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  9111ر6ر91مورخ  878الی 587متحد المال شماره 

 دراالنشاء شورای عالی :
ه ج.ا.ا بدينوسيله نگاشتته ميشتود  هدايت مقام عالی شورای عالی ستره محکم به تاسی از

: 
ماده سوم قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری ،  به موجب حکم 

يل توسط موظفين ادارات دولتی يا منسوبين ساير مراجت  منتدرج متاده ارتکاب اعمال ذ
 هفتم اين قانون ، فساد اداری شمرده ميشود :

 -4تالف غير مجتاز اوراق و استناد رستمی  -5سرقت اسناد  -0اتالس   -1رشوه  -2
هتای قتانونی  ممانعتت  -8ستو استتفاده ازموقتظ وظيفتوی   -3تجاوزاز حدود صالحيت 

استتفاده ازامکانتات دولتتی و اوقتات رستمی درامتور  -1خالل تطبيق عدالت در روند يا
 -22کتمتتان حقيقتتت  -20امتنتتاع و استتتنکاف از وظيفتته بتتدون عتت رقانونی  -9شخصتتی 

انتحتتال وظيفتته ) وانمتتود ستتاختن  -20تزويتتر استتناد  -21افتتزايش غيتتر قتتانونی دارايتتی 
ظ بتته آن موظتظ نبا هرنتتوع  -25شتتد ( صالحيت اجتترا يتا امتنتتاع امتوری کتته شتخ اخت  

و    تعلتتل دراجتترای وظيفتته  -24تحفتته بتته منظتتور اجتترا يتتا امتنتتاع ازکتتار درامتتور مربتت
و    -23محولتته  الحظتتات  -28عتتدم رعايتتت قواعتتد ستتلوکی اداره مربتت دخيتتل ستتاختن 

هبی ، حزبی ، جنسيتی و شخصی درا جرای امتور محولته .   -21قومی ، منطقوی ، م 
 ل مندرج ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری. اجرا و يا امتناع ساير اعما

بتته استتاس حکتتم متتاده ستتوم قتتانون متت کور شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته ج .ا.ا مصتتوبه  
رستيده گتی بته قضتايای ناشتی از فستاد اداری را کته  2019ر5ر24مورخ  502شماره 

 توسط منسوبين نظامی ارتکاب ميابد ، به محاکم فساد اداری متعلتق دانستته  ،  مصتوبه
را مبنتتتی برينکتتته بتتته محکمتتته ابتدائيتتته نظتتتامی  2011ر21ر21متتتورخ  2045شتتتماره 

ن اعالم نمود . الحيت شده بود ،  بی اثر و کان لم ي  اليات تفويض 
بته عمتوم  2019ر5ر10متورخ  2020/2500موضوع فوق ذريعه متحد المتال شتماره 

 محاکم تعميم شده است. 
شتورای عتالی  2090ر5ر28مورخ  444بر بق نظر ديگر که ذريعه  مصوبه شماره 

اراالنشتاء  2090ر4ر11متورخ  514ستره محکمه تاييد وبته مکتتوب شتماره  رياستت 
شتتورای عتتالی ابتتالد گرديتتده  بتتود رستتيده گتتی بتته موضتتوع ستتوء استتتفاده از صتالحيت 

قتانون تشتکيل و صالحيت قتوه قضتائيه از  81قانونی منسوبين نظامی  بق حکتم متاده 
ماده م کور تعديل گرديده ل ا با تعتديل آن الحيت محاکم نظا می خوانده شده بود چون 

الحيت رسيده گی قضايای ناشی از فساد اداری نميباشد .  محاکم نظامی حايز 
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هايی که درين زمينه صادر شتده  ازآنجاييکه بنابر تعدد مصوبات ، نظريات و متحد المال
ه  تور يکستان صتورت نگرفتته برخت ی موضتوعات بته محتاکم است ، اجراات محاکم بت

هم در محاکم نظامی رسيده گی و اسباب و موجبات نقتض  جرايم فساد اداری و عده ای 
 444رادرمحتتاکم فوقتتانی ، بتتار آورده استتت ،  بنتتابران بتته تاستتی از استتتهداء  شتتماره 

اليتتت بلتتا کتته ضتتم  نامتته شتتماره  2090ر5ر20متتورخ   501رياستتت محکمتته نظتتامی 
يترات رياستت محتترم ديتوان جترايم نظتامی و جترايم امريتت تحر 2090ر4ر14مورخ 

عليتته امنيتتت داخلتتی و ختتارجی ستتتره محکمتته مواصتتلت  کتترده ،  موضتتوع بتته متتدققين 
قضايی رياست عمومی تدقيق و مطالعات محتول شتد تتا تمتامی ستوابق موضتوعر ا در 
روشنی احکام قا نتون ، مصتوبات و متحتد المالهتا  متورد غتور قترارداده ابتراز نظتر و 

هی نمايند .سم  تد
 مدققين قضايی درمورد چنين ابراز نظر تدقيقی بعمل آورده اند :

اليتتت بلتتا تتت کر داده استتت کتته رستتيده گتتی بتته  ) محکمتته استتتيناف نظتتامی زون شتتمال 
قتانون تشتکيل وصالحيت  81قضيه  ) ستو استتفاده ازصالحيت وظيفتوی (  بتق متاده 

الحيت محاکم نظامی است ،  وری  الحظه شتد ، قوه قضائيه از  ماده فوق  که متن  
ن  بتق حکتم فقتره  الحيتی به محاکم نظامی تفويض نشده بلکه رستيده گتی بتر آ چنين 
ماده سوم قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری از قضتايای  ششم 

شتتورای  2019ر5ر24متتورخ  502ناشتتی ازفستتاد اداری بتتوده مطتتابق مصتتوبه شتتماره 
متته از صتالحيت محتتاکم جتترايم ناشتتی از فستتاد اداری درمتتر کتتز و عتتالی ستتتره محک

مه دراليات ميباشد  (  ديوانهای امنيت عا
ه  بتتق مصتتوبه شتتماره   شتتورای عتتالی ستتتره  2090ر3ر28متتورخ  883نظتتر فتتوق کتت

محکمه تاييد شده است ، باين وسيله   ی متحتد المتال شتماره فتوق اخبتار شتد تتا محتاکم 
رد قضتايای ناشتی ازفستاد اداری مصتوبه  فتوق الت کر را نظامی و محا کم ملکی درمتو

که نسبت به ساير مصتوبات متوخر التتاريا  استت متد نظتر گرفتته و قضتايای ناشتی از 
فستتاد اداری منتتدرج متتاده ستتوم قتتانون را بتته محکمتته ذيصتالح آن يعنتتی بتته محتتاکم فستتاد 

 اداری محول نمايند .
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  ۳۱۸۱ر۸ر۵۲مورخ  ۸۴۶الی ۶۸۸متحد المال شماره 
 دراالنشاء شورای عالی :

هتدايت  اليت کندز ضمن استتهدائيه ای مراتتب ذيتل را التب  رياست محکمه استينا ف 
 شده اند :

) قبالً در صورت عدم حضور متهمتين  قترار بترآن بتود کته سته جلتب رستمی صتورت 
ی  ور غيابی فيصله صورت ميگرفت  .  گرفته و با تعيين مساعد حقوق

ما مطابق به فقره  قانون اجراات جزايی جديد که چنين مشعر است : 109ماده  1 ا
العيته حضتور ،  بته تتاريا »  هرگاه متهم درجرايم جنحه  و جنايت با وجود دريافت ا

معينه درجلسه قضايی حاضر نگتردد ، محکمته رستيده گتی بته دعتوی را معطتل و امتر 
 احضار ياا مر گرفتاری ويرا صادر مينمايد . 

هی وی رستتانيده در صتتورت عتتدم حضتتو ر بتتار دوم موضتتوع از  ريتتق اعتالن بتته اگتتا
الن حاضرنشود برای وی مساعد  حقوقی تعيتين و  ميشود ، در صورتيکه  ی مدت ا

 «محکمه حکم خود راصادر مينمايد
هتای ستمعی و بصتری  اکنون   الب استهداء می باشتيم کته مصتارف اعالن کته شتبکه 

الن را بدون مصارف نشر نمی نمايند ، ا  زکدام  ريق پرداخته شود . (ا
متن استهدائيه پس از مطالعه تدقيقی رياست محتترم تتدقيق و مطالعتات درجلسته متورخ 

و  تتی مصتتوبه  2090ر4ر25 شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته متتورد بحتت  قرارگرفتتت 
 هدايت ذيل صادر گرديد : 319شماره 

هنتد بتالثر ) ازانجا که به اثر تقاضای دولت محاکم قضايا را تحت رسيده گتی قتر ار ميد
څارنوالی مکلفيت دارد تادرمورد احضتار متهمتين بته اقتدام الزم  جهتت رعايتت قتانون 

ن در راديتو را نيتز اجراات جزايی مبادرت نمايند که دراين جمله مسئال مصارف اعال
 . (شامل ميباشد 

همگونی اجتراات بته تمتا م محتاکم  مراتب مصوبه شورای عالی ستره محکمه به مقصد 
ترم استيناف واليات اخبار شد تا موضوع را به محتاکم تحتت اثتر متحتد المتاالً تعمتيم مح

همانتتان بتته اداره محتتترم لتتوی څتتارنوالی نيتتز ا تتالع گرديتتد تتتادر مطابقتتت بتته  نماينتتد  . 
موظظ سازند . های مربو  را   مصوبه فوق څارنوالی 
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  9111ر5ر9مورخ  9991الی 9311متحد المال شماره 
 ء شورایعالی :دراالنشا

متتتورخ  0002مالتتتداری و آبيتتتاری ضتتتمن نامتتته شتتتماره  –وزارت محتتتترم زراعتتتت 
 رياست دفتر شان مراتب ذيل را تقاضا نموده اند : 2090ر3ر10

تا نهتاد متالی  ) با تقديم احترامتات فايقته نگاشتته ميشتود : صتندوق انکشتاف زراعتتی ي
هاد شتتماره  وزارت زراعتتت و  2090ر9ر18متتورخ  190دولتتی بتتوده  کتته بتتالثر پيشتتن

مقتتام محتتترم رياستتت  2090ر20ر22متتورخ  3312آبيتتاری و مالتتداری و حکتتم شتتماره 
هاد اجرائيوی غير بانکی درچهارچوب ايتن  هوری سالمی افغانستان منحي  ن دولت جم

هيئت بين الوزارتی و تشکيل بورد مشتورتی منظتور گرديت ده کته وزارت تحت رهبری 
هتی را صندوق انکشاف زراعتتی ست، برای رشد سکتور زراعت کشور هولت قرضته د

 .  بثين بخش زراعت براه انداخته استمتشبرای دهاقين  و
هتتتی صتتتندوق انکشتتتاف زراعتتتتی ، جهتتتت  و  تتترز العمتتتل قرضتتته د نظتتتر بتتته پاليستتتی 
ها که درحقيقت پتول بيتت المتال بتوده  ، صتندوق انکشتاف زراعتتی  مصئونيت  قرضه 

ه و  بته قرضته ختويش بادرنظر داشت تمام تدابير ، ارزيابی  ا ، استناد و تصتاويب مربت
از مشتريان ، وثيقه بي  جائزی را در مقابل قرضه اخ  مينماينتد تتا در آينتده درحصتول 

 قرضه مشکلی پيدا نگردد .
ماده   1بختش  0قانون محصول وثايق و اسناد اداری دولتتی و متاده  20جز  3به اساس 

ثبتتت وثيقتته بيتت  جتتائزی بتته نفتت   تعرفتته محصتتول دولتتتی محتتاکم ، در صتتورتيکه  2جتتز 
 ارگانهای دولتی انجام شود ، محصول اخ  نميگردد .

بنتتاء در مطابقتتت بتته قتتوانين فتتوق التت کر وبتتا در نظرداشتتت  اينکتته صتتندوق انکشتتاف 
هاد دولتی ميباشد ، از مقام محترم توق  برده ميشود بته محتاکم جمهتوری  زراعتی يا ن

هدايت فرماي ند تا محصول ثبت وثيقه بي  جايزی از صندوق سالمی افغا نستان اصدار 
آبيتتاری و مالتتداری اختت  نگتتردد ، بتتدين  –انکشتتاف زراعتتتی وزارت محتتترم زراعتتت 

هتايی يافتته ودر  الت موجتوده دريتن زمينته ر وسيله  صندوق انکشاف زراعتی از مشت
هد شد .(  رشد زراعت افغا نستان بوجه احسن سهيم خوا

الحظتته مقتتام  د داده شتتد ، فضتتيلتماب حينيکتته جريتتان از  محتتترم ستتتره محکمتته گتتزار
چنتين  2090ر3ر13محترم قاضی القضات و سرپرست ستره محکمته بته حکتم متورخ 

 هدايت فرمودند :
 الحظه شد !» 
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اراالنشاء شورای عالی !  مکتوب وارده به جمي  محتاکم استتيناف ، رياستت عمتومی  
اکم و ادارات ثبت استناد حتين اجترای وثايق و ثبت اسناد اخبار تا مطابق به تقاضای مح

قباله بي  جا يتزی مطتابق احکتام قتانون محصتول وثتايق و استناد اداری دولتتی و تعرفته 
تا  محصول دولتی در محاکم ازاخ  محصول درمورد صندوق انکشتاف زراعتتی کته ي

هاد دولتی بوده احترازو خود داری نمايند   .«ن
محکمته متحتد المتاالً بته محتاکم محتترم جريتان فتوق متکتی بته حکتم مقتام محتترم ستتره  

استيناف و رياست محترم عمومی ثبت اسناد ووثايق اخبار شد تا موضوع را به محتاکم 
هند تا مطابق به آن اجراات بعمل آ ورند . مربو  ا الع د  و ادارات 

 
 

 9111ر  5ر  6( مؤرخ 9158 - 9918متحدالمآل شماره )
 مهریاست دراالنشاء شورایعالی ستره محک

ا  ي نامه شماره ) اليت بل مراتتب  20/5/2090( مورخ 443محكمه استيناف نظامي 
 ذيل را استهداء نموده است:

ماده )28))در جزء ) ( قتانون تشتكيل و صالحيت قتوه قضتائيه لغتو حكتم عبتارت از 5( 
هائي محاكم ميباشتد كته بتر استاس تجديتد نظتر توستط شتورايعالي  الغاي احكام قطعي و ن

صورت ميگيترد. كته بنتابر تعريتظ متت كره لغتو حكتم از زمتره صالحيت  ستره محكمه
( قتتانون متت كور 45هتتاي اختصاصتتي شتتورايعالي ستتتره محكمتته ميباشتتد. امتتا در متتاده )

هتاي محتاكم تحتتاني را ميتوانتد  بتق احكتام  صراحت دارد كته محكمته استتيناف فيصتله 
 قانون تصحيح، نقض، تعديل، تائيد و يا لغو نمايد.

هنتتد فرمتتود كتته آيتتا حكتتم متتاده )مقتتام محتتت هتتدايت خوا هنمتتائي و  ( قتتانون تشتتكيل 45رم ر
الحيت قوه قضائيه در تناقض با تعريفيكته در متاده ) ( قتانون مت كور از لغتو حكتم 5و

هنتتد فرمتتود كتته در كتتدام متتوارد محكمتته  هتتم ارشتتاد خوا ارائتته شتتده استتت قتترار نتتدارد و 
 استيناف به لغو حكم مبادرت ميورزند.((

واصتله تحتت غتور متدققين قضتائي قترار گرفتته و در متورد چنتين ابتراز نظتر  استهداء
 تدقيقي بعمل آمد:

هريتتك از محتتاكم اعتتم از ابتدائيتته،   بتتق قتتانون تشتتكيل و صتالحيت قتتوه قضتتائيه بتتراي 
ظ تستجيل يافتته كته برمبنتاي آن اجتراآت متي  هتاي مشتخ استيناف و فرجتام، صالحيت 

 نمايند.
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همتت45بنتتابرآن مطتتابق متتاده ) ين قتتانون محتتاكم استتتيناف در مرحلتته ثتتانوي صتالحيت ( 
و ته داشتته و  های محاكم تحتاني را  بتق احكتام قتوانين مرب رسيده گي قضايا و فيصله 

االيجاب مي تواند آن را تائيد يا لغو نمايند.  عن
ماده )28و  بق صراحت جزء ) ( همين قانون الغتاي احكتام قطعتي و نهتائي محتاكم 5( 

الحيت شورايعالي ستره محكمه مي باشد. بر اساس تجديد نظر  از 
هتتم متفتتاوت   وريكته تتت كر يافتت متتوارد استتعمال اصتتطالح ) لغتو( در دو متتاده فتوق از

هريك در جاي خود قابل رعايت اند. هم در تضاد و تناقض قرار ندارند و   بوده با
مقتام محتترم  5/3/2090حينكه تفصتيل موضتوع تتوأم بتا نظتر تتدقيقي بته جلسته متورخ 

هدايت ذيل بعمل آمد:803ورايعالي گزارد يافت قرار تصويب شماره )ش  ) 
 )) نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد است بمرجعش اخبار گردد.((

بمرجت  مستتهدي اخبتار و اينتك  11/3/2090( متورخ 400موضوع  ي نامته شتماره )
وق  تتور متحتتدالمال تعمتتيم گرديتتد تتتا محتتاكم مربتتو  عنتتدالموق  بارعايتتت آن  هتتدايت فتت

 اجراآت نمايند.
 2090ر  8ر  9مؤرخ  (1440 - 1360متحدالمآل شماره )

االنشاء شورايعالی ستره محکمه  رياست دا
ل  تتي نامتته شتتماره ) اليتتت كابتت  10/4/2090( متتورخ 810رياستتت محكمتته استتتيناف 

د يتك در بنتد حتويلي ملكيتت يمتا نتام كته بته استهداء نموده است كه قبالً تجتويز  بته فترو
( متتتورخ 88تضتتتمين عزيتتتزي بانتتتك قتتترار داشتتتت بتتته موجتتتب قتتترار قضتتتائي شتتتماره )

 جهت تاديه دين صادر شده است. 4/0/2090
بعداً به اساس فيصله نهائي ديوان مدني و حقتوق عامته ستتره محكمته جايتداد مت كور بته 
ر  تطبيتتق حكتتم نهتتائي  هيتتيت مختتتلط غتت احمتتد ارشتتاد وكيتتل مالتتك قبلتتي تعلتتق گرفتتته و 

 ست.تعيين شده ا
محكمه استيناف در مورد موقظ قرار قضتائي كته قبتل از صتدور فيصتله نهتائي صتادر 

 شده استهداء نموده است.
موضوع فوق تحت غور رياست عمومي تدقيق و مطالعات قرار گرفتته و نظتر تتدقيقي 

 مدققين قضائي به نحو ذيل ارائه گرديد:
هاي تحت تض د جايداد  ها و ستاير تجتاويز تجاويز محاكم ابتدائيه در مورد فرو مين بانك

اليتت ولتي و امثتال آن  مانند، تعيين وصي، تخليه و تسليمي جبتري ديتن بته دائتن ستلب 
اليت قاضتي در موضتوعات، كته جنبته دعتوي ندارنتد متي باشتد، چنتين  صرف اعمال 
هرگاه در زمينه مشتكلي ايجتاد گتردد  تجاويز و تصاميم محاكم تاب  مراحل فوقاني نبوده 

بر آن صورت گيرد محكمه صادر كننده تجويز، صالحيت بتازنگري بته  و يا اعترا 
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تصميم قبلي داشته، مي تواند تجويز ختويش را  بتق احكتام قتانون مجتدداً صتادر نمايتد. 
 وريكه مي توانند تصميم مبني بتر ستلب واليتت ولتي را لغتو و مجتدداً بته تنفيت  واليتت 

 رد.تصميم اتخاذ نمايند و به همين قياس در ساير موا
مقتام محتترم  28/3/2090حينكه تفصيل موضوع توأم با نظتر تتدقيقي بته جلسته متورخ 

هدايت ذيل بعمل آمد:119شورايعالي گزارد يافت قرار تصويب شماره )  ) 
)) نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شد چتون تجتويز بتدون محتل صتادر شتده 

ه اتخاذ كننده تجويز در مورد مجدداً تصميم   اتخاذ نمايد.((محكم
برياستتت محكمتته استتتيناف كابتتل  13/3/2090( متتورخ 444مراتتتب  تتي نامتته شتتماره )
ع  ي متحدالمال بعموم محاكم تعميم شتد تتا منتدرجات فتوق را  اين اخبار و اينك موضو

 در نظر داشته عندالموق   بقاً اجراآت نمايند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پژوهش ونگارش:

 «راجی»قضاوتپوه یادگار
 

  يح مفاهيم قانون مدنیيح مفاهيم قانون مدنیتوضتوض
 تفریق به سبب غیاب -ارم هجزء چ

 :911 ۀماد
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دون ع ر معقول غايب گردد، در صتورتيكه ـهرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن ب
ه ـرچتـد. گيتتفريتق نما ۀمتی توانتد از محكمته مطالبت  زوجه از غياب وی متضترر شتود،

 مين كرده بتواند.يك دارائی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تـزوج مال
 توضیح:

 نظريات فقهای کرام درمورد فوق چنين آمده است:
علمای احناف وشافعيه )رح( باين نظراندکته بترای زوجته حتق مطالبته تفريتق بته ستبب 

هر داليل شرعی صايب نبوده جايز نيست.  غياب شو
النی و زوجتته ازيتتن  علمتای مالکيتته وحنابلتته بتتاين نظراند،درصتتورتيکه ج  تت غيتتاب زو

يه متضرر شود حق مطالبه تفريتق بترايش ثابتت استت زيترا حضترت عمتر )ر ( حنا
هايشان غايب شده بودند به امراءوعستاکر نوشتتند کته   را نهتاآدرباره رجالی که ازخانم 

الق . اماعلمتای حنابلته تفريتق  هند ويا دستگير کنيد ومکلظ سازيد که  يا بزوجه نفقه د
د ، قتتانون متتدنی در متتورد متتدت غيابتتت ازقتتول بتتاثر غيابتتت بتتدون عتت ر راجايزگفتتته انتت

علمای مالکيه ودرموردنتوع غيابتت کته بتدون عت ر باشتدازعلمای حنابلته )رح( پيتروی 
 نموده است.

هرگتتتتاه  زوج متتتتدت ستتتته ستتتتال يازيتتتتاده ازان بتتتتدون عتتتت رمعقول غايتتتتب گتتتتردد  بالثر
ه مطالبته تفريتق نمايت د، ،درصورتيکه زوجه ازغياب وی متضرر شودميتواند از محکم

الحظته صتورت دعتوی زوجته وبعتد از اجتراآت مندرجته متاده ) (  294محکمه بعد از 
 اين قانون به تفريق بين زوجين حکم می نمايد.

 :917 ۀماد
ق از جانتب زوجته، ـ( در صورت غيابت زوج، محكمته بعتد از استتماع مطالبته تفريت2)

مايتد تتا در خالل آن ی را تعيتين مينـوده و مدتتـعالم نمت موضوع را به زوج غايب كتباً 
ش  لتب  وده يا زوجه خود را به اقامتـودت نمـزوج م كور به مسكن فاميل ع گاه خوي

 نمايد.
كه زوج غايتتب بتتا وجتود اعتالم محكمتته، بتتدون عت ر معقتتول بتته غيابتتت ـ( در صورتيت1)
هتد يتـخ وصتول اعالم بته زوج غيتر ممكتن باشتد، در چنتين احتوال،  ا اصتالً ـود ادامه بد

 يق بين زوجين حكم مينمايد.محكمه به تفر
 تبصره:

،  281، 280،  230، 249درمتتورد تعيتتين وکيتتل ازجانتتب زوج غايتتب وغيتتره متتواد) 
 (  قانون اصول محاکمات مدنی قابل رعايت وتطبيق می باشد.285و280

 :916 ۀماد
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حكتتم قطعتتی محكمتته بتته حتتبس ده ستتال يتتا بيشتتتر از آن محكتتوم گرديتتده ه اه زوج بتتـهرگتت
البه تفريتق نمايتد گرچته زوج محبتوس ـتواند پس از مدت پنج ستال مطت باشد، زوجه می

 توان ادای نفقه را داشته باشد.
 توضیح:

ما هور علماء به غير ازعلمای  لکيه )رح( تفريق ميان زوجين رابه سبب حبس جايز جم
نمی داننتد اماعلمتای مالکيته )رح(  تفريتق بته حتبس زوج متدت ده ستال ويابيشتترازانرا 

ل ويابيشتر ازان تعيتين نمتوده انتداما قتانون متدنی دانند . مگر مدت آنرا يکساجايزمينيز 
محکتتوم بهتتای زوج راده ستتال ويابيشتتتر ازآن  (  متتدت حتتبس293افغانستتتان درمتتاده )

 تعيين نموده ومدت ادعای زوجه رابعد ازسپری شدن پنج سال قيدنموده ا ست.
 :915 ۀماد

الق رجع2)  ی ميباشد.( تفريق به سبب غياب در حكم 
ها گردد، ميتواند قبتل از تكميتل عتدت 1) هرگاه زوج غايب حاضر با زوج محبوس ر  )

 به زوجه خود رجوع نمايد.
 توضیح:

الق رجعی می باشتد، زيترا درمواردفتوق زوجته نستبت  تفريق به سبب غياب درحکم 
ضتتررغيابت زوج اعتتم ازاينکتته غيابتتت زوج حتتبس باشتتد ويتتاغير آن مطالبتته تفريتتق را 

الق رجعتی متی باشتد زمانيکته زوج درمح ه می نمايد واين تفريق م کور در حکم  کم
الق رجعی مستفادنيست لهت ازوج ميتوانتدقبل  هاگرديده  غايب حاضر شد وياازحبس ر

 ازتکميل عدت بزوجه خود رجوع نمايد
الل ازدواجـآث :مبحث نهم   ار ان

 عدت :فرع اول 
 :918 ۀماد

ام آثتتار مرتبتته ازدواج از بتتين ـآن تمتت یا انقضتتاعتتدت عبتتارت از متتدت معينيستتت كتته بتت
 ميرود.

 تشریح:
ز الق  متی باشتد ودر  د است وياايام اقراء زن بعتد ا الظ: عدت درلغت بمعنای شمار
شريعت سالمی انتظتار کشتيدن زن مطلقته ازپتاکی درزمتان زوال ملکيتت متعته استت. 

مادرقانون مدنی: عبتارت ازمتدت معينيستت کته باانقضتای آن تمتام آثتار مرتبته ازدواج  ا
هره ازبين ميرود.  ازقبيل نفقه زوجه، حقوق ميراث ، ثبوت نسب وحرمت مصا
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والمطلقتتات يتربصتتن »ب: ستتبب وجتتوب عتتدت بتترای زوجتته قتتول خداونتتدمتعال استتت:
ن  تتالق شتتتده بايدمتتتدت ستتته پتتتاکی راانتظتتتار 1« )بانفستتتهن ثلثتتتة قتتتر  ( ترجمتتته : زنتتتا

اً متتنکم يتربصتتن بانفستتهن اربعتتة شتتهر والتت ين يتوفتتون متتنکم ويتت رون ازواجتت«بکشتتند.
ماه وده روز انتظار بکشند.2« )وعشرا همسران بايدچهار   ) 

م يحتتض والتتتی يئستتن متتن المحتتيض متتن نستتاءکم ان ارتبتتتم فعتتدتن ثالثتتة اشتتهروالتی لتت»
( ترجمتته: وآن زنتتان شتتماکه ازختتون  3« )ن حملهتتن عجلهتتن ان يضتتاحمتتال واوالت اال

تا دار هانه نااميداند، اگر ش هاسته متاه استت ما هانته دارنتد يانته ، عتدت آن ما ندکته عتادت 
ماه است ومدت زمتان   هانه پيدانکرده اند نيز عدت شان سه  ما هنوز عادت  ودختران که 

هااست.  عدت زنان حامله وض  حمل آن
 ج:حکمت وجوب عدت:

 برای معرفت استبراء رحم زن  ازمنی زوج سابق است.
هر  و  به شو هی ازوض  حمل مرب ا ر جلتوگيری  از اميختته شتدن برای آگا قبلی بته خت

 نسب فرزند است .
هر بحي  سرپرست خانه ونفقه رستان زوجته ازنعمتت  هر ، زيراشو عزاداری برای شو

هرهای   ، زوجه بايد عزاداری نمايد.الهی است درصورت ازدست دادن شو
الق رجعی نادم شده به زوجه رجوع نمايد.  عدت فرصت خوب است تازوج در 

وج در ايتتام عتتدت بتتائن صتتغرا وبعتتد ازآن زوج مجتتدداً درصتتورت رضتتائيت همانتتان ز
 زوجه باعقدومهر جديد بحضورداشت شهود معتبر نکاح نمايد. 

هرنوع عدت درمواد آتی اين قانون بيان می گردد.  الصه اينکه  احکام وموارد 
 :911 ۀماد

هياكس بدون از زوج نمی تواند با معتده ازد2)  واج نمايد.( قبل از تكميل عدت 
 توضیح:

هتتم عتتدت بتترای  زيترا عتتدت بمنظتتور استتبراء رحتتم زن ازمعاشتترت زوج ستتابق استت و
معلوم شدن حاملگی زن يا امر ضروری پنداشتته ميشتود تتاجلوگيری ازآميختته شتدن 
عالوه بتران آثتار ازدوا ج وصالحيت ازدواج  ظ ديگری بعمل آيد  نسب فززند ازشخ

الق رجعی تازما الق ويادو  الق ازبين نرفته بحال خودبتاقی بايا  ن تکميل عدت 
 می ماند.

                                                      
 (.111قرآنگريم ، سوره )بقره ( ، آيه ) - 1
 (. 105قرآنگريم ، سوره )بقره ( ، آيه )  - 2
) الق ( ، آيه )  - 3  (. 5قرآنگريم ، سوره 
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 ( در موارد ذيل عدت بر زوجه الزم ميگردد:1)
در صورتيكه تفريق بين زوجين در نكتاح صتحيح يتا فاستد، بعتد از دختول و يتا بعتد  - 2

وت فاستتده در نكتتاح صتتحيح صتتورت گرفتتته باشتتد. ختتواه ايتتن ـاز خلتتوت صتتحيحه يتتا خلتت
الق رجــت الق بـعی، بائفريق باساس   ن كبری صورت گرفته باشد.ياـن صغرا يا 

 توضیح:
ماده )2 (  ايتن قتانون متوارد عدتيکته برزوجته الزم ميگتردد بيتان شتده 299. دربند دوم 

الق بتتاين کبتترا محقتتق  ر  تالق رجعتتی ، بتتائن صتتغرا ويتتا استتت کتته آن متتوارد عتتدت د
الق بين زوجين درنکاح صحيح  و  براينکه تفريق و يافاسد بعد از دختول ميشود مشر

ويابعتتد ازخلتتوت صتتحيحه يافاستتده درنکتتاح صتتحيح صتتورت گرفتتته باشتتد ودر غيتتر آن 
 عدت برزوجه الزم نمی گردد.

الق بين زوجتين قبتل ازدختول وياقبتل ازخلتوت صتحيحه يافاستده – 1 هرگاه تفريق ويا
درانصتتورت عتتدت برزوجتته الزم نمتتی گتتردد  درنکتتاح صتتحيح صتتورت گرفتتته باشتتد، 

هاالتتدين آمنتتو اذاانکحتتتم »داونتتد متتتـعال درمتتورد چنتتين فرمتتوده استتت: چناناتته خ يتتا اي
هن من قبل ان تمال هاوهسمومنات ثم  لقتمو (ترجمته 1«)ن فمالکم علتيهن متن عدةتعتتدون

: ای کسانيکه ايمتان آورده ايتد اگرزنتان مؤمنته رابته نکتاح ختود درآورده ايتد اگتر پتيش 
همبستتتری کنيتتد  تالق شتتان د اديتتد برعهتتده آنهاعتتده ای کتته آنرادرنظتتر  ازان کتته باانهتتا 

   بگيرند نيست.
ود و افاقتته، ـنقصتتان مهتتر، خيتت ،، عيتتباندرحاليكتته تفريتتق بتته ستتبب لعتت -1  ،فستتا ار بلتت

و ی به شبهه صورت گرفته ب  اشد.ـمتاركه در نكاح فاسد يا 
 توضیح:

درحاليکتته تفريتتق بتته ستتبب لعتتان صتتورت گرفتتته باشتتدعدت برزوجتته الزم ميگتتردد . 
هرگتتاه زوج زوجتته ختتودرا بتته فعتتل صتتريح زنتتا مثتتل اينکتته بگويتتد تومزنيتته  ورمث ال:

هستی ، يابه  لفظ کنايه مانندنفی نسب ولد باشد ازخودنمايد، زوج درحقيقت زوجه رابه 
زنتتامتهم متتی کنتتد، درصتتورتيکه چهتتار نفتتر شتتهود بتترای اثبتتات ايتتن ادعانداشتتته باشتتد ، 

اضتتی جهتت دفتت  حتد قتت ف از زوج مطتابق فقته استالمی زوج وزوجته درمحکمتته نتزد ق
هادت ميدهنتد ودر آختر قستم لعتان رااداء مينماينتد، بعدازقستم لعتان  وحد زنتااز زوجته شت
قاضی ذصالح  بين زوجين حکم به تفريتق بته ستبب لعتان مينمايتد، ازتتاريا تفريتق بته 

 سبب لعان عدت برزوجه الزم ميگردد.
 تفريق به سبب نقصان مهر چنين است: 
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هرمثتتل  تتورغهرگت تور مثتتال : بن اه اب واليتتتاً بنتتت صتغيره ختتودرا در بتتدل کمتتر ازم
همراه شخصتی ازدواج نمايتد، اين عقتد ازدواج بضترر بنتت صتغيره نتزد امتامين فاحش 

هرگتاه  اليت اب مقيد به مصلحت  ومفاد بنتت صتغيره ميباشتد  )رح( جواز ندارد، زيرا
هتر مثتل وبضترر آن باشتدجواز   عقد م کوربه مفاد بنت صغيره نبوده بلکه به نقصتان م

ه اگر اب مال صغير ويا صغيره رابقيمت کمتر  ور غبن فتاحش بفروشتد  ندارد. چنانا
ويامال رابه اکثر ازقيمت آن  ور غبن فاحش بخرد جواز نتدارد بنتاًء درصتورتيکه اب 
هرمثل به عقد نکاح شخصی بياورد، ايتن  واليتاً  بنت صغيره خودرا به نقصان فاحش م

هتر امر جواز نداش ته قابل فسا است . بتيستی ازان درحاليکته تفريتق بته ستبب نقصتان م
 از رف محکمه صورت گرفته باشد عدت برزوجه م کوره الزم ميگردد.

ود صتتورت گرفتتته باشتتد چنتتين ارزيتتابی ميگتتردد  درحاليکتته تفريتتق بتته ستتبب خيتتار بلتت
الن صورت گيرد ، خ هرگاه تزويج بنت صغيره توسط غير پدر وپدر  يتار  ورمثـال: 

ود برای بنت صغيره باقی است  وبمجتردی کته بنتت صتغيره بته سن بالغتت قتانونی  بل
و  مطالبه نمايد،درحاليکته  خودبرسد ميتواندتفريق به سبب خيار ببلوع راازمحکمه مرب

ود صتورت گرفتته بباثرمطالبه زوجه م کوره از رف محکمه تفريق بته ست ب خيتار بلت
 باشد عدت برزوجه الزم ميگردد.

 ه سبب عیب چنین است:تفریق ب
ماده ) (  اين قانون زوجه وقتتی ميتواندمطالبته تفريتق نمايدکته زوج متالبته 283مطابق 

النی برای معالجته  اوالزم باشتد  امدت   مرضی باشدکه اعاده صحت وی غيرممکن ي
(  289، به نحويکه معاشرت بازوج بدون ضررکلی متعت ر باشتد، بتالثر مطتابق متاده )

هرگتت ی غيتترممکن باشتتد، اه عيتتب ازنتتوعی تثبيتتت گرددکتته اعتتاده صتتحت وايتتن قتتانون 
نمايتد دريتن صتورت عتدت برزوجته متی بته تفريتق زوجتين حکتم  قمحکمه بتدون تعويت

 الزم ميگردد.
 تفریق به سبب افاقه )زوال جنون( : 

هليت شرعی وقانونی برای پستر کاکتای ختويش کته مجنتون  ثال: يا پسر کاکادارای ا
هر مث ل ازدواج نمايتد ايتن عقتد نکتاح وی صتحت داشتته ولتی خيتار فستا باشد زنی رابم

وی التتی زمتتان افاقتتت )زمتتان جنتتون( بتتزوج مجنتتون بتتاقی استتت ، بتتالفر  بتترای زوج 
ظ ميتوانتد ازدواج مت کور  هوشيار شود درين حالتت شتخ مجنون م کور افاقه پيش آيدو

نتتد ازمحکمتته راکتته بمفتتادد باشتتد تائيدنمايتتد واگتتر ازدواج متت کور بضتتررد باشتتد ميتوا
هرگاه محکمه باثر مطالبه وی حکتم  بته تفريتق زوجتين بته ستبب مطالبه تفريق رانمايد، 

 نمايدوتفريق صورت گيرد، دراينصورت عدت برزوجه الزم ميگردد. خيارافاقت
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ه  تتور فستتا صتورت گرفتتته باشتتد. ور  ز تترف محکمت درحاليکته تفريتتق بتين زوجتتين ا
 مثال:

،  درنکتاح فاستد،ازقبيل نکتاح بغيتر شتهومثالً دالظ: سبب وقوع خلتل درحتين عقتد باشتد
 نکاح اخت درعدت اخت ، نکاح زن پنجم درعدت زن چهارم .

هره مثتل ازدواج  ب:خلل بعد ازعقد که مان  دوام ازدواج می گردد ازقبيل حرمت مصتا
زوج بااقتتارب زوجتته يعنتتی بتتا متتادرودختر زوجتته منکوحتته ختتود، وامتنتتاع زوجتته غيتتر 

 رصورتيکه زوج مسلمان شده باشد.کتابی ازمسلمان شدن د
ماده ) الحظه بند اول  هتر دوصتورت 205درين حالت ب ا عقد ازواج در ( اين قانون فس

ماده ) ( بحکم قطعی محکمه باصالحيت صتورت ميگيترد واز تتاريا حکتم 200مندرج 
 فسا عقد ازدواج عدت برزوجه م کور الزم ميگردد.

 متارکه ارنکاح فاسد چنين است :
هرگتتا ا عقتتدنکاح فاستتد 205ه درنکتتاح فاستتدمطابق بنتتد اول متتاده )متتثالً  ( ايتتن قتتانون فستت

بحکتتم قطعتتی محکمتته باصتالحيت صتتورت گتتر فتتته باشتتد وبلکتته مطتتابق بنتتد دوم متتاده 
ماده م کور برضائيت زوجين بدون حکم 205) ( فسا ناشی از اسباب مندرج فقره دوم 

ه  ورمتارکه تفريتق بتين زوجتين صتورت گتر فتته باشتدعدت نيتز برزوجته الزم  محکم
 ميگردد.

و ی به شبه صتورت گرفتته باشتدو ها الحتيض ثلت  حتيض » يا ة عتدت و وءةبشتبه « والم
تا خانته بازوجته منکتوـ ور مث ظ دري هر زوجته وزن ديگتری  حال : شتخ ختود وختوا

د داختتل   از ترف شتتب استتراحت کتترده باشتد درايتتن اثنتا اشتتتباًء بته بستتتر غيتر زوجتته ا
و تتی  بتته شتتبه صتتورت گرفتتته باشتتد درچنتتين حالتتت بتتاالی زن  عتتدت ستته  وبتتازن غيتتر 

 حيض الزم ميگردد زيرا اين عدت برای معرفت استبراء رحم زن است
 :133 ۀماد

عدت بر زوجته   ا بعد از آن وفات نمايد،ـح قبل از دخول و ييرگاه زوج در نكاح صحـه
 الزم می گردد.

 توضیح:
ه خداونتتدمتعال فرمتتوده عتتدت وفتتات برزوجتته متتدت چهارمتتاه وده روز ميباشتتد چناناتت

والتتتتت ين يتوفتتتتتون متتتتتنکم ويتتتتت رون ازواجتتتتتاً متتتتتنکم يتربصتتتتتن بتتتتتا نفستتتتتهن » استتتتتت:
همستتتتتتران 1« ) اربعةاشهروعشتتتتتترا ( ترجمتتتتتته: کستتتتتتانی ازشتتتتتتماکه متتتتتتی ميرنتتتتتتد و

همسران بايدچارماه وده روز انتظار بکشند.  راازخودبرجای می گ ارند 
 :139 ۀماد
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الق و تمام انواع فسا بعد از نت2) ول بهتای ـدختـرای زن مـيح بتـكاح صحتـ( عدت در 
 ل ميباشد.ـه حيض كامـض گردد، سـامله نبوده و حايـه حـحقيقی يا حكمی ك

 رفته در عدت محسوب نمی گردد. ـ(حيضيكه در آن الق يا تفريق صورت گ1)
 توضیح:

زن مدخول بهای حقيقی بزنی ا الق ميشودکه حقيقتاً مقاربت جنستی بتازوج درحاليکته 
هياگونتته موانتت  بتته استتتمتاع زوجتتين ودختتول حقيقتتی وجودنداشتتته  زوجتتين ستتالم بتتوده و

 باشد.
زن متتدخول بهتتای حکمتتی بزنتتی گفتتته ميشتتود کتته خلتتوت صتتحيحه بتتين زوجتتين حاصتتل 
گرديده باشتد، ايتن خلتوت صتحيحه حکتم  دختول راحکمتا ً درنکتاح صتحيح دارد گرچته 

 زوج عنين باشد.
ر تالق وتمتتام انتتواع فستتا بعتتد فتترق بتتين زن متتدخول بهتتای حقيقتتی وحکمتتی ، عتتدت د

ازنکاح صحيح برا ی زن مدخول بهای حقيقی ياحکمی که حامله نبتوده وحتايض گتردد 
 سه حيض کامل می باشد.

ن  تالق يتتاتفريق صتتورت گرفتتته درعتتدت محستتوب نمتتی گرددزيراعتتدت  حيضتتيکه درآ
شرعاً وقانوناًمقدرومقيد به سه حيض کامل است وازآن کتم نميباشدودرصتورت حستاب 

ظ  از سه حيض کامل بوجود می آيد وا ين امر جوازندارد. آن   بعاًتنقي
 :131 ۀماد

د رسـه ستـالق يا فسا بترای منكوحته آيسته يتا منكوحته ايكته بتـعدت در   يده و ـتـن بلتو
ماه كامل می بـحايض نگردي  اشد.ـده سه 

 تبصره:
درحالت فوق غر  رف  مشکل عدم حيض زن مطلقته ، عتدت بترای زن مت کوره سته 

اه بحيت  خلتظ  وقتايم مقتام عتدت حتيض قرارميگيترد ، چناناته خداونتدمتعال فرمتوده م
والتی يئستن متن المحتيض متن نستائکم ان ارتبتتم فعتدتهن ثال ثته اشتهر والتتی لتم »است:

الت الحمتتال اجلهتتن ان يضتتعن حملهتتن.)  ( ترجمتته : وآن زنتتان شتتماکه 1يحضتتن وا
هانه نااميدند اگر شا دارند کته عتادت  ما هاسته متاه ازخون  هانته دارنتد يتا نته عتدت آن ما

هانه پيدانکرده ان  نيزعدت شان سه متاه استت ومتدت  ما هنوز عادت  است ودخترانی که 
ها است.  زمان عدت زنان حامله وض  حمل آن

 :131 ۀماد
هقه و آيـهرگ ماه آغـسه عـاه مرا ل از تكميتل سته متاه ـرده و قبـاز كـدت شان را بحساب 

 ض كامل ميباشد.ـحي حايض شوند، عدت شان سه
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 توضیح:
هارابحساب ماه شر هقه وآيسه عدت خود وع نمايند بعد ازگ شت يا  ورمثال: زن مرا

هاراديدنتتد دراينصتتورت عتتدت يکمتتاه بتته عتتدت متتاه عتتدت هانتته خود ما ، عتتادت حتتيض 
هتارا بته دوحتيض کته جملته سته حتيض شتوندتکميل مينماينتد.  محسوب وباقی عدت خود

هادرز ماه  هقه وآيسه بدل حيض است زمانيکته قتدرت بته حتيض زيرا شهوريعنی  ن مرا
يعنی اصل پيداشد، متاه کته بتدل استت بااصتل کته حتيض استت جمت  ومتداراعتبار قترار 
ا تتل ميشتتود مثتتل اينکتته تتتيمم فتترع آب بتتوده وآب اصتتل استتت زمانيکتته آب  نميگيتترد وب

ا ل بوده ونماز به تيمم جوازندارد.  پيداشد تيمم ب
 :131 ۀماد

ه   ( عدت زوجه2) و  بتر اينكته معتتده ـر متهتعادی ب تداوم، يتك ستال كامتل است.مشتر
م ـدت بتا ختتـض شدن درستال اول، عتـالل اين مدت حايض نشود. در صورت حايـدرخ

 تكميل ميگردد.  ض نشده باشد،ــعتده در آن حايـال دوم كه مـس
هده ختـمه دت بـض گردد، عـر در سال دوم نيز حايـ( اگ1) ستوم ال ـون در ستـجرد مشا

هده خ  ون تكميل می گردد.ـو يابه ختم آن، بدون مشا
 توضیح:

و  براينکته معتتده  زيرادرحالت فوق يا سال کامل بدل حيض شناخته شده استت مشتر
ـالل اين مدت يا سال حايض نشتود، درصتورت حتايض شتدن درستال اول عتدت  در

ا تتتل ،عتتتدت بتتاختم ستتتال دوم وياستتتال ستتتوم کتته معتتتتده درآن حتتتايض نشتتت ده ستتال اول ب
باشدتکميل ميگردد، تحرزاً عن الجم  بين البدل والمبتدل  ، زيترا شتر  خلفيتت وبتدليت 

هرمتداوم يا سال کامل است.  ماه وسا ل درعدت حيض تحقق  
 :137 ۀماد

د ـزی مـخون ريه عادی ب ـۀعدت زوج هوار ختود را فرامتو تداوم كه ترتيتب عتادت متا
هفت ـك ع  الق و يا فسا،   باشد.ـامل ميـماه كرده باشد، بعد از وقو
 

 تبصره:
هتتر متتتداوم يکستتال کامتتل وعتتدت 105درمتتاده )  ه   ( ايتتن قتتانون عتتدت زوجتته عتتادی بتت

هفتت متاه کامتل 104الحظته متاده )بته زوجه عادی بختون ريتزی متتداوم  ( ايتن قتانون 
ظ آن  الحظه نميرسد باوصت تعيين وگفته شده است ولی استنادفقهی آن درکتب فقهی به 

هردومواد) مطابق نظر قانون هتر 104-105گ ار  ه   ( اين قانون عتدت زوجته عتادی بت
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ماه کامل قابتل رعايتت  هفت  متداوم يکسال کامل وعدت زوجه عادی بخونريزی متداوم 
 است.

 :136 ۀماد
و  بتتر اينكتته تشتتكل يتتحاملتته بتتا وضتت  كامتتل حمتتل تكم ۀعتتدت زوجتت ل ميگتتردد. مشتتر

 ظاهر باشد. و يا قسماً  ضای حمل تماماً ـاع
 توضیح:

ل ميگتتردد بنتتابر قتتول خداونتتدمتعال يتتعتتدت زوجتته حاملتته باوضتت  کامتتل حمتتل تکم      
الت الحمـال اجلهن ان يضـعن حملهن»استوار است  عدت زنتان  ( مدت زمان1«) وا

هااستت. و  بته اينکته  تشتکيل اعضتای حمتل حاملته وضت  حمتل آن اين وضت  حمتل مشتر
هر باشد.  تماماً وياقسماًظا

 :135 ۀماد
ورت ـدريتن صت.اينكته زوجته حاملته باشتد مگتر ر متاه و ده روز استت،اهتعدت وفات چ

 اين قانون تطبيق ميگردد. (103)ۀ حكم مندرج ماد
 توضیح:

والت ين » عدت وفات زوج برزوجه چارماه وده روز مطابق قول خداوندمتعال می باشد
 ( ترجمته:2) «تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرايتوفون منکم وي رون ازواجاًمنکم ي

همستتران  همستتران ازخودبرجاميگ ارنتتد  بايتتدچهارماه وده کستتانی ازشتتماکه متتی ميرندو
هران شتتتانراکه نعمتتتتت الهتتتتی روزانتظاربکشتتتند. البته ايتتتتن متتتدت عتتتتدت زنانيکتتته شتتتتو

الد شان بوده ازدست داده اند عزاداری مناستب  هنده برای زوجه وا وسرپرست ونفقه د
 وجايز می باشد.

( ايتن قتانون متدت 103ينصتورت مطتابق حکتم متاده )مگراينکه زوجته حاملته باشتد درا
 عدت زوجه حامله با وض  کامل حمل تکميل می گردد.

 :138 ۀماد
الق زوجـهرگ ملغی  خود وفات نمايد، عدت  الق تماماً  ۀاه زوج قبل از تكميل عدت 

ماده و عدت وفات مطابق ب گردد. خواه اين الق در می  الزم قانون اين( 108) ۀحكم 
 ا مر  موت زوج صورت گرفته باشدـت و يال صحـح

 توضیح:
ه مطتابق حکتم متاده ) هدايته اول بتاب العتده چنتين آمتده 101چنانا ( ايتن قتانون درکتتاب 

ها ابعتدالجلين ) اجتل الطالق واجتل»است الوفتات(  واذاورثت المطلقة فی المر  فعتدت
                                                      

) الق (، ص ) - 1  (. 5قرآنکريم ، سوره 
 (. 105قرآنکريم ، سوره )بفره (، ص ) - - 2
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ه اعند ابی حنيفته )رح( هرگتاه زوجته من1.) و کوحته ( ترجمته :متريض متر  المتوت 
هتد بعتداً زوج متريض متوت وفتات نمايددرحاليکته زوجته درعتدت  خود را الق بائن بد
 تالق باشتتد اززوج متوفتتای خوداتفاقتتا ً ميتتراث متتی بتترد دراينصتتورت عتتدت زوجتته 
ابعتتدالجلين کتته عبتتارت ازاجتتل وفتتات )چارمتتاه  وده روز تطبيتتق ميشتتودوعدت  تالق 

ق ، ختواه ايتن قبتل ازتکميتل عتدت  اله زوج مطلقه تماماً ملغی ميگردد. زيرا: زمانيک
 تتالق درحتتتـال صتتتحت زوج  وياقبتتتل ازوفتتتات اودرحتتتين متتتر  متتتوت تحقتتتق يافتتتته 
ويامر  موت زوج صورت گرفته باشدوفات نمايد زوجه ازمتروکه زوج متوفانستبت 
بقای احکام نکاح ميراث می برد بالثر عدت زوجه به ابعد الجلين که عبارت ازعدت 

يا تاً ( ايتن قتانون احت108بق حکتم متاده )ه وده روز باشتد نيتز مطتاوفات يعنی چهارمتا 
قابل تطبيق ميباشدبخا راينکه عدت وفات چارمتاه وده روز شتامل سته حتيض نيتز متی 
الق که سته حتيض استت تطبيتق شتود  باشدواختالفات برخی علماء راج  باينکه عدت 

 وياعدت وفا ت که چارماه وده روز است نيز مر فوع می گردد.
 :131 ۀادم

وی  تالق بتتائن ـهرگتتاه زوجيكتته در حتت د را بتتدون رضتتای  ال متتر  متتوت، زوجتته ا
هتر يتك از عتدت ـنموده و در خ الل عدت وفات نمايتد، زوجته مستتحق ميتراث گرديتده، 

 الق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد، تكميل مينمايد.
 تبصره:

قتتتانون بتتتوده تفصتتتيل  ( ايتتتن101حکتتتم ايتتتن متتتاده تمامتتتاً تائيتتتدجريان واحکتتتام متتتاده )
 بيشترراايجاب نميکند ،دروقت ضرورت بآن مراجعه بعمل آيد.

 :193 ۀماد
 الق  هرگاه زوج با معتده  الق بائن صغری در خالل عتدت ازدواج نمتوده و مجتدداً 

هر كامل را مستحق گرديده ع دت جديد را تكميل مينمايد. ـنمايد، درين صورت زوجه م
 صورت گرفته باشد.گرچه اين الق قبل از دخول 

 توضیح:
زيتترا  تالق بتتاين صتتغرا موجتتب حرمتتت ازدواج مطلقتته بتته زوج نميگتتردد تنهتتازوج 
ميتواند بامطلقته بتائن صتغرا درحتين عتدت ويابعتدازآن مجتدداً  برضتائيت زن وبته عقتد  
هرگاه بعداز ازدواج ثانی زوج محتدداً زوجته را تالق نمايتد،  هر جديدازدواج نمايد،  وم

هرکا مل راباثر ازدواج جديدولوکه اي  الق جديد قبل ازدختول  ودرينصورت زوجه م
 صورت گرفته باشد مستحق گرديده عدت جديد الق ثانی راتکميل می نمايد.

