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 لهایآازمتحدالم

  ستره محکمه   
  

   ١٣٨٩ر٧ر٢٠مورخ  ٢٣٥٣ و ٢٢٨١متحد المال شماره 
  :وراي عالي داراالنشاي ش

  :رياست محکمه استيناف جرايم ناشي از فساد اداري مراتب ذيل رااستهدا نموده اند 
 ٥٣٧- ٤٨٤دررابطه به جريمه معادل اصل وجه حيف و ميل شده درغدر متحد المال ( 

  :مقام شوراي عالي ستره محکمه چنين مشعر است  ١٣٦٠ر١٠ر١١مورخ 
قانون مذکور  ٢٧٣طبق ماده . جزا مطابقت دارد قانون  ٢٦٨درانعده قضاياييکه با ماده 

تابع پرداخت جريمه معادل دانسته شده در ساير حاالت  و موارد بادرنظرداشـت همـان   
تنها به استرداد انچه ازمال دولت حيف و ميل گرديده است قابل حکم ميباشد   ٢٧٣ماده 

  . مق ميباشد نقل متن مکمل متحد المال فوق الذکر ضميمه بوده قابل تامل و تع
صرف موارد غدر و  ١٣٨٦سيمينارعالي روساي محاکم سال  ٥١توضيح پرسش شماره  

اختالس را ازهم تفکيک نموده است امادرمورد جريمه معادل در قضـاياي غـدر دران   
دررابطه به قضاياي غدر درفيصله هـاي محـاکم تشـتت و    . تذکري بعمل نيامده است 

ف به رد اصل و جه غدر شده اصدارحکم مينماينـد  دوگانگي به نظر ميرسد تعدادي صر
وتعدادي هم عالوه از رد اصل وجه غدر شده به پرداخت جريمه معادل نيز اصـدارحکم  

  . مينمايند 
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روي جريان فوق بخاطر تطبيق يکسان مفاد مواد قانون و ايجاد هماهنگي در فيصله هـاي  
  .)هدايت ميباشيم محاکم احترامانه  در ارتباط موضوع فوق استهداء طالب 

  :رياست تدقيق و مطالعات در زمينه نظر خويش را چنين ابراز داشته اند 
به نظر ما مدققين از مالحظه  فصل مربوط به اختالس وغدر و متحد المال ستره محکمه ( 

قبلي بر ميايد که درموارديکه اختالس مطرح باشد مجـرم   هاي وقت و سيمينار هاي سال
نه به رد مـאل و جزاي نقدي معادل اموאل اختالس شده  ياآنچه کـه  عالوه برجزاهاي معي

که از لحاظ لغوي بـه  از مـאل دولت تحت تصرف خوددراورده محکوم ميگردد و غدر 
بي وفايي و عهد شکني ميباشد در قاموس اصطالحات حقوقي چنين تعريـف  معني خيانت،

ن از طرف موظفين خدمات آاخذ تکت پولي يا مصارف بيشتر ازحد قانوني :گرديده است 
نچه که دران خيانت نمـوده  آلذا روي جريان فوق مجرم ان به جزاي نقدي معادل .عامه

  . )محکوم نميگردد
مقام محتـرم   ١٣٨٩ر٧ر٦ن به جلسه مورخ آمطلب مورد استهدا و نظر تدقيقي مرتب بر

ر هدايت ذيل صـاد  ١٣٨٩ر٧ر٦ – ٧٠٣شوراي عالي تقديم و مقام عالي قرار مصوبه 
  :فرمودند 

نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات  تاييد شد  موضوع به جميع محـاکم و مراجـع   ( 
  . )ذيربط طور متحد المال اخبار گردد
   ١٣٨٩ر٨ر١مورخ  ٢٥٧٥الي  ٢٥٠٢متحد المال شماره 

  :داراالنشاي شوراي  عالي 
  :يم نمود را به مقام محترم شوراي عالي تقد ذيلداراالنشاي شوراي عالي پيشنهاد 

تعيـين   ر اجع به يکعده محاکم نسبت تحت دوران بودن قضاياي قتل و عدم معلومات( 
نرخ ديت استهدا نموده بودند  تا اندازه نرخ ديت به پول افغاني تعيين گردد باالثر مقـام  
محترم ستره محکمه به رياست تدقيق و مطالعات وظيفه سپردند تا جهت توحيـد مرافـق   

تواي رياست افتاي ستره محکمه طرح هاي تصاميم مربوط درموردديت قضايي بر اساس ف
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 .را درادوار مختلف قضايي تحت مطالعه قرار داده نظر مشخص خويش را ابراز دارنـد  
 ١٣٨٩ر٤ر١در زمينه انجام و نظر شانرا به جلسه مورخ  را اداره مذکور مطالعات خويش

 هدايت ذيل ٢٤٥ضمن مصوبه شماره ان مقام محترم  که مقام محترم شوراي عالي تقديم
  :صادرنمود  را
داراالنشاء شورايعالي به مقصد توحيد مرافق قضايي قيمت خريد في گرام  نقره خـالص  ( 

را طي شش ماه اول و هم شش ماه دوم سال ازدافغانستان  بانک مطالبه نموده و بعد نرخ 
شود تثبيـت نمـوده   گرام مي ٣٢٢٠٠وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره راکه معادل 

حسب هدايت مصوبات کميسيون دوم سيمينارروساي محاکم واليـات منعقـده  سـال    
نشريه سيمينار مذکور براي سال بعد در محاکم مرعي االجرا   ٤٥مندرح صفحه  ١٣٤٧

مصوبه هذا طور متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد تا طي مراحل . قرار داده شود 
  . )ايت تاريخ حدوث جرم قتل اجراات شود فوق کمافي السابق بارع

ضمن اخبار هدايت فوق به تمام محاکم محترم استيناف واليات درمورد نرخ وسطي خريد 
از رياست عمومي د  ١٣٨٨في کيلو گرام نقره جيد طي ششماه اول و ششماه دوم سال 

-١٧٥ماره دافغا نستان بانک طي نامه ش. افغانستان بانک معلومات مطالبه گرديده است 
  . چنين معلومات ارائه داشته اند  ١٣٨٩ر٧ر٣مورخ  ٩٦٦

نرخ نقره نزداين اداره وجود ندارد  ولي حسب تقاضاي اداره محترم ارقام که ازمارکيت ( 
 ١٣٨٨مده نشان ميدهد که اوسط نرخ في گرام نقره در شش ماه اول سال آلندن بدست 

 ١٣٨٨ام نقره در ششماه دوم سال افغاني و اوسط نرخ في گر)  ٢٢ر٥٢٧٤٨(معادل  
افغاني ميباشد بنا موضوع به شما ارقام است طوريکـه الزم  )  ٢٦ر٩٠٣٠٩(معادل مبلغ 

  . )ميدانند اجراات خواهند فرمود 
بر  اساس معلومات ارائه شده ازجانب بانک مذکور نرخ خريد مقدار هفت هزار مثقاـل  

بـالغ بـر    ١٢٨٨ماه اول سال گرام ميشود طي شش  ٣٢٢٠٠نقره خالص که  معادل 
افغاني )  ٨٦٦٢٧٩ر٤٩٨(مبلغ   ١٣٨٨افغاني در ششماه دوم سال )  ٧٣٥٦٨١ر٤٥(
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  ٧٣٥٦٨١ر٤٥جمع   ٨٦٦٢٧٩٤٨:( محاسبه گرديده که نرخ وسطي  ان حسب ذيل 
افغاني ميشود که حسـب مصـوبات سـيمينار    )  ٨٠٠٩٨٠ر  ٤٧( بالغ بر )  ٢تقسيم 

مـدار اعتبـار    ١٣٨٩درجريان سال  ١٣٨٨سال  نرخ وسطي ٤٧روساي محاکم سال 
مقام محترم شوراي عالي مورد تاييد  ١٣٨٩ر٤ر١مورخ  ٣٤٥دانسته شده و قرار مصوبه 

واقع گرديده است  نرخ ديت فوقاً  سنجش و سوابق مربوط ضميمه هذا غرض مالحظه  و 
  . )صدور هدايت مقام تقديم است انچه هـدايت فرمايند تعميل ميگردد 

  :در زمينه چنين هدايت فرمود  ١٣٨٩ر٧ر١٣ -٧٣٧عالي قرار مصوبه  مقام
شـوراي   ١٣٨٩ر٧ر٢مورخ  ٢٤٥ازا نجا که د افغانستان بانک به پيروي از مصوبه ( 

 ١٣٨٨عالي نرخ وسطي في گرام نقره خالص را  طي ششماه اول و ششماه دوم سـال  
 ٣٢٢٠٠الص که معـادل  تعيين و براساس ان نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره خ

گرام ميشود  بارعايت مصوبه کميسيون دوم سيمينار روساي محاکم واليات منعقده  سال 
افغاني سنجش ) ٨٠٠٩٨٠ر٤٧(نشريه سيمينار مذکور مبلغ  ٤٥مندرج صفحه  ١٣٤٧

  . گرديده است 
متن مصوبه بـه  . تصويب شد  ١٣٨٩بنابر ان مبلغ متذکره به حيث نرخ ديت براي سال 

تمام محاکم متحد الماالً اخبار و درمجله قضا وجريده ميزان به توحيد رويه قضايي  مقصد
  . )نشر شود 

  ١٣٨٩ر٨ر٥مورخ  ٢٦٤٩الي  ٢٥٧٦متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  :چنين هدايت فرمودند  ١٣٨٩ر٧ر٢٨مقام محترم ستره محکمه تحت حکم مورخ 
تره محکمه باالثر استهداات واصـله ويـا تجـويز    ازانجاييکه مصوبات شوراي عالي س( 

شوراي عالي مبني بر رهنمايي محاکم در سطح کشور به مقصد توحيد مرافـق قضـايي ،   
تنظيم يکسان اموردرمحاکم ساده سازي اجراات و تسريع ان ، پيوسته متحد المـاالً بـه   

محاکم  مربوط تعميم محاکم اخبار و تا کيد بعمل ميايد که متن مصوبات بالاستثنا به تمام 
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افته تا هدايت صادره درکمترين فرصت  بدسترس هرمحکمه ابتدائيه و ديوانهاي مربـوط  ي
ان قرار گيرد ولي احساس ميگردد که برخي محاکم استيناف بنابر مشـکالت  تخنيکـي   

  . هنوز هم به تعميم عاجل متحد المال ها به ديوانهاي محاکم ابتدائيه توفيق نيافته اند 
قصد تسهيل دراجراات و تسريع وصول مصوبات به محاکم  ،  به رياست داراالنشاي به م

شوراي عالي هدايت داده ميشود تا متحد المالهاي صادره را به تعداد ديوانهاي محـاکم  
استيناف و محاکم ابتدائيه مربوط تکثير نموده  و ضميمه متحد المالهاييکه به رياست هاي 

ر ميگردد بفرستند تا رياست هاي محترم محاکم استيناف انرا محاکم استيناف واليات صاد
 به ديوانهاي محکمه استيناف و محاکم ابتدائيه وديوانهاي مربوط ان رسماً وعاجالً ارسال

  . نمايند 
رياست هاي محترم نشرات و مالي و اداري درتحقق اين مامول  باداراالنشا شوراي عالي 

  . )همکاري مستمر بعمل اورند 
يت صادره فوق اخبار گرديد تا منبعد کاپي اضافي متحد المالهاييکه به تعداد ديوانهـا  هدا

محاکم ابتدائيه  تحت اثر شما تهيه گرديده و ضميمه متحد المال صادره عنواني انرياست 
محترم فرستاده ميشود انهارا عاجالً به منظور تعيين هدايت فوق ، تسريع و تسهيل تعمـيم  

استهاي ديوان محکمه محترم استيناف و محاکم ابتدائيه و انعده ديوانهاييکه انها رسماً به ري
  .درمحاکم ابتدائيه تشکيل گرديده اند ارسال نمايند

  ١٣٨٩ر٨ر١١مورخ   ٢٧٢٣الي  ٢٦٥٠متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

يل هدايت ذ ٧٦٠قرار مصوبه  ١٣٨٩ر٧ر٢٠مقام محترم شوراي عالي طي جلسه مورخ 
  :را صادرفرمودند

ازانجا که بعضاً  به مشاهده ميرسد مدعي عليه دردعاوي به محکمه حاضر نگرديـده و  (  
تعلل مينمايد  و درنهايت باعث تاخير دررسيد ه گي به همچو قضايا شده و ازجانبي مدعي 
اصرار به رسيد ه گي دعوي خود دارد ، بنابران شوراي عالي با تاکيدبر توضيح شـماره  
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سـيمينار   ١٣٥در برابر پرسش رياست محکمه استيناف ننگرهار  مندرح صـفحه   ١٥
چنين تجويز اتخاذ نمود کـه   ١٣٨٦عقرب سال  ١٧-١٢روساي محاکم منعقده تاريخ 

  :قانون اصول محاکمات مدني که چنين مشعر است  ١٥٨حسب ماده 
ويـا بارعايـت    هرگاه مدعي عليه بعد ازتقديم عريضه به اثرجلب اصالً حاضر نگردد ( 

اجراات و بعد از منقضي شـدن  ) جلب واحضار –اطالع ( احکام فصل هشتم اين باب 
ميعاد معينه يکي از اقارب درجه اول ، زوج يا زوجه غايب را وکيل تعيـين و دعـوي را   

  :قانون مذکورچنين امده است  ١٥٩و درماده  ) رسيده گي نمايد 
وج يازوجه وي حايز شرايط وکالت نبوده يـا  در صورتيکه اقارب درجه  اول غايب ، ز( 

ارنوאل مدني را به اقارب وي از قبول وکالت امتناع ورزد به اثر تجويز تحريري محکمه 
  .)يد ه گي مينمايد ث وکيل غايب تعيين و دعوي رارسحي

مواد قانون مذکور را بادرنظرداشت مصوبه  –باالثر محاکم در رسيد ه گي قضاياي مشابه 
  .مذکور رعايت نموده وازالتواي رسيد ه گي قضايا جلو گيري نمايند سيمينار 

جع مربوط متحد الماالً اخبـار  سريع اجراات به تمام محاکم و مرامصوبه فوق به مقصد ت
  . )گردد 

  ١٣٨٩ر٤ر٢٨مورخ  ١٥٤٧-١٤٧٥متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

متقاضيان تجديد نظر برفيصله هاي قطعي چنانچه محاکم محترم درجريان اند ، درخواست 
محاکم که بداخل ميعاد معينه توصل ميورزد ، اجرات مقدماتي درمورد انها  زماني اغـاز  
ميابد که مراجع مربوط از تطبيق همچو فيصله ها رسماً به داراالنشـاي شـوراي عـالي    

بـر تصـرف     لي اکثر متقاضيان تجديد نظر تطبيق فيصله هارا مبنـي و. اطمينان بدهند  
بال تجديـد  ـمحکوم بها توسط محکوم له باارائه داليلي موجب ضياع حقوق شان در ق

نظرخواهي دانسته  خواهان وضع محدوديت هايي در زمينه الي معلوم شدن نتيجه تجديـد  
  . نظر خواهي شده اند 
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حينيکه موضوع حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه به مقام شـوراي عـالي سـتره    
هدايت ذيل را  ١٣٨٩ر٤ر١٥-٤٠٠قديم گرديد در زمينه قرار مصوبه شماره محکمه ت

  :صادر فرمودند 
کيد بر مصوبات شوراي عالي مبني بر تطبيق فيصله  هاي قطعي  بر محکوم عليه که با تأ( 

به همه حال قابل تطبيق است تا محکوم بها به محکوم له تسليم  گردد ولي در صـورت  
بر ليه ، محکوم له در محکوم بهاي غير منقول تصرفات مبني تجديد نظرخواهي محکوم ع

نظرخـواهي   ، تغيير و تخريب را الي زمان نتيجه تجديـد بيع قطعي ، بيع جايزي ، تعمير
ادارات حقوق وزارت عدليـه ازمحکـوم لـه درهمچـو مـوارد      .اعمال کرده نميتواند

به جميع محاکم  و  موضوع. استحضاري اخذ و مقام ستره محکمه رادرجريان قراردهند 
  . )مراجع ذيربط اخبار گردد 

  ١٣٨٩ر٧ر١١مورخ   ٢١٣٣-٢٠٦١متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  :رياست محکمه استيناف واليت لوگر مراتب ذيل را استهدا نموده است 
چون در قانون اجراات جزايي موقت براي محاکم ضمانت احضا رمجرم توسط ضامنش ( 

ت قانوني وجود ندارد  ولي عمالً درا کثر وقايع جرمي از قبيل جرم جنايـات  کدام صراح
ارنوالي محترم ياقبل از محاکمـه  ويـا بعـد    وجنحه و قباحت متهمين قضايا از طرف 

قانون اجـراات   ٤٠٠ازفيصله محکمه ابتدائيه به ضمانت احضار سر و يا طبق حکم ماده 
زمانيکه دوسيه جات متهمين . رها گرديده اند  جزايي سابقه به کفالت باالمال از محبس 

کره غرض غور و بررسي قضايي استينافي به ديوانهاي محـاکم اسـتيناف مواصـلت    ذمت
و ازمرا جـع   دادهميورزد  محاکم استيناف قضاياي متذکره را تحت بررسي قضايي قرار

فساد اداري امنيتي متهمين را تحت جلب قرار ميدهند  بالخصوص در قضاياي جنايات ويا 
محکمه جرايم ناشي  وويا قاچاق سنگ قيمتي کروميت به طور مثال در ديوان امنيت عامه 

رئيس شرکت ويکتعداد شرکاي جرمـي اش تحـت   ) الف ( از فساد اداري قضيه باتهام 
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بررسي قضايي استينافي قراردارد ، محکمه ابتدائيه درحاليکه کميت اختالس در قـرارداد  
دالر امريکايي ميباشد به برائت شان حکم نموده عالوه بران  متهم ياد  بيشتر از سه مليون

شده با استفاده ازموقف قراردادي يک تعداد دکاکين ملکيت رياست حج و اوقاف واليت 
قطعي باالي مردم بفروش رسانيده حال متهم مذکور وهم ضـامن   تبه بيع وبا نيز لوگر را

  . اضر نگرديده اند وي الدرک بوده با وجود جلب هاي مکرر ح
  :محکمه محترم استيناف باارائه مثالهاي مشابه ابراز عقيده کرده 

ن تامين گردد  و مجرمين از تطبيق آبه نظرمايان بهترخواهد بود تا عدالت به شکل بهتر ( 
مجازات فرار نه نمايند اگردرمورد اخذ ضمانت ها ازمجرمين و متهمين قيودات قانوني ويا 

نچه  الزم آنهم مقامات عاليه  صالحاً درمورد هرآب گردد بهترخواهد بود بان ترتيآلوايح 
  . )دانند مايان رارهنمايي قانوني نمايند و هدايت فرمايند 

ن اداره  گرديد آمسئله مورد بحث غرض تدقيق به رياست محترم تدقيق و مطالعات محول 
  :و در زمينه چنين ابراز نظر نمودند 

ت بالمال درکدام مورد جواز دارد و درکدام مورد جواز نـدارد در  درمورد اينکه کفال( 
ن صراحت دارد و ازاينکه کسانيکه آقانون اجراات جزايي و جدول منضمه  ٩٧باره  ماده 

درهمچو موارد ضامن ميگردند و شخص تحت ضمانت خويش را به مـرا جـع عـدلي    
يـد ،  آاي مجـرمين مـي   وقضايي احضا رنمي نمايند درحکم اتهام فرار محبوسين و اخف

ن احکام غيابي و موارد ان آدرغير . محکمه  باضامن طبق صراحت قانون جزا رفتارنمايد 
  .)ن عيار سازند آدر قانون اجراات جزايي تسجيل يافته محاکم اجراات خويش را طبق 

مقام محترم شوراي عـالي تقـديم    ١٣٨٩ر٦ر٢٣جريان فوق بالتفصيل به جلسه مورخ 
  . هدايت ذيل صادر گرديد  ١٣٨٩ر٦ر٢٣مورخ  ٦٤٦مصوبه باالثر قرار 

نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است ، به مقصد  توحيد مرافق قضايي به کافه ( 
  . )محاکم متحد الماالً اخبارگردد 
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   ١٣٨٩ر٨ر٥مورخ  ٢٦٤٩الي  ٢٥٧٦متحد المال شماره
  :داراالنشاي شوراي عالي 

يت فارياب باالثر اسـتهدائيه محکمـه ابتدائيـه ولسـوالي     رياست محکمه استيناف وال
  :پشتونکوت مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند 

قـانون اصـول    ٨١درمورد اينکه اشخاص عادي مدعي عليه قرار گيرند مفهوم ماده  ( 
محاکمات مدني صراحت داشته و درحصه منسوبين قواي مسلح و غيره کارمندان دولتي 

  . ن مذکورمرعي االاجرا دانسته شده است قانو ٨٥دستورماده 
مگر راجع به محصالن ، سربازان و متعلمين  که دردعوي حقوقي مدعي عليه واقع گردند 

در باره سه گروپ اخير الذکر طالـب هـدايت    بناًء. قانون مذکورمسکوت عنه ميباشد 
است لطـف   ميباشيم که درکدام کتگوري شامل و محتوي کدام ما ده  برانها قابل تطبيق

  .)نموده موضوع را مشرحاً هدايت خواهند نمود
رياست محترم تدقيق و مطالعات مطلب مورد استهدا را تحت مطالعه تـدقيقي قـرارداده   

  . ورده اند آچنين ابراز نظر بعمل 
ازجريان برميايد که استهدائيه در باره عدم صراحت محل حل وفصل دعاوي حقـوقي  (  

نها مسکوت  تلقـي  آان و متعلمان با  ذکر کلمه تذکر ازنام مربوط به محصالن ، سرباز
قانون اصول محاکمات مدني به صـورت کـل    ٨٦و  ٨١گرديده است  اما مفهوم ماده 

ا گر محصالن و سربازان و متعلمان در محل دور از سکونت اصلي . روشن وواضح است
سربازي مصروف اند ، شان قرارداشته باشند درهمان محالتي که به شغل تحصيل ، تعليم و
  . )درهمان محالت به حيث مدعي عليه درمسايل حقوقي قرار ميگيرند 

به مقام  ١٣٨٩ر٨ر٤حينيکه محتوي استهدائيه  ونظر تدقيقي مرتب برآن به جلسه مورخ 
هدايت ذيل را  ٨٠٠محترم شوراي عالي تقديم گرديد ، پس از بحث درزمينه قرار مصوبه 

  :صادر فرمودند 
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رائه شده به جميع محـاکم طـور   است محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد نظر انظر ري( 
  . )المال اخبار گردد متحد

  ١٣٨٩ر٨ر٢٠مورخ  ٢٨٦٥الي  ٢٧٩٥متحد المال  شماره 
  :داراالنشاي شوراي  عالي 

  :رياست محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را استهدا نموده اند 
خط شرعي براي اشخاصي که به حيث تحويلـدار و   درمورد ترتيب تضمين –محترما ( 

معتمد درادارات دولتي مقرر ميشوند ايجاب مينمايد تا ازجايداد هاي شان که داراي قباله 
شرعي و ثبت دفاتر اساس امالکي بوده باشد تحت تامين دولت قرارداده شـود کـه در   

دررهنمـاي  صورت مديون شدن جايداد شان بفروش رسيده وقرض دولت تحصيل گردد 
وثايق تحرير شده که درحين ترتيب تضمين خط بايد پلوان  شريکان اقرارنمايند که اگـر  
ضامن مقروض گرديد جايداد مذکور آنرا در بدل وجـه تضـمين خريـداري مينماينـد     

  .تادرتحصيل قرض دولت مشکلي رونما نگردد
بت دفاتر اساس هرگاه پلوان شريکان چهار طرف هيچکدام ازملکيت خود قباله شرعي و ث

دراختيارداشـته باشـند و   ) غيررسـمي  ( امالک را نداشته باشند بلکه اسناد عرفي سفيد
همجوارآن ووکيل گذر و اهالي قريه ملکيت مقران و پلوان شريکان راتصديق نمايند ايـا  
اقرار پلوان شريکان  مذکور مبني برخريداري ملکيت مندرج تضمين خط مـذکور درج  

ميتواند ياخير ؟ و اگر اقرار مقران مذکوردرج وثيقه شـرعي نشـود   وثيقه  شرعي شده 
درموردحل مشکل همجوار ها چه راه حلي وجود دارد و هرگاه غير از پلوان شريکان که 
جار مالصق نباشند اما درهمان قريه و درهمان گذر و ناحيه جايداد داراي قبالـه شـرعي   

ا ميشود که اقرار اشخاص مذکور را به وثبت دفاتر اساس امالک رابدست داشته باشند آي
ارتباط تضمين خط مذکور درج وثيقه شرعي بداريم يا خير اميد است  درزمينه ايـن اداره  

  .)رارهنمايي فرمايند 
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. رياست تدقيق و مطا لعات پس از مطالعه  تدقيقي براستهداء نظر شانرا ارسال داشته اند 
ياست تدقيق و مطالعات بـه جلسـه  مـورخ    حينيکه مطلب مورد استهدا ء توام با نظر ر

مقام محترم شوراي عالي تقديم شد  مقام عالي پس از بحث درزمينه قـرار   ١٣٨٩ر٨ر٤
  :هدايت ذيل را صادر فرمودند  ٧٩٩مصوبه  

دررابطه به استهداء محکمه استيناف واليت هرات داير برچگونگي ترتيب تضمين خط ( 
يا تحويلدار مقرر ميشوند توضيح داده شد که شرعي براي اشخاص که به صفت معتمد و

درخصوص چنين افراد قواعد مندرج لوايح ضمانت خط ها  بخاطر حصول بعدي ديـون  
صراحت تام داشته  و برعالوه با توجه به اينکه دولت به موجوديت جايداد متعهد اعتمـاد  

ين  تامين حقـوق  کرده وجايداد اش را به تضمين ميگيرد  بناء وثيقه مسجله  در زمينه مب
دولت بوده تعهد وي درج اقرار پلوان شريکان با همجواران ملکيت ضامن نيز دروثيقـه  
عليحده اقرار خط شرعي صورت ميگيرد ممانعتي ندارد و منحيث وثيقه متمم ضمانت خط 

  .)قرار ميگيرد  موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد
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  :پژوهش ونگارش 
  »ژوبل«محمد عثمان

  
  اتالف وتسبیب درحقوق 

  مدنی افغانستان
  

واحکام تسبیب ) ٧٦٠(الی) ٧٥٨(قانون مدنی افغانستان  احکام اتالف مال راطی مواد
  .بیان نموده است)  ٧٦٤(و) ٧٦٣(راطی مواد

شخصی که مال غیر را تلف نماید،بضمان ضررناشی ازآن « ) ٧٥٨(بموجب  حکم ماده 
ورت اجتماع مباشر ومتسبب، درص« ، ) ٧٦٣(وبه اساس حکم ماده  » مکلف می باشد

 هردودرصورت اشتراک،. امن شناخته میشودازآنهاکه متعدی یامتعمد باشد، ضهریکی 
تصریح  شده ) ٧٦٤(درماده وطوریکه  . »ته می شوندمشترکاً به تادیه ضمان مکلف پنداش

می شود که فعل اومنجر به متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته « است،
  .»وقوع ضرر شده باشد

همانگونه که در قانون تصریح گردیده  ونیز در مباحث فقهی بیان شده است ، اتالف مال 
یابطورمباشرت ویاازطریق تسبیب صورت می گیرد بنابران بهردو موضوع  تماس گرفته 

  .میشود
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  :مفا هیم کلی  درمورد اتالف وتسبیب
هالک کردن به معنای نابودکردن،)تلف(در باب افعال از ریشهءصاتالف در لغت م 

وازبین بردن است وتعریف دیگری که از نظر لغت باین واژه  داده شـده عبارت است 
  ) . ١(»هالک شدن، نیست شدن و تباه شدن«: از

نتفاع ، به عبارت است ازاخراج چیزی ازحیز ا« وازنظر مفاهیم فقه و قانون اتالف         
تقریباً به  اصطالح فقهاء اتالفوی که منفعت مطلوب ومعمول آن ازبین برود،درنح

ف مال اتال. هم بکار می رود) ازبین بردن ( واستهالک ) ه کردن تبا( معــنای افساد
در شرع اسالم حرام واتالف کننده ضامن است ، دیگری که باعمد صورت گیرد،

  )٢.( »هاء گناه است امااتالف مال خویش نیز ازنگاه بسیاری از فق
مطالعه میشود، این ) اتالف وتسبیب(اتالف مال، درشریعت وقانون زیر عنوان         

مورد مطالعه ) مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم(موضوع درحقوق موضوعه درردیف 
، اتکاء ) کسیکه موجب زیان دیگری میشود مسئوول جبرآن آن است(بوده برقاعدهء 

  .متشکل است) لیتونظریه مسئو(و ) نظریه تقصیر: (دارد و از دو جزء
فاعل زمانی مسئوول خسارت ناشی ازعمل خود است که «مطابق نظریه تقصیر         

درارتکاب آن تقصیر نموده باشد بنابران نظریه تقصیر شرط اساسی مسئوولیت مدنی 
  ) ٣(» .میباشد

اتالف یک چیز « است از مجلةاالحکام اتالف بالمباشرت عبارت) ٨٨٧(بموجب  ماده
  .گفته میشود» بالذات، کسیکه این کار راشخصاً انجام میدهد فاعل مباشر

                                                      
ودانشنامه حقوق )  ٤١٠(، ص ) ١٣٤٤انتشارات جاویدان ، : تهران. (فرهنگ عمید. حسن عمید - ١

  ). ١٤٥(خصوصی  جلد اول ، ص 
  ).٥٤(جلد اول  ص :  نامه حقوق خصوصیدانش - ٢
انتشارات کتابفروشی  اسالمیه  : تـهران .(ی  جلدا ول حقوق مدندوکتور سید حسن امامی ،  - ٣

  ).٣٩٠(، ص )  ١٣٤٧چاپ آفسیت اسالمیه  
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شخص « مجلة االحکام ، اتالف بالسبب عبارت است از اینکه ) ٨٨٨(بارعایت ماده 
درمال کسی دیگرآنطور تصرفی بعمل آرد که حسب « ، یعنی »سبب اتالف مالی گردد

  .گویند» عل  آن متسببعادت موجب تلف آن گردد،بفا
هرگاه شخصی ظرفی راکه دران روغن است پاره نمایدیابشکند،در اتالف : بطورمثال

  )٤.( ظرف فاعل مباشرودراتالف روغن متسبب است
  :ث قرارمی گیرددرشریعت و قانون ازدوزاویه مورد بح) اتالف مال( بنابران 

اسطه ضرر، به محل تلف یامستقیم و آن عبارت از الحاق بدون و ةاتالف بالمباشر- ١
  .است
وعبارت است از ارتکاب کاری درمحلی که منجر به تلف چیزی اتالف بالسبب - ٢

 )٥.( دیگرشود که مثال آن درفوق گذشت
اتالف (و ) اتالف بالمباشره ( بادرنظرداشت مقدمه فوق بحث اتالف مال زیر عنوان  

  :مورد مطالعه قرار می گیرد) بالسبب
  :مباشرت دراتالف -اول

مجلة االحکام نیز تصریح گردیده  ) ٨٨٧(مقدمه اشاره شد و در ماده همانگونه که قبالً در
رت  عبااست، اتالف بالمباشرة یامستقیم  ورهنمای  معامالت هم بدان تماس گرفته

اتالف « ت است ازوبه تعریف دیگرعبار» ه ضرر به محل تلف استالحاق بدون واسط«از
  .یاد میشود) فاعل مباشر(این کار را انجام میدهد بنام  کسیکه شخصاًو» یک چیزبالذات
همان مباشرت فعل است که بالذات از دست مباشرسرزده اتالف،«بعبارهء دیگر 

  )٦.(»باشد
                                                      

  ).٨٨٨(ماده ) ١٥١(قواعد ومسایل فقهی مجلةاالحکام ، جلد دوم ، ص   - ٤
  ).٥٤(ل ، ص جلد اودانشنامه حقوق خصوصی ، - ٥
، )٩١(، ص  ١٣٤٨ارات ستره محکمه ، انتش: کابل (.رهنمای معامالت. الکریم حقانی محمد عبد - ٦

  ).١٥٤٧(ماده 
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درینجا فعل مثبت بدون واسطه موجب اتالف مال میباشد چنانکه کسی با سنگ شیشهء 
آن بسر گوسفند شخص دیگری  اتاقی را بشکند ویا شخص بسوی پرنده فیرکند اما مرمی

  .که در پشت سنگ قراردارد اصابت نماید
  .فعل مزبور که از فاعل ناشی میشود بدون هیچ واسطه ،علت توجه ضرر به غیرمیگردد

دراتالف بالمباشرة خواه قصد موجود باشد ویا نباشد ضمان الزم میگردد بناًء اتالف 
  : بردونوع است

علق میگردد بافهم اینکه شخص فاعل ، حق این عمل را ندارد اول اتالفی که بآن زیان مت«
یعنی اتالف به نافهمی بعمل . ودوم آنکه گناهی تعلق نمیگیرد. ولی آن کار را انجام میدهد

مثالً اگر کسی مال را تلف میکند باین گمان که مال خودش است تاواندار میشود . آید
  : فرمایندمی) ص(آن حضرت . ولی گناهی بوی تعلق نمیگیرد

یعنی گناه خطای شان بخشیده شده . از امت من خطاء و نسیان مرفوع گردیده است«
  )٧.( »است

تا ) ٩١٢(مباشرت در اتالف موارد زیادی را دربرمیگیرد، مجلة االحکام طی مواد 
  :برخی از موارد آن را تسجیل نموده است که مراتب ذیل را دربردارد) ٩٢١(

  .امین  واتالف مال غصب بدست غیرغاصباتالف مال امانت بدست - ١
 .اتالف بوسیله لغزیدن شخص- ٢
 .اتالف مال بگمان اینکه مال خودش باشد- ٣
 .پاره ساختن لباس دیگران- ٤
 .اگرطفل مال را تلف نماید- ٥
 .اگر کسی بمال دیگری از ناحیه قیمت خساره برساند- ٦

                                                      
، ترجمه محمد صدیق »  قسمت غصب واتالف مال«.محمد خالد أ اتاسی ، شرح مجلة االحکام  - ٧

  .آنوشرح )  ٨٨٧(، ماده )  ٨-٧(راشد سلجوقی ، اثر غیرمطبوع ، صفحات 
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 .ویران کردن دکان، هوتل و امثال آن- ٧
 .ویران کردن حویلی بدون اجازه- ٨
 .قطع اشجار دیگران- ٩
 .دراتالف مال معامله بالمثل جوازندارد- ١٠
  :قسمت اول

  اتالف مال امانت و مال غصب
  

اگر کسی مال شخص دیگری را که بدست خودش «: مجلة االحکام میگوید) ٩١٢(ماده 
یا بدست امینش بود قصداً ویا بدون قصد تلف کرد تاوانش را باید بپردازد، ولی اگر مال 

که بدست غاصب بود کسی دیگر غیر از غاصب تلف کرد، مغصوب منه غصب شده را 
اختیار دارد که از غاصب تاوان را بگیرد وغاصب از تلف کننده تاوان خویش را بازستاند 

  )٨.(»ویا از تلف کننده تاوان گیرد ودرین حال تلف کننده برغاصب رجوع کرده نمیتواند
  :ر استأتاسی درشرح و توضیح ماده فوق  چنین متذک

این حکم باین معنی است که مباشر به اتالف تاواندار میشود هرچند این عمل را بدون « 
مباشرتاوان دار میباشد (تذکر یافته که ) ٩٢(زیرا درماده . قصد نیز انجام داده باشد

