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  ستره محکمهستره محکمه  هایهایـمالـمالازمتحدالازمتحدال

 
 3131ر  7ر  8( مؤرخ 1359 - 1279متحدالمآل شماره )

 ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
( متتتور  2291رياستتتت محكمتتته استتتتيناال واليتتتت بغتتالن طتتتي نامتتته شتتتماره )

 چنين استهداء نموده اند: 22/5/2090
وثتتايقو وثيقتته قريتته داري استتت ترتيتت  آن بمتتكلي صتتورت مي يتترد كتته  يكتتي از

اهالي يك قريه بعداز انتخابات آزاد و سري شخصي را به عنوان قريه دار محتل 
غرض ترتي  وثيقه به محكمه مربوط ميفرستند نكته قابل بحث اينجاست كه قبالً 
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هم ت ها خانه بوده و بنام آن تذكره تابعيت  وزيع شده اما فعتالً يك قريهو دارای صد
ها قريه خورد تقسيم گرديده و از مراجع مربوط نام گذاري نيز شتده  آن قريه به د
است در حاليكه محكمه بعداز اقراري اهالي قريته شتهرت آنهتا را برويتت تتذكره 
درج وثيقه مينمايد و اهالي قريه هاي كوچك بنتام آن قريته داراي تتذكره نميباشتند 

كمتته در كتتدام قريتتهو قريته بتتزري كتته داراي تتتذكره پت  پرستتي ايتتن استتت كته مح
در هتتر قريتته  ح را تحتتت عنتتوان قريتته دار ترتيتت  نمايتتد و يتتا ميباشتتد وثيقتته ممتتخ
هاي ساكن آن تذكره تابعيت ندارند  ري بوجود آمده و مردم  كوچك كه از قريه بز
ح در چنتد وثيقته كته حتق قتانوني نتدارد ميترود كته بنتام  و احتمال اقرار يتك شتخ

ح بعد  از معرفي مراجع مربوط وثيقه ترتي  كند.شخ
موضوع عنواني مقام محترم بطور خالصه چنين مطرح مي ردد كه در قريه كه 
هتالي بته استم آن قريتهو قريته دار تعتين  مكيل گرديده بتدون داشتتن تتذكره ا جديداً ت

ل  هدايت هستيم.  گردد يا خير طا
ات قترار گرفتته و استتهدائيه واصتله تحتت غتور رياستت عمتومي تتدقيق و مطالعت

 نظر مدققين در مورد به نحوآتي ارائه شده است:
محتتاكم و آمريتتت هتتاي وثتتايق در ترتيتت  وثتتايق و استتناد مقيتتد بتته قيتتودات قتتانوني 
ميباشند كه از آن جمله درج اسناد مثبت هويت افتراد در وثتايق ميباشتد كته بتدون 

يباشتد. چنانهته موجوديت آن ترتي  وثايق غير قانونيو ختالال قيتودات قتانون م
( تعليمات نامه تحرير وثايق در زمينه چنين صراحت دارد: )) نظر بته 22ماده )

تقيدات قضائي تمام محاكم عدلي مجبور اند كه وقت اقترار مقترو شتهودو تحريتر 
متان داده باشتند در   صورت دعوي و فيصله نمره تذكره تابعيت جانبين واضتحاً ن

تتتذكره تابعيتت  كتتر نمتده باشتتد قابتل اعتبتتار غيتر آن وثيقته وفيصتتله كته در آن از 
هدان در تمام انتواع وثتايق حتمتي و  نيستو بناًء درج نمره تذكره اقرار كننده وشا

 الزمي ميباشد.((
 22/3/2090حينكه تفصيل جريان موضوع توأم با نظر تدقيقي به جلسته متور  

ر  يافتت قترار تصتوي  شتماره )  يتل ( هتدايت 121مقام محترم شورايعالي گتزا
 بعمل آمد:

 )) نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شد بمرجعي اخبار گردد.((
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ور  220موضوع طي نامه شماره ) برياستت محكمته استتيناال  12/3/2090( م
الن ارقام و اينك موضوع طی اين  متحدالمال بعموم محاكم تعميم يافت  واليت ب

   تا عندالموقع مطابق آن اجراآت نمايند.
 3131ر  7ر  2مؤرخ  (11973771- 1115المآل شماره )متحد

 ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ور  21121آمريت تصفيه اراضي طتي نامته شتماره ) ختويي  21/0/2090( مت

تتتذكر داده انتتد كتته بتته استتاا احكتتام مقتتام رياستتت جمهتتوري گتترو  هتتاي تصتتفيه 
محتاكم مربتوط از ارائته اراضي به واليت بلت  اعتزام گرديتدهو امتا رياستت هتاي 

معلومتتات پيرامتتون ثبتتت محفتتوش استتناد شتترعي ارائتته شتتدهو و ستتاير معلومتتات 
ال هيأت تصفيه به محاكم محتترم مطترح ميمتود بتاالثر  مربوط به كار كه از ط

ور  035مصوبه شماره ) شورايعالي ستره محكمه ابا  ميورزندو  2/3/2090( م
صوال در تمام موارد موض وعات زمين طي مصتوبات متعتدد در حاليكه مقام م

تصفيه را در قدم اول مطالبه مي نمايند و در صتورتيكه محتاكم محتترم پيرامتون 
هد شد.  اسناد شرعي ارائه شده معلومات ارائه نكند تصفيه قطعاً عملي نخوا

واهممنداست در مورد به محاكم مربوطه و ستاير واليتات هتايت الزم  بنابران خ
هيتتأت تصتتفيه را در چوكتتات قتتانون معلومتتات ارائتته  صتتادر فرماينتتد تتتا مطالبتتات

 نموده در تحقق احكام مقام عالي همكاري قانوني فرمايند.
مطالبه فوق تحتت غتور رياستت عمتومي تتدقيق و مطالعتات قترار گرفتته و نظتر 

 مدققين قضائي به نحوآتي ارائه شده است:
متتنهاد رياستتت محكمتته استتتيناال واليتتت بلتت و شتتورا اا پي يعالي ستتتره قتتبالً بتته استت

تجتتويز نمتتوده  2/3/2090( متتور  035( مصتتوبه شتتماره )2محكمتته طتتي فقتتره )
بود كته )) اجتراي قبالته هتاي زمتين هتاي بكتر و بتاير دولتتي در واليتت بلت  التي 
هدايت ثاني معطل و از دادن معلومات در مورد ثبت محفوش آنها نيز الي هدايت 

 ثاني احتراز و خود داري صورت گيرد.((
ستتتهدائيه متتديريت عمتتومي گتترو  هتتاي تصتتفيه آمريتتت تصتتفيه رياستتت اكنتتون ا

تصفيه اراضي و اصل و تقاضا نموده انتد كته مقتام شتورايعالي ستتره محكمته بته 
هن ام تصفيه زمين از صورت ثبت محفوش ستند زمتين  محاكم هدايت فرمايند كه 

ن متورد تصتفيه بته اداره تصتتفيه اراضتي معلومتات ارائته فرماينتتد تتا تصتفيه زمتتي
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برويت معلومات مذكور طبق ماده پانزدهم قانون تنظيم امور زمينداري صورت 
 گرفته بتواند.

مدققين قضائي برويت استتهدائيه فتوق و ستوابق موضتوع چنتين ابتراز نظتر متي 
 نمايد.

 ( ماده پنجم چنين ممعر است:2قانون زمينداري در فقره )
 )) اسناد مدار حكم ملكيت زمين عبارت انداز:

عي محكمتته مبنتتي بتتر خريتتدو تمليتتكو هبتتهو تركتته و تقستتيمو تبادلتته زمتتينو ستند شتتر
ابتتراء ختتصو اصتتالح ختتص و ستتند فيصتتله قطعتتي كتته مستتتند بتتر استتناد امتتال  قبلتتي 

 صادر گرديده و حاوي شرايص  يل باشد.

 داراي ثبت محفوش به ديوان قضاء باشد.
 مبطل آن موجود نباشد.

ماليتته بتتوده و بته دفتتتر ماليتته قيتتد  زمتين داختتل وثيقتته شترعي در صتتورتي كتته تتابع
 باشد.((

( ماده  پنجم فوق برمي آيد كته اداره تصتفيه اراضتي در 2به تاسي از حكم فقره )
حين تصفيه زمين به معلومات ثبتت محفتوش ستند دستت داشتته متالكين نيتاز مبترم 
دارنتتد. در غيتتر آن موقتتي حقتتوقي ستتند نتتزد شتتان متتبهم بتتاقي متتي مانتتد بنتتابر آن 

قام محترم شورايعالي ستره محكمه محول گردد تاهرگاهالزم  دانند موضوع به م
واهند فرمود تا محاكم در هن ام تصفيه زمين به اساا مطالبه رسمي و  هدايت خ

ر دهند.  كتبي آن اداره و معلومات الزمه را طور سري در اختيار شان قرا
ور   به مقتام  21/3/2090حينكه تفصيل موضوع توام با نظر تدقيقي به جلسه م

( تجتويز 010محترم شورايعالي ستتره محكمته تقتديم شتد قترار تصتوي  شتماره )
  يل به عمل آمد:

الزم استت تتا محكمته مطتابق  )) نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شتد.
م هيتتأت تصتتفيه معلومتتات ارائتته  ال قتتانون از ثبتتت محفتتوش ستتند در برابتتر استتت

 نمايد.((
برياستتتت محتتتترم  12/3/2090( متتتور  220) مراتتتت  فتتتوق طتتتي نامتتته شتتتماره

عمومي تصفيه اراضي اخبار و جريان طتي ايتن متحتدالمال بعمتوم محتاكم تعمتيم 
 شد تا موضوع را در نظر داشته عندالموقع بسهم خويي اجراآت نمايند.
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 3131ر1ر1مورخ  3061الی 3271متحد المال شماره 
 داراالنشاء شورای عالی :

 210 -25ن شتمال ) واليتت بلت  ( طتی نامته شتماره محکمه استناال نظتامی زو
 چنين استهداء نموده است : 2090ر2ر12مور  

قتتانون جتترايم عستتکری و متتواد اصتتولنامه ختتدمات  00) بتتا توجتته بتته قيتتود متتاده 
قتتانون جتتزاء مقتتام محتتترم متتوارد  يتتل را  25گتتارنيزون وقتتراول وا حکتتام فصتتل 

واهند فرمود : ورهنمايی خ  هدايت 
منسوبين رياست محاب  در رابطه به فرار محبوسين و توقيفی ها اعمال جرمی 

و هتم درحتتاالت فتتوق ختارج از محتتب  )  ارنواليهتتا و  ي خانتته  ازمحتاب  و توقيتت
ح و توقيي گردد . متواد آيا محاکم و موسسات صحی ( مطابق کدام قانون تمخي

قتتانون جتتزاء نافتتذ و مرعتی االجتتراء  استتت يتتاخير و در صتتورتيکه  000-009
قانون جرايم عسکری مجازات شتوند و متوارد  00مين مورد بحث طبق ماده مته

واهد بود . تطبيق مواد مت  (ذکره قانون جزاء چه خ
متتدققين  قضتتايی رياستتت عمتتومی تتتدقيق و مطالعتتات بتته ارتبتتاط متتوارد استتتهداء 

 چنين ابرازنظربعمل آورده اند :
قتانون جتزاء بته  009-000) در ارتباط موارد استهداء قابل  کتر استت کته متواد 

طور عام احکامی را به ارتباط فرار محبوسين و اخفای مجرمين اعم ازملکی و 
 غيره پيي بينی نموده است . 

درمواريکه قوانين خاص احکام » قانون جزا چنين صراحت دارد  212اما ماده 
جزايتتی را تنظتتيم کتترده باشتتد مرتکتت  مطتتابق بتته احکتتام منتتدرج قتتوانين ختتاص 

بنتاء محتاکم نظتامی ميتواننتد درمتوارد منتدرج استتهداء فتوق « دند مجازات مي ر
وفق هدايت قوانين نافذه از قبيل قانون جرايم عسکری و قانون جزای عسکری و 
مقرره تادي  متخلفين انظباط ودسپلين عسکر ی و اصولنامه خدمات گارنيزيون  

 و قراول اجراات خويي را عيار سازند . (
ور  ر   2090ر1ر2 نظتتر فتتوق درجلستته  متت شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته گتتزا

 هدايت  يل صادر گرديد : 2220يافت باالثر قرار تصوي  شماره 
 ) نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد است و به مرجعي اخبار گردد . (
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مرات  فوق به رياست محترم استناال نظامی و نيز به محاکم استناال واليات و 
تعمتتيم شتتد تتتا هتتدايت منتتدرج را بتته محتتاکم و  مراجتتع مربتتوط طتتور متحتتد المتتال

 .طالع و مطابق آن اجراات نمايند ادارات مربوط شان
 3131ر7ر73مورخ  3273الی  3113متحد المال شماره 

 داراالنشاء شورای عالی :
ور   023قبالً مصوبه شماره  مته طتی شورای عالی ستره محک 2090ر2ر20م

حالت 5 کتاکين دولتتی بته متتن  يتل صتادر شتده و امتاکن و دماده درمورد اجاره 
 بود :

ي  ج.ا.ا و ) پيمتتنهاد شتتاروالی کابتتل بتتاالثر هی محتتترم رئتت عتتراي  هتتدايت شتتفا
ها توام با سوابق موضوع تحتت غتور و مداقته قرارگرفتت  دکانداران مکروريان 

 و درزمينه مرات   يل تصوي  گرديد :
متی ودکتاکين دولتتی کته جديتداً اعمتار وبترای بتا هاي ر اول بته اجتاره داده اماکن ر

ميمود مانعی نيست کته اجتاره آن طتور داوطلبانته صتورت گيترد و اجتاره بعتدی 
 تابع داوطلبی نميمود . 

محتالت متتورد بحتتث کتته از طتترال مراجتتع مربتتوط دولتتتی بتته اجتتاره داده ميمتتدبه 
تراضتتی طتترفين استتت اگتتر ميعتتاد اجتتاره معتتين نباشتتد اجتتاره بتترای متتدت يکستتال 

 م سال عقد اجاره مجدد صورت گرفته ميتواند . اعتبار دارد که درخت
ح دوم بته اجتاره داده   اجاره گيرنده شخصاً ازمحل استفاده نموده آنرابترای شتخ

 نميتواند م ر انکه درعقد اجاره تنزيلی موافقه مالک را حاصل کرده باشد . 
بعد ازختم اجاره در صورتيکه مستاجر به دوام فعالي عالقه داشته باشد و محتل 
ال هيئات مختلص تحت رياست نماينده وزارت ماليه به ترکي  نماينده گتان  از ط
اداره قضتتتايای دولتتتت و وزارت عدليتتته و وزارت شتتتهر ستتتازی ) در صتتتورتيکه 
ملکيتتت بتته شهرستتازی مربتتوط باشتتد ( بتتااداره ايکتته ملکيتتت بتته آن ارتبتتاط دارد 

حالت وشاروالی بارعايت شرايص و موقعيت وصالحيت وبادرنظرداشت کرا يه 
 غير دولتی مماثل ويا مجاور تثبيت مي ردد .

 مرات  تصوي  به محاکم و مراجع مربوط طور متحد المال اخبار گردد . (
رياست محکمه ابتدائيه تجارتی مرکز واليتت کنتدز دررابطته بته تطبيتق مصتوبه 
حالت دولتی چنتين استتهداء  هايمی و  شماره فوق پيرامون اجاره بعدی اماکن ر

مقتام عتالی درموردسترای هتای دولتتی نيتز  023انتد کته : مصتوبه شتماره  نموده
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ی هتتا شتتامل دکتتاکين متعتتدد هستتتند ويتتا صتترال  قابتتل تطبيتتق استتت زيتترا کتته ستترا
ای رهايمتتی دولتتتی تطبيتتق مي تتردد ويتتا  درمتتورد دوکانهتتای جداگانتته و اپارتمانهتت

متتور   0012قتتانون تنظتتيم امتتور زمينتتداری و حکتتم شتتماره  35مطتتابق متتاده 
درهمهتو  2000ر2ر5 مقام عالی و محترم رياست جمهوریاستالمی افغانستتان 

 موارد ممابه اجراات صورت گيرد .
موضوع دررياست عمومی تدقيق و مطالعتات متورد غتور قترار گرفتت وبتاالثر 

 چنين ابراز نظر به عمل آمد :
شتورای عتالی ستتره محکمته شتامل  2090ر2ر20مور   023) مصوبه شماره 

حالت دولتی منجملته سترای هتای دولتتی ميمتود تمام اماکن ر هايمی ودکاکين و 
که بعدازختم قرارداد طبق احکام قانون مجدداً به مستتاء جتر قبلتی بته اجتاره داده 

 ميمود که اين عقد اجاره بعدی تابع داوطلبی نميمود . 
هايمتی و دکتاکين و  35اما ماده  قانون تنظيم امور زمينداری به آنعده از امتاکن ر

حالت دولتی قابل تطبيق است که جديداً اعمار وباراول بارعايتت اصتل مزايتده م
 وداو طلبی طبق احکام قانون به ا جاره وياکرائيه داده ميمود  . (

طوريکتتته جريتتتان موضتتتوع بالتفصتتتيل تتتتوام بتتتا نظتتتر تتتتدقيقی بتتته جلستتته متتتور  
ر  يافتتت و قتترار  2090ر1ر0 مقتتام محتتترم شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته گتتزا

 هدايت  يل صادر گرديد : 2225شماره  تصوي 
 ) نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است به مرجعي اخبار گردد . (

مرات  فوق طی نامه ای به رياست محکمه استيناال کندز و نيز به تمامی محاکم 
استناال اخبار شد تاموضوع را به محاکم تحت اثر تعميم نموده وبارعايت آن به 

 راات مقتضی نمايند .سهم خويي اج
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ون ار : وهي   «راجی»قضاوتپوه يادگار  پژ
 

  توضيح مفاهيم قانون مدنیتوضيح مفاهيم قانون مدنی
 اقرار به نس  -ارم هچ جزء

 :771 ۀماد
ی صتورت ـوقت وت نس  توسص اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشدو ـثب

 می گيرد كه: 
 بتواند. رزند وی شدهـاشد كه مقر له فـمقر در سنی ب - 2
 مقرله نس  معلوم نداشته باشد. - 1
 مقر له مميز ادعای مقر را تصديق نمايد. - 0

 توضیح:
هليتتت   ح بتته بنتتوت چنتتين استتت: مثالًاحمددرحاليکتته ا ثبتتوت نستت   ريعتته اقرارشتتخ

شرعی اقرار رادارا بوده برنف  خودب ويد اين ولد پسر من است بمرطی که احمد 
ومقتتر لتته متتثالً محمتتود پستتر بتته ستتن بيستتت ستتال  مقتتر در ستتن مالچهتتل ستتاله باشتتد

باشتداين اقترار بته نفت  صتحت دارد زيترا شاهرالحتال مکتذ  آن نمت باشتدوعالوه 
برآن محمودمقرله بايد در بين جامعه نس  معلوم نداشته ومجهول النس  باشد واگر 
ار  متدار اعتبتار نيستت وهتم مقتر لته مميتز ادعتای  عروال النس  باشتد اقتر مقرله 

هاباقرارشده نميتواند.مقر ر  اتصديق نمايددرغير آن ثبوت نس  تن
 :772 ۀماد

نست  توستتص اقتترار زوجتته يتتا معتتتدهو وقتتتی ثابتتت مي تتردد كتته زوج اقتترار زوجتته را 
 تصديق و يا از طرال زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد.

 
 توضیح:

اساستتاً اقتترار نستت  بتته غيتتر جتتايز نيستتت م ردرصتتورت تصتتديق غيرصتتحت دارد  
همتين احمتد فرزنتد محمتود زوج اولتی متن استت  مثالً: زوجه يامعتده اقرارنمايد کته 
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دراينحالت ثبوت نس  برای زوج وقتی ثابت ميمودکه اين ادعتای زوجته رامحمتود 
ال زوجته ادلته مثبتته ازقبيتل نکاحنامته شترعی  زوج اولی وی تصديق نمايدوياازط

  محمتود اراده شتودويازوجه مدارحکم واسناد شتفاخانه مبنتی برتولتد احمتد در فترا
هادت شهود مثبته عندالمحکمه ثابت نمايد.  ادعای خودرا به اساا ش

 :770 ۀماد
وت يتا امومتت شتخح اقترار نمايتدو نست  ـشخصيكه نس  وی معلوم نباشد و بته ابت

 وی وقتی ثابت می گردد كه:
 تواند.ـمقر در سنی باشد كه فرزند مقر له شده ب – 2
  ق نمايد.ـرا تصدي مقر له ادعای مقر - 1

 وت در برابر يكدي ر ثابت مي ردد.ـورت حقوق ابوت و بنـدرين ص
 توضیح:

طورمثال: احمد پنجاه ساله وحميرانامه جهل وهمت ساله ومسعود پسر بيست ستاله 
مجهول النس  باشد احمد ب ويد من پدر اصلی مسعودهستم وحميرا ب ويتدمن متادر 

درحاليکه مسعود مجهول النس  و وهم مستعود  بطنی مسعود هستم اين اقرار دونفر
بتته ستتن بيستتت ستتال ی فرزنتتد احمتتد پنجتتاه ستتاله وحميراچهتتل وهمتتت ستتاله باشتتد 
موردقبول واقع شده ميتوانتد وشتاهر الحتال مکتذ  آن نيستت بعدازتصتديق ازجانت  
مسعودمقرله و نس  مسعود به احمد وحميرا ثابت مي تردد ودرايتن صتورت حقتوق 

 رزندی دربرابر يک دي ر ثابت مي ردد.مادری  وف -پدری 
 

 :777 ۀماد
اقرار به نس  در خارج از بنوتو ابوت و امومت بر غير تاثيری نداردو م ر اينكه 

 تصديق نموده باشد.
 توضیح :

طورمثال: احمد مقرگفت : اين شخح برادر و کاکاوپسر پسر من است . هرگاه اين 
ال پدر مقر و جد مقتر وابتن مقتر تصت ديق شتودو ايتن اقترار احمتد مقتر بته ادعا ازط

نس  درخارج از بنوت و ابتوت وامومتت تأثيرداشتته اقترار بته نست  ثابتت مي تردد 
هادت  هادت شتتهود مثبتتته ويتتادونفر ورثتته دارای شتترايص شتت اا شتت ودرغيتتر آن بتته استت

ق نماينتتد نستت  متتذکور ثابتتت رقيتتدحيات باشتتند ادعتتای مقتتر راتصتتديدرصتتورتيکه د
 ميمود.

 :771 ۀماد
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نس  وی معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شودو آثار ثبتوت نست  از  شخصيكه
حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن   اجرت حضانتو ميراثو قبيل نفقهو 

 مرت  نمی گردد. 
 توضیح:

کسيکه ولد شخصی راکه نس  وی معلوم بوده به صفت فرزندخوانده ختود ب يتردو 
ی باطتل بتوده وبستب  آن ثبتوت نست  بوجتود وادعای فرزنتدی نمايتدو ايتن ادعتای و

ه خداوندمتعال فرموده است: وماجعل ادعياءکم  ابناءکم   لکم قتولکم » نمی آيدچنانه
هم هواقستص عنتدهللا فتان لمتن  وهويهتدی الستبيل و ادعوالبتائ بافواهکم وهللا يقول الحق 

اءهم فاخوانکم  فی التدين ومتوالکم ستت پستر (  ترجمته : ونته ستاخته ا 1« )تعلموا اب
خوانتتتده گتتتان شتتتمارا پستتتران شتتتمااين ستتتخن شمااستتتت کتتته مي وئيدبتتتدهان ختتتويي 

پسر خواندگان را بته وداللت ميکند بر راه و نسبت کنيد وخدامي ويد سخن راست وا
پدران  ايمان و ايتن راستت تراستت نتزد ختدا پت  اگتر ندانيتد ايمتان راپت  بترادران 

 شمااند دردين وآزادکردگان شمااند.
ار ثبوت نس  ازقبيل نفقه و اجرت حضتانت و ميتراث و حرمتت مصتاهره بنابران آث

 وحرمت ازدواج مطلقه فرزند خواندگی برآن مرت  نمي ردد.
 رضاع -فرع دوم 

 :773 ۀماد
ي استتت. ايتتن  ۀاجترت شتتير دادن طفتتل بذمت شخصتتی استتت كته بتته ادای نفقتته وی مكلت

 اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته ميمود.
 توضیح:

اجترت شتير دادن طفتل راايجتا  نمايتد و اجترت متذکور بذمته  عايام رضاهرگاه در 
در  می باشدکه اين اجرت بمقابل تغذيه طفل پرداخته ميمود.  پ

 :716 ۀماد
دت طتالق رجعتتی باشتتدو مستتتحق ـوده يتتا در عتتـمتتادر تاوقتيكتته در قيتتد نكتتاح زوج بتت

 اجرت شير دادن طفل نمی گردد.
 توضیح:

اا شتتريعت استالم شتتيردادن طفتتل بتتاالی متتادر فقهتتای عظتتام اتفتتاق دارنتتد کتته  باستت
بخاطرنجتتتتات طفتتتتل وتغذيتتتته درستتتتت واجتتتت  متتتتی باشدودرصتتتتورتيکه مادروطفتتتتل 
ختودرادرحين بقتای رابطتته زوجيتت و يتادر اثنتتای عتدت رجعتی شتتير بدهتد مستتتحق 

                                                      
 (.3و 2قرآنکريم و سوره احزا  و آيات ) - 1
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اجرت نمي رددو زيراکه زوج مکلي به انفاق باالی زوجه ميباشدوبه ستب  رضتاع 
ل واج  نمی گردد.نفقه دي ر باالی زوج وپد  ر طف

 :713 ۀماد
بدهتدو  ـرهرگاه مادر طفلتي را د ختالل عتد طتالق بتائن يتا بعتد از تكميتل آن شيت

 ستحق اجرت مي ردد.م
 توضیح:

های رابطتتته زوجيتتتت وگذشتتتت عتتتدت ويادرعتتتدت وفتتتات  بتتته اتفتتتاق علمتتتاء بعتتتدازانت
ه  خداوندمتعال ميفرمايد: ارضعن فان »مادرمستحق اجرت شيردادن مي رددو چنانه

( ودليتتتل دي راينکتتته بعتتتد ازانتهتتتای رابطتتته زوجيتتتت  1« )لکتتتم فتتتاتوهن اجتتتورهن 
 ودرعدت وفات زوجه مستحق نفقه نمی گردد.

 :717 ۀماد
 مستحق اجرت شير دادن طفل نمی گردد. ي از دو سالو ـادر بيـم

 توضیح:
ه مادرمستتتحق اجترت مي تتردد دو ستتال استتت  باتفتاق فقهتتای  کتترام متدت استتتحقاق کتت

والوالتدات يرضتعن اوالدهتن حتولين کتاملين لمتن » ه خداوند متعتال ميفرمايتد:چنانه
(  آيه مبارکته  فتوق داللتت ميکندکته پتدرمکلي بته اجترت 2« )اراد ان يتم الرضاعة

درمدت دوسال می باشد و پ  کسسيکه بيمتتر ازدوستال شتير بدهتد مستتحق اجترت 
 مازادازدوسال نمي ردد.

 :711 ۀماد
ه مادر مطالبه می نمــه اجـاجرت يا ب هرگاه زن دي ری بدون ايدو ـرت كمتر از آنه

 به شير دادن طفل حاضر شودو مادر مستحق اجرت شير دادن نمی گردد.
 توضیح:

زيرادرصورت فوق مادرحيثيت مادری وشفقت را که باالی طفل صغيره خوددارد 
فل ازدست داده ومقصره شناخته ميمود ومادرمستحق اجرت شيردادن نمی گرددوط

مذکور غترض شتيردادن بته زن دي تری بتدون اجترت وياکمترازآنهته متادر مطالبته 
 می نمايد داده ميمودواجرت کمتر ازآن رازن دي ری مستحق ميمود.

 :711 ۀماد
                                                      

 (.3)طالق ( آيه )قرآنکريم و سوره  - 1
 (.100قرآنکريم و سوره) بقره ( آيه ) - 2
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ر طفتل ستاقص ـدرتيكه نسبت شير دادن برای مادر تعيين گرديدهو به علت وفات پـاج
 مود.از تركه متوفی مثل ساير ديون پرداخته مي نمدهو 

 توضیح:
زيرااجرت شيردادن حق قانونی مادر بتوده وبرضتائيت پدرمقتدار آن تعيتين گرديتده 
وعندالمطالبتته متتادر ازجانتت  پتتدر طفتتل قابتتل پرداختتت متتی باشتتدوهرگاه پتتدر طفتتل 
عندالموقع اجترت تعيتين شتده را بمتادر اداء نکترده ووفتات نمايتدواجرت تعيتين شتده 

طفل ساقص نمده از ترکه متوفی مثل ساير شير دادن طفل صغير به علت وفات پدر 
 ديون که باالی پدر طفل باشدو پرداخته ميمود.

 :712 ۀماد
متادر رضتاعی   ولد وی شتير بدهتدوـزنيكه طفلی را قبل از تكميل مدت دو سال از تت

طفتتل و شخصتتيكه بتته ستتب  مقاربتتت او شتتير بوجتتود آمتتده باشتتدو پتتدر رضتتاعی وی 
 .گردد می تطبيق آن بر قانون اين( 05) ۀكام مندرج مادـو اح محسو  شده 

 تبصره :
( ايتن قتانون بته 205ماده مذکورراجع به احکام رضاع بحث دارد که قتبالً درمتاده )

 تفصيل درمورد احکام رضاع بحث شده وگذشت عندالضرورت بآن مراجعه شود.
 
 حضانت -فرع سوم 

 :710 ۀماد
دتيكه طفتل بته حفاشتت رور  طفل است در مـ( حضانت عبارت از حفاشت و پ2)

 و پرور  زن محتاج باشد.
 اساا اين قانون تنظيم گرديده است.ه ( حضانت حق اشخاصيست كه ب1)
 

 توضیح:
مأخو  ازحضن يعنی جن  وپهلوگرفتته شتده استت ودر قتانون متدنی هتدال  حضانت 
ازآن پرور  طفل صغير توسص مادر طفل بطريق اوليتت متی باشتددرمدتيکه طفتل 

وپتترور   زن محتتتاج ديتتده شود.وشتترعاًعبارت استتت از تربيتته صتتغير بتته حفاشتتت 
انت تکميتل گتردد مانيکه حق حضتطفل توسص کسيکه حق حضانت راداشته باشد. ز

وطفتتل محضتتون بتته ستتن معتتين کتته قتتانون تعيتتين نمتتوده برستتدو ايتتن حتتق تربيتتت بتته 
مردانتقال می يابدو زيرا مرد بعد ازتکميتل متدت حضتانت بته تربيته طفتل محضتون 
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رور  نسبت  ه هرحال تمام شرايص حضانت وپ به قمراناث قوی ومناس  می باشد ب
 طفل و حاضنه و مسايل مربوط آن بالترتي  درمواد آتی بيان گرديده است.

 :717 ۀماد
فل حتتق ـق بتته حفاشتتت و پتترور  طتتـالل زوجيتتت و بعتتد از تفريتتـمتادر نستتبی در ختت

ممروط بر اينكه واجد شرايص اهليت حضانت ـاول  باشد.يت دارد. 
 توضیح:

زيراحضانت نوعی ازواليت است که طبقه اناث وخصوصاً مادر نسبی به اين حتق 
ممتروط بترا ينکته  نظر به رعايت مصلحت طفتل ومحبتت فطتری مناست  ترهستتند 

( ايتن قتانون 100واجد شرايص اهليت حضانت باشتند کته شترايص اهليتت آن درمتاده )
  بيان شده است.

 :711 ۀماد
وال ـا بعهتده متی گيترد بايتد عاقلتهو بالغته و امينته بتوده كته ختزنيكه حضانت طفتل ر

رور  ـت و پتتـفاشتتـصور نباشتتد و تتتوان حـت عتتدم وارستتی وی متتتبضتتياع طفتتل نستت
 طفل را داشته باشد.

 توضیح:
هرگاه زن حاضنه دارای شرايص فوق نباشتد حتق حضتانت اوستاقص گرديتده وزنيکته 

ق باشتدحق حضتانت بتاو تعلتق متی ازان به مرتبه پائين قراردارد ودارای شرايص فو
 گيرد.

 
 :713 ۀماد

 ترتي  درجه استحقاق عبارت اند از:ه ق حضانت طفل را دارند بـزنانيكه ح
 مادرو مادر مادر و يا باالتر از آن. -2
 مادر پدر. - 1
 خواهر اعيانی. - 0
 خواهر اخيافی. - 5
التی. - 2  خواهر 
ر خواهر اعيانی. - 3  دخت
اهر اخ - 1  يافی.دختر خو
التی. - 0 ر خواهر   دخت
 خاله اعيانی. - 9
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 خاله اخيافی. - 20
التی. - 22  خاله 
 خاله اعيانی پدر.- 21
 خاله اخيافی پدر. - 20
التی پدر. - 25  خاله 
ه مادر - 22  عم
 عمه پدر. - 23

 تبصره: 
اين بود زنانيکه حق حضانت طفل رابترتي  درجه استحقاق دارند  وبه ترتي  فوق 

 گرديد. بيان
 

 :716 ۀماد
 اهليتت شترايص فاقتد يتا نداشتته وجتود قتانون ايتن( 109) ۀهرگاه اشخاص مندرج ماد

 .مينمايد انتقال ميراث ترتي  به طفل عصبات به حضانت حق  باشندو حضانت
تبصتتره :عصتتبات طفتتل بتته ترتيتت  ميتتراث و ميتتراث بتته طريقتته عصتتوبت ازمتتاده 

ميرستد عندالضترورت بتآن مراجعته  ( قانون متدنی بته الحظته1010الی  -1020)
 شود.