 :199 ۀماد
                                                      

 (.500هدايه ا ول ، باب عدت ، صفحه ) - 1
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د آغتاز متی ـتاركه در نكاح فاسـتفريق و يا م فسا، وفات، الق، رد وقوعـمجه دت بع
 گردد.

 توضیح:
الق در نکاح صحيح ، وفات زوج ، فستا زيرا: سبب وجوب عدت الزمه برزوجه   ،

ز ترف زوجتين برضتائيت  وياتفريق بحکم قطعی  محکمه  ويامتارکه عقد نکتاح فاستد ا
آنهاميباشتتد ، بناًءاعتبتتار وجتتوب عتتدت ازوقتتت مجتترد وقتتوع و وجتتود ستتبب آن ، آغتتاز 
ع  الق  ويتا وفتات رانداندونفهمتد ومتدتی  هرگاه زوجه تاريا وقو ميگردد .   ورمثال 

همانتان درامتتور از آن ستپری گتردد  ومتدت گ شتته بانقضتتای عتدت محستوب ميگتردد، 
 فسا وتفريق وغيره نيز اين حکم مدار اعتبار می باشد.

 نفقه عدت -فرع دوم 
 :191 ۀماد

اه  الق باشتد و يتا فستا، موجتب  هر نوع تفريقيكه از جانب زوج واقت  متی گتردد، ختو
ا  نفقتته عتتدت زوجتته نمتتی گتتردد، گرچتته زوج ق ته باشتتد. نفقتته ـصتتوری در آن نداشتتاستتق

 معتدات آتی ال كر بر زوج الزم است:
الق رجعی، بائن صغری و ب - 2  ن كبری، خواه زوجه حامله باشد يا نه.ـاـئمعتده 
 داده باشد. ود ابرا ـكه از نفقه خـمعتده لعان، يال و خل . مگر اين - 1
 د.ـرفته باشـورت گصول سالم بريق وی به سبب امتناع زوج از قـده ايكه تفـمعت – 0
ود و افاقه، فسا نــمعتده ايكه زوج عقد نكاح را به سبب خ - 5  موده باشد.ـيار بل
وجب ـتـدن زوج يتا بته اثتر ارتكتاب فعليكته مـاثتر مرتتد شته ريق وی بـمعتده ايكه تف – 4

هره می گردد، صورت گرفته بـحرمت م  د.ـاشـصا
 توضیح:

هرشخصتيکه محبتوس   باشتد بحتق اساساً نفقه جزاء احتباس زوج ه نزد زوج می باشد، 
ظ مقصتود لغيتره چناناته قاضتی ،  مقصود له لغيره ، نفقه آن واجب ميگردد ب مته شتخ
عامل صدقات محبوس می باشند برای مصتالح مستلمين بنتاًء نفقته ومصتارف الزمته آن 

ا  آن نفقته ايتام عتدت زوجتات معتتدات متت کرات د دولت  قتراردارد وبته ارتبت نيتز  بدو
ه ازواج مت کوران متی باشتد ، زيرااحتبتاس زوجته معتتده در ايتام عتدت نستبت بقتای  ب م

ه ه  الق  زوجه معتده درايام با آثار ازدواج برای زوج باقی می باشد، چنانا دعتدت چت
الق با ئن بجزء اززوج کسی ديگر حق ازدواج را ندارد واالعقد فاستد  رجعی باشدويا

 .ميباشدبوده از رف محکمه  قابل فسا 
 

 :191 ۀماد
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ود، نقصتان مهتر يتا معيتوب بتودن زوج ــنف قه معتده ايكه عقد نكاح را به ستبب خيتار بلت
و  بتر اينكته معتتده در متورد فتوق قصتوری ـی گـط نمـفسا نموده باشد، ساق ردد. مشتر

 اشد.ــته بـنداش
 توضیح:

هتر ،يتامعيوب بتودن ز ود ، نقصتان م وج فستا معتده ايکه عقدنکاح رابته ستبب خيتار بلت
ا عقتتدنکاح حتتق قتتانونی وی بتتوده وبتته استتتعمال حتتق قتتانونی زوجتته  مينمايتتد  ، ايتتن فستت

 مقصره شناخته نميشودبناءًنفقه ايام عدت معتده م کوره ساقط نمی گردد.
 ورمثال: زوجه مسلمه درعقتدنکاح صتحيح مرتتدوکافره شتودوبدوام کفرختويش ادامته 

هد چون ادامه کفتر زوجته مرتتده بترای زوج مستل شتته عقتدنکاح شتان فستا م جوازنتدا د
ينکه معتده درموردفسا عقدنکاح صحيح مقره می باشد بناء دراينصورت ا ميگردد، از

 نفقه معتده م کوره ساقط ميگردد.
 :191 ۀماد

ا   ،ر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجته و مطالبته وی واقت  شتده باشتدـه موجتب استق
تفريتق قبتل از تكميتل عتدت از بتين ورت فتوق گرچته ستبب ـنفقه عتدت ميگتردد. در صت

 باره مستحق نفقه نمی گردد.  د، معتده دوــاشـرفته ب
 توضیح:

هرگتاه زوجته بستبب ارتتدادوکفرخويش ودوام ومطالبته آن باعت   ه فوقاًت کار شتد  ا چنان
ا  نفقه نستبت قصتور وی شتده باشدستپس قبتل  تفريق بين زوجين واق  شده وموجب اسق

ن شده وسبب تفريق قبل ازتکميل عدت ازبتين رفتته باشتد ، ازتکميل عدت دوباره مسلما
 معتده دوباره مستحق نفقه  نمی گرددزيرا:الساقطاليعود.

 :197 ۀماد
 ه.ـا نـدرصورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی گردد، خواه زوجه حامله باشد ي

 توضیح:
ا رحق ز وج احتبتتاس زوجتته متوفتتا درخانتته زوج جهتتت ستتپری نمتتودن ايتتام عتتدت بختت

ونکاح واستبراء رحم زوجه نيست وبلکه انتظار کشيدن زوجه مدت چهارمتاه وده روز 
ا  حتتق شتترع وعتتزا داری متتی باشتتد وعتتالوه بتتران نفقتته واجتتب ميشودشتتيئاً فشتتيئاً درملتت
ا زوج بعتتد ازمتتوت زوج ازبتتين ميرودومتروکتته متوفتتا  ومتروکتته زوج،درحاليکتته ملتت

ملا ورثته ميشتودووجوب  نفقته زوجته  در حاليکته وی نيزازجملته ورثته متی انتقال به 
هرگتاه زوجته حاملته باشتدويا نته مستتحق  باشدجوازندارد ، بناًء درصتورت وفتات زوج،

 نفقه ايام عدت انتظاری نميگردد..
 :196 ۀماد
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تعيين نگرديده و معتتده نيتز مطالبته آنترا تتا ختتم عتدت  هرگاه نفقه معتده از  رف زوج
 نفقه عدت ساقط ميگردد. نكرده باشد، 

 توضیح:
هفته هوار وسالنه بالترتيب پيش از زيرانفقه زوجه اصالً ازقرارروز، ز ترف ما پتيش ا

زوج وياقاضی بادرنظرداشت عسر ويسر زوج وعادت محل برای زوجه معتتده تعيتين 
ميگردد که باساس آن زوجه در ايام عدت ازآن استتفاده بعمتل متی آورد وپتيش ازتعيتين 

ز ترف کدام وجود خارجی ندا شته غيرمع هرگتاه نفقته معتتده ا لوم ومجهول متی باشتد ، 
اشتد ايتن عمتل مت کور زوج تعيين نگرديده ومعتده نيزمطالبه آنترا تتاختم عتدت نکترده  ب

ای استتتقا  رادارد، بنتتتاًء نفقتتته ايتتتام عتتتدت معتتتتده متتت کور ستتتاقط نتتتوستتتکوت زوجتتته مع
 ميگرددوزوجه معتده بعد ازختم ايام عدت حق مطالبه آنراندارد

هم   حقوق اوالد -مبحث د
 نسب -فرع اول 

 در نكاح صحیح ثبوت نسب -جزء اول 
 :195 ۀماد

ماه واكثر آن يكسال است.  كمترين مدت حمل شش 
 

 توضیح:
اساس وحکمت ازدواج درجامعه بشری جهت مشروعيت معاشرت زن ومردبته مقصتد 
تشتتکيل فاميتتل بتتوده تولتتدوبقای نستتل انستتان دردنياميباشتتد، يکتتی ازآثتتار ازدواج صتتحيح 
ثبتوت نستتب استتت. نستب ازجملتته بزرگتتترين ضترورياتی استتت کتته استاس فاميتتل بتتر آن 
ل  فتتل )ولتتد(  ا  پيداميکنتتد. درحقتتوق فاميتت هم ارتبت استتوار گرديتتده فاميتتل از ريتتق آن بتتا
منستتوب بتته پتتدر گرديتتده ولتتد رافتترع وپتتدر رااصتتل مينامنتتد وايتتن ثبتتوت نستتب  درنکتتاح 

کمتترين متدت حمتل) ششتماه( درنکتاح صتحيح زردکه  فل ايميگ صحيح وقتی صورت
ودرحتداکثر آن )يکستتال ( تولتتد گتتردد. ايتتن نظرمحمتد بتتن الحکتتم يکتتی ازعلمتتای مالکيتته 

 است امااکثرمدت حمل نزدعلمای احناف دوسال می باشد.
 :198 ۀماد
هر ف و  بتر اينكتل  ه كمتترين ـزوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميگردد. مشر

 ين زوجين ثابت باشد.ـخلوت صحيحه بقاربت ودرعقد ازدواج سپری شده ممدت حمل 
 توضیح:
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هرزوجه در ازدواج صتحيح منستوب بته زوج ميگتردد. درمتورد آيته قرآنتی  الظ:  فل 
ه: زنان شتمامحل  1شئتم ) انیيتواحرثکم وفنسا کم حرث لکم »چنين آمده است: ( ترجم

 قسميکه خواسته باشيد. کشت شماست، پس کشت نمائيد درمحل کشت زارخود
هرگتاه صتاحب زمتين ، زمتين خودراشخصتاً کشتت نمايدحاصتل آن بته صتاحب چن ه  ا ان

زمتتين تعلتتق دارد، بتته استتاس آن چتتون زن درنکتتاح صتتحيح حيثيتتت زمتتين وکشتتت زار 
هر حتق کشتت واستتمتاع رابرزوجته  وريکته خواستته  هر دارا بتوده شتو رادرمقابل شو

ز فتتل وولتتد باشتتدنيز منستتوب بتتزوج م هتتتم باشتتد داردوثمتتر آن کتته عبتتارت ا يگتتردد و
و فل تاب  دين پتدر متی باشتد.  د زوج بوده  نفقه،مسکن وسايرضروريات  فل نيز بدو
هرزوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميگردد وگفته ميشود مثالً احمد  بناًء  فل 

 ولدمحمود است.
واج ستتپری شتتده،مقاربت وخلتتوت دب:مشتترو  براينکتته کمتتترين متتدت حمتتل درعقتتد از

 ت باشد.صحيحه بين زوجين ثاب
هوالت ی خلتق متن الماءبشتراً فجعلته نستباً »درمورد آيه شريفه قرآنتی چنتين آمتده استت  و

ا قتتديراً  ( ترجمتته : وا وستتت آنکتته آفريتتد ازآب ، آدمتتی راپتتس  2« )وصتهراً وکتتان ربتت
هست پروردگار توتوانا.  ساخت آنراخويشاوند نسب وخويشاوند قرابت  و

الحظتته آيتتت قرآنتتی چنتتين برمتتی آيدکتته از آب منتتی زوجتتين کتته ستتالم وآمتتاده علتتوق  از
وحمتتل باشتتند خداونتتد متعتتال نستتب وخويشتتاوند دامتتادی راخلتتق وپيداميکندکتته بعتتد از 
ازدواج صتحيح مقاربتتت جنستی وخلتتوت صتحيحه بتتين زوجتين صتتورت گرفتتته واز آب 
منی زوجيت زوجه حامله گرديده ودرمتدت کمتترين حمتل کته ششتماه واکثتر آن يکستال 

هتر است  فلی ازبطن زو رت  فتل  جه  ور سالم وزنده تولد وبزرگ  گتردد دراينصتو
زوجه درازدواج صحيح وبقتای آن منستوب بته زوج ميگتردد وثبتوت نستب  فتل بترای 

 ب ميگردد.بوجودآمده  وحقوق ميراث درآن مرتزوج درنکاح صحيح 
الدشتان منت  قترارداده وبته ختانم  به اساس آن شريعت اسالم پتدران را ازانکتار نستب ا

همانتان بته ولتداجازه نيز ح د نمايتد  رام استت  کته نستب ولتد رابته غيتراز پتدر حقيقتی ا
 نيست که نسب خود رابغير ازپدرنمايد. 

 :191 ۀماد
ن  فتل  هرگتاه زوجته در متدت كمتتر از ششتماه از عقتد ازدواج وضت  حمتل نمايتد، چنتي
منسوب به زوج نمی گردد. مگتر اينكته زوج نستبت  فتل را بغيتر از  ريتق زنتا بختود 

 ادعا نمايد.
                                                      

 (.110قرآن کريم ، سوره )بقره ( ، آيه ) - 1
 (. 45قرآنکريم ، سوره )فرقان( ، آيه ) - 2
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 توضیح:
ن  فتل  هرگاه زوجه درمدت کمترازششماه ازعقد ازدواج وضت  حمتل نمايتد، چنتي الظ: 

(  ايتتن قتتانون 128منستتوب بتته زوج نميگتتردد، زيتتراچنين وضتت  حمتتل ختالف متتاده )
 ومخالظ نظريه محمد بن الحکم يکتن ازعلمای مالکيه می باشد، جواز ندارد.

 ريتتق زنتتابخود ادعانمايتتد.  تتور مثتتال: احمتتد ب:مگراينکتته زوج نستتب  فتتل  رابغيراز
و تتی  و تتی آن بغيرعقتتدنکاح بتتدليل ملکيتتت آن بتترايش جتتواز دارد  يتتا کنيتتز داشتتت و

مله گرددوقبل ازوض  ما لا کنيز م کور حمل برداردوحا نمايد وکنيز م کور از احمد
حمتتل اورا  آزادنمايتتد بعتتداز آزادی ، کنيتتز متت کور رابتته ازدواج صتتحيح برضتتائيت وی 

عتتد ازتعيتتين مهتتر مناستتب بتته حضورداشتتت شتتهودمعتبر شتترعی بتترای ختتود زوجتته ب
ماه  فلتتتی  هتتتد، زوجتتته متتت کوره بعتتتدازتاريا ازدواج صتتتحيح کمتتتتر ازمتتتدت ششتتت قرارد
ا عقتتد ازدواج   راوضتت  حمتتل نمايتتد. گرچتته ايتتن وضتت  حمتتل زوجتته متت کوره  ازتتتاري

و تی کمترازششماه باشدولی احمدزوج م کور نسبت  فل رابغيراز ريق زنا   ازسبب 
زمان مالکيت کنيز م کوره بخود ادعامينمايد چنين  فل منسوب به احمد زوج ميگتردد 

 ، جوازوصحت دارد.
 

 ثبوت نسب بعد از تفریق یا وفات زوج -جزء دوم 
 :113 ۀماد

ده  تالق يتتا وفتتات در متتدت بيشتتتر از يكتت ز  تالق يتتا وفتتات زوج وضتت  ـهرگتتاه معتتت ال ا
تتتده قابتتل ستتم  نمتتی باشتتد. مگتتر اينكتته در صتتورت ايد، دعتتوی نستتب چنتتين معـحمتتل نمتت

 زوج نسبت  فل را بخود ادعا نمايد. ۀالق زوج و در وفات، ورث
 توضیح:

الق وض  حمل نمايد دعتوی نستبت  الق درمدت بيشتر ازيا سال از هرگاه معتده  و
ماده ) ( 128چنين معتده قابل سم  نمی باشد، زيرامدت وض  حمل مطابق حکم مندرج 

ون نيست. بناًء دعوی نسب چنين معتده قابل سم  نمی باشدمگراينکه زوج نستب اين قان
و ی بازوجه معتتده در ايتام عتدت صتورت گرفتته استت ،   فل رابسبب اينکه رجوع و
بخود ادعا نمايد، دعوی نسب معتده م کور نسب تصتديق وادعتای زوج قابتل ستم  متی 

 باشد.
تا ستال ازو فتات زوج وضت  حمتل نمايتد، دعتوی هرگاه معتده وفات درمدت بيشتر ازي

نستتب چنتتين معتتتده قابتتل ستتم  نمتتی باشتتدبدليل اينکتته وضتت  حمتتل مطتتابق منتتدرج متتاده 
(  اين قانون نيست مگراينکه ورثه زوج نسبت  فل رابحي  برادر وغيتره بختود 128)
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ادعانمايدوتصتديق ورثته زوج باثبتات نستب وی کتافی استت دراينصتورت دعتوی نستتب 
 م  می باشد.معتده م کوره قابل س

 :119 ۀماد
ايد، نستبت ـرار نمتـاه مطلقه يا زوجه بعتد از وفتات زوج بته تكميتل عتدت ختود اقتــرگـه

اه از ـتـ  حمتل در متدت كمتتر از شتش مـكته وضت  فل او به زوج وقتی ثابت می گتردد
 ورت گرفته باشد.صـال ا  الق يا وفات زوج، ـك سـرار و يا كمتر از يـاق

 توضیح:
 تتالق نمايتتتد  2090،حميتتترا زوجتتته منکوحتتته ختتتودرا در اول حمتتتل   ورمثتتتال احمتتتد

ر ان  زوجه مطلقه راج  به تکميل عتدت  تالق اقرارنمايتد بعتداً  2090وبتاريا اول س
کمتتر ازششتماه از اقرارختويش وضت  حمتل  2090زوجه م کوره در برج ميزان سال 

 کند نسب  فل اوبه احمد صحت داشته ثابت ميگردد.
زوجته ای وفتات نمايتدوحمير 2090حميرانامه به تاريا اول ثور ستال مثالً: احمد زوج 

هم برج اسدسال   24،اعتراف به تکميتل عتدت وفتات نمايتد ، ستپس حميترادر 2090درد
و فلی رابتدنيا  2090حوت سال کمتر از يکسال از وفات احمتد زوج وضت  حمتل نمايتد

 آورد نسب  فل اوبزوج م کور ثابت ميگردد.
 در نكاح فاسد و دخول به شبهه ثبوت نسب -جزء سوم 

 :111 ۀماد
بعتد از  (  فل زوجته در نكتاح فاستد وقتتی بته زوج منستوب ميگتردد كته  فتل اقتال  ً 2)

 ششماه از تاريا دخول تولد شده باشد.
 توضیح:

التتظ: نکتتاح فاستتد عبتتارت ازنکتتاح بغيتتر شتتهود،نکاح اختتت درعتتدت اختتت ونکتتاح ختتانم 
 خامس درعدت خانم رابعه می باشد.

ول به شبه چنين است :  تور مثتال: شخصتيکه زوجته ختودرا قبتل ازنکتاح نديتده ب:دخ
د ختودمی يابتدوگمان ميکندکته ختانمش استت بتااو  باشد در شب زفاف ختانمی رادرفترا
و فتل  هردو صورت فوق دخول صورت گرفته وزوجه حمل ميبردارد  و ی ميکند،در

ا دخول تولد شده باشد اين  فل ز وجه در نکاح فاسد ويتادخول اقالً بعد ازششماه ازتاري
به شبه به زوج منستوب ميگتردد، زيرا فتل متولتد شتده مخلتوق خداونتدمتعال بتوده حتق 
حيات وزنتده مانتدن راداردوکتدام قصتوری در تولتد ختويش نتدارد وبايدمنستوب بته پتدر 
اوموارد غر  حمايه  فتل از احتيتا   هم باشد بناءًشريعت اسالم وقانون موضوعه در

  فل رابه زوج وپدر صحت دانسته است. کارگرفته ، نسبت
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( در صورت متاركه يا تفريق،  فل وقتتی بته زوج منستوب ميگتردد كته حتداكثر در 1)
 الل مدت يكسال تولد شده باشد.ـخ

 توضیح:
(  ايتتتن قتتتانون 299صتتتورت متارکتتته يتتتاتفريق بتتته شتتترح وتوضتتتيح شتتتماره دوم متتتاده )

هرگاه درموضوعات مندرج شماره دو الحظه ميرسد ،  ماده م کور  فلی از زوجه ب م 
رخالل مدت يا سال تولد شده باشتد بداليل منتدرج بنتد اول متاده  م کوره که حد اکثر 

 (  فل به زوج منسوب ميگردد.111)
 :111 ۀماد

آثتار مرتبته قرابتت   در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شبهه باشد،
 بت می گردد.ثال آن ثاـاز قبيل نفقه، ارث، حرمت و ام

 توضیح:
هه درثبوت نسب بعدازدخول بداليل فتوق ماننتد  هرگاه ازدواج فاسد ويادخول به شب زيرا

برنکتتاح صتتحيح منتتدرج  ازدواج صتتحيح محستتوب ميگتتردد، بنتتاًء احکتتام وآثتتار ازدواج
 ين قانون نيز قابل رعايت بوده  وثابت ميشود.(  ا90ماده )

 
 

 
 
پیوسته به                                                                                       

 گذشته 
 محمد ناصر حسن زاده

 

  م قضائي افغانستانم قضائي افغانستانستستفراز هاي از سيفراز هاي از سي
 

الف درصالحیت درچه زماني مطرح مي شود ؟  اخ
هرمرج  قضائي جزائي نسبت به  الحيت ياعدمصالحيت  ظ  با توجه به اينكه تشخي

هرگاه براي رسيدگي به موضوع دعواي مطروح درآن ب همان مرج  است ،  اخود 
همگي ازخود نفي  واحد دويا چند مرج  جزائي خود را صالح بدانند يا بعكس 
الحيت يابه تعبير ديگر تنازع درصالحيت محقق مي  الحيت كنند اختالف در

 شود ،
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صالحيت به نظردانشمندان حقوق وقتي مثبت است كه دويا چند مرج    اختالف د
هند  ظ د همگي خود را صالح تشخي جزائي براي رسيدگي بيك موضوع واحد 

هيايك خودرا براي رسيدگي صالح ندانند .   ودرصورتي منفي است كه 
همين كه يكي ازمراج  جزائي برحسب مورد صالحيت خودرا قبول وبه رسيدگي 

الف ه دادويا با اعالم عدم شايستگي از رسيدگي امتناع ورزيد رف  اخ  مي شود .  ادام
ماده ) مانظام قضائي افغانستان دررابطه با قضاياي جزائي با ايجاد  قانون ( 80وا

 قوه ي قضائيه محكمه ي ذصالح را بدين شرح تعيين نموده است :  تشکيل صالحيت
متهم درمحكمه ي تحت محاكمه قرار ميگيرد كه مطابق احكام اين قانون  -2

الحيت رسيدگي آن را دا  رد . وساير قوانين 
الحيت رسيدگي تاب  محاكم  ظ متعدد بوده وازحي   هرگاه جرايم ارتكابيه ي شخ
جداگانه باشد رسيدگي به آن جرايم درمحكمه ي صورت مي گيرد كه صالحيت 

 رسيدگي شديدترين جرم را دارد . 
درصورتي كه جرايم ارتكابيه ازناحيه ي مجازات دريك درجه قرار داشته باشد 

هام وارده بر متهم را آغاز كرده استصالحيت محاكمه ي محكمه ي كه رسيد گي به ات
 چنين متهمي را دارد . 

ظ مرتكب جرايم متعددي گردد كه  -1 ازحي صالحيت تاب  دو محكمه ي هرگاه شخ
هيت جرم اختصاصي وعمومي((،)) الحيت رسيدگي آن جرايم را به اعتبار ما باشد 

ه و  دارا مي باشد كه  ريك از محاكم جرم شامل حوزه ي هريك ازمحاكم مرب
الحيت خويش را رسيدگي وحل وفصل بدارد . اين حكم درصورتي رعايت مي 
ما درصورتي جرايم متعدد ارتكابي ازنوع  گردد كه جرايم ارتكابيه تجزيه پ ير باشد وا
الحيت رسيدگي به  آن جرايم متعدد باشد كه تجزيه را نمي پ يرد دراين حالت 

الحيت شناخته مي شود . محكمه ي تفويض م  ي گردد كه نسبت به جرم شديد تر ذي
ه محاكمه مي شوند كه مجرمين اصلي يا به  -0 شركاء و معاونين جرم درمحكم

تعبير ديگر فاعلين اصلي جرم درآن تحت محاكمه وپيگرد قانوني قرار مي گيرند . 
هاي محاكم جزائي نسبت به قضاياي جرمي كه درفوق توض يح اين بودصالحيت 

 گرديد . 
الحيتهاي محاكم جزائي غيرنظامي است  ها شامل  البته ناگفته نمامد كه اين صالحيت
ومحاكم نظامي درمرحله ابتدائيصالحيت رسيدگي به جرايمي را دارد كه درماده 

 ( ق ، ت ، ص قوه قضائيه توضيحات الزم داده شده بدينگونه : 81)
اي وظيفه ويا بعلت اجراي جرايمي كه توسط منسوب عسكري دراثناي اجر -2

ه ابتدائيه نظامي تعلق دارد .   وظيفه ارتكاب شده باشد رسيدگي آن به محكم
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هرگاه كاركن ملكي شامل تكيالت عسكري دراثناي اجراي وظيفه يابه اثر  -1
اجراي وظيفه درجز وتام ، قطعه ، موسسه تحصيلي يا تعليمي مرتكب جرم شود شامل 

ه ابتدا  ئيه نظامي ميگردد . حوزه يصالحيت محكم
و  به افشاي اسرار نظامي ،  -0 ه ابتدائيه نظاميصالحيت دارد جرايم مرب محكم

همات ،  د ، سرقت ، اتالس واكتساب غيرقانونيصالح ، م مفقودي ، خريد وفرو
 مواد منفلقه ، تخنيك وساير وسايل نظامي را بررسي ودرزمينه حكم صادر نمايد . 

ملكي ونظامي به يك ويا بيش از يك جرم درصورتيكه عده ي از اشخاص  -5
هد پرداخت كه جرم  متهم شوند محكمه ي به قضاياي آن رسيدگي وبصدور حكم خوا

الحيت آن ارتكاب وبوقوع پيوسته باشد.   سنگين در حوزه ي 
هرگاه مجازات پيش بيني شده درقانون نسبت به جرايم ارتكابي مساوي باشد  -4

ا  رسيده گي مي شود . جرم م كور ازسوي محكمه نظامي از  حي  ارتب
الحيت رسيدگي محاكم درقضاياي مدني درفصل پنجم قانون اصول محاكمات  ما  ا

، 90، 19، 11، 18، 13، 14، 15، 10، 11، 12،  10،  89مدني بداخل مواد    
بطور تفصيل بيان گرديده است كه  200، 99، 91، 98، 93، 94، 95، 91، 92

 بقرار ذيل ت كر داده مي شود :  بطور مثال يكي دومورد آن
( قانون اصول محاكمات مدني مقررمي دارد كه دعاوي مدني 89ماده ) -2

القه داري فيصله مي  درمرحله ي ابتدائي توسط محكمه شهري ناحيوي ولسوالي يا 
ن  ور ديگري تصريح كرده باشد .   شود جز درحاالتيكه قانو

هد كه : 12ماده ) -1  ( قانون م كور توضيح مي د
 دعوي مدني درمحل سكونت مدعي عليه حل وفصل مي شود .  -2

هرگاه مدعي عليه محل سكونت متعدد داشته باشد دعوي مدني عليه وي  -1    
درمحكمه ي رسيدگي مي شود كه مدعي عليه حين استدعا درحوزه ي قضائي آن 

در سكونت داشته باشد با توجه بمندرجات مواد مت كره ق ، ا ، م ، م محاكم مدني 
ظصالحيت خود نسبت به قضاياي وارده مدني به مشكل برنمي خورند ازينكه  تشخي
مواد م كور پيرامون تعيين صالحيت صراحت دارد كه اصالً اختالفي درتعيين 

 الحيت به ظهور نمي رسد .
 ع ازاجرای قانونمتنامنع قوه ی قضائیه به ا

به رسيدگی  توانائي قانوندرذيل تعريظ صالحيت ت کر دادم که محکمه ی که بموجب 
. وظيفه ی اصلی واساسی  نكندخود استفاده  توانائيرا پيدا کرده حق ندارد از دعوي 

ها کردن وظيفه اصلی  قوه ی قضائيه اجرای قانون است عدم اجرای قانون به معنای ر
بشمار می رود درصورتی که عمدا ازجانب يي تلقی می شود واختيار راه خود را 
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ه  محاکم انجام هد بود وچنانا پ يرد نزد حقوقدانان عمل جرم وقابل تعقيب جزائی خوا
( 71با اشتباه وجهل بقانون باشد عمل تخلظ وقابل تعقيب تاديبی بشمار ميرود وماده )

ق ، ت ، ص قوه ی قضائيه که عنوان عدم امتناع ازاصدار حکم ت کر رفته وماده 
 که چنين مشعر است :  )قانون اصول محاکمات مدنی( ( ق ، ام ، م052)

هيچ يا ازاعضای هييت قضائی حق ندارند که بدون مجوز قانونی ازابراز رای 
همين مطلب راکه درفوق بد ماده افن اشاره شده ااستنکاف ورزند تقريباً  اده می کند 

( نوعا ازموارد امتناع قاضی ازصدور حکم به شمار می رود وقضات را مواد 052)
ورزند نزاصدار حکم ويا قرارقضائی عندالموق  امتناع م کور مکلظ می داند ا

ماده م کور درصورتيکه قاضی  ووظيفه ومکلفيت خودرا به انجام برسانند ولی 
ويا تاديبی مواجه  كيفريه ی ناع ورزد به کدام مويدازاصدار حکم ويا قرار قضائی امت

هد شد ت ظ ننخوا . ومتن  موده که با قاضی متخلظ چگونه برخورد صورت گيردنصي
محکمه نمی تواند درباره قضيه ی که )) ( قانون م کورازاين قرار است :71ماده )

مطابق احکام قانون نزد اواحاله گرديده است ازاصدار حکم يا قرار امتناع ورزد 
قضيه تحت بررسی محاکماتی قبل از اتخاذ تصميم ازمحکمه خارج نمی گردد 

ماده ) الحظه می رسد  و  55ق ، ت ، ص قوه قضائيه به مواد ( 71همانگونه که ب
فصل چهارم قانون اصول محاکمات مدنی اشاره نکرده است وآنرا مورد استثناً  55

قرارنداده است . درحالی که مواد م کور به قاضی استثناًء اجازه داده است 
ماده )55ماده ) 4-7تادرصورت ظهور حالت  ( ق اصول 55( وظهور حالت 

ماده ) شرکتازمحاکمات مدنی  ( قانون 51درصدور حکم اجتناب وامتناع نمايد ونيز 
دانسته تا درصورت بروز اسباب وحالتی غير از احوال مندرج درمواد  مجازم کور

هيچ ع ری اجتناب 55و55) ( قانون اصول محاکمات مدنی ازرسيدگی بدعوی بدون 
ماده ) ، اصول ( ق 795نمايد اين مورد نيز استثنا نگرديده ونيز بموجب حکم 

محاکمات مدنی محکمه نمی تواند بدون اقتضاء ضرورت ودليل موجه اوراق قضايای 
مدنی را مسترد نمايد که اين مورد نيز درصورت اقتضاء ضرورت ودليل موجه 

 يکنوع امتناع ازصدور حکم تلقی شده می تواند .
 

 تضاد باشدم انون اساسیموقف قضات دربرابر قانونی که با ق
رای قانون ازجانب قضات بدليل اينکه با ق، ا مطابقت ندارد مساله ی البته عدم اج

ح  تطابق قوانين عادی با قانون اساسی مربو  به حقوق   ال ب است قابل بح  واص
ما چون دربعضی موارد محاکم با ايراد عدم تطبيق قانون عادی با قانون  اساسی است ا

هم ناگفته نمان د که درسلسله قانونگزاری قانون اساسی مواجه می شوند واين مساله 
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اساسی موقعيت خاص وبرجسته ای دارد بد ينگونه که وض  قانون اساسی وتصويب 
آن با شرايط خاص وتشريفات مفصل صورت می پ يرد وبهمين جهت تغيير آن نيز 

هم باشد ولی قوانين عادی مرتبه ی ادنای ازقانون اساسی آساده و سان نيست ونبايد 
هم ضادی با قانون اساسی داشته باشندت که نبايد مغايرت وتبديهی اسهستند  ، اکثراً 

قوه مقننه خود را مکلظ به رعايت قانون اساسی می داند واز حدود آن تجاوز نمی 
همه  ا پيش آمده که اگر قوانين عادی با قوانين اساسی يندنمايد ولی تصور اين مساله در

هد بود  .؟ وچه مراجعی بايد به اين مساله مطابقت نداشتند تکليظ ازچه قرارخوا
ا   پيش بينی گرديده  رسيدگی کنند ؟ درقانون اساسی ما برای اين موضوع راه حل ق

( قانون اساسی ت کر رفته اينکه : بررسی مطابقت قوانين ، فرامين 707ودرماده )
ها بر هدات بين الدول وميثاقهای بين المللی با قانون اساسی وتفسير آن اساس تقنينی ، معا

الحيت ستره محکمه است ،  تقاضای حکومت ويا محاکم مطابق به احکام قانون از
ا   پيش بينی  ها برای اين موضوع راه حل ق ولی درقوانين اساسی بعضی از کشور 

ها بوقوع پيوسته است يکی الف نظر ها دراين  از نگرديده وبه همين جهت اخ نظر
نون اساسی به وسيله قوه مقننه بايد است که تطابق قوانين عادی با قا نزمينه اي

رسيدگی وبررسی شود برحسب اين نظريه نظارت برکار قوه مقننه با محاکم نمی 
ظ قوه مقننه است . قوه قضائيه  باشد زيرا امر قانونگ اری وتفسير قوانين ازخصاي
هانه عدم مطابقت با قانون اساسی  حق ندارد درامر قانونگ اری دخالت نمايد ويا به ب

الحيت قوه مقننه به از اجرای قوانين عادی جلوگيری کند ودر مواردی از ق ، ا 
ه را بهصالح کشور وجامعه می داند  به نحو وسيعی بيان شده وتصريح گرديده آنا

   قانون مبادرت نمايد . ضو
واگراحتماالً درامرقانونگ اری انحرافی ازقانون اساسی پيدا شود شايد جنبه سياسی 

ظ ندارد . داشته باشد و  بهصالح تعبير شده باشد وقوه قضائيه تکليفی به تشخي
واحياناً دربسياری ازقانون اساسی بعداز عنوان عمومات موارد استثنائی را بحکم 
های که بقانون عادی داده دربرگيرنده مواردی  قانون عادی واگ ار ساخته واين اجازه 

رد واز  رف خود ق ، ا اين اختيار قانون اساسی ندابا است که احتماالً تطبيق کامل 
 داده شده وتجويز گرديده است . 

نظرديگری درموضوع مورد بح  برمبنای تکليظ محاکم به تطبيق قوانين با قانون 
اساسی استوار است نظربه اين گروه درنقطه مقابل گروه اول که درباال ت کررفت 

يه درمقام اجرای قوانين د به دو صورت امکان دارد که قوه قضائنقراردارد ومعتقد
همه تشريفات پيش بينی  نظارت خود را نيز اعمال نمايد . يکی اينکه آيا قانون عادی 
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هوری  هردو مجلس وتوشيح رياست جم و  به قانونگ اری رااز تصويب  شده مرب
 رانده يانه ؟  وانتشار به جريده رسمی گ

ی تواند آنرا اجرا نکند واگرقانونی يکی ازمراحل الزم فوق را نداشت قوه قضائيه م
ه ارائه شد قانون نيست زيرا مثالً فاقد تصويب يکی ازمجلسين  ه با اين عنوان که آنا

 شده ويا به توشيح نرسيده . ناست يادرروزنامه رسمی دولت نشر
وديگر از جهت اينکه آيا قانون مورد استناد ومصوبه قوه مقننه با قانون اساسی تطبيق 

هد وآن را اجرا نکند زيرا قاضی دارد ياندارد واگرند د ند ارد قاضی به آن ارز
هرگاه دردعوائی مطرح درمحکمه با دوقانون  ه مامور اجرای قوانين می باشد و محکم
معار  مواجه شود ناچاراست بيکی ازاين دوعمل کند پس اگريکی ازاين دوقانون 

م برمقررات پايين منطقاً قاعده عالی بايد حاکواساسی وديگری قانون عادی باشد عقالً 
ا قانون عادی نبايد قانون را اجرا بترباشد وبنابراين درمورد تعار  قانون اساسی 

 نمايد. 
ودرعين حال وظيفه قاضی تطبيق قانون براعمال است ، قانونی را می تواند بااعمال 
هد که منحرف ازقانون اساسی نباشد . رويهمرفته با اينکه ايراد عدم تطابق  تطبيق بد

ون عادی با قانون اساسی بطور مکرر درمحاکم مطرح گرديده تاکنون مراج  قان
هيچ  ظ مطابقت نشناخته اند و ها برای خود صالحيتی درتشخي قضائی دربرخی کشور
قانون عادی را ازاين جهت متزلزل ننموده اند ، م  الوصظ درچنين مواردی قانون 

 د . عادی را با کشش به سمت قانون اساسی اجراء نموده ان
ما افغانستان اين مساله بکلی حل گرديده ودرفقره ) ما درکشور  ماده 3وا ق ، ت  02( 

هرگاه قاضی در چنين موردی مواجه شود  ، ص قوه قضائيه بصراحت ت کر رفته که 
گ  از تطبيق قانونی که با قانون اساسی مغايرت داشته باشد بدون چون وچراوبال درن

 استنکاف ورزد . 
 همکاران سازمان قوه قضائیه مامورین وسایر

تاکنون سازمان قوه قضائيه کشورخويش را ازلحاظ ساختمان وشکيالت وبنای واحد 
ح  اشخاص شوم که اين واحد  يهای آن توضيح داديم . اکنون مناسب ديدم تاوارد ب

 وبه آن تحرک می بخشند .  مي آورندهارا به چرخش در
های که وکارکنان سازمان قضايی برحسب قانون مامورين  به باتوجه به انجام کار

هم قابل تقسيم می باشند.   محول گرديده آنان به چهار دسته متمايز از
هستند که به انجام وظيفه قضاء گماشته شده اند -7 هی ازمامورين کسانی  گرو

ماده ) سلا و27وبرحسب  ا احراز ب( ق ، ت ، ص قوه قضائيه به حي  قاضی من
وه قضائيه را دارند اين مامورين اگرنوعاً وظيفه ی شرايط شش گانه عنوان قضات ق
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هند جنبه فرعی دارد هدف انجام  نهاداری را انجام می د اصلی ، اينها اصوالً با 
همانگونه که اشاره شد تاب  قانون خاص استخدام قضات  کارقضائی استخدام شده اند و

 می باشند . 
های قضائی کارکنان وشعبات ادا-0 هی ازمامورين واحد ماده ری آن برحگرو سب 
به  وبمنظور انجام اموراداری استخدام شده اندصوالً ص قوه قضائيه ا ،( ق ، ت59)

با انکه تقرر انفکاک ، ترفي  ، تقاعد مجازات  نون اساسیا( ق704اساس حکم ماده 
توسط ستره محکمه صورت می گيرد تاب  قانون استخدام مامورين  شان ومکافات

اداری وظيفه ی گروه اول  كار ت می باشند وبا انجاموسايرکارکنان اداری دول
و رز فعاليت شان در مقرره ظ  هدف را تسهيل می بخشند وظاي  جداگانه  دررسيدن به 

ی برخی تبعضی از اين مامورين احياناً بنابر جها با وصظ آنهم  تنظيم می گردد
هند که ازآنجمله به  هم انجام می د ريرات محاکم دفاتر تح مديران ازامور قضائی را

می توان اشاره کرد خالصه اينکه قوه قضائيه دارای ادارات مسلکی واداری می باشد 
ماده )كه  ( ق ، ت ، ص محاکم  درچوکات آمريت عمومی اداری 57مطابق به حکم 

 فعاليت می کند . 
مامورين مستقيم سازمان قوه ی قضائيه شناخته نمی -3 گروه ديگری که به عنوان 

يالت قضائی که د شوند ولی بخا ر با تعيين اصحاب دعوی  ارند العات وتح
را درمراجعه به سازمان  وي( ق، ت ، ص قوه قضائيه اصحاب دع75بر بق ماده )

ها درمراج  قضائی حاضر می شوند وبا معلوماتی  هدايت می کنند ويا بجای آن قضائی 
هی که ازقوانين دارند قاضی  هم آگا ه و را دراتخاذ که از دعوی دايرشده درمحکم

هستند که اين گروه را با شغل  ما می کنند عبارت ازکسانی  تشکيل می  آزادتصميم ک
هستند ووابسته به سازمان قوه قضائيه محسوب می شوند  هند گرچه تحت ضوابطی  د

الی مداف  را دارند .   وعنوان و
دسته ازافراد ديگر بعلت تخصصی که نسبت به امور مختلظ دارند برای روشن -4

ها جلب می ساخ تن مسايل قضائی ازحي  موضوع ، نظرعلمی وفنی وتخصصی آن
م  رف استفاده قرارمی گيرد ، ازاين گروه می توان برحسب به ا يشود و منظور مترج
هل خبره ومطل715ماده ) ين ع( ق ، ا محاکمات مدنی به عنوان کارشناسان وا

همکاران ووابستگان س ازمان قوه ی ومترجمين رسمی ياد کرد وبهمين جهت از
ه زمانی  قضائيه بشمار می آيند . بخصوص ترجمان که احياناً شرکت اورا درمحکم
اجتناب ناپ ير می سازد که  رف دعوی زبانی راکه محاکمه توسط آن صورت می 

حق ا الع واسنادقضيه وصحبت درمحکمه به زبان مادری  ن حالت گيرد نداند دراي
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ماده ) ( ق ، ت ، ص قوه 75( ق ،ا وماده )735توسط ترجمان برايش به اتکای 
 می باشد  حفوظً قضائيه م

ظ  هداف مختل هل خبره بمنظور ا ناگفته نماند که پيرامون چگونگی استفاده ازا
ه درمواد ) (قانون اصول محاکمات مدنی توضيحاتی الزم ارائه 724( )711درمحکم

 گرديده است . 
 شرایط ورود به خدمات قضائی

ماده ) درحال حاضر برای شروع ( ق ، ت ، ص قوه 727خدمت قضائی به اتکاء 
سلا شدن به قضا ضروری پنداشته می شود :   قضائيه احراز شرايط ذيل بمنظور من

هوری سالمی افغانستان حين انسالک زيرا که يداشتن حداقل ده سال تابع-7 ت جم
همی را درکشور بعهده ه ازسوی  دارد قاضی وظيفه م او وحاکميت به معنی واقعی کلم

ر  الزم اواست،اعمال می گر تابيعت  چونکه شخصی کهدد افغانی بودن ش
 . کشورديگری را داشته باشد

الحظه  همانطوريکه به  القه کامل وظيفه خطير قضا را به انجام برساند .  نميتواند با
ها تابع ت افغانستان راکافی دانسته وافغانی الصل بودن قاضی راالزم يميرسد قانون تن

ماده ) ندانسته ها  ر  احراز عضويت 772وتن ( ق ، ا تبعه افغانستان بودن را ش
ر  قابل رعايت  را درستره محکمه برشمرده ودرمورد قضاتی محاکم تحتانی اين ش

هوری سالمی ايران تابعندانسته ها ازجمله کشور جم ه دربعضی ازکشور ت ي، چنانا
االصل بودن می داند  و لب خدمت قضائی را ايرانی به اين معنی که اصلی دا

ت ايران را کرده باشند مانند اتباع بيگانه ازانجام خدمت يباکسانی که تحصيل تابع
 قضائی محروم اند . 

 به جرم جنايت ويا جنحه عمدی ازجانب محکمه ذصالحيت محکوم نشده باشد . -0
داشتن سند تحصيلی ليسانس شرعيات يا حقوق يا بالتر ازآن ويا سند تحصيلی -3

ها ومدارس دينی رسمی دولت ويا معادل آن . ازدارالعل  وم 
حداقل تحصيل برای خدمت قضائی ليسانس درشرعيات يا حقوق يا بالتر ازآن 
ها ومدارس دينی رسمی دولتی ويا معادل  شناخته شده وقانون اسناد تحصيلی دارالعلوم 

. زيرا کار ووظيفه قضائی يا امرتخصصی  است آنرا نيز مدار اعتبار شناخته
الت عاليه می باشد .   ومحتاج سوابق علمی وتحص

عدم مصاب بودن به امرا  ساری يامعلوليتهای که مان  اجرای وظيفه گردد . -4
هم خود ازانجام عاجز  كار مبرهين است شخصيکه به امرا  ساری مصاب باشد 

هد رساند .  هم به مراجعين آسيب خوا  و
 . ک درکادر قضاءآکمال حداقل سن بيست وسه سالگی دراثنای اسال-5
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ر  بخا ر اين است که قاضی به سن رشد کامل وتوانايی فکری   رعايت اين ش
هنی که توق  می رود بايد رسيده باشد تادر امرقضاوت دچار احساسات عدم  ی پختگوذ

هوشمندی تمام عيار هنی وعقلی وفکری نگردد وبادرايت وذکاوت و به انفصال  ذ
 . قضايای وارده بپردازد

هد به وظيفه قضاء منسلك شود بايد دوره كار آموزي ويابه بيان  كسي كه مي-5 خوا
 ديگر دوره ستاژقضائي را موفقانه سپري كرده باشد . 

د داخل خدمت  هاي آموز عالوه به تدوير كورس ستاژ قضائي كورس  ستره محكمه
همكاري  را بمنظور ارتقاي سطح دانش وبينش  حقوقي قضات بطور متناوب به 

المللي مطالعات مقايسوي )) ماكسپالنك(( ودفتر پروگرام حمايت  انستيتوت بين
همكاري )پروگرام ( حاكميت قانون  (Jssp)سكتور عدلي افغانستان   DPKوبه 

وسازمان بين المللي انكشاف حقوق وساير موسسات وسازمان ديگر داير نموده است 
هاي الزم قضائي  هارت  هاي قضائي م را كسب كرده تا قضات شاغل به آنجام كار 

هاي آموزشي گرديده  ه  باشند ومحررين دراين زمينه بي بهره نمانده شامل برنام
 وسطح دانش خويش را دراين عرصه ارتقا بخشيده اند. 

 استخدام قضات درمحاكم نا امن كشور
د سالنامه قضاء ر ان  نظربه گزار ه  7393شماره اول برج س د ستره محكم هـ . 
هوري سالمي افغانستان  به اكمال كادر قضائي ابتدائيه ولسواليهاي نا امن كشور جم

و ي مراحل جداگانه با منسلك نمودن   ي سه مرحله به موجب  رزالعمل خاص 
ه  700 نفر به مسلك قضا پرداخته است وبه اساس مقرره شورايعالي ستره محكم

زتركيب بمنظور فعال نگهداشتن محاكم ولسواليهاي نا امن كشور تجويز بعمل آمده تا ا
يالن  رد التح محرريني كه داراي تحصيالت عالي شرعيات يا حقوق اند وسايرفا
شرعيات وحقوق ومدارس ديني كشور تعدادي به قدرنيازمندي مبرم قبل ازسپري 
ظ  ا ق نا امن كشور توظي نمودن كورس ستاژ قضائي به وظيفه قضاء منسلك ودرمن

ورس ستاژ قضائي معرفي گردند تا شوند واين قضات بعداز خدمت دوره سه ساله به ك
 برنامه ستاژ قضائي را اكمال نمايند . 

 درامرقضاوت 1استخدام زنان
های مترقی جهان فعاليتهای گسترده وچشمگيربرای شرکت زنان  دربسياری ازکشور

های  1درمحاکم جزائی جريان دارد . هلند ،آلمان ازسال های مانند انگلستان ، ، درکشور
                                                      

اعتم ازشتيعه وستنی متورد   ذکتورت بترای منصتب قضتا دربتين علمتای اسالم راعتبار ش(7)
الف استتت بتترای  مالحظتت بتته دراستالم قضتتا  داليتتل قبتتول محروميتتت زنتتان ازمنصتتب  ه ي اختت

  مراجعه شود .  52وص  51كتاب قضاو قضاوت راسالم ص 
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هم وارزنده بويژه در ارشاد پيش زنان وارد سازم ان پوليس قضائی شده وخدمات م
                                                                                                                                

ها ازحق سياسی محروم بودند بمقامات منصوب نمی شتدند ودرايتن  7945تاسال (0) چون زن
زنتتان درفرانستته ماننتتد متتردان بتته امورقضتتائی   ستتال بتتا حقتتوقی کتته درايتتن زمينتته پيتتدا کردنتتد

نفتتر اززنتان حقوقتتدان شتاغل قضتتائی  رادرمحتتاکم  422منصتوب ميگردنتتد . واکنتون بتتيش از 
ظ آنهتتم نستتبت زنتتان بمتتردان شتتاغل  ودراداره متتدعی العموميتتت اشتتغال کتترده انتتد ولتتی بتتا وصتت

بيشتتتر متتی استت ودرقستتمت وکالتتت متداف  مشتتارکت زنتان  (22يتك بتتر)امورقضتائی کمتتتر از 
الی  7/4باشد ودر حدود   د . نده تشکيلی می پاريسي را زنان و

که عده ی ازبتانوان تحصتيل کترده حقتوق قضتائی بته عنتوان قاضتی بته استتخدام د نتيجه اين ش
وزارت دادگستتری درآمدنتد وعتتده ی ديگرنيتز بتته عنتوان وکيتل دادگستتتری )) وکيتل متتداف  (( 

اداره ی متدعی العموميتت کيفتری وجزائتی مشتتارکت مشتاور حقتوقی ويامتدد کتار اجتمتاعی در
 وهمکاری نمودند . 

