایجاد تغییر در این "

یادآوری می شود که انتشار قانون ناپلئون اثر سحر انگیزی بر قانونگذاران اروپا داشت، زیرا 
را در برابر کتابهای آسان، واضح و خالی از تناقضی یافتند که توانسته است این مشرعین خود 

فرانسه را از نگاه قانونی یک دست نماید، و از آن بود که قانونگذاران اروپا به چنین بـافتی  
، ترکیـه  ۱۸۶۵، ایتالیا در سال ۱۸۱۱روی آورده و هریک از کشورهای اتریش در سال 

کُدقوانین خود را ۱۹۰۰آلمان در سال ۱۸۸۱ند در سال ، سویزرل۱۸۶۹عثمانی در سال 
سازی کردند. 

در کشورهای جهان شرق :در کشورهای جهان شرق :--دوم دوم 
کشورهای شرقی نیز در مسیر اوروپا قدم گذاشته و نخستین کشور شـرقی در ایـن راسـتا    

های مصـر در  کُدبوجود آورده سپس ۱۸۶۰جزای خود را در سال کُدهندوستان بود که 
های مختلف کُدو پس از آنها ۱۸۹۱جزای سودان در سال کُدو ۱۸۸۳و ۱۸۷۵سالهای 

ژاپن، چین، و عراق ساخته شده است. 
های مصر :های مصر :کُدکُد--۳۳

مجلـة  -قانونی درستی را نمی شـناخت همچنانکـه   کُدمصر تا قبل از اصالح نظام قضاء 
فت عثمانی فرق را نیز تطبیق نمیکرد، زیرا مصر از نگاه نظام قضائی از دولت خال-االحکام

سازی در مصر مرتبط و تابع تأسیس محـاکم در آن بـوده   کُدداشت.               و جنبش 

به ریاست استاد " جولیـودی المورانـدییر "   فرمان ریاستی در مورد تشکیل کمیته ای ۱۹۴۵در سال -١
رئیس فاکولته حقوق پوهنتون پاریس مبنی بر تعدیل قانون مدنی فرانسه صادر گردید. " تاریخ نوشتاری ایـن  

کتاب از سوی عالمه سنهوری همزمان کمیته با کار این بوده است. مترجم "
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های الزم برای تطبیق را نیز کُداست، زیرا هر وقت نوع معینی از نظام قضائی بوجود می آمد 
وضع میکردند. و جنبش تأسیس محاکم در مصر با تأسیس محاکم "مختلط" آغاز گردید که 

ان با تأسیس این نوع محاکم، قوانین مختلطی هم گذاشته شد، و با بوجود آمدن محاکم همزم
" شرعی " لوائح شرعی تطبیقی نیز وضع گردید. و آنگاه که محاکم " اهلی داخلی" بوجـود  

مجالس ۱۹۴۷قوانین مصر در سال کُدآمد قوانین داخلی نیز وضع شد. و قبل از وضع شدن 
های مختلـف  کُـد ن وجود داشــت که بگونه خالصه از این احتسابی و لــــوائح آ

یادآور می شویم.
های مختلط :های مختلط :کُدکُد

–زیرا آنگاه که خـدیوی اسـماعیل   ١های قوانین مختلط بود.کُدهای قانونی مصر کُداولین 
آوردنبدسـت باکند،تنظیمرامصردربیگانگانامتیازاتکهگرفتتصمیم–مصرحاکم
کـرد ایجادرامحاکمی–میکردندزندگیمصردرآنهااتباعکه–انهبیگکشورهایتوافق

رجی را داشـته باشـد،   خاوداخلیاتباعهمهقضایایبهرسیدگیعامصالحیتدارایکه
ها کُدهای فرانسه باشد، زیرا این کُدمشروط بر آنکه قانون قابل تطبیق در آن برگرفته شده از 

رتر و منظم تر بوده و برای تطبیق در چنین حالتی مناسب از هر مجموعه قوانین دیگری مشهو
" وکیل مـدافع معـروف   Monoriتر بود. که البته در اثر این توافق مهم استاذ " مونوری 

فرانسوی مقیم مصر که خود رئیس داراالنشاء " دبیر کل " کمیسیون بین المللی وضع الئحه 
های فرانسه وضع کند، که کُدرا همانند قانونیکُدمحاکم مختلط بود مأموریت یافت تا شش 

های مدنی، تجارتی، دریایی، مرافعات، جزاء، و اجراءات جزائـی  کُدمأموریت وی با وضع 
های مذکور در کلیات برگرفته شده از قانون فرانسه بـوده، و در  کُدانجام گردیده که البته 

بیـع و اجـاره از   بعضی از جزئیات همانند شفعه و تصرفات مریض در مرض موت، مسائل
شریعت اسالمی گرفته شده بود.

تاریخ ملغاء شدن ۱۹۴۹اکتبر سال ۱۴تا ۱۸۷۰های مختلط با ایراد تعدیالتی از سال کُد
محاکم مختلط، واجب التطبیق بود. 

مصر و بیگانگانی است که به حکـم وجـود   مقصود از کدهای مختلط مجموعه قوانین حاکمه بر اتباع -١
استعماری در مصر زندگی میکردند.

مصادر قانون 
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الئحه ترتیب محاکم شرعی  :الئحه ترتیب محاکم شرعی  :
از مصر در ربع اخیر قرن نوزدهم شاهد جنبش اصالحات قضائی گسترده ای بود، زیرا پـس 

تأسیس محاکم مختلط، حاکمیت مصر بر آن شد که در مورد الئحه تنظیمی محاکم شـرعی  
آغاز گردیده و ۱۸۸۰تجدید نظر کند، و همان بود که نخستین تعدیل در این الئحه در سال 

بوجود آمد. ۱۹۳۱و ۱۹۱۰، ۱۹۰۹، ۱۸۹۷تعدیالت جوهری دیگری در سالهای 
اصول محاکمات مدنی و تجارتی بود که در پیشگاه کُدالئحه ترتیب محاکم شرعی عبارت از

این محاکم تطبیق می شد، و این الئحه در اساس آن برگرفته شده از قانون مرافعاتی بود کـه  
های فرانسه بـر  کُدمحاکم ملی و محاکم مختلط آن را مورد تطبیق قرار داده و اصل آن به 

میگشت.
ل محاکمات مدنی، متضمن قواعد قانونی ماهوی گفتنی است که الئحه مذکور به اضافه اصو

مرافعات . کُدمدنی است، و نه کُدبود که در واقع جای مناسب آن 
شورای وزیران مصر قـراری را مبنـی بـر تشـکیل     ۱۹۳۶تا آنکه در پنجم دیسامبر سال 

کمیسیونی متشکل از علمای بزرگ به منظور وضع قانون همه جانبه در احوال شخصیه صادر 
د.کر

در قرار شورای وزیران آمده بود که کمیسیون مکلف است تا قانون احوال شخصیه را وفـق  
روح عصر و زمان و متناسب به حالت جامعه از مذاهب فقهی چهارگانه استنباط کند و ایـن  

در امور مـالی، خـانواده، و   ۱۹۴۳سال ۷۷کمیسیون کار خود را با وضع قانون شماره 
در ۱۹۴۶سال ۷۱در امور اوقاف، و قانون شماره ۱۹۴۶سال ۴۸میراث و قانون شماره 

امور وصیت انجام داد. 

های ملی :های ملی :کُدکُد
وجود محاکم مختلط، دولت مصر را بر آن وا داشت تا قضاء میان اتباع مصـر را هماننـد   

های ملی کُدکمیسیون وضع ۱۸۸۱قضاء میان بیگانگان مقیم در آن تنظیم کند بناًء در سال 
اجراءات کُدرا تشکیل داد، و این کمیسیون در عمل فقیه " فاشیر" را برای وضع -داخلی-

مدنی مکلف نمود. کُدمرافعات و کُدجزاء و " موریوندو " را برای وضع کُدجزائی و 
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الئحه ترتیب محاکم داخلی را صادر نمود که این الئحه تا صدور قانون " ۱۸۸۳و در سال 
نافذ بود.۱۹۴۹ال نظام قضاء در مصر " در س

های مـدنی، مرافعـات،   کُـد به اضافه از صدور ۱۸۸۴-۱۸۸۳همچنانکه در سال های 
تجارتی، دریایی، جزاء، و اجراءات جزائی، محاکم داخلی نیز بوجود آمد. و در پاسـخ بـه   
سؤال تعجب آور ذیل، که چگونه قوانین خارجی توانسته  اینگونه تحولی را در مصر بوجـود  

حالیکه باور طرفداران مدرسه  تاریخی بر آن است که قانون باید زاده محیط زیست آورد؛ در
و تحوالت درونی جامعه باشد! به این سؤال از سه نگاه پاسخ داده میشود :

:  قانونگذار مصر به مسائل مرتبط به شخص، محیط، و معتقدات دینی تماس نگرفته و همه اول
ه محاکم شرعی و مجالس مذهبی " نصرانیان " واگـذار  مسائل متعلق به احوال شخصیه را ب

کرده است. 
:  احکام متعلق به معامالت در مصر که در مجال قوانین خارجی قرار دارد، بـازهم ورود  دوم

قانون فرانسه در آن آنچنانکه در وهله اول به نظر می رسد نمی باشد زیرا نفوذ قوانین فرانسه  
آغاز گردیده بود، به اضافه -محمد علی -مان حکومت به خصوص در مسائل تجارتی از ز

آنکه وجود طبیعی و احتکاک مصریان با بیگانگان در زمانهای طوالنی، مصـریان را بـرای   
پذیرش قوانین بیگانه آماده کرده بود .این همه اسباب  پذیرش با در نظر داشت آن است کـه  

ام شریعت اسالمی و قـانون فرانسـه   اختالف ویا تنافر واضحی در مجال معامالت میان احک
وجود نداشته و قانونگذار مصر در بعضی از مسائل مدنی به شریعت اسالمی مراجعه کـرده  

است. 
درنظر داشت، زیرا ایـن  -خارجی -: باید فضل محاکم مصر را در تطبیق این قوانین سوم

نه تطبیق کرد کـه بـا   محاکم بود که به قدر توان و احتمال، نصوص قوانین وارداتی را، بگو
ظروف و حاالت اجتماعی مصریان متوافق و مناسب باشد. 

تعدیل گردیـده و  ۱۹۰۴های جزاء و اجراءات جزائی بار اول در سال کُدگفتنی است که 
با توحید قانون داخلی و مختلط بود ۱۹۳۴در سال ١تعدیل دوم آن پس از توافق نامۀ مونتو

توافق نامه مونترو در شهر " مونترو سویس " میان کشورهای انگلستان، اتحاد شـوروی، یوگسـالوی،   -١
رومانی، فرانسه، بلغارستان، اتریش، یونان، ژاپان و ترکیه به امضاء رسیده است. 

مصادر قانون 
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کُدو ۱۹۴۸مدنی جدید در سال کُدخود باقی ماند، تا آنکه های قانونی دیگر به حالکُداما 
مـدنی در  کُـد صادر گردید. و نظر به اهمیـت  ۱۹۴۹مرافعات مدنی و تجارتی در سال 

چهارچوب معامالت مدنی و در چهارچوب علوم قانونی به شکل عام " به اعتبار آنکه قـانون  
و صیغه ای خطاب مفصل همه روابـط  مدنی اساس قواعد کلی تنظیم کننده روابط همه افراد

اشاره کنیم . کُدمناسب است که به شکل خالصه به مراحل مختلف وجود این ١است "
دســـت اندرکـــاران قانون اعــم از شخصیتهای علمـی و قضـائی پــس از    

" نظر به آنکه ۱۸۸۳داخلی کُدو ۱۸۷۶مختلط سال کُدمدنی مصــر" کُدصــدور 
مقطع های تاریخی معین، گذاشته شده و احکام آن از منابع خاصی استنباط شده ها درکُداین 

گفتنی است که در این راستا تالشـهای  ٢بود، دریافتند که باید در مورد آن تجدید نظر شود.
دیگری نیز انجام شده است که از آن جمله مساعی کمیسیونهای مراد سید باشـا و کامـل   

مدنی قابل یادآوری و ستایش است. کُدنظور رفع نواقص به م١٩٣٦صدقی باشا در سال 
مدنی بـه  کُداما از اینکه تالشهای گذشته به نتیجه ملموسی نرسانید مأموریت بازنگری کامل 

عهده شخصیت معروف علوم قانونی استاد عبدالرزاق سنهوری و مسیو " المبیر " گذاشته شد.
ته و طی سه سال در معرض همه پرسی قـرار  ادامه یاف۱۹۴۲مدنی تا سال کُدطرح تعدیل 

کمیسیون متشکل از پنج شخصیت قانونی به ریاست عبـدالرزاق  ١٩٤٥گرفت. و در سال 
سنهوری آراء و مالحظات وارده را پس از توحید به وزارت عدلیه ارائه نموده و مأموریـت  

به پایان رسانید.۱۹۴۵خود را در ماه نوامبر سال 
از سوی مجلسین به تصویب رسیده، و پس از توشیح ۱۹۴۸در سال این طرح قانونی بزرگ

۱۵در جریده رسمی منتشر گردید، و اعتبار از ۱۹۴۸شاهانه، صادر  و در ماه ژوالی سال 

از ۱۹۲۳ه ترکیه حق حاکمیت بر تنگه بسفور را که پس از توافق نامه لوزان سـال  به مقتضای این توافق نام
دست داده بود باز پس گرفت این توافق نامه نظام عبور و مرور کشتیهای تجارتی، و جنگی را در حالتهـای  

صلح و جنگ تنظیم میکند. مترجم
برگرفته شده از گذارش کمیسیون قانون مدنی مجلس سنا. -١
ر شناخت وضع تاریخی این کدها مراجعه میشود به اعمال مقدماتی آن در آرشیف پارلمان مصر و مقاله د-٢

-۱۴۴-۳استاذ دکتور عبدالرزاق السنهوری در مجله القانون و االقتصاد السنة السادسه، العدد االول ص 
عیوب کد مدنی قدیم .
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مدنی که والیت آن در همه سرزمین مصر نافذ است مورد تطبیق قرار کُد۱۹۴۹اکتبر سال 
گرفت.

ترتیب الئحه مجالس احتساب :ترتیب الئحه مجالس احتساب :
احتساب پس از ملغاء شدن نهاد معروف " بیت المال " بوجود آمد، و نخستین الئحه مجالس 

بود که چندین بار مورد تعدیل قرار گرفت؛ امـا تعـدیل   ۱۸۹۲ترتیب این مجالس در سال 
بود که مسأله قضاء در احوال شخصیه را برای همه مصریان به ۱۹۲۵جوهری آن در سال 

رده بود. قطع نظر از دیانت آنان تنظیم ک
زیرا این الئحه موضوع اختصاص رسیدگی به کلیه مسائل متعلق به اهلیت، وصایت و حجر را 

و ۱۹۴۷برای همه مصریان تنظیم کرده بود، عمل به این الئحه تا صدور قانون جدید در سال 
ملغاء شدن مجالس احتساب با تأسیس محاکم احتساب که قانون را تطبیق میکرد ادامه داشت 

ه محاکم احتساب در صورتیکه نصی در قانون جدید وجود نمیداشت احکـام شـریعت   البت
اسالمی را مورد تطبیق قرار میداد. 

مصادر قانون 
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پوهندوی محمدولی امینی: تتبع ونگارش
گذشته پیوست به 

واعد جزاشناسی در کود جزای افغانستانواعد جزاشناسی در کود جزای افغانستاناصول و قاصول و ق

فصل سومفصل سوم
اصول و اهداف مجازاتاصول و اهداف مجازات

فهرست:

سومفصل
٥١...................................................................مجازاتاهدافواصول

٥٢..................................................مجازاتبرحاکمیکلاصول: اولبحثم
٥٢............................................................:مجازاتبودنیقانوناصل- ١
٥٩.................................................................:مجازاتیتساواصل- ٣
٦١...............................................................مجددمحاکمهمنعاصل- ٤
٦٤..................................................................یجهانتیصالحاصل- ۵

٦٦...............................................................:یجهانتیصالحاصلمنشاء
ن جزائی کشورها با به وجود آمدن نظام های جزائی معاصر و پیشـرفت سـریع و روز   قوانی

افزون تخنیک وتکنالوژی در حال تحول و تکامل اسـت، کشـورها مـن جملـه کشـور      
ما(افغانستان) با معاهدات،کنوانسیونها وسایر اسناد بین المللی وحقوق بشـری ای ملحـق   

را مصرانه می طلبد، نظام های جزائی روز بـروز  گردیده که اصالح و به روز ساختن قوانین 
به خود میگیرد. افغانستان به منظور رسیدن به این قافله هرنگ وبوی انسانی تر و بشردوستان

جدید خویش برخی تحوالت یجهانی،از این تحوالت وپیشرفت ها متآثر گشته،ودر کود جزا
را با توجه به مقتضیات زمان به وجود آورده است.

د جزا شناسی درکود جزای افغانستاناصول وقواع
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ت اصول وقواعد معین حقوقی ومعیار های بین المللی در مورد مجازات هم در حقـوق  رعای
داخلی وهم در حقوق جزای بین المللی وسایر اسناد بین المللی یکی از مهمترین موضوعات 
مربوط به حقوق جزا است،کود جزای جدید افغانستان برای نخستین بار این قواعد واصول 

)جا داده یاگانه(فصل دوم) تحت نام (اصول وقواعد عمومرا بشکل منسجم وتحت فصل جد
به تذکر وبیان آن پرداخته است. از طرف دیگـر کـود جـزا    ١٦الی ٥است و طی مواد 

کوشیده است تا برعالوه وضع وتبین این اصول حاکم بر مجازات، مجازات را ظاهرآ برای 
مبحث ،مبحـث اول اصـول   نیل به اهداف معینی وضع نماید.بنابر آن در این فصل طی دو 

عمومی حاکم بر مجازات،ومبحث دوم اهداف مجازات را به بحث وبررسی می گیریم.
مبحث اول: اصول کلی حاکم بر مجازاتمبحث اول: اصول کلی حاکم بر مجازات

در نظام های جزائی جدید، مجازات ها باید زیر اشراف وسایه برخی اصول پذیرفته شده در 
ا،قانونی بودن مجازات، متناسب حقوق وضع وتطبیق گردد، از میان این اصول ،مهمترین آنه

آیند. بر عالوه آن برخی دیگر، اصولی بودن مجازات وشخصی بودن مجازات به حساب می
آید، اند که رعایت آن نیز از جمله خواسته های مهم نظام های جزائی معاصر به حساب می

مانند اصل منع محاکمه مجدد...
خصی بودن مجازات، از قبل در نظام جزایی بعضی از این اصول مانند اصل قانونی بودن وش

اما برخی از این اصول مانند اصل منع محاکمـه مجدد،اصـل   ١افغانستان پذیرفته شده است
افغانستان عرض وجـود نمـوده   ١٣٩٦صالحیت جهانی .... جدیدآ در کود جزای سال 

است.
بر آنرا از منظر بشکل عام تمام این اصول را بطور مختصر به بحث میگیریم وتحوالت وارده 

کود جزای کشور مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 
اصل قانونی بودن مجازات: اصل قانونی بودن مجازات: --١١

امروزه قانونی بودن مجازات از جمله اصول اساسی و انکار ناپذیر حقوق جزا بـه حسـاب   
میآید که مورد اتفاق تمامی نظامهای حقوقی دنیا است،اصل قانونی بودن مجازات به این معنی 

افراد تنها در برابر اعمالی مسوولیت جزائی خواهند داشت که آن اعمال در زمـان  است که،

١ا١٣٥٥جز سال قانون٣و٢و مواد ١٣٨٢قانون اساسی سال ٢٧و٢٦. مواد
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ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی،درقانون،جرم شمرده شده باشند وبرای آنها مجازات در نظر 
گرفته شده باشد. هرچند مونتسکیو وولتر از قانونی بودن مجازات سخن رانده بـود ولـی   

ده ای است که بر قانونی شدن مجازات در رساله خـود(جرایم  حقیقتآ بکاریا نخستین نویسن
ومجازات) تاکید بیشتر داشته وآنرا عمومیت می بخشید،به عقیده بکاریا تنها بر پایه قـوانین  
میتوان مجازات متناسب با جرایم را تعیین کرد این امتیاز خاص، تنها با قانونگذار که نمایده 

به عقیـده  ١اد اجتماعی شکل گرفته است تعلق دارد.جامعه ای است و بر اساس یک قرارد
د واقع میگردد. سبکاریا این قانون است که در مقابل خود کامگی قاضی 

اسناد بین المللی معاصر اصل قانونی بودن مجازات را به شدت مـورد توجـه قـرارداده    
دارد:می میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در این زمینه مقرر١٥ماده ١است،بند

هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی «
جرم نبوده محکوم نمی شود وهمچنین مجازات شدید تر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل م

»ال بوده تعیین نخواهد شد.ـاعم
ث را به رسـمیت شـناخته   اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز اصل مورد بح١١بند دوم ماده 

،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقـوق  ٢ژنیو١٩٤٩است. به همین ترتیب کنوانسیون های 
در ماده هفتم ، کنوانسیون امریکـایی  ١٩٥٠نوامبر ٤بشر و آزادی های انسانی،مصوب 

در ماده نهم و کنوانسیون افریقایی حقوق بشر وملت ١٩٦٩نوامبر٢٢حقوق بشر،مصوب 
در بند دوم ماده هفت خود به اصل قانونی بودن مجازات تعهد ١٩٨١جون ٢٧ها مصوب 

وپابندی را اعالم داشته است.

٣٤١. بکاریا،سزار،جرایم ومجازات،ترجمه،اردبیلی،محمدعلی،ص

٩٠،در ماده ١٩٤٩اگست١٢کنوانسیون ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی بوده ،مصوب مؤرخ -. الف٢
ب کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان بوده،مصو-اصل قانونی بودن مجازات را تبیین داشته. ب

پروتوکل -آن از اصل قانونی بودن مجازات را پذیرفته است. ج٦٧و ٦٤،مواد ١٩٤٩اگست ١٢مؤزخ 
ژنو راجع به حمایت از قربانیـان جنـگ هـای مسـلحانه بـین      ١٩٤٩کنوانسیون های ١اضافی شماره 

از اصل قانونی بودن مجازات تـذکر بعمـل  ٧٥ماده ٧در قسمت الف بند ١٩٧٧جون ٨المللی،مصوب 
ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ های ١٩٤٩کنوانسیون های ٢پروتوکل اضافی شماره -آمده است. د

از اصل قانونی بودن مجـازات  ٦ماده ٢در قسمت ج بند ١٩٧٧جون ٨مسلحانه غیر بین المللی،مصوب 
تذکر بعمل آمده است. 
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خویش در مورد اصل قانونی بودن ٢٢ماده ١اساس نامه محکمه جزائی بین المللی در بند 
هیچ کس به موجب این اساس نامه مسوولیت جزائی نخواهد داشـت  «مجازات تاکید دارد: 

ینکه عمل وی،در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صالحیت محکمه مگر ا
»است.

اصل قانونی بودن مجازات در شریعت اسالم نیز جایگاه خاص ورفیعی از آن خود نمـوده  
خداوندج در قرآنکریم در این زمینه میفرمایداست، به عنوان مثال

ۗ◌ ِوْزرَ َواِزَرةٌ َوَال ۚ◌ ۖ◌ لِنَ 
بِیَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوًال  گناه دیگری را بـه دوش نمـی کشـد    ترجمه: وهیچکس بار١ُمَعذِّ

ه باشیم ( تا وظایف وماهرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرد
شان را بیان کند.)

ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاَھا ٢َال یَُكلُِّف هللاَّ

کھ بھ اوداده، تکلیف نمی کند.
،نیز قرأت اصل قـانونی  قاعده (الجریمه و العقوبه الی باالنص)،یا قاعده قبح عقاب بالبیان

را دارد.بودن مجازات 
قانون اساسی بدین گونه به رسمیت شـناخته شـده   ٢٧اصل قانونی بودن مجازات،در ماده 

هیچ شخص را نمیتوان تعقیب،گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر طبق احکـام  «....... است: 
قانون، هیچ شخص را نمیتوان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صالحیت ومطابق بـه  

»ل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.احکام قانونی که قب
نیز در مورد اصل قانونی بودن مجازات بشـرح  ١٣٥٥قانون جزای سال ٣مادههمچنان 

هیچ کس را نمیتوان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونی که قبل «ذیل صراحت دارد: 
»از ارتکاب فعل نافذ بوده باشد.

ونی بودن مجازات در ماده هفتم خـویش چنـین تـذکر دارد:    کود جزا در مورد اصل قان
هیچ جزای را نمیتوان تطبیق نمود مگر این که در این قانون تصریح شده باشد؛هیچ «.........

شخصی را نمیتوان مجازات نمود،مگر به حکم محکمه ذیصالح،مطابق به احکام قانونی که 

٥١سوره االسراء آیه -١
٧سوره طالق آیه -٢
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...........»قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام،نافذ گردیده باشد
نکته دیگری جالب توجه در مورد اصل قانونی بودن مجازات در کود جـزا، تآکیـد بـر    

کود جزا در این زمینـه مقـرر   ٨محدوده این قانون(کودجزا) در مورد مجازات است،ماده 
جرم شمردن وتطبیق -٢تشخیص جرم وتعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد. -١«میدارد: 

عملی که در این قانون جرم شناخته نشده وبـرای آن جـزا معـین نشـده     هر نوع جزا بر
»باشد،جواز ندارد.

در مورد فرمایش باال کود جزا که تعیین جرم را به اساس قیاس جایز نمیداند،و هـر نـوع   
مجازات که این قانون تعیین نکرده باشدرا مردود میداند، در این مـورد سـوال اساسـی    

قانون اساسی است، که در این رابطـه مـاده   ١٣٠ه با حکم ماده چگونگی انطباق این ماد
قانونی اساسی مشعر است:١٣٠
هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی،در قانون اساسی وسایر قـوانین،حکمی  «...

که این قانون اساسی یموجود نباشد،محاکم با پیروی از احکام فقه حنفی ودر داخل حدود
را بنحوی حل وفصل می نمایند که عدالت را به بهتـرین وجـه تـأمین    وضع نموده ،قضیه 

»نماید.
هرچند در این ماده قانون اساسی،مراجعه به فقه مشروط به شرط تامین عدالت است، مفهوم 
این قید آن است که قاضی فقط زمانی میتواند برای حل وفصل یک قضیه از برداشتهای فقهی 

مین نموده بتواند،در غیر آن چنین صالحیت را نخواهد داشت. استفاده نماید که عدالت را تأ
ولی با آن هم به نظر میرسد از زاویه اصل قانونی بودن مجازات این حکم مورد تردید باشد. 
بدون تردید،مراجعه قاضی به فقه،در مورد دعاوی مدنی،تجارتی وامثال آن،در صـورتیکه در  

حکمی موجود نباشد، کاری عادی وطبعـی بـوده   این قانون اساسی وسایر قوانین در زمینه 
١وحتی وجود این گونه ماده برای چنین موارد رهگشا است.

که یک عمل در قانون جرم نباشد وبرای آن جزای تعیین نگردیده باشـد  یاما آیا در مورد
میتوان به فقه مراجعه کرد؟

فی است،چنانچه حکـم  هرچند ظاهرآ پاسخ کود جزا در مورد این سوال با قاطعیت تمام من

٧م حیدر،نقدی بر قانون جزای افغانستان از منظر اصل قانونی بودن جرایم وجزاها،ص . عالمه،غال ١

اصول وقواعد جزا شناسی درکود جزای افغانستان



٥٦

تشخیص جرم وتعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد؛جرم شمردن وتطبیق هر نوع «مینماید:
جزا بر عملی که در این قانون جرم شناخته نشده وبرای آن جزا معین نشـده باشـد،جواز   

کود جـزا بـا   ٨ولی جواب این سوال هنوز کامآل روشن نیست که ایا حکم ماده » ندارد.
قانون اساسی در تضاد وتناقض قرار خواهد گرفت یاخیر.١٣٠ه حکم ماد

گرچه اصل قانونی بودن مجازت متضمن حفظ حقوق وآزادی های فردی است،اما از سوی 
دیگر نسبت عدم همخوانی با هدف فردی کردن مجـازات مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه      

، نـد یک انتقاد نموده ااست،چنانچه طرفداران مکتب تحققی از این طرز تفکر مکتب کالس
ومیگویند که این مکتب فقط به عمل مجرمانه توجه نموده،خود مجرم،موضوعات ومشکالت 

با فردی کردن مجازات که امروزه یکی از اهـداف  ١مرتبط به وی را فراموش کرده است.
مهم مجازات به حساب میآید، وغالبآ روش حد اقل وحد اکثر مجازات در قـوانین جزائـی   

به همین دلیل پذیرفته شده است،ازجمود وقاطعیت اصل قانونی بـودن مجـازات   کشور ها
کاسته شده میرود.

اصل شخصی بودن مجازات:اصل شخصی بودن مجازات:--٢٢
غاز پیدایش در مقابل عمل مجرمانه علیه خود یا علیه اقرباء خود، به انتقـام  آانسان اولیه در 

، ،لذا نه تنها شـخص  توسل جسته و تشفی خاطر ازرده متضرر یا ورثه وی هدف اساسی بود
مجرم بلکه نزدیکان ووابستگان وی نیز در معرض انتقام قرار می گرفتنند، لیکن به تـدریج  
زمانی که بشر متمدن گردید انتقام جای خود را به عدالت خصوصی داد. پیـدایش اصـل   
قصاص در این دوران گام مهمی در جهت حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات است. بـا  

مسوولیت جمعی حتی در قانون حمورابی که اصل قصاص را پذیرفته به شکل وجود آن آثار
ال ـاشکار به چشم می رسد. طبق این اصل(قصاص) مجازات باید فقط بر شخص مجرم اعم

شود،نه بر اعضای خانواده وخویشاوندان او،آثار مجازات نیز باید به مجرم محـدود شـود   
٢ونباید به دیگران سرایت کند.

وجود آمدن نظـام هـای جزائـی جدیـد، مجـازات خصوصـیت شخصـی        قبل از به
نداشت،مسؤلیت مجرمین، اعضای خانواده و بسـتگان او را نیـز در بـر داشـت،وقتی     

٦٢٤. صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص ١

٤. گلدوزیان،ایرج و حسینجانی،بهمن، مقاله مبانی اصل شخصی بودن مسؤلیت کیفری،ص ٢
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شخص،مرتکب جرم خطرناک مانند اقدام علیه جان سلطان می گردید،نه تنها مجرم، بلکـه  
پس از گذشت این ١.اعضای خانواده او را به منظور کسب اطالعات شدیدآ شکنجه می کرد

ال مجازات،ضروری شناخته شد ومجازات ـبرهه ،احراز شرایط مسؤلیت جزائی برای اعم
بر کسی تطبیق می شد که یک تقصیر به او نسبت داده شده باشد، بدین ترتیب شخصی بودن 

عاقل،بالغ،آگاه «مسؤلیت به وجود آمد که بر مبنای آن مجازات باید فقط به شخص مسؤل 
تطبیق شود، نه باالی هر فرد، پس خواست اصل شخصی بودن مجازات است تـا  » ومختار

ورده اسـت  آخود فرد مرتکب، در برابر عمل مجرمانه خود یا نتیجه مجرمانه که به وجود 
٢پاسخگو باشد نه دیگران.

طبق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید فقط باالی مجرم اعمال شود و آثار مجازات 
رف به مجرم محدود بوده باشد. هر چند اصل شخصی بودن مجـازات متضـمن   نیز باید ص

منوط کردن مجازات به مجرم بوده میتواند،اما آثار مجازات نمیتواند نسبت به خـانواده و  
وابستگان مجرم بی تآثیر بوده باشد، وقتی کسی به حبس یا اعدام محکوم می گردد، بـدون  

د وی دچار تشویش،نا راحتی ونا امنی شده واز نظر شک اوالد،همسر وخانواده او نسبت نبو
د ودر حقیقیت نان آور خانواده و منبع عاطفـه و  نمادی با مشکالت زیادی روبرو می گرد

الطاف خود را از دست داده است. مجازات نقدی نیز به وضع مالی خانواده واعضـای آن  
می گردد و قبل از پرداخت تآثیر مستقیم دارد، وقتی که یک مجرم به مجازات نقدی محکوم 

آن فوت می نماید،در این صورت معموآل مبلغ محکوم بها از اموال وی پرداخت میشود که 
به همین ترتیب مجازات شخص ٣در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تاثیر میگذارد.

حکمی تا حدی زیاد از اصل شخصی بودن مجازات فاصله می گیرد،مثآل وقتی یک شرکت
تجارتی به علت تخلف برخی از مدیران برای مدتی از فعالیت باز می ماند یا کامآل منحل می 
گردد ویا حد اقل به جزای نقدی محکوم می گردد،سهامداران بی گناه نیز از این مجازات به 

ناحق متآثر می گردند.
بـودن  با اصل فردی » مجازات باید فقط به مجرم اعمال شود«اصل شخصی بودن مجازات

٦٣١. صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،ص  ١

٥ان ص . گلدوزیان و حسینجانی،هم ٢

٦٣٢. صانعی،پرویز، همان،ص، ٣
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مجازات که به مفهوم مجازات مجرم با در نظرداشت شخصیت،جنسیت،اوضاع وشـرایط  
ارتکاب جرم میباشد،متفاوت است، اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجـرا وتطبیـق   

مجازات بوده واصل فردی کردن مجازات در مرحله رسیدگی و محاکمه می باشد.
از اصول اساسی وبنیادی بوده وشارع مقدس شخصی بودن مجازات در دین مبین اسالم یکی 

آنرا مورد توجه وتآکید خاص قرار داده است. آیات متبرک ذیل به عنوان نمونه شاهد خوبی، 
مبنی بر رعایت این اصل در قلمرو جزائی اسالم است:

و آنـان بـاز   شود،یباز خواست نمکند،ی(او) از آنچه م١يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَلَا
شوند.یخواست م

ا 
٢ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

راه هر کس را بخواهد؛ گمیکنو لداد،یامت قرار میکشما را ۀهمخواستیو اگر اهللا م«
بازخواسـت  کردیـد، یو قطعاً از آنچه منماید،یمیتو هر کس را بخواهد؛ هداکند،یم

»شدیدخواه
٣وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى

»یستکرده، نی) جز آنچه سعیاانسان (بهرهیبراینکهو ا«

٤] ١٦٤

است؟! و هـيچ  او پروردگار همه چيز کهیرا بجويم در حالیبگو: آيا غير اهللا، پروردگار«
بارگنـاه  یکـار مگر آنکه به (زيان) خود اوست و هيچ گناهشود؛یمرتکب نمیکس گناه

تان است، پس شما پروردگاریشما به سوۀسپس بازگشت همگيرد،یرا به دوش نمیديگر
»کندیداشتيد، آگاه مالفرا از آنچه در آن اخت

٢٣. سورة االنبیا، آیة ١
٩٣. سورة النحل، آیة ٢
٣٩. سورة النجم،آیة ٣
١٦٤. . سورة االنعام،آیة ٤
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نمأَس نمو فِْسهنا فَلحاللَ صمعبِيدلْعبِظَلَّامٍ ل كبا رما وهلَي١اَء فَع

کند، پس به یانجام دهد، پس به سود خود اوست، و هر کس بدیستۀکه کار شاهر کس«
»کندیاوست، و پروردگار تو هرگز به بندگان ستم نمیانز

قانون اساسی افغانستان بـه رسـمیت شـناخته    ٢٦اصل شخصی بودن مجازات را ماده 
جرم یک عمل شخصی است.تعقیب،گرفتاری یا توقیف «ت،ودر زمینه چنین اعالم میدارد: اس

کود جزای افغانستان با پیروی ». متهم وتطبیق جزا به او به شخص دیگری سرایت نمی کند
از احکام قانون اساسی،احکام شریعت اسالم واسناد بین المللی اصل شخصی بودن مجازات 

جرم عمل شخصی است وجزای «ویش در این زمینه بیان میدارد: خ٩را پذیرفته و طی ماده 
کـود  ٨٤به همین ترتیب فقره اول ماده » مترتب بر آن به شخص دیگری سرایت نمی کند.
جزا مسؤولیت جزائی را یک امر شخصی میداند.

اصل تساوی مجازات:اصل تساوی مجازات:--٣٣
جرم مشـابه  اصل تساوی مجازات بدین معنی است، مجرمین که در شرایط مشابه مرتکب 

شده اند باید مجازات مشابه شوند، اختالف طبقاتی،قومی،نژادی،مذهبی،اقتصادی وامتیازات 
شخصی نمیتواند موجب اختالف،تفاوت وامتیاز در مجازات آنها شود. در گذشته حقوق جزا 
شاهد نا برابری وبرخورد چندگانگی در مقابل اشراف،نجیب زاده گان،روحـانیون وافـراد   

است.عادی بوده 
در حقوق اروپایی بکاریا نخستین کسی است که بعد از منتسکیو بر اصل تساوی مجـازات  

رساله خویش را بدان اختصاص داده است.به نظـر بکاریـا   ٢٣تآکید بیشتر کرده وفصل 
بـه نظـر منتسـکیو    ٢مجازات باید برای نخستین واخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.

اهنگ ومتناسب باشد، ومیان عمل که صدمه بیشتر وارد می کند یگر همکُدمجازات باید با ی
٣تا عمل که لطمه کمتر میرساند فرق گذاشته شود.

اصل تساوی مجازات مطلق نبوده ودر مواردی با محدودیت های عملی روبرو بوده است، 
زیرا مقنن به منظور فردی کردن مجازات اختیارات وسیع را به قاضی حتی مقامات اجرائـی  

٤٦سورة فُصلت،آیة . ١
٩٣٢.بکاریا، همان،ص،

٩٤٣. پانوشت اردبیلی،محمدعلی در رساله جرایم ومجازات،ص 
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اده است، بنابر آن ممکن است دو مجرم که مرتکب جرم مشابه شده اند، یکی به حد اقل د
مجازات ودیگری به حد اکثر مجازات محکوم شوند،همچنان ممکن است قاضی در مـورد  
یکی به کیفیات مشدده ودر مورد دیگری به کیفیات مخففه متوسل گردد، یا اینکه یکی را به 

ه مجازات تعلیقی یا یکی را به حبس و دیگری را به مجـازات  ذی ودیگری را بیمجازات تنف
نقدی محکوم نماید، از اینرو است که میگویند اصل تساوی مجازات با اصل فردی کـردن  

مجازات همخوانی چندانی ندارد. 
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز اصل تساوی مجازات را به رسمیت شناخته وماده 

تمام افراد در مقابـل قـانون برابـر هسـتند وبـدون      «ر میدارد: رون مقاین کنوانسی٢٦
د. از این لحاظ قانون بایـد  نتبعیض،مستحق حفاظت(حمایت) مساوی در مقابل قانون میباش

هرنوع تبعیض را مانع شود وبرای تمام افراد حفاظت های(حمایت های) مؤثر ومسـاوی را  
عقاید سیاسی مذهب،زبان،جنس،رنگ،نژاد،علیه هر نوع تبعیض ودر هر مرحله ای مانند 

یا هر وضـعیت دیگـری تضـمین    ودیگر عقاید،منشاء ملی،اجتماعی،دارائی،تولد(نسب) و
این میثاق برابری همه افراد در مقابل محاکم را ضروری ١٤همچنان بند الف ماده » نماید.

میداند.
تمام افراد بشر آزاد به دنیا « دارد: ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می

می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند وبایـد  
قانون اساسی افغانستان در زمینه ٢٢ماده » نسبت به یک دیگر با روح برادری رفتار کنند.