اگرکسی مرمی یا تیری را : بطورمثال) اگرچه بدون قصد این کار را انجام داده باشد
رها کرد، ولی به مرکب کسی اصابت نمود براساس نظریه درالمختار بسوی پرنده ئی 

این حکم به سبب شونده یک عمل تطبیق نمیگردد، زیرا . وغیره باید قیمتش را تاوان دهد
  .»سبب شونده یک کار هنگامی تاواندار میگردد که قصداً آن کار را کرده باشد

ابل تطبیق است که مالک این اتالف را تمام این احکام درحالی ق« أتاسی اضافه میکند که 
اگر اتالف را درنخست اجازه دهد و پس از آن بخواهد از تلف کننده تاوان . اجازه دهد

  یاخیر؟» گیرد آیا این کار را کرده میتواند
                                                      

  ). ٨٠(شرح مجلة االحکام ، منبع قبل الذکر  ، ص  - ٨
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. دربرابر این سوאل روش های مختلف وجودد دارد و نظریات گوناگون ارائه شده است
عال پیوست میشود وگروهی اجازه را دراتالف بی تاثیر برخی میگویند که اجازه به اف

افعال ( صحیح میباشد ولی به ) اجازه به افعال ایجادی(بهمین ترتیب میگویند که . میدانند
  ) ٩.(پیوست میگردد) اعدامی

سه حالت در ) اجازه(درتحقیقی که باین ارتباط از جانب أتاسی صورت گرفته برای 
  : نظرگرفته شده است

مال از همه وجوه تلف گردد، درینحالت اجازه ای که درآخر داده شده  است  آنکه«- ١
  .، پیوست نمیگردد»هرگز  به عملیه ایکه قبالً صورت گرفته 

مانند اینکه خیاط لباس را » آنکه اجازه به کار ایجادی پیوست گردد نه اعدامی«- ٢
 .تاوان آنرا بستاند خراب کند، درین صورت صاحب آن اختیار دارد که لباس را بپذیرد یا

به اتفاق نظرامام های محترم اجازه به «عملی که متضمن عقدی است، درینصورت- ٣
اجازه «: چنانکه جامع الفصولین باین عبارت تصریح نموده است» .عقد پیوست میگردد

ولی به عقدی که فسخ شده است پیوست . به عقدیکه موقوف   است پیوست میگردد
  ).١٠(- »نمیشود

شخصیکه مال غیر را خواه «:چنین مشعر است) ٧٥٩(نیز طی ماده  ا.ا.ی جقانون مدن
درتصرف خودش باشد یا امین او، قصداً ویا بدون قصد تلف نماید، بضمان ضرر ناشی از 

  .»عمل خود مکلف شناخته میشود
  
  
  

                                                      
  ).٨١(همان منبع ، ص  - ٩

  ).٨٠(شرج مجلة االحکام ، قسمت غصب واتالف مال ، ص  - ١٠
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  :قسمت دوم 
  اتالف بوسیلهء لغزیدن شخص 

  

اگر کسی لغزید، بر مال کسی «ت مجلة االحکام تصریح شده اس) ٩١٣(طوریکه درماده 
زیرا وی مستقیماًَ این مال را تلف ). دیگر افتاد و آنرا تلف ساخت، باید تاوانش را بپردازد

  .لذا تاواندار میگردد ولوکه قصد اتالف آنرا هم نداشته باشد. نموده است
بامالحظه توضیحاتی که ضمن شرح ماده مزبور صورت گرفته است مثال ها ومسایل 

  :ضیحی ذیل استنباط وارائه میشودتو
اگر کسی باری بردوش داشت واین بارش باالی چیزی  «: طبق توضیح جامع الفصولین- ١

صاحب بار تاوان مال تلف شده را باید بپردازد، زیرا به . دیگری افتاد وآنرا تلف ساخت
  .»فعل وی تلف صورت گرفته است

یرچرخ گرفت پایش را شکستاند، اگرعراده ئی که مالکش بران سوار بود طفلی را ز«- ٢
من بخواب رفته بودم باید مرهم بهای شکستگی پای طفل : چون از وی سوאل شد گفت

 .»را بپردازد
اگر شخصی همراه بار خویش لغزید وموجب تلف مالی گردید، نیز باید تاوانش را (- ٣

 ».بپردازد زیرا او بوده که بار را برداشته است ازین رو اثر فعلش روشن میباشد
اگر فروشنده خمره دوشاب را روی سرک گذاشت گادی روی آن سرک براه افتاد «- ٤

ی مانده شده یچرخ آن به خمرهء دوشاب اصابت کرد وآنرا شکست، این خمره بجا
بودکه صاحب خمره حق گذاشتن آنرا درآنجا نداشت، ازین رو گادی ران آنرا ندید، 

ه را بدروازهء دوکان خود گذاشت ، تاوانش برذمه همان گادی ران است، ولی اگر خمر
! خبردار! خبردار: آمد وناگهانی زد درحالیکه فریاد میکرد)موترامبوالنس(قرشوک

ودرینحال آن خمره را شکست، برخی گفته اند تاواندار میشود وبرخی دیگر گفته اند 
انی اگر عمداً خمره را شکست تاواندار میگردد ورنــه برذمه وی تاو. تاواندار نمیگردد

 )١١.( »نیست
                                                      

  .والنس ویااطفائیه استبمنظور از قرشوک درینجا موتر ام - ١١
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  قسمت سوم
  اتالف مال بگمان اینکه مال خودش باشد

  
اگر شخصی مال کس دیگر را باین گمان تلف کرد «: مجلة االحکام) ٩١٤(مطابق ماده 

  .»که از آن خودش میباشد باید تاوانش را بپردازد
 ...عملش به قصدی بودن موقوف نمیگرددحق العبدرا تلف کرده، ازین رو«:بدلیل اینکه

  )١٢.(»این موضوع تذکر یافته است)٨٨٧(وی گناهی نیست طوریکه درشرح مادهولی بر
  : توضیح مذکور از این قرار است

فهم اینکه حق این فی که بآن گناهی متعلق میگردد، بااول اتال: اتالف بردونوع است« 
  .عمل را ندارد،آن کار را انجام میدهد

  . رد، یعنی اتالفی که بنافهمی بعمل آیددوم اتالفی که بآن گناهی تعلق  نمی گی
  : بطور مثال

اگرکسی مالی را تلف میکند باین گمان که مال خودش است، تاواندار میشود ولی گناهی 
از امت من خطا ونسیان مرفوع گردیده « : میفرمایند) ص(آنحضرت . بوی تعلق نمیگیرد

  ) ١٣.(»یعنی خطای شان بخشیده شده است. است
  
  
  
  
  

                                                      
  ).٨٥(، قسمت غصب واتالف مال ، ص ) أتاسی (شرح مجلة االحکام  - ١٢
  ).٨-٧(ن منبع ، صفحات هما - ١٣
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  :رمقسمت چها
  پاره ساختن لباس دیگران

  

اگر شخصی لباس کس دیگری «:حکام درین زمینه چنین مشعر استمجلة اال) ٩١٥(ماده 
را کش کرد و آنرا پاره نمود، باید قیمت تمام آنرا بصاحبش بپردازد ولی اگر بآن چنگ 
زد و به نسبت آنکه صاحبش آنرا محکم گرفت پاره شد، قیمت آن لباس را باید تاوان 

  .دهد
همچنین اگر کسی باالی گوشه لباس کس دیگر نشست و صاحب لباس بیخبر از اینکه 
کسی دیگر باالی آن نشسته است  ،برخاست و آن لباس پاره شد، درینحال نیز باید نصف 

  .»قیمت لباس را تاوان دهد
  : ضمن شرح و توضیح ماده مزبور به استناد کتاب جامع الفصولین چنین آمده است

لباسی دیگری را چنگ زد و آنرا از دست مالکش کشید ودرین کشاکش لباس  شخصی(
  ...پاره شد، باید تمام قیمت آنرا بپردازد

کسی دست شخصی دیگر را دندان گرفت، وی دست خود را به سختی از دهان دندان 
گیرنده کشید وباین عمل وی دندان دندان گیرنده شکست وهم دست گزیده شده زخم 

انی که شکسته تاوان ندارد، زیرا او مجبور بوده است تادست خود را از برداشت دند
دهان گزنده بکشد، ولی مرهم بهای زخم دست وی برذمه دندان گیرنده است که او 

  .متجاوز بشمار میرود
میگویند شخصی به همین کیفیت دست خویشرا از دهان دندان گیرنده کشید و به فشار 

ثنایای دندان گیرنده شکست چون موضوع بحضور دست وی یکی از دندان هِای 
عرض شد، ایشان دعوی صاحب دندان را باطل ) صلی اهللا علیه وسلم(حضرت محمد 

فرق است بین لباسی که آنرا کسی کش میکند و مالکش محکم میگیرد ودرین . شناختند
د کشاکش لباس پاره میشود ، درینصورت این شخص باید نیم قیمت لباس را تاوان بده
. وکسیکه دستش را از زیر دندان کسی دیگر بزور میکشد برذمه وی تاوانی الزم نمی آید
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بدلیل اینکه شخصیکه دستش زیر دندان کسی دیگر قرار گرفته توان آنرا ندارد که دست 
خود را بهمین حالت نگهدارد از اینرو ناچار دستش را از دهان دندان گیرنده بیرون 

ی بدست کسی دیگر افتاده و آنرا بسوی خود میکشاند میکشد، ولی کسیکه لباس و
صاحب لباس میتواند لباس را بدست مقابل باقی بگذارد و از مراجع حقوقی تقاضای 
بازگشت آنرا بنماید چون کش کردن لباس ازطرف مالکش امری نیست که از آن نا چار 

لباس خویش باشد از اینرو بدون ضرورت شدید دست بکاری زده که خود درپاره شدن 
  )١٤.( »دخیل بوده است، ازاینرو نیمهء تاوان از متجاوز ساقط میگردد

  :قسمت پنجم
  اگر طفل مال را تلف نماید

  

اگر طفلی مال کسی دیگر را تلف کرد باید «: مجلة االحکام) ٩١٦(بموجب ماده         
تا هنگامیکه اگر خودش مال نداشت انتظار کشیده شود . تاوان آنرا از مال خویش بپردازد

  ) ١٥.(»توانگر شود از مال ولی وی این تاوان گرفته نمیشود
این ماده از پهلوهای مختلف تشریح وتوضیح شده است و بانظریات فقهی مطابقت دارد 

  :که برخی از آن قرار ذیل است 
أتاسی شارح مجلة االحکام ضمن توضیح ماده مذکور باستناد بحث حجرکتاب         

هرچند طفل ذاتاً از تصرفات محجور است، ولی این امر به «: ن میگویدردالمختار چنی
فتنهء وی محصور بوده و شامل افعالش نمیباشد از اینرو طفل نیز در افعال خویش مواخذه 

از دارایی شخص خود بپردازد حتی طفل را میشود و اگر مال را تلف کند باید تاوانش 
لط بخورد و آنرا تلف سازد بروی تاوان الزم درروزیکه تولد میشود اگر روی مال کسی غ

                                                      
  ).٨٧(و)٨٦(شرح مجلة االحکام   ،  قسمت غصب واتالف مال ، صفحات  –أتاسی  - ١٤
  ).٨٨(همان منبع ، ص  - ١٥
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دیوانه ئی هم اگر لباس کسی دیگری را بدرد تاوان بروی الزم میگردد زیرا . میگردد
  ) ١٦.(»افعال به قصد صحیح موقوف نمی ماند

طفلی روی «:درکتاب استروشنی ضمن بحث احکام خورد ساالن چنین آمده است        
این آب از روی ناوه دان بروی لباسی کسی ریخت وآنرا بامی آب کثیفی را ریختاند و 

اگر طفل ازخود . خراب کرد باید آن طفل از مال شخصی خویش تاوان لباس را بپردازد
مالی نداشت  صاحب لباس انتظار بکشد تا طفل مذکور توانگرشود آنگاء وی را مؤاخذه 

  ) ١٧.(».کند
چنین تذکر بعمل آمده  )های فقهییکی از کتاب (بهمین ترتیب درکتاب نوازل        
اگر طفلی تیری را رها کرد و بچشم زنی اصابت کرد بر پدر طفل تاوان الزم «: است

نمیگردد وباید از مال شخصی طفل تاوان پرداخته شود اگر طفل خود مالی نداشت تا 
  ) ١٨.(» هنگامی انتظارکشیده شود که  توانگر گردد

اگر کسی طفل را بکاری مامور ساخت «: شده است همچنان درکتاب خانیه گفته        
را که وارد آمده از آمر  رد، ولی طفل میتواند تاوان خسارهکه زیانی را بار میآو

  ) ١٩.(».بگیرد
هرگاه «: حکم ذیل را تسجیل نموده است) ٧٦٢(ا نیز در ماده .ا.قانون مدنی ج        

یر ممیز پنداشته شود مال غیر را صغیر ممیز یا غیر ممیز ویا شخصیکه تابع حکم صغیرغ
تلف نماید ضمان مال تلف شده از مال متعلق به خود وی الزم میگردد درصورت نداشتن 
مال تازمان دارا شدن وی مهلت داده میشود ولی، وصی وقیم بضمان مال تلف شده 

                                                      
  .همان منبع ، همان صفحه  - ١٦
  .همان منبع ، همان صفحه  - ١٧
  ).٩١٦(شرح ماده ). ٨٨(همان منبع ، ص  - ١٨
  ).٨٦(همان منبع ، ص  - ١٩
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مکلف پنداشته نمیشود مگر درصورتیکه محکمه آنها را به ضمان مال مکلف سازد 
  .»محفوظ میباشد هحق رجوع آنهابرتلف کنند درینصورت
  :قسمت ششم

 .اگر کسی بمال دیگری از ناحیه قیمت خساره رساند
  

اگر کسی بمال شخصی « : مجلة االحکام چنین پیشبینی شده است) ٩١٧(درماده         
  .»دیگری از ناحیه قیمت آن خساره ء عاید ساخت قیمت را با تاوان خساره بپردازد

خساره ء قیمت خواه از این ناحیه باشد که یک قسمت مال را تلف « : اید گفتب        
کند، یا صفتی را که مرغوب است ازبین ببرد ویا از لحاظ کیفیت درآن خساره پدید آرد، 

  ».همه را دربرمیگیرد
حکم متن این ماده درحالی قابل تطبیق «: أتاسی در ضمن توضیح این ماده میگوید        

ز ذوات القیم باشد و خساره باندازه کم باشد که به یک برچارم قیمت مال است که ا
مت مال زیاد بود مالک اختیار درصورتیکه خساره از یک برچارم حصه قی. نرسد
،میتواند مال خویش را باتاوان خساره بگیردو میخواهد آن مال رابه کسیکه خساره دارد

به روزیکه خساره برآن وارد شده یی برآن واردساخته واگذاردوقیمت آنرا مطابق 
درصورتیکه مال ازذوات االمثال بود نیزاختیاردارد ،میتواندمال زیان رسیده .بگیرد

درین صورت تاوانی گرفته نمی تواند تا مباداسودی درزمینه بمیان آید .رابگیرد
ومیخواهدمال زیان رسیده رابه کسیکه بآن خساره وارد ساخته واگذاردومثل آنرابرای 

  .»دبگیردخو
پشم گوسفند شخصی راقیچی  کسی غصباً«درجای دیگرچنین آمده است        
اگراین عملیه ازقیمت گوسفند نمی کاست غاصب باید همانند پشم گوسفند رابه ...کرد

صاحب آن بدهد ولی اگرخساره ازاین ناحیه عایدقیمت گوسفند میشدمالک گوسفند 
ودراین حال پشم ازآن غاصب است اختیارداردمیخواهد تاوان خساره رابگیرد
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ومیخواهدهمانندپشم راباتاوان خساره رابگیردودراین حال پشم ازآن غاصب است 
ومیخواهدهمانند پشم راباتاوان خساره ایکه ازین ناحیه درقیمت گوسفندواردآمده 
بگیردولی درین حال مستحق تاوان خساره ایکه ازناحیه پشم به صاحب گوسفندعایدشده 

  )٢٠( .»نمیگردد
درصورت اتالف کلی ضمان «:چنین مشعراست)٧٦١(ا نیزدرماده.قانون مدنی ج        

مال طورکامل  ودرصورت اتالف جزئی ضمان نقصانی که برقیمت مال عایدگردیده است 
 .»برذمه تلف کننده الزم میگردد

 :قسمت هفتم
   ویران کردن دکان، هوتل و امثال آن

  
اگر «: چنین پیش بینی نموده است) ٩١٨(کام طی ماده درین زمینه مجلة االح        

کسی دکان ویا هوتل شخصی دیگری را ویران کرد، صاحب آن اختیار دارد، میخواهد 
مواد تعمیراتی را از قبیل خشت وچوبی که از ویرانی بدست آمده به ویرانکارواگذارد 

را نیز بگیرد ولی  وقیمت این مواد را از عمارت مذکور طرح کند و مابقای پول عمارت
بود دوباره همانند عمارت اولی آباد ساخت، از  هاگر ویرانکار عمارتی را که خراب کرد

  ) ٢١.(»پرداخت تاوان برائت می یابد
چنین بیان ) جامع الفصولین(و ) بزازی(درتوضیح این ماده به استناد کتاب های         

  :شده است
ین است که عمارت سابق بهتر از عمارت نوساز مراد باینکه مانند عمارت اولی بسازد ا«

نباشد، یعنی عمارت اول خام ساخته شده بود عمارت جدید را هم خام بسازد و اگر 
عمارت اولی چوب پوش بود، عمارت دوم نیز بایدبهمان  شکل  چوب پوش باشد، ولی 

                                                      
  ).٩١( همان منبع ، ص - ٢٠
  ).٩٢(منبع قبل الذکر ، ص  - ٢١
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 زیرا چوب از ذوات. اگر عمارت جدید را به چوب اصلی آن ساخت برائت نمی یابد
االمثال نیست لذا از نو ساختن عمارت با چوب دیگر عین همان عمارت سابق نیست ولی 
چنانچه اگر صاحب عمارت دانست چوبی که در تجدید ساختمان عمارت بکاررفته بهتر 

  ) ٢٢.(»از چوبی باشد که درساختمان اولی آن عمارت بکاررفته، ویرانکار برائت می یابد
  :قسمت هشتم

  

 ی بدون اجازهویران کردن حویل
  

اگر کسی «: مجلة االحکام تشکیل میدهد که میگوید) ٩١٩(اساس بحث را ماده         
حویلی شخصی را بدون اجازه صاحبش ویران کرد باین دلیل که درمحله حریقی رخ داد، 
وازین خانه میتوانست آن آتش را خاموش نماید وچنین هم کرد، درصورتیکه ویرانکار این 

بروی تاوان الزم . انجام داد) اولواالمر(ه اساس هدایت شخص ذیصالحی ماموریت را ب
  ».نمیگردد، ولی اگر بدون اجازه شخص ذیصالح این کار را کرد، باید تاوان آنرا بپردازد

درتوضیح ماده مورد بحث به استناد پاورقی کتاب جامع الفصولین ازرملی وبه نقل   
یک محله حریقی رخ داد، کسی حویلی شخصی در« : از تتارخانیه چنین تذکر رفته است

دیگر را ویران ساخت بدون اینکه از شخص ذیصالح ویا صاحب خانه اجازه گرفته باشد 
  ...تا ازین خانه بتواند آتش را فروبنشاند تاوان خساره را باید بپردازد ولی گنهکار نمیشود

صورت گرفت تاوانی  بیم که اگر این عمل به اجازه شخص ذیصالحازین درمی یا        
الزم نمیگردد، دلیلش این است که شخص ذیصالح والیت عامه دارد  ههم برویران کنند

این امر در قسطنطنیه . حکم صادر کند) بضررشخصی(که میتواند برای دفع ضرر عمومی 
  ».بسیار اتفاق می افتد) استانبول امروزی(

                                                      
  همان منبع ، همان صفحه  - ٢٢
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امر قاضی نیز در زمینه «: ده استوبه استناد کتاب جامع الفصولین چنین تذکر بعمل آور
  .مانند امر رئیس دولت اسالمی است

اگر خانه را ویران کرد، برای این است که اگر شخص برخانه کسی : اینکه گفته است
دیگر برآمد تا آتش را خاموش کند او بدون آنکه قصداً خانه را ویران کرده باشد، همین 

ی تاوانی الزم نمیگردد، زیرا خساره حریق برآمدن وی سبب ویران شدن خانه گردید، برو
  .»همگانی است ازین رو هرکس بردفع آن موظف می باشد

  :قسمت نهم
 قطح اشجار دیگران

  

  : چنین مشعر است) ٩٢٠(مجلةاالحکام در ماده   
اگر کسی درخت هایی را در باغ کسی دیگر برید ودرین کار خویش استحقاقی «  

ارد، میخواهد قمیت درختها را بحساب اینکه بپا هم نداشت، صاحب درخت ها اختیارد
ایستاده باشد بگیرد ودرختهای قطع شده را برای قطع کننده واگذارد ومیخواهد قیمت 
درختهای بریده شده را از قیمت درختهای بپا ایستاده کم کرد و متفاوت بین این دوقیمت 

  .را با درختهای بریده شده بگیرد
غ با درختهای غرس شده آن پنجاه هزار افغانی وقیمت اگر قیمت آن با: بطورمثال  

باغچه درحالیکه درختهایش بریده شده سی هزار افغانی وقیمت درختهای بریده شده پنج 
هزار افغانی باشد، صاحب باغ اختیار دارد میخواهد درختهای بریده شده را با پانزد هزار 

را نیز بوی واگذارد وبیست هزار افغانی از برنده درختها بگیرد ومیخواهد آن درخت ها 
  »افغانی را ازوی بستاند

  : توضیح
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اگر قیمت «طوریکه درکتاب هندیه تصریح شده  و أتاسی از آن نقل قول میکند   
درختها درحالیکه قطع شده باشد با حالیکه قطع نشده باشد برابر بود بر قطع کننده 

  .درختها تاوان الزم نمیگردد
ایستاده یمت درختها قطع شده از قیمت درختهای بپا گاهی ق:باید بخاطرداشت  

قیمت درختی که خشک شده ولی بپا ایستاده است از درختیکه :بیشتر می شود، بطورمثال
همچنین قیمت درختهای که ازچوب آن برای نجاری کار گرفته . قطع شده کمتر است

ر میشود قطع قیمت چوبش از درختهای بپا ایستاده آن بیشت) مثل درخت ارچه(میشود 
کننده نیز از مالک نمیتواند در ازای بریدن ادعای تملک چوب را نماید، زیرا با پریدن 

 )٢٣.( »درخت چیزی برآن افزود نمی گردد
  

  :قسمت دهم
 دراتالف مال معامله بالمثل جوازندارد

  
  :مجلة االحکام تصریح میکند) ٩٢١(طوریکه ماده   

  .ظلم شده برظالم ظلم کندمظلوم نمیتواند به این سبب که براو «
  : بطور مثال

اگر احمد مال محمود را تلف کرد باین سبب که محمود نیز مال وی را تلف         
  .ساخته، هریک از ایشان تاوان تلفی را که انجام داده اند باید بپردازد

همچنین اگر کسی از یک قبیله مال کسی را که از قبیله دیگری بود تلف ساخت         
بلکه . نمیشوندرابرمظلوم مال کسی را از قبیل ظالم برای مقابله تلف گردانید، این ها بو 

  .هرشخص اتالفی را که وارد ساخته باید تاوان بدهد
                                                      

  ).٩٧(شرح مجلة االحکام ، منبع قبل الذکر، ص  - ٢٣
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اگر کسی پول ناچلی را ببارکسی دیگر زد، کسیکه پول ناچل را گرفته نباید آنرا         
  ) ٢٤.(»ببارکس دیگر بزند

  :ده چنین آمده استدر توضیح این افا        
زیرا درمقابل ظالم هم نباید ظلمی صورت گیرد، بلکه باید با اوبه عدالت رفتار «        

  .شود، ازینست که حتی درمقابل غاصب که برمال غصب شده چیزی را زیاد کرده است 
کسی لباسی را غصب کرد وآنرا رنگ آمیزی نموده ویا به ریشه های لباس، : بطورمثال
از مال خود بافت، بروی الزم نیست که آن لباس را به صاحبش بازدهد، بلکه  حریری را

صرف قیمت آن مال را باید به صاحبش بپردازد تا زیادتی را که برآن وارد ساخته تلف 
ند نگردد، ازاین چنین برداشت میشودکه برظالم هم نباید ظلم شود، بدلیل فرمایش خداو

کسیکه برشما تجاوز میکند پس شماهم همانند «:مهمتعال که باین مضمون آمده است ترج
  ) ٢٥.(»تجاوزش بروی روا دارید

علماء درزمینه ابرازنظر کرده اند که مماثلت کامل هنگامی صورت میگیرد که مال         
تلف شده را اگر از ذوات القیم بود بقیمت واگر از ذوات االمثال بود به مثل آن  جبران 

مال شخص ظالم تطبیق می شود تاچه رسد به  کسیکه از قبیله  این حکم در باره. کنیم 
ظالم باشد که درمثال دوم برآن روشنی انداخته شده ویا محض ازنوعی باشد که بوسیله 

  .»مثال سوم بآن اشاره شده است
  اتالف بالسبب –دوم 

طوریکه در بحث کلی اتالف وتسبیب توضیح شد، اتالف بالسبب آنست که شخصی 
اگر : طورمثال. ری چنان تصرف نمایدکه حسب عادت موجب تلف آن گردددرمال دیگ

                                                      
  ).٩٨(همان منبع ، ص - ٢٤
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما « :به متن ذیل )  ١٩٢(قرآن کریم ، سوره بقره ، آیه  - ٢٥

  .»اعتدی علیکم 
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کسی تاری راکه قندیل بآن آویزان شده قطع نماید  این عملی است که مفضی بافتادن 
قندیل وشکستن آن می گردد، درینصورت وی فاعل مباشر قطع تار ومسبب شکستن 

  .قندیل شده است
ر اتالف فعل مثبت بطورمستقیم و بالواسطه این است که د) تسبیب(و) اتالف(فرق بین 

انجام می شود مثل اینکه کسی باسنگ شیشه دیگری رابشکند یاواسطه ترانسپورتی 
. شخصی دیگری رادرنتیجه تصادم زیر بگیرد، یاکسی بافیرمرمی حیوان کسی راتلف نماید

گری ولی درتسبیب  فعل بطورمثبت یامنفی یابواسطه وبدون واسطه موجب تلف مال دی
  .شده می تواند

  :فعلی که درنتیجه تسبیب موجب اتالف میگرددبردونوع است 
عام حفر کند وشخص دیگری دران  مثل اینکه  شخصی چاهی درمعبر: فعل مثبت -الف
  .درینجاضرر وزیان مستقیماً ناشی ازحفر پاه نیست بلکه ازافتادن طرف است. وط کندسق
مانند . موجب ضرر وزیان دیگری می شود وآن فعلی است که ترک آن: فعل منفی –ب 

اینکه شخص ولی، وصی یاقیم درنتیجه عدم اجرای مکلفیت قانونی باعث خساره به  
مثالً در نگاهداری واداره اموאل . شخص تحت والیت  یاوصایت وقیمومت خویش شود

اوشان ،  ملک آن هارابه اجاره ندهد وموجب تقویت منفعت مالشان نه گردد وسبب ضرر 
  .وزیان شود

تفاوت دیگردر اتالف وتسبیب این است که در مسؤولیت ناشی از اتالف ،  بالمباشرت 
کلف عمد، غیر عمد وتقصیر نقشی نداردوبهرصورت فاعل مباشر به جبران ضرر وارده م

، عنصر تقصیر مورد بحث  میباشد چنانکه  قانون مدنی درماده ولی درموردتسبیب. است
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متسبب ضرروقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته می شود «که حکم نموده است ) ٧٦٤(
  )٢٦.( »که فعل اومنجر به وقوع ضررشده باشد

  :مثال های اتالف بالسبب
تفنگ موجب رمیدن حیوانات گردید   یصدااگرکسی به قصد شکار فیر کرد :لف ا        

دد،ولی اگر وبراثر آن بزمین افتادویادست وپای شان شکست ، شکاری تاواندار نمی گر
  .شکاری قصداً برای رم دادن حیوان فیر کردتاواندار می شود

اگر کسی در راه عام بدون اجازه شخص ذیصالح چاهی راحفرنمود ودران :ب         
ولی اگر حیوان درچاهی . دابه کسی افتاد وتلف گردید، حفرکننده چاه تاواندار می گردد

 .حفرکرده بود،تاواندار نمی شودتلف گردید که شخص آنرا در بین زمین خود 
اگرکسی مرتکب چنان عملی گردید که سبب تلف چیزی شد ودرینوقت فعل :ج        

اختیاری کسی دیگر حایل گردید باین معنی که کسی دیگر بطور بالمباشره آن راتلف 
 .شره موجب تلف گردیده است،تاواندار میشودکرد، فاعل فعل اختیاری که بالمبا

زمین ویاباغ کسی دیگر رابست طوریکه حاصالت ویادرخت اگر کسی جلو آب :د        
هایش خشک شد، یا دران بحدی آب سرازیرساخت که کشت وی تلف گردید،تاوان آنرا 

 .بایدبپردازبد
اگر شخصی دروازه طویله  ای راکه دران حیوانات دیگری قرارداشت باز : هـ          

وتلف شدندیادروازه قفس متعلق به کسی دیگر را  کرد ودرحال حیوانات آن فرارکرده
  )٢٧.( بازگذاشت و پرنده های آن پریدندضمان بروی الزم میشود

  .مواردفوق از مثالهای مربوط به مسؤولیتی است که درنتیجه اتالف بالسبب تحقق می یابد
                                                      

، )١٣٨٨نشر میزان ،: تهران.( مسؤولیت مدنی؛د کتور حمبد بهرامی احمدی  ) :٤(حقوق مدنی -  ٢٦
  ).١٦٧(ص 
مجموعه قواعد ومسایل فقهی مجلة االحکام ، جلد دوم : مثال های اتالف بالسبب مأخوذ است از  - ٢٧

  ١٧٥- ١٧٣صفحات 
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  :مآخد، منابع ومنقول عنه 
مال ، انتشارات   شرح مجلة االحکام، قسمت غصب واتالف. أتاسی ،محمد خالد .١
 .ق  ١٤٠٣کویته ، میزان مارکیت مکتبة االسالمیه ،:
: تهران. مسؤوولیت مدنی): ٤(حقوق مدنی. احمدی ،دکتر حمید بهرامی .٢

 . ش ١٣٨٨انتشارات میران، 
انتشارات کتابفروشی : تهران .حقوق مدنی، جلد اول .  امامی ، داکتر سیدحسن  .٣

 .ش ١٣٤٠اسالمیه ، 
جلد . دانشنامه حقوق خصوصی. دوکتور محمد علی طاهری انصاری،  مسعود و .٤

 .ش ١٣٨٤انتشارات محراب فکر ، : اول  تهران
انتشارات ستره محکمه  ، : کابل . رهنمای معامالت .  حقانی  ، محمد عبدالکریم  .٥

 .ش١٣٤٨مطبعه دولتی  
قسمت غصب واتالف « .شرح مجلة االحکام.  راشد سلجوقی  ، محمد صدیق  .٦
 .ش ١٣٦٢، ) منتشر درمجله قضاء ، ارگان نشراتی ستره محکمه ) ( ن دری مت( ،»مال
مجموعه قواعدومسایل فقهی . تدوین ، تنقیح واهتمام.ژوبل ،محمد عثمان .٧

مطبعه بهیر ، طبع : ا کابل .ا .جلد دوم ، انتشارات  ستره محکمه ج .  مجلةاالحکام 
 .ش١٣٨١اول ، 

 .ش١٣٤٤انتشارات جاویدا ن علمی ،  :تهران. فرهنگ عمید. عمید ، حسن عمید .٨
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  هژبا)حسامي( گل حضرت پالدقضاوت 
  

  یمباد حقوقود دجزا      
  :کی پر دوهم

  پرمختیا دحقوقو دجزا                             
  دوهمه برخه

  )میالدی خه تراوسه پوری ١٨١٠له ( نوی دوران : دوهمه وینا 
دحقوقو دمعاصر مفهوم پـه تشـکل   په تصویب سره ) جموعی قوانینو دم( دناپلیون دکود

ادامـه   ، دجزا دحقوقو انکشاف او پرمخت په په نه دریی بلکی په بل لوری کـی سره
و ولنیزو شرایطو تراغیزی نواو افکار، تجربوی اوعلمی اندیو فلسفیمومی اوس د معاصر

وران انتیا د بیال بیلـو  دنوی د. الندی نوبت د مدرنی جزا دحقوقو مفهوم ته رسیی 
جزایی مکتبونو رندیدا او سقوط او تحرک او تداوم دی چی دهغوی هر یـو دسـترو   

معاصرو علومو فلسفی ، اقتصاد،  .وفیلسوفانو او روانفکرانو د افکارواواندینو الندی 
دی . سیاست ، اخالقو، ولنپوهنی او ارواه پوهنی ته یی بنسیزانکشـاف ورکـی دی   

بونو یو له بل پسی اوسره موازی هم دجزایی عدالت نظام دجزایی قوانینو په وروستیو مکت
اصالحاتو کی دخپلو ینو مفکورو د ایولوله الری د وری دفکری او ولنیزو شـرایطو  

دا هریومکتب د مجازاتو د توجیی ، دجرم دمن ته راوونکی عامل . سره همغی کیدی 
ۍ دمجازاتو موخه اوله انسان خه دخپلی زده کی په طرزکی یا عواملو او دهغی په پیرو

  .دنظراختالف لری 
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  دورتیا مکتب ) الف  
انلیسی فیلسوف او دی پالنی د اخالقو تیوریسین ،اعتقاد درلود چی انسـان  ) بنتام ( 

مجـازات  . محاسبه کوونکی موجود دی او داسی کارته الس نه اچوی چی ه ونه لری 
ی هم دهغه دتطبیقی ی پربنس )خه مخنیوی ، دمجرم اصالح او له دی .... ) له جرم

دمثال په توه کلـه  ( کبله که دکوم مجرم مجازاتول ه ونه لری هغه نه مجازات کوو 
او که چیری ) چی دجرم له تاریخ خه زیات کلونه تیرشوی وی او ولو هغه هیرکیدی 

) دیوی بلوا غلی کول چی عمومی نظم واوی  مثالً( دکوم بیناه مجازاتول ه ولری 
ده عقیده درلوده چی مجازات پخپل ذات کـی کـوم خـاص    . نوموی به مجازات کو

ارزت نه لری او هغه مهאل دنورو عمومی خدمتونو په یرارزت ترالسه کوی چی لـه  
له مخـی د   بلکی د اتیا. هغو خه انیرنه له ناهکار خه انتقام اوغچ اخیستنه نه وی 

  .ولو خلکو د ژغورنی په موخه په ناهکار باندی تطبیق شی 
دجزا ه پرهمنوعه باندی درباو کاوزغمل مشروعوی که چی له دی الری خورازیاته 

  .نیکمرغی دخورازیاتو افرادوله پاره تامینیی 
  داستحقاق پالنی مکتب ) ب 

دهغه لـه  ) ایمانویل کانت ( لسوف داستحقاق پالنی مکتب یا مطلق عدالت چی المانی فی
دکانـت پـه   . یرومهمو تیوریسنانو خه دی په زغرده له ی پالنی سره مخـالف دی  

نظرانسان یوکرامت لرونکی موجود دی اوایی له ده سره د یو انسان په عنوان نه دیـو  
له  دهغه چامجازات یوازی د دی له پاره چی د دوهم ل. افزار په عنوان چال چلند وشی 

په شان ) انسان (هغه کارچی دیوه سپی په اوندیی کوو د یو  –پاره دهغه مرتکب نه شی 
هغـه توجیـه   کی دجزا احتمالی پایلی او ی نه دی چی ) راتلونکی ( دا په . کی نه دی 