ه داشتت لتيکن بعدازتصتويب قتانون  هوری اسالمی درايران ادام اين وض  تا استقرار رژيم جم
اساسی که بموجب آن صفات وشرايط قاضتی  بتق متوازين فقهتی بوستيله ی قتانون معتين متی 

ن ازمنصب قضتا محتروم هستتند وبخصتوص درفقه اماميه که زناورا عنايت بقول مشهبشود و
که صريحاً اعالم  74/0/57با درنظرگرفتن قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری مصوب 

قضتتتات ازميتتتان متتتردان واجتتتد شتتترايط انتختتتاب متتتي شتتتوند وزارت دادگستتتتري داشتتتته استتتت 
نتد ازاستخدام بانوان به عنوان قاضي ممنوع گرديد وبه قضات زني كه سابق استخدام شتده بود

ه هتاي ديگتر منتقتل  كارقضائي بمعني واقعتي كلمته ارجتاع نشتد وبيشتتر زنتان  بته وزارت خانت
شتتدند ويتتادراداره ي سرپرستتتي محجتتورين ويادرستتاير قستتمتهاي كتته جنبتته ي قضتتائي نتتدارد 

 مشغول به كارشدند . 
هـ .د ورود بانوان به سازمان قضائي  7343اما درافغانستان كشورعزيز ما تا پيش از سال 

افغانستان  بق موازين فقهي وعرف حاكم برجامعه اصالً مورد بح  نبود تتا آنزمتان دختتران 
در رشتتته شتترعيات وحقتتوق وارد دانشتتگاه كابتتل نشتتده بودنتتد وزنتتان تحصتتيل كتترده دريتتك يتتا 

بته تصتويب  7343هردورشته م كور وجود نداشت پس ازآن كه قانون اساستي جديتد درستال 
هتتـ . د  تاستتيس وبتته فعاليتتت آغتتاز كتترد      7345ميتتزان بتترج  00رستتيد وستتتره محكمتته در

هاي بعتتدي  نخستتت دختتتران تحصتتيل كتترده دررشتتته حقتتوق پتتا بعرصتته وجتتود گ اشتتتند ودرقتتدم
د التحصتتيل صتتنوف  الد آقتتاي عبدالستتتار ستتيرت  70دختتتران فتتار آرام آرام دراثتتر ستتعي وتت

محمتد ظتاهر شتتاه  ليسانسته دانشتكده شترعيات دانشتگاه كابتل كته بته ستمت وزيتر مشتاور دولتت
پادشاه وقت افغانستان استتخدام شتده بتود وارد دانشتكده شترعيات دانشتگاه كابتل گرديدنتد وپتس 
ن هتم قطتاران ختود كته از دانشتكده  ازبدست آوردن مدرك تحصتيلي دانشتكده شترعيات درضتم
د التحصتيل شتده بتود نتد بته ستازمان قضتائي واداري  حقوق وعلتوم سياستي دانشتگاه كابتل فتار

ه هتم اكنتون تعتداد ومدعي ال عموميت افغانستان ج ب واستخدام گرديدند ومشغول به كارشدند ك
 وچتته در ستتاحه اداری چتتی در بختتش قضتتائی قضتتات زن شتتاغل درسيستتتم قضتتائي افغانستتتان

يتك هتتزار زن تحصتتيل كتترده دررشتتته حتتدود نظربته امتتاري كتته ستتتره محكمته نشتترنموده شتتايد 
 حقوق وعلوم سياسي وشرعيات باشند .  
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هکارارائه داده اند درکشور مجالف کاران و رمان جوان وبانوان ودختران گنا
هر روز  هانی دوم شرکت بانوان درمحاکم جزائی  فرانسه بعداز خاتمه ی جنگ ج

بانوان نه روبه افزايش گ اشته است تا جائيکه به عقيده ی جرم شناسان کشور م کور 
همکاری نمايند . بلکه اين  د مردان درمحاکم جزائی مشارکت و فقط می توانند دوشادو
هستند که دررسيدگی بجرايمی نظيرفحشاء زنان وتبهکاری کودکان  هم دارا  هنررا 
هند  مسايل وموضوعات وعلل ارتکاب جرم را دقيقتر موردتجزيه وتحليل قرارد

های ارتکاب جرم آ شنائی يابند ومجازات يا اقدامات تامينی وتربيتی وزودتر به انگيزه 
 . تناسبتر ی درحق مرتکب تعيين کنندبازدارنده ی بهتر وم

و  به استخدام  هرچند قوانين مرب درقوانين کشور ايران نيز دردوران پيش ازاقالب 
قضات وسازمان قضائی دادگستری حکم خاصی درخصوص ممنوعيت بانوان 

داشت م  الوصظ با توجه به اصول ومبانی فقه شيعه که ازاشتغال به امردادرسی ن
بانوان را بق قول مشهور ازقاضی شدن ممنوع کرده است وباعنايت به اعتقادات 
ها بانوان اين  هبی وعرف وعادت موجود درجامعه ی ايرانی سال خاص اجتماعی ، م 
کشور از شرکت در امرقضاوت وداوری خودداری می کردند ووزارت دادگستری 

ی خود ازاستخدام آنان بعنوان کارمند قضائی امتناع می ورزيدند  نوبه    يران نيز بها
درسالهای اخيربا توجه به وض  سياسی ، اجتماعی خاص موجود درکشورايران 
استقبال بانوان تحصيل کرده ی حقوق برای استخدام دردادگستری واشتغال به امرقضا 

 وبه ی خود دراين راه قدمهای برداشت . افزونترگرديد وزارت دادگستری نيز به ن
 محدودیتهاي قضات محاكم

همانطوري كه قانون امتيازاتي براي قضات قايل گرديده است وظيفه آنان ايجاب مي 
هات مختلظ محدوديتهاي دامنگير شان باشد ومسئوليت شديد تري را در  نمايد كه ازج

هستند بپ يرند . ومحدوديته  اي مت كره عبارت اند از : برابر اختياراتي كه دارا 
 محروميت ازفعاليتهاي سياسي :  -7

مقام قضا بيطرفي كامل را ايجاب مي كند و بعاً فعاليتهاي سياسي مان  اين بيطرفي 
مي باشد نتايج بدي كه از شركت قضات درفعاليتهاي سياسي بدست آمده قانونگ اررا 

ز اقدامات سياسي وشركت برآن داشته كه بطورعام اين قشر از كارمندان دولت را ا
( ق ، ت ، 02دراحزاب وجمعيتهاي وابسته محروم نمايد بهمين جهت است كه ماده )

ماده )5ص قوه قضائيه بطور اعم وفقره ) ظ قضات 772(  ( ق ، ا بطور اخ
ه را دراثناي تصدي وظيفه قضاء از عضويت دراحزاب سياسي  واعضاي ستره محكم

ماده )ممنوع قرارداده است . ودرعين زما ( ق ، ت ، ص قوه قضائيه قضات را 07ن 
از اشتغال به مشاغل ديگر دراثناي تصدي وظيفه محروم ساخته است وقانونگ ار فقط 
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د قضات دراثناي تصدي وظيفه قضارا از اين امر استثنا نموده  شركت درامر آموز
 است . 

ت ورنه رويهمرفته اين ممنوعيت منحصر به مواردي است كه درفوق اشاره شده اس
قضات ازحقوق سياسي محروم نمي باشند از جمله مي توانند درانتخابات پارلماني 
هاي انتخابي شركت نمايند وحتي به عضويت قوه مقننه انتخاب شوند  وساير انجمن 

هم باشد  وبهرحال قاضي نمي تواند درعين حال عضو قوه مقننه 
 محدوديت ازلحاظ محل خدمت :  -0

انان مساله محلي بودن قاضي گرفتاريهاي را براي بنابرنظريه ي بعضي حقوقد
سازمان قضائي بوجودمي آورد ، كسانيكه درشهري ، متولد شده رشد كرده ، دوستان 
هد آمد كه  واقوامي دارند  بعاً عالقه وگرايشي به سمت فاميل واشنايان بميان خوا

هي تصور براين است كه قاضي درچنين فضاي اجتماعي ازبيطرفي خارج گ ردد گا
هائي شده كه درجريان محاكمه  هم محلي بودن قاضي دستاويزي براي آن ودرمواردي 
محكوم شده اند واين محكوميت را نتيجه ي سوابق خود با خويشان خود با قاضي 

 داشته اند . 
ولي با تاسظ كه ق ، ت ، ص قوه قضائيه اين مطلب را درنظر نگرفته وازآن به 

ويا محلي نبودن قاضي بحثي بميان نيآورده وفقط  سادگي عبور كرده وازمحلي بودن
( خود ت كرداده است اينكه : قاضي  ور عادي قبل از سه سال تبديل شده 24درماده )

داليل موجه كه  رف قناعت ستره  د با ارائه ي نمي تواند مگر به اثرتقاضاي خود
هرسه ه واق  گردد ويا حسب لزوم ديد اداره تبديلي قاضي  ور عادي  سال  محكم

درماه حوت صورت گرفته وازآغاز سال بعد ناف  مي گردد . (( گرچه ناگفته نماند كه 
هم بح  فراوان است بعضي مي گويند قاضي بايد واجد  دراساس قاعده ومحدوديت 
شرايط وصاحب مكارم خالقي باشد محل دراوتاثير ندارد واگر قاضي آدم بد باشد 

ينكه درمحل آشنا ممكن بيشتر خود را مقيد كند محل اشنا وغير آشنا چه فرق مي كند ا
 ودرحاليكه درحوزه ومحل تازه وبدون سابقه خود را آزاد احساس كند . 

 محدودیت قاضي ازاشتغال به پیشه ي وكالت
هوري سالمي ايران بموجب قانون صاحبان رتبه   ها ازجمله جم دربعضي ازكشور 

تظر خدمت مي شوند دراخرين حوزه هاي قضائي كه به تقاضاي خود باز نشسته يا من
ي كه قبل از باز نشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مينموده اند تا سه سال حق 
هند داشت بدليل اينكه غالباً قضات مورد احترام  اشتغال بوكالت دادگستري را نخوا
هستند واين مصروفيت وحسن شهرت ممكن است انگيزه ي باشد  و رف توجه جامعه 

همكاران براي  انصراف ازخدمت قضايي واشتغال بوكالت وازسوي ديگر ممكن است 
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قاضي    باز نشسته درمقام مراجعات وي سوابق دوستي را ملحوظ دارند وچنين 
حالتي به بيطرفي قاضي محكمه مضر باشد به اين مناسبت قانون اين محدوديت را 

و  مي شود كه خود پيش بيني كرده است ولي اين محدوديت اوالً به قضاتي مر ب
و لب كناره گيري از شغل قضائي باشند بنابراين شامل كساني كه برحسب قانون  دا
ودرسن تعيين شده اجباراً باز نشسته مي شوند نميگردد . ثانياً اين محدوديت موقت 
است فقط به مدت سه سال حق اشتغال به وكالت را درآن محل ندارد ثالثاً مورد شامل 

هند نميگردد زيرا تصريحي درمورد استعفا كساني كه از خد مت قضائي استعفا مي د
ما درقانون تكيالت وصالحيت قوه قضائيه وسايرقوانين ما چنين  نشده است وا

( ق ، ت ،ص قوه قضائيه كه 07صراحتي درين باره باشم نمي خورد فقط درماده )
وانند درمدت تصدي پيش از اين نيز بدان اشاره شد چنين ت كر بعمل آمده قضات نمي ت

ه  وظيفه قضا به مشاغل ديگري اشتغال ورزند . اشتغال قضات درباره تدريس برنام
 هاي ستاژيران قضائي ازحكم م كور مستثني گرديده است . 

 تشریفات رسیدگي مرحله ي استینافي
ه درمرحله استينافي شروع شود شرايط وتشريفاتي الزم است كه   براي اينكه محاكم

مرحله رعايت گردد ومن آن شرايط را بگونه ذيل مورد مطالعه وبررسي بايد درين 
هم .   قرار مي د

 شرايط استيناف خواستن از احكام : 
ه دعوي درمرحله بدوي شرايطي وجود دارد كه بايد  همان  وركه براي اقام
درموقعش رعايت گردد براي استيناف خواستن نيز شرايطي درقوانين مربو  مقرر 

هريك درموقعش مورد توجه قرار گيرد . پيش از اينكه به ذكر گرديده است  كه ناگزير 
شرايط مورد نظر بپردازم الزم به ت كر مي دانم كه عنوان فوق يعني شرايط استيناف 
خواستن ازاحكام كه من آنرا دراين نوشتار عنوان بح  خود قراردادم درمتن ق ، ا ، م 

هاي م حاكم تحتاني را بخود اتخاذ نموده ودر ،م عنوان شكايات واعترا  برفيصله 
هي  هي وتقاضاي مرافعه خوا فصل نهم ، ق ، ا ، ج موقت به نام اجراءآت مرافعه خوا

ه ابتدائيه  معنون گرديده است .   عليه فيصله محكم
بخوبي روشن است كه قانونگزاران افغانستان اصطالحات قانوني را درحوزه قضا 

يانا ، درساحه امور جزائي زير عنوان اجراآت بصورت يكسان بكار نبرده اند اح
هاي محاكم  هي ودرساحه امور مدني ازشكايات واعترا  برفيصله  مرافعه خوا
الح محكمه  الحيت قوه قضائيه اص تحتاني نام برده اند ودرقانون شكيالت و
استيناف را بكار گرفته اند وآن را مرج  قانوني دانسته اند كه قضايا رادرمرحله 
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هد پيش ازاين همين ثانو هيت مورد رسيدگي وانفصال قرار مي د ي از لحاظ شكل وما
ه اليت را باخود داشت .   مرج  عنوان رياست محكم

هن انسان متبادر مي گردد ،  رويهمرفته ازعنوان شرايط استيناف احكام دومطلب ب 
 يكي اينكه درقدم نخست دراين راستا درخواست استيناف تقديم شده باشد . 

ظ استيناف خواه در محاكمه ي مرحله ي نخستين شركت كرده باشد دي گراينكه شخ
بنابراين مدعي ومدعي عليه اعم از اينكه  رف اصلي باشند ياوارد ميتوانند استيناف 
ها مثل ورثه ، منتقل اليه ووصي حق استيناف  و بيعي است كه قائم مقام آن هند  بخوا

هي دارند بدليل اينكه خود شان دردعو ها خوا ي ابتدائي شركت داشته اند يا جانشين آن
 شده اند. 

نخست ازباب مقدمه مت كر بايد گرديد كه مساله استيناف احكام در باب سوم قانون 
اصول محاكمات مدني با عنوان  اجراآت درمحاكم فوقاني ودرفصل اول قانون م كور 

هاي محاكم تحتاني مورد بررسي  قرارگرفته با عنوان شكايت واعترا  برفيصله 
وشكايت واعترا  يك حق تلقي گرديده وسپس بيان گرديده كه ازاين حق چه كسي 

 مي توان استفاده كرد بدين ترتيب : 
شكايت واعترا  عبارت ازحق محكوم عليه غير قان  از فيصله محكمه تحتاني است 

ه از محكمه بالتر مطالبه م ي كه با تقديم شكايت عليه اجراآت قضائي محكمه حاكم
ه درديگر  الف آنا الحظه مي فرمايند قانونگزاران كشور ما بر همانگونه كه  گردد 
ها متداول است دراين بخش مصطلحات غير متداول را بكار گرفته بجاي  كشور 
همه جا بحي  شيوه وعرف قانونگزاران پنداشته مي  صطالح استيناف احكام  كه در

واعترا  مورد بح  قرار داده اند شود شيوه وراه ورسم ديگري را با نام شكايت 
 وبه محكوم عليه غير قان  حق داده اند اينكه : 

مي تواند عليه احكام صادره محكمه حاكمه ناحيوي ، شهري ، ولسوالي  -7
 والقه داري به محكمه اي فوقاني شكايت واعترا  نمايد . 

هاي محاكم واليات كه بصورت  -0 مي تواند عليه احكام صادره اي ديوان 
و  ستره محكمه شكايت واعترا  ابت هاي مرب دائي حكم صادر نموده است به ديوان 

 تقديم نمايد . 
وبه څارنوالی مدني درصورتي كه درقضيه مورد نزاع بحي  مدعي يا مدعي عليه 

ماده ) ( ق ، ا م ،م حق داده شده تا عليه احكام 352شركت كرده باشد نيز به اساس 
 محكمه تحتاني اعترا  نمايد . 

هائي وقطعي محاكم  ظ شاكي وغيرقان  اعطاي حق گرديده تا احكام ن وحتي به شخ
هد .   تحتاني را درموارد ذيل مورد شكايت واعترا  قرارد
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 درصورتي كه درتطبيق احكام قانوني خطا صورت گرفته باشد .  -7
 درحاليكه درتاويل احكام قانوني خطا بوقوع پيوسته باشد .  -0
 ي دراجراآتبطالن عار  شده باشد . به دليل صدور حكم غيرقانون -3

ر  را به حي  شرايط 350وقانون اصول محاكمات مدني درماده) هفت ش ( خود 
 اساسي شكايت واعترا  بدينگونه برشمرده است . 

 فيصله محكمه تحتاني داراي صفت حكم باشد .  -7
 محكوم عليه به فيصله صادره محكمه تحتاني ابراز رضايت نكرده باشد .  -0
 عترا  بداخل ميعاد قانوني صورت گرفته باشد . تقديم ا -3
الحيت رسيدگي فيصله صادره مورد شكايت راداشته  -4 ه اي فوقاني  محكم

 باشد. 
سند جداگانه اي  كه حق اعترا  محكوم عليه را ساقط كرده باشد موجود  -5

 نباشد . 
ه اي  -5 ها به محكم اعترا  ازجانب مدعي ، مدعي عليه يا ممثل قانوني آن

 قديم گرديده باشد.فوقاني ت
محكوم عليه به عدم تطبيق واجراي حكم محكمه تحتاني رضايت نداده باشد از  -1

هي  ر  اول استيناف خوا هن است كه دادخواست ويا مطالبه ش ه گفته آمديم مبر آنا
شناخته مي شودكه  بداخل ق ، ا ، م ، م افغانستان با واژه شكايت دراعترا  تعبير 

تقديم ورق مخصوص بنام عريضه كه فرم وشكل  شده است واين مطالبه ضمن
يكنواختي دارد وبهمين منظور تهيه وچاپ شده است صورت مي گيرد واين عريضه 
وبه بيان ديگر داد خواست مستقيماً به محكمه فوقاني يا محكمه حاكمه تقديم مي شود 
ظ غير قان  مي تواند درآن  وپارچه ابالد حكم ورق مخصوص ديگري است كه شخ

هد  عدم قناعت خود را برحكم محكمه شهري ناحيوي ، ولسوالي والقه داري ت كر د
واين امربه مثابه عريضه شكايت دراين عرصه مي باشد شاكي ومعتر  بايد شكايت 
د آن يكماه  ا صدور حكم وبال خود را بداخل ميعادي كه قانون مقرر داشته و ازتاري

قديم بدارد . واز دفتر محكمه رسيد مبني مي باشد به محكمه فوقاني ويا محكمه حاكمه ت
بروصول شكايت واعترا  اخ  نمايد، شاكي ومعتر  بدون ع ر موجه نمي تواند 
شكايت واعترا  خود را درخارج ميعاد قانوني تقديم نمايد . وچنين شكايت 

 واعتراضي به تقديم كننده اي آن برگردانده مي شود . 
يد شود كه ازكدام حكم شكايت واعترا  درعريضه حاوي شكايت واعترا  بايد ق

دارد واين شكايت واعترا  بكدام محكمه  سپرده مي شود وحكم مورد اعترا  
داليلي مبني برعدم صحت فيصله  ازكدام محكمه صادرشده است وچه اعتراضات 
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وجود دارد وفشرده اي فيصله مورد شكايات واعترا  ازچه قراراست وشاكي چه 
رد با توضيح شهرت شاكي واعترا  كننده ودرضمن فهرست مطالبه يا اعترا  دا

 اوراق  واسنادي كه توام با شكايت واعترا  است تقديم گردد . 
ها بيان شهرت شاكي يا اعترا  كننده را مت كر گرديده ومتعر  اين  قانونگزار تن
هد بود نگرديده است شايد به فورم وشكل  مطلب كه محل سكونت شاكي دركجا خوا

طبوع كه از سوي شاكي صورت مي گيرد اكتفا كرده است چه درقسمت عريضه م
پيشاني عريضه مطبوع شهرت مكمل عار  سكونت ومحل اقامت اوتوضيح گرديده 
كه بايد درجريان نوشتن متن عريضه وشكايت خانه پوري گردد تا بيانگر شهرت 

د وپس از كامل شاكي باشد ورنه شكايت بالاثر مي ماند وبه جريان گ اشته نميشو
هد شد مگراينكه قبل از انقضاي مدت استيناف  هي اورد خوا انقضاي مدت استيناف خوا

 واستيناف خواه عريضه مطبوع متن شكايت خود را تكميل ويا تجديد نمايد . 
( ق ، ا ، م ، م بايد به داخل 321ناگفته نماند كه شكايت واعترا  درج شده درماده )

 م گردد . دونسخه به محكمه فوقاني تقدي
 نواقص موجب توقیف یا تعطیل درخواست استنیاف

ه دردرخواست استيناف امضاء استيناف خواه منعكس نشده باشد ويا نسخه  چنانا
هزينه ويا محصول  هاي توأم با درخواست به تعداد كافي فرستاده نشده باشد ويا تمام 

ه دادگاه استينافي تاديه نشده باشد چنين درخواستي ماده  دولتي محاكم به اساس حكم 
كايت يا وبه شاكي ويا معتر   براي تصحيح ش( ق ، ا، ج ، م متوقظ مي باشد320)

هلت داده مي شود  . اعترا  م
هي شده  آثاري مرتب  هش خوا بردرخواست استينافي نسبت به حكمي كه ازآن پژو

 مي گردد كه درذيل توضيح داده ميشود : 
ز ي مراحل مقدماتي شكايت  -الظ : واعترا  استيناف خواه رئيس جلسه بعدا

قضائي درمرحله ي رسيدگي به شكايت واعترا  با توجه به احكام فصل سوم باب 
دوم ق، ، ا ، م ، م تدابير الزم را درجهت تامين نظم جلسه قضائي اتخاذ مي نمايد 
هويت   رفين دعوا از سوي منشي محكمه ومعرفي  وبعداز بازگشائي جلسه ومعرفي 

الن موضوعات ذيل مي پردازد :  هيآت قضائي  وڅارنوال مدني به ا
 نوع قضيه مورد رسيدگي .  -7
 معرفي شاكي يا معتر  .  -0
 معرفي محكمه ي كه عليه فيصله آن اعترا  صورت گرفته .  -3

اثرديگري درخواست استينافي انتقال دعوي ازمرحله نخستين به مرحله  -ب :
رد ه ابتدائيه فا ه  استيناف است يعني قاضي محكم از رسيدگي ميشود وقضات محكم
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هردورا دارد  هيتي وحكمي  استيناف برسيدگي اشتغال پيدا مي كنند اين مرحله جنبه ما
 بنا البد محكمه فوقاني دراين زمينه به اجراآت ذيل متوصل ميشود : 

هنگام رسيدگي قضيه نظربهداليلي كه توسط جانبين يا شاملين ديگر قضيه  -7 در
هاي كه ازآن ارائه گرديده است .  ه ابتدائي دربخش  قانونيت ومدلل بودن فيصله محكم

ها شكايت بعمل نيآمده ) هاي كه عليه آن ونيز دررابطه اي  1(7شكايت شده ودربخش 
 اشخاصي كه شكايت تقديم نموده اند ارزيابي مي كند . 

                                                      
( ق ، ا ، م ، م وآئتتين دادرستتي متتدني جمهتتوري استالمي ايتتران 393( متتاده )7( فقتتره )7) 1

برعكس مطلب فوق اشعار مي دارد محكمه ي  استيناف به قسمتي ازحكم اتبدائي رسيدگي مي 
نمايتتد كتته متتورد استتتيناف قرارگرفتتته استتت وحتتق نتتدارد بتته قستتمتهاي ازحكتتم نخستتتين كتته ازآن 

اهي صورت نگر  فته رسيدگي نمايد . استيناف خو
اهد قبالً بايد ارزيتابي نمايتد كته  بنابراين كسي كه ازحكم بدوي ناراضي است واستيناف مي خو
اهتد واالاگرقستمتي از حكتم برعليتته  اگتر تمتام آن حكتم برضترر اوستت ازتمتام آن استتيناف بخو
اهتتد زيتترا اگتتر درمتتورد اخيتتر بطتتور كلتتي استتتيناف ازهمتتان قستتمت استتتيناف بخو  اوستتت فقتتط 
اهي كند محكمه استيناف به تمام جهات دوسيه رسيدگي مي نمايد وحق دارد مثالً اگتر درآن  خو

 0ج  541قسمت هم كه به نف  اوحكم صادرشتده تجديتد نظتر نمايتد . آيتين دادرستي متدني ص 
 داكتر يد جالل مدني . 

 درارزيابي همه جانبه قضيه محكمه تاب  داليل شكايت كننتده واعتترا  اونمتي باشتد -7
دهد .  ا  را وسيله ي  رسيدگي قرارمي   وفقط اعتر

اصتتول محاكمتتات متتدني  391و 395و  395و  394محكمتته فوقتتاني پتتس از رعايتتت احكتتام 
هاي ذيل مي باشد :  الحيت  درمرحله اي نهائي داراي 

درصتتورتي كتته فيصتتله محكمتته تحتتتاني بتته بطتالن مواجتته باشتتد قضتتيه را بتته محكمتته  -7
دهد . يصالح به منظور رسيدگي مج  دد ارجاع مي 

درصورتي كه فيصله محكمه تحتاني نقض گتردد محكمته فوقتاني حكتم جديتدي انشتاء  -0
 مي نمايد. 

ودرصورتي كه ضرورت مفتضتي ارجتاع فيصتله بته محكمته حاكمته بمنظتور گترداري داليتل 
دهد .  ه ارجاع مي   واجراي تحقيقات مزيد باشد قضيه را به محكمه حاكم

تحتتاني مواجته بته بطالن ونقتض نباشتد وفقتط نقتايظ درصورتي كه فيصله محكمته  -3
شتتكلي يتتا اشتتتباهات ستتهو وخطتتا دراعتتداد وارقتتام درآن رونمتتا شتتده باشتتد چنتتين فيصتتله محكمتته 
تحتتاني تحتت چنتتين شترايطي ازستوي محكمتته اي فوقتاني نقتض وبا تتل نميگتردد بلكته صتترف 

الح آن به محكمه تحتاني اعاده مي گردد .   جهت استدراك نقصان وا
رصتتورتي كتته  درنتيجتته غتتور وارزيتتابي ودقتت الزم مطابقتتت فيصتتله محكمتته اي د -4

 ابتدائيه با قانون هويدا گردد محكمه فوقاني به تنفي  فيصله ابتدائي وتائيد آن اقدام مي نمايد . 
ود كرد كه محكمه استيناف نمي تواند به دعاوي رستيدگي  رويهمرفته اين مطلب را نبايد فرام

نخستين مطرح نشده باشد به اين معني كه حتداكثر استتيناف دعتاوي استت  كند كه درمرحله اي
كتته بتتدوا رستتيدگي شتتده باشتتد ونميتتتوان ازآن تجتتاوز كتترد زيتترا تجتتاوز ازآن يعنتتي رستتيدگي 

( ق ، ا ، م ، م 475استينافي بدون  ي مرحله بدوي كه اصوالً  ممنوع ميباشتد چناناته متاده )
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ه محكمه رابه بطالن مواجه مي سازد   مواردي كه فیصل
 وان خا رنشان ساخت : آن موارد را به قرار ذيل مي ت

 درحاليكه فيصله فاقد اركان اساسي قضا باشد .  -7
 درحاليكه يكي از رفين دعوي براي مخا صمه صالحيت نداشته باشد .  -0
درحاليكه فيصله به شكلي صدور يابد كه يا محتمل الثبوت نباشد ويا با  -3

 واقعيت عيني مدعي به درمخالفت جلوه كند . 
الحيت صادر گرديده باشد موارد فيصله از رف هييت قضائي ف -4 اقد 

الن روبرو  چهارگانه فوق ازجمله مواردي است كه فيصله مورد رسيدگي را به ب
 مي سازد . 

 موارد نقض فيصله : 
ماده ) ( ق ، ا، م ، م موارد ذيل را ازجمله موارد نقض فيصله 422مطابق حكم 

 مي توان احصاء كرد : 
 د داليل باشد . اينكه فيصله مدلل نبوده بلكه فاق -7
هميت مي باشد درفيصله بيان  -0 حالتيكه براي روشن شدن قضيه داراي ا

 وتوضيح نگرديده باشد . 
 اليل مندرج فيصله با حالت قضيه مطابقت نداشته باشد .  -3
 احكام قوانين درفيصله بصورت درست مورد استفاده قرارنگرفته باشد .  -4
ه به ترك خصومت صادر به علت عدم حضور مدعي درجلسه قضائي فيصل -5

 شده باشد . 
الحظه برسد كه بنابر قانون موجب نقض  -5 هاي ديگر در فيصله ب تخطي 

 فيصله شده بتواند . 
هاي محاكم تحتا هرگاه فيصله  ح  به ياد داشته باشيم كه  ني درپايان اين مب

وقاني به تائيد پنداشته شود صورت تائيد به محاكم فدرپيشگاه محاكم فوقاني سزاوار
 . شكل قرار انشاء مي گردد

ه اي فوقاني مبني بر نقض فيصله به شكل قرارصادر گرديده  ونيز تصميم محكم
 وحاوي مطالب ذيل مي باشد : 

                                                                                                                                
ه ا ستيناف ويا به تعبير ديگر محكمته فوقتاني نمتي توانتد بته درين باره تصريح ميدارد كه محكم

صتتورت مستتتقيم بتتدون فيصتتله محكمتته تحتتتاني بتته حتتل وفصتتل دعتتوي بپتتردازد . مگتتر اينكتته 
 درقانون  ور ديگري پيش بيني شده باشد . 

واين خود بيانگر همين مطلبي است كه درفتوق تت كرداده شتد وايتن يتك اصتل قتانوني غيرقابتل 
 انكار است .
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 تاريا ومحل اصدار قرار .  -7
 اسم محكمه صادركننده قرار .  -0
 تركيب هييت قضائي .  -3
 شهرت څارنوال مدني وشاملين رسيدگي قضيه .  -4
ظ تقديم كننده ا -5  ي اعترا  ويا شكايت . شهرت شخ
مه اي تحتاني .  -5  متن مختصر فيصله محك
ا  ارائه شده .  -1  متن مختصر شكايت يا اعتر
ه .  -2  توضيحات اشخاص شامل رسيدگي قضيه درمحكم
ه .  -9 مه دعوي مدني ونتيجه گيري محكم  اسباب تحريك واقا

ه .  -72  قانون مورد استناد محكم
 ه . تصميم هييت قضائي مبني بر نقض فيصل -77

عالوه به رعايت مراحل فوق ال كر  ناگفته نماند كه قرار محكمه اي فوقاني
درصورت نقض فيصله وضرورت احاله ي آن بررسيدگي مجدد بايد متضمن تصريح 

 1مطالب ذيل نيز باشد .
 حالت قابل توضيح قضيه .  -7
 اليل اثبات قابل مطالبه .  -0
مه اي تحتاني انج -3  ام مي يابد . بنابر اجراآت ديگري كه درمحك

ه اي تحتاني  ه اي فوقاني مبني بر نقض فيصله محكم وچنين قراريكه ازسوي محكم
صدور يافته باشد قطعي شناخته مي شود وشكايت نسبت به آن پ يرفتني نمي باشد . 
ه اي تحتاني بوقوع پيوسته  الن يا نقض فيصله محكم متن قرار م كور كه مبني بر ب

شده ناگزير به صورت حتمي مورد تطبيق قراربگيرد ودرآن بررسي مجدد قضيه امر
ر  قرارمحكمه  ه اي تحتاني دراثناي صدور حكم به پيروي بدون قيد وش منتهي محكم

هرگاه 45( ماده )0اي فوقاني بنابر فقره ) ( ق ، ا ، م ، م ملزم ومجبور نمي باشد 
ه اي كه به رسيدگي شكايت  شكايت ويا اعترا  شاكي ومعتر  نزد محكم

داليل رد شكايت ويا عترا  وا ه اي فوقاني عترا  مكلفيت دارد مردود باشد محكم
هد .   را درقرار خود بصراحت بايد توضيح د

و  به شكايت واعترا   هيم اينكه : احكام مرب هد بود كه ت كر بد بي مناسبت نخوا
هاي قضائي صادره بر احكام  هائي محاكم تحتاني وقرار  هاي غيرن عليه فيصله 

ها ماده )وقرار هائي محاكم تحتاني نيز تطبيق مي شود   ( ق ، ا ، م ، م.405ي ن
                                                      

 ( ق ، ا ، م ، م . 423( ماده )7) 1
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هرگاه نسبت به يك قضيه تبديلي محكمه صورت گرفته باشد ويا به تعبير ديگر 
الحيت فيصله قضيه برحسب احكام قانون از يك محكمه به محكمه ديگر تفويض 

ه اي ح اكمه يا برياست شده باشد اعترا  يا شكايت عليه فيصله صادره به محكم
اليتي كه محكمه اي صادركننده اي حكم درحوزه اي قضائي آن قرار  ه اي  محكم

 داشته باشد تقديم مي شود . 
دامه دارد                                                                   ا

 
 
 
 
 

 لیکونکی : ډاکتر صالح بن حسین العاید
 ل حسامی ژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګ

 

  په سالمی هيوادونوکی د غيرمسلمانانو حقوقپه سالمی هيوادونوکی د غيرمسلمانانو حقوق
(1) 

 څلورم : دعدالت حق :
سپيڅلی او سترڅښتن تعالی )ج( دقيق موازين وضعه کړی دی اسالم ،دعدل دين دی.

خلا عدالت وکړی او دظلم او استبداد په لمن کی له غورځيدو څخه په امان کی  ترڅو
 وی .

 فرمايی :
اهه )او آستمان  هغته ) پرځمکته بانتتدی ( او اپوريتت  ژبت يښتی يتتی دی تته کتتړی دی )هللا ( 

   ( تله )ميزان 
وم دعدل پر ځمکه ددی لپتاره چتی تيتری ونته کتړم پته ميزان،تلته  )دعتدل کتی () او کت

وم ميتزان )يعنتی معامله په راستتی ستره وم وزن پته انصتاف ستره اومته کمت ( او برابتر
وم په تول کی ( )درحمن سورت )  ((آيتونه9-8کمی مه ک

 بيا فرمايی :
داليلو او نازل  اهه ) خامخا په تحقيق ليږلی مو ووخپل پيغمبران سره له ښکاره   ژب

هغوی سره کتاب او ميزان ، تله ) خلا کړی مو  له   دعدل قواعد ( د دی لپاره چی 
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هغی کی سخت   هغوی سره مواو سپنه ليږلی ده چی په  په انصاف باندی ودريږی اوله 
ګټه ده او ترڅوهللا )ج( پوه شی چی څوک په پټه دی او د ده له لپاره  وخطراو دخلک

پيغمبرانو سره مرسته کوی ، په رښتيا سره چی هللا )ج( بريالی غښتلی دی .( ) دحديد 
 ( آيت (14سورت ، 

هرحال کی  په دی ترڅ کی څښتن تعالی )ج( خلکو ته فرمان ورکړی دی چی په 
ده په خپل زيان او ياد ډيرونږدی کسانو په باانصافه وی ،  حتی که انصاف کول يی د 
 زيان منجرکيدل، څښتن تعالی )ج( فرمايی :

اهه : ای مومنانو ! اوسئ تل په انصاف سره محکم واله )خاص( د هللا لپاره  ژب
هدۍ ستاسی پرنفسونو وی ) چی زيان مو په کی وی ( يا )په(  هدان اګر که دا شا شا

ه )مشهود عليه او مشهود له ( غني يا فقير وی ، والدينو)موراوپالرستاسی ( ، که دغ
هوا) د نفسانی  وم د نوهللا )ج(  ډيرخيرغوښتونکی دی پردوی ) له تاسی څخه ( نومه ک
وم ) او له حقه مه تيريږم ! يا چی له حقه  خواهشاتو( متابعت کله ، چی انصاف ک

وم ، نو بيشکه  هللا ما واه وم يا  وم(.او که چيری ژبه واه هغه  عدول مه ک )ج( پر
وم خبردی .( دنسا  آيت -204 –سورت  ءڅه چی تاسی يی ک

هميشه دعدل او انصاف  همدارنګه څښتن تعالی)ج( پرخلکوواجب کړی ده چی 
 پربنسټ حکم وکړی . هللا )ج( تعالی فرمايی :

ماناتوته  هل دا اهه :) بيشکه هللا په تاسی )ای مومنانو( امرکوی د دی چی امانتونه ا ژب
ارم او  وم ، نو) هللا وسپ کله چی)ای قاضيانو!ای حاکمانو!( دخلکوپه مينځ کی حکم ک

هغه شئی ، کوم چی  امرکوی ، چی( په انصاف سره حکم وکړم ، بيشکه هللا ښه دی 
هغه سره )چی دامانتونو ادا او په عدل سره حکم کول دی (  پند درکوی تاسی ته په 

لو( ښه ليدونکی )عالم ( په پټواو بيشکه ، چی هللا ښه  اوريدونکی دی ) د ټولواقوا
ه   دی .( ) دنساء سورت   آيت ( 41 –ښکار

هغوی ګومارلی   چی تل عدل او انصاف وکړی ، حتی که عدالت يی د  همدارنګه يی 
 دښمنانو په ګټه او دخپلوانو، يارانو او دوستانو په زيان تماميده .

 څښتن تعالی )ج( فرمايی :
اهه:) ای مومنانو! دهللا ل هدان )اوسئ ( ژب پاره ) په حق باندی ( محکم والهاوسئ اوشا

اع  کوی تاسی دښمنی ديوه قوم په دی باندی ، چی  په عدل اوانصاف سره اونه دی ب
همدا )عدل( تقوی ته ډيرنږدی  عدل )انصاف( به ونه کړم ، عدل) انصاف وکړم ( 

وم !( بيشکه چی هللا ښه خبردا هغو دی او وويريږی له هللا )نوظلم مه ک ردی په 
وم يی .(  آيت .( 1 –)دمائده سورت  اعمالو چی ک
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هغوی يی  غيرمسلمانانو ته دپاملرنی يوه بله برخه دا ده چی اسالم د دی ترڅنګ چی 
خپلو دينونواو قوانينوته په مرافعه کی آزاد پری ايښيی دی ، داسالم شريعت ته د 

هال يی عدالت ته پهالسرسۍ کی د دوی او مسل مانانو ترمينځ په برابرۍ مرافعی پرم
 ټينګارکړی دی .

 هللا تعالی )ج( فرمايی :
ما  اهه : ) نوکه تاته راغلل نو د دوی په مينځ کی حکم وکړه يا له دوی څخه  ژب
ما وګرځوی ) او حکم ونه کړی ( نو له دوی سره به  وګرځوه اوکه له دوی څخه 

کوله ، نوحکم )  دوی تاته د هيڅ شی ضررنه رسوی . اوکه حکم )پريکړه ( دی
پريکړه ( وکړه د دوی په مينځ کی په عدل)انصاف( سره ، بيشکه هللا دوست ګڼی 

آيت  51-عدل کوونکی په حکم کی ) چی دوی ته ثواب  ورکوی (. ) دمائده سورت 
). 

همدارنګه که يو  غالکړ . دغلالس به پری شي .  که چيری کوم مسلمان ديو ذمی مال
غال همداسی به وشی . بيا که کوم مسلمان په ناحقه ذمی دکوم مسلمان مال  کړی ، 

سره په ذمی سړی يا ښځی تهمت )ق ف( ولګوی ، دق ف حد به پری اجرا شی 
هل ال مة فی الدولة االسالمية . ص ص  (. 10-29.)حقوق ا

 دڅښتن تعالی )ج( پيغمبر)ص( فرمايلی دی :
ا  من نار()  بران ی ، المعجم الکبير، حدي  ) من ق ف ذمياحد له يوم القيامة بسي

23113.) 
هرڅوک که په يو ذمی تورپوری کړی ، په عو  کی به يی د قيامت په  اهه : )  ژب

هل شی .( ه قماينه حد وو  ورځ داورپ
دتاريا پاڼوپه خپل ځان کی ، له غيرمسلمانانو سره دمسلمانانو دعدالت له 

ځای کی د دی ځلنده انځورونوڅخه روښانه اوځالنده لغتونه ثبت کړی دی . په دی 
 انځورونو يوه برخه نقلوو :

ه د بنی  ړی د عمه بن ابيرق په نام هغی جملی راغلی دی چی له انصاروڅخه يوه س له 
غالکړه . ګاونډی يی قتاده بن  ظفر بن حارث له قبيلی څخه ، دخپل ګاونډی زغره

وهه په کی  . وهه کی وه چی يوه اندازه ا هغه کڅ هغه درزله  نعمان نوميده . زغره په  د
وهه تری توئيدل ترڅوچی غل کورته ورسيده او  وهه کی  ، ا امله چی په کڅ

وهوليکه تری پاتی شوه.  دا
هغی وروسته يی زغره د زيد بن سمين په نامه يهودی سړی سره پټه کړه . له  له 
هغه سره يی ونه   عمه څخه  يی دزغری د پيدا کولو لپاره پلټنه پيل کړه ، خو له 

هغه اخيستی او نه تری خبردی موندله . پ ه دی ترڅ کی  عمه سوګند ياد کړچی نه يی 
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هغه دشپی راغلی اوزغره  هْو !په خدای )ج( سوګند ،  . د زغری خاوندانو وويل: ) 
هغه ترکوره پوری موندلی ده (. وهوليکه مو د وهی ده . مونږ تعقيب کړی . دا  يی 

هغه يی خوشی کړ او داو وه  هوليکه يی تعقيب کړه خو څرنګه چی سوګنديی وخ
هغه وويل :) زغره ماته  عمه بن  هغه يی ونيو. خو  ترڅود يهودی کورته ورسيدل. 
اهدی ورکړه . بنی ظفر،  هم په دی اهوند ش ابيرق راکړی ده ( ديهودويو شمير خلکو
د عمه قبيلی ، وويل: ) له مونږ سره دڅښتن تعالی )ج( پيغمبر)ص( ته والهشئ ( 

هغه څخه يی وغوښتل چی د والهل اوله آنحضرت ) ص( سره يی خبری وکړی او له 
دوی له کس څخه دفاع وکړی او زياته يی کړه ) که دارنګه ونه کړی زمونږ نفرتباه 
او رسوا کيږی او يهودی تبرئه کيږی .( آنحضرت )ص( په دی لټه کی شوچی يهودی 

 .(122-120مجازات کړی.) واحدی ، اسباب النزول، ص 
هغه کسانو دترټلولپاره چی هڅه يی کوله خوڅښتن تعالی )ج هۍ او د ( ديهودی دبيګنا

هغه تورن کړی آيتونه نازل کړل. دڅښتن تعالی )ج( په سپيڅلی کتاب  په ناځوانۍ سره 
کی دا آيتونه تلتالوت کيږی ترڅوعدالت دمسلمانانو دالری چاری په څيرباقی پاتی 

هغه شی او مسلمانان د ټولو خلکو سره که مسلمان دی يا غيرمسلمان ، په تعامل کی له 
 څخه انحراف ونه کړی ، څښتن تعالی)ج( فرمايی :

اهه:) بيشکه نازل کړی )ليږلی ( مودی تاته )ای محمده !( کتاب )قرآن ( په حقه  ژب
هغه  ريقه سره  سره د دی لپاره ،چی حکم وکړی )ای محمده !(دخلکوپه مينځ کی په 

يږه) دبی ګناهوسره( دخيانتګروله جانبه جګړه چی هللا )ج( تاته ښودلی ده !اومه ک
غواهه له هللا، بيشکه چی هللا ښه مغفرت کوونکی د) خطياتو(  کوونکی ، او مغفرت و

هغه کسانو له ) رفه( چی له دی )د اجراوثواب په انعام سرهډيررحم واال ( او د
هغه څوک هر  خپلوځانوسره خيانت کوی، جګړه مه کوه، بيشکه چی هللا نه خوښوی 

چی ډيرخيانت کوونکی ګنهګاروی . چی له خلکوڅخه)دا خيانت له شرمه( پټوی اونه 
يی پټوی ) نه شرميږی ( له هللا څخه حال داچی هللا )تل( له دوی سره دی ) په خپل 
هغه چی )هللا( يی نه خوښوی له خبروڅخه اودی  علم ( کله چی دشپی تدبيرونه تړی 

هغو)کارونو( چی دوی يی کوی م حيط) په علم او قدرت سره چاپيريدونکی( ، هللا پر
هغوکسانو چی)د( دوی له ) رفه( په دی دنيوی ژوند کی  ورم خبردارشئ! ای  وا
جګړه کوی ، پس څوک دی ، چی له هللا سره به د) دغو( خيانتګرو( ، له ) رفه ( 
دقيامت په ورځی کی جګړه وکړی ، بلکی آيا څوک دی ، چی) دقيامت په ورځی 

هيڅوک نه شته .()دنساء سورت وی وکيل) ساتونکی ( وی ؟ )به د د کی( بلکی 
 آيتونه.( 204-209،
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هغی کی  وهاندی له عمروبن عاص سره د قبطی کيسه تيره شوه . په  له دی څخه 
غلی  چی عمرودمصروالی  . زوی يی دمصرله قبطيانو څخه يوڅوک په قماينه را

همدی حال کی يی وويل : ) زه درئيسا ه او په  ه نو او لويانو له زامنوڅخه يم (. ووا
قبطی له ځنډ پرته مدينی ته حضرت عمربن خطاب )ر ( ته ورغی او شکايت يی 
هغه زوی راوغوښتل او قبطی ته يی قماينه  ورته وکړ. خليفه ، عمروبن عاص او د

 ورکړه او ورته يی وويل :
هل يی پای ته ورسول، عمر) هغه و ه ( څرنګه چی د  ه ر ( )درئيسانوداز وی وو

ه، ځکه چی زوی يی  ه پا )ګنجی ( سروو ورته وکتل اوويی ويل : )اوس دعمروپه 
هلی وم  هغه څوک چی زه يی و هلی يی ( قبطی وويل:)  دخپلپالرداقتدارله امله ته و
ه .( بيا حضرت عمر)ر ( ، عمروبن عاص ته وکتل او ويی ويل: ) ای  ه ومی وا

لا مرئيان کړی  هيسی دی خ هال را دی ، حال داچی ميندويی آزاد عمرو، له کوم م
 زيږولی دی ؟(.

هال  په دی ډول يوه بله کيسه ده چی دحضرت علی بن ابی  الب )ر ( دواکمنۍ پرم
د ده اويوه يهودی ترمينځ يوه شخړه پيښه شوه. دواهو قاضی شريح بن حارث کندی ته 

 مرافعه وکړه . کيسه په بشپړه توګه دشريح له خولی څخه په دی ډول ده :
هال چی حضرت علی )ر ( له معاويه )ر ( سره دجګړی لپاره روان شو، )هغ ه م

خپله زغره يی ورکه کړه. کوم وخت چی بيرته راستون شوزغره يی ديو يهودی په 
الس کی وموندله چی دکوفی په بازارکی يی پلورله . حضرت علی )ر ( وويل: 

هم پلورلی ده .( يهودی  )ای يهودی ، دازغره زماده . نه می تاته بخښلی ده او نه می
 وويل:) زغره زما مال دی او زما پ الس کی ده ( .

حضرت علی ر  وويل .) بايد زما اوستاپه مينځ کی قاضی ، قضاوت وکړی ( 
دواهه ماته راغلل. حضرت علی )ر ( می ترڅنګ  او يهودی می  مخی ته 

 کښيناست .
هم بخښلی(  حضرت علی )ر ( وويل:) دازما زغره ده ، نه می پلورلی ده او نه می 

قاضی يهودی ته وويل.)ته څه وايی ؟( ويی ويل:( دازغره زما مال دی او پهالس کی 
هو،  هد لری ؟( علی )ر ( وويل .) می ده .( شريح وويل!( ای دمومنانواميره ، آيا شا
هدی ورکوی چی زغره زما مال دی ( شريح وويل :) ای  زوی می حسن او قنبر شا

هدی صحيح نه ده حضرت علی )ر ( وويل:  دمومنانو اميره ، دپالر لپاره دزوی شا
هدی صحيح نه ده ! دڅښتن تعالی)ج( له  سبحان هللا ، دجنتيانو سړيو څخه ديوه شا
پيغمبر )ص( څخه می واوريدل چی ويی فرمايل: حسن او حسين د جنت  د ځوانانو 

م ی روايت ، ج  (343. ص 4سرداران دی .) دتر
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هغه پرضد يهودی وويل: دمو هم د منانو امير زه خپل قاضی ته راوستم اوقاضی يی 
هی ورکوم چی د  هی ورکوم چی داد حق او حقيقت دين دی او ګوا قضاوت وکړ! ګوا
څښتن تعالی)ج( څخه پرته بل رښتينی معبود نه شته او محمد )ص( د ده بنده او 

ی چی په شپه کی استازی دی او په دی ترڅ کی ای دمومنانو اميره ، زغره ستا مال د
 (.100،ص1ستا له سپرلۍ )مرکب( څخه ولويده او ماراواخيستله .() اخبارالقضاة ،ج

النه چال چلند له نوروانځورونو څخه يودادی چی يوه  له غير مسلمانانو سره د عا
ورځ اميرالمومنين عمربن عبدالعزيز)ر ( فرمان ورکړ چی غږدی وکړی : )ای ، 

هرچاچی ظلم شوی دی ، م ظ له خلکوڅخه يو سپين په  اته دی شکايت وکړی ( دحم
غواهم چی دخدای  ږيری ذمی پاڅيد اوويی ويل : ) ای دمومنانواميره ، له تا څخه  
)ج( کتاب اجرا کړی ( عمربن عبدالعزيزوويل: ) مګر څه شوی دی ؟ ( ويی ويل : 
هم  ا زوی زما ځمکه له ما څخه غصب کړی ده (.عباس  عباس دوليد بن عبدالمل
ناست  . عمربن عبدالعزيزوويل :) عباسه ، ته څه وايی؟ ( ويی ويل: د مومنانو امير 
هغه ماته بخښلی ده او په يوه ليا کی يی راته ثبت کړی ده .(  ما  وليد بن عبدال
عمروويل:) ای ذمی ، ته څه وايی !( ويی ويل:  ) ای دمومنانو اميره ، له تاڅخه 

ی( عمربن عبدالعزيزوويل: دخدای )ج( کتاب غواهم چی د خدای )ج( کتاب اجرا کړ
ملا له کتاب ) ليا ( څخه خورازيات دپيروۍ وهدی . ای عباسه ،  د وليد بن عبدال

 (.014، ص 54پاڅيږه او ځمکه يی بيرته ورکړه .) تاريا دمشق ،ج
 دا کارکړنه دپيغمبر)ص( له دی فرمودی څخه راپورته شوی ده :

هدا، او انتقصه  ، او کلفه فوق  اقته ، آو اخ  منه شيئاٌ بغير يب نفس )االمن ظلم معا
ة (.  ، فاناحجيجه يوم القيام

هغه دعيب پلټنه وکړه او يايی د  هرچاچی په يوه ذمی ظلم وکړ او يا يی د اهه : ای ،  ژب
هغه له رضايت  ده له توان څخه پورته ديوه کارترسره کولو ته اهيوست يا دا چی د

هخ کی يم څخه پرته يی تری يوڅيزواخيس هغه د دعوا په ا ت ،د قيامت په ورځ به زه د
 (508،ص0.....)سنن ابی داود، کتاب الخرا واالمارة والفی، ج

هرفی الدولة االتابکية ،ص هم نقل کړی ده ) التاريا البا ( 83دارنګه يوه کيسه ابن اثير
وهی وايی چی اميرعمادالدين زنګی دژمی په فصل کی دابن عمرجزيری ته واله  نوم

هغه  هم د هم په خيموکی واهول. اميرعزالدين ابوبکرد بيسی  او قلعه ته ورغی سرتيرو
د قوماندانو له جملی څخه  . دی له ټولوقوماندانانوڅخه ستر  او دسياڼه وو له ډلی 
اهه . هغه يی وش ی واهول او هم جزيری ته راغی او ديوه يهودی په کورکی ي  څخه   دا

وغوښته . عمادالدين په خپل مرکب سپور  . ديهودی يهودی له عمادالدين څخه مرسته 
هم په څنګ  دوضعيت پوښتنه يی وکړه. دی يی خبرکړ عمادالدين واله   او دبيسی يی 

ACKU



هيوادونو کی د غير مسلمان حقوق انوپه اسالمی   قضاء 
  

 
51 

 

هغه څخه پورته څوک نه   . خبرچی يی څرنګه واوريد  پرته له دی چی  کی  . له 
ښارته  کوم څه ووايی په غضبناکو سترګويی د بيسی ته وکتل. د بيسی وروسته شو،

هغه له ښارڅخه بهرودروی .  راغی او خيمی يی راټولی کړی او امريی وکړ چی 
هم دا  ځمکه ډيره زيمناکه او جبه زاره وه د خيمودرول په کی شونی نه  . سره له دی 
هغه ځوريدلی يهودی سره دمنصفانه چال چلند له امله   چی کوريی غصب  ټول له 

 شوی   .
غيرمسلمانانوحقوقو ته ژمن وی .له غير مسلمانانو سره مسلمانان خوراليوال   چی د 

هغوی او د دوی د دعوا له  ادالنه چال چلند حتی په ځينوښکارندواو سمبولونو کی له 
هال د کښيناستلواو خطاب کولو په څرنګوالی کی يوخيل  اهخونو سره د مرافعی پرم

کی يواهين ميتود چال چلند له دی جملی څخه دی ،ځکه بشپړ عدالت داسالم په دين 
ما شی  دی . که چيری قاضی د دارنګه موضوع له رعايتولوڅخه له غفلت سره مخا
هغی جملی څخه  هخ مسلمان به ورته داچاره له غوږ څخه تيره کړی. له  ،د دعوا ا
راغلی دی چی يو يهودی له حضرت علی بن ابی  الب )ر ( څخه حضرت عمربن 

( ، حضرت علی)ر ( ته وويل: خطاب )ر ( ته شکايت وکړ. حضرت عمر)ر 
داهخ  ترڅنګ کښينه ( حضرت علی )ر (  ای ابوالحسن، پاڅيږه او دخپل دعوا  
همداسی وکړل، خوپه څهره کی يی د قهراو ناخوښۍ نخښی څرګندی وی. دا وضعه 
له اميرالمومنين حضرت عمربن خطاب څخه پټه پاتی نه وه ، خو ځان يی بی پروا 

ند يی قضاوت وکړ، بيا يی حضرت علی )ر ( ته ونيوترڅوچی دقضيی په اهو
هخ سره يو شان اوسی ؟(.  وويل: ) ای علی ، آيا خفه شوی چی د خپلی دعوا له ا

خفه شوم چی ماته دی په کنيه خطاب په دې حضرت علی )ر ( وويل : ) يه، خوزه 
هخ ته دی په کنيه خطاب ونه کړ او زمونږ ترمينځ دی مساوات  وکړ او زما د دعوا ا

هغه يهودی به ګومان وکړی چی د مسلمانا نو له مينځ څخه ټينګ نه کړ. زه وډارشوم 
 (35. ) سماح االسالم ،صعدالت کډه کړی ده

ا  وهده چی عربان په کنيه سره خطاب يو ډول درناوی انګيری ، يعنی ټي ديادونی 
هال  هماغه کارچی حضرت عمر)ر ( له حضرت علی )ر ( سره دخبرو پرم

هغه ت ر ( چی وکړ او  ه يی دارنګه خطاب وکړ: ) ای ابوالحسن ( خوحضرت علی )
هخ يهودی ګومان وکړی  هخ   له دی څخه وډارشوچی نه ويل کيږی د دعوا ا د دعوا ا

. له دی امله غوښتل يی چی د ده د نو له مينځ څخه عدالت کډه کړی دهچی د مسلمانا
هم دعدالت له ډيرو عالی بڼوڅخه اوحتی  هغه مواردوڅخه چی دعوا مقابل لوری  له 

هميته هم برخمن شی نوريی له کوچنيواو بی ا . له دی کبله څيزونو ځينی بولی ، 
 روايت شوی دی چی د څښتن تعالی )ج( پيغمبر)ص( وفرمايل :
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) من ابتلی بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم فی لحظه واشارته ومقعده .() سنن 
 (.202،ص5دارقطنی ،ج

هرڅوک چی د اهه : )  ما شو بايد  ژب خلکوترمينځ دعدالت له مسووليت سره مخا
هغوی ترمينځ په ليدلو، اشاره کولو او دکښيناستلوپه ځای کی عدالت وکړی .(   د

 په يوه روايت کی راغلی دی :
واالشارة، واليرف  صوته  )اذا ابتلی احد کم بالقضاء فليس و بينهم فی النظروالمجلس

هويه ،ج علی احد الخصمين اکثرمناالخر(   .(10، ص 2) مسند اسحاق بن را
هغوی  ما شو، بايد د هرکله که يو له تاسی څخه د عدالت له مسووليت سره مخا  (

ه ځای کی مساوات ټينګ کړی او له پترمينځ په ليدلو، اشاره کولو او دکښيناستلو
وهنه کړی (.  يوڅخه پربل باندی خپل غږل

 په يوه بل روايت کی راغلی دی :
صاحبه ، واذا ابتلی  ال يجلساحد کم بالقضافاليجلس احدالخصمين مجلسا ) اذاابتلی 

، 2کم بالقضا فليتق هللا فی مجلسه وفی لحظه وفی اشارته (.) مسند ابی يعلی ، جاحد
 (.008ص  2، الفردوس بماثور الخطاب،ج 135ص

ما شو د دعوا يواه هرکله که يو له تاسی څخه د قضاوت له پست سره مخا اهه : )  خ ژب
هلته  هرکله که يو له تاسی څخه نه دی داسی ځای کی نه کښينوی چی بل  کښيننوی او 

ما شو، بايد دکښيناستلو دځای په غوره کولو، په خپلو  دعدالت له مسووليت سره مخا
 ليدلواو اشاره کی له خدايه وډارشی ،(.