ـ «تساوی افراد چنین صراحت دارد:  اع افغانسـتان ممنـوع   هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتب
است.اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در مقابل قانون دارای حقـوق ووجایـب مسـاوی    

»میباشد.
کود جزای افغانستان با توجه به تآکید اصل تساوی افراد در قانون اساسی کشـور وسـایر   

توجـه  ، اصل تساوی مجازات را مورد١اسناد بین المللی که افغانستان عضویت آنها را دارد
قرار داده است که در حقیقیت این یک پیشرفت خوبی در زمینه هماهنگی قانون جزا با قانون 

اساسی واسناد بین المللی در این زمینه است.

ازمان ملل متحد،اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بـین المللـی حقـوق مـدنی     . برای نمونه: منشور س١
وسیاسی،محکمه جزایی بین المللی........
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مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشت «ی در این زمینه چنین بیان میدارد: کود جزا٦ماده 
ی یا مذهبی، عقیدۀ سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، ای، دینتعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله

نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابرقـانون از تسـاوی کامـل    
»باشند.برخوردار می

اصل تساوی مجازات در شریعت اسالم نیز مقام رفیعی دارد،چنانچه خداوندج در این زمینه 
میفرماید:

یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا خَ 
َ َعلِیٌم َخبِیٌر  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ آفریدیم،زنومردیکازراشماماشکبی! مردمای«١ِعْنَد هللاَّ

اهللانـزد شماترینگرامیهمانابشناسید،رایگرکُدیتادادیم،قرارهاقبیلهوهاتیرهراشماو
»استآگاهدانایاهللاگمانبیشماست،پرهیزگارترین

٢٢اصل منع محاکمه مجدداصل منع محاکمه مجدد--٤٤
اصل منع محاکمه مجدد که آنرا به نام منع محاکمه مضاعف می شناسند، یکی از اصول مهم 

رتکاب یک جرم،دوبار محاکمه حقوق جزا است که به اساس آن هیچ کس را نباید به خاطر ا
ومجازات کرد.اصل منع محاکمه مجدد عبارت است از قاعـده ای کـه تعقیب،محاکمـه    

٤یا رفتار را منع می کند.٣وصدور حکم مجدد برای همان جرم

بنابر آن هرگاه کسی به موجب حکم قطعی محکوم یا تبریـه گردد،دوبـاره نمـی تـوان     
ت کرد.یا این که شخص به موجب حکم قطعی تبریه یا اورابخاطر همان جرم محاکمه ومجازا

محکوم گردد دیگر نباید از سوی مقامات قضائی همان دولت یا حتـی از طـرف دولـت    
دیگر،مجددآ مورد تعقیب قرار گیرد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی در مورد منع محاکمه مجدد مقـرر  ١٤ماده ٧بند
خاطر جرمی که وی قبآل به موجب یک حکم قطعی وبـر  هیچ کس را نمی توان ب«میدارد: 

١٣. سورتة الحجرات،آیة ١
٢ . Double Jeopardy
٣ . Same offene

ن . خالقی،علی و احمدی،محمدعارف،مقاله:قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان،اسناد بـی ٤
٥المللی حقوق بشروفقه حنفی،ص
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اساس قوانین واصول محاکمات یک کشور از ارتکاب آن تبریه یا به خاطر آن محکوم شده 
»است،مجددآ مورد تعقیب یا مجازات قرار داد.

خویش،محاکمه ومجازات مجدد متهم ٢٠اساس نامه محکمه جزائی بین المللی نیز در ماده 
محکمه وچه در یک محکمه ملی دیگر وبرعکس آنرا، ممنوع اعـالم کـرده   را چه در این

است.
حمایت از حقوق وآزادی های متهم واجتماع از رهگذر امر اختتام یافته جزائی،حمایت افراد 
در برابر خطر محاکمه ومجازات برای همان جرم و تضمین امنیت قضائی اشخاص از یـک  

بشری افراد از سوی دیگر،از جمله مهمترین مبانی طرف، مقتضای عدالت وحمایت از حقوق
اصل منع محاکمه مجدد می باشد.

از نظرفقه حنفی نیز اصل منع محاکمه مجدد پذیرفته شده ومحاکمه مجدد را مردود میداند. 
از نظر فقه حنفی وقتی حکم صادر گردید،قاضی نمیتواند آنرا نقض وبار دیگر به موضـوع  

ی او دارای اعتبار امر مختوم است.مگر زمانی که متوجه شود که در رسیدگی نماید، زیرا را
در این زمینه چنـین  ١٨٣٧مجلة اآلحکام در ماده ١رسیدگی اشتباه اساسی رخ داده است.

الدعوی التی حکم واعلم بها موافقة الصولها المشروعة أی : موجوداً فـی  « صراحت دارد:
»اعها تکراراً الحکم اسبابه وشروطه، التجوز رؤیتها وسم

یعنی دعوی که در مورد آن به اساس اصول شرعی حکم صادر و حکم آن اعالم شده باشد 
ورسیده یعنی در صورت فیصله اسباب و شروط حکم موجود بوده باشد، شنیدن آن بار دیگر 

جواز ندارد.گی به آن 
رجی نیز قابـل  رعایت این اصل در سطح بین المللی و نسبت به احکام صادره از محاکم خا

اساس نامه محکمه جزایی بین المللی صراحت دارد. در ایـن  ٢٠رعایت بوده چنانچه ماده 
زمینه فقه حنفی رویکرد سازگارانه با اسناد بین المللی حقوق بشر دارد، زیرا احناف محاکمه 
مرتکب از بابت جرم ارتکابی در خارج از قلمرو اسالمی اعم از این که در آنجـا مجـرم   

د،مثآل هرگاه مسلمان یا کافر حربی در دارالحـرب  نکمه شده باشد یا خیر جایز نمی دانمحا
مرتکب غصب مال دیگری شود،یا مسلمان آنجا مسلمان دیگری را عمدآ به قتل برساند، بعد 

٧. همان،ص ١
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از مراجعه به داراالسالم مرتکب محاکمه ومجازات نمی شود،زیرا حکومت اسالمی سلطه ای 
١ه دارالحرب والیتی بر ما دارد.بر دارالحرب ندارد ون

در نظام حقوقی افغانستان اصل منع محاکمه مجدد به مفهوم سنتی سابقه نسبتآ طوالنی دارد، 
میالدی که از فقه حنفی اقتباس شده است مشعر ١٨٨٥اساس القضات سال ١١٥در قاعده 

غانستان شخصآ هرگاه نزد قاضی ثابت شود که در مورد یک دعوای سالطین قبلی اف«است: 
اصل منع ٢حکم صادر کرده اند،این حکم همچنان معتبر بوده وقابل رسیدگی مجدد نیست.

محاکمه مجدد به مفهوم معاصر برای نخستین بار در اصول نامه جـزای جـرایم مـآمورین    
وارد نظام جزائی افغانسـتان شـده   ١٣٤١وجرایم علیه منفعت وامنیت عامه مصوب سال 

هرگاه جرم شـخص  «وم این اصول نامه در زمینه چنین صراحت دارد: است. بند ب ماده س
علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد،تنها در صورتی محکوم به مجـازات شـده   

»میتواند که از رهگذر جرم خود،در محکمه دولت خارجی محاکمه شده وجزا ندیده باشد.
به رسمیت شناخته شده ١٩طی ماده ١٣٥٥به همین ترتیب این اصل در قانون جزای سال 

دعوای جزائی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه، او «است: 
را بری الزمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزای محکوم وجزاء بر او اجرا شده است، یا 

به موجب قانون ساقط این که دعوای جزائی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها 
»گردیده باشد،نمی تواند اقامه شود.

افغانستان نیز بشکل تلبیحی اصل منع محاکمه مجدد را ١٣٩٣قانون اجراآت جزائی سال 
این قانون در زمینه یاداوری های الزم را بعمل آورده ٢٩٥و٢٩٨،٢٩٤پذیرفته است، مواد

هرگاه در باره یک دعـوای جزائـی   «قانون اجراآت جزائی مقرر میدارد:٢٩٤است. ماده 
حکم قطعی صادر شود،اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر بنحوی که در این قانون تعیین 

بعد از «قانون اجراآت جزائی چنین حکم می نماید: ٢٩٥ماده » گردیده است، جواز ندارد.
ر به اسـاس  صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزائی محکوم علیه را نمیتوان بار دیگ

»ظهور دالیل جدید یا به اساس تغیر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود.
در جمع اسـباب سـقوط دعـوای جزائـی     ١٣٩٣همچنان قانون اجراآت جزائی سال 

٢٧٥. عوده،عبدالقادر،د اسالم جنایی تشریع او وضعی قوانین،ترجمه،هدایت،عبدالهادی،ص ١

٢. الکوزایی،احمدجان،اساس القضات، به اهتمام میر عبدالرازق دهلوی
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خویش محاکمه قبلی را سببی از اسباب اسقاط کننده مجازات ٧١ماده ٦ومجازات،طی بند 
هام عین جرم مورد محاکمه قرار گرفتـه وحکـم   که شخص قبآل به اتیدر صورت« میداند. 

» قطعی در مورد صادر شده باشد.
د قرار داده یافغانستان اصل منع محاکمه مجدد را مورد قبول وتائ١٣٩٦کود جزای سال 

است، محاکمه مجدد را اعم از احکام صادره محاکم ملی و محاکم خارجی مردود دانسـته  
شخصی که یک بار به خاطر ارتکاب « :ینه بیان میداردکود جزا در این زم١٣است. ماده 

یک جرم، در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته و باالی وی حکم صادر شده باشد، به 
توان مجدداً وی را مورد محاکمه قرار دلیل بروز دالیل جدید بخاطر ارتکاب همان جرم نمی

کم دولت خارجی یا بین المللـی  شخصی که یک بار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاداد.
مورد محاکمه قرار گرفته و باالی وی حکم قطعی یا نهایی صادر شده باشد، مجدداً در رابطه 

»تواند.به همان جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته نمی
مبنی بر منع محاکمه مجدد نسبت به ١٣٥٥قانون جزای سال ١٩به نظر میرسد حکم ماده 

دگی بوده باشـد،  یکود جزای جدید واضح تر ودور از اغماض وپیچ١٣ند دوم ماده حکم ب
زیرا در قانون اولی برعالوه تذکر حکم قطعی محکومیت، از بری الزمه شدن وحتی از سقوط 
جرم ومجازات به اساس قانون، قبل از قطعی شدن حکم صحبت بعمل آمـده اسـت،اما در   

اکتفا شده، از بری الزمه شدن، تطبیق مجازات صادره قانون جدید فقط به کلمه حکم قطعی 
از احکام محاکم خارجی و سقوط جرم ومجازات به اساس حکم قانون قبل از قطعی شـدن  

حکم تذکر بعمل نیآورده است.
١١اصل صالحیت جهانیاصل صالحیت جهانی--۵۵

در حقیقت اصل صالحیت جهانی یکی از اصول حاکم بر صالحیت جزائی در حقوق جزای 
صلی است که به دولت ها اجازه می دهدانی عبارت از ااصل صالحیت جهت.بین المللی اس
ی خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملـل ئصالحیت جزا

اصـول صـالحیت سـنتی و    که بـر مبنـای   حال نسبت به آن افراد و در عینشده اند
٢.قابل اعمال نیستی)(صالحیت سرزمینی،صالحیت شخصی وصالحیت واقعمرسوم

١ . Universal jurisdiction principle

٢،اصل صالحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی،ص هالهاد،زمانی،سید قاسم و حسینی اکبرنژ.  ٢
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و یا اصل صالحیت جهانی عبارت از توسعه صالحیت محاکم داخلی یـک کشـور بـرای    
رسیدگی به جرمی است که نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است،نه متهم تبعه 

١آن کشور است،نه مجنی علیه یا متضرر ونه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است.

گر اصل صالحیت جهانی عبارت از توسعه صالحیت اعمال قوانین جزائی یک به اصطالح دی
ام از کُـد جرم آن بر اساس هیچ رایم بین المللی است، در جای که کشور در رسیدگی به ج

اصول صالحیتی دیگر( صالحیت سرزمین،شخصی،مبتنی بر تابعیت مجنی علیه وواقعی) قابل 
٢تعقیب توسط محاکم آن کشور نباشد.

صالحیت جهانی به هر دولت اجازه تعقیب مجرمینی را میدهد که جرایم خاصـی را  اصل
مرتکب شده اند ولو دولت تعقیب کننده با جرم ومجرم هیچ نوع رابطه را نداشته باشد، زیرا 
از طرفی جرم در سرزمین آن دولت واقع نگردیده تا صاحب صالحیت سرزمینی بوده باشد،از 

آن دولت واقع نگردیده تا دارنده صالحیت واقعی باشد،همچنان سوی دیگر جرم علیه منافع
یا صالحیت ٣دولت با مجرم ومجنی علیه هم رابطه ندارد که صاحب صالحیت شخصی مثبت

بوده باشد، بناآ در این صورت معیار صالحیت محل دستگیری مجرم است که ٤شخصی منفی
٥بنابر آن کشور، صاحب صالحیت جهانی می باشد.

اصول دیگر، به وجود آمده اسـت و  تطبیقناشی از عدم قابلیت ی اصل برای رفع خأل این 
که در تحقق بزرگترین هـدف  فرعی یا ثانوی اصل صالحیت جهانی استصفت این همان 

حقوق جزای بین الملل که همانا جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم است،یاری میرساند.
مین،اخالل نظم عمومی کشور محل دسـتگیری،تحقق  جلوگیری از بی مجازات ماندن مجر

عدالت و بر هم خوردن نظم عمومی بین المللی از جمله مهمترین مبانی اصل صالحیت جهانی 
به حساب میآید.

کود جزای افغانستان برای نخستین بار اصل صالحیت جهانی را به رسمیت شناخته است، 

٣اء وماهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی،ص. فروغی،فضل اله،منش ١

١٥٩. پور بافرانی،حسن،حقوق جزای بین الملل،ص، ٢

٣. صالحیت مبتنی بر تابعیت مجرم

٤. صالحیت مبنتی بر تابعیت مجنی علیه

٥. پوربافرانی،همان
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مانند اسـاس  ١شی از الحاق با اسناد بین المللیشاید این اقدام را به منظور ایفای تعهدات نا
نامه محکمه جزائی بین المللی، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،کنوانسـیون هـای   

...... برداشته است، از سوی دیگر این قانون(کود جزا) برای ١٩٤٩چهارگانه ژنیو مصوب 
ی،جنایات علیه بشریت نخستین بار جرایم مهم مشمول اصل صالحیت جهانی ( جنایات جنگ

وجنایت نسل کشی) را در قانون داخلی خود جرم انگاری نموده است.
قرر میدارد:مکود جزایی افغانستان در زمینه ٢٦ماده 

جرایمی که مطابق اسناد بین المللی جرم شناخته شده باشد،مرتکب آن در صورت یافـت  «
یب عدلی قرار داده میشود،مشروط شدن در افغانستان مطابق احکام قوانین کشور مورد تعق

بر اینکه این گونه اعمال در این قانون جرم شناخته شده وبر آن مجـازات معـین وسـایر    
»صالحیت های سرزمینی،شخصی یا ذاتی قابل تطبیق نباشد.

منشاء اصل صالحیت جهانی:منشاء اصل صالحیت جهانی:
یت از نظر حقوق بین الملل منشاء صالحیت جهانی ممکن است معاهده یا عرف باشد، صالح

جهانی دولت های عضو کنوانسیون به یکی از دو شکل پیشبینی می شود:
اوآل در برخی از این کنوانسیون ها دولت های عضو صالحیت دارند و حتی ملـزم بـه   
تعقیب ومحاکمه متهمین جرایم مذکور در محاکم خود هستند یعنی نیاز به تصـویب قـانون   

ابل اجرا است.جداگانه ندارد ومستقیمآ در کشور های عضو ق
ثانیآ کنوانسیونهای هستند که خود مستقیمآ به نفع دولتها ایجاد صالحیت نمی کنند،بلکه 
از آنها میخواهند که با وضع قانون در حقوق داخلی خود،صالحیت جهانی خویش را نسبت به 

طور جرایم مورد نظر کنوانسیون تثبیت نماید. لذا در این نوع کنوانسیون ها صالحیت جهانی ب
مستقیم از کنوانسیون ناشی نمی شود، بلکه کنوانسیون تنها دولتها را مکلـف بـه ایجـاد    

پس گفته میتوانیم که محاکم داخلی مشروعیت صـالحیت  ٢صالحیت برای خود می نمایند.
جهانی خود را از عرف یا معاهده بین المللی وقوانین ملی کشور متبوع کسب می نمایند.

در این زمینه برای کسب مشروعیت اصل صالحیت جهانی هر دو کود جزای افغانستان 

افغانستان به دولت منشور ملل متحد،معاهدات بین الدول،میثاق های بین المللی که «قانون اساسی٧. ماده 
١آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

4. فروغی،فضل الهی،همان،ص  2
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این قانون برای ٢٦این مورد(معاهده بین المللی وقانون داخلی) را شرط گذاشته است. ماده 
اعمال اصل صالحیت جهانی چهار شرط ذیل را وضع نموده است:

اشد؛بشدهپنداشتهجرمالمللیبیناسناددربایدصالحیتاینمشمولجرایم- ١
شود؛یافتافغانستاندرآنمرتکب- ٢
باشد؛شدهمعینمجازاتآنوبرایباشدبودهجرمداخلیقوانیندراعمالنوعاین- ٣
.نباشدتطبیققابلذاتییاسرزمینی،شخصیهایصالحیتسایر- ٤

بنابر آن محاکم ملی نمی توانند جرایم مشمول اصل صالحیت جهانی را مورد رسـیدگی  
این که در مقرررات ملی کشور وطبق حقوق بین الملل از ایـن صـالحیت   قرار دهند، مگر 

برخوردار بوده باشد.
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لیکونکی : دوکتورعبدالکریم زیدان
زباونکی : قضاوتپوه حضرت ل حسامي

داسالمي فقهې بنسونهداسالمي فقهې بنسونه
درییم بابدرییم باب

فهرست:

٦٨......................................................................................بابمییدر
٦٨..............................................................قواعداوېالراستنباطدداحکامو

٧٠....................................................................................فصلیلوم
٧٠.............................................................................قواعداصوليغويل

٧١...........................................................................خاص: مطلبیلوم
٧٦....................................................................................فرعهلوم

داحکامو د استنباط الرې او قواعدداحکامو د استنباط الرې او قواعد
سریزه :- ٢٥٧

لومي باب کې دحکم او دهغه د متعلقاتو او په دوهم باب کې داحکاموله دالیلو خه په
دهغو له مصادرو او اوغواو چې په دې باب کې د احکامو د استنباط له الروس ویدو او

د هغوی له اوقواعدو خه خبرې وکو چې مجتهد د احکامو د استنباط او له دې مصادرو 
رالسه کوي :پیژندنی خه الروونه ت

لومنی تشریعي مصدر، د قرآن اوسنت نصوص دی او دا نصوص ، دهراستنباط مرجع او 
دهردلیل سند دی اوله هغه ایه چې دا نصوص په عربي ژبه وارد شوي دي نو د نصوصو د 
تفسیر دمخصوصو لغوي قواعد و پیژندل الزم دي اواصولیونو هم د عربي ژبې د اسلوبونو له 

بنسونهداسالمي فقهې 
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و پرمعانیو دالفاظو له استعمالولو اوپرمعانیو دالفاظو له داللت او .... وروسته ، د استقرا او دهغ
دې قواعدو بیان ته دهمت مې رانغتې دي .

نومیي ، په یوازې توه په بشپ ول دنصوصو دپوهیدو ١او البته دا قواعد چې اصولي قواعد 
داحکامو له تشریع خه د شارع اودهغو دتفسیرلپاره کفایت نه کوي ، بلکې الزمه ده چې

.يپیژندل شوموخېعمومي 

دا قواعد دهرقانونی متن د تفسیرلپاره چې په عربی ژبه لیکل شوي وي ، این دي ، که دا قواعـد او  -١
ربي ژبه لیکل شوی وي ، دهغه د الفـاظو  ضوابط دعربي عبارتونو دپوهیدا لپاره دي اوهرکله چې قانون په ع

اوعبارتونو پوهیدا به هم د دې موازینو اوضوابطو تابع اوتسلیم وي اوکوم توپیرهم نه لري چې دا قانون لومی 
په عربي ژبه لیکل شوی وي یاله بلې ژبې  خه  په عربي ژبال شوی وي اوپه همدې دلیل هم ، ددې قواعدو 

سیر کې د قانون پرپوهید ا اودهغه د احکامو په پیژندلو کې د قانوني نصوصو په یوه نه مراعاتول دنصوصو په تف
چې تطبیق یې پر بیالبیلو وقایعو( پیو) الزم دی اوپه پایله کې ، دخلکو حقوق ،برخه کې په خطا منجر کیي

یا معیوبه یـا  ضایع کیي ، که قاضي قانون دخپلې پوهې له مخې اجراء کوي اوکه چیرې د ده پوهه سقیمه
غیر صحیح وي ، دا چاره دحق د خاوندانو دحقوقو په ضایع کیدو او دهغه له خاوندانو پرته ، ته دحـق پـه   
ورکولو اویا د بیناه په مجرم  لواو دمجرم په بري لو منجرکیي او په پای کې به وره وي چې  بیـان  

کو د قوانینو تفسیر په درې وله دی .
ر ، چې داسې تفسیر دی چې فقهایې په خپله شرح کې پر قوانینو عملي کوي ، دد ې تفسـیر  فقهي تفسی-١

اننه ، انتزاعی او یوازې منطقي توب او واقعیت ته نه پاملرنه ده .
قضایي تفسیر ، چې ان نه یې د قاضي په نزد واقعیت اومطرح شویو وقایعو ( پیو) ته پاملرنه ده او دا -٢

تفسیردی چې دفقهي تفسیر پرخالف دعملي توب صفت اوله واقعیت خه اغیزمنل، دهغه غالبه تفسیر داسې 
صبغه ده ، سربیره پردې ، دا چې قاضي ، د دعوا د وقایعو دینې پرمهال ، هه کوي چې قانون تفسیر کي 

چې ابتـداٌ  جایز نده او د قانون داجراء لپاره په تمهید کې د قانون په تفسیر الس پورې کوي نوله دې کبله ،
 کـه د   خاومستقالنه له حاکم ، ياندې کـاکلي قانون دنص لپاره یو تفسیر وتل شي چې دیوه وغو

اجراء لپاره د تفسیر دضروري توب په علت ، نو موی یوازې پروقایعو د تفسیر د اجراء پرمهال ، د قـانون  
تفسیر ته اقدام کوي .

سیر دی چې قانون جوونکی یې دخپل ان لپاره ترسره کوي ترو په یوه تشریعي تفسیر ، چې د اسې تف-٣
نص کې موجود ( شته ) غموض (پیچلتیا) یا په یو عبارت کې واقع ابهام تري  لیرې کي یا دمطلق نص لـه  
قوانینو خه یو مقید کي اویا دا چې د قانون په تفسیرکې نزاع ( شخه ) او اختالف له مینه یوسي ، او دا
ول تفسیر، په اصلي نص  پورې ملحق شوی او دهغه یوه برخه ل کیي ، د تفسیر دا ول مختلف ولونه 

د د پیژندلو په موخه  مرسـته  دنص دمنطوق دمرا–دنصوصو  دتفسیر له قواعدو خه  چې ورته نغوته وشوه 
یاس او دتشریع له مقاصدو دمطلوب حکم د پیژندلو لپاره ، له ق–، خوکه چیرې کوم نص شتون ونلري اخلي

او ددې په یرشیانو ینې استفاده کیي .

داسالمي فقهې بنسونه
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همدارنه د مجتهد لپاره الزمه ده چې د نصوصو یا احکامو ترمین د احتمالي تعارض( یوله بله 
سره اختالف درلودل) د دفع کولو قواعد او ددې  تعارض د دفع کیفیت درنوالی ، اودهغه 

یح قواعد او د دالیلو او احکامو ترمین د ترجالرې اوله هغې جملې ، ناسخ او منسوخ 
تشریع د. نو د احکامو داستنباط الرې اودهغو قواعد، په لغوي اصولي قواعدو پرپوهه اووپیژني

عمومي مقاصدو او د دالیلو ترمین د تعارض د له مینه ولو پرکیفیت او دهغو پرینو باندې 
ندلو والې دي .د ینو نورو ترجیح او د ناسخ او منسوخ پرپیژ

پردې بنس ، دا باب په درې فصلونو ویشل کیي :
لومی فصل: اصولي قواعد.

دوهم فصل: د تشریع عموي مقاصد ( موخی) .
درییم فصل : ناسخ او منسوخ او تعارض او ترجیح .

لومی فصللومی فصل
لغوي اصولي قواعدلغوي اصولي قواعد

سریزه - ٢٥٨
وه دا قواعد دنصوصو دالفاظو پورې لکه هماغسي چې واندې هم ورته نغوته (اشاره ) وش

دهغوی په وسیله د معانیو د افادې له کبله ، ایکمن دي اوپه دې قواعدو احاطه هم دلفظ  د 
ولونو ( اقسامو) خه دمعنا له لحاظه اوترهرې برخې(قسمت) الندې په مندرجو فروعو 

ده .اوتقسیماتو ( ویشنه ) کې دپیژندنې او خبرتیا مستلزم (ایجابوونکي) 
اصولیون ، لفظ دمعنا له لحاظه اوله هغه سره دلفظ  دایکې له مخې ، په لورو لو ویشي( 

تقسیموي ) :
.په خاص ، عام اومشترک ویشل کیيدمعنا لپاره دلفظ  د وضعه کولو په اعتبار ،- ١
دهغه لپاره یا له هغه پرته په وضعه شوې معنا کې دلفظ د استعمال په اعتبار ، په - ٢

اومجازاوصریح اوکنایه ویشل کیي .حقیقت 
پرمعناد لفظ د داللت په اعتبار ، یعنی په هغې معنا کې داستعمالیدونکي لفظ دمعنا د - ٣

وضوح اوخفا  له حیثه ، په ظاهر، نص ، مفسر، محکم ، خفي ، مجمل ، مشکل او متشابه 
ویشل کیی .
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وله لفظ خه دمعنا د په هغه کې پراستعمالیدونکې معنا د لفظ د داللت د کیفیت ا- ٤
په طریقه پوهیدو دالرو په اعتبار ، چې د دې اعتبارپربنس ،پرمعنا د لفظ  داللت یا دعبارت

دی یا دا شارې په طریقه اویا داللت اویا اقتضاء باندی .
په راتلونکومبحثونو کې به ، په نوموي ترتیب ، د دې هرو یوو ولونو په تاو په اني 

شي ، که طبیعی ترتیب هم همدا دی ، که لفظ ، په پیل کې ، معنا بحث کې خبری و
روانه  کوي او بیا په معنا کې استعمالیي اوورپسې د وضوح اوخفا له اخه پرمعنا دهغه 

–واضح وي یاخفی –داللت ترینې الندی نیول کیي اوبیا دمعنا د پیژندلو دالرو په هکله 
بحث کیي :

دمعنا لپاره دلفظ وضعه کول ، لفظ ، دمعنا لپاره دهغه د وضعې په لومی مبحث : - ٢٥٩
اعتبار، په خاص اوعام اومشترک ویشل کیي او ترخاص  الندې هم ، مطلق او مقید او امراو 
نهی مندرج دي ، له دې امله ، بحث په درې مطلبونو ویشل کیي ، لومی ، خاص ، دوهم ، 

عام او درییم ، مشترک .

ب : خاصب : خاصلومی مطللومی مطل
:د خاص تعریف او ولونه 

قول خه اخیستل شـویدی  ، دمنفرد په معنا دی او دعربانوله دېخاص په لغت کې-٢٦٠
( اختص فالن بکذا) یعنی : فالني په هغه یزانفراد اواختصـاص بیامونـد ) او د   چې وایي :

١.شوی ويازې دیوې معنا لپاره وضعهاصولیونوپه اصطالح ، خاص ، هرهغه لفظ دی چې یو

خاص په درې وله (نوعه ) ویشل کیي : شخصي خاص لکه د اعالمو نومونه لکه زیـد او  
، لکه انسان . همدارنه داسـې  ه رجل او امرأة اوفرس، جنسي خاصمحمد ، نوعي خاص لک

الفاظ لکه علم (پوهه ) او جهل (ناپوهي) اودې ته ورته نوریزونه هم چې د معانی لپاره وضعه 
٢شویدي نه دشیانو د ذات لپاره دخاص په شمارکې دي .

د نوعي اوجنسي دخاص والي دلیل هم یوازې دا دی چې له خاص خه موخه دهغه دواحـد  
، دیته له پاملرنې پرته چې په بهر کې افراد پریوې واحدې معنا د لفظ  شمول دیوالي له حیثه 

٦٥-٦٤، شرح المنار ص ص١٢٥ص١اصول سرخسی ج-١
١٨٠اصول التشریع االسالمی ، علی حسب اهللا ، ص -٢
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شته چې نوعي خاص ، لکـه (رجـل)   هم نه شک یاکوم مصادیق لري یانه لري او په دې کې 
) فرد دی چې د صغیروالي شویدی اوهغه هم یو(مذکر) (نارینهدیوې واحدې معنا لپاره وضعه 

دا چې دا معنا په بهرکـې  –لکه رنه چې یادونه وشوه -له عمر(سن ) ينې تیرشویدی او
مصادیق ولري ، کوم اهمیت نه لري . 
ن) هم د یوې معنا لپاره ، یعنی یو واحد حقیقت لپـاره  همدارنه ، جنسي خاص ، لکه ( انسا

وضعه شویدی چې هماغه ناطق حیوان دی او دا هم چې دا واحد حقیقت په بهرکـې ینـې   
انواع ولري کوم اهمیت نه لري ، که ، دا د پام وندی ( په پام کې نه دی ) ، او لـه دې  

، که دا دواه ، له دې املـه، د  کبله ، نوعي خاص او جنسي خاص ، دواه  یوه معنا لری 
.ر، یعنی هماغه مشخص ذات لپاره ديواحدې معنا لپاره د وضعه شوي شخصي خاص په ي

دخاص له تعریف او دهغه له انواعو( ولونو) خه روانه کیي چې د اعـدادو (عـددونو)   
چې د خاص نوعي الفاظ لکه ( ثالثة ) او ( عشرة) او (عشرین ) او ( مائة ) ول په دې اعتبار 
، نو(ثالثـة ) او  ١جزء دي دخاص په شمارکې دي اوینواصولیونو په دې تصریح کې ده .

دعددونو نورنومونه دیوې واحدې معنا لپاره وضعه شویدي ، که ، دمثال په توه (ثالثـة )  
پخپله ددې عدد لپاره وضعه شویدی ، یعنی په هغه کې د موجودو(یوو) لپاره د مجموع والي 

دهغه د ترکیب موندلو لـه حیثـه ،   ه حیثه بل یزته له پاملرنې پرته ، او له وافرادو خه ل
دبیلی په توه دا چې د دریو عدد له : یو، یو اویوینې ترکیب موندلی دی ] دهغه په خاص [

والي کوم اغیز نه دی پرې ایستی ، په هغه کې دهیچ کوم کثرت موجب کیي نه ، کـه دا  
اجزاوو د کثرت په منزله ده او دا واقعیت چې د (ثالثة ) معنا نه شو کـوالی د  د چاره د زید 

ومومو، روـانه  –دې عدد په تشکیلوونکي  هریوجزء کې ( یعنی دهغو هرو یوو په یوکې )
کوي ، لکه هماغسې چې د زیدوالي معنا نه شو کوالی د زید داجزا وو په تر کې ومومـو،  

عدادو نومونه د خاص په شمار کې راوي دي نه پردې بنس چې خوینو نورو اصولیونو د ا
دا د نوعي خاصو له جملې خه دي بلکې په دې بنس دلفظ په نفـس سـره پـه زیـاتو     
اومحصورو کسانو داللت لري او هره چې هم دارنه اننه ولري دخاص جزء دي اوپه 

: خاص دمحصور کثیر لپـاره  همدې دلیل ، د اصولیونو دا له ، خاص دارنه تعریفوي چې 

، تسهیل الوصول الی علم االصول ، محـالوی ، ص  ٣٤ص١، التلویح ج١٢٨ص١حاشیة االزمیری ج-١
٣٤
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وضعه شوی لفظ دی ، لکه د اعدادو نومونه (اسامي ) یا د واحد یز لپاره وضعه شوی لفظ 
دی ، که دا واحد د شخص په اعتبار وي لکه ( زید) اوکه د نوع په اعتبار وي لکه ( رجل) او 

یونکی ومنو او نه که لومی تعریف او دهغه وخومو١که دا دجنس په اعتبار وي لکه انسان 
که دوهم تعریف او دهغوی دپیروانو ( پلیونو ) خبرې ، دا فرق نه لري په دې چې د اعـدادو  

نومونه په خاص شمارکې دي .
خاص حکم :-٢٦١

خاص ، په خپل نفس کې ، رند دی اوکوم اجمال اواشکال په کې شتون نه لـري اوپـه   
پرمعنا له دلیل خه لـه راوال  وع لههمدې دلیل هم ، په قطعي صورت ، یعنی دخپلې موض

شوي احتمال پرته داللت کوي اوحکم په قطعي صورت سره دخپل مدلول لپاره ثابتوي نه په 
ظني طریقي سره لکه د سترتن تعالی جل جالله  دا قول د سوند د کفارې په تاو چـې  

یت ) .آ-٨٩–فرمایی : ( فمن لم یجد فصیام ثالثة ایام) ( دالمائده سورت 
ژباه : که چا مریی (غالم) ونه موند چې آزادیې کي ، نو درې ورې دې روژه ونیسي .

لیدل کیي چې له دې نص خه چې کوم حکم استنباط کیي د درې ورو روژو وجـوب  
دی ، که د( ثالثة ) لفظ له خاصو الفاظو خه دی اوپه قطعي صورت په خپله معنا داللـت  

زیاتی احتمال هم نه لري اوهم په قرآن کې د وارثینو لپاره دهریو اکل کوي او دهی کمي او 
شوی سهم ( ونه ) چې دهغوی ول په خپله معنا قطعي داللت لري ، که دخاصو له جملې 

) ژباه : یي : ( فی کل أربعین شاةٌ  شاةٌ ینی دي او همدارنه د دې حدیث په یرچې فرما
یو پسه د زکوة په عنوان ورکل شي ) چې په دې حدیث کې په هرولویتو پسونوکې باید (

دلویتوپسونو په اکنه کې د نصاب دحد په عنوان د زکوة د وجوب لپاره د زیـاتوالي او  
کموالي احتمال شتون نه لري ، که اربعین له خاصو الفاظو خه دي اود خاص حکم هـم  

اب حد نهه دیرش یا پنوس پسونه همدا دی نوجایزنده چې وویل شي : د پسونو د زکوة دنص
دي : لکه هماغسې چې دیوه پسه اکل دلویتو پسونو د زکوة په عنـوان هـم زیـاتوالی    
یاکموالی نه لري که دا هم یو خاص دی او خاص د زیاتوالي او کموالي احتمال نه لري ، خو 

ینونورو هم د خاص په تعریف کې ویلي دي چې : خاص ، هغه ٣٤-٣٢ص ص١والتوضیح  جالتلویح -١
لفظ دی چې په محصوریزشاملیي که یووي یادوه  او که درې وي اویازیات . و: شـرح ورقـات امـام    

٣٠، لطایف االشارات ، ص٣٠الحرمین ، خطاب ، ص
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رته دکـومې  که چیرې دخاص پرتأویل کوم دلیل رامین ته شو چې د خاص موضوع له معنا پ
معنا د ارادې  یعنی له هغې پرته بلې کومې معنا مقتضی ( غوتونکی ) ؤ ، په دې حالت کـې  
خاص دهغه دلیل پرمقتضا حمل کیي ، د بیلې په توه احناف معتقد دي چې د( شاة ) لفظ 
چې په دې حدیث کې وارد شویدی په حقیقي پسه یا دهغه پرقیمت حمل کیي او دهغـوی  

تشریع د موخې او مقصد په پام کې نیول دي که د حکیم شارع موخه د زکوة له دلیل هم، د
تشریع او له دی نص خه بیوز النوته ه رسول او دهغوی د اتیا وو لیرې کـول دي او دا  

معنا هم دیوه پسه په ورکې تحقق مومي اوهم دیوه پسه د بیې ( قیمت ) په ورکې سره .
نا سره سره چې دعلما وو داتفاق محل ( ای) هم دی ، احنافو په د خاص لپاره له نوموې مع

هغه مسایلو کې چې په هغو کې له نورو سره دنظراختالف لري هم پرې استدالل کـی دی  
چې الندې ، یوازې له دې مسایلو خه یوه یې ذکرکیي :

ملې فقها دنظراتفاق لري چې د طالق ورکل شوې ی عدت چې دحیض لرونکو و له ج
ینې ده او ورسره کوروالی هم شویدی او حامله ( امیدواره ) هم نه ده  ، درې (قـرء ) دي  
که سترتن تعالی  جل جالله فرمایي ( والمطلقات یتربصن بانفسهن ثالثة قروٍء ) د (البقره 

آیت ) .-٢٢٨سورت
ژباه : طالقې شوې ې دې درې حیضه انتظاروباسي .

موخې په تاو یوله بله سره اختالف لري ، احناف معتقد دي چې : موخه خوله ( قروء) خه د 
ترې حیض دی اوه درې حیضه عدت تیروي ، خو دا حنافو مخالفان وایي چې : موخه ترې 
طهر( پاکوالی) دی ، د احنافو استدالل دا دی چې ( ثالثة) خاص لفظ دی اوپه قطعي صورت 

دا دی چې درې بشپه ( قروء ) له زیاتوالي اوکموالي سره پرخپله معنا داللت لري ، نو حکم 
پرته عدت تیرکي اوکه چیرې ( قروء) د طهرپرمعنا حمل  کو له دریو قروء خه  زیاتـه  
یاله موده کیي او دا جایزنده ، که دنص د مقتضا پرخالف اودخاص حکم  په خالف ده ، 

، له عدت خه و نه ل شي ، که هغه طهر چې ې ته په هغه کې طالق ورکول کیي 
په دې صورت کې ، دې عدت درې طهره او دیوه طهر برخه کیي اولکه رنـه چـې   

دا دنص دحکم خالف دی . خو که چیرې د ( قروء ) معنا حیض وبولو، پـه  –یادونه وشوه 
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دې صورت کې به ، عدت له زیاتوالي  او کموالي پرته درې بشپحیضه شي او دا دنص حکم 
١خاصه مقتضا ده نو الزمه ده چې ومنو  چې قروء دحیض په معنا ده نه د طهراو 

له وضعي قوانینو خه مثالونه :-٢٦٢
مه ) ماده ده -٢٤٤په وضعی قوانینو کې دخاصو مثالونو له جملې ینې دعراقي مدني قانون (

چې نص یې دارنه راغلی دی :
کې د درې کلونو له تیریدلو وروسته له هغـې  ته پر ولو تیرو احوالوردکسب دعوا له سبب پ

ورې خه چې د داین لپاره د رجوع حق پیژندل شویدی نه اوریدل کیي . همدارنه دعوا 
د پنه لسوکلونو له پای ته رسیدو وروسته له هغې ورخې ینې چې د رجوع حق پـه کـې   

له خاصو الفاظو خه رامین ته شویدی نه اوریدل کیي ، نوپه دی مودو کې نوموې موده 
ده چې په خپله قطعې معنا داللت لري اوحکم د دې مودې له پای ته رسیدو وروسته په قطعي 

توه ثابتیي اوهغه له سبب پرته د کسب د دعوا له نه اوریدو ینې عبارت دی .
دخاصو مثالونو له جملې خه هم عقوبات ( مجازات ) او دعراقي عقوباتو په قانون او دمدني

مرافعاتو داصل په قانون کې اکل شویو سزاانو اکلې موده د محکمو له خوا په صادرو شویو 
احکامو کې دطعن په خاطر ده  او دمثالونو له جملې ینې یې هم د مدني خدمت قانون شرط 
شویو مودو او دهغو پای ته رسیدل د موظف له خوا په هره درجه کې دي چې راتلونکې درجې 

مکان لري .ته دترفیع ا
مه ه مدني قانون کې -٣٣میالدي کال په ١٩٦٦اود خاصو مثالونو له جملې خه هم د 

دی د تقاعد سهم ( ونه ) چې قانون مشخصه کیده اوهغه دنده چې د موظف له خوا قطـع  
کیي ، میاشتین تنخواه  (معاش) یې یوه اکلي حد ته رسیي دا حصه او یا سهم او دمعـاش  

روپ ول له خاصو الفاظو ینې دي چې حکم په قانون کې په ذکر شوې نومـوې  (تنخواه)
توه دهغه دمقدار( اندازې )  دقطع کولو له ناحیې خه په قطعي صورت د تأویل له احتمال 

پرته ثابتیي .