بلکی مجازاتوته دمجرم استحقاق دهغه جرم د ارتکاب له مخی دی چی نوموی په کوی،
له دی کبله که چیری له مجازاتو خه په راتلـونکی  . لی دی کی سرته رسو) تیروخت (

کی هی ه ترالسه نه شی ، د مجرم تیرشوی عمل هغه له هره واندی دجزا مسـتحق  
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مجـازات یـواخالقی واجـب اومطلقـه     . رولی دی او باید هغه مجـازات کـو  
یوی جزیری له دی کبله دمثال په توه که د. ده )   categorica limperative(چاره

خلک اتفاق سره وکی چی جزیره پریدی او دنۍ په نورووونوکی خپاره شی او خپله 
مدنی ولنه په دی شکل سره منحله کی ، که په بیۍ کی له سپریدو خه واندی یـو  
قاتل په زندان کی پاتی شوی وی ، لومی باید هغه اعدام کی که ه هم د هغی ولنی له 

  .که چی عدالت دارنه غوتنه کوی .نکی متصوره نه ده پاره کومه راتلو
رعکس چی هغه جزا مشروع بولی چی خو رازیاته ه ولری ، اسـتحقاق  بدی پالونکو 

پالونکی او جزا پالونکی هغه جزا دمشروعیت درلودونکی بولی چی له ارتکاب شوی جرم 
  .سره خورازیات تناسب ولری 

  مکتب  دیوزیتویزم یا اثبات پالنی )پ 
دعلم پالنی او تجربی پالنی په د دی المل شوه چی دال طبیبان ، دروحیـاتو طبیبـان،   

دی مکتب . ولنپوهان او جرم پیژند ونکی دجزا په حقوقو کی نوی مفکوری مطرح کی 
سره سره انسـان یـو اختیـارمن او    ) ی پالنی اواستحقاق پالنی ( د کالسیکو مکتبونو

موجود نه دی پیژندلی او دهغه اعمال یی ددننیواوبهرنیو علتونو  داخالقی مسوولیت تن
مغلوب او مقهور بلل چی دعمومی امنیت د ساتنی اودولنیزوحقوقو دتضمین له پاره بایـد  
افراد د ولنی ددفاعی الزمو تدبیرونو الندی ونیول شی ، جرم د مجـرم د انتخـاب یـا    

ژیکی ، ولنیزویـا اقلیمـی عواملـو خـه     محاسبی پایله نه ده بلکی له وراثتی ، بیولو
پـه   له دی امله د جرم د ماهیت. مجرم هم یو ناروغ دی . راوالشوی یو غبرون دی 
فلسفی او انتزاعی مبحثونه یوه اشتباه ده اوله جرم خه خپل اوند دتیرو مکتبونواخالقی ،

  .پام باید مجرم ته واوو او هغه د ینی مرکز وروو
ایالوی طبیب او جنایت پیژندونکی ، ددی مکتب بنس ایـودونکی  ) وزوچزاره لمبر (

) لیـونی  ( )فطـری (بنس هغوی پـه  دمجرمینو په من کی دخپلو تجربوی مطالعاتو پر
مجرمانو باندی ویشلی دی او دلـومۍ او  ) هیجانی ( او) اتفاقی )( نااپی ( )اعتیادی (
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کولو سیاست او دنورو طبقو له پاره د بیال دوهمی طبقی له پاره یی د طرد او مطلق خنثی 
بیلو شدیدو او حادو درملنو سیاستونه او دنه بریالیتوب په صورت کی کله کلـه خنثـی   

  .کوونکی سیاستونه واندیزکل 
قد ، دکوپۍ شکل او دمـخ  ( نوموی په دی له کی ؤ چی د ظاهری انتیا وو لکه  

لـه  ) ک حالتخطرنا( او له دی الری دهغوی له مخی مجرمان و پیژنی ) هوکی اونورو
هم په چاپیریالی الملونو باندی چی فرد دجـرم  ) آنریکوفری ( هره واندی خنثی کی

ترکومه ایه چی مجازات د درملنی په موخه تحمیلیدل . ارتکاب ته سوقوی ، ینار کاوه 
ارت په دی مفکـوره  په بل عب. باید هومره یی ادامه پیداکوله چی ترو مجرم درمل کیده 

که مجرم له هغو لوخه ؤ چی د درملنی ونه دی بایـد  . کی ثابت مجازاتونه اشتباه ده 
ولنی خه د محافظت یـا سـاتنی یـا    دی ولو له . طرد او له ولنی خه شل کیده 

له هغه ایه چی . په عنوان صورت نیوه نه د مجرم د استحقاق په عنوان ) ولنیزی دفاع (
سره مبـارزه وه  ) خطرناک حالت ( حقوقوله موخوخه یوهم دبالقوه مجرمانو له دجزا د

دهغوی په اوند وقایوی او امنیتی تدبیرونه تجویزیدل پرته له دی چی تراوسـه الدجـرم   
هغه مسوولیت چی په مجرم بانـدی د  ) ( ولنیزمسوولیت مفهوم (د . مرتکب شوی وی 

غه اقدامات چی د دی ناروغانو له خطرخه د ولنی ولنی د ساتنی له پاره باریی ترو ه
دمفکـوری  ) اخالقی اوجزایی مسـوولیت  ( د ) د ساتنی له پاره سرته رسیی توجیه شی 

  ).ای ونیو 
ترنیوکـو او تعـدیل النـدی    )  عقیدی( که ه هم وروسته د دی مکتب یری روهی  

کتب ؤ چی دلومی ل لـه  ، اما بی انصافی ده که چیری اقرار ونکوچی همدا مراغلی
یا جرم پیژندنی ) کریمینولوژی( پاره یی مجرم ته تجربوی او علمی پاملرنه مطرح که او د

. یا جزاپیژندنی دعلومو لومنی بنس ایودونکی شو ) پینولوژی ( او له هغی وروسته د 
ادی دجزا پـه  له بلی خوا داسی نهادونه لکه امنیتی تدبیرونه ، د تنفیذ تعلیق او مشروطه آز
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حقوقو باندی ددی مکتب له اغیزوخه دی چی دزمانی په بهیر او د وروستیو مکتبونـو  
  .دمفکورو په رڼا کی انکشاف وموند 

  دعمل پالنی مکتب  )ت 
دعمل دا صالت مکتب یا عمل پالنه د امریکایی فیلسوف ، ویلیام جیمزپه افکارو کی جره 

صحیح ده چی وره وی او هغه نظریه حقیقی  نو موی روهمن ؤ چی هغه عقیده. لری 
ینی اثبـات پـالونکی پـه دی    . ده چی زمون دمقاصد و او اغراضو له پاره وره وی 

روهمن شول چی باید د اثبات پالنی فلسفی اصول او بنسونه یون تـه کـیدو او   
، دهـری  دهغه پرای له علمی میتودونو خه په ی اخیستنی او دآزمایت لـه الری  

له دی کبله وینو چی دا مکتب له اثبات پالنی . ولنی یرغوره جزایی سیاست کشف کو
که چی موخه یی داثبات پالنی په میتود سره . اوی پالنی خه جویوالتقاطی مکتب دی

د دی بهیر استازی بلجیمی پرینس ، هالینی وان هامل او المانی فون . د ی تامین دی 
کال کی دجزا دحقوقو بین الدولی اتحادیه دجبریا د ارادی  ١٨٨٩ی په هغو. لیست دی 

د آزادی د بحث د یو ن ته ایودلو او دخطرناک حالت په واندی له ولنی خـه د  
  .دفاع او په مناسبوتدبیرونو باندی دالس پوری کولو له پاره تاسیس که 

  :د ولنیزی دفاع په اوند وایی ) آدولف پرینس (  
لنیزه دفاع هر هغه ه چی په تیرو نظریاتو کی اعتبارلری نه نفی کوی چـی هریـویی   و 

کیدونی ده تریوی اندازی پوری له ولنیزو وخه مالتوکی ، په دی شرط چی دهغو 
د تعمیم او ولو مواردوکی د په کارولو په ای ، هغوی اختصاصی کو او پـه خاصـو   

  .مواردوکی یی په کاریوسو 
ترتیب سره ، د ولنیزی دفاع نظریه د مجرمینو یرشمیر لی یو له بل خه بیلوی په دی 

دا نظریه . دا نظریه له جزا خه ویره او دهغه شدت کوم وخت چی ضروری وی ، قبلوی 
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دا نظریه د مجنی علیـه د  .منی ) اغماض( دامکان په صورت کی اصالح او ستری پونه 
  ٢٨..... اقتصادی تشکیالت اجازه ورکوی قبلوی تاوان جبران ترهغه ایه چی زمون

په تیوری کی چی د اثبات د پلویانو په ادبیاتوکی ) ولنیزی دفاع ( پلورالیزم د ) پرینس (د
) د ولنیزی دفاع غورن ( دیری ی اخیستنی پرخالف، التراوسه تیوریزه شوی نه ؤ
 ودونکوپهای روهه یی نور نویوازی یو مکتب په نامه دستربهیر پیالمه شوه چی د بنس

  .نه دی ، بلکی یو نهضت یا غورن دی چی و مکتبونه رانغای 
  :د ولنیزی دفاع غورن )ث
د دوونیوالو جوترمن وان کی اوله هغه راوروسته یو داسـی   تمایل) راماتیکا( د: ١

میتودونو سره  بهیر پیل شو چی دمجرمینو د اصالح او درملنی او دجرم خه دمخنیوی له
ایالیایی وکیل ، فیلیپوراماتیکـا ، دامفکـوره   . ودجزایی نظام دای نیونی غوتونکی 

پخواولنیزه . خه نوی معنا وکه) ولنیزی دفاع( نوموی له . طرحه اوپراختیایی ورکه 
دفاع د اثبات دپلویانو او دعمل دپلویانو له لیدتوی خه دمجرمینودخطرپه واندی لـه  

ولنه له فرد خـه بیلـه نـه ده او    لنی خه دفاع ڼل کیدله خود راماتیکا له نظره و
یوازی کوالی شی دمجرم په بیا لی ولنیزکیدوسره ولنی تـه ـیڼه   ) ولنیزه دفاع (

) مکلفیت(ح او ولنیزکول د دولت د مجرمینو اصال. ورسوی او له هغی ه ساتنه وکی 
باید دهغه اقداماتو له الری چی د مجرم له پاره له رباو کاو دی او دمجرمینوپه واندی او

په افرادوباندی دکاو تحمیلول او تپل نه یوازی د دی . خه خالی وی ، صورت و مومی 
داخالقی سـقوط کنـدی تـه یـی      دندی ترسره کول نه آسانوی بلکی افرادسپکوی او

په نامه کوم یزشتون نه لری او ) د مجازاتودحق ( له دی امله د دولت له پاره . غوروی
) مجـرم )( جـرم (د. ای ونیسـی  ) جزا دحقوقو( د) حقوق اعــد ولنیزی دف( باید 

                                                      
پرونه ، له علی محمد ارد بیلی خه په نقل ، دعمومی جزا حقوق ، لومی وک ، د میزان خ - ٢٨

 مخ ١٠٨- ١٠٧، ١٣٧٩
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او جزایی  مسوولیت  په یرمفاهیم د دولت د مکلفیتونو دترسره کولو له پاره  ) مجازات (
چی ) ولنیزضد حالت( مناسب چوکا نه دی چی په هغه کی وکوالی شو د هغه کسانو 

) دلوتیا او وضعی ده کولو( ترسره کوی تشخیص کو او دهغوی ) ولنیزضد کنی ( 
) فرد ته د تاوان رسولو دهر ول جنبی نه درلودونکی اوغوـتونکی اقـدامات   ( له پاره 

  .ترالس الندی ونیسو 
  :د آنسل تمایل -٢

په دننه   د دی افراطی تمایل ترن د دی غورن) د جنایی سیاست (د ولنیزی دفاع
نوموی . کی یو یرنرم بهیر، د فرانسوی قاضی، مارک آنسل په مشرۍ صورت و موند 

کال کی خپلی نظریی د نوی ولنیزی دفاع په نامه کتاب کی تدوین کی او م  ١٩٥٤په 
دجزا دحقوقو د حذف پرای د ولنیزی دفاع د یومعقول جنایی سیاست په رڼا کی دهغه 

خواجرا کول یی یوازی په . دی د مجازاتو خه منکرنه دی .   د انکشاف غوتونکی شو
هغه مواردو پوری محدود بولی چی پخوانی هلی لی اصالحی او روزنیزو موخـو تـه د   

هغه هم په دی شرط چی د ده له انسـانی  . رسیدو له پاره له ماتی سره مخامخ شوی وی 
دهغه دبیـا ولنیزکیـدو    کرامت سره مخالف نه وی او دغچ اخیستنی له حس خه فارغ

نوموی په کلی توه ولنی ته دبیا راریدو په موخه په یرو منا سبو . هدف آسانه کی 
رنده خبره ده چی په ینو خاصو مـواردوکی ترولـو   . تدبیرونو باندی روهمن دی 

دجزایی حقوقو شتون دهغه مکلفیت د ترسره کولو له پاره چی . غوره تدبیر مجازات وی 
  .ولت یی دافرادو دبیاولنیز کیدو دحق په واندی لری ، ضروری دی د

د آنسل په اند نوی ولنیزه دفاع د مخکنیومکتبونوپه نظری بنسونو کی د دوام لرونکی او 
له ولوسره سره نوموی دخپـل غورنـ   . پرله پسی تفکراو نوی کتنی محصول دی 

  .اعالموی  دری دمخکنیو مفکورو په واندی په صراحت سره
دی کالسیک مکتب له دی کبله ترنیوکی او انتقاد الندی نیسی چی په انسـانی افـزارو    

رنه کیدای شی چی په بشری میزان اوتلـی  . سره دالهی عدالت په ینت پسی دی 
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سره او دانسانانو ضمیر ته له الس رسی پرته مطلق نظم ین شی او هرفعل خپله مناسـبه  
ازی انسانی عدالت کوالی شی دورو تدبیرونو په ترالس الندی نیولو تنبیه ومومی ؟  یو

همدارنه روهمن دی چی دا مکتب یـوازی  . سره له فرد او ولنی خه دفاع وکی 
د هرفـرد  . جرم ته پام لری او دجرم له انسانی او اجتماعی ماهیـت خـه غافـل دی    

ـول   .شخصیت په فرد پوری منحصردی او دمتناسب چال چلند ا دا صحیح نه ده چی
افراد د یو خیل عقل او ارادی درلودونکی وبولو او وروسته بیا یوازی په جـرم بانـدی   

قاضی هماغسی چی په هره قضیه کی د . تمرکزوکو اودمجرم فردی اننی هیری کو
چی په بله دوسیه کی ، دمجـرم د   ارتکاب شوی جرم په اوند قضاوت کوی ضروری ده

  . هم ترینی او سنجونی الندی ونیسی )  شخصیت دوسیه(
په دی حال کی چی د ولنیزی دفاع غورن مجرم ته د اثبات پـالنی او عمـل پـالنی    

نو موی دنوی ولنیزی دفاع . دمکتبونو دلید ادامه ده خو له هغو سره اختالفات هم لری 
  .دی  د غورن توپیرونه د اثبات پالنی له مکتب سره په الندی توه وولی

که ه هم د ده په نظرد جبراو اختیار په اوند فلسفی بحثونه دجزا له حقوقو  :مسوولیت 
وولیت د یوی بشپی شهودی او دننی چاری په حیث منی او هغـه  ئخه بهردی ، خومس

یوازی دهغه . دولنیزی دفاع د موخو له پاره این بولی او دمجرم بیا ولنیزکیدل آسانوی 
روزنه معنا ورکوی چی د جبرتراغیزی الندی نه وی او وکوالی شی په  انسان اصالح او

  .هغه کی داخالقی ژمنی احساس په اثبات ورسوی 
 :له افراطی علم پالنی خه ان ساتنه  

که ه هم نوی ولنیزه دفاع دعلمی موندنو درول اونقش له پاره په یر اهمیت قایلـه ده  
علمی الس ته راونی او بریـاوی بایـد دا   . نه منی  خو داثبات پالونکو افراطی علم پالنه

مرسته وکی چی د مجرمینوپرواندی یو معقول او انسانی سیاست ترالس الندی ونیول 
  .شی 

  .افراطی علم پالنه دبشری حقوقو ابعادوته له پاملرنی پرته د دی غورن د تایید ونده 
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ه ، د افرادوانحصاری انتیاوو همدارنه په مخکی اکل شویو لو کی دمجرمینو ویشن
او دهغوی انیزو او دجرم دارتکاب دمکانی او زمانی شرایطو له په پام کی نیولوپرته یوه 

  .نیمی چاره ده 
دا ثبات پالنی او عمل پالنی په تمایالتو کی له ولنی خه  :دفرد حقوق او دولنی حقوق 

پـه  ) نقض(دیو د ترپوالندی کولودفاع موضوعیت درلود حتی که دفردی حقوقو او آزا
) خطررفع کول(قیمت وی د ولنیزی دفاع له تدبیرونو خه موخه یوازی له ولنی خه د
ایجاد پسـی   پهنه دی او دولنیزی دفاع غورن د فرد او ولنی دحقوقو ترمن دتعادل 

پـه  . ی دی او دولنی له پاره په هغه حقوقو قایل نه دی چی د فرد د حقوقو منـاقض و 
  ).قوقو او آزادیو ساتنه او ننه دهله ولنی خه رتینی دفاع د ولو فردی ح( حقیقت کی

 وروستی تحوالت : بشپونه 
داصالح او درملنی نهضت چی په لومی سـرکی یـی    استحقاق پالنی ته ورستیندل -١

ولنی د ساتنی و یا د ولنیزجبرله قربانیانو خه د ی علم پالنی په اخ او له بد مرغدافراط
له پاره او ددی طبیعی ناروغتیا په واندی یی د ولنی په ارنی یناردرلود او وروسـته  
تعدیل شو او انسانی او بشری ابعاد یی وموندل او د ولنی بهیرته د افـرادو پـه بیرتـه    

دمجرمیت . ستنولوکی د ولنی ژمنی بلل کیدی ویی نه شو کای بریالیتوب ترالسه کی 
کلونو پـه  م  ١٩٧٠له دی کبله د . یه لوه واله او دجرم تکرارزیاتوالی وموند احصای

یروحکومتونو خوراسـخت او شـدید   . لسیزه کی داصالح او درملنی ماته اعالم شوه 
قوانین وضعه کل اوپه تیره بیا په انلیسی ژبو هیوادونو کی کالسـیکو او اسـتحقاقی   

دولتونه چی د مجرمینو له اصالح او . ونیول شول  مفکورو ته بیرته ستنیدل ترالس الندی
بیـا  ( درملنی خه کومی پایلی ته ونه رسیدل دیونوی بهیر تراغیزی الندی چی له هغه په 

ـ   ) لی فکرشوی نیوکالسیزم  ه باندی یادونه شویده په دی هه کی شـول چـی لترل
یپل. دی دمجرم حق دهغه په الس کی ک نولنیزی دفاع د غور له نـه  ئویان دامسد
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دخپلو اصولو دماتی په معنا ، بلکی دهغه میتودونو دماتی په معنا بولی چی د ولنیزی دفاع 
  .داصولو په پلی کولو کی یی کو کاوه 

  غیر دولتی عدالت ته ورستیندل  -٢ 
دجزایی حقوقو په نیوאل بهیرکی اسحقاق ته دستنیدلو سره موازی ، یو بل بهیر پیل شـو  

د دی . وری په معنا د جزا دحقوقو په کلی انکشاف کی دریم ام بلل کیی  چی د نن
) مجرم(الونکوکالسیکی مفکوری یی ترپاملرنی الندی ونیولی اثبات پ) جرم(توضیح چی د 
ته رسیده چی دینو د مرکز او حقوقی نظریاتو ترپام الندی ) مجنی علیه ( او اوس نوبت 

ـ ) سـزاورکولو ( لـه   مفکوری کلی خط السیروه دعدالت دتراغلی او په دی  خه ـ
  .ته ورسیی ) ترمیم ( او ووسته ) کولو بیاتربیه(
ولیکل چی جـرم د دوه کسـانو تـرمن    ) نیلزکریستی ( کال کی نارویژی ١٩٧٧په  

عدالت مخکنیی وضعی ته بیرتـه  . یوخصوصی اختالف دی چی دولت تری غال کیدی 
 ترمیمـی ( لو پرته امکان نـه لـری د   په پام کی نیوستنیدل دی چی د مجنی علیه دنقش 

دهغه له الروونکو خه دی ، جرم پـه  ) هوارد زهر ( دمفکوری له مخی چی ) عدالت 
افرادواو دهغوی ترمن ایکو باندی تیری او تجاوزدی چی باید مجرم ، مجنی علیـه او  

منیتوب ، دغونـ  محلی ولنه هغه په خپل من کی د ینو طرزالعملونو له الری لکه 
په دی بهیرکی افراطی تمایالت شتون . وجوول یا ترمیمی هییاتونو په واسطه ترمیم کی 

او رسمی عدالت په لغو کولو باندی معتقد دی او نرم تمایالت ) دودیزجزایی ( لری چی د
ب چی یوازی دمحلی ترمیمی طرزالعملونو دنه بریالیتوب په اوند یادشدید وجرایمو دارتکا

  .په مواردوکی د دولت د مداخلی غوتونکی دی 
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  یملکز نثاراحمدی قاض

 ی اسالم فقه در طالق أحکام     
 یمدن وقانون

  قسمت سوم
  تنجیز وتعلیق در طالق: موضوع پانزدهم 

  : صیغه طالق  والفاظی که برای طالق گفته می شود سه صورت دارد 
  .ه آینده نسبت داده می شود ی است ویا معلق است ویا بعطیا منجز وق

اول ـ  صیغه منجز آنست که برهیچ شرطی معلق نباشد وبزمان آینده نسبت داده نشود ، 
نند اینکه شوهر به همسرش بلکه قصد ومراد گوینده آن وقوع فوری وحالی طالق باشد ما

 همینکه گوینده این صیغه را بر زبان آورد واهلیت تکلیف داشت"انت طالق :" بگوید 
فوراً طالق می افتد وحکم اجرا . وزن نیز از کسانی بود که طالق برآنها واقع می شود 

  .می گردد
دوم  ـ صیغه معلق آنست که شوهر حصول طالق را معلق وموقوف به حصول شرطی 

، اگر  إن ذهبت إلی مکان کذا فأنت طالق: کند، مانند اینکه شوهر به همسر خود بگوید
  .هستی القطتو بدان محل رفتی تو 

  : برای صحت تعلیق ووقوع طالق بدان سه شرط الزم است 
ACKU



...احکام طالق درفقه اسالمی  قضاء 
 

 
٤٥ 

 

ـ باید چیزی که شرط می شود در حال طالق  دادن موجود نباشد وامکان وجود آن  ١
ق وجود دارد اگر تعلیق بر چیزی باشد که در حین صدور صیغه طال. بعد از طالق باشد 
  . ه خورشید طلوع کرد تو مطلقه هستیاهرگ" إن طلع النهار فأنت طالق: "مثل اینکه بگوید

وحال آنکه در اثنای روز چنین صیغه ای را برزبان آورد اگر چه بظاهر معلق است ولی در 
واگر تعلیق بر امر محال باشد لغو وپوچ . وطالقش می افتد . حقیقت منجز وقطعی است 

  ..هستی  طالقاگر شتر از سوراخ سوزن رد شد تو : است مثل اینکه بگوید
ق به وی  محل طالق ودر عصمت او باشد وطال ـ در حین صدور عقد وتعلیق زن باید ٢

  .تعلق بگیرد
ـ  در حین حصول معلق علیه نیز باید آن زن تحت نکاح وعصمت او باشد وپیوند  ٣

  .نشده باشد گسستهزناشوئی بکلی 
ه طالق این وقتی است ک سوم ـ  صیغه طالق که به آینده نسبت داده وموکول می شود

مقارن با زمانی گردد وبزمانی موکول شود که هر گاه آن زمان فرا رسید طالق واقع شود 
أنت طالق إلی رأس . " فردا طالق هستی"  أنت طالق غداً: " مانند اینکه کسی بزنش گوید

ر زن در ملک او باشد طالقش واقع هر گاه در موعد مقر. طالق هستی  یا سر سال"  ةسن
تا "ةإلی سنأنت طالق " :اگر کسی به زنش گوید: ک گویند م ابو حنیفه ومالاما. می شود  

  . بگذرد تد فوراً طالق او واقع می شود والزم نیست که یک سالیک سال طالق تو باف
  ٢٩.پس از تمام شدن یکسال طالقش واقع می شود: ولی امام شافعی واحمد گویند 

ماده : " ع را چنین بیان کرده است این موضو ١٤١ضمن ماده  افغانستان قانون مدنی
  :د طالق اشخاص ذیل اعتبار ندار:  ١٤١

                                                      
وما بعد آن ، اإلختیار  ٤١٨/ ١٠ومابعد آن ، المغنی ازابن قدامه حنبلی ٣/١٥٣٧فقه السنه  -  ٢٩
  .و ما بعد آن  ٣/١٧٣
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ـ مجنون ، مگر  در صورتیکه طالق  را قبل از  جنون به شرطی معلق ساخته وشرط  ١ 
  .در حال جنون موجود شود 

اگر در حین صحت . مجنون به علت فقدان اهلیت ،حق ایقاع طالق زوجه اش را ندارد 
معلق به شرط نموده باشد ودر وقت تحقق شرط مجنون باشد ،طالق واقع ایقاع طالق را 

زیرا تعلیق طالق به شرط صحت داشته واهلیت در وقت تعلیق شرط است نه . می شود 
  ..."در وقت تحقق شرط 
  طالق سنی وبدعی: موضوع شانز ده هم 

،  طالق سنی آنست که برابر سنت نبوی  وبد ستور شرع باشد :  ـ طالق سنی ١
بدینگونه که شوهر زن خود را که با وی همبستر شده است در حال طهر وپاکی از حیض 

زیرا خداوند .  یک طالق کند.که در آن حال وبعد از پاکی با وی نزدیکی نکرده  است 
یعنی طالق . " إمساک بمعروف أو تسریح بإحسانالطالق مرتان  ف" :می فرماید ) ج(

صورت " رجعت " ه  یک طالق باشد وبد نبال آن مشروع وبرابر شرع خدا آنست ک
راجعت به زن بدنبال آن میسر گیرد سپس بار دوم نیز یک طالق باشدکه  رجعت وم

بعد از طالق دوم شوهر تنها دو راه  در  پیش دارد یا باید برابر عرف وعادت مردم . گردد
ویا بگونه شائسته  وبا وی زندگی کند. وبگونه  الیق وشائسته ونیکو او را نگاه دارد 

: " می  فرماید) ج(وخداوند . ودیگر مراجعت جائز نیست . والیق ونیکو از  اوجدا شود 
وقتیکه اراد ه کردید زنان   ای پیامبر" .  یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

وقتیکه  خود را طالق دهید در  حالی آنان  را طالق دهید که به استقبال عده بروند یعنی
از حیض پاک شده ودر این پاکی بعد از حیض یا نفاس نزدیکی با آنان صورت نگرفته 

فلسفه  آن اینست که  زن  اگر  در حال حیض طالق داده . باشد به طالق اقدام کنید 
شود بدیهی است که به استقبال عده نمی رود وعده وی طوالنی می گردد چون بقیه 

گردد وبزیان  زن تمام می شود واگر در زمان  طهر  دوران حیض از عده محسوب نمی
بعد از حیض یا نفاس که نزدیکی صورت گرفته باشد طالق داده  شود معلوم نیست که 
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یا آبستن نیست ونمی داند که عده اش با سه حیض وطهر باشد یا با وضع  آبستن است
  حمل ؟

زن خود ) ص(ر زمان پیامبرروایت کرده است  که  او د) رض(نافع از  عبد اهللا  بن عمر 
پیامبر . پرسش نمود ) ص(در این باره از پیامبر ) ض(را در حال حیض طالق داد ، عمر 

سکها حتی تطهر ، ثم تحیض ثم مره فلیراجعها ، ثم لیم: " گفت ) رض(به عمر ) ص(
،ثم إن شاء أمسک بعد ذلک ، وإن شاء طلق قبل أن یمس ، فتلک العده التی أمر تطهر
یعنی به وی دستور ده که بزنش مراجعه کند سپس او را "بحانه أن تطلق لها النساءاهللا س

پیش خویش نگاه دارد تا اینکه از حیض پاک می شود سپس دوباره به حیض در  می آید 
ودوباره از  حیض پاک می شود در این حال اگر خواست او را برای خویش نگاه می 

واگر دلش خواست پیش از آنکه با وی  در این  دارد وبزندگی زناشوئی ادامه می  دهند
دستور داده است ) ج(اینست عده ای که خداوند . پاکی نزدیکی کند او را طالق دهد 
  .که زنان  در آن حال طالق داده شوند

ابن عمر زن خود را در  حال حیض یک طال ق کرد : در  روایت دیگری آمده است که 
به وی ) ص(بازگو کرد که پیامبر ) ص(ضور پیامبر آن را در  ح) رض(وعمر بن الخطاب 

یعنی  به وی امر کن که " . مره فلیراجعها ، ثم لیطلقها إذا طهرت ، أو هی حامل: " فرمود
  ٣٠.بزنش مراجعه کند سپس هر گاه پاک شد یا حامله بود او را طالق دهد

در آن صورت  طالقی که در پاکی بعد از حیضی که طالق.از ظاهر این روایت پیدا است 
  .گرفته بود واقع شود ،طالق برابر سنت است نه طالق بدعی 

این مذهب امام ابو حنیفه وروایتی  از احمد می باشد وشافعی نیز در یکی از  دو قول 
خویش بدان رای داده است واینان بظاهر حدیث استدالل کرده وگویند منع بخاطر حیض 

                                                      
  .این روایت را نسائی ومسلم وابن ماجه وابو داود تخریج نموده اند -  ٣٠
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این پاکی بعد از  یم از بین می رود پس درچون از حیض پاک شد موجب تحر. بوده است 
یکن در  روایت اولی آمده ل. نه که اوقات دیگر پاکی جایز استهمانگو.حیض طالق جائز

پس مشتمل است بر زیادتی که  عمل ". یمسکها حتی تطهر ثم تحیض فتطهرثم :" است
بخاری صاحب روضه الندیه گوید این روایت نیز در صحیحین مسلم و. بدان واجب است 

دو روایت از  احمد ویکی ت دوی ترجیح دارد وبنابر یکی از دو جهت بر روایواز .است 
  .دو صورت از امام شافعی  مذهب آنان وابو یوسف ومحمد از یاران ابو حنیفه است از
  ـ طالق بدعی ٢

طالق بدعی  آنست که برابر دستور جاری شرع وسنت نبوی نباشد مانند انیکه کسی 
هر  سه  طالقش ببفتد ، : ره وبا یک کلمه سه  طالق کند مثل اینکه بگوید زنش را یکبا

انت طالق ، : " ویا اینکه در یک مجلس سه بار او را طالق کند ، مثل اینکه سه بار بگوید 
یا اینکه  در حال  حیض یا نفاس  یا در حال پاکی که در آن با " .  انت طالق ،انت طالق

جمهور علماء بر آنند که طالق  بدعی اگر چه . ا طالق دهد وی نزدیکی کرده باشد او ر
  :حرام است ، واقع می شود وبدالیل ذیل استدالل کرده اند

ـ طالق  بدعی در مفهوم عام وکلی آیات مربوط به طالق مندرج است ومفهوم آیات  ١
  .آن را شامل می شود 

) ص(طالق داد وپیامبر ـ ابن عمر تصریح کرده است باینکه او در حال حیض زنش را  ٢
  .به وی دستور داد که  بزنش مراجعه کند واین بار برایش یک طالق بحساب آمد 

طالق بدعی  واقع نمی : جمله ابن  تیمیه وابن حزم وابن القیم می گویند گروه از علماء از
  .شود 

وغ گو اینها بروایاتی استدالل  کرده اند که در اسناد آنها اشخاص گم نام وناشناس و در
  .وجود دارد که هیچکدام حجت نیستند 
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. باتفاق همه طالقی که  مخالف طالق سنی باشد طالق بدعی نامیده می شود : خالصه 
  ٣١.واگر کسی چنین بدعتی را مرتکب شد طالق واقع می شود وباید حکمش را بپذیرد 

  :احناف را از حیث سنی بودن وبدعی بودن آن به سه قسم تقسیم نموده اند 
طالقی است که شخص زوجه مدخوله خود را در طهری که جماع : طالق احسن  ـ١

ونزدیکی صورت نگرفته باشد یک طالق رجعی نماید ، وبعداً بگذارد که عدت وی 
  .منقضی شده وبه طالق باین تبدیل گردد

طالقی است که شخص زوجه مدخوله خود را سه طالق در سه طهر : ـ طالق حسن  ٢
 .فته باشد واقع نمایدیکه جماع صورت نگر

طالقی است که شخص زوجه خود را سه ویا دو طالق به لفظ واحد : ـ طالق بدعی  ٣
 ٣٢.ویا سه طالق در طهر واحد ویا در حین حیض طالق نماید

:" چنین بیان نموده است  ١٤٦در قانون مدنی  در مورد تقسیمات طالق در ماده 
  :  ١٤٦ماده : تقسیمات طالق 
  : رجعی ودر موارد ذیل باین می باشد  طالق بطور عموم

  .ـ طالق سوم  ١
  .ـ طالق قبل از دخول  ٢
  .ـ طالق به عوض ٤
   .ـ طالقیکه در این قانون باین خوانده شده است  ٥
طالق به انواع مختلف قابل تقسیم  است طالق به اعتبار لفظ به صریح وکنایه تقسیم می  

ع به طالق وباین تقسیم می شود واز از حیث رجوع وعدم رجوگذشت، شود که قبالً
                                                      

آن  ، فقه آسان در مذهب امام شافعی  وما بعد ١٥١/ ٣ومابعد آن ،اإلختیار  ١٥٤١/ ٣فقه السنه  -  ٣١
  .٣٢٣/ ١٠، المغنی ازابن قدامه  حنبلی  ٥٤٠ص 
  .١/٢٢٠وما بعد آن ، الهدایه  ١٥١/ ٣اإلختیار  -  ٣٢
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بدعی تقسیم می گردد، حیث اینکه موافق سنت است ویا نیست به طالق مسنونه و
مرض موت نیز قابل تقسیم مان به طالق منجز ومعلق وطالق درحیث زهمچنان از

  ......است
تعداد طالق وحکم طالق ثالثه بلفظ واحد هر گاه کسی با زنش  -  موضوع هفده هم

. ر گردید ونزدیکی کرد سه طالق او را مالک می شو د و وسه طالق بر وی دارد همبست
علماء اتفاق دارند بر اینکه حرام است کسی با یک لفظ هر سه طالق را واقع کند 
ویکباره با یک لفظ زنش را سه طالق کند ، یا در یک طهر وپاکی سه با ر پی درپی او را 

اگر  کسی چنین عمل وکاری را  مرتکب : ه اند در فلسفه تحریم آن گفت. طالق دهد 
شود وزنش را سه طالق کند ، پس از پشیمانی راه مالقات مجدد واز سرگرفتن زندگی 
مشترک بر این زن وشوهر بسته شده ودیگرامکان ندارد وچنین شخصی با این عمل خود 

ده است چون شارع طالق را بدین سبب متعدد قرار دا.خالف شریعت رفتار کرده است 
گذشته از آن . تا بعد از  پشیمانی راه از  سرگرفتن زندگی زناشوئی آنان میسر باشد 

کسی که زنش را یکباره سه طالق می کند بزنش ضرر وزیان می رساند چون با این طالق 
  .راه حالل شدن مجدد وی را می بندد واین حق او را ضائع کرده است

