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 دراالنشاء شورای عالی
ر  تتتتی استتتتتهدائيه شتتتتماره ) اليتتتتت تختتتتا ر  827رياستتتتت محکمتتتته استتتتتيناط  ( متتتتو

ر  140بتاالثر نامتته شتتماره ) 18/5/1393 ديتتوان جتتزای محکمتته  14/4/1393( متتو
اليتتت در رابطتته بتته توضتتيح متتواد)  ( قتتانون اجتتراآت جزائتتی 328و  325شتتهری آن 

 چنين استهداء نموده است:
ماده )»  رتي كته متدت 325در  رتريح بعمتل آمتده استتي شخ ( قانون اجراآت جزائتي ت

تواند به عتو  تنفيتم مزتازات حتبس از  حبس محكوم بهاي وي الي سه سال باشدي مي
وزير عدليه تقاضا نمايد كه در خارج محبس به انزام ختدمات اجتمتاعي گماشتته شتودي 

ب مزتتازات حتتبس كاركنتتان 328همچنتتان در متتاده ) ( قتتانون متتمكور آمتتده استتتي تعتتوي
اليتتتات بتتته در  هاد وزيتتتر و در  دولتتتتي بتتته كتتتار در ادارات دولتتتتي در مركتتتز بتتته پيشتتتن

ميترد مشتكل عملتي در اجتراي خواست وال ي بعتداز منظتوري وزيتر عدليته صتورت مي
ط رياستت محتابس و توقيت   اين احكام قانوني دريتن استت كته اوالا از متدتي بتدين  تر

ها از چوكات وزارت جليله عدليه خارج و شامل شكيالت وزارت محتترم امتور  خانه 
والي مي باشتد لهتما در حكتم داخله گرديده است. ثانياا تنفيم حكم از صالحيت اداره څارن

وهيفته څتارنوال و محكمته وجتود  قانون جديد يك نوع زمينه دخالتت مراجتذ ريتربر در 
هستيم. هان توضيح   «دارد كه خوا

استهدائيه فتوق غتر  غتورو ابتراز نظتر تتدقيقی برياستت عمتومی تتدقيق و مطالعتات 
ر  670محتتتول و در مقابتتتل نامتتته شتتتماره ) و  آن رياستتتت واصتتتل 27/7/1393( متتتو

الحظه شد در مورد چنين ابراز نظر تدقيقی بعمل آمده است:   وريکه 
و  ستتال 328و  325بموجتتم متتواد )»  رتت ب  1393( قتتانون اجتتراآت جزائتتي م تعتتوي

 حبس به كار به منظوري وزير عدليه صورت ميميرد.
هتا  رياست محكمه استيناط تخار استهداء نموده است كه اكنون محابس و توقيت  خانته 

زارت عدليتته منفتتك و تعلتتق بتته وزارت داخلتته گرفتتته و تنفيتتم حكتتم نيتتز از از بستتت و
الحيت څارنوالي مي باشد و احكام فوق را دخالت در امتر محكمته و څتارنوالي متي 

 داند.
الحظه گرديدي بته موجتم قتانون اجتراآت جزائتي ستال  كته در  1344 وريكه سوابق 

هم محابس و هم څارنوالي تشكيل شده بود و  و  وزارت  آن موقذ  هتا مربت توقيت  خانته 
و   بتق حكتم متاده ) هتائي مشتر ( قتانون متمكور بته پيشتنهاد رياستت 434داخله بتودي ر

 عمومي محابس وزارت داخله و موافقت وزير عدليه صورت مي گرفت.
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ا  متتي شتتود كتته  منظتتوري وزيتتر عدليتته در  ا  از متتاده فتتوق چنتتين استتتنب بنتتابرآن باقيتت
ب حبس به كار بدليل متعلق رلحت قتانوني استت  تعوي به بودن تشكيل نبوده بلكه يك م

ل  وجود داشته و قابل رعايت مي باشد.  كه از سابق در موارد مخت
وهيفتته  ي  محكمتته و څتتارنوالي را اختالل نمتتي كنتتد زيتترا  وهتتا گمشتتته از آن ايتتن امتتر 

هم حكم را  بق قانون تطبيق مي نمايد.  «محكمه قبالا سپري شده و څارنوالي 
رتتي ر  حينيکتته تف  29/7/1393ل جريتتان موضتتوع تتتونم بتتا نظتتر تتتدقيقی بتته جلستته متتو

رتتويم شتتماره ) ( نظتتر تتتدقيقی 1184شتتورايعالی ستتتره محکمتته گتتزارر يافتتت قتترار ت
ر  665فوق مورد تائيد قرار گرفت. لما موضوع  ی نامه شماره )  11/8/1393( مو

ط واليتت تختار اخبتار و اينت  موضتوع متحتدالماالا   بته شتما به رياستت محکمته استتينا
 ارقام گرديد.

های محترم محاکم استيناط موضتوع را بته محتاکم مربتو  ختويع ا تالع متی  رياست 
 دارند تا عندالموقذ مراتم را در نظر داشته اجراآت الزم و مقتضی نمايند.

 10/1393/  23( مورخ2401 - 2324متحدالمال شماره ) 
 دراالنشاء شورای عالی

ن  تتی نامتته شتتماره )رياستتت محکمتته استتت            اليتتت بدخشتتا ر  4094يناط  ( متتو
ع مراتم ريل را استهداء نموده اند: 25/5/1393  خوي
ز  ی مراحتل »   وريکه مقامات عاليه بهتر ميدانند قانون جديد قضايای دولت که بعدا

همتين دليتل امتيتازات  ي رسمی نافم و مرع االجراء ميباشد.  قانون خاص بوده و به 
هتتای ختت ب نمتتوده استتت. در قتتانون و صتالحيت  اص را بتته اداره قضتتايای دولتتت تفتتوي

هامات وجوددارد که برداشت و درک صحيح از آن متعتمر  متمکره بعضی تعقيدات و اب
هشتم اين قتانون کته متی فرمايتد )) شتخق حقيقتی 6بنظر ميرسد از جمله فقره ) ماده   )

( روز عليته 30دت )( ايتن متاده در خالل مت5يا حکمی ميتواند در حالت مندرج فقتره )
رتال   بتتق احکتتام  ماه محکمتته ري قتترار اداره قضتتايای دولتتت اعتتترا  نمتتوده در پيشتت

مه دعوی نمايد.((  قانون اقا
هام کلی بنظر ميرسد. ماده فوق المکر دو مورد اب  در اين فقره از 

همتان اعتترا  و دفتذ اعتترا  کته بته شتيوه استتينافی  آيامراد از اعتترا  رکتر شتده 
مردد  مری ترتيم گردد؟ترتيم مي ه  وردي  ميباشد يا اينک

ر  از اقامته  متر ايتن فقتره از اقامته دعتوی تتمکر بعمتل آمتده استتي آيتا غت ع دي در بخ
همتان  ريقته معمتول محاکمتاتی يعنتی صتورت دعتوی و دفاعيته و در قالتم  دعوی به 
هرگتاه  متری صتورت گيترد؟ و  رله شرعی صورت گيرد يا اينکه پروسه  وری دي في

دفتتذ اعتتترا  آورده شتتود آيتتا محکمتته صتالحيت نقتتب قتترار صتتادره اگتتر اعتتترا  و 
 قضايای دولت را دارد يا خير؟
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هتای  جريان فوق المکر جهت و حدت نظتر در رويته قضتائی و جلتوگيری از برداشتت 
محضر مقامات عاليه به عتر  رستانيده شتد در زمينته آنچته امتر و به متفاوت قضات 

 «هدايت فرمايند قابل تعميل است. 
دائيه فتتوق غتتر  غتتور ابتتراز نظتتر تتتدقيقی برياستتت عمتتومی تتتدقيق و مطالعتتات استتته

ر  726ارجاع و اخيراا آن اداره محتترم بالوستيله نامته شتماره ) نظتر  5/8/1393( متو
الحظته شتد در زمينته چنتين ابتراز نظتر بعمتل آمتده  تدقيقی شان را ارسال و  وريکه 

 است: 
ماده )6منظور از اعترا  در فقره )»  قانون قضايای دولت اقامه نمودن دعتوی ( 8( 

ق ميتوانتد در  عليه قضايای دولت است زيرا در متن فقره فوق ترريح گرديتده ) شتخ
ماه 30خالل متدت ) ( روز عليتته قترار اداره قضتتايای دولتت اعتترا  نمتتوده و بته پيشتت

رال   بتق احکتام قتانون اقامته دعتوی نمايتد.( يعنتی در صتورتی کته اقامته  محکمه ر
( روز از تاريخ صدور قرار اداره قضايای دولت بعمتل آيتد 30الل مدت ) دعوی در

محکمه می تواند در ضمن رسيده گی به دعوی بر محتويات قرار نيز غتور نمايتدي در 
غيتتر آن بعتتداز گمشتتت متتدت متتتمکره قتترار قطعتتی گرديتتدهي شتتخق در اقامتته دعتتوی 

ط حتق نميتواند بررسی قرار صادره اداره قضتايای دولتت را تقاضتا  نمايتدي بلکته صتر
ه در دعتوی برنتده و  شخق در نزد محکم هرگاه  وه ميباشد و  ع محف اقامه دعوی براي
ب کننتتده قتترار قضتتايای دولتتت شتتمرده متتی شتتود و  محکتتوم لتته گتتردد حکتتم محکمتته نقتت
رتريح گتردد  ب قترار اداره قضتايای دولتت ت ق حکتم بته نقت ضرورت ندارد کته در نت

ط حيثي رتميم قضتائی را. زيرا قرار متمکره نزد قضاء صر ت سند را دارد نه حيثيتت ت
» 

ر   شتتورايعالی ستتتره محکمتته متتورد غتتور قتترار  13/8/1393موضتتوع در جلستته متتو
روبه شماره ) رويم صادر شد:1259گرفت و در نتيزه  ی م  ( چنين ت

ق »  شخق حکمی يا حقيقتی اخبتار شتد شتخ بعداز اينکه قرار اداره قضايای دولت به 
قتانوني قضتايای دولتت در محکمته متی توانتد بتر آن اعتترا  ( 6آن گاه مطابق متاده )

 «نمايد. در زمينه نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد گرديد.
وق  تتتی نامتتته شتتتماره ) رتتتوبه فتتت ر  5/337جريتتتان موضتتتوع و م  21/8/1393( متتتو

هتتای  اليتتت بدخشتتان اخبتتار و باينوستتيله مراتتتم برياستتت  برياستتت محکمتته استتتيناط 
ع تعمتيم محترم محاکم اس تيناط ا تالع گرديتد کته موضتوع را بته محتاکم مربتو  ختوي

 دارندي تا عندالموقذ بر  بق آن اجراآت الزم و مقتضی  بعمل آرند.
 

 1393ر10ر30مورخ  2479 – 2402متحد المال شماره 
 دراالنشاء شورای عالی :

ر  988استتتهدائيه شتتماره ) رياستتت محکمتته استتتيناط نظتتامی زون  23/7/1393( متتو
 رات به متن ريل توصل ورزيده است:ه
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هرگتتاه قاضتتي محكمتتته در 16( متتاده )2بتته استتتناد فقتتره )»  ( قتتانون اجتتراآت جزائتتي 
رسيدگی قضيه و صدور حكم اشتراك نموده باشتد اگتر بارثتاني در عتين قضتيه اشتتراك 

 نمايد حكم صادره به ابطال مواجه مي گردد.
هيتتضت قضتتائي موجتتود محكمتته ابتدائيتته نظتتامي  هتترات بتته قضتتايايی كتته چتتون  اليتتت 

رتله  ما بالثر اعترا  و شكايت اصتحا  دعتوي بتر في رسيدگي و اصدار حكم نموده ا
ق  ه ابتدائيه ي محول مرحله استينافي گرديده و محكمه استيناط بنتابر خال و نتواق محكم
و  مستتترد متتي نمايتتد و  ب و بتته څتتارنوالي مربتت رتتله محكمتته ابتدائيتته را نقتت تحقيقتتاتي في

ي  بتتق معمتتول ستتابق  څتتارنوالي ق تحقيقتتات بعتتداز تكميتتل تحقيقتتات و رفتتذ ختال و نتتواق
رله مزتدد متي نمايتد در حالكيته قضتات  ه ابتدائيه جهت صدور في دوسيه را احاله محكم

رتتله اولتتي اشتتتراك نمتتوده و مطتتابق فقتتره ) ( قتتانون اجتتراآت 16( متتاده )2محكمتته در في
رتتله صتتادر كتترده نمتتي تواننتتد امتتا ف هتتاي منقوضتته احالتته جزائتتي بارثتتاني في عتتالا دوستتيه 

ماده فوق مبتادرت  هدايت  ه در رسيده گي آن  بق  محكمه گرديده و هيضت قضائي محكم
هتا  هنمائي پيرامون رسيده گي و يا استرداد دوسيه  هدايت و ر ورزيده نمي توانند  الم 

 به څارنوالي گرديده است.
هتتدايت و ر هنمتتائي مقتتام عتتالي متتي موضتتوع استتتهدائيه نقتتالا ارقتتام شتتد در متتورد  التتم 

اط )يباشتت ( قتتانون اجتتراآت جزائتتي در 16( متتاده )1( فقتتره )3م كتته آيتتا صتتراحت پراگتتر
در صتورتيكه » مورد منذ قاضي در رسيده گي دعوي جزائتي كته چنتين مشتعر استت: 

قبالادر عتين قضتيه بته حيتم متامور ضتبر قضتائيي څتارنوال ي مشتاور حقتوقي يكتي از 
هد اش هل خبره يا شا متانذ « تراك نموده و يا در قضيه حكم صتادر نمتوده باشتد رفيني ا

هتتاي  رتله  هيتتضت قضتائي محكمتته ابتدائيته كته قتتبالا في در رستيده گتي مزتتدد قضتيه توستر 
ب گرديتده باشتد متي  هترات نقت ردوريه شان از جانتم محكمته استتيناط نظتامي زون  م

د و گردد و يا خير؟ در صورتيكه متانذ قضتات متمكور در رستيده گتي مزتدد قضتيه شتو
هترات فعتالا متشتكل از دو  ط نظتامي زون  هيضت قضتائي موجتود محكمته استيتنا تركيم 
هاي احاله شده به محكمته ابتدائيته چته نتوع  عضو و يك رئيس مي باشد پيرامون دوسيه 
هتدايت متي  اجراآت قانوني غر  جلوگيري از التتوا آن بعمتل آيد. وريكته مقتام عتالي 

موجم تعميل است.  «فرمايند 
فوق جهت غور و ابراز نظر برياست عمومی تدقيق و مطالعات راجذ گتردد  استهدائيه

ر  747بتتالثر آن اداره ضتتم نامتته شتتماره ) ختتويع نظتتر تتتدقيقی را  17/8/1393( متتو
الحظه ميشود در مورد چنين ابراز نظر نموده اند: و  وريکه   ارسال 

در قبتتتال روحيتتته قتتتانون اجتتتراآت جزائتتتي جديتتتد در متتتورد اجتتتراآت محكمتتته فوقتتتاني » 
ر  ريل است:  قضاياي صادره از محاكم ابتدائيه به ش
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رتتميم اتختتار نمتتوده و حكتتم  هيتتت موضتتوع ت التت : در صتتورتيكه محكمتته ابتدائيتته در ما
( قتانون اجتراآت جزائتي 267صادر كرده باشند محكمه استتيناط  بتق صتراحت متاده )

 ميتواند در قبال چنين احكام يكي از تراميم ريل را اتخار نمايد:
ه ابتدائيه  - رله محكم  تائيد في
ه ابتدائيه و صدور حكم جديد  - رله محكم ب في  نق
رله ابتدائيه  -  تعديل في
رله ابتدائيه  - رحيح في  ت
رتال  غتتر   - رتتله ابتدائيتته و ارجتتاع آن بتته محكمتته حاكمتته يتتا محكمتته ري بطتتالن في

 صدور حكم جديد.
 صدور قرار مبني بر تحقيقات مزيد در تحقيق و اسناد  -

ط در صورت بطالن حكم ابتدائيهي قضيه را غتر  صتدور  ط صر ه  استينا بناءا محكم
ا تل  ه ارجاع ميدارد و در چنتين حالتت از اينكته حكتم قبلتي ب حكم مزدد به محكمه حاكم

 گرديده مانند معدوم بوده و مانذ اشتراك قضات صادر كننده حكم در آن نمي گردد.
يد را صادر مي نمايد دوسيه را به څارنوالي و در صورتيكه قرار مبني بر تحقيقات مز

هتا دوستيه  ل  است بعداز رفتذ خال  ه ابتدائيه و څارنوالي مك احاله مي نمايد نه به محكم
رتتميم  الحظتته نتتتاي  تحقيقتتات ت ط ارستتال نمايتتد تتتا بعتتداز  را دوبتتاره بتته محكمتته استتتينا

 مقتضي اتخار نمايند.
رتت هيتتتت موضتتتوع ت هرگتتاه محكمتتته ابتدائيتتته در ما ميم اتختتتار نكتتترده باشتتتد بلكتتته در  : 

شكليات حكم نموده باشد محكمه استتيناط در صتورت وجتود اعتترا  بتر چنتين احكتام 
ب و قضتتيه را جهتتت 269 بتتق صتتراحت متتاده ) ( قتتانون اجتتراآت جزائتتي حكتتم را نقتت

ال  ارجتاع متي نمايتد كته در ايتن صتورت از  ر رله در اصل موضوع به محكمه ري في
رميم اتختار نته نمتوده انتد  بتق صتراحت اينكه قضات محكمه ابتدائي هيت ت ه قبالا  در ما

رتويم شتماره ) ر  532ماده فتوق التمكر و  بتق ت مقتام شتورايعالي  20/4/1391( متو
 ستره محكمه قضات قبلي ميتوانند در حكم جديد اشتراك نمايند.

ه ابتدائيته نظتامي واليتت بغتال ن مطلم فوق قبالا نيز در پاسخ به استهدائيه رياست محكم
رتتتويم شتتتماره ) ر  1124در نظريتتته تتتتدقيقي ابتتتراز گرديتتتده بتتتود كتتته رريعتتته ت ( متتتو

مقام شورايعالي ستتره محكمته بته متتن ريتل تائيتد گرديتده استت: ) بارعايتت  8/7/1393
 صراحت قانون عمل صورت گيرد.(

بنتتاءا بتتا در نظتتر داشتتت توضتتيحات فتتوق مشتتكل منتتذ اشتتتراك قضتتات در مراحتتل بعتتدي 
هتد گرديتد. قضيه بسيار تقليل ي افته و در كنار آن سير محاكمه نيز سريذ و كوتاه تر خوا

» 
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ر   رتتيل بتته جلستته متتو شتتورايعالی ستتتره  20/8/1393 وريکتته جريتتان موضتتوع بالتف
رتوبه شتماره ) رتتويم بعمتل آمتد:1280محکمته گتزارر يافتت  تتی م نظتتر » ( چنتين ت

ع اخبار شود.  «رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد استي بمرجع
ر  699اءا جريتتان  تتی نامتته شتتماره )بنتت  دی ا تتالع و  2/9/1393( متتو بمرجتتذ مستتته

اين  موضوع  ی متحدالمال تعميم گرديد تا رؤسای محترم محتاکم استتيناط موضتوع 
ع نيز اخبار نمايند.  را جهت مسبوقيت و اجراآت مقتضی به محاکم مربو  خوي

 
 1393ر11ر1مورخ  2557-2480متحد المال شماره

 شورای عالی : دراالنشاء
و  شتتماره ) ر  5569مکتتت رياستتت عمتتومی قضتتايای دولتتت از اثتتر  22/7/1393( متتو

ر  150نامتتته شتتتماره ) اليتتتت  8/6/1393( متتتو اداره قضتتتايای دولتتتت رياستتتت عدليتتته 
و  وريکته  رم امالک دولتتی توستر اشتخاص و افتراد واصتل  خوست در رابطه به غ

 برمی گيرد:الحظه گرديدي محتوی استهداء موارد ريل را در 
مر »  و  ور سازر باالي يكتدي رم نموده  الك دولتي را غ يك عده اشخاص و افراد ا

هتم اصتال  متتي  هنتتد و يتا  متر ابتراء ميد دعتوي متي نماينتد و بعتداا عندالمحكمتته يتك بته دي
صال  خر ترتيتم متي يابتد محتاكم مربتو  حتين رستيده  نمايند و در نتيزه ابراء خر و 

 «اشخاص به آن استناد مينمايند.گي دعوي في مابين دولت و 
همچتو ابتراء ختر  هاد متی نمايتد کته  اداره قضايای دولت خوست در ين مورد چنين پيشن
هنمائی شده اند. هان ر  ها قانوناا مردود دانسته شوند و قابل قبول نباشند و در زمينه خوا

ر  630استتهدائيه واصتله رريعته نامته شتماره ) جهتت غتور برياستتت  28/7/1393(متو
ر  770ومی تدقيق و مطالعات ارجاع و بالثر نامته شتماره )عم آن  24/8/1393( متو

الحظه شدي نظر تدقيقی به مضمون ريل ابراز شده است: و  وريکه   رياست واصل 
ميتردي نتزاع و »  الحي كه در نتيزه دعوي بين اشخاص حقيقتي صتورت مي ابراء و ا

ها قطذ نموده باالي متعاقدان حزت  قاصره مي باشدي ايتن وثتايق حقتوق دعوي را بين آن
ساير اشخاص حقيقي و حكمي را به شمول دولتت متتاثر نمتي گردانتد لتما در صتورتيكه 
ه  تتور غيتتر قتتانوني  ق نمايتتد كتت اداره قضتتاياي دولتتت امتالك دولتتتي را در محلتتي تشتتخي

رتتترط گرديتتتدهي مطتتتابق فرمتتتان شتتتماره ) ر  83ت رياستتتت ج.ا.ا و  18/8/1382( متتتو
الك بارعايت قانون تنظي م امور زمينداري و قانون قضاياي دولتي در مورد استرداد ا

ه دعوي در اصل موضوع و يتا اقامته دعتوي در متورد جعتل و  روبه از  ريق اقام مغ
 «تموير اسناد و ساير موارد اقدام الزم و مقتضي نمايد.
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ر   رتتيل بتته جلستته متتو شتتورايعالی ستتتره محکمتته   27/8/1393جريتتان موضتتوع بالتف
ر يافت رويم شماره )گزار ( نظر تدقيقی فوق مورد تائيتد قترار گرفتت 1353ي قرار ت

 بوزارت عدليه اخبار گرديد. 12/9/1393( 718و موضوع رريعه نامه شماره )
ط جريتتان را جهتتت  هتتای محتتاکم استتتينا اينتت  موضتتوع  متحتتدالماالا تعمتتيم شتتد. رياستتت 

و  شان  ارقام دارند. مسبوقيت و اجراآت مقتضی به محاکم مرب
 1393ر11ر8مورخ  2635 -2558تحد المال شماره م

 دراالنشاء شورایعالی :
هاديه  ل  تتتی پيشتتتن اليتتتت کابتتت رتتتيه و فتتتاميلی  رياستتتت محکمتتته ابتدائيتتته احتتتوال شخ

 چنين استهداء نموده است:۱۳۹۳/ ۷/ ۲۱(۳۷۳شماره)
اليتت کابتل قضتايای  رتيه  ه احوال شخ هستند محکم از آنزايکه مقام محترم در جريان 

ب کته متزين بته خانوادگ ی را رسيده گتی ميتدارد کته يت  تعتداد قضتايا بته استا  عتراي
کا جاللتمتتتق  قاضتتتی القضتتتات و سرپرستتتت مقتتتام عتتتالی ستتتتره محکمتتته ميباشتتتد  ـتتتـاح

ع  هتان تعتين سرنوشتت ويتاتفريق ختوي مواصلت ميورزد که در متن عريضته شتان خوا
مردد تا ر  گرديده اند و اين در حاليست که زوج به محکمه حاضر نمي مبنتی برحضتور

همانتتا ستته ستال استتت تکميتتل نمتتوده چتتون  هتتم ميعتاد غيابتتت را کتته  تعهتد اختتم گتتردد ونتته 
ب شتان متزين بت احکتام مقتام محتترم ستتره محکمته ميباشتد محکمته موضتوع را  هعراي

ر را صادر مينمايتد واوراق  رله خو هايت زمانيکه محکمه في رسيده گی ميدارد و در ن
رتيه استتيناط غر  غتور و استتينافی محتول رياست ت محتترم ديتوان متدنی احتوال شخ

ب  ه را بدليل عدم تکميل غيابت زوج نقت رله محکم مردد ديوان مدنی محترم في کابل مي
روص محکمه قبالا رريعه صادره نمبتر) ميدارد که در ين ر ۳۰۲خ  ۱۳۹۳/ ۳/ ۷(متو

اليتتت کابتتل  التتم معلومتتات  عنتتوانی  مقتتام محتتترم رياستتت عمتتومی محتتاکم استتتيناط 
رميم شماره )گرديد ر  ۵۴ه و مقام محترم در ت ون روستای يکميست ۱۳۹۳/ ۳/ ۲۱(متو

هدايت فرمودند ط چنين  روصتاا »دواوين رياست استينا در زمنيه قتوانين نافتمه کشتور خ
هتتدايت  هکتتما مطتتابق  قتتانون متتدنی صتتراحت داشتتته بتتا مطالعتته آن رفتتذ مشتتکل نماينتتد و 

هتتای محتتاکم ۱قي۴۰۵(متتاده ۱فقتتره) فوقتتانی بتتاالی محتتاکم تحتتتانی يميم احکتتام و قتترار 
هتتای محکمتته  هنمود هتتدايت و ر رتته رستتيدگی مزتتدد قضتتايا  واجتتم التعميتتل استتت درح

 «فوقانی در نظر گرفته شود
رته رفتذ ايتن معضتل کتافی نبتود هتدايت مقتام محتترم در ح ما  و محکمته موضتوع را  ها

از عنوانی رياست محترم تتدقيق ومطالعتات مقتام ستتره محکمته استتهداء نمتوده کته بعتد 
رتتويم شتتماره  ۶۹۵نظتتر تتتدقيقی شتتان شتتورای عتتالی مقتتام ستتتره محکمتته بتته استتا  ت

ر  هدايت فرمودند ۱۳۹۳/ ۵/ ۲۷مو دعوی تفريق از  رط زوجته ماننتد ستاير »چنين 
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هر گاه متدعی عليته  دعاوی اقامه ميشود و پروسيزر اجراآت در قانون ترريح گرديده 
متردد در زمينته بارعايتت دقيتق احکتام قتانو هتدايت مقتام «ن اقتدام مينمايتدحاضر نمي کته 

هتتم در زمنيتته حتتل مشتتکل واضتتح وروشتتن نبتتوده زيتترا در صتتورت کتته زوجتته  یمحتتترم 
رتتوبه  مقتتام شتتورايعالی ستتتره  ۸۶ستتال  ۸۱۸مطالبتته تفريتتق ضتترر را نمايتتد مطتتابق م

ورر در  محکمتته حضتتور متتدعی عليتته يتتا زوج حتمتتی پنداشتتته شتتده تتتا مبنتتی بتتر حضتت
متتردد جلستتات قضتتايی تعهتتد  اختتم گتتردد  هرگتتاه بعتتد از اختتم تعهتتد بتته محکمتته حاضتتر ن و

همچنتان در صتورت ه در باره وی احکتام غيابتت را تطبيتق  ميتدارد و  کته زوج  یمحکم
ه مطالبه تفريق غيابت را  سه ويا بيشتر از سه سال غايم  باشد زوجه ميتواند از محکم

ماده  اينزتا استت صتراحت دارد و امتا مشتکل در  قانون متدنی ۱۹۴نمايد  در اين مورد 
هتم متدت  متردد تتا از وی تعهتد اختم گتردد ونته  که زوج نه يکبار به محکمته حاضتر نمي

همچتتون قضتتايا ختتو ر  داری ميتتدارد دغيابتت را تکميتتل نمتتوده اگتتر چتته محکمتته از پتتمير
هتدايت مقتام محتترم ستتره محکمته ورياستت محتترم  همچنين قضايا بته استا   ولی اکثر 

اليت کابل مح مردد.عمومی محاکم استيناط   ول محکمه مي
هنمتائی  ماشتتيم تتا درمتورد ر مانته ن  فرماينتدبدينوسيله موضوع را به مقتام محتترم احترا

رله محکمه از  رط رياست محتترم ديتوان  یيا قضايايآکه  رله گرديده و في کهقبال في
ب شتده دوبتاره  تحتت دوران قترار  ريه استيناط کابل نق و يتا  گيتردمدنی و احوال شخ

اليتتتتت کابتتتتل ارستتتتال گتتتتردد تتتتتا التتتتی تکميتتتتل غيابتتتتت زوج حفتتتت  برياستتتتت حقتتتتوق  و
همچتتو قضتتاياکه تتتا حتت همچنتتان  رتتميم گرفتتته نشتتده در پرتتتو ـگردد.و ال در موردشتتان ت

 قانون روشنی انداخته تا برمبنای ان اجراآت صورت گيرد.
اليتت  های رياست محکمه استيناط  استهدائيه فوق مورد غور کميسون روسای ديوان 

ه و موضوع را غر  غور بمقتام ستتره محکمته محتول نمودنتد بتالثر کابل قرار گرفت
ر    ۱۸ (۱۵۴۹سرپرستتت ستتتره محکمتته ضتتم نامتته شتتماره ) ۱۷/۸/۱۳۹۳هتتدايت متتو

رياست تحريرات برياست تدقيق و مطالعات واصل و در مورد چنين ابتراز  ۸/۱۳۹۳/
 نظر تدقيقی بعمل امد:

اليتت قاضتی در مت رتلحت نظر تدقيقی:تفريق قضائی رريعه  وارد خاصتی کته در آن م
هتا و شتراير قتانونی  زوجين  در نظر گرفته ميشود با تقاضای  زوجته و تکميتل معيتار 

 حکم می گردد.
ا   زوج  ا   زوج کتته زوجتته صتترط از ناحيتته غيتت بتترای  مطالبتته تفريتتق بتته ستتبم غيتت

به موضوع رستيدگی نمايتد کته  یمتضرر باشد نه عدم انفاقي محکمه ميتواند در صورت
مدت سه سال کامل غايم باشد و قبل از آن حق مطالبه تفريق بترای زوجته ايزتاد زوج 

متتر اينکتته مطالبتته تفريتتق از ناحيتته عتتدم انفتتاق نمايتتد بنتتاء متتردد م  در صتتورت عتتدم  انمي
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ماده  ه  ميتواند  بق صراحت  قانون اصتول محاکمتات ۲۶۷تکميل شراير قانونی محکم
ماده ) رمي۱۰۵مدنی با رعايت  تکميل  شتراير دعتوی را    ٰ  م اتخار و الی(قانون ممکور ت

رد نمايد و در صورتيکه زوجه ادعای تفريق بته ستبم ضترر ناشتی از معاشترت ستوء 
هتتد حقتتوق  متتی نمايتتد در صتتورتيکه زوج ختتودرا از دعتتوی کنتتاره متتی نمايتتد ومتتی خوا
ل  نمايد محکمه با در نظتر داشتت احکتام غيتابی بته موضتوع رستيدگی متی  زوجه را ت

و  قانونی موجود نباشد  تور نمايد ودر صورتيکه در مطالبه تفريق به سبم ضرر شر
ال زوج اصتتالاغايم بتتوده و متتدتی استتت کتته در مستتکن زوجتته حضتتور نتتدارد بنتتاءا ـمثتت

رتتور نيستتت جتتز ضتترری ناشتتی از عتتدم انفتتاق بنتتاءا  ضتترر از معاشتترت اصتتالا قابتتل ت
ت ورزيده  بق احکتام محاکم با  در نظر داشت شراير قانونی به مطالبات تفريق مبادر

هيتت موضتوع حکتم نماينتد ودر صتورت  قانون در صورت  توافر شرو  قانونی در ما
و  قتانونی  رتميم اتختار و بته تکميتل  شتر و  قانونی در شکل موضوع ت عدم توافر شر

هند.  هدايت د
ر   رتتيل بتته جلستته متتو شتتورايعالی عتتالی  11/9/1393 وريکتته جريتتان موضتتوع بالتف

ر ياف رويم شماره )ستره محکمه گزار ( نظر تدقيقی فوق متورد تائيتد 1398ت قرار ت
ر  753لما موضوع  تی نامته شتماره)قرار گرفت  برياستت محکمته 19/9/1393( متو

استتتيناط کابتتل اخبتتار و ازينکتته موضتتوع حتتايز جنبتته عتتام متتی باشتتدي بنتتابران باينوستتيله 
ه مستبوقيت  ای محتترم محتاکم استتيناط موضتوع راجهتتمتحدالماالا تعميم شدي رياست 

و  نيز اخبار دارند.و  تعميل اجراآت قانونی به محاکم مرب
 

 1393/ 11/ 15( مورخ  2791-2714متحدالمال شماره )
 دراالنشای شورایعالی

رتبن بختا ر نظتم بهتتر  رد ايزتاد فضتای م مقام محترم شورايعالی ستره محکمه به مق
ائی در متورد حفت  امور در محاکم و تضمين امنيت قضات جهت رستيدن بته عتدالت قضت

روبه شتماره ) ر  1479حقوق مدنی افراد جامعه ضمن م مراتتم  20/10/1393( متو
رويم نمود:  آتی را ت

روصتتاا قضتتات وباز آنزاکتته عتتده از کارمنتتدان دولتتت و مستت .1 لتتين ختتدمات عامتته مخ
محاکم در شراير امنيتی موجود مورد تهديد قرار گرفته و تهديتدات نيتز منتت  بته نتيزته 

ت قابتل توجته گرديتدهي بنتابر آن الزم استتي محتاکم بتا توجته بته واقعيتت و سبم ضتايعا
هوری سالمی افغانستان در برابتر  های ملمو  در جامعه بمنظور صيانت از اتباع جم
ع با تطبيق سالم احکام قانون رستالت قضتائی شتانرا حتين رستيده گتی بته  ه اين پديده مد

و  ايفا نمايند.  قضايای مربو  بطور مطل
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رتورت عاجتل در صورت .2 همچو حالت مواجه شتوندي جريتاني ب يکه قضات محاکم به 
ر داده شود.  به مقام ستره محکمه گزار

اليتتاتي اداره محتتترم مستتتقل  رتتوبه فتتوق بدينوستتيله بتته محتتاکم محتتترم استتتيناط  متتتن م
ارنوالی و وزارت محتترم امتور داخلته متحتدالماالا څتارگانهای محلي اداره محترم لتوی 

اليتات جهتت  اخبار شد البته و  و ادارات ريتربر در  هدايت مندرج آنرا به محتاکم مربت
 اجراآت مقتضی تعميم می دارند.
 1393/ 11/ 18( مورخ 2869- 2792متحدالمال شماره )

 دراالنشاء شورای عالی
هتای رياستت کريمينتال تخنيت  رياستت عمتومی مبتارزه بتا  مديريت عمومیالبراتتوار 

هادات کريمينتتال تخنيتت  مراتتتم ريتتل را قابتتل جتترايم وزارت امتتور داخلتته بار ا  پيشتتن تبتت
 الحظه دانسته اند:

هنمود مطالبات ضتروری مستلکی در ارستال قضتايای تتدقيقاتی  وريکته »  موضوع ر
هتتد بتتود کتته اداره مرکتتزی کريمنالتخنيتت  در ايتتن  بتته مقامتتات محتتترم بهتتتر معلتتوم خوا

هتتای کمتت  کننتتده تزهيتتز و وستتايل تخن يکتتی متتدرن در اختيتتار اواختتر از جانتتم کشتتور 
داشته و در قسمت تعليم و تربيه پرسونل مسلکی در داختل و ختارج از کشتور اقتدامات 
الزمتته نمتتوده انتتد پرستتونل متتتمکره بتتا در نظتتر داشتتت اساستتات مستتلکی و بتتا استتتفاده از 
وسايل تخنيکی دستت داشتته کته در اختيتار قترار داده شتده در تتدقيقات قضتايای مختلفته 

هل خبره مطتابق قتانون اجتراآت جزائتی و قتوانين نافتمه کشتور بته استرع وقتت  منحيم ا
 اقدام نموده و در قضايای مورد نظر ابراز نظر و اجراآت الزمه مينمايد.

بمنظتتور رفتتذ مشتتکل و جلتتوگيری از ارستتال مرستتول قضتتايا و اجتتراآت بتته موقتتذ الزم 
ذ محتتترم عتتدلی و قضتتائی مراتتتم آتتتی را در جريتتان ارستتال قضتت ايا در استتت کتته مراجتت

هد گرفت:  نظر خوا
در قستتتمت اختتتم متتتواد مقايستتتوی بتتتادر نظتتتر داشتتتت ستتتند مشتتتبوه ) قابتتتل تتتتدقيق( در -1

هتتاو ختتر کتابتتت قابتتل تتتدقيق پنداشتتته شتتود بتتادر نظتتر داشتتت قتتدامت  صتتورتيکه امضتتاء 
ذ آوری و ارسال گردد.  تاريخی سند مواد مقايسوی قبلی و فعلی هم زمان باقضيه جم

های مقايستوی قبلتی در در صورتيکه امضاء قابل ت-2 دقيق باشد سعی گردد که امضاء 
هتای حاضتری وقتتی بحيتم  اسناد دست داشته کته در اختيتار دارنتد ارستال گتردد کتتا  
متر قتادر بته دريافتت متواد مقايستوی  هت  دوستيه دي مواد مقايسوی ارستال گتردد کته مو

مردد.  امضاء ن
آيتد کته متتن تحتت  در قسمت تهيه مواد مقايسوی نوشته جات دست نويس سعی بعمل-3

اشتباه را در نظر داشته حروط و کلماتيکه در سند مشبوه تحرير يافته در نوشتته جتات 
ق  ترط  مقايسوی در نظر گرفته شتود و ده التی پتانزده مرتبته بشتکل امال بتالی شتخ
همچنتتان نوشتتته جتتات قبلتتی نيتتز بتتادر نظتتر داشتتت تتتاريخ تحريتتر و  اتهتتام تحريتتر گتتردد 

 ضم اوراق ارسال گردد.فاصله زمانی دريافت و 
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رتتورت مستتلکی اختتم گتتردد در -4 مشتتت بايتتد ب متتواد مقايستتوی بتترای تتتدقيقات نشتتان ان
مشتت مقايستوی اعتزام  ط اتهتام رستماا غتر  اختم نشتان ان ق  تر صورت امکان شتخ
ق متتورد نظتتر را بتته  اليتتات ارستتال متتی گتتردد شتتخ گتتردد و در صتتورتيکه قضتتايا از 

هتتای  هتتای کريمنالتخنيتت  قومانتتدانی  مشتتت متتديريت  اليتتت معرفتتیي تانشتتان ان امنيتته 
رنتوال و متدعی قضتيه از  ريتق پرستونل څتامقايسوی متهمين متورد نظتر در محضتر 

 مسلکی اخم و ارسال گردد.
هتتای مرکتتزی -5 استتناد مشتتبوه و مقايستتوی کتته غتتر  تتتدقيقات مستتلکی بتت البراتتتوار 

هتي  رياست کريمنالتخني  ارسال می گردد بايد اصل استناد باشتدي استناد فوتوکتاپ ی بته 
مردد در صورتيکه اسناد فوتوکتاپی ارستال گتردد مستبليت التتوای قضتيه  وجه ارسال ن
هتد بتود زيترا استناد فوتوکتاپی متدار اعتبتار نبتوده و قابتل  ر اداره ارستال کننتده خوا بدو

 تدقيق نمی باشد.
وه ارسال گردد.-6  اسناديکه غر  تدقيقات ارسال می گردد  ور سربسته و محف
ق و و-7 ر  گردد.واالت مشخ  اضح در رابطه به تدقيقات قضيه مط
هتر و نشتانی شتد -8 اسناد مشتبوه و مقايستوی ايکته غتر  تتدقيقات ارستال متی گتردد م

 اداره ارسال کننده در آن وضاحت داشته باشد.
در صتتتورتيکه اداره محتتتترم ارستتتال کننتتتده قضتتتايا در قستتتمت اختتتم متتتواد مقايستتتوی -9

الت داشتته باشتد بعتد از مشتوره مستلکی بتا  متدققين قضتيه در جمتذ آوری آن اقتدام مش
 نموده اجراآت بدارند.

در صتتورتيکه ادارات محتتترم در قستتمت اختتم متتواد مقايستتوی معلومتتات کتتافی  -11
ق و يا اشخاص مورد نظر را رستماءا غتر  اختم متواد مقايستوی بته  نداشته باشد شخ

تترم رياست کريمنالتخني  معرفی و اعزام نمايتد تتا بحضتور داشتت نماينتده ادارات مح
 ريربر بادر نظر داشت اساسات مسلکی مواد مقايسوی اخم گردد.

بارکر مراتتم فتوق موضتوع پيشتنهاداا عتر   شتدي تتادر عرصته تطبيتق آن بته ادارات 
هند فرمود تا باتعميل آن اجتراآت بته موقتذ صتورت  ع اصدار خوا محترم تحت اثر خوي

هم مظنونين و متهمين بدون سرنوشت نماند  «ه باشد.گرفته و از جانبی 
موضوع جهت ابتراز نظتر برياستت محتترم تتدقيق و مطالعتات ارجتاعي اخيتراا آن اداره 

 محترم نظر شانرا در زمينه چنين ابراز داشته اند:
بتته نظتتر متتدققين جهتتت تتتضمين عتتدالت قضتتائی بهتتتر استتت کتته مکاتبتته متتتمکره  تتور » 

ه ج.ا.ا اخبار گردد تتا در ا ع آن را متحدالمال به تمامی محاکم ستره محکم جتراآت ختوي
ع را عيار سازند.  «در نظر داشته  بقاا اجراآت خوي

ر   حينيکتتته مراتتتتم فتتتوق تتتتوام بتتتا نظتتتر رياستتتت تتتتدقيق و مطالعتتتات بتتته جلستتته متتتو
رتوبه ) 16/10/1393 ر داده شتد قترار م هتدايت ريتل صتادر 1557شورايعالی گزار  )

 گرديد:
ع اخ»   «بار گردد.نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شدي بمرجع
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با رکر مطالم فوقي حسم نظر تدقيقی کته متورد تائيتد شتورايعالی ستتره محکمته قترار 
گرفتتته استتت نکتتات قابتتل رعايتتت در تتتدقيق مستتلکی اداره کريمينتتال تخنيتت  بدينوستتيله 
ط و واليتتات متحتتدالماالا تعمتتيم شتتد تتتا آنتترا جهتتت اجتتراآت مقتضتتی  بتمتتام محتتاکم استتتينا

 ع اخبار نمايند.قانونی به محاکم مربو  خوي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رر: ما ع ون ه  «راجی»قضاوتپوه يادگار  پژو

 
  توضيح مفاهيم قانون مدنیتوضيح مفاهيم قانون مدنی

 انتهای وقف -فرع چهارم 
 :398 ۀماد
 ه می يابد.ـخاتم  تن تمام موقوط عليهميـين رفـ  مبقت با تكميل مدت معينه يا از بـوق

 توضيح:
هرگاه مدت وق  مبقت ده سال باشديباتکميل ل :  مردد. ا ل وق  منتهی مي  مدت ده سا

هرگتتاه تعتتدادموقوط علتتيهم دريتت  محتتل محتتدود  و  زوا پتتن  خانتتهبتته  :  غربتتاء ومعيتت
ع تمام خانه وخودموقوط علتيهم ازبتين بروندوکستی ازاوشتان بتاقی  ه باشندباثر سيل مد

 نمانديوق  مبقت ممکورمنتهی ميشود.
 :399ۀ ماد

هتتر ستتهم بتتا از بتتين رفتت ابد. گرچتته قبتتل از ـآن خاتمتته متتی يتت تن مستتتحقـوقتت  در متتورد 
ن  بقه ايكه بتا از بتين رفتتن شتـتكميل مدت م ان وقت  ـعينه با از بين رفتن باقی مستحقي

هم را ـقال ستـانتتيننده ـ  کـشرو  بر اينكه وقـاشد. مـصورت گرفته ب  منتهی می گرددي
 اقی مستحقين ترريح نکرده باشد.ـه بـب
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ن  بقته متـتن تتـا از بتين رفتـ  بـورت وقـدرين ص مکور و يتا تکميتل متدت ـمام مستتحقي
 معينه خاتمه می يابد.

 توضيح:
هدکته بمتدت ده 1مثالا:   ر بقته يتی تشتکيل د ها اي  بتا  اپارتمتان چ .  موضوع وق   ر

و  سال برای چهار نفر  وق  شده وي  ي   بقه اپارتمان  موقوفه غر فقير معي
هام مستحقين ت ق مستتحق  بقته اول اپارتمتان  دريتن متد عيين شده باشدسکنی اس ت شتخ

ممکور وفتات نمايتدوياازبين بروديت  ستهم اپارتمتان موقوفته بتاازبين رفتتن مستتحق آن 
 خاتمه می يابدگرچه قبل ازتکميل مدت معينه  باشديزيرامحل تطبيق وق  وجودندارد.

ن  بقتتته ايکتتته بتتتاازبين رفتتتتن شتتتان وقتتت  منتهتتتی 2     .  بتتتاازبين رفتتتتن بتتتاقی مستتتتحقي
مرد و  براينکه وق  کننده انتقال سهم رابه باقی مستتحقين مي دصورت گرفته باشد.مشر

هابرای خودچهار نفر  و  وفقيرترريح نکرده تن ق داده باشد. معي ري  وق  راتخ
 :400ۀ ماد

هام ثـرگاه وقـه ورت حيتات ـوفه در صتـوقتـملكيت مال م  ابديـابته خاتمه يـ  در تمام اس
ورتيكه مستتحق صته مستحقين انتقال می يابتد. در ـآن بده بخود وی و در غير ـوق  كنن

ات وق  كتـاشخاصيكه حـوقوفه بـوجود نباشد ملكيت مـال مـم ننده از جملته ورثته ـين وف
 علق ميميرد.ـو در غير آن بدولت تانتقال شناخته شده باشند 

 توضيح:
هارمنزلتتته قابتتتل ستتتکنی بتتترای چهتتتارنفر معيتتتوبين   ورمثتتتال: يتتت  بتتتا  اپارتمتتتان چ

حتاجين غر  سکنی ي  سهم  ي  سهم که شامل يت  يت  منتزل شتودبه متدت ده وم
هام ثابتته چهتارنفرموقوط علتيهم بعتد ازمتتدت ده  ستال وقت  شتده باشتديوق  در تمتام استت
ستتتال خاتمتتته يابتتتديملکيت موقوفتتته درصتتتورت حيتتتات وقتتت  کننتتتده اپارتمتتتان موقوفتتته 

روق  کننتده وفتات يافتته باشتدبورثه شتناخته  بخودوق  کننده انـتقال واعاده می گرددواگ
 شده وی ودرغيرآن مال موقوفه بدولت تعلق می گيرد.

 :401ۀ ماد
هام غير ثابته خاتمه يابدي ملكيت مـال موقوفه در صورت حيات  هرگاه وق  در تمام اس
ات وق  كننتده از جملته ورثته  وق  كننده بخود وی و در غير آن به اشخاصيكه حين وف

يت متتـال ـتتـمتتی يابتتد. در صتتورتيكه وارثتتی موجتتود نباشتتد ملك شتتناخته شتتده باشتتند انتتـتقال
 موقوفه به دولت تعلق می گيرد.

 
 

 توضيح:
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هرگتتاه وقتت  کننتتده مطتتابق متتاده ) رتتره التت :  (  ايتتن قتتانون درستتندوق  ستتهم 377تب
هرستتهم معتتين وبتته مستتتحق آن تستتليم  مستتتحقين رامفتتروزمعين نمتتوده وغتتر  منفعتتت 

هام ثا ر  متتاده )نمتتوده باشتتدياين رادروقتت  استت ( ايتتن 400بتتته گفتتته ميشتتود چنانچتته درشتت
 قانون صورت آن فوقااتمکارگرديد.

موری مملوکه خودرابرای پتن  نفتر  روق  کننده  موازی ده جريم زمين باغی ان  : اگ
غرباءقريتتته  ختتتودغر  منفعتتتت ازحاصتتالت آن بمتتتدت ده ستتتال بتتتدون تعيتتتين ستتتهم 

وق   ورمبقتتتت وختتتاص وقتتت  نمتتتود ه باشتتتدو دفتروقتتت  هرواحدازمستتتتحقين درستتتند
ام موقوفته رابتاالی پتن  نفرموقتوط علتيهم توزيتذ  آنرااداره نمايد و هرسال حاصالت بت

هام  غيرثابته ناميده ميشود.  نمايد  اين که بنام اس
هام غيرثابتته بعدازگمشتت ده ستال درتمتام استهام غرثابتته خاتمته  هرگاه چنتين  وقت  است

(  ايتن قتانون اجتراآت 401احکتام متاده )يابديدرانتقال ملکيت متال موقوفته متمکور قرار
 بعمل می آيد.

 :402 ۀماد
هرگاه مـال موقوفه به نحوی تخريم شود كه اعمار مزدد و يا استبدال آن ممكن و 1)  )

هتر مستتحقيكه ستهميه   يا مفيد نباشدي همچنان وقت  در متورد ستهم  وق  خاتمه می يابد. 
 ا ميكند.اصالت وی بمقدار ناچيزی تقليل يابدي خاتمه پيد

ه و قتـای وق  بته درخواستت اشتخاص ريعتـ( انته2) ميترد. ـرار محكمته صتـالق ورت مي
نده ـ  كتـورت حيتات وقتـافته باشتدي در صتـ  آن خاتمته يتـه كته وقتـال موقوفتـملكيت م

رتی انتـتقال متی يابتدي كته درحتين انتهتای وقت  مستتحق  بخود وی و در غير آن بته شخ
 شناخته شده باشد.

 توضيح:
متتوری دارای مستتاحت پتتن  جريتتم  واقتتذ 1  ورمثتتال: ام ان .  موضتتوع وقتت  رايتت  بتت

ع تخريتم وبته  ه هد که مـال موقوفه ممکورباثر سيل مد ام کابل تشکيل د ولسوالی قره ب
ستتتنر وريتتتر تهيتتته شتتتده اعمارمزتتتدد وآبتتتادی غيتتترممکن ومفيدنباشتتتدودرعين حتتتال 

هرمستحق نتاچيز وتقليتل يافتته باشتدي ايتن وقت  خاتمته يافتته تلقتی متی  اصالت سهميه 
 شود.