،٧٨، شرح المنار، ابن ملک ، ص ١٢٨ص ١اصول سرخسی ، ج-١
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لوم فرعهلوم فرعه
مطلق اومقیدمطلق اومقید

دمطلق اومقید تعریف- ٢٦٣
او په بل ١( کلي) مدلول داللت لري مطلق ، هغه لفظ دی چې په خپل جنس کې پرشایع

٢عبارت هغه لفظ دی چې له هرول لفظي قید پرته په فرد یانورو غیرمعینو افراد وداللت لري 

، هغه لفظ دی چې په اوکتاب اوکتب ( کتابونه ) اومقیدلکه رجل(سی) او رجال ( سي) 
سره له اوصافو خه په خپل جنس کې پرشایع مدلول داللت لري دهغه مدلول په مقید کولو 

او په بل عبارت : هغه لفظ دی چې په فرد یاغیرمعینو افرادو داللت کوي خو هغه ٣یوه وصف 
صفت ته مقترن (ندی) دی چې هغه صفت پخپله په صفت پورې دهغه لفظ پرمقید توب 

هغه داللت لري لکه رجل عراقی ، رجال عراقیین اوکتب قیمة ، خو البته پام مووي چې مقید، د
، په هغه قید مقید دی چې په هغه ق ل کیي ، په دې معنا چې مقیدقید نه پرته ، مطل

موصوف دی او په بل یزیې له دلیل پرته مقید کول جایز نه دې ، اوله دې کبله ، د ( رجل 
عراقی) قول، یوازې د عراقي توب د تابعیت له مخې مقید دی خوله دې قید پرته ، مطلق دی 

اقي فرد شاملیي . که بیوزله وي  یا شتمن که اري ( داراوسیدونکی) وي یا او په هرعر
مثالٌ  په بیوزله توب یاشتمن  توب او.... پورې مقید –کلیوال او.....( نورنه شوکوالی هغه 

کو اوو وایو چې : د ( عراقي سی ) عبارت یوازې په بیوزله عراقي سي یا ... شاملیي ، 
).اشي اوهغه له بله اخه مقید کيقید پیدخو دا چې داسې یو

دمطلق حکم- ٢٦٤
مطلق پر خپل اطالق جاري دی (جریان لري ) اوپرهی قید باندې دهغه مقید کول جایز ندي ، 
خو دا چې د هغه پرمقید والي کوم دلیل رامینته شي ، همدارنه ، دمطلق داللت پرخپله معنا 

بتوي ، که مطلق له خاصو اقسامو خه دی او خاص قطعي دی او دخپل مدلول لپاره حکم ثا
هم دارنه حکم لري. دمطلق لپاره د مثالونو له جملې ینې ، دا آیت دی چې د ظهار 

١٤٤ارشاد  الفحول ، ص ٢ص٣آمدی ، ج-١
٣٦٠ص١شرح مسلم الثبوت ، ج-٢
١٤٤، ارشاد الفحول ، ص ٤ص٣آمدی ، ج-٣
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من نسائهم ثم یعودون لما قالوا دکفارې په تاو وارد شویدی اوفرمایي : ( والذین یظاهرون
رییم آیت ).د–فتحریررقبة من قبل أن یتماسا ) ( دالمجادله  سورت 

ژباه : اوهغه کسان چې د خپلو و سره ظهار کوي او بیا له خپلې وینا خه ري له دې 
یی به آزاد وي .ردمخه چې دخپلې ې سره یوای شي یوم

د ( رقبة ) کلمه په دې آیت کې په مطلق صورت راغلې ده او له ان سره هی کوم قید نلري 
کیي ، او له دې امله ، که چیرې ظهار کوونکی خپلې ، نو پرهماغه خپل مطلقیت حمل 

یي آزاد کي اونور دا فرق نه لري رمیرمنې ته د رجوع قصد ولري ، پرې واجب ده چې یوم
مثال ، دا آیت دی چې فرمایي : چې دا مریي (غالم ) دکومو صفتونو درلودونکی وي . بل

أربعة أشهرو عشراٌ ) ( دالبقره سورت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاٌ  یتربصن بانفسهن(
آیت ) ژباه : او هغه کسان چې له تاسو خه وفات شي او ې ترې پاتي شي ، - ٢٣٤–

دوی دې لورمیاشتې اولس ورې انتظار وباسي .
د( ازواجاٌ ) کلمه په دې آیت کې په مطلقه به وارد شویده او نه شو کوالی هغه په دې مقید 

ره کوروالی شوی وي ، نو، نص هم په هغه و شاملیي چې له هغوی کو چې له هغې س
سره کوروالی شویدی اوهم په هغو و چې له هغوی سره کوروالی نه دی شوی اوپه پایله 
کې به د وفات عدت د دواو لپاره لورمیاشتې اولس ورې وي اودمطلق لپاره مثال چې 

چې فرمایي : ( من بعد وصیة یوصی بها أو پرمقید توب یې کوم دلیل شتون لري دا آیت دی
ي له وصیت اوپوراداء کولو آیت ).ژباه : اودا هم دم- ١١–دین) ( دالنساسورت 

.وروسته
د (وصیة ) کلمه په دې آیت کې په مطلق صورت راغلې ده او مقتضا او غوتنه یې هم دا ده 

چې وصیت یې مقید کی چې وصیت په هره اندازه چې وي جایز دی ، خو دلیل شتون لري
دی په دې چې د اموالو یوپر درییمه حصه کې وي اویو پر درییمه د هغه دمقیدوالي دلیل له 

خه مشهورحدیث دی چې په هغه کې دستر (رض) تن تعالی جل جالله سعد بن ابی وقاص
زیات رسول صلی اهللا علیه وسلم نوموی په اموالو( مالونو) کې له یوپردرییمې حصې خه له 

وصیت ینې منعه ک اوحنفي او غیرحنفي فقها معتقد دي چې مشهورسنت د قرآن مطلق مقید 
کوي ، خو د آحاد سنت په تاو ، جمهورمعتقد دي چې د قرآن مطلق مقید کوي ، خو احناف 

روهمن ( معتقد ) دی چې نه شي کوالی هغه مقید کي .
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دمقید حکم- ٢٦٥
الغا(لغوه کول) یې صحیح نه دي ، خو داچې پرالغایې کوم دقید په موجب عمل الزم دی او

دلیل رامینته شي لکه دا آیت چې د محرمو و په بیان کې فرمایي ( وربائبکم التی فی 
آیت ) . ژباه : په تاسو - ٢٣–حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن ) ( د النساء سورت 

نې ستاسو له هغو و خه چې تاسوحرامې شویدي ، ستاسو په ن کې روزلې شوی نجو
.دخول پرې کی وي

د دې آیت پربنس ، دانجل په دې سي حرامه ده چې دهغی له مورسره یې واده کی او 
ورسره یې ( د نجل له مورسره یې ) کوروالی کی دی ، که دنجل حرمت (حرام والی) 

کوروالي مقید دی ، نه یوازې د ددې له مورسره په نکاح اوله هغې ( دنجل له مورسره ) په
نجل له مورسره په عقد کولو، خو د ( فی حجورکم ) کلمه چې په آیت کې راغلې ، احترازي 
قید ندی ، بلکې یوازې اکثري قید دی چې په حکم کې هم هی کوم اغیزنه لري که 

تن تعالی جل جالله فرمایي : ( فاءن لم تکونوا دخلتم بهن فالجناح علیکمستر دالنساء)(
آیت ) .-٢٣–سورت 

نه وي کی بیا ه پروا نه لري ژباه : که چیرې مود هغوی له میندو( میاندو) سره دخول
پرتاسو کومه ناه نه شته ).(

 ه لپاره دنجلقراردرلودل ، دمور دمی ه تررعایت اوکفالت الندې د نجلکه چیرې دموردمی
هرومرو د آیت په دې برخه کې او دمور دمیه لپاره د د واده دحرام والي قید ل کیدای ، 

دې دحالل والي په بیان کې د قید دنه تحقق پرمهال دحرمت ( حرام والي ) لیرې کیدل ، یعنی 
له مورسره کوروالی هم ، هغې ته اشاره کیدله . دهغه له نورو مثالونو خه ، دا آیت دی چې 

یي : ( فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین من قبل د ظهار دکفارې په تاو وارد شویدی اوفرما
آیت ) . ژباه : نو که چامریی  پیدا نه ک ، له دې - ٤–سورتأن بتماسا) ( د المجادلة 

دمخه چې  دوی ه اونارینه ( میه ) سره یوای شي نو به پرله پسې  دوه میاشتی روژه 
نیسي .

ی مقید دي . همدارنه سترتن تعالی جل جالله چې دوه میاشتې روژه نیول په پرله پسې وال
آیت ) - ٩٢–دخطا قتل دکفارې په تاو فرمایي : ( فتحریررقبة مومنة ) ( د النساء سورت 

ژباه : باید مؤمن مریی آزاد کي .
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نویوازې یومؤمن مریي کفایت ( بسنه ) کوي .
١پرمقید دمطلق حمل - ٢٦٦

طلقه به راي ، خو هماغه لفظ په بل نص کې په مقیده به ، یولفظ په یونص کې په مکله کله
مقید حمل کو ؟ . یعنی کوالی شو له مطلق لفظ پرواردیي ، اوس ، آیا کوالی شو مطلق 

خه مقید لفظ اراده کو ؟  یا داچې : په مطلق دهغه دا طالق پربنس اوپه هغه ای  کې 
یدتوب پربنس اوپه هغه ای کې چې راغلی چې راغلی دی عمل کیي او په مقید دهغه د مق

دی عمل کیي ؟ د دې پوتنې د واب لپاره  ، الزمه ده چې هغه حالتونه چې لفظ  په هغو 
کې ، په یو نص کې په مطلقه به اوپه بل نص کې په مقیده به راي اوهم دهر حالت حکم 

بیان شي . داحالتونه عبارت دي له:
ي . په دې صورت سبب مطلق او مقید یو( واحد ) وهغه مهال چې حکم او دحکم - ١

کم المیتة والدم ولحم الخنزیر) ، مطلق پرمقید حمل کیي لکه دا آیت : (حرمت علیکې
آیت ) ژباه : په تاسو حرامه کی  کی شویده مرداره او وینه او -٣–دالمائده سورت (

دخنزیرغوه .
ا علی طاعم یطعمه اال أن یکون میتة أو د ما او دا آیت : ( قل الأجد فیما أوحی الی محرم

آیت ) .- ١٤٥–ٌمسفوحاٌ ) ( د االنعام سورت 
ژباه : ورته  ووایه هغه ه چې ماته وحی کی شوي داسې ه په کې نه ورم چې په 

خوونکي حرام شوي وي مرکه  مرداره یا تویې شوې وینه وي .
( جاري په مسفوحاٌ مطلقه به اوپه دوهم آیت کېد ( دم ) ( وینې ) لفظ په لومي آیت کې په

اوروان توب ) مقید شوی دی او د دواوحکم یو دی اوهغه هم ، دویني  دخولو حرمت ( 
حرام والی ) دی او دحکم  سبب هم یو، یعنی دوینو له خولو خه راپورته شوی ضرر دی ، 

ویني خه موخه چې خول یي حرام نو دلته مطلق پرمقید حمل کیی اوپه پایله کې به له هغه 
( طحال) یر(اینه) په یدي ، دروانې ( جاري) وینې خول وي نه نورې ویني لکه  تور

غوه اورونو کې پرای پاتې شوې وینه ، چې دا ولې حاللې دي .

اولـه هغـې   ٣١٦ص١اوله هغې وروسته ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج٣ص٣آمدی ج-١
-٣٢االشـارات ، ص ، لطایف ١٤٦-١٤٥، ارشاد الفحول ص ص١٤٧-١٤٥وروسته ، المسودة ص ص

٣٣

ونهداسالمي فقهې بنس



٨٠

دا چې مطلق اومقید په حکم او دحکم په سبب کې یوله بله سره اختالف ولري لکه - ٢
آیت ) ژباه  : او -٣٨–ق والسارقة فاقطعوا ایدیهما ) ( دالمائده سورت دا آیت ( والسار

دغل اوغلې السونه غو کئ .
او دا آیت ( یاأیهاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم الی المرافق )

یدئ نوخپل آیت) . ژباه : ای مؤمنانو کله چې د لمانه په نیت پا-٦–(دالمائده سورت 
مخونه ومینئ ( پریمین ) اوالسونه ترنلو پورې ومینئ .

د ( أ یدی ) کلمه په لومي آیت کې په مطلقه به اوپه دوهم آیت کې ( الی المرافق ) ته په 
مقیده به راغلې ده  او د دې دواو آیتونو حکم یوله بله سره اختالف لري ، که دلومي 

ې دالس غوول او د دوهم آیت حکم په او داسه ( اودس ) آیت حکم دغل سی اوغلې 
کې دالسونو دپریمینلو وجوب دی ، او په لومي آیت کې دحکم سبب سرقت (غال) ده 
اوپه دوهم آیت کې دحکم سبب دلمانه دترسره کولو قصد دی . په دې حالت کې ، مطلق 

مقید په خپل ای کې عمل پرمقید نه حمل کیي ، پلکې په مطلق په خپل ای کې اوپه 
کیي ، که دد ې دوه نصوصو دمواضعو ( ایونو) ترمین هو( چورله ) کومه ایکه شتون 
نه لري  او  دسرقت  په آیت کې د اطالق مقتضا( غوتنه ) دا ده چې دآیت په اطالق عمل 
کې ، ول الس غو  (پرې) شي، خو سنت دا اطالق مقید کی دی ، که چې په حدیث
کې راغلي دي چې د سترتن تعالی جل جالله رسول صلی اهللا علیه وسلم د غل الس له 

موند  خه غو  کی دی .
دا رویت د احنافو په نزد مشهور دی اوپه پایله کې ، د قرآن مطلق تقیید  (مقید کول ) پرې 

صحیح دی .
الق باقي دا چې حکم مختلف اوسبب متحد وي ، په دې حالت کې مطلق پرخپل اط- ٣

پاتی شوی ، اوپه هغه ای کې چې په هغه کې وارد شوی دی پرې عمل کیي لکه 
دسترتن تعالی جل جالله قول : ( یاأیهاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم 

آیت ) . -٦–وأیدیکم الی المرافق ) ( دالمائده سورت 
: قول چې فرمایيه دا این ونه لیدل شو . اوهم د دیادونه : ژباه یې د مخه تیره شوه تکراریې 

–فلم تجدوا ماءفتیمموا صعیداٌ  طیباٌ  فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه ) ( د المائده سورت (
.آیت )- ٦
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ژباه  : او اوبه پیدا نه کئ نوپه پاکه خاوره تیمم  وکئ او د دې خاورې په وسیله په مخونو 
او السونو مسحه  وکئ .
چې په مقیده  به راغلی دیُ  دالسونو د پریمینلو وجوب دی او –حکم ، په لومي نص کې 

پرالسونو د مسحې کول (کشول) –چې په مطلقه به وارد شویدی –حکم په دوهم نص کې 
دي ، او د دې دواو حکمونو سبب هم یودی اوهغه دلمانه د ترسره کولو قصد دی په دې 

نه حمل کیي ، بلکې پرمطلق په خپل  ای کې اوپه خپل اطالق سره حالت کې مطلق پرمقید 
اوپرخپل تقیید عمل کیي .

دا چې دمطلق اومقید حکم ، دواه ، یوخودحکم سبب په هغودواو کې مختلف وي - ٤
، په دې حالت کې احناف اوجعفریه معتقد دي چې په مطلق پرهماغه خپل مطلقیت اوپه خپل  

اغه خپل مقید والي اوپه خپل ای کې عمل کیي اومطلق  پرمقید نه ای کې اوپه مقید پرهم
حمل کیي خو نور له  هغې  جملې شافعیه ، معتقد دي چې : مطلق پر مقید حمل کیي ، لکه 

تن تعالی جل جالله قول د ظهار په کفاره کې : ( فتحریررقبة من قبل أن یتماسا) ( د دستر
ې سره یوای شـي  ه  : له دې دمخه چې د خپل آیت  )  ژبا-٣–المجادلة سورت 

یومریی  به آزاد وي .
تن تعالی جل جالله قول :  ( فتحاو دخطا قتل په کفاره کې دسترریر رقبة مؤمنة ) ـــ

آیت  ) .ژباه : باید مؤمن مریی آزاد کی .- ٩٢–د النساء سورت (
ه بنه راغلی او په دوهم آیت کې په مقیدچې ، د ( رقبة ) لفظ په لومي آیت کې په مطلقه به

.دی
د دوهمې لې استدالل دا دی چې : ترهغه مهاله چې حکم متحد دی اولفظ په یوه نص کې په 
مطلقه به اوپه بل نص کې په مقیده به راغلی دی ، نو الزم ده چې په حکم کې د دې دواو 

( یوله بله اختالف درلودل ) نصوصو دتساوي په علت ، مطلق پرمقید حمل شی ترو تعارض
له مینه والشي اود نصوصو ترمین انسجام تحقق ومومي .

اوداحنافو استدالل دا دی چې : کله کله پخپله د سبب اختالف دا طالق او تقییـد انیـزه   
اوعلت کیی اوپه دې ترتیب به ، اطالق په خپل ای  کې اومقید په خپل ای کې مقصود 

د خطا قتل کفاره کې رقبه پرقاتل دتغلیظ ( غلیظتیا)  او سختیرئ له کبله وي اوله دې امله ،
ده چې پرمؤمن توب مقید شویدی او د ظهار په کفاره  کې  ظهار کوونکی د تخفیف له امله 
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دی چې رقبه په مطلقه به وارد شویده دې اومیه ترمین  دواده د پیوند ( ایکې ) دباقي 
ع  دینار اولیوالتیا  په خاطر، سربیره پردې پرمقید دمطلق حمل یوازې پاتې کیدو لپاره د شار

دهغوی دواو ترمین  دتعارض د له مینه ولو له کبله  د دې دواو په موجب دعمل دنـه  
امکان پرمهال صورت مومي او دسبب د اختالف باوجود ، نورتعارض تحقق نه مومي اوپه دی 

عذر او ستونزمن نه دی ، د احنافو او جعفریه ووقـول ،  هرو دواو عمل په خپل ای کې مت
راجح ( غوره) قول دی .

په وضعي قوانینو کې دمطلق اومقید مثالونه ( بیلې  ) :- ٢٦٧
مې مادې دوهمې فقرې په الندې ول –) ٥٩لومی : دعراقی شخصیه احوالو قانون  د ( 

بیان کی دی :
توه باقي پاتې کیي ترهغه مهاله چې ه واده ونکي داوالد نفقه د ې پرمیه په دایمي 

اوغالم ( خدمتار) ، نوکر، هغه حد ته ونه رسیي  چې دخپلو سیاالنو په یـر کسـب او   
کمایي وکي ، ترهغه مهاله چې هغه طالب العلم ( زده کوونکی ) نه وي  ، د (علـم) لفـظ   

لم لپاره  دصفت دشرط ا یودلو  مطلق دی اوپه انې توه دا چې د دې مادې تطبیق دع
په صورت کې جایزندی ،  که دا کلمه مطلق وارد شویده او مطلق پرخپل اطالق جاري دی 
او نفقه پرهغه ی دوام پیدا کوي که ه هم دکمایي حد ته ورسیي  ترهغې پورې چې هغه 

ن ، یاد شریعت طالب  العلم وي که هغه علم په طب پورې ایکمن وي یا په لغت ( ژبه ) لسا
په فقهې پورې .

مه ه کې ، د نولسمې مادې –٢٤ع کال په ١٩٦٠دوهم : دعراقی دمدني خدمت قانون  د
په لورمه فقره کې ، دارنه راغلي دي :

هربرحاله مامورچې په یو آزمایتي کورس کې چې موده یې له پرله پسې شپو میاشتو خه له 
ب سره یي سرته  ورسوي ترشپو میاشتو پورې د ترفیع په نه وي ون وکي اوپه بریالیتو

:یان چې راغلي دي الندین چارې ديموخه یوکال قدم ورکول کیي ، په دې نص کې هغه ش
د ( دورې ) کلمه په ماده کې په قیودو مقیده شویده دا چې ازمایـتي کـورس وي   –الف 

له نه وي او موظف شـخص پـه   اوداچې موده یې له شپو میاشتو خه په پرله پسې توه
بریالیتوب سره هغه بشپه  کې وي ، له دې امله ، د دورې په قیود و دبل قیـد ورزیـاتول   
جواز نه لري لکه د ارنه شرط کیدي چې د عراق په دننه کې دې وي یاله هغه خه بهر، 
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ینې مقید شـي  د ماام له خوا وي ، یا د سهارله خوا ، که مقید سربیره پردې چې له هغه 
مطلق پاتې کیي .

دشپو پرله پسې میاشتو عبارت  وارد شویدی چې دا شپمیاشتې په دې وخت کې په –ب 
پرله پسې قید مقید دي ، که چیرې شپ میاشتې موده وي ، خو پرله پسې نه وي موظف 
شخص له دې مادې خه هی استفاده نه شي کوالی که په دوره کې بریالي شوی هم وي

که د پرله پسې والي قید په هغی موده کې بشپ شوی نه دی .
د پوهنتون  داختصاصي سند عبارت وارد شویدی ، په شهادت نامه کې دا قید چې –ج 

موظف  شخص هغه ترالسه کوي ترو د یوکال ترفیع په موخه  پرهغې  بریالی شي ، دا شرط 
ل قید د دې شهادت نامې لپاره ترهغه چې د پوهنتون  اختصاصي سند وي ، نو له دې کبله ب

ودل شي چې له مهاله    چې هغه د پوهنتون اختصاصي سند وي لکه دارنه چې شرط کی
ه وي یا له عراق ینې بهر، خیا دا چې هغه دعراق له پوهنتون خپلې دندې سره لیوالتیا ولري 

پرې وراضافه کول اویا قانون هی کومو دې قیودو ته وارد شوی نه دی اوپه انې توه  
قید کیي  ودل جوازنه لري که مقید لکه رنه چې وموویل سربیره  له هغې چې تشرط ای

، ینی پردې معتقد دی چې د پوهنتون په اختصاصي شهادت نامه کې مطلق  باقی پاتې  کیي
ه ته په پام سره چې  مون وویل چې موظف شخص له خپلې دندې سره لیوالتیا  ولري ، هغه

صحیح نه دي ، رنه چې مطلق په خپل اطالق جاري دی ، مردا چې  نص دهغه په مقید 
فه له توب وارد شي او داچې مقید سربیره پردې چې تقید کیي مطلق  باقي پاتې  کیي ، اضا

ی وي دا چې دا شهادت نامه یا سند ) که چیری دا قید غوتدی چې مشرع ( تشریع کوونکی
لیوالتیا درلودونکی وي ، دهغه نص له مخې چې په هغه کې صراحت راغلی له دندې سره د

دی ، لکه هماغسې چې د نوموي قانون د یوولسمې مادې په دوهمه فقره کې راغلي دي .
په عراقي مدني قانون کې دارنه راغلي دي :–درییم 

تنی دضرر مې مادې دوهمه فقره هغه وک چې دبل لپاره دخپل نفس یاد بل دسا- ٢١٣د
رسولو سبب  اویا واسطه شي محیط ضرر چې له سبب  شوي ضرر خه زیات وي نوموی 
یوازې په هماغه ضرر ملزم دی چې محکمه یې ورته الزم وینې . نو د ( ضرر) کلمه مطلق 
راغلې ده اوهغه پرهرول ضرراو دهغه په نوعیت او دهغه  په صفت اومتعلقاتو به هرقسم چې 
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که لکه وي صدق کوي ، ل ، یکمن وي یا مال پورېوي یا زیات دانسان په جسم پورې ا
رنه چې مووویل د ضرر کلمه مطلقه ده .

چې مادې په دوهمه فقره کې هم راغلي دی : که چیرې کوم - ٢١٤دعراقي مدني قانون د
شخص دیو چا کور په محله ( کوه ) کې داورلیدنې له پییدو خه دمنعې ( مخنیوي ) په
خاطر دهغه دخاوند له اجازې پرته ن ( تخریب ) کي اوبیا هلته اورلیدنه منقطع شي ( له 
مینه واله شي ) که چیرې تخریب کوونکی شخص هغه د اولواالمر په امرن  کی وي 
ضمانت ( تاوان ) پرې نه الرمیي اوکه چیرې یې له خپلې خوا ن  کی وي مناسب 

زمیي  د ( دار) ( کور)  کلمه مطلقه وارد شویده چې هغه پرهرول تعویض ( ضمانت) پرې ال
کورصدق کوي ، همدارنه دحریق ( اورلیدنی ) کلمه مطلق راغلې ده د هرول حریق په 
جسامت او سبب  یې چې هغه یزوي ، صدق کوي ، که ه هم د ( مناسب تعویض ) کلمه 

کوي بلکې هغه تعویض ضروري دی چې د حاکم تعویض حکم پرې کفایت نه ېیي مقید ده چ
له هغه ضرر سره مناسب وي چې د ن شوي کورخاوند ته رسیدلی دی .

لورم : عراقی مدني قانون هم په الندې توه نص کی دی :
یمې مادې په لوم فقره کې راغلي دي :- ١١٨٤د 

پرله پسې لس که چیرې کوم شخص دیوامیرنشین مکه دتصرف په اعتبار ترالسه کې وي او
کاله ، له اختالف پرته کرکیله په کې وکي ، په هغه د قرار حق ثابتیي .

مې مادې په لوم فقره کې راغلي دي : که یو وک دامیرنشین  دمکی –١٢٣٣د
تصرف کوونکی وي اوپه هغی کې کرکیله ونه کي دتصرف حق یې مفقود دی که ذاتاٌ  وي 

اره ( امانت ) په طریقه او که چیرې هغه درې پرله پسی کلونه اوکه دا جارې په طریقې یاد اع
بې له کرکیلې پریدي ( ترک ) کی نوموی حکم په هرو د وومیاشتو کې د دواو له تیریدو 
وروسته دپرله پسې توب  په مقید کولو اودتصرف کوونکي دقیام په تحقق موندلو په هغه ه 

تیي .ثاب–سره چې په دوه مادو کې ذکرشویدي 
ه اویایمه ماده کې نص :نم : دعراقي عقوباتو قانون په پپن

که چیرې کوم کس په یوه واقعه تورن ( متهم ) شي چې له یوه جرم خه په زیات مرتکب  
حادثی ( واقعې ) و  کې په یوه دعوی کې جایز ده، شوی وي ، محاکمه یې په ولو جرایم
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ې کلمه مطلقه وارد شویده اوهغه په هران ول حادثه په هرصفت چې وي صدق کوي اوپه
توه پردې ماده د شرایطو د پوره والي په صورت کې تطبیقیي .

ی : وک  چې فاعل ( ترسره مي مادې نص دارنه د–٤٧د عراقي عقوباتو قانون  د 
) شخص ته وسله یا آالت او وسایل یا هرهغه یز چې دجرایمو په ارتکاب کې کوونکي

) ٣٠٠٠خه تر٢٠٠٠الیي ورکي دپوهیدو باوجود او یاورسره مرسته وکي د (استعم
جرمانې پورې دجرم شریک ل کیي .

ې  یا ( وسایلو ) کلمه مطلق ده په هرهغه یز چې وسله یا آله نومیي ، پرته له مقید لدوس
ي  دفاعل لپاره کولو یې ترهغه مهاله چې دا وسله یا آله د جرمونو په ارتکاب کې استعمال ش

یې دهغه ورکوونکی دجرم شریک انیرل کیي .  
نوربیا
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تتبع و نگارش: محمد نادر احمدی

جایگاه، اهمیت و ضرورت إفتاءجایگاه، اهمیت و ضرورت إفتاء
قسمت دوم

فهرست:

٨٦..............................................................................انیمفتمراتب-١
٨٨.................................................................................فتاواانواع-٢
٨٩................................................................................یمفتشروط-٣
٩١...............................................................................یمفتصفات-٤
٩٢.................................................................................یقاضافتاء-٥
٩٣...............................................................................یرأبهافتاء-٦
٩٤...................................................................................فتوارییتغ-٧

های مرتبط به افتاء (از جمله: افتاء، مفتی، مسـتفتی، اسـتفتاء،   تبیین مفاهیم کلیدی و واژه
ی قضاء، اجتهاد و...)، اهمیت افتاء و عواقب آن، نقش و ضرورت افتاء در قوانین، رابطـه 

ار قبلی به صورت تفصیلی به آن افتاء، اجتهاد و قضاء، و حکم افتاء، عناوینِ بود که در نوشت
پرداختیم. 

هرچند پرداختن به تمام موضوعات و مباحث مرتبط با افتاء فرصت کافی و حوصـلۀ وافـر   
خواهد، ولی جهت تبیین بعضی از مباحث مرتبط و موضوعات مهم، در این فرصـت الزم  می

شود تا شمۀ از آن بازگو گردد:دانسته می
مراتب مفتیانمراتب مفتیان--١١

نظر مقام افتاء در مناصب واحد قرار نداشته، بلکه حسب مراتب خویش در مواقف مفتیان از
هایِ ذیل قرار دارند:و جایگاه

الف) مفتیان مطلق و مستقل.

جایگاه، اهمیت وضرورت إفتاء
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ب) مفتیان غیر مستقل.
اند که به إدارک احکام شرعی طور مستقل بدون تقلید کسانی١الف) مفتیان مطلق و مستقل:

. در واقع آنان مقید و )٢٦هـ ص. ١٤٠٨(النووی, پردازند.میو یا تقیید به یک مذهب، 
ام مذهب خاص نبوده و صرفاً با استفاده از منابع شرعی جهت حل و رفع مشـکالت  کُدپیرو 
پردازند.ها، طور مستقالنه به افتاء میانسان

ابه عالم به کتاب خدا و سنت رسول و اقوال صـح «گوید: علّامه ابن القّیم جوزی (رح) می
ی شرعی بوده در هـر  عبارت از مجتهد است که در احکام نازل شده، قصد آن موافق با ادله

یابید مگر کجا که باشد و اجتهاد وی منافی تقلید او از غیر احیاناً نیست، و هیچ امامی را نمی
که مقلد از کسی که از وی عالم تر است، نباشد.این

شان جواز داشته و مجاز است تا از ایشان استفتاء صورت این نوع مفتیان کسانی اند که افتاء 
اند که پیامبر معظم اسالم (ص) در گردد. آنان کسانیگیرد؛ و فرض عین توسط ایشان اداء می

٢».نهاإِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الْأُمّة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدّد لَها دي«فرماید: وصف شان می

را فرستد تا دیـن شـان  یعنی خداوند (ج) در ابتدایِ هر صد سال کسی را برای مسلمانان می
تجدید نماید. این گروه از مفتیان، کسانی اند که خداوند همیشه در دین خود آنان را غـرس  

.)٢١٥-٢١٢م ص. ١٩٧٣(القیم, کند.(خلق) می
متقید به یکی از مذاهب ائمه بوده باشند. به این اند که منتسب و ب) مفتیان غیر مستقل: آنانی

ام مذهب معین به وظیفۀ مهم و خطیر افتاء نپرداخته و کُدمفهوم که بدون تقیید و تقلید از 
دانند تا از مذهب و امام خاص پیروی نمایند.خود را مکلف می

با استناد به ها و چنین مفتیان به وفور دیده شده و الزم است تا برای حل مشکالت انسان
دالیل و مستندات یک امام معین و مذهب مشخص به امر مهم و ضروری افتاء مبادرت 

ورزند.

؛ ٤٢ص١؛ مجموع للنووی: ج ٢٨-٢١جهت معلومات بیشتر به کتابهای أدب المفتی و المستفتی: ص -١
، مراجعه نمائید.٢١٢ص٤و إعالم الموقعین ج١٦صفة الفتوی والمفتی و المستفتی ص

این حدیث ابوداود و البانی در سلسلة الصحیحه از ابوهریره روایت نموده است. -٢
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انواع فتاواانواع فتاوا--٢٢
انواع فتوا از جهات مختلف در منابع و آثار علما و اندیشمندان اسالمی مورد بحث قرار 

باشد؛ با وع آن میگرفته است. اما در این مجال هدف از انواع فتوا، نظر به وقوع یا عدم وق
این توضیح که فتوا نسبت به وقوع و یا عدم وقوع یک مسئله، به انواع ذیل دسته بندی 

گردد:می
که مستفتی (فتوا خواهنده) ضرورت به سوال دارد و در وقت بروز یک عمل الف) نظر به این

نماید:چه واقع شده سوال میاز آن
در صورت عدم موجودیت مفتی دیگر، به جواب در چنین حالتی برای مفتی واجب است تا 

مستفتی به صورت فوری إقدام نماید. زیرا تأخیر بیان حکم در وقت حاجت (مستفتی) به هیچ 
وجه جواز نداشته و ندارد.

ای قبل از وقوع آن سوال نماید، از سه حالت چه مستفتی (فتوا خواهنده) از حادثهب) چنان
ذیل خارج نیست:

کریم)، سنت و إجماع وجود داشته باشد، مسئله در نص صریح کتاب (قرآن. هرگاه جواب١
به حسب –ی مذکور جواز داشته اما بیان حکم واجب نیست برای مفتی بیان حکم مسئله
.-إمکان جواب آن بهتر است

. در حالتی که وقوع حادثه بعید و یا غیر ممکن باشد؛ برای مفتی مکروه است تا پیرامون آن ٢
دانستند؛ و از دهد. زیرا سلف صالح فتوا پیرامون مسائلی که واقع نشده را مکروه میفتوا 

شود و در این حالتی ضرورت سوی دیگر فتوا به رأی و نظر حسب ضرورت جواز دانسته می
محسوس نیست. دلیل آن کامالً واضح و مبرهن است چون ضرورتی وجود نداشته و مسئلۀ 

باشد.مستحیل الوقوع میمطروحه بعید الوقوع و یا هم
ال تعجلوا بالبلية قبل نزولها «مورد از پیامبر اسالم (ص) نقل شده است که فرمودند: در این

فإنكم إن ال تعجلوها قبل نزولها ال ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق 
ار بين يديه وعلى وسدد، وإنكم أن تعجلوها تختلف بكم األهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأش

. یعنی در مورد یک )١/٤٩هـ ص. ١٤٣٤(الدارمی, الطبعة االولی ».يمينه وعن شماله
مصیبت قبل از نازل شدن آن عجله ننمایید، زیرا اگر شما عجله نکنید شما قبل از نزول آن 

بلیه توانید مسلمانان از آن جدا و دور نمائید. کسانی خواهند بود که در زمان نزولبلیه نمی
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کسیکه که گفته موافق آن بوده و مسدود گردد، و اگر در آن شما عجله نمایید خواهشات 
حضرت (ص) بین هر دو دست راست و گیرید و آنتان مختلف گشته و آنرا چنین و چنان می

است که سوال پیرامون مسائلی که تا هنوز مفهوم این حدیث مبارکه آن». چپش اشاره نمود.
ها تنگ کن است در آینده هم بعید الوقوع باشد، عرصۀ زندگی را برای انسانرخ نداده و مم

ها، نظریات مختلف ارائه گردد که در آینده زمینه سختی نموده و شاید نظر به اختالف دیدگاه
رو، باید از جواب و افتاء در چنین مواردی ها فراهم سازد. از اینو مشقت را برای انسان

ها در حرج و دشواری واقع نگردند. زیرا دلیل آن کامالً واضح انساناحتراز صورت گیرد تا
باشد.  هم غیر ممکن بودن وقوع و یا بعید الوقوع بودن آن میباشد؛ و آنو روشن می

. در صورت که حادثه غیر نادر الوقوع باشد و هدف مستفتی و سائل احاطه در علم بوده و ٣
در موضوع مطروحه که قرار است در آینده واقع گردد، بخواهد با بصیرت و آگاهی بیشتر 

داشته باشد: در این حالت هرگاه برای  مفتی مبرهن گردید که مصلحت إیجاب نماید تا 
جواب سائل و مستفتی (فتوا خواهنده) را بدهد، مستحب است جواب وی را ارائه داشته و به 

تر خواهد بود تا مفتی از ارایه جواب . در غیر آن به)١٢-١١تا ص. (حسین, بیفتوا بپردازد.
پیرامون إستفتایِ مستفتی احتراز و خود داری نماید.

شروط مفتیشروط مفتی--٣٣
که قبالً نیز گفته آمد، افتاء امر مهم و ضرورت حتمی و در عین حال مسئولیت خطیر و طوری

، الزم رودارای عواقبِ جدی بوده؛ که تأثیرات آن باالی فرد و اجتماع خواهد بود. از این
است تا اشخاصی به این امر مهم مبادرت ورزند که دارای شروط پیشبینی شده در فقه اسالمی 

بوده باشند.
برای مفتی حریت (آزاد بودن)، ذکوریت (مرد بودن) و توانائی نطق و بیان به اتفاق علماء، 

دارد.ی قابل فهم و یا نوشتن، صحتشرط نبوده و فتوایِ برده، زن و گنگ که با اشاره
ی شنوایی که آیا برای مفتی داشتن قوه. اما در مورد این)٤/٣٠٢هـ ص. ١٤٢٠(عابدین, 

شرط است یا خیر، در بین اندیشمندان مذاهب مختلف، إختالف دیدگاه و نظر وجود دارد.
بعضی از احناف بر این باور اند که قوۀ شنوایی برای مفتی شرط افتاء بوده و فتوای ناشنوا 

شکی نیست که برای مفتی ناشنوایِ که  سوال نوشته «گوید: یست. ابن عابدین میصحیح ن
دارد، افتاء جواز داشته و عمل به آن مانعی ندارد. مگر مناسب شود و او جواب ارایه میمی
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را نیست تا ناشنوا در مقام افتاء قرار گیرد، زیرا برای هرکس مقدور نیست تا سوال خویش
.  اما شرط شنوایی را غیر از )٤/٣٠٢هـ ص. ١٤٢٠(عابدین, »د.طور کتبی مطرح نمای

احناف ذکر ننموده اند و همچنین بینایی شرط صحت فتوا نبوده و افتاء نابینا و کور نیز 
م ص. ١٩٧١(الدسوقی, چه مالکیه نیز به آن اشاره نموده اند.صحت داشته، چنان

٤/١٣٠( .
مفصل دانشنمندان اسالمی پیرامون شروط مفتی، شروط با توجه به آراء و نظریات مختلف و 

باشد:اساسی مفتی قرار ذیل می
رو، فتوای کافر صحیح نیست.اسالم: مفتی باید اهل برای افتاء باشد. از این- ١
عقل: مفتی در مقامی قرار دارد که باید از قوۀ عقالنی با در نظر داشت منابع شرعی - ٢

فتوا خواهنده) فتوا دهد. ولی دیوانه و مجنون اهل برای فتوا جهت حل مسایل برای مستفتی (
توانند در صدد حل مسائل مطروحه بپردازند. بنابر این، فتوای مجنون (دیوانه) نبوده و نمی

صحیح نیست.
بلوغ: فتوای صغیر (خرد سن) صحیح نیست.- ٣
یرا افتاء اخبار از باشد، زعدالت: فتوای فاسق در نزد جمهور علمایِ اسالم صحیح نمی- ٤

حکم شرعی بوده و خبر فاسق قابل قبول نیست. ولی برخی از علمای اسالمی، افتاء فاسق 
داند.برای خودش را جایز دانسته اند؛ زیرا صدق و راستی نفس خود را خودش  بهتر می

ق که فس. امام ابن القّیم به این نظر است که فتوای فاسق تا وقتی)٢٩م ص. ١٩٨٦(حمدان, 
م ص. ١٩٧٣(القیم, وی علنی نبوده و دیگران را بسوی بدعات فرا نخواند، صحیح است.