مردی زنش را به یک باره سه طالق : است که نسائی از محمود بن لبید روایت کرده 
أیلعب بکتاب اهللا وأنا بین : "  فرمودخشمگین شد وبر خاست و) ص(کرده بود ، پیامبر 

بازیچه قرار می  گیرد در  حالی که هنوز من در  ) ج(یعنی آیا کتاب خداوند " . أظهرکم 
  .... م ؟ ای  رسول خدا او را نکش: میان شما هستم ؟ مردی برخاست وگفت 

کسی را که چنین طالقی را مرتکب شده ) ص(پیامبر : ابن القیم در اغاثه اللهفان گوید 
بود ، بازی کننده ومسخره کننده کتاب اهللا خواند ، چون برای طالق راهی  را بر گزیده  

چون . نخواسته است) ج(بود که خال ف راه خدا بود وچیز ی را خواسته بود که خداوند 
می خواهد اگر کسی خواست زنش را طالق هد بگونه ای او را طالق دهد که ) ج(اهللا 

بعد از پشیمانی بتواند او را مجددا بزیر حباله نکاح وعصمت خویش در آورد وبه وی 
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مراجعه کند وآن مرد بگونه ای زنش را طالق داده بودکه نمی توانست بعد از  پشیمانی 
  .به وی مراجعه کند ویا نکاح نماید

یعنی . " ...الطالق مرتان:" است) ج( وه سه طالق کردن بیک باره مخالف گفته اهللابعال
  .طالقی که مراجعه بعد ازآن صحیح است دو مرتبه است 

در زبان قران وسنت بلکه در زبان عربی ودر زبان دیگر ملتها "مرات  " و" مرتان" کلمه 
بیک باره " مرتان " ر گاه وقتی است که تدریجی وهر بار بعد از بار دیگر باشد پس ه

تخطی شده  ومعنی ) ج(از حدود وقانون اهللا . گفته شود وتدریج متعدد مراعات نگردد 
پس چه گونه وچه شده است که شخصی از  لفظی که . کتاب خدا مراعات نشده است

شارع حکمی را  بر آن مترتب ساخته وترتیبی را بر ای آن قائل شده ، معنی را اراده کند 
  .پایان سخن ابن القیم  .الف وضد قصد واراده شارع است که خ

ولی اختالف .حرام است  که علماء اتفاق  دارند بر اینکه سه  طالق بیک بار:گفتیم 
این که اگر کسی چنین عملی حرام را مرتکب شد و زنش را بایک لفظ وبیک دارند در 

  باره سه طالق کرد آیا طالق او واقع می شود یا خیر ؟
  .ر علماء بر آنند که طالق او واقع  می شود جمهو

  .وبرخی از علماء که چنین طالقی واقع نمی شود 
کسانی که این طالق را معتبر می دانند ومی گویند طالق چنین شخصی واقع می شود با 

  :هم اختالف دارند 
  .گر گفته اند  فقط یک طالق می شودوبرخی دی. بعضی گویند  زنش سه طالق می  شود 

با وی همبستر شده باشد سه طالق می شود واگر  ،عضی گفته اند  اگر زنش مدخول بها ب
  ٣٣.مدخول بها نباشد فقط یک طالق می شود 

   
                                                      

  ،نیل األوطار١٠/٤٩٨،المغنی ابن  قدامه الحنبلی ٣/١٥٤٨فقه السنه  -  ٣٣
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  .١/٢٢١،الهدایه ٣/١٥٣،اإلختیار ٧/١٩شوکانی 
  :دلیل مذهب اول  قائل به طالق ثالثه 

  :اند کسانی که می گویند سه طالق واقع می شود بدالیل زیر استدالل کرده 
  "فإن طلقها فالتحل به من بعد حتی تنکح زوجاً غیره " ـ آیه مبارکه  ١

یعنی هر گاه زنش را طالق داد دیگر بعد از  آن این زن برای او حالل نیست مگر اینکه  
با شوهر اولی ازدواج کند آنوقت  باکسی دیگر ازدواج کند واز او طالق بگیرد ومجدداً

  .حالل است
یعنی  ..." ةوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریض" : ـ آیه مبارکه  ٢

اگر زنان خود را پیش از  آنکه با آنان همبستر شده باشید طالق دادید ومهریه ای را برای 
  ...آنان برخود فرض کرده باشید

یعنی بر شما گناهی نیست اگر  ....."الجناح علیکم إن طلقتم النساء :" ـ آیه مبارکه  ٣
  ...."نان خود را طالق دادید ز

از ظاهر این آیت چنین پیدا است که یک طالق یا دو طالق یا سه طالق صحیح است 
  .چون در  این آیات بین یک طالق یا دو طالق یا سه طالق فرقی نیامده است

  ....".الطالق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان :" ـ آیه مبارکه  ٤
می آید که سه طالق یا دو طالق بیک باره یا بدفعات متعدد جایز از ظاهر این آیه  بر 

  .است وواقع می شود معتبر است
یا رسول : ته قاللما العن أخو بنی عجالن امرأ: " ـ حدیث سهل بن سعد که  گفت  ٥

یعنی وقتی که برادری از بنی عجالن  "هی الطالق ، هی الطالق : اهللا ظلمتها إن أمسکتها 
ای رسول خدا من اگر او را نگاه دارم بوی ظلم می کنم پس : ه کرد گفت با زنش مالعن

  .بروایت احمد .او مطلقه است او مطلقه است او مطلقه است 
ر ایمان نقل کرد که زنش را در عبداهللا بن عمر ب:" ـ از حسن روایت است که گفت   ٦
را دو  سپس خواست بعد از دوحیض ودو طهر دیگر او. ل حیض یک طالق کرد حا
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...احکام طالق درفقه اسالمی  قضاء 
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) ج(ای ابن عمر خداوند : رسید وگفت) ص(این خبر بگوش پیامبر . طالق دیگر دهد 
سنت آنست که به . بتو چنین امر نکرده است براستی تو خالف سنت رفتار کردی 
  .استقبال طهر وپاکی بروی وبرای هر  طهری او را یک طالق دهی 

هر : سپس گفت. ی مراجعه کردم نبه من امر کرد که من به ز) ص(ر پیامب: عبداهللا گفت
گاه زنت پاک شد یا او را طالق ده  یا اورا به نیکی  وشایسته  نگاه دار وبزندگی با او  

 .ای رسول  خدا اگر او را سه  طالق کنم می توانم به وی مراجعه کنم: گفتم  .ادامه ده
ین کارت مرتکب وبد –بائنه می گردد  –نه خیر باسه طالق او از شما جدا میشود :فرمود

  ٣٤".معصیت می شوی 
طلق جدی امرأة :"ـ عبدالرزاق در کتاب مصنف خود بنقل از عباده ابن صامت گوید  ٧

ما اتقی اهللا  ) ص(فذکر له ذلک فقال له النبی ) ص(له ألف تطلیقه ، فانطلق إلی رسول اهللا 
عذبه وإن شاء  جدک أما ثالث فله وأما تسعمائه وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء اهللا

  .غفرله 
رفت ) ص(سپس او به حضور پیامبر . یعنی پدر کالن من زن خود را یکهزار طالق کر د 

جد تو تقوی خدا را پیشه :" به عباده گفت) ص(واین مطلب را برای او نقل کرد پیامبر 
طالق دیگر ظلم  ٩٩٧نکرد واز معصیت او پرهیز ننمود او تنها حق سه طالق دارد و

  . اگر بخواهد او را می بخشد ) ج(ت ونافرانی خدا است که خداوند وستم اس
بانت بثالث . إن أباک لم یتق اهللا فیجعل له مخرجا " در روایت دیگر چنین آمده است  

  .ثم فی عنقهاوسبع وتسعون  ةوتسعمائ ةعلی  غیر السن
طالق زنش  .یعنی براستی پدرت تقوای خدا نکرده است تا او را از عذاب دوزخ برهاند 

 ٩٩٧سه تا است وبا سه طالق که خالف سنت است از او برای همیشه جدا می شود و
  .طالق دیگر گناهی است در گردن او
                                                      

  .بروایت دارقطنی -  ٣٤

...احکام طالق درفقه اسالمی  قضاء 
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:  ةاستحلفه أنه ما أراد إال واحد) ص(أن النبی : " ـ در حدیث رکانه آمده است  ٨
  .وذلک یدل علی آنه لو أراد الثالث لوقع

از سه طالق فقط یک طالق بوده است واز این حدیث بر یعنی او  را قسم داد که مرادش 
  .می آید اگر او سه طالق را اراده می کرد طالق معتبر بود وسه طالقش واقع می شد

این است مذهب جمهور تابعین وگروه بسیاری از اصحاب وپیشوایان مذاهب چهار گانه 
  ٣٥.فقهی 

ره یک طالق بحساب می آید کسانی که می گویند طالق ثالثه بیک با: دلیل مذهب دوم 
  : با دالئل زیر استدالل کرده اند

الم تعلم أن : أن أبا الصهباء قال البن عباس :" ـ امام مسلم روایت کرده است که  ١
، وأبی بکر وصدراً من خالفه عمر؟  )ص(علی عهد رسول اهللا  ةالثالث کانت تجعل واحد

مگر ندانسته ای که سه طالق بیک باره  :یعنی ابو الصهباء به ابن عباس گفت".   قال نعم
یک طالق ) رض ( در زمان پیامبر ص وزمان ابوبکر وآغاز دوره خالفت حضرت عمر

  .آری می دانم : بحساب می آمد ؟ ابن عبا س گفت 
ابی کان الطالق علی عهد رسول اهللا ص و" : بازهم از او روایت شده است که گفت 

إن : فقال عمر بن الخطاب . ةق الثالث واحدطال) رض(، وسنتین من خالفه عمر بکر
  .الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناة  فلو أمضیناه علیهم ؟ فأمضاه علیهم 

  . بدل إیقاع الناس اآلن ثالث تطلیقات ةأی أنهم کانوا یوقعون طلق
) ضر(و دوره خالفت ابوبکر ودوسال از خالفت حضرت عمر ) ص(یعنی در زمان پیامبر 

مردم د رچیزی : سپس عمر رض گفت . سه طالق بیک باره یک طالق بحساب می  آمد 
که بدانان مهلت داده شده وصورت تدریجی آن توصیه شده است شتاب می کنند ـ 

                                                      
، اإلختیار ٧/١٩،نیل األوطارللشوکانی ١٠/٤٩٨لی ،المغنی ابن قدامه الحنب٣/١٥٤٨فقه السنه  -  ٣٥
  .١/٢٢١،الهدایه ٣/١٥٣
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بدانان گفته شده در سه نوبت وبتدریج از حق سه طالقه استفاده کنند ولی بیک باره از آن 
مل آنان را به اجراء در می آوردیم ـ یعنی هر کس ای کاش این  ع. استفاده می کنند 

سه طالق بر زبان آورد سه طالق برایش حساب کنیم وبه وی حق مراجعت ندهیم سر 
یک طالق را  یعنی قبالً بجای سه طالق". نمود  انجام این حکم را اجرا کرد وبدان عمل

مروز سه طالق را ببعد تا ا )رض(بحساب می آوردند وحال آنکه از دو سال خالفت عمر 
  .بیک باره سه طالق بحساب می آورند

رکانه  در یک مجلس زن خود را  سه : ـ عکرمه از ابن عباس روایت کرده است که  ٢
از او ) ص(پیامبر ... هگین گردید وسپس پشیمان شد وبرای  زنش بسیار  اند. طالق کرد

  .اش کرده ام سه طالق : سوאل کرد چگونه او را طالق گفته ای؟ رکانه گفت 
فإنما  : "است ) ص(آری ، پیامبر : ؟ او گفت " در یک مجلس : "  فرمود) ص(پیامبر

  ." تلک واحد فارجعها ان شئت فراجعها 
یعنی بدرستی این سه طالق شما چون در یک مجلس بوده است یک طالق بحساب می 

وبه وی واو چنین کرد . آید پس اگر دلت می  خواهد بوی رجوع کن وپشیمان شو 
  .مراجعت کرد بروایت احمد وابن تیمیه 

  : گفته است  ٢٢صفحه  ٣ابن تیمیه در فتاوی خویش در جلد 
قرآن وسنت نبوی  واجماع وقیاس چیزی نداریم که بموجب آن اگر " در أدله شرعی 

  .کسی بیک بار زن خود را سه طالق کرد هر سه طالقش واقع شود
شده وبیقین زنش نیزبرغیر او حرام است اگر او  نکاح چنین شخصی با زنش بیقین ثابت

را به حکم سه طالق ملزم کنیم زنش رابرای غیر او مباح می نمائیم در حالیکه بر وی 
محلل در زمان  حرام است  واین عمل وسیله می شود برای نکاح تحلیلی ورواج

قل نشده راشدین وی روی نداده وصورت وقوع نیافته است وهر گز نوخلفای ) ص(پیامبر
به شوهرش  که در زمان آنان زنی پس از سه طالق وطالق سوم وسیله محلل مجدداً

محلل وکسی که برایش محلل گرفته می  شود ) ص(بلکه  پیامبر. برگردانده شده باشد 

...احکام طالق درفقه اسالمی  قضاء 
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) ص(خالصه چیزی که پیامبر:ده است سپس ابن تیمیه می  گویدهر  دورا نفرین ولعنت کر
است ، نمی  زم اإلجرا ء برای امتش بیان داشته ومقرر کردهآن را بصورت قانون شرعی ال

. ممکن نیست ) ص(توان آن را تغییر داد زیرا بدرستی نسخ احکام دینی بعد از پیامبر 
  پایان سخن ابن تیمیه 

  :  شاگرد اوابن القیم گفته است 
ه و دوره خالفت ابوبکر  وآغاز دور) ص(در خبر صحیح آمده است که در زمان پیامبر

سه طالق بیک باره ودر یک مجلس یک طالق بحساب می ) رض(خالفت حضرت عمر 
  .آمده است

اگر چه مدت فراوانی از  این مطلب گذشته است ولی می توان چنین تصور کرد که 
نیز بر این رای بوده اند ولی این رای به وی نرسیده است این مطلب ) ص(اصحاب پیامبر

از آن بی اطالع ) ص(یاران او رای داده باشند وپیامبر که  –اگر چه محال بنظر می رسد 
ودر ) ص(در زمان حیات پیامبر ) ص(ولی  بر این داللت می  کند اصحاب پیامبر  –باشد 

. هم بدان فتوی داده است) ص(وخود پیامبر .زمان ابوبکر صدیق چنین فتوی می دادند 
) ولی عمر رض.ضی ندارد اینست فتوای او وعمل یارانش که مشخص ومعلوم است ومعار

چنین مصلحت دانست که بعنوان تنبیه ومجازات وبرای  منع مردم از  گفتن سه طالق ، 
سه طالق را سه طالق حساب کند یا مردم بدین بی توجهی بیک باره زن خود را سه 

ولی ترک . طالق نکنند واین اجتهاد او بود با توجه به مصلحتی که می  پنداشته است
بدان فتوی داد ویارانش در زمان او ودوره خلیفه اش بر آن بوده اند ) ص(امبرچیزی که پی

جایز نیست حاال که حقیقت معلوم وروشن شده است ، بگذار مردم هرچه می خواهند 
  ٣٦.پایان سخن ابن القیم ". وتنها توفیق از خدا است . بگویند 

  :آورندبحساب نمی  ــ دلیل مذهبی که  سه طالق بیک باره را اصال٣ً
                                                      

  . ١٥٥٠/ ٣فقه السنه  -  ٣٦
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  :کسانی که  سه  طالق را بیک باره اصال بحساب نمی آورند 
می گویند که این طالق یک طالق بدعی وخالف سنت است  واین گروه طالق بدعی را 

  .معتبر نمی دانند وآن را پوچ ولغو می شمارند
 این  مذهب از  بعضی از تابعین حکایت شده واز  ابن  علیه وهشام ابن  الحکم نیز روایت

شده است  وابو عبیده وبعضی از اهل ظاهر هم بدان رای  داده  ومذهب امام باقر  وامام 
صادق وناصر ودیگر کسانی که طالق  بدعی  را معتبر نمی دانند چنین است چون سه 

  طالق بیک لفظ واحد یا با الفاظ پی در 
" ول بها مدخ" واما کسانی که بین زن . پی در یک مجلس از جمله طالق بدعی است  

فرق گذاشته اند جماعتی از یاران ابن  عباس واسحاق ابن راهویه می " وغیر مدخول بها 
  ٣٧. باشند که قبال بیان شد  

طالق ثالثه بلفظ واحد راچنین بیان کرده وپیروی از مذهب دوم  ١٤٥قانون مدنی درماده 
  :  ١٤٤ه ماد:" قائلین باین که طالق ثالثه بلفظ واحد یک طالق واقع می شود 

  .زوج در برابر زوجه صال حیت سه طالق را دارد
: )فإمساک بمعروف أوتسریح بإحسان الطالق مرتان : ( خداوند تبارک وتعالی می فرماید 

زمانیکه دو طالق از  طرف زوج واقع گردید وطال ق سوم باقی ماند برای  زوج دو راه 
دارد ویا اینکه طالق سوم را واقع اول اینکه زوجه را به طریق خوب نگاه ب: وجود دارد 

  .نموده از وی جدا گردد
طالق مقترن بعدد خواه به الفاظ یا اشاره صورت گرفته باشد یک طالق :١٤٥ماده 

  .شناخته می شود
یعنی تو به سه طالق  ،طالق ) ق ثالثه الانت ط: ( شخص به زوجه خود گفت  طور مثال

  ادامه دارد".الق شناخته  می شود در این  صورت مطابق ماده فوق یک ط. هستی 
                                                      

  .ومابعد آن ٣/١٥٤٦فقه السنه  -  ٣٧

...م دسود په هکله دقرآن کری قضاء 
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  محقق عبدالهادی صافی 
 
 

  دسود په هكله دقرآن كريم
  تشريعي اعجاز 

 
کلونو کی د مکی دمخ ٢٣قرآن کریم هغه مدون اساسی قانون دی چی د اهللا له طرفه په 

ی ته د انسانانو دسعادت او کامیابی لپاره نازل شو) ص(غوره انسان یعنی محمد رسول اهللا 
  .دی 

ـ پوری س له مره ترپ یل اخونه ، پیدایت خه نیولودغه کتاب دانسان دژوندانه  ه پ
  .برکی لری 

وی دی ، او دغه میاشت دقرآن دنزول شمیاشت کی نازل  هقرآن کریم د روژی په مبارک
  .دمیاشت په نامه یادیی 

اتلونکی زمانیکی کی حاکمیت درلود او انشااهللا په ر پیی په مکه١٤قرآن کریم ندی 
  .به یی هم ولری 

خود . سمانی کتاب دخپل حقانیت لپاره انسانانو ته دمبارزی او تحدی اعالن کوی آدغه  
انان سره د دومره ترقی او تمدن قرآن کریم د اعجازخه یو دا دی چی ترووسه پوری انس

  .یآیت جو ک یوووکی آیت په یردیوکریم آن ری توانیدلی چی حتی دقند
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ه د قرآن عظیم الشان دتشریعی اعجازخه یوهم دسود او ربا تحریم دی سود هغه نـاو  
  .هیوادونومالیی ماته کی ده  لویرو پرمخ تلپدیده ده ، چی دجهان د 

نو که سود یی حرام رولی .  دخیر او فالح دین دی ریتد دی لپاره چی اسالم دبش 
  .دی

  .د سود ، مادی او معنوی اضرارو خه وساتی ترو انسان وکولی شی په دی توه ان  
قرآن کریم د اسالم د مقدس دین د لومی مرجع په توه د سود د تحریم دناخوالو په بیان 
سره ، انسانانو ته د دغی ناوی او مضرشی خه ان ساتنه ته سپارتنه کـوی او هغـه   

  .دانسانی ولنی دویجاوونکی شی په توه معرفی کوی 
خو ویشـل کیـی ، پیسـه دار او    بر وولنه په دوسود په نتیجه کی انسانی  د: هوکی  

. وی  لـه مینـه  ، د انسان د استعمار او استثمار الملونه برابروی ، صله رحمی غریب
او داسی نور ارزتونه ، چی د یوی والندی کوی ،شفقت ،همدردی،خترپانسانی ارزتونه 

  .لمینه ی په نتیجه کی رمهم ستنی دی د سود ولنی ، یانسانی 
او  وسابقه ادیـان اوتحریم هغه صریح او کاره دالیل د قرآن کریم داوس غوام د سود  
نه پـه  رڼا کی ، بیان کم ترو د سود ضـررو دمبارکو احادیثو په ) ص(حضرت پیامبرد

  .یره معلوم شی مختلفو برخوکی 
  قرآن کریم : الف  
  :سره فرمایی ی راروته په اشارد سود فردی اض) ج(په سرکی اهللا  
په ور کی مر لکه  تنه پایی دوی د قیام) یعنی اخلی ( هغه کسان چی سود خوری  

  ١.چی ، پایی هغه وک ، چی حواس یی خراب کی وی شیطان له خپل اثره 
ه چـی  رن. آیت شریف کی د سود خورسی نجیب حالت ته اشاره شوی دی دی په 

مسلمان وروراو هم نوع انسان مشکل او مجبوریت په  د خپل ا کی ینسود خور سی په د
بتال وی چی دنـورو حالـت او   هم په داسی یو عذاب مبه ه آخرت کی پنظرکی نه نیسی 

  .یی به د محشر میدان ته حاضراو د لینوی په شان احوאل نشی احساسولی 
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اهللا .  هانی الره دولولو یـو  اوکی چی سود د مالونو در کرینی کسان شاید داسی ف
  :یره الره ورکاره کی او فرمایی آیت کی هغوی ته دسود خه  غوای په دی) ج(
  ٢ .)تجارت ، او حرام کی یی دی ، سود) ج(حالل کی اهللا (  

) ج(ورک کـوی اهللا  ( دمسلمانانو د اطمینان لپاره داسی فرمایی ) ج(په بل آیت کی اهللا 
اهللا د سود مادی ضرر  کی په دغه آیت ٣ .)ثواب دخیراتونو برکت د سود ، اوزیاتوی ، 

، هغه کسان چی سود خوری شاید داسی فکر وکی چی ظاهرا  ویی سره زیاتته په اشار
  .په پورتنیو الفاظوهغوی ته واب ورکوی ) ج(اتیی  اما اهللا ید هغوی مالونه ز

یسی السـته  د سود پیې اوسه الترچې هغو کسانو ته ) ج(ه بل آیت کی دقرآن کریم اهللا پ 
  .ی داسی اعالن کوی ندی راو

له سوره ، که  نه اوپریدی هغه ه چی پاتی شوی دی ،) ج(وویریی  له اهللا ! ای مومنانو
داهللا س که ونه کی تاسی دا کار نو آاه شی ، او ـان تیـارکی ،   یی تاسی مومنان، پ

  ٤. اودهغه درسول جن ته 
سره هغو کسانو ته چـی د   یارمعنوی اضرارو ته په اشدسود ) ج( اهللا آیت کی په پورتنی
ی دهغی په پریو دوتوصـیه کـوی او اختـار    دی راوالتر اوسه السته نیې یسی سود پ

رسول جن ته حاضر شـی ،  داهللا او دهغه دوک دا کارونکی نو باید ورکوی چی که 
نه چی د سـود  لکه .ه ه کاری ، چی سود ومره لوی ناه داپه دی آیت کی په 

 کی د سود  نوپه مختلفو آیاتو نو په دی اساس په قرآن کریم کی هم. ولونه مختلف دی
ول ،و چنده ،سود هلیت دوره کی ترولو ناوه اشاره شوی دی  دعربوپه جا ونوتهول

  :ردوی او فرمایی  آیت کی نییپه الند) ج(، دا عمل هم اهللا اخستیل وو
ـ مه خوری سود ، په دی حال کی چی دوه چنـده   !ای مومنانو (   ردوه چنـده وی ،  پ

  ٥ .)په مراد به ورسیی  اوویریی له اهللا ، خه ایی چی
هغه سودی معاملی ته اشاره کوی چی د جاهلیـت پـه    دسود)ج(اهللا  آیت کی په پورتنی

  ه دوران کی مروج  وو او په هغه کی ، ظلم نسبت نور سودی معاملوته زیاد پـه سـتر
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ونکی ، ورکوونکی ، شاهد یستد سود عمل دومره ناوه عمل دی چی د هغی اخ. کیی 
  :فرمایلی) ج(ول په یو ستره لیدل کیی اهللا و ضو دمجلس عاکاتب 

زیات شی په مـالونو د   او هغه ه چی ورکوی یی تاسی له سود نه ، دپاره ددی ، چی(  
  ٦ ).ج(  س نه زیاتیی ، هغه په نزد د اهللاخلقوکی ، پ

هغه کسانو ته چی سود ورکوی خطاب کوی چی د دوی دغه ) ج(په پورتنی آیت کی اهللا 
 مالونه ، چی سود خوارو ته یی سپاری ، هغوی ته هی ه نکوی ، ظاهری مفاد هم نلری

، که ه وکیهم دسود د ورکولو خه  او د دوی خه یول بیا غوای ترو دوی
حتی چی که . ناه یو دی سود خور او سود ورکوونکی د: وویللکه نه چی مومخکی 

  .تله کی تلل کیی  هه په یوروک د سود د معاملی شاهد او کاتب هم وی دسود خور س
س له قرآن خه دویم مرجع په دین کی نل کیی ، سود شریف پ لکه نه چی حدیث

د حضـرت   چی د قرآن کریم په صریحو آیاتو کـی حـرام شـوی وو ،    دی یشهماغه 
د سـود  . ه کلکه غندل شوی او حرام رول شوی دی پپه احادیثو کی هم ) ص(پیغمبر

دو په ذکر باندی  خه وراغلی دی ، خو زه ددغو احادیثاحادیث یرزیات په تحریم کی 
  .اکتفا کوم

خه روایت کـوی چـی    )ص(دحضرت رسول اهللا )  رض(حضرت عبداهللا بن حنظله  
وه درهم دربا چی یو سی یی خوری ، او حال دا چی پوهیی ی: ووفرمایل) ص(حضرت 

  ٧ .زناوو خه برتردی ٣٦ده ، د ) سود(چی د ربا 
د سود خور جرم پـه اجتمـاعی   ) ص(او دهغه پیامبر) ج(په پورتنی حدیث شریف کی اهللا 

  .عمل د زنا خه بدنی ه او د اناو رندویلحاظ 
تـه   د ژوند انه بیال بیلو اخونو کی ولنیو په چونکه د سود جرم یو اجتماعی جرم دی ا 

  .ول تعیین شوی دی ول ه پی جرم جزاانی هم دشاملیی نو په دی اساس د
) ص(ه روایت شوی چـی آنحضـرت   خ)رض(و بل حدیث شریف کی له ابوهریره په ی 

 دیوی وی په انـدازه وو معراج په شپه می یو قوم ولید چی ، دهغوی یدی د: وفرمایل
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ـتنه  پوه خ) ع(یل ئماد جبر. ه معلومیدل ماران وو چی د بهر خو کی ه یپدهغوی 
  ٨ .دوی سود خوران دی) وویل( )ص(هغه وکه ، دوی وک دی 

، هغه دا چی کلـه سـود    هته اشاره شوی د ییریوعجیب نکتپه دی حدیث شریف کی 
چی د خلکو دغه مالونه  لی او داسی فکرکوین دخلکو مالونه په دنیا کی په ناحق اخخورا

د دوی حق دی اوپه دی واسطه د ناروا طریقه خپل یدی موی په اصل کی دغه شـیان  
  .پوهیی  رېماران دی چی دوی خوری یی او نه پ

نه غوای چـی  ) ص(او دهغه پیامبر) ج(یرشوم او بد عمل دی اهللا ددی لپاره چی سود 
ود خـوری او نـه یـی    که دوی نه س حتی مسلمانان د سود په معامله کی حاضروی ولو

س درمی او رونق سبب که دناه او معصیت به مجلس کی کیناستل اودهغی مجللی،اخ
 یدل همرپه سود ( ه بل روایت کی فرماییپ) ص(دی اساس حضرت پیامبر ناه دی په

د اهللا اودهغـه  دی ، سود ورکوونکی ، دسود دمعاملی لیکونکی ، او شاهد بانـدی   خور
  ٩ .)لعنت وی  درسول

 ی چی انسان د مالخـه   پیرکله داسی واقع کی او هالکـت ان دمر واسط خپل
شی دخپل ان  یواسط کولپوژغوری اویا دا چی کله انسان مریض شی نو د پیسو او مال 

تداوی او درملنه وکی یا دخپل ان لپاره هغه ضروری شیان چی د دی دحیات سـبب  
ی اما که دی السته راورچی اجل د اهللا په الس کـی دی  رغه امکانات ورسره نوی ا

ـ ـد انسان خالق دی انسان ته امرکوی چی د خپل د م)  ج(اما هماغه اهللا   ېאل او دارای
. ترود روزار د حوادثو خه په امن کی ووسی  واسط ان لپاره ضروری شیان واخلیپ

اشـاره کـوی    اسـی په الندی حدیث شریف کی د) ص(دغی موضوع ته حضرت پیامبر
  ١٠ .)حرمت سره برابردی  یانسان د مال حرمت دهغی دویند(

وک دیو مسلمان مال په ناحق باندی خوری داسی معنی ورکوی  یچیر په دی معنی که
  .وی وی  لمینهچی دهغی انسان د مر سبب ریدلی وی او هغه یی 
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م استراتیژی تـه تصـریح   یرغوره اومهپه پورتنیو نصوصو کی داسالم د مقدس دین یوه  
استعماری مکتبونو په ول شوی دی او هغه دا چی په اسالم کی دحیات او ملکیت حق د

خلکو ته نه بلکه غریبان او دالس الندی خلکـو تـه هـم     وت مند اوپیسه داروریوازی ث
او افـراد ددی   او په دی باندی تاکید شوی دی چی پیسه دار خلک. ورکول شوی دی 

و پیسو پواسط دغه حق دخلکو خه واخلی ، بلکه دوی باید د خپلخپلو حق نلری چی د 
وی وکی ترـو  یضعفو بنده انو الس نتپیسو په واسط د خدای شکر ادا او داهللا دمس

  .خپل اسالمی او اجتماعی دنده یی سرته رسولی وی 
 چونکه سود د انسان دفطرت اوعقل سره مخالف شی دی ، نو یوازی اسالم نه بلکه پـه 

ـ یانو لکه یهودیت او نصرانیت کی هم نورو آسمانی اد  .ه کلکـه غنـدل شـوی دی    پ
  .ه داسی نقل کوی خپل کتاب حالل اوحرام کی دتورات او انجیل خپه داکتریوسف 

سره کمک وکی ، خو سـود   ستاسو ورورفقیر شو، هغهپه تورات کی راغلی ، کله چی 
  )١١(.ه غوایمورخه 

نوروته قرض ورکی خود سود تمه مـه  : نجیل کی داسی وایی دین دلوقاپه ا سیحیتدم 
  ١٢ .لری

دسود دحرمت فلسفه پـه  :  یېرعالم او مفسر امام فخرالدین رازی واتداسالمی شریعت س
  .نی و مواردوکی خالصه کیی دیالن
  .سود دنورو خلکو دمالونو دویا اخیستلو سبب ری - ١
 .پریدی سود باندی عادت کول انسان دکاراوکسب خه - ٢
 سود دنیکو اعمالو ، خصوصاقرض حسنه مانع ری - ٣
 ١٣ .سود ثروت مندانو ته دغریبانود استعمارسبب ری - ٤

  دمخکینی صفحو د ینی په پای کی دا الندی نتیجی الس ته رای : پایلی 
١ -ولو  هسود یو ناو ول شوی اوحرام عمل دی چی پهر آسمانی  ادیانو کی حرام. 
 .سره جن کول دی ) ص( او دهغه د رسول د اهللا سود خول- ٢
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 .یر غ اجتماعی تاوان او جرم دی سود نه یوای فردی بلکه یو - ٣
کله یر مادی تاوانونه هم لری ، اوهیسود نه یوازی دا چی معنوی ضرر دی ، بلکه - ٤
 .یر والی سبب نه ری د  لدما
  :ندیزونه وا
ترو زرترزره دی د سودی معاملو او  ندیزکومهاته و تدافغانستان اسالمی جمهوری- ١

  .سودی بانکونو فعالیت ودروی 
وول تجاران ، دی ته وهه  وی چی اندیزکوم ترتاقونو ته واد افغانستان د تجارت - ٢

که رنه چی اهللا ج فرمایی په سود کی هـیچ   وساتید سود د معاملی خه دی ان 
 .دی ا کی صادق نیپه خپل وکله مفاد نشته ، او اهللا 

 .ندیز کوم تروسودی معاملو ته قانونی بڼه ورنکی اد افغانستان تقنینی مراجع ته و - ٣
اندیزکوم چـی د سـودی   تی ، تصویری او چاپی نشر یو ته وول صود افغانستان  - ٤

رسـول  ده دا کار داهللا او دهغه  ه وکی که کلکه پمعاملود اعالن اونشر خه دی 
او ان دی هم د سود دمعـاملو د شـاهدان او   . دی  سره مخالفت او جن کول) ص(

 .حیث نه رویپه کاتبان 
  :مراجع 

  .آیت  ٢٧٥دبقره سورت  - ١
 .آیت  ٢٧٥د بقره سورت  - ٢
 .آیت  ٢٧٦دبقره سورت  - ٣
 .آیت  ٢٧٩دبقره سورت   - ٤
 .آیت  ١٣٠دآل عمران سورت  - ٥
 .آیت  ٣٩د روم سورت  - ٦

ندیه پشاور، پاکستان مکتبه ه –صحیح البخاری  –محمد بن اسماعیل  –بخاری  - ٧
 .٢٤٩ص  ١ج 
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 .کتاب الربا ٢٤٦ص  ١یح البخاری  جصح - ٨
 .صحیح البخاری کتاب الربا - ٩

 .هماغه مرجع  - ١٠

دکتور یوسف ، الحالل والحرام فی االسالم ترجمه ابوبکر حسن  –قرضاوی  - ١١
 .٣٢٦ص  –کال  ١٤١٧زاده  پشاور پاکستان 

 .٣٢٦پورتنی مرجع  ص  - ١٢
  .٤ص  ٧دامام فخرالدین رازی د تفسیر ج - ١٣
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  »هادی«قضاوت پال عارفه 
  

  چگونگی تعقیب عدلی 
  اطفال متخلف از قانون

  
میدانیم ،اطفال  امروز زن ومرد فردا  هستند ودرآینده  مسئولیت  های مهم  هچنانچه  هم

دانشمندان  روانشناسی  اکثراً  به این نظر اند که دوره . اجتماعی را بدوش میگیرند 
لیت  نسبت به دوره های  زنده گی  خیلی حساس  ومهم است ،زیرا  طبعاً اساس طفو

وتهداب  شخصیت فرد دراین دوره پی ریزی می شود ،به عقیده این  دانشمندان  معموالً 
اطفال  آن عده از اعضای جامعه اند که نمی توانند به طور مستقل  چنانچه  الزم است 

ذاتی خود را به کار گیرند  ،بنا بر آن درجریان زنده صالحیت  ها ومهارت های طبیعی  و
بویژه توجه . گی به کمک  ودستگیری ،همکاری  ورهنمائی  بزرگان بیشتر نیاز  دارند 

خاص به اطفال  ونوجوانان وقتی مطرح بحث میگردد  که طفل  موجب نقص قانون جزاء 
درزمینه ارگانهای . گردد، درینصورت  طفل به عنوان متخلف  درجامعه ظاهر میگردد

عدلی وقضائی میبائیست تاحد امکان با رویه  مناسب واتخاذ سیاست  موثر نقش خود را 
  .برای مبارزه با آن ایفاء نمایند 