رتتورت انتهتتتای وقتتت  بدرخواستتتت اشتتخاص ريالقتتته کتتته موقتتتوط علتتتيهم 2     . دراين
ميتتردي محکمتته  و  بتته آن باشتتد بتته محکمتته باصتالحيت صتتورت مي ويتتادفتر اداره مربتت
ميتوانتتتد ی قتتترار قضتتتايی باستتتتناد عوامتتتل موجتتته متتتمکور ختتتتم ملکيتتتت متتتال موقوفتتته 

 راصادرنمايد.
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وق  کننده بخودوی  ودرحاليکه حيات نداشته باشدبورثه  مال موقوفه درصورت حيات
مستتحق آن انتقتال مييابتد واگتتردرحين انتهتای وقت  مستتحق نباشتتد ملکيتت متال موقوفتته 

 بدولت تعلق می گيرد.
 جمعیت ها -مبحث سوم 

 احكام عمومی -فرع اول 
 :403 ۀماد

دت معتين ـرای متـ( جمعيت عبارت است از مزموع اشـخاص حقيقی يا حكمتی كته بت1)
اط خيريه عام المنفعه اجتماعیي ـيا غير معين به منظور ت هد فنتی و   علمیي ادبیي ضمين ا

ری    ور غير انتفاعی مطابق به احكام اين قانون تشكيل شده باشد.ـــهن
 توضيح:

زمزموع اشخاص حقيقیمثال: جمعيت جوانان متدنی ي بته منظورتتضمين  ل :  جمعيت ا ا
اط خيريتته عتتام المنفعتت هتتد و  بزوانتتان يجمعيتتت اتحاديتته ژور نالستتتان ا ه اجتمتتاعی مربتت

ها تشکيل ميشود ا  وامثال آن  هاواحز  وخبررسان اجتماعی مفيدي جمعيت 
زمزموع اشتخاص حکمتی عبتارت استت از: جمعيتت ستره مياشتت )تـالل   :جمعيت ا
احمر(  افغانستان ي جمعيت عام المنفعه خيريه بمقابل حوادث وکمت  بته آستيم ديتدگان 

 معيت خيريه برای عودت کنندگان ومهاجرين وتهيه سرپناه وغيره .وج
ي از  ريتق مراجتذ متاده ايتن يكتم فقترۀ منتدرج هتای جمعيتت تضستيس ۀ( اعطای اجتاز2)

متتمر  ه هتتا را از ر ميتترد. ايتتن مراجتتذ اجتتراآت جمعيتتت  صتالحيتدار دولتتتی صتتورت مي
ه مراقبت می نمايند.ـتطابق آن با ق  وانيني مقررات و اساسنام

الحيت دارتو هتای اجازه دولتی که  ضيح: ورمثال: مراجذ  اعطای تضستيس جمعيتت 
ماده را ي عبارت ازمقام رياست دولتت ي مزلتس عتالی وزراء داردمندرج  فقره ي  اين 

رال  دولتی می باشدواين مراجذ اجتراآت  رهن  وغيره مقام ر ا العات وف ووزارت
ممر تطابق آن باقوانين ي مقررات ه هاراازر ه مراقبت نيز مينماي جمعيت   د.نواساسنام

 :404ۀ ماد
ا  عامته فعاليتت نمتوده يتا بته اعمتالی تشتبم  الط احكتام قتانون يتا آد های كه خ جميعت 
مونته  هيچ ا تل پنداشتته شتده  هداط تضسيسی آن باشتدي ب الط منافذ ملی و ا نمايند كه بر 

 اثری بر آن مرتم شده نميتواند.
 توضيح:

الط احکتتام قتتانون الط دولتتت ومنتتافذ  ملتتی فعاليتتت   ورمثتتال : خت واساستتنامه  بتتر
ا تل پنداشتته شتده کتدام اثتر عالوه بترآن  ینمايتداين فعاليتت وی ب بتقن مرتتم نمتی شتود

ماده ) مردد.437مطابق حکم   ( اين قانون منحل مي
 :405ۀ ماد
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رط اعتـضای مبستس  ـ از و تنظيم آنرا فعاليت كه ايست ۀ( جمعيت دارای اساسنام1)
 ود.آن منظور ميش

 معيت حاوی مطالم ريل است:ج ۀاسنامـ( اس2)
هتتـوان جمعتتعنتت -1 ركز اداره ـت. متتـز اداره جمعيتترکتتـضسيس آن و مـدط و متترام تتتـيتي 

 واند.ـمی تـوده نـتان بـانسـارج از افغـيت در خـجمع
 سس.بشهرت مكـمله اعضای م -2
ررط دوران انـداختن وـتي بـد جمعيـعواي -3  در آن. ت
هائيك -4 وهـه جمعيت را تمثيهيئت  ها.ـل ميكنند با تعيين اعضاءي  و  رق عزل آن ي    ا
 بسس.ـحـقوق ووجايم اعضای م - 5
 ت.ـجمعي ارت امـوالـرز نظـ  - 6
 قسيم و تضسيس نمايند گی.ـ رز تعديل اساسنامه جمعيتي الحاقي ت -7
رفي - 8 ـالل و ت  يابد.امـوال به آن انتقال می  مرجعيكه و جمعيت مالی امور ۀان

 تبرره:
ه  جمعيت که حاوی )  ( مطلم مبباشتددراجزای ايتن متاده  بيتان گرديتده استت 8اساسنام

 ل گردد.عم عندالضرورت بقن مراجعه و بقاا 
 :406 ۀماد

مـ( اعـضای مبسس نمی تواننتد چنتان مطتالبی را در اساست1) مه جمعتـيت ب زاننتد كته ننا
ـالل جمعيت بخ هد.ـاميل و يـودي فـانـتقال اموال را بعد از ان ن مزاز قرار د  ا ورثه شا

 توضيح:
اط جمعيت بوده وتزاوز برحقوق ساير اعضتای مبستس   هد الط ا زيرا چنين مطالم 

زمزمتتوع اشتتخاص حقيقتتی ويتتاحکمی  بنتتابران  هم جمعيتتت عبتتارت استتت ا متتی باشتتدو
 بعدازاحالل جمعيت اموال ممکوربه تمام اعضای مب سس تعلق می گيرد.

بادله وصندوق تقاعتد ازيتن حكتم ـانات مـدوق اعـیي صنــهای تعاونهام جمعيت ـ( اس2)
 نی می باشد.ـمستث

 توضيح:
هتتای تعتتاونی وصتتندوق تقاعتتداموال بخودجمعيتتتي  فاميتتل  زيتترا بعتتد ازانحتالل جمعيتتت 

 وورثه شان انتقال مييابد.
 :407 ۀماد

وجم متتـاشد.ـيت بـق يتتا جمعتتـعيت ختتواه بتته اراده شختتـختتارج شتتدن از عضتتويت جمتت
متر اينتـت متی گتـرمان از اموال جمعيتـح رتريح شتده ـردد. م كه در قتانون متـخال  آن ت

 باشد.
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 توضيح:
ق ويابه اراده جمعيتتي جمعيتت بحتال  ق به اراده خودشخ زيرا باخارج شدن ي  شخ
ز تترط شتتخق ختتارج شتتده ستتبم ضتتع   خودبتتاقی متتی مانتتدوگرفتن متتال جمعيتتت ا

ق خارج شتده آن  موجتم حرمتان ازامتوال جمعيتت اقترادجمعيت می گرددي  لهما شخ
 می گردد.

 :408 ۀماد
همچو مكلفيتت بترای اجترای  مر اينكه  جمعيت نميتواند مالك امـوال غير منقول گرددي م
هاى تعليم و امور خيريته ازيتن  ي  اساسی جمعيت ضروری پنداشته شود. جمعيت  ها و

 حكم مستثنی می باشند.
 توضيح:

وال غيرمنقول انتفاعی می باشد بناءا جمعيتت زيرا جمعيت اساساا غير انتفاعی است وام
متتتر اينکتتته جمعيتتتت تعليمتتتی وتدريستتتی  مال  امتتتوال غيرمنقتتتول گتتترددي م نمتتتی توانتتتد
رتتورت ملکيتتت غيرمنقتتول بتترای  هوتتتل باشددران وامورخيريتته ازقبيتتل کاروانستتراء و
رتورت بته  ي  امتورتعليمی وتدريستی وامورخيريته ضتروری ميباشتد دران ها اجرای و

مال  اموال غيرمنقول گردد.مقداريکه  رفذ   ضرورت شده بتواند جمعيت ميتواند 
 :409 ۀماد

ريت حكمی جمعيت و قتی تثبيت متی گتردد كته اساستنام  ايتن احكتام بته مطتابق آن ۀشخ
 .باشد گرديده نشر و ترتيم قانون

 يادداشت:
ريت حکم جمعيت رابيان ميدارد.   ماده بعدی صورت نشر شخ

 :410 ۀماد
رول ـرداخت متتـعد از پتتـيت بتتـجمعتت هـنامتتـاسـاعتالن اس معيتتـت در ـبت جـعينه و ثتتمتتـح

و  و نـاتر مـدف  ردد.گـ می تكميل رسمی ۀريدـشر آن در جـرب
 تبرره:

ايتتتن متتتاده صتتتورت  تتتی مراحتتتل جمعيتتتت رادردفتتتاتر مربتتتو  متتتثالاوزارت ا العتتتات 
و رزالعمتتل نشتتتر آن  رادرجريتتده رستتمی بيتتتان  هنتتر ويتتاوزارت عدليتتته وغيتتره  وفر

 ميدارد.
 
 

 :411 ۀماد
رتت روز از تت ـالل مدت ش الحيتداري اساسنامه جمعيت را در اريخ مطالبته ـمرجذ 

رت روز جمعيت حكماا اع الم شتده شتناخته ـآن اعالن می نمايد. در غير آن با تكميل ش
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ل  ريالقه اشـخاص ۀر مطالبـمكور باثـمی شـود. مرجذ م جمعيتت  ۀنامـت اساساسـ مك
الن و يه احكام ايـابق بـرا مط  را رد نمايد.ـا آنـن قانون ا

 تبرره:
الحيتدارومطالبه اشخاص ريالقته ومتدت تائيتد   ماده نيزمکلفيت قانونی مرجذ  درين 

 وردجمعيت توضيح شده است.
 :412 ۀماد

ون بعتد ـانـت( ايتن ق411ي410ي409كام متواد )ـايت احتـه رعـيت بجمعـ ـۀاسنامـتعديل اس
 ود.ـشی ـمرده مـافم شـالن نـاز اع

 تبرره:
مه جمعيتتت بعتتد ازتکميتتل آن جوازدانستتته  شتتده  استتت  البتتته   دريتتن متتاده تعتتديل اساستتنا

( ايتتن قتتانون واتتالن ونشتتر  آن نافتتم شتتمرده 411و 410ي 409بعتتداز رعايتتت متتواد)
 ميشود.

 :413ۀ ماد
 ايت می نمايد:ـراتم آتی را رعـميعت مـج
هداری دف -1 م  .آن ۀز ادارـركـناد مربو  جمعيت در مـر و اسـاـتن
هتر عضتو بتا تتاريخ دي اسم فاميلیي ستني نمبتر تتمكرهـمي ولـثبت اس - 2 ي پيشته و آدر  
رتوص يتا تغييراتتی كتـه در متوارد فتوق ش مول وی به عضويت جمعيتي در دفـاتر مخ

 بعمل می آيد.
رتوص. ـثب – 3 رتاويم مزمتذ عمتومی و مزتالس اداری در دفتاتر مخ ها و ت ت رويداد

 تويات محاضر ا الع حاصل نمايد.ـواند از محـی تهر عضو جمعيت م
رتتتوص  - 4 رتتتيل در دفتتتاتر مخ رتتتارطي عوايتتتدي تبرعتتتات و متتتدارك آن بالتف ثبتتتت م

 صورت می گيرد.
الحيتدار می تواند از محتويات اين اسناد و محاضرات ا الع حاصل نمايد.  مرجذ 

رال  مراجذ ۀاشخاص خارجی می توانند در حالت خاص به اجاز - 5  جمعيت در ر
می های هن  .نمايند عضويت كسم فر

تبرره: درماد ه ممکور مقررات وشراير شموليت به جمعيت وغيتره متوارد ضتروری 
 جمعيت بيان گرديد که عندالضرورت بقن مراجعه وحل مطلم می گردد.

 :414ۀ ماد
ل  است به اجاز1) و  نقدی امـوال الحيتدار مرجذ ۀ( جمعيت مك  را جمعيت به مرب

مری محل يا و بانك در جمعيت وانعن به  ت گمارد.وديعـ به دي
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هتتـ( جمعيتتت بايتتد از تغتت2) ه ـييري بتتـخ تغتتـاريتتــفته از تـيير محتتل وديعتتت در ختـالل يتتك 
هـالحيـرجذ صـم  د.ـتدار ا الع د

 توضيح:
هتداری شتودبان  متی باشتديالبته ايتن  م مانه محليکته امتوال نقتدی  تور مطمتئن ن زيرا ي

 الحيت دار غر  آگاهی ضروری پنداشته ميشود.موضوع باجازه مرجذ ص
 :415ۀ ماد

اط معين هد و  به جمعيت برای تضمين ا ررط آن ۀامـوال مرب  باقيمانتده مقدار. ميرسد بم
و  توانتدي متی شتده انداخته بدوران مطمئن ساحات در اصتلی  فعاليتهتای اينكته بتر مشتر
 ازد. ـرا متضثر نســآن

 توضيح:
ادث  بيعتی  ورمثال: جمعيت می تواند ب اط خيريته جهتت مبتارزه بتاحو هد رای تضمين ا

رتترط ويکمقتتدار پتتول راغتتر  کستتم  يت  مقتتدار امتتوال وپتتول نقتتد ختتودرادرين راه م
ميترد.  موريستيم  وياامثتال آنرااجتاره ب ام ان ازان ي  بت منفعت مشروع بدوران انداخته 
ع يت  مقتدار های اصلی ختوي و  براينکه علی رغم مرارط فوق يبرای فعاليت   مشر

 پول وامـوال بدستر  داشته باشد.
 
 

 :416ۀ ماد
ذ  ترط از كته ستالنه ۀجمعيت دارای بودج رتويم عمتومی مزتـم . باشتد گرديتدهيمی ت

 .ميشود رسانيده الحيتدار مرجذ ا الع به جمعيت بودجه
اط معينته آن فعاليتت  هد توضيح:زيرا بدون بودجه سالنه ودارائی جمعيت برای تضمين ا

ه از رط مزمذ عمومی ضروری ميباشد.کرده نمی تواندله رويم بودج  ما ت
 :417ۀ ماد

ه آن توضيح شده فعاليت نمايد.  جمعيت نمی تواند خارج از حدودی كه در اساسنام
توضتيح:زيرا تعيتين حتدود صالحيت جمعيتتت  قترار اساستنامه بترای بقتای آن مفيتتدبوده 

اط خودپي هد و ورسالم بطرط ا  ع ميرود.جلو خودسری وبی پروايی رامی گيرد
 :418ۀ ماد

ها نمی توانند به مضاربت مالی تشبم نمايند.  جمعيت 
 توضيح:
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رتتتان ازپتتتول  زيتتترا عقدمضتتتاربت احتمتتتال مفادوضتتترررادرپی داشتتتته ودرصتتتورت نق
رتتورت  مرددويتتاپول مضتتاربت جمعيتتت راازبتتين متتی بتترد دراين مضتتاربت وضتتذ مي

 فعاليتهای اصلی آنرامتضثر می سازد.
 :419ۀ ماد

اتري اوراق و نشترات فتام دـدود فعاليتت آن در تمتـالن و حتـماره اعـي شيتع( اسم جم1)
 ی گردد.ـآن درج م
 توضيح:

 درماده فوق مکلفيت ووجايم منسوبين جمعيت بيان شده است.
متری متعلتق 2) ( هي  جمعيت نمی تواند چنان اسمی را انتخا  نمايتد كته بته جمعيتت دي

ها مشترك باشد.  باشدي گرچه ساحه فعاليت آن
 وضيح:ت

هاراازبين می برد ومسبول فهميده نميشود.  زيرا اين امر تمايز جمعيت 
 :420ۀ ماد

ه1) و يتـا  هيتضت جمعيتتي بته توانتد نمتی الحيتدار مرجذ ۀازــدون اجـي  جمعيتی بـ( 
و ي مشترك و يا منضم گردد.ـكلپ در خ  ارج از افغانستان منس

هيتت2) قيـمعيت نتتـ  جتتـ(  ه می توانتتد امتتـوالی را از شتتخ يتتا كلپتتی كتته در  يتتضتجمعيتتتي 
الحيتدار. مر به اجازه مرجذ   خارج افغانستان باشدي بدست آرد م

 ۀ( هي  جمعيت نمی تواند چيزی را به اشتخاص و يتا مبسستات ختارجی بتدون اجتاز3)
 .بفرستد الحيتدار مرجذ

ماده ممکورمطابق شماره ) ل : شماره اول  ماده )2( بند)1توضيح:ا ( ايتن قتانون 405(  
 ی باشدکه مرکزاداره جمعيت رادرخارج ازافغانستان ممنوع قرارداده است.م

هتي  جمعيتت3و2 : شماره )  ( متاده متمکور عتدم صالحيت جمعيتت رابيتان داشتته کته 
هد. نميتواند الحيتدار مطالم فوق را انزام د  بدون اجازه مرجذ 

 :421ۀ ماد
حسا  جمعيت مط ها به اسم و  ط حكومتت وضت ابق به مقرراتيكتهــتبرعات تن ز  تر ذ ـا

ذ آوری شده می تواند.  گرديدهي جم
الحتتـمتت زمذ عمتتومی ـتراک در متتـرا غتتر  اشتتـماينده ايتتـواند نتتـيتدار متتی تتتـرجذ 
 الحيتدار برساند.ـص

ز تترط  هتالل احمرافغانستتتان مطتتابق بتته مقرراتتتی کتته ا توضتتيح: ورمثال:  جمعيتتت 
نهاباستتم ستتره مياشتتت حکومتت وضتتذ گرديتتده ي ميتوانتتد ازاشتتخاص وغيتره تبرعتتات رات

ACKU



هيم قانون مدنیتوضيح  مفا  قضاء 
  

 
23 

 

وحستتا  آن بادرنظرداشتتت شتتراير ختتاص جمتتذ آوری وعندالضتترورت بتته مستتتحقين 
 توزيذ نمايد.

 :422ۀ ماد
بل بتته ا تتالع ـ( روز قتت15الا )ـ( جمعيتتت بايتتد انعقتتاد واجنتتدای مزمتتذ عمتتومی را اقتت1)

الحيتدار برستاند. مرجتذ صالحيتدار ميتوانتد نماينتد تراک در اشتـ غتر  را ۀمرجذ 
 مومی جمعيت بفرستد.مزمذ ع

( روز از تتاريخ انعقتاد آني بته 15( جمعيت گزارشات مزمتذ عمتومی را در خالل )2)
الحيتدار ميرساند.  ا الع مرجذ 

 تبرره:
های قتانونی جمعيتت   ماده تحت دوشماره انعقادواجندای مزمذ عمومی رابامکلفيت  اين 

 توضيح نموده است.
 :423ۀ ماد

 ی تضسيس نمايد.( جمعيت می تواند نمايندگ1)
ريت حكمی مستقل را کسم می نمايد.2) الني حيثيت شخ  ( نمايندگی بعد از ا

و  بتـوضوعتمـ در را خود داخلی ۀی نميتواند اساسنامگنمايند م آن در ايتـه وجـات مربت
دون موافقته جمعيتت ـمعيتي بتـت عمتومی جتـياستـلیي  رزالعمل و سصبرابر جمعيت ا

 اصلی تعديل نمايد.
 توضيح:

اليتتاتجمع ط ختتويع در هتتدا هتتای  ييتتت ميتوانتتد غتتر  رستتيده گتتی الزم ا نماينتتده گتتی 
 خودراتضسيس نمايد.

ريت حکمتی مستتقل راکستم  الن ونشر آن حيثيت شخ ز ی مراحل وا نماينده گی بعدا
و  به وجايتم دربرابرجمعيتت  ما نميتواند اساسنامه مستقل داخلی خودرا مرب می نمايد ا

معيتتت بتتدون موافقتته جمعيتتت اصتتلی تعتتديل نمايتتدي اصتتلی ي رزالعمتتل جديدوسياستتت ج
زيرا ايتن امرنماينتده گتی نميتوانتدباجمعيت اصتلی کته درواقتذ جتزء وتتابذ آن متی باشتد 

 مخالفت کند.
 مدیره یأته -فرع دوم 

 :424ۀ ماد
ه1) ه يتتضت( جمعيتتت دارای  متتديرهي صتالحيتي  يتتضتمتتديره متتی باشتتد. تعيتتين اعضتتاء 

ي  و ختم عضويت اعضا ها  ساسنامه جمعيت توضيح می گردد.در ا  ءو
ه2) كم از سه عضو و يا بيشتر بوده و متدت ختدمت شتان بتيع از سته  يضت(  مديره مر

 سال بوده نميتواند.

ACKU



هيم قانون مدنیتوضيح  مفا  قضاء 
  

 
24 

 

 .ميميرد صورت جمعيت ۀ( تزديد عضويت مطابق به اساسنام3)
 توضيح:

ط ختتتويع آغتتتاز  هتتتدا ز ی مراحتتتل قتتتانونی تشتتتکيل وبفعاليتتتت ا زمانيکتتته جمعيتتتت بعتتتدا
ر ورت اشخاصيکه بحيم رهبرومسبول يجمعيتت  را اداره مينماينتد ي ماننتد نمايددراين

وهيفته مينمايندکته متدت ختدمت شتان  ه اجرای  رئيس ي منشی  و دفتردارمطابق اساسنام
هيئتتت متتديره  بتتيع ازستته ستتال بتتوده نميتواندوبعدازگمشتتت   ستته ستتال تزديدعضتتويت  

 مطابق به اساسنامه جمعيت صورت می گيرد.
 :425ۀ ماد

رتت هشخ متترددي بايتتد بتته حكتتم قطعتتی محكمتته ـمتتديره تعيتت يتتضتيكه بتته صتتفت عضتتو  ين مي
الحيت بحرمان از حقوق س  اشد.ـده بـدنی محكوم نشـياسی و مـبا

 توضيح:
ق امتتين ومعتمتتد راايزتتا   وهيفتته مهتتم بتتوده شتتخ هيئتتت متتديره يتت   زيراعضتتويت بتته 

الحيت بحرم اسی ومتدنی يان از حقوق سمينمايدوالزم است تا بحکم قطعی محکمه با
 محکوم نشده باشد.

 :426ۀ ماد
ه1) رتتريح گرديتتدهي امتتور  يتتضت(  متتديره در حتتدود صتالحيتيكه در اساستتنامه بتته آن ت

 مربو  به جمعيت را اداره می نمايد.
ه2) هد. يضت(   مديره اقالا دو مرتبه در يك ماه تشكيل جلسه ميد

 تبرره:
هيئ هيئت مديره  بيان شده که  الحيت   ماده حدود ت مديره اقالا دومرتبه  دريت  درين 

ع ببرد. و  اداره وپي  ماه تشکيل جلسه نموده امورمربو  به جمعيت را ورمطل
 

 :427ۀ ماد
متر اعضتای جمعيتت بحيتم رئتيس  يضته ری را از جمله اعضای خود يتا دي مديره شخ

 تعيين مينمايد.
 تبرره:

مت  هيئتت متديره راواضتح متی ستازد کته يکتی بحيتم رئتيس ودي رآن بته اين عمل صفت 
ع ببرندواداره نمايند. ا ورسالم پي ه ي  خود ها وهيفه محوله رابادرک و  صفت مضدون 

 :428ۀ ماد
ه ز  تتترط  رتتتيكه ا و  بتتته ـتتتـيشود امتتتور مربـمتتتديره بحيتتتم رئتتتيس تعيتتتين متتت يتتتضتشخ

هادي رترط و مـالحظه اسـديبیي مـضطبيق مزازات تـبهفيني تــتقرر م پيشن بت ـراقتـناد م
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ذ عتـتنفيم تراويم مت همومـزم و  بتـمتديره را انت يتضتی و  هتد. مشتر ر اينكته در ـزام ميد
الط آن ترريح نشده بـاسنامه جـاس  اشد.ـمعيت 

 تبرره:
هيئتت  اين  هيئت مديره جمعيت راواضح ساخته که رئيس   وهيفه ومکلفيت رئيس  ماده 

 مديره به انزام آن مضمور ومسبول می باشد.
 مجمع عمومی -فرع سوم 

 :429ۀ ماد
مام اعضائيستتتت كتتته وجايتتتم ختتتود را مطتتتابق بتتته ـم از تتتتـومی مركتتتـ( مزمتتتذ عمتتت1)

 نموده باشند.  اساسنامه جمعيت ايفاء
ر2)  دارد.ــبار نــاعت ی خارج از موضوعات شامل آجنداء ـومـذ عمـم مزمـاويـ( ت

 تبرره:
ي  وتوضيح شده است.  الحيت آن تعر ده مزمذ عمومی و ما  دراين 
 
 

 :430ۀ ماد
رتتاويم مزمتتذ  را  دو ـه اكثريتتت آرای اعضتتای حاضتتر بعتتد از تكميتتل نتتـبتتمتتومی عت

رتاويم مزمتذ عمتومی در متورد تعتديل ـضای اصلی آن صتـثلم اع ورت متی گيترد. ت
ضای ـزل اعتتـطلق و در متتورد انحـتالل جمعيتتتي عتتـمعيت بتته اكثريتتت متتـه جتتـنامتتـاساس

اعضتتاء  ه اكثريتتت دو ثلتتمـمر بتتـا جمعيتتت ديتتـاق آن بتتـا الحتتـتتـاتحتتاد و ي  ديرهيـمتت يتتضته
مر اينكه در اس  الط آن ترريح شـنامه جمـاسـصورت ميميرد. م  د.ـده باشـعيت 

 تبرره:
الحظته   راويم مزمتذ عمتومی ومتواردآن وصالحيت آن بته  ماده  رزالعمل ت دراين 

 اساسنامه جمعيت بيان گرديده است.
 :431ۀ ماد

متری  در جلستات مزمتذ عمتتومی اعضتاء رتتاا اشتتراك نمتتوده و يتا عضتتو دي را كتبتتاا  شخ
 بحيم نماينده خود تعيين مينمايند.

 توضيح:
رتتاا بتته جلستته مزمتتذ عمتتومی  هرعضتتو مزمتتذ عمتتومی ميتواندشخ بتته استتا  ايتتن متتاده 

متت ق دي غتتر  اشتتتراک ری را تتور کتبتتی بحيتتم نماينتتده ختتود اشتتتراک نمايتتد وياشتتخ
ط خودنيابتاا تعيين کند.  درجلسه از ر

 :432ۀ ماد
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ماه بعد ـالل سه  ذ عمومی در  رورت عادی تشكيل جلسته  مزم از ختم هر سال مالی ب
و  به ب هيئتت متديره و راپتور  يهي حسا  سال تمامـودجــداده و امور مرب راپور سالنه 

ده مزمتذ عمتومی  و  به امور مالی را بررسی متی نمايتد. تشتكيل جلستات فتوق العتا مرب
دعتوت  در صورت لزوم نيز صورت گرفته می تواند. انعقاد جلسات مزمذ عمومی بته

 مديره صورت می گيرد. يضته
 
 

 تبرره:
هيئتت متديره   ماده  رق جلسات عادی وفتوق العتاده مزمتذ عمتومی کته بتدعوت  دراين 

 صورت می گيردتوضيح شده است.
 :433ۀ ماد

ه ( روز از تتاريخ 15الل )ختـ در را عمتومی مزمتذ العاده فوق ۀمديره جلس يضتهرگاه 
دط تستتليمی درخواستتت تحريتتری اقتتالا ده نفتتر  هتت از اعضتتای مزمتتذ عمتتومی كتته در آن 

انعقاد جلسه نيز توضيح يافته است داير ننمايدي درخواست كنـندگان متی تواننتد مستتقيماا 
ه تشكيل جلسه دعوت نمايند.  اعضای مزمذ عمومی را بـ

اط وصالحيت   هتد ماده  رزالعمل جلسه فوق العاده درمزمذ عمتومی وا تبرره :دراين 
 گرديده است.درخواست کنندگان توضيح 

 :434ۀ ماد
حتق رای دادن را نتدارد.   عضو جمعيت در موضوعيكه منفعت وی در آن دخيتل باشتدي

ه  جمعيت ازين حكم مستثنی می باشد. يضترای دادن در مورد انتخا  اعضای 
 توضيح:

هام عضو جمعيت قيودوضذ شده است.  ر  جلوگيری ازات همچو موارد غ  زيرا در
 :435ۀ ماد

ذ1) هرگاه مزم ه (  الط احك يضتعمومی يا  ام ـمديره و يا رئيس جمعيت تراويبی را 
مه جمعيتتت اتختت رتتاويم مطالبتته ابطتتال ـقتتانون يتتا اساستتنا همچتتو ت ار نمايتتدي در برابتتر 

 ورت می گيرد.ص
 ۀحكمته ايكته ادارمه بتوالی يتا يكتی از اعضتای جمعيتت ـارنتڅـمطالبه ابطتال از  ترط 

دور صتاه از تتاريخ مت سته خالل در تاست واقذ آن الحيت حوزه در جمعيت مركزی
مردد. رويم تقديم مي  ت

مونه تراويم بر حقوق مكتس2)  ريتـحق نيتـت حسن اسا  بر اشخاصيكه ۀـب( ابطال اين
 ير ندارد.تاثـ اندي گرديده
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 توضيح:
الط احکتتام قتتانون يااساستتنامه  هيئتتت متتديره خت رتتاويم مزمتتذ عمتتومی يا التت :  زيتترا ت

ماه صورت گرفته نميتواندي هيچ مطالبه ابطـال از رط څارنوالی يايکی از اعضتای در
ماه قانونی می باشد. رخالل سه  الحيت   جمعيت به محکمه با

مونه  تراويم برحقوق مکتبسته اشتخاص کته براستا  حستن نيتت ريحتق   : ابطال اين
ق   هرگتاه يت  دربنتدحويلی قابتل ستکنی جمعيتت راشتخ گرديده تضثيرنتدارد بتدين معنتی 

ن  وراجتتاره گرفتتته باشتتديحق ستتکنی  مستتتضجر  بتتی ستترپناه بمتتدت معتتين واجتترت معتتي
الن مواجه نميشود. مرددوبرب ـالل نمي  تاتکميل مدت اجاره ا

 :436ۀ ماد
ه1) الحيتدار تعميل تراويبی را كه از  رط مزمذ عمتومی يتا  متديره  يتضت( مرجذ 

ل  قانونيـيا رئيس جمعيت مخ ا  ع  ا ه اتخار شده باشدي متوق  ميسـنظام و آد  ازد.ام
الحيت دار بايد درخالل )2) ال ـتـخ توقت  آن دعتوی ابطـ( روز از تاريت30( مرجذ 

رويم ممكور به محكم ه الحيتي با ۀرا در برابر ت  .نمايد اقام
 تبرره:

ا  عامته يضتروری دانستته  شتده   ل  قتانون ينظتام آد رتاويم مختا دراين متاده توقت  ت
الحيت  الن تراويم درمحکمه با  بيان گرديده است.وميعادمطالبه ب

 .معیتـحالل و تصفیه جــان -ارم هرع چــف
 :437ۀ ماد

 الت آتی منحل می گردد:ـيت در حـ( جمع1)
 واند.ـدر حاليكه تعهدات خود را ايفا كرده نت - 1
هدافيتـه امـوال يا منـدر حاليك - 2 وضيح تتـ آن ـۀنامتـكه در اساسـافذ ختود را ختارج از ا

رـگردي هـدهي تخ ق د  د.ـي
هتتـو يتت هامـواد منتتدرج اساسنتتـعيت بتته تخلتت  از متتـكه جمتتـدر حاليتت - 3 نتتوع اجتتراآت  را 

ه ل  قانوني ا ا  عـمخا اط تضسيسیي نظام و آد ه مبـد  ادرت ورزد.ـام
ق جمعيتتتي اعضتتای از يتتك هتتر  تترط از انحتالل ۀ( مطالبتتـ2) ه و يتتريعتتـ شتتخ ا ـالق

ه ايكتتـی بتته محكتتڅارنوالتتـ ذ ـت آن واقتتـالحيتتوزه صـزی جمعيتتت در حتتـه اداره مركتتـم
 ردد.ـتقديم می گ  گرديدهي
 توضيح:

اط   هتتد هرنوع اجتتراآت مختتال  قتتانون وا هرگتتاه جمعيتتت مطتتابق اساستتنامه ويتتا زيتترا 
تضسيستتتتی  وغيتتتتره مبتتتتادرت نورزدوتعهتتتتدات خودراايفتتتتاءکرده نتواندياستتتتتقرارجمعيت 
درچنتتين حالتتت مفيتتديت نتتداردبناءا جمعيتتت منحتتل متتی گتتردد  ي ايتتن قابتتل منحتتل شتتدن 
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الحيت صورت می گيرد کته ج معيت باثرمطالبه اشخاص ريالقه از رط محکمه با
(  ايتتتن قتتتانون صتتالحيت حکتتتم انحتتـالل 439-438محکمتتته مطتتتابق  منتتتدرجات متتتواد)

 جمعيت وياردمطالبه احالل جمعيت را دارد.
 :438ۀ ماد

رفيه امتور ق را برای ت ـالل جمعيت حكم نمايدي يك و يا چند شخ  هرگاه محكمه به ان
و  ۀحسابی و توزيذ دارائی جمعيتت بتا رعايتت احكتام منتدرج اساستنام  متی تعيتين مربت

ۀ در حكمتی شتدهي منحتل جمتـعيت دارائتی توزيذ مورد در صورتيكه در. نمايد  اساستنام
مريكته مبسسته يتا و جمعيتت بته را دارائی اين تواند می محكـمه نباشدي موجود آن  بتا دي

اط شده منحل جمعيت هد هد انـتقال باشدي داشته مشترك ا  .د
 توضيح:

رفيه امور حسابی  ه راجذ به احالل وت رله وحکم احالل محکم درين ماده صورت في
وتوزيذ دارايی جمعيت رابارعايتت احکتام منتدرج اساستنامه وغيتره صالحيت محکمته 

 رابيان شده است.
 :439ۀ ماد

ـالل ۀهـرگاه محكمه بر رد مطالب رترفيكه ابطتـال بته تواند می نمايدي حكم جمعيت ان  ت
 كم نمايد.ح  استي گرفته قرار اعترا  مورد

 توضيح:
الحيت درچنين موارد ميتواندنسبت نداشتنداليل مستندوکافی حکتم بته رد   محکمه با

رتترفيکه ـمطالبتته انحتـالل جمعيتتت نمايدامامحکمتته نيزصتالحيت نداردکتته بتته ابتت طال ت
 مورداعترا  قرارگرفته حکم نمايد.

ر  ورمثال: جمعيت  ق بفترو اط اساستنامه بته شتخ هتد يت  قستمت امتوال راختارج ازا
ر ممکور حکم صتادروآنرابه جمعيتت اعتاده  رسانيده باشد محکمه ميتواند به ابطال فرو

 نمايد.
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     حمیدی"" نبی الم قضاوتمند

  وصيت واجبه وصيت واجبه 
 در پرتو فقه و قانون مدنی افغانستان

مه  مقد
ايسته خدايی است که انسان را اشرط مخلوقات قرار داد و از حمد وسپا  سزاوار وش

هاد و توفيق مان داد تا مسلمان  و پيرو خيرالبشرباشيم .آن  ما منت ن ها بر  ميان انسان
ة  ما ارسلناکاال رحم ع فرمود " و  ع چنين توصيف الم پاک پيامبری که هللا متعال در 

 للعالمين  ". 
همانا کامل ت ه ابعاد زندگی بشرتوجه دين مقد  اسالم که  هم رين اديان الهی است به 

ع را مبمول داشته است ؛ خاصتاا موضوع ارث و ميراث بسيار مورد توجه و  خوي
و  به نظام  هانيان احکام مرب دقت اين شريعت قرار گرفته است. چنانچه پروردگار ج

رل بيان کرده  ر آنرا به  ورمف مماشته؛بلکه خود هي  کسی ن است ارث را به عهده 
ماه اين علم مينمايد. چنانچه پيامبر بزرگوار اسالم  هميت وجاي رداللت برا يکه اين ا

ه ها فانه ميت فراگيری اين علم ميفرمايند ")ص( در مورد ا ب و علمو تعلموالفراي
هيد ي زيرا که  مـران نيز ياد بد ر  العلم " علـم ميراث را بيامـوزيد و آن را به دي ن

ر  علـم اس هم و عـلم ميـراث ن ت. وصيت واجبه نيز يکی از جمله مباحم جديد ي م
ه و مشهور عمده علم ميراث است که فقهای  فتوا وصيت نوع اين يبر چارگانه ائم

ما ي اند نداده رر در ا  را آن و اند داده فتوا آن بر شريعت علمای از برخی حاضر ع
دارد.  نوايی هم آن مقاصد و شريعت معتمد قواعد با که اند نموده اليلی به مستند

وصيت واجبه  2189-2182چنانچه در جلد چهارم قانون مدنی افغانستان در مواد 
ممار افغانستان  هتمام قانون م وصيت می باشد مورد توجه و ا که از فروعات مبح
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حررورثه و وصايت خر  م وثايق  مام ترتي هن قرارگرفته است . که قضات محترم در 
مورد موجوديت مستحقين وصيت واجبه دقيق  و موضوعات دعاوی ميراثی بايد در

مردد اين است که وصيت واجبه  ر  مي باشند . حالسباالتی که در مبحم فوق مط
مونه است؟ شراير  هم چ ه مما ماه وصيت واجبه در بين فقهای مشهوروائم چيست؟ جاي
هما سعی برآن است که  هستند؟ درنبشته  استحقاق ومستحقين وصيت واجبه چه  کسانی 

  حضرت الهی سبالت مطروحه فوق المکردرروشنايی احکام دين مقد  به لط
 اسالم وقوانين نافمه کشورواضح گردد. 

 تعریف وصیت واجبه :
ميوصيتی است که بنابر ديدگاه برخی از فقهای   رود از وصيت واجبه در اين بح مق

م است.و اين دسته از ف ها واج هاء سل  و خل  و نيز به حکم قوانين برخی از کشور ق
هاد فتوا صادر کرده اند که اين حکم ي حاوی مقاصد و  و  آن بنابر اجت جهت وج

هدافی در جهت شريعت نيز ميباشد.   ا
ر اختيار داده است  خداوند متعال از فضل واحسان خود تا واپسين ايام حيات به بنده ا

ها هي ر در امور خير وصيت کند وبدين وسيله کوتا ی که به خرج کردن ثلم سرمايه ا
زندگانی خود را ازقبيل بخل کردن و ندادن صدقات و خيرات در راه خدا را جبران 

( ص) هللا رسول که کرده روايت ابوالدرداء از خود سند با قطنی کند .چنانچه دار
مام در شما به را اموالتان متعال خداوند: »فرمود  آن وسيله به تا است بخشيده مرگ هن
های بتوانيد و  اساسی صحت وصيت . «کنيد ادزي را خود ني  کار البته يکی از شر

اين است که وصيت برای ورثه )يعنی کسانی که در ترکۀ ميت سهم دارند(صورت 
نمرفته باشد . زيرا رسول گرامی سالم )ص( در خطبۀ حزةالوداع ارشاد فرموده 

د است که : "ان هللا قد اعطی کل ری حق حقه  فال وصية لوارث" به درستی که خداون
هي   م حق را ازارث داده است يپس ازاين به بعد وصيت برای  هر صاح متعال حق 

 1وارثی جايز نيست.
حرر وراثت و وصايت خر و  قضات محترم در حين ساختار وثايق اقرار خري
حرروراثت(به مسضله موجوديت  هادت  های دعاوی ميراث )درزمان ادای ش رله  درفي

ا توجه نموده واز آن تمکربعمل آورند. چون مستحق وصيت واجبه در بازماندگان متوف
تعميل وصيت واجبه و رعايت وصيت متوفی در اموال باقی مانده بين ورثه صورت 
ميميرد بنابرآن در زمينه توجه جدی صورت گيرد تا حقوق بازماندگان متوفی که 

مردد.  2مستحق وصيت واجبه اند تل  ن
                                                      

  1. 47عبدالناصر دامنی ي ميراث به زبان ساده ي جلد اوليص -
  .121-120قضاوتپوه عتيق هللا رؤفی يثبت اسناد و وثايق يص -2
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هاء و حقوقدانان از وصيت تعاري  مختلفی ار ائه وابراز نموده اند به  ور نمونه فق
 به که است شده گرفته فالن بالشیء   اوصی و وصی از لغت در گفته اند: وصيت

 به او دادن قرار معنای به فالنا  وصی و است سپردن او به و او از گرفتن معنای
ها در که وصی عنوان ع و کار ع از بعد و اموال رط ار خانواده درمورد مرگ ر  کند ت

. است او بر کاری کردن فر  و آن به او کردن امر معنای به فالناا  الشیءب وصی و
 خداوند يعنی.11" يوصيکم هللا فی اولدکم ...." نساء/فرمايد  می متعال چنانچه خداوند

 در را کاری انسان که است اين است.وصيت کرده فر  شما بر و کرده امر شما به
ر مرگ از بعد يا زندگی زمان مری از خود هد دي هد انزام که بخوا  به وصيت واين. د

ردری معنای ما است م هی . ا ( شده وصيت آن به که چيزی) به موصی معنی به گا
 است وصيت مال اين گويند. می که وقتی مثالا  استينيز مورد استعمال قرار ميميرد.

 صطال  در وصيت. است متداول بسيار مردم استعمالت در و است به موصی يعنی
 است بخششی اند: گفته و دارد تعلق مرگ از بعد به که است ای اضافه تملي  معنای به
 مرگ از بعد به که است خاصی عهد که اند: گفته و دارد. تعلق مرگ از بعد به که

ي  ولی.  دارد تعلق  و. شود می اضافه مرگ از بعد به که تررفی وصيتي دقيقتر تعر
رط لف  ر ع از تر دقيق ت  1است. تملي  و بخش

رط در ترکه به نحويکه اثر آن به بعد از وفات وصيت کننده منسو  و ر صيت ت
 2باشد.

ي  بدون عو  که بعد از مرگ نافم می شود و اجرای  وصيت عبارت است از تمل
ط کفن و دفن و پرداخت قرو  نياز به  رار آن تا ي  سوم باقيمانده اموال پس از م

 3به اجازه وارثان دارد. اجازه وارثان ندارد؛ولی افزون بر ي  سوم نياز
ال  فقهای سالمی )احناط( عبارت است از تمليکی که  به بعد از  وصيت در اص
و  بوده و به  ريقه تبرع صورت گرفته باشدي برابر است که موصی به  موت منس

ماده  ي   2103مال باشد يا منفعت . قانون مدنی افغانستان در  وصيت را چنين تعر
ط درمتروکه به نحوی که اثر آن به مدت می نمايد : " وصيت عب ارت است از ترر

و  باشد ".  4بعد از وفات وصيت کننده منس
                                                      

 .253ن صدکتر صال  سلطاني ارث ووصيت در شريعت و قانو - 1
و  صطالحات حقوقی ص -2  . 261پوهنحی حقوق و علوم سياسی پوهنتون کابل يقام

دادمحمد نميريحقوق ميراث از ديدگاه شريعت اسالمی و قانون مدنی افغانستان  --
  39.3ص 

ماه از ميراث زيزياحکامععبدالعزيز پوهاند-4  .41 ص قانون و فقه ن
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ها تمام در اصل ها که است اين وصيت  که است کسی مال صاحم و هستند اختياری آن
و  بلکه غيرالزم تبرعی و ازعقود وصيت چون کند می عقد انشای به اقدام  است مند

 ولی شود نمی نافم موصی مرگ از بعد له موصی قبول جزبا اختياری وصيت و
مزاردرقانون  آن به سالمی فقه در که  کرده تعيين را جديدی کامالا  مدنی نوع قانون

اجم وصيت آن که است نشده اشاره است. خداوند برای کسانی که دارايی قابل  و
اجم نموده است که برای خويشاوندانی که از آنان ارث  توجهی بر جای می گمارند و

نمی برنديبه  ور متعارط يبخشی از ما ترک خود را وصيت کنند يکه اين کار بر 
ع که  جم است که برای نواده گان جم است.بناءا بر پدر بزرگ يوا هيزگاران وا پر
پدرشان قبل از او وفات نموده است وصيتی بکنديبه دليل اينکه اينان نوادۀ او و از 

هستند. چنانچه هم  دي   ي  در خويشاوندان نز قوانين : است  آمده واجبه وصيت تعر
مال  سالمی وصيت پدر بزرگ به نوه  خود را  خانواده گی و ميراث در بعضی م

ر در حيات او فوت کرده باشد  مامی که پسر الزم دانسته است ي امروزه چنين  يهن
مويند. جم مي    1وصيتی  را قانون وصيت وا

م وصيت ق فرزند فرع به که اموال از مقداری از است عبارت واج  مرده شخ
ر که وقتی گيردي می تعلق پسر دختر يا پسر پسر يا دختر دختر)  حيات زمان در پدر

ر  که شود می گرفته الزامی  ور به قانون حکم به مقدار اين و باشدي کرده وفات جد
های تمام بر و بشوند آن مانذ که ندارند حق وارثان و نيست جايز آن رد  وصيت

اجم ثلم باشد  آن مقدار اگر بلکه استي ممقد اختياری  2. است و
ع حقـد و آز از  مرالـح اجتمــاعی تضمين گردد و آت قانـون مـدنی افغانستان برای اينکه 
ر شده و زمينه زيست مسالمت  دل اشخـاصـی که نمی توانند ميراث گيرند خامو

ه ايی که پدرشان آميزبين ورثه و فاميل مساعد گرديده باشدي وصيت را برای نواسه 
در حال حيات اصل )جد يا جده ( فوت نموده باشد و به اسا  قواعد ميراثی از مورث 
اجم  ار  غير وارث و خود ميراث گرفته نتواندينظر به قول علماء که وصيت را به اق

اجم دانسته است.  می دانند ي تحت شراير خاص و
 مشروعیت وصیت  : 

الم خداوند   -1جمله : از داردي جودو وصيت مشروعيت مورد در زيادی اليل
متعال " کتم عليکم ارا حضرنحدکم الموت إن ترک خيراا الوصية للوالدين واالقربين 

ط حقاا علی المتقين" بقره/ های تابعين 180بالمعـرو . جمعی از صحابه )ر  ( و فق
و   وصيت  استيولی وصيت  مر وج يائمه فقه و حديم بر اين باورند که آيه بيان

                                                      
  719.1اصري جلد اول صدکتريوس  قرضاوی يديدگاه های فقهی مع -

 .291ص قانون و شريعت در ووصيت ارث سلطاني ال  دکتر - 2
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ای والدين وخويشاوندان وارث نسخ گرديده و در موردغير وارثان وجوبيت وصيت بر
اجم بوده  هاء به استناد آيه ممکوري بر اين باورند که وصيت درابتدا و باقی است. فق
ما بعد از نزول آيات ميراث  مر فر  است ي ا م" در آيه شريفه بيان است و معنای "کت

هاء تغي : )ر ( ميفرمايد عبا  ير يافته است . ابنحکم آن از ديدگاه برخی از فق
 آمده آيه در که را آنچه تمام يعنی کردي نسخ نداشت دوست آن از که را آنچه خداوند

 مشروعيت بر و کند می اللت -هراحتمالی – بر همچنان آيه پس نکرد نسخ بود
 ابه يوصی وصية بعد من"  مبارکه آيه همچنين .کند می اللت نزديکان برای وصيت
 نيز بر مشروعيت وصيت داللت می نمايد. .11 نساء"  او دين

مران و ماجه ابن و دارمی و ترممی و ابوداود و مال  و مسلم و بخاری  -2  سند با دي
 است مسلمانی هر حق: فرمود( ص) پيامبر که اند کرده روايت عمر بن عبدهللا از خود

و  صورت به را خود وصيت که  اين بدون شم دو نبايد و باشد داشته خود نزد مکت
  .بخوابد وصيت

 خداوند: فرمود( ص) پيامبر که کرده روايت ابوالدرداء از خود سند با دارقطنی  -3
مام در را اموالتان  متعال  خود های نيکی و حسنات که است بخشيده شما به مرگ هن

 1 .شود زياد شما ني  اعمال تا کنيد بيشتر آن با را
 :مشروعیت وصیت واجبه 

ي  ندارد و فقهای مشهور و ائمه  اين وصيت دليل صريحی از قرآن کريم و سنت شر
رر حاضر برخی از علمای  ما در ع چارگانه يبر اين نوع وصيت فتوا نداده اند ي ا
داليلی نموده اند که با قواعد معتمد  شريعت بر آن فتوا داده اند و آن را مستند به

هم نوايی دارد و  های سالمی شريعت و مقاصد آن  بدين خا ر در برخی از کشور
ها در شماره   71رويه قضايی بر آن حاکم شده است ي مرر به عنوان سردمدار آن

و  سال  ر روص کرده  78-77-76م از قانون وصيت و در مواد 1946م آنرا من
عيليبی و اردن بر همين منوال است  هايی چون سوريه يمراک است وبه تبذ آن کشور

.2 
ع از آنزاييکه  ررين بخ در تنظيم وتدوين کود جزاء و مدنی افغانستان متخ

هايت دوستانه و صميمانه شانرا  ع ن ه چهل شمسی نق ه رر در د مماری کشور م قانون
احکامی در  2189الی  2182ايفا کرده اند ي بناءا قانون مدنی افغانستان نيز در مواد 

 قانون 2182  ادۀم چنانچه مورد وصيت واجبه دارد که قابل تعمق ودقت است .
هرگاه صراحت چنين مورد در ممکور  زندگي در كه خود ولد فرع براي متوفي دارد :
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 ولد آنچه مثل به باشد نموده وفات حكما يا  حقيقتا يكزا  متوفي با يا شده فوت او
مرديد وصيت ميراث اومستحق درمتروكه ميبود زنده او مرگ وقت در ممكوراگر  مي

 تركه ثلم ممكوردرحدود ارث استحقاق باندازه مكوردرتركهم فرع براي باشد نكرده
اجم وصيت مردد و و  مي  خود حيات در متوفي و بوده وارث غير  فرع اينكه بر مشر

رط  ريق ازرا مالي او به عو  ال ر مري ت رۀ اندازه به دي  و باشد نداده واجبه ح
مر باشدي كرده اعطا او به را مال صورتيكه در  باندازه باشد كمتر واجبه اندازه از م
رۀ كه مردد مستحق واجبه وصيت  ريقه به نمايد تكميل را ممكور ح  .مي

رریي اوو  يامام  همانند سعيد بن مسيم يحسن ب البته برخی از فقهای تابعين 
هويهيمسلم بن يساريعالءبن زياديضحاکيابن  احمديداوديمسروقي بریياسحاق بن را

توان اين قوانين معاصر را رويکردی از ديدگاه حزم و غيره بر اين فتوا بوده اند و مي
 آنان دانست. 