 :713 ۀماد
( اين قانون وجود نداشتته يتا فاقتد شترايص 150و  109هرگاه اشخاص مندرج مواد )

اهليت حضتانت باشتندو طفتل جهتت حفاشتت پترور  بته نزديكتترين محترم از  وی 
 ه ترتي  درجه استحقاقو به اشخاص  يل سپرده ميمود: ـــاالرحام وی ب

 پدر مادر. - 2
 برادر اخيافی. - 1
 پسر برادر اخيافی. - 0
 كاكای اخيافی. - 5
مای اعيانی. - 2  ما
التی. - 3 مای   ما
 مامای اخيافی. - 1
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دو ـدختتر عمتتهو دختتر مامتتا و دختتتر خالته در صتتورتيكه طفتل پستتر باشتت  دختتر كاكتتاو
مه  ما و پسر خاله در صورتيكه طف  ان پسر كاكاو پسر عمهونه   ل دختر باشدوـپسر ما

 ضانت وی را ندارد. ححق 
 :717 ۀماد

هرگاه بيي از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشندو محكمه می تواند هر كتدام 
خا  نمايد.  را كه بيمتر به مصلحت طفل باشدو  انت

 توضیح:
رور   طورمثال: يک طفل صغير پسر بين سنين هفت سال محتاج بته حضتانت وپت

عيتانی واجتد شترايص اهليتت حضتانت منتدرج ديده شودودرعين حال سه نفرختواهر ا
ماده بعهده گترفتن مست100ماده ) کور باشتند ؤوليت پترور  طفتل متذ(  نيزموجودوآ

اهر اعيتانی وی راکته بيمتتر بته مصتلحت  دراينصورت محکمه ميتواند هرکتدام ختو
خا  نمايد.  طفل باشد انت

 :711 ۀماد
بتا از بتين رفتتن ستب    هر گاه حق حضانت به سببی از اسبا  قتانونی ستاقص گترددو

 اين حق دوباره اعاده مي ردد.   مذكورو
 توضیح:

مادر به سببی ازاسبدرصورتيکه حق ح ا  مثتل:ازدواج بتااجنبیو ضانت  زوجه ويا
سفرو فسق  وامثال آن ستاقص گترددو درصتورتيکه موانتع متذکور رفتع گرددبته نظتر 

هم هللا حق حضانت عود ميک  ند.علمای احناال و شافعيه وحنابله رحم
 :711 ۀماد

ي  اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداختت آن مكلت
ايتتن اجتترت از دارائتتی وی   ميباشد.درصتتورتيكه طفتتل مالتتك دارائتتی شخصتتی باشتتدو

 آنرا بپردازد.  پرداخته ميمود. م ر اينكه پدر تبرعاً 
 توضیح:

واجتتترت حضتتتانت چنانهتتته بتتتاالی پتتتدر اجتتترت رضتتتاع ونفقتتته طفتتتل الزم ميباشتتتد  
ي استتت درصتتورتيکه طفتتل  نيزازانجملتته استتت بنتتاًء پتتدر طفتتل بتته پرداختتت آن مکلتت
مالتتک دارائتتی شخصتتی باشتتد ايتتن اجتترت ازدارائتتی وی پرداختتته ميمتتود کتته ايتتن 
پرداخت به عدالت قرين بوده کتدا م موانتع قتانونی نتدارد م تر اينکته پدرمؤستربوده 

 .اجرت حضانت راازمال شخصی خودتبرعاً بپردازد
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 :712 ۀماد
مستتحق اجترت   ( مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يتا عتدت تالق رجعتی زوج باشتدو2)

 حضانت نمي ردد.
 توضیح:

زيرادراينصورت زوج مکلي به انفاق باالی زوجه ميباشد وبه سب  حضانت طفل 
ل واج  نمی گردد.  اجرت دي ر باالی زوج وپدر طف

الق بائـ( در ص1) ت ـفل استـيا با شخصتی كته محترم طت ن بودهــورتيكه در عدت 
 مستحق اجرت حضانت می گردد.   رده و يا معتده او باشدوـازدواج ك

 :710 ۀماد
ي به پرداخت اجترت حضتانتوه ارم ـی از محتکتوده و يـمعستر بت  ر گاه شخح مكل

انت را بتتدون ـهده گيتتردو حاضتتنه مخيتتر استتت كتته حضتتـبعتت حضتتانت طفتتل را تبرعتتاً 
 او را به متبرع واگذار شود. ه و ياـهده گرفتـاجرت بع
 توضیح:

طورمثتتال: هرگتتاه پتتدرطفل محضتتون معستتر بتتوده تتتوان پرداختتت اجتترت حضتتانت 
رانداشته باشدوعمه اعيانی طفل و حضا نت طفل رابدون اجرت تبرعاً بعهده گيردو 
درين حالت حاضنه يعنی مادرطفل مخيتره استت کته حضتانت طفتل رابتدون اجترت 

ض حضتتانت بتته عمتته متبتترع واگتتذار شتتود. چتتون عمتته بعهتتده ب يتترد وياطفتتل راغتتر
اعيانی متبرع بعدازپدر طفتل حتق اوليتت بته حضتانت طفتل داردو لهتذاعمل حاضتنه 

 وعمه مذکور جواز دارد.
درينصتتورت والتتدين طفتتل محضتتون مذکورميتواننتتد هروقتتت خواستتته باشتتند طفتتل 

 راببينندونظرنمايند.
 
 

 :717ۀ ماد
موستر بتوده و طفتل نيتز مالتك   حضتانتو پرداختت اجترته هر گاه شتخح مكلتي بت

مادر تستليم مي تردد. گرچته ايتن اجترت ه ب  دارائی باشدو طفل در مقابل اجرت مثلو
 از دارائی صغير پرداخته شود.

 توضیح:
رور  طفتتتل  زيرامتتتادر نستتتبی درختتالل زوجيتتتت وبعتتتد ازتفريتتتق بتتته حضتتتانت وپتتت

راداردو بنتتاًء ( ايتتن قتتانون حتتق اوليتتت 109محضتون مطتتابق احکتتام شتترعی ومتتاده )
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مطابق ماده فوق طفتل بعتداز انتهتای رابطته زوجيتت درمقابتل اجترت مثتل بته متادر 
 تسليم مي رددو گرچه اين اجرت ازدارائی صغير پرداخته شودو جوازدارد.

 :711ۀ ماد
د ـجاوز باشدو محكمه متی توانتـج سال متـهرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پن

 تسليم نمايد.  مصلحت طفل باشدوه ه بيمتر بل را بهر يك از زوجين كفـط
 توضیح:

طورمثال : زوجه مادرطفل محضون ناشتزه گتردد وبته امورزوجيتت اطاعتت زوج 
راننمايد وبدو طالق زنده گی جداگانه رابدون زوج اختيارکند وسن طفل محضون 
ازپتتنج ستتال متجتتاوز باشدودرموردحضتتانت طفتتل بتتين زوجتتين ممتتکل ايجتتاد گتترددو 

لتتت محکمتته ميتوانتتد طفتتل رابهريتتک اززوجتتين کتته بيمتربمصتتلحت طفتتل درايتتن حا
ممکل حق ا وليت حضانت طفل رابين زوجين مرفوع  باشدتسليم نمايدو بدين ترتي  

 سازد.
 :713ۀ ماد

ن هفت و از دختر با سن )  ( سال ی تمام خاتمه پيدا ميكند.9مدت حضانت پسر با س
 تبصره:

 دختر تعيين نموده ا ست.ين مدت را شرع وقانون بمصلحت پسروا
 :726 ۀماد

. نمايتتد تمديتتد را قتتانون ايتتن( 159) ۀمحكمتته متتی توانتتد متتدت حضتتانت منتتدرج متتاد
 . نكند تجاوز سال دو از شده تمديد مدت اينكه بر ممروط
 توضیح:

حضتتانت عبتتارت از تربيتته وحفاشتتت کستتی استتت کتته شخصتتاً  بتته انجتتام امتتورنف  
ا  قادرنباشتتتتد ومحتتتتتاج بتتتته حضتتتتا نت وپتتتترور  حاضتتتتنه ديتتتتده شتتتتود ومصتتتتالح 

ماده ) الح می تواندمدت حضانت مندرج  ( اين قانون 19ودرينصورت محکمه  ي
( ستتا ل 22( ستتال بتته )9( ستتال وبتترای دختتتر از)9رابتترای پستتر ازهفتتت ستتال بتته )

 تمديدنمايد.
 :723 ۀادم

هرگاه ثابت گردد شخصيكه حضانت طفل را بعهده دارد گرچته پتدر وی نيتز باشتدو 
رور    ت طفل تمام نمی شودوبه مصلح محكمه می تواند طفل را جهت حفاشت و پ

 به شخصيكه به درجه دوم مستحق حضانت استو تسليم نمايد.
 توضیح:
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ه مردو بايد واجدشرايص اهليت حضانت مطابق مند رج  متاده حاضن چه زن باشدوچ
شتدوهم قادر به تربيه سالم وتعليم درست طفل محضون با (  اين قانون بوده و100)

الق باشتد بته ايتن معنتی کته شتخح فاستق وبدکارکته اعمتال وی  شخح امتين وبتاا
باالی طفل محضون تأثيری منفی مي ذارد حق حضانت طفل رانتدارد و گرچته پتدر 
وی نيتتتز باشتتتد و بنتتتاًء درينصتتتورت محکمتتته ميتوانتتتد طفتتتل راجهتتتت حضتتتانت بتتته 

رور  استتت ازقبيتتل پتتدر پتتدر ويتتابراد ر اعيتتانی شخصتتيکه بدرجتته دوم مستتتحق پتت
 وغيره تسليم نمايد.

 :727ۀ ماد
ا ـل را بتـمادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت باشدو نمی توانتد بتدون اجتازه پتدرو طفت

 ود به سفر ببرد.ـخ
 

 توضیح:
ادردرحتـال قيتام هللا درصتورتيکه م هتمزيرامکان حضتانت نتزد علمتای انتاال رحم

کتان زوجتين استت . متادر ويادراثنتاء عتدت حاضتنه باشتدو م وبقای رابطته زوجيتت
نميتواند بدون اجازه پدر طفل را باخود به سفر ببرد و چنانهه پدر طفل مطابق ماده 

(  ا يتتن قتتانون نميتوانتتد درختالل متتدت حضتتانت بتتدون اجتتازه حاضتتنه طفتتل 125)
ت ديتدار راباخود به سفر ببردو زيرا نظارت وتربيه سالم برای طفل صتغير وصتحب

وستتفرطفل ثابتتت خلقتتی وطبيعتی اوشتتان متتی باشد حقطفتل صتتغير بتترای پتدر ومتتادر
 يد.الل می نمارا اخ در اينصغير بدون اجازه پدر وما

 :721 ۀماد
 فر ببرد.سه ـود بـفل را با خـدون اجازه ولیو طـواند بـمی تـحاضنه غير از مادر ن

 توضیح:
حاضتتنه غيتتر ازمادرماننتتدمادرمادرو متتادر پتتدروياخواهر اعيتتانی وغيتتره بالترتيتت  

اجتازه ولتی طفتل را باخودبته ستفرببردو زيترا قرارتوضتيح متاده  زنمی تواند بدونني
مکان بودوبا  زوجين است بنتاًء حاضتنه غيتراز و( اين قانون مکان حضانت121)

 مادر نيزنميتواندبدون اجازه ولی طفل راباخودبه سفر ببرد.
 :721 -ۀماد

نهو طفتل را بتا ختود دون اجازه حاضتـالل مدت حضانت بـپدر طفل نمی تواند در خ
 به سفر ببرد.

 تبصره:
 ين قانون  توضيح بعمل آمده بآن مراجعه گردد.( ا121دراينمورد درما ده ) 
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 :722ۀ ماد
مي تا وقتی   مين معيمت نمايدوأزنيكه شوهر نداشته و نتواند ت نفقه وی را ولی محر

 مماراليها در مسكن ولی محرم مذكور سكونت داشته باشد. کهميپردازد 
 

 توضیح:
ا  هدايه اول درفصل نفقه چنين آمده است:  درمورد فوق درکت

والنفقتتة لکتتل  ی رحتتم محتترم ا اکتتان صتتغيراً و فقيتتراً اوکانتتت امتترءة بالغتتتاً فقيتترة ً » 
صتله رحتم درقرابتت قريبته واجت  ( زيرا1«) اوکان  کراً بالغتاً فقيتراً زمنتاً اواعمتی

فقهتی واحکتام شتريعت ستالم و زنيکته  ه در قرابت بعيده و بناًء مطابق مسألهاست ن
مي  شوهرنداشتتته  وفقيتتره باشتتدونتواند تتتأمين معيمتتت نمايتتدو نفقتته وی راولتتی محتتر
مماراليها درمسکن ولی محرم ستکونت  ازقبيل ابن وجدوغيره تاوقتی می پردازدکه 

 داشته باشد.
 انفاق –فرع چهارم 

 نفقه والد –ول ا جزء
 :720ۀ ماد
ار و در ـوان كستت  و كتتـت تتتـا وقتتـير تتتـن در قستتمت پستتر صغتتبتتا تمتتام انتتواع آ ۀـقنفتت

 اشد.ـب ـیدر مـدو  پـت ازدواج بـا وقـيره تـقسمت دختر صغ
 توضیح:

و  نفقتته والدصتتغار بتتاالی پتتدرقول خداونتتدمتعال چنتتين ارشتتاددارد:  در بتتاره وجتت
( ترجمته: بتر پتدر الزم استت  2« )وعلی المولد لته رزقهتن وکستوتهن بتالمعروال »

عليتته نبتتی ت قستتميکه نفقتته زوجتته بستتب  ولتتد الزم استتت ويقتتول والدولدبستتب  نفقتته 
ترجمه نبی عليه اسالم برای خا « خذی ما يکفيک وولدک بالمعروال »اسالم لهند:

 «.ال ابوسفيان به اندازه کفاال نفقه خودوولدت راب يرـنم  ابوسفيان گفت ازم
و  نفقته والدصتغار ازقول خداوندمتعال وحديث نبی عليته استالم برمتی آيد کته وجت

مباشر يعنی فروع صلبی وغيرمباشر ماننتدفروع پستران يعنتی نواسته ونتوا سته نتوا 
 سه وغيره.

 :727 ۀماد
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نفقتته پستتر كبيتتر كتته تتتوان كستت  و كتتار را نداشتتته و فقيتتر باشتتدو همهنتتان نفقتته دختتتر 
 ميباشد. یفقيره تا وقت ازدواج بدو  پدر و ۀكبير

 توضیح:
ومذاه  شاهر هرگاه پسر کبير که توان کس  وکار رانسبت بق احکام شريعت مطا

زوال عقل ومرض مزمن ازقبيتل کتوری و شتلی وفقتدان دستت وپتای وغيتره نداشتته 
( 123وفقير باشدمثل پسر صغير پنداشته ميمودونفقه پسر کبير مذکورمطابق ماده )

مهنان نفقته دخترکبيتره فقيتره تاوقتت ازدوا و  پدر ميباشدوه ج بتدو  ا ين قانون بد
 ( اين قانون بدو  پدر می باشد.122پدر مطابق تمريح ماده )

 :721 ۀماد
اح  كستتت  و كتتتار در صتتتورت كفايتتتت از 2) ( مصتتتارال نفقتتته پستتتر يتتتا دختتتتر صتتت

مين گرديتده و در صتورت عتدم كفايتت بقيته نفقته از طتال پتدر تكميتل أعوايدشان تت
 مي ردد.

قدار متـدو شتـاـشتان ب ۀرال نفقتوايد كس  و كار اوالد بيمتر از مصاـاه عـر گـ( ه1)
ها مسترد مي ردد. ـده بعـدر  خيره شـاضافی از طرال پ  د از بلوغ به آن

 توضیح:
اين رويه مذکوره غرض مصلحت پسر ويادختر صاح  کس  وکار مدنظر گرفتته 

 شده امرنيک وعادالنه می با شدودرصورتيکه پدر مؤسر باشدجواز دارد.
 :723 ۀماد

ه و از كستت  و كتتار نيتتز ـود را نداشتتتـقه اوالد ختتـرداخت نفتتـوان پتتـدر تتتـهتتر گتتاه پتت
 قه اوالد به ولی بعد از پدر انتقال مينمايد.ـمكلفيت نف اشدوـاجز بـع

 توضیح:
درينصورت نفقه اوالد نتزد علمتای انتاال بتاالی موجتودين ازاصتول و ازقبيتل جتد 

 وجدجد ولوکه باالبرود الزم مي ردد.
 

 :706ۀماد
وده و از كس  و كتار عتاجز نباشتدو پرداختت نفقته اوالد از  مته هر گاه پدر معسر ب

وی ستتاقص نمتتی گتتردد. دريتتن صتتورت ولتتی ايكتته بعتتد از پتتدر قتترار داردو مكلتتي بتته 
 مطالبه مينمايد. یحين يسار پدر مصارال نفقه را از و  پرداخت نفقه اوالد بودهو

 توضیح:
ارد و مکلتتي بتته درايتتن صتتورت ولتتی ايکتته بعتتد ازپتتدرازقبيل جتتد و جدجتتد قتترارد 

 پرداخت نفقه اوالد بوده و حين يسار پدرو مصارال نفقه  راازوی مطالبه مينمايد.
 :703ۀ ماد
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طفليكه پدر  وجود نداشتته و مالتك دارائتی شخصتی نباشتد در حاليكته اقتار  طفتل 
ك  از اصول و حواشی بـم  اشدو نفقه وی به ترتي  آتی پرداخته می شود: ــر
صتتول و يتتا حواشتتی وارث طفتتل باشتتد. اصتتول ختتواه وارث در صتورتيكه تنهتتا ا - 2

ي به پرداخت نفقه می باشد.  طفل گردد يا نهو مكل
ممتركاً  - 1 نفقه بته تناست  ستهم  ووارث طفل باشند در صورتيكه اصول و حواشی 

 ميراث هر كدام پرداخته ميمود.
 توضيح:

ها اصول ا زقبيل جد و جدجد الي: طفليکه پدر نداشته ومالک دارائی نيز نباشد واوتن
ي به پرداخت نـفـقه طفل می باشد.  وارث باشدنخست جد مکل

درثتتانی اگتتر جدمعستتر بتتوده تتتوان تاديتته نفقتته رانداشتتته باشتتد جتتد جتتد گرچتته بوجتتود 
ال قاضتتی مکلتتي بتته پرداختتت نفقتته طفتتل ميمتتود.  جتتدوارث طفتتل نمتتی گتترددو ازطتت

ازجدمطالبتته ودرصتتورت يستتار جتتد وجتتد جدميتواندمصتتارال نفقتته پرداختتته شتتده  را
 نمايد.

ال محکمته   :درصورتيکه تنهاحواشی يعنی کاکای عينی طفل وارث اوباشد ازط
ي مي ردد.  مربوط کاکای طفل به پرداخت نفقه مکل

ممترکاً وارث طفتل باشتندمانندجد وبترادر اعيتانی  ج:درصورتيکه اصول وحواشی 
هرکدام پرداخته ميمود. مثالً  نفقه فی ماه طفتل طفل نفقه طفل به تناس  سهم ميراث 

شي هزار افغانی باشدبه تناس  سهم ميراث برای جدمبلغ يکهتزار افغتانی ومتبتاقی 
 رابرادر اعيانی می پردازد

 :707 ۀماد
بته آن تعهتد  زوجته پستر  نمتی باشتدو م تر اينكته قتبالً  ۀپدر مكلي بته پرداختت نفقت

 ينمايد. نموده باشد. درينصورت پدر حين يسار مصارال نفقه را از وی مطالبه م
 توضیح:

زيرانفقتته زوجتته پستتر ازجملتته آثتتار ازدواج درنکتتاح صتتحيح صتتورت متتی گيتترد. 
ًً پدر  درحاليکه عقدنکاح بين پسر وزوجه اوصورت گرفته است نه در بين پدربناًء
ي به پرداخت نفقه زوجته پستر  نمتی باشتد م راينکته قتبالً قترار عترال متردم  مکل

وا وپسرتع هد پرداخت نفقه زوجه پسر  رانموده پدر درحين عقدنکاح فيمابين عر
باشتتد دراينصتتورت پتتدر مکلتتي بتته پرداختتت نفقتته زوجتته پستتر  متتی گرددولتتی پتتدر 

 ميتواند حين يسار پسر و مصارال نفقه تاديه شده را ازپسر مطالبه نمايد.
 :701 ۀماد
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. هـقه اوالد شـن می توانند در مورد مصارال نفـزوجي ه رگاه صلح بـان صلح نمايند
وده و در ـپتتدر مكلتتي بتته تكميتتل نفقتته بتت ورفته باشتتدـه صتتورت گتتـنفقتته الزمتتكمتتر از 

ه پتتدر بتت اوت فتتاحيو ـمقتتدار بيمتتتر از نفقتته الزمتته و وجتتود تفتته صتتورت صتتلح بتت
 پرداخت مقدار اضافی مكلي گردانيده نمی شود.

 توضیح:
علمتتای کتترام درمقتتدار نفقتته اتفتتا ق دارنتتد براينکتته نفقتته شتتامل طعتتام ولبتتااو مستتکن 

 ی به اندازه توان مالی نفقه دهنده تعيين مي ردد.وتداو
 

 طورمثال: 
ي: بين زوجين صلحاً مصارال مقدارنفقه يک طفل صغير بادرنظرداشتت تتوا ن   ال

هر گتردد  هزار افغانی تعيين گرديده باشد بعداً شتا مالی پدر ازقرارفيماه مبلغ  چهار 
متی نمايتد دراينصتورت اين مقدار نفقه الزمه کمتر بوده مصاال متذکور را پتوره ن

پتتتدر مکلتتتي بتتته تکميتتتل نفقتتته بتتتوده مثالبتتته مقتتتدار شتتتي هتتتزار افغتتتانی ارتقتتتاء داده 
 شودجواردارد.

هرگتتتاه بتتتين زوجتتتين صتتتلحاً مصتتتارال مقتتتدار نفقتتته يتتتک طفتتتل فيمتتتاه مبلتتتغ نتتته   : 
ي صورت گرفته باشتدبعداًمالحظه  هزارافغانی بيمتر ازنفقه الزمه بوجود غبن فاح

احي رانمان ميدهد دراينصورت پدر بته پرداختت  گرددکه سه هزار افغانی تفاوت ف
 مقدار اضافی مکلي گردانيده نميمودومقدارشي هزارافغانی قابل رعايت است.

 نفقه آبا و اقارب –جزء دوم 
 :701ۀ ماد
د خواه توان كس  و كار را داشته باشند يا ـير باشنـاجداد و جداتيكه فق  والدينو ۀـقـنف

و  ف صتغير باشتد   كه موسر باشد خواه فرزند پسر باشد يا دختترو رزنديستــنهو بد
 يا كبير.

 توضیح:
و  ف زنتدان اين وجو  نفقه آباواقار  فقير خواه توان کس  وکار  راداشتته يانته بتد

متعتال ميباشتد  و صغير باشتدياکبير باستتنادقول خداونتدمؤسر خواه پسر باشد يادختر
« الاياه وبالوالتتتتتدين احستتتتتانادوااوقضتتتتتی ربتتتتتک االتعبتتتتت»چنانهتتتتته فرمتتتتتوده انتتتتتد:

وحکم کتتترد پروردگتتتار توکتتته عبتتتادت مکنيتتتد م تتتر فقتتتص وی راوباپتتتدر (ترجمتتته:1)
 ومادرنيکوکاری بکنيد.
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فرزندان نفقه ازجمله احسان ونيکوکاری به پدر  ومادر اين است که دروقت حاجت 
راهم نمايند ) « وصاحبهما فتی التدنيا معروفتا» . درآيه دي ری نيزآمده است:شان راف

 ( ترجمه: وصحبت دار باايمان درمعيمت دنيابوجه پسنديده .1
معروال اين است کته بتاالی ايمتان دروقتت حاجتت نفقته شتودولوکه ميتان ين جمله ا 

الال دين باشد.  فرزند وپدر اخ
 :702ۀ ماد

ار را ـنفقه شخح فقير كه بعلت مريضی جسمی يا عقلی و عصبی توان كست  و كت
اقار  موسر می باشد.اس  سـبه تن  نداشته باشدو  هم ارث بدو  

 توضیح
نفقه اقار  هم نزدعلمای احناال  هللا درصورتيکه  ی رحم محرم باشتند وماننتد 
 کاکا و برادر و پستر بترادر وعمته و خالته و مامتا بادرنظرداشتت حکتم صتله رحتم بته

اقار  مؤسر می باشد.  تناس  سهم ارث بدو  
 :700ۀ ماد

الال دين ساقص مي ردد. ـنفقه اصول و ف یاستثناه ب  روعو نفقه با اخ
 توضیح:

زيراطبتتق نظرعلمتتای احنتتاال واختالال ديتتن درمورداصتتل وفتترع ستتب  استتقاط نفقتته 
ماده ) ه   ( قتانون ازيتن نظريته پيتروی نمتوده استت اماعلمتای 133نمی گرددو چنانه

حنابلتتته مي ويدنفقتتتته اقتتتار  درصتتتتورتی الزم ميمتتتودکه وارث باشندودرصتتتتورت 
ين اقتتار  وارث ثابتت نمي تتردد بنتتاء نفقته بتتين اقتار  بتتاالال ديتتن تتالال ديتتن بت

 ساقص می گردد.
 :707 ۀماد
 به آن الزم می گردد. ـطالـاقار  از تاري  م ۀنفق

 تشریح:
هواروستاالنه بالترتيت  ازاثرمطالبته  هفتته وما زيرانفقه اقتار  اساستاًاز قترار روز و 

ال قاضتتی بادرنظرداشتتت عستتر ويستتر ودارا ئتتی نفقتته دهنتتده  تعيتتين اقتتار  ازطتت
ال قاضتی کتدام وجتود ختتارجی  مي تردد وقبتل ا ز مراجعته  وتتاري  تعيتتين آن ازطت
ًً نفقتته اقتتار  از تتتاري  مطالبتته آن الزم  والزامتتی نتتدارد وغيتتر معلتتوم متتی باشتتدبناًء

 مي ردد.
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 ليکونکی : ډاکتر صالح بن حسين العايد
 ل حسامی ژباړونکی: قضاوتپوه حضرت ګ

 

  ونو کی دغير مسلمانانو حقوقونو کی دغير مسلمانانو حقوقپه سالمی هيوادپه سالمی هيواد
 ستۍ برخه (و) لورمه او ور

سالمی ص ص -9شپږم : له تيری  خه دژغورلوحق) غيرالمسلمين فی المجتمع ا
11) 

همواو نه انکار پته خپلته  کيتدونکو حقوقتو لته ډلتی  خته دا دی چتی ستالمی دولتتدم
ړانتدی چتی د يم پته ولت خته دهربهرنتی غ له غير مسلمانانوسيمه او محدوده کی بايد
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ه هماغه عمومی هغوی د ځورولو پسی ویو ه هغوی د مسلمانانو ل التړوکړی وځک
ه هغتته جزيتتی ستتره چتتی ورکتتوی يتتی و لتته  حقوقتتوځينی بتترخمن دی . پتتردی بنستت  پتت
هغوی  خه دزيانونو او تاوانونو په وړاندی دفاع کولو دهغوی په خاطرجنګيدل له 

 ی د اسيرآزادول و اړين دی .غليمانوځينی د هغو
 ابن حزم د مراتب الجتماع په کتاب کی وایی :

ن دهغته د ځورولوپتته موختته  ې) هر توک چتتی د مستتلمانانو تر مت النتتدی ا او حربيتتا
زمونږخاوری ته راغللو بايد له هغوی سره د جګتړی لپتاره پته وستلی او تجهيزاتتو 

او دهغتتتته چادخونتتتتديتو  پتتتته موختتتته چتتتتی د   تتتتتن تعتتتتالی )ج( او  ستتتتره راووځتتتتو
پيغمبتتر)ص( پتته پنتتاه کتتی دی و د دی موضتتوع پتته الره کتتی خپتتل ځتتان قربتتان کتتړوو 

 ودالنتدی کولتو پته پد قرارداد دتر ېځکه د ده پري ودل او تری دفاع نه کول د  م
ي استالم 11و ص3 يردی .() و. ګ: قرافتی و الفتروق و ج و الصتواو علتی و موقت
ی و معاملتتة غيرالمستتلمين فتتی االستالم و ص متتن غيرالمستتلمين فتتی المجتمتتع االستالم

111) 
تاري  د ډيرو صحنو شاهد دی چی په دی اصل باندی دمسلمانانو د پابندۍ دليل دی 
ه هغته مطلت  دی چتی ابويوستي )رح(  کرکتړی دی )  . د ثبتولو وړبڼولته ډلتی  خت

 (151-119و.ګ: الخراج وص
م فتحتتی کتتی داستالو ابوعبيتتده عتتامربن جتتراح )رض( د شتتام پتته وايی:سترصتتحابی

د شتام لته خلکوستره د جزيتی دورکولتو پته وړانتدی دسرتيرو بولندوی ) قوماندان (و
هال چی  ميانو وس او دهغوی غوره چال چلند وله وکړه . کوم م دمسلمانانو وفاداری 

وليتتد و دمستتلمانانو لتته غليمتتانو ستتره ستتخت د تتمنان شتتول او دمستتلمانانو پتته مرستتته 
يدل . دهريو  اراو ستيدونکو چتی لته مستلمانانو ستره دهغوی له د منانو سره وجنګ

سوله کړی وه و له خپل لوری يی يو  وکسان واستول تر وله روميانو او حکومت 
اوهغتتته کارونو ختتته چتتتی د ستتترته رستتتولو پتتته للتتته کتتتی يتتتی دی رپتتتو  وليتتتږی . د 
زی دهغتته  اراستتتوګنوته ورغتتی او رپتتو   يتتی ورکړچتتی روميتتانو  هريو اراستتتا

ن هغته  دومره ډيرکسان راټول کړيدی چی ساری يی نه دی ليتدل شتوی . د  تارلويا
مامورينو ته ورغلل چی ابوعبيده )رض( پری ګومارلی ا او دموضوع رپتو  يتی 
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و   ورته ورکړ. د ټولو  ارونو مامورينو ابوعبيده)رض( تته ليتک وليکته او لته رپت
 تتته رستتيدل. موضتتوع. رپوټونتته يتتو لتته بتتل پستتی ابوعبيده)رض( ختته يتتی خبرکتتړ

 ابوعبيده او نورمسلمانانو ته ستونزمنه شوه .
ی ا او لتتته  ابوعبيتتتده )رض( هريتتتو مامورتتتته چتتتی پتتته  تتتارونو کتتتی يتتتی ګومتتتارل
او دهغته  پته تتری کتی يتی متامورينو  اوسيدونکو سره يی سوله کړی وه ليک وليکه 
ته امروکړ هغه جزيته اوختراج چتی يتی لته اوستيدونکو) اهتالی (  خته اخيستتی دی 

. همدارنګه يی ورته وليکل چی د ارخلکوته ووايی :بيرته دی يی   ورته ورکړی 
و  رستيدلی د)ستاسی مالونه موله دی کبله تاسی ته بيرتته  رکتړل چتی متونږ تته رپت

دی چتتی روميانوډيرکستتان راټتتول کړيتتدی ) او ديرغتتل اوحملتتی پتته للتته کتتی دی ( . 
لته تاستی  تاسی هم له مونږسره شرط اي ی ا چی )دجزيی دورکړی په مقابل کتی (

 خه دفاع او ننګه وکړو. مونږ ددارنګه کارتوان نه لرو. اوا دا دی هغته  ته چتی 
موله تاسی  خه اخيستی او بيرته يی درکوو. که   تن تعتالی )ج( متونږ پرهغتوی 

ه  ه چی ترخپل مينځ موليکلی او پابنديو.(( ه هماغه شرطونواو هغ  بريالی کړوو پ
الونتته چتتی دجزيتتی پتته عنتتوان يتتی تتتری  رنګتته چتتی داخبتتری يتتی وکتتړی واوهغتته م

)  تن تعالی)ج(دی تاسی متونږ تته  اخيستی ا وبيرته ورکړلو د ارونوخلکووويل 
 راستانه کړی او تاسی دی پرهغوی بريالی وګرځوی .

ه  او هر  که چيری هغوی ستاسی پرځای وای مونږ ته يی کوم  يزبيرته نه راکاوه 
او  ه شی يی  را خه يی اخيستل  ه ا  نه پري ودل(.چی راپات

مستتتتلمانان او روميتتتتان ستتتتره مختتتتام  شتتتتول او ستتتتخته جګتتتتړه يتتتتی وکتتتتړه او لتتتته 
ی   تن تعالی )ج( مستلمانان  و خه ډيرکسان ووژل شول. خو په پای ک دواړوخواو
بريالی کړل.  رنګه چی دهغه  ارونو اوسيدونکو چی له ابوعبيده )رض( سره يی 

و خه ليتدلی سوله نه وه کړی و داسی قتل وقتال يی وليده چی  ممترکان پلويانو يی له 
ابوعبيده )رض( ته يی ځينی کسان واستول او دسولی غو تونکی شول .ابوعبيده وا

)رض( دهماغه قراردادونو سره سم چی د مخکنيو تارونو لته خلکوستره يتی ستوله 
کړی وهو له هغوی سره يی هتم ستوله وکتړه . ختو د دی  تارونوخلکوو دا شترطونه 

ه هغتوی ستره ا چتی لته مستلمانانو مطرح کړل: کته د روميت انو  خته ځينتی کستان لت
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سره دجنګ لپاره راغلی ااو ورسره پاتی شولو ټول دی پته امتان کتی وی او و دی 
او پته هتيی يتو  کوالی شی دخپلو شيانو و مالونو او کتورنۍ ستره روم تته ستتانه شتی

ه پرهغتتوی الره نتته بنتتدوی . ابوعبيتتده )رض( دا امتيازونتت دی شتتيانوکی دی  تتوک
ی هم جزيه ورکړه او د  ارونو د روازی يی پران . هغو  ستلی .يهغوی ته ورکړل

له هغی وروسته ابوعبيده )رض( راستون شتو. هرکلته کته لته کتوم  تار خه تيريتده 
و وکسان  چی خلکويی له ده سره سوله نه وه کړی و د  ار مخورو اولويانو ده ته ي

( هم دهغوی غو تنی ته مثبتت استول او د سولی غو تونکی کيدل. ابوعبيده )رض
ځوا  ورکاوه او دهماغه لومړنی قرارداد سره سم يی له هغوی سره سوله کوله او 
ی  ار خه تيريده چتی خلکتويی  ه هم له داس صلحنامه )سوله ليک ( يی ليکه . که کل
لتته ده ستتره ستتوله کتتړی وه او) د روميتتانو دحملتتی پتته ستتب  ( د تتارمامور)عامل( 

بيرته ورستانه کتړی ا و خلتک دجزيتی لته متالونو او ختراج  دخلکومالونه هغوی ته
ه او د ده هرکلی ته راتلل. په بازارونو او د راکړی  سره چی دسولی له مواردو  خ
ورکتتړی پتته ځتتايونو کتتی هتتم د ده هرکلتتی تتته راتلتتل . ابوعبيتتده )رض( هتتم د هماغتته 

ی ا هغتتوی يتتی پتته خپتتل حتتال پري تتودل  او شتترايطو لتته مختتی چتتی وړانتتدی يتتی ټتتاکل
 دقرارداد)تړون( مادو ته يی تغيير نه ورکاوه او يايی تری کوم  يزنه کماوه.

ځالندوبڼو ختتته ) پرشتتتام بانتتتدی دموالنتتتو  و خه دالتړلتتته نور لتتته غيرمستتتلمانان
سالم ابن تيميته دريتځ دی . پته هغته وختت کتی ابتن تيميته  هال دشي  ا دالسبری پرم

ورستتتره وګړيتتتږی. دمغولتتتو  قطلوشتتتا تتتته ورغتتتی چتتتی د استتتيرانو دازادۍ پتتته هکلتتته
قوماندان ابن تيميه ته اجازه ورکړه چتی مستلمان استيران آزاد کتړی و خواجتازه يتی 
زی هغته  سالم ابن تيميه وويل: مونږ يتوا ورنکړه چی  ميان آزاد کړی . خو شي  ا

هال خوشحاليږو چی ټول استيران کت يهوديتان وی يتا مستيحيان آزاد کتړی و ځکته  هم
ه  مه ک ه  می وی که مستلمان نته خوشتی هغوی زمونږ پ ږ هيی اسيرو ک ی دی . مون

کوو.  رنګه چی قطلوشتاو دابتن تيميته ټينګتاراو ستختګيری وليدلته ټتول يتی د ده پته 
 خاطر خوشی کړل (.