برای تحقق این هدف چون بنده از سالهای متمادی درمحکمه اختصاصی اطفال  ایفای 
توفیق عنایت وارزانی فرمود » ج«وظیفه  مینمایم ،بناًء سعی وتالش نمودم  تااینکه خداوند 
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تا مقاله خویش را در رابطه به تعقیب عدلی اطفال متخلف از قانون تهیه وترتیب نمایم تا 
باشد یکی از خدمت گزاران راستین این مکتب عالی حقوقی ورهائی بخش  قشر مظلوم 

گیری وستم دیده مجتمع بشری  وانسانی محسوب شده وراه مستقیم  پیروان عدالت را پی
  .تب وتسجیل مینمایمرا تحت مباحث وعناوین ذیل مروده باشم به همین آرزو مقاله خودنم

  : هدف
 .رسیده گی عادالنه به تخلفات اطفال - ١
 .اصالح وتربیت مجدد اطفال متخلف از قانون - ٢

  :تعقیب عدلی اطفال  متخلف از قانون 
وهدف از آن اطفالی هستند  وقتی از اطفال  متخلف  از قانون سخن به میان میآید ،منظور

که خالف قوانین جزائی عمل نموده ومرتکب جرم شده اند ، اصطالح متخلف از 
تخلف ن تخلفات اطفال به عوض جرم کلمه اصطالح جرم خفیف تر بوده ودر متن قانو

استعمال کلمه متخلف به . وبه عوض کلمه مجرم ،کلمه متخلف تذکر داده شده است 
باط به اطفالی که مرتکب جرم گردیده اند امکان بهتر اصالح عوض کلمه مجرم درارت

وتربیت مجدد آن هارا مهیا می سازد و همچنین از نگاه روحی وروانی نسبت به کلمه  
پروسه  رسیده گی  به تخلفات  ًءبنا. مجرم باالی شان تأثیر خفیف تری به جامی گذارد 
  .صورت میگیرد اطفال  در قانون کشور ما افغانستان در سه مرحله 

 مرحله کشف - ١
 مرحله تحقیق - ٢
 مرحله اتخاذ تصمیم - ٣

  :طرز اجراآت پولیس با اطفال : مبحث اول 
رای حسن جریان امور اجتماعی از سوی ب پولیس درمعنای عامه به مجموع مقرراتی که

می وضع می گردد ،اطالق میشود یا به عباره دیگر  پولیس مسئول حفظ ونظم وقدرت عم
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ز به ارگان ،کشف ودستگیری  مجرم وجلوگیری از وقوع جرایم نیبوده  وآرامش عامه
تصاصی اطفال گرچه  در قانون تخلفات اطفال از پولیس  اخ. پولیس ارتباط می گیرد
اما پولیس که درکشف جرایم اطفال موظف است بهتر است ذکری به عمل نیامده 

فال باشد وپولیس اطفال مسلکی باشد وصرف به اموری رسیده گی کند که متعلق به اط
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  درحالت ذیل می تواند طفل  را ) ١٠(طبق حکم ماده 

  .دستگیر نماید 
 .درصورت شواهد علنی مبنی برارتکاب جرم جنحه یا جنایت - ١
 .درصورت امکان خطر فرار طفل - ٢
 .درصورت خطر از بین رفتن اسناد وشواهد جرم - ٣
 .ر جرم درصورت امکان خطر تکرا- ٤

ماده دهم  قانون مذکور شخص کمتر از هجده سال ) ٢(قابل تذکر است که به اساس بند 
به خودشان یا دیگران  مگر اینکه امکان  وقوع فرار یا صدمه زدن  . ولچک زده نمی شود 

از جمله صالحیت ها واختیارات  ستگیری طفل یا مرعی نمودن نظارت فوق ،دموجود باشد
  .پولیس است 

  .ظایف ذیل را به عهده گیردنماید باید ودرصورتیکه پولیس به دستگیری  طفل اقدام  لیکن
 .نگهداری  اطفال تحت توقیف جدا از بزرگ ساالن - ١
 .اعالن موضوع دستگیری طفل ومحل مراقبت  آن به ممثل قانونی طفل - ٢
ساعت از زمان  ٢٤بررسی درخواست ممثل قانونی طفل جهت آزادی او در ظرف - ٣

 .آن دریافت 
اختصاصی ارنوالی  ارسال اوراق حاوی محضر وتمام معلومات مربوط به طفل به - ٤

 .ساعت  ٢٤درظرف 
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ساعت تکمیل  ٢٤درصورتیکه اوراق حاوی محضر وتمام  معلومات الزم مربوط درمدت 
اختصاصی اطفال صالحیت دارد بعد از تقاضای کتبی پولیس میعاد  ارنوالی شده نتواند 

ارنوالی ساعت تمدید نماید همچنان  ٤٨معلومات  الزم را برای مدت تسلیمی  اوراق و
  .صالحیت  دارد طفل را به ممثل قانونی وی تسلیم نماید 

  :حقوق طفل متخلف درزمان دستگیری 
 .نگهداری جداگانه از محلی که بزرگ ساالن تحت نظارت اند - ١
 .خود داری از توقیف  پیش از مدت ضروری - ٢
 .بدون تضمین  مالی  آزادی به قید ضمانت- ٣
 .دسترسی به خدمات اجتماعی ،تعلیمی ،حرفوی ،روحی وجسمی - ٤

قابل تذکر است  که پولیس اطفال باید تمام عوامل وانگیزه هایی که در ا رتکاب جرم 
موثربوده وهمچنان ذوق ، استعداد ،تمایالت وهوس متخلف را مورد تحقیق وپژوهش قرار 

  .کان پذیر گردددهد تااصالح مجدد وتربیه او ام
  :با اطفال متخلف ارنوالی طرز اجراآت : مبحث دوم 

بعد از کشف  جرم توسط پولیس  وبه عمل آوردن تحقیقات الزمه ابتدائی قضیه به ارگان 
اطفال می باشد که به  ارنوالی این ارگان ذیربط بعد از پولیس .ذیربط  سپرده میشود 

  .قضیه رسیده گی می کند 
ارنوאل اطفال  اوالً  باید تحقیقات الزمه را پیرامون  حاالت حاکم به جرم انجام دهد که 

  .این حاالت ذیالً برجسته میگردد
 .درمورد موجودیت  والدین طفل- ١
 .درمورد تقاضای طفل - ٢
 .درمورد علل وانگیزه جرمی - ٣
 .درمحیطی که طفل درآن زنده گی می کند - ٤
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 .در مورد روابط فامیل طفل - ٥
 .رد طرز معیشت طفل درمو- ٦
 .درمورد وضع روانی طفل- ٧

بدون تحقیق وآگاهی حاصل نمودن در موارد فوق ارنوالی به هدف اصلی خود که 
  .عبارت از اصالح وتربیت مجدد طفل است موفق نخواهد گردید

ز قانون رسیدگی  به تخلفات اطفال تحقیق جرایم ا) ٩(بدین ترتیب وفق  حکم ماده  
است وارنوالی  اختصاصی اطفال دارای یک  سلسله  ختصاصی اطفال وظایف ارنوالی ا

وظایف واختیارات بوده وطفل درین مرحله یعنی مرحله تحقیق دارای حقوق نیز میباشد  
  .که هریک را بصورت جداگانه  تشریح میداریم 

  :وظایف ارنوאل موظف : جزء اول 
ربوط به اطفال  ونیاز های اطفال ارنوאل اختصاصی اطفال باید مسلکی باشد ودرامور م

الی میشود باید یاد از نکته مهمی که مربوط وظایف  ارنو.بلدیت کامل داشته  باشد
اختصاصی  ارنوالی قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  ٩ماده  ٤مطابق  فقره :آوری نمایم 

اند ،آغاز  شدهاطفال  نمیتواند مستقیماً اقدامات  قانونی علیه اطفالی راکه  مرتکب جرم 
  .)یا مرجعی درین رابطه به ارنوאل شکایت تحریری را ارائه نمایدنماید،مگر اینکه شخص 

اطفال  صالحیت  دارد طفلی  را که پولیس  توقیف  کرده است آزاد اختصاصی  ارنوאل
اطفال زدریافت اوراق محضر،به معلومات ازپولیس،ارنوאل اختصاصی نماید ،همچنین ا

صت دارد تا دوسیه را تکمیل نماید ،درصورتیکه مدت مذکور کافی نباشد یک هفته فر
میتواند از محکمه اطفال برای حد اکثر سه هفته  تقاضای تمدید نماید  چنانچه محکمه 

ساعت تصمیم  خویش را مبنی برتوقیف یا  عدم توقیف   ٢٤اطفال مکلف است در مدت 
) ١٥(طبق حکم بند اخیر ماده . فات اطفالقانون تخل) ٤(فقره یک ماده )آن ابالغ نماید

اگر طفل تحت توقیف باشد با وجود موافقت محکمه  به اعطای  فرصت حد اکثر سه 
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هفته جهت تکمیل صورت دعوی ،طفل باید آزاد شود ،عالوتاً بعد ازین  مرحله  وظایف 
  : ارنوאل عبارت از 

 .مه طفل تصمیم  گیری درمورد وجود وعدم وجود  دالیل الزام محاک- ١
 .ارائه صورت دعوی به محکمه درصورت وجوددالیل الزام محاکمه طفل - ٢

  :اختیارات  ارنوאل اختصاصی اطفال : جز دوم 
  .ارنوאل اختصاصی دارای یک سلسله  اختیاراتی نیز میباشد که ذیالً ذکر میگردد 

دراین سال دارد به اقارب قانونی یا ممثل او که  ١٢سپردن طفل متخلف که کمتراز - ١
 .قانون رسیده گی به تخلفات اطفال صراحت دارد) ٢٠(رابطه  فقره اول ماده 

سال  ١٨اخذ اجازه از محکمه جهت سپردن طفل باالتر از سن دوازده سال وکمتر از - ٢
 . مرتکب جرم جنحه  به ممثل قانونی واقارب او با اخذ درجات ضمانت 

نداشته باشد ،جهت مراقبت به  هرگاه طفل متخلف از قانون،ممثل قانونی یا اقارب- ٣
مراکز اصالح وتربیت یا سایر موسسات آموزشی وپرورشی توسط کارمندان موظف  

 .قانون ٢٠ماده  ٣اختصاصی  اطفال سپرده میشود فقره 
سالگی را تکمیل نکرده باشد در صورت  ١٨سالگی را تکمیل و ١٢طفلیکه  سن - ٤

ارنوالی مربوط و استیذان محکمه  ارتکاب جرم جنایت جهت تکمیل تحقیق به پیشنهاد
 .ذیصالح جهت حجز به مراکز اصالح وتربیت اطفال  سپرده میشود 

میانجیگری وتالش  برای مصالحه میان طفل وممثل قانونی  او با متضرر از جرم در - ٥
جرایمی که ارتکاب آن جنحه یاجنایت نبوده باشد درصورت مصالحه بین طرفین ارنوאل 

دعوی به محکمه خود داری کند ،درسایر موارد ارنوאل مکلف است  میتواند  از صورت
قانون تحقیق را تکمیل ودوسیه را به محکمه مربوط احاله نماید طبق  ١٤طبق  حکم ماده  
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طرفین به مصالحه وپرداخت  غرامت، ارنوאل میتواند این ماده درصورت موافقت  ٢فقره 
 .دوسیه را حفظ نماید 

  :درمرحله تحقیقحقوق طفل : جزءسوم 
اطفالیکه  مرتکب  تخلف طبق قانون می شوند درمرحله تحقیق نیز دارای  یک سلسله  

یعنی  از تمام تضمین های محاکمه عادالنه ازجمله حق دسترسی به وکیل .حقوقی میباشند 
عالوتاً ممثل قانونی طفل حق دارد جهت تضمین  حقوق .وترجمان برخورد دار میباشند 

مراحل اجراآت قانونی که عملی شده توسط ارنوאل و محکمه  اطالع  طفل از کلیه
حاصل نماید که این حق به وی امکان میدهد درصورت اعتراض به ارنوאل فوقانی 

  )قانون تخلفات اطفال ٢٣(شکایت نماید ماده 
پرستی طفل ومراقبت از طفل درصورت ل قانونی طفل وظیفه دارد عالوه برسرممثهمچنین 
فل توسط ارنوאل یا محکمه ،طفل را همراهی کند ،عدم همراهی ممثل موجب احضار ط

  )قانون ٢٥فقره اول ماده . (افغانی نسبت به اومیشود ) ٥٠٠(جزای نقدی تا 
  :طرزاجراآت محکمه اختصاصی اطفال : مبحث سوم 

ه به تخلفات اطفال همانا محکمه اطفال میباشد ،این محکمالخره مرحله اخیر رسیده گی با
اختصاصی بوده ،یعنی با صالحیت مسلکی ومتشکل از قضاتی است که آن ها نیز باید 

ومحل تشکیل . مسلکی باشند محاکم اختصاصی اطفال جزئی  از محاکم ابتدائیه میباشد 
. یس، اعضا  و کارمندان  اداری استآن ها مراکز  والیت است این محکمه متشکل از رئ

وصالحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسالمی قانون تشکیالت  ٤٤مطابق ماده 
  . افغانستان  درمرکز  والیت یک محکمه ابتدائیه اطفال  ایجاد می گردد 

اطفال متشکل از رئیس وچهار عضو میباشد در صورتیکه رئیس نباشد محکمه ابتدائیه  - ٢
ابقه ویا بنا بر عللی غایب باشد وظایف وصالحیت های وی به یکی از اعضای که دارای س

  .بیشتر قضایی باشد تفویض میگردد
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تصمیم  گیری برمبنای مشاوره اعضای آن بیانگر اهمیت رسیده گی اختصاصی  به جرایم 
وتخلفات اطفال است زیرا ازطریق مشوره از میزان اشتباهات قضائی کاسته  خواهد شد 

ه گی به قانون رسید) ٢٧(برعالوه برای کاهش بیشتر این گونه اشتباهات مطابق ماده 
 تخلفات  اطفال که به منظور تأمین بهتر عدالت قضایای مربوط اطفال متخلف از قانون ،

مورد رسیدگی قرار میگیرد بناًء اینکه دررابطه ) ابتدائیه ،استیناف وفرجام (درسه مرحله 
طرز اجراآت محاکم اختصاصی اطفال را به شکل بهتر آن بدانیم الزم میدانیم درجزء اول 

محاکم اختصاصی ودر جزء دوم رسیده گی به جرایم اطفال ودرجزء سوم صالحیت 
  .تصامیم  محکمه نسبت به اطفال متخلف را مورد بررسی قرار میدهیم

  :صالحیت محاکم اطفال : جزء اول 
صالحیت محاکم اطفال به دو دسته تقسیم میگردد که عبارت از حوزوی وموضوعی 

  .میباشد 
حیت حوزوی ،محلی است که در ساحه آن جرم هدف از صال: صالحیت حوزوی - ١

هر محکمه اطفال صالحیت رسیده گی به کلیه جرایمی را دارد که .اتفاق افتاده باشد 
لیکن در صورت معلوم . توسط اطفال درحوزه والیت ،مورد ارتکاب قرار گرفته اند 

نبودن محل ارتکاب جرم محکمه ذیصالح محکمه اقامت طفل است درصورتیکه محل 
قامت طفل هم معلوم نباشد محکمه ای که طفل درحوزه صالحیت آن رسیده گی یا ا

قانون  رسیده ) ٢٨(توظیف شده است ،صالحیت  رسیده گی  خواهد داشت که درماده 
 .گی  به تخلفات اطفال تذکر داده شده است 

صالحیت موضوعی محکمه اطفال  ناظر به آن دسته از اعمال : صالحیت  موضوعی - ٢
باالتر از (ی است که درصورت ارتکاب برخی اعمال توسط اطفال قابل تعقیب ورفتار
 :این اعمال ورفتار عبارت اند از . درمحاکم  مورد رسیده گی قرار میگیرند ) سال  ١٢
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جرایم اطفال یعنی آنچه  که درقانون واجد عنوان مجرمانه است وتوسط طفل مورد - ١
 .ارتکاب قرار گرفته است 

اطفالی که توسط والدین  ویا شخصی که برنفس آن ها حق والیت  رفتار غیر عادی- ٢
قابل تذکر است که توسل  به . دارند یا با اتخاذتدابیر مروج تربیوی ،قابل اصالح نباشد 

همچنان . محاکم  رسمی ومراجعه به محاکم باید به عنوان آخرین وحد اقل وسیله باشد 
خلفات اطفال قضایای مربوط اطفال در قانون رسیدگی به ت) ٢٩ماده  ٣(مطابق فقره 

معرض خطر ونیازمند مواظبت ومراقبت وحمایت هم در محاکم اختصاصی اطفال رسیده 
 .گی میشود 

  :رسیده گی به جرایم اطفال: جزء دوم 
محکمه اختصاصی اطفال بعد از دریافت  دوسیه درظرف سه روز از تاریخ دریافت آن باید 

ودر صورتیکه پروسه تحقیق خال داشته  باشدتکمیل آن را ده نسبت به بررسی آن اقدام نمو
وارنوאل موظف حد اکثر درظرف ده روز باید نسبت به تکمیل آن .بخواهد از ارنوالی 

اقدام  وپس از ارسال دوسیه به محکمه ،محکمه نیز درظرف ده روز نسبت به صدور 
اکم اطفال اصول ذیل باید دررسیده گی وصدور فیصله توسط مح.فیصله  باید اقدام کند 

  .مرعی گردد
ه و مباحث سری بودن جریان رسیده گی ،هیچ کدام از اطالعات مذکوردردوسی- ١

 .،نباید دررسانه های همگانی منتشر شود مطروحه  درجلسه محاکم 
 .عالوه بر اطالع  از دفاعیات  طفلجلب نظر متخصصان  وافراد مسلکی واهل خبره - ٢
ومباحث آن  موجب اضرار روحی طفل شود ،طفل  از   درصورتیکه جریان  محاکمه- ٣

جلسه خارج شده خلص مباحث بعداً به اطالع وی برسد ،محکمه  میتواند ممثل قانونی 
 .طفل را نیز از جلسه خارج کند درصورتیکه حضور وی به نفع طفل نباشد 
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 .اعالم حکم محکمه باید در حضور داشت طفل صورت گیرد- ٤
رنظرداشت مجموع اطالعات دوسیه مربوط به عمل ارتکابی تصمیم محکمه باید با د- ٥

 .قانون  رسیده گی به تخلفات اطفال اتخاذ شود )٣٦و ١٧(ونیز مواد
  :تصامیم محکمه : جزء سوم 

همان طوریکه به جرایم ارتکابی اطفال عنوان متخلف  داده شده  به فیصله  ها و احکام  
اطالق  این عنوان البته  دارای  اثار  . میشود اطالق ) تصمیم (صادره از محاکم نیز عنوان 

حقوقی وجرم شناسی است ،زیرا از لحاظ حقوقی محکمه اتخاذ کننده تصمیم  میتواند 
درتصمیمات خود تجدید نظر کند درحالیکه  نسبت به تجدید  نظر دراحکام  وفیصله  ها 

نوان تصمیم برنظریه از لحاظ جرم شناسی نیز اطالق ع. باید پروسه  دیگر را طی نماید 
محکمه موجب عدم  ایجاد احساس  شرمساری و محکومیت  برطفل  وخانواده  اوشده 

  .از نسبت  دادن اعمال مجرمانه براوجلوگیری خواهد شد 
تصامیم  محکمه  اطفال نسبت به اطفال  متخلف از قانون بدو دسته  تصنیف میشود  که 

جزائی که برای فهم بیشتر هریک آن را ذیالً  عبارت اند از تصامیم  غیر جزائی وتصامیم
  . مطالعه می نمائیم 

 :تصامیم غیر جزائی: الف 
این تصامیم دارای انواع مختلفی . اتخاذ این گونه  تصامیم ،مقدم برتصامیم جزائی است 

قانون رسیده گی به تخلفات اطفال  از آن ها یاد شده است که ذیالً ذکر  ٣٥که درماده  
  .میشود 

ام  برخی کار ها برای ولسوالی مانند  انج: لف نمودن به انجام خدمات اجتماعی مک- ١
 .دولتی ،بامیزان معینی بدون دریافت مزد  ی،شاروالی ها ،مکاتب وشفاخانه هاها
 ،اعی که معموالًجهت آموزش حرفویاجتمات به موسسات اختصاصی خدمفرستادن - ٢

 .عملی میباشد 
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 حجز درعواقب ونتایج تکرار عمل مانند  فل بهبرجلب توجه طمبنی :صدوراخطاریه- ٣
 .مرکز اصالح وتربیت

یعنی عدم  محاکمه  طفل  واعالن  این اخطاریه  به وی که درصورت  :  تعویق محاکم - ٤
حد اکثر مدت تعویق محاکم  . رسیدگی خواهد شد ی تکرار عمل به هردوجرم  قبلی وبعد

یات  سه سال ودرصورت ارتکاب درصورت ارتکاب جرم جنا)٤٠(ماده ) ٣(طبق فقره 
درهر حال محکمه اطفال را به موسسه اختصاصی  غرض . جرم جنحه یک سال است 

 .مشاهده ومعالجه اعزام خواهد کرد 
هدف اساسی آن عدم تحمیل مجازات شخصی است که فرض  :تعلیق مشروط مجازات- ٥

تحمیل جزا  برآن است صرف محاکم ومحکومیت از نتایج عمل خود آگاه شده نیازی به
 .بر اونیست 

هدف از حجز درمنزل این است که طفل متخلف از قانون به جای :  حجز درمنزل - ٦
حجز درمرکز اصالح وتربیت اطفال مدتی را درمنزل  وزیر نظر والدین  یا سرپرستان  

این امر از آثار زیان بار حجز برطفل جلوگیری کرده وسبب اصالح .خود سپری می نماید 
 .د وی خواهد شد وتربیت مجد

دراین صورت ) تسلیم  نمودن به یکی از والدین  یا شخصی که حق سرپرستی را دارد(- ٧
کسی که طفل  به او تحویل وتسلیم شده است مکلف است مراقبت  های الزم  را نسبت  

 .به طفل  به عمل آورده دستورات محکمه را به مورد اجرا گذارد 
این تصمیم  باید : ال  غرض تحت حجز قرار دادنطفاعزام به مراکز اصالح وتربیت  ا- ٨

به عنوان آخرین تصمیم ودرصورتی که هیچ کدام از تصامیم  فوق قابل اتخاذ نباشد اخذ 
 .شود
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هدف اصلی  از تصامیم جزائی تصامیمی است  که به عنوان  :تصامیم جزائی : ب 
صمیم  باید باحد  اتخاذ این ت. مجازات نسبت به طفل  متخلف از قانون اتخاذ میشود 

  .اکثر دقت وصرف برای ضروری ترین وکمترین موارد باشد 
قانون رسیده گی  به تخلفات اطفال  حین تعیین  جزای طفل ) ٣٩( بناًء مطابق ماده 

  .مراتب ذیل مد نظر گرفته میشود
سالگی  را تکمیل نکرده باشد از  ١٦سالگی را تکمیل و ١٢مجازات طفلی که سن - ١

ثر مجازات که برای عین  جرم ارتکاب شده توسط اشخاص باالتر از سن یک سوم حد اک
 .بیشتر بوده نمیتواند.سالگی در قانون جزا پیش بینی گردیده است  ١٨
سالگی  را تکمیل نکرده  از  ١٨سالگی  را تکمیل  و  ١٦مجازات طفلی  که سن - ٢

سالگی  ١٨ نصف حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بلند تر از سن
 .درقانون جزا پیشبنی گردیده است بیشتر بوده نمیتواند

قابل تذکر است  که . طفل به جزای حبس دوام یا اعدام  محکوم شده  نمیتواند  - ٣
قانون مذکور مدتی را که طفل  درتوقیف به سر ) ٣٩(مطابق  هدایت فقره  دوم ماده  

مدت حجز ) ٣٩(طابق ماده هم م میبرد از مدت محکوم بها کاسته میشود واز سوی
،درصورتیکه بیش از دوسال نباشد میتواند دریکی از موسسات خدمات اجتماعی  طفل

درینصورت طبق حکم ماده چهارم قانون مذکورممکن است محکمه  عالوتاً .سپری شود 
شرایط دیگری را هم جهت  محدودیت  دراقامت ، گشت وگذار وغیره تحمیل کند 

 .سال ممکن است تعلیق  شود  ٣تا  ٢همچنان  حجز بیش از 
مراکز اصالح  وتربیت وموسسات خدمات  اجتماعی  به عنوان  مراکز مسلکی تربیوی 

وظیفه مهمی  جهت تطبیق تصامیم  محاکم  دارند وارنوאل ومحکمه باید  بر فعالیت  
  .های آن ها نظارت  نمایند 
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فل ،رئیس  مرکز اصالح همچنان محکمه  می تواند حسب درخواست  ممثل قانونی ط
فل نزد آن ها تحت وتربیت  اطفال یا رئیس  موسسه اختصاصی خدمات  اجتماعی که ط

  .نسبت  به تجدید نظردرتصامیم جزائی یا غیرجزائی اتخاذ شده اقدام نماید.حجزقرار دارد
منظور از اعطای این اخطاریه  به محکمه  آن است که هدف اساسی اتخاذ تصامیم  

)  ٥٠(ت به طفل  ،اصالح وتربیت مجدد او است ، وهمچنین طبق حکم  ماده مذکور نسب
قانون  تخلفات  اطفال محکمه  اختصاصی اطفال صالحیت  دارد به منظور حفظ منافع  
طفل  مبنی برتربیه وباز گشت مجدد آن به جامعه  حکم خویش را  عندالموقع تعدیل 

  .نماید
  :مأخذ 

  .کنوانسیون حقوق طفل
  خلفات اطفالقانون ت

  قانون تشکیالت وصالحیت محاکم 
ه قضائی خودم طی سالهای متمادی درمحاکم ابتدائیه اطفال و دیوان استیناف بو تجر

  .اطفال درمرکز کشور ووالیت
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  دكتور عبدالكريم زيدان: تاليف 

  پیوست به گذشته                              )عيني (عبدالرحيم : مترجم    
  

  درشريعت اسالمءنظام قضا
)١٣(  

  باب دوم
  فصل سوم
  مبحث پنجم

  قرائن
  :تمهيد 

مراد از قرائن امارات و عالما تيست كه بواسط آن بوجود شيي يا نفي آن استدالل ميشود  
چنانچه شخصي درحال اضطراب وبيرون شدن از منزلي كه بدستش كارد آلوده بخـون  

ـ  ه درآينـد وشـخص كشـته اي را دريابنـد     باشد ديده شود هنگاميكه مردم درآن خان
درينصورت بحالت شخص بيرون شونده از منزل كه آنرديده اند استدالل ميكنند كه وي 
عبارت از قاتليست كه شخصاً بقتل مباشرت نموده است با آنكه آنها شخصاًويرا دريـن  

يا مال مسروقي درمنزل شخصي دريافت شـود بوجـود آن اسـتدالل    . عمل نديده اند 
گردد كه شخص مذكور سارق ميباشد ، يا اينكه سارق آنرا بوي بود يعت داده است و مي

پس آيا قرائن طريقي از طرق قضا ووسيله ي ازوسـائل  . ياصاحب منزل آنرا از دزد بخرد
نفي واثبات هنگام صدور احكام جائيكه براي قاضي صحيح شود كه آنرا استدالل كند و 
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عتبرميباشد ؟ اين همان موضوعيست كه درين بحث به آن آنرا مستند بحكم خود بگرداند م
  .پاسخ ارائه خواهد شد 

  :اعتبار داده آنرا باطل نكرده استشارع قرائن را 
واقعيت اينست كه شريعت اسالم قرائن را اعتبار داده آنرا بدليل ترتيب احكام برآن باطل  

لت معين باشد فروگذاشت نكرده است زيرا شريعت اسالمي چيزي را كه واقعاً داراي دال
نكرده نتيجه صحيحه ي راكه قرينه صحيحه به آن داللت كند ترك نميكند البته به اعتبار 
قرائن ،كتاب اهللا، سنت رسول اهللا اقوאل سلف صالح ازفقها و قضات داللت دارد كه ذيالً 

  .بعضي ازين دالئل تذكر داده ميشود 
  :ادله قرآن كريم باعتبارقرائن  –اول  
قميصه بدم  علی واو جاء: فرموده است ) ع(حضرت يوسفدرقصه ) ج(خداوند  –ف ال

 –فصبرجميل واهللا المستعان علي ماتصـفون  . كذب، قـאل بل سولت لكم انفسكم امرا
يعني وآوردند برپيراهن او خون دروغ ، گفت ني بلكه اراسته است براي شما نفس هاي 

يـاري  ) ياري خواسـته شـده ازوي   (خدا تان تدبيري را پس كار من صبريست نيكو و 
  ).سوره يوسف  ١٨آيه ( ميخواهم از او برانچه كه شما بيان ميكنيد 

به  خذفقها ء به اين آيه كريمه در اعمال امارات وا: امام قرطبي درتفسير خود گفته است 
آن درمسائل از فقه چون قسامه وغيره استدالل كرده اند واتفاق دارند باينكـه حضـرت   

وب عليه السالم بركذب آنها به آنچه كه از سالم بودن پيراهن وعدم دريدگي آن ديده يعق
حكيم قدرچه  گبود استدالل نموده است حتي روايت شده كه وي به آنها گفت  اين گر

  ٣٨بود كه يوسف را ميخورد و پيراهنش را نميدرد 
وي آنرا انكار شاهدي راكه خداوند متعال شهادت آنرا درقصه يوسف ذكر نموده و –ب 

ـ  אل آن ـنكرده بلكه درحالت اقرارحكايت نموده است داللت براعتبار قرائن وعدم ابط
                                                      

 و مابعد آن  ١٤٩ص  ٩تفسير القرطبي ج- ٣٨
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 یو الفياسيد هالد و استبقا الباب وقدت قميصه من دبر: گفته است) ج(خداوند . ميكند
قال هي راودتني  –ليم أو عذاب أن يسجن أهلك سوء االأالباب قالت ماجزاء من اراد ب

 –كاذبين ان قميصه قدمن قبل فصدقت وهومن الن كإهلها ، أشاهد من  عن تفسي وشهد
ـ  قميصه قد یفلمارا –وان كان قميصه قدمن دبرفكذبت وهو من الصادقين  אل ـمن دبرق

يعني بايكديگرسبقت كردند بسوي دروازه وبدريد  – ن كيد كن عظيمإنه من كيدكن ، إ
نيست جـزاي  : نزديك دروازه ،گفتآن زن پيراهن يوسف را ازپس ويا فتند شوهرزن را 

. ه شود يا عـذابي دردنـاك  كسيكه خواسته باشد باهل تو كار بد مگر آنكه بزندان كرد
كه نفس خود را بازندارم وگـواهي  ) ازنفس من ( اين زن درخواست مرا . گفت يوسف

پس زن راست گفته است و ،دادگواهي ازكسان زن اگرهست پيراهن يوسف دريده ازپيش
روغگويان است واگرهست پيراهن او دريده ازپس آن زن دروغ گفته اسـت  يوسف ازد

ويوسف ازدورغ گويان است ، پس چون ديدعزيزپيراهن او را دريده از پس گفـت بـه   
آيـات   –كه اين كاراز مكروحيله شما زنان است ، هرآئينه مكرزنان بزرگ است  درستي
  ).سوره يوسف ٢٨-٢٥

  ٣٩يوسف به فرق نمودن صادق از كاذب پيوست  بناً شوهرزن به پاره شدن پيراهن
  :ادله سنت نبوي  –دوم 

بقول قيافه شناس حكم نمود وقيافـه را  ) ص(از زمره سنت نبوي آنست كه رسول اكرم 
دليلي ازادله ثبوت نسب گردانيد كه درينجاجز مجرد امارات و عالمات چيزي نميباشد و 

گزيده اند يعني قيافه را ازادله ثبوت نسب  خلفاي راشدين رضي اهللا عنهم نيز همين راه را
اعتباردادند وهمچنان امام مالك ،احمد وشافعي وغيره نيز همين راه راگزيده انـد يعنـي   

                                                      
  ٦الطرق الحكميه ازابن قيم ص- ٣٩
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قيافه را ازادله ثبوت نسب اعتبار دادند وهمچنان امام مالك ، احمد وشافعي وغيره نيـز  
  .قرائن ميباشد اخذ  بقيافه دليل بر اعتبار ٤٠. همين راه را تعقيب كرده اند

براي ملتقط امر نمود ) ص(نبي اكرم : آمده است كه ) ص(گونه درسنت نبوي  مينه وبه
كه لقطه  را به واصف آن بدهد وصف آنرا ازحيث عالمه ونشانه قائم  مقام بينه گردانيـد  

  ٤١اين همانست كه امام مالك رح به آن نظردارد 
  :از احكام صحابه رضي اهللا عنهم  –سوم 

بدون انكار احدي باقامه حد زنا برزنيكه شوهرنداشـت  ) رض(عمر بن خطاب  حضرت 
وحمل وي ظاهر گرديد بنابر اعتماد قرينه ظاهري حكم نمود و اين همان موضوعيست كه 
امام مالك و احمد بن حنبل دريكي از دوروايت ازان بآن ابراز نظر نموده اند  همچنـان  

وب حد به بوي شراب از دهن شخص ، یاقي بوج) رض(حضرت عمر وعبداهللا بن مسعود 
نمودن شراب آن اعتماد بر قرينه ظاهره حكم نموده اند كه مذهب امام مالك وياران وي 

  ٤٢ميباشد 
  :مدت اعتبار قرائن نزد فقها 

فقها به قرائن استدالل نموده و آنرا وسيله ي ازوسائل اثبات وطريقـي ازطـرق حكـم    
تدالل برآن را تصريح نموده به آن اعتماد دارند چنانچه اعتبارداده اند بعضي از ايشان اس

درمي يابيم از جمله قول فقيه مالكي ابن فرحون ) رح(اين موضوع را بمذهب امام مالک 
. از زمره طرق قضا درمذهب مالكي اخذ به قرائن اسـت  : درتبصره آن است كه ميگويد 

اهب مالكي نزديك است چنانچه درراه استدالل به قرائن درتصريح از مذهب حنابله به مذ
بيان نموده است ) الطرق الحكمية ( ققيه ابن قيم حنبلي نقل نموده آنرا دركتاب خود بنام 

                                                      
 ١ص والطرق الحكمية ١١٢از شيخ محمد فرج المالكي ص ) ص(اقضية الرسول - ٣١
تبصرة  ١٠و الطرق الحكمية ص ١٠٣از شيخ محمد فرج المالكي ص) ص(اقضيته الرسول - ٤١

 ١٠٤ص  ٢الحكام از ابن فرحون ج
 ٩١- ٨٨ص  ٢تبصره  الحكام ج ٦الطرق الحكمية از ابن قيم ص - ٤٢
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ولي گروهي از فقهاء سائرمذاهب به استدالل بقرائن تصريح نمي نمايند اما درمي يابيم كه 
نعقاد بيع به معاطـات  آنها احكام را برا اساس اعتبارشان به قرائن ترتيب ميدهند ازجمله با

بررضا ابرازنظر ميكنند واز زمره ابراز نظر شـان   لفظ اكتفا به قرائن و امارات دאلبدون 
درقسمت اقرار مريض مرض موت براي وارثش به اينكه باالي اوست كـه ايـن اقـرار    
ازجهت تهمت به قرينه ء مرض وقرابت وي از مقرله پذيرفته نميشود ميباشد واز جملـه  

رمورد گنج يا معدن است كه اگر بروي نشانه مسلمين باشد او لقطـه ميباشـد   نظرشان د
  ٤٣واگر برآن نشانه كفارباشد پس او دفينه است 

  :اعتراض ودفع آن 
ة علي المدعي واليمين علي مـن  ینالب: گاهي به اعتبار دادن قرينه بموجب حديث شريف  