هر مسلمانی فر  است که برای خويشاوندانی که يا به خا ر  مويد :"بر  ابن حزم مي
ها که مستحق  ها از ميراث ميشود و يا آن حزم آن اعم  برده گی يا کفر و يا کسانی که ب

هدي ميتواند برای آنه هرمقدار که بخوا ا وصيت کند و هي  حدی دراين ارث نيستند يبه 
هيد البته ورثه يا وصی  ها مال متوفی را بد زمينه وجود ندارد و اگر چنين نکند يبه آن

ميريد".   1را نيز در نظر ب
ما رنی و نظر مسروق يايا يقتاده يابن جرير ي  م نيست ا ه اربعه وصيت واج نزد ائم

هری ي  بری يابوبکربن عبدالعزيز از حنابله  ها اينست که وصيت ديانتاا و ابن حزم 
و  بودن شان و يا به خا ر مانعی  قضاءا برای والدين و نزديکانی که به خا ر محز
اجم ميباشد و اگر وصيت نکرده  ط دين ارث نمی برند و از موانذ ميراث مانند اتال
اجم است تا  باشد برای ورثه او درصورتيکه وصی داشته باشد برای وصی او و

مال ميت را بيرون کنند و برای والدين و کسانيکه غيروارث  مقدارغير معلوم از
هم کسی است که پدر خود را در حالی از دست داده  ريم  هستند بپردازند. نواسه بی ن
الن آن در قيد حيات بوده و  بق قواعدميراث در صورتيکه در وقت  است که پدر

ع کاکا داشته باشند از ميراث پدرکالن خود الن خوي مردد.بناءا  وفات پدر  محروم مي
مردد.    2اونيزمطابق اين ديدگاه شامل وصيت مي

ماده  های دولت حمايت از خانواده بوده که در  قانون اساسی  54چنانچه از مکلفيت 
هد و مورد  اين امر رکر گرديده است ." خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می د
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مت جسمی وروحی خانواده ي حمايت دولت قرار دارد . دولت به منظور تضمينسال
ق  فل و مادري تربيت ا فال و برای از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين  االخ
ها و  مقد  اسالم تدابير الزم اتخار می کند" . بناءا دولت به خا ر حمايت از خانوده 
هدام خانوده با استفاده  مرالح اجتماعی وجلوگيری ازفروپاشيدن و ان ها و ايزاد  فاميل 
همانا سياست شرعی است ي وصيت واجبه را که با  ع که  ازصالحيت قانونی خوي
همنوايی کاملی داشته را ايزاد نموده است. بنابرسياست  اط شريعت  هد مقاصد و ا
شرعی که بر مبنای قاعده ای فقهی بنيان گماشته است ي درصورتيکه ولی امريحکم 

اجم می  هديتبديل به و و  يا مباحی د رلحت عمومی به انزام مند گردد؛زيرا در آن م
ها اين مبنا را می پميرد. ازآنزاييکه آثار  راه يافته است. و حکم قوانين برخی از کشور
روصاا در زمينۀ نوادگان يتيم و  های وصيت واجبه مثبت بوده و درمواردی خ و پيامد

ها کنديامری پميرفته شده و م م  شايانی به آن عقول تهيدستی که مقداری مال ميتواند ک
است که اين عملکرد الفت ومهربانی را در جامعه نمايان ميسازد .بی ش  لبي  گفتن 
همراه داردي و نفس توصيه  ر آخرت را به  به آن مد  و ثنای دنيا و اجر و پادا

هميت اين مسئله را واضح بيان می دارد.  1شريعت ا
 شروط وصیت واجبه:

يطی درمستحقين آن الزم است. برای بهره مند شدن از وصيت واجبه موجوديت شرا
قانون مدنی به صورت واضح  2185-2184 -2182چنانچه اين شراير در مواد 

 وآشکار تمکر يافته است.                
  متوفي با يا شده فوت او زندگي در كه خود ولد فرع براي متوفي هرگاه -:2182ماده 
 او مرگ وقت در اگر  ممكور ولد آنچه مثل به باشد نموده وفات حكما با  حقيقتا يكزا
مرديد وصيت ميراث مستحق او  متروكه در ميبود زنده  فرع براي باشد نكرده مي

م وصيت تركه ثلم حدود در  ممكور ارث استحقاق باندازه تركه در ممكور   واج
مردد و  مي  به عو  ال خود حيات در متوفي و بوده وارث غير  فرع اينكه بر مشر

ررط يق راز را مالي او مري ت رۀ اندازه به دي  صورتيكه در و باشد نداده واجبه ح
مر باشدي كرده اعطا او به را مال رۀ كه باندازه باشد كمتر واجبه اندازه از م  ح

مردد. مستحق واجبه وصيت  ريقه به نمايد تكميل را ممكور  مي
مردديکه وصيت برای فر ماده فوق نظر انداخته شود به وضاحت معلوم مي ع اگر به 

اجم  ر در حال حيات جد او وفات نموده استيتحت شراير ريل و ولدی که پدر
مردند يوارث جد يا جدشان  -1ميشود:  جم مي فرزندانی که مستحق وصيت وا

ر اموالی را به  -2نباشند. ميت )جد يا جده( در حال حيات خود ي برای فرع ولد
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ها انزام نداد هبه يا معامله ای با ثمن ناچيز با آن دط عنوان  ه رود و ه باشنديزيرا مق
اجم با اين عملکردشان حاصل گرديده است. پدر اين نواده گان قبل از  -3وصيت و

ع داده  همرای وی و يا حکم به مرگ فرضی وی قبل ازمرگياصل اصل خود و يا 
اجم ي و بيشتر از آن به عنوان  -4شده باشد. مقدار وصيت در حدود ثلم ترکه و

و  به اجاز هد بود.    وصيت اختياری من  ۀ وارثان خوا
 قانون اين( 2000 و 1999) مواد احكام رعايت واجبه وصيت در -:2184ماده 
 باشد. که مواد ممکورتحت عنوان موانذ ميراث چنين صراحت دارد : مي حتمي

 فاعل قاتل اينكه از اعم استي مورث عمدي قتل ميراث موانذي از -:1999 مادۀ
هد يا شريك يا اصلي هادت كه شدبا ناحق شا وجم او ناحق ش  آن تنفيم و اعدام حكم م
و . باشد گرديده  سن و عاقل قاتل و بوده عمر بدون و حق بدون قتل اينكه بر مشر
مي هزده  .باشد نموده تكميل را سال
ما. نيست مسلمان غير و مسلمان بين ارث استحقاق( ۱) -: 2000 مادۀ  مسلمان غير ا

مر از الط.  نندميتوا شده ميراث مستحق يكدي  غير و مسلمين بين در كشور دو اخ
مر گرددي نمي ميراث مانذ مسلمين مانه مملكت قانون اينكه م مانه بردن ميراث بي  را بي

 حق  مادۀي اين(  1) فقرۀ مندرج ارث اسا  بر توانند نمي اجانم( ۲.)باشد نموده منذ
  .نمايد  تمسك عقاري اموال در را ملكيت

الوه بر شراير فوق المکر عدم موجوديت موانذ ارث بنابر صراحت مواد فوق 
هر دو جد  همچون قتل يا اختالط دين در بين مورث و وارث موجود نباشد.يعنی اينکه 
ها( مسلمان باشند در غيرآن حکم وصيت واجبه قابل تطبيق نمی  و ولد فرع )نواسه 

 باشد. 
 بشر  وي اصل كه نچهآ استحقاق از فرع واجبهي وصيت استحقاق در -: 2185 مادۀ 

مرديدي مستحق مورث وفات از بعد حيات  همچنان. تواند نمي گرفته بيشتر سهم مي
م  يكسان وي با قرابت درجه در كه اشخاصي از را بيشتري سهم واجبه وصيت صاح

 ور مثال احمد وفات نمايد . از وی ورثه زوجه يابن  .نميتواند شده مستحق باشند
ال(يمحمد هر دو محمد و  )مسعود(يبنت )ش وعبدهللا ابن ابن فرعان مانده باشند . و 

م ترکه احمد جدشان  عبدهللا فروعان ممکوران صاحبان وصيت واجبه در حدود ثل
م وصيت واجبه سهم بيشتررا از عبدهللا  شناخته ميشوند . در اين صورت محمد صاح

تواند صاحم وصيت واجبه که درجه قرابت با وی يکسان ميباشد مستحق شده نمي
م  2جريم و4بسوه اراضی مورثی مقدار  6جريم و 12وبلکه از موازی  بسوه که ثل
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هر دو  هد از متروکه احمد متوفی جدشان ميباشد قرار علی السويه  ترکه را تشکيل ميد
 1نفر محمد و عبدهللا فروعان ممکور مستحق شناخته ميشوند.

 صاحبان وصیت واجبه:
های قض رريليبیيکويت علماء وانديشمندان و رويه  های اسالمی مانند:م ايی کشور

هد  وغيره براين باورند که وصيت واجبه فقر شامل فرع فرزندان )پسر يا دختر( خوا
ر فوت نموده باشند؛پس وصيت واجبه فروع پسران و  شد که در حيات پدر و يا مادر

مر از علماء و رويۀ قضاي هرچند پايين تر راشامل ميشود.ولی برخی دي ی دختران و 
ع و اردن بر اين باورند که فرزندان ممکر پسر و  همچون سوريه يمراک ها  مرکشور دي
هر چند پايين تر شامل می شوند و فرزندان دخترشامل  نيز فرزندان پسر پسرو 

مردند.  نمي
 مادۀ مندرج وصيت -چنين صراحت دارد: 2183قانون مدنی افغانستان درماده 

هل براي قانون اين( 2182) الد از اول  بقۀ ا الد براي و دختري ا الد از پسري ا  ا
هور ها مراتم چه گر ه  بدون را خود فرع اصل هر كه ترتيبي به ميباشد نمايد تنزيل آن

مرمحزو  فرع رۀ و گردانيده دي مردد تقسيم او فرع بر هراصل ح  تقسيم گرچه مي
ها بواسر اصوليكه با اصل آنكه مانند نمايد تنزيل ميراث ق  آن  منسو   متوفا به شخ
ها وفات و باشند نموده وفات او از بعد ميشود   گرفته صورت  بقات بترتيم مرتم آن

 .باشد
الد از وپسران دختران فرزندان از اول  بقه برای وصيت اين   اگر و رسد می پشت ا

 اينکه بدون کند می حزم را خود فرع اصلی هر که است اصلی اسا  بر باشد پاينتر
مری فرع ع به اصلی هر سهم و دکن حزم را دي  تقسيم ارث مثل پاينتر و فرع
ق با او  ريق از که بود کسانی اصل يا بوده او اصل اگر همچنانکه شود. می  شخ

م به مرگشان و اند مرده او از بعد که کردند می پيدا نسبت ای مرده  بوده ها  بقه ترتي
ق نموده است .باشد  -1که عبارتند از: ماده فوق مستحقين وصيت واجبه را دقيقاا مشخ

الد دختری که عبارت از پسر دختر ودختر دختر ميباشد . لما وصيت   بقۀ اول از ا
جم نيست. الد دختر پسر وا الد دختر دختر يا ا الد پسر از اوالد  -2برای ا برای ا

مر  و  ميشوند . يا به عبارت دي هور يعنی برای کسانی که به ميت توسر ممکر منس ه
الد پسران اگر ها تنزيل نمايد.ا برای فرع کسی که با پدر يا مادر خود  -3چه مراتم آن

و   ياره يا غرق شدن در کشتی وفات نموده باشد. برای  -4در ي  حادثه چون سق
ر صورت گرفته باشد  فرع کسی که حکم به وفات او در حال حيات پدر و مادر

نظرداشت که : يچون مفقود در استحقاق ترکه به اسا  وصيت واجبه . بايد در 
                                                      

هارميص  -1                                                     .                 135قضاوتپوه يادگار راجی سمنمانیيتشريح و توضيح قانون مدنی جلد چ
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و  گردانيده حاجم فرع که اصل آن  هر اصل فرع خود را از ميراث محز ل ( ا
هر اصل )پسر يا دختر( بر فروع آن  . (تقسيم سهم  مری باشد شده نميتواند  ق دي شخ
در صورتيکه متشکل از ممکر  ومبنم باشند يبه اسا  سهم تقسيم ميراثی صورت 

 1داده ميشود. ميميردييعنی برای ممکر دوچند سهم مبنم
 نتیجه گیری:
ا ر به که بضاعتی بی و يتيم فرزندان درنظرگرفتن  به نسبت پدرشان زودتر فوت خ

مر اعتنايی بی و توجه وعدم اند گشته محروم وی ارث سهم از جدشان  نسبت ورثه دي
ها به الت و نياز  مندی بهره با يتيم فرزندان اين که کند می اقتضاء يعدالت ايشان مش

 تر  کدام وبدون پرداخته هايشان نيازمندی رفذ به جدشان متروکه از قسمتی
ا  ع زندگی به واضطر هند ادامه خوي  و عضالت حل درپی واجبه وصيت.د

های از جلوگيری است . وصيت واجبه که در رويۀ قضايی  جامعه در آن سوء پيامد
ما افغانستان به حکم قانون وا ها و از جمله کشور عزيز  جم می باشد برخی از کشور

ط اساسی  گشته صادر شريعت ومقاصد وحکمت علماء فتوای و برمبنای هد است. 
وکلی آن تضمين مرالح اجتماعی و ايزاد زمينه زندگی مسالمت آميز بين ورثه و فاميل 
ها وجلوگيری ازانهدام وفروپاشی آن می باشد.اين وصيت  و حمايت از حقوق خانوده 

ع ياختياری را جم بودن و موصی له )کسی برای موصی )وصيت کننده(  از حيم وا
هم به قبول موصی له ندارد. و  که به نفذ وی وصيت می شود(نمی گماردي ي و نيازی 

اجم اند مانند:  هايی که از ديدگاه شريعت و ها حتی بر وصيت مر وصيت نيز بر تمامی دي
ها و فديۀ روزه مقدم است و درتقسيم  مي کفاره  بين وصيت به ادای زکاتيح  واج

االنثيين "صدق پيدا می کند. و  ممکر و مبنم قانون "للمکرمثل ح   اينكه بر مشر
ط  ريق را مالي او به عو  ال خود حيات در متوفي و بوده وارث غير  فرع رر  ت

مري رۀ اندازه به دي  همچون ارث موانذ موجوديت عدم همچنين.باشد نداده واجبه ح
 از شراير استحقاق وصيت واجبه است.  وارث و مورث بين در دين اختالط يا قتل

                                                                                                                
 فهرست منابع

 قرآن کريم..1
 قوانين .2

ر   818اساسیيمنتشره جريده رسمی قانون .2.1  . 1382دلو 6مب
ر  353می قانون مدنی يمنتشره جريده رس.2.2  .15/10/1355مب

ها                                                                                                 .3  کتا  
                                                      

ماه از ميراث عزيزياحکام عبدالعزيز پوهاند - 1  . 49-48قانون ص و فقه ن
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اوليتهرانيچاپخانته  جلتد ي ستاده زبتان بته يميراث1386 يعبدالناصري دامنی.3.1
هارتينشر احسان.  م

مانیي قضتتاوتپوه راجتتی .3.2  متتدنی قتتانون وضتتيحت و يتشتتريح1390يادگتتاري ستتمن
 .چهارميبی چا جلد

يکابتتلي انتشتتارات  وثتتايق و استتناد يثبتتت1392ي هللا عتيتتق رؤفیيقضتتاوتپوه .3.3
 .نعمانی يچاپ دوم

هندوی نررهللا ي.3.4 هنتتون صطالحات يقامو 1387 ستانکزیيپو  حقتوقیي پو
هنحی کابل  سياسیيچاپ اول . علوم و حقوق پو

ال .3.5 قتتانوني کتابخانتته عقيتتده  و شتتريعت در ووصتتيت ارث ي ستتلطان ي دکترصت
ع فقه واحکام.  بخ

هنيتتتار.3.6 ر  و محقتتتق پو هللا  عنايتتتت خواجتتته شتتتهيري الحتتتاج محمتتتد افضتتتل يشتتتا
ر 1389صتتديقياري ب منظومتته ستتراجی تحقيتتق و يشتت  فقتته پرتتتو در الفتترائ

هرات ينشر مهرحبيم. افغانستان مدنی وقانون سالمی  ي
هانتتد.3.7 متتاه از ميتتراث ياحکتتام1390عبتتدالعزيزي عزيزيپو قانونيکابتتلي  و فقتته ن

 مطبعه کمپيوتری برادران متحد و نررت محم صافی.
 فقهتتی هتتای ي ديتتدگاه1382يترجمتته احمتتد نعمتتتی ي قرضتتاویيدکتر يوستت .3.8

هارت يچاپ اول. جلد معاصري  اولينشر احسان يچاپخانه م
 قتانون و اسالمی شتريعت ديتدگاه از ميتراث ي حقتوق1392نميري داد محمتدي .3.9

 رات رسالتيچاپ دوم.افغانستانيکابليانتشا مدنی
يارث در فقتتته استتالمی يتهرانينشتتتر 1391يتتتزدان پرستتتت يدکتتتتر يتتتونسي.3.10

 احسان يچاپ اول.
 

 
 
 

 
 

ر : محمد ناصر " حسن زاده "  مار پيوسته به                                  تتبذ ون
 گمشته 
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  فراز هاي ازسيستم قضائي افغانستانفراز هاي ازسيستم قضائي افغانستان
رط عدواني   تر

 تصرف عدواني  است :  ،نوع دیگري ازتصرف
ررط سابق ميداند  ررط عدواني را عبارت از دعوي مت بعضي ازحقوقدانان دعوي ت
ط  رط او خارج كرده ومترر ر مري بدون رضايت اومال غير منقول را ازت كه دي
رط عدواني  ر ط خود را نسبت به آن مال درخواست دارد  وت سابق اعاده ي ترر

ر  اصلي واساسي است وآن  شراير عبارتند از :  داراي سه ش
ط مدعي : -اول : مدعي بايد ثابت كند كه حداقل يك سال مال غيرمنقول  -سبق ترر

ط داشته يا ) ازحق عيني مورد نزاع يك سال بدون مزاحم  مورد اختالط را درترر
ررفات اوقانوني باشد بلكه  الزم نيست منشض سبق ت ومعار  استفاده ميكرده است (

الزم است اثبات راا اين مدت را  آنچه ط است خواه اينكه شخ رر مدت يكسال سبق ت
ررفيكه يد خود را متلقي از اومي داند .  ط بوده يا جمعاا با مت رر  مت

رط : -دوم : ر الحق مدعي عليه  -لحوق ت رط ر مدعي بايد ثابت كند كه ازتاريخ ت
ط عدواني  هلت شكايت مدعي عنوان دعوي ترر ممشته است م ع ازيك سال  ن بي

ط مدعي عليه باشد دعوي يكسال  رر ع از اين مدت ملك درت است يعني اگر بي
رداق ندارد .  رط عدواني م ر  ت

مدعي بايد ثابت كند كه ملك برخالط رضاي  -عدواني بودن تررفاتالحق : -سوم :
ع خارج گرديده است معني عدواني قهر وغلبه واعمال جبر  او بنحو عدواني ازتررف

ط سابق كافي است مثالا وقدرت نيست براي تحقق عدوان رر ي عدم رضايت مت
مري از غيبت او استفاده مي كند وملك اورا اشغال  متررفي كه مسافرت رفته ودي
ررط مي نمايد عنرر عدواني موجود است مدعي نيازي ندارد براي مالكيت خود  وت
ع را با ملك  هم الزم نيست كه روابر حقوقي مشروع الئلي ابراز دارد ومدعي عليه 

ه ازتوجه داليل مالكيت دراين دعوي اثب حم مالكيت گردد زيرا محكم ات نمايد ووارد ب
 ممنوع است . 

ذ شدن  الك است وبا جم ررفات ومدت آن  بنابراين دراين دعوي فقر سبق لحوق ت
ه مدعي عليه صادر مي نمايد .  رط علي ر  شراير فوق محكمه حكم برفذ ت

رط عد ر واني مدعي مالكيت مال باشد بايد بديهي است  اگر محكوم عليه دعوي ت
رالحيت اقامه نمايد .   دعوي مالكيت را درمرجذ ر

 ادله ي اثبات دعوي
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نقطه ي اصلي رسيدگي درمحكمه متوجه ادله اثبات است زيرا اصوالا اگر دعوائي 
ر  شود قابل رسيدگي نمي باشد بنابراين پس از  ه   ماه محكم بدون استناد بدليل درپيش

هستيم . دايرشدن جلسه  نر به شناسائي وترتيم ارائ ي داليل محتاج  الدر ه   محاكم
رط ادله  ر داليل است ومعناي  -: 1ت مر دليل ذ دي ذ مكسر دليل بوده وجم ادله جم

هنما است .   لغوي دليل را 
مزهولي راثابت نمايد .  الق مي شود كه امر  رط به چيزي ا  دليل درصطال  ع

ال  حقوقي برحسم نظر حقوقدانان عبارت از عامل اثبات حقيقت امري  دليل دراص
مري باشد .  صحا  دعوي وانكار دي  است كه مورد ادعاي يكي از ا

ي  مي كند :))  ها دليل را اين  ور تعر قانون اصول محاكمات مدني بعضي از كشور
ا  دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع ازدعوي بقن  دليل عبارت از امري است كه اصح

ما قوانين افغانستان اعم ازقانون مدني وقانون اصول محاكمات استناد مي نما يند . ا
مدني اين شيوه را نپيموده بلكه به جاي دليل اثبات وسايل ثبوت را يكي ازاسبا  حكم 

هم قانون ممكور وسايل 272برشمرده است وماده ) رل پانزد ( ق ي اي م ي م مندرج ف
ه حراء مي كند : ثبوت را كه درواقذ اسبا  حكم را تشكيل ميد مونه ا  د اين

 اقرار .  -1

ا عه ومستنبطه ((  -2  بينه ) اسناد ي شهود ي قرائن ق

 يمين .  -3

 نكول .  -4

ي  اقرار پرداخته مي نويسد : اقرار عبارت از اخبار به  سپس قانون ممكور به تعر
ي حق  رط دعوي ويا حالتي را عليه مقر ثابت سازد .  امري است درمحكمه كه بقا

هليت حقوقي وقانوني صادرشده باشد وچنين اقراري  ق مقر داراي ا كه از شخ
م  آن نباشد دراقرار  هرحال مك ها ه مدار اعتبار مي باشد كه  درصورتي نزد محكم
ما از رط مقرله رد شده مي تواند ودر صورتيكه  بخشي از  قبول مقرله شر  نيست ا

هد داش ت . وقانون اقرار مقر توسر مقرله رد شود اقرار درباقيمانده صحت خوا
هد كه رجوع از اقرار در صورتي كه اقرار277ممكور درماده )  ( خود توضيح مي د

                                                      
دربرابر ادله ي اثبات دعوي ادله ي احكام داريم كه براي بدست آوردن احكام  1 (1)

هد.   موضوعات مورد استفاده مي باشد وعلم اصول را تشكيل مي د
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ماده ) ما ق ي م ( ق ي ا ي م273مطابق حكم  يم بوقوع پيوسته باشد صحت ندارد وا
ر 1001درماده ) رم نسبت به حق غير باالي خود اط خ ( اقرار را عبارت ازاعتر

ه ميداند وآنرا كمااينكه تمكر و  نمي داند وآنرا داراي  درمحكم رفته به قبول مقرله من
( ق يم ومواد مابعد آن توضيح يافته 1003شرايطي معرفي مي كند كه درماده )

مر در  واقرار حزت قاصره شناخته شده ودرضمن تززيه ناپمير وانمود گرديده م
ماده ) ر  وسايل ثبوت دعوي به 1011حالت استثنائي  ز  مزار بعدا ( ق يم  قانون

هرگاه مدعي عليه انكار نمايد مدعي مد ارك اثباتيه ي دعوي اشاره نموده نوشته است 
ه ارائه نمايد . ومدارك  ل  است مدارك اثباتيه را جهت اثبات دعواي خود بمحكم مك

 اثباتيه را قرار ريل توضيح داده : 
 اسناد .  -1

هادت شهود .  -2  ش

 قرائن  .  -3

رفي تقسيم نموده واسناد رسمي را نخست اسناد را بدو قسم اسناد رسمي واسناد ع
ع از دوران دعوي قابل اعتبار دانسته والزام آور  درحق مقر ي ورثه وقايم مقام آن پي
ما درصورتي كه درترتيم وتنظيم اسناد رسمي شراير واحكام قانون  شناخته است ا
مرديده باشد سند ممكور از ناحيه اعتبار وعدم اعتبار حيثيت سند عرفي را  رعايت ن

 ارا مي باشد . د
مشت  هر وبا نشان ان منتهي آن اسناد عرفي كه بين  رفين تحرير گرديده وبه امضاء م
رديق نمايند سند  ع را ت مشت خوي هر ي امضاء ي نشان ان شان رسيده باشد وجانبين م

 متمكره مانند اسناد رسمي مدار اعتبار مي گردد .
ي  نموده : ( سند ر2و1( قانون مدني بداخل دوفقره )998وماده ) سمي را اينطور تعر

موه  عمومي يا كاركنان خدمات عامه به اسا  1) ( سند رسمي ورقي است كه 
ر  ع آنچه را به حضور شان گزار راصي خوي احكام قانون درحدود صالحيت اخت

 مي يابد يا ازاشخاص ريالقه كسم مي كند درآن درج وثبت نموده باشند . 
مر اشخاص درصورتي كه ورق ممكور صفت سن -2 د رسمي را كسم ننموده ي م

مشت نموده باشند حيثيت سند عرفي را دارد .   ريالقه به آن امضاء مهر يانشان ان
ق صادرشده باشد به اسا   هر شخ مشت وم ما سند عرفي كه به امضاء ي نشان ان وا

هر 995ماده ) مشت وم ق از امضا ي نشان ان مرا ينكه شخ ( ق ي م مدار اعتبار است م
ور صريح انكار نمايد كه چنين انكاري سند متمكره را از درجه ي اعتبار خود بط
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مري حكم نموده باشد  همچوزمينه به شكل دي ساقر مي سازد اگرقانون خاص در
هد شد .  همان قانون خاص عمل خوا موجم   ب

ق مندرج سند ممكور سند مورث خودرا تائيد ننمايد بايد  هرگاه بازمانده يا وارث شخ
همچو مورد اداء سوگند  مردر  هي ندارد به بيان دي نمايد كه نسبت به موضوع علم وآگا

 سوگند بعدم علم كفايت مي كند . 
هادت :   ش

هادت شهود را عبارت از اخبار به حق درمزلس قضا به 321ماده ) ( ق ي ا ي م ي م ش
ماده ممكور تاكيد بعمل آمده است كه محكمه مكلفيت 2لف   اشهد دانسته ودرفقره )  )

ارد تا شراير شهادت شهود را دراثناي اداء آن اكيداا رعايت نمايد ودرضمن ماده د
ماه قوت ودرجه اثبات بعداز سند بدرجه دوم  هادت ازن ممكور اشاره نموده است كه ش
هادت وشراير آن تابذ احكام شريعت سالم وانمود گرديده است ي  ا  ش ر قراردارد . ن

هاي كه محاكم قبل از استماع هاي  مكلفيت  همچنين مكلفيت  شهادت وبعداز آن دارد و
هد درمواد  و   327و 325و 323و 322شا ق ي اي ميم تمكررفته وغيره موارد مرب

هد درمواد مابعد توضيحات الزم دربردارد   .به شا
ا عه وقرينه ي مستنبطه تقسيم  -قرائن : مزار نخست قرائن را بدوقسم قرينه ي ق قانون

هردونوع را درزمر هريك نموده و  ي   حسا  آورده وسپس به تعر ه مدارك اثبات به 
داللت آن وجود  ا عه عبارت از آن است كه به پرداخته ومتمكر شده است كه قرينه ق
هرآن  ها داللت قرينه را به حد يقين رسانيده از  يك امر مزهول معلوم مي گردد واين

هرگاه شخ ررفات دراصل موضوع  متنازع فيها استفاده بعمل مي آيد مثالا  ري ت
هده مي كند وراجذ به مالك بودن خود با وجود  مري را مدتي مشا ق دي مالكانه  ي شخ
نبودن اعمار قانوني مانند صغارت ي جنون وامثال آن دعوي نكند بعداا اگر دعوي كند 

ا عه منتفي است .   دعوي ملكيت وي بداللت قرينه ي ق
ه  و  به آن دعوي وقرينه ي مستنبطه عبارت از قرينه ي است كه محكم ازحالت مرب

ا  وبعدبه حيم دليل درحكم خود به آن استناد مي نمايد  وجريان محاكمه ي آنرا استنب
ق صريح قانون اتكاء به قرينه ي مستنبطه جواز  ما ناگفته نماند درصورت وجود ن ا
هار  ه اه مردرمحكم ندارد . ودرصورتيكه مدعي ازارائه وسايل ومدارك اثباتيه ي دي

د مي تواند به مدعي عليه سوگند متوجه سازد دراين صورت محكمه ناگزير عزز نماي
هد.   است به اثر تقاضاي مدعي ي مدعي عليه را سوگند بد

هرگاه مدعي عليه درمحكمه سوگند ياد كرد دعواي مدعي رد گرديده به قطذ 
رومت فعلي حكم صادر مي شود . ودعاوي كه حاوي مطالم متعدد باشد بمدعي  خ

 گند واحد متوجه مي شود وبهمان سوگند واحد اكتفا بعمل مي آيد. عليه سو

ACKU



های از سيستم قضائی افغانستان  قضاء فراز 
  

 
44 

 

ا  كند ودرچنين حالت محكمه به ترك  مدعي مي تواند حق سوگند خود را اسق
ع را صادر مي نمايد ي بفرضيكه مدعي عليه دراثرتوجه  رومت مدعي حكم خوي خ

ه اورا به رد وي ا سپردن مدعي سوگند به اواز سوگند نكول نمود وامتناع ورزيد محكم
ه مدعي محكوم مي سازد .   به ب

 قسم )) سوگند((
ي  قسم بپردازد آن را بدوقسم تقسيم نموده :  ع از اينكه به تعر مزار ق ي م پي  قانون

ذ )) بتات ((   -يك   ا   قسم ق
 قسم متمم .  -دو
( ق ي م توضيح داده شده كه هريك از رفين دعوي مي توانند به 1012ودرماده ) -1

مر متوجه نمايند . ودرتمام منازعات ودعاوي  اجازه ذ را به يكدي ا  ي محكمه قسم ق
ذ جواز دارد و رفي كه قسم به او متوجه گرديده مي تواند قسم  ا  مدني توجيه قسم ق
مر اينكه قسم بنابر واقعه ي باشد كه به اشتراك  رفين  مر رد نمايد م رط دي را به  

رط ازجانم  رفي كه توج  يه قسم به او شده انزام يافته باشد . صورت نمرفته ي ص
ي  از   رفي كه قسم را توجيه يا رد نموده نمي تواند بعداز قبولي  رط مقابل به تحل

 توجيه يا رد رجوع نمايد . 
ذ شر  است كه قسم بنابه واقعه وعملي باشد كه  ا  مزار مي نويسد : درقسم ق قانون

ق سوگند كننده آنرا ايزاد نموده باشد و اگر سوگند به عمل غير باشد قسم به خود شخ
 علم داده ميشود . 

دراموري كه سبم از بين نمي رود قسم به سبم ودراموري كه سبم از بين مي رود 
 قسم به حاصل داده مي شود . 

مر از آن نكول نمايد ي  رط دي هرگاه  رفي كه قسم به او توجيه گرديده بدون رد آن بط
 ل اختيار كند دعوي به ضرر او خاتمه مي يابد . يا  رفيكه قسم به او رد شده نكو

محكمه صالحيت دارد مستقيماا قسم را بيكي از  رفين جهت استناد  –قسم متمم  -دو
حكم درموضوع دعوي يا قيمت آنچه به آن حكم مي كند راجذ نمايد ي واين نوع قسم 

رعين حال وقتي قابل توجيه مي باشد كه دردعوي دليل كامل  وجود نداشته باشد ود
رط مقابل ازسوي كسيكه به اوقسم متممه  هم نباشد . وقسم متمم بط خالي از دليل 

ماده )  ( ق ي م . 1024توجيه شده رد شده نميتواند . 
جم احكام ق ي م كه درفوق تمكر رفت محكمه صالحيت دارد مستقيماا  هچنين به مو و

 قسم را در احوال ريل به مدعي متوجه نمايد : 
هد درحاليكه دع -1 ه مدعي را قسم مي د وي حق ي راجذ به تركه ثابت شود محكم

هي  صورت ازمتوفا حاصل نكرده  مري به  ق دي كه اين حق را براي خود يا شخ
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ابراء وحواله درآن صورت نمرفته . حق ممكور را از غير متوفي بدست نيقورده 
( شر  مزله 1746وازمتوفي نيز درمقابل وي ي رهن نزد او وجود ندارد . بنابرماده )

يمين متمكره يمين استظهار ناميده مي شود ودرمواردي يمين ممكور ناگزير انزام يابد 
 هرچند كه ميت درمر  موت بدان اقرار كرده باشد. 

درحاليكه مشتري رد مبيعه را مبني برعيم تقاضا نمايد ي محكمه به او قسم  -2
هد كه صراحتاا ياداللتاا  به عيم رضايت نشان نداده  است اين فقره ق ي م شامل مي د

روص توجه يمين 3فقره ) مر را درخ ر  مزله دوفقره دي ر  مزله ميباشد وش ( ش
 بمدعي ازسوي قاضي دارد . 

مراينكه : هرگاه قاضي بدعوي شفعه مي خواست حكم كند بايد شفيذ را سوگند  -دي
ر بوجهي ا مر شفعه ا مرديده يابه بيان دي ا ل ن ر ب هد مبني براينكه شفعه ا  هز وجوبد

رم   ي  بدون  لم خ مرديده است اين چهار موردي است كه قاضي حق تحل ساقر ن
مر  هد قانون مدني دومورد را ركر واز ركر دومورد دي دارد كه مدعي راسوگند بد

اط  نموده .   انرر
زماني كه مدعي دعوي استحقاق را نسبت به مالي اثبات نمود قاضي  -يكي اينكه :

هد كه اين هبه نكرده است واز  اورا سوگند بد مر  ري دي مال را نفروخته و به شخ
 ملكيت خود بوجه من الوجوه آن مال را خارج نساخته است .  

رويهمرفته بنابر آنچه كه توضيح داده شد معلوم مي گردد كه قسم يا  سوگند از منظر 
 سام ريل بوده مي تواند . اققانون مدني به 

ذ )) بتات ((   -1 ا   قسم ق

 كه ازصالحيت قاضي است (( قسم متمم ))  -2

 قسم به سبم .  -3

 قسم به حاصل .  -4

 قسم به علم .  -5

ر  مزله كتا  معروط  هرچه بيشتر موضوع سوگند به ش به منظور روشن ترشدن 
( 1102مرحوم سليم رستم باز لبناني مراجعه مي كنيم كه كتا  ممكور درصفحه )

م است يابه حاصل ي درموردي كه يمين  خود مقرر داشته است كه يمين يا به سب
بوقوع امري ويا به عدم وقوع آن به مدعي عليه متوجه گردد اين چنين يمين ي يميني 
به سبم مي باشد ودرصورتي كه مدعي عليه به بقاء امري حال ويا بعدم بقاي آن 
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سوگند داده شود اين چنين سوگند ي سوگند به حاصل شناخته مي شود مثالا دردعواي 
ذ اصالا متوجه مدعي عليه گردد  خريد بيذ وشراء )) ر(( اگر يمين بعدم وقوع بي وفرو

مرديده اين يمين ييمين به  وبه او سوگند داده شود كه بيذ اصالا فيمابين  رفين واقذ ن
 سبم است . 

ما اگر مدعي عليه سوگند داده شود كه عقد بيذ درحال حاضر فيمابين شما  رفين  ا
اين يمين ييمين به حاصل است يا مثالا  دعوي باقي است ويا اينكه باقي نيست

اگرمدعيي عليه مدعي عليه دعوي دين نمود وجهت آنرا بيان ننمود بطور مثال گفت 
هزار افغاني  لم من بررمه تو است بايد آنرا برايم پرداخت نمائيد مدعي  مبلغ پنزاه 

ي  مدعي علي هار عزز نمودو  لم تحل ع اه ه عليه منكر شد ومدعي ازاثبات دعواي
هد ! وا... كه مبلغ  را نمود بناءا  برقاضيالزم است تا مدعي عليه را اين چنين سوگند بد

ي  به شكلي كه تمكر رفت  هزار افغاني ازمدعي مديون نمي باشم ي اين تحل پنزاه 
 ازنوع تحلي  به حاصل است . 

هرگاه شئي مدعي از فعل مدعي عليه بشمار  هد كه  م مزله توضيح مي د ونيز صاح
جم است كه به مدعي عليه قسم ويمين بتات داده شود . يعني مدعي عليه ميرف ت وا

ذ سوگند نمايد كه اين امر ويا شئي اين گونه است وآن گونه كه ادعا شده  ا  بطور ق
 شر  مزله . 1101( ص 1747نمي باشد ماده )

ماده ) ( ق ي ا ي م يم را درين قسمت از 355براي فهم ودرك بيشتر يمين بتات متن 
 يم: ئبحم مرور مي نما

ق سوگند كننده ايزاد كرده باشد  و  به واقعه وفعلي كه خود شخ )) درموضوع مرب
ذ )) يمين البتات (( ودرموضوع مربو  واقعه وفعل غير سوگند به علم  ا  سوگند  ق

 داده مي شود . (( 
 ( ق ي ا ي م يم پيرامون يمين به سبم ويمين به حاصل توضيحات الزم در356ماده )

ماده ممكور حل مطلم ورفذ نياز گردد .  بردارد بامراجعه به 
اگر شئي مدعي ناشي از فعل غير مدعي عليه باشد دراين صورت به مدعي عليه يمين 
مردد واوبايد سوگند ياد نمايد كه درباره آنچه دعوي شده علم ندارد  عدم علم متوجه مي

 ونمي داند . 
هارنظر ه ر  مزله سوگند را يابه حاصل  بناءا مي توان در اين زمينه ا ل  ش كرد كه مب

مي داند ويا به سبم ي يابه بتات مي داند ويا به علم ازاين منظر سوگند به چهار قسم ي 
هاي  م يمين  سبم ي حاصل ي بتات ي وعلم تقسيم گرديده ويمين استظهار نيز درجن

الت وكلماتي كه دراثنا هريك درضمن ج ي   ي آن به متمكره افزون گرديده كه تعر
كار برده مي شود معلوم وروشن مي گردد ي شايد از همين جهت باشد كه مولفين 
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ي  ضمني اكتفاء  ها نپرداخته وبهمان مقدار تعر ي  جداگانه ي آن مزاران به تعار وقانون
 نموده ا ند . 

 
 
 

 توضیحات بیشتر پیرامون سوگند متمم
رم متوجه ( ق ي اي ميم سوگند ي را كه قاضي محكمه ب352ماده ي ) دون  لم خ

رراحت سوگند  ه دانسته وآنرا ب روص محكم الحيت بخ ق مدعي مينمايد از  شخ
 متمم شناخته وموارد آنرا بقرار ريل ياد آوري نموده است : 

مري باشد ومستحق راجذ به  -1 ق دي دردعوي استحقاق كه مدعي به نزد شخ
ه مدعي را بعد از ثبوت حق وي وقب ل از صدور حكم آن دعوي استحقاق نمايد محكم

هد .   راجذ به امور ريل سوگند مي د

ل    مدعي به را به كسي نفروخته است .  –ا
هديه وصدقه نداده است .  –    مدعي به رابه كسي 
هبه نكرده است .  –ج   مدعي به را به كسي 
ه مدعي را بعداز ثبوت حق وي وقبل از  -2     دردعوي دين ويا حق برمتوفي محكم

هد .  صدور حكم راجذ   به امرريل سوگند مي د
ع نرسيده است .  مدعي به بالمات يا بالواسطه ازجانم متوفي براي

دردعوي شفذ محكمه بعد ازاثبات حق شفذ وقبل از صدور حكم شفيذ  -3
هد .   راراجذ به امور ريل سوگند مي د

ل    شفذ رابه وقت آن مطالبه كرده است .  –ا
ه هي  صورت از بين  -   نبرده است . حق شفذ خود را ب
ه مدعي را بعداز اثبات عيم وقبل از  -4 دردعوي رد مبيعه به سبم عيم محكم

هد . صراحتاا يا داللتاا به عيم رضايت نداده  صدور حكم راجذ به امر ريل سوگند مي د
 است . 

دردعوي نفقه به زوج غائم محكمه زوجه را بعداز ثبوت حق وقبل از  -5
هد  . صدور حكم به امور ريل سوگند مي د

ل   هر براي وي نفقه نمانده است .  –ا  شو
 اورا از عقد نكا  خود خارج نساخته است .  –  
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 الزم به تمكر است اينكه : 
راا كسي كه سوگند متوجه او  -1 نيابت دراداي سوگند جواز ندارد بايد شخ

 گرديده سوگند ياد نمايد . 

ه مدعي عليه رابه اسا  مطالبه مدعي به اسم راتيه ا...  -2 يك مرتبه بدون محكم
هد .   تكرار سوگند مي د

همیت دالیل اثبات دعوي  ا
الك ومستند حكم قرار مي گيرد ومدارك  ع از اين درباره وسائل اثبات دعوي كه  پي
ريل وار ياد  اثباتيه آن مطالبي را با توجه به محتويات ق ي م  وق ي ا ي م يم تف

ر داليل ويآورشد هميت وارز وسايل متمكره بايد صحبت نمود م اكنون لزوماا پيرامون ا
ونوشت كه نقطهء اصلي قواعد اصول محاكمات مدني رسيدگي به داليل است ي زيرا 
داليل به حدود صحت  مر حقيقت وواقعيت امور است محكمه بوسيله دليل روشن
ري كه مدعي داشتن حقي است وآن حق  صحا  دعوي ميرسد ي اگرشخ دعواي ا

هد مورد انكار قرارگرفته نتواند د ليل ارائه نمايد ادعاي اودر واقذ بدون پشتوانه خوا
داليلي كه موجود است  ه از ريق صحا  دعوي محكم ط ا مام اتال هن بود وبه 
ا  مي كند ي اگر حقي كه مورد  وعر  اندام مي كند صحت وسقم قضايا را استنب
هد زيرا نمي توان ازمراجذ  ر خودرا از دست مي د ادعاست بدون دليل باشد ارز

ائي حمايت  از آنرا تقاضا ومطالبه كرد وبهمين سبم مي توان دليل را مكمل حق قض
 دانست . 

 
 
 
 
 

 لیکونکی: ډاکترعبدالکریم زیدان
 ژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسامی

  

  فرد اوحکومت ه اسالمی شريعت کیفرد اوحکومت ه اسالمی شريعت کی
(4) 
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 د افرادو عمومی حقوق
ي  : -47  دعمومی حقوقوتعر

هغه حقوقو ته ويل کيږی چی د انسان لپاره په دی اعتبار چی د ټولنی عمومی حقوق ي 
هغه دځان او  هغه ځينی بی پروا وی او د يو فرد دی ي الزم دی او نه شی کوالی له 
مال او آزادۍ د ساتنی او خوند تيا به لپاره  وضعه  شويدی ) اصول القانون ي 

 ( .268وری ي صنهس
هان دا حقوق په دوه عمده  هم ( آزادی. حقوقپو برخوويشی : ) لومړی ( مساوات ) دو

هغی جملی د قانون په وړاندی مساوات او  مساوات په بيالبيلو ډولونو ويشل کيږی له 
هم په انواعو او ډولونو ويشل کيږی  همدارنګه آزادی  دقضاوت په وړاندی مساوات او 

مل  ( حق ي داستوګنځی درنا هغی جملی : فردی آزادی ي دملکيت) ت وی ي دعقيدی له 
ا يه االسالميه ي دکترعثمان  او عبادت آزادی ي درنی اوزده کړی او...... حق) الدمقر

 ( . 23خليلي ص
 دبحث طریقه : -48

هانوله ډلبندۍ څخه  په سالمی شريعت کی د عمومی حقوقو په څيړنه کی دحقوقپو
و  پيروی کوو ترڅود سالم په سيوری کی له دی حقوقو څخه د افرادو دبرخمن ت

 اندازه ووينو. پردی بنسټ دا مبحم په دوه مطلبونو ويشو:
 مساوات .-1
 ازادۍ .-2

 لومړی مطلب
 مساوات

 په سالمی شريعت کی دمساوات ځای ځايګی : -49
هم اصل دی او اسالم دبشر ټول افراد په دی اصل  په سالمی شريعت کی مساوات يوم

هغوی لوړتيا دصال ح اوني  عمل او احسان کی مساوی بولی او يو پربل باندی د
 پربنسټ چی ترسره کوی يیي ټاکی . هللا تعالی په قرآن کی فرمايی :

ژباړه : ) بيشکه پيدا کړی مويي ) ټول اصالٌ( له يوه سړی ) يعنی آدم څخه (او له 
يوی ښځی ) يعنی حواڅخه ( اوګرځولی مويی څانګی ي څانګی او قبيلی ي قبيلی دپاره 

سره ي بيشکه چی معززاومکرم له تاسی څخه په نزد دهللا  د دی چی وپيژنئ يوله بل
د  لرونکی ستاسی دی ي بيشکه  چی هللا ښه عالم ډيرخبردار دی ( ) د  ډيرمتقی ا

آيت( . پردی اسا  بنی آدمان له يوه واحد اصل څخه مينځ ته  13-الحزرات سورت 
وبل وپيژنی او د دی راغلی دی او په ملتونو او قبايلو کی نه دی ننوتی بی له دی چی ي

همکاری وکړی . نه دا چی په  پيژندلوپه سيوری کی له يوه بل سره مرسته او
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ال  واچوی او  خپلونسبونو باندی ووياړی او د دی وياړلوپه اثر هلم او تيری ته
و ( اوقبيلی پربنسټ دامتيازغوښتنه ونه کړی . په دی دليل  دنژادي اصالت) اصيل ت

هلی م او رنګ نازيدل له  اسالم غوښتی دی چی جا رم ( او په نس ربيت ) تع ع
هغه څه پراسا  چی دغوره  مينځه يوسی او دانسانانو ترمينځ دلوړتيا معياراوميزان د
هغه څه چی له صالحواعمالو) کړنو( ځينی يی  السه کوی او  صفتونوڅخه يی ت

و  کی پر هيموڅخه يی په خپل ځان اور هغه څه چی دتقوا له مفا هم  ځای راوړی او
 لری ي ټينګ کړی دی .

په شريعت کی د مساوات اصل ژوری جرړی لری او ښکارندی يی کوالی شو د 
هغو له مينځه دوه مورده يعنی د  شريعت په ډيرواحکامو او اصولو کی ومومو چی د

 قانون په وړاندی مساوات او دقضاوت په وړاندی مساوات شرحه کوو.
 

 دقانون په وړاندی مساوات : -50
هغه څه دی  دقانون په وړاندی مساوات د مساوات د اصل له ښکارندوڅخه دی او دا 

چی سالمی عدالت پری امرکوی. له دی امله قانون پرټولواجراء کيږی پرته له دی 
رم ي شتمنۍ ي خپلوۍ ي دوستۍ او حتی عقيدی او نورومواردو  چی دمليتي رنګ ي من

کوم امتيازپه پام کی ونيول په سبم ي چی دخلکوپه مينځ کی داختالطالمل ګرځی ي 
 شی .

په صحيح حديم کی راغلی دی . ژباړه : په  تحقيق سره له تاسی څخه وړاندی 
غالکوله  هرکله به اشرافو د دوی په مينځ کی هالک شول که  قومونه په دی سبم 
غالکوله حديی پری جاری کاوه  هغوی يی خوشی کول او که کمزورو او ضعيفانو يی

غال کوالیال  می يی غوڅاوه ( ) تيسير .په هللا )ج( سوګ ا می ند که د محمد لورف
 ( .14ص 2الوصوليج

هميت : -51  دقانون په وړاندی دمساوات ا
هيواد والود رضايت  ال  موندلو کی د د دی مساواتواجراکول په خپلو حقوقو باندی په

المل کيږی او حکومت ته يی د بقا او ټينګښت د اړتيا داحس ا  د او دزړه د ډاډ
هغه د ساتنی او دوام  اعم ګرځی او په دی صورت کی دی چی د رامينځ ته کيدو ب
هرکله که دا مساوات له پام څخه وغورځول  ال  کوی . خو  لپاره دفاع او ننګی ته
شی او قانون يوازی پرکمزورو خلکو جاری شی نه پرزورواکانوي او پرنومورکو 

هغه صورت کی خل   د نهيلۍ او نااميدۍ احسا  کوی جاری شی نه پر نومياليو په 
القه يی د حکومت په نسبت سستيږی او په پايله کی شتون او نه شتون به يی  او 
هغه  ورته يوشان وی او هلم اوستم ټولنه رانغاړی ځکه حق د زورواکانو دی نه د
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هرکله که حکومت له  دخاوندانواو قدرت وروستۍ خبره کوی نه قانون . پردی بنسټ 
يت سره مخامخ  شی پايښت نه کوی له دی کبله دی چی وايی : ) تبقی دارنګه وضع

ة ( . ژباړه ) دعدل  الدولة العادلة وان کانت کافرة وتنفی الدولة الظالمة ولوکانت مسلم
دهلم حکومت به له منيځه  هم دکفرحکومت وی او  حکومت به وپائيږی که څه 

 والړشی که دمسلمان حکومت وی ( .
 
 

 بیلګوڅخه :دمساوات له  -52
د قانون په وړاندی دمساوات داصل د اجراکولو له بيلګوڅخه کوالی شو دا مورد بيان 
مرر د  کړو چی د حضرت عمربن الخطا  رضی هللا عنه د خالفت په زمانه کی د
والی عمروبن عاص زوی دمررله قبطيانوڅخه ديوه مخ چی د آ  ځغلولوپه سيالۍ 

هغه څخه مخکی شوی ؤ ي په څپي هم د وخت خليفه يعنی کی له  ه . نوموړی  ه ړه ووا
هم دعمر وعاص اوزوی  حضرت عمررضی هللا عنه محضرته شکايت وکړ. خليفه 
هال چی يی حضورته ورسيدل شکايت کوونکی يی  پسی يی استازی واستوه کوم م
هلی يی ؟  هماغه کس دی چی ته يی و خپل حضورته وغوښت اوويی فرمايل: آيا دا

هو. ويی فرم هلوپيل وکړ ترڅوچی آرام يی ويی ويل:  ه . سړی په و ه هغه وو ايل: 
ه  ه وموند . حضرت عمر رضی هللا عنه ورته وفرمايل: )داداشرط زاده  زوی ښه  وو
( بيا يی عمر وعاص ته مخ واړاوه او ويی فرمايل: )منمکم ياعمروتعبدتم النا  

هاله دی خل هاتهم احراراٌ( ژباړه: ) ای عمرو له کوم م   په خپل مريی وقدولدتهم ام
هغوی آزاد نړۍ ته راوړی دی ( .)  و  نيولی دی په داسی حال کی چی ميندويی  ت
هره ليکنه . د) المسلمون(  التشريذ االسالمی ي خواصه ومراحله ي د استاد محمد ابی ز

ه مزله کی د ده يوه مقاله ي شماره )   (38ص 25(مزلد 21پ
 د قضاوت په وړاندی مساوات : -53

هيوادوال دمحکمی د قضاوت په وړاندی مساوی دی . له په سالمی ح کومت کی ټول 
ه او  هغه سرپرستی منلی ده او په اجرائيوی پايلوي د دعواوو په اقام دی امله چی ټولو د
روصو په تطبيق او احکامو په اجرا او  د مرافعی اصولو او داثبات په قواعد و او دن

و   هيڅ ينکی له يوه فرد سره دبل ترمشخړی د اړخونو په مينځ کی دعدالت په وج ځه 
هغه په وړاندی په قضاوت  توپيرشتون نلری . حتی دښمنان دعدالت په سيوری کی د
الم د بريالی توبونو اساسی کرښه ده (.  و  ته رسيږی )چی دا او عدالت کی برياليت

هکله فرمايی : ژباړه ) ای مومنانو! د هللا لپاره) په حق باندی ( محکم  هللا تعالی په دی 
اعم کوی تاسی  اط سره اونه دی ب ر هدان) اوسئ ( په عدل او ان والړاوسئ او شا
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اط  ر نراط(  به ونه کړئ ي عدل) ان دښمنی ديوه قوم په دی باندی ي چی عدل) ا
همدا) عدل( تقوی ته ډيرنږدی دی ( ) دالمائدة سورت ي  همدارنګه  -8وکړئ (  آيت ( 

يانو! ای حاکمانو! ( دخلکوپه مينځ کی حکم فرمايی : ژباړه ) اوکله ي چی )ای قاض
نراط سره حکم وکړئ ( )دالنسض سورت   -58 –کوی ي نو) هللا امرکوئ يچی ( په ا

 آيت ( .
هال  هغه ځايه دی چی د افراد و ترمينځ د قضاوت پرم دقضاوت په وړاندی مساوات تر

هغه لي  کی چی حضرت هغوی ته په کتوکی بايد برابری مراعات شی .په  عمر  او 
طا  رضی هللا عنه يی ابوموسی اشعری رضی هللا عنه ته ليکی ي راغلی دی :  بن الخ
ي  فی حيف   ذ شر ه  وقضائ  حتیاليطم ) آ  النا  فی مزلس  وفی وج
دل  ( ژباړه: ) دخلکوپه مينځ کی ي په خپل مزلس کی اوپه  ي  من ع الييق  ضع

و زورواکی په ستم کی له کتوکی دی او په قضاکی دی برابرعمل وکړه ترڅومخورا
تاڅخه په  معه کی ونه لويږی او کمزوری ستا له عدل څخه نهيلی او نا اميده نشی . 

اعالم الموقعين ي ج  ( او دا دمساوات ډيرلوړحد دی چی نننی قوانين 72ص 1( )
 التراوسه ورته نه دی رسيدلی .

 دوهم مطلب
 داشخاصو آزادئ

 لومړی : فردی آزادئ
 ف :دهغوی تعری -54

هانو په اندفردی آزادی دارنګه تفسيريږی چی فرد دتګ راتګ آزادی ولری ي  دحقوقپو
هرډول تيری څخه خوندی وی او څوک د ده دنيولو ي مزازات کولو يازندانی کولو  له 
همدارنګه د حکومت له قلمرو څخه د  اجازه د قانون له غوښتنی پرته و نه لری . 

ۍ ځينی برخمن وی ) القانون الدولی الخاص بهرکيدواو بيرته راستنيدو له آزاد
مرری ي دکترعزالدين عبدهللا ي ج   ( .287ص 1ال

 فردی آزادی دشريعت په متن کی ده : -55
هغه څخه پراخه په  هان يی وړاندی کوی حتی له  فردی آزادی په دی معنا چی حقوقپو

هغه تيری هل م ګڼل کيږی سالمی حکومت کی دفرد لپاره په پام کی نيول شويده او پر
چی اسالم ستم کول  په مطلقه توګه منعه کړی دی . د متزاوزينو )تيری کوونکو( په 
باره کی د مزازاتو په اجراکولو او سالمی مخه نيوونکو قوانينوکی دقت او ځيرتياي 
هغوی جسم اونواميسو ته ي د سالمی حکومت ننګه له فرد څخه  دخلکوژوندانه او د

هغه دژوندانه ي جسم ا و نامو  په وړاندی الروښانه کيږی .) د دی عقوباتواو د د

ACKU



 قضاء فرد اوحکومت په سالمی شريعت کی
  

 
53 

 

تشريذ دحکمت د الزياتی څيړنی لپاره دی د) المدخل الدارسة الشريعة االسالميه 
هغه وروسته مخونوته مراجعه وشی ( .48(کتا    م اوله 

دا مزازات چی د متزاوزينو لپاره په پام کی نيول شويدی په ش  اوګومان سره 
مزازات يی پرانسان نه ج اری کيږی . ځکه اصل د رمی پربرائت دی . له دی امله 

هغه اندازه چی  هم پر هغه  جايزنه دی . مګردا چی جرم يی په اثبات ورسيږی ي چی 
مزرم فرد څخه بل چاته  هم مزازاتو ته له  سالمی قانون ورته اشاره کړيده ي دی . او

هغه مرتکم شوی نه دی سرايت نه ورکول کيږی . هللا  تعالی فرمايی : ژباړه ) چی د
 آيت ( . -15 –اونه اخلی هيڅ اخيستونکی دبل چاد ګناه پيټی ( ) د االسرا سورت 

ا  کړی ده اود پنداو  قرآن کريم له يوه ځايه بل ځای ته په تللو کی د فرد آزادی مب
هغه ته رابولی . هللا تعالی  عبرت اخيستلو او دمال د ال  ته راوړلو په نيت ي خل  

مايی : ژباړه : ) آيانونه ګرځی ) داکافران ( په ځمکه ) ملکونو( کی نوو دی وينی فر
هغو) دروغزنانو( چی  ه ( د ) په نظردعبرت سره ( چی څرنګه ؤ عاقبت ) آخره خاتم

همدارنګه فرمايی :  -119-پخوا تيرشوی دی له دوی څخه ( ) ديوس  سورت  آيت ( 
حالل رزقه  د دغه ) هللا ( ژباړه ) نو ځئ ګرځئ په ا رافو د دی ځمک ی او خورئ له

مل   او خاص دغه ) هللا ( ته بيا ژوندی راپورته کيدل ستاسو دی پس له مرګه ( ) د ال
هم  – 15-سورت  هرڅيز چی هللا تعالی مبا  کړی وی سالمی حکومت يی  آيت ( . 