لنهراوچين له غيرمسلمانانوسره د مسلمانانو دعدالت له ډيرو عجيبو بڼوڅخه د ماوراءا
وهی پرته له دی چی د  هلی )رح( ماجرا ده . نوم دځمکو د فاتح قتيبه بن مسلم با
اهدی يا جګړی ترمينځ په منلو کی آزاد پريږدی ، د  سمرقند وګړی د اسالم ، يا مع

 اښارفتح کړ. 
هغه مهال چی عمربن عبدالعزيز)ر ( د  پوره شل کاله د ښارله فتح کولو وروسته 

ا د ده له عدالت څخه خبرشول، د ښارله مسلمانانوخليفه ش و او دسمرقند خل
قتيبه له مونږ  اميرسليمان بن ابی السری څخه يی اجازه واخيسته او ورته يی وويل:

هوکه )دوکه ( کړيده او پرمونږ يی ظلم کړی دی او زموږښاريی نيولی دی . سره د
ازه راکړه  چی . مونږ ته اج)ج( عدالت او انصاف واکمن کړی دیاوس څښتن تعالی 

هغه ظلم څخه چی له مونږ سره شوی  زمونږ يوپالوی اميرالمومنين ته والهشی او له 
دی شکايت وکړی . که مونږ د حق درلودونکی   مونږ ته دی راکړل شی ، ځکه 
هغوی عمربن عبدالعزيز ته  هغوی ته اجازه ورکړه او  مونږ دی څيز ته اه يو ( امير

رته ورغی اوخپل شکايت يی مطرح کړ. عمرپه دی يوپالوی واستاوه.پالوی عم

ACKU



هيوادونو کی د غير مسلمان حقوق انوپه اسالمی   قضاء 
  

 
53 

 

هغه ظلم اوستم  مضمون سليمان بن ابی السری ته يوليا وليکه : دسمرقند خلکوله 
هغوی يی له خپل ټاټوبی څخه شړلی دی ،  څخه چی قتيبه يی په حق کی کړی دی او 
هال چی ليا می تاته درورسيد يوقاضی ورته وټاکه  هغه م ماته شکايت کړی دی . 

هغوی په نف  قضاوت وکړ، ت هغوی کارته رسيده ګی وکړی . که قاضی د رڅود 
هغوی باندی  اهه خوا وی پر دمسلمانانو ځواکونه له ښارڅخه بهراډی ته يوسه ترڅودو
السبری مخکی وضعيت ته وروګرځی . سليمان، جمي  بن حاضرناجی  دقتيبه له

دعربان دی له دقاضی په عنوان وټاکه. قاضی دارنګه قضاوت وکړچی دسمرقن
ښارڅخه ووځی او خپلی اډی ته ورشی او دواهه  خوا وی دی له خپلو ژمنوڅخه 
هغی دی م اکره وشی  بهرشی او په يوخيل وضعيت کی دی قرارونيسی . وروسته له 
او يادی سوله صورت ومومی اويا داچی عربان پری بريالی شی . دسمرقند 

 خلکووويل:
هغه څه چی په تيروخت ک غواهو چی بيا ځلی جګړه ی   خوشحاله يو او )مونږه په  نه 

 .( په دی توګه دواهه خوا وی خوشحاله  شوی .پيل شی
هم وويل:) مونږله دی خلکو سره ګډ )خلط(شوی يواو د دوی ترڅنګ  هوخلکو پو
هغوی ته امنيت ورکړيدی . که  هغوی مونږ ته امنيت راکړيدی او مونږ  اوسيدلی يو. 

ړی ته به ستانه شو، خونه پوهيږو په جګړه کی زمونږ په ګټه قضاوت وشی جګ
څوک بری ومومی او که قضاوت زمونږ په ګټه نه وی ، په دی کړکيچ اوکشمکش 
سره به د دښمنۍ د رامينځ ته کيد المل شو.( په دی ډول يی کار دپخوا په څيرپريښود 

الس واخيست ) تاريا  بری،ج ، 1او خوشحاله شول او له کړکيچ څخه يی
 (.209-201صظ

وهاندی مسلمانان شوی نه   څرنګه چی دمسلمانانو او  ډيرکسان چی له دی څخه 
 دمسلمانانو دخليفه  عدالت يی وليد ، د سالم په دين مشرف شول.

وهدی دا دی چی دغيرمسلمانانو حقوق دمسلمانو ملتونو له پام  هغه څه چی ديادونی 
ن د دی حقوقوپه يوه برخه کی څخه پټ نه پاتی کيږی . له دی امله که کله کوم واکم

هی وکړی ، ملت به لومړنی کسان وی چی دعدالت او له  قصوراو کوتا
وهلوغوښتونکی شی . دبيلګی په توګه راغلی  غيرمسلمانانوڅخه به دظلم دله منيځه 
دی چی وليد بن يزيداموی ، د قبرص ذميانو ته کډه په شاکړه او شام ته يی بوتلل . 

ها اوعلما دوليد له  هغه يی يوډول ظلم اوتيری فق دی کارڅخه خوراسخت په قهرشول او
هال چی يی زوی يزيد) دايزيد له يزيد بن معاويه څخه پرته بل څوک دی  وباله . کوم م

وهی عادل واکمن   ، علما ووخپل ټاټوبی ته دذميانو  –(خالفت ته ورسيد  اونوم
همدبيرته راستنولو په اهوند له ده سره خبری وک هغه  دوی قبرص ته بيرته  ړی او

ACKU



هيوادونو کی د غير مسلمان حقوق انوپه اسالمی   قضاء 
  

 
54 

 

ږی ، د ستانه کړل. له دی امله ، داخليفه داموی خلفاوو ترټولو عادل خليفه ګڼل کيور
هکله يی ويلی دی : ) ظ )نيمګړی( ، دبنی مروان ده په  هغه سرماتی او دا ناق
 ترټولوعادل واکمن بلل کيږي.(

هغوی موخه عمربن عبدالعزيزاو يزيد بن وليد دی ) فتوح البلدان، ص  (.125 د
له غيرمسلمانانو سره دمسلمانانو دعدالت بله څرګنده اوځالنده بيلګه دعباسی والی په 

 وهاندی دامام اوزاعی دريځ نيونه ده :
وهاندی د دوی د يوه ګروپ د ښورښ په  وهی د ذميانو يوه ډله دخراج دمامورپه  ) نوم

او صالح بن علی بن  سبب له جبل لبنان څخه وشړله . د اوالی دخليفه له خپلوانوڅخه  
 عبدهللا بن عباس نوميده .

ا وليکه چی په ترڅ کی يی راغلی  : څرنګه ټول او لس  مام اوزاعی ورته يواوږدلي ا
د يوی ځانګړی ډلی دګناه له امله مجازات کيږی او له خپل ټاټوبی څخه شړل کيږی ؟ 

 په داسی حال کی چی دڅښتن تعالی )ج( حکم په دی ډول دی : 
اهه: )  حظ م کوره   کی دا دی ( چی نه پورته کوی هيڅ نفس پورته ژب په ص

 آيت ( . -01-کوونکی بار) پيټی( دبل نفس .( ) دنجم سورت
هغه اقتدا  وهاندی توقظ او پر هغه په  وهدی چی ښايی د هرڅيزڅخه خورا داحکم له 
وهه سپارښتنه ده چی بايد درنښت يی وشی د څښتن تعالی )ج( د  وکړو اوله ټوله ل

 بر )ص( سپارښتنه ده چی  ويی فرمايل:پيغم
 (.104،ص1)من ظلم ذميا، اوکلفه فوق  اقته فانا حجيجه() بيهقی، السنن الکبری،ج

وهی ديوه کارترسره کولو ته  هرڅوک چی پريوه ذمی ظلم وکړی يا نوم اهه:)  ژب
هخ يم .(  اهباسی چی له توان څخه يی پورته دی ، )دقيامت په ورځ ( به زه د دعوا يوا

 وزاعی دخپل ليا په ادامه کی وايی :ا
هغوی مرئيان نه دی ترڅوته اجازه ولری چی له يوه ښارڅخه يی په بل ښارکی   (
االموال،  ه دی .() ابوعبيد ، کتاب هل ذم هغوی آزاد اوا ځای پرځای کړی. بلکی 

 (.02، غيرالمسلمين فی المجتم  االسالمی ، ص111، فتوح البلدان ، ص280ص
کی له غيرمسلمانانوسره داسالم اومسلمانانو دعدالت دصحيح درک په ټولو شرايطو

هغه دبيساری توب په  اوپيژندنی په سبب او دنورو دينونو،ملتونو او دولتونو ترمينځ د
هانواولويانو په دی موضوع اعتراف کړی دی او دحقيقت علت ، دنوروملتونو ډيروپو

اهدۍ ي ی د تاريا په زرينوپاڼوکی او انصاف د بيانولو په موخه ، خپلی ځالنده ش
هرځای پری ايښی دی . بريتانيايی نوميالی تاريا ليکونکی ، هربرت جورج ولز، 

هکله وايی : الم دتعليماتو په   دا
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دعادالنه تعامل په اهوند دسترو دودونو بنسټ کښيښود  ) دسالم تعليماتو په نړۍ کی
ح پوکوی او دانسانيت دا زده کړی په خلکوکی ، دسترتوب او تيريدنی )ګ شت( رو

ځانګړنه په کی څرګنده ده او ترسره کول يی په بشپړه توګه عملی دی . له دی امله 
وهو زده کړو داس  انسانی ډله رامينځ ته کړه چی په نړۍ او دنورو  نوم
مخکنيوملتونو په مينځ کی موجود ظلمونه او ټولنيزتاوتريخوالی په کی خورا لږ او په 

 (.253.)سباعی،مصطفی،من روائ  حضارتنا،ص قدرت سره موندل کيږی
سرتوماس آرنولد دسالمی حکومت په لومړنيو پيړيوکی په شام اومصرکی 
هال د الدعوة  داستوګنومسيحيانو ترمينځ دشتواتالفونو او شخړوڅخه دخبروکولو پرم

سالم په نامتوکتاب کی وايی :  الی ا
مانه کارونه ناروا وګڼل. په اساسی ) خود اسالم د پيروزينی اوزغم بنسټ دارنګه ظال

هغوی له خپلوملتونو سره  توګه مسلمانانو له نورو څخه توپير درلود، ځکه وينو چی 
هلوځلوڅخه ځان نه سپماوه . د بيلګی په  هکله له هيڅ ډول  عادالنه چال چلند په 

الس فتح شويعقوبيانو د بيزانسيانو  هغی چی مصرد مسلمانانو په د عنوان وروسته له 
و  له فرصت څخه ګټه واخيسته او دارتدوکسانو کليساوی يی غصب کړی  قدرت دسق
هغی چی ارتدوکسانو په دليل او مدرک سره خپل مالکيت په ثبوت  . خو وروسته  له 
سالم ،  ورساوه ، مسلمانانو کليساوی خپلو خاوندانو ته بيرته ورکړی ) الدعوة الی ا

 (.11-18ص ص
 پوه ، اماری ، وايی :دصقليه اوسيدونکی ختيځ 

هغه ډله اوسيدونکی چی مغلوب شوی   دعربو اومسلمانو  ) د) صقليه ( جزيری 
هغه ايټاليايی  هال په سوکالۍ او خوشحالۍ کی اوسيدل اووضعيت يی د واکمنو پرم
الندی يی  وروڼو له وضعيت څخه خورا غوره   چی د ژرمنانواو فرانکانو ترجغ

هلی .()االسالم  (190الدين الفطر االبدی ،ص الس او پښی و
هغه دين څخه بل خورا ډيرمنصظ او دظلم ضد دين نه موموچی وايی :  ) له 

اع  کوی تاسی د ښمنی ديوه قوم په دی باندی چی عدل ) انصاف(  اهه : )اونه دی ب ژب
ړم (. ) دمائده سورت ، اتم آيت (.  به ونه ک

ه اهايستی دی ، او ځان  اخررښتيا کوم انسان چی خپل ځان يی له دی څخه ښکته مبدا ت
وهتيا سره دين ته ليوال  يی قدرمن بللی دی ؟ ! يا له دی څخه په لږه پايدارۍ او ل

 .(13شويدی ؟!() محمد الرسالة والرسول،ص 
 
 

 پنځم : دوینی ، مال او ناموس دخوندیتوب حق :
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رت دی له اسالم په ژوندانه کی د انسان اساسی حقوقو ته درناوی لری . دا حقوق عبا
: دنفس ، دين ، مال ، پت ) آبرو( او عقل له خونديتابه څخه . په دی حقوقو کی ټول 
اتباع او غيراتباع که مسلمانان وی يا غير مسلمانان يوخيل دی . د اسپيڅلی حقوق او 
حريمونه ګڼل کيږی او دشرعی علت د مينځ ته راتګ پرته نه ښايی چی تاوانی شی . 

هکله غيرمسلما نان له مسلمانانو سره يوشان دی . له دی امله دقصاص په په دی 
هغوی څخه څوک و وژل شی .  مواردو او يا جزايی حد له اجرا پرته نه ښايی له 

 څښتن تعالی فرمايی :
هغه څه   اهه : ووايه ) ای محمده ! دوی ته ( چی راشئی ! چی ولولم ) درواوروم (  ژب

چی شريکان مه نيسئ له دغه ) هللا (  چی حرام کړی دی ستاسی رب په تاسی باندی
وم له مراوپالرسره په نيکۍ کولو سره اومه وژنئ خپل  سره هيڅ شی ، او نيکی ک

الد ) دفقراو( خوارۍ له)  همدوی ته . ويریا ( څخه  مونږ روزی درکوو تاسی ته او
هغه چی ښکاره وی له دی )  ږم  فواحشو)بی حيايی کارونو( ته  او مه نږدی کي

هغه نفس چی هللا ) يی وژل( حرام کړی دی  فواحشو( هغه چی پټ وی اومه وژنئ  او 
مګروژنی يی ، په حقه سره ) يعنی د قصاص ، محصن زانی او مرتدوژل(، دا) 
څلورنهی او يوامر( حکم کړی دی ) هللا ( تاسی ته په دی سره د دی لپاره چی) په 

وم( . ) دانعام سورت ،   آيت ( -242کی( عقل وچل
 مايی :بيا فر

اهه: د دی ) قتل ( په سبب مونږپربنی اسرائيلو ليکلی وو) حکم کړی وو( چی  ژب
هرڅوک چی يونفس )د( بل نفس له بدل( څخه پرته ) يايی له ( فساده په ځمکه  بيشکه 
خلا يی وژلی  ملا کی يی فساد کړی دی ( و وژنی ، نو ګواکی ټول  کی ) چی په 

خلا يی ژوندی کړی دی  دی او که يی ژوندی پريږدی دارنګه ده چی ګواکی ټول 
 آيت. ۳۳.()دمائده سورت 

 دورځی په خطبه کی و فرمايل : دحجة الوداع دعرفیحضرت محمد )ص( 
ه ا فی ا) ان دما کم وآموالکم و ه ا، فی بلد کم  ة  يو مکم  عراضکم عليکم حرام کحرم

ه ا ،) صحيح بخاری ، ج  .(292، ص 1شهرکم 
اهه : بيشکه ستاسی وينی هماغسی لکه  ژب ، مالونه او پت مو پرتاسی حرام دی ، ټيا 

 د دی ورځی حرمت په دی ښاراو دی مياشت کی (
) من قتل رمايلی دی :داحکم په مسلمانانو پوری ځانګړی نه دی ، ځکه پيغمبر)ص( ف

هد ما. ) لم يرح رائحة الجنة ، وان ريح اً نفسا معا ها ليوجد من مسيرة اربعين عا
 (51،ص1مخکينی  ماخ ، ج
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اهه ) څوک چی يو ذمی انسان ووژنی ، دجنت  بوی په استشمام نه کړی ، په داسی  ژب
 حال کی چی بوی يی له څلويښت کلن واټن څخه استشمام کيږی .

هره بڼه چی وی ، لکه بی پته کول . په مال تيری او  دغير مسلمان ناحقه ځورول په 
ه وواژه . ناحقه وژل ، صحيح نه دی . روايت شوی دی چی يو مس هل ذم لمان يو ا

موضوع د څښتن تعالی )ج( پيغمبر )ص( ته مرافعه شوه . ويی فرمايل : ) زه له 
وهتيا لرم ( بيايی حکم وکړ  هرچا څخه په خپل تړون باندی په عمل کولو سره خورا 

هغه ووژنی ) سنن دارقطنی ، ج  .(238، ګڼه 204ص0ترڅو
بکربن وائل څخه يوه سړی په  دحضرت عمربن خطاب )ر ( په زمانه کی د بنی

ظ وواژه ، حضرت عمر)ر ( فرمان ورکړ قاتل  هل ذمه څخه  يو شخ حيره کی له ا
هغوی  هغوی ته وسپاره او  دی دمقتول اولياوو ته وسپاری ترڅوويی وژنی. سړی يی 
هل ال مة فی الدولة االسالمية ،  هغه وواژه ) مودودی ، حقوق ا هم د قصاص په عنوان 

 .(21ص
شوی دی چی يو مسلمان يی دحضرت علی بن ابی  الب )ر ( حضورته روايت 

وهی مسلمان په زيان  هم د نوم داليل او مدارک  راووست چی يو ذمی يی وژلی  
هغه قصاص کړی . ر ( حکم وکړ   وهاندی شول. حضرت علی )

خود مقتول ورورراغی اوويی ويل : زه تری تيرشوم .) حضرت علی )ر ( وويل : 
 ګواښلی يی اوډ ارکړی يی يی ( ويی ويل: ) ښايی ته يی

هغوی زما د ور) يه،خو د ده وژل زما وروربيرته  وردوينی ماته نه  راګرځوی ، 
پرځای ماته پيسی راکړی دی اوزه راضی شوم ( حضرت علی )ر ( وويل ) ته 
هرڅوک چی زمونږ په پناه کی وی ، وينه يی زمونږ دوينی په  پخپله ښه پوهيږی . خو

هغوی څيراو دي ت يی زمونږ دديت په څيردی ( په يوه بل روايت کی راغلی دی : ) 
په دی سبب جزيه ورکوی چی وينی يی زمونږ دوينو په څيراو اموال يی زمونږ 

، 04ص  ، 1،جلدارقطنی، سنن ا05، ص1دمالونو په څيروی () السنن الکبری ، ج
سالمی ،صغيرالهمدارنګه و،ګ:  (20مسلمين فی المجتم  ا

ه هغه مسلمان دی ووژنی ، يوم ال قاضی ابوبکربن عمربن حزم انصاری امروکړ 
 .(209، ص2ځکه يو ذمی يی په غافګيرانه ډول وژلی   . ) اخبارالقضاة ، ج

هاد مشهوره ده ، يوازی دارزښتناکواو د ځانګړ و خوجګړه په اسالم کی چی په ج
 الندينو مواردو کیپه اسالم کی جګړه يوازی په ږی .ېعلتونو او موخو پربنسټ پيښ

 :دپيښيدوامکان لری
هماغسی چی څښتن تعالی)ج( دتيری کوونک-1 وتيری ته په ځواب ورکولوکی وی.

 :فرمايی
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هغوکسانو سره چی له  وم ) ای مومنانو( په الره د هللا )ج( کی ! د اهه : ) او جنګ ک ژب
هيااباندی ای مومنانو!( بيشکه چی  وم زيادت ) پر هللا تاسی سره جنګ  کوی اومه ک

 آيت(. 29۱( ) دبقره سورت تيريدونکی نه خوښوی . له حده
 بيافرمايی :

اهه : حرامه مياشته د حرامی مياشتی په بدل کی او) ددی شيانو ( تعظيمونه سره  ژب
هغوی باندی تيری  هم په  هرچاچی پرتاسی باندی تيری وکړ، نو تاسی  برابردی ، پس 

هغه تيری چی يی کړی وو پرتاس وم په شان د ی باندی او وويريږم له هللا څخه ، او ک
پوه شئ ، چی بيشکه هللا له پرهيزګارانو سره دی ) په علم او نصرت سره ( . دبقره 

 آيت . -295سورت ، 
 دتړون ماتووونکو د مجازاتو په څيروی . څښتن تعالی )ج( فرمايی :-2

اهه : )اوکه دغو) مشرکانو( خپل قسمونه ) له تاسی سره ( وروسته له  عهدتړلو د ژب
دوی مات کړل او ستاسی په دين کی يی پيغو رونه درکړل ) عيبونه يی ولګول ( نو 
دکفرله دغو، مشرانو سره وجنګيږی ) اوويی وژنۍ بيشکه نه شته د وی لره قسمونه 

هی ) له پيغور ه يا د عهد له او قسم يی له سره قسم نه دی ( د دی لپاره چی دوی واو
 آيت.۰۳ه سورت .دتوبماتولو يا له شرکه(

 خلکوته دحق دبلنی رسيدو دخنډونو ليری کولو په موخه وی :-3
 څښتن تعالی )ج( فرمايی :

هغه پوری چی فت وم تاسی ! له دوی سره تر اهه :) اوجنګ وک نه ) شرک او فساد ( ژب
. او دين ) حکم( خاص هللا لره شی نو که چيری وګرځيدل ) دوی له شرکه پاتی نه شی

وم( پس ننو تاسی پردوی تج رظالمانو په شته هيڅ تيری مګر دجزا ) ظلم(اوزمه ک
 آيت ( 290۱،باندی.() دبقره سورت

وهلو په موخه وی :-4 هغوی څخه د ظلم دله مينځه   له ربړيدلو سره دمرستی اوله 
 څښتن تعالی )ج( فرمايی :

اهه: و ) د دين دترقۍ لپاره ( اتاسی ته چی دهللا )ج( په الره کی) او څه مان  ده ژب
هلکان دی جنګ  نه کوی ، دضعيفانو پهخالصولو کی ، چی سړی دی او ښځی دی او 

: ) ای زمونږ ربه !( مونږ ) دمکی ( له دی کلی څخه چی او هغه کسان چی وايی
سيدونکی يی ظالمان دی و باسه او وګرځوه مونږ ته له خپله درباره کوم ولی ) حامی 

 –ه درباره کوم مددګار.( ) د نساء سورت ، ساتونکی ( او وګرځوه ، مونږ ته له خپل
 آيت . -84

ا وايی :  هندی ليکوال، بيجی رودري
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) سالم خپل پيغمبر)ص( ته اجازه ورکړه چی د ظلم سره د مبازری او دفشارونو او 
هاد  وهاندی يی الره تړله ، په ج وهلولپاره چی د اسالم د بلنی په  خنډونو دله مينځه 

خلا  خپل الس پوری کړی . د اسالم ب هيڅوک د دين منلوته نه اهباسی ، بلکی  لنه 
هغه په غوره کولو کی بالکل آزاد پريږدی . په  هغوی د هال  هغه م لوری ته رابولی او 
هغه د  هغه منګولی لګوی او د ا ترڅوچی په اسالم مشرف کيږی په  دی سبب خل

تعالی )ج( او دفاع په الره کی ساه ورکوی . سالم ، د سولی دين دی ، سوله له څښتن 
سالم، ص  ( 111سوله له ټولو خلکو سره .() قالوا عن ا

بيا خپلوپيلنيو خبرو ته ورګرځم چی : غير مسلمانان دخپلومالونو د ساتنی حق لری . 
هغه لوټ کړی  الس پريکيږی او څوک چی  له دی امله دغيرمسلمانانو دمالونودغل

چی بيرته يی ورکړی او څوک تعزيرکيږی . څوک چی تری څه شی پورواخلی ، بايد 
 چی په بيرته ورکولو کی نن او سبا وکړی بايد چی مجازات شی .

عالی )ج( استازی )ص( وفرمايل خالد بن وليد )ر ( روايت کړی دی چی د څښتن ت
مام احمد روايت ، المسند ، ج: ) ها ( ) د ا اال بحق هدين التحل اموال المعا ، 5ال
 (.19ص

هدانو اهه : ای ، دمعا  مالونه ، پرته له حق څخ حالل نه دی .(  ژب
صعصعه بن معاويه له عبدهللا بن عباس )ر (  څخه وپوښتل ، چی : ) مونږ د 
حاللوی ( ابن عباس وويل : )  هغوی مونږ ته چرګان او پسونه ذميانو خواته ورځو او 

ه ، نيو که( نه تاسی څه واياست ؟ ( ويی ويل: ) وايو: دا کارمونږ ته کوم ايراد ) پلم
هغه خبری غوندی ده چی ويی  هل کتابو  لری ( ابن عباس وويل : )ستاسی داخبره دا

 ويل :
اهه : هيڅ ګناه ( .) د آل عمران  ) نه شته پرمونږ باندی د دی اميانو په )حق ( کیژب
 آيت ( 84۱،سورت

هغوی له خوښۍ پرته پرتاسی  هرکله جزيه ورکړی ، د دوی مالونه د هغوی که 
، 2، ابن عربی احکام القرآن ، ج92، ص 3بدالرزاق ، المصنظ ،جع) ی .(رواند

 (.188ص
نکل شوی دی چی احمد بن  ولون د مصر والی خپل يو قوماندان دمصريوی ګوښی 
ته واستاوه. څرنګه چی قوماندان په يوه ناحيه کی چی اهولی وه ، استوګنه غوره کړه 

هغه کينی له کبله چی  هب سره يی دسيمی يوقبطی ورته ورغی او د د سيمی له يوه را
هغه چوغلی ) چغلی (  وهی څخه غچ) انتقام( واخلی ، د درلوده او غوښتل يی له نوم
هب دی چی يوه ستره اوله مال څخه ډکه خزانه يی  يی وکړه اوويی ويل: ) دلته يو را
هغه  هب احضارکړی .  موندلی ده (. حرص او  معی قوماندان ديته اهيوست چی را
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و ويی ګواښه او پنځه سوه ديناره يی تری واخيستل . قوماندان له يی احضار کړ ا
هب خورا بيوزلی او فقيرشی . له  سيمی څخه ستون شو. دا کار ددیالمل شو چی را
هغی سيمی ته ورغلی  ، دی يی وليد  هل، يو څوک چی  دی کبله يی شپه او ورځ  ژ

هب له موضوع څخه خبرکړ. وهی سړی  او دحال پوښتنه يی ځينی وکړه . را دنوم
هب په حال وسو ځيده او ورته ويی ويل : ) ولی ژاهی ، مونږچی عادل او  زهه درا

هرکله اانصافه والی لرو؟ دکمپ ) ستری خيب می ( دننه والهشه او يو شکايت وليکه . 
هرکله چی  چی احمد بن  ولون په خپل مرکب ) سورلۍ( سپورشو ورته يی ورکړه . 

يا ولولی ، مال بيرته تا ته درکړی . (  هغه ستا شکايت ل امربه وکړی چی ستا
هڅاوه اوکاريی ورته آسان کړ . هب دی کارته و  نوموهی سړی، را

هب کمپ ته ننووت او خپل شکايت يی وليکه  او له ځان سره يی واخيست او  را
وهاو ديوی دروازی ترڅنګ  ودريد او دحمد بن  ولون دحرک ت دښارميدان ته يی يو 

ال روازی پهره دار( دی وليد غږيی پری وکړ او رشو. حاجب ) دپرخوا سترګه پ
وهی خپله کيسه ورته تيره کړه  او يادونه يی  دموضوع په اهونديی تری وپوښتل نوم

 وکړه چی د والی حرکت ته سترګه پرالره دی ترڅوخپل شکايت ورته ورسوی .
هب تری شکايت درلود . حاجب وويل هغه قوماندان دوست   چی را : )  حاجب ، د

هب وويل:) ) يه( ،  هم پيښ شوی دی ؟ ( را هغه ترمينځ  پرته له دی نورڅه  اياستا او د
. دخدای )ج( په پناه کی خپله الره په ) زه تاته پنځه سوه ديناره درکومحاجب وويل : 

هغه  وهی سړی زما دوست دی . زه يی له  ما کی ونيسه او والهشه ، ځکه چی  نوم
ما کيدا څخه بيا اخلم يايی ورته پ ريږدم او په دی توګه يی له مجازاتو سره له مخا

هب خوشحاله شو او ويی ويل : ) څخه ژغورم .( غواهم را قربان ، له دی پرته  نورنه 
هغه واخيستل  هم  هب  هب ته يی ورکړل. را وهل او را .( حاجب  پنځه سوه ديناره را

هماغه شيبه کی له هغه ځايه بهرواله او  او په بی باوره توګه په خپله الره واله په 
 خپلی کروندی ته ستون شو .

ن  ولون ته يی يو  له رپوټ چيانو څخه يو له دی موضوع ځينی خبرشو او اميراحمد ب
هکله يی تری  ليا وليکه  احمد بن  ولون ، حاجب احضارکړ او دموضوع په 

 وپوښتل حاجب ونه شول کړای موضوع پټه کړی .
هغه احمد بن  ولون ، قوماندان احضار هب پسی د هم له را او بندی کړ. حاجب يی 

ما شول،  هب او قوماندان مخا کروندی ته واستاوه او احضاريی کړ. کوم وخت چی را
هب له موضوع څخه خبرکړ. احمد بن  احمد بن  ولون وپوښتل چی څه شويدی ؟ را
 ولون ورته وويل : له تاڅخه يی څومره اخيستی دی ؟ ( ويی ويل: ) پنځه سوه 

( احمد بن  ولون وويل : افسوس پرتا، کوالی دی شول دری زره ديناره پری  ديناره

ACKU



هيوادونو کی د غير مسلمان حقوق انوپه اسالمی   قضاء 
  

 
61 

 

ادعاوکړی ترڅويی تری ستا لپاره واخلم او دا کارد ده او نورولپاره دتنبيه سبب 
 وګرځوم ( 

بيايی حاجب ته وويل : ) په خدای )ج( سوګند ، که داسی نه وای چی ستا کاريو ډول 
وهی وه چی تا کړی ده او ښاي هيله من وی سرل سته کار  چی ته يی سرته رسولو ته 

 او څښتن تعالی )ج( فرمايی .
اهه : نه ده جزا بدل دا حسان نيکی مګراحسان نيکی ده ) درحمن سورت ،  – 30ژب

هرومرومی ته د مطبق په زندان ) دمصر مشهور زندان ( کی اچولی .  خوبيا آيت(.
 پرته کوم کارسرته ونه رسوی . يی تکرارنه کړی . بيا زما له ا الع او خبرتيا

ما معاف  هيڅ رپوټ ، رازاويا کوم شکايت له ماڅخه مه پټوه ( حاجب ورته وويل : ) 
هيڅک ه به يی لکړه چی خدايتعالی )ج(  دی معاف کړی . په خدای )ج( سوګند چی 

ن  ولون وويل : )خپل ځای ته ستون شه .(  تکرار نه کړم ( احمد ب
ما راواهاوه اوويی ويل ) آيا عوايدبيا احمد بن  ولون ، قوم دی لګښت نه  اندان ته 

هغه څه چی وپوره کوی ؟( ويی ويل.) ولی ؟ (احمد بن  ولون وويل: اليق( ه) آيا 
الس واچاوه ؟( ويی ويل:  يی وی دومره وځنډيدل چی له مجبوريته دی ، دی کارته

ما دا روا و ګڼله چی له دی ناتوانه )يه ( احمد بن  ولون وويل : ) نو بيا دی په کوم 
ژها او  زهه يی ورته غوڅ کړ او سترګی يی په  بيااره څخه څه شی واخلی چی 
هغه دمطبق  کورنۍ يی بينوا کړه ؟ ايا دومره اهوی چی له مجبوريته دی دا کاروکړ ؟ 

 زندان ته يوسئ .(
هماغلته يی دمطبق  وهاندی درلود ،  هغه مقامه چی دی قوماندان دامير په  سره له 

وهی له ژوندانه څخه نهيلی له ځايه بهرشو . په دی ترڅ کی يی ز وه نوم ندان ته يو
هب ته حکم وکړ چی والهشی ) المدينی البلوی ، ابومحمد عبدهللا بن محمد ، سيرة  را

ن  ولون ، ص ص  ( .102-100، ص ص0الت کرة الحمد ونية ، ج 101-103احمد ب
هغوی دحقوقو ل هم د ه جملی څخه ده . دارنګه چی نه دغيرمسلمانانو دپت ساتنه 

ځورول يی واجب او غيبت کول يی حرام دی ، ځکه د ذم  د قرار داد ) تړون( له 
هم اهه نيسی . دا مطلب  هغوی پوری  هه نيسی په  هرڅه چی په مسلمانانو پوری ا مخی 

( کی ويلی او زياته کړی يی 155، ص0ابن عابدين ) ردالمحتار علی الدرالمختار، ج
 ده :
هم )د  هغه ) ذمی ( پوری  هرڅه چی پرمونږ پوری اهه نيسی پر ذم  په تړون سره ، 

هرکله چی د مسلمان انسان غيبت کول حرام وی ، له ذمی  اهه نيسی . پردی بنسټ 
هم حرام وی . حتی ويلی يی دی . په ذمی باندی دظلم کولو ګناه  څخه به غيبت کول 

 (140،ص 0الزياته ده ( ) مخکينی ماخ ، ج
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هب ) بهجة المجالس وانس المجالس :له ع مالا )رح(  (2/1/845بدهللا بن و مام  ه لدا
ه اهوند وپوښتل شول ، ويی ويل: شاګرد ځينی د مسيحی انسان څخه دغيبت کولو پ

هغه له بنی آدمانو څخه نه دی ؟ ( ويی ويل: ) ولی ( ده ) يل: څښتن تعالی )ج( وومګر 
 فرمايی .

اهه  : اووايی خلکوته ) ښی  آيت ( -10خوږی ( ښايسته خبری ( ) دبقره سورت ،  ژب
هغه نور چی مسلمانانو ته  دا اساسی حقوق نه يوازی د غيرمسلمانو اتباعودی حتی 
هغوی پوری  هم تری برخمن کيږی او امنيت ، مالتړ او دکنترول حق له  وهی  پناه را

 اهه نيسی . څښتن تعالی )ج( فرمايی .
اهه : ) او که يوتن له مشرک هغه ته ژب غواهی له تا) له قتله( نوپناه ورکړه  ينوڅخه و

الم بيا ورسوه دی دا من ځای )و ن ( د ده ته ) که يی ايمان رانه  چی واوری د هللا 
وه( ، دغه ) امان دقرآن داوريدلو لپاره( په دی سبب دی چی بيشکه دوی ) داسی (  و

 .آيت( 3سورت ، )دتوبهقوم دی چی نه پوهيږی ) په قرآن او ايمان باندی ( 
په اسالم کی د پناه ورکولو حق د ټولو مسلمانانو ترمينځ  يوه ګډه چاره ده او تريوی 
ځانګړی ډلی پوری اختصاص نه لری ، له حضرت علی )ر ( څخه روايت شويدی 

 چی پيغمبر)ص( وفرمايل :
ة المسلمين تتکافاً  هم  فمن اخفرمسلماٌ فعليه لعنة  ) ذم هللا واحدة ، يسعی بهاا دنا

اليقبل هللا منه يوم القيامة صرفا والعدال. () دصحيح  الئکة  والناس اجمعين ، وال
 ( .85، ص5بخاری روايت ، ج

 بيايی وفرمايل:
هم () سنن ابن ماجه ، ج  ( .194، ص1) ويجيرعلی المسلمين ادنا

هم کوالی شی ) نورو( اهه : )او په مسلمانانو کی ، د دوی د ډيری ټيټی کای کسان   ژب
 ته پناه ورکړی .(

هانی د ابو  الب لورد څښتن تعالی )ج( پيغمبر)ص( ته  هال چی ام  هغه م له دی امله 
هغه څوک  وويل : ) ای د خدای )ج( رسوله ، د مورزوی می )علی ( داسی انګيری 
هبيره زوی ( چی ما پناه  ورکړی ده ،( د څښتن  به ووژنی ) يعنیفالنی سړی د 

هم پناه تعالی )ج( استازی )ص( و ما هانی ، تاچی چاته پناه ورکړيده  فرمايل: ای ام 
 (.38، ص 5ورکړيده .() صحيح بخاری ، ج

وهونکو ته امان ورکول ، د پناه ورکولو د تړون د ماتولو په اهوند  د دين مخالفو پناه 
هميت ټينګارکول او له امان ورکولو وروسته له  هغه دساتنی پرا اخطارورکول او د

اهلوکارونو او تيری څخه مخنيو ی ، دا ټول او ټول د سالم له مناقبو) غوره او وي
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څخه ګڼل کيږی او له دی له شرک ځينی پاک دين څخه پرته نه موندل  (څرګند تياوو
 کيږی . 

 نوربيا                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاوتيار حامد مصباح 
 

  ازديد گاه فقه سالمی ازديد گاه فقه سالمی دفاع مشروع دفاع مشروع 
 وقانون جزای افغانستان

ه:  مقدم
وجه شکی نيست که تعليمات دين مقدس اسالم سعادت بشريت را در دنيا وآخرت به 

هر عرصه با  بعيت ،سرشت احسن آن تا های  اين دين الهی  در مين نموده  وآموزه 
ظ تشري  دراسالم  عد های انسان سازگاری دارد زيرا، شاخ  ،الت استونياز مندی 

ه هللا جل جالله ميفرمايد: } ُمُر ب الَْعْدل  َواْلْ حَْسان  چنانا َ يَيْ ( يعنی  92{)النحل/إ نَّ هللاَّ
هرآينه هللا جلجالله امر ميکند به عدل ونيکو کاری" عدالت نام ميانه روی است که  "

الم ميانه از افرا  وتفريط  به دور است ، بنا براين قانون گ اری وسيستم قانونی دراس
رو، متعادل، متوازن ومتضمن مصالح بشريت ميباشد. به همين ترتيب نظام جزايی 
اسالم نيز به اين اصل استوار بوده ومسؤليت جزايی در اين نظام دارای چنان اصول 
وقواعدی است بی نظير. از ديد گاه حقوق جزای سالم فقظ انسان مسؤل است ،آنهم 

داليلی نتواند بار انسان دارای عقل ، بالغ وصاح هی  به ب اختيار پس اگر مجرم گا
مسؤليت  را تحمل کند . ويا چنان اوضاع وحالتی به وجود آيد  که فعل نا مشروع 
الف قانون را مباح گرداند در اين شرايط نميتوان جرم را به مجرم نسبت داد  و
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ی به دو نوع ومسؤليت جزائی وی زايل ميگردد . که عوامل زايل کننده مسؤليت جزائ
است، نوع اول آن بنام اسباب اباحت يا علل توجيه کننده جرم يا د ميشوند که اين 
اسباب عبارت از شرايط، اوضاع واحوال عينی است که وصظ مجرمانه را که در 
هد  تا جايکه  شرايط عادی جرم است برداشته وصورت غير مجرمانه به آن ميد

حد اقل مباح محسوب می شود مانند دفاع  ارتکاب آن از ديدگاه شريعت واجب ويا
مشروع ، عمليات ومعالجات  بی وغيره ، نوع دوم آن بنام اسباب رف  مسؤليت 
ا  نميگيرند و  جزايی يا موان  مسؤليت جزائی ياد می شودند که به بح  حاضر ارتب

هميت ها دفاع مشروع را نظر به ا ر که دارد وامروزه مورد توجه اکث یما دراين مقام تن
هيم داد، البته بايد  های جزائی  جهان قرار گرفته است مورد بح  قرار خوا سيستم 
همان دفاع مشروع خاص)دفاع فردی( ميباشد  ما از دفاع مشروع  هدف  مت کر شد که 

 .از اين بح  خارج استکه دفاع مشروع عام  نه
نسان هر ا 1حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، عر ، ناموس و مال از حقوق  بيعي

هم با  هم با اصول و مباني حقوق اسالمي و  است بناًء وض  مقررات در اين زمينه، 
هنگي دارد. هما  حقوق وضعی 

دفاع مشروع در شريعت اسالمی وحقوق موضوعه افغانستان )قانون جزا( بصراحت 
مورد توجه قراگرفته تا جايکه  از ديدگاه فقه سالمی وحقوق موضوعه، ارتکاب 

شرايط عادي جرم بوده و مستوجب مجازات است، در مقام دفاع جرم اعمالي که در 
 نبوده، مسؤوليت جزايی و مسؤوليت مدني دفاع کننده  منتفي ميگردد.

مورد بح  قرار داده  7355ق. ج. مصّوب 54 - 51حکم دفاع مشروع را مواّد 
لزم است  . قابل ذکر است که استفاده از معاذير قانوني ومعافيت از مجازات مست

هايتا معافيت از مجازات با حکم محکمه است. در حاليکه با تحقق  ه و ن تعقيب و محاکم
ه جرم است بنا براين درصورت موجوديت  شرايط ، دفاع مشروع از عوامل موجه
خطر استفاده از دفاع مشروع، تعقيب  و محاکمه مرتکب منتفي و نيازي به صدور 

ا  ي اين مراحل نيست.  حکم ي
ه جرم است، زيرا با اجتماع در حقوق جزا ما دفاع مشروع از عوامل موجه ي کشور 

شرايط خاص، عملي که جرم است، در حالت دفاع مشروع قابل تعقيب و مجازت 
 .نيست. که دراين مقاله به تفصيل روی آن بح  خوايم داشت

 :تعریف دفاع مشروع
دفاع « ئي االسالميالّتشري  الجنا»شهيد عبدالقادر عوده در کتاب ارزشمند خويش    

هو واج االنسان في حماية نفسه او  مشروع را چنين تعريظ ميکند: "الدفاع الشرعي: 
                                                      

ق  بعی دانسته است  -   1از روحيه قانون جزاء افغانستان دانسته ميشود که دفاع مشروع را ح
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نفس غيره و حقه في حماية ماله او مال غيره، من کل اعتداء حال غير مشروع بالقوه 
ه ا االعتداء". هر انساني در حمايت از جان خود  1لالزمه لدف   يعنی دفاع مشروع بر 

ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال  و يا جان
هر وسيله اي که براي دف  اين  هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با  ديگري در مقابل 
تجاوز ضروري باشد. به همين ترتيب بعضی از دانشمندان ديگر دفاع مشروع را 

ينکه اگر يکی از دفاع مشروع فردی عبارت است از اچنين تعريظ نموده اند "
ظ مانند نفس، مال وآبروی او، مورد تجاوز قرار ميگيرد  ارزشهای انسانی يا شخ
هرگونه نيرو وقوت تا آخرين  الم برای او اجازه وامکان داده است ، تابا استفاده از  ،ا

ها دفاع کند .   2رمق حيات خود از اين ارزش
ظ مج ظ نموده که بعداً قانون جزای کشور نيز دفاع مشروع را به يا تعري مل تعري

و  به تفصيل شرح شده است وآن اينکه  همان تعريظ به وسيله مواد ديگر با تبيين شر
هد »خود تصريح ميکند 52درماده  ظ مورد تهديد اجازه ميد حق دفاع مشروع به شخ

هرعمل جرمی ايکه ضرر ويا خطر  الزم به منظور دفاع از  تا ازاستعمال وسايل
ظ ديگر توليد نمايد استفاده کند جانی ومالی را برای  «.دفاع کننده ويا شخ

 :الیل مشروعیت دفاع مشروع
برخی از حقوق دانان مبنای مشروعيت دفاع را زوال عنصر روانی جرم از ريق 
ها به سبب شخصی است نه  اجبار ميدانند. به عباره ديگر عدم مجازات مداف  از نظرآن

ما مجرم در قبال آن به دليل فقدان عنصر روانی مسؤل  عينی، يعنی جرم محقق شده ا
شناخته نمی شود. اين نظريه نميتواند زياد مورد قبول قرار گيرد چراکه مداف  با 
هنگاميکه به دفاع از ديگران  اختيار واراده کامل به دفاع اقدام ميکند به خصوص 

ما از نظر جزا شناسان  اس  3ميپردازد اقدام عامدانه وی مشهود تر است.  المی  اگر ا
ه وارد کند،  های يا دشده کسی مانند نفس، عزت ويا مال او لطم د  هاجم به ارز م
ظ مورد حمله ميتواند با تمام قدرت ازنفس مال وآ بروی خود با استفاده از  شخ
ها دفاع کند، واگر جان  هرگونه نيرو وقوت ممکن تا آخرين رمق حيات از اين ارزش

هد ب هادت نصيب ميگردد.پس خود را درحالت دفاع ازدست بد از برای وی مقام ش
َمن  } اصل جواز ومشروعيت دفاع  اين آيت شريظ است که خداوند متعال ميفرمايد : فَ
َ  ا َ َم ُموا أَنَّ هللاَّ َ َواعْلَ ه  ب م ْثل  َما اعْتََدى عَلَيُْكْم َواتَّقُوا هللاَّ ْلمُتَّق يَن{ اعْتََدى عَلَيُْكْم فَاعْتَُدوا عَلَْي

                                                      
 010ص 2التشري  الجنائی االسالمی مقارناً بالقانون الوضعی ،عبدالقادر عوده ،ج- 1
 124حقوق جزای عموم اسالم ،داد محمد ن ير ،ص -2 

 104می افغانستان ، محمد صدر توحيد خانه ،ص حقوق جزای عمو- 3
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همان گونه كه بر شما تعدى كرده بر 794قرة/)الب هر كس بر شما تعدى كرد  (" پس 
 او تعدى كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است".  

همانان ازپيامبر سالم صلی هللا عليه وسلم درزمينه احادي  زيادی روايت شده است 
ال ذکرميکنم:  که ازجمله چند حدي  شريظ را ذ

سعيد بن زيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من قتل دون ماله فهو  )عن-7
هله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو  شهيد ومن قتل دون أ

"کسي که در راه دفاع از مالش کشته شود، شهيد است و آن که در راه دفاع  1شهيد(.
ست و آنکه در راه دفاع از دينش کشته شود، شهيد از جان و خونش کشته شود، شهيد ا

د کشته شود، شهيد است" وقتيکه برای دفاع  هر کس در راه دفاع از خانواده ا است و 
هادت است پس معلوم می شود که دفاع يا امر واجب والزمی  د ش کننده اجر وپادا

د بزرگ درمقابل آن وجود نم ی است زيرا اگر محض حق ميبود بازاين قدر پادا
 داشت.