٤/٢٢٠( .
که قبالً نیز در تعریف اجتهاد تذکر رفت، اجتهاد به مفهوم بذل جهد و اجتهاد: طوری- ٥

برای هیچ «گوید: باشد. امام شافعی (رح) میی معتبر میتوان در استنباط حکم شرعی از ادله
که عارف به کتاب خدا؛ ناسخ و منسوخ روا نیست تا در دین خدا فتوا دهد، مگر کسیکس

چه مقصد و هدف شریعت است، آن، محکم و متشابه، تأویل و تنزیل آن، مکی و مدنی و آن
بوده باشد. عالوه بر آن، پیرامون احادیث رسول اهللا (ص) دارای دانایی و بصیرت بوده؛ و 

کریم معرفت و شناخت دارد، باید در مورد احادیث پیامبر احکام قرآنکه در موردطوریهمان
(ص) نیز آگاهی و معرفت داشته باشد. به علم لغت و شعر معرفت داشته و در مورد إختالف 
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دیدگاه اهل شهرها مشرف باشد. به همین ترتیب، دارای استعداد و قریحۀ خاص  بخاطر افتاء 
ده دارای صفات فوق بوده باشد، برایش جایز است تا پیرامون نیز بوده باشد. هرگاه فتوا دهن

چه متصف به صفات یاد شده نبوده نباشد، برایش حالل و حرام سخن گفته و فتوا دهد. چنان
. )١/٤٦م ص. ١٩٧٣(القیم, جایز نیست که فتوا دهد. و دقیقاً همین مفهوم اجتهاد است.

ر واقعیت امر باید مجتهد باشد؛ زیرا غیر مجتهد و رأی و نظر اصولیین بر این است که مفتی د
که اقوال مجتهد را در حافظه داشته باشد، مفتی نیست. همچنین الزم است برای چنین کسی

است که فتوایِ عصر حاضر فتوا شخصی که قول مجتهد را حکایت نماید. واقعیت امر این
رو، باید به باشد. از اینخواهنده)، مینبوده بلکه نقل کالم مفتی برای استفادۀ مستفتی (فتوا

.)١/٤٧هـ ص. ١٤٢٠(عابدین, صورت حکایت بیان شود نه به عنوان فتوا.
است که فتوای مقلد در حقیقت فتوا نیست؛ بلکه بخاطر مشابهت به فتوا مجازاً فتوا هدف این
ضر اخذ چنین شود. اما نظر به قلت و یا هم عدم موجودیت مجتهدین در زمان حانامیده می

منظور، صاحب تنویر األبصار اجتهاد را به عنوان شرط اولی بیان فتاوا جواز دارد. به همین
. )٣٢/٢٨م ص. ٢٠٠٤(الفقهیة, کند.می
دهد (مفتی غیر مستقل) جواز ندارد که به فتوا برای کسی که در مذهب امام فتوا می- ٦

ن مسئله را بداند: قول صحیح تر در نزد که دلیل و وجه استنباط آمبادرت ورزد، مگر این
است که مجتهد در مذهب باید از جمله مشایخِ باشد که صاحب ترجیح بوده و ملزم احناف آن

به اخذ قول امام بطور مطلق نبوده باشد. بلکه دیدگاه و نظر خود را در دلیل داشته و ترجیح 
غیر آن باید از اقوال ائمه به را به صورت درست، بداند. در آنچه مرجح است با دلیل آن

خواهد إختیار نماید.چه میترتیبِ که الزم است پیروی نموده؛ و برایش مجال نیست تا آن
.)١/٤٨و ٤/٣٠٢هـ ص. ١٤٢٠(عابدین, 

تصریح نمودند که برای چنین مجتهدی (مجتهد در مذهب) مجاز احناف، حنابله و شافعیه 
ای که در آن دو قول باشد یکی را إختیار نماید، بلکه ابتدا باید ببیند نیست که در یک مسئله

تر به ادله و قواعد مذهبش بوده و به آن عمل نماید.   ام یک از آن دو قول نزدیککُدکه 
صفات مفتیصفات مفتی--٤٤

ت را اهل علم بیان نموده اند که باید فتوا دهنده، به آن صفات متصف برای مفتی بعضی صفا
بوده باشد. از جمله مفتی باید فقیه و دانشمند، دارای ذهن سالم، فکر استوار و پایدار، صحیح 
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التصرف مستنبط و متیقظ و بیدار باشد. امام احمد (رح) صفات مفتی را در پنج خصلت جمع 
که مرد سزاوار نیست که خود را منصوب به فتوا بداند تا اینبرای یک«گوید: نموده و می

دارای این پنج خصلت ذیل نباشد:
ِ که نیت در وی نباشد دارای بصیرت نبوده و در . دارای نیت افتاء باشد: زیرا در صورت١

شود.کالم و گفتارش نور و روشنی دیده نمی
. زیرا شخصی که از صفات متذکره بهره . مفتی باید دارای علم، حلم، وقار و آرامش باشد٢

تواند مبادرت به فتوا نماید.مند نباشد، نمی
دهد قوی و دارای معرفت بوده باشد.. مفتی باید در آنچه که انجام می٣
نیاز از مردم بوده باشد.. بی٤
.)٤/١٩٩م ص. ١٩٧٣(القیم, . از مردم شناخت کامل داشته باشد.٥

ها موجب ظهور خلل و ام از آنکُدهای فتوا بوده و نقص هر ستونموارد پنجگانه از جمله 
. م ص. همان)١٩٧٣(القیم, گردد.نقصان در مفتی می

افتاء قاضیافتاء قاضی--٥٥
آیا قاضی که وظیفه حل و فصل خصومات و قطع منازعات در میان متداعیین را به عهده دارد، 

ه مذاهب مختلف پیرامـون جـواز و   تواند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که دیدگافتوا داده می
صحت افتاء قاضی واحد نبوده، بلکه نظر به دالیل و مستندات هر مـذهب آرایِ متفـاوتی   

پیرامون این مسئله بیان شده است.
گردد مثل: ذبائح و که قاضی در عبادات و مانند آن که شامل در بحث قضاء نمیدر مورد این

ن علمای اسالمی وجود ندارد. به این مفهوم که قاضـی  قربانی فتوا دهد، هیچ اختالفی در میا
تواند در چنین موارد در مقام افتاء قرار گرفته و به جواب مستفتی بپردازد. اما اخـتالف  می

باشد. شافعیه در ی صالحیت قضایی قاضی داخل میاست که در حیطهیدیدگاه پیرامون مسائل
ه و همچنین امام ابـن قـّیم بـه آن تأکیـد     را امام نووی نیز صحیح دانستکه آن-یک قول 

تواند بدون کراهیت نماید می، به این نظر اند که قاضی در مواردی که قضاوت می-ورزدمی
فتوا دهد. اما سایر علما و مذاهب اسالمی به این باور اند که برای قاضی جواز ندارد تـا در  

همت است؛ به این توضیح که هرگاه پردازد، فتوا دهد. زیرا موضع تمواردی که به قضاوت می
نماید فتوا دهد، فتوایش مانند حکم باالی خصم محسـوب  قاضی در مواردی که قضاوت می
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تواند حکم خود (فتوا) را نقض نماید. عالوه بر آن گـاهی  گردد و در وقت محاکمه نمیمی
گردد کـه در  ینماید و یا برایش قراینی آشکار ماوقات اجتهاد قاضی در وقت حکم تغییر می

چه به خالف فتوایِ خود حکم نماید برای محکوم علیه وقت افتاء وجود نداشته است؛ و چنان
عمل ناروا و نا مناسب را انجام داده است.

ابن منذر ». دهمکنم، لیکن فتوا نمیمن در بین تان قضاوت می«گوید: قاضی شریح (رح) می
(حمدان, ».ست تا در مسائل احکام شرعی فتوا دهدبرای قاضی مکروه ا«دارد: (رح) بیان می

. )٢٩م ص. ١٩٨٦
تواند در مجلس باشد. به نظر آنان قاضی میدیدگاه احناف در مورد فتوایِ قاضی متفاوت می

که بین قاضی و قضاء و غیر آن در عبادات و احکام و سایر مسائل فتوا دهد؛ مشروط بر این
وده باشد. در صورت موجودیت  خصومت، برای قاضی مستفتی (فتوا خواهنده) خصومت نب
.)٤/٣٠٢هـ ص. ١٤٢٠(عابدین, جائز نیست که در زمینه فتوا دهد.

باشـد، فتـوای   مذهب مالکیه در موضوعات و مسائلی که دارای شأن و تبعات خصومت می
م ص. ٢٠٠٤(الفقهیة, داند. مانند: بیع (خرید و فروش)، شفع و جنایات.قاضی را مکروه می

. زیرا ممکن پیرامون مسائل متذکره در بین متقاعدین خصومت و اختالف به وجود )٣٢/٣٢
آمده و متخاصمین به نزد قاضی مراجعه نموده و تقاضای حل و فصل خصـومت را داشـته   

باشند.
رسیم هایِ مختلف علما و اندیشمندان اسالمی به این نتیجه میبا امعان نظر به موارد و دیدگاه

پردازد، هتر خواهد بود تا قاضی از افتاء در مسایلِ که در آن به قضاوت و اصدار حکم میکه ب
طرفی قاضی از جمله اصول بنیادی قضاوت بوده و متضـمن  دوری نماید. زیرا قاضی اصل بی

است تا از واقع شدن در یک طرف قضیه اجتناب و پرهیز گردد.آن
افتاء به رأیافتاء به رأی--٦٦

که بعد از تفکر و تأمل و طلب به وجه صواب و حق، قلب انسان استرأی عبارت از چیزی
چه امارات و باشد؛ زیرا در آنها) متفاوت و متعارض میرسد. رأی با امارات (نشانهبه آن می

. )١/٦٦م ص. ١٩٧٣(القیم, شود که این رأی من است.های مختلف باشد، گفته نمینشانه
گردد.ز میهمچنین رأی شامل قیاس و استحسان نی
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افتاء به رأیِ که مخالف نص یا اجماع باشد، جواز ندارد. بازگشت به رأی قبل از دست یافتن 
به نصوص وارده در یک مسئله، نیز جواز ندارد. به همین ترتیب جواز ندارد قول به رأی بطور 

.)٣٢/٣٣م ص. ٢٠٠٤(الفقهیة, تخمین و گمان، بدون إستناد به کتاب و سنت.
چگونه در بـین مـردم   «معظم اسالم (ص) به حضرت معاذ بن جبل (رض) فرمودند: پیامبر 

-کـریم قرآن–کنی ای معاذ؟ حضرت معاذ (رض) فرمود: با استناد به کتاب اهللا قضاوت می
کنم. پیامبر (ص) سوال نمودند: اگر حکم آن مسئله در کتاب خدا نبود سـپس  قضاوت می

کنم. به سنت رسول اهللا اقتدا نموده و قضاوت میکنی؟ معاذ (ض) گفت:چگونه قضاوت می
باز پیامبر (ص) فرمودند: اگر حکم آن مسئله را در سنت نیز پیدا نکردی، به چه چیز قضاوت 

نمایم. پیامبر (ص) فرمودنـد: سـتایش   کنی؟ حضرت معاذ فرمود: به رأی خود اجتهاد میمی
١».خداوندی را که توفیق داد رسول رسول خود را

چـه برایـت در کتـاب اهللا    آن«ضرت عمر (رض) نقل شده است که به شریح فرمود: از ح
چه کریم) مبّین و روشن است از آن سوال نکن (یعنی به چیز دیگری حکم نکن)، چنان(قرآن

کریم) نبود، پس به سنت مراجعه کن، و هرگاه در سـنت  حکم آن مسئله در کتاب اهللا (قرآن
.)١/٦٧م ص. ١٩٧٣(القیم, ».رأی خود اجتهاد کنحکم آن مسئله را نیافتی به 

که حکم آن مسئله در کتـاب و سـنت   در نتیجه باید اذعان نمود که افتاء به رأی تا زمانی
موجود بوده باشد، جواز نداشته و مفتی مکلف به پیروی از کتاب اهللا و سنت رسول معظـم  

خویش بوده باید از رأی در فتوا اسالم (ص) و همچنین روح مقاصد شریعت اسالمی، در افتاء 
إجتناب نماید.

تغییر فتواتغییر فتوا--٧٧
مسألۀ تغییر فتوا از جمله موضوعات مهمی است که در دوران معاصر و قـدیم، از جانـب   
علمای اسالمی پیرامون آن بحث شده است. تغییر فتوا در مذاهب اسالمی به عنوان یک قاعدۀ 

جایز است تا از فتوای قبلی خویش رجوع نماید.کُلّی مورد پذیرش قرار گرفته و برای مفتی
های مختلف تاریخ تفکر اسالمی حتی عصر زندگی پیامبر مکرم اسالم (ص) تغییر فتوا در دوره

به وفور وجود داشته است. از حضرت عبداهللا بن عمرو بن عاص روایت شده است که گفت: 

این حدیث را ترمذی در صحیح خود نقل نموده است.-١
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توانم زمانی ای رسول خدا میدر حضور پیامبر اکرم (ص) بودیم، جوانی وارد شد و گفت:«
گاه سالمندی آمد و حضرت (ص) فرمود: خیر. آنکه روزه دار هستم، همسرم را ببوسم؟ آن

توانم همسرم را بوسه زنم؟ پیـامبر  که روزه دارم آیا میعرض کرد: ای رسول خدا در حالتی
که نگاه شـما  حضرت فرمودند: دانستمدیگر نگاه کردیم. آن(ص) فرمودند: بلی. ما به هم
و )٣/١٦٥هـ ص. ١٤٠٨(الفوائد, ».تواند خود را نگهداردبرای چیست؛ آن سالمند می

. )٢/٢٢١هـ ص. ١٤٠٩(حنبل, 
هرکس «روایت دیگری را سلمه بن اکوع (رض) از پیامبر اسالم (ص) چنین نقل نموده است: 

ولـی  ». باقی مانده باشداز شما قربانی کرد، نباید پس از سه روز، گوشتی از آن در منزلش
سال بعد که شد، گفتند: ای رسول خدا، آیا به سان سال گذشته عمل نمائیم؟ پیـامبر (ص)  

بخورید و بخورانید و ذخیره کنید؛ زیرا آن سال، مردم در مشقت و سختی بودند. «فرمودند: 
ی, (زیلعو )٦/٢٣٩هـ ص. ١٤٠١(بخاری, ».خواستم به کمک و یاری آنان بشتابیدمی

. )٦/٩٤هـ ص. ١٤١٥
در عهد زندگانی اصحاب رسول (رض) نیز تغییر فتوا وجود داشته است. بطور مثال: اگر به 

ترین مردم در به کارگیری قاعدۀ را فقیهاصحاب پیامبر (ص) و خلفایِ راشدین نگاه کنیم، آنان
ی فراوانی وجـود دارد.  هایابیم و در این باره مثالمی» تغییر فتوا بر اساس تغییر موجبات آن«

توان نام برد:برای نمونه، موارد زیر را می
خوار، زکات فطر، فتوایِ حضرت عمر (رض) در مـورد  تغییر فتوا در عقوبت و کیفر شراب

زکات اسب، متوقف کردن دادن سهم مؤلّفة القلوب، طالق ثالثه و تقسیم اراضی مفتوحـه  
و...١عنوه

کـه  فراوانی از تغییر فتوا وجود داشـته اسـت. ماننـد ایـن    هایدر زمان تابعین نیز نمونه
دانستند و علت جواز آن را دفع ضرر از عموم گذاری کاالها را از طرف دولت جایز میقیمت

کردند، چون اوضاع مردم کامالً متفاوت از زمان پیامبر (ص) و زمان صحابه مردم عنوان می
عبدالعزیر (رض) زمانی کـه در مدینـه   چنین روایت شده است که حضرت عمربنبود. هم

که در شام بود فقـط بـر   کرد، اما زمانیتشریف داشت بر اساس یک شاهد و قسم حکم می

.گرفته شده استغنیمتبه کفاراسالمی است واز حکومتۀاز انواع زمینهایی است که در سیطر-١
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کرد، زیرا مردم شام از لحاظ ایمانی کامالً با مردم مدینـه تفـاوت   اساس دو شاهد حکم می
. )٦٦ص. ١٣٨٩(قرضاوی, داشتند.

فتوا وجود داشته است. نمونۀ بارز آن، امام شافعی (رح) در عصر پیشوایان مذاهب نیز تغییر 
توان به فتوای او در مسئلۀ است. او در بسیاری فتاوای خود تجدید نظر کرد. بطور مثال می

قضای نماز مسافر اشاره کرد. او ابتدا معتقد بود قضای نماز مسافر در حضر نیز به صـورت  
سفر اختصاص داد. امام ابوحنیفه (رح) نیز بـر  را به زمانقصر جایز است اما سپس جواز آن

دانست. اما از کرد و عدالت ظاهری را کافی میاساس شهادت شاهد مستور الحال حکم می
جا که در زمان شاگردان امام ابوحنیفه (رح)، ابویوسف و محمد بن حسن، دروغ و فسق آن

پذیرفتنـد. در دوره  ل را مـی در بین مردم زیاد شده بود، آنان فقط شهادت شاهد معلوم الحا
گزینش مذاهب و توقف اجتهاد و عصر تجدید حیات اجتهاد اهل سنت نیز تغییر فتوا دیـده  

که پرداختن به همه )٦١-٦٠ص. ١٣٩٣(عبدالسالم امامی؛ حسن ناصری مقدم, شود.می
ی این بحث خارج است.موارد آن از حوصله

فتوا یک امر حتمی و الزمی بوده و باید نظر به شرایط توان تصریح نمود که تغییر بنابر این، می
و جو حاکم، در مسایل مختلف دیدگاها و فتاوایِ که با روح مقاصد شـریعت اسـالمی در   

مغایرت نبوده باشد، ارائه گردد.
و » عـرف «باشـد  از جمله مسائلی که میزان بیان احکام در نگاه فقیهان اهل سـنت مـی  

ت. آنان معتقدند: احکامی که بر اجتهاد  مبتنی است، با تحول اس» مقتضیات زمان و مکان«
-١/١٧٧شوند. افرادی بسیاری همانند: قرافی (الفروق، زمان و مکان و احوال متحول می

)، ابولیـث حنفـی   ٩٢-٩٣)، تمیمی نجدی (خیاط، ١٢٢-٢/١٢٣)، ابن عابدین (١٧٦
)، این قّیم (اعـالم  ١٤٩سالم، )، مسکویه (احمد امین، االجتهاد فی نظر اال٢/٨٣٤(مدرس، 

)، ٣٥٥ّ) ابوزهره (تاریخ المذاهب االسالمیه، ١٣٦)، شیخ محمد عبده (بهی، ٣/٣الموقعین، 
)، حسن ترابی (یحیی محمد، التغیر فی الفتوا، االنماط ٥١قرضاوی (سبب شناسی تغییر فتوا، 

زحیلـی،  )، وهبه زحیلی (٧-٩؛ مکارم شیرازی ٣٠-٣٧؛ قلعجی،٢٥١-٢٥٨والعوامل، 
)، عبدالوهاب خـالّف  ١٨١-١٨٥؛ زحیلی و عطیه، ١١٦-١/١١٧اصول الفقه االسالمی، 

دهنـد. الزمـه   ) و....آن را مورد اهتمام خود در بیان احکام قرار می٩١(علم اصول فقه، 
الینفک بها دادن به این دو عنصر در نظام فکری فقیه، قائل شدن به ابتنای فتوا بـر ایـن دو   
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(عبدالسالم امامی؛ حسن ناصری باشد.که در واقع پذیرفتن امکان تغییر آن میباشد عنصر می
.)٥٦ص. ١٣٩٣مقدم, 

نتیجه گیری و خالصۀ بحث
رود، ی اجتماع انسانی و جزء تشکّل اجتماعی به حساب میانسان به عنوان موجودی که زاده

مستقل، تمام أبعـاد  ، قادر نیست تا بصورتی زندگیدر جریان سفر و پیمودن مسیر چرخه
زندگی فردی و اجتماعی خود را بدون همکاری دیگران بصورت مستقل تنظیم نموده، و خود 

، راهکارها و راه حل مناسب را جستجو نماید.ها و مشکالت خویشبه همه پرسش
های معقول با ها از راهاساس دین مقدس اسالم بر آسانی، تساهل، تیسر و حل مشکالت انسان

ده از منابع شرعی، گذاشته شده است. مقصد و غایت دین مقدس اسالم، حـل تمـام   استفا
ها به آن مواجه گردیده و در صدد آن اند تا پاسخ چیستی و است که انسانمشکالت و اموری

چگونگی عمل به آن را دریافت نمایند. افتاء یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدگی بـه  
شـوند؛ زیـرا   ها در زندگی خویش با آن روبرو مـی انسانهایِ است کهمشکالت و چالش

های سعادت و رستگاری آنان را فراهم ها گشوده و زمینهی مشکالت را بر روی انساندروازه
سازد.می

هرچند افتاء در شریعت اسالمی از جایگاه ویژه و رفیع برخوردار بوده و بایـد تعـدادی از   
ه احکام کتاب اهللا، سنت، اجماع، ناسخ و منسوخ، راجح هایِ فهیم، دانشمند و آگاه بانسان

ها، به آن مبادرت ورزند؛ ولی خطر صدور افتـاء  و مرجوح و... جهت رفع مشکالت انسان
تواند بدون در نظر داشت اساسات، حاالت و شروط تصریح شده در منابع شرعی و فقهی می

ها از احکام دین ی فرار و دوری انسانهاساز بوده و زمینهبه مراتب برای فرد و اجتماع مشکل
مقدس را فراهم سازد.

بنابر این، الزم است تا تعدادی اندک از نخبگان، علمای جّید و واجد الشرایط در صدد حل 
ها بر آمده و با رعایت اصول، قواعد و ضوابط شرعی و فقهی به ایـن امـر   مشکالت انسان

ردیده و راه حل های مناسب و مطابق با روح و ها مرفوع گمبادرت ورزند. تا مشکالت انسان
مقاصد شریعت اسالمی جستجو و دریافت گردد.

منابع و مآخذ
تا.إبراهیم، مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، لبیا، دارالدعوة، بی- ١
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تا.ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، بی- ٢
ل بن بهرام بن عبدالصمد الدارمی، الطبعة ابو محمد بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن الفض- ٣

هـ . سنن الدارمی. بیروت، دارالشائر.١٤٣٤االولی 
١٤٠٩هـ، مسند احمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١٤٠٩احمد بن محمد بن حنبل، - ٤

هـ.
تا.الجیرانی، محمد بن حسین، الفتوی فی الشریعة االسالمیة، مقاله، انترنت، بی- ٥
تا.وهبة، الفقه االسالمی و ادلته، دمشق: دارالفکر، بیالزحیلی، - ٦
هـ .٧٧٠الفیومی،  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة العلمیة، - ٧
م.٢٠٠٤الموسوعة الفقهیة، الکویت: دار غراس، - ٨
ق: النووی, ابی زکریا یحیی بن الشرف،  آداب الفتوی و المفتی و المستفتی، دمش- ٩

هـ.١٤٠٨دارالفکر, 
م.١٩٨٦امام احمد بن حمدان، صفة الفتوی، بیروت: منشورات الکتب االسالمی، - ١٠
جمال الدین عبداهللا بن یوسف زیلعی، نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة، قاهره: - ١١

هـ.١٤١٥دارالحدیث، 
م.١٩٧٣جوزی، ابن القیم، إعالم الموقعین، بیروت: دارالجیل، - ١٢
حسن الشیخ، ناصر بن علی عایض، مباحث العقیدة فی سورة الزمر، الریاض: مکتبة - ١٣

م.١٩٩٥الرشد، 
.١٣٩٠حسن، عمید، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر کبیر، - ١٤
لبنان: - تحقیق عبدالحمید هنداوی، بیروت-سیده, ابن، المحکم و المحیط األعظم- ١٥

م.٢٠٠٠دارالکتب العلمیة, 
هـ .١٣٩٣شنقیطی، مذکرة اصول الفقه، مدینه: المکتبة السلفیه، - ١٦
شیخ مصطفی محمد عرفة الدسوقی، حاشیة الدسوقی. بیروت: درالکتب العلمیة، - ١٧

م.١٩٧١
طنطاوی، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، القاهر: دار تهضه مصر للطباعة - ١٨

م.١٩٩٧والنشر و التوزیع، 

ت إفتاءجایگاه، اهمیت وضرور



٩٩

های آن در فقه اهل سنت، عبدالسالم امامی؛ حسن ناصری مقدم، تغییر فتوا و زمینه- ١٩
.١٣٩٣، ٩٦: مطالعات اسالمی: فقه و اصول، سال چهل و ششم، شمارۀ پیاپی مشهد

نامۀ دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، علی اکبر دهخدا، لغت- ٢٠
١٣٧٧.

ی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مجمع الزوائد و منبع الفوائد. علی بن ابی بکر، هیثم- ٢١
هـ.١٤٠٨: دارالکتب العلمیة ، بیروت

فرج اهللا، خدا پرستی، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد، شیراز: دانشنامۀ فارس، - ٢٢
١٣٧٦.

ارالثقافة و محمد امین بن عمر ابن عابدین، الدرالمختار و حاشیة ابن عابدین، دمشق: د- ٢٣
هـ.١٤٢٠التراث، 

هـ.١٤٠١محمد بن اسماعیل بخاری، الصحیح البخاری. بیروت: دارالفکر، - ٢٤
هـ.١٤١٣محمد محمود، الحجازی، التفسیر الواضح، بیروت: دارالجبل الجدید، - ٢٥
.١٣٩٢محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران: اشجع، - ٢٦
هـ .ق.١٤١٠لفکر، مناوی، التعاریف، بیروت: دارا- ٢٧
تا.نطور, الضیف، المفتی: شروطه و آدابه، اسالم آباد: انترنت, بی- ٢٨
یوسف قرضاوی، آسیب شناسی تغییر فتوا، تهران: مجمع جهانی تقرب مذاهب اسالمی، - ٢٩

١٣٨٩.

جایگاه، اهمیت وضرورت إفتاء



١٠٠

لیکنه : قضاوتیار رحمت ل حلیم 

ابراء او آثاریې د شریعت او قانون په را کېابراء او آثاریې د شریعت او قانون په را کې

:فهرست

١٠١.........................................................................:ـزهیسـر
١٠١...................................................................:تیاهمېنید
١٠٢.......................................................................:الملونهغوراويدموضوعد
١٠٢...................................................................:ېتنپوېنېد
١٠٣....................................................................:نهیمخېنېد
١٠٣..................................................................:نالرهکېنېد
١٠٤............................................................................):هدفونه(ېموخېنېد
١٠٤...................................................................:ېستونزېنېد
١٠٤.........................................................................)پالنليیتفص(خطهېنېد
١٠٧..........................................تیمشروعاوفیتعرابراءد: فصلیمول
١٠٧......................................................فیتعرابراءد: مبحثیمول
١٠٧...................................................................یمعنلغويابراءد: مطلبیمول

١٠٨...............................................یمعناصطالحيابراءد: مطلبدوهم
١٠٨.................................................................آندپهفقهاؤوویپخواندابراء: الف
١٠٩...................................................................آندپهعلماؤمعاصرودابراء: ب
١١٠............................................................................نظرهلهقانوندابراء: ج

١١١............................................کیتملکهدهاسقاطابراء: مطلبمییدر
١١٤...................................................لهیپااختالفدابراءدېککیتملاواسقاطپه: د

١١٥........................................................اصطالحاتنورونداابراءد: مبحثدوهم

ا کېابراء او آثاریي د شریعت او قانون په ر



١٠١

::سـریـزهسـریـزه
أعمالنـا، سيئاتومنأنفسناشرورمنباهللاونعوذونستغفره،ونستعينه،نحمده،هللالحمدإن
له،شريكالوحدهاهللاإالإلهالأنوأشهد.لههاديفاليضللومنلهمضلفالاهللايهدهمن

.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد
کې ورکې ، شخو او منازعو خالي نه دی چې د ژوند د په ولنه کې ژوند له معامالتو ، را

خوا یو بل ته د بـنې او ینـې   ه نورو چارو په شان د منازعاتو او معامالتو او د اشخاصو ل
وخت د خپل له حق خه د تيریدو په اه هم اسالم روانه الروونې لري چې په اه یې پـه  

ونو کې احکام  موندلی شو .قرآن کریم ، نبوي احادیثو او د فقهې په کتاب
د اسالمي هېوادونو په قوانینو کې هم چې ېری یې د اسالمي شریعت په پیـرو تـدوین او   

تصویب شوي دي  په دې اه مواد راول شوي دي . 
د ینې اهمیت :د ینې اهمیت :

ېلکېمرکزونوېنیزواوعلميپهچېېنهعلميهرهچېنشتهشکهېکېدېپه
بهېنهدا،شيحلپرېستونزهیوهولنېدچېکیيههاولريهمیتاانیکیي

.ويبرخمنهبهخهاهمیتېنیزلهاووينهمستثنیخهدېلهشاءاهللانهم
پرتلهپهکتاببلهرلهیېمینوالچېديلیکلیېژبهپتوروانهپهاهمیتیوېنېدېد

. شيپوهیدلیپرېه
په عدلي او قضائي نظام کې چې د اسالمي شریعت خه اخیستل شوی ابراء انی د هېواد

. چې په دې ېنه کې بیان شوي ديای لري او خاص احکام پرې مرتب دی
پهقوانینودافغانستانداوشریعتدیېآثارابراءداوابراءچېاثرتحقیقيیوداسېاوسهتر
موضوعمهمهیوهداسېپهچېدهاتیاکبلهدېله. کیيستروترنهويېلیکېرا
پولیشيه نسترېوکخهاهمیتلهیېکېرپهعلمدحقوقواوفقهېدچېکې
.شيولیکلاثرېنیزیو

آثـار ابراءداوابراءکېنظامحقوقيپهافغانستانلكه نه چې مو مخکې یادونه وکه د
انیایانونوعدليدچېلريې پـه تهکارکوونکوارـان ـهقاضـیانو تو،

چې یاده موضوع ورته پـه زه پـورې   او ولو هغو کسانولپارهوکیالنومدافعاوارنواالنو
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بهاثرداچې ان شاءاهللالرياهمیتکاري او یا هم په یو ول ورسره سرو کار لري خاص
.کيحلپوتنېېرېاهپهابراءدیې

د موضوع د غوراوي الملونه :
سـره سـم قضـاوتيار د    ١د قضايي کادر د حقوقو او امتیازاتو د مقررې د یوولسمې مادې 

درجې ته د ارتقا لپاره د حقوقي مقالې په لیکنه ا دی ، د مقررې د یادې مـادې د  قضاوتمل
ترعنـوان النـدې   الروونې سره سم مې د ابراء او آثار یې د شریعت او قانون په را کـې 

موضوع چې خورا مهمه ده او د مسلک له پلوه هم راته په زه پورې ده ، له دې سره سـره  
لري ال کارسرهورتلارانونهقضايياوعدلي، عاتو ته شامله دهوچې مدني او جزايي موض

ه دی تر اوسه یې په اه کوم اثر چې د موضوع په اه د مينوالو ولې پوتنې واب کي ، ن
لیکل شوی ، له همدې کبله مې د تېزس لپاره غوره که .

::د ېنې پوتنېد ېنې پوتنې
حـدودو قانونياوشرعيپهتهخاوندحقداومدعيقوانینوافغانستانداوشریعتاسالمي

ينـو په،ديکيمرتبآثارينېیېابراءپههغوداو،دیورکیواکابراءدکې
.ديهمهوليتهابراءیېکېمواردو
هپهابراءدکېقوانینوخپلوهمافغانستانهېوادزمونهكه-ایو-دينهکافيهم لـ
یـې کېشریعتاسالميپهآیاديشوياخیستلراایهکوملهموادداچېدا،لريمواد

لهکېمذاهبوفقهيپهولرياصلکېشریعتاسالميپهچېرېکهنه؟کهاوشتهاصول
؟ په دې رساله کې ېل شوي دي.ديشوياخیستلخهمذهبکوم

هـه وابیدودپوتنو تهالندېدهاهپهابراءدچېکېېنهالندېالسهمدارنه په
شوې ده:

؟وایيتههابراءـ۱
؟شيکولیابراءوکـ۲
؟لريتأثیرولهمجازاتوپهابراءـ۳
؟لريتأثیرولهحقوقوپهابراءــ۴

ـه او  ۷۶۲د قضايي کادر د حقوقو او امتیازاتو مقرره چې د سترې محکمې د عالي شورا لخوا پـه  -١
نېه تصویب شوې ده.۲۷/۷/۱۳۸۹
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د ېنې مخینه : د ېنې مخینه : 
یونس تېزس دی الحاجحسناحمدصایلد،االسالميالفقهفيواالسقاطاالبراءنظریة-١

 دورې خه د فراغت د النجاح الوطنیة پوهنتون د ماسترچې د فلسطین په نابلس والیت کې 
.دیلیکلیق کېـه۱۴۲۱م/۲۰۰۰په مهال یې په کال 

الکعتلي تېزس دی چـې پـه   ابراهیمهاديبنعبداهللاالسالمی،الفقهفیراءاالباحکام-٢
میالدي کې یې د مالیزیا د المدینه نیوال پوهنتون د اسالمي علومو پوهني د ۲۰۱۴ال ـک

 برخې خه د فراغت په مهال لیکلی دی.او اسالمي سیاست د انې له ماسترقضاء 
عبدالحمیـد استاذدچېدیاثرېنیزیو،صحتهشروطو،أنواعهوحقیقتهاالبراء-٣

دیشویلیکللخواهنینيعبدالحمیدعبدالمحسن
عبداالمیرفاضلدچېدیمونورافلیسانسد،والقانونالشریعةفيالعقوبةعنالعفو-٤

میالدي کې د عراق د دیالی پوهنتون خه د فراغت په وخـت ۲۰۱۸خوا په کال ه لجواد
دی.شویللیک
دیتېزسدورېماسترد،مقارنةدراسةوالقانونالشریعةبینأثرهوالعقوبهعنالعفو-٥

د سعودي په ریاض ار میالدي کې۲۰۰۲الودعان په کال ابراهیمبنفهدبنابراهیمدچې
.دیلیکلیکې د نایف پوهنتون خه د فراغت په مهال

دیتېزسدورېترماس،دمقارنةفقهیةدراسة،نسانیةاالالنفسفيالقصاصعنالعفو-٦
میالدي کې د فلسطین د غـزه لـه   ۲۰۰۹الفرا، په کال عبدالستارجاللعبدالستاردچې

.دیلیکلیاسالمي پوهنتون خه د فراغت په مهال
خو داسې یو کتاب چې ابراء یې د شریعت او  د افغانستان د قوانینو سره سـمه مقـارنوي   

ې همدا ېنه به دی لیکل شوی، ان شاءاهللا چې یوازليز) ول ېلې وي ال تر اوسه نه(پرت
وي چې ستاسو په الس کې ده چې ابراء د شریعت او د هېواد د قوانینو په را کې ېلې ده 

په دې اه بل تحقیق نشته دی .
د ېنې کنالره :د ېنې کنالره :

 نې میتود هم کتـابتوني دی چـې   له دې کبله چې ديني او حقوقي علوم نظري دي زما دې
کې مراجعه شوې ده . ه قرآنکریم ، احادیثو ، فقهي کتابونو او د هېواد قوانینو ته پ
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ې ورورستی فصل چې په محاکمو کې د ابرالیک د ترتیب په اه دی ، د اوندو کتابونو یواز
ېنې سره مل له م او قوانینو سربېره محاکمو ته هم رجوع شوې ده ، د ابرالیک یوه نمونه ه

ده.
په ېنه کې د آیتونو ژباه له کابلي تفسیر خه اخیستل شوې ده چې په جملو او کلماتو کې 

یې ل تصرف هم شوی دی ، ک م د تفسیر ژباه نه ده نقل شوې .
د صحيحينو (صحیح البخاري او صحيح المسلم) لخوا د روایت شوو احادیثو پرته د نـورو  

او ضعف هم بیان شوی دی . احادیثو   صحت 
د ېنې موخې (هدفونه):

:يزما د ېنې اهداف په الندې ول د
قضایي کادر د حقوقو او امتیازونو د یوولسمې مادې د الروونې سره د قضـاوتمل د-۱

درجې ته ارتقا کول .
.د شریعت او قانون په را کې د ابراء موضوع روانول-۲
نظام کې د ابراء په اه د یوې مفصلې ېې د نشتون تشه له مینـه  د هېواد په قضائي -۳

ول او په دې اه د مطالعې مینوالو ته یو اثر برابرول .
د ېنې ستونزې:د ېنې ستونزې:

په دې کې هې شک نشته چې د هرې موضوع په ېنه کې محقق له یو ل ستونزو سره مخ 
کې وي، ه ابراء په اه بشپ معلومات پکیي، زما لویه ستونزه د داسې حقوقي کتابونو چې د 

نه شتون و چې زه ورسره مخ وم او د اسالمي علومو د کتابونو تشه مکتبه شاملې تر یو حـده  
رفع کې وه .