و غيرالمستلمين فتی 39صو و حتوفی و ستماحة استالم14صتية وص )الرسالة القبتر
سالمی وص  ( .14المجتمع ا
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ی  لورورځی وخت ق کا ـه 131خليفه واثق په  ل کی دهغه عملياتو په تری کی چ
او  متتی استيران چتتی لته روميتانو ستتره ا پته ستالقيه کتی لتته  يتی ونيتوو ټتتول مستلمان 
م  رود پته غتاړهو فديته ورکتړه او آزاد يتی کتړل.) البدايتة  وا سره نږدی دال طرط

هاية و ص ص  (. 311-314والن
 ختته ننګتته اړينتته چتتاره ده کتته دبهرنيتتوتيری کوونکوپتته وړانتتدی لتته غيرمستتلمانانو 

ه هغوی  خه ننګه خورااړينه ده .  دکورنی تيری په وړاندی ل
 ماوردی وايی :

و خه برخمن کيږ اهل  مه دجزيی په ورکولوسره له دوه حقون : يو دهغوی ) له ي) 
ځورولو(  خه ځان ژغورنه او دوهم له هغوی  خه ننګه و تر وپه ځان ژغتورنی 

التړو مصونيت پيتدا کتړی () االحکتام له امنيت ځينی برخمن شی و ا و په ننګی او 
ي االستتالم متتتن غيرالمستتتلمين فتتتی 113الستتتلطانيه و ص و صتتتواو دکترعلتتتیو موقتتت

سالمی و ص  .(111المجتمع ا
التړونمی و خوراسخت ستم پری کيږی .  ه هغوی  خه ننګه او  هال چی ل اوهغه م

بتارزه کتوی   تتن ه مپوهيږو چی سالم دارنګه دين دی چتی دشلتم لته ټولوبڼتو ستر
 :تعالی )ج( فرمايی

ه هغه لوی عتذا  )چتی تتل  ژباړه : او هرهغه چاچی شلم وکړله تاسی و به  کوو پ
 آيت( . 19پاتی کيدونکی دی ) دفرقان سورت و 

حضرت پيغمبر)ص( ديوه قدسی حديث په تری کتی لته   تتن تعتالی)ج(  خته نقتل 
 کوی چی :

ی و وجعلتة بيتنکم محرمتاو تال تظتالموا(() ))يا عبادیو انتی حرمتت الظلتم علتی نفست
 (.4141دصحيح مسلم روايت و کتا  البروالصلة واالدا و ګڼه 

ژباړه: )ای زما بندګانوو ماپرخپل ځان شلم کول حرام کړی دی او ستاسی پته ميتنځ 
 کی می هم حرام کړی دی نو يو پربل شلم مه کوئ .(

ول له زيتږو او نته بخ تل کيتدونکو له دی کبله و  ميانو ته آزاررسول يا پری شلم ک
ه هغوی سره په ژمنی دوفاکولو لپاره کو ښ دهغه مکلفيتونو  اهونو  خه دی او ل ګن
لتته ډلتتی  ختته دی چتتی دمستتلمانانو دخليفتته پتته غتتاړه پتتروت دی او خليفتته بايتتد د دی 
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النو(  خته  چاری د ر تياينی په اړوند په پرله پستی توګته لته خپلتو متامورينو )عتا
. لتتته همتتدی املتتته ده چتتی د   تتتن تعتتتالی )ج( پيغمبتتر)ص(  ميتتتان  رپتتو  واخلتتی

ل د  تن تعالی)ج( اوپيغمبر)ص( له ځورولو سره يو شان ګڼلی دی :  ځورو
آ انی فقد  هللا () الجامع الصغيرو ګڼه   آ انی ومن  آ ی  ميافقد   (0144)من 

متا  ځتورولی يتم او هر توک چتیژباړه: هرچا چی يو  می وځوراوه بيمکه زه يتی 
ه   تن تعالی )ج( يی ځورولی دی (.وځوروی  و بيمک

پتتته دی توګتتته متتتونږ تتتته جتتتوتيږی چتتتی بايتتتد  ميتتتان لتتته هرکتتتوچنی او ستتتترزيان او 
 ضرر خه وژغورو. قرافی وايی :

ه هغتوی  ) د  مې قرارداد و داهل  می لپاره زمونږ پرغاړه ځينی حقوق ږدی و ځکت
ه  مه کتی دی زمونږ په پناه او د  تن تعالی )ج( او پيغمبر) ص( او اسالم د دين پ

ه هر وک پرهغوی تيری وکړیو حتی دنتاوړه خبتری پته کولتوو يتا غيبتت او  . نو ک
بی پته کولو او يا يوډول ځورول او دهغوی لته ځورولتو ستره مرستته و پته واقعيتت 
کتتی د  تتتن تعتتالی )ج( او پيغمبتتر)ص( او استالم  متته يتتی ترپ تتوالندی کتتړی ده () 

 (11و ص3الفروقو ج
د ميانو دحقوقودساتنی له يوی بلی بڼی ځينی هغته کيسته ده چتی لته عتامربن عهللا 
عنبری  خه نکل شويده . وايی نومتوړی پته خپلته ستپرلۍ ستپور دحتاکم د مرستتيال 
الا او ګريتوان ا اوهغته د داراالمتاره  سړی تر نګه تيرشو چی لته يتوه  متی ستره

دهغته پته لتوری ورستتون شتواو  لوری ته راکاږه.  متی هتم مرستته غو تتله . عتامر
ويی ويل :) له ده سره  ه کتارلری ،و ويتی ويتل:) نومتوړی دارالمتاری تته (بتوځم 
چتتتی جتتتارويی کتتتړی( عتتتامر می تتتته متتت  راواړاوه او ويتتتی ويتتتل : )آيتتتا تتتته پتتته دی 

 کارخوښ يی ( ويی ويل:
)يه و ځکه دا کارما په خپلی کروندی کی له کتارکولو  خته منعته کتوی  عامرورتته 

)هو.( عامردحاکم مرستيال ته مت  وو يل : ))آياجزيه دی ورکړی ده ،(( ويی ويل : 
واړاوه او ويی ويل:) وينمه دی وايی چی خپله جزيه يی ورکړی ده او نه وينم چتی 
ع  خه انکاروکړی . نوموړی په زورسره بيايی او هغته پته دی  ته به له دی موضو

نه يی خوشی کتوم ( عامروويتل  کارخوښ نه دی . نوخوشی يی کړه ( ويی ويل : )
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ه   تن تعالی )ج( سوګند چی ته بايد هغه خوشتی کتړی.( ويتی ويتل:) هغته نته  : ) پ
ه نته  تايی زمتا پته  خوشی کوم( عامروويل:) په   تن تعتالی )ج( ستوګند و نتن ور
حضورکی پرهغه چا چی دمستلمانانو پته  مته کتی دی شلتم وشتی . پته   تتن تعتالی 

ندی يم  وک به د  تن تعالی )ج(  مه ماته نه کتړی ( )ج( سوګند تر وچی زه ژو
عامر په پرله پسی توګه له ده سره په شخړه کی ا تر و می يی خوشی کړ او د ده 

ممق وج   .(11و ص14له السه يی بهرکړ.) تاري  د
شتتي  عبتتدالعزيزبن عبتتدهللا بتتن بتتازو د ستتعودی عربستتتان مخکينتتی  مفتتتی )مجمتتوع 

ي دی ( ټي393وص4فتتتتاوی بتتتن بتتتازو ج نګتتتارکړی دی چتتتی مستتتلمان انستتتان موشتتت
غيرمسلمانانو ته آزاراو تاوان ونه رسوی او پری ناحقه تيتری ونکتړی )دا پته هغته 
ه هغوی  صورت کی دی چی هغوی له مونږ سره دجګړی په حال کی نه وی ( او ل
سرهاسالمی چال چلنتد ولتری و دارنګته چتی امانتونته يتی ورتته ورکتړی او دهوکته 

ونکړی و خيانت ونکړی او درواغ ونه وايی او کته چيتری د ده او  )دوکه ( ورسره
ه هغتوی ستره مجادلته  غيرمسلمانانو ترمنځ کومه شخړه ون ته و پته غتوره طريقته لت
وکړی و په شخړه کی دی هم لته هغتوی ستره پته اصتاال چتال چلنتد وکتړی تر تود 

   تن تعالی )ج( په دی فرموده عمل وشی .
ای مومنانو( له کتابيتانو ستره مګرپته هغته )خصتلت (  ژباړه ) او جګړه مه کوئ ) 

ه وی () د عنکبوت سورت و  آيت ( – 14۰سره چی هغه ډير 
دهغه سترحق په سب  چی هغوی يی لری و اميرالمئتومنين عمتربن خطتا  )رض( 
له هغته کستانو  خته چتی لته نوروګوټونتوځينی راتلتل د  ميتانو دوضتعيت پته اړونتد 

ی به هم ورته ويل: په ژمنی لته وفاپرتته دبتل  يز خته پو تنه ګرويږنه کوله . هغو
 (.110وص1خبرتيانه لرو( ) تاري  طبری و ج

طا  له مسيحی او يهودی شتکايت کوونکوستره پته  هوره شوی وه چی عمربن خ مم
انصتاال چتتال چلنتد کتتوی يتتوځلی پتوه شتتوچی د بنتتی تغلت  د مستتيحيانو پرستتيمه د ده 

تته ګتواښ کتړی دی  لته دی ډاره چتی نته ماموروليد بن عقبته دهغته ځتای مستيحيانو 
ويل کيږی هغوی ته زيان ورسوی و نو موړی يی ليری کړاو پردوی يی بل  وک 

سالم وص  .(54وګوماره) حوفی و سماحة ا
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ه  ه توګه  ه  ميانو سره دی پ هال وصيت وکړچی ل حتی نوموړی دخپلی مړينی پرم
ي )کتتتا  الختتراج وص بتتن عمتتروبن  ( لتته حصتتين134چتتال چلنتتد وشتتی . ابويوستت

طا  )رض( وويل: ن  خه روايت کړيدی چی عمربن خ  ميمو
ه  ميانو  ا خه وروسته خليفه کيږی سپار تنه ورته کوم چی ل ) هغه  وک چی له م
ه هغتتوی  ختته دفتتاع  ستتره غتتوره چتتال چلنتتد وکتتړی و پتته خپلتته ژمنتته وفتتاوکړی او لتت

ايستتل شتی وکړی او هغوی له خپل توان  خه زيات دکوم کارترسره کولو ته اړنته 
)). 

دا کارکړنتته يتتوازی لتته دی کبلتته ده  چتتی  ميتتان داستالم لتته نظتتره ډيرحقتتوق لتتری او 
ه هغتتوی  مستتلمانانو پتته ځتتانګړی توګتته الر تتوونکويی درک کولتته چتتی هر تتوک پتت
ه هغه اوامروسره چی خدايی دين له اهل  مته ستره دمعتاملی پته  نيوکه وکړی او يا پ

ری د ومره  ه هغوسره سمون ونه ل  سترجرم مرتک  شوی دی .اړوند ل
 اووم : دغوره چال چلند حق :

مهم او بنسليزاصتل شتتون لتری چتی  لته غيرمستلمانانو ستره پته په قرآن کريم کی يو
تعامل( کی دمبنتا پته عنتوان ګڼتل کيتږی . دا اصتل لته دی  خته عبتارت دی معامله )

احستان چی له غيرمسلمانانو سره تعامل بايد په  ه توګه وی او هغتوی لته نيکتۍ او 
ی د منۍ هيی  هال ده چی دهغوی د رګند ځينی برخمن شی . البته دا چاره ترهغه م

ه ونه موندل شی .  ډول عملی نخ 
 
 

 څښتن تعالی )ج( فرمایی :
ژباړه :) نه منع کوی هللا تاسی ) ای مومنانو( دهغوکسانوله ) دوستۍ( چی له تاستو 

يتی ايستتلی تاستی ستاستوله سره يی جنګ نه دی کړی په ) کارد( دين کی او نته يتی 
کورو  خه ) له دی  خه ( چی نيکی کوئ لته دوی ستره او )چتی( عتدل اوانصتاال 
خو وی ) دوست لری ( عدل کوونکی . بيمتکه  کوئ له هغوی سره بيمکه چی هللا 
همدا خبره ده چی منع کوی تاسی هللا له ) دوستۍ د( هغوکسانو  خه چی جنګ  يی 

په ) کار( کی اوچی ايستلی يتی يتی تاستی لته کتورو کړی دی له تاسی سره )د( دين 
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ه د منانو ستره ستاستی پته ايستتلو کتی  دتاسی  خه او مرستی يی کړی دی ستاسی ل
ه هغتوی  او هرهغه چی دوستی کوی ل له دی  خه چی دوستی کوئ له هغوی سرهو 

 -9-0ستتره نتتو دغتته )خلتتک( همتتدوی دی شالمتتان ګنهګتتاران .( دممتحنتته ستتورت و
 آيتونه (

ی   خه ورآخوا دی . په ل او دهغه له الزم ومړی آيت کی و) بر( له غوره چال چلند 
امتتام قرافتتی لتته ) بتتر(  ختته دمتتوخی پتته بيتتان کتتی وايتتی : ) برلتته کمتتزورو ستتره لتته 
م ت درلودلوو د اړمنو داړتياوو دپوره کولوو وږيو ته دخوړوله ورکولتوو بربنت   نر

ه هغتتوی ستتره و دنرم تتت پتته موختته نتترم اوتتته داغوستتتن لتته ورکولتتو ويتتونکی اولتت
مهربانی کولونه ډاريتدل او لته هغتوی  خته طمتع درلتودلو د هغتوی لپتاره دهتدايت 
مونتتدلواو دنيکمرغتته کيتتدلوداهل کيتتدو لپتتاره دعتتا کتتول و هغتتوی تتته د ديتتن او دنياپتته 
کارونوکی نصيحت کتولو دهغتوی پته غيتا  کتی دتيتری پرمهتال تتری ننګته کتولو 

او ټولوحقوقو او  يګڼو خوندی کولو اولته هغتوی دهغوی دشتمنيوو او الدونوو پت 
و خه عبارت دی (   خه دشلم مخنيوی او هغوی ته دټولوحقوقو له رسول

بلکی لتته يتتوازی خبتتری نتته وی چتتی لوستتتل کيتتدلیودا الر تتوونه د  تتتن تعتتالی )ج(
ختته نيتتولی ترعمتتومی مستتلمانانو  خلفتتاوواو دمستتلمانانوله واکمنانوپيغمبتتر)ص( او

وو تی وه .مس و د ټولوپوری  لمانانو په ثابت او عمومی چال چلند ا
دپيغمبر)ص( دژوند مطالعته لته غيرمسلمانانوستره د آنحضترت )ص( دغتوره چتال 
چلنتتتدد ځالنتتتده صتتتفحاتوبيا نتتتوونکی ده . آنحضتتترت )ص( غيرمستتتلمان ګاونتتت يان 
درلودلو آنحضرت )ص( تل ورسره نيکی کوله او ډالتۍ )هديته ( يتی ورتته استتوله 

التتۍ يتتی منلتته تتتردی ځايتته چتتی بتتاالخره يتتوی يهتتودی  تت ی ديتتوه پستته او دهغتتوی ډ
ی ا .دمړوند سرچی حضرت )ص( ته  ) دستنن ابتی يی ډالۍ کړی ا و پته زهرولړلت

 .(3911داود روايت و کتا  الديات و فيمن سقی رجالٌ سماٌو ګڼه 
پيغمبر)ص( دغيرمسلمانانو ناروغانو پو تنه کوله اوهغتوی تته يتی صتدقه ورکولته 

ه هغتوی ستره راکتړه ورکتړه کولته . يتو ځلتی هتم آنحضترت  او په تجارت کتی يتی لت
)ص( يتتتتوی يهتتتتودی کتتتتورنۍ تتتتته صتتتتدقه ورکتتتتړه .) ابوعبيتتتتد و کتتتتتا  االمتتتتوال 
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(.له هغی وروسته مسلمانانوپه پرله پسی توګه نوموړی کورنۍ ته صتدقه 413وص
 ورکوله .

الوی م دينی ته راغی ابوقتاده )رح( نکل کړی دی چی  رنګه د حبمی دمسيحيانو 
و  او  او دهغتوی پته کوربته تت و پيغمبر)ص( هغوی تته پته جومتات کتی ځتای ورکتړ
خدمت يی الا پوری کړ. له حبميانوسره دپيغمبر)ص( داچال چلند و يتو ډول مننته 

 او دحق ادا کول او ځکه حضرت )ص( فرمايل:
ه هغتتتوی  ) هغتتتوی زمتتتونږ ديتتتارانو درنتتتاوی وکتتتړ. زمتتتا هتتتم خو تتتيږی چتتتی پخپلتتت

و  وج ونتتازوم. و التتتذکرة 111و ص1و مکتتارم االختالقو ج94وص1() معجتتم المتتي
 .(131و من روائع حضارتناو ص95و ص3الحمد ونية وج 

ل ا .  د پيغمبر)ص( موخه دحبمی دخلکوله لوری د حبمی دمهتاجرانو درنتاوی کتو
پيغمبر)ص( خپل ياران روزل چی له غيرمسلمانانو سره غتوره چتال چلنتد ولتری . 

 کړی دی چی : ابن کثير روايت
) دزيد بن سعنه په نامه يو يهودی پيغمبر)ص( ته راغی او په پيغمبر)ص( چی يتی 
کوم پوردرلود دهغه غو تونکی شو. او دحضرت )ص( هميانۍ يی ونيوله او کتي 
يی کړه او توندی خبری يی وکړی او په برندو سترګويی پيغمبتر)ص( تته وکتتل او 

مطل  فرزندانوو تاسی هغه ويی ويل :) ای محمدهو زما حق نه راک وی ! ای د عبدال
خلک ياست چی د نورودحق په ورکولوکی نن او سبا کتوئ .( پته دی تتری کتی يتی 
و خه  حضرت)ص( ته توندی خبری وکړی . عمربن خطتا )رض( چتی لته ستترګ
يی اوربڅرکی الوتلو نوموړی ته يی وکتل اوويتی ويتل :) ای دختدای )ج( غليمته و 

پيغمبر)ص( تته داستی وايتی او زه يتی اورم او دارنګته  کتوی آيا د  تن تعالی )ج( 
ه هغه چاچی دی يی په ر تيا مبعوث کړی دی که چيری له  اوزه يی وينم ! سوګند پ

و خه نته ډاريتدال .(پيغمبر)ص( پته آرامتۍ یو پته خپلته تتوره متی ستتاورميږواههرټل
زه اوهو موستکايی کولته . بيتايی وويتل : )ستره عمرتته کتتل ا غته لتته دی ای عمتره و 

 خه دزيات  يتزاړمن ا او هغته دا چتی ماتته دی پته  ته توګته د پورپته ورکولتو او 
ه  ه توګه غو تلو فرمان ورکوالی . عمتره و دی يوسته  نوموړی ته دی دخپل پورپ
او پوريی ادا کړه او د ده له پور خه شل پيمتانی کجتوری )خرمتا( زيتاتی ورکتړه ( 
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مستلمان شتی او ووايتتی : اشتهد ان الالتته  دا کړنته د دیالمتل شتتوه تر وهغته يهتتودی
ودالئتتل 544وص3) البدايتتة و النهايتته و ج واشتتهد ان محمتتداٌ عبتتده ورستتوله (االهللا

 .(10النبوة وص
ديهودو يوه ډله پيغمبر)ص( ته ورغلله اوويی ويل: السام عليکم /مرګ دی پرتتاوی 

 ! پيغمبر)ص( دارنګه ځوا  ورکړ: وعليکم /او پرتاسی دی وی !
ها وايی زه دهغوی پرمقصود او موخه پوهه شوم او ومی ويل: عاي مه رضی هللا عن

وعليکم السام و للعنتة / مترګ او لعنتت دی پرتاستی وی ! بيغمبتر)ص( وفرمايتل: ) 
م ت خو يږ ی ( عايمه ای عايمی و ځن  وکړه. د  تن تعالی )ج( په هرکارکی نر

ها وويل: ) مګتروادی نته وريتدل چتی  ای د   تتن تعتالی )ج( رستوله ورضی هللا عن
  ه يی وويل!(

صتتتتحيح بختتتتتاری و دی وی!()) متتتتاهم وويتتتتتل: پرتاستتتتی پيغمبتتتتر)ص( وفرمايتتتتل:
 (. 2103وصحيح مسلم ج ا و ګڼه 00وص1ج

اصتتتحابوهم لتتته غيرمسلمانانوستتتره د صتتتحيح چتتتال چلنتتتد )تعامتتتل( پتتته هکلتتته و د 
)رض(  پيغمبر)ص( قيمتی الره په م  کی ونيوله . د بيلګی په ډول عمربن خطتا 

مال  خه دی ديوه يهودی او کورنۍ لپاره  دستورورکړی ا چی دمسلمانانو له بيت ال
ا  ( و ټاکل شی . نوموړی د   تن تعالی )ج( پته دی فرمتودی  يی ثابت حقوق)مع

ی ا :  استناد کړ
ه همتتتدا خبتتتره ده چتتتی صتتتدقی )زکتتتات صتتترفيږی ( دفقيرانولپتتتاره  ژبتتتاړه : بيمتتتک

النو)چی مقرر دی ( پرهغه ) صدقی دتحصتيل لپتاره ( او هغوتته اومسکينانو او عا
چی الفت اچولی شی د دوی په زړونوکی ) لهاسالمه سره ( او) دنادارو( مکاتبتانو 
د( غاړوپتتته ) خالصتتتولو( کتتتی او پتتتوروړو او)صتتترفيږی ( د هللا پتتته الره کتتتی او 
)صرفيږی د(  مسافرانو) لپاره چی مال ورستره نته وی ( و ) مقترره کتړی شتويده( 

فريضتته د هللا  لتته )جانبتته () دغومصتتارفو لتتره(و او هللا پتته هر تته  تته پتتوه او  دغتته
 آيت .( -30دحکمت خاوند دی(( ) د توبه سورتو 

حضترت عمتتر)رض( نومتتوړی يهتتودی داهتتل کتتتا  بيوالنتتو پتته ډلتته کتتی ودراوه ) 
سالمی و ص13الخراج  ص  ( .22و وګ : غيرالمسلمين فی المجتمع ا
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ص و دپيغمبر قدرمن صتحابی و لته خپلوګاونت يانو ستره ډيتره عبدهللا بن عمروبن عا
نيکی کوله تتردی چتی خپتل مريتی تته يتی سپار تتنه کولته چتی د قربتانۍ لته غو تی 
 خه  يی يهودی ګاون ی ته ورکړی او خپله دا سپار تنه يی  و و ځلی تکرارولته 

چتتی .( ترهغتته ځايتته 2033. ) ستتنن الترمتتذی و البروالصتتلة عتتن رستتول هللا و ګڼتته 
نومتتوړی مريتتی حيتتران شتتو او لتته ده  ختته يتتی د يهتتودی ګاونتت ی پتته نستتبت د دی 
ځتتتانګړی  مهربتتتانۍ درازپتتته هکلتتته وپو تتتتل عبتهللا )رض( وويتتتل:  پيغمبتتتر)ص( 

و تتردی ځايته د ګاون ی په اړوند سپار تنه کولتهفرمايلی دی : ) جبرئيل به تل ماته 
و ص ص 20و ج ختاری می وکړ هغه به زما وارث وبولی.( )صتحيح ب چی ګومان

039-010. ) 
تاري  دغيرمسلمان اقليتونو) لږه کيو( دحقوقتو د درنتاوی پته اړونتدو خپلومتامورينو 
ته ديومسلمان پاچايو بيساری اوهراړخيزسند په خپلی ترواکمنۍالنتدی ځمکتی کتی 
د شتويهود يانو په هکلته و ثبتت کتړی دی . ستلطان محمتد بتن عبتدهللا د مغتر  پاچتا  

ع کال دفبرورۍ له پن می سره مصادال  2035مه د – 13د شعبان په ق ـه2100د
 دارنګه ليکلی دی :

النو ته می چی دا ليتک يتیالا تته  )ټولوخدمتګارانوو کارکوونکومامورينو او عا
رسيږی فرمان ورکوم د هغه يهوديانو په با  چی زمونږ په ايتالتونو کتی دی دحتق 

د هغتتوی او نتتورو تتترمينځ مستتاوات قايتتل ترازو)تلتته ( و دروی د احکتتامو پتته اړونتتد 
شی تردی چی د هغوی پرهيی يوه باندی يوه  ره شلم ونه شی اوهغوی تته ناخو ته 
امرونرستيږی او حتتق يتی ترپ توالندی نته شتتی او هتيی يولتته دوی اونورو ختته  دی 
پردوی او مالونويی تيری ونکړی او دکس  او کارله خاوندانو  خه دی  د دوی لته 

ه او د دوی د کتتار داجتوری دورکولتتو پته وړانتتدی و کتتاروانخلی و خپلتی خو تتی پرتت
ځکه شلم بهو د قيامت په وره ډيری تاريکۍ )تياری ( له ځان سره ولری . متونږ د 
دوی او نورو په حق کی له شلم کولو ستره موافتق  نته يتو او نته يتی خو تووو ځکته 

و   کی يوخيل دی . نو زمونږ له نظره ټول انسانان له خپلو حقوقو  خه  په برخمنت
که هر وک د دوی پريوه باندی شلم وکړی يتا پتری تيتری وکتړی و متونږ بته يتی د 
  تن تعتالی )ج( پته مرستته مجتازات کتړو. دا موضتوع چتی متونږ وټاکلته او بيتان 
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موکړه و له دی  خه وړاندی بيان شوی او ټاکل شوی وه و خومونږ دزيات بيتان او 
ا نی لپاره چی غواړی پرهغوی شلتم ټينګار په موخه او دهغه کسانو د  توبي  او ګو

وکړی و دا ليکنه موزياته کړه تر ويهوديان زيات امنيت ومومی او هغه کسان چی 
غتتتواړی پرهغتتتوی تيتتتری وکتتتړی و د الزيتتتاتی ويتتتری او ډارستتتره مختتتام  شتتتی .() 

سالمی و ص ص  ( .29-20االقليات الدينيته والحل  ا
رخصلت ) لته غيرمستلمانانو ستره غتوره چتال ډيرولويدي ومنصفو کسانو په دی ست

م تتتری بتترخمن دی و چلنتتد( چتتی پختتوا پتتری مستتلمانان سينګارشتتوی ا او اوا هتت
 . رينووايی : شاهدی ورکړی ده

يانو ستره پته نيکتۍ چتال چلنتد  ) اسپانيا( په  ارونو کی مسلمانانو له مسيح) د اندل 
تثال خپتل بهيتان يتی ختنته  . مسيحيانوهم دمسلمانانو داحساستاتودرناوی کتاوه وکاوه

رغو ه يی نه خوړله .() من روائع حضارتناو ص   .(251کول )سنتول( او دخنزي
ستتتربيره پتتتردی و ډاکترګوستتتتاولوبون د نوروملتونتتتو تتتترمينځ داستتالم د پراختيتتتاد 

 چلکوالی المل له نوروسره د مسلمانانو همدا غوره چال چلند بللی دی .
 

 وايی :
هايته  رو او احستان چتی پرهغته يتی حکتم ڼتيا) شتفافيت( او هغته عتدل ) دسالم بی ن

و په نړۍ کی يی دسالم له پراختيا سره ډيره مرسته وکړه . د ډيرومسيحی کړی دی
ملتونتتتو د مستتتلمانيدو علتتتت پرهمتتتدی ځانګړتياووستتتره تفستتتيراو تحليتتتل کتتتووو لکتتته 
مصتريان چتی د قستطنطنيی د قيصترانو دحکومتت پرمهتال و مستيحی وواو  رنګتته 

. دهيی يوملتت د نته  چی د سالم له بنسلونو سره اشنا شولو پهاسالم کی داخل شول
ه هغته ملتت غالت  ا يتا مغلتو  و پته  مسيحی کيتدلو علتت چتی ستالم يتی منلتی او کت

عر  و ص   .(212همدی پديدی سره تحليل او تفسيرکوو . ( ) حضارة ال
 اتم : د ټولنیزی مرستی حق:

ټولنيزواړتيتتاوو پته پتوره کولتتو ستره پتته خپتل ځتتان ځينتی هيوادونته داړمنتتو کستانو د 
ه  ه چتی بايتد پتری اعتتراال  خوهغ وياړکوی . له شک پرته دا يوه غوره چاره ده . 
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و کی لته نومتوړو هيوادونتد دی چاری په ر تياينه ) تحقق ( وکړو دا دی چی سالم
 .او سازمانونو  خه  مخکی شوی دی

ه دهغه شيانو پته اړونتد چتی  دستالم ديتن يتی دمسلمانواړمنوکستانو په دی ځای کی ب
لپاره برابروی خبری ونه کړوو ځکه دا موضوع زيتاتو  يړنوتته اړتيتا نته لتری و د 
دی لپاره چی زکات يوازی د اړمنوکسانو داړتياوو دليری کولتو لپتاره فترض شتوی 

ځتتای کتتی دټولنيزتتتامين پتته دی ډول کتتی د استالمی دی .خوزمتتونږ خبتتره بتته پتته دی 
 .مانانو دشامليدو په هکله ویټولنی دغيرمسل

ممروع کس  او کار خه دناتوانه کسانو تامينولو که مسلمان  سالمی شريعت و له 
وی يتا غيرمستلمان و د ستالمی دولتتت لته دنتدو  خته بللتتی دی .لته دی کبلته بايتتد دی 
کسانو ته له بيت المتال  خته لګ تت ورکتړل شتی او کته واکتوال مستحقوکستانوته د 

 کی ځن وکړی و ګنهګاربه شی .دی حق په رسولو 
النولته لتوری د غيرمستلمانانو د دی حتق دتيتارولو پته  دسالم تتاري  دخلفتاوو او عا

جملتی امتام ابويوستي ) هکله په خپله سينه کیځالنده بڼی ثبت کړی دی . لته هغتی 
( کتتی پتته يتتوه  روايتتت کتتی چتتی لتته عمتتربن نتتافع او هغتته لتته 203ص وکتتتا  الختتراج

دی چتتی يتتوه وره اميرالمئتتومنين عمتتربن خطتتا  )رض( لتته ابوبکر ختته  راوړی 
يوی دروازی  خه تيرشوچی خلک تری را چاپيرشوی ااو يتو زوړو بتوډا اوړونتد 

 سوالګرسوال ) ګدايی ( کوله .
ووهله او ورته ويی ويل :  حضرت عمر)رض(  دشاله خوا د هغه  نګل 

عمتر)رض(  ) ته لته کتوم اهتل کتتا   خته يتی،( ويتی ويتل: )يهتودی يتم ( حضترت
وويتتل: ) تته شتتي تتته دی کارتتته اړايستتتی يتتی ، ( ويتتی ويتتل : زه اړاوبتتوډا يتتم او لتته 
خلکوځينی غواړم چی د جزيی په ورکړی کی له ماسره مرسته وکړی .( حضترت 
الا  خته ونيتو او کورتته يتی بتوت او لته خپتل کور خته يتی ورتته  عمر)رض( لته

ه ورکړل او بيايی دخزانه دارپستی يتو  توک واستتا وه  او ويتی ويتل : ) ده او د يو 
ده په  يرنوروته  وګوره . په   تن تعالی )ج(ستوګند  کته چيتری دهغته پته ځتوانۍ 
و  کی يی يوازی پريږدوو انصاال  کی يی تری وخورو) جزيه واخلو( او په بوډا ت
به مونه وی کړی .( ) بيمکه همدا خبتره ده چتی صتدقی)زکات صترفيږی(دفقيرانو 
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النو )چتی مقتترردی ( پرهغته )صتدقی د تحصتيل لپتتاره (او لپتاره اومستکينانواو عت ا
دنتتادارو( پتته زړونتتوکی) لتته استالمه ستتره( او) هغوتتته چتتی الفتتت اچتتولی شتتی د دوی

ه الره کتی  مکاتبانود( غتاړو پته) خالصتولو( کتی او پتوروړو او)صترفيږی ( دهللا پت
او)صتترفيږی د( مستتافرانو) لپتتاره چتتی متتال ورستتره نتته وی (و)مقتترره کتتړی شتتويده 

ان( هماغته  -آيت 30(دغه فريضه د هللا له)جانبه() دتوبه سورتو د ژبتاړه ( . )فقيتر
اهل کتابو له ) مستکينانو(  خته دی . حضترت عمتر)رض( لته  مسلمانان دی او دا د

ړی  خه جزيه پورته کړه . ه  يرنورو له غا  ده او د ده پ
ا ) زه دحضترت عمتر)رض( د دی متاجروبکر) دمطلت  روايتت کتوونکی (وايتی:اب

اهدووم او هغه بوډا می پخپله وليد .  ش
امه( کی راغلی دی  دعراق دحيره له خلکوسره دخالد بن وليد په سوله ليک ) صلحن

: 
ه هماغته امتان  )) که چيری   تن تعالی )ج( بری زمتونږ پته نصتي  کتړو هغتوی لت
 ختته چتتی لتتری يتتی بتترخمن دی او هغتتوی د   تتتن تعتتالی )ج( پتته ژمنتته او تتتړون ) 

( کی قرارلتری او ډيرستخت عهتد اوميثتاق چتی لته پيغمبتر)ص(  خته  عهداو ميثاق
اخيستل شويدی و هغوی ته ورکول کيږی هغتوی هتم دارنګته مستووليت لتری او نته 
 ايی له هغه سره نتاغيړی وکتړی . کته چيتری مغلتو  شتول هتم بته پته پراختۍ کتی 

امل  قرارو ه  چی داهل  مه ش ه هغته لری او هر   و دهغوی شتامل بته هتم شتی . پت
شيانو کی چی ورته دستور ورکول کيږی روانده چی مخالفتت وکتړی  لته کار خته 

و يا شتمن چی بيوزله   وک چی له ناروغتيا سره م  شوی وهرناتوانه زوړبوډا يا 
شتوی وی او پورغو تتتونکی يتی ورتتته صتدقه ورکتتوی و دجزيتی لتته ورکولتو  ختته 

هالته چتتی پته دارالهجتتره  او داراستال م کتتی واوستيږی دبيتتت عتاال دی او ترهغتته م
المتتال لتته لتتوری بتته تتتامين شتتی و ختتو کتته لتته دارالهجتتره او داراالستالم  ختته ووتتتلو 
مسلمانان موشي نه دی چی د هغتوی پته کتورنۍ لګ تت وکتړی .( ) کتتا  الختراج 

 (223-222وص ص
ا  )رض( پته شتام کتی ديتو شميرمستيحی  هال چی اميرالمئومنين عمربن خطت کوم م

فرمان يی ورکړچی هغوی تته لته صتدقاتو  خته ورکتړی  جذاميانو تر نګه تيرشوو
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غيرالمستتلمين فتتی   202او مستتتمری دی ورتتته وټاکتتل شتتی . )فتتتوح البلتتدان وص 
سالمی وص  (21المجتمع ا

عمربن عبدالعزيز)رح( و د بصتری عامتلو عتدی بتن ارطتاة تته پته دی متتن يوليتک 
 وليکه :

اونتتته شتتتی کتتتوالی  )هغتتته ډلتتته اهتتتل  متتته تتتته چتتتی بوډاګتتتان او کمتتتزوری شتتتوی دی
کاروکړی و وګوره او دهغوی داړتيا په حق کی ورته مستمری وټاکه .() ابوعبيد و 

 .(221و ابن زنجويهو االموالوص 21االموالو ص
 څښتن تعالی )ج( فرمایی :

و( دهغوکستتانو لتته ) دوستتتۍ( چتتی لتته  ژبتتاړه :) نتته منتتع کت هللا تاستتی )ای مومنتتان
رد ( دين کی اونه يی يی ايستلی تاسی ستاستو تاسوسره يی جنګ نه دی کړی په )کا

لتته کورو ختته ) لتته دی  ختته ( چتتی نيکتتی کتتوئ  لتته دوی ستتره او )چتتی( عتتدل او 
اال کوی له هغوی سره ب عتدل کتوونکی يمکه چی هللا خو وی ) دوستت لتری (ان

 .(آيت -0 –.( ) دممتحنه سورت 
راهبانو ته ورکوله  . له دی املته ځينتو ځينو تابعانود فطرد زکات يوه برخه مسيحی 

 عالمانو هغوی ته دزکات ورکول جايزګڼلی دی . 
په پای کی وايم : نورحقوق هم شته چی پيژندل شوی دی اوما په دی فرضتيی ستره 

و خه صرال نظروکړو لکه : و خه دی و دهغوی له يادول  چی هغه له بديهيات
 دکاراوکس  او سوداګرۍ حق .-1

 داوسيدواو ځای پرځای کيدوحق .-2

 کړی حق .د زده -3

 دفکرد آزادۍ حق-4

 د ټولنيزی آزادۍ حق .-5

د مالکيتتت او داستتی نوروحتتق ) وګ : فقتته االحتستتا  علتتی غيرالمستتلمين و ص -6
 –التتتتاري  الموضتتتوعات  –الحتتتوار االستتالمی المستتتيحی : المبتتتادی  -55- 43ص

ال و ص و 215و استالم والمستاوات بتين المستلمين وغيرالمستلمين و ص 45االهد
و االوضتتتتاع القانونيتتتتة  112-101ان و المستتتتتامنين و ص صاحکتتتتام عقتتتتد االمتتتت
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-11-44-41للنصاری واليهود فتی الدياراستالمية حتتی الفتتح العثمتانی و ص ص
113-212). 