عن أنس رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) انصر أخاك )-0
ه ا ننصره مظلوما فكيظ ننصره ظالما ؟ قال )  ظالما أو مظلوما ( . قالوا يا رسول هللا 

از انس رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه  2تيخ  فوق يديه ( 
ما کن. صحابه کرام گفتند وسلم فرمودند: برادر ت را اگرظالم است يا مظلوم ک

ما کنيم؟  ما کنيم، ولی اگرظالم است چگونه اورا ک مظلوم راميدانيم که چگونه ک
پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: دست او را ازظلم کردن بگيريد. بنابراين حدي  

همان دفاع شرعی ازوی ميباشد. ونصرت کردن ظا لم عبارت نصرت کردن مظلوم 
هم دفاع مشروع به وسيله مناسب است.  ازبازداشتن وی ازظلم است که اين 

هُ قَاَل َسم ْعُت رَُسوَل هللاَّ  صلى هللا عليه وسلم -3 )َعْن عَْبد  هللاَّ  ْبن  َعْمر و ْبن  الَْعاص  أَنَّ
ةُ (يَقُوُل :  هُ الْجَنَّ ه  َمظْلُوًما فَلَ که کشته شود مظلومانه به دفاع يعنی کسي 3َمْن قُت َل ُدوَن َمال 

د وی جنت  است. از مالش پس،پادا
خود راج  به قانونی بودن دفاع  5به همين ترتيب قانون جزای کشور نيز درماده  

ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع »مشروع چنين مشعر است : 
 «.مشروع جرم پنداشته نمی شود

 شرایط دفاع مشروع 
                                                      

 .020ص1سنن النسائی الکبری، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ج - 1
 130ص1رواه البخاری فی کتاب المظالم باب أعن اخاک ظالما او مظلوما ج - 2

ی کنتتز العمتتال فتتی ستتن االقتتوا واالفعتتال ، عتتالء التتدين بتتن حستتام التتدين المتقتتی الهنتتد- 3
 529،ص8،ج
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ط عادي جرم است، وقتي به منظور دفاع انجام شود مشروع تلقی عملي که در شراي
زيا  رف حق دفاع مشروع مورد سوء استفاده قرار  می شود. پس برای اينکه ا
نگرفته وافعال حرام ونامشروع تحت اين اسم صورت نگيرد. وازسوی ديگر با ايجاد 

های مدرن مردم وظيفه تامين امنيت جانی ومالی خود را به عه ده حاکميت ملی دولت 
ا  کرده اند که  و ی را ازنصوص شرعی استنب گ اشته اند، ل ا فقهای سالم شر
دردفاع مشروع بايد موجود باشد تا دفاع کننده ازمسؤوليت جزايی معاف دانسته شود. 
هاء کرام وحقوق دانان، شرايط دفاع مشروع را تحت دو کتگوری يعنی  هم به تب  فق ما 

هيم کرد:شرايط تجاوز مستوجب دف  اع وشرايط دفاع بررسی خوا
 کیفیت وشرایط تجاوز مستوجب دفاع: –الف 

موضوع تجاوزي که دفاع را توجيه مي نمايتد متفتاوت استت. دفتاع وقتتي قتانوني استت 
که براي دف  تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع نسبت بته نفتس يتا عتر  يتا نتاموس يتا 

ظ متورد تجتاوز يتا ديگتري  ق. ج.  49بته شترح مت کور در متاده مال يا آزادي تن شتخ
هنگامی موجود می گتردد کته دفتاع »باشد.  وريکه تصريح ميدارد:  حق دفاع مشروع 

کننده روی اسباب معقولوداليل منطقتی يقتين نمايتد کته خطتر تجتاوز بتر متال، جتان يتا 
ظ ديگتری متوجته استت  حتق دفتاع مشتروع تتا دوام خطتر  -ناموس دفاع کننده ويا شخ

و ی بترای دفتاع  30همانان درماده «. با زوال آن خاتمه می يابدادامه يافته  ق.ج. شتر
مشروع ذکر شده که چند شر  آن مربو  به تجاوز می باشد وذيالً به بيان وتفصتيل آن 

 ميپردازم.
 ماهیت غیر قانوني تجاوز: - 1

تجاوز مستوجب دفتاع، بايتد خالف قتانون و غيت عادالنته باشتد. بنتابراين اگتر ارتکتاب 
ل متجاوز بته حکتم قتانون و امتر آمتر قتانوني باشتد، استتناد بته متوارد دفتاع مشتروع عم

متاده شصتتم چنتين صتراحت دارد"دفتاع در برابتر  4که دراين زمينه فقره  ممکن نيست
الف قانون وغي عادالنته باشتد " بطتور مثتال اگتر پتدری فرزنتد ختود را تيديتب  عمل 

هد يا ج م را ناف  ميسازد يا الدی حکم شرعی اعداميکند ومعلمی شاگرد خودرا ادب ميد
مؤظظ  ه در اجراي ميموريت قانوني خود دستت بته اقتداماتي بزنتد، خمامور  دمات عام

مات م کور دفاع تلقي نمي شود.زيرا مشي عمل آنها مشروع بتوده  مقاومت در مقابل اقدا
ها نامشروع باشتد پتس ايتن مقاومتت ختود ج رمتي واين سبب ميشود که دفاع در برابر آن

ماده   ق. ج. قابل مجازات است. 190است که به موجب 
ق. ج.  صراحتا به منتفي شدن دفاع بگونه مقاومت در مقابتل متيموران دولتتي  30ماده 

دفتتاع مشتتروع دربرابتتر متتوظفين ستتلطه عامتته کتته »اشتتاره ميکنتتد و مقتترر متتي دارد: 
هند گرچه درجريان وظيفته از حتد ود صالحيت وظايظ خود را باحسن نيت انجام می د
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همتان «.قانونی خود تجاوز نماينتد جتواز نتدارد  هتم متاده مت کور مطلتق نيستت و  بتا ايتن 
موظظ شده اند که در مقابل ميموران مقاومت نکننتد،   وری که افراد به موجب قانون 
ظ شتتده انتتد کتته در موقتت  انجتتام وظيفتته از حتتدود ختتود تخطّتتي  متتيموران نيتتز قانونتتا مکلتت

مگتتر درصتتورتی کتته ». . . ق. ج. اعتالم متتي دارد:  30ي ننماينتتد. قستتمت آختتر متتاده 
متتاده «. ختتوف متترگ يتتا جراحتتات شتتديد ناشتتی از عمتتل آنهتتا بتداليل معقتتول ثابتتت باشتتد

هاي انتظامي و ديگتر مستؤولين عتدلی  م کور مشروعيت دفاع را در مواردي که  نيرو
اقتداماتي در خارج از حدود وظيفه اي کته قانونتا بته آنهتا محتول شتده استت مبتادرت بته 

نمايند که بيم قتل يا جرح يا تعر  به عر  برود، پيش بيني کترده و بته شخصتي کته 
مورد تهديد واقت  شتده اجتازه داده استت تتا در مقابتل عمليتات متيموران مزبتور در مقتام 
دفاع بر آيد. بنابراين در غير از موارد بيم قتل يا جرح يا تعر  به عر  يا نتاموس، 

هم خارج از حدود و ها جتايز نيستت بتدين ترتيتب، آن  ظيفه ميموران مقاومت دربرابر آن
در مقابتتل اقتتدامات قهرآميتتز و خشتتن احتمتتالي متتيموران متتورد بحتت  کتته موجتتب قتتتل يتتا 
جرح يا تعر  بته عتر  يتا نتاموس نباشتد، مقاومتت بتدني جتايز نيستت و افترادي کته 

مات و عمليتات قهريته و غيتر ضتروري متيموران واقت  متي شتوند بايتد بته  موضوع اقدا
مراج  صالحه شکايت نمايند، زيرا به  ور کلي حق دفتاع در مقابتل تعتديات متيموران 

و  به احراز دو امر است:  من
 وظيفه، حدود از ميموران خروج –اول 
ظ که قرايني و اليل وجود –دوم   موجتب تتيميني قواي عمليات که کند بيمناک را شخ
هب تعر  يا جرح يا قتل ر  يا ناموس خوا  1د شد.ه ع

هراً تصتتور شتتود کتته متتاده -نکتتته: قتتانون جتتزاء فقتتط درمتتوارد دفتتاع  30ممکتتن استتت ظتتا
ه را جايز دانسته است که )خوف مرگ ويا جراحتات شتديد  درمقابل مؤظفين سلطه عام
ناشتتی از عمتتل آنهتتا، بتداليل معقتتول ثابتتت باشتتد.( وختتوف تعتتر  بتته نتتاموس وعتتر  

شتد امتا ايتن پنتدار را بته دو دليتل نميتتوان نميتواند مجتوز دفتاع مشتروع درمقابتل آنهتا با
ی را گ اشتتته استتت وآن در ابتتتداء مرحلتته قيتتد بستتيار دقيقتت 30پتت يرفت .اول اينکتته متتاده 

ظ ختتود را بتتا حستتن نيتتت انجتتام  اينکتته )دفتتاع در برابتتر متتؤظفين ستتلطه عامتته  کتته وظتتاي
هياگونته هند ... جواز ندارد .( در حاليکه درتعر  بته نتاموس وعتر  اشتخاص   ميد

همتتين ترتيتتب چگونتته ميتتتوان گفتتت کتته تعتتر  بتته عتتر   وظيفتته متعلتتق نيستتت. بتته 
ونتتاموس بتتا حستتن نيتتت بتتوده استتت. دوم اينکتته قتتانون جتتزای افغانستتتان دقيقتتاً از فقتته  
سالمی متيثر ميباشتد ودفتاع درمقابتل تعتر  بته نتاموس بته اتفتاق فقهتای کترام واجتب 

                                                      
 149حقوق جزای عمومی، پرويز صانعی، ص - 1

ACKU



 قضاء دفاع مشروع از ديدگاه فقه سالمی
  

 
69 

 

عامه بته عتر  ونتاموس شخصتی  بنابر آن ميتوان گفت که اگر موظفين سلطه 1است 
تعر  نمايند دفتاع در برابتر آنهتا جتواز داشتته ودفتاع کننتده بتر عالوه اينکته مستؤليت 

ه يا وجيبه دينی خود نيز عمل کرده است . هد داشت، درعين حال ب  جزائی نخوا
 فقدان تحریک قبل از تجاوز: - 2

ظ متداف  باشتد.ويا بته عبتاره ديگتر  به  ور کل تجتاوز نبايتد معلتول تحريتا ختود شتخ
ر  است که خطر را خود مداف  به وجود نيا ورده باشد.پس اگر خود متداف  شخصتی  ش
شخظ از اثر تحريا متداف  اورا متورد تعتر   را تحريا به ار تکاب جرم کند وآن 
د کستتی باشتتد کتته ميخواستتته عليتته ديگتتری جرمتتی را  هتتد ، يتتا اينکتته متتداف  ختتود قتترار د

هد وآن ديگر در برابر  او به دفاع متوسل شود در ايتن صتورت مُقتدم عليته ختود انجام د
ه شخصي بته  2محسوب شده وامکان ندارد که از امتياز دفاع مشروع استفاده کند  چانا

هد تاوقتيکه   رف مقابل  برانگيختته شتده و در صتدد حملته بتر آيتد، او  ديگري دشنام د
ظ عمتل ختود را مضروب و مجروح نمايد و يا به قتل برساند،پس نمي تواند اي ن  شتخ

ماده  ق.ج. درايتن متورد  چنتين صتراحت دارد  30را دفاع مشروع بداند.که فقره ششم  
 «.دفاع کننده عمدا سبب ايجاد عمل جرمی  رف مقابل نشده باشد: »
 لیت تجاوز:افع - 3

بتراي تحقتتق دفتتاع مشتروع بايتتد دفتتاع مقتارن تجتتاوز باشتتد، بترای تجتتويز دفتتاع مشتتروع  
ر  است که اعتداء هم اکنون درحال وقوع باشد بخا ريکه دفاع ازختود زمتانی الزم  ش

ميشود که تجاوز درفعل وعمل مقترن به تحقق باشد، زيرا تحقق حالت تجاوز است کته 
ظ حتق دفتاع مشتروع را بته وجتود متی آورد بنتابراين اعتتداء مؤجتل وتهديتد بته  به شخ

هتم زمتانی دفتاع بتا  متاده شصتت ق. ج. 5چناناته فقتره  3تجاوز محتل دفتاع نمتی باشتد.
ر  دانستتته استتت وايتتن بتتدان معنتتا استتت کتته متتداف  يقتتين حاصتتل کنتتد کتته در  حملتته را شتت
هم يا معيار عينی است نه  هد پيوست ومعيار اين يقين  لحظات آتی حمله به وقوع خوا
هنی: يعنی يقين مداف  بايد مستند به اسباب معقتول ، عينتی ومتعتارف باشتد زيترا متاده  ذ

هنگتامی بته وجتود ميايتد کته دفتاع قانون جرا م 49 قرر ميدرد کته: "حتق دفتاع مشتروع 
کننده روی استباب معقتولوداليتل منطقتی يقتين نمايتد کته خطتر تجتاوز برمتال، جتان يتا 
ظ ديگر متوجه است ." بنتابراين در صتورتي کته تجتاوز در  ناموس دفاع کنند ويا شخ

کته متورد حملته واقت  شتده در گ شته بوده و حمله خاتمه پيدا کرده باشد و متعاقبتا کستي 
مقام دفاع بر آيد، توسل به دفاع مشروع منتفي استت. قانونگت ار اجتازه  انتقتام جتويي و 
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الفتتي را بتته کستتي نتتداده و رستتيدگي و اعمتتال مجتتازات در صتالحيت مراجتت  قضتتائي 
ظ تهديتد شتده حتق  است.در صورتي که احتمال تجاوز در آينده برود، ايتن امتر بته شتخ

هتد بته ع نتوان پيشتگيري درمقتام دفتاع مشتروع برآيتد و مرتکتب اعمتال مجرمانته نمي د
هستت. دنسبت به تهديد کننتده گترد ، زيترا امکتان مراجعته بته مقامتات قتانوني و قضتائي 

ماده  حق دفاع مشروع تتا دوام خطتر ادامته يافتته »حکم ميکند که 49 وريکه فقره دوم 
از گترفتن داس از دستت مقتتول بتا بنا براين اگتر متتهم پتس «. بازوال آن خاتمه می يابد

همان داس او را بکشد، چون درحين ايراد جرح منتهي به فوت، خطرجاني براي متتهم 
وجود نداشته، نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست. زيرا پس از اينکته متتهم داس 
هتتيچ گونتته خطتتري بتتراي او بتتاقي نمتتی مانتتد . بتتدين  را از دستتت مقتتتول ميگيتترد. ديگتتر 

و  تترف مقابتتل چتتاقو را از دستتت او ترتيتتب ، اگتتر کستتي بتتا چتتاقو بتته ديگتتري حملتته کنتتد 
هتد بتود، چتون پتس از گتترفتن  بگيترد و ختود او را بکشتد، دفتاع مشتروع و قتانوني نخوا

 ،فعليت خطر و تجاوز  متصور نيست.
 غیرقابل دفع بودن تجاوز: -4 

ه دفاع مشتروع منتفتي وقتي تجاوز بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دف  باشد. استناد ب
استت. اگتتر کستتي بتوانتتد شخصتاً و بتتدون ايتتراد صتتدمه تجتاوز را دفتت  کنتتد و يتتا فرصتتت 
تا بگيتترد، استتناد بتته دفتتاع  کتافي داشتتته باشتد کتته بتراي دفتت  تجتتاوز از قتواي دولتتتي کم

دفتاع »ق.ج. در ايتن متورد مقّررمتي دارد:  30متاده  0بنتد 1مشروع امکان پ ير نيست.
هرگتتاه توستتل بتته »ق.ج. تصتتريح ميکنتتد کتته: 31ومتتاده «. باشتتد تنهتتا وستتيله دفتت  خطتتر

موظفين خدمات عامه جهت دف  خطتر ممکتن  باشتد حتق دفتاع مشتروع بته وجتود نمتی 
 «.آيد

ظ متجتاوز نتدارد. يتا بته  ا ي بته شخصتيت و خصوصتيات روانتي شتخ دف  تجاوز ارتب
ز تترف شخصتتی صتتورت گرفتتته باشتتد کتته  ر  نيستتت کتته تجتتاوز ا عبتتارت ديگتتر شتت

ظ عاقل،بالغ ومختتار باشتد. ازايتن ختا ر استت مسؤول يت جزايی داشته باشد يعنی شخ
هم دفتتاع مشتتروع جتتايز استتت.  ز  فتتل يتتا ديوانتته باشتتد، بتتاز امتتا در  2کتته  اگتتر متجتتاو

صورتي که براي دفاع کننده امکان فرار و در نتيجه احتتراز از خطتر ميستر باشتد، آيتا 
ت يا خير؟ درايتن متورد  بته نظتر متي در اين موقعيت استناد به دفاع مشروع ممکن اس

هتر دو دارد. معمتوالً  رسد موضتوع بستتگي بته شخصتيت و موقعيتت متجتاوز و متداف  
دفاع درمقابل يا فرد نظامي بتا احتراز شترايط دفتاع مشتروع علتي رغتم امکتان فترار 
ها که قابل توجيه ميباشد بلکه قانون گ ار بته وی حتق داده استت کته در برابتر  قابل نه تن
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تا کتودک ويتا ديوانته متجا وز استاده گی کند ،مگر استناد بته دفتاع مشتروع در مقابتل ي
همانتتين  متجتتاوز بتتا وجتتود امکتتان فتترار نمتتي توانتتد متتورد قبتتول و توجتته قتترار بگيتترد. 
فرزندي که پدر خود را به قتل رسانده باشد، در شرايطي که مورد حمله قبلي پدر بتوده 

 1به دفاع مشروع قبول نمي شود. و امکان فرار داشته باشد، استناد وي 
 کیفیت وشرایط دفاع: -ب

قانونگتت ار بتتراي شخصتتي کتته متتورد تعتتر  و تجتتاوز قتترار گرفتتته استتت حتتق دفتتاع را 
تحت شرايط و کيفياتي محترم شناخته و او را در ارتکاب اعمالي که در شترايط عتادي 

ري از بتتي جتترم استتت آزاد گتت ارده و از تعقيتتب و مجتتازات معتتاف دانستتته استتت. جلتتوگي
هرج و مرج و تيمين حقوق و آزادي هاي افراد ج امعته مقتضتی تعيتين شترايط نظمي و 

 آتی در دفاع مشروع شده است. و کيفيات
 
 
 
 

 ضروري بودن دفاع: - 1
مشروعيت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه درمقام دفتاع، تنهتا وستيله 

ي دفتاع کننتده بتوانتد بتراي حفتظ عتر  يتا ممکن براي دف  تجاوز باشد. بنتابر ايتن وقتت
نفس يا ناموس يا مال خود يا ديگري بته مقامتات عمتومي مراجعته کنتد، توستل بته دفتاع 

   2مشروع ممکن نيست.
ق. ج.  پتتيش بينتتي کتترده و  31ومتتاده  30متتاده 0قانونگتت ار ضتترورت دفتتاع را در بنتتد 

ها وسيله دف  خطرباشد»مقّررمي دارد:  ستل بته متوظفين ختدمات هرگاه تو» و« دفاع تن
درصتورتي «.عامه جهت دف  خطر ممکن  باشد حق دفتاع مشتروع بته وجتود نمتی آيتد 

که فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پيدا کند، آيا حق دارد تجتاوز را 
هرگونه عملي عليه متجاوز دف  نمايد؟ با فتر  قبتول حتق وحتتي تکليتظ بتراي فترد  با 

ظ متتورد ـظ ختتود و جامعتته در قتتمتتورد تجتتاوز بتته حفتت بال تجتتاوز، متتي تتتوان گفتتت شتتخ
هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز کودک و يا ديوانه، ملتزم بته فترار نيستت  تجاوز 
و با احراز تمامي شرايط الزم براي تحقق دفاع مشروع، از عامل موجهته مزبتور متي 
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ظ ضترورت فترار بته عنتوان وستي هرحتال تشتخي له آستان بتراي تواند استفاده نمايد. بته 
ه  است.  1نجات با محکم

ر  به صراحت معلوم می شود که دفاع ازنفس يا ناموس و يا عر  و يا مال  ازاين ش
ويتتا آزادي تتتن ديگتتري وقتتتی جتتايز استتت کتته او نتتاتوان از دفتتاع بتتوده و نيتتاز بتته کمتتا 

 «.داشته است
د قتتدرت و توانتتايي دفتتاع را داشتتته باشتتد ،  و تتتا وقتتتي کتته  ظ متتورد حملتته ختتود شتتخ

ظ  ظ ستتوم مجتاز نيستتت کتته درمقابتل متجتتاوز بتته دفتاع بپتتردازد وازشتتخ بتازبرای شتتخ
 مورد تجاوز دفاع نمايد.

زيرا  دفتاع بايتد ضتروری باشتد، ودرايتن صتورت ضترورت نيستت بخا راينکته ختود 
ظ متتو ظ متتورد حملتته حملتته وتجتتاوز، ازختتود دفتتاع کتترده ميتوانتتد درشتتخ . واگرشتتخ

هم مي توانتد از  ظ سوم  ازدفاع عاجز باشد بازدر اين صورت به اساس ضرورت شخ
 او دفاع نمايد.

 نجات:    مداف  از آسان ترين وسيله    متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز واستفاده - 1
همان وسيله وقوتی را استعمال کنتد  ر  است که دفاع کننده  برای تحقق دفاع مشروع ش

ه برای دف  اعتداء ضروری می باشد واگر ازحد الزمه اضافه کرد عمتل وی تجتاوز ک
هميشته بکوشتد کته تجتاوز را بته  ظ متورد تجتاوز بايتد  بحساب می آيد نه دفاع پس شتخ
آستتانترين  ريقتته دفتت  نمايتتد بطتتور مثتتال اگرتجتتاوز کستتی بتتا تهديتتد دفتت  ميگرديتتد، زدن 

 2ايز نمی باشد.اوجايز نيست واگر بازدن ممکن بود قتل او ج
ختويش تصتريح کترده   30    متاده1قانون جزا نيز چنين حکم می کند  و ريکه در بنتد 

ظ متورد تعتر  « دفاع متناسب با خطر تهديد کننده باشد»است که  بتدين ترتيتب، شتخ
و تجتاوز نبايتتد در مقتتام دفتتاع مرتکتتب عملتتي شتود کتته شتتديدتر از خطتتر ناشتتي از تهديتتد 

 حمله کننده باشد.
هتر بايد گف  ت که بح  تناسب خطر ودفاع بسيار مشکل ساز است و بايد شرايط خاص 

قضيه را مورد توجه قرار داد . البته اين بدان معنا نيستت کته قتانون گت ار از فتردی کته 
ر  خطتتر  قترار گرفتتته توقتت  محاستبات تخنيکتتی دقيتتق درميتزان خطتتر وميتتزان  درمعت

هيجتتان ی وفشتتار زمتتانی را در نظتتر الزم دفتتاع بتترای دفتت  خطتتر داشتتته باشتتد وشتترايط 
نگيرد. صرف اينکه وسيله دفاع نتوعی انتختاب گتردد کته متجتاوز را از ادامته تعتر  
بتاز دارد، بتدون اينکته لزومتتاً دفتاع بتا خطتر )متماثتتل( باشتد ، دفتاعی متناستب صتتورت 
و  بته اينکته زيتاده روی ندشتده باشتد.حتی اگتر ميتان صتدمات دفتاع  گرفته است . مشتر
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برابری باشد به اين معنا نيست که دفاع نتا متناستب بتوده. بايتد خطتر وصدمات خطر نا 
جراحات شديد دف  شود حال اگر به قتل انجاميتد نمتی تتوان گفتت کته دفتاع نتا متنتا ستب 

 بوده است .
خود قانون گت ار در متاده شصتت ويکتم قتتل عمتد را درمتورد برختی از حطترات جتايز 

ها مفرو  دانسته استت .  دانسته  ويابه عباره ديگر  تناسب را ميان قتل وبرخی خطر 
هايی که لزومتاً  مستتوجب مترگ نيستت بتا دفتاع قتتل متناستب  از نظر قانون گ ار خطر

ماده 1فر  شده است  هميت موضوع   را يال  نقل مينماييم. 32. که اينا نظر به ا
 ماده شصت و يکم: 

بمنظتور دفتاع در  قتل عمد  باساس استعمال حق دفاع مشروع جتواز نتدارد مگتر اينکته
 برابر يکی از اعمال  آتی صورت گرفته باشد:

و  بتر اينکته  دفاع در برابر  عمليکه ايجتاد ختوف مترگ يتا جراحتت شتديد نمايتد، مشتر
 خوف م کور از اسباب معقول پيدا شده باشد.

 دفاع در برابر عمل زنا، لوا  ويا تهديد به آن.
 دفاع در برابر اختطاف انسان .

 عمل حريق عمدی . دفاع در برابر
 دفاع در برابر عمل سرقتيکه به حکم قانون جنايت شناخته شده باشد .

از از  رف شب به منزل مسکون ويا ملحقات آن .   دفاع در برابر عمل دخول غير مج
حال سؤال مطرح می شود کته اگتر کستی دردفتاع از حتد الزمته تجاوزنمايتد مستؤوليت 

هتد بتود؟ درپاستا ايتن ظ چته خوا ظ بته انتدازه  چنين شخ ستؤال بايتد گفتت کته ايتن شتخ
هَتتا  2تجتتاوز مستتؤوليت دارد. ةٌ م ثْلُ ِة سَتتيِّئَ  وريکتته خداونتتد متعتتال ميفرمايتتد:) َوجَتتَزاُء سَتتيِّئَ

[ و جتتزاى بتتدى 50فَمَتتْن عَفَتتا َوأَصْتتلََح فَتتيَْجُرهُ عَلَتتى هللاَّ  إ نَّتتهُ اَل يُح تتب( الظَّتتال م يَن(  الشتتورى/
ه د او بر  عهده[ خداست به مانند آن بدى است پس  ر كه درگ رد و نيكوكارى كند پادا

 دارد.  راستى او ستمگران را دوست نمى
قتتانون جتتزای کشتتور نيتتز باالهتتام گيتتری ازنصتتوص شتتريعت استالمی مستتؤوليت چنتتين 

ظ را درمتتاده  محکمتته متتی توانتتد درمتتورد »بيتتان نمتتوده استتت وحکتتم ميکنتتد: 35شتتخ
مشتروع تجتاوزنموده جتزای عمتل اورا اگتر شخصی که باحسن نيت ازحدود حق دفتاع 

هد  «.جنايت باشد به جنحه واگر جنحه باشد به جزای قباحت تنزيل د
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 موضوع تجاوز در دفاع مشروع:

قتتانون  49درنظر داشتتت صتتراحت متتاده بتتابنتتا برتعريفتتی کتته ازدفتتاع مشتتروع داشتتتيم و
ع جتتزای کشتتور موضتتوع تجتتاوز دردفتتاع مشتتروع ستته امتتر استتت دفتتاع ازنفتتس، دفتتا

هرکتتدام ـازعتتر  ونتتاموس ودفتتاع ازمتت ال کتته اينتتا  ديتتدگاه فقهتتای کتترام پيرامتتون 
 می نمائيم:رامختصرا ذکر

 دفاع از نفس: - 1
هتر عملتي  ظ مي تواند در مقام دفاع از ختود  وقتي به تن يا جان انسان حمله شود، شخ

هد و با اجتماع شرايط چنين فردي غير قابل تعقيتب و  مجتازات را که الزم باشد انجام د
هت چ تتاوانی مثتل قصتاص،ديت ، کفتاره ويتا قيمتت بتروی ياست.وازديد گاه فقته اسالمی 

امتا بايتد گفتت کته دفتاع درمقابتل تجتاوز بترنفس واجتب استت يتا فقتط حتق  1الرم نيست 
هستند که دفتاع  شمرده می شود؟ فقهای حنفی واغلب فقهای مالکی وشافعی به اين نظر 

 2والزم است.درمقابل تجاوز برنفس وجان واجب 
کته ميفرمايتد: متی کنتد اين دسته ازفقهتای کترام استتناد بته ايتن قتول خداونتد جتلجاللته  

ال تلقتتوا بايتتديکم التتی التهلکتتة{)البقره / ( يعنتتی "ختتودرا بتته دستتت ختتود بتته ستتوی 294}
الکتت انتداختن استت  الکت نياندازيد" بناء تسليم شدن به متجاوز، نفس خويش را در 

ي  شريظ  که پيتامبر صتلی هللا عليته وستلم فرمتوده استت: )عتن ستعيد . ونيز به اين حد
بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من قتل دون ماله فهتو شتهيد ومتن قتتل 

هله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهتو شتهيد( "کستي 3دون أ
و آن که در راه دفاع از جان و ختونش که در راه دفاع از مالش کشته شود، شهيد است 

هتر کتس  کشته شود، شهيد است و آنکه در راه دفاع از دينش کشته شود، شتهيد استت و 
د کشتتته شتتود، شتتهيد استتت." وقتيکتته بتترای دفتتاع کننتتده اجتتر  هتتا در راه دفتتاع از خانواد
هادت است پس معلوم می شود که دفاع يا امتر واجتب والزمتی استت زيترا  د ش وپادا

د بزرگ درمقابل آن وجود نمی داشت. اگر محض  حق ميبود بازاين قدر پادا
تا وشتافعی دفتاع  مام احمد بتن حنبتل"رح" ودريتا قتول مرجتوح نتزد امتام مال به نزد ا
درمقابل تجاوز برجان جائز است نه واجب يعنتی فقتط حتق شتمرده متی شتود ايتن دستته 
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ظ حضتتترت عثمتتتان رضتتی هللا تعتتتالی عنتت ه ميکنتتتد کتتته ازفقهتتای کتتترام استتتناد بتتته موقتت
 1بامهاجمين قتال نکرد. 

ما بايد گفت که موقظ حضرت عثمان رضتی هللا تعتالی عنته بختا ر جلتوگيری ازفتنته  ا
همتين استت  بين امت مسلمه بود ازاين جهت اقدام به دفتاع نکترد وقتول راجتح درزمينته 
که دفاع ازنفس درحالت عتادی واجتب لکتن درحالتت فتنته فقتط جتايزمی باشتد  وريکته 

   2د گاه ازبعض فقهای مالکی، شافعی وحنبلی نيز می باشد.اين دي
و  بتته  هب احنتتاف ومتتالکی )رح(  دفتتاع از نفتس غيتتر را مشتتر بهمتين ترتيتتب فقهتتای مت 
هل ذمه نيتز واجتب دانستته  اينکه مصؤن الدم باشد، برابر است که مسلمان باشد ويا از ا

ه همانان فقهای م  همانداليل قبلی اسدالل مينمايند.  ب شافعی)رح(  بته ايتن نظتر وبه 
هستند که حکم دفتاع ازنفتس غيتر وقتيکته انستان مصتؤن التدم باشتد. مثتل حکتم دفتاع از 
نفس است يعنی در موارديکه دفاع از نفس واجب است، واجب ودر موارديکه دفاع از 

 3نفس منتفی است منتفی ميباشد.
 دفاع از عرض یا ناموس: - 2

مترادف به کار بترده متی شتود ولتي بتا توجته  به  ور« ناموس»و يا « عر »کلمات 
هيم عرفي اين دوکلمته متي تتوان گفتت کته مقصتود از عتر ، آبترو و شترافت و  به مفا
حيثيت ختانوادگي و اجتمتاعي و منظتور از نتاموس، زنتان ختانوادگي استت و بيشتتر بته 
صورت نسبت دادن اعمال منافي عفت است.تعر  بته نتاموس بته صتورت تجتاوز بته 

هر و دختتتر و لکتتته دار نمتتتودن عفتتتت و زنتتان ختتتانو همستتر و متتتادر و ختتتوا اده اعتتتم از 
ظ از  ريق انجام اعمال منافي عفت در صدد  عصمت آنان است. در صورتي که شخ
ز  تترف  تجتتاوز بتته ايتتن حرمتتت خالقتتي و اجتمتتاعي و شتترعي برآيتتد و در ايتتن حالتتت ا

د، شخصي کته ناموستش در معتر  تجاوزاستت متورد قتتل، جترح وضترب قترار گيتر
عمل دفاع کننده مشروع است. ودفاع از عر  ونتاموس بته اتفتاق فقهتای کترام واجتب 

و  گردانيتده انتد وجتوب دفتاع از نتاموس ختود   4است. مگر فقهای شتواف )رح(   مشتر
ويا ناموس غير را به عدم ختوف قتتل نفتس متداف  ويتا از بتين رفتتن عضتو از اعضتای 

 5وی 
 دفاع از مال: - 3
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م دفتاع ازمتال جتائز استت نته واجتب وتفتاوت متال بتانفس وعتر  نزد اکثر فقهتای کترا
ظ ميتوانتد ازمتال  دراين است کته متال بته وستيله بخشتش وبت ل مبتاح ميگتردد پتس شتخ
خود تير شود لکن ازنفس وناموس خود به هيچ صورت تيرشتده نمتی توانتد امتا بعضتی 

جملته حيوانتات فقهای کرام به تفاوت قايتل بتوده وميگوينتد اگتر متال زنتده باشتد يعنتی از
ظ ديگتر باشتد ماننتد متال محجتور عليته ويامتال وقتظ ويتا متال  هلی باشد يا مال ازشخ ا
هن واجاره، درايتن  مالی باشد که درآن حق غير موجود باشد مانند مال ر وديعت باشد يا
صتورت دفتتاع ازمتتال واجتب تلقتتی متتی شتتود زيترا ايتتن چنتتين متال قابليتتت بخشتتش وبتت ل 

 1قبال آن دفاع واجب والزمی باشد.راندارد ازاين جهت بايد در
ه مشروعیت وقلمرو دفاع در برابر تجاوز:  فلسف

 الف: اهتمام به حقوق فردي و اجتماعی در دفاع مشروع:
ق. ج.  با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانته در مقتام دفتاع از  41ماده  

د يتا ديگتري در واقت  نفس يا عر  يا ناموس يا مال ختود يتا ديگتري يتا آزادي تتن ختو
حتتق خصوصتتي دفتتاع را متتورد قبتتول قتترار داده استتت. مبنتتاي ايتتن امتيتتاز شخصتتي در 
ضرورت دفتاع، عتدم امکتان توستل بته قتواي دولتتي بتدون فتوت وقتت و يتا متؤثر واقت  
هتيچ وجته الزم  نشدن مداخله ي قواي م کور در وقت تجاوز و خطر است در اينجتا بته 

اجبار روحي يا معنوي دفاع کننده مطرح گتردد. چته  نيست براي مشروع دانستن دفاع،
هانه و در ختارج از متوارد اجبتار، مبتادرت بته  بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگا
دفتتاع مشتتروع نمتتوده و بتتاز استتتحقاق استتتفاده از عوامتتل موجهتته جتترم را داشتتته باشتتد. 
هرا يتتا حتتق خصوصتتی بتتوده امتت ا  وريکتته معلتتوم متتی شتتود حتتق دفتتاع مشتتروع ظتتا

هتم حتتق اجتمتاعی را بتتاخود جمت  نمتتوده  هتم حتتق خصوصتی و درحقيقتت دفتاع مشتتروع 
زيرا کسي که از خود دفاع ميکند، مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دف  تجتاوز 
به اجتماع خدمت مي کند و عمتل او فاقتد قتبح اجتمتاعي استت. لت ا مطتالبي کته در دفتاع 

ه علتت مشتروعيت دفتاع، تنهتا قضتاوت مشروع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است کت
    شخصتتي و اجتتراي عتتدالت خصوصتتي و فتتردي نيستتت، بلکتته رفتتتاري استتت کتته جنبتته

 مشروع دفاع لحاظ بدين. دارد را ادالنه غير    حمله يا بار زيان نتايج از پيشگيري
امنيت شخصي در غياب هييت اجتماعي است تا قضتاوت  حفظ و تيمين جهت در بيشتر

همين جنبهو اجراي عدالت خ     حملته بتار زيتان نتتايج از پشگيري    صوصي و فردي. 
 دفتتاع تحقتتق کتته استتت جتترم    موجهتته عامتتل عنتتوان بتته مشتتروع دفتتاع در ادالنتته غيتتر

و  را مشروع  2است. نموده شرايطي رعايت به من
                                                      

المی مقارنا بالقانون الوضعی ، عبدا لقادر عوده - 1  051ص 2،جالتشري  الجنائی اال
 .210بايسته های حقوق جزای عمومی، دکتر ايرج گلدوزيان ص - 2
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 قلمرو دفاع مشروع: -ب
هر نوع عملي را که جرم باشد ماننتد قتتل، ضترب و جت 32-41مواد    رح ق. ج. انجام 

در مقام دفاع از نفس يتا عتر  و يتا نتاموس و يتا متال ختود يتا ديگتري و يتا آزادي تتن 
هر گونه تجاوز فعلي و يا خطتر قريتب الوقتوع( در صتورت  خود يا ديگري )در برابر 
ه تلقي متي کنتد و آن را قابتل تعقيتب و  اجتماع شرايط م کور در قانون از عوامل موجه

ده  وريکه مجازات نمي داند.  وموقظ قانون ج زای افغانستان مطابق با فقه سالمی بو
همينطتور استت وحتتی نتزد اکثتر فقهتای کترام دفتاع در چنتين  هتم  حکم شريعت سالمی 
َمن  اعْتَتَدى عَلَتيُْكْم فَاعْتَتُدوْا  حاالت واجب ميباشد  وريکه خداوند جل جالله ميفرمايد: }فَ

{  البق ه  ب م ْثل  َما اعْتََدى عَلَيُْكْم همتان گونته 295رة: عَلَْي هر كس بر شما تعتدى كترد  [ پس 
كتته بتتر شتتما تعتتدى كتترده بتتر او تعتتدى كنيتتد و از ختتدا پتتروا بداريتتد و بدانيتتد كتته ختتدا بتتا 
هتم بته آن اشتاره دارد )عتن عبتد هللا بتن عمترو  همانان حتدي  شتريظ  تقواپيشگان است 

ل دون مالته فهتو رضي هللا عنهما قال: سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقتول ) متن قتت
صتتلى هللا عليتته  -عبتتد هللا بتتن عمتتر رضتتي هللا عنهمتتا متتي گويتتد: از نبتتي اكتترم  1شتتهيد (
هتركس، بتراي دفتاع از متالش، كشتته شتود، شتهيد استت.  -وسلم  شنيدم كه مي فرمود: "

هادت استت "پتس معلتوم متی شتود کته دفتاع شترعی در  وقتيکه برای دفاع کننده مقتام شت
 2د حتمی ميباشد.برابر نفس، مال وعزت خو

هيتتتا نمتتي توانتتد انجتتام دفتتاع را در   هتت ا، بتته نظتتر متتي رستتد ارتکتتاب جرائمتتي کتته ما متت  
مقابل حمله توجيه نمايد، از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است. بته 
 ور مثتال، استتناد دفتاع کننتده بته دفتاع مشتروع در متورد ارتکتاب جترايم غيتر عمتدي 

ا ي ، با توجه به ارکان و شرايط حمله و دفتاع، منتفتي استت. زيترا در ناشي از بي احتي
واق  با توجه به خصوصيت دفاع، تصور توسل به دفاع مشروع در مقابتل جترايم غيتر 

 3عمدي بعيد است.
 :نتيجه گيری

وق  بيعتي  حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادي، عر  و ناموس و مال از حق
 هر انسان است 
همانتان ايتن حتق درقتانون جتزای حق دفاع مشر وع در فقه اسالمی  بته تفصتيل بيتان و

 افغانستان پيش بيني شده است.
                                                      

ورواه مستلم فتی بتاب  188ص 1متفق عليته رواه البختاری  فتی بتاب متن قاتتل دون مالته ج - 1
 18ص 2الدليل علی آن من قصد آخ  مال ج

 .013الجريمة والعقوبة فی الفقه االسالمی، االمام ابوزهرة ص - 2
 .210حقوق جزای عمومی، دکتر ايرج گلدوزيان صبايسته های  - 3
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ه جرم استت، زيترا بتا اجتمتاع  ما دفاع مشروع از عوامل موجه در حقوق جزاي کشور 
شرايط خاص، عملي که جرم است، در مقام دفاع از نفس يتا عتر  يتا نتاموس يتا متال 

 خود يا ديگري، قابل تعقيب و مجازت نيست. خود يا ديگري و يا آزادي تن
هر انساني در حمايتت از جتان ختود و يتا جتان ديگتري واجتب استت و  دفاع مشروع بر 
هتر نتوع تجتاوز  حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال ديگتري در مقابتل 

هر وسيله اي که براي دف  اين تجاوز ضروري باشد.  فعلي نامشروع با 
عادالنته باشتد يعنتی برای تحقتق د ر  استت کته تجتاوزغير قتانونی وغي فتاع مشتروع شت

ظ مداف  باشد.  تجاوز نبايد معلول تحريا خود شخ
هتم اکنتون درحتال وقتوع باشتد زيترا  ر  استت کته اعتتداء  برای تجويز دفاع مشروع  ش
دفاع ازخود زمانی الزم ميشود کته تجتاوز درفعتل وعمتل مقتترن بته تحقتق باشتد، زيترا 

تجاوز است که به شخظ حق دفاع مشروع را به وجود می آورد بنتابراين  تحقق حالت
 اعتداء مؤجل وتهديد به تجاوز محل دفاع نمی باشد. 

وقتي تجاوز بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دف  باشد. استناد به دفاع مشتروع منتفتي 
صتتت استت. اگتتر کستتي بتوانتتد شخصتاً و بتتدون ايتتراد صتتدمه تجتاوز را دفتت  کنتتد و يتتا فر

تا بگيتترد، استتناد بتته دفتتاع  کتافي داشتتته باشتد کتته بتراي دفتت  تجتتاوز از قتواي دولتتتي کم
 مشروع امکان پ ير نيست.

مشروعيت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه درمقام دفتاع، تنهتا وستيله 
ممکن براي دف  تجازو باشد. بنتابر ايتن وقتتي دفتاع کننتده بتوانتد بتراي حفتظ عتر  يتا 

ناموس يا مال خوديا ديگتري بته مقامتات عمتومي مراجعته کنتد، توستل بته دفتاع  نفس يا
 مشروع ممکن نيست.

همان وسيله وقوتی را استعمال کنتد  ر  است که دفاع کننده  برای تحقق دفاع مشروع ش
که برای دف  اعتداء ضروری می باشد واگر ازحد الزمه اضافه کرد عمتل وی تجتاوز 

 بحساب می آيد نه دفاع.
قتانون جتزای کشتور  49برتعريفی که ازدفاع مشتروع داشتتيم وبنتا برصتراحت متاده بنا

موضوع تجاوز دردفاع مشروع سته امتر استت دفتاع ازنفتس، دفتاع ازعتر  ونتاموس 
 ودفاع ازمال.

هستتند کته دفتاع درمقابتل تجتاوز  فقهای حنفی واغلب فقهای مالکی وشافعی به اين نظر 
 برنفس وجان واجب والزم است.

مام مالا وشافعی رح دفاع درمقابتل  به نزد مام احمد حنبل ودريا قول مرجوح نزد ا ا
 تجاوز برجان جائز است نه واجب يعنی فقط حق شمرده می شود. 
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ولی قول راجح درزمينه اين است که دفاع ازنفس درحالت عادی واجتب لکتن درحالتت 
افعی وحنبلتی نيتز فتنه فقط جايزمی باشد  وريکه اين ديد گاه ازبعض فقهای مالکی، شت

 می باشد.
به  ور مترادف به کار بترده متی شتود ولتي بتا توجته « ناموس»و يا « عر »کلمات 

هيم عرفي اين دوکلمته متي تتوان گفتت کته مقصتود از عتر ، آبترو و شترافت و  به مفا
حيثيت ختانوادگي و اجتمتاعي و منظتور از نتاموس، زنتان ختانوادگي استت و بيشتتر بته 

ل منافي عفت است.ودفاع از عر  وناموس بته اتفتاق فقهتای صورت نسبت دادن اعما
 کرام واجب است.

نزد اکثر فقهتای کترام دفتاع ازمتال جتائز استت نته واجتب وتفتاوت متال بتانفس وعتر  
ظ ميتوانتد ازمتال  دراين است کته متال بته وستيله بخشتش وبت ل مبتاح ميگتردد پتس شتخ

 نمی تواند.  خود تير شود لکن ازنفس وناموس خود به هيچ صورت تيرشده
مال وقظ ويا مال وديعتت  ظ ديگر باشد مانند مال محجور عليه ويا لکن اگر مال ازشخ
هتتن واجتتاره، درايتتن  باشتتد يامتتالی باشتتد کتته درآن حتتق غيتتر موجتتود باشتتد ماننتتد متتال ر

 صورت دفاع ازمال واجب تلقی می شود.
هرا يتتا حتتق خصوصتتی بتتوده امتتا   وريکتته معلتتوم متتی شتتود حتتق دفتتاع مشتتروع ظتتا

هتم حتتق اجتمتاعی را بتتاخود جمت  نمتتوده درح هتم حتتق خصوصتی و قيقتت دفتاع مشتتروع 
زيرا کسي که از خود دفاع ميکند، مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دف  تجتاوز 

 .به اجتماع خدمت مي کند و عمل او فاقد قبح اجتماعي است
 :مآخذ

 قران کريم
هرة، محمتتد. الجريمتتة والعقوبتتة فتتی الفقتت االستالمی.  هرة: دارالفکتتر العربتتی أبتتوز القتتا

 م.2091
اردبيلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول، چتاپ بيستت ويکتم، تهتران: نشتر 

د. 2019ميزان  هـ.
البخاری، محمد بن اسماعيل ابوعبتدهللا. صتحيح البختاری.تحقيق وتعليتق مصتطفی ديتب 
ء االول والجتتتتتتتزء الثتتتتتتتانی، الطبعتتتتتتتة الثالثتتتتتتتة، بيتتتتتتتروت: دار ابتتتتتتتن  البغتتتتتتتا. الجتتتتتتت

 م.2918هـ.ق.2508کثير
النا ، حقوق جزای عمومی افغانستا، چتاپ  هنمود ماکس  توحيد خانه، محمد صدر. ر

د2090چهارم : نشر ميزان   هـ.

ACKU



 قضاء دفاع مشروع از ديدگاه فقه سالمی
  

 
80 

 

حتتوی، ستتعيد. استالم ديتتن الفطتترة، ترجمتته متتومن"حکيمی" جلتتد دوم، چتتاپ دوم، کابتتل: 
مطابق هتتتتتـ.ق.2513نشتتتتترات جمعيتتتتتت اصتتتتالح وانکشتتتتتاف اجتمتتتتتاعی افغانستتتتتتان، 

د.ه2018  ـ.
هوشتتنگ. حقتتوق جتتزای عمتتومی، جلتتد اول، چتتاپ ستتوم، تهتتران: انتشتتارات  شتتامبياتی، 

د. 2019مجد،  هـ.
 انتشتتتتتتارات  تتتتتترح نتتتتتتوصتتتتتتانعی،پرويز.حقوق جتتتتتتزای عمومی.چتتتتتتاپ دوم،تهران:

د.2011،  هـ.
هتتتـ  2502العطتتار،داود. التتتدفاع الشتترعی فتتتی الشتتريع االستتالمية،چاپ اول ،تهتتران: 

 م.2912مطابق
هان فوری .کنزل العمتال فتی -ی بن حسام الدين المتقی الهندیالء الدين ، عل ستنن  البر

 م 2912هـ، مطابق 2502، ناشر مؤسسة الرساله ،  ب  القوالواالفعال .المجلد 
عتتودة، عبدالقادر.التشتتري  الجنتتاي االستالمی مقارنتتا بالقتتانون الوضتتعی. المجلتت االول، 

االولی بيروت: دار الکتب العلمية   م.1004الطبعة
القشيری، أبوالحسين مسلم بتن الحجتاج بتن مستلم. صتحيح مستلم، المجلتد الرابت ،بيروت: 

 دارالجيل، ب.ت.
هتتای حقتتوق جتتزای عمتتومی) هم تهتتران: 0-1-2گلتتدوزيان، ايتترج. بايستتته  اپ هجتتد ( چتت

د.2011نشرميزان،   هـ.
نتت ير، دادمحمتتد. حقتتوق جتتزای عمتتومی استالم. چتتاپ اول، کابتتل: انتشتتارات رستتالت، 

د.2011  هـ.
النستتتتائی،عبدالرحمن أحمتتتتد بتتتتن شتتتتعيب. الستتتتنن الکبتتتتری للنستتتتائی، تحقيتتتتق دکتتتتتور 
ء االول، بيتتتروت: دارالکتتتتب  عبدالغفارستتتليمان البنتتتداری وستتتيد کستتتروی حستتتن، الجتتت

 العلمية،ب،ت.
االوقاف والشؤناالسالمية   الفقهيتة الموستوعة. الکويتت –جم  از نويسنده گان،وزار ة

 هـ 2518-2505 ، ب 12 لمجلدا ، الثانی الکويتية، ب 
االوقاف والشؤناالسالميه   الفقهيتة الموستوعة/  الکويتت –جم  از نويسنده گان وزارة

 2518 -2505، ب   18 المجلد الثانی،  ب  الکويتية،
( چتاپ پتروژه 058( جريده رسمی شماره)2044وزارت عدليه. قانون جزاءباتعيالت)
 .2013 ب  جدی  (USAID)يل مالی امور عدلی وقضايی افغانستان به تمو
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 تالیف/ دکتور محمد گل )عتیقی (
 مترجم : قاضی نثاراحمد ملکزی 

 

  اثر الوفاة فی العقوداثر الوفاة فی العقود
 مبحث چهارم
 وفات دائن

ه ای شخصی يا اشخاص ديگرحقی با مدت موجله را   دائن شخصی است که بر ذم
 يم.داشته باشد، چناناه درمبح  اول ت کر داد

هيچ اثری در  هری گفته اند که وفات  ) دائن (  فقهای اسالمی متفقاً باستنثائی فقهای  ظا
د  مدت دين نداشته ،ورثه وی دين مورث متوفی را از مديون قبل از رسيدن موعد ا

عال الدين کاسانی از علمای مشهور حنفی  ه درکتاب مطالبه کرده نميتوانند ، چنانا
ظ ديگری دين داشته باشد ،مدت )بدائ  الصنائ  ميگويد :  وفات شخصيکه بر ذمه شخ

 1را از بين نميبرد ، زيرا مدت حق مديون است نه دائن.
                                                      

 .4/120بدائ  الصنائ  فی ترتيب الشرائ   - 1
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ماميه  هب شيعه ا همانان فقهای حنبلی وم ا هب مالکی وشافعی و اين مساله را فقهای م 
هبی شان ذکر نموده  ودالئل مختلظ درکتب مشهور م  وزيديه نيز به عبارات صريح

 اند.
مساله رايکی از  دانشمندان مصری نيز درکتابش بنام مرشد الحيران .که  فقه  اين

 1حنفی را بشکل مواد قانونی نوشته است دردوماده مکررا تائيد نموده است .
هب فوق :  الصه دالئل م ا

مدت حق مديون است ، وحق ورثه دائن نيست ، تاوقتيکه موعد پرداخت دين -2
محروميت مديون ازين  حق وجود ندارد ، درحاليکه  نرسيده باشد هيچ دليلی برای 

 دائن به رضائيت تام خود به تاجيل دين قبالً موافقه نموده است.
موافقه   رفين عقد اساس رضائيت بوجود آمدن عقد است پس  وفات دائن که تا -1

هد داشت.  اخر حياتش بمدت موافقت داشت در اعتبارآن تاثيری نخوا
ه مديون ثابت ميگردد وچون دين  بر اساس تعريظ فقه-0 ا حنفی حقی است که بر ذم

هم باقی است وفات دائن دران تاثير ندارد ، له ا وفات دائن درفوريت  هنوز  ه دائن  ذم
همانان مؤجل باقی می ماند.  دين اثری نداشته 

ورثه دائن بيش از حق دائن را بوراثت گرفته نميتوانند ، چون اصل دائن درحال -5
هد بود  حياتش دين خود را پيش از وقت بدست آورده نميتوانست ، چگونه ممکن خوا

 که ورثه او بعد از  وفاتش ازين دين قبل از رسيدن موعد استفاده کنند ؟ 
هری : هب ظا  الصه دليل م 

هری درکتابش المحلی بعداز انکه يا عده آيات قرانی را بشکل عام ذکر  ابن حزم ظا
د از ملکيت اموال ساقط ميشود ، ميکند ، ميگويد: وقتيکه انسان وفات  نمود ارتبا  ا

وبورثه وی انتقال می يابد، پس مدت وموعدی که بموافقه او صورت گرفته بود از 
بين رفته اصل حق بورثه انتقال کرده ، له ا بايد وفات دائن مانند وفات مديون مدت 

 2رااز بين برده ، دين فورا قابل پرداخت گردد.
 نظر نويسنده :

ادله  رفين درين مساله  مورد دقت ومقايسه قرار داده شود ، باين نتيجه هرگاه 
ها ضعيظ وغير معقول  هری درمقابل دالئل اکثريت فق دالئل ابن حزم ظا ميرسيم که

                                                      
اهر االکليل درفقه مالکی  5/15رد المحتار حاشيه الدرالمختار  - 1 ؛ مغنی المحتاج  1/11؛ جو

؛ شتترح النيتتل درفقتته زيديتته  2/055؛ الروضتته البهيتته درفقتته امتتامی  1/258در فقتته شتتافعی 
 .430- 1/515ومرشد الحيران فی احوال االنسان  501 – 5/503
 .1/14المحلی ابن حزم الظاهری  - 2
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معلوم ميشود ، زيرا آيات قران کريم مفهوم عام داشته وبراين مساله خاص صراحت 
 ندارد وتطبيق نمی گردد.
دائن بسبب وفاتش از بين رفته وبورثه وديگران انتقال می يابد واينکه ميگويد: ملکيت 

مالا وجود داشت  درست است ، ولی ملکيت با اوصاف وشرايطی که درحال حيات 
ظ تا رسيدن  انتقال نموده وچون يکی از اوصاف آن تاجيل بوده است له ا بايد اين وص

ود است ،ورثه دائن موعد دين باقی گ اشته شود .ازجانب ديگر چون اصل مديون موج
ميتوانند حقوق شان را از  مديون درموعد معينه بدست آورند , نه قبل از موعد دين 
ه اصل حقدار) دائن( نميتوانست درحياتش دين را قبل ازموعد مطالبه کند ، پس  ،چنانا
ورثه دائن که اکنون جاگزين دائن شده اند چگونه ميتوانند اين حق را قبل از موعد 

 ند؟مستحق گرد
الن تاجيل تاثيرندارد، مرجح دانسته  هاء که وفات دائن درب ازين لحاظ نظراکثريت فق

 شده مدت دين درين حالت کما فی السابق باقی ميماند.
 1حکم فوق را تائيد ميکند. 303قانون مدنی افغانستان نيز درجزء آخرماده 

 فصل چهارم
 وفات وحق فسخ عقد )خیار(

هی چنين واق  ميشود که  هد شد گا نظربه شرايط خاصی که درآينده به تفصيل ذکر خوا
هند داشت ، اين حق بموافقه  ها بعد ازعقد ، حق فسا آنرا خوا ،  رفين عقد يايکی از ان
ها بحکم شرع وقانون بوجود می آيد ، وچندين قسم است .پس  جانبين يا بدون موافقه آن

هند توانست اگر يکی ازعاقدين بعد از انجام عقد وفات نمايد، آيا  بازماندگان وی خوا
 که ازين حق استفاده کنند يا نه ؟

) امکان استفاده ورثه ازين حق (  درمورد فقهای سالمی دربعض حاالت بشکل مثبت
)عدم امکان استفاده ورثه ازين حق( اتفاق نظر دارند دروعده ديگری بشکل منفی 

آن درمباح  ذيل بيان  ،ودرحالت ديگر نظرات مختلظ ارايه نموده اند که تفصيل
 ميشود:

 مبحث اول
 تعریف واحکام عمومی خیار

 تعريظ خيار:
ظ آنرا  خيار درزبان عربی بمعنی اختيار وپسنديدن يکی از دوحالتی است که شخ

 انتخاب مينمايد.
ام آن چنين تعريظ نموده  فقهای سالمی ودانشمندان قانون اين لفظ )خيار( را بمعنی ع

هردو جانب درفسا عقد يا بقای آن است ،که خيارحق يکی اند : ) از رفين عقد يا 
 بحکم شرع يا باراده جانبين بوجود می آيد.