بله مهمه ستونزه چې دلته یې یادونه اینه بولم په ېرو مواردو کې د ابراء په اه په هېواد کې 
پایلې او واندیزونو په برخه کې به یې ان شاءاهللا یادونه د قانوني موادو تشه ده چې د ېنې د 

وشي.
)تفصیلي پالند ېنې خطه (

د ېنې خطه په الندې ول په پنه فصلونو کې ترتیب شوې ده :
مشروعیتاوتعریفابراءد: فصللومی 
تعریفابراءد: مبحثلومی 
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معنیلغويابراءد: مطلبمیول
معنیاصطالحيابراءد: مطلبدوهم
تملیککهدهاسقاطابراء: مطلبدریم
کلمېاوندابراءد: مبحثدوهم

عفو: مطلبمیول
برائت: مطلبدوهم
اقرار: مطلبدریم

سوله: مطلبلورم
مقاصه: مطلبپنم
حط: مطلبشپم
هبه: مطلباووم
مشروعیتابراءد: مبحثدریم

کېراپهآیاتوقرآنيدمشروعیتءابراد: مطلبمیول
کېراپهاحادیثودمشروعیتابراءد: مطلبدوهم
اجماعاهپهمشروعیتدابراءد: مطلبدریم

کېراپهقوانینودهېواددمشروعیتابراءد: مطلبلورم
ولونهاوشروط،ارکانءابراد: فصلدوهم

ارکانابراءد: مبحثمیول
نظرهلهاحنافودرکنابراءد: مطلبمیول

نظرهلهعلماؤوجمهورودارکانابراءد: طلبدوهم
شروطابراءد: مبحثدوهم

شروطکوونکيابراءد: مطلبمیول
شروط) مبرأ(شخصشويابراءد: مطلبدوهم
شروط) منهمبرأ(محلدابراءد: مطلبدریم

روطشذاتيابراءد: مطلبلورم
نظرهلهقانوناوفقهېدولونهابراءد: مبحثدریم
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پلوهلهخصوصیتاوعمومیتدوېشابراءد: مطلبلومی 
وېشابراءدپلوهلهموضوعد: مطلبدوهم
احکاماوندابراءد: فصلدریم

ابراءدمحل: مبحثلومی 
کیيترېابراءچېههغه: مطلبلومی 

کیينهترېابراءچېههغه: بمطلدوهم
ابراءخهنفقېلهېد: مطلبدریم
عوضپهابراء: مبحثدوهم

رجوعخهابراءله: مبحثمیدری
اثراقراردوروستهابراءله: مبحثلورم
آثارابراءد: فصللورم

آثارابراءدخهحقله: مبحثلومی 
اثرراءابددعویمدنيپه: مبحثدوهم
اثرابراءددعواووالعبديحقپه: مبحثدریم

اثرابراءددعویپهقصاصد:  مطلبلومی 
اثرابراءددعویپهدیتد: مطلبدوهم

اثرابراءدحدودوپه: مبحثلورم
تأثیرابراءدمجازاتوتعزیريپه: مبحثپنم

نظرهلهفقهاؤودأثرابرادمجازاتوتعزیريپه: مطلبلومی 
نظرهلهقانونداثرابراءدمجازاتوتعزیريپه: مطلبدوهم
نلرياثرپرېابراءچېجرایمتعزیريهغه: مطلبمیدری
یېبیلهاواجراءابراخطدکېمحاکموپهافغانستاند: فصلپنم

تعریفابراءلیکد:  مبحثلومی 
تعریفوثیقېد: لبمطلومی 

تعریفابراءلیکد: مطلبدوهم
وثیقهابراخطدکېدعویپهدیناوقرضد:مبحثدوهم
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وثیقهابراخطدکېدعویپهمالمنقولد: مبحثدرېیم
وثیقهابراخطدکېدعویپهمالغیرمنقولد: مبحثلورم
ترتیبابراخطدکېقضایاؤوجزائيپه: مبحثپنم
ترتیبوثیقېابراخطدکېدعاویوتجارتيپه: مبحثشپېم

فصل : د ابراء تعریف او مشروعیتلومی 
دا فصل درې مبحثه لري چې لومی مبحث یې د ابراء  تعریف ، دوهم مبحث د ابراء اوند 

م مبحث د ابراء مشروعیت ته انی شوی دی.ینورو اصطالحاتو او دری
یفیفبراء تعربراء تعرمبحث : د امبحث : د الومی لومی 

په دې مبحث کې به د ابراء لغوي او اصطالحي معنی وېو
مطلب : د ابراء لغوي معنیلومی 

له خپل  حق خه د بل شخص بريء کولو ،چې په لغت کېکلمې مصدر دید د برء ابراء
پاک او نجات په معنی راي که هغه له مرض خه پیدایت ، بنې ، د خالصون ، روغتیا ، 

یعنې اهللا له مرض خه خالص ک ( نجات یې ورکـ  وأَبرأه اهللا من مرضه : نجات وي لکه
، یا که له دین ( پور ) خه نجات وي لکه : برأ المدیون من یعنې روغتیا یې ور په برخه که

)١(دینه یعني پوروی له پور خه خالص شو . 

یا أبـا  : عنهاُهللارضيلعليالناسقالَلَّم،وسعليهاللَّهصلَّىالنبيحدیث شریف دی : مرضِ
حسن ، كيفحبولُأَصرسلَّىاللَّهاُهللاص؟عليهلَّمسقالَو :حبأَصدم٢(بارِئاً ... اِهللابِح(

ژباه : پیغمبر صلی اهللا علیه وسلم مریض شو ، صحابه وو له علي رضی اهللا عنه خه وپوتل 
سن پالره ! د اهللا رسول صلی اهللا علیه وسلم نه شو ؟ علي رضی اهللا عنه وویل چې ای د ح

چې د اهللا په فضل روغ شو . 

: متـوفى (اإلفريقـى الرويفعىاألنصاريالدينجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبنابن منظور ، محمد-١
هـ ق . ۱۴۱۴م چاپ یم مخ ، د دار صادر بیروت ، دری۳۱می وک ، و، لسان العرب ، ل)هـ ق٧١١

می چـاپ  وم مخ ، ل۱۹۳. تهذیب اللغة ، پنلسم وک الهروياألزهريبنأحمدبنمحمدأبو منصور ، 
م ، دار احیاءالتراث العربي ـ بیروت . ۲۰۰۱

بـاب ،ـوک شپم،البخاريصحیح،قهـ۲۵۶متوفی،عبداهللاأبوإسماعيلبنمحمد،بخاري-٢
ـ دارطد،حدیثم۴۴۴۷،مخم۱۲،مرض النبی صلی اهللا علیه وسلم ـ لمـی النجـاة وقــ اپـچ

.قهـ۱۴۲۲
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پـه روغتیادخه اخیستل شوی ده ،له کلمې)  برء(دچېکلمهبارئادکېحدیثیادپه
.دهراغلېمعنی

عال : همدارنه برء د بېزار په معنی هم راي لکه دا قول د اهللا مت
.۱التوبة/... ﴾ورسولهاللَّهمنبراَءةٌ﴿

ژباه : بېزاري ده ( له طرفه ) د اهللا او ( له طرفه ) د رسول د اهللا .
لیلة البراء د قمري میاشتې لومن شپې ته وایي . وقد ابرأ یعنې میاشت نوې شوه .

رې . همدارنه له جسـمي او  یو خه لبريء یعنې له قبائحو ، باطلو ، او دروغو او له تورون
١عقلي پلوه روغ شخص ته هم بريء وایي . 

همدارنه برء د خلقت ( پیدایت ) په معنی هم راي لکه دا قول د اهللا متعال : 
علَىذَلكإِنَّهانبرأَأَنْقَبلِمنكتابٍفيإِلَّاأَنفُِسكُمفيولَاالْأَرضِفيمصيبةمنأَصابما﴿

اللَّهِسير۲۲/﴾الحدیدي.
ژباه :  نه رسیي هې مصیبت په مکه او نه ستاسو په انونو کې مر لیکل شوی دی پـه  
کتاب ( لوح محفوظ ) کې ، مخکې له دې چې پیدا یې کو ( په دنیا کې ) . بې شکه دا چاره 

اهللا ته ېره آسانه ده .
آیت کې د ( برء )  کلمه د پیدایت په معنی راغلې ده . په پورته ذکر شوي 

دوهم مطلب : د ابراء اصطالحي معنیدوهم مطلب : د ابراء اصطالحي معنی
په دې مطلب کې ابراء د پخوانیو فقهاوو په آند ، ابراء د معاصرو علماوو په آند او ابـراء د  

قانون له نظره تر ېنې الندې نیسو .
الف : ابراء د پخوانیو فقهاؤو په آند 

اني کـي  نه دي اؤ ابراء تعریف کې نه ده . بابونه او فصلونه یې هم ورته پخوانیو فقه
بلکې په سوله ، بنه ، اقرار ، دعوی او هره موضوع کې چې ابراء مطرح شوې ده په هماغه 
باب کې یې د باب سره د تاو له مخې د ابراء اوند احکام هم بیان کي دي  .  ابراء ته یې 

ورکی . الکن شته داسې علماء چې  د کتابونو په متنونو کې یې لـه  حتی عنوان هم نه دی
عنوان پرته د متن په مین کې  ابراء تعریف کې وي لکه د حنفي فقهې کتاب غمـز عیـون   

مخونه .۳۱،۳۲،۳۳لسان العرب ، لومی وک ، -١
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البصائر چې ابراء یې داسې تعریف کې ده : ابراء ساقطول او بل د دین دي هغه چاته چې 
)١(دین ( پور ) پرې دی . 

کتاب دی ابراء نامتو ) کې چې د شافعي فقهې یو لطالبنى المطالب في شرح روض اأسپه ( 
داسې تعریف شوې ده :

)٢(په ذمه د یو شي ، ساقطولو یا تملیکولو ته ابراء وایي . د یو چا 

د بیلي په توه دائن په پوروي (مدیون) دین درلود او دائن هغه ساقط ک یا یې پوروي ته 
 ، ي.هبه کدې عقد ته ابراء ویل کی

ب : ابراء د معاصرو علماؤ په آند
)٣(سیدسابق د دین ( پور ) هبې ته ابراء ویلي دي.

ابراء دا ول تعریف کې ده : وینو نورو علماؤ
٤هغه چاته د خپل د هغه حق ورکولو یا ساقطولو ته ابراء وایي چې د هغه په ذمه وي  . 

چې د مصر د مدني قانون شارح دی ابراء یې داسې تعریـف  )٥(ريحقوقپوه عبدالرزاق سنهو
)١(کې ده : له عوض پرته د خپل له حق خه نزول یا تیریدلو ته ابراء وایي . 

عيـون غمزهـ ق ، ۱۰۹۸، متوفی الحسينيالدينشهابالعباس،أبومكي،محمدبنأحمدحموي ، -١
هــ ق  ۱۴۰۵می چاپ وم مخ ، د دارالکتب العلمیة ل۱۷یم وک ی، دروالنظائراألشباهشرحفيالبصائر
م۱۹۸۵ــ 

ـ ٩٢٦: متـوفى (يحيىأبوالدينزيناألنصاري،زكريابنمحمدبنزكرياسنیکي ، -٢ أسـنى ، )قهـ
رالکتاب االسالمي خپور کی دی . د چـاپ  م مخ ، دا۱۵۶، دوهم وک الطالبروضشرحفيالمطالب

نوبت او نېه یې نه ده لیکل شوې.
مخ ، د دارالکتاب عربي ، بیروت لبنان ۵۳۵م وک ی، فقه السنة ، دری)هـ۱۴۲۰: متوفى(سابقسيد-٣

.م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧دریم چاپ 
م مخ ، بیت االفکار ۶۵۱دریم وک ، موسوعة الفقه االسالمي ،اهللاعبدبنإبراهيمبنمحمدتویجري ، -٤

. د کوی د اوقـافو وزارت ، الموسـوعة   م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠می چاپ ، والدولیة خپور کی دی ل
م مخ ، دارالسالسل ، کوی . زحیلي ، اکر وهبه ، الفقه االسالمي و ۱۴۲می وک ، والفقهیة الکویتیة ، ل

کر ، دمشق ، سوریه لورم چاپ . کال یې نه دی ذکر شوی.م مخ ، ، د دارالف۳۲۴۷ادلته ، لورم وک ، 
ـ  -٥ ال ـعبدالرزاق سنهوري چې یوه دکتورا په حقوقو او یوه په سیاسي او اقتصادي علومو کې لري پـه ک

کې د است په یوولسمه د مصر په اسکندریه کې زییدلی دی، د قضاء او د پوهنې وزارت په ون ۱۸۹۵
ــره    ــدې ترس ــې دن ــې مختلف ــه  ی ــي دي ، پ ــوی دی.  ۲۱/۷/۱۹۷۱ک ــات ش ــه وف نې

https://archive.islamonline.net/?p=١٠٧١٤
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د حقوقي اصطالحاتو په قاموس کې ابراء داسې تعریف شوې ده :
باندې یـې  که چېرې داین د خپل ول او یا د یوې برخې حق او غوتنې خه چې پر مدیون

٢لري تېر شي ابراء ده . 

یادو تعریفونو ته په کتو  سره د دین بلو یا اسقاط ته ابراء ویل شوي دي . 
یادونه : معاصرو علماؤ هم د ابراء په اه د پخوانیو علماؤ په پل ، پل ایی دی او ابراء یې 

پلوه سره توپیر لري خو د یاد تعریفونه که ه هم د الفاظو لهتقریبا یو شان تعریف کې ده ،
معنی له پلوه یو شان دي ، تش دومره خبره ده چې معاصرو علماؤ  ابراء په انو عنوانونو 

کې ېلې ده چې دا کار پخوانیو فقهاؤو نه دی کی . 
ج : ابراء د قانون له نظره 

، د عراق مـدني  مجلة االحکام العدلیة ، د مصر مدني قانون د د افغانستان مدني قانون لکه 
قانون او د اکثرو هیوادونو د قوانینو په شان ابراء په رند ول تعریف کې نه ده بلکې په 

) مه ماده کې یـې د  ۹۵۰) مه ماده کې یې ابراء په اسقاط او استیفاء ویشلې ده او (۹۴۹(
:ذکر کي دي داسېاسقاط ابراء او استیفاء ابراء تعریفونه

ابراء داده چې پور ورکوونکی ( دائن ) خپل پوروي ( مدیون ) ته د د ساقطیدلو ( اسقاط )
، د پوره اخیستلو (استیفاء) ابراء هغه خپل ول حق یا د ينې حق په ساقطیدلو ابراء ورکي
٣ده چې پوروی د خپل ول حق په قبضولو اقرار وکي.

ادې د اسقاط ابـراء  کوم تعریف چې یادې ممخکې تفصیل واندې شو ،یېلکه نه چې
دی . ذکر کیپه عمومي ولد ابراء لپارهودا هغه تعریف دی چې فقهاؤلپاره راوی دی

تعریـف )  ابراءاسقاطد( ېبله دا چې یادې مادې که ه هم په ظاهره د ابراء د یوې نوع
راءاباستیفاءدچېکه،دیتعریفابراءدداچېشوویلیکېحقیقتپهخودیکی
خپل حق لهکې شخص ه که چې پکه ه هم ابراء نل شوې ده ،،دهنوعهبلهابراءدچې

م مـخ ، دار  ۹۶۲م وک یسنهوري ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، دری-١
احیاءالتراث العربي ، بیروت لبنان . د چاپ نېه یې ذکر شوې نه ده .

اتو قاموس ، پتو برخه ، پنم مخ ، یاد قاموس یوه له حقوقپوهانو لیکلـی دی او د  د حقوقي اصطالح-٢
USAID هـ ل کال کې خپور شوی دی .۱۳۸۷په مالي مرسته

مدني قانون چې ال تر اوسه نافذ دی .۱۵/۱۰/۱۳۵۵) مه ه ۳۵۳د عدلیې وزارت، رسمي جریده، (-٣
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یا دین له غوتنې الس په سر کیي او د خپل د دین د ترالسه کولو اقرار کوي خو په حقیقت 
کې دا یو ول اقرار ل کیي . په دې اه به نور جزئیات ان شاءاهللا د ېنې د دوهم فصل 

یم مبحث کې چې د ابراء د ولونو په اه دی واندې شي.، در
یم مطلب : ابراء اسقاط ده که تملیکیم مطلب : ابراء اسقاط ده که تملیکییدردر

اسقاط او تملیک وېو چې ه ته وایي ورپسې بـه مطلـوبې   لومی په دې مطلب کې به 
موضوع ته راشو .

یـي او  د  رې کولو ته وایالف : اسقاط : اسقاط په لغت کې لویدلو ، پرېوتلو ، غورولو او ل
فقهې په اصطالح کې د ملکیت او حق پرېودلو ته ویل کیي ، په داسې ول چې مالک یـا  

١بل مستحق ته نقل نشي بلکې مطالبه یې له مینه واله شي لکه طالق، اعتاق او ابراء .

که چېرې عین یا حاضر شی بل ته نقل شي بیا ورته اسقاط نه بلکې تملیک ویل کیي. کـه  
ن بل ته نقل شي حواله بلل کیي چې ان شاءاهللا تفصیل یې وروسته راي. چېرې دی

اسقاط د ابراء په پرتله عامه کلمه ده چې د اسقاط ابراء سربېره، طالق ، اعتاق ، خلـع او د  
ينو نورو حقوقو اسقاط ته هم شامله ده .

فقهاوو په اصطالح ب : تملیک : تملیک د هبې په معنی دی ، که په بل عبارت یې ووایو ، د 
کې تملیک او  هبه یوه معنی ورکوي .

یکلي دي چې: هبـه او عطیـه   د حنفي فقهې په مشهور کتاب ــ الفروق ــ  کې یې ل
٢) دواه د تملیک معنی ورکوي  . ورکه(

او په اصطالح کې له بدلې (عوض) ٣هبه په لغت کې له بدلې ( عوض ) پرته ورکې ته وایي
٤مال تملیکولو ته هبه وايي.پرته بل چاته د 

یمه ماده کې هبه داسې تعریف شوې ده :۱۱۷۶د افغانستان مدني قانون په 

ـ دوکتور محمود عبدالرحمان عبدالمنعم-١ مي و، معاصر عالم ، معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهیة ، ل
یم مخ ، درالفضیلة ، مصر ، د چاپ ه او تاریخ یې نه دي لیکل شوي .۱۸۰وک ، 

الحنفـي النيسـابوري الكرابيسـي اإلسالمجمالالمظفر،أبوالحسين،بنمحمدبنکرابیسي ، أسعد-٢
ـ ١٤٠٢می چـاپ :  و د اوقافو وزارت ، لالفروق ، ناشر: د کوی)هـ٥٧٠: متوفى( م ، ١٩٨٢-هـ
یم مخ .۱۸۳می وک ، ول
م مخ.۸۰۳لسان العرب، لمی وک، -٣
مه ماده.۸۳۳مجلة االحکام العدلیه، -٤
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هبه عبارت ده د مال د تملیکولو خه بل چاته له عوض پرته او کله کله د عوض په مقابل کې 
هم صورت نیسي .

ر یې دا دی چـې پـه   رېوالی (ازاله) راي ، توپییپه تملیک او اسقاط دواو کې د ملکیت ل
١تملیک یا هبه کې ملکیت بل چاته انتقالیي او په اسقاط کې انتقال د ملکیت نه راي . 

د هبې او ابراء بل فرق دا دی چې په هبه ( تملیک ) کې واهب له هبې خه رجوع کولی شي 
٢او په ابراء کې مبري د خپل له ابراء خه رجوع نشي کولی . 

که تملیک ؟ج : ابراء اسقاط ده
٤او حنابله ٣په دې اه چې ابراء اسقاط ده که تملیک، فقهاء مختلف نظرونه لري ، احناف 

کې شته ، له همدې ه په دې آند دي چې اسقاط اصل دی په ابراء کې او د تملیک معنی هم پ
کبله احناف وايي : هغه ه چې په ابراء ورکول کیي که مجهول ( نامعلوم ) هم وي ابـراء 

یې صحیح ده همدارنه قبول ته اتیا نلري خو په ردولو ردیي  . 

م مخ .۲۴م وک ، ۱۴الموسوعة الفقهیة ، -١
،مـخ م۵۲۴،والنظائراهاألشب،) هـ٩١١: متوفى(الدينجاللبكر،أبيبنالرحمنعبد،سیوطي-٢

.م١٩٩٠-هـ١٤١١چاپمیول،العلميةالكتبدار: ناشر
حنبلـي دمشـقي، البغـدادي، السالمي،الحسن،بنرجببنأحمدبنالرحمنعبدالدينزين،رجبابن

.پرتهېنېاوچاپېله،العلميةالكتبدار: ناشر،مخم۱۱۹،رجبالبن، القواعد) هـ٧٩٥: متوفى(
، المبسوط ، دولسم )هـ٤٨٣: متوفى(السرخسياألئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنسرخسي ، محمد-٣

م ١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت ، له چاپ ې پرته ، د چاپ کال : –المعرفةدار: م مخ ، ناشر۲۰۷وک ، 
 .

م ۳۹۷تح القدیر ، شپم وک ، ف)هـ٨٦١: امتوفى(السيواسيالواحدعبدبنمحمدالدينابن همام ، كمال
الفكر ، له چاپ ې او نېې پرته . دار: مخ ، ناشر

الشـرائع ،  ترتيبفيالصنائع، بدائع)هـ٥٨٧: متوفى(أحمدبنمسعودبنبكرأبوالدين،کاساني ، عالء
م . ١٩٨٦-هـ١٤٠٦العلمية ، دوهم چاپ ، الكتبدار: یم مخ ، ناشر۱۷۲پنم وک ، 

)هـ٦١٦: المتوفى(الحنفيالبخاريمازةَبنعمربنالعزيزعبدبنأحمدبنمحمودالدينبرهانلمعالياأبو
می چـاپ  والعلمية ، لالكتبدار: یم مخ ، ناشر۵۹۷النعماني ، شپم وک ، الفقهفيالبرهاني، المحيط

م .٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
الدمشقيثمالمقدسيالجماعيليقدامةبنمحمدبنأحمدبناهللاعبدالدينموفقمحمدابن قدامه ، أبو-٤

هـ١٣٨٨القاهرة ، مكتبة: م مخ . ناشر۲۵۷قدامة ، اووم وک البنالمغني)هـ٦٢٠: متوفى(الحنبلي،
م ، له چاپې پرته .١٩٦٨-
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د حنفي فقهې مشهور کتاب هدایة المبتدي شرح فتح القدیر کې یې لیکلي دي چـې ابـراء   
اسقاط او تملیک دواو ته ورته والی لري . اسقاط ته یې ورته والی په دې کې دی چې دیـن  

ف دی ، له همدې کبله ویلی شو چې ابراء یې قبـول  مال نه ، بلکې له ذمې سره تلی یو وص
ته اتیا نلري . تملیک ته یې ورته والی په دې کې دی چې د دین پایله او نتیجه مال ده ، پـه  
زکات کې د مال احکام پرې جاري کیي ، له همدې کبله وایو چې ابراء یې په ردولو ردیي 

١او همدارنه یې د شرط پورې نولی نشو . 

فعیان په دې اه دوه نظره لري ينې شافعي فقهاء په دې نظر دي چې ابراء د تملیک پـه  شا
معنی ده ، له همدې کبله هغوی وايي چې هغه ه چې په ابراء ورکول کیي باید معلوم وي . 

او ينې نور یې په دې آند دي چې ابراء د اسقاط په معنې ده ، له همدې کبله قبول ته اتیا ٢
٣همدارنه رجوع ورخه نشي کیدای . نلري او 

اهبپه  الْأَشرظَائالنلَىوبِعذْهمفَةَأَبِينِيکې یې لیکلي دي چې په ابراء کې د تملیک ح انمعالن
٤. او اسقاط دواه معنی انې شته

ي مذهب نـامتو  او االشباه والنظائر چې د شافعالمنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني
کتابونه دي ، په دې اه متفاوت نظر لري . په مغني المحتاج کې یې لیکلي دي : 

ابراء د مبري ( ابراء کوونکي ) له اخه تملیک او د مبرأ ( ابراء شوي ) شخص لـه اخـه   
اسقاط بلل کیي له همدې کبله د ابراء د صحت لپاره د ابراء کوونکي علم پرې شرط دی 

)١(شوي شخص علم ورباندې ضرور نه دی . او د ابراء 

م مخ .۲۰۵فتح القدیر ، پنم وک ، -١
الغرر، )هـ٩٢٦: متوفى(يحيىأبوالدينزيناألنصاري،زكريابنأحمدبنمحمدبنسنیکي ، زكريا-٢

الميمنية ، له چاپ ې او نېې پرته المطبعة: م مخ ، ناشر۱۵۵م وک ، یالوردية ، دریالبهجةشرحفيالبهية
.
، الحاوي)هـ٤٥٠: متوفى(البغداديالبصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعليالحسنماوردي ، أبو-٣

الكتـب دار: م مخ ، ناشر۵۲۲م مخ او نهم وک ۱۸۸الشافعي ، پنم وک اإلماممذهبفقهفيالكبير
م١٩٩٩-هـ١٤١٩می چاپ و،لبنان ، لبيروتالعلمية،

، الْأَشباه)هـ٩٧٠: متوفى(المصرينجيمبابنالمعروفمحمد،بنإبراهيمبنالدينزينابن نجیم ، -٤
رظَائالنلَىوبِعذْهمفَةَأَبِينِيح ، انمعـ  –بيروتالعلمية،الكتبدار: م مخ ، ناشر۲۲۵الن می ولبنـان ، ل
م .١٩٩٩-هـ١٤١٩چاپ ، 
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چې : په االشباه والنظائر کې یې لیکلي دي
که چېرې ابراء کوونکي ته د مبرأمنه اندازه معلومه نه وه ، کره خبره دا ده چې دا ول ابراء 
تملیک بلل کیي د نامعلوموالي له کبله ناسمه ده . که چېرې ابراء کوونکي تـه د مبرأمنـه   

علومه وه او ابراء کول شوي شخص ته د مبرأمنه اندازه معلومه نه وه دا ول ابـراء  اندازه م
)٢(. اسقاط بلل کیي صحیح ده

د مالکيانو په آند ابراء د تملیک په معنی ده ، له دې امله د هغوی په آند ابراء قبول ته اتیـا  
٣لري او له قبول پرته نه صحیح کیي . 

ه دې اه د احنافو له نظره پیروي کې ده په ابراء کې یې د اسقاط د افغانستان مدني قانون پ
او تملیک دواه معناوې را اخیستې دي .

مه ماده کې داسې ویلي دي :۹۵۳مدني قانون په 
ابراء د پوروي د قبلولو پورې موقوفه نه ده خو په ردولو یې ردیي .

د : په اسقاط او تملیک کې د ابراء د اختالف پایله
د کومو مذاهبو له نظره چې ابراء اسقاط ده ، د هغوی په آند د مجهول شي ابراء  صحیح ده 
او ابراء د هغوی له نظره قبول ته اتیا نلري ، لکه نه چې طالق او اعتاق ( د غالم آزادول 
) قبول ته اتیا نلري ، دا که چې دواه اسقاط لپاره دي . په طالق کې اسقاط د زوجیـت  

په اعتاق دی کې اسقاط د ملکیت دی .دی او 

معرفةإلىالمحتاج، مغني)هـ٩٧٧: متوفى(الشربينيالخطيبأحمدبنمحمدالدين،شربیني ، شمس-١
ـ ۱۴۱۵العلمية ، لمی چاپ ، الكتبدار: م مخ ، ناشر۴۳۶المنهاج ، لورم وک ، ألفاظمعاني -هـ

م .١٩٩٤
یم مخ .۱۷۱والنظائر د سیوطي ، األشباه-٢
چې په قرافـي مشـهور دی  المالكيالرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسقرافي ، أبو-٣
عـالم : م مخ ،  ناشر۱۱۱هم وک ، الفروق ، دوأنواءفيالبروقأنوار= هـ ق) ،  الفروق٦٨٤: متوفى(

الكتب ، له چاپې او نېې پرته .                    
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هغه فقهاء چې ابراء ته د تملیک په معنی وري د هغوی له نظره ابراء د هبې په شان قبول ته 
اتیا لري او له قبلولو پرته نه صحیح کیي . 

همدارنه کوم فقهاء چې ابراء د تملیک په معنی بولي د هغوی په اند هغه ه چـې ابـراء   
ید معلوم وي د مجهول شي ابراء ناسمه ده .ورخه کیي با

دوهم مبحث : د ابراء  اوند نور اصطالحات
ېو چې د ابراء سره یو ول تاو لرياصطالحاتپه دې مبحث کې هغه مهم
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نگارش : دوکتور جلیل احمد جلیل 

ناشی از فعل زیانبارمحجورینناشی از فعل زیانبارمحجورینسرپرستسرپرستماهیت مسئولیت مدنی ماهیت مسئولیت مدنی 
نافغانستاایران وجمهوری اسالمییحقوقنظام ر د
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چکیدهچکیده
بار محجورین از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل مسئولیت مدنی سرپرست، ناشی از فعل زیان

و باشد، در این نوع مسئولیت اشخاصی که مسئولیت نگهداری و مواظبـت صـغیر  غیر می
دار هستند، در صورت کوتاهی در نگهداری و مراقبت و ایجاد ضرر توسـط  مجنون را عهده

گردد. ایـن قاعـده؛   محجور به دیگری، نگهدارنده، مسئول جبران خسارت وارده تلقی می
بر اصل شخصی بودن قواعد مسئولیت مدنی است که هر شخص مسئول عواقب آثار استثناء

.باشدبار خویش میعمل زیان
برای سرپرستان در قانون و قراردادیعنوان تکلیف قانونینگهداری و مراقبت از محجورین به

قانون مسئولیت ٧ماده درمدنی و مسئولیت مدنی از دیرباز موردتوجه حقوقدانان بوده و 
شده صورت رسمی پذیرفتهقانون مدنی افغانستان به٧٩٢و ٧٩١، ٧٩٠مدنی ایران و مواد  

است.

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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باشد، این اصلی که در تحقیق پیشرو مطرح گردیده و محقق درصدد پاسخ آن میسؤال
بار محجورین در حقوق جمهوری مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانماهیت است: 

اسالمی ایران و افغانستان چیست؟ 
ست در ماهیت مسئولیت مدنی سرپرشود کهیافته در این نوشتار دانسته میهای تدویناز فرضیه

مانند: بیمارستان، و گاهی قراردادی ی وصی و قیمول:مانندهر دو نظام حقوقی گاهی قانونی
.باشدمیامثالهممهد کودک شلترها و

ای، بوده و در آوری اطالعات از نوع روش تحقیقات کتابخانهپژوهش حاضر، در مقام جمع
است.افتهینیتدوی توصیفی، تحلیلی و تطبیقها با رویکردمقام پردازش داده

دهد که ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست در هردو نظام حقوقی، های تحقیق نشان مییافته
صورت قانونی و قراردادی قابل تحقق است. به
: مسئولیت مدنی، سرپرست، محجورین، ماهیت قانون و قرارداد.دواژهیکل

مقدمهمقدمه
علوم اجتماعی و انسانی همـواره در  یکی ازعنوانبهی است که دانش واژهحقوق، مقوله و 

المقدور از فروپاشی نظـم اجتمـاعی  آور اجتماعی، حتیوضع قواعد الزامتالش آن بوده تا با
طور منضبط و و ارج گذاشتن به ساحات مالی و احترام به مالکیت افراد را بهگیری نمودهجلو

مستمرمد نظر داشته باشد.
ای ترتیـب  گونهط واضعان قانون و دکترین این علم، بهچیدمان قوانین و مقررات حقوقی توس

ها در یافته است که همواره عدالت به وجه احسن رعایت شده، زیان زنندگان مال و منافع آن
دستور کار فعاالن و مدافعان حق و عدالت قرار داشته باشد.

، بیشـتر از  زندگی متراکم امروز، بروز و ظهور ابزارهای مدرن تخنیکی در دنیای ماشـینی 
های مستقیم و غیرمستقیم افراد اجتماع، علیه همدیگر را ایجـاد  ها احتمال وقوع زیانگذشته

خصـوص حقـوق   شارعان و واضعان قواعد اجتماعی در علم حقوق، بهتالش نموده است؛ 
و قرار دادهخصوصی، مبنی بر این بوده است تا راهکارهای موجه و قانونی را مدنظر خویش 

ورود آسیب به دیگران، جبران خسارت و پرداخت غرامت به آسیب دیـدگان را  در صورت 
تسهیل بخشند. 

ـ بدین ی و  انونجهت مسئولیت مدنی و ضمانت در قبال اتالف و تسبیب مال غیر را اعم از ق

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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. احترام به حقوق اندقرار دادهتوجه خاص قراردادی در حوزه حقوق مدنی مورد دقت و بذل
غیر محجور ی افراد جامعه را اعم ازها بوده و همهیگران در دستور کار آنمالی و مالکیت د

.دانندو محجور در برابر ورود خسارت به دیگری مسئول می
شود تا افراد بـه  مسئولیت مدنی و ضمانت در قبال ورود خسارت به دیگران، باعث آن می

نظر داشته و از رفتارهای خـود و  یگر را در کُدگونه مداوم احترام به ساحات مالی و منافع ی
افراد تحت نظارت خود، همیشه مراقبت و مواظبت نمایند. برمبنای همین هدف، با صـرف  

و ضرر را قابـل جبـران   نظر از شخصیت آن، عامل را مسئولایجاد ضرر به دیگری، با قطع
دانند.می
شـد،  رنظرگرفته نمیی حقوقی، دهادستگاهگمان اگر چنین شرایط و ضوابطی در جامعه و بی

داشت و عـدم احتـرام بـه    همیشه؛ اموال و دارائی افراد، در معرض خطر و تهدید قرار می
گردید.های دیگر اجتماعی نیز میمالکیت مالی دیگران، سبب بروز خیلی از نابسامانی

گردد این است که مسئولیت مدنی سرپرست محجورین در نظام سؤالی که در ذهن متبادر می
باشد؟میچه گونهگذاران در این خصوص ی ایران و افغانستان چیست؟ موضع قانونحقوق
، دهدی مسئولیت مدنی اطفال و مجانین که محوریت موضوع این پژوهش را تشکیل میمسئله

ام از کُدتوجه و تأملی برخوردار بوده و هردر سیستم حقوقی ایران و افغانستان از جایگاه قابل
تعیـین  صورت قانونی و قـراردادی بهرا مسئولیت مدنی سرپرست اهیت، دو نظام حقوقی، م

شـده و  حکم قانون وضعکه منظور از مسئولیت قانونی همان، مسئولیتی است که بهاندنموده
ـ باشد، مصادیق ماهیت قانونی سرپرست عبارت از اشخاص حقیقی مانند: اجرا میقابل ی، ول

موجب قرارداد، اهیت قراردادی اشخاصی هستند که بهمنظور از مهمچنانوصی و قیم بوده و 
شوند و مصادیق دار میسرپرستی و نگهداری محجورین اعم از صغیر، مجنون و سفیه را عهده

ها، سرای سالمندان، مدارس، مکاتب و مؤسسات دیگر مسئولیت قراردادی مانند: مهدکودک
باشد.می

توصـیفی،  ها با رویکـرد در مقام پردازش دادهای، بوده وروش تدوین مقالۀ حاضر کتابخانه
تحلیلی و تطبیقی مورد مداقه قرارگرفته است.

ی آن است که مسئولیت مدنی سرپرست ناشـی از فعـل   دهندهنشانهای مسئلۀ پیشرو یافته
صورت قانونی و قراردادی در دو نظام حقوقی مزبور قابـل  بار صغیر، مجنون و سفیه، بهزیان

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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.باشدتحقق می
مفاهیممفاهیم

مسئولیت مدنیمسئولیت مدنیمفهوم مفهوم 
مدنیمدنیمسئولیتمسئولیتالف:الف:

مسئولیتمسئولیت
در اصـطالح  باشـد؛ و ای عربی است و معادل آن به فارسی پاسخگویی میکلمهمسئولیت، 

شود و حقوقی عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می
). ١٦، ١٣٩٣. (بـاریکلو،  متفاوت استضمانت اجرای قانونی آن برحسب نوع مسئولیت 

مسئولیت در لغت یعنی پاسخگو بودن، مسئول بودن و در اصطالح به معنـی  دیگر،عبارتبه
(جعفری .سازددیده ملزم میی زیان را به جبران خسارت زیانمجموعه قواعدی که واردکننده

بوده بـه معنـای   یصناعاییمسئولیت مصدر جعل،گریدانیببه). ٤٢٨، ١٣٨٢ی، لنگرود
.ظف بـودن آیـد  موخذه، مسئولیت داشتن، مسئول ووامسئول، ضمان، ضمانت، تعهد، م

). ٢٠٧، ص١٣، ج١٣٨٥(دهخدا، 
مدنی 

مدنی در لغت، اسم منسوب به مدینه به معنای شهری و منسوب به شهراسـت. در فقـه و   
ندان مربوط باشـد.  حقوق، مدنی، به اموری گویند که از حیث حقوقی (نه کیفری) به شهرو

).١٧٧١، ص٣، ج١٣٨٨(انصاری و طاهری، 
برخوردار باشد، مانند ،عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال:مسئولیت مدنی

کند که ضامن آن خواهد بود (ضمان خـارج از  مال متعلق به غیر را تلف می، آنکه شخصی
ممکن است مسئولیت از جـرم، شـبه   شد.باقرارداد و مصادیق آن؛ اتالف، تسبیب، غصب 

شود مسئولیت مدنی را خالصه کـرد.  جرم، تعاقدات و تعهدات ناشی شود. دریک کالم می
عبارت از هر تعهد و التزامی است که در مقام تحمل ضرر مدنی وارد بـر  «مسئولیت مدنی: 

(انصـاری و  .»آید وبر آن الزم است تا عین، مثل یا قیمت آن را جبران کنـد پدید می، غیر
). مسئولیت ناشی از فعل صغیر و مجنون، یکی از مـوارد  ١٨٣٩، ص٣، ج١٣٨٨طاهری، 

وسیله محجـور اسـت. (صـفایی و    مسئولیت ناشی از فعل غیر، به علت خسارت وارده به
).٣٤٢، ص١٣٩٢رحیمی، 

نبار محجورینماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیا
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ب: انواع مسئولیت مدنیب: انواع مسئولیت مدنی
های ویژههای ویژهمسئولیتمسئولیت

ها یکی از دو اصـل عمـومی   ای است که یا در آنههای ویژه، مسئولیتمنظور از مسئولیت
مسئولیت مدنی (اصل شخصی بودن و اصل تقصیر به دالیل خاص). پیروی نشده و یا اینکـه  

؛ وصورت ویـژه الزم اسـت  ها بهای را وضع نموده که توجه به آنگذار مقررات ویژهقانون
وانات، مسئولیت ناشی از اشیاء اند از مسئولیت ناشی از اشیاء و حیهای ویژه عبارتمسئولیت

جان، مسئولیت ناشی از مالکیت و نگهداری، مسـئولیت ناشـی از متصـرفین امـالک،     بی
مسئولیت رانندگان، مسئولیت تولیدکنندگان و مسئولیت ناشی از فعـل غیـر کـه شـامل،     
مسئولیت ناشی از کارفرمایان نسبت به خسارات ناشی از فعل کارگران، مسئولیت دولـت و  

ونقـل  سسات عمومی، مسئولیت ناشی از فعل صغیر و مجنون، مسئولیت متصدی حمـل مؤ
که هدف بار محجوریننسبت به فعل دیگران و مسئولیت مدنی سرپرست، ناشی از فعل زیان

).٢٦٥، ١٣٩٢باشد. (صفایی و رحیمی، اصلی این پژوهش می
مسئولیت ناشی از فعل غیرمسئولیت ناشی از فعل غیر

مسئولیت برای «اند چنین مقرر داشتهیت برای فعل غیر اینالبته برخی در توجیه ماهیت مسئول
فعل غیر زمانی مصداق دارد که تمام ارکان مسئولیت مدنی در فاعل زیان، جمع شده باشـد،  
بدین معنی که اقدام وی موجب ضرر شده، ولی شخص دیگری مسـئول جبـران خسـارت    

ت ناشـی از فعـل غیـر،    مسئولی«دیگر عبارت). به١٢، ص١٣٩٧(امیری، ». شناخته شود
حکم قانون، قرارداد و دادگاه، نسبت به مسئولیت و جبران خسارتی است که یک شخص به

از مفهوم این ؛ که»افعال نامشروع شخص تحت نگهداری و حفاظت خود باید بر عهده بگیرد
داری نسبت به دیگری و صدور عمل نامشروع از فرد تحـت مراقبـت، قابـل    تعریف عهده

است. استنباط 
یکی از موارد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، مسئولیت مدنی سرپرست صغیر و مجنون به 

وسیله محجور است که قانون مدنی در این زمینه سکوت اختیار نموده علت خسارت وارده به
، ١٣٩٢خویش بدان پرداخته است. (صفایی و رحیمـی،  ٧و قانون مسئولیت مدنی در ماده 

٨٧.(
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سرپرست و انواع آن سرپرست و انواع آن مفهوم مفهوم --٢٢
الف: مفهوم سرپرستالف: مفهوم سرپرست

دار و آنکـه عهـده  سرپرست به معنای پرستار، نگهبان، کفیل، بزرگ خانواده، رئیس اداره
دار اداره امور ی باشد. در اصطالح عبارت از شخصی است که عهدهشخص، شیء یا مؤسسه

در حقوق جهتنیازادار باشد. شخص دیگری بوده و نگهداری، مواظبت و مراقبت را عهده
).٢٠٧، ص١٣، ج١٣٨٥تقسیم است. (دهخدا، ایران و افغانستان به سه دسته قابل

ب: انواع سرپرست ب: انواع سرپرست 
سرپرست قانونی سرپرست قانونی 

عنوان نماینـده محجـور یـا    سرپرست قانونی عبارت از شخصی است که در نص قانون به
قانون مدنی ١١٨١). درزمینه ماده١٨٧، ١٣٩٣شده است. (باریکلو، سرپرست قهری تعیین

».هریک از پدر و پدربزرگ نسبت به اوالد خود والیت دارند«دارد: ایران مقرر می
طفل صغیر تحت والیـت قهـری پـدر یـا     «قانون مزبور: ١١٨٠همچنین ماده پدر کالن

که عدم رشد یـا  باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتیپدربزرگ خود می
». اشدجنون او متصل به صغر ب

افغانستان ١٣٨٨واژه سرپرست در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع  مصوب 
قـانون احواـل   ٤٨ی وصی و قیم یاد نموده است مثالً در ماده ولعنوان در بسیار موارد به
منظـور  که از طرف محکمـه بـه  قیم عبارت از شخص امین است«دارد: شخصیه اظهار می

قانون مدنی اظهار ٢٧٠و یا در ماده » گرددهداری اموال او تعیین میسرپرستی، محجور و نگ
تواند مطـابق  منظور اداره و سرپرستی اموال اشخاص تحت والیت خود، میولی به«دارد: می

».احکام مندرج این قانون تصرف نماید
ل شخصیه قانون احوا٦٤یا در ماده ؛ وکاررفته استنظیر این در مواد زیادی این اصطالح به

اند صغیر را بعد از بلوغ شرعی، سفیه و مجنـون را  ی وصی و قیم مکلفول«دارد: مقرر می
کنند و در صورت حصول رشد، از محکمه تقاضای رفع اریاختبرای اطمینان از حصول رشد 

». حکم حجر را نموده و اموال آنان را مسترد نمایند
دارد: قانون تخلفات اطفال مقـرر مـی  ٥٧همچنان در فصل هفتم، مبحث سرپرستی، ماده 

سالگی را تکمیل نکرده باشد، والدین سرپرسـت قـانونی وی شـمرده    ١٨طفلی که سن «

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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شخصی که به حیـث سرپرسـت   «دارد: قانون مزبور مقرر می٥٩در ماده ؛ و»شوند...می
قانونی تعیین گردیده است الی صدور حکم مجدد صالحیت دارد از طفل نگهداری نمایـد،  

از مـواد  ». باشد...های والدین طفل میها و مسئولیتسرپرست قانونی دارای کلیه صالحیت
شود که مادر هم سرپرست قانونی طفل بوده صالحیت و مسئولیت نگهداری مذکور دانسته می

باشد.به عهده آن می
و باشد که سرپرسـتی  مینخستین مصداق سرپرست قانونی پدر، بعد مادر، بعد وصی و قیم

ها صراحت پیداست که بدان، به۱۱۷۱، ۱۱۸۸، ۱۱۸۰، ۱۱۶۸ها از روح مواد والیت این
در مباحث بعدی پرداخته خواهد شد. ضح صورت وابه

سرپرست قضائی سرپرست قضائی 
حکم دادگاه صالح که شـخص محجـور در   شود که بهسرپرست قضائی به شخصی گفته می

در خـارج از کشـور سـکونت    کهیکسانکند یا دادگاه تهران برای حوزه آن سکونت می
قانون مدنی ایـران  ١٢١٨عنوان سرپرست یا قیم تعیین نموده باشد. درزمینه ماده کنند بهمی

-٢صغاری که ولی خاص ندارند. -١شود: برای اشخاص ذیل قیم تعین می: «دی دارمقررم
و ولـی  ها متصل به صغر بـوده جنون و عدم رشد آنکهدیرشبرای مجانین و اشخاص غیر 

ها متصل بـه  برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن-٣خاص ندارند. 
پدر و یا مادر محجـور  «دارد: قانون امور حسبی مقرر می٦١ماده ». ها نباشدزمان صغر آن

». باشندبر دیگران مقدم میتیمومیقکه شوهر ندارد، با داشتن صالحیت برای مادامی
ادیادیسرپرست قراردسرپرست قرارد

دار سرپرستی محجور را قبول موجب قرارداد، عهدهسرپرست قراردادی شخصی است که به
دارد: قانون مدنی مقرر می١١٨٨باشد. درزمینه ماده کند، بارزترین مصداق آن وصی میمی
؛ »توانند برای اوالد وصی تعیین کنند...هریک از پدر و پدربزرگ بعد از فوت دیگری می«

طور وسیع و گسترده بحـث صـورت خواهـد    پرست در فصل بعدی بهدر خصوص سرکه
گرفت. 
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هـای کلـی   پس از نگاه اجمالی و گذرا به ساختار کلی، مسئولیت مدنی و تعمق در دسـته 
طور تا مسئولیت مدنی سرپرست محجورین  بهمسئولیت و مفهوم و انواع سرپرست الزم است

١خاص موردبررسی قرار گیرد.