هغه کی تګ راتګ  او سفرد فرد لپاره آزاد دی مګر ا  بولی له دی امله په  دا چی مب
هماغسی چی  اړتيا پيښه شی چی د دی غوښتنه وکړی دا حق له افرادوڅخه سلم شی 
طا  رضی هللا عنه له مدينی څخه د  الم خليفه حضرت عمربن الخ دا

هغو له   اصحابودلويانوديوه شميرله وتلو ځينی مخنيوی وکړ ترڅووکوالی شی د
المشورو برخمن شی .  رايواو 

 
 

 ت څخه دحکومت مالتړ:دفرد له کرامت او عز -56
له فرد څخه  دحکومت التړ دتيريو په وړاندی د ده له ژوندانه ي جسم او نامو  څخه  
په ننګه پوری محدودنه دی بلکی لمنه يی له سپکاوی او خوارګڼلوځينی د انسان 
دکرامت او عزت ترساتلو پوری پراختيا مومی . له دی امله حکومت ي فرد نه  رليلوی 

ق بايد دعزت او د ده د ر هم چاته ورنه کړی ي ځکه مسلمان شخ ليل کولو اجازه به 
خاوند او محترم وی . هللا تعالی فرمايی : ژباړه : ) اوخاص هللا لره دی عزت او غلبه 

آيت ( د فرد په  -8-او د ده رسول لره دی او مومنانولره دی ( )دالمنافقون سورت 
پلواک کس پرته بل څوک ي د سالمی رليل کولو کی هيڅ خيرنه شته ي دسترپتمن خ
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رسالت د په غاړه اخيستو وړتيا نه لری پردی بنسټ سالمی حکومت دعزت معناوو 
هماغسی چی هللا تعالی يی غواړی دمسلمان په وجود کی پالنه  ورکوی او له  ته لکه 
هغه څه څخه چی تاوانی يی کړی يا ورسره په تضاد کی وی مخنيوی يی کوی . 

ال تضربوا  حضرت عمر بن طا  رضی هللا عنه خپلو چارواکوته داسی وايی : ) خ
هغوی  هغوی درلت ال مل شئ او  هئ چی د ه و هم( ژباړه ) مسلمانان م المسلمين فتم لو

هال چی راټولي هغه م دل دخلکو په مينځ ته امرکوی چی دح  په موسم کی حاضرشی .
هغوی ته يی فرمايل : ژباړه ای خلکو کی يی وينا کول هيڅکله می خپل عمال ) ه او 

پوستکی( وباسی او نه دی دراستولی چی ستاسی پوټکی )مامورين ( ستاسی په لوری 
هغوی می ستاسی په لوری درليږلی دی ترڅوستاسی  ستاسی مالونه دځان کړی بلکی 
هرچا که له دی  ترمينځ  قضاوت  وکړی او غنيمتونه ستاسی په مينځ کی وويشی . 

 (.293ي ص3()  بقات ابن سعد ي جئدی يی ودريږپرته کړنه وکړه په وړان
هم له خپلو دندوڅخه د فرد دکرامت او عزت په مراعاتولو کی  که چيری حکومت 

هرډول مر ق به له  يتو  ته په اړايستلواو ئپاتی راشی ي جوته  ده چی مسلمان شخ
هرډول پستۍ او  رليل کيدو ځينی سرغړونه وکړی . ځکه د ده عقيده نوموړی له 

تو  څخه ژغوری او دا اعتقاد دی چی نوموړی ته يی له هللا سره پيوند ورکړی رليل
هيڅوک دارنګه لوی اوسترنه وينی چی تری ډارولری او پروړاندی يی  دی . او 
سرښکته کړی . او له څښتن تعالی )ج( څخه پرته بل څوک د لمانځلو وړنه بولی . له 

اړمن او محتاج دی او د دی استحقاق هللا پرته ټول بنده ګان دی او دالهی د ارادی 
اولياقت نه لری چی څوک خپل ځان ورته رليل کړی او تری وډاريږی . ځکه مسلمان 
ره ګرځولی ده او روانده له ده  خپله چاره هللا ته تسليم کړی ده او ده ته يی لمانځنه خال

هغه څه  چی د سالمی حکومت لپ اره پرته بل ته سرښکته او بندګی يی وکړی . او 
فر  کيږی دا ده چی فرد وکوالی شی د سالمی عقيدی سره سم خپل ژوندانه ته 
ادامه ورکړی ي او سالمی عقيده د دی غوښتونکی ده چی مسلمان پتمن وی نه رليل او 

هلی ځلی وکړی .  حکومت بايد دفرد دعزت او کرامت د خونديتابه لپاره 
 دغیرمسلمان لپاره فردی ازادۍ : -57

هکله  دغيرمسلمان هم په دی  ها وو هم فردی آزادۍ په پام کی نيول شويدی . فق لپاره 
هغه څه چی زمونږ  هم مالنا وعليهم ما علينا( : ژباړه :)  يوه قاعده بيان کړی ده : ) ل
هماغسی  هرڅه چی پرمونږ دی ( . او هغوی دی  هم دی او پر هغوی لپاره  لپاره دی د

هغوی : ) انمابملواالززية چی حضرت علی بن ابی  الم رضی هللا عنه فرم ايی 
هم کدمائنا( ژباړه لتکون اموالهم کض هغوی جزيه ورکړه ترڅومالونه موالناو دماؤ   ( :

يی زمونږ دمالونو په څير او وينی يی زمونږ دوينو په څيروی ( )الکاسانی 
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( . په حقيقت کی غيرمسلمان دشريعت دمراعات 445ص8ي المغنی ي ج111ص7يج
په سيوری کی له سترعدالت ځينی برخمن دی . له پيغمبرصلی  او دحکومت دالتړ

رمه ي ومن  هللا عليه وسلم څخه په يوه  حديم کی راغلی دی : ) من اری رميافضنا خ
هرڅوک چی يورمی فرد وځوروی زه  ة (:  ژباړه )  رمته يوم القيام رمه خ کنت خ

هم و هرڅوک چی زه يی دښمن اوسم په قيامت کی به  هغه دښمن يم او رسره دښمن د
رغيري سيو ی ج ذ ال  (.473ص2وم( .) الزام

ها ووڅخه د دوی له   دغيرمسلمان په اړوند د پيغمبر)ص( دسپارښتنی په رڼاکی ي له فق
هکله صريح اقوالي وارد شوی  اجم کيدو او دځورولو دحراموالی په  ننګی او التړدو

هرڅوک چی پردو ها وو څخه وايی :  ه  –ی دی . د قرافی په نامه يوله فق هل رم هلم  –ا
هغوی ديوه دشرط په باره کی غيبت  اوتيری وکړی که دناوړه کلمی په بيانولواو يا د
هغه د  هغوی په ځورولوکی ګډون او مرسته وی ي د هللا او د هرډول ځورول يا د يا
رسول صلی هللا عليه وسلم دين او اسالم يی ضايذ کړی دی ( ابن حزم په خپل کتا  ) 

هل حر  د ده پرضد  مراتم الجتماع ( هل رمه وی او ا کی فرمايی :) که څوک ا
هغو  هډوکوله  م ده له وسلی سره حتی دحيواناتو دپښی په  زمونږقلمرو ته ننوځی واج
هغه څه ځينی  هغه څخه په دفاع کی خپل ځان قربان کړو. د سره جګړی ته ووځواو له 

له دی صورت پرته په دفاع کی چی د هللا تعالی او دده درسول په رمه کی دی او 
هغوی تسليمول د رمی ژمنی )عهد( او تړون ته بی اعتنايی ده ( ) الفروقي  دښمن ته د

 ( .13ص3قرافی ي ج
هم : دعقیدی او عبادت آزادی  دو

ه منلوکی هیڅ اجبارنه شته ( :  -58  الاکراه فی الدین ) د دین پ
ونه مزبوروی که څه لاسالم انسان دخپلی عقيدی تغييرولواو اسالم ته په غاړه ايښود

هغه دمنلولپاره د اجبارپه معنانده ي بلکی  هغه لوری ته رابولی . خو دابلنه د هم انسان د
هغه مزبورول بل څيزي لومړی موردجايز دی خ همه اسالم ته بلنه يوڅيزدی او پر و دو

. هللا تعالی داسالم لوری ته دبلنی په اړوند داسی فرمايی : مسئله ممنوع او ناروا ده
( دخپل ر  لياری ته ) چی توحيداو اسالم دی ( لنه کوه ) ای محمده خلکوته) ب :اړهژب

په حکمت) دقرآن په محکموخبرو( سره اوني  پند سره او مباحثه کوه له دوی سره ) 
هغه ډيره ښه وی() دالنحل سورت  هغی )  ريقی سره ( چی   -125-په ښه ډول( په 

هکله دارنګه فرمايی : )په ) منلود(  دين کی هيڅ زورنه شته  :ژباړه آيت ( د اجبارپه 
ه الره ) دايمان( له هی ) کفر( ځنی ښکاره شوی ده ي په تحقيق سره سم .( )دالبقره ګمرا

هغه قواعدو له جملی څخه چی په سالمی شريعت کی ټاکل  -256 –سورت  آيت ( د
هغه څه چی لمان هغوی او ځی يی شويدی دا دی چی : )نترکهم ومايدينون( ژباړه ) 
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(. پردی بنسټ  سالمی حکومت په خپلو عقايد واوعبادتونو کی له ريږدويیپ
غيرمسلمانانو سره کارنه لری . دنزران خلکو ته دپيغمبرصلی هللا عليه وسلم په لي  

دنزران او شاوخوا اوسيدونکی يی دخپلو مالونوي دين او )کی راغلی دی : ژباړه : 
هغه څه چی  هر په واک کی يی لری د هللا په پناه او دهللا د رسول پيرودلو او پلورلو او

س  ي ص هم په 91او پيغمبرمحمد په رمه کی قرارلری . ( )الخراج يالبی يو ( او  
سالمی ښارونوکی داسی کليساوی او کنيسی شتون لری چی دسالمی حکومت په 

هم دحکومت له خوا ورته کوم زيان  يالبيلودورانونو کی نه دمسلمانانو له لوری اونه 
هغو د پيروانو لپاره يی په  التړاوننګه کړی ده د نه دی رسيدلی بلکی حکومت تری 

 هغوی کې د عبادتونود سرته رسولوامکان برابرکړی دی .
 په لوړه کچه دعقیدی آزادی : -59

رورنه کيږی هيڅ  په سالمی فقه کی د عقيدی آزادی په داسی حد کی ده چی داسی ت
دی کچی ته رسيدلی وی . امام شافعی دغيرمسلمان زوجينوڅخه قانون اوبل پروګرام 

الط  ديوه داسالم راوړلو په مورد کی ي اسالم بل زوج ته نه وړاندی کوی دحنفيه پر
هغه په عرضه کولو ) وړاندی کولو( معتقد دی  چی دحزت داتمام ) اولتيماتوم ( لپاره د

مام شافعی دوينا له مخی : ژباړه ) په دی وړان هغوی تيری . د ا دی کولو کی مونږ پر
کووي په داسی حال کی چی د رمی د قرارداد په تړلوسره  مونږ ملزم شوی يوچی 

ر  الکنزي زيلعیي ج هغوی تيری ونه کړو( ) ش مام شافعی په  174ص ۲پر ( . دا
هغی يو ډول يرغل  هغه زوجی ته چی مسلمانه شوی نده پر نظرداسالم وړاندی کول 

ه اجبارانګيرل کيږی او جايزندی . وينوچی په سالمی فقه کی اود اسالم دمننی لپار
 دعقيدی آزادی په لوړدريځ کی قرارلری .

 دمرتدمجازات دعقیدی له ازادۍ پوری کوم تړاونه لری : -60
هغه څه چی مو وويل نه ښايی دمرتد ياله اسالم څخه دوتلی ) خارج شوی ( له 

هغه څه مسلمان دمزازاتو له مسضلی سره ګډ )خلر ( ش ی ځکه دا پخپله يوه مسضله ده او 
الم يی  هکله وويل بله مسضله ده . مسلمان په دی دليل چی ا چی مودعقيدی د آزادۍ په 
هغه پراحکامواو عقايدو پابند وی اوکه چيری مرتدشی خپل تړون  منلی دی ي بايد د

هغه اوالتزام يی په پام کی نه دی نيولی او له حکومت سره يی خيانت کړی دی ا و پر
هماغسی چی په حقوقوکی  مزازاتو وړدی  باندی زړه ورشوی دی . له دی کبله د 
هغه څه چی پری پابند وی له مينځه يوسی د مزازاتو  هرکله که يوڅوک  مشهوره ده ي 

 وړدی .
 درییم: د استوګنځی درناوی :
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په سالمی حکومت کی ي فرد  داستوګنځی له درناوی ځينی برخمن دی او  -61
هغه له اجازی او رضايت پرته د ده  هيڅوک اوسيدوځای ته نه ننوځی . ځکه د دد

اشخاصواستوګنځی د ده دکورنۍ دټيکاو) استقرار( ځای او د ده داسراروځای ځايګی 
دال  اچول دی چی جايز ندی . په قرآن  ق ته هرډول تيری پخپله شخ دی او پری 

ق کريم کی د افراد وله اجازی پرته کورته دننوتلود ممن هکله صريح ن وعيت په 
 شتون لری .

هغوکسانو چی ايمان يی راوړی دی ) يعنی ای مومنانو( مه ننوځی   ژباړه : ) ای 
هغه پوری چی ) اجازه وغواړئ  هغو( کورونوته چی غيروی ستاسی له کورونو تر (

هل ددوی ي دغه  او( سره وغږيږئ ) له بهره اوارن واخلئ ( اسالم واچوئ پرا
استيمان( ډير غوره دی تاسی ته ) له بی اجازی ننوتلوڅخه ښايی چی اخباراوستاسی )

په دی کورونو کی څوک )  ئتاسی پند واخلئ ) په دی سره( پس که چيری ونه موم
هغه پوری چی ارن وکړی  ئچی اجازه درکړی ( پس  مه ننوځ په دی کورونو کی تر

په وخت کی ( چی شی تاسی ته ي اوکه چيری وويل شی تاسی ته ) د اجازی غوښتلو 
) او دننوتلوسعی مه کوئ ( چی دغه بيرته ګرځيدل ډيرغوره ) اوپاک (  ئبيرته وګرځ

هغه کارونو چی کوئ يی ښه عالم دی )اوجزن درکوی ( )  دی تاسی ته ي او هللا په 
 آيتونه ( 28-27دالنورسورت 

 څلورم : دکارآزادی
 دفرد لپاره د کاردآزادۍ محدوده ) چوکاټ ( : -62
هغه مهاله چی مشروع وی محترم دی پيغمبر صلی هللا عليه کار کول په شريعت کی تر

هغه خوړوڅخه غوره وی چی  فرمايی ژباړه ) انسان هيڅ خواړه نه خوری چی له 
ال  په زحمت  يی تهيه کړی وی . په تحقيق سره ي د هللا تعالی پيغمبر داؤد  دخپل

دی امله  فرد کوالی شی په سالمی  )ع( دخپلال  له تڼاکو څخه ډوډۍ خوړله ( . له
حکومت کی ځينی کارونه لکه سوداګری ي صنعت او کرنه )زراعت ( سرته ورسوی 
هغه څه څخه چی شريعت حرام کړی دی ځان وژغوری لکه  ر   له  . په دی ش
ا  ګڼل شوی دی ي خالقی ارزښتونه  هغه کارونوکی چی مب دسودمعاملی ياو په 

نو سره نوروته تاوان ونه رسوی چی سالمی دولت مراعات کړی او په دی کارو
هرکله که فرد مشروع کارته اقدام وکړی ي ميوه يی د ده نګه )  منعه کړی دی . 
السه شويده . هللا تعالی  ق ( حق دی ځکه د ده دخپل کوښښ او زيارڅخه ت خال

هغه شی ( چی کړی يی  فرمايی: ژباړه : )اوبله داچی نشته هيڅ انسان لره مګر) جزا د
 آيت ( . -39 –دی ( )د النزم سورت 

مامورینو) عمالو( له سوداګرۍ څخه مخنیوی وکړی -63  :حکومت باید دخپلو
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ا  کارونو له ترسره کولو څخه را وګرځوی مګر په ) روانده چی حکومت فرد  دمب
هغی جملی ده د مامورينو له سوداګرۍ اودشتمنيوله  شرعی دليل سره . له 

همدی راټولولوڅخه مخنيوی  ترڅو دخپل قدرت او نفور په وسيله زياتی ونه کړی . په 
هغه اموالو په مور د کی چی دليل حضرت عمربن الخطا  رضی هللا عنه خپل واليان د

اوکه چيری کوم يويی ويل ماتزارت کړی دی او ګټه می  له دوی سره ؤ محاسبه کوله
رۍ لپاره استولی نه کړی ده عمر ورته فرمايل: په تحقيق سره مونږ تاسی د سوداګ

رطفی الزرقاي مزله  المسلمون  المح الشرع االسالمی ي استاد م  -7شماره يواست ) 
 (.48ص
 له کارڅخه اعتصاب : -64

هغه کاردسرته رسولو له حق څخه  چی ورسره مينه لری ي  هال چی فرد د هغه م
هروخت يی وغوښتل خوشی يی کړی ) پری يی  هم لری چی  برخمن وی ي دا حق 

و  دی چی عمومی ګټوته تاوان ونه رسوی . له دی کبله ږد ی ( خودا حق پردی مشر
االمر کسبګران او صنعتګران چی د کارله سرته  ها وايی ) جايزده چی او لی فق
هغوی صنعت اوکسم ته اړوی ي د کار په سرته  ل  د رسولوڅخه ډ ډه کوی او خ

ر  ورته اجوره )مزد( ورک ړی ( )الطرق الحکميةي رسولو ملزم کړی او دورځی په ن
( له دی امله په سالمی حکومت کی دکارګرانو په وسيله دکارڅخه د 14ابن قيم ي ص

عمومی اعترا  لپاره دمننی وړهيڅ دليل شتون نه لری . ځکه دا اعترا  د توليداتو 
المل ګرځی . که چيری وويل شی چی  دمعطل کيدو اوعمومی ګټوته د تاوان رسولو

نراط په مراعاتولو کی د هغه داجورودانډول يز کيدو په لوری کی له کارګرانوسره د ا
کارفرمايانود اړ ايستلو لپاره يوه وسيله ده ي داخيرغوښتنه په سالمی حکومت کی 
ل  دی ترڅوعدالت اجرا کړی اودعدالت له  ځای ځايګی نه لری ي ځکه حکومت مک

هغه کارګران چی په حکومتی شکيالتو  عادالنه موخوځينی يوه دا ده  کی کارکوی
هم په کارمشغول دی ي واجبه ده  هيوادوالو په وړاندی  السه کړی . که دخپلو اجوره ت
هغه له تاديه کولوڅخه  عادالنه اجوره ورکړل شی اوکه چيری د هغوی ته چی 
سرغړونه وکړی سالمی حکومت دعدالت د اجرا لپاره  مداخله کوی او دلته ده چی 

اونه کارفرما او په پايله کی د ټولنی چاری له په ټپه  نه کارګرضرراو تاوان مومی
 دريدو او ګډو ډيدو څخه خالصون مومی او پياوړی کيږی .

 پنځم دملکیت آزادی
 دملکیت پرحق دشریعت  اعتراف : -65

اط  الم شريعت د فرد لپاره د ملکيت پرآزادۍ او په مالکيت کی د ده پرحق اعتر دا
هغه په محترم ګڼلوامرکوی او تيری پری له لری او داحق د درنښت وړبولی ا و د
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هغه پرفاعل دنيوی  هونو ځينی ګڼی او د تيری کوونکو دمخنيوی لپاره د کبيره ګنا
 مزازات جاری کوی .

 دمالکیت بندیزونه ) قیود( . -66
ررط حق په  مال  دت سره له دی چی شريعت د مالکيت حق او په ملکيت کې د 

هغه رسميت پيژنی ي دا حق د پيدايښ ع ) بخښلو( او له  ت په سرچينه ي پراختياي بخش
هغه کی لریي مقيد  څخه په نفقه ورکولو او لګولوکی اوحق او حقوق چی نوريی په 
هغه څه پربنسټ چی شريعت ټاکلی دی  الملونه د کوی . ددی حق دمينځ ته راتل

البيلوبڼوله مشروع کاري ميراث او عقود) قراردادونه ( څخه له  عبارت دی له : په ب
غاليچوراوتاالن ي جواری)قمار( ي  هغه څه چی شريعت حرام کړی دی لکه دی کبله 
دقدرت په وسيله زبيښاک ي بډی )رشوت(ي سود او داسی نورد مالکيت مينځ ته 
هرکله چی ديو انسان شتمنی ديوه شرعیالمل پربنسټ ثابته  راوړونکیالملونه ندی .

ررط وکړی او هغه کی ت په شرعی الروچاروسره چی حرامې نه  شی کوالی شی په 
هغه ته دغولونی ي سود ي  هغی ته پراختياورکړی نو دده لپاره جايزه نده چی  دی 
احتکاراو داسی نوروپه وسيله چی دشريعت له احکامو او خالقو سره توپيرلری ي 

 زياتوالی ورکړی .
کولو وروسته د مالکيت حق ته له احترام سره سره شريعت  ي دعادالنه خساری له ور

هغه اخيستل جايزبولی . رلحت له مخی ي د  داړتيا او شرعی م
هغی جملی  اجم کړيدی خورازيات دی . له  هغه حقوق چی شريعت په مالکيت کی و
دنږدی کسانو نفقه ي زکات او داړوکسانو سره مرسته ي  چی کله د زکات موارد 

هغوی اړتياوی نه پوره کوی او په بيت المال کی پانګه شت هغوی د ون نلری چی د 
هغه ته رابولی . هماغه مورد دی چی دسالمی مرستی ټولنه   اړتياوی پوره کړی . دا 

 شپږم : دفکرآزادی
 په شریعت کی د دی آزادۍ ځای ځایګی : -67

دفکرآزادی دفرد دحقوقو له جملی څخه ده چی په سالمی حکومت کی په 
هغی څخه  هميت او دريځ کی قرارلری . له  کمول دحکومت لپاره جايزندی  خورالوړا

هغه له پامه وغورځوی ...... ځکه د فرد د فکری  هم رواندی چی   او دفرد لپاره 
ق په وسيله د اسالم د  اوانسانی موجوديت )شتون( لپاره اړين دی او دمسلمان شخ
فرايضو د په ځای کولو لپاره الزم دی .....په معروط امراوله منکرځينی نهی داسالم 

همو فرايضو څخه دی او رښتياينه ) تحقق ( يی د فکر دازادۍ دشتون له خورام
غوښتونکی دی . په قرآن کريم کی د په معروط امراوله منکر څخه د نهی په مورد 

 کی دارنګه راغلی دی.
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ط  ژباړه : قسم دی په عرر ي چی بيشکه انسان خامخا په زيان کی دی ) دعمرپه صر
هغه کسان چی ايمان  کولوسره په فانيه ؤ مطالبوکی ( ي مګر) خوزيان کاران نه دی ( 

يی راوړی دی اوکړی يی دی ښه ) عملونه ( او وصيت يی کړی وی يو له بله په حقه 
ريبت او  سره چی ايمان دی اووصيت يی کړی وی يو له بله په صبر) په  اعت او م

ريته ( )دوالعرر سورت  اتی ځينی آيتونه ( ژباړه : ) اومومنان او مومن 3-1 –له مع
د دوی دوستان دی دځينونوروي او په ايمان کی ټول سره يوشان دی ( حکم کوی په 
نيکيو) چی د هللا او د رسول هللا ا اعت دی ( اومنذ کوی له بديو چی ) د هللا او 

( ژباړه :) اوتل( دی آيت -71-فت دی ( ) دالتوبه سورت درسول هللا )ص( څخه مخال
ط بولی اوامرکوی په ) نيکۍ( وی يوه ډ له له تاسی ي چی  خل  دخير)اسالم( په  ر

خل ( له منکر) بدۍ ( څخه () دآل عمران سورت  آيت  -114 –سره او منعه کوی ) 
هرکله که له تاسی څخه کوم يو ناوړه  ي  کی راغلی دی چی :ژباړه :  ( په حديم شر

ال  يی ليری کړی ي که يی ونه شول کوالی په ژبه دی يی منعه  کاروليده بايد په
کړی اوکه يی ونه شول کړای په زړه کی دی ترې بديوسی) ناخوښه دی وی ( او دا د 

ي  اوکمزوری پړاو دی (.  ايمان ډيرضع
ريحت  کول  هغوی ته ن و  او پرچارواکو دڅارنی له حق څخه  دفرد برخمنت
المل دی  و  ررفاتو نيوکه ي دا ټول دفکرله ازادۍ څخه د فرد د برخمنت هغوی پرت اود

. 
هغی جملی مناقشی )  السه کيږی له  هغه ت هغه څه چی له  دشورا داصل بيانول او
هم دفکر د آزادۍ د درلودلوالمل دی . له دی  مزادله کول( او د انتخا  دحق درلودل 
امله د شورااجراکول دفکرله آزادۍ پرته شونی ندی . دعبثواو شرمناکه چارو څخه دا 

فاده مقدره کړی خو دفکر پرآزادۍ يرغل دی چی حکومت په چاروکی له شورا است
 وکړی او له افرادو څخه يی سلم کړی .

هرکله کی  المی حکومت چارواکو په افرادو کی د آزادۍ فکر ته پالنه ورکوله او دا
هغوی يی نيوکه کوله. هغه په شاتګ کاوه پر  يی له 

طا  رضی هللا عنه ته وويل  ژباړه : ای عمره له هللا  يوه سړی حضرت عمربن الخ
هيڅ  تعالی څخه ويره وکړه ( بيايی وفرمايل: ژباړه : ) اګاه اوسی چی دا وواياست ي 
هغه ونه واياست اوهيڅ خير به زمونږپه مينځ  خيربه ستاسی په مينځ کی نه وی که 
هرډول خيرغوښتنی او په  هغه ته غوږونه نيسو .( داتق هللا عبارت په  کی نه وی که 

په نهی شامل دی چی دا ټول د دی غوښتنه کوی چی معروط امراو له منکر ځينی 
 دفکرآزادۍ شتون ولری .

 دفکرآزادی د زړورتیا المل دی : -68
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و  لپاره يوازی د افرادولپاره د دی حق په  دفکرله آزادۍ څخه دبرخمنت
ط کافی نه دی بلکی بايد په پوره اندازه له زړورتيا او دزړه له قوت  درلودلواعترا

ق  ځينی برخمن وی او له زورواکو څخه ونه ډارشی . ځکه ويره او ډاراوسستی شخ
د عقيدی له څرګندولوځينی پرشاکوی چی دا دامت دله مينځه تللو او دالهی نررت د 
هرکله که  نه شتون نخښه ده . پيغمبرصلی هللا عليه وسلم فرمايی : ژباړه : ) 

هالم يی هالم ته ووايی چی په تحقيچی ډاريږی  له دی موزماامت وليد چی ق سره ته 
هغه صورت کی بايد ورسره مخه ښه  وشی ) پريښوول شی ( )مسند امام احمد ي  ي په 

 ( 163ص 2جلد
المل( چی دمسلمان فرد په وجود کی دزړورتيا دصفت او د زړه دقوت  هغه عامل)
ری عقيدی او په  و  کی د توحيد دخال اعم ګرځی دانسان د زړه په تل اور دپياوړتيا ب

هن کی يی هرکله که مسلمان په  ر هيمواو معنا ګانوځای پرځای کيدل دی .  هغه دمفا د
ال   هانه (  توګه وموند له چی ګټه او تاوان يوازی دهللا تعالی په ژوره او باخبره ) اګا
ي  مملوک دی چی نه خپل  کی دی او د ده له سپيڅلی رات  پرته ټول بنده ګان اوضع

تاوان اختيار اوواک نلری او دحکومت مشر او ځان ته اونه نوروته دهيڅ ډول ګټی او 
حسا  بيرته ورکړی ي  هکله بايد  هغه پرته ټول مخلوق دی او دخپلوکړنو په  له 
هغی په سبم له واکمنو  هيڅکله نه ډاريږی چی خپله عقيده څرګنده کړی اوکه چيری د
ع او ډارته الره نه ورکوی . ځکه هللا اکبريی  سره مخامخ  شی ي هيڅ ډول تشوي

 ملګری دی اجلونه  او رزقونه د هللا پ ال  کی دی نه د بل چا.
 دفکرد آزادۍ بریدونه ) حدود( : -69

هغی لپاره دارنګه  دفکرآزادی داسی نه ده چی له هرقيد اوبنده آزاده وی بلکی د
بنديزونه په پام کی نيول شوی دی . له دی بنديزونو څخه ي لومړنی يی عام بنديزدی 

هر حق استعم روالی چی د رد او دنيت خال ال رانغاړی ي چی عبارت دی له : غوره ق
يعنی د دی حق له کارولوڅخه موخه د هللا درضايت غوښتنه وی او دفکرد آزادۍ 
ورآخوا يحق ته درسيدوي ټولنی ته دګټی رسولو او دسالم دالرښوونکو او ټولو 

هماغسی چی هللا تعالی پری امرکوی خيرغوښتنه ي  په پام کی ولری  . مسلمانانو لپاره 
هن ته راځی چی د فکرآزادی پر يوبل  هم بنديز: دا بنديزد لومړی بندله معنا څخه ر دو
هغوی  هغوی د بدنامولوي د فخرکولويدرغلۍ يدنورو دمقام ښکته  کولوي رسوايی او د
دعيبونو دلوی ښودلواويا دشتمنۍ او مقام ته درسيدولپاره ترناوړی ګټی اخيستنی 

 . الندی ونه نيسی
هغه دعقايدو رعايت ي له دی امله جايزه نده  چی فرد  دريم بنديز: دسالمی اصولو او د
الندی  المتولو او  عنی هغه عقايد تر دفکرد آزادۍ په پلمه اسالم او پيغمبر او د
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المل ګرځی او  ونيسی . دا کړنی دمسلمان دمرتدکيدو او پرده دمزازاتو داستحقاق
جم نه کيږی. دفکرپه آزادۍ دليل راوړل له  مزازاتوڅخه دخالصون مو

هيڅوک نه شی کوالی د فکرد   څلورم بنديز: داسالم دخالقی ارزښتونومراعاتول ي 
السوند سره دنواميسو)ابرويعزت ( پرده څيړی کړی او خل  وښکنځی  آزادۍ په
هغوی په ناوړه کارونو تورن کړی .له دی کبله که چيری زيان رسول اوجنايت  او

 ی ي آزادی په ټپه دريږی .کاری خپره ش
 دفکرآزادی او حکومت ته زیان رسول : -70

ررفاتو کی د نظرڅرګندونه  هيواد وال حق لری په حکومتی چارواود واکمنانو په ت
ررفاتو په غلر  والی پوه شی حق لری تری ناراضه  هغوی دت هرکله د وکړی اوکه 

ا   وی خونه شی کوالی په ټولنه کی دفساد اوجنايت رامينځ ته کول دخپل ځان لپاره مب
وبولی او دخپلو نظرياتو مخالفين وځپی . مګرکه چيری د دوی له خوا ټولنی ته کوم 
ال  وانه چوی او  هغوی پرضد کوم اقدام ته فساد اوضرر متوجه نه وی حکومت به د
هغه مواردوکی چی جايز  هغه مواردو ترمينځ چی د نظر په څرګندولو کی جايزاو  دا د

م رضی هللا عنه ورته نه دی يو ب يلوونکی بر يد دی چی حضرت علی بن ابی  ال
هکله دخوارجوليد توګه جوته ده په دی حال کی حضرت علی  نغوته کوی ي د ده په 

 رضی هللا عنه ورته  وفرمايل :
) والنبدوکم بقتال مالم تحدثوا فساداٌ ( ژباړه ) له تاسی سره جګړه نه پيل کوم تر 

هی  و اري جهغوچی فساد اوتبا  ( 159-158يص ص7رامينځ ته نه کړئ ( ) نيلاال
خل  د زوراوګواښ په وسيله  هاله چی  هغه م حکومت له خپلوفکری مخالفانو سره تر
هغوی به يرغل ونه کړی .  خپلی ليدتوګی منلو ته اړنه باسی چال چلند نه کوی او پر

هګانی ريحت وکړی اودنظرياتو اشتبا هغوی ته ن يی بيان  بلکی حکومت دنده لری 
 کړی .

هال  هغه م ابی يعلی د الحکام السلطانيه په کتا  کی دخوارجو په باره کی  ليکی : ) 
هل سره يی تګ  چی خپلی عقيدی يی څرګندی کړی په داسی حال کی چی د عدل له ا
ا لوالی دوی ته بياناوه  راتګ درلود ي امام د دوی دبدعتونواو عقيدوغلطی او ب

اعت سره ملګرتياته راستانه شی ( ) امتاع االسماع ي ص ترڅوسمی عقيدی او له جم
 )پاتی برخه په بله ګڼه کې( (.111

 
 تالیف/ دکتور محمد گل )عتیقی (
 مترجم : قاضی نثاراحمد ملکزی 
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  اثر الوفاة فی العقوداثر الوفاة فی العقود
 

 مبحث ششم
 وفات وخیار) عیب، نقد ومجلس(

 فرع اول
 اول :تعریف خیار عیب واحکام عمومی آن

 خیار عیب : تعریف  
م مرکم اضافی است از قبيل اضافت مسبم به سوی سبم .  خيار عي

م  اط مراد از عيم  انچه که از اصل فطرت سالم خالی باشد وسب هاء احن نزد فق
ران مبيعه مر: نق ز خروج شی عيم عبارت است   اگردد می باشد  وبه عبارت دي

 1.ازمزرا وخلقت اصلی  ان
هاء گفته اند عيم  هل خبره درپول وثمن وبعضی ازفق چيزی راگويند که نزد تزار وا

 2مبيعه نقران را به بار آورد.
رط ويا شرع  ي  نموده اند وگفته اند انچه که بالطبذ ويا ع ها نيز چنين تعر مالکی 

 3نقرانی را درثمن مبيعه به بار آورد عيم ناميده ميشود.
رعرطسالمتی مبع ص  ممموم وبد که د هرو مام غزالی گفته :  يه را خدشه دارسازد ا

مي 4عيم ناميده ميشود . ری ويا عي ر از که است نق  آن متعارط انتفاع يا اال ارز
هد.  بکا

رور است که دررات وجنس مبيذ اشکال وايرادی  وعيم به معنی خاص زمانی قابل ت
ي  ويا چند ا اق زمانی که  ق   همانند خرابی ماشين موتر ويا نداشتن س وارد باشد 

 ست . مبعيه خانه ا
م   دوم : مشروعيت خيار عي

هاء به اين اتفاق دارند که خيار عيم جائز ومشروع است بدليل اين قول هللا جل  همه فق
إال نن تکون تزارة عن ترا  منکم (. مر 5الله که ميفرمايد: ) ه م  اينکه ترجم

 .گيرد انزام شما رضايت با تزارتى
                                                      

همام علی الهدايه  فتح - 1  .5/151القدير البن ال
 .4/71( من مزلة االحکام العدليه وانظر ابن عابدين  338الماده )  - 2
 . 2/173بداية المزتهد البن رشد الحفيد  - 3
 .2/142الوجيز للغزالی  - 4
 .29النساء ايت  - 5
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مرد ا  مي د که  اگرمشتری  به عيم علم پس از مفهموم آيت مبارکه چنين  استنب
به آن رضايت نداشت پس  تزارت ويا معامله بدون رضايت ليکن حاصل کرد و

پنداشته ميشود بناء درصورت بروز عيم درمبيعه  حق خيار فسخ به مشتری داده 
هاء گفته اند اسا  ومق و تميشود لما فق وبايد است  ضی بيذ مطلقسالمتی مبيعه از عي

و  باشد . که  مبيعه سالم از   1عي
مردد:  جم حق خيار فسخ مي  شرو  عيبی که مو

موجم حق خيار - 1 و  عيبی که  مردد وبه ان اعتبار داده ميشود فسخ يکی از شر مي
رانی  هل خبره آن عيم نقرانی را درثمن مبيعه به بار آورد ويا نق اين  است که نزد ا

دط  صحيح را از بين ببرد بطوريکه غالبا چنين  ه رد و عيم در امثال مبيعه که مق
هاء کرام  ط وعادت باشد مثليکه فق ط عر خال هل خبره نباشد .ويا قابل قبول تزار وا

  2چنين بيان داشته اند.
م– 2 قديم وحين عقد ودرمحل آن موجود باشد يعنی مقارن با عقد باشد    اينکه عي

ب بوجود امده باشد نه بفعل مشتری وازبين رفتن آن ممکن نباشد  .  وقبل از قب
 که از مشتری درزمان عقد عيم شود می ايزاد مشتری برای وقتی عيم پس خيار

باشد وقبل از عقد بوجود آمده باشد  داشته وجود انعقاد عقد زمان در عيم بوده و پنهان
 نه به فعل مشتری .

هاء مشتری درقبول ويا رد مبيعه مخير است نه درمطالبه تاوان  بناء نزد اکثر فق
ران  ليکن ب شر يکه مشتری به براءت بايذ از عيو  درمبيعه اتفاق نکرده باشد نق

مری درمبيعه حادث نشود .  3واين درصورتی است که عيم دي
 تاوان: مطالبه

هاء  جبران غر  تواند و می.دارد اختيار عيم خيار درديده  زيان نزد بعضی از فق
هم می را قرارداد تمام زيان  مبعيه قيمت التفاوت مابه و نمايد قبول را عقد تواند فسخيو

و  ال  در که سالم مبيذ قيمت را با معي  4.کند مطالبه شودي می گفته تاوان آن به اص
 درموارد ريل مشتری ميتواند فقر تاوان بميرد ونمی تواند عقد را فسخ کند:

ل  صورت در   -1      .غير به آن کردن منتقل يا مشتری نزد مبعيه شدن ت
                                                      

مذ الهدا 4/174حاشيه  ابن عابدين بر الدرالمختار  - 1 يه والعنايه تالي  بابرتی , فتح القدير 
 215/ 3ي وکشاط القناع  12/340يوتکملة المزموع  275ي  5/274يوالبدائذ  152ي  5/151

 .131/ 3ي وااليضا  للشماخی  41/ 9ي والمحلی تالي  ابن حزم 
 مراجذ سابق . - 2
 مزله االحکام العدليه ومراجذ سابق.  345- 339ديده شود : ماده  - 3
 .4/71علی الدر المختار   ابن عابدين - 4
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 .نه يا باشد مشتری فعل به تغيير که اين از اعم مبعيه در يرتغي صورتی در -2    
ب از بعد که صورتی در -3    م مبعيهي قب مری عي شود پس مشتری  حادث آن در دي

ران  را  حق ندارد که مبيعه را به عيم قديم مسترد کند بلکه فقر حق مطالبه تاوان نق
 .دارد 

 فرع دوم
 توریث خیار عیب

ر يکه حين درمبحم قبلی بيان نمود مردد بش يم که حق خيار عيم به مشتری ثابت مي
مماشته باشند . ر  صريح ن  1عقد کدام ش

رد مشتری انتفاع  دط ومق ه پس قاعده درعقود سالم بودن معقود عليه است ي زيرا 
مر بقيد سالم بودن معقود  رد بدست نمی آيد م وبهره برداری از مبيعه بوده  واين مق

مام کاسان ما داميکه سالم بودن مبيعه عليه .مثليکه ا رريح نموده است :  ی به ان چنين ت
دط خود نرسد  ه دط مشتری بوده باشد ي پس اگر مشتری به  ه يکی از رغبات و
رضايت مشتری را مختل ساخته ي يعنی در رضايت مشتری خللی وارد ميکند بناء 

مرداند ومشتری ره ای را خيار را به مشتری ضروری والزمی مي  که  حق مطالبه ح
مردد ل  است که مبيعه را سالم به   بسبم عيم از بين رفته دارا مي ي چون بايذ مک

مردد ي   ران ثمن مي هد يوزمانيکه درمبيعه نقرانی بوجود آيد سبم نق مشتری تسليم د
هاء حق مسترد نمودن مبيعه  بناء مشتری حق خيار را دارد  بنابر اين به اتفاق فق

و  بعد از وفات وارث به ور مردد.معي  2ثه نيز منتقل مي
م وانتقال ان به ورثه درصورت  روص فقهی در حکمت ثبوت خيار عي بعضی از ن

 3وفات وارث:
المی چنين تحرير نموده :  اال االلتزامات فی الشرع ا  هيم ب  درکت شيخ احمد ابرا
هاء  اصل درمعقود عليه سالم بودن ان است وثبوت اين نوع خيار را عقل  به اتفاق فق

رعرط مردم شائذ بوده ي بناء خيار عيم به سليم  نيز می پميرد زيرا اين نوع تعامل د
ا ل نمی گردد بلکه به ورثه منتقل گرديده وقائم مقام مورث قرار  وفات مورث ب
ميميرند ي بطور مثال اگر مشتری با بايذ به شراء مبيعه سالم  عقد بست سپس عيبی 

هر گرديد درين صورت مشتری حق رد  ها انرا دارا گرديده  ودربدل آن ي  دران 
هد که ي  مبيعه سالم را  هند گرفت واگر بايذ به مشتری وعده د مبيعه سالم را خوا

هد ودر اين اثناء قبل از و  به مشتری ميد تسليمی مبيعه سالم ورد    دربدل مبيعه  معي
                                                      

 مرجذ سابق . - 1
 .278- 3/275والفروق  4/19وتبين الحقائق بشر  کنز  5/274البدائذ - 2
 .3/275مراجذ سابق والفروق تالي  قرافی - 3
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و  نزد ورثه باقی ماند بناء چ و  مشتری وفات نمايد ي اگر مبيعه معي يزی مبيعه معي
و  گرديده وبر بايذ  مل  بايذ محس به ورثه انتقال نموده که مال  ان چيز نيستند بلکه 
هد ليکن وارث فقر حق مطالبه  الزم است که دربدل ان ي  مبيعه سالم را به ورثه بد
هر انچه را که  ل  است که  مالی را دارند که ملکيت مورث  شان باشد و ورثه مک

ررط   ايشان قرار گرفته باشد به مال  اصلی ان مستردمل  مورث شان نباشد ودرت
هيم بر می آيد که ملکيت مبيعه درحالت خيار عيم به 1کنند.  بناء ازقول شيخ احمد ابرا

 مشتری  منتقل نمی گردد.
م را بورثه چنين بيان نمود ه اند : خيار تابذ مال است ي  . 2شوافذ علت انتقال خيار عي

ها علت انتقال خيار عيم  را بورثه چنين بيان نموده اند : چون خيارصفت عقد مالکی 
همزمان با عقد انتقال ميابد ي زيرا اثار عقد به وارث انتقال يافته است .  3است و 

و  را مسترد نمايند ليکن  هاء حنابله اتفاق دارند که ورثه ميتوانند که مبيعه معي ما فق ا
هاء متردد اند بر اينکه آيا خيار به ورثه  مردد ويا بطريق بعضی از فق ابتداء ثابت مي

جم حنبلی گفته : خيار ازحقوق  ارثی است زيرا حق رد مبيعه معيو   ارث .ابن ر
 4راکسی دارد که عقد با اوصورت گرفته است.

مام زيلعی نيز چنين گفته زيرا درکتا  بدايذ تحرير نموده : زيرا مورث مستحق  وا
همچنان ورثه ي چون خي ار از  ريق ارث به ورثه انتقال نموده مبيعه سالم گرديده بود 

مردد.   است ي بناء به ورثه حق خيار ثابت مي
مام زيلعی اضافه نموده: پس  اگر مبيعه بعد ازمرگ مشتری بدست بايذ  وسپس ا
هی نداشت حق خيار به ورثه ثابت  و  شده باشد درصورتيکه مورث از ان اگا معي

مردد.  5مي
 
 
 
 

 مبحث هفتم
                                                      

 .274ي  5/273يالبدائذ  200اللتزامات درشرع اسالمی ص  - 1
 .57ي  2/54المنثور فی القواعد  - 2
 .3/275مام قرافی الفروق  تالي  ا - 3
م حنبلی ص  - 4  .317القواعد تالي  ابن رج
 .4/19الزيلعی  - 5
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 وفات وخیار نقد
 اول فرع

 تعریف خیار نقد واحکام عمومی آن
م  تعري  خيار نقد : خيار نقد مرکم اضافی است ازقبيل اضافت مسبم به سوی سب
ما نقد  م خيار است ودرمباحم قبلی معنی ومفهوم خيار را بيان نموديم  ا زيرا نقد سب

ماده و حاضر پول ويا بمعنی.شود داده حال در بمعنی آنچه  معزل و حاضري  آ
هم ناسره  خالط ستدستاد هم سره از درا ق دادن وجدا کردن درا نسيئه وبرتشخي

ب کردن  مردد ي ويکی ازمعانی  ان درلغت  عطيه کردن وقب الق مي ر نيز ا ومغشو
 1.است 

هاء : حقی است که برای عاقدويابايذ به فسخ عقد  خيارنقد  ال  فق خيار نقد دراص
 ر  گماشته شده باشد .حاصل ميشود درصورتيکه ادای ثمن دروقت معين ش

مر :اگر  ثمن وقت آن در و باشد معين وقت در ثمن ادای شر  به بيذ ويا به عبارت دي
شود وصالحيت دارد که بسبم عدم نقد  می حاصل نقد خيار بايذ برای نشودي داده

 2.بودن پول عقد را فسخ نمايد.
ری  ي  چيزی را بخرد وشر  مام کاسانی گفته : اگر شخ گمارد که اگر  بطور مثال ا

ذ  هي  معامله بي مشتری تا سه روز پول قيمت آن را نقداا تضديه نکندي بين  رفين 
 3صورت نمرفته است.

مری رارکر نموده وگفته : اگر مشتری پول  ابن عابدين درمورد خيار نقد ي  مثال دي
مويد اگر بايذ درمدت سه روز پول را مسترد نمود بين  مبيعه را نقدا به پردازد وب

  رفين معامله بيذ صورت نميميرد .
رکفی گفته  4پس خيار درحالت اول متعلق به مشتری است ودر حالت دوم به بايذ . ح

 5اين نوع معامله  بق قاعده استحسان صحيح پنداشته شده است .
 مشروعيت خيار نقد :

ها وحنابله ( خيار نقد را جايز و مشروع دانسته اند هاء )احناط ي مالکی  هور فق  جم
مام زفر از احناط کاسانی درکتا  خود )البدائذ (دليل مشروعيت خيار  مر شوافذ وا م
ذ به خيار شر  است  نقد را چنين بيان نموده است : عقد بيذ به خيار نقد مانند بي

                                                      
 لسان العر  والمربا  المنير ومتن اللغه . - 1
 . 4/49ابن عابدين   - 2
 .5/175بدايذ الرنائذ  - 3
 .4/49مرجذ سابق ورد المحتار : حاشيه ابن عابدين  - 4
 .313ي مزله ماده  3/531المغنی ابن قدامه ي  4/59ي ابن عابدين  5/175البدايذ   - 5
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م تعلق شر  به خيار نقد وخيارشر  .. . واضافه نموده وچون به خيار نقد  يبسب
ر ( ضرورت احسا  الت)خريد وفرو ميشود بناء خيار شر  جائز ومشروع  درمعا

است ي زيرا بايذ محتاج به فکر کردن است بر اينکه ايا تاديه  پول دراين مدت امکان 
پميراست وياخير مثليکه مشتری نيز محتاج به فکرکردن است بر اينکه آيا درقبولی 

رلحت او است ويا خير.   1عقد مفاد وم
ما  بق قواعد قيا  اين نوع بيذ صحيح ن يست مثليکه شوافذ گفته اند زيرا تعليق اقاله ا

ر  فاسد  ر  فاسد است وتعليق به ش رخالل سه روز وتعليق به ش ر  نبودن نقد  به ش
هم فسخ عقد بيذ را بر غرر وفريم معلق نموده بناء اين نوع  عقد را فاسد می سازد و

مثليکه ابن خيار صحت ندارد مانند اينست که عقد را به قدوم زيد معلق کرده باشد 
 قدامه گفته است .

 توريم خيار نقد به وفات 
هاء ترريح نموده اند که خيار  ر  لما فق خيار نقد حق مشتری وبايذ است مانند خيار ش

ر  . مردد مانند خيار ش  2نقد بعد از وفات به ورثه متوفی منتقل مي
دراثناء مدت درمزله الحکام العدليه آمد : اگر مشتری که حق خيار نقد را دارا بود 

مردد. ا ل مي  3معينه وفات نمود عقد ب
 مشروعيت تعيين مدت برای خيار نقد :

ط نموده  هاء درمدت خيارنقد اختالط نموده اند مثليکه درمدت خيار شر  اتال فق
 بودند : 

هاء برای خيار نقد مدت معين تعيين ننموده اند بلکه مدت خيار نقد را   بعضی ازفق
م موکول به توافق بايذ  ه هم تزاوز کند واين مم ومشتری نموده اند گرچه از سه روز

ها است . مام محمد وثوری واسحاق از مالکی   حنابله وا
ماميه برای مدت خيارنقد فقر سه روز را  م ا ه مام ابوحنيفه ي ابويوس  وابو ثور ومم ا
ر  واز ابن عمر رضی هللا عنهما نيز چنين روايت  تعيين نموده اند مانند مدت خيار ش

 4شده است .
ر يکه از  مال  ميباشد بش مام  ما مدت خيار نقد از سه روز الی بيست روز قول ا ا

 5بيست روز تزاوز نکند .
                                                      

ه  314ي مزله االحکام العدليه ماده  5/175البدايذ   - 1  .3/531ي المغنی ابن قدام
ريل اين موضوع دربحم خيار شر  وکتا  ابن عابدين  - 2  .75ي  4/49ديده شود تف
 مزلة االحکام العدليه . 315ماده  - 3
ه  - 4  . 532ي 3/531المغنی ابن قدام
 مرجذ سابق  - 5
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ماده  ر   مزله گفته اگر مشتری درمدت تعيين شده خيار نقد وفات  315اتاسی درش
ا ل ي وورثه نمی توانند که بعد آن پول را نقدا بپردازند .  1نمايد بيذ ب

ر  گماشت که اگر بايذ الی مدت تعيين شده  اا پول را  نقد واگر مشتری پرداخت وش
هرا بيذ منعقد گرديده  ها ما پول را مسترد کرد عقد بيذ صحيح ودرست نمی شود يا
مردد زيرا بايذ الی وفاتي پول را مسترد نکرده است  ا ل مي وخيار به مرگ بايذ  ب

الط حالت ا موجم بقاء عقد است .بر ول زيرا عدم پرداخت پول بناء عدم رد پول 
مردد عدم پرداخت پول  با مرگ مشتری دراثنای  موجم فسخ عقد بيذ مي درمدت خيار 

مردد.  ا ل مي همزمان تحقق يافته بناء عقد بيذ ب  2مدت خيار
ر  فسخ عقد رد پول درمدت زمان  به نظرما اين رای معقول وبرجا است : زيرا ش

م بايذ است واين کار ممکن  نبود بناء عدم پرداخت پول بمرگ وی تحقق معينه از جان
ما خيار بمرگ کسيکه صاحم خيار است يعنی  مردد وا موجم انفار عقد مي يافته که 

مردد.  بايذ ساقر مي
 مبحث هشتم

 وفات وخیار مجلس
 فرع اول

 تعریف خیار مجلس واحکام عمومی آن
ي  خيار مزلس : م اضافی است ونزد کسانيکه به مش  تعر روعيت خيار مزلس ترکي

م خيار بوده ومزلس موضذ جلو  را گويند يعنی  رمزلس قائل اند مزلس سب خيا
 مکانيکه  رفين عقد بخا ر انعقاد عقد يکزا ميشوند.