زي نيست زيـرا دربينـه   اعتراض وارد ميشود چه درحديث شريف سواي بينه چي -انكر
پاسخ برآن چنين است كه قرينـه  . اعتماد صورت گرفته ودرقضا به آن استدالل ميشود 

ه  اسم براي هرچيزيست كه حق را بيـان و  نيبرآن بنايابد داخل ميشود زيرا ب ظاهره ايكه
منحصر نميباشد چنانچه عسقالني درشهادت ميگويد بل هرآنچه كه ....... ظاهر ميسازد و

بنابرآن بينه گاهي شهادت مقبوله يانكول ازيمين بوده ٤٤راكشف كند پس اوبينه است حق 
و احيانا قرينه يا شاهد درحاليكه او از انواع قرينه باشد ميباشد لذا معني قول آنحضـرت  

آنست كه بايد مدعي آنچه راكه بيـان   -ة علي المدعي واليمين علي من انكرنالبي) : ص(
بناًء اگرصـدق آن بـه   . ظاهر سازد تقديم نمايد  بایدوده ووكشف صحت دعوي آنرا نم

طريقي از طرق ظاهرشود به آن حكم ميشود بنابرآن كسيكه مفهوم بينه را برشهود منحصر 
ميداند ازان معني اسم بينه كه آنرا احتوا ميكند دانسته نميشود ، از زمره آنچه كه درمورد 

م كه هدف ازان شهود باشد هرگزنيامده است ه درقرآن كريینتائيد ميكند اينست كه لفظ ب
                                                      

 ١١٨ص  ٢تبصرة  الحكام ج ٢١الطرق الحكمية از ابن قيم ص   - ٤٣
 ١٦١ص  ٣زعسقالني جفتح الباري شرح صحيح البخاري ا- ٤٤
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ولي آنچه كه آمده است مراد ازان حجت ،دليل وبرهان ميباشد بنابرآن ميشود كه مـراد  
ازشهود بينة قرينه ي ازبينه باشد و احيانا قرينه دربعضي موارد ازحيث داللت نسبت صدق 

  ٤٥مدعي در دعوايش از داللت شاهدان برآن قويتر ميباشد 
  مبحث ششم

  ٤٦قسامه 
  :تعريف قسامه 

قسامه مصدربوده فعل آن اقسم قسما آمده معني آن حلف حلفاً ميباشد كه مراد ازان نـزد  
  .فقها قسم هاي مكرر در دعوي قتل باشروط معينه ميباشد 

  :قسامه چه وقت واجب ميشود 
اولياي  –هرگاه قاتل شناخته شده و شهود بجرم آن شهادت دهند قسامه واجب نميشود  

قسـامه وقتـي   . مقتول دعوي شانرا بمحكمه تقديم و بينه خويشرا بقاضي ارائه مينمايند 
و جود داشته باشد كـه  ) شبهه ( واجب ميگردد كه قاتل شناخته نشده و درين قتل لوث

قسـامه   ًءحكم بمقتضاي آن بركسان غلبه يافته امر موجب صدق دعوي آن گردد  بنـا 
ا فالن گروه مرتكب قتـل  ینمايند كه فالن شخص  بمجرد دعوي اولياي قتيل خاطرنشان

وي شـان گـردد   شده اند ثابت نميشود بلكه  ضمن ادعايشان وجود شكي كه استناد دع
  .ضرور است

علماء درقسمت شبهه كه بموجب آن قسامه ثابت شود اختالف نظر دارند برخي گفته اند 
ن شخص ويرا بقتل رسانيده كه يكنفر شاهد وي بر اقرار مقتول قبل از وفاتش براينكه فال

                                                      
 ١١٨ص  ٢تبصرة  الحكام ج ٢١الطرق الحكمية ص  - ٤٥
المحلي  ٣٩-٣٤ص٧نيل االوطارج . ومابعد آن ٦٢ص ٨المغني ج ٦٢ص ٤النهاية از ابن اثير ج - ٤٦
الهدايه . ومابعد آن ٣٤٥ص  ٣سبل السالم  ج –ومابعد آن  ٢٧٦ص ٧بدايع الصنايع ج ٧٦ص ١١ج

 ومابعد ان  ٣٨٣ص ٨والعناية وفتح القدير ج
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است شهادت دهد يا دو نفر شاهدان بروجود عداوت ميان مقتول ومدعي عليهم ويا بروي 
شهادت دهند ويا بروجود تهديد براي قتیل از جانب وي يا ايشان يعني ازجانب مدعي عليه 

  .يا مدعي عليهم ومانند همچو شبهات شهادت داده شود 
درمحله يا قبيله يا قريه خارج ازشهر موجود شود وقاتل  از صورت شبهه آنست كه مقتول

آن شناخته نشود درينصورت حنفيه درباب قسامه ابراز نظركرده آنرا شبهه دانسته باوجود 
ای آن براي اولياي مقتول مجاز دانسته اند كه دعوي قتل قسامه متهمين آن محل يا قريـه  

  .درآن مقتول شان بدست آمده بقاضي تقديم كنندکه 
  :ثابت ميشود  احنافچگونگي اجراي قسامه وآنچه كه بموجب آن نزد 

چنانچه مقتول دريك محله يا قريه ي كه ميان اهالي  داگر شبهه درجرم قتل موجود گرد 
آن وميان متقول عداوتي وجود داشته قاتل آن شناخته نشود دريافت گردد واولياي مقتول 

راي قسامه را در دعوي شـان دارنـد نمايـد    ادعاي شانرا به قاضي كه ازوي مطالبه اج
درينصورت قاضي مطالبه آنها را اگر توافر شروط وصحت دعوي شانرا دریابـد پاسـخ   

حال اولياي مقتول پنجاه تن از اشخاص آن محله يا قريه را انتخاب نمـوده   ميدهد درآن
ناسـند  آنها را بخداوند قسم میدهد كه آنها ويرا بقتـل نرسـانيده وقاتـل آنـرا نميش    و

واگرسوگند نمودند ديت برآنها الزم ميگردد واگر اباورزند همچنان درحبس بـاقي مـي   
مانند تاقسم كنند يا اقرار نمايند واين كيفيتي است كه فقها حنفيه به آن ادغان نموده گفته 

روايت شده ووي بچنين موضوع بي ) رض(اند كه اين موضوع ازحضرت عمربن خطاب 
خالف آن باشد حكم نموده است كه صورت اجمـاع را بخـود   آنكه كدام صحابه اي م

  .گرفته است 
درانجا كيفيت هاي ديگري براي قسامه كه حنابله وشافعيه ومالكيه وغيره بـه آن ابـراز    

وده اند صاحب سبل السالم مرا كه  احناف ذكر ن راءي كرده اند وجود دارد ولي كيفيتي
  .آنرا تائيد نموده گفته است 
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به آن تمايل دارد زيرا ) رح(كه احناف آنرا درقسامه اخذ نموده اند امام بخاري كيفيتي را 
روايات درينمورد درقصه انصار ويهود خيبرمختلف بوده مختلف به متفق عليه نسبت اينكه 

  ٤٧يمين برمدعي عليه ميباشد رد ميشود 
  مبحث هفتم

  ٤٨قیافه
  :تعریف آن 

بغیر آن  برنسب میباشد ،شخصیکه  قادر به قیافه  عبارت از استدالل  به شبهه انسان  
  .نامیده  شده جمع آن قافه  میباشد )قیافه شناس( شناخت قیافه باشد قائف 

از قبائل عرب در قیافه شناسی شهرت داشته  دیگران  از آن ها کمتر قبیله بنی مدلج 
  .میدانستند 

  :اختالف دراعتبار قیافه 
،شافعی ها   تالف  داشته جمهور چون مالکی هادر اثبات نسب اخفقهاء دراعتبارقیافه 

اعتماد  در :گفته است) رح(امام  ابوحنیفه .را دلیل گرفته اندقیافه وحنابله در ثبوت نسب،
  .رزوتخمین بوده بناًء جائز نمیشودچه آن حنمیباشد  جایزقیافه اصالً درهر صورتی از صور

ر آن آمده است که ه اندو داستدالل  نمود)رض(جمهور علماء،بحدیث عائشه صدیقه  
های رویش  چون برق میدرخشید  رخساره حال شادمانی که روزی در)ص(رسول اکرم

آیا ندیدی که مجزرالمدجی بار اول  به زیدو اسامه دید وآندو :بروی داخل شد وگفت 
سرهای شانرا  پوشیدند که پاهای  شان برهنه ماند ،بعداً  گفت  این قدم ها باهم پیوست  

  .بود 
                                                      

 ٣٤٨ص ٣سبل السالم شرح بلوغ المرام ج - ٤٧
ص  ٦ومابعد آن،بدایع الصنایع ج  ١٠٨ص  ٢تبصرة الحکام ج  ٧١٧-  ٦٩٩ص  ٥المغنی ج  - ٤٨

 . ١٢٦-١٢٥ص  ٣ومابعد آن ،الفروق از قرافی ج  ٤٢٢ص  ٢مغنی المحتاج ج  ٢٥٢
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خرسندی  نمیکرد  و نه )  ص(اگر جواز  اعتماد بر قیافه  شناسان نمیبود  البته آنحضرت 
بموجب  آن بحضورصحابه  کرام )  رض(بروی اعتماد مینمود وهمچنان  حضرت عمر 

وی بگمان  حکم نمود واحدی آنرا انکار  نکرد که حیثیت اجماع را بخودگرفت چه 
وی از زمره اهل  خبره باشد لذا چون قول   آنست که حجغالب حکم نمود ونظر را

  . ارزیابی کنندگان  جائز است 
  :ثبوت نسب لقیط بقول قیافه شناسان واختالف  فقهاء  درآن 

هرگاه  در نسب لقیط دو نفر دعوی  نمایند وبه یکی از آندو بینه نباشد یا هر دو دارای   
درحالیکه هر دو مدعی باوی  بینه بوده تعارض واقع شده ساقط شوند درینصورت  قاضی

همراه باشند به قیافه شناس  ها میفرستند  ،بعداً  قاضی به الحاق  نسب لقیط بکسیکه  
  .قیافه  شناسان  ویرا به آن پیوند دانند حکم میکند 

 ،لیث نس ،عطا،یزید  بن عبدالملک،صاحب  مغنی حنبلی گفته است که این مسئله  قول ا
، حنفیه وکسانیکه با آنها  موافق اند گفته اصحاب رأی. میباشد  عی  وابو ثور،شافاوزاعی 

اند که به نظر قیافه شناسان حکم صورت نگیرد ولقیط بهمه مدعیان می پیوندد  زیرا حکم 
به نظر قیافه شناسان  اعتماد کردن بمجرد شباهت،ظن وتخمین میباشد  چه شباهت  احیاناً 

)  ص(ب نفی شود بناًء از حضرت رسول اکرم  میان  اجانب موجود گردیده ومیان اقار
خانم من پسر )  ! ص(روایت شده است که شخصی نزد  شان امد وگفت یارسول خدا 

: مرد گفت  شتر داری ؟ آنآیا : گفت ) ص(سیاهی والدت  کرده است وآنحضرت  
آیا در آن رنگ های مختلف : سرخ ،فرمود: رنگ آن چگونه است ؟ گفت :فرمود !بلی

ت شاید کاکل کشیده گفت آنرا چگونه آورده است ؟ گف!بلی : دارد ؟ گفت وجود 
اگر شباهت کافی : گفته اند  .آن شاید کاکل  کشیده باشد :فرمود) ص(آنحضرت باشد ،
درآنچه که اگر یکی از ورثه  به برادربودن . البته در فرزند  مالعنه اکتفا به آن کرد ،باشد

  .نماید اقرار کند  وبقیه  آنرا انکار 
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،استناد قول شان بقول قیافه شناسان حدیث صحیحی را که در فقره  قبلی حنابله  دررابطه 
به قیافه شناسان بدون انکار احدی )  رض(تذکر رفت وهمچنان  بعمل حضرت عمر  

استدالل  کرده اند وحدیثی را  که در رابطه  به منع  قول به قیافه شناسان استدالل  نموده 
د شان است زیرا انکار شخص از فرزندش نسبت تفاوت  رنگ نزد وی  اند  حجت خو

برنفی نسب  آن از آن سبب داللت برآن دارد که عادت  خالف آن بوده طبیعت  مردم 
  .انکار آنست که احیاناً  به ندرت یافت  میشود

مستلزم  ضعف آن از اثبات آن نمیباشد  زیرا در  ،همچنان  ضعف  شباهت بر نفی نسب
ت آن احتیاط  به کار بوده به ادنی ترین دلیل ثابت میشود واز آن تشدید در نفی آن اثبا

  .الزم میباشد درحالیکه جز به قوی ترین ادله منتفی نمیشود 
  :تعداد قیافه شناسان 

هرگاه  در بحث استدالل  به قیافه  شناسی واعتماد  بقول  قیافه  شناس صحبت بعمل آید 
س کافیست ویا دونفر از آن ضرور است ؟ ظاهر کالم امام احمد بن آیا نظریکنفر قیافه شنا

نسب ثابت شده  ،حنبل  آنست که قول دونفر شان  پذیرفته  میشود ،زیرا  بموجب قول
  .شبیه شهادت میباشد 

بعضی از حنابله گفته اند که قول یکنفر  قابل قبول است  ،هرگاه  قول یکنفر  قیافه شناس 
  .یگر  معارض  هم واقع شود  هر دوقول ساقط میشود با قول قیافه شناس د

  :سخن قیافه  شناس  اگر به آن حکم متصل باشد
هرگاه قیافه  شناسی لقیط  یا غیر آنرا بشخصی  وابسته دانسته بنابر قول وی حکم  به 
نسب آن شخص  صادر گردد ،درینصورت این حکم بقول قیافه شناس  دیگری که 

ول باشد نقض نمیشود ،مانند آنست اگر طرفین  دعوی  قیافه مخالف قول قیافه شناس ا
ن دو آشناسی را در لقیط حکم بگمارند وبفیصله وی راضی شوند ووی آنرا بیکی از 

وابسته  داند درینصورت قول قیافه شناس بقول قیافه شناس دیگر نقض نمیشود زیرا قول 
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م قاضی بوده وحکم قاضی این قیافه شناس بموجب  حکم گماریدن  وی قائم  مقام حک
  .بمخالفت غیر آن نقض نمیشود 

ولی اگر قیافه شناسی آنرا بیکی از طرف دعوی وابسته  داند بعداً  دیگری بینه آورد که او 
پسر وی میباشد قاضی به آن حکم مینماید وقول قیافه شناس ساقط میگردد زیرا او بدل 

خود را به الحاق  نسب لقیط به  بوده بوجود  اصل ساقط میشود مادامیکه  قاضی حکم
کسیکه قیافه شناس آنرا وابسته به آن نموده باشد صادر نکرده باشد درینحالت قاضی 

بموجب بینه معتبر  چون شهود  حکم میکند  نه بموجب  قول قیافه شناس ،ولی اگر حکم  
 قاضی  بنابر قول قیافه شناس صادر شده باشد بینه دیگری بالحاق آن به نسب شخص
دیگر  قابل سمع نمیباشد زیرا  نقض  حکم اول واحکام بمخالفت  غیر آن درصورتیکه 

  .احکام جایز  باشد نقض نمیشود 
  :ثبوت نسب بقول قیافه شناسان  کفر و بردگی را ثابت نمیکند 

هرگاه قیافه  شناسان نسب لقیط را به کافر یا برده وابسته داند قاضی بکفر وغالمی آن 
را آزادی واسالم بحکم ظاهر داریعنی دار اسالم ثابت میباشند بناًء این امر حکم نمیکند زی

بمجردشبهه وگمان از وی زائل نمیشود چنانچه این معنی آزادی و اسالم را که مجرد 
باره بینه نداشته باشد زائل نمیکند   ادعای نسب آن از جانب شخص کافر یا غالم که درین

را نسب لقیط بی آنکه از جانب دین مدعی غیر مسلمان ولی احدی در آن نزاع نمیکند زی
ونه بردگی آن باثبات برسد از جانب همین مدعی وی باثبات میرسد واین همان 
موضوعیست که در مورد آن بحث بعمل آمد وفقهاء به آن تصریح نموده اند چنانچه 

نها  از آدم احناف گفته است لقیط آزاد است زیرا اصل در آدمیزاد آزادی  میباشد چه آ
وحوا متولد  شده اند وآنها  آزاد بودند ،بردگی بسبب عارضه کفر بمیان  می آید واصل 
عدم عارض  است زیرا دار داراسالم  ودار آزادگان میباشد  چه حکم  بغالب  است 
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وغالب درمورد کسیست  که در بالد آزاد اسالم  سکونت  میکند که ازحضرات عمر 
  ٤٩وعلی روایت شده است 

هرگاه لقیطی درداراسالم  یافت شود به تبع از دارحکم به اسالم آن :شافعیه گفته است
میشود زیرا در داراسالم مسلمانان  زندگی میکنند ممکن  است لقیط مذکور از مسلمان 

بنابر  آن قول  قیافه شناسان  درثبوت نسب لقیط کافر مقبول باقی مانده . زاده شده باشد  
میکند ولی برای لقیط  دین کافری را که به پیروی از آن وابسته  قاضی بموجب آن حکم

است ثابت نمکند چه استناد فقهاء درمورد قبالً تذکر رفت زیرا الحاق نسب لقیط به 
کسیکه قیافه شناسان ویرا باووابسته  دانسته اند چیز نافع برای صغیر بوده وقائم بر قول 

  ٥٠.قیافه شناس مقبول میباشد 
سب از کافر جهت ثبوت کفر برای لقیط  نسبت جواز اینکه لقیط به تبعیت اماثبوت  ن

مادرش که پدرش کافرباشد مسلمان بوده ومادرش مسلمان  شده باشد ضرور نیست  زیرا 
ا سالم طوریکه ذکر شد بحکم والدت آن بدار اسالم ثابت گردیده بالحاق نسب  آن از 

  .ست این امر را از وی  زائل میکندممکن ا مسلمان باشدفرزند کافر  کافر از جهت اینکه
  :قیافه شناسان  از مدعی منفرد قوی میباشد 

مدعی  مفرد کسیست که نسب  لقیط از ان را دعوی  نموده بینه ی در  ینمورد نداشته  
نکند قاضی به این مدعی به نسب لقیط از آن  حکم  هاحدی درادعای وی با او منازع

دد  واین حکم با دعای نسب آن از جانب مدعی منفرد دیگر میکند  ووی به آن می پیون
نقض نمیشود ولی اگر دیگری دعوی را از جهت الحاق نسب آن بوی باستدالل قیافه 

اگر قاضی دعوی آنرا بپذیرد  وویرا به قیافه شناسان عرضه نماید ، . شناسان اقامه نماید 
ثبوت  نسب آن از وی وانقطاع اگر ویرا بآن  پیوست داند قاضی  به الحاق وی بآن و 

                                                      
 ٤١٧ص  ٤العنایة والهدایه وفتح القدیر ج - ٤٩
 .٤٢٢ص  ٢حتاج ج مغنی الم - ٥٠
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نسب آن از اول وانتزاع آن  از وی وتسلیم  آن به دوم حکم میکند زیرا قول قیافه 
شناسان بینه شرعیه مقبوله درالحاق نسب میباشد که بموجب  آن زائل میشود وحکم ثابت 
بمجرد دعوی مدعی منفردیکه احدی با وی در ادعایش نزاعی نداشه باشد نقض میشود 

  .نزد وی بینه ی برآنچه که ادعا میکند وجود ندارد  ولی
  :قیافه شناسان درمورد حق دانستن دولقیط 

اگر به دونفر لقیط ادعا صورت گیرد قیافه شناسان  آن دورا بهر دوملحق نزد حنابله 
دو میراث  بدانند  نسب شان بوی ملحق گردیده درحق میراث آن  دو پسر میباشد لذا آن

گفته )  رح(د ،امام شافعی  دو متفقاً از یک پدر میراث میبرن دیده وآنپسررا مستحق گر
اگر قیافه شناسان نسب صغیر را به بیشتر از یکنفر مثالً  به دونفر ملحق بداند  :است 

ن امر از ادعای دعوی کنندگان ساقط گردیده  بقول قیافه شناسان باستدالل اینکه ای
است استناد  کرده نمیشود زیرا  فرزند   روایت گردیده) رض(حضرت عمر بن خطاب 

،پسر اگر قیافه  شناس آنرا بآن  دو وابسته داند دو نفر ممکن نمیباشده دانیدن وی بگر
دو وادعای  شان ساقط  میگردد  کذب آنها یقیناً نزد ما واضح  میگردد ،بناًء قول  آن

دو اتفاق  نمایند ، این  نزیرا اگر دعوی کنندگان به فرزند گردانیدن  لقیط به هریکی از آ
 ةدو آنرا ادعا نمایند  وبردعوایش بین دو ثابت نیست  واگر هریکی از آن امر باتفاق  آن

دو وابسته گردد ، البته  اقامه نماید  هر دو بینه ساقط است واگر مجاز باشد که به آن
ونزد امام وابسته میگردد   شان به آن دو ةباتفاق آندو ثابت گردیده هنگام تعارض بین

به آن  دو نصف نفقه وتمامی مصارف میباشد پس  اگر بالغ شود مخیر است )رح(مالک 
که در مواالت هر یکی از آندو که خواسته باشد قرار میگیرد ،درآنصورت پسر خاص وی 

درآنجا قولی در مذهب مالکی وجود دارد که قول قیافه  شناس را در الحاق . میباشد 
می پذیرد  وبمنظور الحاق وی به صحیح ترین شان از حیث دو تن نه نسب لقیط  ب

 .شباهت به آن قیافه شناسان دیگر خواسته میشود
  ...ادامه دارد                      
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  "سرور"یفتح احمد دکتر:سندهینو

  "یاحمد خیش"ریعبدالبص:مترجم
 

ی اساس قانون بری مبتن تيمشروع
بشر حقوق و  

یجنائ اجراآت در   
 ١٦ قسمت
 مبحث دوم

قضا بيطرفي  
 

 تضمين موضوع اين: ابتدائي تحقيقۀ وظيف و حكمۀ وظيف بين تفكيك نسبت به - )ب(
 رسيدگي در داوري پيش هرگونه از وي ممانعت در كه است قاضي بيطرفي براي اضافي

 يابد، مي تجلي است داده انجام را ابتدائي تحقيق اجراآت از امر آن در كه قضاياي به
 محاكماتي مرحله دو اين بين جمع عدم بر مبني قانون صريح نص  اينكه با  انسهفر محاكم
 ٨ مصوب قانون اينكه تا نمودند، استخراج را اصل اين نداشتند رو پيش در موجود
 را آن فرانسه جديد جزائي اجراآت قانون بعدا و نمود تصريح را آن ١٨٩٧ سال دسامبر
 مي ممكن قاضي براي مرحله، دو اين بين فكيكت خالل از لذا. داد قرار تأكيد مورد
 تأثير تحت اينكه بدون نمايد فصل و حل را دعوي رو، پيش موضوع در تا گردد

 داشته نقش محكمه به آنهاۀ احال به و آنها اجراي در خودش كه برود ابتدائي تحقيقات
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 يكي يا و باشد هداد انجام آنرا بعضي يا و باشد داده انجام را تحقيق اين تمام خواه است،
 كه است نموده تعبير طور اين اصل، اين از مصر قانون. باشد داده انجام آنرا اجراآت از

ۀ احال يا و ابتدائي تحقيقات در كه نمايد صادر حكم موضوعي در ندارد جواز قاضي براي
 كه است نموده حكم اصل، اين تطبيق براي و. ٥١است داشته نقش محكمه به دوسيه
 نموده بيان را خود راي است داشته شركت ابتدائي تحقيقات در كه اضيق نيست شرط
" ۀوظيف" دعوي يك در ندارد جواز قاضي براي كه است شده حكم و. ٥٢خير يا و باشد
 مي باطل او حكم كند چنين اگر دهد انجام را ذوالحكم قاضي" ۀوظيف" و احاله قاضي
 انجام را نيابتي اجراآت  ابتدائي تتحقيقا در قاضي اگر آيد نمي پيش تناقض و. ٥٣باشد
 قاضي گيري سهم و اجراآت و اقدامات گونه اين چون نمايد دخالت نيز دعوي در دهد
 عنوان به ،٥٤نمود پوشي چشم آن از شود نمي كه است چيزي ابتدائي تحقيق در

 و عليه مجني يا و متهم به دادن اجازه مصر، جزائي اجراآت قانون) ٨٤(ۀماد مثال،مطابق
ۀ هزين با يا و نمايند مطالعه را تحقيق اوراق ميتوانند كه است مدني حقوق عليه مدعي

 فروش به امر مذكور قانون) ١٠٩(ۀماد مطابق يا و بگيرند كاپي آن از  خود شخصي
                                                      

 قرار تأكيد مورد طور اين را اصل اين افغانستان ١٣٤٣ سال مصوب جزائي اجراآت قانون٢٩٤ۀ ماد ٥١
 اشتراك حكم اصدار در تواند نمي او باشد پرداخته دعوي تحقيق به قاضي صورتيكه در.... است؛ داده
 است آمده افغانستان ١٣٨٢ سال مصوب موقت جزائي اجراآت قانون ١١ۀ ماد در. مترجم.....) نمايد
 قضيه به تواند نمي باشد كرده دخالت قضيه در قضائي ضبط مامور صفت به قاضي صورتيكه در كه

 .نمايد رسيدگي
 سال دسامبر ٢٠ ؛١٠٦ ص ٧٤ شماره ٣ جـ قواعد مجموعه ١٩٣٣ سال جنوري١٦ مورخ نقض ٥٢

 .٧٠٤ ص٧٤٦ شماره ٧جـ ١٩٤٧ سال دسامبر ٢١ ؛٦٩٣ ص ٧٣٢ شماره ٧ جـ ١٩٤٨
 .٧٥٦ ص٧٩٤ شماره ٧ جـ القواعد مجموعة ١٩٤٩ سال جنوري١٧ مورخ نقض ٥٣

٥٤       Crim. ٢٥ mars ١٩٣٥. Bull. No.٣٥ 
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 مصارفي مستلزم آنها از حفاظت يا و شوند مي تلف زمان مرور به كه شده ضبط اشياي
  .ميباشد ربيشت آنها اصلي قيمت از كه است

 محض تضمين تنها حكم،ۀ وظيف از اتهامۀ وظيف تفكيك اصل كه گردد مي مالحظه   
 مي شمار به نيز متهم برائتۀ قرين براي تضمين همچنان بلكه نيست، قاضي بيطرفي براي
 اساسي اصل دوۀ نتيج اينكه اعتبار به وظيفه دو اين تفكيك جهت همين از و ٥٥رود
 كسب خود براي را اساسي قانون با مطابقت ارزش است برائت ۀقرين و قضا بيطرفي يعني
  . كند مي
 تجربي، عوامل و معيارها به توجه با اوقات گاهي قانونگذار كه گردد مي مالحظه و    
 مثال، عنوان به. سازد مي محول را حكمۀ وظيف تحقيق،ۀ وظيف براي موارد بعضي در

 تحقيق قاضي صالحيت مورد در مصر جزائي اجراآت قانون١٢٢ الي ١١٧ مواد تصريح
 امتناع خوردن سوگند از يا شهادت اداي از زمانيكه است، شهود بر حكم صدور بر مبني
 مرحله و تحقيق مرحله تفكيك اصل" از خروج تحقيق، قاضي صالحيت اين و ورزند، مي

 دعوي از عبارت است نظر مورد كه دعوي فصل و حل زيرا آيد، نمي حساب به" حكم
 كه شود، مي مربوط) دعوي طرفين و سبب وحدت با(  دعوي ذات و ماهيت به كه است
 انجام سبب حيث از يا و خصم حيث از خواه را آن تحقيق قاضي كه دعوي با كامالً
  . دارد تفاوت ميدهد

  :قضائي ضبطۀ وظيف و اتهامۀ وظيف با  ابتدائي تحقيقۀ وظيف ماهيتۀ رابط - ٢  
  موضوع اين بررسي: اتهامۀ وظيف و ابتدائي تحقيقۀ وظيف بين تفكيك نسبت به  - ) أ(   
 تحقيقۀ مرحل وجود اساسي قانون كه زمانيست اول موضوع است، استوار موضوع دو بر

 مرحله اين اجراي كه زمانيست دوم موضوع. بداند حتمي جزائيۀ پروس در را ابتدائي
                                                      

٥٥      Thierry renoux, op. cit., p. ٤٣٣.  
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 نام به ميدهد انجام را اجراآت اين كه وكسي گردد، مي ضروري قضات از يكي توسط
  . گردد مي ياد تحقيق قاضي

 راستاي در  ابتدائي تحقيقۀ مرحل بودن حتمي ميزان يعني اول، موضوع نسبت به    
  . است جزائي اجراآتۀ پروس در شخصي آزادي تضمين

 ميان به تفتيشي نظام آمدن وجود به با همراه كه مرحله اين ،٥٦اند نظر اين به بعضي   
 استقالل تمام با تحقيق قاضي و است، گرفته سهم متهم حقوق تضمين بهبود در ناًيقي آمد،
 است، مناسب محاكمه، مرحله از قبلۀ مرحل اجراآت دادن انجام براي دارد كه بيطرفي و
 محول محكمه محضر به را دعوي كه اوست و كند مي آوري جمع را داليل كه اوست و
 است نموده داليل از كه ارزيابي روشنائي در گيرد مي تصميم كه اوست و سازد، مي

 نظام در اينكه عالوه به. نمايد مي حفظ را دوسيه و بيند نمي دعويۀ اقام براي توجيه
 ضعيف موقعيت در  اتهام برابر در دفاع - ندارد وجود آن در تحقيقۀ مرحل كه - اتهامي
 آن و  كند مي عدفا خود از اتهام مقابل در ضعيف وضعيت يك در متهم و دارد قرار

 اين لذا ندارد، اختيار در دارد تفتيشي نظام در تحقيق قاضي كه را وسيعي قدرت
 جزائي اجراآت در اساسي تضمين عنوان به را ابتدائي تحقيقۀ مرحل اهميت ميزان موضوع،
 جمع را داليل تا ميدهد فرصت تحقيق قاضي براي مرحله اين زيرا سازد؛ مي برجسته
  .يابد تحقق متهم از اعدف و نموده آوري

 در – جزائي دعوي مستقيمۀ احال مطابقت ميزان ٥٧فرانسه اساسي قانون مجلس    
 اساسي قانون با را ابتدائي تحقيقۀ مرحل گذراندن بدون محكمه به - جنحه موضوعات

 تا ميطلبد اساسي قانون كه زماني نمود مقرر مجلس اين است، داده قرار بررسي مورد
                                                      

٥٦    Thierry renoux, op. cit., p. ٤٣٦،٤٣٧.  
 dc ١٢٧-٨٠.no - ١٩٨١ سال جنوري ٢٠ و١٩ مورخ فرانسه اساسي قانون مجلس تصميم  ٥٧

rec.p. ١٥  
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 جرايم در پس گردد، محدود حكم، قاضي توسط صادره قرار با طفق شخصي آزادي
  .است اهميت بي محاكماتيۀ مرحل از قبل ابتدائي تحقيقۀ مرحل وجود جنحه

 هيچ كه است نموده تصريح قانون اين ٦٦ۀ ماد مصر، اساسي قانون نسبت به أما و    
 كه است مودهن تصريح قانون اين٤١ دهما چنانچه. نيست قضائي حكم بدون مجازات
 جرم حالت از غير در و است، محفوظ تعرض هر از و بوده طبيعي حق شخصي آزادي

 و گشت از او ممانعت يا و كس هيچ آزادي سلب و حبس، تفتيش، گرفتاري، مشهود،
 جامعه از محافظت و تحقيق ضرورت كه حالتي در مگر ندارد، جواز مكان نقل و گذار
 احكام مطابق ،ارنوאل يا و مربوطه قاضي از بايد تصور درين كه نمايد ايجاب را آن

  .بگيرد مجوز قانون
 قرار تأثير تحت را آزادي كه اجراآت ميشود معلوم گرديد بيان كه آنچه محتواي از  

 ايجاب را آن تحقيق ضرورت كه زماني مگر شود نمي گذاشته اجرا مورد به ميدهد
 پيدا تماس آن با و بدهد قرار تأثير زير را شخصي آزادي كه ابتدائي تحقيقات پس نمايد،
 وجود قضائي حكم بدون مجازاتي هيچ كه مادامي. است اساسي قانون به مشروط كند

 گردد مي محكمه محول ابتدائي تحقيقات بدون دعوي زمانيكه قضائي تضمين پس ندارد،
  .يابد مي تحقق

 كه است، ابتدائي تتحقيقا اجراي و تحريك از عبارت كه دوم، موضوع نسبت به و   
 مي متأثر جزائي اجراآت توسط كه شخصي آزادي از حمايت منظور به  تحقيق قاضي
 بعضي. اند متفاوت مورد اين در حقوقي نظامهاي كه گفت بايد كند مي اقدام آن به گردد
 حاليكه در اند، گذاشته يارنوالۀ عهد به را ابتدائي تحقيقۀ وظيف و  اند نظر اين به

  .اند دانسته تحقيق قاضي صالحيت از را ابتدائي تحقيق و نظرند اين به رديگ بعضي
ACKU
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 مصر قانون  ٥٨چاپان قانون اند، كرده مطرح را اولۀ نظري كه جزائي قوانين مثالهاي از  
 كشورها جزائي اجراآت قوانين از زياد تعداد را دومۀ نظري أما. است كويت قانون و

  .ايتاليا قانون و آلمان قانون  ٥٩ فرانسه قانون مانند اند پذيرفته
 كه كند مي رعايت را اجراآتي از بعضي معين حدود در فوق،ۀ نظري دو از يك هر    
 نيست قايل تفكيك مرحله دو اين بين كه اول نظريه لذا. نمايد مي عمل آن به ديگرۀ نظري
 ونقان آن، مثال ورزد، مي تأكيد معين چوكات در تحقيق، قاضي بيطرفي رعايت بر

 اجراآت از بعض در تا است گردانيده الزم يارنوال بر كه است جاپان جزائي اجراآت
 و ٢٠٥ مواد به بنگريد( بگيرد مجوز قاضي از احتياطي حبس و گرفتاري مانند مهم
ۀ ماد تعديل مطابق اينكه از بعد مصر قانون همچنان و). ١٩٤٨ سال مصوب قانون ٢١٨
 صالحيت جنايت و جنحه دعاوي در ١٩٥٢ سال ٣٥٣ شماره تقنيني فرمان با كه ١٩٩

                                                      
 ١٩٤٩ سال مصوب جاپان جزائي اجراآت قانون به بنگريد ٥٨
 تهيه ١٩٤٩ سال در را طرح) فابر دي دوندييه( آقاي رياست تحت فرانسه قضائي اصالحاتۀ كميت(( ٥٩
 يآزاد به مربوط اوامر از بغير. است گذاشته ارنوאلۀ عهد بر را ابتدائي تحقيقات صالحيت كه كرد
 اين  كميته است، تحقيق قاضي اختصاصي صالحيتهاي از كه تحقيقات در تصرف به مربوط اوامر و متهم
 است قضائي ضبط اجراآتۀ ازجمل است ارنوالي تیحصال از تحقيقاتيكه نمود، توجيه اينطور را طرح
 كند مي بحث اتهام داليل از و بوده عامه نظم حفظ مربوط اجراآت اين اينكه اعتبار به اجرائيهۀ قو كه

 اجراآت اين زيرا است؛ تحقيق قاضي به مربوط اجراآتيكه و اوامر برخالف گذارد، مي اجرا بمورد آنهارا
 تشكيل را ديگريۀ كميت حكومت و نرسيد آخر به طرح اين أما. شوند مي صادر اول قضائي ضمير از
 از نظر قطع نمود، تطبيق را محكۀ مرحل و ابتدائي تحقيقۀ مرحل تفكيك سيستم كميته، اين و داد