و محجورینو محجورینمفهوم حجر مفهوم حجر --٣٣
اصطالحی حجـر وضـعیت   ازنظراست، اما؛ و بازداشتنحجر ازلحاظ لغوی به معنای منع 

موجب قانون از اداره امور حقوقی خود شخصی را گویند که به دلیل عدم تکامل قوه عاقله، به
ممنوع بوده و انجام اعمال حقوقی و اداره اموال او به شخص دیگری که برای ایـن امـور   

).٢١٨، ص١٣٩٧شده است. (جعفری لنگرودی، ، سپردهشایسته است
الف: مفهوم محجورین الف: مفهوم محجورین 

شده آید، کسی که فاقد عقل و بازداشتهمحجور، اسم مفعول از ریشه حجر به معنای ممنوع 
دارا سال) بوده باشد و یا در صـورت  هجدهسنریز(مجنون) و یا رشد (سفیه) و یا صغر (

گردیده باشد و یا هم ورشکسته نه، اما معسر باشـد.  عقل، رشد و کبر سن ورشکسته بودن
).٦٥٢، ص١٣٩٧(جعفری لنگرودی، 

محجور، صفتی است برای اشخاصی که دارای نقصان اهلیت تصرف باشند. البته؛ محجـور  
اهلیت تمتع دارد و حق دارد دارای مال و حقوقی باشد اما نظر به اختالل عقلـی کـه دارد   

رست استفاده نماید، لذا؛  شرع و قانون، محجور را از تصرف در تواند مالش را در راه دنمی
).٦٥٢است. (همان، صقرار دادهاموال و حقوق مالی او ممنوع 

حکم شرع از تصرف در اموال خویش ممنوع شده است محجور در فقه به کسی گویند که به
کسی گویند که حکم مانند: صغیر، دیوانه، سفیه و ورشکسته، محجورعلیه، در فقه و قانون به

، ٣، ج١٣٨٨حجر مطابق به شرع و قانون درباره وی صادرشده باشد. (انصاری و طاهری، 
اند: محجور کسی است که ).  بعضی از حقوقدانان محجور را چنین تعریف نموده١٧٣٧ص

ب: قانون مسئولیت مدنی ٣٣٧الی ٣٠١مدنی: الف: قانون مدنی ایران از مادهتیبا مسئولقوانین مرتبط . ١
ـ  ٥٣٧الی ٤٩٢ماده. ج: قانون مجازات اسالمی از ماده ١٦مشتمل بر ه تخلفـات  . د: قانون رسـیدگی ب

. ه: قانون اصالح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل ٢٦و ماده١٤ماده ٣رانندگی تبصره 
مجازات اسالمی، مشتمل بر قواعد عـام مسـئولیت   و قانون، قانون مدنی مزبورنقلیه موتوری. از بین قوانین 

.دندگریمقواعد خاص محسوب عنوانبهقوانین هیو بقمدنی بوده 
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به علت صغر سن یا نقص یا اختالل قوای دماغی از تصرف آزادانه در امواـل و اداره امـور   
). ٧٣، ص١٣٩٠ود، ممنوع است. (صفایی، حقوقی خ

ماهیت حقوقی سرپرست محجورین در حقوق ایرانماهیت حقوقی سرپرست محجورین در حقوق ایران
الف:  ماهیت قانونی مسئولیت مدنی سرپرست در حقوق ایرانالف:  ماهیت قانونی مسئولیت مدنی سرپرست در حقوق ایران

حکم قانون، وضع و شود منظور همان مسئولیتی است که بههرگاه خبر از مسئولیت قانونی می
قانون مسـئولیت  ٧با توجه به عبارت ماده اجراست.  در حقوق جمهوری اسالمی ایران قابل

کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر اساس قانون یا «...دارد: مدنی که مقرر می
شود که از عبارت قانوناً با برحسب قرارداد از ماده مزبور استنباط می». برحسب قرارداد...

اشد. در حقوق ایران سه نهاد یـا  بمسئولیت مدنی سرپرست گاه قانونی و گاهی قراردادی می
ـ عنوان حقیقی، برای حمایت و سرپرستی از محجورین بهنظر اشخاصاداره امور، تحت  ی ول

).١٠٥، ص١، ج١٣٩٠شده است. (صفایی، و قیم در نظر گرفتهوصی
دیگر، ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست دارای دوشاخه، ماهیت قانونی و قـراردادی  عبارتبه

٧گذار در ماده یجاد مسئولیت قهری، قواعد و مقررات قانونی است که قانوناست. مبنای ا
نوع دیگر ماهیت، ماهیت مسئولیت قـراردادی  ؛ وقانون مسئولیت مدنی تصریح نموده است
عنوان مبنـای  درواقع قانون است، ولی قرارداد بههماست. هرچند مبنای این نوع مسئولیت 

یادآوری است که مبنای مسئولیت قراردادی، قـرارداد  قابلها نقش دارد. غیرمستقیم در آن
).٣٣، ص١٣٩٤باشد. (بختیاری، مباالتی نسبت به آن میباشد،  بلکه؛ نقض تعهد یا بینمی

گذار جهت حمایت، کمک، حفظ و اداره اموال محجورین شخص یا اشخاصـی را در  قانون
صورت قانونی محجورین را بهنظر گرفته است. شخص یا اشخاصی که نگهداری یا مواظبت

توان از او به سرپرست قانونی یا سرپرست قراردادی تعبیر کرد یا قراردادی به عهده گرفته، می
صورت مختصر پرداخته خواهد شد. ها بهکه جهت معرفی بیشتر در ذیل این بحث بدان

الف: مسئولیت مدنی ولی الف: مسئولیت مدنی ولی 
باشـد و در  ی مـی و فرمـانروائ نگهبان ولی یا والیت: در لغت به معنای دوستی، رهبریت،

موجب قانون به شخص واجـد اهلیـت   اختیاری است که بهاصطالح حقوق مدنی قدرت و
شود. والیت قهری منظور اداره اموال و مواظبت محجور یا فقط در اداره اموال او، داده میبه

ی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورینماهیت مسئولیت مدن
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که اجباری است و آن را قهری گویندرونیازاو١در این قانون ویژه پدر و جد پدری است.
شـود.  حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل میبدون نیاز بهحکم مستقیم قانون وبه

طفل صغیر تحت والیت قهری پـدر وجـد   «دارد قانون مدنی مقرر می١١٨٠درزمینه ماده 
که عدم رشد یا جنون است طفل غیر رشید یا مجنون، درصورتینیو همچنباشد پدری خود می

هم هسـتند.  در عرضقانونی داشته و هردو سمتی وجد پدرپدر ». ل به صغر باشداو متص
، در امر والیت پدر حـق  فرمایندو میالبته برخی از حقوقدانان بین این دو تفکیک قائل شده 

ها محجور یا بـه  باشد، هرگاه یکی از آنتقدم داشته و بعد از پدر، جد پدری ولی قهری می
مـاده  شـود ( علیه گردد، والیت قانونی او ساقط مـی ر اموال مولیعلتی ممنوع از تصرف د

١١٨٠رسد که مـاده  ).  اگرچه به نظر می١٠٥، ص١، ج١٣٩٠ق.م). (صفایی، ١١٨٢
ق. م والیت ١١٨٠شده باشند، چراکه در ماده ق. م در تعارض واقع١١٦٨ق. م  با ماده 

فرماید: ق. م می١١٦٨در ماده که قهری را مخصوص پدر وجد پدری مقرر داشته، درحالی
شود که مادر، هم از این ماده دانسته می». نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است«

گذار حق والیت را ق. م قانون١١٨٠که طبق ماده باشد. درحالیولی قهری، فرزند صغیر می
ناظر بـر  ١١٦٨رسد که ماده مستقیم برای پدر وجد پدری تصریح نموده است. به نظر می

بحث حضانت باشد.
که صغیر یا مجنون تحت ، به دلیل قهری بودن والیت بر پدر و پدر کالن، درصورتیجهیدرنت

سرپرستی ایشان زیانی به دیگری وارد نمایند و ایشان در صورت تقصیر و کوتـاهی در امـر   
باشند. مراقبت و نگهداری مسئول جبران خسارت وارده می

ی وصیی وصیب: مسئولیت مدنب: مسئولیت مدن
توانند بـرای  ی بعد از وفات دیگری، میجد پدرهریک از پدر و «حسب مقرره قانون مدنی، 

تا بعد از فوت خود در نگهـداری و  باشد، وصی معین کنداوالد خود که تحت والیت او می

بود و بعـد از پـدر بـه    شدهشناختهقانون حمایت خانواده برای مادر و نیز والیت قهری ١٥. برابر ماده ١
. لـیکن ایـن مـاده    شدیمدادگاه، یکی از مادر وجد پدری به سمت ولی تعیین بیو تصوپیشنهاد دادستان 

١٨/٧/١٣٥٨یت وقیمومت مصوب الیحه قانونی الغای مقررات مخالفت با قانون مدنی راجع به والموجببه
، رجوع کنید به دکتر صفائی و امامی، مختصر حقـوق خـانواده،   دیتوانیمنسخ شد. برای اطالعات بیشتر 

.٣٧٦، ص٤٠٢
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توانـد  تنها پدر یا جد پدری مینه١».ها را اداره نمایدها مواظبت کرده و اموال آنتربیت آن
ی اداره امور اوالد تحت والیت خود، وصی معین کند، بلکه وصی منصوب، از طرف پدر برا

تواند بـرای اداره  شده باشد، میکه اختیار تعیین وصی به او دادهیا جد پدری نیز، درصورتی
ق. م). وصایت به این معنـی  ١١٩٠امور محجور تحت والیت خود وصی معین کند. (ماده 

پدر وجد پدری و وصی منصوب «ق.م ١١٩٤ود. مطابق به ماده شوصیت عهدی نامیده می
مسئولیت مـدنی  ٧بنابراین حسب مقرره ماده ٢».شونداز طرف آنان، ولی خاص نامیده می

وصی به دلیل سرپرست بودن، در صورت تقصیر در نگهداری و مراقبت از محجور تحـت  
شود.سرپرستی خود مسئول پنداشته می

م م ج: مسئولیت مدنی قیج: مسئولیت مدنی قی
قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان یا اداره سرپرستی که عمالً وظـایف  

دهد، برای حمایت از محجور، یعنی مواظبت شخصی دادستان در امور محجورین را انجام می
دیگـر شـخص   عبـارت او را قیمومت گویند. بهو سمتشود او و اداره اموالش، تعیین می

). درزمینـه مـاده   ١١٠، ص١، ج١٣٩٠قیم نام دارد. (صفایی، منصوب از طرف دادگاه
صغاری -١شود: ن مییبرای اشخاص ذیل قیم تعی: «دداریمقررمقانون مدنی ایران ١٢١٨

هـا  جنون و عدم رشـد آن کهدیرشبرای مجانین و اشخاص غیر -٢که ولی خاص ندارند. 
و اشخاص غیر رشید که جنون یا برای مجانین -٣متصل به صغر بوده و ولی خاص ندارند. 

یادآوری است که نصـب قـیم   البته قابل». ها نباشدها متصل به زمان صغر آنعدم رشد آن
حکم مستقیم قانون نبوده بلکه در صورت فقدان ولی خاص و وصی و یا در صورت اثبات به

ی او قـیم  جاعدم لیاقت یا خیانت پدر وجد پدری، یا وصی، دادگاه ولی قهری را عزل و به
به هر صورت در قیم ولی قهری محسوب گردیده ). ٢٣٤، ص١٣٩٨(باقری، کند.تعیین می

و در صورتی محجور تحت سرپرستی او ضرری به غیر وارد نماید و قیم مقصر در نگهداری و 
قانون مسئولیت مدنی، مسئول پرداخت خسارت به بار آمده از ٧مراقبت باشد، حسب ماده 

باشد. شخص متضرر میناحیه محجور به

، قانون مدنی، ایران. ١١٨٨ماده، ١.
قانون مدنی به بعد. ١١٨٧. برای معلومات بیشتر در خصوص بحث وصایت رجوع شود به مواد٢
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ب: ماهیت قراردادی مسئولیت مدنی سرپرستب: ماهیت قراردادی مسئولیت مدنی سرپرست
حقـوقی ماننـد   ص که شامل اشـخا قراردادی مسئولیت مدنی سرپرستاکنون به ماهیت هم

صورت مفصل پرداختـه  باشد بهی دیگر میمؤسساتها، مدارس، سرای سالمندان و مهدکودک
خواهد شد. 

موجب قرارداد با سرپرست قانونی ماننـد  د که بهمراد از سرپرست قراردادی اشخاصی هستن
ولی (پدر و پدر کالن) وصی و قیم مسئولیت حفظ و نگهداری صغیر یا مجنون و یا افـرادی  

پذیری ممکـن اسـت   گیرند، حال این مسئولیتکه نیازمند به مراقبت هستند را به عهده می
هرحال، فرد ی یا مجانی باشد، بهمدت یا درازمدت، مادموجب قرارداد کتبی، شفاهی، کوتاهبه

تحت مراقبت مبنی بر قرارداد، هرگاه عملی انجام دهد که به دیگری زیانی را به بـار آورد،  
سرپرست قراردادی، چه فرد حقیقی باشد مانند پرستار یا معلم و یا شخص حقوقی باشد مانند 

ربیـت و غیـره   مدارس، مهدکودک، مؤسساتی مانند سرای سالمندان، مؤسسه اصالح و ت
، ١٣٩٥باشد. (یزدانیان، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه شخص تحت مراقبت خود می

).٢٤ص
های حقوق امروزی این است که تربیت و نگهداری و مواظبـت و سرپرسـتی از   از ویژگی

محجورین و یا اشخاص بالغ نیازمند به مواظبت، از دایره تعهدات و تکالیف اشخاص حقیقی 
رفته و گاهی اشخاص حقوقی نیز مراقبت و مواظبت از محجورین و یا اشخاص بـالغ  بیرون 

دارند. چنانچه در کنار والدین که اشخاص صورت قراردادی  بر عهدهنیازمند به مواظبت را به
توانند و در حقیقی هستند، اشخاص حقوقی، نیز مسئولیت را برحسب قرارداد انجام داده می

گردد. ها بار میمدنی بر آنصورت تقصیر مسئولیت 
ماهیت قانونی و قراردادی مسئولیت مدنی سرپرست در حقوق افغانستانماهیت قانونی و قراردادی مسئولیت مدنی سرپرست در حقوق افغانستان--٢٢

الف:  ماهیت قانونی مسئولیت مدنی سرپرست الف:  ماهیت قانونی مسئولیت مدنی سرپرست 
شـود.  ی وصی و قیم  انجام میولماهیت قانونی مسئولیت مدنی از طریق نیابت قانونی توسط 

حکم قـانون یـا   شخصی که به«دارد: میقانون مدنی افغانستان که مقرر٧٩١حسب ماده 
موافقه، مکلفیت نظارت شخصی را داشته باشد، از اعمال مضره شخص تحت نظارت خود، 

شود که ماهیـت  از ماده فوق استنباط می». شود...مانند صغیر و مجنون مسئول پنداشته می
باشد.مسئولیت مدنی سرپرست گاه قانونی و گاه قراردادی می

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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شود که ماهیـت  دانسته می...». حکم قانون شخصی که به«دارد: ن ماده مقرر میبند اول ای
باشد، یعنی در اینجا اراده شخص سرپرست، در مسئولیت مدنی سرپرست در اینجا قانونی می

حکم قانون ثابت است تحقق مسئولیت مدنی هیچ نقشی ندارد و مسئولیت مدنی سرپرست به
نه قرارداد. 

تواننـد  ها نمـی ناقص االهلیت به سبب سلب و یا محدود شدن اهلیت آناشخاص عدیم و 
باید تحت سرپرستی شخص دیگری قرار داشته باشند؛ ومال حقوقی را اصالتاً انجام دهندـاع

شود. قانون باشد و در درجه دوم شامل وصی و قیم میکه در درجه اول پدر و پدر کالن می
هر شخص اهلیت عقد را «نماید: چنین تصریح می٥٤٢ادۀ مدنی افغانستان در این مورد در م

بنا براین، الزم است تـا  ». دارد، مگر اینکه اهلیت او توسط قانون سلب یا محدودشده باشد
ـ مال حقوقی اشخاص محجور به دلیل ناقص االهلیت بودن، از طریق نیابت توسط ـاع ی ول

ها صورت گیرد. وصی و قیم آن
ذکر باشد، قابلبر انجام  اعمال حقوقی و امور مالی صغیر و مجنون میهرچند ماده  فوق ناظر 

گذار، مال صغیر و مجنون را که در دست ولی قـانونی او اسـت مـورد    است وقتی قانون
یقین که تربیت، حفاظـت،  توجه قراردهد و در قسمت نگهداری آن ولی را توصیه کند بهبذل

مـاده  ؛ ودهدی به ولی سپرده و مورد تأکید قرار میاولطریقمراقبت و نگهداری از او را به
پدر از خسارت ناشی از خطای فاحش خـود بـر امواـل    «دارد: قانون مدنی مقرر می٢٨٧

شخص تحت والیت خود مسئولیت دارد و مسئولیت پدر کالن در این مورد عـین وصـی   
ولیت مدنی پدر دانسته صراحت والیت پدر بر فرزند و اموال او مسئاز ماده فوق به». باشدمی
شود.می

و شخص ناقص االهلیـت  «دارد: اذعان می٤٢به همین مناسبت قانون مدنی مزبور در مادۀ 
شده این قانون بینیو قوامت مطابق به شرایط و قواعد پیشآن تابع احکام والیت، وصایتفاقد
، مجنون و سفیه قانون مدنی افغانستان صغیر٥٤٦و ٥٤٥-٥٤٤مواد موجببه. »باشدمی

شوند. ناقص االهلیت محسوب می
بند اول: نیابت بند اول: نیابت 

:باشدتقسیم میقابلبه دو نوع نیابت در قانون مدنی افغانستان 

ورینماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محج
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الف: نیابت قانونیالف: نیابت قانونی
نفر اعم از مأمور دولت یا غیر آن، به دیگـری  کیآنموجببهنیابت عمل حقوقی است که 

، ١٣٩٧مل یا اعمالی را انجام دهد.(جعفری لنگرودی، تا به نام او و برای او عدهدیماختیار 
و از آن به ولی که شامل پـدر و  شودکه بنام نیابت قهری نیز یاد مینیابت قانونی ). ٧٥٨ص

نیابت جبری که به نام نیابت یا والیت قهری نیـز یـاد   تعبیر شده است، شودپدر کالن می
، ٣، ج١٣٥٧شـد. (احمـد الزرقـا،    باشود عبارت  از والیت، وصایت و قیمومیت میمی
).٨١٧ص
نیابت عهدیب:

(جعفـری لنگـرودی،   شـود.  که به نام نیابت قراردادی یا اختیاری نیز یاد مینیابت عهدی 
). ٧٥٩، ص١٣٩٧

باشد و ولی قهری که از آن به درنتیجه، ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست در اینجا قانونی می
و ها اعم از صغیر، مجنون هرگاه اشخاص تحت والیت آننیابت قانونی یا جبری ذکر نمودیم،

رشید که به اشخاص ناقص االهلیت تعبیر نمودیم، مرتکب عمل زیانبـاری گـردد، در   ریغ
قانون مدنی افغانسـتان ولـی یـا    ٧٩١صورت تقصیر در نگهداری یا مراقبت حسب ماده 

باشد.ار صغیر و مجنون میبسرپرست قانونی، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از فعل زیان
ب: ماهیت قراردادی  سرپرست محجورین ب: ماهیت قراردادی  سرپرست محجورین 

قانون مدنی افغانستان که ٧٩١ست محجورین از مادۀ رقراردادی بودن مسئولیت مدنی سرپ
حکم قانون یا موافقه مکلفیت نظارت شخصی را داشته باشد، از شخصی که به«دارد: مقرر می

». شـود... صغیر و مجنون مسئول پنداشته میاعمال مضره شخص تحت نظارت خود، مانند 
قابل استنباط است. وضوحبه

...». حکم قانون یا موافقه شخصی که به«دارد: بازهم در قسمت بند اول این ماده تصریح می
شود که ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست گاهی قـراردادی  از ذکر کلمه (موافقه) دانسته می

صورت توافقی در ها بهرای نگهداری اطفال همراه با مهدکودکباشد، مانند قراردادی که بمی
ی خصوصی (غیرانتفـاعی) کـه   هاکینیکلشود، یا شلتر ها و بسته میهرماهبدل مبلغی در 

دار نگهداری اطفال معتاد به مواد مخدر هستند، یا برحسب توافق و قرارداد مبنی بـر  عهده
). تعهد بـه  ٢٠٢، ص٣م، ج٢٠٠٢(سنهوری، مراقبت مدیر بیمارستان روانی از بیمارانش.

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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صورت قراردادی بوده و نگهدارنـده درواقـع مسـئول    نگهداری هریک از موارد فوق به
باشد.نگهداری، حفاظت و تربیت فرد تحت مراقبت خود می

برای اینکه یک نفر بالفعل، مراقب دیگری باشد، برای مسئول شناخته شدن او کافی نیست، 
قانونی یا قراردادی که این مراقبت را موجب گردد وجود داشته باشد، درواقع بلکه باید، تعهد

آورد، یعنی منشأ این مسئولیت در وجود چنین تعهد قراردادی است که مسئولیت را به بار می
اینجا قرارداد است. 

مسـئولیت  قراردادموجب سان، مدیر بیمارستان، مسئول کلینیک و سایر اشخاصی که بهبدین
گیرند، هرگاه در اثر کوتاهی یـا تقصـیر   هداری و حفاظت صغیر یا مجنون را به عهده مینگ

سرپرست، افراد تحت سرپرستی به دیگری زیانی وارد نمایند، سرپرست قراردادی، مسـئول  
باشد.ها میبار آنجبران خسارت وارده ناشی از فعل زیان

مدنی سرپرست تحت نظر اشخاص حقیقی بنابراین، قواعد مربوط به ماهیت قانونی مسئولیت 
یافته و قواعد مربوط بـه مسـئولیت   شامل ولی وصی و قیم برای حمایت از محجورین تدوین

ها، مدارس، سرای قراردادی سرپرست محجورین تحت نظر اشخاص حقوقی مانند مهدکودک
نموده است. بازتابشلترها سالمندان و

در و پدر کالن بوده و بهتر است کـه در صـورت   ولی قهری در هردو نظام حقوقی شامل پ
آور فرزندان خویش پنداشته شود. تقصیر، مادر هم مسئول اعمال زیان

ی تطبیقی ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست در دو نظام حقوقی ایران و افغانستانی تطبیقی ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست در دو نظام حقوقی ایران و افغانستانمقایسهمقایسه
شود میاز مطالعه و بررسی ماهیت مسئولیت مدنی در حقوق ایران و افغانستان چنین استنباط

باشد کـه بـه   ی از نقاط وجوه افتراق نیز میاپارهکه عالوه برداشتن مشترکات زیاد، دارای 
گردد.شرح ذیل ارائه می

الف: وجوه اشتراکالف: وجوه اشتراک
باشد؛ماهیت مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی ایران و افغانستان قانونی و قراردادی می

شامل والیـت، وصـایت و قیمومیـت    تعاریف، محتویات و انواع ولی قهری در هردو نظام 
باشد؛ می

ها، مؤسسات، شلترها و سرای سالمندان نیز همانند اشخاص حقوقی مانند مدارس، مهدکودک
باشند.اشخاص حقیقی دارای مسئولیت قراردادی می

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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افتراقافتراقب: وجهب: وجه
نی و شده است. نیابت را به قـانو در حقوق افغانستان بجای سرپرستی، عنوان نیابت استفاده

اند، ظاهراً جز اخـتالف الفـاظ چیـز    کاربردهشود بهعهدی که همان قهری و قراردادی می
رسد.دیگری به نظر نمی

نهایی گیری نتیجه
شود که: گیری میشده چنین نتیجهبا توجه به مطالب ارائه

١٢١٦، قاعده فقهی اتالف، قاعده وزر، مـاده  ال ضررالف: هرچند طبق آیه اعتداء، حدیث 
قانون مدنی افغانستان، اصل بر شخصی بودن مسئولیت مدنی ٧٦٢قانون مدنی ایران و ماده 

بار خود مسئول و ضامن جبران خسارت است.است؛ یعنی هر شخص، در قبال اعمال زیان
مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون، یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعـل  اما
، ٧٩٠قانون مسئولیت مدنی ایران و مـاده  ٧فقهی تسبیب، ماده عدهباقاکه مطابق راستیغ

قانون مدنی افغانستان، استثناء بر قاعده شخصی بودن مسئولیت بوده و جـزء  ٧٩٢و ٧٩١
رود و طبق قواعد اختصاصی برای سرپرسـت، در  های ناشی از فعل غیر به شمار میمسئولیت

عنوان مقِّصـر َیـا   در هردو نظام حقوقی بهصورت تقصیر و کوتاهی در نگهداری و مواظبت
ثابـت  قانونی بودن و یا قراردادی بودن مسئولیت مـدنی، مسبب با توجه به ارزیابی ماهیت، 

است.
ب: ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایـران و افغانسـتان   

ستان از آن بنام نیابت قـانونی و یـا   گاهی قانونی و گاهی قراردادی بوده که در حقوق افغان
است. ادشدهنیابت عهدی، اختیاری و قراردادی ی

که از طرف ولـی  شامل ولی قهری (پدر و پدر کالن)، وصیهردو نظامماهیت قانونی، در 
.گرددمینییمحجور تعو نظارتبرای انجام امور 

، نسبت به ماهیت قانونی سیستم حقوقیهردو ماهیت قراردادی، مسئولیت مدنی سرپرست، در 
ی دارد، لذا؛ شامل مدارس، مکاتب، مهدکودک، مؤسساتی مانند: ترعیوسو ترگستردهدامنه 

شود.سرای سالمندان، شلترها، مراکز اصالح و تربیت و پرستار خانگی نیز می

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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پیشنهاد
مدنی مادر در تا جایگاه مسئولیتگرددیممحترم افغانستان و ایران پیشنهاد گذارقانونبرای 

ی فرزندانش و یا تربیـت  دارنگهقبال فرزندان را مشخص فرمایند که هرگاه مادر، در مقابل 
تقصیر نمود و این تقصیر موجب زیان دیگران گردید، دارای مسئولیت مدنی می باشد یا هاآن

خیر. 
ش مسئول تلقـی  آور فرزندان خویتا مادر در مقابل اعمال زیانکندیمنگارنده ایجاب به نظر

نزدیک به عدل و انصاف و استیامری مادران در قبال فرزندان ریپذتیمسئولگردد؛ تحقق 
ای است عقالیی و اخالقی؛ زیرا که پدر باید روز دنبال کارهای شاقه و دنبال کسـب  قاعده

ی فرزنـد  دارنگهلقمۀ نانی برای خانواده باشد، پس در این وهله مادر است که در تربیت و 
نقش بارز و ارزنده دارد و در صورت تقصیر فرض بر این است که مادر در قبال وظیفۀ خویش 

ی وارده از ناحیۀ تقصـیر خـویش   هاانیزتقصیر و کوتاهی نموده است وباید مسئول جبران 
باشد. 
منابع

قرآن کریم
الف: کتب فارسی

ید مسئولیت، تهران نشر ی شروط تخفیف و تشدبامطالعهآقائی، مهسا، مسئولیت مدنی امین، 
. ١، چ١٣٩٥میزان، 

دانشنامه حقوق خصوصی، تهران:جنگـل جاودانـه،   طاهری،یانصاری، مسعود و محمدعل
.٣ج،٢، چ١٣٨٨

ـ نشر مخارج از قرارداد، تهران، و الزاماتبابائی ایرج، حقوق مسئولیت مدنی  ، ١، چ زانی
١٣٩٤ .

.٥، چ ١٣٩٣میزان، مسئولیت مدنی، تهران نشر رضا،ریکلو، علیاب
، ١جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانـه گـنج دانـش، چ   

. ١٣٨٢سال
. ١، چ١٣٩٧جوادی، امیر، مسئولیت مدنی مدیران مدارس، تهران، حقوق یار، 

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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ملکی و رجیارضا ستوده،، به کوشش غالمدهخدافرهنگ متوسط ،اکبر، لغتنامهعلیدهخدا،
.١٣٨٥،دانشگاه تهرانانتشاراتلطانی، تهران،اکرم س

الدین، حقوق فامیل از نگاه فقه اسالمی و قانون مدنی افغانستان، کابل، دریز، پوهاند غالم محی
.١چ،١٣٨٦

، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ٣شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج
.١، چ١٣٨٢

اهللا، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) با تجدیدنظر یی، حسین و رحیمی، حبیبصفا
سـمت)، مرکـز   ها (و اضافات، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

.١، چ١٣٩٢تحقیق و توسعه علوم انسانی، 
.١٣چ،۱۳۹۰میزان،نشرتهران،اموال،واشخاصحسین،سیدصفایی،

.١، چ١٣٩٤مدنی با (نگرش تطبیقی)، تهران: نشر میزان، عباسلو، بختیار، مسئولیت
(تصرفات حقوقی قواعـد عمـومی)   ١الدین، شرح قانون مدنی حقوق وجایب عبداهللا، نظام

.٤چ١٣٩٣انتشارات سعید، 
.١چ١٣٩٢قاسمی، عبدالخالق، مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد، دانشگاه کاتب، 

، انتشارات دانشگاه تهران، ٢ج از قرارداد مسئولیت مدنی، جی خارهاالزامکاتوزیان، ناصر، 
.١٢چ١٣٩٤

.٣چ،١٣٩٢بشله) و دیگران، دوره حقوق وجایب، انتشارات سعید، نوئل (مؤلفین: ماری 
. ١٣٩٥اهللا، کابل، حبیبدینشر سنخبه، پوهندوی غالم مصطفی، حقوق وجایب، 

عد عمومی مسئولیت مـدنی) بامطالعـه   یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، حقوق تعهدات (قوا
.  ١، چ١٣٩٥، نشر میزان،تهرانتطبیقی در حقوق فرانسه،

ب: کتب عربی
، بیروت، چ دار ١احمد، السنهوری، عبدالرازق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج

م. ٢٠٠٢احیاء التراث،
.١٣٥٧، دمشق، دارالقلم، ١زرقا، احمد، شرح القواعدالفقهیه، ج

ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجله االحکام العدلیه، کابـل انتشـارات   
.١٣٨١ستره محکمه، طبع مطبعه بهیر،

ناشی از فعل زیانبار محجورینماهیت مسئولیت مدنی سرپرست
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.٢، جقم،١٣٧٠اهللا، تحریرالوسیله، نشر قدس، موسوی الخمینی، سید روح
ج: قوانین 

قوانین مرتبط با نظام حقوقی ایران
قانون امور حسبی.
.١٣٢٧وب قانون تجارت مص

. ١٣٣٩قانون مسئولیت مدنی، 
.١٣٠٧قانون مدنی 

قوانین مرتبط با نظام حقوقی افغانستان
.١٣٨٨قانون احوال شخصیه اهل تشیع، افغانستان، 

.١٣٦٩قانون اصول محاکمات مدنی، 
.١٣٥٥قانون مدنی افغانستان، 

د: مقاالت 
انگلستان و ایـران، فصـلنامۀ   سید رضا، باقری، آثار حقوقی معامالت محجورین در حقوق 

.١٣٩٨، پایز٣٥مطالعات حقوقی، شماره 
، انتشارات سـتره  ١٣٥٠ی محاکم والیات، منعقده سالرؤساستره محکمه، دومین سیمینار 
محکمه، کابل، مطبعه دولتی.

مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی که  تحت مراقبت و مواظبت دیگـری  «حسنعلی درودیان، 
ه حقـوق و علـوم   کُد، مجله دانش»ست یا محافظ صغیر یا مجنون)هستند (مسئولیت سرپر

.١٣٧٦، بهار ٣٦سیاسی، ش.

ماهیت مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از فعل زیانبار محجورین
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یونکی: قضاوتمل سیف الرحمن (تراهي)

د منافعووملکیتد منافعووملکیت
سریزهسریزه

حمد او ثنا هغه ذات لره چې کاینات یې پیدا کي او د انسانانو د ژوند سالم چاپیریال په موخه یې 
چې وکوالی شي د یزونو په روا کارونې سره ه واخلي او نوموې ه داسې الرونې کې 

اخیستنه یې حق رولی دی.
صلی اهللا علیه درود او سالم په منجي د بشر چې د ول عالم له پاره رحمت را لیل شوی، د هغه (

) په آل، اصحابو او پیروانو باندې.وسلم
وند ده تیرولو او دا چې خپلې اتیاوې په سوله وي چې په یوه ولنه کې استون وي د خپل ژ

ییز او سالمه توه پوره کي یو ل اصولو او مقرراتو ته اتیا لیدل کیي ترو هر شخص په خپل 
) د جل جاللـه چوکا کې ورنی چارې سرته ورسوي، د همدې تشې د پوره کولو له پاره اهللا (

د حقوقو او معامالتو په برخو کې خپلو بندانو تـه  سربېرهخپلو استازو په رالیلو سره د عباداتو
) په وحدانیت باور هم نه لـري د  جل جاللههغه ولنې چې د اهللا (سربیرهالرونه کې ده، ددې 

ولنې د نظم له پار ا شوې د قانون په به یو ل اصول او مقررات وضعه کي، یو دهغو حقوقـو  
کوي د ملکیت حق دی، دا چې د ملکیت حق یو خه چې د هر شخص بنسیزې اتیاوې پوره

اود بحث دی چې تر مال او منافعو پورې اوند ل کیي، غوام په دې وله کې دمنـافعو  
خه، هغه هم د هغو منافعو خه چې تر مال او یا هم تر کار پورې اوند دي بحث وکم.

ء اختالف لري، واندې لـه دې  ادا چې منافع او حقوق مال ل کیي که نه؟ په دې اوند فقه
  ی د مال، ملک ، منفعت او حق تعریفونه د بیـان وو اختالفونو ته  اشاره وشي، لومچې نومو

دي چې په الندې توه په لن ول بیانیي:
خـه  اختصاصملک: په لغت کې ، د انسان په واسطه د مال د حیازت او هغې ته د تصرف د 

عبارت دی.