ما مراد واز کالم  .است گرفته صورت جا آن در معامله که است مکانى مزلسي از ا
رود از مزلس عقد وجود  رفين عقد دري  ز هاء چنين بر می آيد که مق مان واحد فق

هاء عقد استمراريافته وزمانيکه  رفين مزلس عقد را  اط الی انت رر است وبدون ان
هاء می يابد ويا بحالتی  ترک نمايند و به ترک نمودن يکی از  رفين مزلس عقد انت
اط الی  زا  در زمان معينه شروع گرديده وبدون انرر الق ميشود که  صدور اي ا

هاء انعقاد عقد استمراريابد ب قسميکه  رفين درحالت تعاقد عقد باشند وبه افتراق انت
هاية المحتاج امده : خيار هاء ميابد ي درکتا  ن  ي مزلس وجداشدن  رفين ازمزلس انت

 از شدن جدا از قبل تا خريدار و فروشنده از ي  هر براى معامله فسخ حق  
ذ کننده متفرقات است پس تمام ساعات آن ي  ساعت  مراست. پس مزلس جم يکدي

                                                      
 شر  مزلة االحکام العدليه . - 1
 .2/259شر  مزلة اتاسی  - 2
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ا ر دفذ حرج از  رفين عقد . و  ميشود وانهم بخ بناء خيار مزلس عبارت  1محس
ر يکه يکی از  رفين  است از حق خيارفسخ عقد ويا انعقاد ان درمزلس عقد است. بش

مزلس را ترک نه نمايد .   2عقد از ان رجوع ننمايد ويا 
شريعت اين نوع خيار خيار حکمی ) شرعی ( ناميده ميشود يعنی مرجذ ثبوت آن 

و  نيست  ي تا برای  رفين بخا ر قبول ويا رد عقد فرصت  است که محتاج به شر
اط ويا اختيار رر هاء اتفاق دارند که به ان  دو هر سوى از عقد لزوم مهيا گردد وفق

رط ي  سوى از يا  رط ر با همراه   ط پمير مردد   ر مر مزلس عقد منتهی مي دي
 3مانند عقد بيذي صلح وغيره .

  ار مزلس :مشروعيت خي
ها اکثر ماميه حنابله ي )شوافذ فق هریيا ها هم  : اند وگفته پميرفته را مزلس (خيار يمم

هم واين .باشد می بضبدان تفرق تفرقي از غر  هويه بن اسحاق اوزاعی مم  ي ابی را
م اين وبه است و بری ثور )المتبايعان بالخيار مالم  : اند نموده اسدالل مبارکه حدي

به اين معنی  دارند خيار حق اند نشده جدا هم از که زمانی تا متبايعين:  يعنی4يتفرقا ( 
هر  اختيار اندي نشده متفرق ماداميکه و الملزس فی عقدي از بعد متبايعيين از ي  که  

 .«دارند را معامله فسح
مر از که زمانى تا خريدار و فروشنده از هري  براى معامله تحق ق بنابرين    جدا يکدي

به ابدان  شدن جدا با و آغاز معاملهي انعقاد با خيار حق   ايني بنابر استي ثابت ياند نشده
ط دو مري از معامله  ر يابد. لما اگر درين اثناء يکی از  رفين  مى پايان يکدي

زمزلس خارج شد فسخ ويا ررط وا  دو هر سوى از عقد لزوم اختيار با ازمعامله من
ط ي  سوى از يا  رط ر با همراه  ر مر  رط پمير وعقد  منتهی عقد مزلس دي

مردد.  5الزم مي
وگفته اند جائز بودن خيار مزلس ي  ضرورت وحاجت است زيرا زمانيکه يکی از 
ط ميشود به فرصت و وقت معين ضرورت دارندي بناء گفتيم   رفين ازمعامله منرر

ر مزلس جائز ومشروع است.  خيا
                                                      

الی هدايه  - 1 ه هامع فتح القدير ب  .5/136ي البدائذ  5/78العنايه ب
هايه المحتاج تالي  رملی  - 2  .2/43ي ومغنی المحتاج  4/6ن
مويد : لزوم عقد را اختيار  - 3  نمودم .التحارير : اينکه يکی ازعاقدين ب
 از عبدهللا بن عمر نقل نموده است . 4/326اين حديم را بخاری درفتح  - 4
هايه المحتاج  - 5 ه  9/196ي المزموع  2/42ي ومغنی المحتاج  4/806ن  4/6ي المغنی ابن قدام

 . 1/322ي والروضه البهيه  3/345ي البحر الزخار 351/ 8ي المحلی ابن حزم 
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مام ما ا مام ابو و مال  ا مشروع وجايز نمی دانند  را مزلس ي ثوری وليم خيار حنيفه ا
ها يا) : وبه عموم ايت مبارکه استداالل نموده  1(بالعقود نوفوا ءامنوا المين ني

 کسانی یا 
ها به آورده ايمان که ها و) پيمان ي  که  .«کنيد وفا( قرارداد وبه عموم اين حديم شر

هم عند المبمنون» پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده  و  منان در يعنی مو «شر
هستند. و   الت خود پابند به شر ر شر  نزد مبمن يعنی  تعا  چه شر  و است خود

 عقدي اگر زند نمي هم بر را او اوست كنار در مبمن ضمني غير چه باشد ضمني
 كرده مطر  عقد ضمن در را قيدي اگر اينكه چه زند نمي هم به را عقد اين است كرده
 هم به قابل ابتدايي و مستقل خواه باشد ضمني اهخو شر  زند نمي هم به هم را آن است

مردد  هم به نبايد مبمن نيست خوردن بزند ي بناء عقد بعد از قبول  رط مقابل الزم مي
هم نشده باشند . ز مزلس بيرون   اگر چه ا

ي  فوق تفرق وافتراق  يا ازتفرق گفته اند مراد  نه است اقوال به افتراق درحديم شر
 2بضبدان .

 فرع دوم
 وریث خیار مجلست

هائيکه خيار مزلس را مشروع وجائز دانسته اند درتوريم اين نوع خيار درحال  فق
الط نموده اند : هم اخ  وفات عاقد با

ها گفته اند : خيار مزلس بعد از وفات مورث به ورثه انتقال ميابد وبوفات  بعضی از آن
هاء گ انتقال قابل عاقد خيار مزلس مر ازفق فته اند خيارمزلس بارث است وبعضی دي

مردد وبه ورثه منتقل نمی گردد ي وگروه سومی  بطور مطلق به مرگ عاقد ساقر مي
ع قابل رمزلس درصورت مطالبه ووصيت عاقد درحيات  بارث انتقال گفته اند که خيا

 3. است
عقد وفات نمايد ويا ديوانه شود بروايت شوافذ گفته اند : اگر يکی از عاقدين درمزلس 

همچنان اگر وکيل وفات نمود  مردد  رمزلس به وارث ويا ولی منتقل مي صحيح حق خيا
ما اگر وارث  فل ي ديوانه ويا محزور   …حق خيار مزلس به موکل انتقال ميابد  ا

ها  رلحت ان ها تعيين وبا درنظر داشت م ری را به نيابت از آن عليه باشد قاضی شخ
 د را فسخ ويا امضاء نمايد .عق

                                                      
 15سوره مائده ايت  - 1
طا   5/28ي البدائذ الرنايذ  5/81تح القدير ف - 2 مواهم الزليل تالي  ح ي والنيل  4/310ي و
 .3/345ي البحر الزخار  2/47
مذ عميره  2/45مغنی المحتاج  - 3 ه  2/192يوحاشيه القليوبی  ي  4/9ي والمغنی ابن قدام

 . 4/91الفروع تالي  ابن مفلح 
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رمزلس  هرايات مبارکه کهداللت بر انتقال ترکه به وارث ميکند وشامل خيا شوافذ بظا
همچنان اسدالل نموده اند  نيز ميشود اسدالل نموده اند زيرا اين حق  مورث است . و

هر  حقی کس که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده : ) من ترک مال نو حقا فلورثته ( 
 .رسد می او ورثه به گمارد جای به مال يا

ر  به ارث برده  م وشر  است وخيار عيم وش وچون خيار مزلس مانند خيار عي
ر مزلس نيز قابل انتقال به ارث است .  1ميشود بناء خيا

روايت دومی ايکه از شوافذ وحنابله نقل گرديده خيار مزلس را موروثی نميدانند  
مردد .ابن قدامه گفته: اگر  وگفته اند زمانيکه عاقد وفات نمايد درحق ورثه عقدالزم مي

مردد ي زيرا خيار از وی محال است و  ا ل مي يکی از  رفين عقد وفات نمايد خيار ب
مردد وبطريق  ا ل مي زمزلس خيار ب خيار به ميراث برده نمی شود چون به جدائی ا

مردد زيرا جدائی به مرگ  بزرگتر از جدائی مزلس اولی خيار بزدائی بمرگ با ل مي
 2است .

اط عقد  ط عقد گفته :احتمال خيار باقی ا ر ه  درمورد خيار باقی ا را سپس ابن قدام
هنوز افتراق وجدائی به ابدان صورت نمرفته ي پس اگر ميت  مردد زيرا تا  ا ل ن ب
مردد چون  ا ل مي زمزلس عقد برده شود ويا دور کرده شود درين صورت خيار ب ا

و  ( صورت گرفته است.جدائی حقيقی   3)جدائی به بدن ور
رمزلس رامطالبه کرده  ع خيا دري  روايتی ازحنابله گفته شده اگر مورث درحيات و
ما اگر مطالبه نکرده باشد به ميراث  باشد درين صورت خيار به ارث برده ميشود ا

 4برده نمی شود.
ميرد ودرين اگر خيار بعد از وفات به جماعتی که درمزلس حضور داشتند تعلق ب

ها مزلس عقد راترک کنند بناء خيار به بيرون شدن بعضی  اثناء بعضی از آن
ها مزلس عقد راترک نمايند وبه  ه آن هم ازمتعاقدين ازبين نمی رود تا اينکه  درمزموع 
ماه مورث  ها درجاي ه ان هم همه خيار ازبين ميرود ي زيرا درمزموع  ترک کردن 

 قرارميميرند نه بعضی وارثين.
ها  از بين نميرود .وثبو  ت خيار درصورت غيابت وارثين تا وصول خبربه ان

ه دارد...                                                                            ادام
 

                                                      
مذ  2/45مغنی المحتاج  - 1  . 2/192قليوبی ي وحاشيه عميره 
ه   - 2  .10و4/9المغنی ابن قدام
 مرجذ سابق . - 3
 .4/91الفروع تالي  ابن مفلح  - 4
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 قضاوتمند عبدالقیوم حلیم 

 

  بر قانون اجراآت جزائیبر قانون اجراآت جزائی  نظر اجمالینظر اجمالی
 

ه:  مقدم
ه از قواعد حقوقی شکلی است که  رز رسيدگی قانون اجراآت جزائی مزموع

قضايای جزائی را از مرحله کش  الی حکم و تنفيم مزازات تنظيم می نمايدي اساساا 
همترين نوع قواعد  قواعد حقوقی بر رفتار اجتماعی انسان حکومت ميکندي از اينرو م

هوی و متنی اند که به اصل وجود حق يا استي ما همانا قواعد حقوقی  فاء و حقوقی 
و  می گردند ولی اين بدان معنا نيست که قواعد شکلی که به صورت  اجرای آن مرب
و  می باشند حايز  ا  و تشريفات محاکمه مرب و شکل خارجی عمل حقوقی و آد
هميت نباشند و يا بر رفتار اجتماعی افراد حکومت نکنندي زيرا قواعد شکلی  ا

دط تام ه و  به  رز محاکمه به  روص قواعد مرب ين عدالت بين  رفين قضيه و بخ
برخورد انسانی و عدالنه با مظنونين ي متهمين و محکومين قضايای جرمی و جزائی 
وضذ می گردند و سعی می نمايند توازن معقولی بين  رفين ايزاد و قدرت جانم 
هار نمايندي و به همين دليل بيشترين قواعد  دولت را در برخورد با قضايای جنائی م

 م عمومی جامعه تعلق دارد تا به حقوق راتی افراد.شکلی به نظ
س  در تمام      جرم مانند ساير اعمال اجتماعی ي  پديده اجتماعی است که با تا
ذ به گونهوج ذ بشری در از بين بردن و يا حد ه ام ل  واقذ می گردند و جوام ای مخت

مات د اط آن دست به اقداماتی زده اند که اين اقدا ع دادن گر ه ر ابتداء بيشتر با اقل کا
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هسته با پيشرفت شراير  هسته آ مزرم آغاز و آ روحيه انتقام جويی و يا زجر دادن به 
زيستي در ساحه علوم جنائی نيز تغيراتی مثبت رونما گرديد و مزازات بيشتر به 
مزرم و يا دفاع اجتماع از گزند جرايم به اجرا گماشته شد. در کنار  دط صال   ه

ع شکليات و  رز محاکمه مظنونين نيز تغيرات مثبت در عرص ه حقوق جزا در بخ
های ارزنده ای بخا ر حف  حقوق آنان و تامين عدالت جزائی برداشته  خوشبختانه گام

هانی حقوق يشد که از جمله گنزان اعالميه ج دن حقوق اساسی مظنونين و متهمين در
 می باشد.بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی و ساير اسناد بين المللی 

قوانين و مقررات کاملتر و  در نظام حقوقی کشور نيز دائم سعی بعمل آمده تا   
ره اجرا گماشته ادال ذ و به من روص در عرصه اجراآت جزائی وض نه تر بخ

 شوندي از اينرو قانون اجراآت جزائی بار بار تزديد و تکميل گرديده است.
 سابقه تاریخی قانون اجراآت جزائی:

النی نداردي در آغاز قرن تدو       ين و وضذ قوانين در کشور سابقه چندان  
ع  های متعدد در بخ ه  چهارده شمسیي اين روند  ور مداوم و مسلسل آغاز و نظامنام
ع حقوق جزاي نظامنامه جزای  ل  حقوقی وضذ و نشر گرديدند در بخ های مخت

ها و محبوسخانه 1302ميزان  10عمومی  ي  خانه  ميزان  10هاي ي نظامنامه توق
ر   1302  از1302حوت  20و نظامنامه اصول محاکمات جزائيه مامورين مو

هاست.  ه   مهمترين اين نظامنام
روص اجراآت     ها تعديل گرديد در خ ه  ها به اصولنام ه  بعد از آنکه عناوين نظامنام

ه اداری محاکم عدلی برج اسد   رز محاکمه حقوقی و  1336محاکماتي اصولنام
ذ و کامل در تنظيم می نمودي تا آنکه برایجزائی را  روص  اولين بار قانون جام خ

ر وضذ و درجريده رسمی شماره  1344اجراآت جزائی در سال  ر   26هـ  مو
نشر گرديداين قانون برای مدت تقريباا پنزاه سال تمام  رز اجراآت  5/3/1344

ون کش  و تحقيق جزائی را در نظام قضائی کشور تنظيم نمودي ولی در کنار آن قان
 424بر قانونيت تطبيق آن منتشره جريده رسمی شماره  څارنوالیجرايم و نظارت 

ر   الت آن نيز برخی اجراآت جزائی را حکم می نمودي تا  10/1/1358مو با تعد
مونه موقت تح 1382آنکه در سال  ت عنوان قانون اجراآت قانون جديدی ولی ب

گرديد که در برخی موارد تفاوت عميق و  جزائی مبقت برای محاکم وضذ و تدوين
ي  قبل از  1344بنيادی با قانون اجراآت جزائی سال  روص در مورد توق داشتي بخ

های اين دو قانون  ور دقيق  اجم التنفيمي ولی با تضس  که تفاوت  ه و احکام و محاکم
مونه خلر و غيرمعياری به معر  تطبيق در آمد  ها دائم ب مرديد و احکام آن و درک ن

ر  قضات دائم در ي  سردرگمی باقی ماندندي تا آنکه خوشبختانه به اثر سعی وتال
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همکاری تخنيکی رياست تقنين وزارت عدليه قانون جديد  ارگانهای عدلی و قضائی و 
ر   1132وضذ و درجريده رسمی شماره  1393اجراآت جزائی در سال  مو

ار آن قوانين قبلی صريحاا نافم و با آنف 15/3/1393نشر و از تاريخ  15/2/1393
 لغو گرديد.

 نظر اجمالی به مندرجات قانون اجراآت جزائی:
هار با  عمده و اساسی تحت  382قانون اجراآت جزائی دارای  ماده بوده که در چ

هاي  رله  الن اجراآت و تعميل في ه و ب عناوين: احکام عمومیي دعوی جزائیي محاکم
هر کدام از اين رول متعدد ريل ميباشد: تنظيم گرديده است که  ا  دارای ف  ابو

 با  اول: احکام عمومی
طالحات اط وا هد رل اول: ا  ف

رل دوم: حقوق مزنی عليهيمدعی حق العبدي مظنون ي متهم ومسئول حق العبد  ف
رل سوم: موانذ اشتراک در مراحل تعقيم عدلی  ف

 فرل چهارم:داليل اثبات
هادت رل پنزم: ش  ف

هل خبره رل ششم: ا  ف
هف  رل   تم: محافظت شهودف

 با  دوم: دعوای جزائی
رل اول: تحري  دعوای جزائی  ف

و مزازات رل دوم: سقو  دعوای جزائی   ف
ذ آوری داليل ش  جرايمي گرفتاری متهم و جم رل سوم: ک  ف

م و احضار  فرل چهارم: جل
رل پنزم: توقي   ف

هائی مبقت رل ششم: ر  ف
هفتم: اقدامات مخفی رل   کشفی ف
ع و تال هشتم: تفتي رل   شیف

رل نهم: اقدامات در مورد اشياى ضبر شده  ف
هم: تحقيق جرايم رل د  ف

هم: ختم تحقيق رل يازد  ف
هم: اجراآت څارنوال تعقيم قضائی رل دوازد  ف

هم: اقامۀ دعوای جزائی و احالۀ دوسيه به محکمه رل سيزد  ف
 با  سوم: محاکمه
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الحيت محاکم در رسيدگی قضايای جزائی رل اول:   ف
رل دوم: تنازع ص  الحيتف

رل سوم: دعوای فرعی تزوير  ف
 فرل چهارم: دعوای حق العبد

رل پنزم: اجراآت مقدماتی  ف
رل ششم: مکلفيت حضور به محکمه  ف

م:  رز رسيدگی قضائی هفت رل   ف
هشتم: انتظام جلسۀ قضائی رل   ف
رل نهم: غور و مباحثه قضائی  ف
هم: ترتيم حکم و ابالم آن رل د  ف

هم: رسيدگی قضيه درمحکم رل يازد طف  ۀ استينا
هی هم: فرجام خوا رل دوازد  ف

های قطعی محاکم رله  هم: تزديد نظر بر في رل سيزد  ف
ها رله  الن اجراآت و تعميل في  با  چهارم: ب

الن اجراآت رل اول: ب  ف
های قطعی محاکم رله  ر في رل دوم: ارز  ف

م التعميل های واج رله  رل سوم: في  ف
 فرل چهارم: تعميل جزای اعدام

رل پنزم: تنفيم م  زازات حبسف
رل ششم: بديل حبس  ف

هفتم: تضجيل تنفيم حکم رل   ف
هائی مشرو  هشتم: ر رل   ف

رل نهم: تنفيم احکام تضديات مالی   ف
ي  و عفو مزازات هم: تخف رل د  ف

هم: اشکال در تنفيم رل يازد  ف
و  تطبيق حکم جزائی هم: سق رل دوازد  ف

هم: اعادۀ حيثيت رل سيزد  ف
و  به فقدا هم: اجراآت مرب  ن اوراق واحکامفرل چهارد

هائی هم: احکام ن  فرل پانزد
 باب اول احکام عمومی

 حقوق مزنی عليهي مدعی حق العبدي مظنوني متهم و مسئول حق العبد.-1
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رل که  رل دوم با  اول قانون اجراآت جزائی استي در اين ف عبارت فوق عنوان ف
ع بينی شده است. شاملين ماده است حقوق شاملين قضيه جزائی پي هفت  قضيه  حاوی 

 جزائی عبارت اند از:
:کا  جرم به وی ضرر جسمیي مادی يا  مزنی عليه ری است که از اثر ارت شخ

 ق ا ج ج( 4ماده  16معنوی عايد گرديده    باشد)بند 
 :کا  جرم يا فعل غير متضرر گرديده مدعی حق العبد ری است که به اثر ارت شخ

 21ره را داشته باشد.) بند و بر مرتکم يا مسئول حق العبدي حق دعوی جبران خسا
 ق اج ج( 4ماده 
:ری است که به اسا   مظنون کا  جرم تحت اشتباه سشخ وء هن به نسبت ارت

هام به وی در مورد او تدابير احقرار گرفته يا اينکه قبل از نسبت دادن ا ا ی اتخار ت تي
 ق ا ج ج( 4ماده  11شده باشد.) بند 

:ری است که بنا بر ارزيابی دال متهم مام تحقيقي شخ هن ذ آوری شده  يل اثبات جم
هام بر وی وارد گرديده باشد. ) بند  ق و ات ق اج  4ماده  13بحيم مرتکم جرم تشخي

 ج(
:کا  جرم و يا فعل غيري مسئول  مسئول حق العبد ری است که به اثر ارت شخ

 ق اج ج( 4ماده  22جبران خساره مادی متضرر شناخته می شود. ) بند 
ميرند و رفين دعوی را تشکيل شاملين قضيه جزائ ی برخی در برابر برخی قرار مي

ع عمده دعوی جزائی شامل  رفين  م بخ رورت څارنوال منحي هند و در اين می د
مردد.  دعوای جزائی مي

ي  گرديده است: 4ماده  7 رفين دعوی در بند      قانون اجراآت جزائی چنين تعر
و يا نماينده قانونی متضرر يا ) رفين دعوی: څارنوالي متضرري مدعی حق العبد 

مر می باشد( ز  رط دي ط و متهم و مسئول حق العبد ا  مدعی حق العبد از ي   ر
قانون اجراآت جزائی حقوق شاملين قضيه جزائی را با در نظر داشت موقعيت آنان 

ع عمده تنظيم نموده است.  در دعوی جزائی در سه بخ
 حق العبد ( بخش اول: حقوق طرف مدعی) مجنی علیه و مدعی

در تمام مراحل تعقيم عدلی اعم از مرحله کش ي تحقيقي محاکمهي مدعی حق العبد و 
مزنی عليه از حقوق اساسی که تضمين برای عدالنه بودن اجراآت جزائی ميباشد 

 ی باشند. اين حقوق عبارت اند از:مبرخوردار 
ها عام است و شا-1 رفانه: عبارت برخورد منرفانه خيلی  مل تمام رفتار برخورد من

نم مسئولين جريان عدلی و  های انسانیي اجتماعی و قانونی می گردد که بايد از جا
قضائی در برابر مدعی حق العبد و مزنی علی رعايت گرددي زيرا قبل از جامعه در 
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قدم نخست مزنی عليه و مدعی حق العبد ضرر ديده اند و نبايد دست اندرکاران 
ر کرده و نبايد با آنان  وری برخورد نمايند که  جريان عدلی و قضائی آنانرا فرامو

ي  احسا  نمايندي بلکه  هالمان ضع از خواستن حق رجوع کرده و خود را در برابر 
الزم است با رعايت تعادل بين مدعی يا خواستار حق و بين مظنون و متهم با آنان 

 رفتار شود.
رئونيت از ضرر ديدن در جريان خواس-2 رئونيت: م تن حق و عدالتي يعنی تضمين م

الزم است سعی به عمل آيد تا مزنی عليه و مدعی حق العبد در جريان تعقيم عدلی 
هده محل واقعه مسئولين عدلی نبايد مزنی  مردندي  ور مثال در حالت مشا متضرر ن

 عليه و متعلقين آنرا اريت نمايند.
االت خاص به متهم-3 در جرايم  حق حضور در جريان تعقيم عدلی با حق توجيه س

واالت از متهم از جانم مزنی عليه يا م ر  نمودن  ر : مط عی حق العبد دقتل و ج
م و امثال آن از آنزهت قابل توجيه  درجرايم مالی مانند سرقتي خيانت در امانتي فري

همانا بدست آوردن پول و نيس هويداست که  ميزه چنين جرايم معلوم و  ت که علت و ان
ر  از جمله اساسی منفعت مادی است ولی دريا فت علت و انميزه جرايم قتل و ج

هان ورثه مقتول و يا مزنی عليه جرم جراحت خطور  ترين سواالتی اند که در ار
ر  نمودن  ط در جرايم قتل و جر  مط مينمايدي و شايد همين علت باشد که قانون صر

 واالت خاص را از حقوق اساسی مزنی عليه و مدعی حق العبد شناخته است.
 ق مطالبه و دريافت اصل مالي يا قيمت آن با جبران خساره مطابق احکام قانون.ح-4
ا العات و معلومات در مورد اجراآت و نتاي  پيميری قضيه در -5 حق دسترسی به

ل  تعقيم عدلی.  مراحل مخت
های حقوقیي مادیي  بیي روانی و اجتماعی ضروری.-6  حق دسترسی به مساعدت 

وق  رط مدعی علي ع دوم: حق  ه)مظنوني متهم و مسئول حق العبد(بخ
ل  تعقيم عدلی  عمده ترين حقوق مظنوني متهم و مسئول حق العبد در مراحل مخت

 عبارت اند از:
هام وارده و اجراآت -1 دانستن جرم نسبت داده شده و کسم توضيحات در مورد ات

 قضيه:
ي  خودسرانه و حق دريافت جبران خساره وارده -2 رئونيت از گرفتاری و توق م

 مطابق احکام قانون.
دن ا الع به فاميل يا اقار  حين گرفتاری از  رط مرجذ گرفتارکننده.-3  دا
رورت آزادنه: يعنی مظنوني متهم و مسئول حق -4 داليل ب هار مطالم و ارائه اه

داليل را  هار مطلم نموده و العبد حق دارند در تمام مراحل تعقيم عدلی آزادانه اه
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هارات و غر  روشن شدن حقيقت ارائه نم ل  به شنيدن اه ايندي و مراجذ مسئول مک
 اليل آنان اند.

 حق ارائه مدارک اثباتيه-5
اهدی که عليه وی اقامه می گردند.-6 را  بر اسناد و شو  حق اعت
 حق سکوت نمودن-7
 حق ابراز نظر پيرامون اشياء ضبر شده.-8
اط-9 و  دسترسی به نقل اوراق مندرج دوسيه در مراحل محاکماتی ابتدائيه و استين

 حق دسترسی به تمام اسناد و مدارک اثباتيه مندرج دوسيه .
 حق داشتن فرصت مناسم و کافی برای دفاع.-10
رال  .-11 ي  توسر محکمه ر  حق تقاضای بررسی قانونيت توق
ا  و محرميت ارتبا  با نماينده قانونی)وکيل مدافذ(.-12  حق ارتب
 حق محاکمه بدون تاخير غير موجه.-13
 حق محاکمه علنی.-14
ها-15 الم اخير در محکمهحق اه  ر 
ر  نمودن شهود-16  حق ج
هل خبره.-17  حق مطالبه رد قاضیي څارنوالي وکيل مدافذ و ا
ه الی قطعيت حکم.-18  رعايت اصل برائت رم

ع سوم: حقوق مشترک بين  رفين قضيه:  بخ
 حق داشتن ترجمان. -1
 حق حضور در جريان تعقيم عدلی.-2
هل خبرهي څ-3 ارنوال و قاضی. حق اعترا  بر اجراآت مامور ضبر قضائیي ا

م څارنوال   ور مثال حق اعترا  بر قرار عدم لزوم اقامه دعوی جزائی که از جان
مردد به څارنوال  رال ي  بق مصادر مي افوق و در صورت عدم نتيزه به محکمه ر

 قانون اجراآت جزائی. 170ماده  2صراحت فقره 
ريت-4 ل  کرامت و شخ هرگونه برخورد غير انسانی و مخا رئونيت از   . م

 منع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی:
هل خبره در مواردی که با  رفين قضيه ری  مسئولين ارگانهای عدلی و قضائی و ا
رومت بوده و بی  رفی و عدالت آنان بنا بر معلومات يا مداخله  نفذ باشند و يا در خ

ر قبلی مورد ش  قرار گيرد و يا اينکه در قضيه فاقد صالحيت باشندي نمی توانند د
چنين موارد در قضيه اشتراک نمايندي بلکه بايد در چنين موارد خود اجتنا  و امتناع 

الحيت آنانرا تقاضا نمايند.  نمايند و نيز  رفين قضيه حق دارند در چنين موارد رد 
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قاعده منذ اشتراک دست اندرکاران جريان تعقيم عدلی در موارد فوق المکر با 
ه است ولی فراتر از آني اين قاعده جنبه مرتبر وجوديکه از ي  سوحق  رفين قضي

ه و تامين عدالت داردي زيرا در موارد فوق و لو  رط قضيه اعترا   با نظم عام
هم تحمل چنين حالت با عدالت منافات دارد.  نداشته باشد باز 

 دالیل اثبات:
و قضيه جرمی در تمامی موارد ولو جرم مشهود باشد از هن آغاز می گردد واز اينر

نياز به تهيه وسايل و مدارک اثباتيه مادی و غير مادی داردي اساسی ترين مدارک 
اثباتيه آن مدارکی است که مدعی )څارنوال( آنرا نزد قضا تقديم ميداردي لما اقرار 
متهم از اينکه از جانم مدعی تهيه و تقديم نمی گردد بلکه خود متهم با رضائيت کامل 

اط مينمايد و تا و در حالت صحت عقل نزرد مح رال  به جرم ارتکابيه اعتر کمه رد
م  او نبودهي  هر الحال مک ها قطعيت حکم بر اقرار خود ثابت و پايدار می ماند و
قرائن وعاليم بر خالط اقرار او وجود نمی داشته باشد از جمله مدارک اثباتيه قوی 

ر عقل است که خو م احوال دور از پمير د جانی بر الزام بشمار نمی آيدي زيرا در اغل
 خود سخن گويد.

روص داليل مادی نبايد ناچيز و دست کم گرفته شوندي    اليل و مدارک اثباتيه بخ
ي  قطره خون و يا ي  تار  ررين فن ميتوان از  زيرا با استفاده از تکنالوژی و متخ
موی به حقيقت راه يافتي از اينرو بر مراجذ کشفی و تحقيق الزم است قطذ نظر از 

ذ موث هداری آن اقدام نمايندي در جم م ذ آوریي ثبتي ارزيابی و ن ريت دليل در جم
رورت از  مردندي که در آن ر ن های قانونی فرامو آوری و ثبتداليلالزم است معيار
همه حال مراجذ تحقيق و محکمه  هند ماندي ولی به  اعتبار ساقر و حقايق پنهان خوا

ل  اند داليل که از اعتبار ساقر نيز گرد الحظه نمايند.مک  يده اند آنانرا دقيق 
داليل اثباتيه اساسی بوده که در اغلم قضايای    هادت شهود از جمله مدارک و ش

هده نموده است ايماناا و وجداناا   جرمی بکار می رودي کسی که واقعه جرمی را مشا
ع باشد جهت خوشنودی  وهيفه دارد تا جهت تامين عدالت و لو بر خود يا خويشاوندان

داوند متعال ادای شهادت نمايد چنانچه خداوند متعال ميفرمايند: )يا ايهاالميَن آمَنُوا خ
هداَء هلل  ولَو علی ننفس  او الوالدَين و األقربين..()ای کسانيکه  امين بالق سر  ُش کونوا قو 

هنده جهت رضای خد هادت د ند ولو بر واايمان آورده اند باشيد قائم کنندگاه عدالت و ش
ها   .135يا والدين و يا نزديکان تان باشد...( النساء خود

ماده     های  26و شايد همين علت بوده که  هاد های ن قانون اجراآت جزائی بنا بر فشار
ر   138مدافذ حقوق به اسا  فرمان تقنينی شماره  از عبارت: )  4/12/1392مو

ا  قرار داد......( ب هد مورد استزو ه متن: ) اشخاص ريل را نميتوان منحيم شا

ACKU



 قضاء نظر اجمالی بر قانون اجراآت جزائی
  

 
81 

 

هادت امتناع ورزند...( تعديل گرديد و برای مسئول  اشخاص ريل ميتوانند از ادای ش
هادت حکم گرديد نه اينکه  حف  اسراري اقار  تا درجه دوم حق امتناع از ادای ش
هادت آنان فاقد آثار حقوقی باشدي زيرا بنا بر حکم شريعت و ترغيم وجدان  ش

هد باشند م به  اند با قطذ نظر از رابطه خويشاوندی و اشخاصی که در قضايا شا
هات با مشهود عليهي جهت تامين عدالت و خوشنودی خداوند  قرابت و ساير ملحو

ال  هند و نزد محکمه ري هارات د هادت نمايند. 1متعالي نزد مقامات تحقيق اه  ادای ش
هدان عينی قضايای جرمی به ادای  قانون جديد اجراآت جزائی جهت ترغيم شا

هادت حکم نموده و به  56الی  53بحمي بر تدابير محافظتی شهود  ی مواد  ش
ری  څارنوالیمقامات  ه اعطای صالحيت نموده تا جهت حف  امنيت شخ و محکم

مات محافظتی متوصل گردند. و اين در حاليست که نظير چنين احکام در  شهود به اقدا
 قوانين اجراات جزائی قبلی وجود نداشت.

 باب دوم
 ئیی جزاادعو

ه اقامه می گردد و با قطع  ت حکم به يدعوی جزائی از تحري  آغاز و به محکم
هايت می رسد. بند  قانون اجراآت جزائی دعوی جزائی را چنين تعري   4ماده  3ن

نموده است: )دعوی جزائی: مطالبه مزازات است از  رط څارنوال مطابق احکام 
ماه محکمه(  اين قانون به پيش

ري  دعوی جز     ش  و تحقيق تح ائی عبارت است از آغاز اقدامات رسمی مراجذ ک
در مورد قضيه که بنا بر اسبا  تحري  قابل تحري  باشدي اسبا  تحري  دعوی 

 جزائی عبارت اند از:
مام ارتکا  و ساير احوال جرم مشهود-1 هن هده جرم در   2مشا

                                                      
خروص واقعه   1 خق در جريان بررسی قضيه آنچه را در  هاراتی است که ش شهادت اه

الحيت با ادای سوگند  ماه محکمه با  مورد بحم با ديدن يا شنيدن درک نموده است در پيش
ر در حکم بيان ميباشد. بند بيان نمايدي  قانون اجراآت  4ماده  32نوشته و اشاره در مورد گن

 جزائی.
 :82مادۀ  2

 جرم در يکی از احوال آتی مشهود شمرده می شود:
رط مردم  -۱ ه از   کا  جرم يا اندکی بعد از ارتکا  يمشاهده ا بالفاصل مرتکم حين ارت

 گرفتار شود.
از  رط مزنی عليهي پوليس يا مردم مرتکم بعد از ارتکا  جرمي فر -۲ ار   بالفاصله 

 شناسائی يا بالفعل تعقيم شود.
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ار  يا ا-2 شخاص استغاثه و  لم نزات. )خواه از  رط مزنی عليه باشد و يا اق
 ثالم(

هده آثار عاليم آن توسر اشخاص به يکی -3 ا الع از مشا ا الع از وقوع جرم يا
 از مراجذ کشفی و تحقيقی.

 درخواست جبران خساره ناشی از جرم از  رط مدعی حق العبد.-4
شکايت مراجذ يا اشخاص در مواردی که مطابق احکام قانون تحري  دعوی -5

 1جزائی موکول به شکايت باشد.
مراجذ رسمی در موارديکه تحري  دعوی جزائی موکول به  درخواست-6

 2درخواست رسمی باشد.
کا  جرم در -7 ا الع اداراتي موسسات و ساير اشخاص حکمی مبنی بر ارت

و .  ساحه مرب
هده عاليم و آثار جرم توسر -8  .څارنوالیمشا
مانی.-9 هم های  کا  جرم از  ريق رسانه  ع موضوعات مبنی بر ارت  نشر و پخ

ق-10 هارات شخ ر. اه  عليه خود
هدايت تحريری لوی څارنوال و موافقه وزارت امور خارجه در مورد جرايم -11

ها در افغانستان صورت گيرد.  که از جانم سران دول يا نمايندگان آن
قرار محکمه مبنی بر تحري  دعوی جزائی در مورد اشخاصی که از -12

متهمين  تحري  دعوی جزائی بازمانده اند و يا در مورد اعمالی جرمی که به
                                                                                                                                

ه شخق در محل واقعه ا سال  يا اشيائی گرفتار  شود که وضذ موجود  -۳ در صورتی ک
کا  شده داللت نمايد.  بر فاعل بودن شخق و استعمال اشيای ممکور در جرم ارت

 منذ تحري  قضيۀ جرمی 1
 ج : ق اج 63مادۀ  

رـول )پنزمي هفتمي  رميم در مورد جرايم مندرج ف تحري  دعوای جزائی واتخار هرگونه ت
هزدهمي نزدهمي بيست ويکمي  هاردهمي شانزدهمي هفدهم ي  دهمي چ دهمي يازدهمي دوازدهمي سيز
و چهارم و بيست وپنزم( با  دوم کتا  دوم قانون جزاء  بيست ودومي بيست و سومي بيست 

اقار  از  رط  مر ضرر برسدي بدون شکايت تحريری مزنی عليه جواز ندارد. که   به يکدي
هين ادارات دولتی 2  تعقيم جرايم تو

 :61مادۀ 
وهين  رميم در مورد جرايم ت هوریي به تحري  دعوای جزائی واتخار هرگونه ت رياست جم

ت ها و ساير ادارات دولتی بدون تقاضای  شورای ملیي قوۀ قضائيه يلوی څارنوالیي وزار
 کتبی مقا ريرال  مراجذ مربو  جواز ندارد.
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مرديده اندي و يا در مورد جنز و  ن يا جنايتی که با  هقضايای جرمی منس
ا  دارد. و  به متهمين ارتب هام منس  ات

ا  می گردند.-13 مه در مورد جرايمی که در جلسات قضائی ارتک  امر محک
 سقوط دعوی جزائی و مجازات:

ه  ش ي تحقيق و محاکم بدون  دعوی جزائی بعد از آغاز تحري  از  رط مراجذ ک
و  دعوی  موجوديت اسبا  موجه قانونی متوق ي يا ساقر گرديده نميتواند. عوامل سق

مزازات محکوم بها  بق قانون عبارت اند از:  جزائی و يا 
مرور زمان )دعوی جزائی با در نطرداشت نوعيت جرايم از حيم شدت و -1

مرددي در جرم جنايت با گمشت   10خفت با مرور زمانهای متفاوت ساقر مي
ي 1سال 1سال و در جرم قباحت با گمشت  3سالي در جرم جنحه با گمشت 

ل  ساقر  مزازات محکوم بها نيز با تناسم نوعيت مزازات با مواعيد مخت
مزازات اعدام با گمشت  مردد:  سالي حبس  20سالي حبس دوام با  25مي

سال  1سالي حبس قرير با گمشت  3سالي حبس متوسر با  10 ويل با 
مر  قانون اجراآت جزائی(. 76دند)ماده ساقر مي

در صورت وفات متهم.) ولی وفات متهم مزازات مالی و يا دعوی بر متروکه -2
 را خالل نمی نمايد(

 در صورت عفو عمومی-3
 در صورت الغای حکم قانونی که عمل مرتکبه را جرم شمرده است.-4

                                                      
 مرور زمان دعوای جزائی  1

 :72مادۀ 
 ( دعوای جزائی بعد از گمشت مواعيد ريل ساقر می گردد:1)
کا  جرم جنايت )  -۱  ( سال.10در صورت ارت
  ( سال.3در صورت ارتکا  جرم جنحه  ) -۲
 ( سال. 1در صورت ارتکا  جرم قباحت  ) -۳
هائی کنفرانس دپيلو ماتي  ( جرايم م2) ندرج اساسنامۀ محکمۀ جزائی بين المللی  و سند ن

 روم از حکم مندرج 
 ( اين ماده مستثنی می باشد.1فقرۀ )

و  دعوای جزائی تعيين گرديده استي خـالل 3) ( هي  سبم نمی تواند مدتی را که برای سق
مر اينکه قانون صراحتاا به آن حکم نموده باشد.  نمايدي م
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اط مزنی عليه از شکايت در مورد جرايم-5 که به اسا   یدر صورت انرر
ي  اند.شک  ايت مزنی عليه قابل تحر

ق قبالا به اتهام عين جرم محاکمه شده باشد و حکم قطعی -6 در صورتيکه شخ
 در مورد صادر شده باشد.

و  دعوی جزائی با اختالط انواع جرايم   رز محاسبه مرور زمان در مورد سق
ور مرقانون اجراآت جزائی در زمينه چنين حکم ميکند: ) 73متفاوت می باشد. ماده 

ق( از آغاز ارتکا ي  زمان درمورد شروع به انزام عنرر مادی جرم )جرم ناق
درجرم اعتيادی از تاريخ انزام جرمی که اعتياد را ببار می آورد ي در جرايم متوالی  
واستمراری از تاريخ وقوع آخرين عمل جرمیي درمورد جرايم اتال  وتزوير از 

ش  واقعۀ جرمی ودر مورد ساير جر کا  جرم محاسبه می تاريخ ک ايم از لحظۀ ارت
 گردد.(

ری داليل: ذ آ ش  جرايمي گرفتاری متهمي جم  ک
ش  جرم  بق بند  قانون اجراآت جزائی عبارت از اجراآتی است که به  4ماده  11ک

کا ي  ق مرتکم آني نحوه و علت ارت منظور جلوگيری از ارتکا  جرم و تشخي
 جرم ارتکا  يافته صورت می گيرد.تثبيت محل و حف  آثار و اشيای متعلق به 

ش  و تثبيت وقوع يا  ي  فوق اجراآت کشفی عبارت است از ک با درنظرداشت تعر
ش  و تثبيت مزنی  ش  و تثبيت مرتکم عمل جرمیي ک عدم وقوع حادثه جرمیي ک
ش  و  ش  و تثبيت اشخاص حاضر در محل واقعهي ک عليه و متضرر حادثه جرمی. ک

داليل تثبيت اسناد و مدارک مرب ذ آوری و  به واقعه در محل واقعه گرفتاریي جم
ا  از اشخاص متعلق به واقعه جرمی.  اثباتي و استزو

ماده      ش  جرايمي توسر پوليس مطابق احکام  134 بق صراحت  قانون اساسی : ک
 قانون صورت می گيرد.

ملی ( قانون امور راتی پوليسي امنيت 2( ماده )1صطال  پوليس  بق صراحت بند )
الت نظامی مشابه منتشره جريده رسمی شماره  ر   1133و ادارات دارای تشک مو

)شامل ساتونکیي ساتنمن و افسر می باشد( در حاليکه ساحه تطبيق  20/2/1393
ماده سوم آن ) باالی افسران و ساتنمنان وزارت امور  قانون متمکره  بق صراحت 

دارای شکيالت نظامی تطبيق می  داخلهي رياست عمومی امنيت ملی و ساير ادارات
هرکارمند دولت که حايز يکی از رتم افسر يا  گردد(. بناءا  بق حکم قانون متمکره 
طا  می گرددي چه او کارمند وزارت داخله باشد و يا رياست  ساتنمن باشد پوليس خ
عمومی امنيت ملی و يا ساير ادارات دارای تشيالت مشابهي ولی  بق صراحت فقره 
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ش  جرم حسم احوال توسر پوليس و 80اده )( م1) ( قانون اجراآت جزائی )ک
 مبه  امنيت ملی صورت می گيرد.(

قانون اجراآت جزائی اصطال  پوليس را تعري  نکرده ولی آنرا به صطال  عام به 
کی وزارت امور داخله وبه همين علت در لکار برده است يعنی به مفهوم کارمند مس

ماده  ذ نموده است.80فقره فوق المکر  مبه  امنيت ملی جم  ي پوليس را با 
الق می گردد ولی با اين     صطال  مامور ضبر قضائی نيز بر ارگانهای کشفی ا

و صالحيت  بودهتفاوت که مامور ضبر قضائی نسبت به ارگانهای کشفی عامتر 
ال  مامور ضبر قضائی  بق صراحت بند   2وهيفوی آن خاصتر است. يعنی اص

ع  4ماده  مبه  رياست عمومی امنيت ملیي مفت قانون اجراآت جزائی شامل پوليسي 
مبه  اداره  ها و ادارات دولتیي  ع داخلی وزارت  مبه  تفتي عي  اداره عالی تفتي
مبارزه عليه فساد اداری ميباشد در حاليکه فعاليت مامور ضبر قضائی  وصالحيت 

ا  در حدود ا ذ آوریداليل اثبات و استزو ط جم  حکام قانون است.آن صر
ذ     هم جم وهيفه ارگانهای کشفی و مامور ضبر قضائی در ي  محل با  هی  ولی گا

می شود که آن عبارت است از موارد اجرای اقدامات مخفی کشفی  بق صراحت 
 قانون اجراآت جزائی. 115ماده 

 گرفتاری:  
ق مظنون از گشت و گمار و حاضر ساختن آن به ادار ه عبارت است از منذ شخ

ر  قانونی. ر ا  در حالت م  پوليس غر  استزو
رط در دو   وهيفه ارگانهای کشفی است ولیصالحيت گرفتاری ص گرفتاری در عمل 

قانون اجراآت جزائی به ارگانهای کشفی موجود می  81حالت  بق صراحت ماده 
باشد که عبارت اند از حالت جرم مشهود جنايت يا جنحه ای که جزای آن حبس 

ع بينی شده باشد و حالتمتوسر در  ر یقانون پي که به  یکه جرم مشهود نبوده و شخ
م شدن او  م مرتکم جرم جنايت شناسائی يا معرفی شده استي احتمال فرار و غاي حي

رور باشد.  مت
الحيت دار که عبارت از     مات  در غير از دو حالت فوق گرفتاری با امر مقا

رال  ميباشد صو مبه  يا محکمه ر  رت می گيرد.څارنوال 
 83در جرايم مشهود استثناءا اشخاص عادی نيز می توانند  بق صراحت ماده     

نده استفاده نمايند رقانون اجراآت جزائی حتی المقدور از تمام وسايل و امکانات بازدا
و   څارنوالیو مانذ فرار مرتکم شدهي وی را به نزديکترين مرجذ پوليس يا  مرب

هند و در صورت ع هاا تسليم د رات الزم شناسائی و کتباا يا شفا دم توازن او را با مشخ
هد. عه ا الع د  به مراجذ ممکور معرفی و از واق
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 ارگان تحقیق و وظایف آن:
ماده  قانون اساسی تحقيق جرايم و اقامه دعوی عليه متهم در  134 بق صراحت 

جزء  څارنوالیمحکمهي از  رط څارنوال مطابق به احکام قانون صورت ميميرد. 
 و در اجراآت خود مستقل ميباشد.بوده قوه اجرائيه 

قانون اجراات جزائی )عبارت از بررسی  4ماده  4تحقيق جرم  بق صراحت بند 
ذ آوری شدهي توسر څارنوال به  همه جانبه واقعه جرمی است به اسا  داليل جم

هري هارات شهود نا اه ا  و استنطاق از متهمي استماع بيانات يا  ن و  ريق استزو
ذ آوری شده به منظور تثبيت وقوع يا عدم وقوع  داليل و مدارک جرمی جم ارزيابی

هام به متهم در حدود احکام قانون( ا  ات  جرمي شناخت مرتکم و انتس
داليل  څارنوالیوهيفه اساسی    ي  فوق به ارزيابی تحقيق جرم است که  بق تعر

ا  ذ آوری شده و جستزوی حقيقت واقعه و تثبيت انتس ق  جم هام واقذ جرمی به شخ ات
ا   م فاعليتي اشتراکي و سببيت ارتب يا اشخاص معين با تثبيت کيفيت انتسا  از حي

 می گيرد.
هسته قضيه جرمی را تشکيل  څارنوالی   هم تحقيق که اسا  و  وهيفه م برای انزام 

الزم دارد مانند امر گرفتاری  مات الحيت اجرای ي  سلسله اقدا هد نياز به  می د
م و احضار اشخا ذ آوریداليل جديدي امر به جل ي  اشخاصي امر به جم صي امر توق

ع مسکن يا ساختمان مسکونیي ضبر اشيای مرتبر  اشخاص  بق احکام قانوني تفتي
مر.  به قضيه جرمی و برخی اجراآت مشابه دي

قانون اجراآت جزائی در موارد فوق المکر در برخی حالت برای څارنوال تحقيق   
ي ي امر  مستقيماا  الحيت در صدور امر گرفتاریي توق اعطایصالحيت نموده مانند 

هائی مبقت از توقي ي امر به  ذ آوریداليل جديدي جلم واحضار اشخاصي امر ر جم
ل  نمودن مظنون يا متهم به  هائی موقت مانند مک ا ی در صورت ر اتخار تدابير احتي

ع بدنی ي امر به اڅارنوالیدادن حاضری به دفتر پوليس يا  قامت در محل معيني تفتي
رميم در مورد اشيای ضبر شده  محالتي اتخار ت هر و الک نمودن اشخاصي امر به م
مبنی بر اعاده آن به مال  در صورت عدم مبثريت آن در قضيه و يا انضمام آن به 
هارات شهودي مزنی عليه و ساير اشخاص که  دوسيه جهت بررسی قضائیي استماع اه

روص در جرايم در مورد قضيه  معلومات دارنديصالحيت رفتن به محل واقعه بخ
مشهودی که جنايت باشندي اجرای استنطاق از متهمي مقابله نمودن شهود و مقايسه 
هدايات الزم به ارگانهای کشفی جهت به  هل خبرهي دادن  نظرياتي مطالبه نظر ا

رميم در مورد تفريق و يکزا س ش ي ت های ممد ک ر  ازی قضاياي کارگيری ساير رو
ه. هامنام رميم در مورد ختم تحقيق و ترتيم ات  ت
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ه را دارد  ور  څارنوالیولی در برخی موارد     صرط صالحيت پيشنهاد به محکم
 مثال درمورد تالشی منزل.

قانون اجراآت جزائی در تمام  145ماده  1اجرای تحقيق  بق صراحت فقره     
انم څارنوال در حضور وکيل مدافذ جرايم جنايت و جنحه حتمی است و بايد از ج

 مظنون يا متهمي صورت گيرد.
قانون اجراآت جزائی در صورتيکه  149ماده  2در جرم قباحت  بق فقره    

ذ آوری شده تثبيت شده نتواند و يا  داليل جم الحظه هام به  مرالحه بعمل آمده و يا ات
ع بينی گرديده باش دي څارنوال ميتواند مزازات متهم در قانون صرط جزای نقدی پي

ر کشفی اکتفا نموده تحقيق بيشتر را اجرا نه نمايد.  به اوراق و گزار
مر     ش   څارنوالیوهيفه عمده دي عالوه تحقيقي نظارت از نحوه اجراآت ک بر

مردد و مرحله  ش  آغاز مي ارگانهای کشفی استي زيرا بنياد تحقيق از اجراآت ک
ش  در حقيقت جزء از مرحله تحقيق اس های ک تي از اينرو څارنوال بر اجراآت ارگان

صال  آن دستور  هده نمايد به  ق را مشا کشفی غور نموده در صورتيکه در آن نواق
هد. ماده  هرگاه څارنوال  89ميد قانون اجراآت جزائی در مورد چنين حکم می کند: )

ش  و  ق نمايديکه در ترتيم محاضري اجراآت ک بعد از تسليمی اوراق قضيه تشخي
داليل کافی برای اجراآت جم مرديده يا داليل اثباتي احکام قانون رعايت ن ذ آوری

ذ کشفی  ذ آوری نه شده استي موضوع را جهت اجراآت سالم به مراج بعدی جم
 مربو  محول می نمايد(.

هی نموده باشند څارنوال     داليل کوتا ذ آوری در صورتيکه ارگانهای کشفی در جم
هر بر اجراآت آنا ماده منحيم نا هدي  ذ آوریداليل جديد دستور د ن ميتواند آنانرا به جم

ق  90 هرگاه څارنوال تشخي قانون اجراآت جزائی در مورد چنين صراحت دارد: )
مر بحيم شري   مر جرمی بوده يا اشخاص دي های دي نمايد که قضيه متضمن جنبه 

ذ آوری نه شده استي می تواند ب ها جم ه تحقيق قضيه جرم وجود دارد کهداليل عليه آن
داليل موجود اجراآت و در عين حـال پوليس وسايرمراجذ ضبر قضائی را به  روی

هد.(  هدايت بد ذ آوری داليل   اجرآت الزم و جم
مبه  امنيت ملی در اجراآت کشفی مرتکم تخل  از      در صورتيکه پوليس يا 

هيفه نظارتی از ت حقيق سالم و قانون گردند و څارنوال موضوع را دريابدي بنابر و
ماده  قانون اجراآت جزائی  91شفافيت در تضمين عدالتي موضوع را  بق صراحت 

و  محول می نمايد. رال  اداره مرب  به مقام ر
به  امنيت ملیي از نحوه     عالوه بر نظارت از اجراآت پوليس و م څارنوال

هل خبره نيز نظارت بعمل می آورد.  بق صراحت فقره  قانون  145ماده  5اجراآت ا
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هل خبرهي نظارت نمودهي  های ا اجراآت جزائی څارنوال بر مطالعات و بررسی 
ر  و توضيحت الزم را مطالبه می نمايد. ق را مط  واالت مشخ

ريت واحد حکمی است که عبارت است از مدعی  څارنوالی    اگر چه در کل شخ
عد از ختم تحقيق و العموم ولی با آنهم جهت تامين بهتر عدالت و شفافيت در اجراآتي ب

ه دعوی  مری واقام ه از جانم څارنوال تحقيقي اوراق جهت غوري بازن هامنام ترتيم ات
 جزائی به څارنوال تعقيم قضائی ارجاع می گردد.