                                                      
 چنين است: مرگ دائن در تاجيل دين تاثير ندارد. 303نظ جز اخير ماده  - 1
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درينجا بايد درنظر داشت که حق فسا عقد درخيار يا حق فسا درعقود غير الزم مانند 
الزم ازخواص  وکالت يا عاريت وامثال آن فرق دارد ، زيرا حق فسا درعقود غير

 1ست ، وبخيار ضرورت ندارد.گونه عقود ااين 
ريا از رفين  ه ثال اگر يا شخصی کسی را برای انجام  کاری وکيل ميگيرد ، 
عقد ميتواند اين عقد : )وکالت( رافسا نمايد،وکيل باشد يا موکل زيرا  عقد وکالت 

ا( بوده ضرورتی به خيارندارد. ودد يا عقد غير الزم )قابل فس  ب ات خ
از ا راف عقد ) نه تمام ا راف( حق فسا را بدون  همانان  دربعضی عقود يکی

 اراده ديگران ، وبدون گ اشتن خيار ، دارا ميباشد.
ويمثال اگر عقد کفالت )ضمانت ( را درنظر بگيريم مکفول له ) دائن وکسيکه به نف  
وی ضمانت صورت گرفته( ميتواند اين عقد را فسا نمايد، بدون انکه ا راف ديگر 

ز رف مکفول له  غير الزم وقابل رضائ دانعقد ب يت داشته باشند ، زيرا اين عقد ا
هد شد. اناه  در آينده به  تفصيل ذکر خوا  فسا است ، چن

ها  ازهمين لحاظ فقهای سالمی گفته اند که حق استفاده ازخيار برای فسا عقد تن
ه درعقود الزم ) مانند بي  واجاره ( وامثال آن مطرح گرديده قابل بح  است ، ن

هرگزضرورت ندارد.  2درعقود غير الزم که  بخيار 
 دوم حکمت وفائده خيار:
هنگام  –مساله  موجوديت خيار  چه بحکم شرع وقانون باشد ، وچه از رف عاقدين 

ها برای  عقد بوجود آيد يقينی ساختن اراده جانبين بعد ازيا مدت ، وفرصت يافتن آن
النه شان انديشه وتفکر درانجام وادامه عقد ، يا فسا  نمودن آنست ،تا از تصميم عج

ريا مدت معين با خود بيشتر بينديشند ، ويا با ديگران مشوره  متضرر نگرديده د
هائی اتخاذ کنند.  نموده ،در موضوع تصميم ن

هم واق  ميشود که عاقدين به استعمال وتجربه  نمودن موضوع عقد  هی چنين  گا
، وعقد را با اوصافيکه از رف  اند ويا موضوع عقد را اصالنديده دارندضرورت 

د مبيعه با ان اوصاف برابر نبوده ن،ووقتيکه آنرا می بين منعقد نموده اندمقابل ذکرشده 
وحتی بعد از تسليمی وبردن بخانه يا ضرورتيکه دارند مطابقت  نميکند ، درين حالت 

ز  رفين يا اگر عقد قطعی باشد ، وعاقدين حق خيار فسا عقد را نداشته باشند ،يکی ا
ها متضرر ميگردند.  هردوی آن

ا عقد را قبال  ازين لحاظ فقه سالمی وبسياری از قوانين وضعی ،حق انتخاب وفس
هنگام انعقاد عقد ت کر داده شود به عاقدين پيش بينی نموده   .اندوبدون انکه 

                                                      
 المصباح المنير ؛ لسان العرب وتاج العروس درلفظ )خير(. - 1
هايه الم 5/509مواهب الجليل شرح مختصر الخليل  - 2  .5/1حتاج ؛ ن
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د ) المقدمات ( می نويسد (ابن رشد )يکی ازفقهای مالکی بنام   )):درکتاب مشهور
ار بدو دليل بميان آمده : يکی برای مشوره دريقينی ساختن اراده عاقدين ،ودوم خي

هدف خريداری را بر آورده ميتواند يا نه؟   1برای تجربه مبيعه که غر  و
ظ ميباشد وخيار ) اختيار فسا عقد(  هی معيوب وناق ازجانب ديگر موضوع عقد گا

اره يا فسا اصل عقد ،بنابر ان ميتواند خريدار را ازدو راه حمايت کند ) جبران خس
 هدف اصلی بميان آمدن خيارات دف  ضرر متعاقدين وحمايت ازحقوق جانبين است.

ازين جهت دريکی ازاحادي  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به روايت ابن عمر رضی هللا 
د غالبا فريب می  یعنه می خوانيم که شخص الت خريد وفرو از صحابه درمعا

هدايت فرمودند :) إذا بيعت فقل الخالبه( خورد ، پيامبر ص لی هللا عليه وسلم برايش 
د  هی بگو :فريب وخدعه دربين نباشد.را وقتيکه  معامله خريد وفرو  انجام ميد

ه گفته آمديم معلوم ميشود که  خيار يا اختيار فسا عقد چندين قسم است که  از انا
هنگام عقد بوجود می  آ ها باراده جانبين  ها به  حکم شرع بعضی از ان يد ، وبعضی ازان

هنگام عقد نيست .  ويا قانون بوجود آمده ضرورت به ت کر آن 
ر ی می نامند ، وقسم دوم را خيارات شرعی ،وازجمله  قسم اول را خيارات ش
ر  است وديگر خيار تعيين . واز جمله  ر ی يکی خيار ش مشهور ترين خيارات ش

همترين خيارات شرعی سه نوع خيار را ذ کر کرده اند : خيار عيب ، خيار رويت ، م
هريا ازين خيارات به ترتيب فوق ذکرمينمائيم . ،خيار مجلس  وما اثر وفات را در

 مبحث دوم
 تاثیر وفات درخیار شرط

هيم ، بايد اين خيار را قبل ا ر  مورد بح  قرار د ز انکه تاثير وفات را درخيارش
 يح نمائيم ، نظر فقهای اسالمی را دران توض کنيمتعريظ 

 فقهای سالمی خيار شر  را به الفاظ وعبارات مختلظ تعريظ نموده اند :
ر  اسم حالتی  د ردالمحتار ميگويد : خيار ش يکی ازفقهای حنفی درکتاب مشهور
هنگام ندانسته  رفين برای  است که يکی از عاقدين اختيار فسا يا برقراری عقد را 

ر  گ اشته باشد.  2خود ش
هر دو  رف اين شکی نيست که ا ظ به نظر می  آيد زيرا حالتی راکه  ين تعريظ ناق

 حق را داشته باشند شامل نميگردد.
ر  را به عباراتی تعريظ نموده اند که شامل  ازين جا است که عده از فقهاء خيار ش
هيم با ميگويد: خيار  ه عالم مشهورمصری مرحوم احمد ابرا مه حالت باشد . چنانا ه

                                                      
 المقدمات تاليظ/ ابن رشد. - 1
 . 5/58ابن عابدين  - 2
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ر  حالتی است که هر دوی شان اختيار فسا عقد را بخود ويا به  ش يکی از  رفين يا 
ر  گ اشته  باشند. هنگام انعقاد عقد يابعد از ان ش ظ سوم   1شخ

 جواز ومشروعيت خيار شر  : 
مورد اتفاق اکثريت علمای فقه  سالمی قراردارد ، واين مساله بر اساس حدي  

روز درمحاکم شرعی وقوانين مدنی صحيح از ايام پيامبر صلی هللا عليه وسلم تا ام
های سالمی قابل تطبيق است . رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم به يکی از  کشور
هارت الزم نداشته وغالبا فريب می خورد فرمودند: )  د م يارانش که درخريد وفرو

خالبه( خدعه  د وخريد ميکنی بگو ) نباشد ، وبرای من مدت سه وفريب وقتی فرو
 2روز خيارباشد.

الت مالی به چنين خيار ضرورت دارند تا بعد از خريد  ازجانب ديگر مردم درمعا
د اجناس درمورد ازتفکر وتامل کار گرفته وباا ل ودوستان خويش مشوره  هوفرو

 نموده  تصميم شانرا تحقق بخشند.
ها درعقودی مطرح ميشود که  دراصل ازجمله عقود  قابل ذکر است که خيار شر  تن

بي  واجاره وامثال ان باشد ، نه عقود جائزه )قابل فسا( مانند وکالت  مانند 3الزم
ا بوده ضرورت  ها باراده يکی از رفين قابل فس وشرکت وامثال ان ، زيرا چنين عقد 

ر  ندارند.  به خيار ش
 نيز بايد اشاره نمايم : یدراين جا به مساله ديگر

هر دو جان 2 ز رفين معامله ويا به  هريا ا ر  به  هاء به خيارش ب وحتی نزد اکثر فق
ر  به منفعت وی  هر  رفيکه خيارش ظ سوم صورت گرفته ميتواند درنتيجه  يا شخ

 تمام ميشود استفاده کرده ميتواند .
ر  از سه روز -2 درمورد مدت اين خيار اکثر فقهای اسالم باين  عقيده اند که خيار ش

وسلم سه روز ذکرگرديده بيشتر اعتبار ندارد ، زيرا درحدي  پيامبر صلی هللا عليه 
ر  نظر به ضرورت بموافقه  رفين  هاء می گويند: مدت خيار ش ولی عده ديگر از فق
تعيين ميگردد ، ونظر به اشياء واجناس مورد معامله کمتر از سه روز ويا بيشتر ازان 

 4تعيين شده ميتواند.
ه دارد ...                                                                                  ادام

                                                      
سالمی ص  - 1  . 295االلتزام فی الشرع ا
 ؛ بروايت عبدهللا بن عمر . 5/011فتح الباری شرح بخاری - 2
ا نميباشند. 3 ت  رفين قابل فس  عقود الزم عقودی است که بدون رضاي
4 -  
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 قضاوتمند عنايت هللا حافظ  
 

  ( ماده دڅه لپاره؟( ماده دڅه لپاره؟  ۰۳۱۰۳۱ساسي قانون )ساسي قانون )دادا
  

هه شي چ   ددې پوښتن  په ليدلو سره به ښاي  تاسوته ګڼ شمير داس  پوښتن  در په ز
ماده دڅه شي نه  بح  کوي؟  آيا داساسي قانون دغه 

 او دڅه لپاره ؟
السه کړل بيا خو  اهه او که ددې مادې په م هرمو معلومات تر ومرو دا پوښتنه کو

 چ  آيا ددغ  مادې شتون په  اساسي قانون ک  اهين دی  اوکنه ؟
هنونه مو ښه روښانه شي لومړی راځئ چ  حدودات په لنډه توګه  نو ددې لپاره چ  ذ

 وپيژنو:
چ  حدودات پلي شي حتمي  حدودات دحد جم  ده او حد په لغت ک  من  ته وايي اوکله 

وي چ  حد پرې پلی کيږي. زهه نه ښه ک خلا داسي کړنو ته   ده چ  بيا مجرم او نور 
هغه دلورې د ټاکل شوو جزاګا نو څخه  الح ک  حدود د هللا )ج(حق اود  او په اص

 عبارت دي.
هغه حدودات چ  دقرانکريم په آياتونو سره ثابت دي پېنځه دي  چ  داحنافو له نظره 

: 
 كل فاجلدوا والزاني الزانية} ا حد چ  پدغه آيات کريمه سره ثابت دی لومړی : دزن

 واليوم باهلل تؤمنون كنتم إن هللا دين في رأفة بهما تيخ كم ال جلدة مائة منهما واحد
 اآلية{  آلخر

دغال حد چ  پدغه آيات کريمه سره ثابت دی   فاقطعوا والسارقة والسارق} دويم :
 المائدة من 83 آية{  حكيم عزيز هللا و هللا من نكال كسبا بما جزاء أيديهما

 الخمر إنما} دريم : دشرابو څښلو حد چ  پدغه آيات کريمه سره حرمت  ثابت دی 
او په  { تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم األنصاب والميسر

 حدي  شريظ سره يي حد ثابت شوی دی.

 

ACKU



څه لپاره؟(ماده د 131داساسی قانون )  قضاء 
  

 
88 

 

هلو )قطاع   إنما} الطريق( حد چ  پدغه آيات کريمه سره ثابت دی څلورم : دالرې و
 أو يصلبوا أو يقتلوا أن فسادا أل   في ويسعون ورسوله هللا يحاربون ال ين جزاء
هم أيديهم تقط   في ولهم الدنيا في خزي لهم ذلك األر  من ينفوا أو الف من وأرجل

 المائدة من 88 آية{ .  عظيم ع اب آلخرة
 وال ين} زنا سره ويشتل( حد چ  پدغه آيات کريمه سره ثابت دی  پېنځم : دق ف )په

هم شهداء بيربعة ييتوا لم ثم المحصنات يرمون هادة تقبلوا ال جلدة ثمانين فاجلدو  أبدا ش
 النور من 4 آية{  الفاسقون هم وأولئك

همدارنګه احناف وايي چ  قصاص ته ځکه حد نه ويل کيږې چ  دا دبنده حق دی او 
 که حد ندی چ  ټا کل شوی جزا ء نده کله زياتيږي او کله کميږي .تع ير ځ

ماده دارنګه وايي:  پورته چ  کوم حدود ذکر شول  پدې اهه دجزاء قانون لومړی 
دا قانون تعزيري جرمونه اوجزاګاني تنظيموي ، دحدودو،قصاص اوديت  )

ازات دحكمونوسره سم مج  نكي دسالمي شريعت دحنفي فقهودجرمونوارتكاب كو
 (  كيږي

دپورته مادې دحکم سره سم  موږ ومنله چ  د حدودو، قصاص اوديت دجرمونو 
ارتکاب کوونکي دسالمي شريعت دحنفي فقه  دحکمونو سره سم مجازات کيږي  او 
دجزاء قانون يواځ  تعزيري جرمونه او جزاګان  تنظيموي خو دلته پوښتنه داده چ  

اهي اوکنه ؟آيا د جزاء قانو ن ټو ل تعزيري جرم  ونه او جزاګان  سره رانغ
ځواب دلمر نه روښانه دی چ  دجزاء قانون ټول تعزيري جرمونه او جزاګان  ځکه 
په خپله لمن ک  نلري چ  دغه جرمونه او جزاګان  ټاکل شوې اندازه او شميره نلري 
چ  ټول دې دجزاء قانون ک  سره راټول شِي او که چيرته داس  واي نو دکور څخه 

هلو او دخوش  ګرځيدو )ايله ګردی( پيښ  او دتي ګا و ښت  ) فرار ازمنزل(، ستر
وهاندوينه نده کړی  هه هيڅ  داس  نورې به نه رامنځته کيدل  چ  دجزاء قانون پدې ا
هه  څيړن  کوي دلته  همدې ستونزو دحل  په ا هان اوس د  همدا ده چ  ډيری حقوق پو

هم جوتيږي چ  وضعي قوانين دانسان دذ هن زيږنده او تل يو لړ ستونزې لري داخبره 
وهتيا لري. هر ځای ک  دپلي کيدو  هر وخت او   چ  الهي قوانين بيا دغه ستونزه نلري 

هن ک  دا پوښتنه راپورته کيږ ي چ  ددې ستونزو دحل لپاره  نو اوس ستاسو په ذ
ه داس  قانوني الره شتون لري چ  ورڅخه کار واخلو؟  کوم

هر جرم او جزاء بايد دقانون له مخ  وي  سره لدينه چ  دايو منل شوی اصل دی چ  
ة ال)    ( بقانون ال عقوبة ال جريم

 نَبَْع َ  حَتَّى مَُع ِّب ينَ  كُنَّا َوَماآيات ک  وايي )  ۳۲همدارنګه هللا )ج( په سورت اسراء 
 ( رَُسوالً 

ACKU



څه لپاره؟(ماده د 131داساسی قانون )  قضاء 
  

 
89 

 

هيڅ عمل جرم نه ګڼل ماده دارنګه وايي )  ه  هم کيږي  اوپه اهوند يي دجزاء قانون  دو
هيڅوک  مجازات  کيدای نشي مګر  ماده وايي )  ه  مګر دقانون په موجب ( او دريم
هغه قانون دحکمونو سره سم  چ  دتور دواريديدلو فعل دارتکاب څخه تر مخه ناف   د

 شوي وي (
همدا غوښتنه کوي چ  جرم او جزاء بايد دقانون له مخ  وي او قانون  پورته اصل 

خلا ترې اګاه  شي ځکه پورته آيات کريمه بايد د رسنيو  له الرې خل کو ته خپور او 
 تجريم ال بتجريم، ال عقوبة الپدې خبر باندې ګواه دی  او دا يو پريکنده اصل دی )  

، ال ظٍّ ظَّ  ال بن  ( بإعالم ال ن
الره  هم داس  يوه نو اوس څنګه کوالی شو  دپورته  موادو دشتون  سره سره بيا 

په توګه دکور څخه دتيښت  او يا نورو پيښو په اهوند عدلي او پيداکړو چ  دبيلګ  
قضائي ارګانونه داس   يو قانوني ګام پورته کړي چ  ټولنه ک  ددې جرمونو اوديته 
هال ورته دحل قانوني الره پيدا  ورته دنورو دپيښيدو څخه مخنيوی او دپيښيدو پر م

 شي؟
ره دافغانستان داساسي قانون همدا ځای  دی چ  دپورته پوښتن  دځواب او حل لپا

وهاندوينه کوي او دارنګه وايي )  ۰۳۱) ماده په څرګند ډول  محکم  تر غورالندي ( 
 قضاياوو ک  ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حکمونه تطبيقوي.

الندې قضاياوو له جمل  څخه د کوم  قضي  لپاره په اساسي قانون او  که د غور
ه د حنفي فقه  د احکامو له مخنورو قوانينو ک  حکم موجو او په   د نه وي، محکم

کوي  هغو حدودو ک  دننه چ  اساسي قانون ټاکلي، قضيه په داس  ډول حل او فصل
 چ  عدالت په ډيره ښه توګه تامين کړي.

ما ساسي قانون دا لوميږي چ  يو خو ادې دڅرګندونو څخه په څرګند ډول معدپورته 
استثناء کړي او  دنورو عادي قوانينو څخه يو څه وهتيا لري چ  دخپل قوت له مخ 

ماده په ا هغه جرمونو په اساسبل دغه  هوند چ  بايد مرتکبين يي ي قانون ک  دنورو 
هغه يراً په سزاء ورسيږي ديوې کړکۍ معتعز نا لري چ  ددې په مرسته کوالی شو 

الندې جرمونه او جزاګان  چ  دافغانستان په ناف ه قوانينو ک  شتون نلري تر  څيړن 
ونيسو او دپورته  مادې پر بنياد حنفي فقه  ته ورشو او دستونزو لپاره دحل الره 

 پيداکړو.
هم شتون کله مو چ  پورته مع لومات ترالسه کړل او دا مو ومنله چ  داس  جرمونه 

وهاندوينه نه لري او دحل لپاره  ه  هغوی په اهه کوم لري چ  دافغانستان ناف ه قوانين د
ه  ته دتللو حکم کوي نو که دبيلګ  په توګه دکورڅخه دتيښت  پيښ  ته حنفي فق
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ګڼه مصوبه  ۰۳۳۱/  ۶/ ۳(  ۲۷۳پاملرنه وکړو او دسترې محکم  دعالي شوری ) 
 ولولو چ  دارنګه وايي:

 تيښته کوونک  دښځو دډل  څخه واده شوې کنه ؟ – ۰
 ه ؟دتيښت  انګيزه څه و – ۳
 او که دپرديو کورته ؟تيښته دخپلوانو کورته شوې  – ۳

ځکه کومه تيښته چ  دکور دغړو دظلم او ستم له امله دشرعي محارمو کورته شوې 
هر  وي، دا دشرع  له نګاه نه جرم نه ګڼل کيږي ،بلک  دظلم او ستم څخه خالصون د
فرد شرعي حق دی، خو که چيرته په پورته حالت ک  تيښته دپرديو کورته شوې وي، 

لم او ستم څخه خالصون دی، ول  دلته دغه تيښته د زناء او بيا سره لدينه چ  دظ
هغه څه چ  حرامو  هر  هم کله کله سبب ګرځي، او شرعي اصل دادی  فحشاء لپاره 
هم حرام وي دادباب دسد ذرائ  څخه ګڼل کيږي، او دغه فرار  هغه  لره مفضي کيږي 

 بيا ممنوع او قابل دتعزير دی.
وهده نه دکورڅخه دتيښت  چ  زما په أند دلته دزناء او پر ز ناء داقدام پيښه دڅيړن  

 پيښه.
دخپلوانو او پرته او که چيرته تيښته دميړه دکورڅخه دکوم شرعي موجب څخه 

محارمو کورته شوې وي، دغه تيښته دفقه  له نظره بيا حقوقي او کورنۍ پيښه ده نه 
 جزائي ، دلته ميړه فقط دحقوقي دعوی حق لري.

وي دخپلپالر کورڅخه دخپلوانو او محارمو ه اده شوې ناوکه چيرته ښځه چ  و
هم  کورته تيښته وکړي دلته بايد دتيښت  انګيزه وڅيړل شي ، او دغه ډول تيښته 

وهي.  جزائي مسؤليت منځته نه را
اوس که فکر وکړم لکه څرنګه چ  اصل په تعزيراتو ک   دادی چ  تعزيرات 

هغه پيښوک  کوم چ  دافغانستان په  مفو  رائ  دقاضي لره وي ول  دم ګړۍ په 
اهل شوي دي قاضي ديو چوکاټ دننه واک لري او پوره آزادي  ناف ه قوانيينو ک  رانغ
نلري ، ول  کوم  پيښ   چ  دافغانستان قوانينو ک  شتون نلري دلته اصل ته تګ 

اهه لري او قاضي به دحنفي فقه  په  یآهين دی، چ  تعزيرات دقاضي رائ  پور
هر هم  ۰۳۱ساسي قانون ) ې پيښ  ته دحل الره پيداکوي چ  داچوکاټ ک   ماده   )
 همدا حکم کوي.
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                                    ق(ـ ه 2003-2108يليظ: محمد قدری باشا )ت
 وزير عدلية مصر در دولت عثمانی 

 الحاج مولوی غوث الدين مستمند غوری  وهتپوترجمه: قضا
هم)قسمت                                                                                               (د

  
وال االنسان  مرشد الحيرانمرشد الحيران وال االنسانالی معرفة ا   الی معرفة ا

 
 باب چهارم

ها ها و دكان   در احكام اجاره خانه 
ها بدون بيان نتوع بكتارگيري آنهتا و بتدون بيتان آنكته 418مادة  ها و دكان  : اجارة خانه 

ها سكونت پت ير ميشتود جتواز دارد. چه كسي و استتعمال آنهتا بته عترف شتهر بتاز  در آن
 مي گردد.

هنده مشتغول باشتد، جتواز 411مادة  : به اجاره گرفتن خانه و دكاني كه به متاع اجاره د
هنده، به تخلية آن و سپردن آن به مستيجر مجبور ساخته ميشود.  دارد. اجاره د

د در ان : كسي كه خانه و يا دكان419مادة  ي را بته اجتاره گرفتت، او ميتوانتد كته ختود
هركتاري را كته  هتد. و ميتوانتد  سكونت نمايد. و ميتواند ديگري را نيز با خود استكان بد

اع  سستي بناي آن و ضرر نگتردد هتد. بتراي او جتايز نيستت كته  -ب در بتين آن انجتام د
اع  هد كه ب  ضرر گردد. بدون اجازة مالك در خانه و يا دكان كاري را انجام بد

هتتد،400متتادة  بتته : بتتراي مستتتيجر زمتتين و يتتا خانتته جتتايز استتت كتته آن را بتته عاريتتت بد
وديعت بسپارد و بمثل اجرتي كه آن را گرفته استت و يتا بته كمتتر و يتا بيشتتر از آن بته 
هرگتاه از  ر ي كه اجترت ثتاني از جتنس اجترت اولتي نباشتد.  هد. به ش ديگري اجاره بد

 تي برايشحالل نيست.جنس اجرت اول باشد زياد
هرگاه عتين متوجره عقتار باشتد، مستتيجر ميتوانتد آن را بته ديگتري غيتر از 402مادة   :

هتم بعتد از  هتد. پتيش از قتبض و  هنده، بمثل اجرتيكه كه آنترا گرفتته بته اجتاره بد اجاره د

 

ACKU



 قضاء مرشد الحيران الی معرفة احوال االنسان
  

 
92 

 

 قبض.
هتد. بلكته تنهتا  اگر عين موجره منقول باشد، نميتواند قبل از قبض آنترا باجتاره بد

 ز قبض اين كار را كرده ميتواند.بعد ا
هنده الزم است بعد از قبض اجرت مسمي عاجل كته عتين اجتاره 401مادة  : بر اجاره د

داده شده را به صورتيكه در وقت عقد، اجاره گيرنده آنرا ديده است، بته مستتيجر تستليم 
هد.  بد

ييتر هرگاه عين اجاره داده شده به فعتل متوجر و يتا بته فعتل ديگتري بته انتدازة تغ
هتد  يافته بود كه به سكونت در آن خللي وارد شده بود، مستيجر مخيتر استت، اگتر ميخوا

 آن را قبول كند. وگرنه اجاره را فسا نمايد.
معقتوده از مستتيجري كته مالتك منفعتت عتين استت، بتدون اجتازة مالتك : اجارة400مادة 

هاء مدت اجارة مستيجر م كور بپايان ميرسد.  رقبة آن، به انت
 انفساخ عقد اجارة مستيجر اول عقد مستيجر دوم نيز فسا ميگردد.و به 

: مستيجري كه عين منتف  بهتا را بتديگري بته اجتاره داده استت، مكلفيتت دارد 405مادة 
 تا اجرت را به مالك عين بپردازد.

و مالك عين نميتواند اجرت را از مستيجر ثتاني بگيترد. مگتر آنكته مستتيجر اول بته او  
هد.   تعيين كند. و يا او را وكيل خود در قبض اجرت از مستيجر ثانيحواله بد

هتا و اصالح 404مادة  : صاحب خانة اجاره داده شده به آباد كردن خانته و تترميم خلتل 
د مستيجر. لتيكن  د اوست نه بدو ها بدو ها، مجبور كرده نميشود. گرچه اين كار  ناودان

هتتا را نكتترد، مستتتيجر ميتوانتتد از خانتته  هنگتتام اگتتر ايتتن كار ختتارج شتتود. مگتتر آنكتته در 
همين هييت ديده باشد، پس نميتواند از آن خارج شود.  اجاره آن را به 

هرگاه به عتين اجتاره گرفتته شتده، عيبتي پيتدا شتد كته بكلتي منفعتت آن را از 403مادة   :
ماننتد فترو ريختتن قستمتي  -و يا خللي بته منفعتت وارد كترد -بين برد. مثل تخريب خانه

ريختتن آن بتاالي منفعتت مقصتوده تتيثير ختود را داشتت، مستتيجر داراي  از آن كه فترو
خيتتار فستتا اجتتاره استتت. در صتتورت اول اجتترت از او ستتاقط ميگتتردد. ختتواه اجتتاره را 

و در صورت ثاني اگر عقد اجاره را به حضور صاحب خانتة فستا  -فسا كند و يا نكند
كامتل گرفتته باشتد. و يتا كند، اجرت از مستيجر ستاقط ميشتود ختواه منفعتت را بتا عيتب 

 نگرفته باشد.
هرگاه خانه آباد گردد. و خللي كه حتادث شتده بتود اصالح شتود، بتراي مستتيجر 

 خياري باقي نمي ماند.
هرگاه عيب حادث باالي عين اجاره گرفته شده،408مادة  تيثيري در منفعتت مقصتودة : 

افتتاده بتود كته ضترري  آن نداشت و خللي به آن وارد نكرده بود. چنانكته ديتواري از آن
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به سكني نمي رسيد، براي مستيجر خياري ثابت نميشود. و دادن اجترت مستمي بتر وي 
 است. الزم

هرگتتاه خانتتة بتته اجتتاره گرفتتته شتتده، جهتتت حفاظتتت آن بتته تعميتتر كتتاري 401متتادة   :
هنده را از آن ممانعت نكند.  ضرورت داشت مستيجر، اجاره د

ضرر ميرساند، و يا به منفعتت خللتي وارد اگر در نتيجة آن چيزي كه به سكني  
 ميكرد مرتب گرديده بود مستيجر در ميان فسا اجاره و عدم آن اختيار دارد.

: موجر در مدت اجاره در گرفتن منفعت، حق تعتر  بته مستتيجر را نتدارد. 409مادة 
ن و نه حق دارد كه تغييري را كه مان  گرفتن منفعت از عين اجاره داده شده باشد، به آ

 نمايد. حادث
هتد450مادة  هرگاه موجر تمام خانه را به مستيجر تسليم بد بعتداً بته او متعتر  شتده  -: 

آن ا تاق اجترت خانته  هاي خانه جدا كرده ميگيترد بقتدر حصتة  و يك ا اق را از ا اق 
هتاي خانتة مستتاجره را  از ا تاق  هم چنان اگر موجر يكتي  از عهده مستيجر كم ميشود. 

 اخته بود بقدر حصة آن از اجرت مسمي ساقط ميگردد.بمتاع خود مشغول س
هرگاه درخالل مدت اجاره چيتزي عتار  گتردد452مادة  كته متان  انتفتاع از عتين  -: 

هتيچ وستيلة  موجره باشد. به اينكه خانة مستيجره از نزد مستتاجر غصتب شتود. و او بته 
 اجرت آن از مستيجر ساقط ميگردد. -نتواند آن را از غاصب پس بگيرد

هتتتد، بتتته انتتتدازة آن اجتتترت  هرگتتتاه عارضتتتة متتت كور در بعضتتتي از متتتدت رخ د
 ميگردد. ساقط
هرگاه مستيجر در رفت  يتد غاصتب تقصتير نمتود. و ايتن كتار بترايش ممكتن 451مادة   :

 بود، اجرت از وي ساقط نمي گردد. 
اگر اين امكان برايش مصرف مالي داشت، مصرف متالي بتاليش الزم نبتوده و 

 ميشود. اجرت از وي ساقط
از تمتام  -هرگاه مستيجر ادعا كند كه عتين متوجره از نتزد او غصتب گرديتده:450مادة 

عين و يا از بعض آن نف  گرفتته نتوانستته استت. در حاليكته بته اثبتات ادعتاي ختود بينتة 
هرگتتاه خانتته در دستتت  نداشتتته باشتتد، و متتوجر از ايتتن ادعتتا انكتتار ورزد، ديتتده شتتود: 
جر استتت. و اگتتر در دستتت ديگتتري باشتتد، قتتول مستتتيجر قتتول قتتول متتو –مستتتيجر باشتتد 

 نيست. الزم او راست بوده و اجرتي بر
: بر مستيجر واجب است كه در عين موجره مانند ملكيت خويش توجه داشتته 455مادة 

 باشد. و به او جايز نيست كه بدون اجازة مالك در آن تغييري را حادث نمايد.
جتازة متوجر كترده باشتد. اگتر بختا ر اصالح و : تعميراتتي كته مستتيجر بته ا454متادة 

هتم نكترده باشتند، مستتيجر ميتوانتد بته  ر   حفاظت عين صتورت گرفتته باشتد. گرچته شت
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گرفتن مصارف خود، بر موجر مراجعه كنتد. و اگتر تعميترات بته منتاف  مستتيجر عايتد 
ر  كرده باشند. -باشد  مستيجر نميتواند به موجر مراجعه كند مگر آنكه آنرا ش
د 453 مادة هاي كه در مدت اجاره تراكم كرده باشد، بدو ها و زباله  : دور كردن خاك 

 مستيجر است.
همتان استتفادة را بگيترد 458مادة  : براي مستيجر خانه، جواز دارد كه از عين متؤجره 

هم مانند آن يتا كمتتر از آن را بگيترد و نميتوانتد  -كه در عقد تعيين شده است. يا منفعتي 
 از آن را ببرد.منفعتي بالتر 

پس اگر دكاني را به غر  عطاري اجاره كرده است، نميتوانتد در آن بته شتغل 
هنگري بپردازد.  آ

هرگاه مدت اجاره به پايان برسد، واجب است كه مستتيجر خانته و يتا دكتاني 451مادة   :
هتد. و بته خبتتر دادن وي بتراي تخليته نيتتازي  متوجره را تخليته و بته صتتاحب آن تستليم بد

 نيست.
هرگاه بعد از انقضاي مدت، موجر اجرتي زيادتر از مستمي را از مستتيجر 459دة ما  :

هتد كته يتا آن را قبتول كنتد. و يتا از خانته ختارج شتود. مستتيجر  مطالبه كند و از او بخوا
سكوت اختيار مي كند، سكوت او بمنزلة رضايت بوده قبول تلقي ميشود. پس بته انتدازة 

هتتد، اجتتر مثتتل متتدتي كتته مستتتيجر ميتوانستتت متتتاع ختت ود را جهتتت تخليتتة خانتته انتقتتال بد
 باليش الزم ميگردد.

و بعد ازان اجرتي را كه موجر گفته و مستيجر آنرا به ستكوت ختود قبتول كترده 
 است، باليش لزوم مي يابد.

هرگاه مدت اجاره منقضي گردد. و مستيجر بعد ازان يكمتاه و يتا زيتادتر در 440مادة   :
مادة بهره برداري بود، يا متال وقتظ يتا متال يتتيم بتود،  خانه سكونت مي كند، اگر خانه آ

 اجرت مثل بر او الزم ميگردد.
: شخصتي در خانتتة ديگتري ابتتتداًء و بتدون عقتتد ستكونت اختيتتار متي كنتتد. در 442متادة 

مادة شده بود و يا وقظ و يا مال يتتيم بتود،  الل و تحصيل درآمد آ حاليكه خانه براي است
 ميشود. بر وي اجر مثل واجب

هرگتتاه چنتتين نباشتتد. بتتر او اجتتري الزم نيستتت. مگتتر آنكتته صتتاحب خانتته از او 
تقاضاي اجرت را كرده باشد. و او بعتد از تقاضتا در خانته ستكونت نمايتد. و بته ملكيتت 
صاحب خانه اقترار كترده باشتد و بته نفتي رضتاي ختود بته دادن اجترت تصتريح نكترده 

 باشد. )درين حال اجرت الزم ميگردد.(
هرگتتاه شخصتتي بتيويتتل يتتك عقتتد بتته خانتتة ديگتتري ستتكونت پتت ير شتتود. مثتتل 441ة متتاد  :

مرتهن )گرو گيرنده( اگر در خانة گروي سكونت ورزد. بعداً آشكار گردد. كه خانته از 
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ديگري است. و بخانه سكونت مي كند بتيويل ملكيتت. ماننتد خانتة مشتتركي كته يكتي از 
زم نمتي آيتد. مگتر آنكته آن خانته بتراي شركاء در آن ساكن ميشود. بتر ستاكن اجرتتيال

مادة شده باشد. يا وقظ يا مال يتيم باشد.  تحصيل در آمد آ
: بيتت  عتتين اجتتاره داده شتتده موقتتوف بتته اجتتازة مستتتيجر استتت. اگتتر اجتتازه داد 440متتادة 

و  حق مستيجر موقوف مي ماند.  جايز است وگرنه تا سق
يشتود. در صتورتيكه بخودشتان : اجاره بته مترگ متوجر و يتا مستتيجر فستا م445مادة 

هرگاه وكيل به اجاره و يا استتجاره  –عقد كرده باشند. نه براي ديگري بسبب توكيل او 
ا ل نميگردد.  فوت نمايد، اجاره ب

هرگاه موجر فتوت كنتد. و مستتيجر بتراي يتك متدت اجترت را  تور پيشتكي 444مادة   :
باشد، ميتواند عين متيجوره  برايش داده باشد و در آن مدت منفعت خود را كامل نگرفته

 را تا زمان كامل گرفتن منفعت نزد خود بازداشت نمايد.
هرگاه موجر فوت كند و دين دار باشتد. و غيتر از عتين متاجوره چيتزي ديگتري 
كتته ديتتن او را ختالص كنتتد، از او بتتاقي نمانتتده باشتتد، عتتين متتيجوره فروختتته شتتود. و 

صتورتيكه عتين بته ذواليتدي او باشتد. مستيجر از ديگر قرضداران حق دارتر است. در 
پتتس حتتق ختتود را از قيمتتت آن بطتتور كامتتل بگيتترد، و آناتته زايتتد گتتردد از قرضتتداران 

ظ با ديگر قرضداران برابر است.  است. و اگر از حق مستيجر كمتر باشد. در ناق
هرگاه مستيجر بعد از فوت موجر در خانه اجارة ستكونت ورزد، اجتر مثتل 443مادة   :

ب ميگتردد. ايتن در صتورتي استت كته عتين متيجوره بتراي تحصتيل درآمتد باليش واج
مادة شده باشد. وگرنه چيزي بروي الزم نيست. مگتر آنكته در بتين ورثتة متوجر  كردن آ
صغيري باشد. پس به مثتل حصتة آن بتر مستتيجر اجترت واجتب ميگتردد. گرچته آن را 

ز  لتتب اجتترت ورثتته در هتتم نكنتتد. ايتتن در صتتورتي استتت كتته قبتتل ا آن ستتكونت   لتتب 
 اختيار كرده باشد.

ما اگر بعد از  لب اجرت ورثه از او ساكن گردد، بتدون فترق بتين آنكته آمتادة   ا
تحصيل درآمد كردن باشد و يا غير آن، اجرت مسمي به انتدازة متدت ستكونت، بتاليش 

 ميگردد. الزم
: اجتتاره بتته عتت ر لتتزوم ديتتن بتتر متتوجر فستتا ميگتتردد. زمانيكتته غيتتر از عتتين 448متتادة 

موجره مال ديگري نداشته باشد. برابر است كه ديتن بته بيًّنته ثابتت گتردد و يتا بته اقترار 
هر دو صورت.  موجر و انفساخ موقوف به حكم قاضي است. به نفاذ بي  در 

وقتتي اجتتاره فستا ميشتتود كته قيمتتت متاجوره از اجتترت پيشتكي كتته مستتتيجر داده 
هنگتتام عتتين متتيجوره فروختتته ميشتتود. و از قيمتتت آن حتتق  استتت، زايتتد باشتتد. كتته دريتتن 

 مستيجر تيديه شده و وزايد ازان به قرضداران تعلق ميگيرد.
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امتتا اگتتر قيمتتت متتيجوره مستتاوي اجتترت پيشتتكي مستتتيجر و يتتا كمتتتر از آن بتتود، 
 اجاره فسا نميگردد.

 باب پنجم
ها(  )در احكام اجارة زمين 

يتتار دادن بتته : اجتتارة زمتتين بتتراي كشتتت كتتردن بتتا بيتتان نتتوع كشتتت و يتتا اخت441متتادة 
هد، كشت كند، صحت دارد.  مستيجر كه هر چيزي بخوا

: اجتتاره كتتردن زمتتين بتته اجتتارة منجتتزه )تكميتتل شتتده( در حاليكتته مشتتغول بتته 449متتادة 
هتم ستبز بتوده و آوان درو كتردن  ظ ديگري غير از مستتيجر باشتد. و كشتت  كشت شخ

 آن نرسيده باشد. و به يك حقي كشت شده باشد، جواز ندارد.
شت موجتود بته زمتين ملتك مستتيجر باشتد، اجتاره دادن زمتين بته او جتواز اگر ك

ظ ديگتتري غيتتر از  دارد. اگتتر كشتتت بتته آوان درو رستتيده باشتتد، اجتتارة زمتتين بتته شتتخ
ظ امتر ميشتود كته كشتت ختود را درو كنتد و  صاحب كشت، جتايز استت. و بته آن شتخ

هد. رد نمايد و به مستيجر تسليم د  زمين را فا
هرگتتاه كشتت430متتادة  عتتدم رستتيدن آوان درو  –ت موجتتود در زمتتين، بتتدون حتتق باشتتد : 

ظ ديگري غير از صاحب كشت، نميشود.كردن آن مان  صحت اجارة  زمين به شخ
هم باشد، به صاحب كشت امر ميشود كه آن را قل  نمايد.  گرچه سبز 

ظ ديگتري غيتر از مستتيجر مشتغول باشتد، : اجتارة432مادة  زمينتي كته بته كشتت شتخ
درو كردن كشت و فارد ساختن زمين و قابل تسليم شدن آن بته مستتيجر مضاف بزمان 

در زمان مسمي صحيح ميشود. برابر است كه كشت بحق باشتد و يتا بغيتر حتق. رستيده 
 يا نارس. -باشد
ر  نشتده  -: مستيجر زمين داراي حتق آبته و راه رو ميباشتد431مادة  گرچته در عقتد شت

 باشند.
هتد  كسيكه زميني را بمدت:430مادة  هتر چيزيكته ميخوا يكسال اجاره كترد، بتراي آنكته 

هد. دران كشت كند. ميتواند كشت زمستاني و تابستاني را در آن انجام  د
هرگاه باالي زمين موجره آب غلبته كترده و بشتكل بحتر در آيتد. يتا آب ازان 435مادة   :

اجتاره را قط  شده و امكتان آبيتاري آن نباشتد، اصتالً اجرتتي نتدارد. و مستتيجر ميتوانتد 
 فسا كند.

هرگاه زمين موجره كشت شود. و به كشت آن آفتي رسيده و تباه شتود 434مادة  بتر  –: 
هي كشت، الزم است.  مستيجر اجرت زمان گ شته قبل از تبا

هي كشتت از ذمتة وي ستاقط ميشتود. مگتر آنكته مثتل  و باقيماندة متدت بعتد از تبتا
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پتس اجترت حصتة متدت  –ر باشد زراعت اول و يا كمتر از آن در ضرر، برايش مقدو
 باقيمانده باليش الزم مي گردد.

هرگتتاه متتدت اجتتاره بستتر رستتيد. و مستتتيجر در زمتتين تعميتتري را بنتتا كتترده 433متتادة   :
بود، يا درختاني را در آن غرس نموده بود، به انهدام بنا و قطت  اشتجار مكلتظ ميشتود، 

هدم و قط  آنها راضي گردد. به  اجاره و يا بته اعتاره پتس بنتا مگر آنكه موجر در ترك 
و  موجر است. و  مستيجر و زمين مرب  و شجر مرب

ميتواننتد زمتين و بنتا را بته  -اگر تعمير و درخت را به اعاره بحال خود گ اشتتند
هند. و اجرت را به حساب قيمت زمين بدون بنتا و بته حستاب  شخصي ثالثي به اجاره بد

هتتر يتتك از صتتا حبان زمتتين و بنتتاء حصتتة ختتود را قيمتتت بنتتاء بتتدون زمتتين ستتنجيده و 
 بگيرند.

هرگاه ويران كردن بنا و قط  درخت بزمين ضترر وارد ميكردنتد. و قيمتت 438مادة   :
هم گ شته بود، موجر ميتواند آنها را جبراً از مستتيجر  آنرا كم مي نمودند و مدت اجاره 

هدم و قل  باشند ستنجي ها در حاليكه مستحق  ده ميشتود. بته گرفته و مالك شود. و قيمت آن
هستتند، هتدم و قلت   قيمتت گتردد. و بتاز بتدون آنهتا اينكه زمين بتا وجتود آنهتا كته مستتحق 

 قيمت گ اري مي شود. پس تفاوت بين اين دو قيمت را موجر تاوان دار ميشود.
هدم و قل  بنا و درخت قيمت زمتين كتم نميشتد  متوجر نميتوانتد بتدون  –هرگاه به 

ها را تملك نم هدم و قل  آنهتا از زمتين رضاي مستيجر آن ايد. ليكن ميتواند مستيجر را به 
 خود امر نمايد.

هرگاه مدت اجاره گ شته بود، و در زمين درختي وجود داشت كه ميوه بتار 431مادة   :
آورده بود زمين به بدل اجر مثل تا زمان رسيدن ميوه در دست مستيجر باقي مي مانتد. 

هم نباشد.  هرچند موجر راضي 
هرگاه مدت اجاره گ شته بود. و در زمين سبزي وجود داشت كته آوان درو  :439مادة 

كردن آن نرسيده بود. زمين در برابر اجر مثل در دست مستيجر گ اشته ميشود تتا آنكته 
 كشت برسد و درو كرده شود.

هرگاه مستيجر وفات يابد. و اجتاره بته وفتات او قبتل از انقضتاي متدت فستا 480مادة   :
ه در زمين كشتتي باشتد كته نرستيده استت، كشتت مت كور در برابتر اجتر گردد. در حاليك

 كنند. مثل به اختيار ورثة مستيجر گ اشته ميشود. تا برسد و ان را درو
 باب ششم

 )در احكام اجارة وقظ(
اليتت اجتاره دادن وقتظ را دارد. و موقتوف عليته مالتك اجتارة : ناظر وقتظ،482مادة 

ACKU



 قضاء مرشد الحيران الی معرفة احوال االنسان
  

 
98 

 

اليتت  - رف واقظ متولي باشد وقظ شده نميتواند. مگر آنكه از و يا از  رف كسيكه 
 باشد. از قبيل ناظر و قاضي برايش اجازه داده شدهاجاره را دارد،

اليت قبض اجرت وقظ را ناظر دارد. نته موقتوف عليته. مگتر آنكته نتاظر 481مادة   :
 به قبض اجرت به او اجازه داده باشد.

ر  واقظ آن رعايت 480مادة  هرگتاه متدت اجتاره را واقتظ : به اجارة وقظ ش ميشتود. 
ر  وي پيروي ميشود. و متولي نميتواند از آن مخالفت  نمايد. تعيين كند، از ش

هرگاه در اجاره دادن وقظ، مدتي را كه واقظ تعيين كرده بتود،485مادة  متورد آرزو : 
هتل آن مفيتد تتر باشتد و اجارة -و مطلوب نباشد وقظ بيشتتر ازيتن متدت، بتراي وقتظ و ا

لي موضوع را نزد قاضي تقديم ميدارد. تا وقتظ را بمتدتي كته آن را صتالح تتر متي متو
هد.پندارد،  به اجاره بد
ر  نمتتود كتته بيشتتتر ازان بتته اجتتاره داده 484متتادة  هرگتتاه واقتتظ متتدت را تعيتتين و شتت  :

هل وقظ مفيد تر باشد. قيم )نمايندة وقظ( ميتواند، بتدون  نشود. مگر آنكه براي وقظ و ا
هد.اجازة قاض هل آن باشد، وقظ را به اجاره بد  ي بمدتي كه دران خير وقظ و ا

همتال ورزد، خانته و دكتان بمتدت 483مادة  هرگاه واقظ از تعيين مدت اجارة وقتظ، ا  :
يكسال و زمين بمدت سه سال به اجتاره داده ميشتود. مگتر آنكته مصتلحت زيتادت را در 

 نمايد. ن اقتضاو كم كردن را در مدت اجارة زمياجارة خانه و دكان،
الني 488متتادة  : بتتدون حالتتت اضتتطرار، اجتتاره دادن خانتته و يتتا زمتتين وقتتظ بمتتدت  تت

هرگاه وقظ در حال خراب شدن بتود و نيتاز  هاي پيهم باشد.  جواز ندارد. گرچه به عقد 
به تعمير داشتت. در حاليكته حاصتل و در آمتدي نداشتت كته از آن تعميتر گتردد، بته ايتن 

اجتاره دادن وقتتظ بمتدت  تتالني جهتت تعميتتر آن جتتواز  ضترورت و بتته اجتازة قاضتتي
 دارد.
: اجارة وقظ بته كمتتر از اجتر مثتل جتايز نيستت. مگتر بزيتان نتاچيز. اگرچته 481مادة 

اليت تصرف در وقظ را دارد. -موجر  مستحقي است كه 
هرگاه متولي وقظ را به غبن فاحشي كه تحت تقتويم قيمتت گت اران در نمتي 489مادة   :

هد. ايتن اجتاره فاستد استت. و بته مستتيجر اتمتام آيد بحي  ن ظ در اجر مثل به اجاره بد ق
 اجر مثل و پرداخت نقصان مدت گ شته از حين عقد، الزم ميگردد.

هد. پتس 410مادة  هرگاه متولي خانة وقظ و يا زمين آن را بمدت معلومي به اجاره بد  :
هتيچ اجر مثل پيش از انتهاي مدت از اندازة زمان عقد، نقصان پ  هتم  يرفت دريتن حتال 

 چيزي از اجرت مسمي كم نشده و عقد نيز فسا نميگردد.
ا ر كثرت رغبتات عمتومي نته بته جهتت تعنتت و ستختي 412مادة  هرگاه اجر مثل بخ  :

خود بخود، در اثناي مدت اجتاره، بستيار بلنتد بترود، بته مستتيجر تعتر  شتود. اگتر بته 
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ن حتتال بتتا مستتتيجر عقتتد دوم بتتا پتتس او از ديگتتري اولتتي استتت. دريتتشتتد، زيتتادت راضتتي
اجرت دوم منعقد گردد. از وقت قبتول آن تتا تمتام متدت اجتاره و غيتر از اجترت مستمي 

 نيست. الزم وي چيز ديگري از مدت گ شته بر
هرگاه مستيجر زيادت معتبري را كته در اثنتاي متدت اجتاره، عتار  شتده، 411مادة   :

ظ ديگتري بته اجتاره داده ميشتود. تتا زمانيكته  قبول نكند، عقتد فستا ميگتردد. و بته شتخ
عين مستيجرة به زراعت مستتيجر مشتغول نباشتد. اگتر چنتين بتود، تتا وقتت درو كتردن 
كشت انتظار برده ميشود. و اجرت اضافگي از وقت آن تا زمان درو كتردن كشتت، از 

 ميگردد. مستيجر گرفته شده و عقد فسا
هرگاه مدت اجاره منقضي شود، بهر كسي كه 410مادة  ميل داشته باشد، به اجتر مثتل : 

اگتر چته غيتر از مستتيجر اول باشتد. تتا زمانيكته مستتيجر اول حتق  -به اجاره داده شتود
قرار در عين مستيجره نداشته باشد. اگر مستتيجر اول از جهتت آبتادي و درختت كتاري 

هد. ر يكه اجر مثل را بد  حق قرار را داشت، وي از ديگري به اجارة، اولي است. بش
هرگاه مدت اجاره به پايان برسد، در حاليكه مستيجر آبادي و درخت كتاري 415مادة   :

از مال خود بدون اجازة ناظر در زمين وقظ داشته باشد. بته او امتر ميشتود، كته آبتادي 
هدم و قل  آن بزمين وقظ ضرر وارد نكند.   را ويران و درخت را قل  نمايد. اگر 

ران و درختتت را قلتت  نمايتتد. بلكتته اگتتر ضتترر داشتتت، نميتوانتتد بنتتاي ختتود را ويتت
مجبتور استتت انتظتار بكشتتد تتا بنتتا و شتتجر بيفتتد. و حتتق وي خالص شتتود. و او شكستتته 
هتتاي آنتترا بگيتترد. بنتتاً و درختتت وي متتان  اجتتاره دادن زمتتين بتتديگري شتتده نميتوانتتد. و 

ميتوانتد، جبتراً ثمنتي را ازكمتترين دو قيمتت مقلتوع و يتا  -ناظر اگر ارادة وقظ را بكنتد
هد.ق  ايم به صاحب آن بد

هرگاه مستيجر در زمين وقظ به اجازة ناظر وقظ، از متال شخصتي ختود414مادة   :- 
بناي را آباد و درخت كاري كرده بود، و متدت اجتاره منقضتي شتد. و از پرداختت اجتر 
مثل خودداري نمود. و ويران كردن بناء و قل  درخت بزمين وقظ ضرر داشت، نتاظر 

كه قيمت بناء و درخت را كه مستحق قل  باشد، جبتراً اختيار دارد،وقظ بين اين دو كار 
هتد. و يتتا بگت ارد تتتا زمتين وقتتظ از وجتود آنهتتا خالص شتتود. و مستتتيجر  بته مستتتيجر بد

 شكست و ريخت آن را بگيرد.
هرگاه متولي بناي را به اجازة مالك آن يكجا با عرصة )فضاي جلو خانه( وقتظ 

هد، جواز دارد و د هتر يتك از بنتاء و عرصته بته چته انتدازه بته به اجاره بد يده شود، كته 
ه كه اجرت بناء است، به صاحب آن -اجاره داده ميشود ه كه اجترت عرصتة  -آنا و آنا

 وقظ است، به ناظر وقظ داده ميشود.
هرگاه خانة وقفي به تعمير ضترورت داشتت، پتس نتاظر بته مستتيجر اجتازه 413مادة   :
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هتتتد كتتته آنتتترا از متتتال ختتتود تعميتتتر كنتتتد. پتتتس آن را تعميتتتر كتتترد، مستتتتيجر ميتوانتتتد  ميد
بمصارفي را كه در تعمير وقظ كترده استت بته نتاظر مراجعته كترده و از درآمتد وقتظ 

ر  نكرده باشد.   بطور كامل بگيرد. اگر رجوع را ش
هرگتتاه منفعتتت كتالن عمتتارت راجتت  بتته وقتتظ باشتتد. لتتيكن اگتتر منفعتتت كتالن  

ر مراجعتته نكنتتد. مگتتر آنكتته رجتتوع را عمتارت بستتوي مستتتيجر بتتاز متتي گشتتت، بتته نتتاظ
ر  كرده باشند.  ش

هرگاه مستيجر و يا مستحق بدون اجازة نتاظر وقتظ، بوستيله بقايتاي ويرانتة 418مادة   :
وقظ در زمين وقظ بناي را آباد كرده بودند. بصورتيكه اگر بناء ويران شتود، غيتر از 

ي وقتظ گرفتته ميشتود. و بقاياي ويرانه قيمتي برايش باقي نماند، درين صورت بنتا بترا
ه كه به كارگران خرچ كرده و به ثمن آذوقه و خواربتار مصترف  براي مستيجر در آنا

 نموده حق رجوع نميباشد.
هتتد. بتته اينكتته تمتتام آنتترا و يتتا 411متتادة  هتتاي وقتتظ را تغييتتر بد هرگتتاه مستتتيجر، نشتتانه   :

هر گتاه تغييتر وي بعضي را منهدم كند. و دوبتاره او را بته صتورت ديگتري آبتاد نمايتد، 
بجهت وقظ مفيدتر بود، بناي وي بحالت آن بجهت وقظ باقي گ اشته ميشتود. و چيتزي 
كتته مصتترف كتترده نيكوكتتاري وي محستتوب گرديتتده و اجتتر مثتتل از او گرفتتته ميشتتود 

هيچ عوضي برايش حساب نميشود.   چيزي كه به عمارت مصرف كرده 
متد آن را بيشتتر نمتي و اگر عمارت وي بته وقتظ مفيتدتر نبتود. و حاصتل و در آ

كتترد، بتته مستتتيجر امتتر ميشتتود كتته بنتتاي ختتود را منهتتدم كنتتد. و عتتين را بتته شتتكل ستتابق 
 برگرداند.