خووړانتتدی لتته دی چتتی قلتتم و قلمتتدان تتته راوګرځتتوم و حتت  کتتوم خبتتره همداستتی 
 تتل نيمګړی ده او پته جتام کتی يتو  تا کی پتاتی دی . دا دی لته قلتم  خته متی وغو

 خپله خبره په دی دوواشارو پای ته ورسوی :
 لومړۍ اشاره :

ه چی په ستالم کتی دغيتر مستلمانانو دحقوقتو پته هکلته وويتل شتولو لته الهتی  هغه  
وحتتی  ختته يتتی ستترچينه اخيستتتی ده چتتی د   تتتن تعتتالی )ج( پتته کتتتا  يتتا داستالم 

 دپيغمبر)ص( په وينا)حديث ( کی راغلی دی .
ه چی وويل شول ثاب ت او تلپاتی حقوق دی چی د قيامتت ترورځتی بته بتدلون هغه  

ه د  تن تعالی )ج( او پيغمبر )ص( حکم دی .  ونه مومی . ځک
 څښتن تعالی )ج( فرمایی :

ژباړه : ) او نته دی ) روا( هتيی متومن ستړی او نته هتيی متومنی  ت ی تته کلته چتی 
هللا او د دغه )هللا ( رسول په يوامرکی داچی وی  اختيارله خپله دوی ته حکم وک

هللا اطاعتت نته کاره هيی ) خالال وی ( اوهر وک چ چی دهللا او درسول دامرپ
کوی او درسول ددغه )هللا ( پت  پته تحقيتق پته  تکاره ګمراهتی ستره ګمتراه شتو.() 

زا  سورت   آيت ( . -03 –داح
کتتوم  تته چتتی وويتتل شتتول هغتته حقتتوق دی چتتی   تتتن تعتتالی )ج( او پيغمبتتر)ص( 

کړی دی او دبمروضعی قوانين نه دی تر تود واکمنتانو اوملتونتو هغوی ته وضعه 
دنظرد تغيير په صورت کی بدلون منتونکی يتا طتالن منتونکی وی و بلکتی دستالم 
ری هغه ابطال يايی رخالال عمتل وکتړی .  احکام دی او هيی کوم مسلمان حق نه ل

قوانينتو لته  خو په تړونونواو نويو نړيوالو اسناد وکی موجود دبمر حقوق د وضعی
جملی  خه دی چی د لزوم په صورت کی ملتت او قتانون جتوړوونکی کتوالی شتی 

 هغه تغيير او يا باطل کړی . 
تردی چی ځينی هيوادونه له دی قوانينوسره دخپلی خو ی عمل کتوی او د نړيوالتو 
قوانينو هغه برخه چی مناس  يی وبولی منی يی او هغه برخه چی مناست  يتی ونته 
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پری پلوی . او هغه مهتال دا چتی ستترهيوادونه او نړيتوال ستازمانونه بولی سترګی 
ممخصتتو هيوادونتتو  پرضتتد دوستتلی پتته  لتته دی قوانينتتواو نړيوالتتو تړونونتتو  ختته د 

 عنوان ګله اخلی .
ه هغی جملی دغيرمستلمانانو حقتوق و د هتيی يتو دی  خو دسالم دشريعت احکام او ل

رزمتان او مکتان کتی د اجترا وړدی او شرايطو په وړاندی نه تسليميږیو بلکی په ه
هر وک که هغه باطل کړی يايی په ترستره کولتو کتی للتی وکتړی و دګنتاه مرتکت  

 کيږی .
 دوهمه اشاره :

ه هغتته  تته  ختته چتتی تيرشتتول کتتوم حقتتوق چتتی پتته استالمی هيوادونتتو کتتی ميمتتت  لتت
غيرمستتلمانان تتتری بتترخمن دی ستتاری بتته يتتی پتته غيتتر مستتلمانو هيوادونتتو کتتی ونتته 

مونږ ته جوت شوو خو کيتدای شتی يتو  توک ووايتی : دی حقوقتو پته تيترو  مومی و
وختونو کی په هغوی پوری اړه پيدا کوله و خو نتن وره پته ستالمی هيوادونتو کتی 
ه ځوا  کی يی بايتد  دغيرمسلمانانو عينی اوضاع و له دی قوانينو سره مخالفه ده . پ

ه هماغتتتووايتتتو : منصتتتي انستتتان وينتتتی چتتتی هغتتتوی تتتترنن ورځتتتی پتتتوری هتتت ه م لتتت
و خه برخمن دی . يرمسلمانان سره لته حتی په ډيرواسالمی هيوادونو کی و غ يګڼ

اوا مونږ له غيرمسلمانانو  خته  غتواړو دی چی اقليت اوقدرت په واک کی لری.
اال وکړی او په حقيقت شاهدی ورکړی  و حتی که په خپل زيان يی هم وی چی ان

   تن تعالی )ج( فرمايی :.
مومنتانو! اوستت تتل پتته اصتاال ستره محکتم والړ)ختاص (هللا لپتتاره  ژبتاړه :) ای 

شاهدان اګرکه دا شاهدۍو ستاسی پرنفستونو وی ) چتی زيتان متو پته کتی وی ( يتا ) 
ممهود لته( غنتی يتا فقيتر الرستاسی (وپه( والدينو)موراو  ممهود عليه او  که دغه ) 

غو  ت ه (ونومته کتوئ دهتوا) ونکی دی پردوی) له ستاستی  ختوی و هللا ډير خير
اال کوئ ) اوله حقه مه تيريږئ ! يا چتی عت کله( متابدنفسانی خواهماتو و چی ان

 آيت ( . -202 –له حقه عدول مه کوئ ( ) دنساء سورت 
پتته استالمی هيوادنتتوکی ميمتتت غيرمستتلمانان پتته اوستتنی وختتت کتتی لتته نتتورو ستتره 

دی کسانو شتاهدی ډيتره دمسلمانانو پرصحيح او سالم چال چلند شاهدی ورکوی . د 
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او له شتميره وتلتی ده . پته دی ځتای کتی يتی د دوه متواردو پته يتادولو بستنه ) اکتفتا( 
 کوو :

ع کتتال دنوامبرپتته پن متته نيلتته  دهيرالتت  ټريبتتون 2990لتتومړی : دمصرمستتيحيانود 
(Herald tribune  الميه خپتره کتړه چتی لته دوه زره  خته ( په خپرونه کی يوه ا

ورځپاڼتته ليکونکتتوو کتارکوونکوو وکيالنتتو و ډاکترانتتو او نوميتتاليو  زيتاتو ليکوالنتتوو
الميته کتی يتی ټينګتارکړی ا  مسيحی شخصيتونو هغه السليک کتړی وه . پته دی ا

 چی :
) پتته حقيقتتت کتتی قبطيتتان پتته مصتترکی خپتتل دينتتی مناستتک پتته خپلواکتته توګتته ستترته 

هم دوستتانه دی رسوی او خپلی کليسا ګانی جوړوی و له مسلمانانو سره يی اړيکی 
او په بمتپړه توګته لته ټتولنی ستره ترکيت  او حتل شتوی دی . ( ) استالم فتی عيتون 

 .(12السويسريين و ص 
ن  دبهرنيوچتارو وزيتر دالمترق االوستص  دوهم : ستلفان شتالوم استرائيل ټبتری د تتو

ع سره مطابق  11/3/1005ق  د ـه 11/5/2515ګڼی و يکمنبه  9011ورځپاڼی و 
ه مرک  ه کی ويلی دی :شپږم م  پ

ن ا((  ))يهتتود پتته عربتتی نتتړۍ کتتی پتته خپلتتو عبتتادتونو کتتی لتته خپلتتواکۍ  ختته بتترخم
 نوموړی زياته کړه :

) موخه می دا ده چی دخپل ژوندانه په اوږدوکی د عربو دحکومت په ستيوری کتی 
ه اوسيدلی دی . دايو تاريخی حقيقت دی .  ا   دلويديځ له مسيحی حکومت  خه خور

ع کتال کتی لته استپانيا  خته وشتړل شتولو يهتود پته 2591يهتود پته  د بيلګی په توګه
اندل  )اسپانيا( کی خپلواک اوسيدل او دعربانوداسالمی حکومتت پته ستيوری کتی 
يتی د يهتتودو ترټولتتو ستتتره تجمتتع تمتتکيلوله . خوکتوم  مهتتال لتته انتتدل   ختته وشتتړل 

تګال  خته شول، هغه وخت چی مسيحيان پرمسلمانانو بريالی شول. له اندل  او پر
غر  اود افريقا شمال هيوادونو ته مهتاجرت  ديهودوله شړل کيدو وروسته  هغوی م

 وکړ. يهودوپه مصرکی په آرامۍ اوسوکالۍ اوغوړيدا کی ژوند کاوه .
) هولو کاست ( چيتری پتيښ شتو، پته اروپتا کتی  بله بيلګه : د يهود سوځولو ناورين 

تالمی حکومتت ترستيوریالنتدی مينځ ته راغی .يهود دخپل تاري  په اوږدوکی دا
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ع کال له جګړی وروستته پتوری دوام 2950په سوکالۍ کی اوسيدل. دی وضعيت د
هاجرت وکړ.(2920درلود . زما کورنۍ په  ن   خه م  ع کی له تو

ه  خه وپو تل : ه هغ  کله چی يی ل
ن  کی له تبعي  سره مت  شتوی هتم ده  )آيا کورنۍ دی د يهودی تو  له امله په تو

) ، 
 ويل:ويی 

ن  کتی فمتار او ستختۍ  ) زه   تن تعالی )ج( ته پناه وړم  په هيی شان سره پته تتو
شتون نه درلود. يهو زما کورنۍ يوه شتمنه کتورنۍ وه او بيلتی ټتولنيزی اړيکتی يتی 

 درلودی .(
کتتتوم مهتتتال چتتتی پتتته ستتتالمی هيوادونتتتوکی ميمتتتت دغيرمستتتلمانانو اوضتتتاع پتتته 

ه  –نانود لږه کيو) اقليت(له اوضاع سره غياسالمی هيوادونو کی له ميمتومسلما  
ه  او  تتته د   پرتلتتته کتتتووو متتتونږ تتتته د دواړو –کیتتتتاري  پتتته تيتتترو وختونتتتونتتتن ور

ر رو انه کيږی  .وضعيتونو ډير توپي
و او پته استپانيا و چتين او) پختوانی ( شتوروی کتی پرمستلمانانو  ته په صليبی جګړ

ن وره په بالکان و روستيه و فلستطين و هنتد او فيليپتين کتی لته مستلمانانو  تيرشول، ن
 سره  رنګه چال چلند کيږی ،

اال و حق ويلو او عتدالت اړمتن )محتتاج( دی . بايتد د  ځوا  و د تامل او تفکرو ان
 ټولوچال چلند دستر  تن تعالی )ج( دا فرموده وی :

ژباړه : ) اونه دی باعتث کتوی تاستی د تمنی ديتوه قتوم پته دی بانتدی و چتی عتدل ) 
اال( به ونت ه کتړئ ( همتدا) عتدل( تقتوی تته ډيرنتږدی دی او وويريتږئ لته هللا ) ان
 آيت( – 0دمائده سورت !( ) نوشلم مه کوئ

 او  تن تعالی )ج( خورا غوره قاضی دی .
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                                                                                                   محمد ناصر حسن زاده
 پيوسته به گذشته

 

  فراز هاي از سيستم قضائي افغانستانفراز هاي از سيستم قضائي افغانستان
 سقوط دعوي استینافي

همواره الزاماً منجر برسيدگي  هي  نظربه تاسي  حقوقي درخواست استيناال خوا
وصدور حكم نمي گردد بلكه مواردي هست كه دعوي استينافي ساقص مي شود اين 

 ي شده است . موارد در ق و او م وم افغانستان به اين شرح پيي بين
بعداز انقضاي ميعاد معينه حق شكايت طرفين ساقص مي شود زيرا اگر  -1

مي از حكم ويا قرار بدون عذر موجه سي روز متوالي  ژوه اال خواه شكايت پ استي
ال خواه محكمه قرار سقوط دعوي استينافي را مي  تر  نمايد به درخواست استين

اال دعوي بايد ت ال خواه نبايد با دهد . چونكه درمحكمه اي استي عقي  شود واستين
تر  تعقي  دوسيه رسيدگي استينافي را بعهده تعويق ب ذارد . بنابراين شرايص  يل 

 براي سقوط دعوي استينافي الزم است . 
 سي روز متوالي استيناال خواه دوسيه اي نسبي خود را تعقي  ننمايد .  -1
ر  تعقي  عذر موجه نداشته باشد .  -1  درت
ال مقابل است -3 اال خواه درخواست صدور قرار سقوط دعوي استينافي ط ي

را از محكمه بنمايد وچنانهه سه شرط فوق باهم جمع ن ردند دعوي استيناال طرح 
مود .   شده ساقص نمي

 مواردي كه درحكم قناعت ضمني تلقي مي گردد :
ال يا محصول محكمه مصالحه  -1 هرگاه محكوم عليه با محكوم له درمصا

 نمايد . 
هلت نمايد . هرگاه محك -1  وم عليه براي تاديه اي دبن از محكوم له تقاضاي م
دراصل موضوع دعواي طرح شده درمحكمه شاكي شكايت ننمايد بلكه  -3

 شكايت او داير به مصارال محكمه باشد ودور محور مذكور بهرخد . 
دعاوي كه نياز به تحديد وتعيين قيمت مدعي به ندارد وبهمين جهت ازقاعده اي 

ماده )تحديد وتعي ق و ا وم و م  استثناًء گرديده بدين  113ين قيمت مدعي به مندرج 
 شرح است: 

 دعوي حق ابرو ويا دعوي احداث ابرو .  -1
 دعوي مسدود نمودن دروازه و كلكين .  -1
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 دعوي تقسيم اموال متروكه .  -3
 حق شفع درجهت اثبات تر  وامتناع ازدعوي .  -1
 ر ازآن . دعوي ارتفاع تعمير همسايه ودرخواست دفع ضر -5
شخح دي ر باشد .  -4  دعوي دفع ضرر مبرز و ناوه كه طرال ساختمان 
 دعوي حفر جويهه جديد ازنهر ممتر  .  -4
 دعوي حفر قنات كه ازاثر حفران به قنات دي ر ضرر وارد گردد .  -0
قح وفاقد اهليت قانوني وغاي  كه مدعي يا مدعي عليه  -9 دعوي اشخاص نا

ها حكم صادر شد  ه باشد . واقع شده وبه ضرر آن
 دعوي حق آبه .  – 14
 دعوي حق مرور .  -11
 دعوي مرور زمان .  -11
ال دولت بوده ونماينده اداره اي قضاياي دولت محكوم عليه  -13 دعوي كه يكط

 قرار گيرد . 
 
 
 

 فرجام خواهي
عامه وفیصله هاي جزائي :   نسبت به فیصله هاي مدني وحقوق 

( را به فرجام 149( تا 154ا و م و م مواد ) نخست الزم به تذكر مي دانم كه ق و 
هاي فوق العاده شكايت از احكام محاكم  ه خواهي اختصاص داده وآن را يكي ازرا
مكيل  تحتاني شناخته است ودرفصل مربوط به آن كه فصل چهارم ق و او م و م را ت
مي دهد و احكام قابل فرجام و موعد فرجام خواهي و قرار صادره و ديوان فرجام 
رسي و ترتي  رسيدگي درمرحله فرجام فوت فرجام خواه قبل از بررسي ديوان 
ق  شده به امرديوان مربوط ستره محكمه و  فرجام رسي و تجديد رسيدگي فيصله ن

ق    ق  واقدام ستره محكمه بعداز ن اعاده محاكمه غرض دوران مجدد وموارد ن
 ت . وفرجامي را درطي موارد ومباحث جداگانه عنوان نموده اس

همانطور كه مي دانيم رسيدگي فرجامي بارسيدگي مرحله ابتدائي ورسيدگي 
فرجام(( بصورت  استينافي بطور كامل فرق دارد و رسيدگي ستره محكمه ))

بازرسي ونظارت درمسايل حكمي وقانوني مربوط به دعوي مطروحه ميباشد 
هيت دعوي وارد گردد  بلكه باي د رسيدگي  كند كه وبهيچ وجه نميتواند ونبايد درما
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قضيه محكمه تحتاني درمخالفت با قانون ياخطا درتطبيق وتاويل آن صادرگرديده 
يانه  وبهمين مناسبت رسيدگي فرجامي مرحله ي سومي از رسيدگي شناخته 

 نميمود .
 استدعاي فرجام وترتیب تكمیل آن

خواهي با تقديم استدعا )) براي شروع مي شود همانطوري كه   عريضه (( فرجام 
خواهي هم   رسيدگي نخستين ويا رسيدگي استينافي استدعا الزم بود براي فرجام 
استدعا الزم است . هرچند كه محكوم عليه به حكم محكمه تسليم نباشد ودرواقع 
ما دامي كه باتقديم استدعا رسيدگي فرجامي را تقاضا نكند به  اعتراض داشته باشد 

ح  اعتراض توجهي مبذول نمي ردد . د ( ق و ا و م و م 154رين زمينه ماده ) م
هائي محاكم واليات و لوي  بصراحت هدايت ميدهد كه فرجام رسي درمورد احكام ن
ولسوالي ومحكمه شهري كابل بنابر استدعاي فرجام خواه توسص ديوان قضاياي 

 مدني وحقوق عامه عملي مي گردد . 
 درمورد استدعا فرجامي نكات چند قابل ياد آوري است . 

شكل استدعاي فرجامي باساير انواع استدعا تفاوتي ندارد والزم است كه  -1
ممخصات ومحل اقامت اصحا  دعوي  متضمن تاري  روز وماه وسال و نام و
خصوصيات حكمي كه نسبت به آن استدعاي رسيدگي فرجامي ازجمله محكمه ي 

الغ آن باشد وماده ) معر براين ( ق و ا و م و م م114صادركننده ي حكم وتاري  ا
خواهي حاوي مطال   يل باشد :   است كه استدعاي فرجام 

حكم محكمه ي  -3-اسم محكمه صادركننده حكم  -1-شهرت طرفين دعوي  -1
الغ حكم محكمه . -1-كه ازآن شكايت صورت مي گيرد   تاري  ا

مود كه استدعاي   الغ ازين جهت الزم به تذكراست كه درنظراول معلوم ن تاري  ا
هلت قانوني تقديم شده يانه ، فرجامي در م خواهي . -5-م  موجبات فرجا

فرجام خواه مكلي است توأم با استدعاي فرجام خواهي خود اصل فيصله خص يا  
اال تجارتي ويا مثني آنرا به محكمه تميز تقديم بدارد .   قرارحكم ابتدائيه واستي

هارعدم قناعت در ي111وبنابر صراحت ماده ) الغ ( ق و ا و م و م اش ل پارچه ي ا
( ق 114حكم نيز فرجام خواهي محسو  مي گردد . استدعاي كه درآن حكم ماده )

و ا و م و م رعايت ن رديده باشد از سوي مقام فرجام رسي مسترد مي گردد ووقفه 
و  نميمود .   ناشي از اين امر درميعاد قانوني وفرجام خواهي محس

ي استينافي حداقل دومرجع مرجع تقديم استدعاي فرجامي مانند مرحله  -1
ق وا و م و م عبارتند از  111و  113است اين مراجع به استناد مواد 
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دفترتحريرات محكمه صادركننده حكم كه مكلفيت دارد فورمه ي فرجام خواهي را 
( ق و او م و م ترتي  نمايد ودفترتحريرات ديوان قضاياي 114برحس  حكم ماده )

هنين موشي است اوراق موضوع وفيصله مدني وحقوق عامه ي ستره محكم هم ه 
ي محكمه ي تحتاني را ازمرجع مربوط مطالبه نمايد وبهمين منوال مرجع 
ال يك هفته اوراق موضوع را  خواهي درواليات مكلي اند درش استدعاي فرجام 

تاخير درارسال اوراق وايجاد ضرر كه به  1رسماً به ستره محكمه ارسال نمايد .
اا عدم رعايت م رات  قانوني فرجام رسي توسص مراجع  يربص بوقوع بپيوندد اس

( ق و ا و ج موقت 41مسئوليت متخلفين را ببار مي آورد . وبموج  ماده )
خواهي به دفتر تحريرات محكمه ي كه حكم مورد  درصورتي كه درخواست فرجام 
اعتراض را صادر نموده سپرده شود دفتر تحريرات بايد آن را با دوسيه مربوط 
وبا تمام اجراآت مربوط با اشياي ضبص شده به ستره محكمه ارسال نمايد ونيز 
اهي به دفتر تحريرات ديوان مربوط ستره محكمه تقديم شده مي  استدعاي فرجام خو
ممكلي براي فرجام  تواند تعدد مرجع استدعا براي آن درقانون پيي بيني گرديده كه 

 ي نيابد . خواه ازلحاش دفتر دريافت كننده استدعا پي
 
 

 احكام قابل فرجام وغیر قابل فرجام
                                                      

هي را در ( ق و  اصول محاكمات مدني مرجع تقديم 130ماده )  1 استدعاي فرجام خوا
مركز كابل ديوان قضاياي مدني وحقوق عامه ي ستره محكمه معرفي نموده 
ه  ومتذكرشده كه در اليات فرجام خواه مي تواند استدعاي خود را به رياست محكم
طرال غير قانع نماينده قضاياي دولت يا  اليت تقديم نمايد ودرقضاياي حقوق عامه

 فرجام خواه  شده مي تواند .  ارنوال مدني هريك  
ودرقضاياي كه طرال دعوي دولت باشد اوراق به اثر شكايت محكوم عليه يا اعتراض 
ه احاله مي گردد .   نماينده ي قضاياي دولت ازطريق اداره مذكور به ديوان ستره محكم

هي:-1 هي ازتاري  ابالغ حكم  مانند شكايت   -موعد فرجام خوا مدت فرجام خوا
هي كه درماده )واستدعاي اس ( ق و او م و م  دوماه مي باشد مدت 151تناال خوا

ماده  هدايت  س   هي ازتاري  ابالغ حكم برح ق و ا و م و م نيز دوماه  134فرجام خوا
ماه مي باشد . هاي امريكا وخاور دور واقنانوسيه سه  مور   تعيين گرديده است ودرك
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منظور ما اين است كه بدانيم آيا تمام احكامي كه ازمحاكم ابتدائي مركز ورياست 
هاي محاكم واليات ومحاكم ولسوالي ها ومحاكم تجارتي ومحاكم خانواده گي 

د واطفال وغيره صادر مي شود قابل فرجام هستند يا اينكه فرجام منوط به موار
خح است واگر منحصر به موارد خاصي است مبناي اين انحصار  مم معين و

ق و ت و ص  11و 22ق و ا و م مدني وماده ) 519و  535و  521چيست ، مواد 
قوه قضائيه وقانون اصول محاكمات تجارتي و ق و ا و ج و جو موقت بداخل ماده 

اند كه دردوقسمت  ( خود تقسيم روشني دراين زمينه ارائه نموده12( وماده )21)
  يل تذكر داده مي شود : 

( تعديل قانون اصول محاكمات تجارتي 139احكامي كه برحس  ماده ) -2
 قانوناً قابل فرجام نمي باشند بمرح زيراند . 

 5000احكام صادره محكمه مرافعه كه محكوم به آن تنها پول بوده وبالغ به  -الي :
 افغاني باشد . 

مرافعه كه بموج  اقرار درحضور محكمه صورت  احكام صادره محكمه -  :
 گرفته باشد . 

احكامي كه مستند براي يك ويا چند مصلح يا حكم بوده وراي مذكور طبق  -ج : 
 مباحث اصطالح وحكميت اين قانون  قاطع شمرده شود . 

ه راكه ق و ا وم مدني  -د : هيچ قراري به تنهائي قابل فرجام خواهي نيست م ر آنه
 ارداده باشد . مجزا قر

ماده ) -1 ارهاي كه مطابق حكم  ( تعديل قانون اصول محاكمات 112قر
م خواهي مي باشد .   تجارتي به تنهائي قابل فرجا

قراري كه محكمه مرافعه درمورد عدم صالحيت رسيدگي بدعوي صادر  -الي :
 مي كند. 

قراري كه محكمه ي مرافعه درمورد عدم اهليت يكي ازاصحا  دعوي  -  :
 در مي كند . صا
ه مرافعه درمورد دعوي وعدم استماع آن صادر ميكند .  -ج :  قراري كه محكم
قراري كه محكمه مرافعه درمورد عدم قبول اعتراض راجع به رد عضو  -د :

 محكمه صادر مي كند . 
ا ماده ) -0 ( ق و ا وج موقت درباره فيصله واحكام 12فرجام خواهي به اسا

وي محكوم عليه متضرر يا  ارنوال مرافعه به پيم اه جزائي محاكم مرافعه ازس
 ستره محكمه به شكل  يل صورت گرفته مي تواند . 
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درصورتي كه حكم محكمه ي مرافعه برخطا درتطبيق يا تاويل قانون بنا  -الي :
 يافته باشد. 

اا ماده ) -  : ا و ج موقت كه ( ق و 1درصورتي كه حكم محكمه ي مرافعه به اس
))داليل وشواهديكه بدون رعايت احكام قانون جمع آوري شده ستچنين ممعرا

 باشد فاقد اعتبار بوده محكمه نمي تواند مستند به آن حكم نمايد (( بنايافته باشد . 
ما ق و ت و ص قوه ي قضائيه احكام وقرار هاي غير قابل فرجام محاكم را  -5 وا

 ( خود اين چنين معرفي مي كند : 22در ماده )
درحال قناعت طرفين دعوي به حكم صادره كه دراين حالت حق شكايت  -الي :

 فرجامي طرفين ساقص شده تلقي مي شود . 
م خواهي . -  :  درحال انقضاي ميعاد فرجا
ز  مدعي به درقضاياي مدني و حقوق عامه واحوال  -ج : درصورتي كه ار

ي  شخصيه تا به دوصد هزار ودرقضاياي تجارتي تا پنجصد هزار افغاني باشد پي
ازاين احكامي كه دردعاوي تا يك صد هزار افغاني صادر مي شد  غيرقابل فرجام 

 شناخته شده بود . 
اهيت جرمي قضيه قباحت يا جنحه ي باشد كه درآن فقص  -د : درصورتي كه م

 مجازات نقدي حكم شده باشد 
 ساير مواردي كه درقانون پيي بيني گرديده است .  -  :
قانون اصول  519و  535و  521غيرقابل فرجام كه در  ساير مواردي – 2

 محاكمات مدني پيي بيني گرديده ازاين قراراست . 
احكامي كه دردعوي حادث درضمن دعوي اصلي صادر مي گردد قبل از  -الي :

 فيصله دعوي اصلي قابل فرجام رسي نمي باشد . 
ه دعوي به محكمه قرارمحكمه واليت مبني برنق  حكم محكمه تحتاني واعاد -  :

هي به ديوان مدني وحقوق عامه ي ستره محكمه نمي  ي مذكور قابل فرجام خوا
 باشد . 

قراروفيصله هاي صادره محكمه ي تحتاني درموارد  يل غير قابل فرجام  -ج :
 رسي است: 

احكامي كه به اقرار صريح ويا ابراء مستند باشد وفرجام خواه فقص  -2
د و منكر باشدوداليل قوي كه وثيقه راممبوه بسازد ازاقراروابراء  حضوري خو

موجود نباشد و موجوديت شهود نفي متواتر برعدم حضور وعدم اقرار ازاين امر 
 مستثني است . 
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خواهي به اثر قناعت طرفين -1 كه شكل رسمي را حاصل نموده  سقوط حق فرجام 
 . باشد

حكم درج وثيقه ي حكمي كه طرفين برضايت خود برقاطعيت حكم  اقرار و -0
 شرعي شده باشد . 

 اجراآت مقدماتي فرجام خواهي
( ق و ا و ج موقت يك سلسله مرات  را تحت عنوان اجراآت مقدماتي 15ماده )

هارگانه ي  فرجام خواهي درقضاياي جزائي مدنظر قرارداده كه حاوي مطال  چ
  يل مي باشد : 

محكمه ي كه  درصورتي كه درخواست فرجام خواهي به دفتر تحريرات -2
حكم را صادرنموده سپرده شود دفتر تحريرات محكمه مكلي است درخواست 
ودوسيه ي مربوط را با تمام اسناد ي كه درمرحله ي اجراآت قبلي تكميل گرديده 
يكجا با اشياي ضبص شده بدون درنگ وتاخير به ستره محكمه ارسال نمايد وكاپي 

ا  راجستر به ثبت برساند  .  درخواست را دركت
ودرعين زمان درخواست فرجام خواهي به دفتر تحريرات ديوان مربوط ستره 
ي  ديوان مربوط دوسيه واسنادي راكه درمرحله  محكمه سپرده مي شود و ان اه رئ
ي اجراآت قبلي بپايه ي آكمال رسيده با اشياي ضبص شده ازمحكمه ي كه فيصله ي 

 مورد اعتراض را صادر نموده مطالبه مي دارد . 
واهي به دومرجع جداگانه  ازبيانات فوق معلوم مي گردد كه درخواست فرجام خ

 همانطوريكه درباره قضاياي مدني تذكر داده شد تقديم شده مي تواند . 
هي را صادرنموده .  – 2  دفترتحريرات محكمه ي كه حكم طرال فرجام خوا
ي را دفترتحريرات ديوان مربوط ستره محكمه كه حكم مورد فرجام خواه -1

 رسيدگي مي نمايد . 
ماده ) -1 ال دوم فقره  ( ق و ا و ج موقت تذكر رفت 15همانطوري كه درپاراگر

ديوان مربوط ستره محكمه درصورت دريافت اعتراض مي تواند ازدفتر محكمه 
مرافعه تقاضا نمايد تا دوسيه واسنادي را كه درمرحله ي اجراآت قبلي تكميل 

حكمه ي كه فيصله مورد اعتراض را صادر نموده گرديده با اشياي ضبص شده ازم
 مطالبه نمايد . 

ال دوم فقره ) ماده )2تبصره : با وجود پاراگر ( 1( قانون مذكور بدرج فقره )15( 
اا نمي شد نمي دانم كه چ ونه قانون زار متوجه  براي ماده مذكور ضرورت احس

 ن رديده است . 
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خواست مكلي است دوسيه وساير ديوان مربوط ستره محكمه بعداز دريافت در-0
اسنادي كه درفقره دوم  كرشده تاري  وساعت جلسه ي قضائي را ازطريق دفتر 

 تحريرات خويي تعيين نمايد . 
الغ مي گردد و  تصميم محكمه توسص پولي  و به متهم فرجام خواه و ارنوال ا

مابه بايد به  ارنوال مستاني ومحكوم عليه درحاليكه استينا الغيه م اهي ا ال خو
 توسص  ارنوالی صورت گرفته باشد سپرده شود. 

دراين صورت بايد درحوزه ي قضائي ستره محكمه تمكيل پولي   -تبصره :
ممابه به اجراأت قانوني متوصل شود .   قضائي بوجود آيد تا درمورد 

دفتر تحريرات ديوان مربوط ستره محكمه مكلي است حداقل پنج روز قبل  -0
الغيه را به محكوم عليه و ارنوال مرافعه ازتاري  انعقاد وجل سه قضائي ورق ا

الغ نمايد .   نيز ا
محكوم عليه و وكيل مدافع و ارنوال حق دارند اسناد را مطالعه واشياي  -5

 ضبص شده را مماهده نمايد . 
اهي  رسیدگي به درخواست فرجام خو

ته و نوشته فقره به بحث گرف 0( ق و ا و ج موقت اين عنوان را بداخل 12ماده )
 است : 

درشروع جلسه قاضي ديوان مربوط  ستره محكمه جريان قضيه را به  -2
طور شفاهي بيان نموده وموارد اعتراض به فيصله ي محكمه مرافعه وداليل 
شكايت را توضيح مي دهد بعداز فرجام خواه اعتراض خويي را به طور شفاهي 

اهاتي كه به نظر او در فيصله وجود دارد وتخلفاتي كه تمريح نموده انتقادات واشتب
ازقانون صورت گرفته است بيان مي نمايدسپ  جان  مقابلداليل خويي را مبني 

ه مرافعه ارائه مي نمايند .    به رد اعتراض يا پمتيباني از فيصله محكم
ي  واعضاي ديوان مربوط ستره محكمه بمنظور  -1 درجريان مباحثه رئ

 مطرح نموده مي تواند . وضاحت بيمتر موضوع سئوالت خويي را 
ي  ديوان جلسه قضائي را درپايان جلسه تر  نموده درمورد قضيه تصميم مي  رئ
ي  ديوان به جلسه ي قضائي مراجعه نموده وحكم را قرائت مي  گيرد و سپ  رئ

 نمايد . 
ي  ديوان مي تواند داليل صدور فيصله را قرائت يابه دفتر تحريرات  -0 رئ

 ديوان مربوط بسپارد . 
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 علی عبدالناصر"مريد" ضاوتيارق

 
 

  ن درحقوق جزا افغانستانن درحقوق جزا افغانستانآآمجازات وانواع مجازات وانواع 
 فصل سوم

ت ها از ديدگاه قانون جزاي افغانستان  طبقه بندي مجازا
هان جرايم را در طبقه بندي هتاي خاصتيو بتا توجته بته  امروز اغل  قانون ذاران ج

در تحوالت جامعه خفت و شدت مجازاتو در نظر مي يرند و مي كوشند تا با دقت 
در ايجاد تناس  بين جرم انجام شده و مجازات مقرر توفيق پيدا كنند و به خصوص 
داده هتتاي جتترم شناستتي نيتتز بتتر وجتتود ايتتن تناستت  تاكيتتد فتتروان دارد. ايتتن گونتته 
ها را اصطالحاً به قانون ذاري عرفي يا موضوعي تعبير ميكننتد تتا از  قانون ذاري 

ري شرعي( وجود دارد تفكيتك شتود. در جامعته متا كته جوامعي كه در آن )قانون ذا
قوانين شترعي حتاكم استت ميتتوان نتوعي دوگتان ي در تمتريع مجتازات هتا ديتد: از 

برختتي مجازاتهتتا تغييتتر ناپتذير انتتد و در هتتر شتترايطي اجتترا ميمتتوندو و از  يتک ستتو
هاي  م هستند كه قابليت تغييتررا دارنتد. كته بيمتترتاكيد بنتده هتهم سوي دي ر مجازات

در اين بحث بر اين نوع مجازات ها است. اما قبتل از اينكته طبقته بنتدي جتزا هتا را 
از ديدگاه قانون جزاي افغانستان به بررسي ب يريم الزم است تا تبصره كوتاهي در 

اها در فقهاسالمي( داشته باشيم.  2مورد ماده   قانون جزاي افغانستان )تصنيي جز
ستتان فقته حنفتي شتريعت ستالمي يكتي از منتابع مطابق متاده يتك قتانون جتزاي افغان

هار نوع حدودو قصاصو ديت  اها به چ اها است. در فقه حنفي جز تعيين جرايم و جز
ي از قبيتتل اعتتدامو  و تعزيتترات تقستتيم ميمتتود. مجازاتهتتاي حتتدي شتتامل انتتواع مختلتت
سن سار )رجم(وشالق )تازيانه(و تبعيدو قطع يد وغيره است. اين مجازات ها براي 

 ايمي مانند زناو نوشيدن شرا و قطاع الطريقیو قذال وحد سرقت است. جر
قصاص به دو نوع قصاص نف  و قصاص عضو تقسيم ميمود. در تطبيق قصاص 
اصتتولي متعتتددي ماننتتد تستتاوي ميتتان افتترادو مماثلتتت و يتتا برابتتري ميتتان جنايتتت و 

 قصاص وغيره رعايت مي ردد. 
ص يتا در صتورت تراضتي طترفين ديت مالي است كه در صورت عدم امكان قصا

به جاي قصاص و يا در مواردي كه بطور كل امكان اجراي قصاص وجود نتداردو 
 به عوض جنايت به مجني عليه يا اولياي او پرداخته ميمود. 
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زاهايي هستند كه تعيتين آنهتا و نيتز تعيتين جترايم ممتمول آنهتا بتر عهتده  تعزيرات ج
فغانستتتتان و نيتتتز برختتتي دي تتتر از قاضتتتي استتتت. لتتتيكن در قانون تتتذاري جزايتتتي ا

كمورهاياسالميو دولت يتا )قتوه مقننته( نستبت بته تعيتين انتواع جترايم و جزاهتاي 
تعزيتتري اقتتدام كتترده استتت.كه قتتانون جتتزاي افغانستتتان مصتتداق بتتارز قتتانون جتتزاي 
تعزيري است كه بصورت عموم و ميتوانيم جزا هاي تعزيري را از سه ن تاه يعنتي 

ز حيث ارتبتاط و از حيتث موضتوع و يتا نوعيتت صتدماتي از حيث شدت و خفتو ا
كه توسص جزا وارد مي ردد را از ديدگاه قانون جزاي افغانستان تصنيي نمائيمو كه 
اينك هر يك از اين  تصانيي را طي سه مبحث جداگانه به بررسي مي يرم. اما قبتل 

ن هيچ جزايي كه خ ال كرامت از وارد شدن به آن شايان  كر است كه در افغانستا
قتتانون اساستتي  19انستتاني باشتتد قابتتل تطبيتتق نمتتي باشتتد كتته ايتتن موضتتوع طتتي متتاده 

افغانستتان چنتتين آمتده استتت"تعيين جزايتي كتتهتالال كرامتتت انستاني باشتتدو ممنتتوع 
هارم قانون جزا نيز  چنين پتيي  ماده چ مهنين اين موضوع در فقره دوم  است". و ه

خالال  كرامت انساني باشد جواز ندارد".  بيني گرديده است: "تعيين جزايي ك
اها بر حس  شدت و خفت   مبحث اول: تصنيي جز

عروال تترين تصينيوتقستيم جزاهتا بته قبتاحتيو جنحته اي و جنتايتي  در اين مورد 
است. اين تقستيم مبنتاي تقستيم بنتدي جترايم در قتانون جتزاي افغانستتان واقتع شتده و 

 بر آن است. قانون جزاي افغانستان ناشر  13الي  10مواد 
 

زاهاي قباحتي:   الي: ج
زاهايست كه به ارتباط جرم  طوري كه از نام آن فهميده ميمود عبارت از آن نوع ج
قباحت تطبيق مي ردد. يعني هرگاه براي جرم قباحتي در مقررات جزايتيو جزايتي 

اهد بود. چنانهته متاده  زاهاي قباحتي خو  13در نظر گرفته شودو آن جزا از جمله ج
جزاي افغانستان در اين باره چنين صتراحت دارد: "قباحتت جرمتي استت كته قانون 

ه هتزار افغتاني  15مرتك  آن به حب  از  ساعت الي سه ماه يا جتزاي نقتدي التي ست
 محكوم گردد". 