وهيفه څارنوال تعقيمي تدقيق دوسيه است که  ی آن څارنوال تعقيم قضائی     اولين 
ش  و اجراآت څارنوال تحقيق را مورد غور و بررسی قرار داده  اجراآت ارگانهای ک

ق موجود باشد دوسيه را جهت تکميل  ها و نواق خال در صورتيکه در اجراآت تحقيق
ق به څارنوال تحقيق اعاده می نمايد.  تحقيق و رفذ نواق

څارنوال تعقيم قضائی بعد از غور و بررسی تحقيق در صورتيکه آنرا  بق     
ق تقانون احکام  ها و نواق خال ق نمايدي دعوی جزائی را ترتيم و و عاری از شخي

ه را در ميعاد  ردقه آنرا برای متهم يا وکيل آن رسماا تسليم و دوسيه مربو  نقل م
مه دعوی می نمايد. رال  ارائه داشته اقا  قانونی به محکمه ر

 باب سوم
 محاکمه

قانون اجراآت جزائی ) عبارت است از رسيدگی  4ماده  9محاکمه  بق صراحت بند 
رال  مطابق احکام به دع ویي دفذ دعوی و اصدار حکمي که از  رط محکمه ر

 قانون صورت می گيرد(
همترين مراحل تعقيم عدلی به شماره ميرود که  ی آن سرنوشت     ه از م محاکم

اه برائت يا الزام تعيين گرديده حکم قانون مبنی بر وارد نمودن  ق متهم از لح شخ
 طبيق می گردد. موئيده جزائی بر متخل  از قانون ت

روص قضايای وارده نبوده ب ب اجراآت شعبات دولتی در خ ه کلحکم محکمه مح
حاکميت قانوني توجيه و تفسير قانوني تضمين عدالتي حف  نظم و امن عمومی و 

 تضمين پايداری و بقای نظام است.
ل  از قانون     ق متخ ي  جهت تضمين عدالت در مورد شخ رم شر څارنوال منحيم خ

هايت در صورت وجود اقدام  همه جانبه تحقيق می نمايد وباآلخره در ن نموده  ور 
ه می  هامنامه و تقديم دعوی نزد محکم رميم به ترتيم ات اليل کافی و الزم قانونی ت
هده نموده در تکميل تحقيق  گيردي متهم نيز در جريان تحقيق تمام جريانات را مشا

هام و دعوی را همکاری می نمايدي وباآلخره منحيم  رط مق ابل به محکمه دفذ ات
هر دو  رط با باور کامل به عدالت و بی  رفی محکمه قضاوت  تقديم می داردي و 
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ه اميد می  نم به عدالت محکم هر دو جا ه را به قضاوت می نشينندي و  قاضی محکم
ها و  بندندي قاضی محکمه با درک کامل از عدالتي قضيه را با درنظرداشت اميد

هردو  ط  ور کامالا عادالنه و با بی  رفی کامل مورد ارزيابی قرار می توقعات   ر
هد و بعد از انزام تحقيقات قضائی در ضمن جلسات علنی اجراآت ارگانهای کشفی و  د
تحقيقی را نظارت نموده با علم آوری عينی از وقايذ و تمام جوانم قضيه با در 

صدور حکم می کند. و اقتدار  نظرداشت قناعتی که از جريانات حاصل نموده اقدام به
ع می گمارد.  حاکميت قانون را به نماي

وهيفه قاضی تضمين عدالت و حاکميت قانون است نه مزازات کردن افرادي از اينرو    
مرديده مزبور و مکل   ذ ن هام به متهم قان تا زمانيکه بر حقانيت و ثبوت انتسا  ات

مزازات نمايد قاضی در مني ی دست به تحقيق بيشتر قضائی می حاکمه جزائست او را 
مريسته در تثبيت صحت آن  زند اسناد و مدارک اثباتيه څارنوال را به ديده ش  ن

ای  رط مقابل جهت ا مينان قلبی و قناعت وجدانی اقدام می نمايد.  بدون تقاض
مامو با درنظرداشت ارشاد نبوی)ص( که )خطای    در عفو بهتر است نسبت به  ا

مزاز  1ات(خطای او در 
هرگز به مزازات نمودن متهمين عزله نه نموده جهت تامين عدالت و عينی ساختن 
قضيه تحقيقات مزيد قضائی را به راه می اندازدي و بعد از آنکه توانست از قضيه 
قناعتی را حاصل نمايد با اسدالل قضائی تمام جريان قضيه را مستند سازی نموده و 

 نمايد.با شفافيت کامل حکم را صادر می 
هی را     اط خوا ه ابتدائيه ختم کار نيستي نظام قضائی کشوري استين حکم محکم

هد در صورتيکه حکم  منحيم حق برای  رفين قضيه قبول نموده به آنان اجازه می د
ط  صادره قانوناا مورد قناعت آنان نباشد بر آن اعترا  نموده قضيه را به استينا

 بکشانند.
هی برای    څارنوال و متهم در جرايم قباحتي جنحه و جنايت حسم  حق استيناط خوا

هم  بق حکم قانون موجود نمی باشد ولی با آنهم در مواردی که  احوال موجود و يا 
ه  هی نباشدي حق مطالبه بررسی از لحا اط خوا حکم برای يکی از  رفين قابل استين

وه است.  قانونيت برای آن محف
هی و احکام غير قابل قانون اجراآت جزائی احکا 246ماده    م قابل استيناط خوا

هی را چنين بيان نموده است: )) اط خوا ( متهم يا نمايندۀ قانونی وی و څارنوال ۱استين
ۀ ابتدائيه درتمام جرايم در حدود  می توانند در صورت عدم قناعت به حکم محکم

                                                      
)ر (  1  سنن کبری از بيهقی به روايت عائيشه 
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مۀ احکام اين قانوني اعترا  خود رامستقيماا يا از  ريق محکمۀ حاکمه به محک
و  تقديم نمايند. اط مرب  استين

ۀ ابتدائيه در قباحت در احوال ريل صورت گرفته می ۲) ( اعترا  بر حکم محکم
 تواند:

اعترا  از  رط محکوم عليه در صورتيکه حکم  برغيراز مزازات نقدی  -1
 صادر گرديده باشد.

رط -2  حکم به برائت متهم صادر گرديده که وال در صورتیـڅارن اعترا  از  
 باشد.

ۀ ابتدائيه درجرم جنحه در احوال ريل صورت گرفته می 3) ( اعترا  بر حکم محکم
 تواند:

ط محکوم عليه در صورتی که به حکم قانون برای وی يکی از  -1 اعترا  از  ر
ع بينی گرديده و محکمه به جزای حبس حکم نموده  مزازات حبس يا جزای نقدی پي

 باشد.
رصورتی که در قانون جزای حبس يا جزای نقدی اعترا  از  رط څارنـوال د -2

ر  حد  ها به جزای نقدی ويا به کمتر از ن ع بينی گرديده و محکمه تن هردو پي ويا 
ع بينی شده حکم نموده باشد.  اکثر مزازات پي

های )4) ( اين مادهي متهم يا څارنـوال نمی توانند 3و 2( درغير از حاالت مندرج فقره 
مر اينکه حکم مورد اعترا  در مخالفت با قانون يا  الم حکم به استيناط گر ددي م

خطاء در تطبيق يا تضويل آن بنا يافته يا درحکم بطالنی صورت گرفته يا در اجراآت 
 طالنی واقذ گرديده که بر حکم تاثير نموده باشد. (

هی و تقديم اعترا  بعد از ابالم حکم  روز تعيين گرديده  20ميعاد تقديم استيناط خوا
ه در جرم قباحت و جنحه ا رميم څارنوال تحتانی مبنی بر قناعت به حکم محکم ست. ت

خالل مدت   څارنوالیروز از تاريخ وصول حکم به دفتر تحريرات رئيس  10در
خالل مدت  اط و در جرم جنايت در روز از تاريخ وصول اوراق به دفتر  20استين

 وانند.تحريرات لوی څارنوال مورد اعترا  قرار گرفته می ت
هی متهم اصل عدم متضرر شدن از اعترا  در نظر گرفته شده     در استيناط خوا

ماده  ط  261است.  هرگاه درخواست استينا قانون اجراآت جزائی حکم می کند: )
هی صرط از  رط متهم تقديم شده باشدي محکمه می تواند حکم خود را مبنی بر  خوا

ي  يا برائت صادر نمايد و نمی  تواند به تشديد جزای محکوم بها حکم صادر تائيدي تخف
 کند.( 
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ماده     هی حق است نه مکلفيت از اينرو معتر  ميتواند  بق صراحت  استيناط خوا
قانون اجراآت جزائی الی ختم جلسه قضائی با تقديم درخواست به محکمه  258

رط گردد. ر هی خود من ط خوا و ي از حق استينا اط مرب  استين
ط نماينده قانونی      متهم نمی تواند بدون موافقه وی از اعترا  عليه حکم منرر

 ق ا ج ج(. 258ماده  2شود)فقره 
اط  بق صراحت فقره )    ماده 1محکمه استين قانون اجراآت جزائی در  264( 

ه ابتدائيه حين رسيدگی دارا  های ميباشد که محکم الحيت  رسيدگی قضيه دارای تمام 
 بوده است.  

ه ابت   ط هرگاه محکم هيت موضوع حکم صادر نموده باشدي محکمه استينا دائيه در ما
ماده  قانون اجراآت  267حين رسيدگی به حکم محکمه ابتدائيه ميتواند  بق صراحت 

 جزائی يکی از تراميم ريل را اتخار نمايد:
ۀ ابتدائيه. -۱ رلۀ محکم  صدور حکم مبنی بر تائيد في
ۀ ابتدائيه وصدور حکم ج -۲ رلۀ محکم ب في  ديد.نق
ۀ ابتدائيه.  -۳ رلۀ محکم  تعديل في
الء يا اعداد وارقام  -٤ ۀ ابتدائيه در صورتی که غلطی در ا رلۀ محکم رحيح في ت

ا  مبجبۀ حکم مبثر نباشد. رله بوده و در حکم و نتيزه و اسب  في
ۀ ابتدائيه وارجاع آن ب -٥ رلۀ محکم رال  ه طالن في محکمۀ حاکمه يا محکمۀ ر

الن.ه با اشاره بغر  صدور حکم جديد   موارد ب
ق و  -6 صدور قرار مبنی بر تحقيقات مزيد در حاليکه در تحقيق و اسنادي نواق

ممارد.  الهای باشد که بر حکم اثر ب
ه  څارنوالیو ارسال آن به  ق و ارجاع دوباره اوراق به محکم با تقاضای حل نواق

اط.  استين
الن حکم محکمه  بق حالت فوق المکر محکمه استيناط صرط در صو   رت ب

ه ارجاع می دارد و در اين صورت حکم  معدوم  قبلیابتدائيهي قضيه را به آن محکم
 شمرده شده قضات قبلی ميتوانند حکم جديد را در موضوع صادر نمايند.

ه ابتدائيه در اصل موضوع حکم نه کرده بلکه صرط در     در صورتيکه محکم
رميم اتخار نموده باشد ب شکليات موضوع ت اط قضيه را بعد از نق ي محکمه استين

ماده  ه ابتدائيه راجذ می سازد.   269جهت صدور حکم در اصل موضوع به محکم
ۀ ابتدائيه به عدم  هرگاه محکم قانون اجراآت جزائی در مورد چنين حکم می کند: )
الحيت يا قبول چنان دفذ فرعی صادرنموده باشد که مانذ سيردعوی گردد ي 
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رله دراصل موضوع به محکمه محکمه استيناط  ب وقضيه راجهت في حکم رانق
رال  ارجاع می نمايد .(   ر

ها  هیي حق نبوده بلکه حالت استثنائی است و تن الط استيناط خوا هی بر  فرجام خوا
ط  در صورتی قابل شنيدن و غور کردن است که بر قانونيت حکم محکمه استينا

ق صادر شده باشدي زيرا  اعترا  صورت گرفته باشد و يا اينکه حکم به مرگ شخ
های صادره  270ماده  3 بق صراحت فقره  رله  قانون اجراآت جزائی مطابقت في

الط آنرا ادعا می کند  ری که  محکمه استيناط با قوانين حالت اصلی استي و شخ
ل  به اثبات آن می باشد. از اينرو اعترا  بر حکم محکمه استيناط در صورتی  مک

است که حکم مورد اعترا  در مخالفت با قانون يا خطا در  قابل شنيدن و غور
ر  داده باشد ) ور مثال حکم  الن  تطبيق يا تاويل آن بنا يافته باشدي و يا در حکم ب
نم محکمه فاقدصالحيت صادر گرديده باشد( و يا در اجراآت چنانبطالن  از جا

ق صادر بعمل آمده باشد که بر حکم موثر باشدي و يا در حالتی که ح کم به مرگ شخ
مری در مورد به نفذ متهم نافم  شده باشدي و يا اينکه بعد از صدور حکم قانون دي

 گرديده باشد.
ماده    هی  بق صراحت  قانون اجراآت جزائی در قضايای جنايت و  270فرجام خوا

ط  م حکم استينا هی بعد از صدور و بال  30جنحه صورت می گيرد ميعاد فرجام خوا
رل نيز در نظر گرفته می شود.  بق  روز است و همين مدت برای تقديم اعترا  مف

ماده  مردد:  281صراحت  هی در سه مورد رد مي  قانون اجراآت جزائی فرجام خوا
هی در آن -۱ اط قطعی يا فرجام خوا رلۀ محکمۀ استين درصورتی که بحکم قانون في

 جواز نداشته باشد.
داليل  -۲ و  بعد ازموعد معينۀ قانونی تقديم درصورتی که درخواست فرجام يا مرب

 شده باشد.
مزازات حبس صادر گرديده و محکوم عليه  -3 در صورتی که حکم تنفيمی مبنی بر 

مر اينکه محکوم عليه  مرديده باشدي م و  حاضر ن به منظور تنفيم حکم به مراجذ مرب
ها گرديده باشد.   به قيد ضمانت ر

های قط    رله  عالوه بر استثناء مطالبه تزديد نظر بر في مر عی جزائی استثناء دي
هی استي يعنی در برخی حالت خاص در صورتيکه حکم جزائی مراحل  فرجام خوا
محاکماتی ابتدائيهي استيناط و فرجام را  ی نموده و يا قطعی گرديده باشندي جهت 
تضمين عدالت بر حکم قطعی نيز تزديد نظر صورت ميميردي اين تزديد نظر با 

ر می ساز وجوديکه ر احکام قطعی محاکم را مخدو د و از اين ناحيه به نظم عام ارز
رضائيت بر مزازات غير قانونیي  معدمی نمايد ولی جهت تامين عدالت و عايدضرر
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ر تقاضای تزديدنظر در قضايای  اين حالت پميرفته می شودي حالتی که سبم پمير
ماده  هف 282جزائی می گردند در  ت مورد قلمداد شده اند در قانون اجراآت جزائی 

ماده  الحيت محاکم در  ع مورد  34حاليکه اين موارد در قانون تشکيل و  آن ش
تسزيل گرديده استي و اين در حالی است که رکر موارد تزديد نظر از موضوعات 
ط قانون تشکيل و صالحيت محاکم که به مسايل تشکيالتی و راتی  هدا شامل عنوان و ا

 خت نمی باشد.محاکم بايد می پردا
اصل عدم متضرر شدن از اعترا  و درخواست در مورد تزديد نظر نيز قابل     

ماده  قانون اجراآت جزائی اين موضوع را چنين حکم می  287رعايت می باشدي 
هرگاه درخواست تزديد نظر به نفذ محکوم عليه صورت گرفته باشدي وی به  نمايد: )

 کوم گرديدهي محکوم شده نمی تواند.(جزای شديد تر از جزائی که به آن مح
 

 باب چهارم
الن اجراآت و تعمیل فیصله ها  ب

اجراآت موثر در حکم يا قضيه جزائی عبارت از اجراآتی اند که توسر قانون    
هرگاه يکی از اجراآت اساسی در  اجراآت جزائیي اجراآت اساسی خوانده شده اند 

جم ب الن اجراآت می گردد و لو در مورد جريان تعقيم عدلی رعايت نشده باشد مو
ماده  نم متهم يا ساير شاملين قضيه صورت نمرفته باشدي  آن مطالبه و تقاضای از جا

( عدم مراعات احکام قانون 1قانون اجراآت جزائی در مورد حکم می کند: )) 289
موجمبطالن آن می گردد.  در يکی از موارد اجراآت اساسیي 

ايت احکام قانون در مورد تشکيل محکمهيصالحيت ( اجراآت اساسی شامل رع2)
هل خبره وحق  موضوعی يا حوزه وی آني گرفتاریيتالشیي تحقيقي معاينات توسر ا

 تعيين وکيل مدافذ می باشد.
مادهي 2( درصورت عدم رعايت احکام قانون در يکی از موارد مندرج فقرۀ )3) ( اين 

ل  است حکم خود را ب بطالن اجراآت رله صادر نمايدي گرچه  محکمه مک ب في و نق
هم نشده باشدي در اين صورت اجراآت با ل و مزدداا مطابق  در موضوع تقاضای 

 احکام قانون اجراآت صورت می گيرد. (
ها: رله   تعميل في

های قطعی محاکم جز با تزديد نظر مورد اعترا  قرار گرفته نمی تواند و    رله  في
ماده  ماد 75به حکم  ماده  14ه قانون اساسی و  الحيت محاکم و  قانون تشکيل و 

ق که بعد  301 اجم التنفيم اند به استثنای حکم به مرگ شخ قانون اجراآت جزائی و
هور تطبيق می گردد.  از منظوری رئيس جم

عالوه ممنوعيت اعترا  برآني در مورد عدم جواز تکرار نيز     حکم قطعی بر
ی مبنی بر برائت يا عدم الزام متهم در تاثير گمار می باشد.   ولی حکم دعوی جزائ
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ماه محکمه جزائی داير  مورد دعوی حق العبدی که تونم با دعوی جزائی در پيش
ماده  قانون اجراآت جزائی تاثير ندارد و اين در حاليست  296گرديده  بق صراحت 

ماده  دري  دعوای جزائی  298که  بق صراحت  قانون اجراآت جزائی حکمی که 
ۀ مدنی در دعوای که نزد آن  به برائت يا ماه محکم الزام متهم صادر می گرددي در پيش

عي  داير می باشدي راجذ به وقوع جرمي وص  قانونی جرم و نسبت آن به مرتکب
هام  ر محکوم به می باشدي حکم برائت اعم از آنست که به اسا  نفی ات دارای ارز

هرگاه  اين  حکمي فعل مورد اتهام را صادر شده باشد يا عدم کفايت داليل اثباتي
ر شی محکوم به را دارا نمی باشد.  مستوجم جزا نداندي حکم ممکور ارز

ماده     الت مالی  بق صراحت  ه مدنی در قضايای معا قانون  299حکم محکم
ع  اجراآت جزائی نزد محکمه جزائیي در زمينه وقوع جرم و نسبت آن به مرتکب

ر شی محکوم بها را دارا نمی باشد.  ارز
ه مدنیينزد محکمه جزائی درولی در    ری حکم محکم قضايای که ساحه احوال شخ

ر شی محکوم بهارا داراحل و  و  استيارز رل دعوی جزائی به آن مرب می ف
 ق اج ج( 300باشد)ماده 

ي  باشد تنفيم نمی     اط در صورتيکه متهم در توق ه ابتدائيه يا استين حکم حبس محکم
قانون اجراآت جزائی محکمه قبل از  305ماده  3گردد بلکه  بق صراحت فقره 

ي  را صادر می نمايد  ولی در صورتيکه متهم تحت  صدور حکم قرار تمديد توق
ع از پن  سال يا به تاديه جزای  ي  نباشد حکم محکمه در صورتيکه به حبس بي توق
ق محکومی که در افغانستان  مزرم متکرر يا شخ نقدی و جبران خسارهي يا در مورد 

ل سکونت معين نداشته باشد بدون تاخير تنفيم می گردد و در زمينه کفالت بالمال مح
نيز پميرفته نمی شود ولی در صورت حکم به حبس کمتر از پن  سال يا ساير موارد 
غير از موارد فوق المکر در صورتيکه متهم کفالت بالمال و يا ضمانت احضار معتبر 

هدي تنفيم نمی گرددي و در صورت عد هد بد م ضمانت حکم بدون تاخير تطبيق خوا
 گرديد.

ضمانت احضار معتبر آنست که ضامن تعهد نمايد در صورت عدم احضار مکفول   
 عنهي معادل وجه ضمانت مورد نظر را می پردازد. 

و اين در حاليست که موارد فوق المکر در مورد تعميل بدون تاخير حکم به حبس    
ماده  ماده قانون اج 321تنفيمی با  قانون اجراآت جزائی که حکم  301راآت جزائی و 

ق به مزازات حبسي تحت  های قطعی محاکم مبنی بر محکوميت شخ رله  می کند في
ماده  څارنوالینظارت  قانون اساسی که حکم  25در محابس تنفيم می گردد. و نيز با 

ه با می کند ) برائت رمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکم
 الحيت محکوم عليه قرار نميردي بی گناه شناخته می شود( در تضاد می باشد.
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 محمد بشر سعيدی  قضاوتمند

  سالم کې دخپلوۍ حقوقسالم کې دخپلوۍ حقوق  پهپه
 فرل لومړی

 خپلولي معنی د
الرحم  روالقربی او  روایعربی ژبه کې خپلولی ته قرابت او رحم او خپلوانو ته  په

 .د رحم د الری مينځ ته راغلی وی  چیته ويل کيږی  هغه رحم يواليوايی)قرابت نږد
 و بينه قربة او قرابة( بينی ( په نسم کې نږديوالی ته وايې لکه چی ويل کېږی)القربة

هغه تر منځ خپلولی اونسبی اړيکی دی  زما  .او د 
م هغه چاته ويل کيږي  القري م  چیي خپلوان ي  هغه په مينځ کې د رحم او نس ستا او د
  .1وی  موجوده پلويخله الري 

تعالی فرمايې) ان هللا  هللا .نږدی والي ۱سره راځي معناګانودوه  پهقريم په لغة کې  نو
مبمنانونيکی کوونکو ته دجهته د رحمت  دیي هللا نږدي  ژباړه 2:قريم من المحسنين(

 نهي 
همدارنګه هللا تعالی چی څرنګه :په معنی د خپلوانو سره  ۲  مخکی يې مثال رکر شو 

  .د خپلو انو حق ورکړه  ژباړه3:  )ری القربی حقه فات( :فرمايې 
ال  کې ځوی ي  قريم ځوی ي دنيکه ځوی ي  پالر د نيکه ځوی ته وايې  پالرپه اص

4 
  رحم
د مور په نس کې د بچی جوړيدلو او د  لمړی :هم په دوه معناګانو سره راځي  رحم

اهت ځای ته ويل کيږی  هکله  چیهغه د حف لهن ان  اليحلهللا تعال فرمايې )پدي 
هن(: حالل ندي دوی لره  5يکتمن ماخلق هللا فی ارحام هغه  چیژباړه او هر  پټ کړی 

په پښتو ژبه کي دغه ځای  یرحمونو ددوی کي چ پههللا تعالی پيدا کړی دي  چیڅه 
                                                      

و  فقهی لغتا وصطالحا   1 ي  –: قام . ادارة القرآن والعلوم  ۲۹۹ ص حبيم ابو سعيد – تضل
سالمية   جې اچی کراچې پاکستان چاپ  ۴۳۷ا

ط آيه :   2   .۵۶سوره اعرا
اية  ۲۸: د روم سورت    3 
مو  فقهی  4  ۶۶۶ن بکر عبد القادر الرازی . المتوفی مختار الربا  : د محمد ب ۱۹۹: قا

ددار الکتم العربی بيروت لبنان   چاپ عربی چاپ .  ۵۲۷ – ۵۲۶ص  
اية  ۲۲۸: د بقری سورة   5  
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 1ته زالنځ ويل کيږی 
هم راځي رحم : دويم هغی د اسبابو سره  هد دا  چی په معنا د خپلولي او د ددی معنا شا

د  ويريږیالمي تسالون به واالرحام (: ژباړه: و واتقوهللا.فرمايې ) چیقول د هللا دی 
تاسو تری غوښتنه کوی اوو ويريږی د خپلولی نه  چیهغه رات  نه ال له( جلهللا)

 يعنی د خپلولی پری کولو نه 
طالحی معنی دخپلولی  عام ا
الری نژديوالی او تعلق څخهدی د خلکو تر من عبارت : خپلولی  .ځ د نسم او رحم د
خبره ده چې دغه نسم او نږديوالی د رحم د ميراث وړلو سبم وی او که نه  برابره

ا  دحرام والی سبم وی او که ن همدا راز چې د نک   . 2و هوی او 
فن علماؤ د خپلولی معنا د نورو سره په تفاوت کې واقذ دی لکه د ميراث علم علما  د

همدغه خپلولی په بل قسم تعريفوی  ماؤلی يو قسم تعريفوی د نورو علومو علخپلو  .بيا 
 د خپلوانو پیژندنه  مبحث دوهم

 عموما په دوه قسمه دی خپلوان
ا  کول ورسره حرام وی  چې (محرم خپلوان  ۱   )نک
ا  کول ورسره روا او حالل وی ( چې غير محرم خپلوان ) ۲ په لنډ ډول يې  چې نک

  :الندی نيسو تر څيړنی
ريل ر  العزت پخپل کالم کې کړی  د :خپلوان محرم :قسم  لومړی محرمو خپلوانو تف

ال علی  ليس دی هللا تعالی فرمايې ) ال علی االعرج حرج  علی االعماء حرج 
هاتکم  ال علی انفسکم ان تاکلو من بيوتکم او بيوت اباءکم او بيوت ام ب حرج  المري

اخواتکم او بيوت اعمامکم اوبيوت عماتکم اوبيوت اخوالکم  او بيوت اخوالکم او بيوت
ا  ان تاکلو جميعا او  او بيوت خالتکم او ما ملکت مفاتحه او صديقکم ليس عليکم جن
ال  يبين  اشتاتا فاارا دخلتم بيوتا فسلموا علی انفسکم تحيتا من عندهللا مبارکتا  يبتا کم

 3هللا لکم اياته لعلکم تعقلون (
وم د چا د کورنه خواړه وخوری او  يڅه : ژباړه باک نشته که کوم ړوند يا ګوډ يانار

باک نشته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړی يا دخپل  هڅ کېنه پرتاسی پدی 
الر نيکه له کورونو څخه ياد خپلی مور او نيا له کورونو څخه يا د خپلو ورونو له 

څخه يا د خپلو توړيو له کورونو څخه او  کورونو لهکورونو څخه يا د خپلو انډيوالنو 
                                                      

هادر ميا –: هفر اللغات           . چاپ پاکستان – کاکاخيل هفر شاه ب 1  
سالم   ي   باره الفتا  عبد د –:اخطايافی نظر ا ال ۹۷ص تضل لبنان  –ين بيروت ئددار ال

.  پچا 2  
نية  ۶۱: د النور سوة   3  
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د خپلو ماماګانو له کورونو څخه او د خپلو تريندو او کاکا ګانو د کورونو څخه يا له 
هغو کليګانی س ال  کې وی يا دخپلو صميمی  تاسیهغه کورونو څخه چې د  په

هم څه باک نشته چې تاسی په ګډه سره يا يوازی خواړه  دوستانو له کورونو څخه ددی 
کله چې کورونو ته ننوزی نو خپلو کسانو تهسالم اچوی د  البته .وخوری يا جدا جدا 

لوری ټاکل شوی ده چې تاسی ته دا اياتونه بيانوی چې  له ال له( جلخير دعا د هللا )
هی او درک څخه کار واخلی   1تاسی له پو

هغه خپلوان هللا ) پدی يو له بل سره چې په ابدی ډول  لکړ بيان ال له( جلايت کې 
خل  په الندی ډول دی  کا ن ه ده چې دغه   کول حرام

ماي  ۷(  عمه) ترور۶ترهي  ۵خوري  ۴وروري ۳موري ۲الري ۱  .ځویي  ۹توړیي  ۸ما
پدی اية کې د ځوی کلمه صراحتا نده راغلی سره له دی چې ځوی د محرم او  خو

ر کولو يو لوی راز د ځوی په نه رک نو .نږدی خپلوانو له جملی څخه شميرل کيږی 
هغه دا چې د ځوی مال بعينه دپالر مال او د ځوی  کور دپالر کور دی لکه  دی 

 څنګه چې په يو حديم کې راغلی دی 
مال  البي ( انت )  او ستا مال ستا پالر دی  ته : ژباړه 2و 

مام الندی ليکلی د ا د ځامنو او  څخه ( بيوتکم)جراص په خپل تفسير کې ددی اية
 3و کورونه مراد دی دځامن

 خپلوان په دری ډوله دی   محرم :محرمو خپلوانو اقسام  د
ماي خوري وروري او  لکه د مور اوپالر له  رفه خپلولی ) ۱ ما عمه ي خاله ي کاکا ي 

  داسی نور(
 هغه خپلولی ده چې د رضاعت له وجې منځ ته راغلی وی  ۲
ا  کولو له وجی منځ ته  ۳   .(خسرانه راغلی وی يعنی )هغه خپلولی ده چې د نک

ا   په : لومړی الر له  رفه وی او نک هغه خپلوان چې دمور او  پورتنی اية کې 
  :ورسره حرامه وی رکر شوی دی چې په الندی ډول سره دی 

 وريره او خورزه . او (خاله لور ي توړۍ ) ي(عمهي خور ي ترور) مور
ا  حر نو ه ده ښځه فر  کړی شی دلته که دغه سړی چې ددغو ښځو سره يې نک ام

                                                      
ال  سالم چاپ: بيروت لبنان دار ال   1 نينئ:عبدالفتا   ياره الخطيا فی نظر ا

عم بن اسحاق سنن نبوداؤد )ت 10 ند نحمد سنمبر حديم = م ۳۵۳هـ (  ۲۷۹: ابوداود بن اش
تالي  د المکتم االسالمی بيروت  هـ( ۲۴۱بن حنبل )اعبدهللا احمد بن محمد بن حنبل )ت 

هـ ( د  ۴۵۸بکر بن الهيس بن علی اليهقی ( ت ابیبيهقی )د امام حاف   ۲۰۴ص ۲چاپ ج
  ۴۸۱ – ۴۸۰ي ص ۷صدارالمعرفة بيروت چاپ 

  3 ۴۶ص ۲هـ( ج ۲۷۹ت) –ابو عيسی محمد بن عيس الترممیي سنن الترممی  
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ا  کول ورسره روا نده  هم نک او دا نوری محرمی ښځی نارينه فر  کړی شی نو بيا 
هغوی عبارت دی   . :چې په دی ترتيم سره 

ما ي وراره ي او خوريه ي چې مزموعه  الري ما م  ۱۴ځوی ي وروري تره ي  نفره د نس
 کيږی.  لاو مر پالر له  رفه د خپلوانو له جملی شمير

م يا د مور اوپالر له  درضاعت :دويم له الری د خپلوانو پيژندنه او شميره بعينه د نس
هغه  هم   رفه خپلوان دی پدی معنا چې کوم خپلوان د نسم له الری منځ ته راځی 
ه ده مګر په اية  ا  کول ورسره حرام خپلوان د رضاعت له الری منځ ته راځی او نک

ها مور او خور د رضاعت له  ر فه رکر شوی دی خو ددی نور رکر په کې تن
من  محرم دی ) فرمايلی کريم صلی هللا عليه وسلم  نبی .حديثوکې بيان شوی دی 

م ( م درض په : ژباړه 1الرضاع ما يحرم من النس هغه څه چې  اعتسب سره حراميږی 
ا  کول   په نسم سره حراميږی يعنی کوم خپلوان چې د نسم له وجې ورسره نک

همدا ر ا  کول حرام دی  هغه کسان چې د رضاعت له وجې خپلوان ګرځی نک هم  نګه 
  .ورسره حرام بلل کيږی 

  :دی  فرمايلی (هللا عليه وسلم  صلی)بل حديم کې راغلی دی چې نبی کريم  په
هغه  رضاعت : ژباړه 2الرضاعة تحرم ماتحرم الوالدة( ان) هغه څه حراموی چې  هر 

هم حراموی  ا   هغه خپلوان چې يعنی.الدة  الد له  رفه وی او نک م او ا د نس
هم نکا   ورسره همدا خپلوان چې د رضاعت له  رفه وی  همدارنګه  حرامه وی نو 

هغه په نسبی خپلوانو کې  قسمه خپلوان شميرل  ۱۴کول ورسره حرام بلل کيږی چې 
همدغه ) هم محرم  قسمه( ۱۴ ) يا(  ۷ شوی دی  محرم خپلوان د رضاعت له  رفه 

 .خپلوان دی 
هغه خپلوانو  د : ۳ هر محرم خپلوانو دريم قسم خسرانه ده او خسرانه عبارت دی له 

ا  کولو سره منځ ته راغلی وی  م د نک  :علماءو ويلی دی  بعضو .څخه چې په سب
د ميړه نږدی خپلوانو څخه د ښځی خسرانه ده او دښځی نږدی خپلوان د ميړه  چې

  3.خسرانه کيږی 
شوی دی  کې جال له( جلو په څنګ کې پدی قول د هللا )خسرانی رکر د نسبی خپلوان د

                                                      
د امام مسلم بن الحزاج بن مسلم نبوالحسن تضل 1 ( د المکتم االسالمی  ۲۶۱ي  = ت): 

/  ۱۷کتا  الرضاع  ۲مسلم ج صحيحاستامبول چاپ او د احياء التراث العربی بيروت چاپ 
م .  ۱۴۴۴با   ۱-  حدي

حديم المکتبة  ۱۴۴۴با   -۱/  ۱۷کتا  الرضاع  ۲: پخوانی ماخم صحيح مسلم ج  2
سالمی استامبول چاپ   ا

راری القر بی )ت: ابی عبدهللا محمد بن احمد اال  3 هـ احياءالتراث العربی بيروت  ۶۷۱ن  )
  ۴۷۷۶ص ۶چاپ ج
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 1خلق من لماء بشرا فزعله نسبا و سحرا و کان رب  قديرا ( هوالمی ) :چې فرمايې 
يې انسان پيدا کړ او بيا  څخه (منی) بواو لهرات دی چې  هغه ال له( جلهللا ) ژباړه

البيلی لړۍ  هغه نه نسم او خسرګنی دوه ب ا پروردګار دستر قدرت ست وغزولیيې له 
 دی  ښتنڅ

هم ا  ورسره جواز لری  غير :قسم  دو هغه خپلوان چې نک   .محرم خپلوان 
ما ي ترهي ترور ي توړ دغه ما الدونو څخه او  ۍغير محرم خپلوان عبارت دی له  ي د ا

داسی نور خپلوان چې انسان ورسره د نسم او رحم د الری تعلق او اړيکی لری خو 
ا  کول ورسره  جواز لری لکه د پورتنيو اشخاصو د اوالدونو په مثال  نک

  :مبحث د حقوقو معنی  دریم
ه ده چې  لغت هپ حقوق مذ ده چې مفرد يې حق دی او حق يوه عربی کلم کې ي حقوق ج

 جال له( جلپه معنا د هللا سره چې د هللا ) ۱ :په مختلفو معناګانو سره راغلی ده 
ط ي  ۴مناسم ي  ۳ي ښتيار ۲له جملی څخه يو نوم دی  نومونو فر ي جايز ي  ۵انرا

ا      2ثابت  ۱۰انعام  ۹مزدوری  ۸برخه  ۷بدله ي ۶مب
طالحی معنی  د الحی معن د :حقوقو ا هم د لغوی معنی په شان يو  یحقوقو اص کې 

ي  کړی دی چې له دی جملی يو څو  هر علم د خپل اند مطابق تعر ي  نلری بلکی  تعر
  : تعريفونه دلته رکر کوو

هغه پخپل موافق او مطابق  ۱ هغه سره دګټی تعلق لری او  هغه شی چې انسان د هر 
 3 يږیالولو ته حقوق ويل کمځای کې استع

مطابقت دواقذ دی د اعتقاد سره لکه څرنګه چې رښتيا ويل مطابقت د اعتقاد دی د  ۲
 واقذ سره 

 
 
حم څلورم  مب

 خپلولی حقوق پالنی معنی د
                                                      

 اية  ۵۴: د فرقان سورة   1
 ستاند   برخه د پاک ۶۶۴ – ۶۶۳: هفر اللغات د ميا بهادرشاه هفر کاکاخيل تضلي  ص  2

 الهور پريس بحوکستنل:  مطبعه.  پشاور بازار خيبر ايزنسی ب  يونيورسټی پشاور –چاپ 
 باکستان

هـ  ۱۳۴۹افغانستان چاپ  ۱۵۵ص :  ۶: سيرة النبی )صلی هللا عليه وسلم ( )پښتو( ج :   3
 . ( برخه الحق) د – ۳۲۹ص          ۱کشاط اصطالحات الفنون ج :  ۴ر 
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ا  )پخپل کتا   لبانیا شيخ  داسی ليکلی دی  کې ( اد
خپلولی حقوق پالنی او صله رحمی څخه مراد د خپلوانو سره زياته دوستی مينه او  د

هغی خپلولی له امله چې په مابين ددوی کې ده  محبت کول دی نسبت نورو خلکو ته د
صال  لپاره مخکې والی  هغوی د صلحی او  او په وخت د عداوت او  دښمنی کې د 

هغوی په نږدی کيدو او ورسره خپلولی پيوسته کولو زيار ويستل اوکوښښ کول  او د 
هغوی د زړونو خيال ساتل  هغوی سره د زړه له کومی خالص کول د او د تل لپاره د
هديه صدقه  هغوی ته حق اوليت ورکول د په دعوت ورکولو په وخت کې د نورو څخه 

  .او سوغات ورکول نسبت نورو ته د ډير ثو  المل ګرځی 
هکله داسی ويلی دی:  ابن  حمزه پدی 

هغوی سره په حاجتونو کې  خپلولی حقوق پالنه خپلوانو ته په مال ورکولو او د
هغوی څخه دضرر د منذ کولو په واسطه دغه حقوق پالنه ادا  همکاری  کول او د
هغوی ته په خير اونفذ  کېږی او د تل لپاره ورسره په پراخه تندی مالقات کول او 

 ل خپلولی حقوق پالنه بلل کيږی سره دعا کو
کتا  الخطايا کی د خپلولی حقوق پالنی معنی داسی خالصه کړل شوی دی خپلولی  په

ته د خير رسولي او ضرر ورڅخه دفذ کول څومره چې انسان  خپلوانو :حقوق پالنه 
هغه سره   1لره ممکن وی په اندازه د قدرت او اقت د

 مبحث پنځم
 حکم خپلولی حقوق پالنی شرعی د

هم  د هر مسلمان فر  دی او پر دی حکم باندی قرآن ي حديم  خپلوانو حقوق پالنه  په 
هللا  صلیموجود دی په لنډ ډول يې رکر کول غواړم هللا ر  العزت خپل رسول محمد )

ات ری القربی  ود خپلوانو په حقوقو ادا کولو امر کړی دی فرمايې )  ته عليه وسلم (
هغوی حقوق ورکړه خپلوا او : ژباړه حقه (   .نو ته د 

 انحقوق پالنی باندی عام حکم کړی چې فرمايې ) په جال له( جلهمدی ډول هللا  ) په
 امر جال له( جلسره هللا ) ښتياپه ر ژباړه هللا يامر بالعدل والحسان وايتاء ری القربی (

همدا  کوی بندګانو ته په عدل او احسان سره او خپلوانو ته مال او حق ورکولو سره
 هللا عليه وسلم ( صلیرنګه د خپلوی حقوق پالنی په اړه ګن شمير احاديم د پيغمبر )

م  عن نقل کړل شوی دی چې د بيلګی په توګه يې يو څو احاديم رکر کوو ) څخه کلي
م  .بن منفعه عن جده قال يارسول هللا ابَر ؟ قال  خت  و اخاک و موالک  ا وباک وا

                                                      
ي  ص   1 سالم : د عفي  عبد الفتا   ياره تال   ۹۷: کتا  الخطايا فی نظر ا
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اجم و رح ال  حق و پيغمبر  د هللا عليه( رحمهکليه ) ژباړه 1م موصوله (المی يلی ر
چا  له هللا عليه وسلم ( صلیپوښتنه وکړه ای د هللا رسوله) څخه هللا عليه وسلم ( صلی)

خپل موريپالري  د : وفرمايل هللا عليه وسلم ( صلینيکی وکړم ؟ رسول هللا ) زهسره 
غالم سره نيکی وکړه چی له تاسره هغه نږدی دی چې دا نيکی کول  خوري ورور او د

اجم حق دی دا پورتنی حديم په څرګند ډول   او خپلولی پالنه ددوی سره يو الزم او و
اجم او فر  دی  نيکیسره د خپلولی پيوسته کول او  نوبيانوی چې د خپلوا  کول و

ا پخپل کتا  ) لبانیرنګه شيخ المشايخ ا همدا داسی ليکلی دی د خپل نسم او  کې (اد
هر انسان خپلوانو  هغوی حقوق ادا کول په  سره پيوست والی او خپلی يوځای کول او د

باندی فر  عين دی او خپلوانو سره خپلولی پريکول يو نامشروع او حرام عمل دی 
المه حزاوی ويلی دی خپلولی يوځای کول او دخپلوانو حقوق ادا کول فر  دی او 

هغوی سره تعلقات او خپلولی پريکول او حقوق يې   2نه پرځای کول مطلق حرام دی د
  :علماؤ ويلی دی  بعضی

هغه محرم  هغه اجم دی  هغوی سره خپلولی پالل او يو ځای کول و خپلوان چې د 
جم ندی  الدونو سره خپلولی پالل وا ما ا ما خپلوان دی نو ددوی په نزد باندی د تره او 

م يې  هغه خپلوان خو له بل پلوه بعضی نورو علماؤ داسی ويلی د ګڼیبلکه مستح ی 
اجم دی  هغوی سره خپلولی پالل و چې محرم وی اوکه غير محرم خو ميراث وړی د 
هم  هغوی خپلولی پالل  هم وی د  او کوم چې ميراث نه وړی اګر که محرم خپلوان 

ر بی وايې  اجم ندی بلکه مستحم دی خو ق دادواړه قولونه صحيح ندی بلکه  چې :و
هغوی سره په سب هغه خپلوان چې د  ا  ي رضاعت سره خپلولی منځ هر  الدة نک م د 

ته راغلی وی برابره ده چې ميراث وړی او که نه يې وړی دوی ټولو سره خپلولی 
جم عمل دی  ا اعلم بال وهللا ) 3پالل وا  ( رو

رل دوهم  ف
هغه  :کتنه  نډهحقوق چې په قرآن او سنتو کې په څرګنډ ډول رکر شوی ل خپلوانو د
 الر حقوقمور او پ د : مبحم  لمړی
الد حقوق  د :مبحم    دويم  ا

                                                      
مذ الفوا  1 مزمذ ا دئ:ج ن جامذ االصول و  ي   مهلزواي و عالع  –محمد بن سليمان الغرتی تضل

اد  المفرد : با   ۸۲۰۸ – ۸۲۰۶ نمبر حديم الوالدين بر -:  با  – والرلة البر کتا   =
و  صلة الرحم ص   مکرمة چاپ لاد دار الباز مکة  ۱۰وج

 .  ۳۵۳: غماء االلبا  ج : اول ص :   2
مذ الحکام القرآن د نبو عبدهللا محمد   3 ي  ج : الزا راری القر بی تضل ص :  ۱۶بن نحمد االن

 د دار احياء التراث العربی بيروت چاپ .  ۲۴۸ – ۲۴۷
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م   دريم  ښځی او خاوند حقوق د  :مبح
م څلورم  ورور او خور حقوق د   :مبح

 حقوق (عمهتره او ترورۍ ) د   : مبحم  پنځم
م  شپږم ما    :مبح  حقوق( خاله) ۍاو توړ دما

 مبحث: د مور وپالر حقوق لومړی
هر حالت کې پخپلو يو څرګند او نه پټيدونکی حقيقت دی چې م دا ور او پالر په 

الد له وجی دغه مور اوپالر ته ډير بی شميره  الدونو ډير زيات مهربانه وی او د ا ا
الدونو  الر د خپلو ا همدغه مور او  هم  تکليفونه ور رسيدلی وی خو با وجود ددی بيا 

ې ددغه تکليفونو له جملی څخه يو دادی چ چې .مينه او محبت کوی  چیسره بی ک
ه  مياشتی پاتی شويدی او پدغه موده کې مور خپل  ۹دغه ماشوم د مور په رحم کې نه

الدت څخه ور ولیبو مخروزنيز ژوند ددغه بار سره پر همدا رنګه د   وپړا وستیدی 
هغه ته ش هغه تربيت يې کړی وی  يدیکې تر دوه کلنی پوری  هم  الر .ورکړی او د 

الدونه په ښه ژوند کې ووسی او تعليم او د مور په شان اکثر کوښښ کوی چې خپل  ا
همدی وجی د موراوپالر حقوق پر  نو .لپاره يې زمينی برابروی زيار کوی  يیترب له 

الدونو باندی د ډير همو حقوقو څخه شميرل کيږی چې د والدينو حقوق ډير زيات  وا م
 حقونه رکر کړو  هدی  په لنډ ډول به يو څ

هميشه په دوامداره توګه مور اوپالر سر د :احسان  ۱ هغوی سره  ه نيکی کول د 
هغوی سره خبرو کولو په وخت کې نرمی څخه کار  همدارنګه  م  کول  محبت ي کو
هغوی په  هغوی سره د القات په وخت کې په ورين تندی مخامخ کيدل د  اخيستل د 
هغوی لپاره د سهولت او اسانتيا هغوی تل لپاره خوشحاله ساتل  د  کول   مقابل کې ا
هغوی څخه  هر حالت کې خير رسول او د هغوی ته په  ژوندون استوګن ځای برابرول 
هغوی د خپلوانو دوستانو سره ښه رويه کولو ته  همدا رنګه د  د ضرر رفذ کول او 

هکله هللا )  ال له( جلاحسان ويل کيږی چې د مور اوپالر سره د احسان کولو په 
 1بالوالدين احسانا ( ب  اال تعدو اال اياه و وقضا ): فرمايی
رله کړی ر  ستا يعنی الزم کړی دی چی د مور اوپالر سره نيکی  او : ژباړه في
التشرکوبه شيئا و  واعبد) : فرمايی جال له( جلبل ځای کې هللا) په .کوی  هللا 

 2بالوالدين احسانا(
ي  مه جوړو سره ال له( جلپه عبادت کې د هللا ) تاسی : ژباړه او او د مور  ئشر

                                                      
 نيت ۲۳: سورة ابراء   1
 آيت .  ۳۶: سورة النساء   2
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 1النسان بالوالديه احسنا( ووصينا :په بل ځای کې فرمايی ) ئالر سره نيکی کو
کولو باندی د مور اوپالر سره په بل ځای  ۍژباړه مونږ وصيت کړی انسان ته په نيک

 2النسان بوالديه احسانا ( ووصيناکې فرمايې )
سره نرمی خبری  د مور اوپالر سره نرمی خبری او نيکه ملګرتيا  دمور اوپالر ۲

هکله فرمايی)  هللا  رضیابی هريرة )  وعنکول د دوی دحق څخه شميرل کيږی پدی 
يا رسول هللا من احق النا   فقال هللا عليه وسلم ( صلیجاء رجل الی النبی ) قال عنه(

رحابتی ؟ قال م   :بحسن ال م  قال ا م  قال ثم من  ثم :قال ثم من ؟ قال ا من ؟ قال ا
روايت دی ده ويلی دی چې  څخه هللا عنه( رضید ابی هريرة ) ژباړه 3؟ قال ابوک  (

يو سړی راغی او ورته يې وويل چې رسول هللا  ته هللا عليه وسلم ( صلیرسول هللا )
په نيکی ملګرتيا ي او نيکی ناستی والړی او خبرو سره په  زما هللا عليه وسلم( صلی)

 ډيره( ورته وويل چې ستا مور ص)هللا  رسولکې څوک ډير مستحق دی ؟ نو  خلکو
هغه وويل بيا څوک ده ؟ رسول هللا وويل ستا مورد هغه وويل بيا څوک ؟  هحقداره ده 

هغه وويل بيا څوک دی ؟ رسول هللا وويل ستاپالر  هدی رسول هللا وويل ستا مور د
  .دی يعنی په څلورم ځل يې وويل ستاپالر دی

 غوی رحم کولمور اوپالر رعايت او پر ه د: دويم
هکله هللا ) دا  فرمايی جال له( جلهم د موراوپالر دحق څخه شميرل کيږی پدی 
ب) ة ( واخف ا  المل من الرحم هغوی په  ژباړه 4لهما جن او په نرمی او رحم سره د

الد ته حکم شويدی تر څو د مورو او  ونووړاندی ماته غاړه اوسه پدی اية کريم کې ا
هغوی ته د خپل رحمت وزری ټيټی کړی الر په مقابل کې عاجزی اخ تيار کړی او 

هغوی خدمت وکړی   او د 
 اوپالر ته د رحمت اوعزت دعا مور :دريم

بندګانو ته د مور اوپالر يو حق  خپلو ال له( جلڅرنګه چې مخکې ايت کې هللا ) لکه
همدغه اية په بله برخه کې د مور اوپالر بل حق رکر کړی دی چې  ور څرګند کړد 

ه دادی چې د مور اوپالر لپاره د رحمت او مغفرت دعا وغواړی لکه چې خدای هغ
هما کما ربيانی  وقل حق باندی داسی امر کوی ) پدی جال له( جل) لر  الرحم ا

                                                      
 آيت  ۸: صورة عنکبوت   1
 ايت  ۱۵: سورة احقاط   2
ي    3 محمد بن اسماعيل البخاری ( تضل هـ د  ۲۵۶ ت)  –: صحيح بخاری ) نبو عبدهللا   )

ا  خانه   االسالمی مکتم د او – قاهرة السلفية مکتبة او –پاکستان کراچې چاپ قديمی کت
رحبة .   ۸۸۳ص  ۲:  ج چاپ استامبول  کتا  االد  با  من احق النا  بحسن ال

 ( آية . ۲۴: سورة اسراء )  4
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لکه څرنګه  وکړهپدوی باندی رحم  ګارهدا دعا ووايه چې پرورد او : ژباړه1 صغيرا(
کې پاللی وم نو مور او   م توپه ماشو زهسره  ږېاو خواخو یچې دوی له زړه سو

هغو الزمی حق دی   الر ته د خير او رحمت او مغفرت دعا کول د
ا  څخه ځان ژغورل د  مور : :څلورم و پالر ته په نرمی جوا  ورکول او د بد جو

الد څخه يو څه په  هغوی کله دخپل ا هم دی چې  مور اوپالر د حقوقو چې يو حق دا
ا  ورکړی يا  کله پوښتنه وکړی ځوی باندیه هغوی ته په نرمی ځو الزم دی تر څو 

ر   هغوی خبره منل پدی ش هکله هللا ) وی ههغه ګناه ن چېدا چې د  ال له( جلپدی 
هما  و حکم کوی ) داسی ال تنهر اط و همافال تقل لهما  ال هما او  ما يبلغن عندک احد ا

هغو نه يو يا دوا که : ژباړه2 وقل لهما قوال کريما ( ړه زړښت ته ورسيږی له تاسره د
هغوی ته په تور بريښ ځوا   ه وايه  هم څه م ط کلمی قدری  هغوی ته د ا  مهنو ته 

هر مسلمان لپاره پکار دی چې   ورکوه هغوی سره په درناوی خبره کوه نو  بلکی د
شانته فکر وکړی او بيا د خپل ځان سره قضاوت وکړی چې ايا دغه  ږپدی اية کې ل