دمنافعو و ملکیت
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ه اصطالح ملک په مختلفو عبارتونو تعریف شوی چې یوه او بل ته سره ورته والـی  او د فقهاوو پ
د یوه یز اختصاص شخص ته په داسې توه  چې هر « لري او ه تعریف یې دا ل شوی دی: 

١».ول تصرفات پکې وکوالی شي او د بل شخص مانع وري، 

خه دی چې شـریعت د یـوه   حق عبارت د هغه ه « او حق فقهاوو داسې تعریف کی دی:
شخص له پاره اکلی وي، تر و نوموی شخص د اکلې سلطې او یا تکلیف له پاره ور خه ه 
واخلي، چې نوموی حق یا تر مال پورې اوند وي، لکه د ملکیت حق، د ارتفاق حق او داسـې  

چې په دې ٢»ور.نور او یا تر مال پورې اوند نه وي لکه د حضانت حق، د والیت حق او داسې ن
لري، د یادونې وموضوع کې به یواې د هغه حق خه ینه وشي چې د مالي منافعو پورې تاو 

چې تر تعامالتو پورې اوند دی نه هغه چې د یالی یواې هغه حق به و ده چې د حق اوند 
او حقوقو د علم خه بحث کوي ه هغه یو اود بحث دی چې په مختلفو انو ویشل شوی

دلته د ینې و نه دی.
منافع هغه حقوق دي چې د مستحق له پاره یې « منافع په موسوعه فقهي کې داسې تعریف شوي: 

ثابتیي، نوموي حقوق یا د ملکیت دعین سره من ته راي او یا هم یواې د منافعو ملکیـت  
٣»اوند ل کیي بې له دې چې د رقبې ملکیت ولري.پورې

منفت له هغې کـې خـه   « ه فقه االسالمي و ادلته کې دا سې تعریف شوی دی: او منفعت پ
عبارت دی چې د عین خه الس ته راي، لکه په کور کې اوسیدنه، په مور کې سپرلي، د جامې 

٤»اغوستل او داسې نور.

عریف او منافع د افغانستان، مصر، عراق، سوریې، الجزایر او سوان په مدني قوانینو کې نه دي ت
ولـې د  ٥شوي خو د افغانستان په مدني قانون کې د منافعو او کار تونونه جایز ل شوي دي،

د انتفاع حق د هغه خه عبارت « ایران په مدني قانون کې د انتفاع حق داسې تعریف شوی دی: 

بتام، دار الفکر، دمشق، لورم چاپ، ۴۱۳ ۴هبه، الفقه االسالمي و ادلته، زحیلي، و١
م.۴۰۰، ۴زحیلي، وهبه، مخکینی مرجع، ٢
م، دار السالسل کویت، دوهم چاپ. ۲۳۹، ۴هـ ق، ۱۴۲۷-۱۴۰۴الموسوعه الفقهیه الکویتیه،٣
م.۴۰۰، ۴زحیلي، وهبه، مخکینی مرجع، ٤

مادې، رسـمي ـه   ۵۰۱او۵۰۰دې مراجعه وشي، د عدلیې وزارت، مدني قانون، د معلوماتو له پاره٥
کابل دولتي مطبعه.۱۵/۱۰/۱۳۵۵) تاریخ ۳۵۳(

دمنافعو و ملکیت
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دی چې د هغې په سبب سره شخص کوالی شي د هغه عین خه چې مالک یې بل شخص وي، یا 
١»لري ه پورته کي.مالک ونه

د مال اوند د احنافو او جمهورو فقهاوو تر من اختالف دی، جمهور فقهاء په دې آند دی چې 
او یا هم مال هغه ـه دي چـې   یمال د هغه ه نوم دی چې زمون د مصالحو له پاره پیدا شو

د واقع کیـدو  ملکیت په هغې باندې واقع کیي، خو احناف بیا مال هغه ه ي چې د ملکیت
مال تسربیره د ذخیرې و هم وي، د همدې اختالف خه دا پوتنه را پورته کیي چې آیا منفع

دی که نه؟ د جمهورو فقهاوو په آند منافع مال ل شوی، که له یوې خوا د مال خه موخه د 
یدای شـي،  هغې ه ده او له بلې خوا منافع په ینو تونونو کې لکه په نکاح کې عوض اکل ک

مال د انسانانو د مصالحو له پاره پیداشوی او ملکیت پرې واقع کیي او منافع دا ول صـفات  
 ونونو کې د جبران وت لرونکی او په صحیح او فاسدو ته مباح منفعت د ارزلري، همدا رن

ري، ل کیي او که چیرته مال ونه ل شي بیا به یې وک غوتنه نه کوي او نه به وجود ول
خو احناف بیا منافع او حقوق مال نه ي، زیاتوي چې منافع او حقوق د ملکیت و خو مال نـه  
  ـت ووي او دا چې منافع په شریعت کې د ارز ه دي چې د ذخیرې و که مال هغه ،دی
ل شوې، د دې له پاره دي چې د اشخاصو حاجت پرې پوره شي، له همدې امله د احنافو پـه  

٢.يکې منافع د ضمان و نه دي ل شوآند په غصب 

دا چې د اسالمي ممالکو په مدني قوانینو کې د کومې نظریې خه پیروي شوې، په دې اونـد د  
مال عبارت د عین یا د هغه حق خـه دی  « افغانستان مدني قانون مال داسې تعریف کی دی: 

٣»چې د خلکو په نزد مادي قیمت ولري.

مال عبارت د هر عین او حق « التو قانون مال داسې تعریف کی دی: او د سوان د مدني معام
٤»خه دی چې په راکه ورکه کې مادي قیمت ولري.

مال عبارت د هر هغه حق خه دی چـې  « د عراق مدني قانون بیا مال داسې تعریف کی دی: 
٥»مادي قیمت ولري.

ماده، د زعیم عدالت مؤسسې چاپ، بتا.۴۱د ایران مدني قانون، ١
م.۴۰۰، ۴م، زحیلي، وهبه، ۲۳۱-۲۳۲، ۲۸الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ٢
ماده.۴۷۲دني قانون، د افغانستان م٣
م دولتی مطبعه.۴۱/۲/۱۹۸۴ماده، تاریخ ۲۵د سوان د مدني معامالتو قانون، ٤
م کال، د عراق د عدلیې وزارت خپرونه.۱۹۵۱، ۴۰ماده، د قانون ه ۶۵د عراق مدني قانون، ٥

دمنافعو و ملکیت
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مدني قوانینو ته مراجعه وشوه خـو پـه   د نورو هیوادونو لکه د سوریې، الجزایر، مصر او ایران 
نوموو قوانینو کې مال په مشخص ول نه وو تعریف شوی په ضمني ول ه رندونې پکـې  
شوې وې چې هغه په انشاء اهللا په مفصلو بحثونو کې ویل شي، خـو د سـوان، عـراق او    

 ی، دا سېچې مال یې تعریف ک ي چې پـه   افغانستان د مدني قوانینو د حکم پر بنسندیر
نوموو قوانینو کې د جمهورو فقهاوو له نظر خه پیروي شوې ده، که په ولو تعریفاتو کـې  
دعین تر نک د حق خه هم یادونه شوې ده او حق د مال په مقابل کې په عمل او منافعو سره د 

دا غوره تعبیر و دی او کوم عرفي تعامالت چې په اوس وخت کې د خلکو تر من شتون لري، 
چې مشخص ينظر هم ل کیې، که یری منافع په ولنه کې د خاص ارزت سره تعریف شو

قیمت ورته ورکول کیي.
سره له دې چې د ینو اصطالحاتو تعریفونه چې یاد شول، مستقیماْ د عنوان سره سمون نه درلود، 

و اصطالحاتو پورې تاو درلـود او د فقهـاوو د   خو د دې له پاره چې د منافعو تعریف تر نومو
نظریاتو پایله تر یادو شوو اصطالحاتو پورې اونده ل کیده، د منافعو ترن نور اصطالحات 

هم تعریف شول.
د یادونې و ده چې د منافعو ملکیت اکثراْ تر مال پورې تاو لري، سره له دې چې ینې منافع بې 

والیت، حضانت او داسې نور حقوق، خو په من ته راي، لکه د يله دې چې مال پکې مطرح و
دې بحث کې یواې هغه منافع یل کیې چې ترمال یا کار پورې تاو ولري هغه هم هغه مال 
چې د منافعو خاوند یې درقبې مالک نه وي او د یادو شوو منافعو بحث، هم په فقهې کتـابونو او  

ي، له همدې امله د منافعو بحـث پـه   کې بیان شوهم په قوانینو کې د انو تونونو په تر
) جل جاللهعمومي ول او په لنه توه په سریزه کې بیان شو او د منافعو تفصیلي بحث به د اهللا (

کې و یل شي.په مرسته د منافعو د اقسامو په  تر
انعکاس په او دهغويپه دې بحث کې چې د فقهې خه سرچینه اخلي، لومی دفقهاوو نظرونه، 

انهی تو ي، چې د ا بحث به توصیفيل کیی ینو اسالمې دولتونو په مدني قوانینو کې د
او د کتابتون به ولري، هیله لرم نوموې ینه د لوستونونکو له پاره وره ورـي او هغـه   
وک چې په دې ینه کې کومه تشه وري هیله مند یم هغه له ماسره شریکه کي ترو د هغې 

کولو کې اقدام وکم.په پوره 
ادامه لري...

دمنافعو و ملکیت
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گزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات کشورگزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات کشور
تجاوز جنسی ودرمورد رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن 

١٣٩٩در سال 
الف : قضایای خشونت علیه زن :

قضیه  خشونت علیه ١١٦٠عداد مجموعاً  به ت١٣٩٩،  در سال قرار گزارشات بدست آمده
تن ازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز ووالیات کشورحل وفصـل  ١٥٩٤زن به اتهام 

تن به ۱،۴۹درجه تن محکوم به حبس دوام٦٧تن محکوم به اعدام ، ٦گردیده و به اثر آن 
، تن محکوم به حبس متوسط١٤٧تن محکوم به حبس طویل ،  ٢،١٥٠درجه حبس دوام

٣٨٤گردیده و به تعداد تن محکوم به جرایم نقدی ٣٣٤تن محکوم به حبس قصیر و ٤٥٥
.الزام بری الذمه شناخته شده اندتن ازمتهمین نسبت عدم موجودیت دالیل

:براساس گزارشات واصله
قضیه ١٥٩محاکم والیت دایکندی با رسیده گی به

ه قضی١١٧محاکم والیت کابل با رسیده گی به
قضیه ١١٢محاکم والیت تخار با رسیده گی به

قضیه ١٠٢محاکم والیت هرات با رسیده گی به
قضیه ٦٨محاکم والیت ننگرهار با رسیده گی به

قضیه ٥٣محاکم والیت بغالن با رسیده گی به
قضیه ٤٧محاکم والیت بدخشان با رسیده گی به

قضیه ٤٦محاکم والیت  کندز با رسیده گی به
قضیه ٤١محاکم والیت غزنی با رسیده گی به 
قضیه ٤١محاکم والیت پروان با رسیده گی به

محــاکم بلــخ، سرپل،فاریاب،خوست،لغمان،ســمنگان،بامیان، درصــدر قــرار داشــته و
ــدان وردگ،    ــا، میـ ــدهار، پکتیکـ ــاء،هلمند، کنـ نیمروز،بادغیس،پکتیا،کاپیسـ

ونت ) دوسیه  مربوط به جرایم خش٣١رزگان ولوگر الی (پنجشیر،کنرها،غور،جوزجان،زابل، ا
.ورد رسیده گی قضایی قرارداده اند که در ردیف دوم قرار می گیرندعلیه زن را م

صل شده )قضایا حل و ف٩٩درجریان سال (نورستان ت گفتنی است که محکمه استیناف والی
.خشونت علیه زن نداشته است

گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور



١٤١

ب : قضایای تجاوزجنسی :
ازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکـز  ١٣٩٩،طی سال گزارشات واصلهبه اساس

قضیه تجاوزجنسی که ازجانب ارگانهای عدلی محول ان ٣٢٦ووالیات کشور درمورد 
تن میشوند، به ٣٩٠و متهمین قضایا که بالغ برمدهمحاکم گردیده ، رسیده گی بعمل آ

تن به حبس دوام ٦١درجه، دوامتن به حبس٧تن به اعدام ۲جزا های الزم ازجمله 
تن به حبس قصیر ٢٨تن به حبس متوسط ،٦٤تن به حبس طویل ، ١٣٩، درجه دوم 

تـن ازمتهمـین بنابرعـدم    ٨٠و محکوم به مجازات گردیده به جریمه نقدی تن٩،
اند . شده موجودیت دالیل الزام بری الذمه شناخته 

:اشته به مالحظه آمار و ارقام دست د
قضیه ٥٧کم والیت بلخ بامحا

قضیه ٣٢محاکم والیت تخار با
قضیه ٣١محاکم والیت کابل با
قضیه ٢٤محاکم والیت پروان با

قضیه ٢١محاکم والیت ننگرهار با
قضیه ١٩محاکم والیت هرات با

قضیه ١٨محاکم والیت  فاریاب با
بغـالن،  ف والیـات  محـاکم اسـتینا  در صدر قـرار داشـته وبـه تعقیـب آنهـا     

بدخشان،هلمند،سمنگان، بادغیس، کندز، بامیان، جوزجان، کاپیساء ،ارزگان، نیمروز، 
١٦کندهار، دایکندی، غزنی ، سرپل ، خوست، لوگر،غور،کنرها ولغمان هرواحد الی 

زابل، فراه، نورستان، ولی محاکم استیناف والیات اندمورد رسیده گی قراردادهقضیه را
یه های حل وفصل شده تجاوزجنسـی  فاقد دوستیکا،پنجشیرو میدان وردگ پکتیا، پک

.سال گذشته بوده انددر
ناگفته نماند که ده ها دوسیه دیگر باهمین وصف جرمی تحت دوران محاکم قرار داشته 

.ی آنها تصامیم الزم اتخاذ میگرددکه درمواعید معینه قانونی رو

گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور



١٤٢

کشورجدول اجراآت  محاکم مرکز ووالیات 
درمورد رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن از لحاظ کمیت ونوعیت حکم

١٣٩٩در سال 
اعداممتهمینقضیهمحکمه مربوطهشماره

حبس 
دوام 
درجه 

١

حبس 
دوام 
درجه 

٢

حبس
طویل

حبس
متوسط

حبس 
قصیر

جریمه 
نقدی

بری 
الذمه

محکمه استیناف ١١
١٥٩٢٣٠٠١٠٠١٧٦٥١١٢٣٥والیت دایکندی

محکمه استیناف ٢٢
١١٧١٤٧١١٢٧١٥٣٤٣٣٥٣١والیت کابل

محکمه استیناف ٣٣
١١٢١٨٦١١٣٥١٧١٧٢٠٨٠٣٣والیت تخار

محکمه استیناف ٤٤
١٠٢١١٩٠١٠٣١٧٦٨١٢٩والیت هرات

محکمه استیناف ٥٥
٦٨٩٣٠٠٨١٣٨٢٧١٩١٨والیت ننگرهار

٦٦
محکمه استیناف 

والیت
بغالن

٥٣٥٦١٠٣٨٦٢٦٧٥

٧٧
محکمه استیناف 

والیت
بدخشان

٤٧٨٦٠٣٠٥٢١٣٢٧٣٦

٨٨
محکمه استیناف 

والیت
کندز

٤٦٦٢٠٤٠١٥٩٢١٢٢

٩٩
محکمه استیناف 

والیت
غزنی

٤١٦١٠٢٦١٦٥٢٠٢١٠

١٠١٠
محکمه استیناف 

والیت
بلخ

٣٩٤٨٠٢٠٨٦٢٢٢٨

١١١١
ف محکمه استینا

والیت
سرپل

٣١٣٨٠١٠٦٤١٦٣٨

١٢١٢
محکمه استیناف 

والیت
فاریاب

٢٩٣٦٠١١١٤١٢٠١٧

١٣١٣
محکمه استیناف 

والیت
خوست

٢٩٣٩٠٥١٥٢١٥٠١١

١٤١٤
محکمه استیناف 

والیت
لغمان

٢٨٤١١٢٠٣٧١٤٠١٤

١٥١٥
محکمه استیناف 

والیت
گانسمن

٢٧٥٠٠٧٢٢٤٦٠٢٩

١٦١٦
محکمه استیناف 

والیت
٢٥٣٥٠٢١٢١٢١٢٦بامیان

ت محاکم مرکز ووالیات کشورگزارش اجراآ



١٤٣

١٧١٧
محکمه استیناف 

والیت
بادغیس

١٩٣٣٠٠٠١٢
٢٠

١٩

١٨١٨
محکمه استیناف 

والیت
نیمروز

٢٤٢٥٠١٠١٣١٣٢٥

١٩١٩
محکمه استیناف 

والیت
پروان

٤١٥١٢٠٤٩٩٣١٢٣

٢٠٢٠
محکمه استیناف 

والیت
پکتیا

١٨٢٣٠٥٠٤٢٣٥٤

٢١٢١
محکمه استیناف 

والیت
کاپیساء

١٧١٧٠١٠٢٤٦١٣

٢٢٢٢
محکمه استیناف 

والیت
هلمند

١٧٢٤٠١٣٧٧٤٠٢

٢٣٢٣
محکمه استیناف 

والیت
کندهار

١٥٢٢٠٣٠٧١٣٠٨

٢٤٢٥
محکمه استیناف 

والیت
پکتیکا

٩١٣٠٠٤٥١٠٠٣

٢٥٢٦
محکمه استیناف 

والیت
میدان وردگ

٧٧٠٠٠٢٠٠١٤

٢٦٢٧
محکمه استیناف 

والیت
پنجشیر

٥٩٠٠٠١٠٢١٥

٢٧٢٨
محکمه استیناف 

والیت
کنرها

٥١٠٠٠١٢٣٠٤٠

٢٨٢٩
محکمه استیناف 

والیت
غور

٥٥٠٠٠٠٤٠٠١

٢٩٣٠
محکمه استیناف 

والیت
جوزجان

١٩٢٠٠٠٢٣١٢٧٥

٣٠٣١
محکمه استیناف 

والیت
زابل

٢٢٠٠٠٠٠٢٠٠

٣١٣٢
محکمه استیناف 

والیت
ارزگان

٢٢٠٠٠١١٠٠٠

٣٢٣٣
محکمه استیناف 

والیت
لوگر

٢٢٠٠١٠١٠٠٠

١١٦٠١٥٩٢٦٦٧٤٩١٥٠١٤٧٤٥٥٣٣٤٣٨٤مجموع

گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور



١٤٤

جدول اجراآت  محاکم مرکز ووالیات کشور
گی به قضایای تجاوزجنسی زن از لحاظ کمیت و نوعیت حکم درمورد رسیده 

١٣٩٩در سال 
حبس اعداممتهمینقضیهمحکمه مربوطهشماره

١درجه 

حبس
درجه
٢

حبس
طویل

حبس
متوسط

حبس 
قصیر

جریمه 
نقدی

بری 
الذمه

٣٣١
محکمه استیناف 

والیت
بلخ

٥٧٦٠٠٠١٢٢٢٨٢٠١٦

٣٤٢
محکمه استیناف 

والیت
کابل

٣١٤٠
٠

١٥١٤٤٢٦٨

٣٥٣
محکمه استیناف 

والیت
تخار

٣٢٣٨٢٠٥١٠٨٢١١١

٣٦٤
محکمه استیناف 

والیت
پروان

٢٤٣٠
٠

٢٧١١٤٢١٣

٣٧٥
ه استیناف محکم

والیت
ننگرهار

٢١٢٥
٠

٣٤١٠٣٠٠٥

٣٨٦
محکمه استیناف 

والیت
هرات

١٩٢٣
٠

٠١١٠٥٤٠٣

٣٩٧
محکمه استیناف 

والیت
فاریاب

١٨٢١
٠

٠٤١٤٣٠٩

٤٠٨
محکمه استیناف 

والیت
هلمند

١٤١٧
٠

٠١١٠٣٢٠١

٤١٩
محکمه استیناف 

والیت
بغالن

١٦١٦
٠

٠٥١٦٠٠٤

٤٢١٠
محکمه استیناف 

والیت
بدخشان

١٦١٨
٠

٠٢١١٣٢٠٠

٤٣
محکمه استیناف 

والیت
سمنگان

١١١٤
٠

٠٠٦٣٠٠٥

٤٤١١
محکمه استیناف 

والیت
بامیان

٦١٠
٠

٠٢٦٠٢٠٠

٤٥١٢
محکمه استیناف 

والیت
کاپیسا

٥٨
٠

٠١١١٣٠٢

گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور



١٤٥

٤٦١٣
محکمه استیناف 

والیت
بادغیس

١٠١٠
٠

٠٢٧٠
١

٠٠

٤٧١٤
محکمه استیناف 

والیت
کندز

٨٨
٠

٠١٣٢٠٠٢

٤٨١٥
محکمه استیناف 

والیت
دایکندی

٦٦
٠

٠٠١١٠١٣

٤٩١٦
محکمه استیناف 

والیت
نیمروز

٤٥
٠

٠٣١١٠٠٠

٥٠١٧
محکمه استیناف 

والیت
جوزجان

٧١١
٠

٠٠٧٣٠٠١

٥١١٨
محکمه استیناف 

والیت
کندهار

٤٤
٠

٠٠١٠٠٠٣

٥٢١٩
محکمه استیناف 

والیت
ارزگان

٦٨
٠

٠٥٠٣٠٠٠

٥٣٢٠
محکمه استیناف 

والیت
غزنی

٣٣
٠

٠١١٠٠٠٠

٥٤٢١
محکمه استیناف 

والیت
سرپل

٣٥
٠

١٠٢١٠٠١

محکمه استیناف ٥٥٢٢
١٤٠٠٠١٠٣٠٠والیت خوست

محکمه استیناف ٥٦٢٣
١١٠٠٠٠١٠٠٠والیت لوگر

محکمه استیناف ٥٧٢٤
١١٠٠٠١٠٠٠٠والیت غور

٥٨٢٥
محکمه استیناف 

والیت           
کنرها

١٣
٠

٠٠٠٠٠٠٣

محکمه استیناف ٥٩٢٦
١١٠٠٠١٠٠٠٠والیت  لغمان

٣٢٦٣٩٠٢٧٦١١٣٩٦٤٢٨٩٨٠مجموع

گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور



١٤٦

اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

گی به قضایای ناشی از فساد اداریگزارش محاکم رسیده الف: 
) ٣٠/١٢/١٣٩٩الی ١٢/٢/١٣٩٩ناشي از فساد اداري از تاريخ (مبارزه با جرايم همحكمۀ ابتدائي

هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قـرار داد )٣٦(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  رشوت به اتهام نفر) ٧٧در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام ١٣ار شده و از این تعداد (تزویر   گرفتو، اختالس 
قـرار ذیـل   به مجازات هاي مختلف حـبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٦٤حاصل  و (برائت

.نده امحكوم گرديد
 نفر .١٢حبس سه ماه الی یک سال
 نفر.١٤حبس یک سال الی پنج سال
 نفر١حبس پنج سال الی شانزده سال
  نفر.٣٧محکومین جرایم نقدی
دالر آمریکائی.٣٧٤٤٦(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (

در ماه بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری)١جدول شماره (
١٣٩٩حوت سال 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تنفیذیتعداد محکومین به حبس تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

تعداد متهم

جریمه نقدی

محکومین 
جرایم نقدی

٥
-١٦

سال حبس

١
-٥

حبسسال 

سه  ماه الی 
ک سال 

ی
حبس

١١١٣٩ ٢٠ ٢ ٢ ٢٤ ٣ ٢٧ ١١
سوء استفاده 
از صالحیت 

وظیفوی
١

٢٣٤٠٦ ٩ ١ ٦ ٩ ٢٥ ٣ ٢٨ ٢٠ رشوت ٢
٢٩٠١ ٨ ٦ ١٤ ٧ ٢١ ٤ الساخت ٣

١ ١ ١ ١ تزویر ٤

٣٧٤٤٦ ٣٧ ١ ١٤ ١٢ ٦٤ ١٣ ٧٧ ٣٦ مجموعه

) دوسیه قرار قضائی صادر و آنهـا را غـرض   ٢٣(همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد 
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرلی از فعالیتهااجما



١٤٧

در ضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری) بیانگر قرار های ق٢جدول شماره (
١٣٩٩ماه حوت سال 

مرجع مربوط
سبب قرار

تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه و عدم خال و نواقصشماره
صالحیت

ارنوالی ١١ ٣٧ ١١ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ٢ ٢ ٢ اخذ رشوت ٢
ارنوالی ٣ ٦ ٣ تزویر ٣
ارنوالی ٣ ٤ ٣ اختالس ٤
ارنوالی ٢ ٧ ٢ عدم رعایت احکام قانون ٥
ارنوالی ١ ٢ ١ اخاذی غیر قانونی ٦
ارنوالی ١ ١ ١ اعاده حیثیت ٧

٢٣ ٥٩ ٢٣ مجموعه

ارزه با جرایم ناشی از فساد اداری  مبهابتدائیهمحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام ٢.
١٢/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت رئیس و مدیر مطبعه صکوک به جرم سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 
ریاست مطبعه صکوک قرار داد مواد خام پلیت های وسایط نقلیه را با شرکت افغان ١٣٨٢در سال 

تم گردیده ولی دوباره بدون داوطلبی بـا  خ١٣٩٣ترافیک عقد  نموده که قرار داد مذکور در سال 
شرکت متذکره برای هفت سال تمدید شده است. هکذا قرار داد استیکر ها وسایط برخالف فرمایش 
ریاست ترافیک و بدون حضور نماینده ترافیک و دواطلبی قرار داد شده که استکیر ها مورد قبـول  

) ٤٩٧٦٤٠٠بدون افر گشایی بـه مبلـغ (  ریاست ترافیک قرار نگرفته و هکذا ملزمات استکیر ها 
افغانی برخالف فرمایش ریاست ترافیک خریداری گردیده است. قضیه جهت حل و فصل از طـرف  
ریاست تفتیش عمومی به ارگانهای عدلی وقضایی ارسال و وارد محکمه ابتدائیه رسیدگی به جـرایم  

خـویش در  ١٢/١٢/١٣٩٩خ ناشی از فساد اداری والیت کابل شده. محکمه در جلسه قضایی مور
حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا  متهم رئیس اسبق مطبعه صکوک را با رعایت حکـم مـاده   

قانون اجراات جزایی غیابا در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ومتهم مـدیر تهیـه و   ٢٠٩
مـاده  ٢کام فقـره  قانوهن مذکور در قضیه متذکره طبق اح٢١٢تدارکات را با در نظر داشت ماده 

قانون جزا هر واحد به مدت یک سال و ششماه حبس تنفیذی و رد مبلـغ  ٦ماده ٢) و فقره ٢٨٥(
) افغانی به خزینه دولت محکومان  به مجازات نموده است.٤٩٧٦٤٠٠(

٩/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت یکتن از ارنواالن  استیناف والیت پروان به جرم اخذ رشوت 

یکتن از باشنده گان والیت پروان عنوانی ریاست کنترول و مراقبت لوی ارنوالی مبنی بالثر اطالعیه
بر اینکه در قضیه سرقت منزل و بی عزتی فامیلش متضرر قرار گرفته و دوسیه مربوطه اش مدت شش 
ماه است که در ارنوالی والیت پروان نزد کمیته موظف میباشد و ارنوال موظف قضـیه مبلـغ ده   

الر امریکایی رشوت مطالبه نموده  که بعد از چانه زنی به مبلغ پنج هزار دالر امریکایی به توافق هزار د

ری ومواد مخدر در راستای مبارزه با فساد اداااجمالی از فعالیته



١٤٨

میرسد و به منظور ادعایش نوار صوتی مکالمه خویش را ارایه میکند. هئیت موظف ارگانهای مربوطه 
خصی اش گرفتار داخل اقدام شده و متهم را بالفعل با مبلغ پنج هزار دالر امریکای از داخل واسطه ش

و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می نماید. قضیه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی 
خویش به اتفـاق  ٩/١٢/١٣٩٩از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

اسـتیناف والیـت   آرا متکی به دالیل فوق الذکر متهم ارنوال تحقیق جرایم فساد اداری ارنوالی
٢٠٩پروان و موظف در کمیته مختلط قضیه سرقت منزل و خشونت علیه زن را با رعایـت مـاده   

ماده ١فقره ٥قانون اجراات جزایی در قضیه اخذ رشوت مبلغ پنج هزار دالر امریکایی طبق حکم بند 
کـود  ٢١٣و ٢١١کود جزا و با رعایت مـواد  ٣٨٥ماده ١و فقره ٣٧٥ماده ١و فقره ٣٧١

مذکور به  مدت هفت سال حبس تنفیذی ، طرد از مسلک و جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم 
به مجازات نموده است.

استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداريهفعاليتهاي قضائي محكمگزارش 
) گزارش١

الـی  ١٣٩٩/١٢/٢محكمۀ اسـتیناف مبـارزه بـا جـرايم ناشـي از فسـاد اداري از تـاريخ (       
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فسـاد اداري را مـورد   جلد (١٧)) تعداد ٣٠/١٢/١٣٩٩

سوء اسـتفاده  از  به اتهام نفر) ٢٨در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد
نسبت عـدم  ) تن آنان به ٧گرفتار شده و از این تعداد (اختالسصالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوت   و

بـه مجـازات هـاي    ه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٢١حاصل  و (وجود دالیل کافی الزام برائت
.نده امحكوم گرديدقرار ذیل مختلف حبس 

 نفر.٤الی یکسال سالسه ماهحبس
 نفر٦حبس یکسال الی پنچ سال.
نفر١١محکومین جرایم  نقدی.
دالر آمریکائی) ٦٩٨٠(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداریاجراآت ) بیانگر آمار٣جدول شماره (
١٣٩٩سال حوت در ماه 

تصمیم قضائی

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

تعداد بری الذمه

جریمه نقدیتعداد متهم

محکــومین 
جرای

م نقدی

٥
-١٦

سال 
حبس

١
-٥

سال 
حبس

سه ماه الـی  
ک ســال 

یــ
حبس

٦٠١٠ ١٠ ٥ ٢ ١٧ ٢ ١٩ ١٣ سوء اسـتفاده از  
صالحیت وظیفوی ١

٣٨٨ ١ ٢ ٣ ٥ ٨ ٣ اختالس ٢
٥٨٢ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٣

٦٩٨٠ ١١ ٦ ٤ ٢١ ٧ ٢٨ ١٧ مجموعه

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته



١٤٩

ی صادر و آنها را غرض تکمیل ی) دوسیه قرار قضا٦(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص خالهای تحقیقاتٰی 
داریمبارزه با جرایم ناشی از فساد ااستینافی محکمه ی) بیانگر قرار های قضا٤جدول شماره (

١٣٩٩ماه حوت سال در 
مرجع مربوط سبب قرار تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه خال و نواقصشماره

ارنوالی ٣ ٧ ٣ اخذ رشوت ١

ارنوالی ١ ١٥ ١ اختالس ٢

ارنوالی ٢ ٦ ٢ تزویر ٣
٦ ٢٨ ٦ مجموعه

استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری  همحکمصادره ه های از احکام نمونخالصه ٢.
١٢/١٣/١٣٩٩حکم مورخ 

محکومیت معتمد بالک یازدهم محبس پلچرخی به جرم سوء استفاده علیه موظف خدمات عامه
بالثر اطالع شخص همکار مدیریت امنیت داخلی مبنی بر اینکه سرپرست قوماندانی بـالک یـازدهم   

بس پلچرخی در بدل به اختیار قرار دادن یک باب اطاق شخصی برای یکـتن محبـوس بـالک    مح
متذکره مبلغ بیست هزار افغانی پول مطالبه نموده که بعد از ترتیب پالن گرفتاری متهم پس از گرفتن 
پول  نشانی شده توسط هئیت موظف باالفعل گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفـی میگـردد.    

ه محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم ناشی ازفساد اداری والیت کابل گردیده. محکمه در قضی
در حضور داشت طرفین قضیه به اکثریت آرا معتمد بالک یازدهم ٢/٩/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ 

کود جزا بـا  ٤٠٣محبس مرکزی پلچرخی را در قضیه سوء استفاده موظف خدمات عامه طبق ماده 
کود مذکور به جزای نقدی مبلغ شصت و پنج هزار افغـانی ، طـرد از   ٢١٤و ٢١٣رعایت مواد

مسلک و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده. اما قضیه نسبت عدم قناعت طـرفین قضـیه   
محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسـه قضـایی   

) قـانون  ٥٤داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا حسب هدایت ماده (در حضور١٣/١٢/١٣٩٩مورخ 
تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابـل را در  
قسمت تعیین وصف جرمی نقض  و استینافا متهم معتمد بالک یازدهم محبس پلچرخی را در قضـیه  

) کود جزا با  در نظر داشت ٤٠٣نحیث شریک جرم طبق ماده (سوء استفاده موظف خدمات عامه م
کود مذکور به جزای نقدی مبلغ شصت و پنج هزار افغانی ٢١٥و ٢١٣) و رعایت مواد ٥٨ماده (

، طرد از مسلک و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات کرده  و متهم سرپرست قوماندانی بـالک  
راات جزایی منحیث فاعل قضیه قابل تعقیـب عـدلی   ) قانون اج٦٩محبس را طبق حکم ماده (١١

پنداشته است.  

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته



١٥٠

٢٠/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 
اسمائی والیت کابل١٠١محکومیت قوماندان تولی اول  زون 

به جرم عدم رعایت احکام و مقرارت
) اسمائی کابل مبنی بر کمبود مواد اعاشوی، ١٠١) قوماندانی زون (٠١به اثر شکایت پرسونل قطعه (

مدیریت استخبارات کندک کمر بند شهری داخل اقدام شده  و به طور مشخص گوشت اکمال شده 
کیلو گرام گوشت ٣٥را در حضور داشت مسوولین وزن مینماید، در نتیجه معلوم میگردد که مقدار

کمبود می باشد. در رابطه به قضیه  متهمین به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و قضیه بـه  محکمـه   
ائیه رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل ارسال میگردد. محکمه در جلسه قضایی ابتد

) را در قضیه ٠١به حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا معتمد اعاشه قطعه (١٠/٧/١٣٩٩مورخ 
) با رعایـت مـواد   ٣٩٣-٣٩١) مواد (١) کیلو گرام کوشت طبق حکم فقره (٣٥اختالس مقدار (

) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت یکسال و ششماه حبس تنفیـذی و  ٢١٣و ٢١١(
) افغانی وجه اختالس شده محکـوم بـه   ٩٣١٠) کود مذکور به رد مبلغ (٣٩٨) ماده (١طبق فقره (

مجازات نموده و هکذا دو تن ازمتهمین دیگر نظر به دالیل قابل تعقیب عدلی دانسته شده اند که بعدآ 
یکی از این متهمین تحت تعقیب یعنـی قومانـدان تـولی اول    ٢/١٠/١٣٩٩ه ابتدائیه بتاریخ محکم

کود ٤٠٧ماده ١کندک کمر بند شهری را در قضیه عدم رعایت احکام و مقرارات طبق حکم فقره 
قانون اجراات جزایی به پرداخت جریمه ٢٣٧کود مذکور و ماده ٢١٥و ٢١٣جزا با رعایت مواد 

سی هزار افغانی محکوم به مجازات نموده است. قضیه نسبت عدم قناعت متهمین غـرض  نقدی مبلغ 
غور استینافی محول محکمه استیناف رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیـده  

خویش بحضور داشت طرفین قضیه به اتفـاق آرا  ١٣٩٩//٢٠/١٢محکمه در جلسه قضایی مورخ 
ون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله محکمه ابتدائیه رسیدگی به جـرایم  ) قان٥٤متکی به ماده (

ناشی ازفساد اداری والیت کابل را تائید نموده است.
جرايم ناشي هبوالیات در راستای رسیدگی دیوانهای  امنیت عامه محاکمفعاليتهاي قضائيگزارش 

از فساد اداري
گزارش

مبارزه با جـرايم ناشـي از   وابتدائیه شهری والیات در راستایاستینافدیوانهای امنیت عامه محاکم 
مورد طی ماه دلو ) دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را ٤٢تعداد (به فساد اداري 

سوء استفاده  از به اتهام نفر) ١٠٠در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که هرسيدگي قضائي قرار داد
اخذ رشوت ،اخاذی غیرقانوی، اختالس ، تزویرو اتالف اوراق  گرفتار و از این صالحیت وظیفوی ،

مورد محاكمـه  ) تن ٥٨حاصل  و () تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت٤٢تعداد (
:نده امحكوم گرديدقرار ذیل به مجازات هاي مختلف حبس ه وقرار گرفت

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته



١٥١

 رنف٩الی یکسال سال سه ماهحبس.
 نفر٢٥حبس یکسال الی پنچ سال.
 نفر.  ٢حبس پنج سال الی شانزده سال
  نفر .  ٢٢محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی)٧٣٩٤٦(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

مبارزه با والیات درراستای اجراآت دیوان ها امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٥جدول شماره (
یز فساد ادارجرایم ناشی ا

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

٩٣١ ٦ ٦ ١ ٧ ٢ استفاده از سوء
صالحیت وظیفوی ١ دیوان امنیت عامه محکمه  

از بدخشاناستیناف والیت
الی ١/١٢/١٣٩٩تاریخ  

٣٠/١٢/١٣٩٩١ ١ ١ ٢ ٢ اخذ رشوت ٢

٨٠٠٥ ٤ ٤ ٦ ١٠ ٣ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی

٤ دیوان امنیت عامه محکمه 
شهری  والیت جوزجان از 

الی ١/١١/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/١١/١٣٩٩

٤ ٤ ١ اختالس ٥

١ ١ ١ رشوت ٦

٧ ٧ ٧ ١ اختالس ٧

دیوان امنیت عامه محکمه  
ابتدائیه شهری  والیت ارزگان  

الی ١/١١/١٣٩٩از تاریخ 
٣٠/١١/١٣٩٩

٣١٠٨ ٣ ٣ ١ ٤ ١ رشوت ٨ دیوان امنیت عامه محکمه 
ابتدائیه شهری  والیت 

بادغیس از تاریخ 
الی ١/١٢/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩
٤٣٥٢٨ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ اختالس ٩

١٢٩٥ ٢ ٢ ٤ ٤ ١ تزویر ١٠

دیوان امنیت عامه محکمه 
استیناف  والیت بادغیس از 

الی ١/١٢/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/١٢/١٣٩٩

٣ ٣ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١١ دیوان امنیت عامه محکمه 

استیناف والیت بلخ  از تاریخ 
الی ١/١٢/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩
١ ١ ١ ١ اخاذی غیر قانونی ١٢

٩٠٦ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ١٣

٧٧٧ ١ ١ ١ ١ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١٦

دیوان امنیت عامه محکمه 
استیناف والیت بلخ  از تاریخ 

٢/١٢/١٣٩٩
٣٠/١٢/١٣٩٩٥٨٢الی ٣ ٣ ٣ ١ اخذ رشوت ١٧

ری ومواد مخدر در راستای مبارزه با فساد اداااجمالی از فعالیته
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٩٦٨ ١ ١ ٢ ١

٣

١
اختالس و سوء 

استفاده از صالحیت 
وظیفوی

١٨

دیوان امنیت عامه  محکمه  
ابتدائیه شهری والیت تخار از 

الی ٢/١٢/١٣٩٩تاریخ 
٣٠/١٢/١٣٩٩

١٥٥٤ ١ ١ ٦ ٧ ٤ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ١٩

دیوان امنیت عامه محکمه 
استیناف والیت بامیان ازتاریخ 

الی ٢/١٢/١٣٩٩
٣٠/١٢/١٣٩٩

٣٨٨ ١ ١ ٥ ٦ ٢ سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٢٠ دیوان امنیت عامه محکمه 

ابتدائیه شهری والیت بامیان  
الی ٢/١٢/١٣٩٩از تاریخ 

٣٠/١٢/١٣٩٩

٣٨٨ ١ ١ ١ ١ اخذ رشوت ٢١

١ ١ ١ ٢ ٢ اختالس ٢٢
١ ١ ١ ائتالف اوراق ٢٣

٧٦٣٩ ١ ١ ١ ١ اختالس ٢١
منیت عامه محکمه دیوان ا

ابتدائیه شهری والیت سمنگان 
الی ٢/١٢/١٣٩٩ازتاریخ 

٣٠/١٢/١٣٩٩١ ١ ١ غدر ٢٢

١ ١ ١ ١ رشوت ٢٤ دیوان امنیت عامه محکمه  
ابتدائیه شهری پکتیا از تاریخ 

الی ٢/١٢/١٣٩٩
٣٠/١٢/١٣٩٩

٢ ٢ ٢ ١ اختالس ٢٥

٢ ٢ ٢ ١ اخاذی غیر قانونی ٢٦

٢٣٩٦ ٤ ٥ ٩ ٩ ١٨ ٣
سوء استفاده از 
صالحیت وظیفوی ٢٧ دیوان امنیت عامه محکمه  

استیناف  پکتیا از تاریخ 
الی ٢/١٢/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩١٤٨١ ٢ ٢ ٢ ٢ اختالس ٢٨
١ ١ ١ اخذ رشوت ٢٩

٧٣٩٤٦ ٢٢ ٢ ٢٥ ٩ ٥٨ ٤٢ ١٠٠ ٤
٢ مجموعه

محاکم :نمونه های از خالصه احکام صادره 
٤/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

ارنواالن ولسوالی احمد آباد والیت پکتیا به جرم اخذ رشوت محکومیت یکتن از 
شخصی که در قضیه خشونت علیه زن تحت تحقیق و بررسی ارنوال ابتدائیه ولسوالی احمد آبـاد  

ق موظف رشـوه   قرار داشت برادرش بخاطر رهایی وی از توقیف به قید ضمانت ، برای ارنوال تحقی
) ١٥٠٠٠پیشنهاد مینماید که پیشنهاد مورد قبول واقع شده و ارنوال موظف قضیه حـین اخـذ (  

افغانی رشوت طور باالفعل از طرف نماینده ارنوالی ، موظفین امنیت ملی ، نماینده قوماندانی امنیه و 
دیـوان امنیـت عامـه    محول مدیریت تروریزم دستگیر و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی و قضیه 

خویش ٤/١٢/١٣٩٩محکمه ابتدائیه شهری والیت پکتیا می گردد، محکمه در جلسه قضایی مورخ 
به اتفاق آرا در حال حضور داشت حقیقی طرفین قضیه مـتهم را در قضـیه اخـذ رشـوت مبلـغ      

بـه  ) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و تـوقیفی  ٣٧١) ماده (١) فقره (٢) طبق حکم بند (١٥٠٠٠(
) کود جـزا بـه پرداخـت    ٣٨٥) ماده (١مدت یک سال و یکماه حبس تنفیذی و طبق حکم فقره (

) افغانی محکوم به جزا نموده است.١٥٠٠٠معادل وجه رشوت یعنی مبلغ (

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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٤/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 
محکومیت سه تن از ساتنمنان قوماندانی امینه والیت بلخ به جرم اخذ رشوت 

سایکل از ولسوالی چارکنت  به سوی  شهر مزار شریف در حرکت بوده کـه  یکتن  با یکعراده موتر 
از طرف سه نفر پولیس متوقف و مورد تالشی قرار میگیرد و از نزد شخص یک میل تفنگچه کمـری  
دریافت میگردد و موظفین امنیتی در بدل رهایی مذکور مبلغ پنجاه هزار افغانی رشوت مطالبه میدارند 

افغانی رشوت جور آمد کرده، مبلغ چهار هزار افغانی را نقـدآ میگیرنـد و   ١٥٠٠٠و بعدآ به مبلغ 
مبلغ باقی مانده را شخص مذکور وعده میدهد که فردا میدهم. متضرر موضوع را به مدیریت جنـایی  
قوماندانی امنیه اطالع میدهد. مدیر جنایی همرا با نماینده ارنوالی عسکری داخل اقدام شده و مبلغ 

غانی پول نشانی شد را جهت پرداخت به افراد تسلیم  می کند که با گرفتن مبلغ متذکره اف١١٠٠٠
سه نفر متهمین دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی و قضیه محول محکمه ابتدائیه شـهری  

خویش بحضور داشت حقیقـی  ٤/١٢/١٣٩٩والیت بلخ می گردد. محکمه در جلسه قضایی مورخ 
کـود  ٣٧١فقره ا ماده ٢تفاق آرا سه  نفر متهمین را در قضیه اخذ رشوت طبق بند طرفین قضیه به ا

کود مذکور هر واحد به مدت سه ماه ٣٨٥ماده ١و فقره ٢١٥و ٢١٣جزا با در نظر داشت مواد 
و ده روز حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ پانزده هزار افغانی جزای نقدی معادل وجه رشوت محکوم به 

ه است.مجازات نمود
محکمه ابتدائیه  رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداریفعاليتهاي قضائيگزارش 

گزارش
) ١/١٠/١٣٩٩الـی  ٣/١/١٣٩٩فساد اداري از تـاريخ ( سنگین مبارزه با جرايمابتدائیه محكمۀ 

هدوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد) ١٤(تعداد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  مطالبه به اتهام نفر)٧٤(در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ه ک

) تن آنان به نسـبت  ٢٤و اخذ رشوت ، اختالس  و عدم رعایت قانون  گرفتار شده و از این تعداد (
جازات هاي به مه ومورد محاكمه قرار گرفت) تن ٥٠حاصل  و (عدم وجود دالیل کافی الزام برائت

.نده امحكوم گرديدقرار ذیل مختلف حبس 
 نفر.٣الی یکسال سالسه ماهحبس
نفر ٢٥حبس یکسال الی پنج سال.
 نفر.٢٠حبس پنج سال الی شانزده سال
 نفر.٢محکومین جرایم  نقدی
دالر آمریکائی) ١٢٩(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین.