هاي قباحتي عبارت اند از:  بناًء جزا
 افغانی .  0000جزاي نقدي 

 ماه.  0ساعت الي  15حب  از 
اليمتتترين جزاهتتاي پتتيي بينتتي شتتده در قتتانون جتتزاي ايتتن جزاهتتا از ستتبكترين و 

 افغانستان ميباشد. 
اهاي جنحوي:    : جز
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جزاي هاي جنحوي هم طوري كه از نام آن پيداستت عبتارت از جزاهتايي استت كته 
ه ماده  قانون جتزاي افغانستتان در  12در رابطه به جرم جنحه تطبيق ميمود. چنانه

ه مرتكت  آن بته حتب  بتيي از اين باره چنين صراحت دارد: "جنحه جرم ي است ك
 سال يا جزاي نقدي بيي از سه هزار افغاني محكوم گردد". 2سه ماه الي 

هاي جنحوي عبارت اند از:  بناًء جزا
 جزای نقدي بيي از سه هزار افغاني. 

 سال.  2ماه الي  0حب  بيي از 
ي ت اهاي جنايتي خفي زاهاي قباحتي شديدتر و از جز اها از ج  ر ميباشد. اين نوع جز

اهاي جنايتي:   ج: جز
كا   زاهايي است كه بعد از ارت زاهاي جنايتي عبارت از ج مجازات هاي جنايتيو ج
جتترم جنايتتتو تطبيتتق مي تتردد. بتتدين معنتتي هرگتتاه بتتراي جتترم جنايتتت در مجموعتته 
قتتوانين جزايتتيو مجتتازاتي پتتيي بينتتي شتتده باشتتد آن جتتزاو از جملتته جزاهتتاي جنتتايتي 

قتانون جتزاي افغانستتان در ايتن بتاره چنتين صتراحت  15اده خواهد بتود. چنانهته مت
ك  آن بته اعتدام يتا حتب  دوام و يتا حتب  طويتل  دارد: "جنايت جرمي است كه مرت

 محكوم گردد".
ها عبارت اند از:  بناًء اين جزا

 سال بيمتر نباشد. 22سال كمتر و از  2حبسي كه از 
 سال.  10الي  23حب  از 

 اعدام. 
زاهاي جنايتي نميمود يعني در جرايم جنايت جزاي نقتدي  البته جزای نقدي شامل ج

هاي پيي بيني شده در  ها از شديدترين مجازات تطبيق شده نمي تواند. اين نوع مجازات
 قانون جزاي افغانستان ميباشد. 

ياد آوري اين نكته ضروري است كه مبناي طبقه بنديهاي ياد شده در قوانين جزايي 
اي رايج در كمور هاي دي تر و بخصتوص فرانسته و بلژيتك كمور ما طبقه بندي ه

بوده كه تاثير فراواني نه تنها در افغانستان بلكه در غالت  كمتورها بتر قانون تذاري 
ي داشته است.   هاي مختل

ها  مبحث دوم: تصنيي جزاها بر اساا ارتباط آن
 جزاهتتا از حيتتث ارتبتتاطي كتته بتتين ختتود آنهتتا وجتتود دارد را متتي تتتوان بتته ستته نتتوع

 اصليو تبعي و تكميلي تقسيم كرد:
زاهاي اصلي:   الي: ج
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ماننتتد اعتتدام  1جتتزاي اصتتليو پاستت  يتتا واكتتني اصتتلي قانون تتذار بتته يتتك جتترم استتت.
هاي اصلي در حقوق كليه جوامعو از جمله حقوق افغانستانو  براي قتل عمد. مجازات
ا ابتتزار اساستتي عكتت  العمتتل جزائتتي استتت كتته ممكتتن استتت بتته تنهتتائي يتتا همتتراه بتت

مجتتازات هتتاي تكميلتتي يتتا تتميمتتي متتورد حكتتم قتترار گيتترد. بتتدين معنتتي كتته جزاهتتاي 
زاهاي عمده و اساسي بودهو كه براي تطبيق آن نيازي به تطبيتق جتزاي  اصلي از ج

 دي ري نيست بلكه بطور مستقل حكم و تطبيق شده مي تواند. 
پتيي بينتي در واقع مجازات اصلي مجازاتي است كه قانون ذار براي جترم معيتينو 

نمتتوده و مستتتقيماً متتورد حكتتم قتترار مي يتترد.اين مجتتازاتو ضتتمانت اجتتراي ختتاص 
اوامر و نواهي قانون جزايي است و اجراي آن مستلزم صتدور حكتم قطعتي محمكته 
است كه ضمن آنو مجازات از نظر نوع و مقدار و مدتو تعيين شتده باشتد. مطتابق 

زاهاي  91ماده   اصلي عبارت است از:قانون جزاي افغانستانو انواع ج
 اعدام

 حب  دوام
 حب  طويل

 حب  متوسص
 حب  قصير
 جزاي نقدي

ممتخح  222الي  90مواد  قانون مذكور مدت و كيفيت هر كدام از اين جزا هتا را 
هر يك را به بررسي مي يريم:  كرده است كه  يالً 

 205اول: جزاي نقدي: كيفتر جتزاي نقتدي بته عنتوان مجتازات اصتلي مطتابق متاده 
نون جتزای افغانستتان عبتارت استت از:"مكلتي ستاختن محكتوم عليته بته پرداختت قتا

ها به خزانه دولت".   مبلغ محكوم ب
دوم: حتتب  قصتتير: يكتتي دي تتر از انتتواع جزاهتتاي اصتتلي حتتب  قصتتير استتت و كتته 

ماده  قانون جتزاي افغانستتان:"حب  قصتير عبتارت از زنتداني ستاختن  201مطابق 
ال دولتت بته ايتن منظتور تخصتيح يافتته  محكوم عليه در يكي ازمحاب  كته از طت

 است. 
 ساعت كمتر و از يك سال بيمتر نميباشد". 15مدت حب  قصير از 

ماده محكوم عليه به حب  قصير مكلتي بته انجتام  مهنان مطابق فقره سوم همين  و ه
 هيچ گونه كاري نمي باشد. 

                                                      
همان اثرو ص     252.1داكتر حسين غالميو 
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وستتص قتتانون جتتزاي افغانستتتان:"حب  مت 202ستتوم: حتتب  متوستتص: مطتتابق متتاده 
ال دولتت بته  عبارت از زنداني ساختن محكوم عليه در يكتي از محابستي كته از طت

 اين منظور تخصيح يافته است.
 سال بيمتر نمي باشد." 2مدت حب  متوسص از يك سال كمتر و از 

ه محكوم عليه به حب  متوسص مطابق فقره سوم همين متاده مكلتي بته اجتراي  چنانه
الحي ميباشد كه در قان  ون مربوط به محاب  پيي بيني شده است. كارهاي ا

هارم: حب  طويل: حب  طويل مطابق ماده  قانون جزاي افغانستتان عبتارت  200چ
ال دولتتت بتته ايتتن  از:"زنتتداني ستتاختن محكتتوم عليتته در يكتتي از محابستتي كتته از طتت

يح يافته استت بتراي متدتي كته از  ستال بيمتتر  22ستال كمتتر و از  2منظور تخص
 نباشد". 

ي به انجام كارهاي مطابق فق ره سوم همين ماده نيز محكوم عليه به حب  طويل مكل
الحيو كه در قتانون مربتوط بته محتاب  پتيي بينتي شتده استت متي باشتد. امتا در  ا

سال ي را تكميل  30فقره سوم متذكره چنين پيي بيني شده كه اگر محبوسي كه سن 
ي نمي الحي هم باشد مكل  باشد.  كرده باشد به انجام كار گرچه ا

پنجم: حتب  دوام: ايتن نتوع حتب  نيتز بته عنتوان يكتي از انتواع جتزاي هتاي اصتلي 
قانون جتزاي افغانستتان عبتارت استت از:" زنتداني ستاختن محكتوم  99مطابق ماده 

ال دولتت بته ايتن منظتور اختصتاص يافتته استت  عليه در يكي از محابسي كه از ط
 سال". 10تا  23براي مدت 

ه محكوم عليه به حب  دوام نيز مطابق فقره سوم همتين متاده مكلتي بته انجتام  چنانه
الحي كته در قتانون مربتوط بته محتاب  پتيي بينتي شتده استت متي باشتد  كارهاي ا

 سال ي را تكميل نكرده باشد.  30بمرط اينكه سن 
هاي اصلي مطابق ماده  شمم: اعدام: اعدام به عنوان شديدترين نوع از انواع مجازات

انستتان عبتارت استت از:"آويختتن محكتوم عليته بته دار تتا وقتت قانون جزاي افغ 90
 مري". 

زاهاي تبعي:   : ج
گاهي قانون ذار عتالوه بتر مجتازاتي كته بتراي يتك عمتل مجرمانته پتيي بينتي كترده 
است با توجه به نوع جرم ارتكابي و اهميت آنو مجازات دي تري هتم تعيتين ميكنتد. 

بتر حست  متورد متي نامنتد. جزاهتاي اين مجازات اضافي را تبعي و گتاهي تكميلتي 
قانون جزاي افغانستان عبارت از:"مجازاتي است كه بتاالي  221تبعي مطابق ماده 

محكوم عليه به حكم قانونو بدون اينكه در حكم تصتريح گترددو تطبيتق ميمتود". بته 
زاهايي مي باشد كه بطور مستقل تطبيتق ن رديتدهو  زاهاي تبعي آن نوع ج عبارتي ج
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اها تابع بلكه در پهلو زاهاي اصلي تطبيق مي ردد. بدين معني كه تطبيق اين جز ي ج
راهاي اصلي ميباشد.   تطبيق ج

ها )ضميموي( ياد ميكردند يعني اين كه ايتن  ها را بعضاً بنام جزا در گذشته اين جزا
زاهاي اصلي ميباشد. براي تطبيتق ايتن جزاهتا ضترور  زاها در حقيقت ضميمه  ج ج

د آن را تصتتريح نمايتتد.يعني ضتتروري نميباشتتد كتته نيستتت كتته محكمتته در حكتتم ختتو
محكمه در حكم خود تصريح نمايد كهعالوه بر جزاي اصليفالن نوع جزاي تبعي 
نيز بايد در مورد مجرم تطبيق گرددو بلكه جزاي تبعي بدون حكم محكمه خود بخود 

هتتاي اصتتلي تطبيتتق مي تتردد. متتثالً نظتتر بتته متتاده  قتتانون جتتزاي  220در پهلتتوي جزا
انستان هرگاه شخصي كه به حتب  دوام يتا حتب  طويتل بتيي از ده ستال محكتوم افغ

گردد عتالوه بتر تطبيتق جتزاي اصتلي ختود بته ختود از حقتوق و امتيتازات  يتل نيتز 
 محروم مي ردد:

 مأموريت دولت. 
 .خدمت در اردو

ه هاي واليتي و محلي  .عضويت پارلمانو شاروالي هاو جرگ
 .أي دهندهسهم گيري در انتخابات به حيث ر

ه هاي دولتي اعم از داخلي و خارجي   .استعمال عناوين و تعليق نمان
ها ر هيأت مديره شركت ها و بانك   .عضويت د

الت و دعاوي  .وصايتو قيموميت و وكالت در معا
الت در مدت محكوميت هادت در عقود و معا  .ش

ال دولت.   عقد قرارداد با دواير دولتي و يا كس  امتيار از ط
اح   ه هاص جالت و روزنام  .امتيازو مدير مسوول و رياست هيأت تحرير 

و امال  در مدت محكوميت به استثناي وقي و وصيت  .اداره اموال
به هر تقدير مجازات تبعي از آثار مترت  بر محكوميت جزايي است و هيچ گاه در 

 . 1حكم محكمه قيد نمي شود
وميت از اداره و تصترال در امتوال اين قانون محر 225البته مطابق فقره اول ماده 

در حالت ضرورت به اجازه محكمه موقتاً مرفتوع شتده ميتوانتد و مطتابق فقتره دوم 
ماده هتر نتوع تعهتدي را كته محكتوم عليته بتدون اجتازه محكمته بته عمتل آورد  همين 
مهنتان  . ه صحت و عدم صحت آن موقوال به اجازه محكمته متذكور شتناخته ميمتود

نون محكمه مي تواند به اساا مطالبه محكوم عليه به حتب  اين قا 222مطابق ماده 
القته بتراي اداره و  ح  ي دوام يا حب  طويل بيي از ده سال يتا حتارنوال و يتا شتخ

                                                      
همان اثرو ص دكتر مح    223.1مد علي اردبيليو 
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مهنان مطابق فقره اول ماده  اين قانون  223سرپرستي اموال وي قيم تعيين نمايد. ه
قوق و امتيازات شخصي كه به جزاي اعدام محكوم مي ردد تا زمان تنفيذ حكم از ح

 اين قانون محروم شناخته ميمود.  220ماده  22الي  2فقرات 
زاهاي تبعي باالي محكوم عليه الزامي و اجباري است هاي تبعي  1ج هدال جزا بناًء 

اكثتراً بيمتتر ا يتتت مجترم بتتوده و در آن كمتتر اصتتالح مجتدد مجتترم در نظتر گرفتتته 
 ميمود.  

زاهاي تكميلي يا تتميمي:   ج:ج
هايي گفته ميمود كه به مجازات اصلي افتزوده ميمتود مجازاته اي تتميمي به مجازات

هايي مورد حكم محكمه قترار  ردد هيچ گاه به تن و عالوه بر اينكه بايد در حكم  كر گ
زاهاي 2نمي گيرد. زيرا مجازات مذكور بايد مجازات اصلي را تكميل كند . يعني ج

هاي تبعيو بطور م ستقل و مجتزاء تطبيتق ن رديتدهو بلكته تكميلي نيز عيناً مانند جزا
زاهاي اصلي تطبيتق مي تردد. بته عبتارت دي تر جتزاي تكميلتي جزايتي  در پهلوي ج
است كه باالي محكوم عليه به حكم قتانون تطبيتق ميمتودو لتيكن تطبيتق آن منتوط بته 

 . 3تصريح در حكم محكمه است
زاهاي تكميلي عبارت  221مطابق ماده   است از:قانون جزاي افغانستان:" ج

 محروميت از بعضي از حقوق و امتيازات. 
 مصادره.

 نمر حكم. 
محروميتتت از بعضتتي حقتتوق و امتيتتازات: محكمتته بتتا توجتته بتته جتترم ارتكتتابيو  -:2

شخصيت مرتك  و اوضاع و احوالي كه جترم در آن واقتع شتده و بتراي جلتوگيري 
مجازاتهتا  از ارتكا  دوباره جترمو متي توانتد بعضتي از محروميتت هتا را بته ستاير

قتانون جتزاي افغانستتان:" محكمته متي  220بيفزايد. چنانهته مطتابق فقتره اول متاده 
توانتد هن تام حكتتم بته حتب  طويتتل التي ده ستال يتتا حكتم بته حتتب  متوستص تالوه بتتر 

التي  2جزاي اصلي جرم شخح را از بعضي از حقوق و امتيازات منتدرج فقترات 
ماده  22 ممروط بر اين كه متدت محروميتت اين قانون محروم سازدو  220مندرج 

 از يك سال كمترو از سه سال بيمتر نباشد".
ايتن قتانون قترار  يتل متي  220حقوق و امتيازات مندرج فقرات يك الي يتازده متاده 

 باشد:  
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 مأموريت دولت. 
 خدمت در اردو.

ه هاي واليتي و محلي.  عضويت پارلمانو شاروالي هاو جرگ
 رأي دهنده.سهم گيري در انتخابات به حيث 

ه هاي دولتي اعم از داخلي و خارجي.   استعمال عناوين و تعليق نمان
ها.  ر هيأت مديره شركت ها و بانك  عضويت د

الت و دعاوي.  وصايتو قيموميت و وكالت در معا
الت در مدت محكوميت. هادت در عقود و معا  ش

ال دولت.   عقد قرارداد با دواير دولتي و يا كس  امتيار از ط
ه ها. صاح  جالت و روزنام  امتيازو مدير مسوولو رياست هيأت تحرير 

و امال  در مدت محكوميت به استثناي وقي و وصيت.  اداره اموال
مصادره: مصادره عبارت است از ضبص تمام يا قسمتي از اموال محكتوم عليته  -:1

واند قانون جزاي افغانستان:" محكمه مي ت 229. مطابق فقره يك ماده 1به نفع دولت
در مواردي كه قانون مصادره را به حيث جتزا پتيي بينتي نكترده باشتد بته مصتادره 
كا  استتعمال گرديتده و يتا بته قصتد  اشيايي كه از ارتكا  جرم بدست آمده يا در ارت
استعمال در ارتكا  جرم تهيه شده باشد حكم نمايد". چنانهته در فقتره دوم ايتن متاده 

جه حقتوق غيتر را كته صتاح  حستن نيتت باشتد آمده كه:"حكم به مصادره به هيچ و
 خالل نمي نمايد".

نمتتر حكتتم: نمتتر حكتتمو از جملتته جزاهتتاي تكميلتتي بمتتمار متتي رودو كتته ايتتتن  -:0
قتانون جتزاي افغانستتان چنتين پتيي بينتي گرديتده  210موضوع طي فقتره يتك متاده 

ه  ارنوال نمر حكتم ر اا صوا  ديد خود ويا مطالب ا است:"محكمه مي تواند به اس
در فيصله تصريح نمايد". كه البته نمر حكم هم مطابق فقره دوم همتين متاده تتا قبتل 
از قطعي شدن حكم جواز نتدارد. مطتابق فقتره ستوم متاده متتذكره:"در جترايم قتذالو 
توهين و دشنام موافقت مجني عليه در افماء و نمر حكم حتمي مي باشد". و مطابق 

ذال رم همتتين متتاده:" هرگتتاه جتترم قت و تتتوهين و دشتتنام از طريتتق وستتايل فقتتره چهتتا
مطبوعاتي صورت گرفته باشد محكمه به نمر آن با رعايت حكم فقره سوم اين ماده 

 توسص عين وسيله حكم مي نمايد. 
در صورت امتناع يا تعلل بدون عذر معقتول از نمتر حكتم متدير مستوول بته جتزاي 

 هزار افغاني نباشد محكوم مي ردد". 20نقدي كه بيي از 
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ماده  بنابر قتانون جتزاي افغانستتان:"جزاي تكميتل بعتد از  220اين مطابق فقره دوم 
تطبيق جزاي اصلي و يا انقضاي آن به هر سببي كه باشد تنفيذ مي ردد". و صتدور 
دال از تطبيتق ايتن نتوع  حكم به جزاهتاي تكميلتي بتراي محكمته اختيتاري بتودهو و ه

الح و تربي زاهاي تبعي ببيمتر ا ك  ج  ه مجدد مجرمين ميباشد. مجازاتها برع
زاهاي تبعتي و تكميلتي متي تتوانيم برشتماريم ايتن   ت هايي كه بين ج همترين تفاو از م

 است كه:
هتاي تكميلتي حكتم محكمته ضتروري متي باشتد و بتدون حكتم   اوالً: براي تطبيق جزا

زاها تطبيق شده نمي تواند درحالي كه براي تطبيق جتزاي هتاي تبعتي  محكمه اين ج
ح آن در حكم محكمه نيست يعنتي ضتروري نمتي باشتد كته محكمته در نياز به تصري

زاها را تصريح نمايد.  حكم خود اين نوع ج
هاي تكميلي بيمتر اصتالح و تربيتت مجتدد مجترم   هدال از تطبيق جزا ثانياً: اين كه 

هدال از تطبيتق جزاهتاي تبعتي بيمتتر ا يتت مجترم بتوده و در آن  است در حالي كه
الح مجدد مجرم   در نظر گرفته ميمود.كمتر ا

هاي تكميلي براي محكمته اختيتاري استتو در حتالي   ثالثاً: اينكه صدور حكم به جزا
زاهاي تبعي باالي محكوم عليه الزامي و اجباري است  .     1كه تطبيق ج

اها از نظر موضوعي كه مجازات به آن لطمه مي زند  مبحث سوم: تصنيي جز
ها به اعتبار موضوع يا حقي است كته مجتازات بته  يكي دي ر از تقسيم بندي مجازات

ها مي شود.   آن صدمه مي زند و يا متوجه آن
آسي  هايي كه به علت ارتكا  جرم و به حكم قانون بر مجرمان تحميل ميمودو بر 
حس  مورد ممكن است متوجته جستم و جتانو ستالمت بتدني محكتوم و يتا آزادي و 

زاها را از نظر موضوع حيثيت او و يا حقوق و دارايي محكوم شود. ب دين لحاشو ج
يا حقي كه مجتازات متوجته آنهتا متي شتودو و طبيعتتاً بته آنهتا صتدمه ميزنتد يتا بهتتر 
زاها منجر به تطبيق كدام ممقت يا اعمتال كتدام محتدوديت بتر  ب وئيم حس  اينكه ج

ي   يل تقسيم بندي و بررسي مي كنيم:   مجرم مي شوند به ترت
هاي بدني  مجازات

هاي  سال  آزادي مجازات
هاي محدود كننده آزادي  مجازات

هاي سال  حق  مجازات
هاي مالي  مجازات

هاي لطمه زننده به شهرت   مجازات
                                                      

همان اثرو ص     1. 253دكتر حسين غالمو 

ACKU



 قضاء مجازات وانواع آن در حقوق جزاء افغانستان
  

 
62 

 

هاي بدني:  الي: مجازات
مجازات بدنيو عبارت از صدمه ايست كه به علت ارتكا  جرم و به حكم قانون به 
 جستتم و جتتان مجتترم وارد ميمتتود. ماننتتد اعتتدامو قصتتاص نفتت و قصتتاص يكتتي از

 . 1اعضاي بدو شالق زدنو صل  و رجم
ه هنوز دولت  از ن اه تاريخي جزاي جسماني اولين جزائيست كه در ابتداو زماني ك
هاي بوجتود نيامتده بتود و ستاير انتواع جزاهتا هنتوز شتناخته نمتده بتود در آن ادوار 
ها جزاي جسماني داراي اشتكال متنتوع  باالي افراد تطبيق مي رديد. بناًء در گذشته 
تالحات  ما به مترور زمتان ا بوده و به شكل بسيار بي رحمانه آن تطبيق مي رديد ا
قابتل الحظته اي در ستاحه جتزا صتورت گرفتته و انتواع جزاهتاي دي تر نيتتز روي 

 كار مي آيد. 
الي مجازاتهتاي بتدنيو كيفتر اعتدام استتو كته موجت  ستل  حيتات از محكتوم  حد ا

وايتل قترن هجتدهم تحتت تتاثير افكتار و عليه خواهد شد. مجتازات اعتدامو گرچته از ا
انديمه هاي بمر دوستانه حقوقداناني چون بيكاريا به شدت مورد انتقاد قترار گرفتته 
هاي بدني قترار  رأا فهرست عمومي مجازات ام هنوز در  استو با اين همه كيفر اعد
و  هاي كهنه و خمتن و تتوأم بتا  دارد. قانون ذاران سعي ميكنندتا با كنار گذاشتن ر

كنجه اعدامو وسيله و طريقه بي رنج تري مانند استفاده از گيوتن را براي اجتراي ش
. بدين ترتي  آهستته آهستته جزاهتاي جستماني از بتين رفتته و ي انته 2اين حكم بيابند

جزاي جسماني كه آن هم در بعضي از كمورها تا هنتوز  بتاقي مانتده استت عبتارت 
ي جزا هتتاي جستتماني دي تتر كتته تتتا هنتتوز در از جتتزاي اعتتدام ميباشتتد. بنتتاًء در رديتت

ال همتين جتزاي اعتدام  بعضي از كمور هاياسالمي مرعي االجراء استت متا صت
 را مطالعه مي نمائيم. 

ي   اعتدام: اعتدام عبتتارت از ازالته حيتتات محكتوم بته استتاا حكتم محكمتته و تأييتد رئتت
هكتتاران پيمتتينه ديرينتته د هتته قتتبالً نيتتز متتتذكر شتتديم كتته ستتل  حيتتات بز ر دولتتت. چنان

رد هنوز هم بمر نتوانسته است براي فرو نماندن آتي  تاري  حيات اجتماعي بمر دا
اا فطتتري استتت جتتاي زين مناستت  دي تتري بتتراي ايتتن  كينتته تتتوزي ختتود كتته احستت
ز هم اين مجتازات را پتاره اي از كمتور هتا از جملته كمتور  مجازات پيدا كند و هنو

ه مطابق ما قانون جزاي افغانستان  90ده ما برسميت شناخته و اجرا مي كنند. چنانه
اعدام چنين تعريي گرديده استت:" اعتدام عبتارت استت از آويختتن محكتوم عليته بته 

مري".  دار تا وقت 
                                                      

همان اثرو    520.1ص  دكتر محمد صالح وليديو 
  2. 520همان كتا و ص  

ACKU



 قضاء مجازات وانواع آن در حقوق جزاء افغانستان
  

 
63 

 

در اينجتتا از  كتتر تاريخهتته اعتتدام ختتودداري متتي كنتتيم زيتترا در فصتتل اول بطتتور 
ي اعتدام در عصتر كنتوني و  ال در زير به طترق مختلت مفصل  كر گرديد و ما ص

 ي اعدام مي پردازيم: نقد و بررس
ي اعدام در عصر كنوني: طرق اجراي مجازات اعتدام در كمتورهاي  - طرق مختل

مختلي با هتم متفتاوت استت. در برختي از كمتورها ايتن مجتازات از طريتق بته دار 
آويختن مجرم انجام ميمود نظير: افغانستانو ايران وان لستان. در بعضتي دي تر از 

از يا برق به مرحله اجرا گذاشتته ميمتود. متثالً در پتاره ممالك دنيا اعدام به وسيله گ
اي از ايتتاالتو ايتاالت متحتتده امريكتتاي شتتمالي بوستتيله صتتندلي برقتتي و در بعضتتي 
كمورها نظيتر  دي ر بوسيله خف ي با گاز صورت مي يرد. ولي در برخي دي ر از 

ها بوسيله گيتوتين اجترا ميمتود . چنانهته فرانسهو اعدام محكومين با جدا كردن سر آن
ماده  مجموعه قوانين جزايي فرانسه اين موضوع چنين تصتريح گرديتده  21مطابق 

ه مري بايد سر  بريده شود." :" هر محكوم ب  است كه
ر هر حالو چنين به نظر ميرسد وسيله اي كه فوريت و سرعت آن در خاتمه دادن  د

كتم اعتدام به حيات محكوم بيمتر باشدو منصفانه تر استت. در متورد محتل اجتراي ح
بايد توضيح داد كه ستابق بتر ايتنو عمتل اعتدام در متالء عتام و در ميتادين شتهر كته 
مماهده اجراي مجازات را داشتهو انجتام متي گرفتت و دليتل آن  امكان تجمع افراد و 
ها بوده است. ليكن اين ترتيت   هم تحقق بخميدن به خاصيت ارعا  عمومي مجازات

ريك احساسات عمومي به نفع محكوم نيتز متي گاهي تاثير منفي داشتهو و موج  تح
 گرديده است. 

كمورها از جمله فرانسهو آمريكاي شماليو ايران و  غل   از اين جهتو امروزه در ا
افغانستان اجراي مجازات اعدام در داخل محوطته زنتدان بتدون حضتور تماشتاچيو 

 . بطور خيلي ساده برگذار و خبر آن توسص جرايد طور خالصه منتمر ميمود
هن تام  در مورد تاري  اجراي مجازات اعدام بايد تتذكر داد كته ايتن كتار معمتوالً در 
مذهبي انجام نمي شود. اين موضوع در كمور فرانسه نيز رعايت شده  اعياد ملي و 
و اگر تصادفاً روز اعدام يك محكوم كه از قبل تعيين شده استو بتا يتك روز عيتد يتا 

ق  مي اندازند. جمن ملي برخورد نمايدو آن را يك   روز به ع
ضمناً قانون اجازه داده است كه جسد محكتوم بته اعتدام را پت  از اجتراي حكتمو در 
ن هيچ  ها نيز بدو ممروط بر اينكه آن صورت تقاضاي اقرباييو به آنان تسليم نمايند. 

ظاهري آنرا دفن كنند  . 1گونه ت
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رهايستت كته مجتازات طوري كه قبالً نيز ياد آوري شد افغانستان نيتز از جملته كمو
اعدام را از طريق بدار آويختن اجترا ميكنتدو چنانهته متي تتوان ايتن موضتوع را از 

ي نمتتوده:" اعتتدام عبتتارت استتت از  90متتاده  قتتانون جتتزا كتته اعتتدام را چنتتين تعريتت
مري" استنباط كرد.   آويختن محكوم عليه به دار تا وقت 

همتر - ين جزائي كه به حيات مجرم نقد و بررسي مجازات اعدام: اعدام به عنوان م
خاتمه مي دهدو از دير باز مورد بحث و گفت توي نته تنهتا متخصصتان حقتوق بلكته 
متتردم دي تتر نيتتز بتتوده استتت. نويستتندگان در زمينتته آن بستتيار نوشتتته انتتد و شتتاعران 
شعرهاي فراواني سروده اند. جامعه شناسانو روان شناسانو علماء ختالق و اديتان 

ز هر يك به نوعي در ايتن قلمترو وارد شتده انتد. صترال نظتر و حتي مردم عادي ني
ي متي  از مردم عادي كه به جنبه هاي انساني مجازات اعدام با نظر موافق يتا مختال
ن رنتتدو متخصصتتان غالبتتاً الهتتام گرفتتته از مكتتاتبي كتته بتتدان معتقتتد انتتدو عتتده اي از 

ي آن بوده اند   . 1مجازات اعدام جانبداري كردهو و بعضي نيز مخال
در ديتن مستتيحو بتته عقيتتده پيتروان ايتتن آئتتين و بنتتا بته شتتعار معتتروال )ديتتن مستتيح از 

ي دين مسيح بود  . 2ريختن خون متنفر است( مجازات اعدام مخال
اح   ي  و يكي از ص اا داگنو استاد علوم ديني در رم و پار با اين همهو سنت توم

قدري زيان بختي  نظران دين مسيح معتقد بود: هرگاه وجود مقصر براي جامعه به
الح اوو او را تحت المعاع قرار دهتدو درايتن صتورت  باشدو كه سود حاصله از ا

اهد بود ممروع خو  .  3اعدام او 
ژا  روسو نيز با تكيه بر قرارداد اجتماعيو در صدد توجيه كيفر اعدام برآمده  ژان 

به جامعه  است. به عقيده وي انسان با قبول قرارداد اجتماعيو اختيار حيات خود را
ي  اختيارو مطمئن است كه در مواقع خطرو جامعته  سپرده است. در مقابل اين تفو
جان او را حراست و ضمانت خواهد كرد. به عبارت دي ترو انستان بتراي اينكته در 
هرگتاه شخصتاً دستت بته  چن ال يك نفر جنايتكار قرار ن يردو قبتول كترده استت كته 

 . 4اعدام برسد كمتن دي ري بزند در مقابل آن به كيفر
ولي مخالفان جتزاي اعتدام در آن زمتانو از جملته بيكاريتا ضتمن مخالفتت بتا نظريته 
روسو معتقد بود كه انسان نمي تواند با يك قراردادو قبالً از حيات خود حتتي بطتور 
ال نظر كند. با استدالل به اينكه بمر حق خود كمي نداردو وحال آنكته  ممروط ص
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ين حق بته جامعته باشتدو بايتد ختود شخصتاً فاقتد آن نباشتد. از اگر بتواند اعطا كننده ا
 اين روو با جزاي اعدام بطور كلي مخالفت كرده است. 