 از تحقيق اجراآت كه شود گفته نيست درست دارد، وجود طرح دو اين وراي در كه عملي اجراآت
 گيرد؛ مي سرچشمه عامه نظم حفظ راستاي در اجرائيهۀ قوۀ وظيف از و است قضائي ضبط اجراآتۀ جمل
 و بحث اين و كند، مي بحث اتهام و ادعا صحت ميزان از زيرا قضائيست اجراآت ابتدائي تحقيقات لذا

 بشمار قضائيهۀ قو اصلي صالحيت از است دعوي وفصل حل براي الزمۀ مرحل اينكه لحاظ به جستجو
 .رود مي
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ۀ محكم رئيس امر به تا داد اجازه تحقيق قاضي به نمود، مفوض يارنوال براي را تحقيق
 درخواست بر بنا و مدني حقوق مدعي يا و  متهم يا ارنوאل درخواست بر بنا و ابتدائي

 مستشارۀ درج به تحقيق قاضي صورت اين در. دهد انجام را ابتدائي تحقيق وزيرعدليه،
 ٦و٦٤ مواد( كند، مي انتخاب درجه اين به را او استينافۀ محكم عمومي هيأت و است

 مبني را ٦٠جزئي قاضي موافقت جزائي اجراآت قانون ديگر، ازجانب و). جزائي اجراآت
ۀ ماد( است گردانيده الزم احتياطي، حبس مدت مانند تحقيق اجراآت بعضي انجام بر

 يا و متهم شخص غير منزل تفتيش يا و متهم شخص غير تفتيش در را او مجوز و) ٢٠٢
 صحبتهاي و اليكترونيكي هاي نامه وضبط ارسالي هاي نامه در آن مانند و مكاتبات ضبط

    گردانيده الزم شود مي انجام خاص مكان در كه هاي گفتگو ثبت و اي مخابره و تليفوني
 احتياطي حبس مدت تمديد منظور به تا است دانيدهگر الزم يارنوال بر و). ٢٠٦ ماده( 
ۀ ادار در كه نمايد رجوع استينافيۀ جنحۀ محكم به كرده موافقت آن به جزئي قاضي كه
 به جزئي قاضي كه مدتي از مزبور مدت كه بشرطي اما دارد، قرار"  مشورهۀ غرف" نام زير
 مصري، قانونگذار كه شود مي گفته و). ١٤٣ۀ ماد( نباشد بيشتر است نموده موافقت آن

 سال ٣٥ شماره قانون در كه توضيحيۀ تبصر در را يارنوال به قضائي مصئونيت دادن
 توجيه طور اين نمود، تعديل را محاكم صالحيت و تشكيل قانون احكام بعض كه ١٩٨٤
 دعوي در را مهم وظايف كه ميرود، شمار به قضائيهۀ قو از اصليۀ شعب يارنوال كه نمود
  .نمايد مي ايفا يجزائ

 را موجود واقعيتهاي از بعضي است قايل وظيفه دو اين بين تفكيك به كه دومۀ نظري اما  
 اجراآت قانون آن، مثال نمايد، مي را قاعده اين از خروج خواهش كه گرفته مدنظر

                                                      
 استيناف،ۀ محكم تميز،ۀ محكم:از اند عبارت كه دارد وجود قضائيۀ درج چهار مصر قضائي نظام در ٦٠

 احكام و دارد وجود ابتدائيۀ محكم صالحيتۀ ساح در جزئيۀ محكم. جزئيۀ محكم و ابتدائيۀ محكم
 و١،١١مواد( شود مي صادر -شود مي ياد جزئي قاضي بنام كه – قاضي يك توسط محكمه اين در
 . مترجم)١٩٧٢ سال مصوب ٤٦ شماره قضائيهۀ قو قانون١٣
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 را تحقيق اجراآت از بعضي تا است داده صالحيت يارنوال به كه است فرانسه جزائي
 قانون ٧١ ،٧٠ مواد( دهد انجام است شده گرفتار مشهود جرم به كه متهم عليه

 انجام تحقيق قاضي اجراآتيكه از كه اند قانوني ماهيت داراي اجراآت اين). اجراآت
 داده اجازه تحقيق قاضي براي فرانسه قانون ديگر جانب از. ٦١باشند مي متمايز ميدهد
 تحقيق به شروع مشهود رايمج در ي،ارنوال خواست در بدون و خودش تا است
 در ارنوאل كه متهمي به تنها را تحقيق قاضي صالحيت اختيار، اين و ،)٧٢ ماده(نمايد

 اجازه برايش بلكه است نكرده مقيد است داشته را جرمي واقعه در وي تحقيق خواست
 اند كرده را تحقيق طلب ارنوאل كهۀ واقع حدود در را اشخاص ديگر تا است داده
 كند مي ثبت را اتهام كهۀ شعب براي قانون اين و) ٨٠/٣ ماده( دهد قرار تحقيق مورد
 اند نشده ذكر يارنوال درخواست     در كه اشخاص و وقايع ثبت تا است داده اجازه
 اصل صالحيت، و موضوع اين و) ٢٠٦ و٢٠١،٢٠٢،٢٠٤ مواد.( بگيرند عهده بر نيز

 فوقۀ نظري دو از كدام هر كه اينست امر قعيتوا. ميدهد قرار تأثير تحت را قضا بيطرفي
 بر كهۀ نظري لذا دارند، تأكيد معين چوكات و حدود در ابتدائي تحقيق بيطرفي اصل بر

 حاالت در بلكه است نبرده ازياد را بيطرفي مفهوم است داده نظر وظيفه دو هر ادغام
 اجراآت از بعضي تا شود رجوع قضا به بايد حالت آن در كه ساخته جسته بر آنرا معين
 بحدي بيطرفي اصل اين و. گيرد صورت نظارت تحقيق اجراآت بر و گرديده اتخاذ مهم
 عملي آنرا مصر قانونگذار كه شد، داده قضائي مصئونيت يارنوال اعضاي بر كه رسيد
 دو اين تفكيك بر كهۀ نظري ديگر ازجانب و.... نموديم اشاره آن به قبالً چنانچه نمود
ۀ وظيف به را ابتدائي تحقيق از قسمت كه موجود واقعيتهاي به توجه بر است يلقا مرحله
  .است نموده تأكيد ميدهد اتهام

                                                      
٦١ Bergoignan- ESPER, op. cit., p. ٥٨; G. STEF. ANI et LEVASSEUR, 
procédure pénale. Dalloz, ١٩٧٣, No. ٤٤٨, p. ٣٩١.   (  
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 در تحقيق، قاضي عمل آزادي بر فرانسه اساسي قانون مجلس كه گردد مي مالحظه    
 جلسه اطاق رئيس كه نظارتي نمود، مقرر كه زماني است، نموده تأكيد تحقيقات هنگام
 قادر را او كه باشد اداري نظارت متوجه بايد آورد مي عمل به تحقيق قاضي اآتاجر بر
 موجه غير تأخير گونه هر از جلوگيري منظور به اجراآت جريان سالمت از تا سازد مي

 به منحصر نظارت، اين پس باشد، اداري نظارت غير متوجه كه ندارد وجواز يابد آگاهي
ۀ پروس در موجه غير تأخير هرگونه از تحقيق ضيقا تا است عدالت بهترۀ ادار تحقق
 را نامحدودۀ بهان  جلسه اطاق رئيس براي نظارت حق اين اما٦٢نمايد جلوگيري تحقيق
  .نميدهد كند مي اتخاذ كه قرارهاي توجيه در
 داليل آوري جمع در را او تحقيق، قاضي قضائي موقعيت كه است شده گفته آن، بر بنا  
 تصميم و نمايد مقرر دارد كه بيطرفيي تمام با اينكه و گرداند، مي اترتوان آنها ارزيابي و

 در وي شخصي آزادي اينكه و ياخير، و است محكمه به احاله مستحق متهم كه بگيرد
 يا و گيرد  نمي قرار خطر معرض در نكند شروع را تحقيقات ،)تحقيق قاضي(او صورتيكه

 كه ٦٤است گرديده وارد اعتراض سهفران اساسي قانون مجلس راي اين بر.   ٦٣خير
 ضبط مأمور اوقات گاهي بلكه دهد، نمي انجام تحقيق قاضي را تحقيق اجراآت تمام

 توسط داليل ارزيابي همانطوريكه ميدهد، انجام را اجراآت بعضي وي، از نيابت به قضائي
 – انسهفر در - " اتهامۀ غرف"ۀ ادار نظارت تابع بلكه نيست، نهائي ارزيابي تحقيق قاضي
 از يكي به و نموده ارزيابي را تحقيق اجراآت تكميل ميتواند محكمه همانطوريكه است،
  . نمايد اقامه را اتهام تا دهدۀ وظيف خود اعضاي

                                                      
٦٢      Decision no. ١٢٧ -٨٠ Dc des ١٩ et ٢٠ janvier ١٩٨١, Rec. P. ١٥.  
٦٣ Merle et Vitu; Traité de droit crimenel, Tame ١٩٧٩ ,١١, no. ٢٥١, p. 
٣٥٤ .                                                                   
٦٤ Thierry renoux, op. cit., p. ٤٣٣.                                                                                                                                            
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 قاضي به تنها تحقيق اجراآت از بعض كه است شده داده جواب فوق اعتراض بر   
 متهم استجواب و آزادي به كه اند اجراآتي از عبارت اجراآت اين و دارد، تعلق تحقيق
 تعيين خود بجاي را ديگري اجراآتي، چنين در كه ندارد جواز برايش و شوند مي مربوط
 دليل ارزيابي ماداميكه نمود، مقرر فرانسه اساسي قانون مجلس كه ديديم آنهم با. نمايد
 مي متأثر را شخصي آزادي اجراآتيكه ماداميكه و ميگيرد صورت الحكم ذي قاضي توسط
 و مهم اجراآت در تحقيق قاضيۀ مداخل عدم پس گيرد نمي انجام قاضي غير توسط سازد
 نمي اساسي قانون با اجراآت اين مخالفت سبب متهم استجواب و آزادي به مربوط
   ٦٥گردد

 چنانچه. است قضائي تضمين با مرتبط اجرائي، مشروعيت كه اينست امر واقعيت   
 در نماييم مراجعه مصر اساسي قانون به اگر لذا است، نموده تصريح آن بر اساسي قانون
 گرفتاري، مانند متهم -شخصي آزادي با كه اجراآتي به مربوط كه آنچه در  يابيم مي

 و قاضي بين شود، مي -گذار و گشت از ممانعت يا و آزادي سلب و حبس تفتيش،
 اين و كند يم خواهش آنرا يارنوال قضائي ماهيت و است قرار بر موازنه ارنوאل
 دعواي كه است داده قرار تأكيد مورد را موازنه اين مزبور قانون) ٧٠(ۀ ماد در ماهيت،
 ارگان از عبارت كه وقضائي عدلي ارگان از امر اساس به مگر گردد نمي اقامه جزايي
 قانون مواد از بعض كه ١٩٨٤ سال ٣٥ شماره قانون را موضوع اين و است، يارنوال
 براي واقع در كه است داده قرار تأكيد مورد نمود تعديل را محاكم صالحيت و تشكيل
  ).٦٧ ماده( است شده قايل قضائي مصئونيت يارنوال اعضاي

 اين به شود، مي دقيق  بحث است تحقيقۀ مرحل از نوعي كه احاله قضاي مورد در و  
 امر صدور و. است تحقيقات در تصرف نوعي وقضا محكمه به دعويۀ احال كه معني
 و حل در وي اختيارات حدود در و قاضي توسط تا دارد الزم محكمه، به دعويۀ احال

                                                      
٦٥ .نماييد مراجعه الذكر فوق١٩٨١ سال جنوري٢٠و١٩ مورخ فرانسه اساسي قانون مجلس تصميم به   
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 وقوت ارزش دارد كه اختياراتي با قاضي و. گردد صادر قانون مطابق و دعاوي فصل
 به متهمۀ احال در آنهارا ارزش و قوت ميزان و آورده بدست تحقيق از كه را داليلي
 ذيصالح محكمه محول مزبور دعوي طريق اين به و. نمايد مي سنجش و ارزيابي محكمه

 قضا محضر در حضور به متهم شدن مكلف متهم، دفاع حق تضمين خاطر به و. گردد مي
 محكمه، محضر در حضور به متهم تكليف اين و شود، مي مشخص ارنوאل طرف از

 وي، ورحض اين. متهم دفاع حق تضمين دوم اتهام،ۀ اقام اول،: است دوگانه نقش داراي
 مي صورت تحقيقۀ مرحل در كه قضائيست قرار احاله چون است احاله امر خالف بر

 بدين و. پذيرد مي انجام محاكمهۀ مرحل يعني بعدۀ مرحل به دعوي انتقال آن، با و گيرد
 احاله اين طبيعتاً و دارد، الزم را قاضي توسط قرار صدور محكمه، به دعوي احاله صورت
 وارد تنهائي به يارنوال حاالتيكه در اما. قضائي امر اساس به مگر گيرد نمي صورت
 در دعويۀ اقام به تصميم زمانيكه - مصراست قانون در كه آنچه مانند - شود مي تحقيق
 به بلكه نيست، محكمه به دعويۀ احال بر مبني قرار صدور به نياز ميگيرد  محكمه محضر
) ٢١٤ ماده(گردد مي محدود ذيصالحۀ محكم محضر در حضور به وي نمودن مكلف
  .جزائي اجراآت قانون

 هيأت دوش به  محكمه، به دعويۀ احالۀ وظيف امريكا متحده اياالت از ايالتها بعضي در   
 تا. شود مي ياد٦٦)Grand jury(  كالن منصفه هيأت نام به كه است واگذار منصفه

  . گردد متمايز كند مي شركت محكمه در كه كوچك منصفه هيأت از
                                                      

 براي و شود نمي منعقد عضو١٦ از كمتر كه ميشود، تشكيل عضو٢٣ از عام بصورت هيأت ينا ٦٦
 اين محضر در حضور حق متهم و. نمايد موافقت عضو١٢ اقل حد تا است شرط  احاله قرار صدور
 قرار و ميدهد صورت خفا در را اجراات و مدافعش، وكيل توسط ويا باشد شخصاً خواه ندارد را هيأت
 كند، مي صادر كرده ارايه آن محضر در و نموده آوري جمع ارنوالي كه داليلي اساس بر را خود هاي
 به احاله بداند نامناسب يا و نداند كافي را داليل صورتيكه در ميتواند) كبرا( كالنۀ منصف هيأت و

 .نمايد رد را محكمه
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 به را آن ارنوאل كند مي تكميل را دعوي تحقيق قاضي، اينكه از بعد نظام، اين در   
 و نمايد امر محكمه به متهمۀ احال به هيأت اين تا كند مي ارايه كالنۀمنصف هيأت محضر
 نام به كه ارنوאل و قاضي كهۀ احال امر از تا شود مي ياد) indictment( نام به امر اين

)information (كالن،ۀ منصف هيأت و. گردد متمايز كنند، مي وصادر شود مي ياد 
 و نظارت نيز جزائي اجراآت بر همچنان كند مي فراهم تضمين متهم براي اينكه بر عالوه
 مشاركت در منصفه هيأت  نظام اين در كه اينست خاطر به اشراف اين و دارد، اشراف

 ٦٧دارد جزائي حكم اصدار در فعال و مهم نقش  محكمه با
 ديگري روش از احاله،ۀ مرحل درعوض آلمان جزائي اجراآت قانون كه بينيم مي ما و   
 را قضيه اينكه از بعد اتهام كننده تمثيل ارگان كه اينست آنۀ نتيج كه است گرفته كار

 محكمه به آنرا) The charge cheet(   اتهامي قرار اساس بر نمود، تحقيق
 order opening(  محاكمه اجراآت افتتاح تا دكن مي احاله) ذوالحكم(موضوع

                                                      
 اند نموده واگذار قضائي بخش يك به را جنايت قضاياي در جزائي دعويۀ احالۀ وظيف قوانين بعضي ٦٧
 اين و شود، مي ياد) اتهامۀ غرف(  بنام فرانسه قانون در بخش اين بر و. باشد مي تحقيق قاضي از باالتر كه

 محاكمه هنگام در متهم كه اند جرايمي ترين ناك خطر از جنايت جرايم كه است شده رعايت موضوع
 دسترسي ضمانتها تمام  به تا كند مي خواهش چهچنان گردد، مواجه مجازات ترين باشديد است ممكن
 جزائي اجراآت جريان در قضائي ضمانتهاي حالتي، چنين در. شود حمايت او آزادي تا باشد داشته
 مي ادامه نيز دعوي در تصرف به بلكه نيست منحصر محض تحقيق اجراي مجرد بر و شود مي دوچند
 تحقيق اجراآت ارزيابي بر احاله قاضي و. محكمه به آنۀ الاح به يا و باشد آن ساختن محدود به خواه يابد
  .نمايد مي نظارت كند مي توجيه را هممحك به متهمۀ احال كه داليل ارزش ميزان و
 تونس و لبنان قضائي نظام اما اند، پذيرفته را احاله قاضي نظام وسوريه، عراق قضائي و حقوقي نظام 

(  لبنان قانون در چنانچه است گردانيده مربوط) اتهام هيأت( منا تحت مخصوصۀ ادار به را احاله قضاي
 صالحيت در كه قضاياي سودان در و). ١٨٤( ماده ليبي قانون در چنانچه اتهام اداره يا و) ٢٥١ۀ ماد

 اجراآت ٢٣و ،١٦٢ مواد.( گردد مي احاله پائين درجه محاكم قاضي توسط اند عاليۀ درج محاكم
 )).جزائي
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proceeding (سازد متوقف را اتهام ادامه يا و دهد اجازه را )و). ٢٠٤ - ١٩٨ مواد 
 آغاز شده، آوري جمع داليل كه ميدهد نظر موضوعۀ محكم زيرا است، معيوب نظام اين

ۀ وظيف بين حكمهم عين لذا. را اتهام ادامه توقف يا و كند مي خواهش را جزائي اجراآت
 به كه دارند قرار تعارض در باهم وظيفه دو اين و است، نموده جمع قضاۀ وظيف و احاله
 اجراآت افتتاح زمانيكه زيرا ،٦٨ندارد جواز وظيفه دو اين بين جمع عدالت تحقق خاطر
 در بعداً بناًء كند مي برداشت مشخص و معين فكر يك قضيه از كند مي مقرر را جزائي
 اطمنان آن بيطرفي به لذا نباشد داوري پيش از خالي دارد احتمال قضيه فصلو حل وقت
  .٦٩شود نمي كرده
 تحقيق قاضيۀ وظيف را تحقيق ١٨٨٣ سال صادره جنايات تحقيق قانون مصر، در    

 دعوي خواه نمايد امر ذيصالحۀ محكم به دعويۀ احال به ميتوانست كه بود، گردانيده
 صالحيت زمانيكه و) ١١٦ -١١٣مواد. (جنايت يا و حهجن يا بود مي قباحت مزبور
 -  را جزائي دعوي تا شد داده برايش اختيار اين شد محول يارنوال به ابتدائي تحقيق
 قانون ١٦ ،١٤ مواد(     سازد محول محكمه به -جنايت ويا جنحه يا باشد قباحت خواه
 صدور از بعد تا اراتاختي اين از استفاده در يارنوال صالحيت). ١٨٩٥ سال مي٢٨
 اختيارات يارنوال براي و نمود پيدا ادامه ١٩٠٤ سال صادره جنات تحقيق قانون
 در جنايات محاكم تشكيل قانون بعداً). ٤٣ ،٤٢ مواد.( كرد ابقا حالش به را تحقيق
 جنايت جرايم در احاله و تحقيقۀ مرحل دو بين و شد صادر ١٩٠٥ سال جنوري٢١

 قبل را دعوي يارنوال كه است شده تصريح مزبور قانون ٩ ماده در شد، قايل تفكيك
 قاضي، اين و. نمايد احاله قاضي تقديم بايد كند مي جنايات محكمه تقديم اينكه از

                                                      
 پيرامون ١٩٥٩ سال در دهلي در منعقده حقوقدانان جهاني سيمينار سومۀ كميت را معني همين و ٦٨

 .است داده قرار خود اشاره مرود آزادۀ جامع در قانونيت و مشروعيتۀ قاعد موضوع
 الخامس، المجلد القوميه، الجنائية المجلة االحاله، مستشار عنوان، تحت نويسنده اينۀ مقال به بنگريد ٦٩

 .٢٤٢،٢٤٣ ص١٩٦٢ سنة الثاني العدد
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 گردد محول جناياتۀ محكم به قضيه كند مي ايجاب آيا كه دهد تشخيص دارد صالحيت
 و شد صادر ١٩٥٠ سال جزائي اآتاجر قانون بعداً كند، نمي را احاله ايجاب اينكه يا و

 نام تحت اداره به را جنايت قضايايۀ احال و داد نسبت تحقيق قاضي به را ابتدائي تحقيق
 شده تشكيل قاضي سه از كه است قضائي بخش يك اداره اين و. داد نسبت) اتهامۀ غرف(

 يقضايا در جزائي اجراآت در قضائي تضمين تصور قانون، اين ترتيب اين به. است
 بسنده تحقيق قاضي بدوش تحقيقۀ وظيف نمودن محول مجرد به و نمود تقويت را جنايت
 بخش يك توسط جناياتۀ محكم به جرايم گونه اينۀ احال تا گردانيد الزم بلكه نكرد
  .گيرد صورت باشد دار برخور بيشتري تضمين از كه قضات از متشكل قضائي

 صالحيت از اصل در را تحقيق كه شد صادر ١٩٥٢ سال ٣٥٣ شماره قانون بعداً    
 آن از اتهامۀ غرف و. نمود قرار بر را احاله قضاي" اتهامۀ غرف" براي و گردانيد يارنوال
 قضائي نظارت جزائي اجراآت بر جنايت جرم تحقيق هنگام در تا اختيارشد صاحب زمان
 كمبود از ضبع تا گشت قادر جنايت درجرايم احاله قضاي ترتيب بدين و. باشد داشته
 شده تقويت داد ارنوאل به را ابتدائي تحقيق زمانيكه – مصري قانون اثر در كه هاي
 تضمين اين تا آمد عمل به كوشش و شد بلند وصداها سر بعضي بعداً. ببرد بين از - بود

 در كارآيي و فائده اينكه ادعاي به" اتهامۀ غرف"ۀ  ادار نمودن لغو طريق از را قضائي
 اهميت بر كه مخالف راي مگر. ٧٠نشدند موفق كه نمايند تعطيل ندارد ئيجزا اجراآت

                                                      
 داده نشان آمار كه بود اين نمودند، مطرح اداره اين لغو براي طرح اين مخالفان كه داليلي مهمترين ٧٠

 در و است، بوده پائين بسيار است گرفته آنها حفظ به تصميم اتهامۀ غرف كه جنايت جرايم تعداد كه است
 شده ديده زياد احكام است نموده احاله محكمه به را آنها اداره اين كه جنايت جزايي قضاياي از بسيار
ۀ غرف" ۀ ادار كه ميدهد نشان و ميرساند موضوع، اين و. است شده صادره حكم متهم برائت بر كه است
 و بخشد، مي تقويت را جنايت محكمه به جزايي دعوي احاله ترك موضوع و ندارد مؤثر وجه" اتهام
 گردد مي قضايي اجراآت در تأخير سبب كه آنچه با آيد مي بدست) اتهام غرفه( اداره اين از كهۀ فائد

 .ندارد تناسب
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 كرد، مي تأكيد جناياتۀ محكم به احالهۀ مرحل در بخصوص اجراآت، بر قضائي نظارت
 قضاي و گشت پيروز نهايت در و بود قويتر آن داليل و بود خوردار بر بيشتر قوت از

 بعضي را" اتهامۀ غرف" نام تحتۀ ادار تشكيل ليكن و. ٧١ماند باقي خود حالت بر احاله
 نام به قاضي يك به را خود جاي قاضي سه تشكيل بطوريكه شد وارد تعديالت

 ملغي جهت در كوششها اينكه با). ١٩٦٢ سال١٠٧ شماره قانون( داد" مستشاراحاله"
 در كه شد صادر١٩٨٠ سال ١٠٧ شماره قانون فرمان ماند، ناكام احاله قضاي نمودن
 جنايات در دعويۀ احال و تحقيقۀ مرحل بين و نمود لغو كلي بطور را احالهۀ رحلم نهايت
 به دعويۀ احال صالحيت تحقيق، قاضي يا و باشد ارنوאل خواه محقق براي نمود، تلفيق
 اين بر خود برانتقاد ما بودن، مناسب حيث از. داد مستقيم بطور را جناياتۀ محكم
 جرايم از نوع اين بر احاله قضاي ويژگيهاي وجود يتاهم و داريم اصرار اجرائي سياست
  . نماييم مي مشاهده را جنايات خطرناك

  : قضائي ضبطۀ وظيف و ابتدائي تحقيقۀ وظيف بين تفكيك به نسبت)  ب(     
 هم از را وظيفه دو اين و نمود تفكيك قضائي ضبط و اداري ضبط بين است الزم ابتدا   

 اشراف و نظارت به متعلق كه دارد مشخص هدف اداري ضبط بخش لذا  ساخت، متمايز
 جرم در تحقيق و دليل ضبط و جستجو هدفش قضائي ضبط بخش حاليكه در است،
ۀ وظيف كه گفت ميتوان و. است نموده مشخص قانون كه است معينه حدود در مشهود
 جستجوي و قرائن و داليل آوري جمع و جرايم ضبط به منحصر اساساً قضائي ضبط

                                                      
 را تحقيقات كه است قاضي وجود همان احاله قضاي اساس كه بود اين آن داليل مهمترين از و ٧١

 و نمايد، مي سنجش را جناياتۀ محكم به متهمۀ احال راستاي در داليل قوت ميزان و كند مي بررسي
 بر قاضي نظارت به شهروندان نياز و نيست، موضوع حيث از كه" اتهامۀ غرف" ۀممحك قضاي بخصوص
 در حكم قاضي توسط دعوي داليل ارزيابي به كه است الزم اندازه همان به دليل آوري جمع و تحصيل
 كنند مي ارايه آمارها كه معين نسبت اساس بر جزائي نظام در ندارد جواز و. دارد نياز موضوعۀ محكم
 .نمود حكم و نموده تكيه
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 و عامه نظام از محافظت به منحصر اداري ضبطۀ وظيف آن، برخالف اما است، رمينمج
 خوردار بر بيشتر ازدقت وضعيت قضائي ضبطۀ وظيف مورد در)  ٧٢. ( آنست از حمايت
 تماس شخصي آزادي با دارد قرار قضائي ضبط مسير در كه اجراآت از بعضي زيرا است؛
  . كند مي پيدا
 نظامها اين در تا گرديد سبب عيني واقعيتهاي از بعضي حقوقي نظامهاي از بعضي در   

 La( حجز حالت نمودن وضع طريق از تا شود داده اختيار قضائي ضبط مأمور براي
garde à vue (نمودن وضع اين و دهد، قرار تأثير تحت را شخص آزادي افراد، بر 

 جرم تكاب ار در كه را شخص آزادي كه است امنيتي تدبير و اقدام يك حجز، حالت
 تحقق گرفتاري معني حالت اين نمودن وضع با و سازد، متأثر گيرد مي قرار اشتباه مورد
 اقدام اين اتخاذ در قضائي ضبط مأمور اختيارات بر فرانسه جزائي اجراآت قانون. يابد مي

 مأمور توسط قانون، نص موجوديت بدون اقدام همين قبالً درحاليكه است نموده تصريح
 مواجه شديد انتقادات با قضائي، ضبط مأمور اقدام اين. گرفت مي انجام قضائي ضبط
 اين دليل مهمترين و. گيرد انجام پوليس توسط بايد عمل و اقدام اين اينكه بدليل گرديد

  . ٧٣باشد مي" آزاديهاست طبيعي محافظ قضا"  اصل با اقدام اين تعارض همان انتقادات
. باشند مي متفاوت حجز، اين مدت بودن محدود مورد در كشورها، حقوقي نظامهاي   

 گيرد مي قرار حجز مورد اشتباه اثر به كه كسي تا اند گردانيده الزم قوانين اين از بعضي
                                                      

٧٢ Thierry renoux, op. cit., p. ٥٤٠.                                                                                   
 فرانسه ١٩٧٠ سال مي ١٧ بمصو قانون زمانيكه فرانسه مليۀ كميت پارلماني مباحثات به بنگريد ٧٣

 تعديل را عامه امنيت محاكم محضر در محاكمه پيرامون حجز به مربوط مواد از بعض كه نمود مي تصيب
 J.LARBUIER et A. TARGUIER; la protection des droits de. كرد مي

i'homme dans le procés, Rev. Inter. Dr. Pénal. ١٩٦٦, P. ١١١.                   
              .J.O.A.N.٢٨ mai ١٩٧٠,p.٢٠٤٩)( 
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 و. ٧٤انگلستان و جاپان برازيل، آرژانتين، مانند شود، سپرده تحقيق قضاي به فوراً بايد
 شماره قانون توسط كه است صرم جزائي اجراآت قانون) ٣٥/٢(  ماده قبيل اين از
 جرايم در قضائي ضبط مأمور براي قانون اين گرفت، قرار تعديل مورد ١٩٧٢ سال٣٧
 بزند، دست مناسب امنيتي تدابير اتخاذ به تا داد اجازه مشهود جرم حالت غير در و معين
 عضيب و. نمايد تقاضا را شخص گرفتاري بر مبني امر اصدار يارنوال از فوراً اينكه و

 و) درهلند( ساعت سه بين كه قصير حجز مدت بر و نموده تصريح ديگر قوانين
  .اند نموده تصريح است نوسان در ٧٥) فرانسه در(     ساعت٢٤

 پنج يا) اكوادر در(  روز سه تا مدت، اين نمودن طوالني به ديگري قانوني نظامهاي و 
 و بلغاريا در(  هفته دو يا) وپرو كوريا در( روز ده يا و) پرتغال و شيلي در(  روز

 سال ٩٧ شماره قانون كه گردد مي مالحظه زمينه اين در و. اند نموده تصريح) سريالنكا
 تعديل را عامه امنيت محاكم و جزائي اجراآت وقانون جزا قانون مواد بعض كه ١٩٩٢
 شخص بودن متهم بر مبني كافي داليل زمانيكه داد اختيار قضائي ضبط مأمور براي نمود،

  وي نزد در جزا قانون دوم كتاب از دوم باب اول قسم مندرج جرايم از يكي ارتكاب به
 حد خالل در و بزند، وي عليه مناسب امنيتي تدابير اتخاذ به دست ميتواند شد موجود
 درين يارنوال و نمايد، گرفتار اورا تا بخواهد قانونيۀ اجاز يارنوال از ساعت٢٤ اكثر

 گرفتاري اجازه مزبور مأمور براي جامعه امن حفظ و تحقيق ترضرو خاطر به و صورت
 تا است الزم قضائي ضبط مأمور بر و بدهد، روز هفت اكثر حد مدت در را متهم

 شده ياد مدت انتهاي از بعد يارنوال به اورا و نموده اخذ را گرفتارشده متهم اظهارات
  . بسپارد

                                                      
٧٤     Jacques ROBERT; lidertés publiaues, op. cit.,p. ١٩٦.  

 .باشد مي ساعت ٤٨ كه است عامه امنيت به مربوط كه جنحه و جنايت از بغير ٧٥
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 راستاي در قضائي ضبط مأمور اختيارات بر شده وضع قيود دانان، حقوق از بعضي   
 قيود، اين اينكه استدالل به ،٧٦اند داده قرار انتقاد مورد را متهم آزادي ساختن مقيد
  .٧٧سازد مي مواجه كندي به گردد مي اتخاذ متهم ضد بر كه را اجراآت بودن فعال

 را حجز اياجر كه قواعدي كه شد عقيده اين به معني همين در فرانسه تميزۀ محكم   
 اين بر گيرد صورت اجراآت و گردد عمل آنها مخالف صورتيكه در كند مي تنظيم

 قضائي ضبط مأمور شخص مسئوليت به منجر صرفاً بلكه گردد نمي مرتب بطالن اجراآت
 استثنائي اجراآت  اين به قانون كه را تضمينهاي ارزش محكمه، حكم اين و. ٧٨گردد مي
 مي اجراآت اين صحت بر قضائي نظارت ارزش از و ستا ساخته بنيان بي است داده
 كند مي پيدا تماس شخص آزادي با اجراآتيكه هر بر فعال نظارت همان تر، مناسب. كاهد

  . باشد مي است نموده واگذار قضات بغير استثناًء آنرا قانون و
 قضائي ضبط مأمور براي كشورها بعض قوانين شد، گفته كه حجز اجراآت بر اضافه   

 داده  ضرورت و اضطرار حالت يا و مشهود جرم درحالت را تحقيق اختيارات بعضي
 اجراي نيابت بطور تا است داده اجازه قضائ ضبط مأمور براي قوانين بعض و. است
 يك از بايد اصال وي نيابت اين اينكه به توجه با. دهد انجام را ابتدائي اجراآت از معين
 و. گردد صادر قانوني ضمانتهاي حدود در و اجراآت هب اقدام منظور به ذيصالح مرجع

 به قضائي ضبط مأمور به جزئي قاضي نيابت دادن مصر، تميز محكمه  جهت همين از
 جزئي قاضي اينكه اعتبار به نمود، باطل را افراد تلفني مكالمات بر نظارت منظور

                                                      
٧٦   Jacques ROBERT; lidertés publiaues, op. cit.,p. ١٩٦.  

 مي ٧ و٦ در بروفانس آن إكس در منعقده قضائي پوليس پيرامون نطقويم نشست يك در نظريه اين ٧٧
 Raymond GASSIN; La. بنگريد  جلسه اين نهائي گزارش به. يافت ظهور ١٩٦٩ سال

poblice judiciaire devant le code de procédure pénale, Rev. Sc., Crim., 
١٩٧٢, p. ٧٤.( 

٧٨    Crim., ١٧ mars ١٩٦٠, op. cit., p. ٧٩. 
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 يارنوال دارد را صالحيت اين كه مقامي بلكه ندارد را نيابت گونه اين  دادن صالحيت
 قضائي ضبط مأمور به تا ندارد جواز تحقيق قضاي براي ديگر، جانب از و. ٧٩باشد مي
 مي پيدا تماس احتياطي ياحبس استنطاق، مانند متهم آزادي با جدي طور به اجراآتيكه در
 كشف هدفش كه ميباشد اجراآتي به منحصر و محدود نيابت، دادن و. بدهد نيابت كند

 هدف اين به تا كند مي كوشش  قضائي ضبط مأمور خود اينكه لحاظ به ،است حقيقت
ۀ وظيف بر اساساً كه تحقيق اوامر و اجراآت از دوم نوع به نيابت كه ندارد جواز و. برسد
 مواد مشروعيت ميزان مورد در. ٨٠يابد امتداد است يافته بنا قضايا وفصل حل در قاضي
 كند مي پيدا تماس شخص آزادي با كه را اجراآت اختيار قضائي ضبط مأمور به كه قانون
 جرم حالت از غير در كه كند مي تصريح اساسي قانون. شود مي دقيق بحث ميدهد

 ماده( ارنوאل يا و ذيصالح قاضي امر به مگر ندارد جواز افراد آزادي به تماس مشهود،
 و حقوق از تحماي راستاي در اساسي تضمين دو آن، مصئونيت و قضا استقالل و). ٤١

 آزادي با امريكه و اجرا هر در را قضائي ضمانت ماده اين). ٦٥ ماده(  هاست آزادي
 قانون كه گردد مي مالحظه آنهم با و. ميدهد قرار تأكيد مورد كند مي پيدا تماس شخص
 نموده وضع را ضيق چوكات مشهود جرم در  قضائي ضبط مأمور صالحيتهاي بر اساسي
  ). ٤١ ماده.( است