تطبيق شوی خو  یه حده تطبيق شويدی او تر کومه حده نداية دده په ژوندکې تر کوم
ط کلمه استعمالال څه کوی  هغوی د ا خل  ليدلی دی  ماچې تر نن ورځی پوری کوم 

هلو ح ښکنځلوچې د  هم ليدلی دی پدی اية کې په څرګندډول بيان شويدی  االتاو و
ه د ) هغه کلم کې استعمال چې د مور اوپالر په مقابل  وه (اطچې اقل درجه د زجر 

 مرفوعا هللا عنهما( رضیحسين بن علی ) عنکړی شی په يو حديم کې راغلی دی 
ه ( هللا صلی هللا عليه  رسول : ژباړه 3لو علم هللا شی ء من الحقوق ندنی من ان لحرم

ه وای نو  که فرمايې وسلم  اط کلمی څخه کم د ضرر کلم چيرته د هللا په علم کې د 
هم حرامه کړی   وی هغه به يې 

 اوپالر ته نفقه ورکول مور: پنځم
هغوی د حقوقو له ډلی شميرل کيږی چې  د م  کول د  مور اوپالر سره د تل لپاره کو

هغوي ته رزق ورکول دی کله چې ضرورت ولري چې دا په  يو ددغه مرستو څخه 
الد د خپل  اقت مطابق موراوپالرته د  الدونو باندی يو الزمی حق دی چې بايد ا ا

ئلون  کړی  هللا ر  العزت پدی اړه داسی فرمايې)يس هياد اړتيا وړ شيان م هغوی
ما انفقتم من خير فللوالدين واالقربين( خل  له تا څخه پوښتنه  ړهژبا 4مارا ينفقون قل 

                                                      
 ( اية . ۲۴: د سورة اسراء )  1
 ( اية .۲۳: سورة اسراء)   2
م روايت الديملی کړی دی )فتح القدير الشوکانی ( د محمد بن علی الشوکانی : ددی حدي  3

ي  . د دار الفکر بيروت چاپ ج :   .  ۲۲ص :  ۳تال
 نمبر اية .  ۲۱۵: د بقری سورة   4

ACKU



قوق ې دخپلوۍ حپه سالم ک  قضاء 
  

 
105 

 

ررط او خرچ کړو ؟ ځوا  ورکړه او ورته ووايه کوم  های پيغمبر ویک ! مونږ څه م
 -مسکينانو - يمانوالر او نورو خپلوانو يتمال چې تاسی مررفوی پر خپل مور او پ

ررط کول  څباندی خر کړی . پدی اية کريمه کې په مور اوپالر باندی خرچ او م
هم ورته ضرورت لری خو  خل   نسبت نورو خلکو ته مخکې شويدی اګر که نور 

حق د مور اوپالردی خو دا ټول به د اوالدونو د  اقت مطابق تر سره کيږی  ومړیل
ررط کړی دغه خپل ابن عبا   رضی هللا عنه ددغه اية په تفسير کې ليکلی دی : م

هغه  ريقی سره کومی  ريقه چې په حديم کې  هديه ( په  نفقه ) خيرات ي زکاتي 
م  و نباک و  رکر کړی شوی دی  ) اليدی العليا خير من يد السفلی و ابداء عن تعول ا

خت  و نخاک فادناک و ادنکاک ( ريم صلی هللا عليه وسلم فرمايلی ژباړه : نبی ک  1ن
دی چې اوچتال  د ټيټ ال  څخه غوره دی  نو شروع کوی په صدقه ورکولو کې 

هغه چا نه چې په خپلوۍ کې ور س هغه ستا مورپالر ي خورد ي ره پيوسته کيږی چې 
ورور ستا او داسی نور نږدی خپلوان او بيا داسی نورنږدی خپلوان سيمون ځوی د 

هران دغه پور م و ځايونه ديويل دا د نفقی ورکولتنی اية ولوسته او وی م . په بل حدي
م ولده ( فرمايل يیصکې راغلی دی چې پيغمبر ) ما يضکل الرجل من کس :) ان ن يم 

سره غوره او بهتره خوراک چې سړی د خپل  ښتيا: ژباړه په ر2وولده من کسبه (
م څخه خو هغوي دپالر دکس راک کوی نو ددی ځوی د کسم څخه خوراک کوی او 

 څخه څرګنديږی چې  د مور و پالر باندی نفقه کول ي الزمی او ضروری حق دی 
 : مور اوپالر ته ځان منسوبولشپږم

هماسالم کې د مور اپالر د حقوقو څخه يو  په دی چې ځوی بايد خپل دغه مور او  دا
و  کړی نه داچې خپل نسبت بل چا ته وکړی دا نن ورځ  روجهم الر ته ځان منس

هم خپل  هغوی به  هليت د زمانی عمل دی ځکه  عمل ګرځيدلی دی او دا عمل دجا
ځانونه خپلو حقيقیپالرانو ته نه منسوبول بلکه بل چا ته به يې منسوبول خو هللا ر  
هکله هللا ر  العزت  الن کړ چې پدی  هغوی يو ناروا عمل ا العزت دغه عمل د 

هو يهدی  ئکم ابنائکمفرمايې ) و ما جعل ادعيا هکم و هللا يقول الحق و رلکم قولکم بافوا
هو اقسر عند هللا (  هم البائهم  ژباړه : او نه يې ستاسی په خوله بللی  3السبيل ادعو

هغه خبری دی چې تاسی له خپلو خ  ولوځامن ستاسی حقيقی ځامن ګرځولی دی دا خو 
همغه دسمی الر دغه  وبولیی را کو ښودنه ېڅخه را اوباسی هللا ج حق خبره کوی او 

                                                      
هـ (  ۳۶۰ت  ۲۶۰ابی القاسم سيلمان بن نحمد الطبرانی )معزم الکبير للطبرانی ( ) حاف :   1

 .  ۲۳۱او د حديم نبر  ۴۱۹ص :  ۱۸اپ ج و مکتبة السلفية قاهری چ
 .  ۴۶/  ۲پخوانی ماخم   می: ترم  2
 نمبر اياتونه .  ۵ – ۴:د احزا   سورة   3
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نراط عمل دی پدی  الد خپلو حقيقیپالرانو ته دا خبره د هللا ج په نزد د عدل او ا او
عالوه بل چا ته  اية کې دا په څرګند ډول رکر شويدی چې  يو انسان د خپلپالر
همدا رنګه په تفسير د اية الحکام ) صابونی( کې  و  کړی دا يو حرام عمل دی   منس

اهو سره حرام  راغلی دی  چې په ځوی ولی سره د بل  چا ځوی  ښول په داسی الف
هار حرام ګرځولی  چیرکر کړی  معنی يې په الندی ډول دی لکه څرنګه چې سالم ه

عالوه خپل  هم حرام ګرځولی ځکه د ځوی نسبت همدا رنګه يې تبنی )ځوی  نيونه ( 
 1الر نه بل چاته يوه لويه ګناه ده 

الد نسبت خپل مور اوپالر ته دا يو الزمی  څخه څرګنديږروصوددی ن نو ی چې ا
 حق دی
 :  د مور اوپالر ددوستانو سره نيکی کولاووم
هم دی چې کله موراوپالر وفات شی   دمور اوپالر د حقوقو له جملی څخه يو حق دا 

ددوی له وفات وروسته ددوی له خپلوانو دوستانو سره نيکی کول دی او دوی سره 
هغه ده کوم چې پيغمبر )کولو به دنيکی ( پخپل مبارک حديم کې صترينه الره 

ښودلی ده لکه چې فرمايی: ) جاءالرجل الی النبی صلی هللا عليه وسلم فقال يارسول 
هل بقی من بر ابوی شی هما بعد موتهما ؟ فقال: نعمهللا ص  ها ي -ء ابر رلوت علي ال

ه هما من بعد ر  اللتیالتوصلاال الدعاء لهما يواالستغفارلهما و انفار غهد ما و صلة ال
ها ( ها و اکرام صديق ژباړه : نبی کريم صلی هللا عليه وسلم ته يو سړی راغی او وی  2ب

!ايا ځما  د مور اوپالر سره دنيکی کولو څخه څه شی های د خدای رسول چیويل 
هغوی سره نيکی وکړ هغوی نه ؟  مباقی پاتی شوی دی ؟ چې زه  وروسته د وفاته د

هو ! د خدای جلجالله څخه د رحمت پيغمب ر صلی هللا عليه وسلم ورته وفرمايل: چې 
هغوی ته د مغفرت غوښتل  هغوی  لپاره نيکی دعاګانی غوښتل  نازلولو غوښتنه کول د

هغوی   د خپلوانو سره خپلولی پيوسته کول ا هغوی د وعدو پوره کولو او د  و پالل د 
هغوی سره د مور ا هغوی ددوستانو عزت ي الر په واسطوچې ته د  ه خپل شوی :او د 

هغوی سره  م  له دنيکیاکرام او احترام کول د  جملی څخه شميرل کيږی . ددی حدي
هغوی سره  لهڅخه په څرګند ډول څرګنديږی چې د موراوپالر وفات څخه وروسته د 

هم وجود  م  هغوی د خپلوانو او دوستانو سره نيکی کول دی نو ډير احادي نيکی کول د 
هغوی  لری هغوی سره د نيکی کولو يا د چې د مور اوپالر د وفات څخه وروسته د 

يې د ډير اوږدوالی له  زهدوستانو او خپلوانو سره دنيکی کولو باندی داللت کوی چې 
                                                      

رابونی علی محمد د –: تفسير ايا ت االحکام   1 ي  ال موسسه متاهل  ۲۶۳ص  ۲ يج تضل
 العرفان. 

ي  او د موسسه علوم القرآن : حاکم په مستدرک کې )د حاکم نبو عبدهللا النيسابوری ( تضل  2
 .  ۱۰۰ص  ۴بيروت چاپ لبنان چاپ ج : 
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 نمله نشم رکر کوالی.
 
 
 
 
 
 
 

هاء عيار  حامد ب
 

  مفقودمفقود
ال مفقود تعريتت  ق  :درلغتتت بتته معنتتی ضتتايذ ومعتتدوم)نابود وگمشده(ودراصتت شتتخ

زوی ا الع بدستر  نباشدکه اوزنده است يامرده.  غايبی راگويند که ا
 حکم مفقود

هابرای مفقود احکام ريل راوضذ نموده اند  :فق
متتری درنيايتتدوازمال وی ميتتراث بتترده نشتتودوتازمان معلتتوم شتتدن  ا  دي زن وی بتته نکتت
متتتتران ميتتتتراث  ر نيزازدي متتتتردد. ختتتتود رتتتترط درحقتتتتوق اون هتتتتي  نتتتتوع ت حتتتتال وی 

ع برنميمير وه گماشتته شودتاپيداشتودويامردن ری مال وحقوق وی بايد محف د.چنين شخ
 متحقق گردد.

های محترم دراين  مام  زمينه:نظرا
 علمای احناف:1

مرددکتته  ر ( نقتتل گرديتتده:زمان حکتتم بتته متتوت مفقتتود مي درروايتتتی ازامتتام ابتتو حنيفتته )
روايت ازاقتتران وامثتتال وی کستتی درشتتهريکه مفقتتود تولتتد شتتده استتت زنتتده نمانتتد.ودر

ر (:انتظارکشيدن متدت  مام ابوحنيفه ) مری ازا نودستال ازحتين تولتدوی نقتل شتده 90دي
ر (مدت) مام محمد) ر ()125است ا س  )  (سال راتعين کرده اند.105(سال وابويو

 علمای مالکی:2
هفتتاد ستال استت واستتناد شتان حتديم مبتارکی استت  درنزد علمتای متالکی متدت مفقتود 

نذ ترمتمی ازپيامبر)ص(روايت شده کته مي فرمايتد: ااعمتارامتی متابين الستتين والستبعي
های امتت متن متابين  هد ترجمه:سن  ا  ز کتا  دعوت با  دعا النبی)ص(وابن ماجه کت
ر ( نقتل شتده کته اگرکستی  متری ازامتام مالت ) هفتاد سال است ودرروايت دي رت و ش
ع موضتوع رابته قاضتی  دردار سالم مفقود گرديدوخبری ازحيات وممتات اونبتودي زنت
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عتتر  کنتتد قاضتتی بتته تمتتام مستتائل وامکانتتات کتته دردستتتر  استتت وداردازحتتال وی 
مرديتتديدرين حالتتت قاضتتی چهارستتال  ق کامتتل مفقتتود پيدان ق نمايتتداگر بعتتدازتفح تفحتت
متتاه  متتمارد وزن بعدازانقضتتای ايتتن متتدت عتتدة وفتتات رابممرانتتدي آن رابتترای وی متتدت ب

مری بميرد. همسری دي  ميتواند
 علمای شافعی:3

هتم درروايت ازا ر (مدت مفقتود نودستال نقتل شتده استت وايتن متدت مترگ  مام شتافعی)
ر درآن ستتتتترزمين بتتتتته شتتتتتمارميرود. رای صتتتتحيح وراجتتتتتح درنتتتتتزد امتتتتتام  ستتتتاالن ا
ر (اين است که زمان معين بترای مفقتود نيستتي بلکته تعتين متدت زمتان بترای  شافعی)
قاضتتتی شتتترع مفتتتو  استتتت. اوبعدازجتتتد وجهتتتددر موضتتتوع متتتدتی رابتتترای متتترگ 

 ن کند که درآن احتمال زنده بودن اقران وی نباشد.مفقودتعي
 علمای حنبلی:4

ر (دوروايت نقل شده: مام حنبل)  ازا
 هالکتتت وی بتتود ماننتتد مفقودشتتدن ق درحتتال مفقتتود گرديدکتته غالبتتاَ احتمتتال  اگرشتتخ

درميتتدان جنتتر وغتترق شتتدن کشتتتیي درصتتورتيکه عدهءازسرنشتتينان آن زنتتده وعتتده 
ق گترددي اگرخبتری هالک گرديده بودندي درين وقتت متد ت چهارستال ازحتال وی تفحت

همستتر اونيزبعتد ازاينکتته  ر تقستتيم گتردد.  ازحيتات اوبدستتت نيامتدمال وی بتتين وارثتين ا
همستتری  متتاه ميتوانتتد  متتمرد ي عتتدة وفتتات راتکميتتل کنتتد آن ع ب چهارستتال ازمفقتتود بتتودن

مری بميرد.  دي
 رتتتتيل ويتتتتا تزتتتتارت مفقودشتتتتدي يکتتتتی ازايتتتتن ی  تتتتی ستتتتفر ستتتتياحت ي تح اگرکستتتت
 ردرنظرگرفته شود:امو
 سال انتظار کشيده شود.91برای وی مدت 
 رتله قاضی شرع نظربه شراير واحتوال درزمينته تحقيتق وتتبتذ کندوبته استا  آن في

 صادرنمايد.
همتين نظررابرگزيتده استت وعتده  مام زيعلی که ازفقهای قابتل اعتمتاد حنفتی استت نيتز  ا

س  جسته اندي به دليل آنکه حال ل  مردم از نظرمفقتودی زيادی ازعلمابه آن تم ت مخت
اه اشتتتخاص بادرنظرداشتتتت حتتتالت صتتتلح  ها ونيزازلحتتت نظربتتته شتتترايري احتتتوال شتتتهر
وجنتتر فتترق ميکنتتدي ازايتتن رو امتتام زيعلتتی ايتتن نظرراکتته قاضتتی شتترع مطتتابق حتتال 

 وشراير حکم صادرکنداختيارنموده وبرآن فتوی صادرکرده است.
 چگونگی ارث مفقود

ری وفات نمود وازوی وا رثان ماند که درضتمن آنهتا يت  تتن ازوارثتان مفقتود اگرشخ
 گرديده بوددرين صورت برای مفقوددوحالت است.
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هتتتان خودراازوارثتتتان التتت  :  همرا متتتری بحيتتتم وارث نداشتتتته ويا هتتتان دي همرا مفقتتتود 
مرداندي درين حالت تمتام متروکته بتدون تقستيم گماشتته شتده  حزم حرمان ب و  به  محز

مفقتتتود دانستتتته شتتتود ممنتتتوع قتتترارداده ميشتتتوند. وارثتتتان ازميتتتراث تازمانيکتتته حتتتال 
مردد. مال  مي ق مفقود حيات داشت تمام متروکه را  واگربعدازتفح

رتتيم  واگتر وفتات او قبتل ازمتورث ار ثابتت شتد تمتام ترکته بتاالی وارثتان اوباندازهءن
مردد.واگروفتتات اوبعتتدازوفات متتورث ثابتتت گرديدستتهم گماشتتته شتتده  هريتت  تقستتيم مي

 ميرد.بورثه ء اوتعلق مي
مران ستهم   :  مردند وخود مفقود ازترکه مانند دي و  ن مرمحز بوجود مفقود وارثان دي

مرکمترين دوسهم داده ميشتود. بته ايتن  معين داشته باشد. درين صورت برای وارثان دي
معنتی کته بترای وارثانيکته درحتال زنتدگی ومتترگ مفقتود ستهم شتان فترق نميکنتدي حتتق 

ی وارثانيکه سهم شان درحتال زنتدگی ومترگ فترق االرث شان کامل داده ميشود. وبرا
 ميکند کمترين سهم پرداخته ميشود.

 فوق:)الف ( و ) ب (قضایای مد نظربرای شمارهای 
هتتم مانتتد کتته مفقتتود بتتود چتتون التت  :  هر اعيتتانی مانتتد وپستتر  اگرازمتتتوفی برادروختتوا

و  بتتته حزتتتم حرمتتتان  هتتتای متتتتوفی رامحزتتت هاوبرادر هر پستتتردرحال حيتتتات ختتتود خوا
مرد مردد.مي هور حال مفقود متوق  مي اه  اند لماتقسيم ترکه ت
عالتتتتتی مانتتتتد وبرادراعيتتتتانی مفقتتتتودی   :  همستتتتریي متتتتادری وبراد اگرازمتتتتتوفی 

رتتتتتورت ستتتتتهم زن کتتتتته  استتتتتت از ترکتتتتته داده شتتتتتده 6/1وستتتتتهم مادرکتتتتته  4/1درين
ن ههورحتتتال وی متوقتتت  گرديتتتده 6/1و ديمرترکتتته بتتترای برادراعيتتتانی متتتتوفی تازمتتتا

 ازترکه چيزی داده نميشود.وبرای برادرپدری 
رحيح دودفعه صورت ميميرد:  درمسئله مفقود ت

 به تقدير زنده بودن مفقود .1
 به تقدير وفات مفقود .2

هر اعيتانی مانتدوي  برادراعيتانی مفقتود بتود. مستئله بته  هری ودوختوا اگرازمتوفی شو
متردد کته يت  مرتبته بفتر  زنتده بتودن  رتحيح مي تقديرحيات ووفات متوفی اينچنتين ت

رتتتحيح مفقتتت هردوت مربفتتتر  وفتتتات مفقتتتود وبعدديتتتده ميشتتتود کتتته بتتتين  ود ومرتبتتته دي
رتحيح  رحيح درت ها موافقت باشد عدد ي  ت هرگاه بين آن هردوتقدير چه نسبتی است.  با
مر ضر  ميشود وبعتد ستهم وارثتان  رحيح دي رحيح درت همه ت مر واگرمباينت باشد  دي

رحيحي مستئله بفتر  وفتات وستهم وارثتان بفتر  وفتات  بفر  حيات درعدد ياتمام ت
ر  حيتتتات ضتتتر  ميشتتتود وکمتتتترين ستتتهم ازايتتتن  رتتتحيح مستتتئله بفتتت دروفتتتق ياتمتتتام ت
متاه  ر  حيتات ن هام وستهم مفقتود بفت رحيح بترای وارثتان زنتده داده شتده مابقتای ست دوت
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داشتتته ميشتتود. بعددرصتتورت حيتتات اوستتهم اوپتتوره داده شتتده درصتتورت متتوت او بتته 
 وارثان اعطاورد ميشود.

 ( به تقدیرزنده بودن مفقود8)(تصحیح 2مسئله)
 ــــــــــــــــــــــــــــتـــميــــ

هراعيانی            برادراعيانی شوه     هراعيانی              خوا ـر              خوا
 مفقود
        4                        1                           1                         2 

 ع            ع                                ع                            ع          
 

 ( به تقدیروفات مفقود56تصحیح=) 8*7( عول به 6اصل مسـئله)
 ــتـــــــــميــــــــــــــــــــــ

وهـر                خواهراعيانی                  هراعيانی             برادراعيانی   ش  خوا
 مفقود
         24                         7                       7                         14 

 معطل                                                                     لطمع4فاضل       
 
 

 فرق میان مفقود وغایب
و تن اقامتت ق غايتم از خودغايتم بتوده ومحتل  فرق مفقودباغايم درين است کته شتخ

ق مفقود آنست که عالوه  ار اومعلوم نبودهي ولی حيات متاقا معلوم ميباشدي ولی شخ
و تتن اقامتتت خودغايتتم بتتوده ومحتتل اقامتتت اومعلتتوم نيستتت حيتتات ووفتتات  براينکتته از

 اونيزمعلوم نميباشد.
ق مفقتتود بعتتدازحکم محکمتته بتته وفتتات  نتتتائ  مرتبتته برزنتتده پيداشتتدن يازنتتده بتتودن شتتخ

ق مفقتتتود بعدازآنکتتته محکمتتته بتتته وفتتتات اوحکمتتتی راصتتتادرنمايد زنتتتده او هرگتتتاه شتتتخ
مردد: ع معلوم شود نتائ  ريل برآن مرتم مي  بودوحاضرگرددويازنده بودن

رتتمت .1 متتری ازدواج نکتترده باشتتد بتته ع ق دي ق مفقتتود باشتتخ اگرمطلقتته يتتابيوه شتتخ
هد بود. مع خوا مردد وخان  اوبرمي

م.2 ق دي ق مفقود باشخ ری ازدواج کرده باشد ميتوانتد درحتالت اگرمطلقه يابيوه شخ
 ريل عقد نکا  فسخ وبه عرمت اوبرگردد:

 ا  کتتتردهي ولتتتی ق مفقتتتود صتتترط عقتتتد نکتتت هرگتتتاه زوج دوم بامطلقتتته ويتتتابيوه شتتتخ
همبسترنشده باشد.  بااو
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 همبستر نيزشده ولی دارای ستوءنيت بتوده ونستبت بته هرگاه زوج دوم بااو عقدکرده و
هی داشتتتته ب ق مفقودآگتتتا هتتتد حيتتتات شتتتخ زن را تتالق ميد اشتتتدي پتتتس دريتتتن حالتتتت آن 

ا  ميکند.  وبعدازسپری نمودن عدت زوج اول بااو نک
.هرگاه زوج دوم با اودراثنای عدت ازدواج کرده باشد 
هتم فايتده آنراازآنهتا .3 هتم متال و ررط نکرده باشد اوميتواند  اگرورثه دراموال مفقود ت

رتترط نمتتو ق مفقتتود مطالبتته نمايتتد واگرورثتته بتتدون ستتوء نيتتت درآن ت ده باشتتند شتتخ
همتراه باستوء نيتت  ق مفقتود  رترط آنهتا درمتال شتخ مستحق مطالبه آن نميباشتد واگرت
ررط شتده راتقاضتا کنتد. واگتر ورثته برختی ازامتوال  ها قيمت مال ت باشداوميتواند ازآن
ق  ررط کرده باشتندي شتخ مری باحسن نيت ت هداری نموده ودربرخی دي م موروثه ران

رتترط ورثتته قرارگرفتتته استتت نميتوانتتد ازآنهتتا  مفقتتود آن قستتمت ازمتتال راکتته متتورد ت
رترط نکترده انتد ميتوانتد  هنوز ورثته درآن ت مطالبه کندي ولی آن بخشی ازمال راکه تتا

هامطالبه نمايد.  ازآن
مهتتداری شتتده .4 امتتا آن مقتتدار متتالی کتته بتترای مفقتتود ازمتروکتته متتورث وياموصتتی اون

ق م ميترد وبعدازحکم محکمه بين ورثه متوفی موجود باشد شخ فقود آنراازنتزد آنهتا مي
ق  رترط آنهتا حستن نيتت باشتد شتخ ررط کرده باشند درصورتيکه ت ها درآن ت واگرآن
هتد  رترط باستوء نيتت باشتد اومستتحق قيمتت آن خوا متردد واگتر ت مفقود مستحق آن نمي

 گرديد.
 دیدگاه قانون مدنی درزمینه:

متتتوردچنين (جلتتتدچهارم درمبحتتتم ميتتتراث در2156قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان درمتتتاده )
ماشته   ن

ره مستحقه مفقودی کته مطتابق متاده (1 منتدرج ايتن قتانون بته وفتات وی حکتم  326ح
رت ههورحيتتات آنتترا ا باشتتد نشتتده ق داده ميشتتود. درصتتو رتتي ز متروکتته متتوروث تخ

متتام وفتتات متتورث  هن اخمودرصتتورت صتتدورحکم بتته متترگ اوبرستتاير ورثتته مستتتحق 
 توزيذ ميشود.

رتته اونتتزد ورثتته  اگرمفقتتود بعتتد ازحکتتم بتته متترگ اوزنتتده(2 هرشتتودي آنچتته کتته ازح ها
 موجودشود اخم مينمايد.

 :ميراث اسير
ذ آن نسَری ونَسَرا واَساری ميباشد.  تعري :اسيرکلمه عربی بود وجم

ال  فقهی کستی استت کته  مادراص مرددوا ودرلغت دستمير وبازداشت شده استعمال مي
 دردست دشمنان افتيده باشد.

 :حالت ميراث اسير
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موينتتد کتته استتير دارای يکتتی ازستته حالتتت ريتتل درزمينتته ميتتر اث استتيرفقهای استالم مي
 ميباشد:

هرگاه اسير معلوم الحال باشدي درين حالت درمورد او ماننتد ستاير مستلمانان معاملته .1
هتتتم ازاوميتتتراث بتتترده ميشتتتود؛  هتتتم ازمتتتورث ختتتودميراث ميبتتترد و هتتتد شتتتديعنی  خوا

هل دار سالم است وا هرمکانی که باشد ازجمله ا هتي  زيرادر سارت برمسلمان بتودن او
هد داشت.  تضثيرنخوا

هرگاه اسيرمزهول الحال باشد به نحوی که زنده بودن ومترده بتودن وارتتداد واسالم .2
اومعلتتتوم نباشتتتدي دريتتتن حالتتتت حکتتتم اودرميتتتراث حکتتتم مفقتتتود ميباشتتتد وقواعتتتدمفقود 

هد بود.  براسيرنيز قابل تطبيق خوا
هرگاه اسير مرتد شده باشدي درين حالت حک.3 هد بود .)  م او درميراث حکم مرتد خوا

ری که دردار سالم مرتدشده باشد وسپس به دار حر  رفته ويتادردار حتر   ميان شخ
مونه فرقی نميباشد( هيچ  4241مرتد شده ودرآنزا مسکن گزين شده است 

#    ازآنزائيکه قانون مدنی افغانستان دررابطته بته حتاالت وختود استير حکمتی نتداردي 
ق فقتتته حنفتتتی درمتتتورد اوحکتتتم ميشتتتود؛ زيراقتتتانون متتتدنی درمتتتاده اول بنتتتابراين مطتتتاب

ه مطابق 2فقره) ( خود چنين مشعراست : درموارديکه حکم قانون موجود نباشدي محکم
به اساسات کلی فقه حنفی شريعت سالم حکتم صتادرمی نمايتد کته عتدالت رابته بهتترين 

 وجه ممکن آن تضمين نمايد. 
 :د ازگذاشتن سه قاعدهاحکام صریح مذاهب وامامان بع

مستتلمانيکه درقيتتدکفار باشتتدحکم ميتتراث اوماننتتد مستتلمانان عتتام استتت تابرگشتتت آن .1
مردد. وه مي ره او محف  ح

مردد..2 وه او ازورثه آن مي ره محف مشت ح  اگرزنده برن
مال اواحکام مرتد مرتم ميشود..3  اگرمرتدشد باالی 

 تشریح:
م ميتراث اوماننتد عتام مستلمانان به نزد احناط مسلمان اسير که درقيد کفتار باشتد حکت.1

است. تاوقتيکه ديتن ختودرا تترک ننمتوده باشتد اگراسالم راتترک کردومرتتد شتد بتاالی 
مردد. مال مرتد تطبيق ميشودنيزتطبيق مي  مال اواحکاميکه باالی 

هتتي  معلومتتات نبتود درايتتن حالتت حکتتم وی بتته  )اگرازمترگي زنتتدگی ويامرتدشتدن وی 
ق مفقوداست(  4241مثل شخ

زد امتتام مالتت  )ر (تاوقتتت متترگ ويتتا ارتتتداد استتيرمال وی موقتتوط گماشتتته )بتته نتت.2
 4242ميشود(

ی )ر (حکم اسير ومفقود يکی است(.3 مام شافع  4243)به نزدا
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)امتتام احمتتد بتتن حنبتتل دريتتن حکتتم بتتا احنتتاط متفتتق استتتي کتته استتير مستتلمان بتته ماننتتد .4
مروارثين وارث می باشد(  4244دي

ماميته: نزديت  بته مستل  .5 ر (ي تاوقتيکته يقتين بته مترگ مسل  شيعه ا امتام شتافعی)
مال  م  ال خودميباشد.ـاونشودمفقود
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مردد. های آن باقی مانده باشد صاحم آن مي  که نزدورثه 
 مراجع جمع آوری درتهیه!

 ــ فقه وحديم.1
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 كتاب رهن )گروی(
 فصل اول

هن آنها جایز است  در احکام شرایط رهن )گروی( و بیان چیز های كه ر
 و چیز هایی که جایز نیست

هتن گيرنتده و يتا 859مادۀ  هن عبارت است از حبس ي  شتئ متالی در دستت ر : عقد ر
ق عتادلي بته مقابتل حتق متالی کته ادای تمتامی و يتا قستمتی از آن ممکتن  در دست شتخ

 باشد.
ر  استتت کتته متتال موجتتودي دارای قيمتتتي مقدورالتستتليم 860متتادۀ  هونتته شتت : در متتال مر

رم باشد. نه مشغول هم کرده باشد. نه پراکنده. فا هندهي جدا کرده باشتد  فرا هن د به حق ر
رل به غير خود نباشد.  نه مشاع و مشترک و مت

ر  است که دين ثابت در رمه و يتا وعتده داده شتده و يتا عينتی 861مادۀ  هن ش : مقابل ر
ها صحيح نميشود. مانت  هن در ا  از اعيان مضمونه باشد. لما ر

هندهي862مادۀ  هن د هن و لزوم آن بر ر هتن گيرنتده  : برای اتمام عقد ر ر  است که ر ش
هتن گيرنتده  هتن بته ر هنده ميتوانتد قبتل از تستليم ر هن د ب نمايد. و ر آنرا بطور کامل قب

ررط نمايد. هونه ت  به آن رجوع و به عين مر
هونه 863مادۀ  هني گماشتن مر هن گيرنده جواز دارد. که در عقد ر هنده و ر هن د : به ر

ر  نمايند. و ميتوانند ق عادل ش هم اين کار را بعتد از عقتد نيتز  را در نزد شخ با اتفاق 
هن گيرنده استت. و عقتد  ق عادل راضی شد. دست او مثل دست ر هند. اگر شخ انزام د

مردد. هنده الزم مي هن د ب او تمام شده و بر ر هن به قب  ر
هتن گيرنتده در مقابتل ديتن وی اگتر 864مادۀ  هونته بته ر ر  گماشتن تملي  عتين مر : ش

هنتده در موعتد  هتن د هتن صتحيح استت. و آنرا ر معتين ادا نکنتدي صتحيح نيستت. بلکته ر
ا ل ميباشد. ر  ممکور ب  ش

هونته در زمتان فترا 865مادۀ  ر مر هن گيرنده را بته فترو هندهي ر هن د : وکيل ساختن ر
هونتتهي صتتحت دارد. و نيتتز وکيتتل  هتتني بتترای ادای ديتتن وی از ثمتتن مر رستتيدن موعتتد ر

متری را بته فتر ق عتادل و يتا دي هنده شخ هن د هونته جهتت ادای ديتن ساختن ر وختن مر
 صحيح است.

ميترد. و بته 866مادۀ  متری را بته عاريتت ب ق مديون جواز دارد که مال دي : برای شخ
هنتده بته او اجتازۀ مطلتق داده بتود.  هد. اگر عاريت د اجازۀ صاحم مال آن را به گرو بد

هتر و آنرا به هي  چيزی مقيد نکرده بود. برای عاريت گيرنده جتواز دارد. کته آنترا  بته 
ری کته باشتد. و  هد زياد يا کمي و بهر جنسی که اراده دارد. و بهر شخ مقداری که بخوا
هنده اجازۀ مقيد به قدري يتا  هد. و اگر عاريت د مروی بد هد ميتواند ب بهر شهری که بخوا
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ق و يتا شتهر داده باشتد. عاريتت گيرنتده نميتوانتد از آن مخالفتت کنتد. بته  جنسي يتا شتخ
هنده ا هن معين کرده بود . پس به عاراينکه عاريت د ت گيرنتده يتندازة بيشتر از قيمت ر

هتن  هتد در صتورتيکه از قيمتت ر هتن بد جواز دارد که به کمتر از قتدر معتين آنترا بته ر
 کاسته نشود. 

ر ی 867مادۀ  هنده را به اجتازۀ وی بتر حستم شت هرگاه عاريت گيرنده مال عاريت د  :
هند هدي عاريت د ه نميتواند پس از تسليم آن به گرو گيرنتدهي که گماشته شدهي به گروی بد

هميتدارد تتا زمانيکته  م هونه رجوع کند. بلکه گرو گيرنده آنرا در حبس خود ن به مال مر
 دين خود را مكمل بميرد. 

متمارد. و 868مادۀ  : برای پدر جتواز دارد کته متال ختود را نتزد فرزنتد ختود بته گترو ب
ميترد و ايت ر را برای خود به گرو ب ع جتواز دارد. کته متال پستر مال فرزند هتم بتراي ن 

ر استتي بته گترو  ر و بدينی که بر رمتۀ پستر صتغير صغير خود را در برابر دين خود
متترو داد. بعتتداا  ر ب ر را بمقابتتل ديتتن رمتتت ختتود هتتد. در صتتورتيکه متتال پستتر صتتغير بد
هونه افزون تر از دين بود پدر به اندازۀ دين تاوان دار ميشتود  هالک شد. اگر قيمت مر

 فزونتر از آن.نه ا
متمارد. و بته گترو 869مادۀ  : به وصتی روا نيستت کته متال ختود را نتزد يتتيم بته گترو ب

ما ميتواند بمقابل دينی که بتاالی يتتيم استت و  ع جواز ندارد. و ا هم براي گرفتن مال يتيم 
هتد. و نيتز ميتوانتد در برابتر  ديتن  مترو بد يا باالی ختود اوستت متال يتتيم را بته اجنبتی ب

و  يتي مرو بميرد.مطل ع ب  مي مالی را براي
 فصل دوم

 در احکام رهن )گروی(
هونته را دارد بته غتر  گترفتن کامتل ديتن 870مادۀ  : گترو گيرنتده حتق حتبس متال مر

خود که بسبم آن گرو گرفته استت. و امتا ايتن حتق را نتدارد کته بستبم ديتن ستابق و يتا 
هونه را ن هنده داشته باشد مال مر مری که باالی گرو د هدارد.الحق دي  م

هن صحيح است. پتس گترو گيرنتده حتق  هن فاسد در تمام احکام خود مانند ر و ر
هونتتته را تتتتا زمانيکتتته ديتتتن وی بتتته تمتتتامی آن بتتترايع نرستتتدي دارد. در  بتتتاز داشتتتت مر

هن از دين بيشتر باشد.  صورتيکه ر
هرگتاه گترو 871مادۀ  هنتده حتق دارتتر استت.  هونته از گترو د : گرو گيرنتده بته متال مر

هنده ديتن متر حتق دار تتر استت. اول او بايتد  د دار بميتردي گترو گيرنتده از  لبکتاران دي
مر  لبکاران  است. حق خود را مکمل بميرد. و آنچه که افزود گرددي از دي

هن مانذ مطالبۀ ديتن گترو گيرنتده نميشتود. اگتر ديتن حتال باشتد و امتا اگتر 872مادۀ  : ر
عتد معتين نميتوانتد ديتن ختود را دين موجل باشدي گرو گيرنتده تتا بزمتان فترا رستيدن مو
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 مطالبه کند.
هنده قمستی از دين را ادا کرده باشتدي پتس گترو گيرنتده ملکت  873مادۀ  هرگاه گرو د  :

مهتتدارد تتتا  هونتته نمتتی باشتتد. بلکتته آن را در حتتبس ختتود ن بتته تستتليم دادن قستتمتی از مر
هد. هم باشدي بد  باقيماندۀ آن را اگرچه ناچيز 

هونه دو چي ما اگر مال مر هر ي  مقداری از دين معين گترددي ا ز باشد. و برای 
همتتان چيتتز را  هنتتده مقتتدار يکتتی از آنهتتا را از ديتتن رمتتۀ ختتود ادا کنتتد. ميتوانتتد  و گتترو د
هونته در مقابتل تمتام ديتن  بميرد. و ليکن اگر معين نبودي گرفتته نميتوانتد. زيترا تمتام مر

 در حبس ميباشد.
هونه ميتواند ع874مادۀ  هندۀ مر هتن : عاريت د هونته را بته ر اريت گيرنتدۀ کته عتين مر

متتر آنکتته عاريتتت بزمتتان  هونتته و تستتليم آن نمايتتد. م هتتائی مر داده استتت را مزبتتور بتته ر
هنتده نميتوانتد قبتل از ستپری شتدن متدتي  معلومی مبقت باشد. درين صتورت عاريتت د
هونتته نمايتتد. و بعتتد از گمشتتت  هتتائی و تستتليمی مر عاريتتت گيرنتتدۀ متتمکور را مزبتتور بر

 ين کار را ميتواند.مدت ا
هنتده را 875مادۀ  ل  به اين نيست کته گترو د : گرو گيرنده که مال گروی با اوستي مک

متمارد. تتا آنترا فروختته و ديتن ختود را ادا  هد. و مال گتروی را بته اختيتار او ب قدرت بد
ب نمايد.  کند. زيرا حکم وی حبس دايمی است تا زمانی که گرو گيرنده دين خود را قب

و  گترو گيرنتده را 876مادۀ  هندهخالص گروی و پرداخت دين مطل هرگاه عاريت د  :
هنتده بته آنچته  اراده داشته باشد گرو گيرنده به قبول آن مزبور کرده ميشود. و عاريت د
که از دين ادا کترده بتر عاريتت گيرنتده رجتوع کنتد. البتته در صتورتيکه ديتن بته انتدازة 

هتن نمقيمت مال گروی باشد. و اگر کمتر بتود مزبت شتود. و اگتر زيتادتر يور بته تستليم ر
 بودي افزودی آن تبرع بوده و به اخم آن بر عاريت گيرنده رجوع نکند.

ا تتل 877متتادۀ  هتتر دو نفتتر ب هتتن گيرنتتده و بتته فتتوت  هنتتده و ر هتتن د هتتن بتته فتتوت ر : ر
هن در نزد ورثه باقی می ماند.  نميشود. و بحيم ر

هن مستع878مادۀ  هرگاه را هن بر حال خود در دست ر در حالتافال  ي:  فوت کند. ر
هنده( فروخته نميشود.  مرتهن محبو  می ماند. و بدون رضای معير )عاريت د

هتن امتر کترده ميشتود کته ديتن 879مادۀ  هرگاه معير دين دار فوت کنتد بته مستتعير را  :
هتن بحالتت  هن را خالص نمايتد. اگتر از ادای ديتن ختود عتاجز بتودي ر خود را اداء و ر

هتن را خود در نزد  مرتهن بتاقی متی مانتد. و ورثته معيتر ميتوانننتد کته ديتن را اداء و ر
 الص کنند. 

هنده وفات يابدي وصت880مادۀ  هرگاه گرو د هونته را بته اجتازۀ گترو گيرنتده  ی:  وی مر
ع  بفروشد و از قيمت آن دين گرو گيرنده را اداء نمايد. اگر وصی نداشتي قاضی بتراي
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رم کند. و امر کند به فر یوص هون به از ثمن آن.ن هونه و ادای دين مر  وختن مر
هونته تتا گترفتن کامتل 881مادۀ  هرگاه گرو گيرنده وفات يابدي ورثتۀ وی در حتبس مر  :

هستند.  دين قايم مقام او 
هونتته بتتود( وفتتات يافتتتي متتال 882متتادۀ  ق عتتادل )کتته امانتتت دار متتال مر هرگتتاه شتتخ  :

مری گماشته شود. هن به رضايت  رفين نزد امين دي    ر
متمارد. و اگتر  ق امتين ب الط کردنتدي قاضتی آن را در نتزد شتخ اگر  رفين اخت
ق عتادل  ممارد. در صورتيکه گرو گيرنده مثل شتخ خواست آنرا در نزد گرو گيرنده ب

هم باشد. ر  هنده ناخو  باشد در عدالت خود گرچه گرو د
هونه( 883مادۀ  هن )مال مر هرگاه مرتهن )گرو گيرنده( بميرد. در حاليکه ر نتامعلوم : 

هتن دينتی استت واجتماالداء کته  متردد. پتس قيمتت ر هم موجتود ن باشد. و در ترکۀ وی 
 بايد از ترکۀ متوفی پرداخته شود.

هنده( دريافت بدارند. هن )گرو د  و ورثه بايد مقدار دين مورث خود را از را
 فصل سوم

هنده( و مرتهن )گرو گیرنده( هن )گرو د  در احکام تصرف را
هرگونه884مادۀ  هبهي  :  ررفاتيکه احتمال فسخ را داردي مثل بيذي اجارهي  ررط از ت ت

و  ديتن از رمتۀ وی. نافتم  هن آنرا عملی نمايد. قبل از سق هرگاه را ها  صدقه و مانند اين 
ا تل  هتن ب شدن چنين تررفی موقوط برضای مرتهن است. و حتق مترتهن در حتبس ر

هت هتد يتا کته را متر انکته مترتهن او را اجتازه بد ن ديتن او را ادا کنتد. دريتن نمی گردد. م
هونتته از عهتتدۀ متترتهن ختتارج ميشتتود.  متتردد. و متتال مر هتتن نافتتم مي رتترفات را متتام ت هن
الط بتتدل اجتتاره. و  متتردد. بخت لتتيکن در صتتورت بيتتذ حتتق متترتهن بتته ستتوی ثمتتن بتتر مي
متری استت ايتن اقترار  ق دي هونته از شتخ هن اقرار کند که متال مر همچنان وقتی که را

هن تتا زمتان ادای کامتل ديتن وی  در حق مرتهن صحيح نبوده و حق مرتهن در حبس ر
 نمی گردد. ساقر
متترو 885متتادۀ  هتتن صتالحيت فتتروختني اجتتاره دادني عاريتتت نهتتادن و ب همچنانکتته را  :

هتن  هتم فتروختن ر هن را بدون رضای مرتهن نتدارد. بهمتين گونته بته مترتهن  سپردن ر
هن وکيل باشد. هن در بيذ ر ه از  رط را مر آنک  روا نيست. م

هادني اجاره دادني عاريت گماشتتن و بته  الحيت وديعت ن هن  و بدون اجازۀ را
ررفاتی را عملی نمودي متعدی شتمرده هن را ندارد. و اگر چنين ت ميشتود.  گرو دادن ر

هد. هر اندازۀ که برسد بايد تاوان بد هن را به   و به سبم تعدی خودي قيمت ر
هرگتتاه راهتتن بتتدون اجتتازۀ متترتهن متتال مر886متتادۀ  هونتته را بفروشتتد و آن را بتته : 

هتالک شتود.  هونه قبل از اجازۀ مترتهن در دستت مشتتری  ماه مر هد. آن مشتری تسليم بد
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هتد تتاوان  هالک آن اجتازه صتحت نتدارد. و مترتهن مخيتر استت. اگتر ميخوا پس بعد از 
هتن دريافتت  هد ضمان آنترا از را هالک آنرا از مشتری بميرد. و اگر ميخوا قيمت روز 

 بدارد.
هتن فروختت و آنترا  و اگر هونه را بتدون اجتازۀ را مرتهن تعدی نمود. و مال مر

هتن خيتارداردي  هالک شدي را ماه قبل از اجازه در دست مشتری  به مشتری تسليم داد. آن
 که تاوان آن را از مشتری ميميرد و يا از مرتهن.

ه887مادۀ  هتن )گترو د هرگاه مرتهن )گرو گيرنده( تعدی نمود. و بدون اجازۀ را نتده( : 
هنتدۀ  مری به گرو داد. و در دست مرتهن دوم از بتين رفتت. گترو د مال گروی را به دي
هتتر انتتدازه کتته  هتتن را بتته  هتتد از متترتهن اول تتتاوان قيمتتت ر اول خيتتار دارد. اگتتر ميخوا
متردد. و مترتهن دوم بستبم ديتن آنترا مالت   هتن مي ميرسد بميرد و تتاوان دادگتی وی ر

هتد مترتهن دوم ر هتن استت در نتزد ميشتود. و اگتر بخوا ا تتاوان دار کنتد. و ايتن تتاوان ر
ا ل است. و هن دوم ب مرتهن دوم می تواند به واپس گيری تتاوانی کته  مرتهن اول. و ر

 کند. رجوع پرداخته است و دين خود به مرتهن اول
هتدي  هونه را به مرتهن ثتاني بته گترو د هن اول مر و اگر مرتهن اول به اجازۀ را

هن دوم صحيح ميشود. و  مردد.ر ا ل مي هن اول ب  ر
هنتده بته عاريتت 888مادۀ  : برای گرو گيرنده جتواز دارد کته متال گتروی را بته گترو د

هونه از ضمان و مسئوليت گرو گيرندهي ختارج ميشتود. امتا او را ميتوانتد  هد. پس مر بد
ب نمتتود. ضتتمان و  دوبتتاره واپتتس بدستتت آورد. و اگتتر واپتتس گرفتتت و دوبتتاره آنتترا قتتب

هم د هنوز باقی است.مسئوليت شان  هن  مردد. زيرا عقد ر  وباره به او بر مي
هن مستع هن در دست را مان از بين رفته استت. يعنتی ياگر ر ر از بين رفتي راي

متر در مطالبتۀ ديتن  متاران دي ا  لب و  چيزی از ديتن. دريتن صتورت مترتهن بت بدون سق
 برابر ميباشد.

هن عاريتت داده  هن به مرتهن ضامنی را جهت تسليمی ر هتالک اگر را بتود. بته 
هتن  هونه از حکتم ر هن باالی ضامن چيزی الزم نميشود. زيرا که مر هن در دست را ر

 بر آمده گرچه عقد باقی است.
هونه را گرفتته باشتدي ضتمان کفيتل جتواز  هن بدون رضای مرتهن مر ما اگر را ا

هونه روا ميباشد.  دارد. يعنی الزام کفيل به تسليمی مر
هتتن مستتتعير قبتتل از استتترد هونتته و قبتتل از بتتاز گردانيتتدن آن اگتتر را اد عتتين مر

هتني حتق دارتتر استت. پتس  متر را بدست مرتهني وفتات يافتتي مترتهن از  لبکتاران دي
هونه با مرتهن شري  نمی باشند. مران در عين مر  دي

هتن حاضتر و يتا 889مادۀ  هونته را بتدون اجتازۀ را هتای عتين مر هرگتاه مترتهن ميتوه   :
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هن غايم ب ع الزم بدون اجازۀ قاضی اگر را ر برستاندي تتاوان قيمتت آن بتالي ودي بفرو
 می گردد.