الصه اينكهو بطور استثناء مجازات اعدام را در مورد اشخاصي كه امنيت كمور 
را به خطر بياندازند يا به قتدري خطرنتا  باشتند كته وجتود آنهتا موجت  آلتوده شتدن 

ممروع دانسته است. دي ران به   جرايم گوناگون شود وآنرا 
اختالال عقيده در مورد جزاي اعدامو در نتزد علمتاي طرفتدار مكتت  تحققتي حقتوق 
جتتزا نيتتز ديتتده شتتده استتت. لمبتتروزوو طتترد جتتاني بتتالفطره يتتا انستتان خيانتكتتار را بتته 
 وسيله اعدام قابل توجيه مي دانست. ولي انريكو فريو مخالي مجتازات اعتدام بتوده
راا آور آنرا انكتار كترده و معتقتد بتود در صتورتي اعتدام اثتر هتول ان يتز  و اثر ه
اا زيتاد در جامعته اعمتال شتودو و ايتن كتار نيتز مختالي بتا وجتدان  دارد كته بته مقيت

هان معاصر است  .  1عمومي ج
همان گونه كه قتبالً اشتاره شتد از جملته مستايلي استت كته در  مساله مخالفت با اعدام 

جتتود دارد. امتتا چتتون در اغلتت  قتتوانين جزايتتي كمتتور هاومجتتازات عصتتر متتا نيتتز و
اعدام به قتوت ختود بتاقي استت. بنتابر ايتن بتا اشتاره مختصتري بتهداليتل موافقتان و 

 مخالفان اين جزا سخن را كوتاه مي كنيم. 
اليل مخالفان مجازات اعتدام و پاست  هتاي موافقتان: مختالفين مجتازات اعتدام در  -

اليل متعددي را ارائته کترده  انتد . بتا ايتن ارائتهداليتل آنهتا در توجيه مخالفت خود د
جهت ازبين بردن يا حد اقتل محتدود کتردن مجتازات اعتدام تال  هتاي چمتم گيتري 

 داشته اند که مهم ترينداليل را در  يل  کر ميکنيم : 
مذهبي فلسفي مهربتان بته افتراد بمتر  :دليل  آنان حيات را هديه اي از جانت  خداونتد 

موهبتت و هديته الهتي را از ميد ها اجازه نميدهند که اين  ک  حتي به دولت انند و هيچ 
ا ميدانند . آنان مي ويند که اين حق  انسان و بمر سل  کند. آنها حيات را مطلقاً مقد

ها به انسان نبخميده اندو پ  حق بازگيري آنرا نيز ندارند.  را دولت
زري الهتي حفت  در نقطه مقابل موافقان اعدام با استتناد بته  اينکته کمتتراز متذاه  بت

مطلتتق حيتتات انستتان را قبتتول کتترده انتتد و بلکتته هرکتتدام از آنهتتا ايتتن مجتتازات را در 
هاي خود و اقوال پيامبران  کر کترده انتد و و از ازستوي دي تر در دي تر  احکام کتاب
هم يک نوعي سل  حقوق بمري را شامل ميمود . مثالً حب  و تبعيد و  ها  مجازات 

 ازادي را از افرادودر بردارد.  سل  حق
جبران ناپذيري اعدام: بسيار اتفتاق متي افتتد کته در کمتي و تعقيت  و محاکمته و  -1

هاً  ح بي نتاه و اشتتبا هد و شخ مجازات مظنونين و متهمين و مجرمين اشتباه ر  ميد
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مجازات شده است و اگر اين فرد بي ناه را اعدام کرده باشيم و با ازبين رفتن حيات 
ار  ستتازمان عفتتو بتتين الملتتل _ کتته  وي دي تتر جبتتران آن غيتتر ممکتتن استتت. بتته گتتز

ي اعالميتته جهتاني حقتتوق  حمتيانه و غيتتر انستاني و مختال مجتازات اعتدام را مطلقتتاً و
محکتتوم بي نتتاه در ايتاالت متحتتده  10بمتتر ميدانتتد و در اثنتتاي قتترن حاضتتر حتتد اقتتل 

به اين واقعيت که در قوانين  امريکا اعدام شده اند_ مخالفين مجازات اعدام با اشاره
بعضي از کمور ها مثل مراکي و ساحل عاج و افغانستان و جاپان و ويتنام و چين و 
لبنان و هلند امکان اثبات بي ناهي متتهم حتتي پت  از اجتراي مجتازات اعتدام وي و 
ا  پيي بيني شده استتو  درنتيجه اعاده حيثيت از او و پرداخت غرامت به خانواده 

. از ستتوي 1ز خطتتا در اجتتراي مجتتازات اعتتدام را غيتتر محتمتتل نميداننتتدامکتتان بتترو
دي تتر موافقتتان اعتتدام ضتتمن رد ايتتن دليتتل اشهتتار ميدارنتتد کتته اوالً جبتتران اشتتتباه در 
ستتاير انتتواع مجتتازات هتتا نيتتز چنتتدان آستتان نيستتت . چتترا کتته محکتتوم عليتته ستالمت 

ولتي بته هتر  جسمي و روحي خودرا در تحميل حب  طوالني از دستت خواهتد داد .
هم و غير متعارال پيي نيايد و مجتازات اعتدام موقعيتت  اهات م حال مادامي که اشتب

 .2داشته باشد و لزوم آنرا براي جامعه و شناخته شده و ضروري است
ثانياً وجود يک اشتباه را در دست اه قضايي نميتوان دليلي بتراي لغتو يتک مجتازات 

موز  مأمورين مر ممکل کردن رو  اثبات جترايم تلقي کرد بلکه بايد به آ بوطه و 
ها اعدام است و دادن حق تجديد نظتر ختواهي بته متتهم احتمتال اشتتباه  که مجازات آن

 را عمالً به صفر ميرساند. 
عادالنه نبتودن مجتازات اعتدام: مخالفتان ايتن کيفتر معتقتد انتد کته چتون مجتازات  -0

رد لذا ايتن مجتازات غيتر اعدام را نميتوان به طور دقيق به جرم ارتکابي متناس  ک
ه هتر انتدازه جنايتت و جنحته اشتد  عادالنه است . به اين ايراد پاس  داده شده است کت
باشتتد مرتکتت  از نظتتر اجتمتتاعي خطرنتتاک تتتر و غيتتر قابتتل اصتالح تتتر استتت و لتتذا 
مجتازات متري بته ايتتن کيفيتت ميتوانتد متناستت  بتا ايتن وخامتتت و خطتر تلقتي شتتود. 

مجتازات ستتال  آزادي نيتز صتادق استت. اساستاً ايجتتاد وان هتي ايتن ايتراد در متورد 
تناس  دقيق و کامتل بتين صتدمه ناشتي از جترم و مجتازات تحميلتي نستبت بته جترم 

 .3امکان ندارد
به عقيده موافقين اعدام و اين مجازات در مورد برخي از جرايم مثتل قتتل عمتد_ بته 

نستي باشتد_ ادالنته ويژه اگر توأم با شکنجه و آزار يا جرايم دي ري مثل تجاوز ج
                                                      

  0101دکتر حسين مير محمد صادقي و حقوق جزاي بين الملل و چا  اول و نمر ميزان و ص   - 
ي و تهران و ص   -    152دکتر منوچهر خزاني و فرايند کيفري و انتمارات گنج دان
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رم همتتان چيتتزي را از دستتت ميدهتتد کتته قربتتاني  تتترين مجتتازات استتت. چتترا کتته مجتت
اهان خودرا مي پردازد.   1خودرا از آن محروم کرده است. و درواقع کفاره گن

ي  در اجتراي آن: بته نظتر مختالفين اعتدام ايتن مجتازات در  -5 اعدام و اعمال تبعت
متتتر بتتر عليتته فقرايتتي کتته امکتتان متتالي بتتراي کمتتورهايي کتته آن را اعمتتال ميکننتتد بي

ه  هنيتتت  استتتخدام وکتالي متتاهر و زبردستتت را ندارنتتد و يتتا اقليتتت هتتاي نتتژادي کتت
ي انهاستتت و بکتتار  قضتتات و حتتارنواالن و ستتاير متتأمورين کمتتفي و تحقيقتتي مختتال

 ميرود. 
موافقين مجازات اعدام در پاس  به اين اعتراضات مخالفين اشهتار ميدارنتد کته ايتن 

ز ناشي از شيوه محاکمه و مجازات مجرمين است و ميتواند در مورد ساير انواع ني
مجازات ها نيز صادق باشد و ربطي به مجازات خاص نتدارد. بتراي جلتوگيري از 
الح دست اه قضايي دست زد و نته اينکته مجتازات  اين نوع بي عدالتي ها بايد به ا

 2اعدام را بطور کامل کنار گذاشت.
الح مجترم: مختالفين ايتن ادعتاي متوافقين را کته اعدام و ع -2 دم توجه به امکان ا

چنتتين اشخاصتتي اصتالح ناپتتذير انتتد و در صتتورت رهتتايي دوبتتاره مرتکتت  جتترم 
هتتيچ فتتردي را نميتتتوان  اتتتاً غيتتر قابتتل اصتتالح  ميمتتوند را رد ميکننتتد ومي وينتتد کتته 

ن ميتترود و دانستتت در حاليکتته بتتا اعتتدام مجتترم امکتتان بازگمتتت آن بتته جامعتته از بتتي
درواقع به جاي اينکه به اتالح و تربيته مجتدد مجترم تال  شتود و ميخواهنتد کتار 
ال  و  ختتودرا ستتاده بستتازند و مجتترم را از ميتتان بردارنتتد تتتا بتتدين ترتيتت  هرنتتوع تت
هتدال اصتلي مجتازات  زحمت براي آنها انجام ن يرد . اما موافقين مي ويند کته اوالً 

الح مجرمين تمتکيل ميدهتد  دال مهتم تتري مثتل هارا ا و بتراي مجتازات مجترم ه
ممابه بايد رعايت شود و دوماً  اجراي عدالت و حف  نظم اجتماعي در برابر جرايم 
احصائيه ها نمان ميدهتد کته اکثتر قتاتلين تحتت شترايص خاصتي مرتکت  قتتل شتده و 
هدال اصتلي در مجتازات  مجدداً مرتک  قتل نميموند . بنابر اين اگر اصالح مجرم 

 لين باشد واساساً در موارد بسياري نياز به مجازات قاتل نيست. کردن قات
اعتتدام وعتتدم توجتته بتته عوامتتل اجتمتتاعي:  بتته نظتتر مختتالفين مجتتازات اعتتدام و بتتا  -3

اجراي ايتن مجتازات و دولتت هتا ختودرا از شتر مجترمين رهتا ميستازند بتدون آنکته 
ال  در جهت ازبين بردن عوامل جرم زا احساا نمايند در پاس  به اين  نيازي به 

همته مجازاتهتا قابتل طترح استت و  اشکال گفتته ميمتود کته اوالً ايتن ايتراد در متورد 
اختصاص به مجتازات اعتدام نتدارد. ثانيتاً اينکته اگرارتکتا  جترم را تنهتا ناشتي از 

                                                      
همان اثر و ص  -    1 000دکتر حسين مير محمد صادقي و 
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عوامتتل اجتمتتاعي بتتدانيم و در ايتتن زمينتته مستتئوليت مجتترم را ناديتتده ان اشتتته و بتته 
اختيار بتراي وي قائتل نمتويم و بته هتيچ وجته قابتل توجيته عبارت دي ر قوه اراده و 

 1نيست.
اثر ستوء اعتدام بتر ختانواده مجترم: مختالفين مجتازات اعتدام اشهتار مينماينتد کته  -1

ز هم  ها را ا کمتن مجرم آثار سوئي بر خانواده وي برجا گذاشته و شيرازه زندگي آن
کتته قابتتل ستترزني باشتتند. ميپاشتاندو در حاليکتته ختتانواده مجتترم خطتتايي نکتترده انتتد و 

ممکن است اعضتاي ختانواده بتراي تتأمين نفقته ختود دستت بته جرايمتي بزننتد يتا بته 
 باندهاي سازمان يافته راه يابند و به مجرمين خطرناک در جامعه تبديل شوند.

در پاس  موافقين گفته اند که اوالً مجتازات کتردن مجترم را درواقتع اجتراي عتدالت 
ال اين حقيقت که اعدام بر خانواده مجرم آثار منفي و قابل توجهي باقي  بدانيم و ص

مي ذارد مجوز خود داري از اعدام قاتلين نميباشد چون قاتتل ختود بتا کمتتن قربتاني 
خود شيرازه زندگي خانواده وي را از هم پاشانده است اين اجراي عدالت استت کته 

 چنين حکم مينمايد. 
هاد شتده ثانياً اصلي ترين مجازات که به عنوان ج انمتين اعتدام توستص مختالفين پيمتن

است و حب  دوام يا ابد است که اثر بسيار سوء و بدتري نسبت به اعدام بر خانواده 
 مجرم بجا مي ذارد. 

اعدام و قساوت در اجراي آن: به نظر مخالفينعالوه بر اينکه گرفتن جان يتک  -0
استتتت و اجتتتراي  انستتان بتتته ختتتودي ختتود عمتتتل وحمتتتيانه و يادگتتار دوران بربريتتتت

مجازات اعدام باعث قساوت قل  مأمورين اجراي حکتم مي تردد و آنهتارا از ختوي 
انسان دور ميسازد حتي باعث قساوت قلت  متردم عتادي نيتز ميمتود.به نظتر ستزار 
بيکاريا و مجازات اعدام بته دليتل درا ختون ختوارگي کته بته انستان هتا متي آمتوزد 

 مفيد نيست . 
ن اين ادعاي مخالفتان مي وينتد مجتازات اعتدام در تالء عتام موافقين اعدام با پذيرفت

باعث ضربه به ح  شفقت و رحم مردم شده و براي رفع اين نقيصه پيمنهاد کترده 
 اند که مجازات اعدام بصورت غير علني اجراشود. 

مخالفين مي ويند که اجراي اعدام باعتث درد و رنتج اضتافي بتراي شتخح اعتدامي 
دال ازبين بردن او باشد تحميل درد و رنج بتر او بته هتيچ مي ردد در صورتي که ه

 وجه توجيه پذير نيست.
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اليل موافقان مجازات اعدام به پاس  هاي مخالفتان: کستاني کته مختالي بته ابقتاي  -
ال مجازاتهتاداليتل  اعدام به عنوان يکي ازانواع مجازات ها هستند با توجه بته اهتد

 خودرا به شرح  يل ارائه ميدارند.
م و هدال   -2 اعدام و ارعا  مردم: يکي از اهداال مجازات ها ايجاد ترا بر مجر

تنبيهي اين مجازات ها است که اين تنبيته از دو جهتت قابتل تأمتل استت. يکتي بتراي 
دي ري براي ساير افراد اجتماع که از ارتکا  جرم در اينده خود داري نمايند. آنها 

ان ميمتتود و ميتوانتتد آنهتتا را از مي وينتتد اعتتدام باعتتث عبتترت ختتود مجتترم و دي تتر
ارتکتتا  جتترم بتتاز دارد چنانهتته در کمتتور هتتاي کتته ايتتن مجتتازات لغتتو شتتده استتت 

 احصائيه جرايم سير صعودي را بخود گرفته است.
امتتا نميتتتوان ايتتن را بتتدون استتتثناء پتتذيرفت چتتون حتمتتي بتتودن عقتتوبتي حتتتي معتتتدل 

وحي کته اميت د رهتايي در آن راه دارد هميمه تأثير شديد تر از تترا از مجتازات مت
به جاي مي ذاردو زيرا وقتي گريز از کيفر محال باشتد و ماليتم تترين رنتج هتا روح 

 1بمر را متألم ميسازد.
هتاي منفتي عمتل  به عالوه مجرمين باالفطره معموالً قبتل از ارتکتا  جترم بته پيامتد 

ا  جترم و چته بستا پت  از دستت يري ها پ  از ارتک استت  خود نمي انديمند بلکه تن
و  ميسازد. به عبارت دي ر و بته نظتر  مم ها را ن ران و  ترا از مجازات و ان که 
مختتالفين نبايتتد موقعيتتت مجتترم کتته بتته پتتاي چوبتته دار آورده شتتده استتت بتتا موقعيتتت 

 شخصي که در فکر ارتکا  جرم که مجازات آن اعدام است و قياا کرد. 
رعتا  و عبترت دي تران و مخالفان مجازات اعدام مي ويند اين مجازات اثتری در ا

يتتا بتته اصتالح پيمتت يري عمتتومي نتتدارد. اعتبتتار و ارز  تربيتتتي و تتتأثير واقعتتي 
زدودن جرم از جامعه از ايتن طريتق چته توستص اعتدام و چته ستاير مجتازات هتا ... 

 2بطور يقين هرگز به ثبوت نرسيده است.
ايتتن  و همهنتتين آنتتان مي وينتتد از روزي کتته مجتتازات اعتتدام غيتتر علنتتي شتتده استتت

نظريه موافقين و رنگ خود را باخته است چون اثر ترعيبي و بازدارندگي آن نقي 
 خودرا از دست ميدهد.

اعتتدام و جلتتوگيري از اتتتالال هزينتته هتتاي گتتزاال در زنتتدان: مخالفتتان مجتتازات  -1
اعتتتدام مي وينتتتد کتتته اعتتتدام لغتتتوو حتتتب  دوام يتتتا ابتتتد جتتتاي زين آن شتتتود. موافقتتتان 

ن هزينه اي بسيار الزم است که اين هزينه را دولتت متقبتل مي ويند:به زندان انداخت
                                                      

ها و ترجمه محمد علي اردبيلي و چا  پنجم و نمر ميزان و  -  و  2000سزار بيکاريا و جرايم و مجازات
  1ص 

همان اثر و ص  -    112دکتر منوچهر خزاني و 
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و  ميمتود بته مصترال  ميمتود کته از بودجته عمتومي دولتت کته سترمايه ملتي محست
ميرستتد درواقتتع مصتترال ايتتن ستترمايه باعتتث آن خواهتتد شتتد و مردمتتي کتته در ايتتن 
ال رستيده و متردم عتادي از حيتث  سرمايه حق دارنتد و سترمايه در زنتدان بته مصت

هي سرما  يه ملي متأثزمي ردند که براي مردم عادي قابل توجيه نيست. کا
حف  و حمايت جامعه : مجازات اعدام براي حف  جامعه ضتروري استت و ايتن  -0

حق و تکليفي است به عهتده مستئوالن نظتم عمتومي کته بتا اعمتال کيفتري ستن ين و 
شتتديد نستتبت بتته تبهکتتاراني کتته حيتتات انستتان هتتارا در معتترض خطتتر جنايتتت قتترار 

 1ميدهند جامعه را از خطر ساير بزهکاران حف  کنند.
مختتالفين مجتتازات اعتتدام و ضتتمن تأکيتتد و لتتزوم حمايتتت از نظتتم اجتمتتاعي در مقابتتل 
مجرمان و تضمين آنرا بوسيله اين کيفرمنطقي ميدانند . معتقد اند کته حست  آمتار و 

حفت  و  تجربيات جامعه و مجازات اعدام در پيم يري ارتکابي جنايتات بته منظتور
 حمايت جامعه اثري ندارد.

اعتتدام و نمتتايي قتتبح جتترم از ديتتدگاه جامعتته: بتتديهي استتت کتته يکتتي از اهتتداال  -5
ها است و به اين معني که تطبيق اين مجازات درجته قتبح  مجازات ها تأثير نمادين آن
عمل مجرمانه را از نظر جامعه منعک  کرده و... در دراز مدت بر قضاوت افراد 

رد هر جرم خاص اثر گتذارد بتراي تعيتين مجتازات غيرستن ين بتراي جامعه در مو
بسياري از انواع جرايم  و روابص جنسي در کمورهاي غربتي موجت  آن استت کته 

 2اين ونه روابص در نظر افراد آن جوامع چندان قبيح جلوه نکنند.
به نظر اين گروه اينکه جرايمي چون قتل و زنا و لواط در نظر افراد جامعته قبتيح و 
زشتت و ناپستند هستتند علتت آن استت کتته از قتديم االيتام مجتازات ستختي بتراي آنهتتا 

 مانند قصاص و رجم و سوزاندن معمول بوده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  11همان اثر و ص  - 
همان اثر و ص  -    0092و  000دکتر حسين مير محمد صادقي و 
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                                    ق(ـ ه 2003-2101أليي: محمد قدری باشا )ت
 وزير عدلية مصر در دولت عثمانی 

 الحاج مولوی غوث الدين مستمند غوری  وهتپوترجمه: قضا
)قسمت                                                                                            

هم(   يازد
وال االنسان  مرشد الحيرانمرشد الحيران وال االنسانالی معرفة ا   الی معرفة ا

 ه و مساقاتكتا  مزارع
 فصل اول

 در احكام مزارعه
اح   :301متتادة  مزارعتتت: عبتتارت استتت از عقتتد دو جانبتتة كمتتاورزي در بتتين صتت

زمين و دهقان كه حاصل زمتين بته حصته هتاي معينتي كته در زمتان عقتد بتر آن بته 
 توافق رسيده اندو در بين شان تقسيم گردد.

 براي صحت مزارعت شرط است: :300مادة 
 ن عاقل باشند.عقد كنندگان آ -
مادة زراعت باشد. مردابي و شوره زار نباشد. -  زمين آ
هم كه هست  كر گردد. فرقي نميكند كه زمين دار باشد.  - صاح  تخم گرچه داللتاً 
 دهقان. يا و
و اينكتته زمتتين را ختتالي از زرع بتته دهقتتان تستتليم نمايتتد. گرچتته تختتم از زمتتين دار  -

 باشد.
ارعت شترط استت: متدت متعارفته بترايي تعيتين و نيز براي صحت مز :305مادة 

هي كه زراعت در آن ممكن نباشد. و نه مدت طتوالني كته غالبتاً  گردد. نه مدت كوتا
تا آن مدت زندگي نميكند. هرگاه عاقدان از  كر مدت سكوت كرده بودندو مزارعت 

 صحيح شده و در يك نوبت كمت واقع ميمود.
ن  تخم تعيين گردد. و اينكه حصتة براي صحت مزارعت الزم است  :302مادة  ج

كستتيكه تختتم از او نيستتت صتتراحتاً و يتتا ضتتمناً تعيتتين گتتردد. اگتتر جتتن  تختتم تعيتتين 
ن ردد. در حاليكه از طرال صاح  زمين باشد مزارعتت صتحت دارد. و اگتر تختم 
ال دهقان باشدو صحيح نميمود. م ر آنكه به دهقان اختيار داده شده باشد كته  از ط

 واهدو كمت كند.هر چيزي كه ميخ
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م تتتر آنكتتته بتتتراي عاقتتتدان حصتتتة شتتتايعة  -مزارعتتتت صتتتحيح نميمتتتود :303متتتادة 
ممتر ( از محصول تعيين گردد. هرگاه بتراي يكتي از آنتان دو قفيتز معلتومو و يتا  (
محصول موضع معيني را شرط كنند با شرط آنكه تختم از اصتل محصتول محاستبه 

قي در ميتان شتان تقستيم گتردد شودو و يا خراج مؤشي از محصتول داده شتود. و بتا
 مزارعت فاسد ميمود.

محصتتول مزارعتتت صتتحيح بتتين عاقتتدان آن بتته وجهتتي كتته قتتبالً در عقتتد  :301متادة 
 شرط گذاشته باشندو تقسيم مي ردد.

اح  تختتم تعلتتق  :300متتادة  هرگتتاه مزارعتتت فاستتد گتترددو همتته محصتتول بتته صتت
اي ده قان بايتد اجتر مثتل را مي يرد. در صورتيكه تخم از صاح  زمين باشد. او بر

 بدهد.
ز دهقان باشد اح  آنو بپردارد. -و اگر تخم ا  او بايد اجر مثل زمين را به ص

اگتتر تختتم از هرگتتاه در مزارعتتت فاستتدهو هتتيچ محصتتولي بدستتت نيايتتدو :309متتادة 
بايد اجر مثل زمين را بدهد. و اگتر تختم از صتاح  زمتين بتودو بايتد بته  -دهقان بود

 را بپردازد. ودهقان اجر مثل كار ا
فس  مزارعت بسب  ديني كه مالتك را محتتاج فتروختن زمتين متي كنتدو  :320مادة 
 دارد. جواز

اين در صورتي است كه كمت ستبز نمتده باشتد. امتا اگتر ستبز شتده و هن تام 
درو كردن آن نرسيده باشدو حق دهقان به آن تعلق مي يرد. و فروختن زمتين جتواز 

ه دهقان آنرا ا رد. م ر آنك  جازه بدهد.ندا
هرگتتاه دهقتتان در آبيتتاري كمتتت كوتتتاهي كنتتد. تتتا كتته كمتتت تبتتاه گتترددو  :322متتادة 

بروي تاواني نيستو اگر مزارعت فاسد باشد. در صورتيكه مزارعت صحيح باشد. 
ه دهقان تاوان الزم مي ردد.  كه كار در آن بااليي واج  استو ب

هقتتان عمتتداً زمتتين را آ  نتتداد. تتتا آ :321متتادة  نكتته كمتتت خمتتك شتتد. تتتاوان هرگتتاه د
قيمت كمت در وقت آبياري را كه كمت در زمتين ستبز بتوده استت بايتد بپتردازد. و 
اگر كمت قيمتي نداشت. زمين در حال كمت و در حالت بدون كمت قيمتت گتذاري 

 نصي قيمت اضاف ي را تاوان بدهد. -شود
تتتاواني هرگتتاه دهقتتان در آبيتتاري كمتتتو بتتر طبتتق عتتادت تتتأخير ورزدو  :320متتادة 

بتتروي نيستتت. و اگتتر تتتأخيري ختالال عتتادت از وي ستترزند و مزارعتتت صتتحيحه 
 مي ردد. باشدو بروي تاوان الزم

هرگتتاه دهقتتان ن هتتداري كمتتت را تتتر  ب ويتتد تتتا آنكتته حيوانتتات آن را  :325متتادة 
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بخورندو بر او تاوان الزم مي آيد. و اگر مل  را در صورت امكان از كمت نرانتدو 
 دهد. و اگر راندن مل  ناممكن باشدو تاوان دار نميمود.هم بايد تاوان ب

هرگتتاه متتدت مزارعتتت قبتتل از رستتيدن كمتتت منقضتتي شتتودو كمتتت تتتا  :322متتادة 
برسيدن آن باقي گذاشته ميمود. و به دهقان اجرت حصة آن از زمين الزم متي آيتد. 
 و مصارفي را كه كمت الزم دارد از قبيل آبيتاريو محافظتتو درو كتردنو كوبيتدن

ن و دهقان به اندازة حصه هاي شان  ميباشد. و باد كردن بدو  صاح  زمي
دهقتان بكتار  -هرگتاه صتاح  زمتين بميترد. در حاليكته كمتت ستبز باشتد :323مادة 

 خود دوام بدهد. تا بزمان رسيدن كمت. ورثة متوفي نميتوانند او را ممانعت كنند.
تتازه باشتد. ورثتة وي در  هرگاه دهقتان بميترد. در حاليكته كمتت ستبز و :321مادة 

ادامة كار قايم مقام وي هستند. اگرچه صاح  زمتين ابتا ورزد. )حتق ممانعتت شتان 
 را ندارد(

هرگاه صتاح  زمتين كمتت ستبزي را بته دهقتان دادو و او كتار ختود را  :320مادة 
باالي آن شروع كرد. تا كه كمت برسيد. آن اه زمين بته استتحقاق بترده شتدو دهقتان 

كه نصي كمت مقلوع را ب يرد. يا آن را ن رفته و به اختذ اجتر مثتل  –مخير است 
 كند. به صاح  زمين مراجعه

ه مزارعتت بته دهقتان بدهتد. و تختم را نيتز : 329مادة  هرگاه صاح  زمين آن را بت
و او كمت كند و كمت سبز شودو بعداً زمين به استحقاق بترده شتود. و آنتان  –بدهد 

آن قلع نمايندو پ  دهقتان كمتت مقلتوع را رد كنتدو  كمت را قبل از آوان درو كردن
هتم ميتوانتد  ميتواند بته اختذ اجتر مثتل كتار ختود بته صتاح  زمتين مراجعته نمايتد. و

ي كمت مقلوع را ب يرد و غير ازان چيز دي ري را مستحق نميمود.  نص
و تختم از دهقتان  –هرگاه صاح  زمينو زمين خود را بمزارعت بدهد  :310مادة 

زمين به استحقاق بترده شتود. مستتحق آن را بتدون كمتت مي يترد. و او  باشد. سپ 
ز هم باشدو ي مصتارال ميتواند دهقان را به قلع كمتو امر كند. گرچه كمت سب نصت

ر دو  دهقتان استت. دهقتان مخيتر استتو  قلع بر صاح  زمين و نصي دي تر آن بت
ي كمت مقلتوع راضتي شتود. و بته طلت  هتيچ چيتز ه همان نص ي بته اگر ميخواهد ب

و تتتاوان  –صتتاح  زمتتين مراجعتته نكنتتد. و اگتتر ميخواهتتد كمتتت مقلتتوع را رد كنتتد 
 .ب يرد حصة استحقاق خود را از كمت ثابت نه از كمت مقلوعو

 فصل دوم
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 )در احكام مساقات( )باغباني(
مساقات: باغبانيو معاقتدة دادن درختت و تاكستتان استتو بكستيكه آن را  :312مادة 

الح آورده و به به ره برداري برساند. به عوض حصة معلتومي از ثمتر آن. و به 
مراد از درخت هر چيتزي استت كته در زمتين ميرويتد و يكستال يتا بيمتتر از آن در 

 زمين باقي مي ماند.
ز همتين  :311مادة  عقد باغباني بدون بيان مدت صحيح شده و بتر اولتين ميتوة كته ا

فه نيز صحيح ميمود. اگر متدت سال بر مي آيد. واقع مي ردد. و با بيان مدت متعار
طويلي را در عقد  كر كردند كه غالباً تا آن مدت زنده نمي ماندندو عقد صحت نمي 

 يابد.
 -هرگاه براي باغباني مدتي را  كر كننتد كته دران ثمتر شهتور نمتي كنتد :310مادة 

 عقد باغباني فاسد است.
شهتور ثمتر  اگر در باغبتاني متدتي را  كتر كننتد كته هتم دران متدت احتمتالو

وقوال است. اگر در وقت مسمي ثمرة كته طترال ميتل  باشد و هم عدم شهورو عقد 
معامله باشد شهور كردو باغباني صحيح است. و ثمرة بدست آمده بر حس  موافقتة 

 قبلي بين شان تقسيم ميمود.
و باغبتان و اگر شهور ثمره از وقت مسمي بتأخير افتادو عقد فاستد مي تردد. 

هتتيچ يتتك از  –خود ميمتتود. و اگتتر هتتيچ چيتتزي بدستتت نيامتتد كتتارمستتتحق اجتتر مثتتل 
 طرفين باالي هم چيزي ندارند.

عقتتد باغبتتاني طتتور دو جانبتته الزم مي تتردد. هتتيچ يتتك از جتتانبين بتتدون  :315متتادة 
رد. م ر به سب  عذر. ال دي ر حق امتناع و فس  آن را ندا  رضائيت ط

 بسب  عذر.و دهقان به كار باغباني مجبور كرده ميمودو م ر 
عقد باغباني باطل مي ردد. هرگاه بر  -هرگاه مدت باغباني منقضي شود :312مادة 

درخت ميوة ناپخته موجود باشدو باغبان اختيار دارد. اگر ميخواهتد تتا انتهتاي پختته 
اح   ه دهدو بتدون لتزوم اجرتتي بتر آن بتراي صت شدن ميوه به كار باغباني خود ادام

رد كند و طرال دي ر بته خيتارات سته گانتة متادة آتتي  زمين. و اگر ميخواهد كار را
 مخير ميباشد.

بته باغبتان جتواز نتدارد كته دي تري را بته باغبتاني ب يترد. م تر باجتازة  :313مادة 
مالك درخت هرگاه بدون اجازة وي باغبان گرفتو ميوة كته بدستت متي آيتدو متعلتق 

باالي باغبان اول الزم  به مالك است. و اجر مثل باغبان دوم به هر اندازة كه برسدو
 مي ردد.
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هرگاه درختو يا نخيل )درخت خرما( به استحقاق برده شود. در حتالي  :311مادة 
كه در آن ميتوه موجتود باشتد باغبتان بته گترفتن اجتر مثتل ختودو بته صتاح  درختت 

 رجوع كند.
اگتتر نخيتتل يتتا درختتتو ميتتوه اي بتتار نيتتاورد و ستتپ  بتته استتتحقاق بتترده شتتدو 

 يچ چيزي نميمود.باغبان مستحق ه
يا به ميتوه امانتت دار  -هرگاه باغبان از پيي بردكار باغباني عاجز بود :310مادة 

 نبودو فس  باغباني جواز دارد.
هرگاه يكي از دو شريك درخت را به شتريك دي تر بته باغبتاني بدهتد. و  :319مادة 

و ميتوة  ايتن عقتد جتواز نتدارد. -حصة وي سهم بيمتري برايي شرط نمايتداز اندازة
كه بدست مي آيدو بين شان بدو نصي تقسيم ميمود. باغبان شريك اجرتتي نتدارد. و 
ي تقستيم گترددو جتواز  اگر شرط ب ذارند كه ميوة بدست آمده در بين شتان بتدو نصت

 دارد.
دريتن حتال اگتر ميتوة  -هرگاه باغبان بميردو عقد باغباني باطتل مي تردد :300مادة 

  ورثة باغبان متوفي اختيار دارند. اگر ميخواهندو ناپخته بر درخت موجود بودو پ
تتتا رستتيدن ميتتوه بتتاالي آن كتتار كننتتد. گرچتته صتتاح  زمتتين ختتو  نباشتتد. و اگتتر 
ال دي تر مخيتر استت در بتين  ميخواهندو كار نكنند. و اجباري بر آنان نيست. و طت

ميوة  ميوة نارسيده را طبق توافق قبلي تقسيم كند. و يا قيمت حصة شان را از -اينكه
ال آن را بعهده ب يترد. و بته اختذ مصترال  نارسيده بدهد. و يا تا رسيدن ميوه مصا

ها به ايمان رجوع نمايد.  خود در حصة آن
باغبان به كار  -هرگاه صاح  زمين بميردو در حاليكه ميوه ناپخته باشد :302مادة 

ن خو  نباشند.  خود ادامه دهد گرچه ورثة صاح  زمي
اح  باالي وي اجباري نيست. و ورثتة -را قطع كنداگر باغبان كار خود   صت

 زمين داراي خيار هاي سه گانة مادة گذشته ميباشند.
و ميتوه پختته  -هرگتاه هتر دو نفتر صتاح  زمتين و باغبتان وفتات نماينتد :301مادة 

 نمده باشدو پ  خيار در پيمبرد باغباني و يا عدم آن بورثة باغبان مربوط ميمود.
باغباني را به پيي ببرند تا زمان پخته شدن ميوه. و اگتر  كار -اگر ميخواهند

صاح  زمين طبق مادة گذشته خيتار ميخواهند آن را رد كنند. درين صورتو ورثة
 دارند.
كارهتتاي الزمتتة ميتتوه قبتتل از رستتيدن آن ماننتتد آبيتتاريو پيونتتد زدن و  :300متتادة 

رسيدن آن مثل كندن بدو  باغبان است. و كارهاي الزمه ميوه بعد از محافظت آنو
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و  هر دو نفر از عاقدان ميباشد.  از درخت و مانند آنو بد
 كتاب شركت

 شركت به سب  ملك. و شركت به سب  عقد.شركت بدو نوع است: :305مادة 
شركت ملتك آن استت كته دو نفتر و يتا بيمتتر از دو نفتر متال عينتي و يتا  :302مادة 

 ند.ديني را به سببي از اسبا  ملكو مالك مي شو
 شركت اختياري. و شركت اجباري.شركت ملك بر دو نوع است: :303مادة 

شتتركت اختيتتاري آن استتت كتته دو نفتتر شتتريك و يتتا چنتتد نفتتر شتتركاء متتالي را 
بسب  خريدنو يا هبه يا وصيتو مالك مي شوند. و يا به اختيار خود امتوال شتان را 

 كنند. مي با هم يكجا
يتا بيمتتر از شتركاء متالي را بستب  و شركت اجباري آن استت كته دو نفتر و 

الط دو متتالو بتتدون اختيتتار مالكتتان شتتانو  ارثو مالتتك متتي شتتوند. و يتتا بتته ستتب  اختت
 آيد. مي شركت بوجود

هر  اختالطي كه حقيقتاً تمييز و جدا كردن آن ممكن نباشد. بخاطري كه جن  
ممقت و سختي ممكن باشد.  ها به  بته اينكته دو مال يكي باشد. و يا اينكه جدا كردن آن

ن  مختتالي بتتا هتتم خلتتص گتتردد و تمييتتز بتتين آنهتتا بتته دشتتواري صتتورت گرفتتته  دو جتت
 بتواند.
شركت عقد عبارت است از عقد در بين متماركين در سترمايه و فايتده.  :301مادة 

و به چند نوع است: شركت به مالو شركت به اعمالو و شتركت وجتوه )اعتبتار( و 
شتركت مفاوضته استت. )شتركاء در تصترالو  هر يك ازين انواع سه گانة مذكور يا

ال يا سرمايه  سرمايهو مفاد و خساره با هم مساوي باشند( يا شركت عنان )در تص
 مفادو خساره با هم متفاوت باشند.(

براي جواز شركت عقدو شرط است كه معقود عليه قابل وكالت باشد. و  :300مادة 
نته جتزء -ه يك جزء شايع از ُكل باشتدفايده نيز معلوم باشد. و اينكه معقود علياندازة
 معين.