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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فساد اداریبه جرایم سنگین مبارزه ابتدائیه محکمه اجراآت ار) بیانگر آم٦جدول 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

سه ماه الی 
ک سال 

ی
حبس

١٢٩ ٢ ١١ ١٧ ١ ٣١ ١٢ ٤٣ ٩
سوء استفاده از 

صالحیت 
وظیفوی

١

٤ ٨ ١٢ ٩ ٢١ ٣ مطالبه و اخذ 
رشوت ٢

٥ ٥ ٣ ٨ ١ اختالس ٣

٢ ٢ ٢ ١ عدم رعایت 
احکام ٤

١٢٩ ٢ ٢٠ ٢٥ ٣ ٥٠ ٢٤ ٧٤ ١٤ مجموعه

ی صادر و آنهـا را غـرض   ی) دوسیه قرار قضا٢٧(متذکره طی این مدت در مورد ههمچنان محکم
.ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمود، نواقص و عدم لزوم اقامه دعوی تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

مبارزه با جرایم ناشی از فساد ادارییهابتدائی محکمه یبیانگر قرار های قضا)٧(جدول شماره
مرجع مربوط

سبب قرار
تعداد متهم تعداد قضیه نوع قضیه و عدم وعدم نواقص،خال شماره

صالحیت

ارنوالی ١٣ ٦٦ ١٣ سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی ١

ارنوالی ٣ ٢٣ ٣ اختالس وتزویر ٢
ارنوالی ٤ ١٦ ٤ پولشویی ٣
ارنوالی ٢ ٥ ٢ رشوت ٤
ارنوالی ٤ ٢٨ ٤ غدر ٥
ارنوالی ١ ١ ١ تمرد ٦

٢٧ ١٣٩ ٢٧ مجموعه

رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری  ابتدائیههمحکمصادره نمونه های از احکام خالصه 
٦/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

تنی بانک به جرم تزویر ، سوء اسـتفاده از صـالحیت   محکومیت رئیس و سه تن از کارمندان پش
وظیفوی و اختالس 

یکتن بعنوان رئیس شرکت خوشه طی عریضه خویش عنوانی پشتنی بانک در بدل تضمین جایداد های 
خویش که  مبلغ نهصد هزار دالر امریکایی ارزش داشتند قرضه درخواست مینماید که این قرضـه  از  

ک و هئیت کریدیت و سایر کارمندان بانک به مدت سه سال اجرا مـی  طرف رئیس اسبق پشتنی بان
گردد. و در ختم موعد، بانک خواهان اصل قرضه و تکتانه از شخص مقروض می گردد که شـخص  
حاضر به پرداخت اصل قرضه و تکتانه بانک نگردیده و محکمه جهت فروش جایداد منـدرج قبالـه   

ه از طرف هئیت بانک مذکور حویلی مدعی بها در معرض شرعی وی تجویز صادر می نماید و زمانیک
فروش قطعی قرار میگیرد در این مرحله مالک اصلی جایداد که درخارج از کشـور بـوده حاضـر    
گردیده و مانع فروش حویلی  و ملکیت خویش شده وخواهان  بررسی اسناد جعلی جعل کاران مـی  

ضه را با اسناد جعلی اجرا نموده  انـد قضـیه   گردد و  بالخره معلوم می شود که مسوولین بانک قر

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته



١٥٥

به ٦/١٢/١٣٩٩محول محکمه ابتدائیه جرایم سنگین فساد اداری گردیده و در جلسه قضایی مورخ 
اتفاق آرا با حضور داشت طرفین قضیه متهم رئیس اسبق پشتنی بانک در اتهام اختالس مبلغ نهصـد  

قانون ٢٦٨ین شرکای جرمی اش طبق هدایت ماده هزار دالر امریکایی منحیث فاعل و سه تن از متهم
کود جزا هر واحد به مدت پنج سال و یکمـاه حـبس   ٥٧و ٥٨و ١٧جزا با در نظر داشت مواد 
کود جزا به رد مبلغ نه صد هزار دالر امریکایی طور علی السـویه  ٣٩٨تنفیذی و طبق هدایت ماده 

ک در اتهام تزویر قباله بیع جایزی ، وکالـت  محکوم به مجازات گردیده اند و رئیس اسبق پشتنی بان
فقـره  ٢و ١خط ، جواز شرکت خوشه ، ضمانت خط های شرکت خوشه و تذکره طبق هدایت بند 

قانون جزا در هرمورد بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی کـه  ١٥٨با رعایت ماده ٣١٠ماده ٢
شود از اینکه جرایم تزویر بـه  جمعا شش سال و ششماه حبس تنفیذی می گردد  محکوم به جزا می 

قانون جزا شدید ترین جزا کـه  ١٥٦هدف استعمال تزویر واختالس صورت گرفته طبق هدایت ماده 
مدت شش سال و ششماه حبس تنفیذی میشود باالیش قابل تطبیق و تنفیذ دانسـته شـده اسـت. و    

از شـرکت خوشـه   ضمانت خط شرکت خوشه و جو٢همچنان دو تن از متهمین در اتهام استعمال 
قانون جزا در هر مورد به مدت یکسال و ١٥٨و رعایت ماده ٣١٠ماده ٢فقره ٢طبق هدایت بند 

یکماه حبس که جمعا سه سال و سه ماه حبس تنفیذی میگردد محکوم به مجازات گردیـده ازاینکـه   
مدت پـنج   استعمال تزویر به هدف اختالس صورت گرفته است شدید ترین جزا به اتهام اختالس که

کود جـزا  ١٧قانون جزا با رعایت ماه ١٥٦سال و یکماه حبس تنفیذی می شود طبق هدایت ماده 
باالیشان قابل تطبیق و تنفیذ است .ویکتن از متهمین در اتهام تزویر وکالت خط، قباله بیـع جـایزی،   

١٥٨ده و با رعایـت مـا  ٣١٠ماده ٢فقره ٢و ١تذکره و جواز شرکت خوشه طبق هدایت بند 
قانون جزا در هر مورد به مدت یک سال و یکماه حبس که جمعا چهار سال و چهار ماه حبس تنفیذی 
میشود محکوم به جزا گردیده چون استعمال اسناد تزویری به هدف اختالس صورت گرفتـه شـدید   

ـ ١٥٦ترین مجازات اتهام اختالس مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی طبق هدایت ماده  زا قانون ج
باالیش قابل تطبیق است و سه  متهمین دیگر را در اتهام تزویر شش مورد اسناد فوق الذکر و در اتهام 
استعمال وکالت خط ، قباله بیع جایزی و تذکره به نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبـق هـدایت   

یه متهمین فوق قانون اجراات جزایی بری الذمه و اتهام سواستفاده از صالحیت وظیفوی عل٢٣٥ماده 
الذکر به نسبت عدم محل تطبیق اتهام متذکره قابل رد دانسته  شده است.  

ری ومواد مخدر در راستای مبارزه با فساد اداااجمالی از فعالیته
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مواد مخدرعلیه مسکرات ودر راستای مبارزه ب: 
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  ه اختصاصی ابتدائیهگزارش اجراآت قضائی محکم

گزارش  ١.
) ٣٠/١٢/١٣٩٩الـی  ٢/١٢/١٣٩٩(د مخدر از تاريخ مبارزه عليه مسكرات و مواهمحكمۀ ابتدائي

) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنهـا  ٩٧تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١٢٥. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (ه استصادر نمودهای الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کـافی الـزام   ٨ین تعداد (گرفتار شده و از اانتقال مواد مخدر
) نفر مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    ١١٧برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.  
 نفر.٥حبس سه ماه الی یکسال
 نفر.٤١سال  ٥سال الی ١حبس
 نفر.٦٧سال ١٦سال الی ٥حبس
 نفر .٢سال ٢٠ی سال ال١٦حبس
 نفر.٢سال ٣٠سال الی ٢٠حبس

مـواد مخـدر   ) کیلوگرام٨٣٤،٩٤٩(مقدار حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر 
شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر لیتر ) ٨٢٤،٢٥و(

اد مخدرمبارزه با مسکرات و مواختصاصی ): آمار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه١جدول شماره (
١٣٩٩سال حوت در ماه

تصمیم قضائی

مقدار مواد تعداد 
قضیه نوع قضیه

شماره

تعداد محکومین  به حبس تنفیذی

تعداد 
محکومین

تعداد 
بری 
الذمه

تعداد 
٣٠-٢٠متهم

سال حبس ٢٠-١٦
سال حبس ٥

-١٦
سال حبس ١

-٥
سال حبس

سه ماه الی یکسال

٣٩ ٢٩ ٦٨ ٥ ٧٣ ٩٠،٢٥٥ ٥٩ مت امفتامین ١

١ ١ ١٧ ٦ ٢ ٢٧ ٣ ٣٠ ١٣٣،٦٢٩ ٢٢ هیروئین ٢

١ ١ ١ ٣ ٣ ٣٢،٣٩٥ ٣ مورفین ٣

٢ ٢ ٢ ٦٢ ٢ تریاک ٤

٤ ٢ ١ ٧ ٧ ٢٨٧،٠٢ ٥ چرس ٥

١ ٢ ٣ ٣ ٢٢٩،٥ ٢ بنگدانه ٦

١ ١ ١ ١٥ gr ١ Kتابلیت  ٧

٢ ٢ ٤ ٤ ٢ اتفاق در جنایت ٨

٢ ٢ ٢ ٨٢٤،٢٥ LT ١ مشروبات الکولی ٩

٢ ٢ ٦٧ ٤١ ٥ ١١٧ ٨ ١٢٥ ٨٣٤,٩٤٩ ٩٧ مجموعه

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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مسکرات وموادمخدر.رسیدگی قضایای اختصاصی ابتدائیهمحکمۀ صادره حکمخالصه. ٢
٢٣/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

گرام مت امفتامین ٢٠ده سال حبس به اتهام حیازت مقدار 
رزه مواد مخدر قوماندانی امنیه والیت بلخ مبنی بر اینکه یکنفر مشـکوک  به اساس اطالع مدیریت مبا

در ساحه ناحیه هشتم  شهر مزار شریف در بین معتادین گشت و گذار میکند. که بعداً گرفتار و مورد 
گرام مت امفتامین بدست مـی ایـد ، مـتهم بـه     ٢٠تالش قرار میگیرد در نتیجه از نزد ش مقدار 

ایی معرفی و قضیه محول محکمه ابتدایئه اختصاصی مبارزه علیـه مسـکرات و   ارگانهای عدلی وقض
به اتفاق آرا و به حضور داشت ٢٣/١٢/١٣٩٩مواد مخدر گردیده محکمه در جلسه قضائی مورخ 
گرام مت امفتامین از ابتدای ایام نظـارت و  ٢٠حقیقی طرفین قضیه متهم را در اتهام حیازت مقدار 

قانون مبارزه علیـه مـواد   ٥٩کود جزا و رعایت ماده ٣٠٣ماده ٢فقره ٣توقیفی وفق هدایت بند
٣١١مـاده  ٢مخدر بمدت پنج سال حبس و در خصوص فروش مواد مخدر باالی معتادین طبق بند 

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بمدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٥٩کود جزا و ماده 
کود جزا جزاهای داده شده که جمعاً مدت ده سال و یکمـاه  ٧٥ق ماده محکوم بجزا نموده  که طب

قانون مبـازه علیـه   ١٩میشود یکی پی دیگر باالیش  قابل تطبیق و تنفیذ است و همچنان طبق ماده 
مسکرات و مواد مخدر به محو مواد مخدر بدست امده نیز اصدار حکم صورت گرفته است.   

١٦/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 
) گرام چرس ٢٤٩بس به اتهام قاچاق و حیازت مقدار (پنج سال ح

گرام  مت امفتامین(٤٩،١٦)و مقدار 
به اساس اطالع عضو قوماندانی بالک ششم محبس پلچرخی مبنی براینکه یکنفر محبوس بالک ششم 

) افغانی رابرایم تسلیم نمود و گفت تا به ساحه مقابل شیشه خانه برو در آنجـا یکنفـر   ٣٠٠٠مبلغ (
اید ومواد مخدر را برایت میدهد و این پول رابرایش بدهید. طبق اطالع متذکره ازاثر کاراوپراتیفی می

دیده شد  که یکنفر سربازقبلی قوماندانی تولی قراول در محل تعین شده پول رااز نزد ساتنمن اخذ وبه 
رابگیریـد.  موصوف میگوید که مواد مخدردر داخل تشناب جابجا میباشد آنجا رفتـه ومـواد مخدر  

) گـرام چـرس و مقـدار    ٢٤٩درنتیجه بررسی محل متذکره توسط هیـت موظـف ، مقـدار(   
گرام شیشه از محلی که متهم گفته بود کشف ودریافت وبه ارتباط قضیه دوتن دستگیر و (٤٩،١٦)

قضیه  به ارگانهای عدلی و قضایی و بعد محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسـکرات و  
به اتفاق آرا و به حضور داشت ١٦/١٢/١٣٩٩خدر گردیده محکمه  در جلسه قضایی مورخ مواد م

٣گرام مت امفتامین وفق هـدایت بنـد   ١٦/٤٩حقیقی طرفین قضیه متهم  را در اتهام قاچاق مقدار 
سال و شش مـاه حـبس تنفیـذی و در    ٥کود جزا بمدت ٨٣و رعایت ماده ٣٠٣ماده ٢فقره 

کود جزا ٨٣و رعایت ماده ٣٠٥ماده ١فقره ٣م چرس وفق هدایت بند گرا٢٤٩خصوص مقدار 
کود جزا شدید تـرین  ٧٧و ٧٣که طبق ماده نموده بمدت یکسال حبس تنفیذی محکوم بمجازات 

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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جزا که  مدت پنج سال و شش ماه حبس میشود باالیش قابل تطبیق و تنفیذ میباشد.و متهم دیگر را به  
کود جـزا  و  ٣٠٣ماده ٢فقره ٣گرام مت امفتامین وفق هدایت بند ١٦/٤٩اتهام حیازت مقدار 

گرام چـرس  ٢٤٩مواد مخدر به مدت پنج سال حبس تنفیذی و در خصوص حیازت مقدار ٥٩ماده 
قانون مبارزه علیه مواد مخدر بمدت یـک  ٥٩کود جزا و ماده ٣٠٥ماده ١فقره ٣وفق هدایت بند 

کود مذکور جزای شدید مدت پنج سال حبس ٧٣ه طبق ماده سال حبس محکوم بمجازات نموده. ک
تنفیذی باالیش قابل تطبیق و تنفیذ دانسته شده است. و همچنان مبلغ سه هزار افغانی دو سیت مبائیل 

قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات مصادره و طبق مـاده  ٣٢معه سیمکارت های آن طبق ماده 
خدر بدست آمده نیز اصدار حکم گردیده است.قانون مذکور به محو مواد م١٩
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  اختصاصی گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استینافب: 

. گزارش١
) ٣٠/١٢/١٣٩٩الی ٢/١٢/١٣٩٩(محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 

رد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنهـا  ) دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر را مو٨٣تعداد (
به اتهام قاچـاق و  نفر) ١١٤صادر نموده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (های الزم فيصله 

) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کـافی الـزام   ٩گرفتار شده و از این تعداد (انتقال مواد مخدر
قرار گرفته و به مجازات های مختلف حـبس قـرار ذیـل    ) نفر مورد محاکمه١٠٥برائت یافته و (

محکوم گردیده اند.
 نفر.٣سه ماه الی یکسال حبس
 نفر.٥٠حبس یکسال الی پنج سال
  نفر.٣٣سال ١٦سال الی  ٥حبس
 نفر.١٣سال  ٢٠سال الی  ١٦حبس
 نفر.٦سال ٣٠سال الی  ٢٠حبس

مـواد مخـدر و   ) کیلوگرام١٦٤٧،٦٩مقدار (حو حکم به مهمچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر  شده است.انواع مواد مخدر نیز صادر لیتر (٧٣،٦٥)
دالر آمریکائی٢٣٢٤(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (.

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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مبارزه با مسکرات و مواد اختصاصی ) بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف٢جدول شماره (
١٣٩٩سال حوتماهمخدر 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

سال 
حبس

٥ -
١٦

حبسسال 

١ -
٥

س
سال حب

سه ماه الی یکسال

٢ ٢ ٢٠ ٢٨ ٢ ٥٤ ٥١٧ ٨ ٦٢ ٦٥،٠٩ ٤٥ امفتامینمت ١

٣ ١٠ ٦ ١٥ ١ ٣٥ ٩٠٤ ١ ٣٦ ١٩٠,٣٩ ٢٤ هیروئین ٢
١ ٣ ٣ ٧ ٣٨٧ ٧ ٨٨٥,٧٤ ٧ چرس ٣

١ ١ ١ ١٤،٢٧ ١ تریاک ٤
١ ٢ ٣ ٥١٦ ٣ ١٤،٧ ٢ مورفین ٥

٤ ٤ ٤ ٤٧٧،٥ ٣ خشخاش و بنگدانه ٦

١ ١ ١ ٧٣,٦٥ LT ١ مواد کیمیاوی ٧

٦ ١٣ ٣٣ ٥٠ ٣ ١٠٥ ٢٣٢٤ ٩ ١١٤ ١٦٤٧,٦٩ ٨٣ مجموعه

.مسکرات وموادمخدررسیدگی قضایای استینافاختصاصی محکمۀحکم صادره خالصه : ٢
١٧/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

کیلو گرام مت امفتامین ٢،٥٢٠شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
ـ   اس اطـالع  موظفین مدیریت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی امنیه والیت خوست بـه اس

اوپراتیفی دوتن که در یک خریط پالستیکی مواد مخدر جاسازی نموده بودنـد را بعـد از  تثبیـت    
دستگیر مینمایند. که متعاقباً منزل متهم را مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه از منزلشان به تعداد 

کالشنکوف و پیکا کـه  ) فیر مرمی٧٥پنج قبضه بم دستی ، دو عدد شاژور بدون مرمی و به تعداد (
ماهرانه جاسازی گردیده بود کشف و ضبط می شود بمالحظه محضر تشریح، وزن خـالص مـواد   

) کیلو گرام توزین و تثبیت گردیده است. متهمین به ارگانهای عدلی وقضـایی  ٢,٥٢٠بدست آمده (
ـ   ی شـود.  معرفی و  قضیه محول محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخـدر م

) ٢,٥٢٠خویش متهمین را  در قبال قاچاق مقدار (٢٠/١١/١٣٩٩محکمه در جلسه قضایی مورخ 
–) کود جزا به مـدت (شـانزده   ٣٠٣) ماده (٢) فقره (٥کیلو گرام مت امفتامین وفق هدایت بند (

تهـام  شانزده سال) حبس تنفیذی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی محکوم بمجازات نموده و در قبال ا
) کود جزا نسـبت عـدم   ٥) قیضه بم دستی و غیره طبق هدایت ماده (٥قاچاق و حیازت مهمات (

) قـانون  ٣٢موجودیت دالیل کافی الزام  یکتن انها بری الذمه دانسته شده و همچنان مطابق مـاده ( 
ماده مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر سه سیت مبائیل معه سیم کارت های آن قابل مصادره و طبق 

) کیلو گرام مت امفتامین بدست آمده قابل محـو پنداشـته   ٢,٥٢٠) قانون اخیر الذکر مقدار (١٩(
قبضه بم دسـتی دو  ٥) کود جزا بمصادره مهمات بدست آمده (٥٤٥شده هکذا مطابق هدایت ماده (

کا) فیر مرمی کالشینکوف و پی٧٥عدد شاژور بدون مرمی تروتیل مایع ثانیه سوز پناقی و سوزنگ و 

ری ومواد مخدر در راستای مبارزه با فساد اداااجمالی از فعالیته
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نیز اصدار حکم گردیده است. اما قضیه نسبت عدم قناعت متهمین قضیه محول محکمه  اختصاصـی  
استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات  گردیده محکمه در جلسه علنی قضائی مـورخ   

) قـانون  ٥٤خویش بحضور داشت حقیقی طرفین قضیه به اتفاق آراء متکی بماده (١٧/١٢/١٣٩٩
) قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و فقـره  ١٧) ماده (٢صالحیت قوه قضائیه فقره (تشکیل و

) قانون اجراآت جزائی فیصله محکمه ابتدائیه را در خصوص مواد بدست آمده تائید ٢٦٧) ماده (١(
ولی حکم در خصوص حیازت مهمات و پنج قبضه بم دستی مبنی بر برائت متهم را نقض و اسـتینافاً   

) ٢) فقـره ( ٥) کیلو گرام مت امفتامین طبق صراحت بند (٢,٥٢٠مین را در قبال قاچاق مقدار (مته
شـانزده ) سـال   -) کود جزا از ابتداء ایام نظارت و توقیفی گذشته شان بمدت (شانزده٣٠٣ماده (

حبس تنفیذی محکوم بمجازات نموده و هکذا در اتهام حیازت مهمات و یک بسته تروتیل مایع ثانیـه  
) کود جزا بمـدت  ٥٣٥) فیر مرمی کالشینکوف و پیکا طبق ماده (٧٥سوز پتاقی سوزنک و تعداد (

) کـود جـزا   ٥٣٥(شش ماه ) حبس تنفیذی و در قبال حیازت پنج قبضه بم دستی طبق صراحت (
بمدت پنج سال و یک ماه حبس تنفیذی طوری محکوم  بمجازات نموده که مدت (شـانزده سـال)   

) حبس محکوم بهای مت امفتامین مدت ششـماه حـبس از بابـت    ٢,٥٢٠بت (حبس تنفیذی از با
حیازت مهمات و مدت( پنج سال و یکماه ) حبس تنفیذی از بابت پنج قبضه بم دستی طبق صـراحت  

) کود جزا یکی پی دیگری باالی شان  قابل تطبیق و تنفیذ میباشد. همچنان طبق صـراحت  ٧٥ماده (
مهمات و بم های دستی نیز حکم شده است.) کود جزا بمصادره ٥٤٥ماده (

٢٥/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 
کیلوگرام هیروئین (٢٣،٥٠٠)هجده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

باالثر اطالع اداره اطالعات و تحقیقات دو تن از طرف موظفین پولیس مدیریت مواد مخدر والیـت  
یلو گرام هیروئین بدست امده و متعاقبـاً  ) ک٢٣,٥٠٠هرات گرفتار و از عراده مربوطه شان مقدار (

طبق اطالع اداره متذکره شخصی که مواد مخدر را جاسازی کرده  بود نیز گرفتارمیشود. متهمین به 
ارگانهای عدلی و قضایی معرفی و قضیه به محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مـواد  

به حضور داشت حقیقی طرفین قضیه ٢٥/١١/١٣٩٩مخدر راجع و محکمه در جلسه قضایی مورخ 
) ٥) کیلو گرام هیروئین طبق بنـد ( ٢٣,٥٠٠به اتفاق آرا دوتن از متهمین را در اتهام قاچاق مقدار (

) کود جزا از ابتدای ایـام نظـارت و   ٢١٤و٢١٣) کود جزا با رعایت مواد (٣٠٢) ماده (١فقره (
م دیگر را در اتهام معاونت قاچاق مواد مخدر هژده  سال حبس تنفیذی و مته–توقیفی به مدت هژده 

) کود جزا با رعایت مواد ٣٠٢) ماده (١) فقره (٥) کیلو گرام هیروئین طبق بند (٢٣,٥٠٠مقدار (
) کود جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت هشت سـال حـبس   ٢١٤و٢١٣) و مواد (٥٩(

) کود جزا به مدت شش مـاه  ٧٨٠) ماده (٢(تنفیذی و در اتهام قاچاق اموال مجاز مشروط طبق بند
) کود جزا مجموع مجازات داده شـده یعنـی    ٧٥حبس تنفیذی محکوم نموده که  با رعایت ماده (

) قـانون  ٣٢مدت هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی باالیش قابل تطبیق می باشد. و  نیزطبق ماده (

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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) کود جزا یک ٣٠٨های آن و طبق ماده(مبارزه علیه مواد مخدر چهار سیت موبایل معه سیم کارت 
) قانون مبارزه علیه مواد مخـدر  ١٩عراده واسطه تیلری حامل مواد مخدر قابل مصادره و طبق ماده (

) قانون اجراات جزائی به استرداد عراده مربوط به ١٣٨به محو مواد مخدر بدست آمده و طبق ماده (
ما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین قضیه محـول  برویت اسناد به مالکش اصدار حکم گردیده است. ا

محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر و مسکرات گردیده محکمه در جلسـه  
به اتفاق آراء در حال حضور داشت طرفین قضیه متکی به مـاده  ٢٥/١٢/١٣٩٩علنی قضائی مورخ 

ه علیه مواد مخدر و مسکرات فیصـله  ) قانون مبارز١٧) ماده (٢) قانون اجراآت جزائی فقره (٢٦٧(
محکمه ابتدائیه را در مورد دو تن متهمین تائید ودر مورد یکتن از متهمین نقض نمـوده و  اسـتینافاً   

) ٣٠٢)مـاده ( ١) فقره( ٥) کیلو گرام هیروئین طبق بند(٢٣,٥٠٠متهم را در قضیه  قاچاق مقدار (
جده ) سال حبس و در قضیه قاچاق اموال ) کود جزا بمدت (ه٢١٤و٢١٣کود جزا بارعایت مواد (
) کود جـزا  ٧٥) کود جزا بمدت (شش ماه ) حبس  و با رعایت ماده (٧٨٠مجاز شروط طبق ماده (

بمدت هژده سال  وشش ماه حبس محکوم به جزا نموده است. وهکذا بمصادره عراده حامل مـواد  
) قانون مبارزه علیه مواد ٣٢ماده () کود جزا و ٣٠٨مخدر و اشیاء مندرج فیصله متذکره طبق ماده (

) قانون اجراات جزایی به استرداد عراده و تحـویلی آن برویـت   ١٣٨مخدرو مسکرات وطبق ماده (
اسناد اصولی به مالک اش  اصدار حکم شده است.  

فعالیتهای قضایی دیوانها امنیت عامه محاکم والیت در راستای رسیدگی بـه جـرایم   گزارش
خدر مسکرات و مواد م

. گزارش١
مبارزه عليه مسـكرات و مـواد   و ابتدائیه شهری در راستای استینافدیوانهای امنیت عامه محاکم 

مواد مخدر را مورد رسـيدگي قضـائي   قاچاق مربوط به جرمی ) دوسيۀ ٥٧تعداد (به والیات مخدر
گرفتار و انتقال مواد مخدربه اتهام قاچاق نفر) ٥٩در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد (که قرار داده 

) نفر مورد ٥٧) تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت یافته و (٢شده و از این تعداد (
محاکمه قرار گرفته و به مجازات های مختلف حبس قرار ذیل محکوم گردیده اند.

 نفر.٩سه ماه الی یکسالحبس
 نفر٤١سال حبس یکسال الی پنج.
  نفر.٧سال  ١٦سال الی  ٥حبس
 انـواع مـواد   ) کیلوگرام٢١٤،٦٨مقدار (حکم به محو همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر

شده است.مخدر نیز صادر 
دالر آمریکائی میشود١٢٣٠(بالغ بهمجموعه مجازات نقدی محکومین (.

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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مبارزه با ات درراستای والیاجراآت دیوان های امینت عامه محاکم ) بیانگر آمار٣جدول شماره (
مسکرات و مواد مخدرجرایم

تصمیم قضائی

مقدار مواد

تعداد قضیه

نوع قضیه

شماره محکمه مربوطه
تعداد محکومین به حبس تنفیذی تعداد محکومین

جزای نقدی

تعداد بری الذمه

تعداد متهم

٣٠-٢٠
حبسسال 

١٦
-٢٠

سال 
حبس

٥
-

١٦
حبسسال 

١ -
٥

س
سال حب

سه 
ماه الی یکسال

١ ٧ ١ ٩ ٩ ١٠٥,٥ ٩ چرس ١
دیوان امینت عامه محکمه 

استیناف والیت پنجشیر از تاریخ 
الی ١/١١/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩

١ ١ ٢ ٢ ١٤,٥ ٢ چرس ٢
دیوان امینت عامه محکمه ابتدائیه  

تاریخ والیت پنجشیر از 
الی ١/١١/١٣٩٩

٣٠/١١/١٣٩٩

٢ ٣ ٥ ٥ ٤١,٨ ٥ چرس ٣
دیوان امنیت عامه محکمه 

استیناف والیت پکتیا از تاریخ 
١/٩/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩٣الی ١ ٤ ٤ ٢٦gr ٤ مت امفتامین ٤

٤ ٤ ١ ٥ ٣٠gr ٤ هیروئین ٥
١ ٢ ٣ ٣ ١٣٠gr ٤ هیروئین ٦ دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه 

شهری والیت پکتیکا 
٣٠/٩/١٣٩٩الی ١/٧/١٣٩٩

٢ ١ ٣ ١ ٤ ٢,٠٥ ٥ چرس ٧
١ ١ ١ ٤٠٩gr ١ تریاک ٨

١ ٢ ١ ٤ ٤ ٢,٢١ ٤ هیروئین و 
شیشه ٩ دیوان امنیت عامه محکمه 

استیناف والیت کندز ازتاریخ 
الی ١/١٠/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩
٩ ١ ١٠ ١٠ ٤٠،٤٧ ٧ چرس ١٠
١ ١ ١ ٣gr ١ مت امفتامین ١١
١ ١ ١ ٢,٧٠ ١ تریاک ١٢

١ ١ ١ ٤٠gr ١ چرس ١٣
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه  

والیت تخار ازتاریخ 
الی ١/١٠/١٣٩٩

١٥/١٠/١٣٩٩
١ ١ ٢ ٥٩٥ ٢ ٧٨ gr ٢ چرس ١٤ دیوان امنیت عامه محکمه 

استیناف  والیت تخار ازتاریخ 
الی ١/١٠/١٣٩٩

١٥/١٠/١٣٩٩
١ ١ ١ ٣gr ١ ئینهیرو ١٥

١ ١ ١ ٥gr ١ مت امفتامین ١٦
٣ ٣ ٣ ٣ چرس ١٧ دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه  

والیت کندز ازتاریخ 
الی ١/١٠/١٣٩٩

٣٠/١٠/١٣٩٩
١ ١ ٧١٢ ١ ١ Kتابلیت  ١٨

١ ١ ٥١٨ ١ ٢،٠٨ ١
مت امفتامین ، 

هیروئین ، 
تریاک و چرس

١٩
حکمه دیوان امنیت عامه م

استیناف  والیت کاپیسا ازتاریخ  
الی ٢/١٢/١٣٩٩

٣٠/١٢/١٣٩٩
٧ ٤١ ٩ ٥٧ ١٢٣٠ ٢ ٥٩ ٢١٤،٦٨ ٥٧ مجموعه

در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر ااجمالی از فعالیته
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نمونه های از خالصه احکام صادره محاکم :
٥/١٢/١٣٩٩حکم مورخ 

گرام چرس ٨٠٠م قاچاق مقدار یکسال و یکماه حبس به اتها
گرام چرس خام را از مرکز گردیز به طرف قریه شیخان انتقاـل مـی داد. در   ٨٠٠یکتن  که مقدار 

ساحه شیخان باالفعل با مواد متذکره از طرف پولیس مبارزه علیه مواد مخدر گرفتار و به ارگانهـای  
ری والیت پکتیا گردیده محکمـه در  عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه محول محکمه ابتدائیه شه

در حال حضور داشت طرفین متهم را در قضیه خرید وفـروش  ٦/١١/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ 
قانون اساسی کشور ٢٥کود جزا و ماده ٥مواد مخدر نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق ماده 
١فقـره  ٤طبق حکم بند ) گرام چرس ٨٠٠بری الذمه دانسته و در قضیه قاچاق مواد مخدرمقدار (

کود جزا بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده اسـت. قضـیه   ٣٠٥ماده 
نسبت عدم قناعت متهم محول دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت پکتیا گردیده محکمـه در  

ـ  ٥٤خویش با اتفاق آرا طبق هدایت مـاده ( ٥/١٢/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ  کیل و ) قـانون تش
) قانون اجراات جزایی فیصله محکمه ابتدائیه ٢٦٧) ماده (١صالحیت قوه قضائیه و طبق حکم فقره (

را تائید نموده است.
١٧/١٢/١٣٩حکم مورخ 

کیلو گرام چرس ٨سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
بر اینکه یک بالثر معلومات واصله  به قوماندانی امنیه ولسوالی مکنی در مورد یک شخص مبنی 

مقدار مواد مخدر نوع چرس را در منزلش جابجا نموده،. مسوولین موظف داخل  اقدام شده و منزل 
متهم را مورد تفتیش قرار داده که در نتیجه به تعداد نه پاکت مواد مخدر از منزلش بدست می آید. و 

امنیت عامه ابتدائیه متهم دستگیر به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد. قضیه محول دیوان 
خویش به اتفاق آرا ٢٩/١٠/١٣٩٩شهری والیت پکتیا گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

کود جزا از ابتدای ٣٠٥) ماده ٦کیلو گرام چرس طبق حکم بند (٨متهم را در قضیه قاچاق مقدار 
ه و طبق حکم ماده ایام نظارت و توقیفی به مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به جزا نمود

) قانون مبارزه علیه مواد مخدر  به مصادره مواد بدست آمده نیز اصدارحکم شده است. اما ٣٢(
قضیه بالثر  عدم قناعت متهم قضیه محول دیوان امنیت عامه محکمه استیناف گردیده محکمه در 

کی به ماده به اتفاق آرا در حال حضور داشت طرفین قضیه مت١٧/١٢/١٣٩٩جلسه قضایی مورخ 
) قانون اجراات جزایی فیصله ٢٦٧) ماده (٣) قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و طبق بند (٥٤(

) ٨دیوان امنیت عامه شهری والیت پکتیا را استینافآ تعدیل و متهم را در قضیه قاچاق مواد مقدار (
) ١٢-٧-٨بند () کود جزا با رعایت ٣٠٥) ماده (١) فقره (٦کیلو گرام چرس طبق حکم بند (

) کود جزا بمدت سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.٢١٣) ماده (٢فقره (

ری ومواد مخدر در راستای مبارزه با فساد اداااجمالی از فعالیته