متر آنکته 890مادۀ  هن به سفر برود. اگر راه امن باشد م : به مرتهن جواز دارد که با ر
ر  کترده باشتد. دريتن صتورت بته ستفر بتردن متال گتروی  هن شهر را در گتروی شت را

 جواز ندارد.
هنده از مال گتروی منقتول : به گرو گيرنده جواز ندارد که بدون اجاز891مادۀ  ۀ گرو د

هنتده بته  ميترد. و ميتوانتد کته متال گتروی را بته اجتازۀ گترو د باشد يا كته عقتار منفعتت ب
هنده بپردازد. و يا آنرا از اصتل ديتن باجتازۀ گترو  هد. و اجرت آن را به گرو د اجاره بد

ا ل گردد. هن ب هد. اگرچه ر مزری د حسا  کرده و  هنده   د
هنده بته گترو گ هونته و استتفاده و يتا عاريتت اگر گرو د يرنتده اجتازۀ استتعمال مر

هونه قبل از شروع در استعمال و يتا کتار يتا بعتد از  هدي سپس مر دادن آنرا برای کار بد
رم شدن از کار از بتين بترود. بتا ديتن ا زبتين رفتته استت. و اگتر در حتال استتعمال و  فا

هنتده  ه  بتق اجتازه گترو د هتالک گتردد. بته صتورت انتفاع و يا در حالت کار مستعار لت
هتي  چيتزی از ديتن ستاقر  هالک شده است. يعنی تاوانی بر گرو گيرنده نيست و  مانت  ا

 نمی گردد.
متردد.  هونته ستکونت ورزد. اجرتتی بتر او الزم نمي اگر گرو گيرنده به خانتۀ مر
الط نمايند. پس گرو گيرنتده  هونه  اخ هالک مر هنده و گرو گيرنده در وقت  اگر گرو د

مويد که  مويتد کته قبتل از کتار و يتا بعتد ب هنده ب هالک شده است. و گرو د مام کار  هن در 
هنتده  ر گترو د هالک گرديده. به قتول گترو گيرنتده معتبتر استت و اقامتۀ بينته بتدو از آن 

 است.
ر گترو گيرنتده 892مادۀ  هونته بتدو هداري متال مر م ي  مالی الزم جهت حف  و ن : تکال

ه ونه مانند تعميتر کتردن آن اگتر عقتار باشتد. است. و مرارط مالی الزم برای نفقۀ مر
ال  و بقتای آن ضترور باشتدي ييا آبياری زم هر آن کاری بترای اص ن و پيوند درخت و 

هنده ميباشد. ر گرو د  بدو
متر انزتام  هر کاری که بتاالی يکتی از آن دو الزم باشتد. و آن کتار را يکتی دي و 

هد. اگر آن کار را به امر قاضتی انزتام داده بتود. و آنت متر ی د را ديتن ختود بتر بتاالی دي
مری مراجعه کند.  قرار داده بودي ميتواند به اخم مرارط ممکور به آن دي

ررط کرده بود. او متبرع شناخته شتده حتق  و اگر آن  رط بدون امر قاضی م
ررط کرده است ندارد. مر در اخم آنچه را که م  رجوع به آن  رط دي

 فصل چهارم
هنده(در احکام آنچه که باالی مرتهن  هن )گرو د  )گرو گیرنده( و را
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رهن مرتب می گردد ام هالک   در هن
اجم است که در حف  مال گروی چنتان اعتنتاء کنتد کته در 893مادۀ  : به گرو گيرنده و

ری خود اعتناء می کند. و يا او بايد متال گتروی را بوستيله شتخق ختود  حف  مال شخ
هستتند و بتا و همسر و فرزند خود و غيتر از آنتان بمريعتۀ کستانی کت ه عضتو عايلتة وی 

هستتند  متری کته امانتت دار حفت  متال او  وی در ي  منزل سکونت دارندي  و کستان دي
مواهبت نمايد. هداری و محافظت و  م  ن

ب بکمتتتر از 894متتادۀ  هتالک آن بعتتد از قتتب هونتته بتتاالی گتترو گيرنتتده بستتبم  : متتال مر
ب آن اعت بار دارد نه قيمتت روز قيمت آن و از دين تاوان کرده ميشود و قيمت روز قب

 هالک.
هونه در دست گرو گيرنده از بين رفتت و قيمتت آن برابتر بته 895مادۀ  هرگاه مال مر  :

هنده ساقر می گردد.  قيمت دين بودي دين به تمامی  آن از گرو د
هونه به اثر تعتدی  هالک مر و گرو گيرنده ادا کنندۀ حق وی بشمار ميرود. خواه 

 د يا به آفت آسمانی.گرو گيرنده صورت گرفته باش
هتالک شتود و قيمتت آن افتزون تتر از 896مادۀ  هونه در دست گرو گيرنتده  هرگاه مر  :

مردد. امتا زيتادتی قيمتت بته گترو گيرنتده الزم  هنده ساقر مي دين باشد دين از رمۀ گرو د
هونه بدون تعدی وی صتورت گرفتته باشتدي تتاوان آن بتر وي  هالک مر نمی گردد. اگر 

 نيست.
ما ضما مرددي در صتورتيکه و ا هنده بر گرو گيرنده الزم مي هن برای گرو د ن ر

هن ناشی از تعدی و تقرير وی در حف  آن باشد. يا حف  آن را بکستی ستپرده  هالک ر
مانت داری آن بر مال خود مطمئن نيست.  باشد که بحف  آن و ا

هالک شود. و قيمتت آن کمتتر از ديتن ب897مادۀ  هونه در دست مرتهن  هرگاه مر اشتد : 
هتن رجتوع  متردد. و مترتهن بته بتاقی قيمتت آن بته را به اندازۀ قيمت آن از دين ساقر مي
هونه از حيم قدر يا وصت  در دستت مترتهن  کند. و همين حکم است در صورتيکه مر

مردد. ران از دين ساقر مي ق شود. که بقدر نق  ناق
هونه در دست مرتهن برای دين وعتده داده شتده قترار 898مادۀ  هرگاه مر داشتته باشتد : 

هونته را بته  تور پيشتکی بمترتهن متی ستپارد تتا دينتی را بته او  به اين  ور کته راه مر
ر  در دستتت  هونتته قبتتل از دادن قتت هتتد. و انتتدازۀ ديتتن را مستتمی کنتتد. پتتس مر بقتر  بد
هونه و يا کمتر از آن  هالک گردد. در صورتيکه دين موعوده مساوی قيمت مر مرتهن 

می تاوان دار ميشود. جبراا بته او امتر شتود کته ديتن را باشد. مرتهن به دين موعوده مس
هن تسليم نمايد.  به را

هونته  اگر دين از قيمت مرهونه افتزون تتر بتودي مترتهن بايتد بته مقتدار قيمتت مر
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هونته بتاالی مترتهن يتبپردازد. اگتر انتدازۀ د تاوان هتالک مر مرديتده بتودي بته  ن مستمی ن
 گردد. تاوانی الزم نمی

ه899مادۀ  هرگاه مر هني يا بعتد از :  ونه در دست مرتهن بعد از گرفتن کامل دين از را
هالک گردد. اگر مقدار قيمت آن به اندازۀ ديتن و  مریي  ق دي حوالۀ دين وی باالی شخ
هتتالک شتده استتت. بتتر مترتهن الزم استتت چيتتزی را کتته از  يتا بيشتتتر از آن بتتودي بتا ديتتن 

مر ا ل مي ع مسترد کند. و حواله ب هن گرفته است. براي هونته کمتتر را دد. اگر قيمت مر
هتتن واپتتس  از ديتن بتتودي متترتهن بايتتد بتته انتتدازه قيمتتت آن از آنچتته كتته گرفتتته استتت بتته را

ا ل نمی گردد. هد. و حواله در آن مقداری که از قيمت مرهونه افزون تر باشدي ب  بد
هالک آن در نزد مرتهني مستحق گرديدي و قيمتت آن 900مادۀ  هونه بعد از  هرگاه مر  :

هتن گرفتت. به انتد ق مستتحق تتاوان قيمتت آن را از را ازۀ ديتن و يتا بيشتتر بتود. و شتخ
هونه در نزد وی دين خود را کامل گرفته است. و اگر مستتحق  هالک مر مرتهن بسبم 
هتن رجتوع  هونه را از مرتهن گرفتي مرتهن به اخم قيمتت و ديتن بته را تاوان قيمت مر

 کند.
هونه به استحق901مادۀ  هرگاه برخی از مر هونه در دست مترتهن :  اق برده شود. و مر

ا ل می گردد و اگر مستتحق  مل  مشاع باشدي رهن در باقيماندۀ آن ب باشد اگر مستحق 
مردد.  معين باشدي رهن در باقيماندۀ آن باقی می ماند. و به کل دين محبو  مي

رتتير وی در 902متتادۀ  ق عتتادل بتتدون تق هونتته در دستتت متترتهن و يتتا شتتخ هرگتتاه مر  :
هداری  م به سرقت برده شود. و قيمت آن بته انتدازة ديتن و يتا بيشتتر باشتدي ديتن از آني ن

متر آنکته ثابتت  هن ساقر ميشود. و به مترتهن ضتمان زيتادت الزم نمتی گتردد. م ۀ را رم
وه گماشته نشده بوده هونه در جای محف  است. شود که مر

هونته در د903مادۀ  هرگاه زوايتد مر متان :  الکتت آنهتا راي ستت مترتهن از بتين بترودي 
 است.
هالک شده استي قول وی بتا ستوگند وی 904مادۀ  هونه  هرگاه مرتهن ادعا کند که مر  :

هونتته از انتتدازۀ ديتتن افتتزوده گرديتتده باشتتدي  متتردد. و آنچتته کتته از قيمتتت مر رتتديق مي ت
ع تاوان الزم نميشود.  بالي

 فصل پنجم
هن()در تصفیه حساب و پرداخت دین ا  ز مال ر

هونته و اداي ديتن از ثمتن 905مادة  هن به بيتذ مر هرگاه زمان تاجيل دين فرارسيدي را  :
ه خالص ميشود.     هن   آن اگر آن را نميدادي مزبور ساخته ميشود. و ر

هونته و پرداختت 906مادة  هتن از اداي ديتن امتنتاع ورزد. و از فتروختن مر هرگاه را  :
هونته را قاضتي قهتراا بفروشتد. و  دين از ثمن آن بعد از امر قاضي هتم سترباز زنتدي مر
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هونه خانة نشيمن وي بوده باشتد و غيتر از آن خانتة  هد. اگر چه مر دين را از ثمن آن بد
مري نداشته باشد.                                                                                              دي

هر گاه زمان907مادة  هن بته غيبتت منقطعته غايتم  :  تضجيل دين فرارسدي در حاليكه را
باشتتد.و محتتل ستتكونت معلتتوم نداشتتته باشتتد.مرتهن كتتار را بتته نتتزد قاضتتي متتي بتترد پتتس 

 قاضي آنرا مي فروشد. و دين او را از آن ادا ميكند.
ده  توري غايتم باشتد 908مادة  هنت رور باشد. و گرو د هونه مت ل  مر هر گاه خوط ت  :

هونه را گرو گيرنده بتا اجتازه قاضتي بفروشتد و  كه محل سكونت مرددي مر وي معلوم ن
هونه گيرو مي باشد.  يا خود قاضي آن را بفرور برساند. ثمن آن بزاي خود مر

هونته را قبتل از  و اگر مترتهن بتا وجتود امكتان استتيماني بتدون اجتازة قاضتي مر
هر اندازة كه قيمت آ ل  آن بفروشدي ضامن قيمت آن مي شود. به   ن برسد. ت

هونهي بايد در وقت فرارستيدن متدت تضجيتل آن را بفروشتد و 909مادة  : وكيل به بيذ مر
 از قيمت آن دين را ادا كند.

هونته   هتم غايتم بتود وكيتل بفتروختن متر  هنتده  اگر وكيل امتنتاع نمتود. و گترو د
 مزبور ساخته شود. 

هنده حاضر باشد. وكيل مزبور كرده نميشود و بلكه گت هنتده بته و اگر گرو د رو د
بيذ آن مزبور كترده شتود. اگتر امتنتاع و رزدي قاضتي آنترا بفروشتد و از آن ديتن را ادا 

 نمايد.
هنتده و قتايم مقتام   هنده در احكام متمكور مثتل گترو د و وارث بعد از موت گرو د

مردد و  مي  .وي محس
 
 
 
 
 

ها هااجمـالی از فعاليت   اجمـالی از فعاليت
  درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 بخش فساد اداری : اول :
مۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري  الف: فعالیتهاي قضائي محك

 الیت كابل 

 ACKU



 قضاء اجمالی از فعاليتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  

 
123 

 

ارر.1  گز

محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ 
و  به جرايم  (31) ( تعداد30/10/1393الي  1/9/1393) دوسيۀ جرمي مرب

ا  به اين که  . هري را مورد رسيدگي قضائي قرار دادناشي از فساد ادا در ارتب
ها تعداد ) به اتهام ارتكا  جرايم سوء استفاده ( تن زن 2مرد و )( تن 66دوسيه 

وهيفويي  تزويري سوء استفاده واختال ي سوء ي رشوهي اختال ازصالحيت 
ر و سوء استفاده ازصالحيت وهيفوی و غد استفاده ازصالحيت و رشوهي 

تن از اتهامات وارده  (35)ند. از اين تعداد متهميني ه امورد محاكمه قرار گرفت
ل  حبس و  (33)برائت حاصل نموده و تعداد  هاي مخت مزازات  مر به  تن دي

 ند:ه اجزاي نقدي قرار ريل محكوم گرديد
21  ماه الی ي  سال. ي تن به حبس های بين 
9 .های بين ي  الی پن  سال  تن به حبس 
تن به مزازات نقدی. 3 و 
( عه مزازات نقدی محکومين  ( دالر آمريکائی ميشود.527195مزمو

 
(بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی 1جدول شماره )

الیت کابل   از فساد اداری 
رميم قضائی   ت

تعداد 
ره نوع قضيه قضيه

شما
 

و  به حبس تنفيمی  تعداد محکوم تعداد محب

 تبرائ

 تعداد متهم

مه نقدی  جري
محکومين 
 مزازات

 نقدی

1 - 5 
 سال حبس

ي  ماه 
الی ي  

 سال
 مرد زن مرد زن

سوء استفاده از  ۱۵ ۳۰   ۱۶ ۱۴   ۹ ۲ ۳ ۸۷۲
 ۱ صالحيت وهيفوی

 ۲ اختال  ۱ ۲   ۲            
 ۳ تزوير ۲ ۳     ۳   ۱ ۲    

 ۴ رشوه ۲ ۱ ۱   ۱ ۱   ۲   ۱۷۳۶

۳۶۷۸   ۲ ۱۰   ۱۲     ۱۲ ۸ 
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و رشوه

۵ 

            ۱۷ ۱ ۱۶ ۱ 
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و غدر

۶ 
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۵۲۰۹۰۹   ۱ ۱   ۲     ۲ ۲ 
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و اختال 

۷ 

 مزموعه ۳۱ ۶۶ ۲ ۳۵ ۳۲ ۱ ۲۱ ۹ ۳ $ 527195

ق دو باره به مرجذ ( دوسيه به نس18و همچنان به تعداد ) بت خال و نواق
 مربو ه ارسال گرديده است.

 
 

رهای (بیانگر آمار 2جدول شماره ) مه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی  قرا محک
الیت کابل   از فساد اداری 

م قرار مرجذ مربو   سب
ق شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم  خال و نواق

ده از سوء استفا 9 29 9 څارنوالی
 1 صالحيت وهيفوی

 2 اختال  2 4 2 څارنوالی
 3 رشوه 2 2 2 څارنوالی

 2 6 2 څارنوالی
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و اختال 

4 

 1 1 1 څارنوالی
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و رشوه

5 

 1 6 1 څارنوالی
سوء استفاده از 

صالحيت وهيفوی 
 و غدر

6 

 7 و تزويراختال   1 7 1 څارنوالی
 مزموعه 18 55 18  

ۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری .2 های از خالصۀ احکام محکم نمونه 
 اليت کابل

ر    26/9/1393حکم مو
هام سوء استفاده ازصالحيت   محکوميت دوتن از کارمندان وزارت معارط به ات

 وهيفوی واستعمال اسناد تزويری
دو ورق سه پارچه تمويری را شامل  1387ل تعليمی متهمين ممکور در شروع سا

ن   العيه به مقام لوی څارنوالی متوصل و  1390نموده که بعدن درسال  12ص ا
هم شامل ليسه  ن  يازد مارد که دوتن رريعه سه پارچه تمويری بنام متعلمين ص مين
وهيفه  روصی شامل  های خ گرديده و رريعه همين سند تمويری در يکی از کمپنی 
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ديده اند که بعداا اشخاص ممکور توسر لوی څارنوالی به ارگانهای عدلی و قضائی گر
 معرفی گرديده

ه ابتدائيه مبارزه باجرايم  قضيه ممکور بعداز تکميل تحقيقات قانونی محول محکم
ه ابتدائيه قضيه ممکور را در جلسه  اليت کابل گرديده و محکم ناشی از فساد اداری 

ر   ع مورد رسيدگی قرار داده که درنتيزه رسيدگی و  -26/9/1393قضائی مو خوي
هيفوی  بررسی ي  تن از متهمين ممکور در قضيه سوء استفاده ازصالحيت و

ماده  قانون جزا از ابتدا ايام نظارت و  316واستعمال اسناد تمويری  بق تعديل 
ع ماه حبس تنفيمی.  توقيفی به مدت يکسال و ش

مر از متهمين فوق در ق  6ضيه اتالط اوراق رسمی دولت  ق حکم فقره ويکتن دي
ماه حبس  280ماده  ع  قانون جزا از ابتدا ايام نظارت وتوقيفی به مدت يکسال و ش

ه مزازات گرديده است.  تنفيمی محکوم ب
  26/9/1393حکم مورخ 

محکومیت یکتن از افسران حوزه پنجم امنیتی پولیس کابل به اتهام سوء 
الحیت وظیفوی  افغانی . 30000واخذ رشوه مبلغ  استفاده از 

مال  تعمير  افسر ممکور از اعمار ي  با  تعمير درمربو ات خوشحال مينه از 
هزار افغانی توافق  30000دالر امريکايی نموده که بعدن به مبلغ  700تقاضای 

ل  تعمير ممکور ارگانهای امنيتی و کشفی را در جريان  ميرد که بعدن ما صورت مي
افسر ممکور با پول نشانی شده توسر ارگانهای  -13/8/1393تاريخ قرارداده که ب

 امنيتی دستمير گرديده است.
ه محول قانونی تحقيقات تکميل بعداز قضيه    از ناشی باجرايم مبارزه ابتدائيه محکم

ر   قضائی جلسه در را قضيه ابتدائيه محکمه گرديده کابل واليت اداری فساد مو
قرار داده که درنتيزه رسيدگی متهم در قضيه سوء رسيدگی مورد  -26/9/1393

وهيفوی واخم رشوه مبلغ  ماده  30000استفاده ازصالحيت  افغانی  بق فقره ي  
قانون جزا و رعايت  264و  255قانون جرايم عسکری و بادرنظرداشت مواد  42

قانون ممکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت  155و  145ماده  2فقره 
سال وششماه حبس تنفيمی جزای نقدی معادل وجه رشوه محکوم به مزازات يک

 گرديده است.
 
 
 

  10/10/1393حکم مورخ 
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محکومیت یکتن از کارمندان دفتر صندوق انکشاف زراعت افغانستان به 
الحیت وظیفوی وشرکت در ختالس مبلغ  اتهام سوء استفاده از 

 افغانی. 28650000
افغانی پول  28650000مبلغ  -2013اپريل سال  18کارمند ممکور بتاريخ 

ان  بين المللی افغانستان اخم وفرارنموده  ط زراعت افغانستان را از ب صندوق انکشا
مير  -13/1/1393بتاريخ  بعداا  اليت بلخ توسر کارمندان امنيتی و کشفی دست در 

 است. وبه ارگانهای عدلی و قضائی معرفی گريده
ه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی از قضيه بعداز تکميل تحقيقا ت قانونی محول محکم
اليت کابل  محکمه ابتدائيه قضيه فوق را درجلسه قضائی مور   شده وفساد اداری 

ع مورد رسيدگی قرار داده که درنتيزه بررسی ورسيدگی متهم  -10/10/1393 خوي
وق افغانی پول صند 28650000ممکور در قضيه شرکت در جرم اتال  مبلغ 

ط زراعت افغانستان  بق مواد ) ( قانون جزا با 39و  273ي 270انکشا
ماده ) 6درنظرداشت فقره  ماده  148تعديل  ( قانون ممکور از ابتدا ايام 150ورعايت 

( وجه 28650000نظارت وتوقيفی بمدت پن  سال ويکماه حبس تنفيمی ورد مبلغ )
ه مزازات گر  ديد.اتال  با جزای نقدی معادل آن محکوم ب

  27/10/1393حکم مورخ 
محکومیت یکتن از سربازان حوزه سوم امنیتی پولیس شهر کابل به اتهام 

 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ونقض مقررات رانندگی
ه واسطه رنزر را از حوزه خارج  و  سرباز ممکور بدون اجازه آمريت حوزه مرب

الحالی که در ودر  هم  حرکت  درط خر السير ساحه شهرک آريا مربو  ناحيه د
رادم مينمايد  ال ت هردو که بوده بايکعراده واسطه نوع کر الوه خساره مالی به  بر

م ال در شفاخانه فوت مينمايد. يجان  دريور واسطه کر
ه ابتدائيه مبارزه با جرايم ناشی از  قضيه بعداز تکميل تحقيقات قانونی محول محکم

اليت کابل گرديده محکمه ابت ر  فساد اداری  دائيه قضيه فوق را درجلسه قضائی مو
ع مورد رسيدگی قرار داده که درنتيزه بررسی ورسيدگی متهم  -27/10/1393 خوي

ب مقررات رانندگی  بق  وهيفوی ونق ممکور در قضيه سوء استفاده ازصالحيت 
ماده )2فقره ) ماده )2( قانون جرايم عسکری با درنظرداشت فقره )42(  ( قانون 34( 

ماده ) ممکور وبا ماده )2( وفقره )155رعايت  ( قانون جزا از ابتدا ايام 145( 
ه مزازات گرديد.  نظارت وتوقيفی به مدت دوسال و ششماه حبس تنفيمی محکوم ب

مۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري الیت  ب(  فعالیتهاي قضائي محك
 کابل
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ر1  ( گزار
اليت کابل از تاريخ محكمۀ استيناط مبارزه با جرايم ناشي  از فساد اداري 

و  به جرايم ناشي 20( تعداد )30/10/1393الي  1/9/1393) ( دوسيۀ جرمي مرب
ا  به اين دوسيه  کهاز فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است. در ارتب

كا  جرايم 33تعداد )به ها  هام ارت ل  ( تن به ات که ند. ه امورد محاكمه قرار گرفتمخت
هامات وارده به نسبت عدم وجودداليل کافی الزام 5از آنزمله به تعداد ) ( تن آنان از ات

ه مزازات محكوم ( تن آنها قرار ريل 28برائت حاصل نموده و به تعداد )  .نده اگرديدب
های بين  15 ی ي  سال ي تن به حبس   ماه ال
های بين ي  الی پن  سال 9  تن به حبس 

 يکماه ي  تن به حبس پن  سال و
ه مزازات نقدی محکوم گرديده اند مر ب  و سه تن دي

ه مزازات نقدی محکومين )  .( دالر آمريکائی ميشود546904مزموع
 
 
 

 
مه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد 3جدول شماره ) ( بیانگر آمار محک

الیت کابل   اداری 
 تصمیم قضائی 

تعداد 
 شماره نوع قضیه قضیه

تعداد  حبس تنفیذیتعداد محبوس به 
 محکوم

 برائت

تعداد 
 متهم

مه  جری
 نقدی

محکومین 
جرایم 
 نقدی

سال  5
و 

یکماه 
 حبس

1 - 5 
سال 
 حبس

 یک
ماه 
الی 
یک 
 سال 

 مرد مرد

۹۷۰۸ ۳   ۷ ۱۱ ۲۱ ۳ ۲۴ ۱۵ 
سوء 

استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

۱ 

 ۲ رشوه ۱ ۲   ۲   ۲     ۱۴۵۴
 ۳ تزویر ۱ ۲ ۲            

۳۴۵       ۴ ۴   ۴ ۲ 

سوء 
استفاده از 
صالحیت 

وظیفوی و 
 رشوه

۴ 

۵۳۵۳۹۷   ۱     ۱   ۱ ۱ 

سوء 
استفاده از 
صالحیت 

وظیفوی و 
 اختالس 

۵ 
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 مجموعه ۲۰ ۲۰ ۳۳ ۵ ۲۸ ۱۵ ۹ ۱ ۳ ۵۴۶۹۰۴

دوسيه قرار قضائی صادر نموده و  5همچنان محکمۀ متمکره  ی اين مدت در مورد 
های تحق خال ها را غر  تکميل ق يقاتیٰ آن ه ارسال نمود و نواق و  ه به مرجذ مرب

 .است

محکمه استیناف مبارزه با قرار های قضائی ( بیانگر آمار 4جدول شماره )
الیت کابل   جرایم ناشی از فساد اداری 

 مرجذ مربو 
م قرار  سب

ق شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم  خال و نواق
 1 حيت وهيفویسواستفاده ازصال 1 1 1 څارنوالی
 2 احتال  1 3 1 څارنوالی
 3 سواستفاده ازصالحيت وهيفوی 1 1 1 څارنوالی

اختال  وسباستفاده ازصالحيت  1 1 1 څارنوالی
 4 وهيفوی

 5 سواستفاده ازصالحيت وهيفوی 1 1 1 څارنوالی

 مزموعه 5 7 5 

 نمونه های از خالصۀ احکام محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از.2
الیت کابل  فساد اداری 

 29/9/1393حکم مورخ 
محکومیت یکتن از کارمندان نوی کابلبانک به اتهام سوء استفاده از صالحیت 

 ( دالر آمریکائی535397وظیفوی و اختالس مبلغ )
رياست تحريرات داراالنشاء لوی څارنوالی از اثر مکتو  مديريت ترفيه نوی 

ان  مبنی بر اينکه به اسا  مع لومات شعبه قرو  يکی از شرکت های کابلب
ان  بوده و 535397خروصی مبلغ ) مدت از ( دالر آمريکائی مقرو  کابلب

رط قرضع را ترفيه ننموده است که به اسا  قانون بانکداری  زيادی به اينط
هم صورت گرفته اما شرکت مقرو  قرضع را  توسر کارمند ممکور تفا

هار عاجزی نموده که به مانت خر ضنپرداخته و همچنان از ارايه  معتبر اه
دی که به سوء استفاده ازصالحيت وهيفوی زمينه ساز همين اسا  کارمن

 .است به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی گرديده اجرای اين قرضه گرديده
قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 

گرديده که محکمه ممکور قضيه متمکره را در  ناشی از فساد اداری واليت کابل
ر   خويع مورد غور و بررسی قرار داده که  25/8/1393جلسه قضائی مو
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زه رسيدگی متهم ممکور را در قضيه سوء استفاده ازصالحيت وهيفوی  در نتي
هدايت ماده )535397و اختال  مبلغ ) ( قانون 285( دالر آمريکائی  بق 

( 6( و فقره )39( و حکم ماده )273و  270د )جزا و با در نظرداشت موا
( و 156( قانون جزا و با رعايت حکم ماده )148ايزاد شده تعديل ماده )

( قانون ممکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت پن  سال و يکماه 150)
( دالر آمريکائی پول اختال  شده و جزای 535397حبس تنفيمی و رد مبلغ )

مزازات گرديد. نقدی معادل آن  محکوم به 
اما قضيه ممکور به نسبت عدم قناعت متهم غر  غور استينافی محول محکمه 
استيناط مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که محکمه 

(خويع به اتفاق 29/9/1393ممکور قضيه فوق را در جلسه قضائی تاريخی)
ضيه ووکيل مدافذ آن متکی به هدايت آراء درحال حضورداشت حقيقی  رفين ق

مورد رسيدگی استينافی قرار  قانون تشکيل صالحيت قوه قضائيه (54) ماده
فيرله محکمه ابتدائيه جرايم ناشی ازفساد اداری رادرمورد  داده و در نتيزه

وهيفوی   واختال متهم ممکور درقضيه سباستفاده اصالحيت 
ل  وسی پن  هزاروسه535397مبلغ) بق صدونودهفت دالرامريکائی   (پن  

 (39) وماده (273و270) ادرنظرداشت موادجزاء ب ونقان (285اده)هدايت م
( قانون 150و155) ( ورعايت ماده148) ايزاد شده تعديل ماده (6) فقره

ل  سی و پن   جزاء مبنی برمدت پن  سال ويکماه حبس تنفيمی ورد مبلغ پن  
نقدی معادل آن  ءول اختال  شده وجزاهزاروسه صدونودهفت دالرامريکائی پ

 .داده استاستينافاا مورد تائيد قرار 
 3/10/1393حکم مورخ 

محکومیت سه تن به اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و اخاذی غیر 
 افغانی 500000قانونی مبلغ 

مپالن عملياتی که به منظوری رياست مبارزه  العيه همکار وترتي باسا  ا
ور غيرقانونی عاملين بمنظور گرفتاری  رسيدهئی باجرايم جنا ي  قضيه فر

مرامی هئيت های فاسد شده درساحه شيوکی ب م رياست مبارزه يباترک یگوشت 
 مرامیڅارنوالی ولسوالی بو نماينده  باجرايم جنايی قوماندانی امنيه واليت کابل

مرامی محل کشتار گاه مواشی را مورد بازرسی  در اده و قرار دساحه شيوکی ب
ند  که ه  مدارک مادی جرمی بدست نيامده است ه ادرمحضرتحرير نمود
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متهمين فوق المکر ابتداء ازقرا  ممکور مبلغ دوميليون افغانی پول مطالبه 
م به مبلغ) ( افغانی توافق صورت گرفت و 500000نموده اند و بعدازجر بح

کور سه تن از مبلغ ممکور را از قرا  اخم مينمايند. و به ارتبا  قضيه مم
کارمندان جنائی قوماندانی امنيه دستمير و به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی 

 .ميشوند
قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 
ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که محکمه ممکور قضيه متمکره را در 

ر  ) دائر  قضيه(خويع که باحضورداشت  رفين 6/8/1393جلسه قضائی مو
سه تن از متهمين درقضيه چنين حکم مينمايد متفقاا رسيدگی و گرديده است 

هيفوی واخاری غيرقانونی مبلغ) (افغانی 500000سباستفاده اصالحيت و
فرداا ازابتدائی ايام نظارت --(قانون جرايم عسکری فرداا 42(ماده)1 بق فقره)

مر از متهمين درقضيه  وتوقيفی هر واحد بمدت سه سال حبس تنفيمی ي  تن دي
(قانون جرايم عسکری بارعايت 42(ماده)1ممکور  بق حکم فقره)

(قانون ممکور بمدت 145(ماده)2کشوربارعايت فقره) ء(قانون جزا39ماده)
ي  سال حبس تنفيمی محکومين به مزازات گرديده اند. ودر مطابقت به 

نزد از(افغانی اخاری شده 500000بلغ)(قانون جزاء کشور برد م6ماده)
 .نيز حکم گرديده استقرا  توسر متهمين فوق المکر 

اما قضيه ممکور به نسبت عدم قناعت متهمين محول محکمه استيناط مبارزه با 
جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که محکمه ممکور قضيه را در 

ر   ور و بررسی قرار داده که خويع مورد غ 3/10/1393جلسه قضائی مو
در نتيزه رسيدگی به قضيه فيرله محکمه ابتدائيه جرايم ناشی ازفساد اداری 
هرواحد را  واليت کابل رادرمورد سه تن از متهمين ممکور تخفيفاا تعديل و

هيفوی و اخاری مبلغ پنز رد هزارافغانی به درقضيه سباستفاده ازصالحيت و
(قانون 155وبارعايــت ماده) (258اده)ع وم-ج-(ق42(ماده)1استنادفـقره)

(قانون ممکور ازابتداءايام نظارت 145(ماده)2جزاء بادرنظرداشت فقره)
وفيرله نمبرفوق محکمه ابتدائيه محکوم وتوقيفی بمدت دوســـال حبس تنفيمی 

مر قضيه  مبنی برمدت يکسال حبس تنفيمی را درمورد ي  تن از متهمين دي
ما به مرادره مبلغ پنزرد هزارافغانی اخاری شده . وهکدادمورد تائيد قرار 

 (قانون جزاء نيزاصدارحکم گرديد.119 بق ماده)
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 در راستای مبارزه با مواد مخدر
 : مبارزه با مواد مخدر: بخش دوم

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد الف: 
 مخدر 

 الیت کابل

رر .1  گزا
رزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ محكمۀ ابتدائيۀ مبا

و  به انواع مواد 66تعداد )به ( 30/10/1393الی  1/9/1393) ( دوسيۀ مرب
مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيرله صادر نمود. 

( تن به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد 66اين قضايا )رابطه به در 
 ند:ه اه قرار گرفته وقرار ريل مزازات گرديدمحاكم
1 .تن به مدت شع ماه حبس 
5  سال  5 – 1بين  حبستن به. 
4  سال  10 – 5حبس بين تن به. 
13  سال . 15الی  10تن به حبس های بين 
43  سال . 20الی  15تن به حبس های بين 

حکم  ( کيلوگرام انواع مواد مخدر نيز268066.8مقدار ) همچنان به محو
 .ه استصادر شد

مه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و 5جدول شماره ) (: آمار اجراآت قضایی محک
الیت کابل  مواد مخدر 

رميم قضائی   ت

تعداد  مقدار مواد
 شماره نوع قضيه قضيه

و  به حبس تنفيمی  تعداد محب

تعداد 
 محکوم

تعداد 
 متهم

15 - 
20 

سال 
 حبس

10 - 
15 

سال 
 حبس

5 - 
10 

سال 
 حبس

1 - 5 
 سال

شع 
 ماه 

 1 ترياک 32 264781.8 32 32     2 6 24
 2 هيروئين 16 249.58 16 16   1 1 4 10
 3 مورفين 8 168.77 8 8         8
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مشروبات  5 1038.64 5 5 1 3 1    
 4 الکولی

 5 مواد کيمياوی 1 174 1 1   1      
 6 چر  4 1654 4 4       3 1

 مزموعه 66 268066.8 66 66 1 5 4 13 43

 خالصه ازاحکام محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت کابل
 19/9/1393حکم مورخ 

 کیلو گرام تریاک. 1285بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
اليت کابل حين اجرای  پرسونل قوماندانی کابل گيت در دروازهتالشی پلچرخی 

ي  عراده واسطه نوع مازدا را که در آن ترکاری   1393-25/7وهيفه به تاريخ /
 دادهبار بوده و از سمتجالل آباد بطرط کابل در حال حرکت بوده مورد اشتباه قرار 

الشی به مقدار ) الشی واسطه ممکور ميپردازند که در نتيزه  ( کيلو 1285و به 
هام قاچاق مواد ممکو وهفين پوليس گرام ترياک بدست آمده و دو تن به ات ر توسر م

مرد  . نددستمير مي
ه ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و  قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکم

اليت کابل گرديده  بحضور داشت  19/9/1393در جلسه منعقده  ومواد مخدر 
 رفين قضيه و وکيل مدافذ مورد رسيدگی قرار گرفت که در نتيزه متهمين ممکور 

( کيلوگرام ترياک از ابتداء ايام نظارت و توقيفی وفق 1285انتقال مقدار )در قضيه 
ماده )6صراحت بند ) ( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد 43( فقرات اول و دوم 

هر واحد بمدت بيست سال حبس تنفيمی و ي  تن از متهمين فوق  به دليل مخدر 
ماده ) هزار ( قانون تر66نداشتن اليسنس دريوری  بق حکم  افي  جاده بمبلغ ي  

ماده ) گرديدهنقدی محکوم بززاء  ءافغانی جزا هدايت  هر 158که وفق  ( قانون جزاء 
ع قابل تطيق و تنفيم ميباشد و حسم صراحت مواد ) ءدو جزا ( 59و  19فوق بالي

ها معه سيمکارتهای آن ي مبلغ  قانون مبارزه عليه مسکرات  و مواد مخدر مبائيل 
هزار ک39000) ر ترکاری و 15380لدار پاکستانی ي مبلغ )(  ( افغانی پول فرو

سبزيزات که وسيله اخفای مواد مخدر بوده و ي  عراده موتر نوع مازدا حامل مواد 
ماده ) مرادره و  بق  ( کيلوگرام 1285( قانون ممکور به محو مقدار )16مخدر 

 .صورت گرفته استترياک بدست امده نيز اصدار حکم 
  16/10/1393حکم مورخ  

 ( کیلو گرام تریاک1582هژده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )
وهفين قطعه  همکاری  444م  با راکبين آنپوليس ضدتروريزم و مواد مخدر در 

های ائتالط بين المللی به اسا  راپور قبلی ي  عراده واسطه نقليه نوع  نيرو
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اليت هزار جفت  های ولسوالی  هلمند در حرکت  لندکروزر را که در مسير دشت 
وهفين امنيتی  ممارند م ها متوق  و پا به فرار مي هليکوپتر  هده   نخستبوده با مشا

( کيلوگرام ترياک را از بادی موتر ي 1582در نتيزه به مقدار )و موتر راتالشی 
الشينکوط معه دو صد فير مرمی  ي  ميل اسلحه ثقليه نوع پيکا و ي  ميل اسلحه 

ال شينکوط معه يازده فير مرمی آن را از داخل سيت موتر و به آن ي ي  ميل اسلحه 
وط ي ي  پايه مخابره ايکم ي معه سيزده عدد شاژور  الشينک  وتعداد دو ميل اسلحه 

ها  اط موتر توسر سه تن مظنونين قضيه حين فرار ر و  پرتله را که در ا ر دو ص
ر فرار کرده بودند از موت مظنون را کهگرديده بود بدست مياورند متعاقباا سه تن 

ت عدم امکانات انتقال در محل بدستمير مينمانيد واسطه نقليه حامل مواد مخدر به نس
ها گرديده.  غير فعال و ر

ه ابتدائيه مبارزه عليه مسکرات و  قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکم
اليت کابل گرديده  شت بحضور دا 16/10/1393در جلسه منعقده  ومواد مخدر 

 رفين قضيه و وکيل مدافذ مورد رسيدگی قرار گرفت که در نتيزه متهمين ممکور 
( کيلوگرام ترياک از ابتداء ايام نظارت و توقيفی وفق 1582در قضيه انتقال مقدار )

ماده )6هدايت بند ) ماده )43( فقره اول و دوم  ماده 49( با رعايت  ( با در نظر داشت 
هزده سال حبس ( قانون مبارزه عليه مسکر63) هرواحد بمدت  ات  و مواد مخدر 

ماده ) هدايت  ( قانون 54تنفيمی و در قسمت حمل اسلحه مرتبر به مواد مخدر وفق 
ماده  هرواحد بمدت سه سال حبس تنفيمی محکوم بززاء گرديدند که وفق  متمکره 

هزده سال حبس تنفيمی ميباشد 156) ( قانون جزاء شديدترين مزازات که عبارت از 
ماده )با ( قانون مبارزه عليه 19اليشان قابل تطبيق و تنفيم ميباشد و  بق صراحت 

و   همات مندرج محضر گرفتاری و فورم مرب به مسکرات  و مواد مخدر اسلحه و م
رادره مرادره ي ي  پايه مخابره ايکم و ي  سيت مبائيل معه سيمکارت آن را م

( کيلوگرام ترياک 1582قدار )( قانون ممکور بمحوه م16ماده )حکم نموده و  بق 
 . ه استنيز اصدار حکم گرديد

  23/10/1393حکم مورخ 
 ( کیلوگرام چرس220پانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار )

ينکه در اباسا  ا العات رياست محترم امنيت ملی واليت ننمرهار مبنی بر 
رهار تعداد زيادی از  البان م رارک واليت ننم و ات ولسوالی ح سلح و مرب

های تروريستی و قاچاق مواد مخدر ميباشند  افراد پاکستانی در حال فعاليت 
مبارزه عليه تروريزم و  333عمليات قطعه خاص پوليس  17/7/1393بتاريخ

در حين داخل شدن به  ومواد مخدر بخا ر از بين بردن و دستميری آنها  اغاز 

ACKU



 قضاء اجمالی از فعاليتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  

 
134 

 

ط دشمن اند صورت سلحانه خت صورت گرفته و زد و خورد مامنزل از  ر
که از اثر ان ي  تن از افراد دشمن کشته و در نتيزهتالشی مقدار می گيرد 

و به ارتبا  قضيه به  می آيدکيلوگرام چر  خام اسلحه و مهمات بدست  220
 .می شوندتعداد دو نفر مظنونين گرفتار 

مه ابتدائيه مبارزه عليه   قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محک
 23/10/1393در جلسه منعقده  وت و مواد مخدر واليت کابل گرديده مسکرا

که  ه استبحضور داشت  رفين قضيه و وکيل مدافذ مورد رسيدگی قرار گرفت
( کيلوگرام چر  220در قبال قضيه حيازت مقدار ) ينمتهم در نتيزه يکتن از

دوم ماده  ( فقرات اول و6خام از ابتداء ايام نظارت و توقيفی وفق هدايت بند )
( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر بمدت پانزده سال حبس تنفيمی 46)

( قانون ممکور 54و در قسمت اسلحه مرتبر به مواد مخدر   بق حکم ماده )
( قانون 156بمدت سه سال حبس تنفيمی محکوم بززاء گرديد که  بق ماده )

ع ( سال حبس 15جزا شديد ترين مزازات که عبارت از ) تنفيمی ميباشد باالي
( 5قضيه وفق هدايت ماده )ديمر قابل تطبيق و تنفيم ميباشد و يکتن از متهمين 

( قانون اساسی نسبت 25( قانون جزا و  ماده )4قانون اجراات جزائی ي ماده )
ممه گرديد و  بق صراحت ماده ) ( قانون 19نداشتن داليل کافی الزام برائت ال

اد مخدر سال  و مهمات بدست امده فورم مندرجه و مبارزه عليه مسکرات و مو
(  کلدار پاکستانی ي ي  15650و مبلغ ) گرديدهمحضر گرفتاری مرادره 

سيت مبائيل نوع سونی ريکسون معه سميکارت ان مسترد و  بق حکم ماده 
( 220( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر به محوه مقدار )16)

ر   ه  نيز اصدار حکم گرديد مطالبه بق کيلوگرام چ  .ه استڅارنوال مو
 
 
 

مۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد ب:  گزارش اجراآت قضائی محک
 مخدر

 الیت کابل 
رر 1  . گزا

ACKU



 قضاء اجمالی از فعاليتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  

 
135 

 

محكمۀ استيناط مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ 
و  به انواع م65( تعداد )30/10/1393الی  1/9/1393) واد ( دوسيۀ مرب

مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيرله صادر نموده 
 کهند ه ا( تن مورد محاکمه قرار گرفت65است. در ارتبا  به اين قضايا ي تعداد )

 ند:ه اقرار ريل مزازات گرديد
3  های بين تن  سال  5 – 1به حبس 
4  های بين   سال 10 – 5تن به حبس 
17 سال 15 – 10ن تن به حبس های بي  
 سال 20 – 15تن به حبس های بين  41و 

( کيلوگرام مواد مخدر 24270.8همچنان به ارتبا  قضايای فوق المکر مقدار )
 کش  و ضبر گرديد.

مه استیناف مبارزه با مسکرات 6جدول شماره ) ( جزئیات اجراآت قضایی محک
الیت کابل طی   ماه گذشته  دوو مواد مخدر 

رميم قضائی   ت

و  به حبس تنفيمی شماره نوع قضيه تعداد قضيه قدار موادم  تعداد محب
 20 - 15 تعداد متهم تعداد محکوم

 سال حبس
10 - 15 

 سال حبس
5 - 10 

 سال
سال  5 - 1

 حبس
 1 ترياک 43 17703.5 43 43 1   12 30
 2 هيروئين 12 284.12 12 12   2 4 6
 3 چر  1 78 1 1     1  
 4 مورفين 5 683.17 5 5       5

 5 مشروبات الکولی 2 722 2 2 1 1    

 6 مشتقات کيمياوی 2 4800 2 2 1 1    

 مزموعه 65 24270.8 65 65 3 4 17 41

. خالصه ازاحکام محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت 2
 کابل.

       24/10/1393حکم مورخ 
 کیلوگرام مورفین  820/11ام قا چاق مقداربه اته  پانزده   سال حبس  

هفين پوسته کنترول مربو  کندک دروازه شرقی  25/6/1393بتاريخ مو
قوماندانی امنيه واليت کابل در حين چ  و کنترول و ساير نقليه حوالی ساعت 

ق  داده اند در نتيزه 11:30) م يکعراده موترنوع سوزوکی را تو زه ش ( ب
دوازده بسته مواد سفيد رنر تحت نام حامل تکه ئی الشی به تعداد دو خريطه 
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هيروئين از سيت عقبی موتر دريافت به ارتبا  قضيه نيز دو تن دستمير گرديده 
 .اند

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و 
ور   ومواد مخدر واليت کابل گرديده  د مور 12/9/1393در جلسه قضائی م

که در نتيزه دو تن در قضيه انتقال مقدار  گرفتهغور و بررسی قرار 
( کيلوگرام مورفين از ابتداء ايام نظارت و توقيفی وفق هدايت بند 820/11)
( قانون مبارزه عليه 63( با در نظر داشت ماده )42( ماده )2,1( فقره )5)

هر واحد بمدت پانزده سال حبس تنفيمی م حکوم به مسکرات و مواد مخدر 
به (قانون ممکور فوق 19. و  بق صراحت ماده )استمزازات گرديده 

ي  سيت مبائيل معه سيمکارت بدست آمده و  بق صراحت ماده مرادره 
( 820/11( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر بمحوه مقدار )16)

 . ه استکيلوگرام مورفين بدون سمپل اخم شده نيز اصدار حکم گرديد
څارنوال جهت غور استينافی محول ضيه متمکره به نسبت عدم قناعت اما ق

ط مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر واليت کابل  گرديده که در محکمه استينا
ور  جلسه قضائی  در  و گرفتهمورد غور و بررسی قرار  24/10/1393م

فيرله  قوه قضائيه( قانون تشکيل و صالحيت 54ماده )حکم نتيزه متکی به 
 است.  گرفتهکمه ابتدائيه مورد تائيد قرار مح

 30/9/1393حکم مورخ 
 کیلو کرام تریاک500/24ده سال حبس به اتهام انتقال مقدار 

هفين قوماندانی امنيه ولسوالی کلفمان واليت تخار  2/6/1393بتاريخ   مو
وهيفه محوله باالی يکعراده واسطه نقليه نوع کروال مشکوک  هنمام اجرای 

ق  و به قوماندانی امنيه ولسوالی منتقل مورتالشی گرديده عر اده ممکور را متو
( بسته ترياک  17که در نتيزه از داخل تانکی تيل واسطه بتعداد ) داده اندقرار 

ش  و ضبر و به ارتبا  قضيه دوتن   و اهرانه جاسازی گرديده بود ک که بطور م
 گرديده اند.دستمير 

نی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانو
متواد مختدر واليتتت کابتل گرديتتده کته محکمتته قضتيه را در جلستته قضتائی متتور  

ع متتورد غتتور و بررستتی قتترار داده  12/9/1393 يتت  تتتن از در نتيزتته  وختتوي
( کيلتتوگرام تريتتاک  بتتق 500/24متتمکور را در قضتتيه انتقتتال مقتتدار ) متهمتتين
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( قتتانون 64( بتتا در نظتتر داشتتت متتاده )43متتاده )( 1( فقتتره )6صتتراحت بنتتد )
مبارزه عليه مسکرات و مواد مختدر و کنتترول آن بمتدت ده ستال حتبس و يکتتن 

مر ( بتا رعايتت متاده 43( ماده )1( فقره )6در قضيه متمکره  بق بند )را ان  دي
هکتما  نمتوده( قانون فتوق التمکر بمتدت ) پتانزده ( ستال حتبس محکتوم بزتزا 63)

( قانون مبتارزه عليته مستکرات و متواد مختدر و 59و  19واد ) بق صراحت م
ال حامتتل متتواد مختتدر و  کنتتترول آن بمرتتادره يکعتتراده واستتطه نقليتته نتتوع کتتر

ای آن و  بتتق صتتراحت متتاده ) رت هتت ( 16مبائيتتل هتتای بدستتت آمتتده معتته ستتيمکا
 نموده است.( کيلوگرام ترياک نيز اصدار حکم 500/24قانون ممکور بمحو )

 
 تمند غوریقاضی مس

 

  مقام زن ر اسالممقام زن ر اسالم
 مارچ روز جهانی زن 8حوت برابر با  17بمناسبت 

 
 جنتتتتتتا  مرتتتتتتطفی 1در حديبيَّتتتتتته

 حکم ايزد بود کتان نيکتو سرشتت
هراا آن صتتلح نامتته ستتر بستتر  هتتا
ع و کتم  شر  های آن قرار از بي
عای مشتتترکان  آنچتتته بتتتود از متتتدَّ
ر حکمتتت حتتق مُستتتَتَر  ليتت  بتتود
 جتتتان فتتتدای حکمتتتت پروردگتتتار

 نتتتتتدانی معنتتتتتی فتتتتتتح مبتتتتتين گتتتتتر
 کانتتتدران ايتتتام نتتتازل گشتتتته استتتت
الغتتر  کتتان گونتته عهتتدی بستتته 

 آشتتتتتتتی بنمتتتتتتود بتتتتتتا اهتتتتتتل جفتتتتتتا 
آن چنتتتتتتان پيمتتتتتتان و عهتتتتتتدی را 
 نوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
هل حق را بود خسران و ضترر  ا
 شتتتد بتتته نفتتتذ دشتتتمنان حتتتق رقتتتم
 صتتتورت پيمتتتان بيامتتتد آن چنتتتان
 در حقيقتتتتت گشتتتتت آغتتتتاز هفتتتتر
 زانکه شتد ايتن صتلح فتتح آشتکار

 نَتتتتتتتا را ببتتتتتتتينستتتتتتتورة انَّتتتتتتتا فَتَح
بعتتد ازان بتتس فتتتح حاصتتل گشتتته 

                                                      
صلح حديبيه: قراردادی است که بين مسلمانان و ساکنين مکه در سال ششم هزرت بوقتوع  - 1

ن ها امر داد که برای عمتره ختود را آمتاده ستازند عتده  پيوست. حضرت محمد )ص( به مسلما
رای قربتانی گرفتنتد. متردم مکته جلتوگيری کردنتد. شتتر بت 70کثيری از مدينته احترام بستتند و 

حضرت محمد )ص( راه مسالمت آميز را پيموده قرارداد حديبيه عقد گرديد. که متدت ده ستال 
ارط  ر نکنند. و حضرت محمد )ص( سال آينده ميتوانند وارد مکه شوند. )دايترة المعت اهم جن ب

 کابل با تلخيق( 1389چ  429ص  3آريانا ج 
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 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 جملمتتتی بودنتتتد آن دم بتتتی قتتترار
 داشتتتت قرتتتد عمتتتره شتتتاه انبيتتتاء
 زيتتتن محبتتتت راه را پيمتتتوده بتتتود
 تتتتتتا  تتتتتواط کعبتتتتته را آرد بزتتتتتا
 بتتتاز شتتتکر حضتتترت يتتتزدان کنتتتد
ع کاشتتتتند  دشتتتمنان در ستتتينه کيتتتن
 دهم ازان پيمان که بتا دشتمن نمتو

 پتتتس ز بعتتتد عقتتتد آن شتتتاه جهتتتان
 گفتتتتت برخيزيتتتتد ای يتتتتاران متتتتن
ع را قربتان کنيتد  هديه هتای ختوي
 تتتا ستته نوبتتت گفتتت کتتس بتاال نشتتد
مين  شد شته متا ستوی خيمته خشتم

 شتتتتتتد بپتتتتتتا 1حضتتتتتترت ام  ستتتتتتلمه
 گفتتتت ای پيغمبتتتر نيکتتتو خرتتتال
م!  گفتتت ای بتتانوی متتن يتتا لَلَعزتت
 متتتتتن رستتتتتول آن ختتتتتدای عتتتتتالمم
 گشته ام چندان ز ياران خشتمناک
ه از رستتتول  چتتتون شتتتنيد ام  ستتتلم
 مبمنتتتان را از کتتترم معتتتمور دار
 بتتتر اميتتتد حتتت   عمتتتره بتتتوده انتتتد
 راه ح  مستدود و دشتمن کتامران
مرفتتتتته انتتتتدوه و التتتتم  جملتتتته را ب
 عقل آنان عاجز است از سر  کتار
 يا محمد ختود بترون رو جتان متن
هديتة ختود ربتح کتن  خود بترای و 
 چتتون ز تتتو ايتتن کتتار گتتردد ابتتتدا

 ورد چتتتون بتتتی گفتمتتتودر عمتتتل آ
هديه هتا را ستر بستر  جمله ياران 
 عتتتتتتدة ستتتتتترها تراشتتتتتتيدند بتتتتتتاز

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ختتا ر يتتاران آن شتتته خستتته شتتتد
مين و نتتتاگوار دوه  زيتتتن ستتتبم انتتت
 تتتتتتتتتا ببوستتتتتتتتد آستتتتتتتتتان کبريتتتتتتتتا
هديتته هتتا آورده بتتود  بهتتر قربتتان 
 ستتتعی فرمايتتتد ز متتتروه تتتتا صتتتفا
هديتتته را قربتتتان کنتتتد  ستتتر تراشتتتد 
ع را زی حتتتترم نمماشتتتتتند  رفتتتتتن
 از همتتان جتتا عتتزم برگشتتتن نمتتود

 ر ميتتتتتان مبمنتتتتتانشتتتتتد بپتتتتتا انتتتتتد
 ای بتتتتتراه حتتتتتق فتتتتتداکاران متتتتتن
 ستتتر تراشتتتيدن بختتتود آستتتان کنيتتتد
غرَّتته پتتا نشتتد  هتتيچکس از فتتر  
 تتتتتتتا درامتتتتتتد نتتتتتتزد اُم  المتتتتتتبمنين
 خشتتم وی دانستتت از عقتتل و رکتتا
 چيستتت برگتتو موجتتم تغييتتر حتتال
 امتتر متتن را نشتتنود اکنتتون عتتر 
 ميرستتتتد فرمتتتتان داور هتتتتر دمتتتتم
ط دارم جملمتی گترددهتالک  خو

 تو بتر جتان قبتولگفت ای فرمان 
 زانکه هستند اين زمان انتدوه يتار
 زيتتتتتن تمنَّتتتتتا راه را پيمتتتتتوده انتتتتتد
 آشتتتتتی هتتتتم بتتتتر متتتتراد مشتتتترکان
 زيتتن جفتتای اهتتل مکتته زيتتن ستتتم
 عقتتتل پتتتيع وحتتتی نايتتتد در شتتتمار
ختتود بتترای ای ميتتر متتن ستتلطان 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
ط و  ستتتر فتتترو بتتتترار بتتتی حتتتر
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخن
مومنتتتان را ز اقتتتتتدا  چتتتاره نبتتتتود 

                                                      
ال چهارم هزرت ام سلمه ) - 1 ة وی هند استي دختر ابو اميه بن مغيره بود. در س ر (: کني

می وفات يافت. بسيار  84هـ بعمر  62به نکا  حضرت محمد )ص( درآمد. و در سال  سال
همان مرجذ ج حديم روايت کرده است  278زيبا و دانا بود. و   //  (   753ص  1)
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 خوانتتتتد پيغمبتتتتر دعتتتتای مغفتتتترت
 زيتن حکايتتت متی شتتود بتا افتختتار
 ميرستتتد در ديتتتن متتتا آن جتتتای زن
 گتتر نمتتی بتتود آن ضتتمير تابنتتاک
 گتتتتر نبتتتتودی رنی آن پتتتتاکيزه زن
 زن اگتتتتتر باشتتتتتد نکتتتتتو و پارستتتتتا
ر کنتد  کز کرامتت غترق در نتور

جتتتاودانع متتتادر زن کتتته وصتتت  
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ماه وفاستتتتتت  دامتتتتتن زن پرورشتتتتت
 گفتتتتتتت آن سردستتتتتتتة پيغمبتتتتتتران

 

 ايتتن اشتتارت را شتته فرخنتتده ختتو
 ستتتتر بريدنتتتتد آن گتتتتروه بتتتتا هنتتتتر
 کتتتتترد کوتتتتتته عتتتتتدة متتتتتوی دراز
 بهتتتتر ايشتتتتان از کمتتتتال مرحمتتتتت
 جايمتتتتتاه زن در استتتتالم آشتتتتتکار
 1هستتتت بتتتا پيغمبتتتر حتتتق رايتتتزن

 امتتی متی شتد ز ستر تتا پتا هتالک
بتتی گمتتان متتی شتتد عتتر  هتتم بتتيخ 
 کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
 عزتتتتتی دارد بتتتته نتتتتزد مرتتتتطفی
ر کنتتتد  رنی وی بشتتتنيده منظتتتور
هر است  گن  هستی را گرامی گو

 گتتتتتاه نخستتتتتت انبياستتتتتتتربيتتتتتت 
 هستتتت جنتتتت زيتتتر پتتتای متتتادران

 

هر بينوا و مستمند  ميشود 
 از دعای ني  مادر سربلند

 
 

 
 

                                                      
مويد. مشاوري رايزن: کسيکه در امری با وی مشورت کنند - 1 . و او رنی و عقيدة خود را ب

 مستشار.
 مثال از نظامی: 

 چنين گفت با رايزن ترجمتان
 

 کتتته در ستتتاية شتتتاه دايتتتم بمتتتان 
 

 ط )معين( ي ط )عميد(
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