 باب اول
 )در احكام تصرفات شركاء در اعیان مشتركه(

هر يك از شركاء در ملك ميتواندو هر طتوري كته خواستته باشتدو بتدون  :309مادة 
خودو هر نوع تصترفي را داشتته باشتد. تصترفاتي كته بته شريك خود در حصةاجازة

نتتدو حصتتة ختتود را بتتدون اجتتازة شتتريك ختتود شتتريك آن ضتترر نرستتد. پتت  او ميتوا
 بدي ري بفروشد.
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الط  مخلتتوط بتتدون شتتريك و زيتترا بيتتع حصتتة -م تتر در صتتورت خلتتص و اختت
ا ن شتريك  بدون اجازة وي جواز ندارد. و در شركت مخلوط شريك نميتوانتد بتدون 

 بنمايد. دي رو تصرفي مضرانه
ال مضترانه در :350مادة  شتريك ماننتد حصتة هريك از شركاء در امتنتاع از تصت

ا  اجنبي ميباشد. پ  شريك نميتواند در حصة ال ضررن مخلوط به هيچ وجهي تص
داشته باشد. و نيز نميتواند شريك خود را مجبور به فروختن حصة آن براي خود و 

 نمايد. يا براي دي ري
ممتتاع از عقتتار ممتتتر  و غيتتر آن بتته شتتريك و بغيتتر شتتريك بيتتع حصتتة :352متتادة 

راي يكي از دو شريك جواز دارد. تا زماني كه از بيع مذكور ضرري بدون اجازه ب
 نمود. به شريك مترت 

وي جتتواز بيتتع آن چيتتزي كتته بتته شتتريك ضتترر وارد شتتود. بتتدون اجتتازة :351متتادة 
ندارد. پ  براي يكي از دو شريك صحيح نيستت كته در بنتا و يتا درختتي كته زمتان 

ه هنوز بحاصل ن يامده اينكه حصة خود را از آن بتدون قلع آن فرا نرسيده و كمتي ك
ما ميتواند آن را به شريك خود بفروشد. -شريك خود بدي ري بفروشداجازة  ا
ر  را بتتتدون اجتتتازة شتتتريك ختتتودو  :350متتادة  هرگتتتاه يكتتتي از شتتتريكان متتتال ممتتتت

ال  گتتردد. شتتريك دي تتر  بفروشتتد. و آنتترا بممتتتري تستتليم كنتتد. و در نتتزد ممتتتري هت
 ز شريك خود و يا از ممتري ب يرد. ميتواند تاوان آن را ا

بيتع جتواز متي يابتد و شتريك مستتحق  -هرگاه تاوان را از شريك خود گرفتت
ممتري ميباشد. و اگر تاوان را از ممتري گرفت ممتري بته اختذ  -اخذ تمام ثمن از 

ي ثمن به بايع رجوع كند ك  را ندارد. -نص ه هيه  و بايع حق رجوع ب
ر   -اء سه نفر باشندو همين حكم است كه هرگاه شرك يكي از آنان متال ممتت

ا ن يكتي دي تر بتدون اجتازه شتريك ستومي بفروشتد  -و بممتتري تستليم نمايتد -را به 
 تاوان را از دو شريك خود ب يرد. و يا از ممتري اخذ بدارد.شريك سومي ميتواندو

هرگاه دو مال به عملكرد صتاحبان آنهتا و يتا بتدون عملكترد شتان بتا هتم  :355مادة 
شتريك ختودو مخلوط گرددو براي هيهيك از دو شريك جتواز نتدراد كته بتدون اجتازة

 (  از اول با  قبالً  كر شد.309حصة خود را بفروشد. چنانكه در مادة )
هرگاه يكي از دو شريكو مدت زماني در خانتة ممتتر  ستكونت ورزدو  :352مادة 

ي هم حاضر باشد ت گذشته را از وي شريك نميتواند اجرت مد -در حاليكه شريك و
ما ميتواند  -مطالبه كند و هم نميتواند بقدر سكونت شريك مطالبة سكونت را بنمايد. ا

و يا تقسيم منافع آنرا از شريك ختود كه تقسيم افرازي خانه را اگر قابل قسمت باشدو
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ر خواهد شد.350و  351چنانكه در مواد ) -مطالبه كند  (  ك
ختودو حتق ستكونت در خانتة ممتتر  را حصةازةهريك از شركاء به اند :353مادة 

 دارند.
بتراي شتريك حاضتر جتواز دارد كته از خانتة ممتتركه بته تمتتامي آن در  :351متادة 

 غيا  شريك دي ر غرض سكونت استفاده نمايد. 
قح نميكند. و در حصة شتريك  در صورتيكه مي دانست كه سكونت آن را نا

وقتتي كته حاضتر شتودو حتق نتدارد. و شتريك دي تر  -اجرتي بتر او الزم نمتي گتردد
 بقدر سكونت شريك خود در خانةو سكونت اختيار نمايد.

ر  در  :350مادة  براي شريك حاضر جواز دارد كه بقدر حصه ختود از ملتك ممتت
غيا  شريك دي تر استتفاده كنتد. بتوجهي كته بته شتريك ضترر عايتد نمتود. بته اينكته 

الال استعمال ي ن ردد. استفاده ازان قبيل باشد كه به اخ  كننده مختل
ر  در غيبتتتت شتتتريك دي تتتر در  :359متتتادة  بتتتراي شتتتريكو استتتتفاده از ملتتتك ممتتتت

ي مي شد الال استعمال كننده مختل  و جواز ندارد.صورتيكه استفاده ازان به اخ
شتتريك غايتت  ختتودو بتتراي شتتريك حاضتتر جتتواز نتتداردو كتته بتته حصتتة :320متتادة 

اگر ستكونت كترد  -ه و جدا باشدسكونت گزيند. در صورتيكه حصه هاي شان مفرز
 بر او تاوان آن الزم مي آيد. -و تخري  شد

بتتراي شتتريك حاضتر جتتواز دارد كتته در غيبتتت شتريك ختتود تمتتام زمتتين  :322متادة 
كمت كند. اگر ميدانست كته كمتت بتزمين فايتده داشتته و نقتح نتدارد. و  ممتر  را

انتدازة كته شتريك  شريك غاي  بعد از حضور خود حق نتدارد كته از تمتام زمتين بته
 وي از آن نفع گرفته استو استفاده نمايد.

قح متي كنتد. يتا  :321مادة  هرگاه حاضر بداند كه زراعت زمين ممتتر  آن را نتا
اينكه تر  كمتت بتزمين مفيتد استت. و قتوت آنترا متي افزايتد. پت  او حتق نتدارد كته 

 اصالً در آن چيزي را كمت كند.
ست دي ري امانتت استت. اگتر بتدون تعتدي يكي از دو شريك در دحصة :320مادة 

 ي هال  گرددو تاواني بر او نيست.
 باب دوم

 در عمارت ملك مشترك
هرگتتاه ملتتك ممتتتر  بتته تتترميم يتتا تعميتتر احتيتتاج داشتتتو صتتاحبان آن  :325متتادة 

ا  و بقدر حصه هاي شان آن را ترميم و تعمير نمايند.  االشتر
ر  را بته اجتازة شتريك دي تر تعميتر هرگاه يكي از دو شريك ملتك ممتت :322مادة 
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شريك به اخذ مصاال ختود بته وي رجتوع نمايتد. اگتر حصةميتواند به اندازة -نمايد
بدون اجازة شريك ختودو تعميتر كترده باشتد متبترع )بخمتنده( بته حستا  آمتدهو حتق 

 رجوع به اخذ مصارال تعمير را ندارد.
تعمير ضرورت پيدا كند. هرگاه ملك ممتركي كه قابل قسمت نيستو به  :323مادة 

و شريك حاضر تعمير آن را اراده كند. هرگاه آنرا  -و يكي از دو شريك غاي  باشد
به اجازة حاكم )قاضي( تعمير كرده باشتدو بته شتريك ختود در اختذ مصتارال حصتة 

ه هيچ  -تعمير كرده باشدوي حق رجوع را دارد. و اگر بدون اجازة حاكم )قاضي( ب
 خود را ندارد. چيزي حق رجوع به شريك

ممتر  منهدم گرددو و يكي از دو شتريك قصتد تعميتر  :321مادة  هرگاه بناي خانه 
الن و قابل قستمت بتودو شتريكي كته امتنتاع آنرا بكند و دي ري ابا ورزدو اگر خانه 

 ورزيده استو مجبور به تعمير نميمود. 
برع وي مت -اگر شريك دي ر بدون اجازة شريك خود باالي آن مصرال نمود

چونكتته ناچتتار بتته ايتتن  -)نيكتتي كننتتدة بتتدون چمتتم داشتتت عتتوض( شتتمرده ميمتتود
 نبوده است. كار

منهتدم گتردد هرگاه بعضي از ملك ممتركي كه قسمت را قبول نمي كندو :320مادة 
بايتتد بتته تعميتتر و يكتتي از دو شتتريك تعميتتر آن را قصتتد كنتتد و دي تتري امتنتتاع ورزدو

رد قاضي اجازة تعمير آن را به شريك وي بدهد. مجبور كرده شود. هرگاه تعمير نك
 بعداً شريك دي ر را تا اداي مصرال حصة آن از استفاده به آن منع نمايد.

متبرع دانسته شتده و حتق و اگر شريك بدون اجازة قاضي به تعمير پرداختو
اخذ هيچ چيزي به شريك دي ر ندارد.  رجوع را به 

و  -قستتمت را نداشتتتو منهتتدم گرديتتد هرگتتاه ملتتك ممتتتركي كتته احتمتتال :329متتادة 
بمكل ميداني و ساحة در آمد. و يكي از دو شريك آبادي آنترا ميخواستت. و دي تري 

بلكه همان ساحة بتين شتان  -خود داري مي نمود. به آباد كردن مجبور كرده نميمود
 تقسيم مي ردد.

ممتر  بتين دو صتغير و يتا دو نفتر متتولي وقتي احتيتاج :330مادة  بته  هرگاه ملك 
يكتي از دو نفتر وصتي  -تعمير داشت. و باقي گذاشتتن ملتك بحالتت آن ضترر داشتت

و يكي دي تر  -صغيران و يا يكي از دو نفر متوليان وقي مطالبة تعمير را مي نمود
درين صورت جبراً باالشترا  بايد آنترا تعميتر نماينتد. مصتارال  -امتناع مي ورزيد

 داخته شود.آن از مال صغيران و يا از عايدات وقي پر
ترا افتادن آن متصور باشد :332مادة  ممتر  سست گردد. و  يكي  -هرگاه ديوار 

ACKU



ة االحوال  قضاء  النسان مرشد الحيران الی معر
  

 
80 

 

كستي  -از دو شريك باز كردن ديوار را قصد داشته باشد. و دي ري از آن ابتا ورزد
 كه ابا مي ورزد به باز كردن و انهدام ديوار مجبور كرده شود.

يتا ختود ديتوار منهتدم  -هدم كننتدهرگاه شريكان ديوار ممتر  شان را من :331مادة 
هتر كتدام شتان كته از اعمتار مجتدد ديتوار  -اگر باالي ديتوار جتاي بتار داشتتند -شود

امتناع ورزدو به اعمار آن بطور مطلق مجبور كرده شود. خواه عرصة ديوار پهتن 
 باشد و يا نباشد.

ده و عرصة ديوار پهن بتودو امتنتاع كننت -و اگر باالي ديوار جاي بار نداشتند
از اعمتتار آن مجبتتور ستتاخته نميمتتود. و اگتتر عرصتتة ديتتوار باريتتك بتتود كتته امكتتان 

 قسمت را نداشتو امتناع كننده به اعمار آن مجبور ساخته شود.
اگتتر از يكتتي از دو شتتريك بتتاالي ديتتوار جتتاي بتتار بتتود. نتته از يكتتي دي تتر و 

 -صتتاح  جتتاي بتتار قصتتد بنتتاي ديتتوار را داشتتت و آن شتتريك دي تتر ابتتا متتي ورزيتتد
امتناع كننده مطلقاً به بناي ديوار مجبور ساخته شود. خواه عرصة ديوار پهتن باشتد 

و صاح  جاي بار امتنتاع متي  -يا نباشد. و اگر شريك دي ر ميخواست كه آباد شود
 نمود.

در صورتيكه عرصتة ديتوار باريتك باشتدو امتنتاع كننتده بته بنتاي آن مجبتور  
نمود بختاطر ممكتن بتودن تقستيم در بتين  ساخته شود. و اگر پهن بود مجبور ساخته

 شان.
در هر موردي كته امتنتاع كننتده مجبتور ستاخته ميمتودو هرگتاه شتريك دي تر 
ال ختود  بدون اجازة قاضي به كار بناء پرداخته باشدو به امتناع كننده در اخذ مصا

 رجوع كرده نميتواند.
متناع كننده به اخذ مصارال به اندازة حصة آن به ا -قاضي باشدو اگر باجازة

و بتار  -مراجعه كرده ميتواند. و هم ميتواند كته امتنتاع كننتده را از استتفاده منتع كنتد
.وي را بتتتتتاالي ديتتتتتوار ن تتتتتتذارد. تتتتتتا آنكتتتتته مصتتتتتتارال ختتتتتود را از وي ب يتتتتتترد

 
 تاليي/ دکتور محمد گل )عتيقی (
 مترجم : قاضی نثاراحمد ملکزی 
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ي وصيت واحکام عمومی   ن آمبحث اول : تعري
 وصيت در لغت:

 إ ا المی وصيت و وصيت درلغت  به معنی وصل ووصال آمده  چنانکه گويند 
و يعنی به چيزی وصيت کردم زمانيکه انرا به وی وصل ) پيوند(  به وصلته

هنان به معنی وعده کردن نيز امده است .  وهم مه درقران کريم اين کل1نمودم و
 ) إيَصاءً :  بمعنی تعهد کردن وپيمان بستن نيز امده است چنانکه گويند أَوَْصى

ي ا  تنفيذ  پيمان چيزى سر بر النى با:  بكذا فالناً  ( وصي بست که بعد از مر
 2گردد.

گفته شده : )أوصيت له (يعنی ) به حصه ازمال خود (به وی وصيت نمودم 
 3و وصيت کردم .وأوصيت إليه و يعنی به ا

 
 

طالح :   وصیت درا
اال درتعريي وصيت گفته اند : انهه را موصی درمالي  اال : اح تعريي اح

ويا  4بطور تبرع  به کسی تعهد نمايد وخود را به ان ملزم سازد. مري از بعد
ري به شخصی واگذار ميمود.  5تمليکی است که بعد از م

اند : عقدی است درثلث مال که  اما فقهاء مالکی وصيت را چنين تعريي نموده
 6بعد از مري  موصیو  اينحق الزم مي ردد.

ري به شخصی دي ر تعلق  تعريي شوافع : وصيت عقد تبرع است که بعد از م
ح دي ر تعلق مي يرد  7مي يرد . ويا تبرعی است به حق که بعد از مري به شخ

.8 
ي نموده اند : تبرعی است به م  1ال بعد از مري .حنابله وصيت را چنين تعري

                                                      
 لسان العر  ؛ والمصباح المنير ماده ))وصی ((. - 1
 .1/025معجم ألفاش القرآن الکريم  - 2
 .5/511حاشية الدسوقی مع المرح الکبير - 3
 .1/000بدائع الصنائع - 4
 .3/201تبيين الحقائق  - 5
 .5/511ة الدسوقی علی المرح الکبير حاشي - 6
 .0/09مغنی المحتاج للمربينی  - 7
 .0/19أسنی المطال   - 8
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ح) نسبت دادن ( کلمه وصيت بر تبرع بنابر تعلق  فقهاء نزد مفهوم تخصي
ح) نسبت دادن ( کلمه وصايت  زمري است اما مفهوم  تخصي داشتن آن به بعد ا
ح مخصوص  ال ومالکيت بعد از مري موصی به شخ به عهد و چون تص

 2تعلق مي يرد وواگذار مي ردد.
ه مال است نه منافع آن و زيرا وصيت بر منافع از  مراد ما در اين جا وصيت ب

عقود تمليک محسو  نمی گرددو بناء عقود انتفاع در فصل مستقل مورد بحث 
واهد گرفت .  قرار خ

اکثر فقها ء گفته اند : وصيت عقدی است که محتاج به ايجا  است که ازطرال  
ال موصی له بعد از وفات  موصی درحال حيات وی صادر وقبول از ط
موصی  صادر مي ردد.وبه مجرد صدور ايجا  ازجان  موصی وقبول 
ازجان  موصی له  در حال حيات موصی اثری بر وصيت ندارد و پ  اگر 
کسی به شخصی وصيت کند وموصی له انرا درحيات موصی قبول ويا رد 
نمايد و اين قبول ويا رد هيچ اثری بر ايجا  صادره ندارد بلکه الی وفات وی 

ماند م ر اينکه موصی از ايجا  رجوع نمايد و زيرا اين حق مسلم باقی می 
وی ميباشد  ودراين صورت قبول موصی له هيچ فائده ندارد  نه درحيات ونه 

 .3بعد از وفات موصیو 
اين درحالی است که موصی له معلوم ومعين باشد. اما اگر معلوم ومعين نباشد و 

به مجرد  د درين حالت عقد وصيتمانند وصيت برای فقراء و فقهاء گفته ان
 صدور ايجا  تمام شده وبعد از وفات موصی نافذ مي ردد.

آيا به مجرد وفات موصی ويا  بعد از قبول موصی له ملکيت ) موصی به( به 
 موصی له انتقال ميکند وياخير  ،

مذاه  چهار گانه گفته اند يکی از احکام وشروط وصيت اين است که  فقهاء 
الم صلی هللا عليه وسلم فرموده : ))  وصيت به وارث جوازندارد چون پيامبر ا

هللا جل جالله حق هر حقداری را اعطاء کرده و پ  وصيت به وارث جواز 
                                                                                                                                

ه  0/51القناع للحجاوی  - 1  .3/525والمغنیالبن قدام
 .0/09مغنی المحتاج  - 2
والمغنیالبن قدامه  52 – 0/52؛ ومغنی المحتاج  5/51وحاشية الدسوقی  000 – 1/002البدائع  - 3

 .3/503لمرح الکبير مع ا
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مهور فقهاء وصيت به غير ازورثه دراضافه از ثلث  و همهنان 1ندارد((  نزد ج
م ر به اجازه ورثه. درهر مال متروکه متوفی جوازندارد  دوصورت 

.   اند دانسته جائز وارث به را وصيت مال ثلث درحدود وزيديه اماميه قهاءاما  ف
زيرا علت عدم جواز اضافه ازثلث اين است که وصيت در اضافه ازثلث  2

حقوق ورثه به آن تعلق مي يرد و پ  جوازآن به موافقه ورثه تعلق دارد اگر 
ت ملکيت موافقه نمودند وصيت صحيح وإال صحيح نيست چون حق بعداز ثبو

 ساقص شده ميتواند.
ها وصيت به وارث راجايز نمی دانند اگر چه به اجازه بقيه ورثه  112 اهری  ش

 3هم باشد.
همهنان فقهاء کرام اتفاق دارند که تکفين و تجهيز وپرداخت ديون متوفی 
همه تجهيز وتکفين متوفی از ترکه وی پرداخته  بروصيت مقدم است. وقبل از

وصيت درحدود ثلث مال ميت تاديه مي ردد .باقی  ميمود سپ  ديون وی و
اموال متوفی بين ورثه طبق احکام ميراث تقسيم مي ردد و علت مقدم بودن 
باا) کفن( وستر عورت از  تجهيز وتکفين ميت بروصيت اين است چون ل
حوائج ضروری انسان محسو  مي ردد چنانکه درحيات انسا ن ضروری است 

زمري نيز ضروری می باشد و اما وصيت از جمله تبرعات محسو   ولذا بعد ا
هم چنان ادای ديون متوفی واح  است  بناء واج  مقدم است بر  می شود و

 4تبرعات .
اما علت  کر وصيت قبل از دين در اين ايت مبارکه که هللا جل جالله فرموده  ) 

مقصود ان در ايت مبارکه فقص تقديم وصيت  5من بعد وصية يوصی بها أودين(
ر ميراث است چون ازحضرت علی رضی هللا عنه روايت است که پيامبر ب

                                                      
يح در  1/903ابن ماجه در  - 1 با کر روات  0/92اين حديث راتخريج نموده است وابن حجر درتلخ

 ليکن گفته که اجماع بر اين منعقد گرديده است .
االوطار  امام شوکانی - 2 ها  201؛ المختصر درفقه اماميه ص  3/52نيل والترکة والحقوق المتعلقه ب

هيم بک ص تاليي شي  احمد ا  . 020برا
هراالکليل  230؛  5/231؛ اللبا  شرح الکتا   30/ 2الختيار لتعليل المختار   - 3 ؛  1/020؛ وجوا

ي ابن حزم  0/50؛واالقناع للحجاوی  0/50ومغنی المحتاج   . 9/023والمحلی تالي
 . 21سوره نساء ايت   - 4
ي الختيار - 5  .2/02 موصلی تالي
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 قرطبی گويد : عامه1صلی هللا عليه وسلم فرموده : دين قبل از وصيت است .
 2.عمل نموده اندبه اين حديث شريي  فقهاء

 مبحث دوم
 وفات موصی

وفات موصی بر اتمام وانفا  وصيت  اثر گذار است  زيرا احتمال  رجوع 
رحياتي از وصيت متصور بود  وبعد از وفات اين احتمال از بين می موصی د

رود  و وبه اتفاق فقهاء وفات موصی شرط نفا  وصيت بوده وبعد از وفات آثار 
اهر مي ردد زيرا عقد وصيت تمام نمی گردد م ر به وفات موصی  مرتبه آن ش

. 
 مهمترين آثاروفات موصی برعقد وصيت :

 يت وعدم امکان رجوع از آن .ثابت ماندن وص –اثر اول 
وفات موصی اثر مستقيم بر ثابت ماندن وصيت دارد و احتمال رجوع ازوصيت 
را ازبين ميبرد زيرا وصيت عقد جائز بوده ورجوع ازعقد جائز جواز دارد بناء 

درهر حق رجوع از وصيت را دارا ميباشد . پ   حياتي از ای لحظه موصی 
يت را باطل مي رداند و چه درحال صحت به اتفاق فقهاء  رجوع موصی  وص

  3باشد ويا مرض و 
شي  احمد ابراهيم بک درکتا  احکام الترکه والميراث والوصية چنين تحرير 
هاءاتفاق دارند در اينکه  موصی ) وصيت کننده ( درحياتي حق  نموده  : فق
رجوع ازوصيت را دارا ميباشد و زيرا وصيت تبرع ) نيکوئی کردن وصدقه ( 

 4ت ورجوع از آن قبل از تميلک )مالک گردانيدن( جائز است .اس
                                                      

ح روات  کر با حجر وابن است نموده اخراج 1/903 در را حديث اين ترمذی امام - 1  0/92 درتلخي
 . است شده منعقد اين بر اجماع:  وگفته نموده  کر

ودرجوا   تقديم وصيت بر دين درين ايت مبارکه پنج وجه  به  15و 2/10الجامعألحکام القرآن  - 2
 تفصيل  کر نموده است .

طال  مع الحاشية العدوی و 5/210اللبا  شرح الکتا    - 3  25؛ 0/20ومغنی المحتاج  1/109کفاية ال
هاية المحتاج   . 052؛  9/050والمحلیالبن حزم  2/010والبحر الزخار  3/95ون

 . 020احکام الترکه والميراث والوصية ص  - 4
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ها گفته اند اگر موصی شرط گذارد که در اينده از وصيت  بعضی ازمالکی 
 1رجوع نمی کنم پ  دراين حالت حق رجوع موصی ازبين ميرود .

همان چيز ويا مال را به  اما اگرموصی به چيزی که وصيت کرده باشد سپ  
ند آيا وصيت دومی رجوع از وصيت اول پنداشته شخصی دي ری وصيت ک

 ميمود ويا خير،
مذاه  اربعه ) احناال و مالکی ها و حنابله و شوافع ( وزيديه گفته اند مال  فقهاء 
وصيت شده بعد از وفات موصی بين هردو بطور مساويانه تقسيم کرده ميمود . 

همهنان  بنابرين  وصيت دومی رجوع از وصيت اولی محسو  نمی گرددد و
اين رای ابن ربيعه واسحاق وابن المنذر است و زيرا بقدر امکان عمل به هر دو 
هم تصرفات عاقل را ازبطالن محفوش می سازد ودرحمل بر  وصيت بوده و

  2رجوع از وصيت اول ابطال يکی از دو وصيت است . 
دو  مذه  اماميه با اين نظر مخالي اند وگفته اند : اگر وصيت کرده باشد برای

ح درمال وصيت شده معلوم  ح وقصد موصی ازشريک بودن هردو شخ شخ
ن ردد و رجوع وعدول از يکی از دو وصيت واضح نباشد  پ  حمل به رجوع 
ازوصيت اولی بهتر است و زيرا اين چنين بين مردم معمول ورايج است و مانند 

دامه گفته است: اين  اين که ب ويد: به زيد وصيت نکرده ام بلکه به بکرو ابن ق
وا وداود نيز اختيار نموده اند   3قول را جابر بن زيد و حسن وعطاء وطا

ح منکر از وصيت معتبر است ويا خير ،  بطور مثال شخصی  4ايا رجوع شخ
 وصيت به زيد نمود سپ  از ان انکار نمود.

به هر حال رجوعی که درحال حيات موصی ممکن ومتصور بود به وفات 
بين ميرود وعقد وصيت پابرجا باقی مانده ونافذ مي ردد موصی  اين امکان از 

                                                      
مرح الکبير  - 1 هاء  5/510مرجع سابق والدسوقی مع ال ها ودي ر فق همهنان وصيت نزد مالکی  . 

ها اعتراض نموده : اگر موصی بر نف  خود شرط  وعده است  ليکن شي  دسوقی بر اين قول مالکی 
گذارد که از وصيت رجوع نمی نمايد ؛ اين قول موصی وصيت را از اينکه وعده است خارج نمی 
کند ؛ پ  چطور موصی را بروفاء به اين وعد ملزم ميسازند.وموصی را بدون اشتراط ملزم به وفاء 

 وصيت نمی دانند. بر
 .1/000بدائع الصنائع   - 2
ي/ محمد جعفر شم  الدين ص   - 3 ها تالي ي/ ابن قدامه با شرح  221الوصية وأحکام ؛ المغنی تالي

 .3/300الکبير 
ي امام سرخسی   - 4 ي/ ابن قدامه با شرح الکبير  11/230المبسوط تالي  .3/500؛ والمغنی تالي
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هيچ يک از ورثه حق ابطال انرا ندارد درصورتی که از  وبعد وفات موصی 
ثلث مال متوفی تجاوز نکند و پ  اگر وصيت از ثلث مال متوفی تجاوز کرد 
ورثه فقص ابطال اضافه ازثلث مال وصيت شده را دارند ليکن نمی توانند که 

 وصيت شده را باطل ورد نمايند . همه مال
 اثر دوم : انتقال ملکيت به موصی له ) به کسی که وصيت شده است ( 

به اتفاق فقهاء وفات موصی تاثير گذار است در انتقال ملکيت مال وصيت شدهو  
 به موصی له .

آيا به مجرد وفات ملکيت به موصی له انتقال مي ردد ويا بعد از قبول موصی له 
، 

 در اين مساله دارای سه نظريه اند :  فقهاء
 نظريه اول :

بعضی از فقهاء مالکی و شوافع وحنابله گفته اند : به مجرد وفات موصی ملکيت 
به موصی له انتقال ميکند ومحتاج به قبول کسی نيست واين مذه  زيديه 

 مانند ميراث .1واباضيه نيز ميباشد.
له بمثابه ملک وارث است و  و چنيناستدالل نموده اند : چون ملک موصی

ح دي ر  ح به شخ زيرا هر دو) ميراث ووصيت ( بعد از وفات ازيک شخ
منتقل مي ردد و  وارث ضرورت به قبول کردن ملکيت مورث خويي ندارد 

 همهنان موصی له به مالک شدن مال وصيت به قبول کردن ضرورت ندارد.
 نظريه دوم  :

ها و و حنابله ( گفته اند : بعد از وفات موصی بعضی از فقهاء شوافع و مالکی 
مالکيت مال وصيت شده زمانی به موصی له منتقل مي ردد که وصيت را قبول 
کند نه اززمان وفات موصی وزيرا  قبول رکنی از ارکان وصيت ميباشد بخاطر 

 شهور اثار مرتبه بران . 
 وبر ادعای خود چنين استدالل نموده اند :

موقوال بر قبول است وصيت تمليک ) مالک گرد  انيدن ( به عقد است وپ 
مانند عقد بيع وسائر عقودی که انتقال ملکيت بر قبول سبقت نمی کند و زيرا 

                                                      
؛ حاشية الدسوقی بر شرح الکبير  2/521؛ وابن عابدين  10/51 ؛ المبسوط 1/001البدائع  - 1
ي/ ابن رج  ص  25 -0/51؛ مغنی المحتاج  0/233؛ والقليوبی 5/515 ؛  11 – 13؛ القواعد تالي

 . 3/321؛ وشرح النيل  5/591المنتزع المختار 
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قبول متمم سب  است وحکم مقدم بر سب  نمی شود و وجائز نيست که مالکيت 
 1درماضی معلق به شرط در مستقبل گردد.

رمذه  شو افع وابوالخطا  از حنابله نظريه سوم : مذه احناال  وقول راجح د
اين است که ثبوت ملکيت موصی به وانتقال ان بعد از وفات موصی به قبول 
موصی له مرتبص است وليکن اگر درقبول وصيت تعلل وتاخيری ازجان  
وقوال مي ردد زيرا قبول نمودن وصيت  موصی له ر  دهد انتقال موصی به 

ها مسالهموقوال ماندن ملکيت بين وفات موصی  شرط تنفيذ است . ليکن مالکی 
احناال گفته اند :  خويي کت  وقبول موصی له را در  کر ننموده اند .فقص

درصورتيکه موصی له وفات نمايد ودرحال حياتي وصيت را رد نکرده باشد و 
 2عدم ردداللت بر قبول وصيت می کند.

نمود  دليل نظريه سوم : چون ملک را نمی توان به ميت ويا وارث وی واگذار
ال دران نيستند ونه به موصی له و وإال رد وی صحيح نمی  زيرا مالک  تص

 3شد مانند ارث  بنا موقوال ساختن وصيت ضرور ی ويقينی است . 
 ثمرهخالال :

ثمرهخالال درمساله زمانی نمايان وآشکار ميمود که درفاصله زمانی بين وفات 
رده وزياد شود مانند موصی وقبل از قبول موصی له و مال وصيت شده نموک

ال موصی به )مال وصيت  مهنان درمساله تعين نفقه ومصا وه زمين زراعتی 
ح است . و   کدام شخ  شده ( و واينکه نفقه ومصارال مال بد

الم مفيد را چنين نقل نموده : ) خالصه  بعد  شي  دسوقی يکی ازفقهاء مالکی 
ي موصی وقبل از قبول موصی له آن غله ايکه تازه  ونو) در مال وصيت از مر

همه ان  شامل ملکيت موصی له مي ردد وبعضی از فقهاء  اهرگردد  شده( ش
 4گفته اند که شامل ملکيت موصی مي ردد نه موصی له ... (.

ال در مساله فوق را چنين بيان نموده اند : آيا تنفيذ وصيت به تخافقهاء سب  
ياخير  ، بناء قبولی موصی له مرتبص است وقبول شرط نفا  وصيت است و

کسانيکه قبول را شرط نفا  عقد وصيت ميدانند وپ  اگر درقبول تاخير صورت 
                                                      

ي/ ابن قدامه با شرح الکبی  - 1  .0/233اشية القليوبی وح 3/552مراجع سابق وديده شود : المغنی تالي
ي ان حاشية الملبی  - 2 هام  . 2/512وابن عابدين مع الدر المختار  3/205تبيين الحقائق با 
 .0/25اسدالل ديده شود در مغنی المحتاج  - 3
ر اإلکليل  5/515حاشية الوسوقی با المرح الکبير  - 4  .1/021؛ وجوا
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مه اضافاتی  گيرد ودر اين  فاصله زمانی بين وفات موصی وقبول موصی له ه
که درمال وصيت بوجود امده  ملک موصی محسو  مي ردد وشامل مال 

مود و  چون قبول نزد اين دسته فقهاء شرط نفا   وصيت است وصيت نمي
وکسانيکه قبول را شرط نفا  نمی دانند بلکه شرط نفا  وصيت را وفات ميدانند  
همه مال وصيت باغله اضافی ايکه  نه قبولی موصی له و بنابر اين گفته اند که  

 1بدست امده به موصی له داده ميمود. 
ياا عقد وصيت  به ميراث درست نيست  زيرا درمساله ارث   رای راجح  : ق

دون اراده متوفی و مري سب  انتقال ملکيت به ورثه می گردد و وبه کدام امر ب
د   دي ری محتاج نيست وبالمقابل مساله وصيت درحيات موصی وبه اراده خو
مرط قبول موصی له .بناء  صادر گرديده وسب  انتقال ملکيت مي ردد  ليکن ب

هيچ اثری بر انتقال ملکيت ندارد .  2قبول درحيات موصی 
الزمی ليک ن بعد از وفات موصی وبه خاطر اتمام عقدو قبول ازجان  موصی له

 پ  قول انتقال ملکيت به مجرد مري موصی درست نيست. 3پنداشته ميمود .
ياا مع الفارق است و وبا طبيعت عقد  ياا وصيت به ارث  ويا عقد بيع ق پ  ق

الزمه وفوری  به شمار وصيت نيز سازگار نيست و چون بالطبع بيع از عقود
الزم مي ردد . اما وصيت  ميرود وبه ايجا  وقبول درحيات طرفين عقد تمام 
عقدی است که به بعد از مري تعلق گرفته وآثاری که بر آن مرت  مي ردد 
زمري متحقق ميمودو بناء در صورت  درحيات عاقدين نيست . واين امر بعد ا

قی می ماند عدم رجوع موصی ازايجا و عقد وصيت  بحال خود ثابت با
ال مقابل بعد از وفات موصی آنرا قبول نمايد و ملکيت به موصی  وزمانيکه ط

                                                      
ي/ ابن  0/25مغنی المحتاج  - 1  .231رج  ص ؛ والقواعد تالي
ي/ ابن نجيم ص  - 2 ؛ زيرا تصريح نموده که ملک موصی له  منعقد  059ديده شود :االشباه  تالي

آمده : موصی  002ص  1مي ردد نه بطور استخالال ) جانمنی(  ودرکتا  فروال ازکرابيسی درجلد 
 له مالک وصيت م يردد نه ازطريق خالفت از متوفی .

هيچ چيزی بدون رضايت طرال مقابل شامل ملک انسان نمی به تائيد قول احناال که گف - 3 ته اند 
ي/  گردد بدليل اين قول هللا جل جالله  ) وأن لي  لإلنسانإال ما سعی ( ديده شود الشباه والنظائر تالي

؛ کاسانی گفته ثبوت ملکيت بدون قبول  به دو دليل سب  اضرار به طرال مقابل  051ابن نجيم ص 
ي ساختن انتقال ملکيت به قبول  مي ردد : اول : زي را سب  منت به طرال مقابل مي ردد بناء متوق

موهو  له بخاطر دفع ضرر از جان  مقابل است . دوم : شايد موصی به ) مال وصيت شده ( چيزی 
مري  وامثال آن .  باشد که به ان موصی له متضرر گردد مانند غالم نابينا  و
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خالال درصورتيکه ثابت گردد که موصی لهقبال وصيت  له منتقل مي ردد . ب
را رد نموده است درين حال ثبوت ملکيت صال مطرح شده نمی تواند ونه 

کنيم که )قبول( رکن ويا ملکيت به موصی له انتقال می کند حتی اگر قبول هم 
واين انطباق ) تطبيق ( شرعی است که موافق  1شرط عقد وصيت است .

 وسازگار با طبيعت عقد وصيت است .
احناال و مالکی ها  به نظرما اين رای راجح بوده وهم با نظريه جمهور )
وبعضی از حنابله وشوافع ( موافق است .و قول به موقوال ساختن انتقال ملکيت 

ل موصی له درست نيست .زيرا طوالنی شدن مدت وعدم اشهار موصی به قبو
له به قبول  ويا رد و سب  ضرر به ورثه وحتی به  موصی به ) مال وصيت 

ال ون هداری ضرورت دارد   شده ( نيز مي ردد زيرا موصی به نيز به مصا
ال موصی به  وجهالت مالک  ) معلوم نبودن مالک( سب  جهالت نفقه ومصا

چون درصورت عدم انفاق بر موصی به امکان دارد که موصی به ) ميمود و
 مال وصيت شده( ضايع گردد.