: اجاره به مردن ناظر و به عزل و بر رفي وي فسا نمي گردد. و به مردن 419مادة 
 خود مستيجر اجاره فسا مي گردد.

 فصل
 و كدك و خلو( 1)در بيان احكام حكر

استحكار ) لب حكر( عبارت است از اجارة زمين كه به مقصتد بنتاء و : عقد 490مادة 
هر دو كار، صورت ميگيرد.  يا درخت كاري و يا به مقصد 

هر آن چيزي را كه محتكر براي ختود بته اجتازة متتولي در زمتين محتكتره، 492مادة   :
كند و يا غرس مي نمايتد، آن چيتز ملتك وي شتمرده ميشتود. پتس فتروختن آن بته  بنا مي
د  و شريك غير شريك و وقظ كردن آن صحيح است. و در صورت فوت وي بورثته ا

 ماند. ميراث مي
                                                      

ك خانه ها و منازل كه براي درختت كتاري بته كرايته داده ميشتود. )ايتن لغتت عاميانته حاكوره: قطعه زميني است در نزدي - 1
ها واضح ميگردد. )مترجم( -است.( )المنجد( الحات عاميانه ميباشند كه در ضمن مواد آتي معاني آن  وكدك و خلو نيز اص
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: محتكر در حاليكه اجر مثل مقرر بتر ستاحة زمتين ختالي از آبتادي و درختت 491مادة 
 را مي پردازد، ملكظ به رف  بناء و قل  درخت نميشود.

هرگاه اجر مثل زمين محتكره بته ستبب بنتاي مستتح490مادة  كر و درختت كتاري وي : 
هرگتاه ختود بته ختود، اجتر  زيادت پ يرفته بتود، زيتادت آن بتر مستتحكر الزم نميگتردد. 

 مثل بزيادت بسيار، زايد گردد، پرداخت زيادت بر مستحكر الزم ميگردد. 
هرگاه از پرداخت اجتر اضتافگي ختودداري نمتود، بته او امتر ميشتود كته بنتاء و 

 جرت اضافگي آن بديگري اجاره داده شود.درخت خود را بردارد. و زمين به ا
و غترس درختت در آن، : براي مستحكر در زمين محتكره بسبب تيستيس بنتاء495مادة 

حق قرار ثابت ميشود. تا زمانيكته بنتاء و درختت وي بتاالي زمتين پتا برجتا باشتد، اجتر 
ستت باليش الزم ميگردد. و تا وقتي كه اجر مثل را مي پتردازد، زمتين از د مثل زمين
 نميشود. وي كشيده

هرگاه مستحكر پيش ازانكه در زمين بناي آباد كند و يا درخت غرس نمايد، 494مادة   :
وفات يافت اجاره فسا ميگردد. و بتدون اجتازة نتاظر وقتظ، ورثتة وي نميتواننتد در آن 

 زمين به تعمير بناء و يا غرس اشجار بپردازند.
الق ميگردد. اعياني كه بر وجه قترار بته : كدك: به اعيان مملوكة مستيجر ا 493مادة 

دكان متصل باشند. مثل بناء و يا بغير از وجه قرار بتدكان متصتل باشتند، ماننت آالت و 
و بنتا و درختتي كته در اراضتي موجتود  –ابزار صناعت كه به دكتان تركيتب يافتته انتد 

هم ناميده ميشود.  است كه كردار 
كاري و تركيتب، بتر وجته قترار متصتل بته : كدكي كه از حي  بناء و درخت 498مادة 

قابتل فتروختن و ميتراث بتردن متي  –زمين است اموال قيمتت داري محستوب ميگردنتد 
 باشند.

و صتتاحبان آنهتتا حتتق قتترار آنهتتا را دارنتتد. و ميتواننتتد آنهتتا را در بتتدل اجتتر مثتتل 
 بگ ارند. باقي
ها آن است كه وقظ كننتده، يتا متتولي491مادة  از  -و يتا مالتك  : خلو متعارف در دكان 

هم را ميگيترد. و دكتان را بته  كسيكه در دكان سكني پ ير ميشود، مقداري معيني از درا
هد. بعد ازان صاحب دكان، ساكني را كه برايش خلو، ثابت است. نميتواند از  ساكن ميد
هتتد. تتتا وقتتتي كتته مبلتتغ  هتتم نميتوانتتد دكتتان را بتتديگري بتته اجتتاره بد دكتتان بيتترون كنتتد. و 

 رايش نداده است، دكان در دست ساكن مي ماند.م كور را ب
 : مرصد عبارت است از دين مستيجر، قرار يافته در جهت وقظ.499مادة 

مستيجري كه از مال خود عمارت ضروري را در محلي ا محالت وقتظ، آبتاد 
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هتم  هنگامي كه وقظ مال و عايتدي نتدارد. و كستي  كند، البته به اجازة ناظر وقظ و در 
تا از آن عمارت آن امكان پت ير  -كه به اجرت پيشكي آن را به اجاره بگيرد پيدا نميشود

 شود.
: به صاحب مرصد، جواز ندارد. كه آن را بفروشتد. و جتواز نتدارد كته بنتاي 300مادة 

د برستاند امتا متي توانتد ديتن ختود را از متتولي  -را كه براي وقظ ستاخته استت، بفترو
 ل، مجري نكرده باشد.مطالبه كند. اگر آن را از اصل اجر مث

: براي صاحب مرصد و ورثة وي جتواز دارد كته عتين متاجوره را تتا زمتان 302مادة 
 در حبس خود نگهدارند. -گرفتن كامل مرصد

صاحب مرصد و ورثتة  -هرگاه متولي كه اجازة عمارت را داده است، فوت كند
 آن ميتوانند به تركة وي غر  گرفتن دين خود مراجعه كند.

تتتولي متتتوفي، ميتواننتتد از متتتولي بعتتدي مطالبتته كننتتد تتتا از حاصتتل و و ورثتتة م 
 .درآمد وقظ، دين موسوم به مرصد را اداء نمايد
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علت ارتكاب جرم و به حكم قانون به  مجازات بدني، عبارت از صدمه ايست كه به
جسم و جان مجرم وارد ميشود. مانند اعدام، قصاص نفس، قصاص يكي از اعضاي 

 . 1بدن شالق زدن، صلب و رجم
هنوز دولت  از نگاه تاريخي جزاي جسماني اولين جزائيست كه در ابتدا، زماني كه 

هنوز شناخته ن ها  شده بود در آن ادوار بالي هاي بوجود نيامده بود و ساير انواع جزا
ها جزاي جسماني داراي اشكال متنوع بوده و به  افراد تطبيق ميگرديد. بناًء در گ شته 
الحظه  الحات قابل  ما به مرور زمان ا شكل بسيار بي رحمانه آن تطبيق ميگرديد ا

هاي ديگر نيز روي كار مي آيد.   اي در ساحه جزا صورت گرفته و انواع جزا
الي م جازاتهاي بدني، كيفر اعدام است، كه موجب سلب حيات از محكوم عليه حد ا

هاي  هم تحت تاثير افكار و انديشه  هد شد. مجازات اعدام، گرچه از اوايل قرن هجد خوا
بشر دوستانه حقوقداناني چون بيكاريا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، با اين 

هنوز در رأس فهرست عمومي م جازاتهاي بدني قرار دارد. همه كيفر اعدام 
هاي كهنه و خشن و توأم با شكنجه  د  قانونگ اران سعي ميكنندتا با كنار گ اشتن رو

تري مانند استفاده از گيوتن را براي اجراي اين حكم  اعدام، وسيله و  ريقه بي رنج
هاي جسماني از بين رفته و يگانه جزاي جسماني 2بيابند هسته جزا هسته آ . بدين ترتيب آ

هنوز  باقي مانده است عبارت از جزاي اعدام ك ها تا  هم در بعضي از كشور ه آن 
هاي  هنوز در بعضي از كشور  هاي جسماني ديگر كه تا  ظ جزا ميباشد. بناًء در ردي

همين جزاي اعدام را مطالعه مي نمائيم.   سالمي مرع االجراء است ما صرف 
ه اساس حكم محكمه و تيييد رئيس محكوم ب است حيات زوالاعدام عبارت از  اعدام: -

ا  هكاران پيشينه ديرينه در تاري ه قبالً نيز مت كر شديم كه سلب حيات بز ا دولت. چنان
هم بشر نتوانسته است براي فرو نشاندن آتش كينه  هنوز  حيات اجتماعي بشر دارد 
توزي خود كه احساس قوي و گويي فطري است جايگزين مناسب ديگري براي اين 

ما مجازات پي ها از جمله كشور  هم اين مجازات در پاره اي از كشور  هنوز  دا كند و 
ماده  ه مطابق  قانون جزاي افغانستان  92آنرا برسميت شناخته و اجرا ميكند. چنانا

اعدام چنين تعريظ گرديده است:" اعدام عبارت است از آويختن محكوم عليه به دار تا 
 وقت مرگ".

ه اعدا خا م خودداري مي كنيم زيرا در فصل اول بطور مفصل در اينجا از ذكر تاري
ذكر گرديد و ما صرف در زير به  رق مختلظ اعدام در عصر كنوني و نقد و 

 بررسي اعدام مي پردازيم: 
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هاي  طرق مختلف اعدام در عصر كنوني: -  رق اجراي مجازات اعدام در كشور
ها اين مجازات از هم متفاوت است. در برخي از كشور ظ با   ريق به دار  مختل

آويختن مجرم انجام ميشود نظير: افغانستان، ايران و انگلستان. در بعضي ديگر از 
ممالك دنيا اعدام به وسيله گاز يا برق به مرحله اجرا گ اشته ميشود. مثالً در پاره اي 
از ايالت، اياالت متحده امريكاي شمالي بوسيله صندلي برقي و در بعضي ديگر 

ها نظير فرانسه، بوسيله خفگي با  گاز صورت ميگيرد. ولي در برخي ديگر از كشور
ماده  ه مطابق  ها بوسيله گيوتين اجرا ميشود. چنانا اعدام محكومين با جدا كردن سر آن

هر  70 مجموعه قوانين جزايي فرانسه اين موضوع چنين تصريح گرديده است كه:" 
د بريده شود."  محكوم به مرگ بايد سر

هر حال، چنين ب ه دادن به در  ه نظر ميرسد وسيله اي كه فوريت و سرعت آن در خاتم
حيات محكوم بيشتر باشد، منصفانه تر است. در مورد محل اجراي حكم اعدام بايد 
الء عام و در ميادين شهر كه امكان  توضيح داد كه سابق بر اين، عمل اعدام در 

هده اجراي مجازات را داشته، انجام مي گر هم تحقق تجم  افراد و مشا فت و دليل آن 
هي تاثير  ها بوده است. ليكن اين ترتيب گا بخشيدن به خاصيت ارعاب عمومي مجازات

 منفي داشته، و موجب تحريك احساسات عمومي به نف  محكوم نيز مي گرديده است. 
ها از جمله فرانسه، آمريكاي شمالي، ايران و  از اين جهت، امروزه در اغلب كشور

ه زندان بدون حضور تماشاچي، افغانستان اجراي م و  جازات اعدام در داخل مح
 بطور خيلي ساده برگ ار و خبر آن توسط جرايد بطور خالصه منتشر ميشود. 

هنگام اعياد  ا اجراي مجازات اعدام بايد ت كر داد كه اين كار معموالً در  در مورد تاري
هبي انجام نمي شود. اين موضوع در كشور فرانسه نيز ر عايت شده و اگر ملي و م 

تصادفاً روز اعدام يك محكوم كه از قبل تعيين شده است، با يك روز عيد يا جشن ملي 
 برخورد نمايد، آن را يك روز به عقب مي اندازند. 

ضمناً قانون اجازه داده است كه جسد محكوم به اعدام را پس از اجراي حكم، در 
هيچ صورت تقاضاي اقربايش، به آنان تسليم نمايند. مش ها نيز بدون  و  بر اينكه آن ر

هري آنرا دفن كنند  . 1گونه تظا
هايست كه مجازات   وري كه قبالً نيز ياد آوري شد افغانستان نيز از جمله كشور
ماده  ه مي توان اين موضوع را از  اعدام را از  ريق بدار آويختن اجرا ميكند، چنانا

ام عبارت است از آويختن قانون جزا كه اعدام را چنين تعريظ نموده:" اعد 92
ا  كرد.   محكوم عليه به دار تا وقت مرگ" استنب

                                                      
  1. 93و 94الحي، همان اثر، ص  دكتر جاويد 
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همترين جزائي كه به حيات مجرم  نقد و بررسي مجازات اعدام: - اعدام به عنوان م
ها متخصصان حقوق بلكه مردم  هد، از دير باز مورد بح  و گفتگوي نه تن ه مي د خاتم

هاي ديگر نيز بوده است. نويسندگان در زمينه آن ب سيار نوشته اند و شاعران شعر
فراواني سروده اند. جامعه شناسان، روان شناسان، علماء خالق و اديان و حتي مردم 
هر يك به نوعي در اين قلمرو وارد شده اند. صرف نظر از مردم عادي كه  عادي نيز 
هاي انساني مجازات اعدام با نظر موافق يا مخالظ مي نگرند، متخصصان  به جنبه 

لباً الهام گرفته از مكاتبي كه بدان معتقد اند، عده اي از مجازات اعدام جانبداري غا
 .  1كرده، و بعضي نيز مخالظ آن بوده اند

در دين مسيح، به عقيده پيروان اين آئين و بنا به شعار معروف )دين مسيح از ريختن 
ظ دين مسيح بود نخو  . 2متنفر است( مجازات اعدام مخال

ه،  هم سنت توماس داگن، استاد علوم ديني در رم و پاريس و يكي از صاحب با اين 
هرگاه وجود مقصر براي جامعه به قدري زيان بخش  نظران دين مسيح معتقد بود: 
هد، دراين صورت  الح او، او را تحت الشعاع قرار د باشد، كه سود حاصله از ا

هد بود  .  3اعدام او مشروع خوا
قرارداد اجتماعي، در صدد توجيه كيفر اعدام برآمده  ژان ژاك روسو نيز با تكيه بر

است. به عقيده وي انسان با قبول قرارداد اجتماعي، اختيار حيات خود را به جامعه 
سپرده است. در مقابل اين تفويض اختيار، مطمئن است كه در مواق  خطر، جامعه 

هد كرد. به عبارت ديگر، انسان براي اينكه در  جان او را حراست و ضمانت خوا
هرگاه شخصاً دست به كشتن  چنگال يك نفر جنايتكار قرار نگيرد، قبول كرده است كه 

 . 4ديگري بزند در مقابل آن به كيفر اعدام برسد
ولي مخالفان جزاي اعدام در آن زمان، از جمله بيكاريا ضمن مخالفت با نظريه روسو 

از حيات خود حتي بطور مشرو  معتقد بود كه انسان نمي تواند با يك قرارداد، قبالً 
صرف نظر كند. با اسدالل به اينكه بشر حق خود كشي ندارد، وحال آنكه اگر بتواند 
اعطا كننده اين حق به جامعه باشد، بايد خود شخصاً فاقد آن نباشد. از اين رو، با 

 جزاي اعدام بطور كلي مخالفت كرده است. 
                                                      

  1. 525دكتر رضا نوربها، همان اثر، ص  
دي، همان اثر، ص     512.2دكتر محمد صالح ولي
  3. 28، ص 2040عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنائي، جلد دوم، ناشر بانك ملي،  
. 231 ، ص2044عزيزهللا ملك اسماعيلي، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهتران،  
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را در مورد اشخاصي كه امنيت كشور را  الصه اينكه، بطور استثناء مجازات اعدام
ها موجب آلوده شدن ديگران  به خطر بياندازند يا به قدري خطرناك باشند كه وجود آن

 به جرايم گوناگون شود ،آنرا مشروع دانسته است. 
اختالف عقيده در مورد جزاي اعدام، در نزد علماي  رفدار مكتب تحققي حقوق جزا 

،  رد جاني بالفطره يا انسان خيانتكار را به وسيله اعدام نيز ديده شده است. لمبروزو
هراس  قابل توجيه مي دانست. ولي انريكو فري، مخالظ مجازات اعدام بوده و اثر 
هول انگيز دارد كه به مقياس  آور آنرا انكار كرده و معتقد بود در صورتي اعدام اثر 

ان عمومي جهان معاصر زياد در جامعه اعمال شود، و اين كار نيز مخالظ با وجد
 .  1است

همان گونه كه قبالً اشاره شد از جمله مسايلي است كه در  مساله مخالفت با اعدام 
ها،مجازات اعدام به  ما چون در اغلب قوانين جزايي كشور  عصر ما نيز وجود دارد. ا
داليل موافقان و مخالفان اين  قوت خود باقي است. بنابر اين با اشاره مختصري به

 سخن را كوتاه مي كنيم.  جزا
مخالفين مجازات اعدام در  دالیل مخالفان مجازات اعدام و پاسخ هاي موافقان: -

ها در جهت  داليل آن توجيه مخالفت خود داليل متعددي را ارائه کرده  اند . با اين ارائه
هاي چشم گيري داشته اند که  د  ازبين بردن يا حد اقل محدود کردن مجازات اعدامتال

 هم ترينداليل را در ذيل ذکر ميکنيم : م
هبي فلسفي :آنان  -7 هربان به افراد  حياتدليل م  هديه اي از جانب خداوند م را 

هديه الهي را از  هبت و  هند که اين مو ها اجازه نميد هيچ کس حتي به دولت بشر ميدانند و 
که اين حق را  انسان و بشر سلب کند. آنها حيات را مطلقاً مقدس ميدانند . آنان ميگويند

ها به انسان نبخشيده اند، پس حق بازگيري آنرا نيز ندارند.  دولت
هب بزرگ الهي حيات  در نقطه مقابل موافقان اعدام با استناد به اينکه کمتراز م ا
ها اين مجازات را در احکام کتابهاي خود و  هرکدام از آن انسان را قبول کردند ، بلکه 

هم يا نوعي اقوال پيامبران ذکر کرده اند  ها  ، و ازسوي ديگر در ديگر مجازات 
 سلب حقوق بشري را شامل ميشود . مثالً حبس و تبعيد ، سلب حق ازادي را از افراد. 

ه و  -0 جبران ناپ يري اعدام: بسيار اتفاق مي افتد که در کشظ ، تعقيب ، محاکم
ظ بيگناه  هد و شخ هاً مجازات مظنونين ، متهمين و مجرمين اشتباه رخ ميد ، اشتبا

مجازات شده است و اگر اين فرد بيگناه را اعدام کرده باشيم ، با ازبين رفتن حيات 
د سازمان عفو بين الملل_ که مجازات  وي ديگر جبران آن غير ممکن است. به گ ار
ظ اعالميه جهاني حقوق بشر ميداند ، در  اعدام را مطلقاً وحشيانه ، غير انساني و مخال
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محکوم بيگناه در ايالت متحده امريکا اعدام شده اند_  03د اقل اثناي قرن حاضر ح
ها مثل  مخالفين مجازات اعدام با اشاره به اين واقعيت که در قوانين بعضي از کشور 
هلند امکان اثبات  مراکش ، ساحل عاج ، افغانستان ، جاپان ، ويتنام ، چين ، لبنان و 

هي متهم حتي پس از اجراي مجازات اعدا م وي و درنتيجه اعاده حيثيت از او و بيگنا
د پيش بيني شده است، امکان بروز خطا در اجراي  پرداخت غرامت به خانواده ا

. از سوي ديگر موافقان اعدام ضمن رد اين 1مل نميدانندتمجازات اعدام را غير مح
ها نيز چندان آسا ن دليل اظهار ميدارند که اوالً جبران اشتباه در ساير انواع مجازات 

الني  نيست . چرا که محکوم عليهسالمت جسمي و روحي خودرا در تحميل حبس  
هم و غير متعارف پيش  هات م مادامي که اشتبا هر حال  هد داد . ولي به  از دست خوا
نيايد و مجازات اعدام موقعيت داشته باشد ، لزوم آنرا براي جامعه ، شناخته شده و 

 .2ضروري است
ا اشتباه ر ا در دستگاه قضايي نميتوان دليلي براي لغو يا مجازات تلقي ثانياً وجود ي

د اثبات جرايم که  ه ، مشکل کردن رو و  د ميمورين مرب کرد بلکه بايد به آموز
هي به متهم احتمال اشتباه را عمالً  مجازات آنها اعدام است و دادن حق تجديد نظر خوا

 به صفر ميرساند. 
فان اين کيفر معتقد اند که چون مجازات اعدام ادالنه نبودن مجازات اعدام: مخال -3

را نميتوان به  ور دقيق به جرم ارتکابي متناسب کرد ل ا اين مجازات غير عدالنه 
هر اندازه جنايت  ا داده شده است که  باشد مرتکب از شديد تر است . به اين ايراد پاس

مرگ به اين نظر اجتماعي خطرناک تر و غير قابل صالح تر است ، ل ا مجازات 
کيفيت ميتواند متناسب با اين وخامت و خطر تلقي شود. وانگهي اين ايراد در مورد 
مجازات سالب آزادي نيز صادق است. اساساً ايجاد تناسب دقيق و کامل بين صدمه 

 .3ناشي از جرم و مجازات تحميلي نسبت به جرم امکان ندارد
برخي از جرايم مثل قتل عمد_ به به عقيده موافقين اعدام ، اين مجازات در مورد 

ويژه اگر توأم با شکنجه و آزار يا جرايم ديگري مثل تجاوز جنسي باشد_ عادالنه 
هد که قرباني خودرا  همان چيزي را از دست ميد ترين مجازات است. چرا که مجرم 

هان خودرا مي پردازد.   4از آن محروم کرده است. و درواق  کفاره گنا
                                                      

دکتر حسين مير محمد صتادقي ، حقتوق جتزاي بتين الملتل ، چتاپ اول ، نشتر ميتزان ، ص   - 
0801  

  852دکتر منوچهر خزاني ، فرايند کيفري ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ص   - 
  3 80همان کتاب ، ص  - 
  4 010مد صادقي ، همان اثر ، ص دکتر حسين مير مح - 

ACKU



در حقوق جزا افغانستان مجازات وانواع آن  قضاء 
  

 
108 

 

بعيض در اجراي آن: به نظر مخالفين اعدام اين مجازات در اعدام و اعمال ت -4
هايي که آن را اعمال ميکنند بيشتر بر عليه فقرايي که امکان مالي براي استخدام  کشور

هر و زبردست را ندارند و يا ا ما الي  هنيت قضات ، و هاي نژادي که ذ قليت 
هاست ، بکاڅ  ر ميرود. ارنواالن و ساير ميمورين کشفي و تحقيقي مخالظ ان

موافقين مجازات اعدام در پاسا به اين اعتراضات مخالفين اظهار ميدارند که اين نيز 
ه و مجازات مجرمين است و ميتواند در مورد ساير انواع  ناشي از شيوه محاکم
ها نيز صادق باشد و ربطي به مجازات خاص ندارد. براي جلوگيري از اين  مجازات 

ها بايد به اص الح دستگاه قضايي دست زد ، نه اينکه مجازات اعدام نوع بي عدالتي 
 1را بطور کامل کنار گ اشت.

اعدام و عدم توجه به امکان صالح مجرم: مخالفين اين ادعاي موافقين را که  -5
هايي دوباره مرتکب جرم ميشوند  چنين اشخاصي صالح ناپ ير اند و در صورت ر

توان ذاتاً غير قابل اصالح دانست در را رد ميکنند وميگويند که هيچ فردي را نمي
حاليکه با اعدام مجرم امکان بازگشت آن به جامعه از بين ميرود و درواق  به جاي 
هند کار خودرا ساده بسازند و  د شود ، ميخوا اينکه به صالح و تربيه مجدد مجرمتال

ها انج د و زحمت براي آن هرنو تال ام نگيرد مجرم را از ميان بردارند تا بدين ترتيب 
هارا اصالح مجرمين تشکيل  هدف اصلي مجازات  . اما موافقين ميگويند که اوالً 
هم تري مثل اجراي عدالت و حفظ نظم اجتماعي  هدف م هد و براي مجازات مجرم  ميد
هد که اکثر قاتلين  ها نشان ميد در برابر جرايم مشابه بايد رعايت شود و دوماً احصائيه 

شده و مجدداً مرتکب قتل نميشوند . بنابر اين اگر  تحت شرايط خاصي مرتکب قتل
هدف اصلي در مجازات کردن قاتلين باشد ،اساساً در موارد بسياري  اصالح مجرم 

 نياز به مجازات قاتل نيست. 
اعدام وعدم توجه به عوامل اجتماعي:  به نظر مخالفين مجازات اعدام ، با اجراي  -5

ها خودرا از شر  ها ميسازند بدون آنکه نيازي به اين مجازات ، دولت  مجرمين ر
د در جهت ازبين بردن عوامل جرم زا احساس نمايند در پاسا به اين اشکال گفته  ال
ه مجازاتها قابل  رح است و اختصاص به مجازات  هم ميشود که اوالً ايراد در مورد 

بدانيم و در  اعدام ندارد. ثانياً اينکه اگرارتکاب جرم را تنها ناشي از عوامل اجتماعي
اين زمينه مسئوليت مجرم را ناديده انگاشته و به عبارت ديگر قوه اراده و اختيار 

هيچ وجه قابل توج  2ه نيست.يبراي وي قائل نشويم ، به 
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اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم: مخالفين مجازات اعدام اظهار مينمايند که کشتن  -1
هم مجرم آثار سوئي بر خانواده وي برجا گ اشت ها را از  ه و شيرازه زندگي آن

ميپاشاند، در حاليکه خانواده مجرم خطايي نکرده اند ، که قابل سرزنش باشند. ممکن 
هاي  است اعضاي خانواده براي تيمين نفقه خود دست به جرايمي بزنند يا به باند

 سازمان يافته راه يابند و به مجرمين خطرناک در جامعه تبديل شوند.
ين گفته اند که اوالً مجازات کردن مجرم را درواق  اجراي عدالت بدانيم در پاسا موافق

، صرف اين حقيقت که اعدام بر خانواده مجرم آثار منفي و قابل توجهي باقي ميگ ارد 
مجوز خود داري از اعدام قاتلين نميباشد چون قاتل خود با کشتن قرباني خود شيرازه 

هم پاشانده ا ست اين اجراي عدالت است که چنين حکم زندگي خانواده وي را از 
 مينمايد. 

ثانياً اصلي ترين مجازات که به عنوان جانشين اعدام توسط مخالفين پيشنهاد شده است 
، حبس دوام يا ابد است که اثر بسيار سوء و بدتري نسبت به اعدام بر خانواده مجرم 

 بجا ميگ ارد. 
ا اعدام و قساوت در اجراي آن: به نظر مخالف -2 عالوه بر اينکه گرفتن جان ي ين

انسان به خودي خود عمل وحشيانه و يادگار دوران بربريت است ، اجراي مجازات 
اع  قساوت قلب ميمورين اجراي حکم ميگردد و آنهارا از خوي انسان دور  یاعدام ب

اع  قساوت قلب مردم عادي نيز ميشود.به نظر سزار بيکاريا ،  ميسازد حتي ب
ها مي آموزد مفيد نيست . مجازات اعدام   به دليل درس خون خوارگي که به انسان 

الء عام  موافقين اعدام با پ يرفتن اين ادعاي مخالفان ميگويند مجازات اعدام در 
هاد کرده اند  اع  ضربه به حس شفقت و رحم مردم شده و براي رف  اين نقيصه پيشن ب

 که مجازات اعدام بصورت غير علني اجراشود. 
ظ اعدامي مخالف اع  درد و رنج اضافي براي شخ ين ميگويند که اجراي اعدام ب

هيچ  هدف ازبين بردن او باشد تحميل درد و رنج بر او به  ميگردد در صورتي که 
 وجه توجيه پ ير نيست.

کساني که مخالظ به ابقاي  دالیل موافقان مجازات اعدام به پاسخ هاي مخالفان: -
داليل اعدام به عنوان يکي ازانواع  ها هداف مجازات هستند با توجه به ا ها  مجازات 

 خودرا به شرح ذيل ارائه ميدارند.
هدف   -7 ها ايجاد ترس بر مجرم و  هداف مجازات  اعدام و ارعاب مردم: يکي از ا

ها است که اين تنبيه از دو جهت قابل تيمل است. يکي براي خود  تنبيهي اين مجازات 
اجتماع که از ارتکاب جرم در اينده خود داري مجرم و ديگري براي ساير افراد 

اع  عبرت خود مجرم و ديگران ميشود و ميتواند آنها را  ها ميگويند اعدام ب نمايند. آن
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هاي که اين مجازات لغو شده است  ه در کشور  از ارتکاب جرم باز دارد چنانا
 احصائيه جرايم سير صعودي را بخود گرفته است.

ما نميتوان اين را بدون  هميشه ا استثناء پ يرفت چون حتمي بودن عقوبتي حتي معتدل 
هايي در آن راه دارد به جاي  تيثير شديد تر از ترس از مجازات موحش که اميد ر
ها روح بشر را متيلم  اليم ترين رنج  ميگ ارد، زيرا وقتي گريز از کيفر محال باشد ، 

 1ميسازد.
هاي منفي عمل خود به عالوه مجرمين باالفطره معموالً قبل از ارتک اب جرم به پيامد 

ها پس از ارتکاب جرم و چه بسا پس از دستگيري است که ترس  نمي انديشند بلکه تن
د ميسازد. به عبارت ديگر ، به نظر مخالفين نبايد  ها را نگران و مشو از مجازات ، ان
موقعيت مجرم که به پاي چوبه دار آورده شده است با موقعيت شخصي که در فکر 

 تکاب جرم که مجازات آن اعدام است ، قياس کرد. ار
در ارعاب و عبرت ديگران و يا به  یمخالفان مجازات اعدام ميگويند اين مجازات اثر

د تربيتي و تيثير واقعي زدودن جرم  صالح پيشگيري عمومي ندارد. اعتبار و ارز
ها ... بطور هرگ از جامعه از اين  ريق چه توسط اعدام و چه ساير مجازات   زيقين 

 2به ثبوت نرسيده است.
همانين آنان ميگويند از روزي که مجازات اعدام غير علني شده است اين نظريه  و 
موافقين ، رنگ خود را باخته است چون اثر ترعيبي و بازدارندگي آن نقش خودرا از 

هد.  دست ميد
هاي گزاف در زندان: مخالفان مجاز -0 هزينه  ات اعدام اعدام و جلوگيري از اتالف 

هزينه اي  ميگويند که اعدام لغو حبس دوام يا ابد جايگزين آن شود. به زندان انداختن 
هزينه را دولت متقبل ميشود که از بودجه عمومي دولت که  الزم است که اين  بسيار
اع  آن  سرمايه ملي محسوب ميشود به مصرف ميرسد درواق  مصرف اين سرمايه ب

هد شد ، مردمي که در اين سرمايه حق دارند ، سرمايه در زندان به مصرف  خوا
هش سرمايه ملي متيثزميگردند که براي مردم عادي  رسيده و مردم عادي از حي  کا

 قابل توجيه نيست. 
حفظ و حمايت جامعه : مجازات اعدام براي حفظ جامعه ضروري است و اين حق  -3

اعمال کيفري سنگين و و تکليفي است متعلق و به عهده مسئوالن نظم عمومي که با 
                                                      

ه محمد علي اردبيلي ، چاپ پنجم ، نشتر ميتزان ،  -  سزار بيکاريا ، جرايم و مجازاتها ، ترجم
  1، ص  2010
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هند  هارا در معر  خطر جنايت قرار ميد شديد نسبت به تبهکاراني که حيات انسان 
هکاران حفظ کنند.  1جامعه را از خطر ساير بز

مخالفين مجازات اعدام ، ضمن تيکيد و لزوم حمايت از نظم اجتماعي در مقابل 
تقد اند که حسب آمار و مجرمان ، تضمين آنرا بوسيله اين کيفرمنطقي ميدانند . مع

تجربيات جامعه ، مجازات اعدام در پيشگيري ارتکابي جنايات به منظور حفظ و 
 حمايت جامعه اثري ندارد.

هداف مجازات  -4 اعدام و نمايش قبح جرم از ديدگاه جامعه: بديهي است که يکي از ا
ها است ، به اين معني که تطبيق اين مجازات درجه ق بح عمل ها تيثير نمادين آن

مجرمانه را از نظر جامعه منعکس کرده و... در مدت بر قضاوت افراد جامعه در 
هر جرم خاص اثر گ ارد براي تعيين مجازات سنگين براي بسياري از انواع  مورد 
هاي غربي موجب آن است که اينگونه روابط در  جرايم  و روابط جنسي در کشور

م  چندان قب  2د.ح جلوه نکننينظر افراد آن جوا
به نظر اين گروه اينکه جرايمي چون قتل ، زنا ، لوا  در نظر افراد جامعه قبيح ، 
ها مانند  هستند علت آن است که از قديم االيام مجازات سختي براي آن زشت و ناپسند 

 قصاص ، رجم و سوزاندن معمول بوده است. 
هاي سالب آزادي:   ب: مجازات 

ز پرداختن به حرفه، ممنوعيت از سكونت محروميت از آزادي عبارت از محروميت ا
همترين آن رفت و  هاي ديگر كه م در محل اقامت خود، دوري از خانواده و ممنوعيت 
هاي م كور با نگهداري محكوم عليه بطور دايم يا موقت در  آمد است. حقوق و آزادي 

هاي  ها در گ شته  هايي بنام زندان خود بخود از او سلب ميشود. اين مكان  نه مكان 
هاي تاريك و نمودي بود كه محكومان را در آنجا  ها و سردابه  چندان دور سياه چال 

 . 3به غل و زنجير مي كشيدند و آنها را بدست فراموشي مي سپردند
همانان مي توان گفت كه جزاي سالب آزادي عبارت از آن نوع جزايي است كه 

هاي مجرم وارد  ه آن در واق  نه به اموال و دارائي  هم به تماميت صدم مي گردد و نه 
هاي مجرم است. مروج ترين نوع مجازات در  ه آن متوجه آزادي  جسمي او بلكه صدم
قانون جزاي افغانستان سلب آزادي مي باشد كه عبارت است از زنداني ساختن محكوم 
ظ يافته است.  عليه در يكي از محابسي كه از  رف دولت به اين منظور تخصي
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حقيقت جزاي حبس است كه مي توان آنرا از سه ديدگاه بررسي جزاي سلب آزادي در 
 كرد. 

از نقطه نظر ميعاد و مدت: جزاي حبس را كه عبارت از سلب آزادي از محكوم  .7
هار  عليه در اجراي حكم قطعي است مطابق مواد قانون جزاي افغانستان به چ

 كتگوري ذيل تقسيم ميشود: 
  ساعت الي يك سال.  04حبس قصير از 
 متوسط از يك تا پنج سال.  حبس 
  .س  ويل از پنج تا پانزده سال  حب
  .حبس دوام از شانزده تا بيست سال 
از نقطه نظر شدت و وخامت: به اين اساس مطابق قانون جزاي افغانستان  .0

 جزاي حبس را ميتوان به سه كتگوري آتي تقسيم نمود. 
  ماه( 04حبس قباحتي )حبس از  ساعت الي سه 
 ماه الي پنج سال(حبس جنحوي )بي  ش از سه 
  )حبس جنايت )بيش از پنج سال الي بيست سال 
هاي مختلظ حبس: از اين نقطه نظر به صورت عموم مي  .3 از نقطه نظر رژيم 

هاي حبس را به سه دسته ذيل تقسيم نمود.  توان رژيم 
  .رژيم حبس منزوي 
 .رژيم حبس دست جمعي 
  .رژيم حبس مختلط 

هدف اصلي از مج هاي سالب آزادي، صالح و تربيت محكوم در بدون ترديد  ازات 
هنگام  زندان و آماده كردن زنداني براي زندگي در محيط عادي است. بناًء قاضي بايد 
ا  كامل كار گرفته و شخصيت محكوم عليه را  اصدار حكم جزاي سلب آزادي از احتي

مجرميت وي، كامالً مطالعه نمايد تا نشود بعد از سپري نمودن دوران حبس در شدت 
افزايش رو نماگردد و بجاي اينكه از عمل خود نادم و پشيمان شود به يك جاني 
الني، اتالل عميقي در  هاي   ه ديده شده است كه حبس  خطرناك مبدل گردد. چنانا
هد،  زندگي محكوم عليه بوجود مي آورد، محكوم معموالً كار خود را از دست مي د

د از وجود او محروم م الت عديده اي ديگر نيز دچار خانواده ا يشود و در مش
ميگردد. از آشفتگي محيط زندان متاثر گرديده با دشمني و مقاومت عمومي مواجه مي 
هد بود. به  شود و بنابر اين در وي آزردگي خا ر و كينه، بيشتر از ندامت و توبه خوا
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دي از بين نرفته الوه بيم آن مي رود كه اثر ارعاب انگيز زندان در او به ميزان زيا
 . 1باشد

در مورد اشخاصي كه مدت زيادي را در زندان سپري نموده باشند اغلباً ديده شده 
هم حتي وفق دادن دوباره در اجتماع بر  است كه خانواده خود را از دست داده اند و يا 
ايشان دشوار و در بعضي مواق  ناممكن بوده كه در نتيجه جهت بازگشت به محيط 

 )زندان( عمداً دست به عمل جرمي زده اند.  مانوس شان
هي ژرف وعميق تر به موارد فوق ال كر گفته مي توانيم كه قضات و  با نگا
قانونگ اران بايد بر اين كوشش باشند كه مجازات ديگري را جايگزين جزاي سلب 
آزادي نمايند و در موارد كه مجبور به پياده نمودن اين نوع مجازات شوند الزم است 

ها مب ول بدارند. ك  ه توجه زيادي به محيط زندان
هاي آن: امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان،  معايب زندان و پيامد
هدف و غر  اصلي از  هايي دارد كه با  ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامد
 اجراي مجازات زندان كامالً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعه فضا و

شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع 
هاي روحي و رواني وي ميگردد.  هتك حرمت شديد و  بعاً آسيب  نميكند، بلكه سبب 
عواملي از قبيل سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوه نگهداري زندانيان، فساد 

ها، كمبود جا خالقي و رفتاري در زندان، عدم رع ايت بهداشت و شرايط اسفبار زندان
و... عواملي است كه نه تنها تاثير در اصالح مجرمين ندارد بلكه غالباً موجبات جرم 

هم مي آورد.   زايي و مجرم پروري را نيز فرا
د دولت  از  رف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دو

ها، چندي است كه  ها گ ارده ميشود، و نيز افزايش بد رفتاري و مفاسد درون زندان
هشگران  توجه مسؤالن، محققان و مصلحين اجتماعي را بخود جلب كرده است. پژو
هانه اي مجرم را به حبس و زندان  هر ب اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند كه نبايد به 

ها نتيجه مطلوب ندارد،  هم محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تن بلكه مضرات فراواني 
هاي پيش رفته بيشتر به  داشته است. اين مسله باع  شده كه امروزه در كشور
جانشينان حبس و زندان متوسل شوند كه ذيالً در چند بخش مورد بررسي قرار 

 ميگيرد. 
دستگاه عدالت جزائي در سرتاسر جهان دچار بحران و نيازمند صالح و دگرگوني 

هشت م ها است. بالغ بر  ليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. در تمام كشور 
الني است. برخي مواق  اين انتظار  والنيتر و  ه   مدت زمان انتظار براي محاكم

                                                      
  1. 30برنادبولك، همان اثر، ص  
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بيشتر از حد اكثر مجازاتي است كه امكان دارد بر مجرم تحميل شود. در خيلي از 
هاي حقوقي بي بهره اند. م ها زندانيان از كمترين مساعدت  عموالً زندان مناف  كشور

 ناچيزي براي جامعه دارد. ولي زندگي خانوادگي محكمين را متالشي ميكند. 
هستند كه از جامعه مجزايند و به راحتي به  ها در سراسر دنيا مؤسساتي  زندان 
ها اغلب غير انساني و  فراموشي سپرده ميشوند. در واق  اگر بگوئيم كه شرايط زندان

هاي د سازمان ملل بي بهره اند، بيهوده نگفته ايم.  از حد اقل استندارد  مورد پ ير
زندان منجر به قط  رابطه زنداني با زندگي عادي، خانواده، كار و دوستانش ميشود. 
عالوه بر محكوم نسبت به اعضاي خانواده به ويژه همسر و فرزندان او  اين مجازات

شي كانون خانواده وي نيز تحميل ميگردد. بسياري از اوقات نيز منجر به فروپا
 ميشود. 

هده ميشود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع  نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشا
هاي واگير،  هاي پزشكي، شيوع بيماري  ها، سوء تغ يه، نبود مراقبت  زندان 
هماون ايدز،  هاي جنسي، فساد رفتار ي، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار  تجاوز

 ن نقض حقوق انساني است. از جمله آثار اي
ها به  ور چشم گيري در تمام جرايم بخصوص  امروزه شمار زندانيان در تمام كشور
ها، بسياري از  و  به مواد مخدر افزايش يافته است. در برخي از كشور در جرايم مرب
كساني كه به خا ر مواد مخدر دستگير شده اند در داخل زندان به استفاده غير قانوني 

هاي آسيب پ ير و بسيار حساس،  از مواد هند. افزون بر اين گروه  ه ميد مخدر ادام
هبي و قومي از  هاي م  هماون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليت 
ها  همترين معايب زندان  هاي خود محروم اند. م كمترين توجه به احتياجات و خواسته 

 را به شرح ذيل ميتوان خالصه كرد:
ي افراد جوان و نوجوان ويرانگر است. و آثار زيانبار فراواني براي زندان برا .7

هرچند در عصر كنوني، زندان وسيله بازپروري اجتماعي محسوب  ها در پي دارد.  آن
ما حقيقت اين است كه اين اعتقاد چندان با واقعيت امور تطبيق ندارد.   ميشود، ا

هكاري .0 همان آغاز به  زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بز باشد، از 
هاي ساده و  يك مدرسه تكرار جرم تبديل ميشود. به عبارت ديگر مرتكبان خالف 
هاي  د  كوچك وقتي وارد زندان ميشوند و با مجرمين حرفه اي معاشرت ميكنند رو
د ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب  ايده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموز پي

 جرايم بزرگتر ميشوند. 
داليل اساسي  .3 هكاران بدون سابقه يكي از جرم زا بودن محيط زندان براي بز

هم  هاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آن  براي جايگزين كردن مجازات 

ACKU



در حقوق جزا افغانستان مجازات وانواع آن  قضاء 
  

 
115 

 

مارم حرفه اي تبديل مي  هي زندان ميشود، پس از چندي به يك  براي تخلفي كوچك را
 گردد. 

ظ محكوم به زندان سر .4 پرستي خانواده اي را بر عهده مي دانيم كه غالباً شخ
اع  انحرافات مختلظ مي  هم شده و ب دارد، در نبود او زمينه جرم، در خانواده وي فرا

 گردد. 
هاي اجتماعي و شغلي براي محكومين به زندان، از  .5 از دست رفتن موقعيت 

هاي مناسبي را براي مجازات حبس را  ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين 
 . ضروري مي سازد

ها از چرخه اقتصادي كشور،  .5 هاي سنگين نگهداري زندانيان و خروج آن هزينه 
هاي جايگزين مي توانند از نظر  هم مي كند. شيوه  الت بسياري براي دولتها فرا مش

هزينه تر از زندان به بار آورد.   مالي نتايج مفيد و كم 
الح مجرم(  .1 هاي مجازات زندان، پيش گيري اختصاصي )ا هدف  يكي از 

هاي  هش  ها در اين زمنيه چندان كار ساز نبوده اند. بر اساس پژو است. ولي زندان 
جديد، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب 

 جرم  ميشوند. 
ها، بروز بيماريهاي رواني در محكومين، توسعه بيماريهاي  .2 شلوغي زندان

حتمالي در زندان، از ديگر عواملي است كه واگيردار، جرايم جنسي و معتاد شدن ا
هاي مجازات حبس را ضروري ميسازد.   جايگزين 

ت هاي محدود كننده آزادي:   ج: مجازا
اين نوع مجازات آزادي را سلب نه، بلكه صرفاً محدود مي نمايد. يعني جزاي تحديد 

ه آ ن متوجه كننده آزادي عيناً مانند جزاي سلب آزادي عبارت از جزايي است كه صدم
ها فرقش با جزاي سلب آزادي در اين است كه در  هاي مجرم مي باشد و تن آزادي 
جزاي سلب آزادي، آزادي گشت و گ ار مجرم براي يك مدت معين بطور كل سلب 
مي گردد در حالي كه جزاي تحديد كننده آزادي، گشت و گ ار آزادانه مجرم را سلب 

من  اقامت كه در اين جزا صرف مجرم  نه، بلكه صرف محدود ميسازد. مانند جزاي
د در يك و يا چند محل معيني كه خطر ارتكاب جرم در آن محل  از اقامت و بود و با

 متصور باشد ممنوع ساخته ميشود. 
هدف كلي و نهايي مجازات محدود كننده آزادي جلو گيري از رفتن محكوم عليه  بناًء 

محالتي است كه امكان رجوع مجدد وي به جرم برود. با آنكه اين نوع مجازات در  به
قانون جزاي افغانستان  ي فصل تدابير امنيتي مورد بررسي قرار گرفته است ولي 
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هم تكميلي مورد تنفي  قرار  ديده مي شود كه در بعضي مواق  منحي  جزاي تبعي و يا 
 ميگيرد. 

ماده  ي به من  قانون جزاي افغانستان چنين وضاحت دارد:" محكمه وقت 704فقره اول 
محالتي كه موجب انحراف خالقي گردد حكم ميكند كه  ظ از گشت و گ ار در شخ
ماده  همانان  بودن وي در آنجا به احتمال قوي سبب تكرار ارتكاب جرم گردد". و 

قانون جزاي افغانستان موارد محدود كننده آزادي را چنين پيش بيني نموده  705
عالوه بر جزاي  محالت است:" محكمه مي تواند د در ظ را از بود و با اصلي شخ

معين بعد از تطبيق جزا يا انقضاي آن من  نمايد. مدت اين ممانعت از يك سال كمتر و 
از پنج سال بيشتر بوده نمي تواند. در اين حالت محكمه وض  صحي، نفسي، رواني و 

 اجتماعي محكوم عليه را در نظر ميگيرد".
به خود جنبه تكميلي را گرفته است. اين نوع  وري كه ديده ميشود در اينجا جزا 

هم محكوم عليه از محكمه تعديل يا لغو شده  مجازات بنا بر مطالبه حارنوال و يا 
ه بستگي دارد.   ميتواند كه البته اين امر كامالً به رأي قاضي مربو 

ما در مواردي كه محكوم عليه از اجراي اين موارد شانه خالي كند و تخلظ ورزد در  ا
ماده آ قانون جزاي افغانستان به جزاي حبسي كه از يك سال  731ن صورت مطابق 

هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم  تجاوز نكند و يا به جزاي نقدي كه از دوازده 
 ميگردد. 

ات هاي سالب حق:   د: مجاز
مجازاتهاي سالب حق، عبارت از ممنوعيت يا محروميت از برخي از حقوق اجتماعي 

هاي سالب حق محكوم از داشتن يك يا چند 1اب جرم استبه علت ارتك . در مجازات 
هم  هاي سالب حق مي تواند  حق شخصي، مالي يا اجتماعي محروم ميشود. مجازات 
ظ به حبس  ه در صورتيكه شخ هم تكميلي تطبيق گردد. چنانا منحي  جزاي تبعي و يا 

ماده  قانون جزاي  773دوام يا حبس  ويل بيش از ده سال محكوم گردد مطابق 
 افغانستان بطور تبعي از حقوق و امتيازات آتي نيز محروم ميگردد: 

 ميموريت دولت.  .7
 خدمت در اردو. .0
اليتي و محلي. .3 هاي  ها، جرگه   عضويت پارلمان، شاروالي 
هنده. .4  سهم گيري در انتخابات به حي  رأي د
هاي دولتي اعم از داخلي و خارجي. .5  استعمال عناوين و تعليق نشانه 
ها. ع .5 ها و بانك  ضويت در هييت مديره شركت 

                                                      
دي، همان اثر، ص     1. 502دكتر محمد صالح ولي
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الت و دعاوي. .1  وصايت، قيموميت و وكالت در معا
الت در مدت محكوميت. .2 هادت در عقود و معا  ش
ز  رف دولت.  .9  عقد قرارداد با دواير دولتي و يا كسب امتيار ا

ها. .72 ه  هييت تحري مجالت و روزنام  صاحب امتياز، مدير مسوول، رياست 
 الك در مدت محكوميت به استثناي وقظ و وصيت. اداره اموال و ام .77

ماده  هم مطابق  عالوه جزاي  771ويا  ظ محكوم عليه بر قانون جزاي افغانستان شخ
 77الي  7اصلي به جزاي تكميلي سلب از بعضي حقوق و امتيازات مندرج فقرات 

ز قانون جزاي افغانستان محروم شده مي تواند كه اين نوع مجازات بعد ا 773ماده 
 تطبيق جزاي اصلي قابل تنفي  مي باشد. 