 بررسي تابع و شود مي تقديم محكمه به قضائي ضبط مأمور اعمال اين همچنان و   
 دستياران ميدهند انجام را جزائي اجراات زمانيكه قضائي ضبط مامورين چنانچه آنست،

  . روند مي شمار به وي
  
  

                                                      
 .١٢٥ ص ٣٧ شماره١٣ س االحكام مجومعة ،١٩٦٢ سال فيبريوري١٢ مورخ نقض  ٧٩

٨٠  Pierre Chamban, le juge d'instructian, ١٩٧٢, p. ٥٣١. 
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  :قضا در درجات تعدد
 راي از قضا تدرجا از يكي نبايد گيرد، قرار تأكيد مورد قضا بيطرفي اينكه براي    

 مي بررسي را دعوي عين كه گردد متأثر دارد قرار ديگرۀ درج در كه ديگري قضاي
 بطوري است، نموده تصريح اصل اين بر مصر جزائي اجراآت قانون). ٢٤٧/٢ ماده(كند
ۀ مرحل در است نموده صادر ابتدائيۀ محكم در را حكم كه قاضي اشتراك از كه

 فوق،ۀ ماد تطبيق جهت در و. است نموده منع قضيه همان در خواهي فرجام يا و استيناف
 است نموده وفصل حل را دعوي ابتدائيۀ محكم در كه قاضي براي كه است شده حكم
 ماده اين از مراد ٨١نمايد اشتراك استينافۀ محكم در موضوع همان در كه ندارد جواز

 است نظر دمور دعوي به مربوط كه است محاكمه اجراآت در قاضي اشتراك وحكم،
  .موضوع حيث از يا و باشد شكل حيث از خواه
 اصول قانون كه شود مي حاالت از يكي شامل حالت، اين كه گردد مي مالحظه و    

 داندیم دعوي رسيدگي به قاضي صالحيت عدم حاالت از آنرا مصر مدني محاكمات
 صفت به قضيه يك در قاضي صورتيكه در است نموده تصريح چون ،)١٤٦/٥ۀ ماد(

  ٨٢ندارد را قضيه به رسيدگي صالحيت باشد نموده رسيدگي قبالً  قاضي
  :ديگر اجراآت بعضي با حكمۀ وظيف تعارض

                                                      
 سال نوامبر٧ مورخ حكم ؛٤٧٧ شماره ٧جـ القواعد مجموعة ٢٩/١٢/١٩٧٤ مورخ نقض ٨١

 افغانستان، ١٣٤٣ سال زائيج اجراآت قانون). ١٤٦ ص٥٨ شماره٢ س االحكام مجموعة١٩٥٠
 استينافۀ مرحل در باشد كرده صادر ابتدائيۀ مرحل در كه اعتراض مورد بحكم رسيدگي از را قاضي
 ). ٢٩٤ماده( است نموده ممنوع

 قضيه بعدي رسيدگي در اشتراك از را قاضي زير دوحالت در افغانستان مدني محاكمات اصول قانون ٨٢
 رسيدگي در اشتراك صورت در و. قضيه ابتدايي رسيدگي در راكاشت صورت در: است نداده اجازه
 .مترجم) ٦٨ۀ ماد.( محكمه ستره هاي ديوان در قضيه

...مشروعیت مبتنی برقانون اساسی و قضاء 
 

 
١١٢ 

 

 است جزائي دعواي به متعلق كه ديگر اجراآت بعض و حكمۀ وظيف بين اوقات گاهي  
 است ذيل موارد آنجمله، از. گذارد مي تأثير قاضي بيطرفي در كه ميشود واقع تعارض

  :است نموده تصريح آنها بر مصر انونق كه
) ٢. ( باشد نموده دخالت قضيه در قضائي ضبط مأمور عنوان به قاضي زمانيكه) ١(  

 قضيه در زمانيكه) ٣. (باشد نموده دخالت مدافع وكيل عنوان به قضيه در قاضي زمانيكه
 خبره هلا عنوان به قاضي زمانيكه) ٤). ( مذكورۀ ماد( باشد داده شهادت شاهد بحيث
 در قاضي زمانيكه) ٥). (جزائي اجراآت قانون ٢٤٧/١ ماده(باشد نموده دخالت قضيه در

 وي كار اين اگر حتي باشد، نموده ثبت را قضيه اجراآت از عمل يا باشد داده فتوا قضيه
 نظر) ميانجيگر( حكم صفت به دعوي در قبال يا و باشد قضائيۀ وظيف به اشتغال از قبل
ۀ ماد كه گردد مي مالحظه). مدني محاكمات اصول قانون ١٤٦/٥ ادهم(  باشد داده
ۀ ماد در كه خبره اهل شاهد، مدافع، وكيل عنوان به قاضي كه را حاالتي نيز اخير

 مي شامل نيز باشد، كرده شركت است شده بيني پيش) جزائي اجراآت قانون ٢٤٧/١(
    .  ٨٣شود

 
 
 
 
 
 

                                                      
 اجراآت ؛)٢٩٤ۀ ماد(١٣٤٣ سال جزائي اجراآت درقانون شد ذكر قبالً همانطوريكه حاالت اين ٨٣

 شده بيني پيش) ٦٨/ ٢ ماده( افغانستان مدني محاكمات اصول قانون و)٣/١١/ۀماد٢( موقت جزائي
 .اند
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  دکتور شیرعلی ظریفی : تألیف 
 عبد الحق عتید: رجمه ت

 
  اسالمی جزای جریمه قتل در شریعت

   )حلقه چهارم( 
     

   :تطبیقات افعال که داللت برقصد قتل نماید 
   مطلب دوم

   :بیان دو شرط که به مقتول بر می گردد 
   :وآن اینکه مقتول انسان زنده ومورد هدف باشد ، تفصیل موضوع ذیالً تقدیم می گردد 

   .د انسان وزنده بوده باشدمقتول بای: اول 
چون جنایت رفته شده برغیر آدمی بوده باشد،درصورتیکه جنایت صورت گ - ٦٧

 وآن. برحیوانات وامثال آن ، دران صورت موضوع بحث تحت دایره دیگری در می آید 
که ما آن را روی دست داریم مختص به  ی، وبحثعبارت از پرداخت تاوان مالی است

های آدمی است ، بناًء قتل عمد شامل کشتن حیوانات که در آستانهء ت بر جان یبیان جنا
  . بحث آن قرار داریم نمی شود 

نگر قتل اگر کسی مرده ای را خیال زنده نمود ، ودر مورد وی کاری را انجام داد که بیا
ونه بر وی قصاص وی را نمی توان قتل عمد پنداشت ،این کار او بود ،چون گردن زدن ،

    .هرچند که قصد قتل از وی صادر گردیده باشد  الزم آید ،
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درینجا حاالتی هست که مجنی علیه مرده نبوده ونه زندگی در امنی از خطر مرگ داشته 
است ، بلکه اعراضی به وی دست داده است که زندگی اش را در آستانه مرگ قرار 

دن به آن خطر داده است واگر جنایت کاری به وی دست درازی نمود که اورا قبل از مر
، ن این نوع قتل را قتل عمد پنداشتکه در پیش رو داشت به قتل رساند ، آیا می توا

حکم این حالت را درصورت های مختلف آن که فقهاء در مورد اظهار نظر های مختلف 
  . دارند به بحث می گیریم 

  صورت اولی  - ٦٩
، راو موجود باشد ویا خیاینکه مرض مجنی علیه به حدی رسیده باشد که امید شفایابی 

وکسی اورا درین حالت که رمق داشت وبه قتل رساند قتل وی عمد پنداشته شده وقاتل 
  »١« . وی قصاص می گردد 

   :صورت دوم  - ٧٠
به حالتی از آخرین لحظات زندگی خود رسیده باشد ،   اگر مجنی علیه در اثر فعل آدمی

ی آمد جراحت دیگری بر وی بطوریکه شخصی اورا مجروح ساخت وبعد شخص دیگر
وبه اثر آن جان داد ، بطوریکه مقتول ازحکم زندگی بیرون شده ودر آستانه مرگ افزود ،

وبعد از جرح اولی به حرکت کردن ارادی توانی در خود نداشت ،   رفت ،محقق قرار گ
بطوریکه روده اش قطع گردید ویا شاه رگ گردنش زده شد ، وشخص دیگری آمد اورا 

   .تل همان شخص اولی پنداشته می شودگردن زد ، درچنین صورتی در نزد اکثر علماء قا
تل شخص دوم پنداشته می شود ، ونزد اصحاب مذهب ظاهری وبرخی از مالکی ها قا 

سلیم نکرده بود حکم زنده بخاطر آنکه اگر روح وی در شرف مرگ بود وهنوز جان را ت
ووصیتش در صورتیکه موصی لت،وی از غیر خود میراث بر است،ودر چنین حارا دارد،

مدار اعتبار قرار دارد ، واگر توان سخن گفتن داشته باشد واسالم   قبلی وی وفات یابد
یاورد اسالم آوردنش معتبر خوانده شده ، وبه اهل مسلمان خود میراث گزار پنداشته می ب

شود ، ووی در هر حالت یازنده پنداشته می شود ویا هم مرده ، وبه غیر این دو حالت ، 
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وپیش ازانکه روح از بدنش نه رفته است اورا نمی توان .حالت سومی امکان پذیر نیست 
این ترتیب وی با اینهمه زخم های که خورده است زنده پنداشته مرده حکم کرد ، پس به 

می شود ، واگر کسی به وی آسیبی رسانید که مرگ اورا سرعت بخشید ، بناءاً همان 
   »٢« . شخص دومی قاتل وی پنداشته می شود 

   :صورت سوم - ٧١
اگر کسی دیگری را طوری مجروح ساخت که امید بهبودی وشفای وی ازان زخم 
وجود نداشت ، مگر روح در بدن داشت وامکان زندگی اش برای یک روز ویا لحظاتی 

د ویا مغز سرش آسیب دیده بود ، امید برده می شد ، بطوریکه روده اش قطع گردیده بو
قاتل همین شخص دومی  ،وبعد شخصی دیگری آمد واورا سر زد ، درچنین صورتی

پنداشته می شود ، چون زندگی موجود را از بین برده وکسی را که حکم زنده را داشته 
است به قتل رسانیده است ، به دلیل اینکه عمر رضی اهللا عنه وقتی مجروح شد ، طبیب 

داخل شد واورا شیر نوشانید ، همان بود که شیر از جای زخم بیرون شد ، وبه این بروی 
مردم : ترتیب طبیب از جرح وی دانست که وی خواهد مرد ، پس حضرت عمر گفت 

را نزد من جمع کنید ، آنگاه مسئولیت های را به آنان سفارش نمود ووصیتی کرد وامر 
ان بود که اصحاب ، سفارش های اورا خالفت را به اهل شورا واگزار نمود ، هم

وهمه به پذیرش توصیه های وی اتفاق نظر نمودند ، پس وقتی حکم حیات   پذیرفتند ،
باقی بود ، آن شخص دومی که دوام زندگی را از وی باز گرفته است همان شخص قاتل 

ور ید بهبود بیماری اش متصپنداشته می شود ، چنانچه که شخصی مردی بیماری را که ام
  »٣«. به قتل برساند ،نباشد 

کسی پایش را قطع   وکسی که زندگی اش بعد از جراحت اولی امید برده شود ، مثالً
وبعد کسی دیگری آمد وسرش را قطع کرد ، درین . ش را قطع نمود کرد ویا دست

صورت بدون کدام اختالفی قاتل همین شخص دومی پنداشته می شود ، وبرجارح اول به 
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سبب جرح که بروی وارد نموده حتی االمکان قصاص جرح است ، واگر امکان جرح 
   »٤« . وجود نداشت در بدل از وی پول گرفته می شود 

   :صورت چهارم  - ٢٧
اگر کسی دیگری را به اندازه مجروح ساخت که به اثر آن نمی مرد ، وبعد شخص 

بطوریکه اولی یک دستش را برید ، ودومی آمد  دیگری آمد وجرح دومی به وی افزود ،
و دست دیگرش را برید ، ودر اثر آن مجنی علیه جان داد ، در چنین صورتی هردوی آن 
قاتل پنداشته می شوند ، چون هردو فعل در کشتن وی اثر گزار بوده است ، وهیچ یکی 

پس به این  –شد چنانچه که در دو صورت قبلی بیان  –به تنهائی عامل قتل نبوده است 
ترتیب قتل به هردوی آن نسبت داده می شود ، ونتیجتاً حکم این است که هردوی ایشان 

  . قصاص می گردند 
   »٥« . وچنین است حکم در مورد جنایت که از هردوی آن پیهم صادر گردد 

   :صورت پنجم  - ٧٢
اگر کسی جنایتی را انجام داد که از عواقب آن آگاه نبود که خواهد مرد ویا خیر ؟ وبعد 

چنانچه شخصی دیگری را از بلندی به زیر . شخص دیگری آمد وبه زندگی اش پایان داد 
بیاید وبا شمشیر اورا سر زند ، در چنین صورتی قصاص  پرتاب نماید وکسی دیگری

برقاتل است ، چون وی زندگی را پیش ازانکه حالت یأس به مجنی علیه دست دهد از 
وی گرفته است ، واین حالت وی شبیه آن است که انسانی با تیر کشنده ای اورا هدف 

ورا سر زده ، ویا سنگ قرار داده ، ودیگری آمده پیش ازانکه تیر به وی اصابت نماید ا
بزرگی بر باالی وی پرتاب نمود ودیگری آمد وپیش ازانکه سنگ به او اصابت نماید 

   »٦« . سرش را باشمشیر زد 
جنین که در بطن مادر قرار دارد به هیچ صورت آدم زنده تلقی نمی شود ، ودر  - ٧٣

، اگر کسی جنین را در   شریعت اسالمی از وی به وجهی از وجوه زنده تعبیر شده است
بطن مادر از بین ببرد چنین شخصی را مرتکب جریمه قتل عمد نمی پندارند ، بلکه 
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آن پنداشته شده است ، وبه چنین فعلی به عقوبت  از نوع خاص  مرتکب جریمه قتل
، که  ، وآن عبارت از دادن تاوان برای اولیای جنین است»٧« خاص جزا داده می شود 

   »٨« . این تاوان دادن غالم ویا کنیز است که قیمت هرکدام آن پنج شتر است 
   :اینکه مقتول معین باشد : دوم 
ر کسی قتل شخص معینی را قصد نمود واورا به قتل رسانید درین اختالفی واگ - ٧٤

نیست که این قتل ، قتل عمد است ، واگر وی قصد کشتن یک شخص ویا چند شخص 
بدون تعیین یک تن از افراد آن نمود ، پس برخی از افراد آن جماعه   از جماعه معین را

ه واحمد مادامیکه فعل وی به قصد قتل انجام را به قتل رسانید ، این قتل نزد امام ابوحنیف
یافته باشد قتل عمد پنداشته می شود ، واگر کسی نارنجکی را برشخص معین پرتاب 

پرتاب کرد بدون آنکه شخص معینی ازین   نمود ، ویا بمی را برجماعه به قصد قتل
   »٩« . د جماعت را هدف قرار دهد ، این دو تن نزد این دو امام قاتل پنداشته شده ان

اما در مذهب امام شافعی درین مورد میان کسی که شخص معین ویا غیر معین را قصد 
ی شخص معین را قصد نموده بود قتل وی عمد است قتل نموده فرق نموده اند ، اگر و

  . قتل شبه عمد است   ، واگر غیر معین را قصد نموده بود فعل وی
در صورتی مجنی علیه معین پنداشته می شود که جمعی را مورد حمله قرار دهد واصابت 

) هرکدام (هرکدام شان مورد نظر باشد ، وبعد یکی شان را اصابت نمود ، زیرا کلمه 
فهوم عموم را افاده نماید بناءاً هرشخص آن مقصود قتل است برخالف صورتیکه م

   »١٠« . شخص غیر معینی را هدف قرار دهد ، که دران صورت عمد پنداشته نمی شود 
در مذهب مالکی میان کسیکه شخص معین وغیر معین را هدف قرار دهد فرق وجود 

قصد نمود پس فعل وی قتل عمد است ، واگر غیر   دارد ، اگر جانی قتل شخص معین را
معین را هرکسیکه باشد قصد نمود ، قتل وی عمد پنداشته نه شده ، بلکه خطا خوانده 

  »١١« .  می شود
   :صورت های که مقتول شخص معین باشد 
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نظر  برای توضیح شرط اینکه مقتول شخص معین بوده باشد باید چهار صورت ذیل را مد
   :داشت 
   :صورت اول اینکه  - ٧٥

وقتیکه قتل در قصد خطا بود وجانی فعالً اراده نمود ، بطوریکه مسلمانی را به گمان 
حربی بودن هدف قرار داد ، درین مسأله درمیان فقهاء اختالفی درین وجود ندارد که این 

   .نوع قتل عمد نبوده بلکه قتل خطا است 
   :صورت دوم اینکه  - ٧٦
ی در قصد خطا بود وجانی به فعل کشنده عمل غیر مشروع را اراده نمود ، بطوریکه وقت

اراده قصد قتل زید کرد ، پس وقتی اورا هدف تیر خود قرار داد برایش معلوم گردید که 
این یک : وی بکر است ، وهردو مسلمان اند ، در چنین مسأله ای مالکی ها گفته اند 

رخی از حنابله نیز این رأی را ابراز نموده اند ، چون وی قتل عمد پنداشته می شود ، وب
قصداً فعل حرامی را نیت نموده است که عبارت از قتل یک انسان است ، بنابرین وی 

   .قاتل عمد خوانده می شود 
که این فعل قاتل ، قتل : مذهب احناف وشوافع وبرخی از علمای حنبلی به این نظر اند 

از علماء درمیان حکم این صورت ، وصورت قبلی فرقی نمی خطا است ، چون این دسته 
  . گذارند 

   :صورت سوم  - ٧٧
وقتی که قتل در فعل خطا باشد ، وجانی از قتل خود فعل مشروع را نیت داشت ، 

هدف قرار دهد اتفاقًا به انسانی اصابت نمود ، این   بطوریکه وی خواست نشانه ای را
   »١٢« . پنداشته می شود نوع قتل در میان فقهاء قتل خطا 

   :مطلب سوم 
  بیان شرط که به نفس قتل راجع می شود 
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ل مباشر نبود بلکه به سبب ویا ترک بود ، وآن اینکه قتل مباشر بوده باشد ، اگر فعل قت
  . ص گردد در میان علماء اختالف استدرمورد اینکه چنین قتلی عمد است وموجب قصا

   :قتل به سبب  –الف 
در مورد اینکه قتل به سبب عمد پنداشته می شود وموجب قصاص گردد برای علماء در 

   :مورد دو نظر است 
   :نظر اول  - ٧٩

این نظر اند که قتل به سبب عمد پنداشته نشده وموجب قصاص نگردد علمای احناف به 
، چون قصاص بیانگر مساوات در میان جنایت وعقوبت است ، وعقوبت همان است که 

واین رأی پیروی  –مباشرتاً حاصل گردد ، چون قصاص به غیر از شمشیر درست نیست 
نا جنایت است ، وقتل به لذا درمیان قتل به سبب که هما –شده در مذهب احناف است 

   »١٣« . مباشرت که همانا عقوبت است مساوات دیده نمی شود 
   :نظر دوم  - ٨٠

قتل عمد وموجب قصاص است اگر   ر اند که قتل به سبب ،جمهور فقهاء به این نظ
  . شروط قتل عمد که قبالً گذشت دران توافر یابد 

ونزد این علماء قتل مباشر وقتل به سبب هردو باهم برابر اند ، چون فعل هریک از قاتل 
مباشر ومتسبب سبب برآورده شدن روح از تن مجنی علیه می شود ، بناًء فعل هردوی 

نتیجه مساوی اند ، واینکه قتل به سبب حادثه ای است که به فعل از طرف جانی آن در 
مفضی به مرگ گردیده است ، به این مفهوم نیست که فعل چنان باشد که   به این واسطه

قتل بدان منسوب گردیده است ، بخاطر آنکه اگر واسطه صالحیت اضافت حکم بدان 
  . اند را نداشته باشد مفهوم بیهودگی را می رس

وهم چنان اگر ما در میان قتل مباشر وقتل به سبب فرق قایل شویم این امر سبب انتشار 
  »١٤« . جرائم می گردد که نتیجتاً جانی را از قصاص شدن باز می دارد 
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   :  رابطه سببیت بین فعل ونتیجه
لزوم ارتباط دادن فعل به نتیجه که همانا قتل است برابر است که فعل مباشر باشد ویاهم 

   .به تسبب 
در فعل مباشر قصاص الزم نمی شود تا مادامیکه فعل مرتبط به قتل : اما فعل مباشر  - ٨١

ن قصاص جزای است برای قتل ، وقتل به فعل نسبت داده می شود که نبوده باشد ، چو
بطوریکه در میان  - مفضی به مرگ حقیقی شود ، وفعل که مفضی به مرگ نه گردد ، 

 - این فعل ومرگ کار دیگری صورت گیرد که رابطه این دو فعل را باهم مختل سازد 
   .فعل قاتل باشد ویا نباشد مرگ به چنین فعل نسبت داده نمی شود ، برابر است که آن 

واین در صورت متصور است که در مورد مجنی علیه فعل قاتل مباشر صورت گیرد وبعد 
بطوریکه این فعل رابطه فعل اولی را بامرگ  فعل قاتل دیگری در موردش صورت گیرد؛ 

قطع نماید ، برابر است که فعل دوم صادر شده از طرف خود مجنی علیه صورت گرفته 
  . ویا از طرف شخص دیگری باشد 

این افعال   وقتی بر مجنی علیه افعال قاتل دیگری بعد از فعل مباشر اول صورت گیرد ،
بعدی یا صادر از طرف جانی اول می باشد ، اگر از طرف جانی اول بوده باشد پس 
جانی اول مسئول قتل پنداشته می شود ، وفعل قتل منسوب به فعل وی خوانده می شود ، 

ر است که همه افعال وی بطور انفرادی قاتل وکشنده باشد ، یابرخی ازین افعال براب
کشنده بود تامادامیکه این افعال بیانگر قصد قتل ومفضی به قتل می گردیده باشد ، اگر 
کسی شخصی را به شمشیر زد وبعد باچوب دست زد وسپس اورا به شمشیر زد 

طع نمود وبه اثر آن جان داد ، درهمه این ویادستش را به شمشیر برید وبعد گردنش را ق
حاالت این گونه قتل ، قتل عمد پنداشته شده وجانی در برابر این فعل خود جوابگو 

  . ومسئول است 
واگر افعال بعدی از شخص دیگری در موردش صادر شده بود ، چنین حالتی را قتل 

که به  یاول از شروط مباشر پی در پی خوانند ، وحکم چنین قتلی را در ضمن بیان شرط
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مقتول راجع می شد بیان داشتیم ، وصورت های مختلف آن را از دیدگاه فقهاء ذکر 
   »١٥« . اگر کسی خواسته باشد می تواند به آن احکام مراجعه نماید   نمودیم ،

فقهاء که قتل به سبب را قتل عمد موجب للقصاص خوانده : واما قتل به تسبب  - ٨٢
اند شرط گذاشته اند که در میان سبب ومرگ مجنی علیه فعل دیگری صورت نه گرفته 

شخص دوم از  فعلی صورت یابد باشد که اضافت فعل بدان صحت یابد ، اگر هم چو
، اول ومرگ مجنی علیه قطع می گردد مسئولیت دارد ، وبه فعل وی رابطه بین سبب قتل

چنانچه اگر . هرچند که قطع کننده این گونه رابطه خود شخص مجنی علیه بوده باشد 
مجنی علیه در نجات خود تکاسل وتنبلی نمود ودر حالیکه می توانست خودرا از مهلکه 

  . نجات دهد 
پس مالکی ها برای قتل عمد شمردن این قاعده را تطبیق نموده اند ، دسته از فقهاءواین 

اینکه این شخص معین به همان سبب ( :شرط گذاشته اند ازان جمله است  به سبب سه
یعنی همان شخص معین به سبب همان فعل زندگی خودرا از دست ) از بین رفته باشد 

، وی رها نمود که اورا دندان گرفت جان را به اگر سگی. ه به سبب دیگری داده باشد ن
این قتل را قتل عمد گویند ، اما اگر در بین وی به سبب همان سگ گزیدگی بمرد ،اگر 

سگ گزیدگی ومرگ وی کدام فعل دیگری صورت گرفت ، مثل اینکه شخص دیگری 
دی به زیر ویا از منزل بلن بروی وارد شد واورا به قتل رسانید ، یا در گودالی افتاد ،

، وبه سبب آن بمرد ، این فعل قاطع رابطه سببیت بین فعل اول وقتل پنداشته می افتاد
   »١٦« . شود ، وحکم به فعل دومی بر می گردد نه بر اول 

هم چنان شافعی ها تصریح نموده اند که اگر کسی شخصی را بگیرد ودیگری آمده اورا 
به قتل برساند ، ویا اینکه چاه را حفر نماید کسی آمده وی را دران بیندازد ویاکسی اورا 

ن صورت از بلندی به زیر پرتاب نمود وکسی دیگری در پائین اورا به شمشیر زد ، درچنی
  »١٧« . ها قصاص برقاتل ودر چاه افگن وبه شمشیر زن الزم گردد 
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کسیکه فعل دوم به وی نسبت  :اینها در صدد اصدار چنین حکمی شرط گذاشته اند که 
داده می شود باید مکلف بوده باشد ، اگر نفر دومی مکلف نبوده باشد پس فعل اولی 
قاتل پنداشته می شود وبه وی قصاص الزم گردد ، اگر شخصی را بدست گیرد وبعد 
اورا به دست انسان مجنون تقدیم نماید ویا اورا به حیوان درنده بدهد ، درچنین صورتی 

  . برگیرنده است ، چون وی عرفاً قاتل پنداشته می شود  قصاص
اگر شخصی وی را در آب کم ویا آتش که امکان نجات ازان برایش :حنبلی ها گفته اند 

میسر بود بیندازد ، مگر او خود به اختیار خویش دران بماند ، ویا آنکه خود در میان آن 
صورت خون وی هدر است ، چون تاحدی ایستاد که زندگی اش را از دست داد ، درین 

   »١٨« . اوخود را قصداً هالک نموده است 
ول وقتل مخل واقع شود ، وآن ازینجاست که می بینیم وقتی فعل دیگری در میان فعل ا

عبارت از اهمال مجنی علیه وایستادن وی از نجات نفس خویش از مهلکه که جانی اورا 
دران افگنده است می باشد ، در چنین صورتی عالقه میان سبب اول ونتیجه منقطع می 
شود ، چون سبب دیگری بوجود آمده که نتیجه بدان مضاف گردیده است ، واین سبب 

ن صورتی همانا اراده شخص به هالکت نفس خود است ، ووقتی این عالقه قطع در چنی
  . گردد قتل به متسبب مضاف نمی گردد بلکه به مباشر قتل مضاف می گردد 

   :ازین پیشکش وتحلیل نظریات فقهاء امور ذیل روشن می گردد  - ٨٣
   .از احناف است  قتل به سبب چون قتل مباشر است ، واین رأی جمهور فقهاء غیر: اوالً 
در قتل به سبب شرط است که دوشرط ذیل جهت اینکه قتل به سبب ، حکم قتل : ثانیاً 

   :مباشر را احراز نماید متحقق گردد 
   .است ) که همانا قتل (توافر رابطه سببیت بین فعل ونتیجه آن: اول آن 

آنکه کدام سبب  استمرار ودوام این رابطه تا آنکه نتیجه متحقق شود بدون: دومی آن 
  . دیگری بین فعل اولی ونتیجه مخل واقع شود که نسبت اضافت قتل بدان صحیح گردد 
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بنابرین اگر کسی برعلیه شخصی شهادت داد که وی قاتل عمدی است وآن شخص به 
این شهادت کشته شد ، وبعد شهود از شهادت خود عدول نمودند ، آن همه شهود 

   »١٩« . کشته می شوند 
ونتیجه ) که همانا شهادت است ( در چنین صورتی هرچند که فعل جالد درمیان سبب 

ثر شهادت تا انجام یافتن قتل ادامه مخل واقع گردیده است ، مگر ا) همانا قتل است ( که
دارد بناًء قتل به فعل جالد مضاف نمی گردد بلکه به شهادت شهود مضاف می گردد ، 

وبه همین دلیل این . چون جالد آن متهم را به قتل نه رسانیده است مگر به شهادت شهود
   .شهود کشته می شوند 

  قتل به سبب ترک نمودن ویا به فعل سلبی  - ب
ل همانطوریکه به فعل ایجابی صورت می گیرد به فعل سلبی نیز تحقق می پذیرد قت - ٨٤

که سبب آن امتناع جانی از قیام به عملکرد است که اگر وی آن عمل را انجام می داد 
پس این جریمه ایست که به عمل ایجابی صورت . می توانست اورا از مرگ نجات دهد 

وآن عبارت از امتناع از تقدیم کمک به . ذیرد نمی گیرد بلکه به مظهر سلبی تحقق می پ
   :نجات زندگی انسان است ، وفقهاء درین مورد سه نظر متفاوت دارند

   :رأی اول  - ٨٥
را در خانه حبس سازد  یامام ابوحنیفه رحمه اهللا به این نظر است که اگر کسی شخص

هالکت وی در ودران از گرسنگی وتشنگی بمیرد بروی نه قصاص است ونه دیتی ، چون 
نتیجه تشنگی وگرسنگی بوده است ، وهیچ یکی در آوردن گرسنگی وتشنگی برشخص 

   »٢٠« . نقشی ندارد 
ین صورت متضمن به این نظر اند که حبس کننده در ا) بویوسف ومحمدا( یاران  - ٨٦

چون حبس سبب هالکت وی گردیده است ، چون آدمی بدون پرداخت دیت گردد ،
خورد ونوش نمی تواند به زندگی خویش ادامه بدهد ، بناًء بازداشت در هنگام غلبه 
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لت شبیه حالتی گرسنگی وتشنگی بر مجنی علیه سبب هالکت او گردد ، پس این حا
  »٢١« . است که کسی در سر راه مردم چاهی را حفر نماید 

وقتل به ترک ازانجائیکه قتل مباشر پنداشته نمی شود نمی توان آن را نزد احناف قتل 
قتل  ووی را هم چنان نمی توان نزد ابوحنیفهمد پنداشت بناًء قصاص نمی گردد ،ع

رگ است که سبب آن گرسنگی وتشنگی بلکه نزد وی م فعل تارک دانست ،  مضاف به
قتلی خوانده شده است چنانچه که در مثال فوق وامثال آن بیان گردید ، بناًء قاتل چنین 

بلکه بخاطر حبس که نموده است جزای تعزیری داده می مورد باز پرس قرار نمی گیرد،
  . شود

ر مثال مذکور بارت از حبس دنزد یاران این نوع قتل مضاف به فعل تارک است ، وآن ع
وشیدنی به وی امتناع نموده چون وی اورا حبس نموده واز رسانیدن خوردنی وناست ،
بناًء وی قاتل پنداشته می شود ، مگر در صورتیکه فعل طوری بوده باشد که مدت است ،

وهم چنین قتلی را می توان قتل غیر اورا در چنین حالت نگذاشته باشد، زمانی طوالنی
یاران چنین قتل را از جمله قتل شبه عمد پنداشته وپرداخت دیت را مباشر خواند ، و

  . بروی الزم دانسته اند 
   :رأی سوم  - ٨٧

جمهور فقهاء به این نظر اند که قتل به ترک چون قتل مباشر پنداشته می شود ، ازین رو 
چنین قتلی نزد ایشان قتل عمد بوده موجب قصاص گردد ، برابر است که با این ترک 

نی ونوشیدنی ل ایجابی همراه گردد مثل اینکه شخصی کسی را در زندان افگند وخوردفع
چون کسی که آب افزون خودرا از را از وی باز دارد ،ویا فعل ایجابی رو نما نه گردد ،

مسافری دریغ نماید وبداند که نه دادن آب اضافی به وی حالل نه بود ، واگر این آب را 
اثر تشنگی بمیرد ، چنین شخصی در هردو حالت قاتل عمد به وی نه دهد آن شخص در 

  . پنداشته می شود 
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فرزند خود باز می دارد ونیت وی مرگ طفلش باشد ، چنین   ومادری که شیر خودرا از
مادری قاتل عمد پنداشته می شود هرچند که وی عمل ایجابی را در قبال مرگ وی 

  . مرتکب نه گردیده است 
وقتی آدمی مثال های اصحاب این نظر را در کتاب های شان ظاهر آن است که  - ٨٩

تتبع وموشگافی نماید درخواهد یافت که ممتنع از کار خیر مسئول هرجرم که در اثر 
امتناع به وجود می آید پنداشته نمی شود ، بلکه وی فقط به اندازه مورد سوאل قرار می 

متناع ورزیده است ، با وصف این ، گیرد که بروی شرعاً وعرفاً مقرر بوده باشد که چرا ا
برسر اینکه شرع وعرف چه اموری را درین موضوع الزم می گرداند اختالف است ، 
وطبیعی است که این اختالف تا مادامیکه طرز دیدها مختلف بوده باشد ، مثل اینکه 

 –حنبلی ها به این نظر اند که اگر کسی را امکان آن داشت که آدمی را از هالکت 
نجات داده می –غرق شده ویادر میان آتش قرار گرفته ویا در دام درنده درآمده چون 

توانست وآن را انجام نداد تا آنکه هالک گردید ، برچنین شخصی کدام مسئولیتی متوجه 
در حالیکه برخی دیگر از علمای این مذهب خودداری از نجات را مسئولیت  –نمی شود 

اس اختالف هم مبتنی بر این است که نجات دادن خود داری کننده خوانده اند ، واس
  بروی واجب است ویا خیر ؟ 

 
  :مأخذ
البحر الرائق   ١٣ص ٤ومغني المحتاج ج ٣٣٩ص  ٩الشرح الکبير المرجع السابق ج.١

 . ٢٩٥ص ٨ج
والمحلي  ٢١٥ص ٤والشرح الکبير للدردير ج ٢٤٤- ٢٣٣ص ٦مواهب الجليل ج.٢

  . ١٠/٥١٨البن حزم 
ومغني المحتاج  ٢٩٥ص ٨والبحر الرائق ج ٣٣٩ص ٩قدامه جالشرح الکبير البن .٣

٤/١٣ .  
  . ٤المراجع السابقة .٤
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  .٣٦٩ص ٩والمغني جلد  ١٣-١٢ص ٤مغني المحتاج ج.٥
  .  ٣٢٦ص ٩والمغني البن قدامه ج ٨ص  ٤مغني المحتاج ج.٦
  . ١٤ص ٢التشريع الجنائي ج.٧
  . ٢٩٩ص ٢والتشريع الجنائي ج ٥٣٥ص ٩المغني المرجع السابق ج.٨
  . ٨٧ص ٢يع الجنائي المرجع السابق جالتشر.٩

  . ٤ص  ٤مغني المحتاج المرجع السابق ج .١٠
  .٢٤٠ص ٦ومواهب الجليل ج.  ٢١٦ص ٤الشرح الکبير للدردير ج .١١
ومواهب  ٤ص ٤ومغني المحتاج ج ٣٣٩ص ٩راجع في کل ما تقدم المغني ج .١٢

  . ٢٤٣- ٢٤٠ص ٦الجليل ج
 ٤الشرح الکبير جوالدسوقي علي .ومابعدها  ٣٥٦ص  ٢علي الشرح الصغير ج .١٣

  . وما بعدها  ٢٤٥ص
  . ٩-٨ص ٤مغني المحتاج ج .١٤
  . ٣٣٢ص ٩المغني ج .١٥
  .٦ص ٤مغني المحتاج ج .١٦
  .٢٣٤ص ٧البدائع المرجع السابق ج .١٧
ACKU  نفس المرجع .١٨