اليت، وصايت و قيموميت مي باشد  و   ديگر مورد سلب حقوق عبارت است از سق
ماده  ه مي  702كه مطابق  قانون جزاي افغانستان چنين پيش بيني شده است:" محكم

شخظ حكم نمايد:  اليت، وصايت و يا قيموميت  ا    تواند در حالت آتي به اسق
هاي قانوني اگر ولي .7 ، وصي يا قيم مرتكب جنحه ناشي از خالل مكلفيت 

و  به وظايظ مت كره گردد.   مرب
اگر ولي، وصي يا قيم مرتكب جرمي گردد كه عدم كفايت او را در  .0

اليت، وصايت يا قيموميت ثابت سازد."  اجراي وظيفه 
ماده  همانان از ديگر موارد مجازات سالب حقوق مطابق فقره دوم همين  محروميت و 

ماده  ه  قانون جزاي  700از اشتغال به پيشه و حرفه ميباشد. چنانا
هر نوع  ظ از انجام  افغانستان:"محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه شامل من  شخ
هاي صنعتي، تجارتي و فني مي باشد كه اشتغال به آن قانوناً  پيشه و حرفه و فعاليت 

 باشد".متعلق به اجازه يك مرج  باصالحيت رسمي 
هم ديده ميشود كه سلب از حقوق و امتيازات منحي  مجازات اصلي  ما در مواردي  ا
الحيت دارد  ه در مورد تخلفات ترافيكي، خود اداره ترافيك  تطبيق ميگردد. چنانا
ظ را از حق راننده گي محروم سازد كه در اين  كه براي يك مدت زمان معين، شخ

ماده  ك جاده چنين وضاحت دارد:"در صورت تكرار قانون ترافي 19باره فقره دوم 
ماه از  تخلظ از احكام مقررات ترافيكي محروميت از حق راننده گي الي سه 

 الحيت اداره ترافيك مي باشد."
مجازات سالب حقوق براي محكوم عليه نوعي مجازات خار كننده يا خفت آور 

خانواده گي و مالي محسوب ميگردد، زيرا نشانه رسواگري است كه در زندگي مدني، 
ها گرچه معتدل است، ولي كمتر قابل اعترا   وي اتالل ايجاد ميكند. اثر ترعيبي آن
د درماني و صالح گري  ها زماني واجد ارز است. ليكن بايد گفت كه اين مجازات 
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ها  مي شوند كه بتوان محكوم عليه را در صورتي كه در جريان تحمل آن مجازات 
ها معاف كرد. بديهي بهبودي در رفتار و كرد هده نمود، از ادامه تحمل آن د مشا ار

هد نمود.  د و كوشش در اين جهت تشويق خوا ال  است كه اين امر وي را در 
 
 
  

ات هاي مالي:   هـ: مجاز
ظ به علت ارتکاب جرم و  مجازاتهاي مالي عبارت از تکليظ و اجباري است که شخ

ه، مقداري پول به خزانه دولت ميپ هاي مالي  1ردازد.به حکم محکم يا بهتر بگوئيم جزا
ه آن به جسم و وجود مجرم وارد نگرديده بلکه به  هايي اند که صدم عبارت از جزا
هاي مالي را ميتوان به سه دسته تقسيم  هاي او وارد ميگردد. جزا اموال و دارايي 

 نمود:
 جريمه نقدي  -7
 مصادره يا ضبط اموال  -0
 شتغال به کسب و پيشه قبلي تعطيل موسسه يا ممنوعيت از ا -3

مه نقدي: ا مقدار پول است از  رف  اول : جری جريمه نقدي عبارت از پرداختن ي
هاي  محکوم يا مجرم به خزانه دولت. به عبارت ديگر جزاي نقدي در زمره مجازات 
تعزيري يا تتميمي است و بنابه تعريظ عبارت است از الزام محکوم عليه به استناد 

الف ديه حکم محکوميت ب ه پرداختن مبلغي وجه نقدي به نف  دولت. جزاي نقدي بر
دين نيست که بر ذمه محکوم عليه مستقر شود و بتواند پس از فوت از ترکه او استيفاء 
رد.عالوه بر آن ، جزاي نقدي قابل مصالحه نيست و به مجني عليه و يا وارث او 

 2تعلق نمي گيرد.
ماده  اي نقدي عبارت است از مکلظ ساختن محکوم قانون جزاء  "جز 724مطابق 

ماده  ها به خزانه دولت " که مطابق  اين قانون  725عليه به پرداخت مبلغ محکوم ب
ماده  اين قانون جزاي نقدي  772جزاي نقدي به پول افغاني تعيين ميشود و مطابق 

تطبيق  صرفاً در جرم جنايت تعيين شده نميتواند، فله ا در جرايم جنحه و قباحت قابل
ماده  هم مطابق  اين قانون به حکم قانون  721است که حد اقل و حد اکثر جرايم نقدي 

ماده  ما مطابق  ظ قاضي به  729تعيين ميگردد. ا قانون جزاء، در بعضي موارد شخ
ظ خود و يا مطالبه حارنوال ميتواند حد اکثر مبلغ پيش بيني شده جزاي نقدي را  تشخي

                                                      
دي ، همان اثر ص  -    5011دوکتور محمد صالح ولي
  2382دوکتور محمد علي اردبيلي ، همان اثر ، ص - 
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و  بر اينکه بال بردن حد اکثر جزاي نقدي به ازبين تا دو چند آن بال ببرد .  مشر
ماده  اين قانون "محکمه  722بردن کليه دارايي محکوم عليه منجر نشود. ولي مطابق 

در تعيين جزاي نقدي بين حد اقل و حد اکثر پيش بيني شده شرايط و احوال آتي را 
 رعايت مينمايد:

هدف جزايي . -7  تيمين 
 ماعي و اقتصادي مرتکب. احوال شخصي ، اجت -0
 اندازه مفاديکه از ارتکاب جرم حاصل گرديده يا توق  استحصال آن برده ميشد. -3
 نوعيت حق يا مصلحتي که مورد تجاوز قرار گرفته است. -4

 جزاي نقدي را ميتوان به دو نوع تقسيم کرد:
 جزاي نقدي ثابت  -7
 جزاي نقدي نسبي  -0
:aزاي نقدي ثابت ، عبارت از مجازات مالي است که جزاي نقدي ثابت: منظور از ج

از  رف قانون گ ار تعيين شده است. مانند وجوه ثابتي که ميموران ترافيا به علت 
تخلظ از مقررات عبور و مرور از رانندگان متخلظ در قبال صدور قبض رسمي 

 دريافت ميکنند.
bجازات مالي است که : جزاي نقدي نسبي : مراد از جزاي نقدي نسبي ، عبارت از م

 ميزان آن بر اساس مبناي خاصي که در قانون مصرح است ، محاسبه ميشود. 
محاسن و معايب جزاي نقدي: حقوقدانان در باره مزايا و عيوب مجازات نقدي  - 

هاي ديگرسخن بسيار گفته اند که ماحصل آن را ميتوان در چند  نسبت به مجازات 
 نقطه خالصه کرد:

 قدي محاسن جزاي ن -
امتياز اين جزا که از قديم نيز مورد توجه بوده و در عصر ما فراوان از آن  -7

هکاراني را که علياالصول  استفاده ميشود، آن است که ميتوان به سرعت و آساني بز
همي انجام نداده باشند به سزاي اعمال خود برساند و در عين حال دولت را از  جرايم م

هاند.  1تراکم زندانيان بر
هي  -0 انتخاب جزاي نقدي به جاي زندان که محيط آن معموالً جرم زا است ، مان  تبا

 و فساد مجرمين اتفاقي ميگردد.
پرداخت جزاي نقدي ولو به کرات ايجاد عادت نکرده و خصوصيات ارعاب را  -3

هميشه حفظ ميکند. در حالي که مجازات حبس نسبت به مجرمين تکرار کننده جرم اثر 
 ته و مجرم پس از يکي دوبار زنداني شدن به محيط زندان عادت ميکند.ارعاب نداش

                                                      
ها ، همان اثر ، ص دکتر رضا نو -    1 520رب
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ها انگيزه مجرم سود جويي  -4 جزاي نقدي با نوع جرم ، بخصوص در جرايمي که تن
و جم  آوري ثروت است به راحتي قابل انطباق است ، در حاليکه مجازات حبس 

سا مجرم با اميد به هميشه با شدت و وخامت اقتصادي و مالي متناسب نيست و چه ب
و  و عفو و غيره و کوتاه کردن مدت حبس ، به ارتکاب جرم  استفاده از آزادي مشر

 .1سوق داده ميشود
هر مجازات ديگري آسان تر است.  -5 ايجاد تناسب ميان جرم و مجازات نقدي از 

قابليت انطباق تناسب ميان جرم و مجازات نقدي با شدت تقصير زياد است و ميتوان 
 2ا به ميزان استحقاق مجرم معين کرد.آنر
هر براي جرايم عليه ملکيت است. کساني که انگيزه  -5 هاي نقدي بهترين پاد ز کيفر 

قوي براي گرد آوري مال و تحصيل منفعت از ديگران به ناحق دارند مان  
 بازگرداننده بر سر راه خود مي بينند. 

هزي -1 ها مستلزم  نه اي براي دولت نيست ، بلکه اجراي کيفر جزاي نقدي ، نه تن
 3مقرون به صرفه و ممر عايدي دولت نيز به حساب مي آيد.

 معايب جزاي نقدي  -
اين جزا ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مييوس ميکند. براي گروه اول ، به  -7

د آن قابل ريشخند است و براي گروه  دليل وجود امکانات مالي ، انجام ساده و پادا
حتي با انجام بزه کوچکي ، امکان عدم پرداخت و تبديل آن به زندان وجود دوم ، 

ها منافات دارد. زيرا قدرت مالي  4دارد. يعني کيفر جزاي نقدي با اصل برابري مجازات
براي پرداخت نقدي در نزد مجرمان فقير و غني يکسان نيست. در مورد مجرمان 

تلقي ميگردد و مصداق اين ضرب فقير اين گونه پرداخت ، کيفري شديد و سنگين 
المثل را پيدا ميکند که گفته اند ) در خانه مور شبنمي  وفان است ( . در حالي که 
هميت و  پرداخت اين مقدار جزاي نقدي براي مجرمان ثروتمند ، کيفري خفيظ و بي ا

 بدون تيثير است. 
ظ مجرم تعلق ميگيرد، آث -0 مال و دارايي شخ ار سوء آن کيفر جزاي نقدي که به 

هکار متنعم ميگردند  بطور غير مستقيم به ساير اعضاي خانواده و کساني که از قبل بز
 5، لطمه ميزند که منصفانه نيست.

                                                      
ن ، همان اثر ، ص     0141دکتر ايرج گلدوزيا
  2312دکتر محمد علي اردبيلي ، همان اثر ، ص  - 
دي ، همان اثر ، ص  -    5003دکتر محمد صالح ولي
  5204دکتر رضا نور بها، همان اثر ، ص   - 
دي ، همان اثر ، ص  -    5055دکتر محمد صالح ولي
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هداف  -3 متناسب کردن جزاي نقدي با ميزان دارايي و توانايي مالي مجرم از نظر ا
خفي مجازات و فردي کردن آن عمالً ممکن نيست ، زيرا افراد مجرم سعي در م

هداشتن اموال و دارايي خود دارند.  1نگا
مصادره اموال نيز از جمله مجازاتهاي مالي بشمار ميرود که عبارت از  مصادره: -2

ظ توسط دولت بعد از  هاي يا شخ گرفتن تمام اموال يا قسمتي از اموال و دارايي 
حکم محكمه با صالحيت. به عبارتي کيفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از 
زيان وارده نسبت به اموال نا مشروع متهم به حکم قانون و توسط مراج  قضايي. 

و  2معموالً ضبط مال در مرحله تحقيق و مصادره اموال با صدور حکم محکمه است.
يا مصادره عبارت است از ضبط تمام و يا قسمتي از اموال محکوم عليه به نف  دولت 

ه  ور کلي بر دو نوع است:   . مصادره ب
 صادره عمومي ) عام ( م -7
 مصادره اختصاصي ) خاص( -0
a مصادره عمومي عبارت است از ضبط تمام اموال محکوم عليه ، اعم از منقول و :

هم  هم شديد است و  غير منقول . مصادره عمومي مجازاتي است بسيار موثر ، زيرا 
ه اصل بطور کامل جنبه ارعاب دارد. وليکن مجازات غيرعادالنه است. زيرا مغاير ب

ها بوده و بيش از جريمه،موجب اتالل نظم مالي و معيشت  شخصي بودن مجازات 
 3خانواده محکومين ميشود. 

ماده  هاي تکميلي نيز ميباشد) مطابق   771مصادره عمومي ، يکي از انواع مجازات 
ماده  قانون جزاي فرانسه اين مجازات را در مورد خيانت به  31قانون جزا( و 

قانون م کور( پيش بيني کرده  13الي  12ي ) جرايم موضوع مواد مملکت و جاسوس
 است. 

b مصادره اختصاصي : عبارت از اينست که ، مالکيت برخي از اشياء که با جرم :
هي موضوع جرم  ا  داشته اند، به دولت اختصاص مي يابد. اين گونه اشياء گا ارتب

ها انجام ميشو د. مثل پولي که به عنوان رشوه ميباشند ، يعني عمل مجرمانه بر روي ان
به ميمورين داده شده، اسلحه اي که حمل آن غير مجاز بوده ، کاليي که بطور قاچاق 

 4وارد کشور ميشود.
                                                      

ن ، همان اثر ، صدکتر اي  -    1  013رج گلدوزيا
ن ، همان اثر ، ص  -    0012دکتر ايرج گلدوزيا
  2303و  231دکتر جاوي صالحي ، همان اثر ، ص  - 
  2304دکتر جاوي صالحي ، همان اثر ، ص  - 
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ماده  قانون جزاي افغانستان "  محکمه ميتواند در مواردي که  779مطابق فقره اول 
اشيايي که از قانون مصادره را به حي  جزا پيش بيني نکرده باشد به مصادره 

ارتکاب جرم به دست آمده يا در ارتکاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در 
ماده " حکم به  ارتکاب جرم تهيه شده باشد حکم نمايد ".  که البته مطابق فقره دوم اين 
مصادره به هيچ وجه حقوق غير را که صاحب حسن نيت باشد خالل نمي نمايد " و 

ما مطابق ماده هرگاه اشياي ضبط شده از جمله اشيايي باشد که  730 ا اين قانون "
د آن به ذات خود جرم شمرده شود ،  ساختن ، استعمال ، نگهداشت ، عرضه و فرو
همه حال به مصادره آن حکم مينمايد گرچه اشياي م کور ملکيت محکوم  محکمه به 

 عليه نباشد و يا متهم از محکمه برائت حاصل نمايد ".
هاي مالي اين مج ازات که غالباً در شرايط استثنايي برقرار ميشود از جمله مجازات 

همانند جزاي نقدي ميتواند امتياز سرعت و سهولت را داشته باشد و در عين  است که 
الف نه چندان قاب مالحظه اي دارد.  همان معايب جزاي نقدي را نيز به اخ  حال 

ا نوع تعطیل مؤسسه: -3 جزاي مالي است که عبارت از بستن  تعطيل موسسه نيز ي
موسسه اي است که در آن بعضي از جرايم ارتکاب يافته باشد. يعني در نتيجه آن 
هاي جرمي انجام مي يابد ، متوقظ ساخته  موسسه يا فعاليت گاه که در آن فعاليت 

هاي تقلبي يا جعلي و غيره .  نا نوت   ميشود . مانند تعطيل چاپ با
ماده  هرگاه يا رئيس ، مدير ، ممثل و يا وکيل قان 735مطابق  ون جزاي افغانستان " 

ظ حکمي به نام و حساب شخصيت حکمي مرتکب جنايت يا جنحه گردد  قانوني شخ
ماه محکوم شده باشد ، محکمه ميتواند  و به سبب آن به جزاي حبس بيش از شش 

ظ از سه ماه کمتر و از سه  ظ حکمي را متوقظ سازد. مدت توق سال فعاليت شخ
بيشتر بوده نميتواند در صورت تکرار جنايت يا جنحه محکمه به احالل آن حکم 

ماده   اين قانون: 735مينمايد ." و مطابق 
و  به -7  ظ حکمي شامل من  از اشتغال به اعمال مرب " متوقظ ساختن فعاليت شخ

هيئت  ها ميباشد گرچه به عنوان و يا تحت اداره  شخصيت حکمي در مدت محکوم ب
 ل جداگانه صورت بگيرد. عام

ظ حکمي شامل تصفيه دارايي و الغاء ساير تصرفات حقوقي  -0 حالل شخ حکم به ا
 و شکيالت اداري شخصيت حکمي ميباشد." 

همان نقشي را که ضبط اختصاصي نسبت به اشياء و اموال منقول  تعطيل مؤسسه 
ست که نسبت به دارد ، در مورد اموال غير منقول بر عهده ميگيرد. شايان ذکر ا

هاي وارد  تعطيل موسسات نيز از  رف متخصصين حقوق جزا و جرم شناسي ايراد 
 شده است که : 
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ها است . زيرا نه تنها ضرر  اوالً: اين مجازات مغاير با اصل شخصي بودن مجازات 
آن عايد صاحب مؤسسه ميشود ، بلکه مناف   لبکاران ، کارگران و مالکين محل 

 خطر مي اندازد. مؤسسه را نيز به 
ظ مجرم ، به خانواده او نيز تحميل  عالوه به شخ ثانيا:ً مجازاتي غيرعادالنه است که

 ميشود.
 1ثالثاً: موجب بيکاري کارگران و کارمندان مؤسسه ميگردد.

ها  - هاي مالي داراي يا سلسله مزايا بوده که مهمترين آن هاي مالي: جزا مزاياي جزا
 قرار ذيل اند:

هاي ديگر.  جلوگيري از -  تيثيرات سوء بعضي جزا
 ازنقطه نظر جبران پ يري . -
 از جهت تقويه خزانه دولت . -
هاي مالي در پهلوي مزايا داراي نواقصي نيز ميباشند که  - هاي مالي: جزا ظ جزا نواق

 قرار ذيل است:
 از جهت کم بودن تيثيرات تنبيهي.  -
 از جهت عدم مساوي بودن تيثيرات تنبيهي . -
ه  - ها. از حي  صدم  رسانيدن به پرنسيب شخصي بودن جرايم و جزا
الت اصولي . -  از جهت مش
 از حي  عدم عمومي بودن يا عام بودن . -

هاي مالي بعضي  ظ سعي به عمل آمده که در پهلوي جزا با درنظر داشت اين نواق
هاي ديگر نيز تطبيق گردد.   جزا

 و: مجازاتهاي لطمه زننده به شهرت: 
جزايي سالم به کثرت به چشم ميخورد و در اکثر مواق   اين نوع مجازات در نظام

ه در مورد جرم زنا حکم صريح خداوند ج  ي آيه دوم  الزم التنفي  ميباشد، چنانا
سوره نور چنين آمده است که اجراي حکم )زدن تازيانه ( در محضر اجتماعي  از 

تطبيق مسلمين صورت گيرد و يا مجازات رجم صرفاً در حضورداشت مردم قابل 
 ميباشد. 

قانون جزاي افغانستان نيز اين امر را مد نظر گرفته است اما با اين فرق که صرفاً 
ماده  هي نشر گردد که اين موضوع در  هاي گرو قانون  702متن حکم توسط رسانه 

 جزا پيش بيني شده است:
                                                      

  2331و  234دکتر جاوي صالحي ، همان اثر ، ص  - 
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محکمه ميتواند به اساس صواب ديد خود و يا مطالبه حارنوال نشر حکم را در  -7
 ه تصريح نمايد.فيصل

 نشر حکم قبل از قطعي شدن آن جواز ندارد.  -0
در جرايم ق ف ، توهين و دشنام موافقت مجني عليه در افشاء و نشر حکم  -3

 حتمي ميباشد. 
ال اينکه نشر  الزم است تا پيرامون اين مبح  بايد خا ر نشان ساخت: ا چند نکته

ه بعد از تطبيق مجازات اصلي حکم از جمله مجازاتهاي تکميلي ميباشد. بدين معني ک
قابل اجرا ميباشد نه قبل از آن ، که متيسفانه اين امر به کلي در افغانستان مراعات 
نگرديده و حتي قبل از قطعي شدن حکم سرخط اخبار قرار ميگيرد. ثانياً مطابق ماده 

د محکوم عليه ميباشد که در  50 قانون اجراآت جزايي مؤقت مصارف نشر حکم بدو
 ه يا ضربه مالي نيز به وي به حساب مي آيد. نتيج

الن ممکن است يا ضمانت اجرا با کارآيي کم به نظر برسد . ليکن در واق  در  ا
قلمرو حقوق کار ، حقوق اقتصادي و مطمئناً در ساير بخشها بسيار مفيد است: در 

هله اول ، شهروندان را از جرم ارتکابي مطل  و اشخاص ثال  را تشويق به ا ا  و حتي
بيشتر ميکند، يا تبليغ متقابل است که مجرمان حرفوي راضي به ان نيستند و 
هاي اعمالي جلب ميکند.چنين  بآلخره توجه مردم را به نقض قانون و ضمانت اجرا
هزينه  اقدامي براي جامعه ، گران تمام نميشود، در صورتيکه براي محکوم داراي 

الا اين اقدام ، ن بايد زياد مورد حکم قرار گيرد زيرا فايده آن بوده و گران است. مع 
 در مقابل مردم از ميان ميرود. 

ما از تطبيق مجازات صالح مجدد  هدف اصلي  د کرد  ولي در کنار آن نبايد فرامو
ها در راستاي آن است که مجرم دوباره منحي   هميشه کوشش  ظ مجرم ميباشد و  شخ

هد ، حال با لطمه زدن به يا عضو سالم جامعه به زندگي اجتماعي خود ادا ه د م
ه ا قاضي  شهرت وي آيا امکان تطابق مجدد وي با جامعه کم رنگ تر نميگردد؟ فل
بايد از احتيا  الزم کار گرفته و اين نوع مجازات را صرفاً در چند مورد خاص 
)مواردي که از اثر آن به جامعه ضرر بزرگي وارد شده باشدمثال آدم ربايي ( تطبيق 

ماده  نمايد نه هر موردي که  702اينکه مطابق فقره اول  به دست قاضي باشد که در 
 دلش شد اين حکم را صادر نمايد .

 مناب  و مآخ 
 قرآن كريم. .7
هوري سالمي افغانستان.  .0  قانون اساسي جم
 7353سال 3محمدامين فرهنگ فارسی انتشارات اميرکبيرج .3
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هخدا،چاپ سال .4 ه د هخدا،لغت نام  7311علی اکبرد
عالم چاپ سال لويس مع .5  7354لوف ،المنجدفی اللغه وا
هوشمند،مقاله تعريظ کيرفرچاپ سال .5  7379رضا
 7345محمدجعفر،جعفری لنگروی،ترمينولوژی حقوق چاپ سال .1
زا ب  چهارم سال .2  7333حسين سمعی حقوق ج
 عبدالقادرعوده،التشري  الجنايه االسالمی ج اول بيروت لبنان .9

 7350لددومعبدالحسين علی آبادی،حقوق جنائی ج.72
 7317پرويزصانعی،حقوق جزای عمومی جلددوم .77
هری،تعزيرات حقوق جزای عمومی.70  7342محمدبا
های حقوق جزای عمومی .73  7320داکترمحمدصالح وليدی، بابسته 
های حقوق جزای عمومی  .74  7322داکترايرج گلدوزبان، بابسته 
الحی،کيفرشناسی  .75  7325داکترجاويد
ها،زمينه حقوق جزای عم .75  7312ومیداکتررضانورب
های اعمال کيفر .71 هشگران،سرگ شت شيوه   7324جمعی ازپژو
 7313برناريولا کيفرشناسی،ترجمه حسن نجفی .72
هری نسب، تعددوتکرارجرم درحقوق جزا .79  7322سيديزدهللا  ا
هاشمی بيگدلی جرم شناسی .02  7317علی حسين نجفی ابرندآبادی وحميد
  7314 الرکسون،تحليل مبانی حقوق جزا،ترجمه حسين ميرمحمدصادقی .07
 مهدی کی نيا،مبانی جرم شناسی ،جلداول .00
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  اجـمالی از فعاليتهااجـمالی از فعاليتها
  درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 اول : بخش فساد اداری :
 الظ: فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي 

 از فساد اداري واليت كابل
ارد.1  گز

ا محكمۀ ابتدائيۀ مبار زه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت كابل از تاري
و  به جرايم ناشي از 7( تعداد)02/4/2090الي 2/4/2090) (دوسيۀ جرمي مرب

در ارتبا  به اين دوسيه ها  ه کهفساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
يفوي، ( تن به اتهام ارتكاب جرايم سوء استفاده ازصالحيت وظ20تعداد )

ند. از ه او تاديه رشوه مورد محاكمه قرار گرفتوير، سوء استفاده ولت وکوب،تز
اين تعداد متهمين، دو تن از اتهامات وارده برائت حاصل نموده و تعداد يازده تن 

ات هاي مختلظ حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديد  ند:ه اديگر به مجاز
5 .تن به حبس های بين دو ماه الی يا سال 
4 ا سال الی پنج سال. تن  به حبس های بين ي
 تن به مجازات نقدی. 2و 
( دالر آمريکائی ميشود.7673مجموعه مجازات نقدی محکومين ) 

 
(بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی 9جدول شماره )

الیت کابل است  از فساد اداری 
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 تصمیم قضائی
 تعداد متهم

 
ضیه 

د ق
عدا

ت
 

 یهنوع قض

ره
شما

 

مجموع 
مقدار 
مه  جری
نقدی 
به 

ارزش 
 دالر

محکومین 
جرایم 
 نقدی

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد 
 محکوم

 
تعداد 
  93-7 برائیت

 سال
9-7 

 سال

دو ماه 
الی یک 

سال 
 حبس

    ۰ ۰  
 
۰ ۰ 

سوء 
استفاده از 
صالحيت 
 وظيفوی

۰ 

۳۰۳ ۰   ۰  
۳ ۰  

 ۳ تزوير ۳ ۳

   ۰ ۰ ۳  
 
۳ ۳ 

سوء 
استفاده و 
 لت و کوب

۳ 

۸۰۳    ۰  
2  

 
 ۸ تاديه رشوه ۰ 2

۶۰۳۷ ۰  ۳ ۰ ۲ ۰  
۶ ۰ 

واسطه، 
تاديه و 
عرضه 
 رشوه

۲ 

۶۷۶۳ ۳ ۱ ۸ ۲ ۰2 ۳  
 مجموع ۷ ۰0

( دوسيه قرار قضائی صادر 5همانان محکمۀ مت کره  ی اين مدت در مورد )
و ه ارسال نمودنموده و آنها را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی به مر ه ج  مرب

 .است
( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم 1جدول شماره )

الیت کابل است  ناشی از فساد اداری 
 مرجع مربوط

 سبب قرار
 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم

 خالتحقیقاتی

 1 اختالس و رشوت 2 29 2 څارنوالی

 2 الساخت 2 1 2 څارنوالی
 3 اختالس 2 1 2 څارنوالی

 4 اختالس 2 8 2 څارنوالی

 وعممج 5 00 5 

 فساد از ناشی جرايم با مبارزه ابتدائيۀ محکمۀ احکام الصۀ از های نمونه.2
 کابل واليت اداری
 24/4/2090 مورخ حکم

 رشوه عرضه و تادیه واسطه، اتهام به تن پنج محکومیت
به حالت نشه بوده به هوتل افغان پامير آورده  پنچ تن از متهمين دو دختر را که

هوتل موفق به فرار گرديدند و  و به اثر سر و صدای دختران متهمين م کور از 
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" 0500پرداخت مبلغ " ابدو دختر توسط منسوبين حوزه چهارم گرفتار و بعداً 
رها  از جانب منيجر هوتلدالر آمريکائی  به دريور آمر جنائی حوزه چهارم دخت

 0مديريت امنيت ملی زون نمبر  .ه اندجانب مسولين حوزه چهارم رها گرديداز 
الع کسب نموده و يکتن از کارمندان هوتل  بعد از گ شت ده يوم از موضوع ا

ا شبانه روز تحت نظارت  شعبهمت کره را به  خويش خواسته و موصوف را ي
البه مينمايد تا قرار داده و در بدل رهائی اد مبلغ ده هزار دالر آمريکائی مط

بالخره به پرداخت مبلغ يکهزار دالر آمريکائی موافقه نموده که مديريت امنيت 
ظ م کور را در محضر نماينده څارنوالی  مبلغ باملی اسناد را تکميل و شخ

همانان هيئت مت کره در يا هزار دالر آمريکائی باالفعل گرفتار مينمايد.
دالر امريکايی رشوه،  0500هام تيديه مبلغ ارتبا  به قضيه، مدير هوتل را به ات

دالر امريکايی رشوه، يکتن را به اتهام  2000يا تن را به اتهام تيديه مبلغ 
ا تن را به اتهام عدم استفاده ازصالحيت وظيفوی گرفتار  واسطه رشوه و ي

 .ه استنمود
ايم قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه جر

مه مت کرههيئت فساد اداری واليت کابل گرديده که  قضيه را در جلسه  ،محک
خويش مورد غور و بررسی قرار داده که در  24/4/2090قضائی مورخ 

قرار ذيل ثابت دانسته و را  ال کرق مسئوليت متهمين فو ، نتيجه بررسی قضيه
 :ه استحکم صادر نمود

  بق آمريکائی دالر" 3411" مبلغ رشوه تاديه قضيه در را متهمين از يکتن.1
 ماده تعديل" 7" فقره نظرداشت در با جزا قانون" 255" ماده" 2" فقره هدايت

 مدت به جزا قانون" 151" ماده" 1" فقره رعايت با و م کور قانون" 141"
 شراب و زنا فعل اتهام قضيه در مجازات و به محکوم تنفي ی حبس يکسال
 جزا، به قانون" 4" ماده هدايت  بق الزام کافی داليل وجود عدم نسبت نوشی
 .ه استکرد حکم اصدار وی برائت

 آمريکائی دالر" 3411" مبلغ رشوه واسطه قضيه متهمين را در از يکتن .2
 تعديل" 7" فقره نظرداشت در با قانون" 255" ماده" 2" فقره هدايت مطابق

 از م کور قانون" 151" ماده" 1" فقره رعايت با و م کور قانون" 141" ماده
 مبلغ نقدی جزای به و تنفي ی حبس يکسال مدت به توقيفی و نظارت ايام ابتدای

 رشوت واسطه قضيه در ونيز رشوت وجه معادل آمريکائی دالر" 3411"
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 ماده رعايت با و" 271" ماده هدايت  بق آمريکائی دالر" 1111" مبلغ
 به محکوم نقدی جزای نیافغا هزار پنجاه مبلغ تاديه به جزا قانون" 275"

 . کرد مجازات
 دالر" 1111" مبلغ رشوه عرضه قضيه را در ديگر متهمين از تن دو.3

" 257" ماده رعايت با و" 271" ماده هدايت  بق آمريکائی، هرکدام شان را
 مجازات به محکوم نقدی جزای افغانی" 51111" مبلغ تاديه به جزا قانون
 . نمود
 هدايت  بق وظيفوی الحيت از استفاده عدم قضيه در را ديگر متهم و.4

" 145" ماده" 2" فقره رعايت با و عسکری جرايم قانون" 42" ماده" 1" فقره
 محکوم تنفي ی حبس ششماه مدت به توقيفی و نظارت ايام ابتدای از جزا قانون

 .کرد مجازات به
 
 
 

 13/7/9111 مورخ حکم
 بلکا شهری کمربند کندک افسران از یکتن محکومیت

به اساس ورقه عر  مطبوع دو تن از سربازان کندک کمربند تولی پنج 
عنوانی رياست څارنوالی نظامی واليت کابل مبنی بر لت و کوب شان توسط 

قوماندان م کور توسط موظفين امنيتی  ،قوماندان ايشان که بعد از اکمال تحقيق
 دستگير گرديده و به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی گرديد.

ضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه جرايم ق
فساد اداری واليت کابل گرديده که محکمه مت کره قضيه را در جلسه قضائی 

متهم  ،در نتيجه  و هخويش مورد غور و بررسی قرار داد 10/4/2090مورخ 
از سربازان در قضيه سوء استفاده ازصالحيت وظيفوی و لت و کوب دو تن 

" و 508" قانون جرايم عسکری و مواد "51" ماده "2شان  بق هدايت فقره "
" قانون م کور از ابتدای 253" و "255" قانون جزا با رعايت مواد "244"

ت يا سال حبس تنفي ی محکوم به مجازات گرديد.  ايام نظارت و توقيفی به مد
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اداري فساد از ناشي جرایم با مبارزه استیناف محكمۀ قضائي فعالیتهاي(  ب  
کابل الیت  

د( 2  گزار
ا  محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاري

و  به جرايم ناشي 7( تعداد )31/5/2090الي  2/5/2090) ( دوسيۀ جرمي مرب
از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است. در ارتبا  به اين 

ها  ( تن به اتهام ارتكاب جرايم سوء استفاده ازصالحيت 13تعداد )دوسيه 
وظيفوي، رشوه، اختالس و سوء استفاده، و سوء استفاده و لت و کوب مورد 

ند. که تعداد سه تن آنان از اتهامات وارده به نسبت عدم ه امحاكمه قرار گرفت
به  گردي ( تن20موجوديت داليل کافی الزام برائت حاصل نموده و تعداد )

هاي مختلظ حبس الی شش ماه و جزاي نقدي محكوم گرديد ند که ه امجازات 
 .تشکيل ميدهد آمريکائی دالر" 545"را محکومين نقدی مجازات مجموعه

مه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد 1جدول شماره ) ( بیانگر آمار محک
الیت کابل است  اداری 

 تصمیم قضائی

 تعداد متهم برائت

عدا
ت

یه
ض

د ق
 

 نوع قضیه

ره
شما

 

مجموع مقدار 
جریمه نقدی به 

 ارزش دالر
 تعداد محکوم تعداد محبوس

الس ۰ ۳  ۳ ۳   ۰ سؤاستفاده و اخ
 ۳ رشوت ۰ ۳ ۳   

الحيت  ۰ ۳  ۳ ۳  الس وسؤاستفاده از  اخ
 وظيفوی

۳ 

الحيت  ۰ ۰  ۰ ۰  الس وسؤاستفاده از  اخ
 وظيفوی

۸ 

الحيت لت کوبی  وسؤ ۰ ۰  ۰ ۰  استفاده از 
 وظيفوی

۲ 

 ۶ رشوت ۰ ۰  ۰ ۰ ۸۲۸

 ۷ رشوت ۰ ۳  ۳ ۳ 

 مجموع ۷ ۰۳ ۳ ۰۱ ۰۱ $ 545

( دوسيه ديگر قرار قضائی 8همانان محکمۀ مت کره  ی اين مدت در مورد )
صادر نموده و آنها را غر  تکميل تحقيقات قانونی به مرج  مربو ه ارسال 

 .ه استنمود
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رهای قضائی محکمه استیناف مبارزه با  (بیانگر1جدول شماره ) جزئیات قرا
الیت کابل است  فساد اداری 

 شماره نوع قضيه تعداد قضيه تعداد متهم سبب قرار مرج  مربو 
 الء تحقيقاتی

الحيت  1 1 1 څارنوالی سؤاستفاده از 
 وظيفوی

1 

الحيت  1 2 1 څارنوالی سؤاستفاده از 
 وظيفوی

2 

الحيت س 1 2 1 څارنوالی ؤاستفاده از 
 وظيفوی

3 

الس 1 2 1 څارنوالی  4 اخ
الس 1 0 1 څارنوالی  5 اخ
الحيت  1 2 1 څارنوالی تزوير وتجاوز از 

 وظيفوی 
6 

 7 سؤاستفاده واخ رشوت  1 2 1 څارنوالی
 مجموعه 7 20 7  

 فساد از ناشی جرايم با مبارزه استيناف محکمۀ احکام الصۀ از های نمونه.3
 کابل واليت اداری
 19/4/2090 مورخ حکم

 مبلغ رشوه اخذ اتهام به مالیه وزارت کارمندان از تن دو محکومیت
 افغانی" 13333"

الع می دهد  های امنيتی ا ( 3مبنی براينکه کارمندان حوزه )يکتن به ارگان
الع دهنده اظهار .دنمالياتی وزارت ماليه به اخ  رشوت مبادرت ميورز ا

رخانه توليدی زمانيکه کارمندان وزارت ماليه غر  تعين يا کادرداشته که 
برعالوه  ه وهزار افغانی ماليه را تعين نمود ماليه مراجعه نمودند مبلغ بيست

وخا رنشانمبلغ سی هزار افغانی رشوه مطالبه  اگر به  که ندنمود کردند
ه خواست آنهاعمل نشود، مقامات . برد ندمبلغ ماليه را دوسه برابر باال خوا

دوتن از کارمندان حوزه ششم  19/4/2090يصالح  بق پالن منظم مورخ 
در حضور داشت نماينده ه مبلغ بيست هزار افغانی رشواخ  را حين مالياتی 

ظ بالفعل گرفتار   .کردندپوليس محل وڅارنوال مؤظ
قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 

اداری واليت کابل گرديده که محکمه م کور قضيه مت کره را در ناشی از فساد 
مورد غور و بررسی قرار داده که در  15/20/2091جلسه قضائی مورخ 
متهمين م کور را در قضيه اخ  رشوت مبلغ ، مسئوليت نتيجه بررسی قضيه

ACKU



 قضاء اجمالی از فعاليتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
  

 
132 

 

( قانون جزاء با در 144متکی به حکم ماده )ثابت دانسته و بيست هزار افغانی 
هرواحد شان را از ابتدا254( ماده)1داشت فقره)نظر  ايام  ی( قانون مت کره 

نظارت وتوقيفی به مدت شش ششماه حبس تنفي ی وجزای نقدی پرداخت مبلغ 
بيست هزار افغانی معادل وجه رشوت  ور علی السويه محکوم به مجازات 

 . نمود
يناف محول محکمه است ،به نسبت عدم قناعت متهمين قضيه هرت کقضيه م

هيئت قضائی مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که 
خويش  19/4/2090محکمه م کور قضيه مت کره را در جلسه قضائی مورخ 

(قانون 45متکی به هدايت ماده ) ،قرار داده که در نتيجهمجدد مورد بررسی 
ايم ناشی از تشکيل وصالحيت قوه قضائيه فيصله صادره محکمه ابتدائيه جر

 فساد ادرای را در مورد متهمين فوق مورد تائيد قرار داد.
 11/4/2090 مورخ حکم

 اتهام به کابل الیت پولیس امنیتی پنجم حوزه افسران از تن یک محکومیت
 وظیفوی صالحیت از استفاده سوء

ارنوالی نظامی کابل څران تکسی  ی عريضه عنوانی رياست يکتن از دريو
ا )که بت نگاشته ظ  ،شهرکابل بودم (درحال دريوری در9/4/2091اري شخ

موتر خود  نظامی باعراده نوع فورت پوليس با موترم تصادم داده وبعداً از
که  وبعدامورد لت وکوب قرارداد هقدم اول مرا دشنام داد پائين شد در

ظ متضرر جهت تداوی به شفاخانه معرفی وعراده  ،باالثرعريضه فوق شخ
يافت  مديريت تخنيا اسلحه قوماندانی امنيه واليت کابل در ريق  م کور از

و  آمريت حوزه پنجم امنيتی کابل مظنون قضيه بوده است.  گرديده که مرب
های  وهای امنيتی دستگير و به ارگان باديگارد آمراسبق حوزه بوده که توسط نير

 عدلی و قضائی معرفی گرديد.
کمه ابتدائيه مبارزه با جرايم قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول مح

محکمه م کور قضيه هيئت قضايی ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که 
مورد غور و بررسی قرار  18/1/2090مت کره را در جلسه قضائی مورخ 

 در قضيه سؤاستفاده از را متهم م کور ، مسئوليتداده که در نتيجه بررسی
مطابق به ثابت داشته ومتضرروکوب  لت الحيت وظيفوی مبنی بر

ی (قانون جزا509(قانون جرايم عسکری وبادرنظرداشت ماده )51,ماده 2فقره)

 ورق – ادامه حکم 
 اول 
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(قانون م کور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی 254,ماده1کشور ورعايت فقره)
 .نمودبه مدت هشت ماه حبس تنفي ی محکوم به مجازات 

حکمه استيناف مبارزه محول م ،قضيه م کور به نسبت عدم قناعت متهم قضيه
محکمه م کور . هيئت قضايی با جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديد

خويش مورد بررسی  11/4/2090قضيه مت کره را در جلسه قضائی مورخ 
(قانون تشکيل وصالحيت قوه 45متکی به هدايت ماده ) ،قرار داده که در نتيجه

ری را در مورد اايم ناشی از فساد ادقضائيه فيصله صادره محکمه ابتدائيه جر
 ....متهم فوق مورد تائيد قرار داد
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 مبارزه با مواد مخدر بخش دوم :

مۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر   گزارش اجراآت قضائی محک
 الیت کابل

ارد.2   گز
ا  محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري

و  به انواع مواد مخدر را 02تعداد )( 31/4/1393الی  2/4/1393) ( دوسيۀ مرب
. در ه استمورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نمود

هام قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار 02اين قضايا ) ( تن به ات
 ند:ه اگرفته وقرار ذيل مجازات گرديد

1 س.تن به مدت يا سال حب 
2  سال حبس. 3تن به مدت 
9  سال . 24الی  20تن به حبس های بين 
 های بين  1و  سال . 10الی  24تن به حبس 

انواع مواد  کيلوگرام( 1501.21)مقدار  حکم به محودر محاکمات فوق ال کر
 .ه استمخدر نيز صادر شد

 
 
 
 
 
 
 

مه ابتدائیه مبارزه با 5جدول شماره ) مسکرات و (: آمار اجراآت قضایی محک
الیت کابل  مواد مخدر 

 فیصله محکمه

تعداد 
محکو

هم م
مت

اد 
عد

ت
 

مقدار 
مواد به 
یه کیلو گرام

ض
اد ق

عد
ت

 

 نوع مواد

ره
شما

 

 تعداد حبس تنفیذی

51 - 
02 
 سال

52 - 
51 
 سال

سال  6
 حبس

ا  ي
سال 
 حبس
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3 5 
  

 1 ترياک 8 666.74 8 8

1 
  

 2 هيروئين 2 31.16 2 2 1

4 1 
  

 3 مورفين 5 144.36 5 5

  
1 1 2 2 253.92 2 

مشروبات 
 الکولی

4 

 
3 

  
 5 چرس 3 1306 3 3

 مجموع 20 2402.18 20 20 2 1 9 8

 
مبارزه عليه مسکرات وموادمخدرواليت  ۀابتدائي ۀالصه ازاحکام محکم.1

 کابل
 75/5/7393حکم مورخ  

 ن" کيلوگرام مورفي52هفده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "
ا  موظفين مديريت عمومي شهري رياست امنيت ملي  02/9/7397بتاري

ود مواد  الع همكار اوپراتيفي خويش مبني بر انتقال و فر ا باالثر ا واليت بل
مخدر تحت نام هيروئين توسط يا تن از قاچاقبران واق  كمر بند بابه يادگار 

از حويلي در اثرتالشي منزل موصوف  وارد اقدام شده و شهر مزار شريظ
هيروئين دريافت 52م كور مقدار ) و به تعقيب ( كيلوگرام مواد مخدر تحت نام 

و ات  ظ گرفتار نمودآن متهم قضيه را نيز از مرب  ند.ه اشهر مزار شري
قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه 

هيئت قضايیمسکرات و مواد مخدر واليت کابل گرديد حکمه قضيه را در م . 
مورد غور و بررسی قرار داده که در خويش  75/5/7393جلسه مورخ 

( كيلوگرام 52در قضيه قاچاق و حيازت مقدار ) ، مسئوليت متهم رانتيجه
( 5ايام نظارت و توقيفي مطابق حكم بند ) یاز ابتداثابت دانسته و او را مورفين 

( قانون مبارزه عليه 53ده )( با در نظر داشت ما40فقره اول و دوم ماده )
د و نمومسكرات و مواد مخدر بمدت هفده سال حبس تنفي ي محكوم به مجازات 

دوسيت مبائيل معه به مصادرۀ ( قانون مت كره 79 بق صراحت ماده )
هاي آن نيز اصدار حكم   . کردسيمكارت

 7/5/7393حکم مورخ 
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تر مشروبات " لي723.902شش سال حبس تنفي ی به اتهام قاچاق مقدار "
 الکولی

ا  از  ريق وكيل  32/0/7393موظفين حوزه ششم پوليس واليت كابل به تاري
هاي منطقه  الع حاصل نمودند كه در يكي از خانه  لا قاچاق جنگ ر منطقه ا گ

داخل اقدام شده به محل واقعه رفته و  مشروبات الکولی صورت می گيرد بناءً 
وهای مشروبات الكولي تهيه ميشود واقعاً متوجه گرديدند كه در منزل م کور . نير

ا پوليس  ارنوال څمنزل موصوف را نيز در حضور داشت  37/0/7393بتاري
ظظ موردتالشي قرار داده که در نتيجه لتير مشروبات  723.902مقدار  ،مو

بدست آمده و در ارتبا  به قضيه يا تن دستگير  از منزل م کورالکولی 
 .ه استگرديد

ل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه عليه قضيه بعد از تکمي
قضيه  ت کره،محکمه می ي. هيئت قضامسکرات و مواد مخدر واليت کابل گرديد

مورد غور و بررسی قرار داد  خويش 7/5/7393مت کره را در جلسه مورخ 
متهم م کور را در قضيه شراكت در تهيه و توليد مقدار  ، مسئوليتکه در نتيجه

ايام نظارت  یاز ابتداثابت دانست؛ بناًء موصوف را ( ليتر شراب 902/723)
( قانون مبارزه عليه مسكرات 45( فقره اول ماده )5و توقيفي مطابق حكم بند )

و مواد مخدر و كنترول آن بمدت شش سال حبس تنفي ي و در قسمت مقدار 
شراكت ر شده غر  تهيه و توليد مشروبات الكولي و ي( ليتر كشمش تخم222)

با در نظر داشت فقره سوم ماده   (45( فقره اول ماده )5آن مطابق حكم بند ) در
محکوم ( قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر بمدت سه سال حبس 52)

كه عبارت از شش  را ( قانون جزأ شديدترين جزا755ماده ) نمود. سپس  بق
 انست.   دبااليش قابل تطبيق و تنفي می باشدسال حبس تنفي ي 

انان  بق صراحت ماده )هيئت قضايی مت کره  ( قانون مبارزه عليه 79هم
مسكرات و مواد مخدر يك سيت مبائيل معه سيمكارتهاي آن و  بق هدايت ماده 

و  به استعمال مواد ث( قانون جزا به ضبط ادوات و آالت و اثا357) يه مرب
بارزه عليه مسكرات  ( قانون م75و  بق حكم ماده ) اصدار حکم نمودمسكره 

 .نمود( ليتر شراب نيز اصدار حكم 902/723و مواد مخدر به محو مقدار )
رد اجراآت قضائی محکمۀ  مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر  استينافگزا

 واليت کابل
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رد 2  . گزا
ا  محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري

و  به انواع مواد مخدر را 05تعداد )( 31/4/1393الی  2/4/1393) ( دوسيۀ مرب
مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در 

( تن مورد محاکمه قرار گرفتند که يا تن از 05ارتبا  به اين قضايا ، تعداد )
ل ( تن ديگر به اتهام قاچاق و انتقا05اتهامات وارده برائت حاصل نموده و )

 مواد مخدر قرار ذيل مجازات گرديدند:
2 ت يا سال و شش ماه حبس  .تن به مد
1 سال  20الی  4های بين  ستن به حب. 
4  سال  24الی  20تن به حبس های بين. 
 سال. 10الی  24تن به حبس های بين  28و 

ا  قضايای فوق ال کر مقدار کيلوگرام مواد مخدر ( 20901.00) همانان به ارتب
 .بط گرديدکشظ و ض

( بيانگر جزئيات اجراآت قضايی محکمه استيناف مبارزه با 1جدول شماره )
ابل  ی يا ماه گ شته می باشد  مسکرات و مواد مخدر واليت ک

 فيصله محکمه

هم
 مت

داد
تع

 

مقدار مواد 
به کيلو 

ضيه گرام
 ق

عداد
ت

 

 نوع مواد
ره 

شما
 

 تعداد حبس تنفي ی

تعداد 
محکو

 م

تعدا
د 
برا
 ئت

51 - 
02 
 سال

52 - 
51 
 سال

1 - 52 
 سال

يا سال و 
 ماه حبس6

10 4 
  

 1 ترياک 14 1788.56 14  14

3 
   

 2 هيروئين 3 129.5 3  3

4 
   

 3 مورفين 4 54.267 4  4

 
1 1 

 
 4 مواد کمياوی 2 1355 2  2

  
1 1 2 5 2 7575 2 

مشروبات 
 الکولی

5 

17 5 2 1 25  25 
10902.3

3 
 6 مجموع 25

مبارزه عليه مسکرات وموادمخدرواليت  استيناف ۀالصه ازاحکام محکم. 1
 .کابل
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 7/5/7393حکم مورخ 
 " کيلوگرام هيروئين20"بيست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

که دو تن از قاچاقبران  يروئينگرام ه يلو( ک21مقدار ) 21/9/2991  يابتار
دادند و از آنجا به  یل متخار انتقا يتبه وال يگراشخاص د يعهمشهور ذر

شد ، از  رف  یتن از قاچاقبران  به کشور تاجکستان انتقال م ياواسطه 
تخار کشظ و  يت( در والIIUمواد مخدر باساس ا العات ) يريتمد ينموظف

هایاز  رف ن 12/21/2991 يابتار يهبدست آمد. بعدا ً متهمان قض  يتیامن يرو
به محکمه  یهام نامه و اقامه صورت دعوات يبد. اوراق بعد از ترتشدنگرفتار 

 ينو آن محکمه متهم يدمسکرات و مواد مخدر ارسال گرد يهمبارزه عل يهابتدائ
نظارت  ياما یاز ابتدا يروئينه يلوگرام" ک21قاچاق مقدار " يهم کور را در قض

 سال حبس محکومان بجزاء نمود. يست، ب يستبمدت ب يفیو توق
هم يهقض مسکرات و  يهمبارزه عل ينافن محول محکمه استانسبت عدم قناعت مت

 هيئت 2/5/2999مورخ  یکه در جلسه قضائ يدهکابل گرد يتمواد مخدر وال
در  قضايی هيئت. گرفتقرار  یمحکمه م کور مورد غور و بررس يیقضا

 يدمحاکم بتائ يتوصالح يل( قانون تشک55 بق ماده ) يهقض به رسيدگی يجۀنت
 ينمسکرات و مواد مخدر که در مورد متهم يهمبارزه عل يهمحکمه ابتدائ يصلهف

( 51 بق ماده ) يروئينگرام ه يلو( ک21قاچاق مقدار ) يهفوق در رابطه به قض
( سال حبس و يست، ب يست)ب یمسکرات و مواد مخدر مبن يهقانون مبارزه عل

هایبدست آمده معه س يلهامصادره مبا ( قانون م کور 29آن  بق ماده ) يمکارت
 اصدار حکم نمود.  بود، يافتهواد مخدر ، صدور م

 01/5/7393حکم مورخ 
 ياکگرام تر يلو" ک31.022شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "

سونل پوليس مبارزه با مواد مخدر قومانداني امنيه رپ ،به اساس كار اوپراتيفي
ندز واليت كندز باالثر عمليات در ساحه قريه چغه ولسوالي خان آباد ك

. نمودنددستگير  ين( كيلوگرام ترياك را همراه با سه تن از متهم022/31مقدار)
محول محكمه ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات  یقانون يقاتتحقتکميل بعد از  يهقض

مورخ جلسۀ محكمه م كور در هيئت قضايی و مواد مخدر گرديده كه 
" 31.022" قاچاق مقدار يهم کور را در قض ينخويش متهم 02/3/7393

( و با در نظر داشت 43( ماده )0.7( فقره )5وفق هدايت بند ) ياکتر يلوگرامک
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( قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر و كنترول آن از 53( و )49مواد )
شانزده سال حبس محكوم به  –ايام نظارت و توقيفي بمدت شانزده  یابتدا

 .نمود مجازات
انان  بق صراحت هيئت قضايی  ( قانون م كور بمصادره دو 59.79مواد )هم

هاي آن و يك عراده موترسايكل و  بق صراحت  سيت مبائيل معه سيمكارت 
( كيلوگرام ترياك نيز اصدار 022/31( قانون مت كره بمحو مقدار)75ماده )
 . نمودحكم 
هم يهقض مسکرات و  يهعل مبارزه ينافمحول محکمه است يننسبت عدم قناعت مت

مت کره را  يهقض ت کره،محکمه ميد. هيئت قضايی کابل گرد يتمواد مخدر وال
قرار داده  ی استينافیمورد غور و بررس 01/5/7393مورخ  یدر جلسه قضائ

( قانون تشكيل وصالحيت محاكم فيصله 54متكي به ماده )يجه، که در نت
 .داد  قرار يدمورد تائرا محكمه ابتدائيه مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  درستايش مُعَلِّمدرستايش مُعَلِّم
روز معلم  2011جوزا  0  

 ای معلمممر و زممم  فتخممم  ابریممم      خممم ی
 

  سممب وک ممش  ک ممی زمم   ک ممی  ک  خمم ی  
 

 اف  مم   الارزمم ی ی   ک ممق  و دیمم  ال یتمم   
 

 فانکممب وی ممک   زمم ا اتممِیب میمم    و زمم ی    
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 جسممر  ممم   مم ال ین یاممم م   مم تو ممم ی  ا ممب
 

 مم  وم ی    الح  م   ا زم  وسم ی دم ا  ادلم ب    
 

    ِ  ی س  ز    ف  محخبب م مِ  زم  زعلمکر  د م
  

 یلخمم ی  مم  فانکممب و ِمم  رتممِ  زمم  یلخمم ی 
 

 م ممع   یانممف وکمم  یا ی ی تمم  الایی زمم   
 

 ِ    م  ِ  اف زم   الِم     م  م م   یم ال ی     
 

   ک  م   م  ِمک    وم   مِا ام یمر  نم        
 

  ِممش یا ی ومم  زمم  اف ابمموتب ممم   ال م ممر ی
 

 ف یکمِی اف غوم ا  زم        ح  ی  ِک و یان
 

 ای ی ِمم  اتمم  ز و مم    م نخمم  اتمم   مم ال ی
 

  مم  و انسمم ن  ال  مم  ومم  ولممی بیمم  ال ِمم  
 

 یر ن      گِ  م   ی   مکف  خم چ  خ خم ی    
 

 گمممم     ا فنمممم ن الاری وحمممم   ا ل رمممم  
 

 وک ب ال و    زم  یانم   م   مب و ِم  گم   ی      
 

 صحخبو زم  مم ی   ا وی م  نکم  و جم الیام     
 

 ب  م    زم  جم م  م ال ی     الف ال ِب و ِ    ک 
 

 ز مم ق م  ا غ    ن ممب مک  مم  اف جمم    زمم 
 

 لطمم و نممِ یای  زمم ا یکمم    رکمم    مم   ی    
 

   یر  خ م ِ ع ال   ز   ی ز  غزف گ بمب 
 

 ز  ب صم    الانمب  ا وم  گم یو یم یب گم ی غال ی      
 

  سمب اتمم    الانمب  مم ی ن مِ ِمم گ یام  زمم    
 

  مِ زم  یا نمم   م  ن مز  مم الاف وم  وم     مم ی      
 

 ر م   ال اَنجُرب فت   اتم   می و  خم ی    کف  خ 
 

 یرر ِ  و  نم    زم  ی  یال  م اب نکمش ایرم ی     
 

 

 گ  وب ظ    مسر   یب  ک قب و قک  مخ ا

 ب      اف بکض  یانف خ   یمممفانکب ِ   ن

 و ض  مسر    و  ی                                                                                                    
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