پ  رای راجح  درين صورت اين است که حاکم بايد مداخله نموده وموصی له 
الن عقد وصيت حکم  را به قبول ويا رد وصيت  مخير سازد و إال  قاضی به ب

های مرده امتناع می ورزد  نمايد ومانند محجور زمانيکه از احياء نمودن زمين 
 2مثليکه شوافع وحنابله به ان تصريح نموده اند .

 سوم :صحت قبول موصی له  ولزوم عقد وصيت :
درکل وفات موصی درصحت قبول موصی له نيز اثرگذار است و پ  نزد 

به داليل  يل قبول ويا رد درحيات موصی ) وصيت کننده( 3جمهور فقهاء 
م ر بعد از وفات موصی :صحيح بوده نمی توا  ند 

اول : حق پذيرفتن وصيت به موصی له بعد از وفات موصی ثابت ميمود و نه 
قبل از وفات موصی  . کاسانی گفته : وقت قبول بعد از وفات موصی  بوده  و 

  1قبول ويا رد قبل ازوفات درست نيست ...
                                                      

ي تحرير نموده است زيرا قبول به اين موضوع را مقارنه نمودند   - 1 با انهه که شي  علی خي
رضايت موصی له شرط گذاشته شده است وآنهم بخاطر بقاء ملک ولزوم آن نه بخاطر انماء واثبات 

 آن.
ي/ حجاوی  0/22المغنی المحتاج  - 2 ي/ ابن رج  ص  0/21 االقناع تالي  .122؛ والقواعد تالي
ي/ دردير ؛ وحا 1/000بدائع الصنائع   - 3 مرح الکبير تالي ؛ مغنی المحتاج  5/515شية الدسوقی با ال
ي/ حجاوی  0/20  .0/22؛ واالقناع تالي
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ا نمی کند دوم :قبل ازوفات موصی  و قبول  موصی له افاده ملکيت وصيت ر
هيچ اثری بران مرت  نمی گردد و زيرا ايجا  موکول به وفات موصی  است. و

واهد حق  بناء بودهو الزم غير عقد ازاينکه وصيت  موصی هرزمانيکه بخ
رجوع از وصيت را دارد  و وقتيکه وفات نمود حق رجوع  از بين رفته  

 2وموصی له حق قبول را دارا مي ردد و.
شايد قبول مطابقت به ايجا  نداشته باشد  و زيرا ايجا  سوم : درحيات موصی 

هم امکان تغيير درمقدار موصی به نيز متصور  موکول به وفات موصی است و 
  3است  .

ممروط به وفات موصی  جمهور فقهاء گفته اند:صحت قبول ويا رد موصی له 
 .4است وقبل از وفات هيچ اثری بر آن مرت  نمی گردد  

:اگر موصی درحياتي  خبرباشد  که موصی له ) کسيکه وصيت اباضيه گفته اند
 5برای او شده ( وصيت را رد نموده درين  حالت وصيت باطل مي ردد

ممروط به وفات موصی   قول راجح : بر طبق داليل ارايه شده بر صحت قبول 
که قول جمهور فقهاء می باشد اين قول  راجح وموجه ميباشد  وهم مطابق به 

وصيت است واثر مرتبه نيز بعد از وفات بر ان مرت  مي رددبنا به طبيعت عقد 
ممروط به وفات موصی .  6نظر قول  برصحت قبول 

ح معينی وصيت شده باشد که قبول کردن ان امکان  واين درحاليست که به شخ
 پذير باشد .

اما اگرموصی لهم اشخاص معينی نباشند مانند وصيت به فقراء ومساکين ويا 
کن نباشد درين صورت نياز وضرورتی به قبول وصيت  نيست حصر ان مم

امه دارد ...              بلکه به مجرد وفات موصی وصيت واج  مي ردد .  اد
 
 
 

                                                                                                                                
 .1/000البدائع  - 1
هامي دسوقی  - 2  .0/515المرح الکبير با 
 مراجع سابق. - 3
 . 3/205زيلعی  - 4
 . 3/123شرح النيل   - 5
 .012الترکه والمواريث والوصية ص   - 6
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 ليکوال: عبدالقادر عوده 
 ژباړن : قضاوتمند رحمت ګل حليم 

  جنايتونهجنايتونه
ته ويل کيږي چې انسان  ـ دجنايت تعريي: جنايت په لغت کې هغه ناوړه کړنې2

يې سرته رسوي اود فقهې په صطالح کې هغته حترام عمتل تته ويتل کيتږي چتې 
دانسان په ځان و مال اويا نورو شيانو ترسره شوی وي. الکن دفقهاوو دود داسې 
دی چتتې يتتواځې هغتته عمتتل تتته جنايتتت وايتتي چتتې پتته انستتان يتتا يتتې پتته کتتوم غتتړي 

وهل او ټپي کول ال له امله ډېری فقهتاء ترسره شوی وي لکه وژلو  . دهمدې ع
وهل اوټپي کول دجناياتو تر عنوان النتدې  ېتړي اوځينتې يتې د يرو  لتووژل و 

ژ دوژنتې اوپته انستان او غتړو يتې دتيتري  تر عنوان الندې  ېتړي ځکته چتې ټت
اغيزناکتته  الره ده و اوځينتتې فقهتتاء بيتتا داټتتول مبحثونتته دوينتتې تتتر عنتتوان النتتدې 
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لو ټپي کولو پايله وينه توييدل دی يا داچتې ددا ډول  يړي داځکه چې دوهلو ووژ
 جرايمو احکام دوينې دساتنې لپاره راغلي دي.

اا جنايت په درې ډوله ويملی دی:1  ـ دجنايت ډولونه: فقه
ـ جنايت دانسان په ژوند)نف (: دې ډول جنايت کې ټول هغته جترايم شتامل دي 2

 تل( له ټولو ډولونو سره يې.چې دانسان ژوند له مين ه وړي لکه انسان وژنه )ق
ـ  جنايت دانسان پته بتدن: دې ډول جنايتت کتې ټتول هغته جترايم شتامل دي چتې 1

وهل اوټپي کول.  دانسان بدن ته زيان اړوي مګرژوند يې له مين ه نه وړي لکه 
ـت جنايتت پتته هغته  ته چتتې يتوه ختوا ژونتتد بلتل شتوی دی اوبلتته ختوا نته دی بلتتل 0

ه جنتين دی چتې يتوه ختوا ژونتد بلتل شتوی دی شوی: له دې  خه موخه جنايت پت
ځکه چې انسان دی اوبله خوا ژوند نه دی بلل شوی ځکه چې له مور  خه ال نه 

 دی زيږيدلیو چې په وضعی قوانينو کې ورته دماشوم زيانول ويل شوي دي.
ـ دوژنېو وهلو اوټپې کولتو جترايم کلته قصتدي اوکلته پته خطتا ستره پې تيږي: 0

يا خطايي  و بڼې لري چې په يتوه عمتل دزيتان ليتدونکي داجرايم که قصدي وي 
وهتل  )مجنی عليه يامتضرريا زيانمن شوی( په بدن ترسره کيږي لکته پته لرګتي 
ژ  اهم دبتدن ديتوه غتړي ماتيتدل )کستر( اويتا ټت چې کيدای شي هيی اثر ونه لري ي
هم دزيان ليدونکي په مرګ تمام شيو چې کيدای شتي مجترم  رامينځ ته کړي اويا

وهتل وي يتا ټپتي کتول  يواځې دتيري قصد ولري پته دې حالتت کتې يتې عمتل کته 
ال يې تيری نه وي بيايې عمل ته کته هغته ټپتي کتول  قصدي بلل کيږي و اوکه ه
وهتتلو خطتتا ويتتل کيتتږي. کتته چيتترې زيتتان ليتتدونکی )متضتترر( متتړ شتتو  وي يا
وهتتل وقصتتدي وژنتته )قتتتل( بلتتل کيتتږي. کتته  اودمجتترم نيتتت هتتم وژل و بيتتانو هغتته 

جرم نيتت وژل نته بلکته يتواځې تېتری وو داډول وژلوتته قصتدې ډولته چيرې دم
ې هتدال  وهل چې په مرګ تماميږي. که چيتر )شبه عمد( ويل کيږي ويانې داسې 
هغه مهتم ټکتي چتې  بالکل تيری نه وو بيا دا ډول وژلوته وخطا وژنه ويل کيږي. 

پتي دا وېي يتې راميتنځ تته کتړی هغته دعمتل پايلته اودمجترم نيتت دیو د وژلتوو ټ
کولتتو اووهلتتو جرايمتتو لپتتاره پتتورتني اوصتتاال پتته استالمی شتتريعت او وضتتعی 
ي.همدارنګه دوژنېو وهلو اوټپي کولو جرمونو  قوانينو کې يوشان  ودل شوي د
هغتته احکتتام چتتې د نومتتوړو جرايمتتو دعناصتترو او اوصتتافو پتته اړه دي استتالمي 

هغې جزاء شريعت او وضعي قوانين يوه تګالره لري. توپير دشريعت اوقانون د
پتته اړه دی چتتې دواړه يتتې دنومتتوړو جرمونتتو پتته اړه ټتتاکيو تتتردې چتتې وضتتعي 
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قوانينو نوموړي جرايم دشريعت دطريقې سره سم  ېړلتي. همدارنګته دوضتعي 
هغه تړاو له امله چې نوموړي جرايم يې يو له بتل ستره لتري  حقوقو  ېړونکو د

 دي. دهغه فقهاا په پله روان ديو چا چې  کر شوي جرايم  ېړلي
 لومړۍ برخه)فصل(

ي ۴ ـ وژنه )قتتل(: قتتل پتهاستالمي شتريعت او وضتعي حقوقتو کتې يتوډول تعريت
هغه داډول دی: قتتل داستې کړنتې تته وايتي چتې ژونتد لته مين ته وړيو  لري چې 

 يعنی وژل دانسان دی دبل انسان لخوا. 
 دسالمي شريعت له نظره قتل دوه ډوله دی: 

 ته وايي چې تيری پکې شوی وي.ـ ناروا قتل: چې هغه داسې قتل 2
ـتت روا قتتتل: چتتې لتته داستتې وژنتتې  ختته عبتتارت دی چتتې لتته تيتتري  ختته پرتتته 1 

 ترسره شوې وي لکه دقاتل اومرتد وژل. 
اا قتل پن ه ډوله ويملی دی:  روا والي اوناروا والي ته په کتوسره ځينو فقه
حربتي واج  قتل: چې هغته وژل دمرتتد دي تر تو يتې توبته نته وي ويستتلېو يتا 

 کافر چې تر و تسليم شوی نه وي اويا هم امان نه وي ورکړل شوی. 
 ناروا )حرام( قتل: چې هغه غيرحق ديوه بې ګناه انسان وژل دي.

مکروه قتل: هغه دمسلمان غازي لخوا دکافر خپلوان وژل دي چتې تر تو  هللا 
هللا اودهغته رستول تته  ت هغه پيغمبرته  کن ل نه وي کړيو او که  کن ل او د

 وکړل بيا يې وژل مکروه نه دي.
هغه دمسلمان غتازي لختوا دکتافر خپلتوان وژل دي کلته چتې ختدای  مستح  قتل: 

هغه رسول ته  کن ل وکړي.   اود
مباح قتل: لکه دقصاص وژنه اود اسير وژنتهو دځينتو پته آنتد داستير وژل واجت  

و کتې وي کله چې ژوندي پاتې کيدل يتې دفستاد المتل ګرځتيو کته داستير پته وژلت
مصلحت وو وژل يې مستح  ګڼل کيږيو که مصلحت پوره  رګنتد وو وژل يتې 

 دوجو  تر کهې رسيدای شي. 
ا دخپل آند اونظر سره سم قتتل پته  تو تقستيماتو ويمتلی دی 2 ـ دقتل ډولونه: فقها

 چې په الندې ډول يې وړاندې کوو: 
ا قتل پته عمتد اوخطتا وېمتلی دیو ا و ددواړو لومړی: دوه ګونی وېي: ځينو فقها

ترمينځ يتې دريتم ډول نته دی منلتی. ددوی پته آنتد عمتدی قتتل هغته عمتل تته ويتل 
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کيږي چې دتيري موخته ترستره اودمجنتي عليته پته مترګ تمتام شتيو کته  ته هتم 
مجرم دوژلو نيت ولتري يتا يتې ونلتريو مګتر پته دې شترط چتې عمتل دلتوبې پته 

ي ترستره شتوی. توګه يا دتأدي  موخه دهغه چا لخوا چې دتأدي  حتق لتري نته و
هغه وژنتې تته ويتل کيتږي چتې عمتدي نته وي. دا وېتي دقتتلو دمالتک  دخطا قتل 

 دممهور مذه  پربنس  دی.
وهم: درې ګونی وېي: ځينو فقهاا قتل په درې ډوله ويملی دی:   د

هغه مرګوني عمل تته ويتل کيتږي چتې دمجنتي عليته  )الي(عمدي قتل: دا دمجرم 
 دوژلو په موخه ترسره شي.

هغه قتل ته وايي چې يتواځې دتيتري ) ( شبه ع مد قتل: قصدي ډوله )شبه عمد( 
په موخه ترسره شوی ويو نه دوژلو پته موختهو اومجنتي عليته دهمتدې تيتري لته 
مرګ المل ګترزي ـ  وهل چې  هانو دا ډول قتل ـ  امله مړشي. دوضعي حقوقو پو

 بللی دی.
 ږي:)ج(خطا قتل: قتل په الندې حاالتو کې خطا )تېروتنه( ګڼل کي

و توک چتې ن ته ولتي ګتولۍ پته 2 ال عمل ويو نه مجنی عليهو لکه ي ـ دمجرم ه
 سړي ولګيږيو دې حالت ته تېروتنه په فعل کې وايي.

ـ  جنايت واال دعمل اومجنی عليه دواړو قصد ولريو په دې ګمان چې دمجنتی 1
د من ديوه سرتيري ګمان کوي او  و وک په چا د عليه وژل ورته روا ديو لکه ي

هغه مسلمان دی يا له هغتې ډلتې  خته دی ولي ي ېو بيا وروسته  رګنده شي چې 
هم  متتي دی. دې حالتتت تتته تېروتنتته پتته  چتتې مستتلمانان ورستتره تتتړون لتتري اويتتا

 موخه کې ويل کيږي.
ـ جاني دکوم فعل موخه نه لري مګر فعتل دهغته دغفلتت لته املته پې تيږي لکته 0

وهغه ووژل   شي.يوسړی چې په خو  کې په يوچا ولويږي ا
ه الره کې کنده وکينيو يو  5 ـ مجرم په فعل کې دقتل سب  شيو لکه  وک چې 

هماغتته کنتتده کتتې ولتتويږي او دهمتتدې  الروی پتته شتتپه کتتې دتېريتتدو پتته مهتتال پتته 
 لويدو له امله مړ شي.

دريم:  لورګونی وېي: ځينې فقهاءو قتل په  لور ډوله وېمتي: عمتدو شتبه عمتدو 
 (خطاو خطا ډوله )جار مجری دخطا

عمد اوشبه عمد ددې وېي خاوندانو په آند ددرې ګوني وېي په شتان دیو تتوپير 
يتتواځې پتته خطتتا قتتتل کتتې دیو نتته پتته نتتورو قتلونتتو کتتې. دخطتتا قتتتل ددې وېتتي 
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هغه دی چې تېروتنه دعمل په ترسره کولو کتې وي يتا دمجترم  دخاوندانو په آند 
عليتهو لکته  په ګمان کې وي. لتومړی حالتت: چتې دعمتل نيتت ولتريو نته دمجنتی

و وک په ن ته  وهم حالت: ي و وک چې  کار ولي اوګولۍ په انسان ولګيږي. د ي
کړي په دې ګمان چتې وژل يتې روا دیو لکته حربتي يامرتتد پته داستې حتال کتې 
چې مقتول يو بېګناه انسان وي. مګر خطا ډوله قتل دوه قستمه دی: لتومړی: پته 

مستتقيم ډول ترستره شتوی بمپړ ډول  دخطا په مانتا ويو هغته دادی چتې قتتل پته 
ويو لکه ويده سړی په يو انسان ولويږي اوهغه انسان مړشيو داډول قتل دهرې 
وهتم: ديتوې ختوا دخطتا  خطا ګڼل کيږي ځکه چې دنيت پرته ترسره شتوی دی. د
هغه دادی چتې دقتتل اودمجترم دعمتل تترمينځ دستببيت اړيکته ويو  په معنی دیو 

و وک چې پهالر کې کنده وکيني او په شپه کې  الرويانو دمنع کولو لپاره لکه ي
الزم تدابير ونه نيسيو يوتن په همدې کنده کې ولويږي او دهمدې لويتدو لته املته 

 مړشي.
هغه  ه چې  کر شول دا په ډاګه کيږي چې دا وېي له مخکيني )درې ګوني(  له 
وېي سره کوم تتوپير نته لتريو يتواځی دومتره خبتره ده چتې دلتته خطتا دوه ډولته 

 شوی ده: خطا او خطاډوله.وېمل 
اا قتل پن ه ډوله وېملی دی:   لورم: پن ه ګونی وېي: ځينو فقه

 ــ قتل په سب 2ــ خطاډوله 5ــ خطا  0ــ شبه عمد  1ــ عمد  2
ددې وېي اومخکيني وېي توپير په دې کې دی چې ددې وېي خاوندان دمستقيم 

ب  ځانله جال ډول بتولي. قتل اوقتل په سب  ترمينځ په توپير قايل دي اوقتل په س
ددې وېتتي نستتبت ابتتوبکر رازي تتته شتتوی دیو دنومتتوړي آنتتد اوفکتتر نومتتوړی 
دپن ه ګوني وېي رامينځ ته کولو ته هڅتولی دی. دنومتوړي پته آنتد خطتا پته دوه 

و وک چې مرغتۍ پته ن ته کتړي 2ډوله ده:  ــ تېروتنه )خطا( په عمل کې لکه ي
و توک يتوتن پته ــ خطا په ن1او ګولۍ په انسان ولګيږي.  وهتدال کتېو لکته ي  ه ا

ن ه کتې پته دې ګمتان چتې هغته حربي)جګتړه مارکتافر( دی ځکته چتې دهغتو پته 
ليکو کې دی يا داچې دهغو جامې يې پته تتن ديو بيتا وروستته  رګنتده شتي چتې 
هغه بېګناه انسان دی. که داډول قتل خطا وګڼل شيو دا دتېروتتونکي يتا دويتده 

ځکته چتې داډول تېروتنته کتې دعمتل ترستره  قاتل دعمل سره جوړ ت نه لريو
ول هتتتدال ويو اوتېروتنتتته کلتتته پتتته عمتتتل کتتتې وي اوکلتتته پتتته هتتتدال کتتتېو  کتتت
هېڅکلتته هتتدال نتته ويو نتتو داډول کړنتته  دتېروتتتونکي او ويتتده انستتان کړنتته و
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تېروتنه نه ګڼل کيږي لکه  نګته چتې عمتد اوشتبه عمتد نته ګڼتل کيتږي.  رنګته 
کت  پته انستان وژنته دخطتا قتتل حکتم چې دجزاء له اړخه دتېروتونکي او ويتده 

کيتتږيو ابتتوبکر رازي داډول قتتتل جتتارمجرا دخطتتا ګڼلتتی دی. همدارنګتته دافقيتته 
وايي چې فقهاء ځينې کړنې قتل ګڼي چې هغته پته حقيقتت کتې نته عمتدي قتتل دی 
هم دتيږې اې ودونکی  اونه هم غيرعمديو لکه په الره کې دکندې کيندونکی اويا 

شتتيو دده پته آنتد دا قاتتتل نته ګڼتل کيتتږي ځکته چتتې  کلته چتې دانستتان دمترګ المتل
داسې کړنه يې نه ده ترسره کړې چې قتل المل ګرزي. داځکه چې قتتل بايتد پته 
مستقيم ډول دمجرم لخوا اويا دمجترم دکړنتې پته پايلته کتې ترستره شتوی ويو پته 
اهم پته کنتده کتې دلويتدوو داې تودونکي اوکينتدونکي کومته کړنته  کاڼي دلګيدو اوي

ې ه ترسره شوې دهو نتو نمتهو  نه په مستقيم ډول اونه هم دکړنې په پايله کې داپ
هغته تته حقيقتي قاتتتل نته بلکتېو قاتتل پتته ستب  ورتته ويلتی شتتو. داچتې  کتر شتتول 
اا په آند دقتل تقسيمات بلل کيږي. دپورتني تقسيماتو  خه دا  رګنديږي چې  دفقه

استتې دی چتتې پتته دقتتتل دوه ګتتونی وېتتي دنتتورو وېمتتنو ستتره تتتوپير لتتري. هغتته د
نوموړي وېي کې قصتدي ډولته )شتبه عمتد( قتتل نمتته واودپتاتې نتورو تقستيماتو 
او قتتتل پتته ځتتانګړي  ال دی چتتې دهتتر وېتتي اړونتتدو فقهتتا اختتالال شتتاهری اختتت
ترتي  وېملی دی. داچتې دقتتل درې ګتونی وېتي ترنتورو ممتهور اونتامتو وېتي 

دتقستيم ستره ستم دیو او همدارنګه دمصر دجزاء قانون اونتورو وضتعي حقوقتو 
دی  له دې امله يې دخپلې  ېړنې لپاره بنس  ګرزوو. دمصر دجزاء قانون قتل 

مرګ المل ګرزی يعنی شبه عمدو وېملی دی. وهل چې   په عمدو خطا او 
 قصدی وژنه

وژنه هغې وژنې ته وايي چتې وژونکتی عمتل دمجنتي عليته  )عمدي( ــ قصدي۶
نکې کړنې په ترسره کولتو مجترم دوژلو په نيت ترسره شيو يعنې يواځې د وژو

ته عمدي)قصدي( قاتل نمو والی بلکه دمجرم لخوا دوژلو موخته ضتروري ده. 
که چېرې دمجرم نيت)وژل نه( يواځې تېری وو دې عمل ته قصدي وژنه و نه 
ويل کيږي که  ته هتم دمجنتي عليته پته مړينته تمتام شتي. دا ډول وژنتې تته فقهتاء 

وهتان ورتته ـتـ وهتل چتې دمترګ قصدي ډوله )شبه عمد( وايتي او و ضتعي حقوقپ
 المل ګرزي ــ  وايي.
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ـتتـ قتتتل پتته استالمی شتتريعت کتتې ستتتر جتترم اوکبيتتره ګنتتاه بلتتل شتتوې ده. دقتتتل ۷
ليو دقتل دګناه ستروالي اودقتل دجزاء په اړه ګڼ شمېر آيات اواحاديث ادحرامو

 راغلي دي
کريم کتې فرمتايلي دي: دقتل حراموالی دقرآني آياتو په رڼا کې: هللا تعالی په قرآن

ژباړه: مه وژنت تاسې هغته نفت  چتې حترام کتړی دی هللا )وژل دهغته( مګتر پته 
و توک چتې ووژلتی  حقه سره )چې ارتدادو له واده وروسته زنا اوقصاص دی( ا
شتتو دمظلوميتتت پتته حتتال کتتې نوخامختتا ګرځتتولی دی متتونږ دهغتته وارث لپتتاره 

ال دې نه کوي په قتتل زور)اوقوت چې له قاتل  خه انتقام اخيستی شي( ن و اسر
ل  توک ووژنتي( پته تحقيتق دغته )وارث( ستره  کې )چې غيرحق له قاتل پرتته بت

م آيتت. او)بنتدګان درحمتان( هغته  توک دي ۳۳مدد شتوی دی.  داستراء ستورت 
هللا  چې دهللا سره بل معبود نه بوليو نه وژني دوی هغه نف  چې حرام کړی 

ويو کتته چتتا ترستتره کتتړل ) کرشتتوي )وژل دهغتته( مګتتر پتته حقتتهو اوزنتتا نتته کتت
اهونو خپلتو. دفرقتان ستورت  اهونه( نو وبه ويني سزا دګنت م آيت.مته وژنتت ۶۶ګن

اوالد خپل دفقر لته وېترېو متونږ هغتوی اوتاستوته روزي ورکتووو بېمتکه چتې 
م آيتت. ووايته )ای محمتده دوی تته( ۳۳قتل ددوی ستره ګنتاه ده. داستراء ستورت 

رام کتتړي دي ر  ستاستتې پرتاستتې چتتې راشتتت چتتې زه ولتتولم هغتته  تته چتتې حتت
هغه )هللا( سره هېی شی او ېګڼه وکړئ له مور او  شريکان مه نيست تاسې له 
پالر سرهو مه وژنت تاسې اوالد خپل دخوارۍ )له وېرې( مونږ تاسوته اوهغوی 
احمتو )بتي حياييونتاوړه کتارونو( تته هغته  ته روزي ورکووو مه نژدې کيږئ فو

ومه و ژنتت هغته نفت  چتې حترام کتړی دی هللا وژل دهغته چې  کاره وي ياپ  ا
مګر په حقه )دا لور نهتې اويتو امتر( حکتم کتړی دی هللا تعتالی تاستې تته پته دې 

م آيتت. پته ستب  ۳۵۳سره لپاره ددې چې عقل وچلوئ پکې تاسو. دانعام سورت 
ددې )قتتتل( ليکلتتي وو )حکتتم کتتړی و( متتونږ پتتر بنتتي استتراييلو چتتې بېمتتکه هتتر 

نف  پرته )دبدل( د بل نف  نه )يا بتې( لته فستاده پته ځمکته  وک چې ووژني يو 
کې نو ګواکې وژلي يې دي ټول خلکو اوکته چتا ژونتدی کتړ دغته )نفت ( داستې 

دقتتتل  م آيتتت.01ستتورت وي ټتتول خلتتک. دمائتتده  يتتې دی لکتته چتتې ژونتتدي کتتړي
جتتزاء دقتترآن لتته نظتتره:هللا تعتتالی فرمتتايلي دي: ژبتتاړه: ليکلتتي )فتترض کتتړي( وو 

و )يهودانو( په دې )تورات( کې چې خامخا نف  دې ووژلی شي پته مونږ پر دغ
)بتتدل( دنفتت  کتتې و ستتترګه دې )ړنتتده( شتتي پتته )بتتدل( ستتترګې کتتې و پتتوزه دې 
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و ه شتي( پته )بتدل( د پتوزې کتې و غتوږ دې )غتوی شتي( پته )بتدل( دغتوږ و  )غ
غاښ دې )ووېستلی شي( په )بدل( دغاښ کې اوپرهرونه قصاص دی برابتر کته 

ړه له دې قصاص نو دغه عفو کفاره ده ده ته و که هرچا حکم ونه کړ چا عفو وک
ن همتتدوی شالمتتان دي. دمائتتده  هللا نتتازل کتتړي دي نتتو دغتته کستتا پتته هغتته  تته چت

کتته  تته هتتم دا آيتتت ددې يادونتته کتتوي چتتې داحکتتم دپخوانيتتو  م آيتتت.52ستتورت 
 شريعتونو پته پيروانتوالزم شتوی و ختو دا خبتره مهمته ځکته نته ده چتې پختوانی

دليل ونلري. له دې  منسو  کيدوشريعت زمونږلپاره هم شريعت دی تر و چې د
هللا تعتالی  سره سره قرآنکريم په  رګنتده ويلتي چتې داحکتم زمتونږ لپتاره هتم 
فرمايلي دي: ژبتاړه: ای دايمتان خاونتدانو پته تاستو قصتاص فترض شتوی دی پته 

پته تالم  وژل شوو کې )که قصدي وي( اصيل پته اصتيل )قصاصتيږي( و تالم
)قصاصيږي( و   ه په   ه )قصاصيږي( که چاته عفو وشتوه د ورور لخوانته 
الزمه ده مطالبه دديتت )لته قاتلته( پته  ته وجته او ورکتول )دديتت دي(  و ه نو دي
هغه )عفو کوونکي( ته په  ه وجه دا کار )دقصاص جواز ياديت يا عفو( آساني 

مهرباني ده و که چا زيات ی وکړ وروسته له دې پريکتړې ده ستاسو د ر  لخوا او
)چې ديت يا عفو ده( نوهغه لپاره دردناک عذا  دیو تاسو لپاره په قصاص کتې 
ژوندون دی ای دعقل خاوندانو ددې لپاره چې تاسو ځان وساتت )لته نتاحقو وينتو 

 آياتونه. ۳۷۱ــ ۳۷۶ خه(. دبقره سورت 
 دقتل حراموالی دنبوي سنتو په رڼا کې:  
ی هللا عليتتته وستتتلم   ختتته روايتتتت دی: چتتتې لتتته درې دختتتدای لتتته رستتتول صتتتل 

 وژل روا نه دي: حاالتو  خه ديوه حالت درامين ته کيدو پرته دمسلمان
دقصتتتتتتتتتتاص قتتتتتتتتتتتل.  -0لتتتتتتتتتته واده وروستتتتتتتتتتته زنتتتتتتتتتتا  -1مرتتتتتتتتتتتدوالی  -2 

هللا عليتتتتتتته وستتتتتتتلم فرمتتتتتتتايلي همدارنګتتتتتتته داستتتتتتالم ستتتتتتتتر پيغمبتتتتتتتر صتتتتتتتلی 
امرشتتتتتتتتوی چتتتتتتتتې زه دخلکتتتتتتتتو ستتتتتتتتره ترهغتتتتتتتتې وجنګيتتتتتتتتږم چتتتتتتتتې دي:پرما

عال پتتتتتته وحتتتتتتدانيت اوزمتتتتتتا پتتتتتته رستتتتتتالت ايمتتتتتتان راوړيو ـتر تتتتتتو دهللا متتتتتتت
کلتتتتته چتتتتتې يتتتتتې دا ومنتتتتتلو ستتتتتر اومتتتتتال يتتتتتې پتتتتته امتتتتتان کتتتتتې شتتتتتول مګرپتتتتته 
می الر تتتتتتوونو نتتتتتته دستتتتتترغړونې پتتتتتته صتتتتتتورت کتتتتتتې(  حقتتتتتته)دځينو استتتتتت
اوحستتتتا  يتتتتې دهللا تعتتتتالی ستتتتره دی. پتتتته يتتتتوه بتتتتل حتتتتديث کتتتتې لتتتته پيغمبتتتتر 

کتتتتته هرچتتتتتا خپتتتتتل  صتتتی هللا عليتتتتته وستتتتتلم  ختتتتته روايتتتتتت شتتتتتوی دی چتتتتتې:
هماغتتته آلتتته بتتته دقيامتتتت پتتته وره  ځتتتان پتتته دنيتتتا کتتتې پتتته يتتتوه آلتتته وواژه پتتته 
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عتتتتتذا  ورکتتتتتول کيتتتتتږي. همدارنګتتتتته دختتتتتدای لتتتتته ستتتتتتر پيغمبتتتتتر صتتتی هللا 
عليتتتته وستتتتلم  ختتتته روايتتتتت شتتتتوی دی: کتتتته چتتتتا ديتتتتوه مستتتتلمان پتتتته وژلتتتتو 
دازه هتتتتم مرستتتتته وکتتتتړه دهللا تعتتتتالی ستتتتره بتتتته پتتتته  کتتتتې دنيمتتتتې خبتتتترې پتتتته انتتتت

مختتتتتام  شتتتتتي چتتتتتې ددواړو ستتتتتترګو تتتتتترمينځ بتتتتته يتتتتتې  داستتتتتې حالتتتتتت کتتتتتې
اهيلی. داستتتتالم ستتتتتترپيغمبر صتتتتتلی  ت  ختتتتته نتتتتت ليکلتتتتتي وي: دهللا لتتتتته رحمتتتتت
هللا عليتتتتتته وستتتتتتلم بتتتتتتل ځتتتتتتای فرمتتتتتتايلي دي:  ديتتتتتتوه مستتتتتتلمان وژل دټتتتتتتولې 
ي همدارنګتتتتته پيغمبتتتتتر صتتتی هللا عليتتتتته  نتتتتتړۍ لتتتتته ړنګيتتتتتدو ستتتتتره برابتتتتتر د

ستاستتتتتو  وستتتتلم دعرفتتتتتات پتتتته خطبتتتتته کتتتتې فرمتتتتتايلي دي: خبتتتتر اوستتتتتت چتتتتې
وينتتتتتتهو ستاستتتتتتو ستتتتتترونه پتتتتتته تاستتتتتتو داستتتتتتې حتتتتتترام دي لکتتتتتته  نګتتتتتته چتتتتتتې 
درنتتتتتتاوی )احتتتتتتترام( ددغتتتتتتې ورځتتتتتتې پتتتتتته دې مياشتتتتتتت کتتتتتتې ددغتتتتتته ځتتتتتتای 

 دی.
دختتدای لتته رستتول صت هللا عليتته وستتلم  ختته  دقتتتل جتتزاء داحتتاديثو پتته رڼتتا کتتې:

( واال په نزد د هللا تعالی هغه  توک دی  روايت شوی دی چې ډېر زياتی )تېر
صاص پرته(  وک ووژني يا ووهي. که چا په دوستي ونيول )دميراث )چې له ق

لپاره( پرته له خپلوانو )بل  وک( هرومرو کافر شول په هغه  ه چتې پته محمتد 
صلی هللا عليه وسلم نازل شوي دي. همدارنګه روايت شوی دی له پيغمبر صلی 

صتاص دې هللا عليه وسلم  خه چې کته چتا وواژه يتو مستلمان پته ناحقته توګته و ق
شي و مګر )نه قصاصيږي( که راضي شول خپلوان )ميراث واال( دمقتتول و کته 
چا )له دې پرته( بله الر غوره کړه پته هغته بته دختدای لعنتت اوقهتر وي و نته بته 
ی هللا  هم مال ته ورته بل  ه به دده لخوا ومنل شي. بل ځای پيغمبر مال اونه 

قصتاص دی. بتل ځتای يتې فرمتايلي عليه وسلم فرمايلي دي: په قصدي وژنه کتې 
دي: که دچا کوم خپلوان بېګناه ووژل شو و ددوه چارو ترمينځ اختيار لري: که 

و ه وه ديت دې واخلي.  يې خو ه وه قاتل دې قصاص کړي اوکه يې خ
  دقصدي وژنې عناصر:

مړی عنصر يتې دا ودقصدي وژنې جرم په شريعت کې درې عنصره لري: ل -۶
وهتتم: قتتتل دمجتترم دفعتتل پتته پايلتته کتتې دی چتتې مجنتتي عليتته ژونتت دی انستتان وي. د

هماغته عناصتر دي  ترسره شوی وي. دريم: مجرم دقتل نيتت ولتري. دا عناصتر 
و هېوادونو دجزاء په قوانينو کې يې يادونه شوې ده.   چې دمصر او نور

 لومړی عنصر: وژل شوی ژوندی انسان وي
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يتږي چتې لته همتدې املته ـ په طبيعي ډول دقتل جرم په ژوندي انستان ترستره ک۱
ا جنايت په نف  بللتی دی. دقتتل دجترم دترستره کيتدو دکتره والتي لپاره الزم  فقها
دی چتتې مقتتتول انستتان وي اودقتتتل دترستتره کيتتدو پتته مهتتال ژونتتدی وي. کتته چتتا 
ژونتتدی حيتتوان پتته ګتتولۍ وواژه قصتتدي قاتتتل ورتتته و نتته ويتتل کيتتږي کتته  تته هتتم 

هماغه حيوان له مين ه وړونکی بلل کيږي . کته چتا د متړ انستان ګېت ه  ېترې د
کړه و يا يې دوژلو په موخه سر د مړ سړي لته تنته جتال کتړ او پته دې نته و خبتر 
چې دا مړ دی و دا فعل واال قاتل نه ګڼل کيږيو ځکته چتې مترګ دده د کړنتې پته 
پايله کې نه دی رامين ته شتوی بلکتې دا فعتل دمترګ وروستته ترستره شتوی دی 

وهم ځل وژل يې ناممکن دي. په بل عبارت مجرم ته دقصدي وژنې په جترم  اود
 نه بلکې مړي ته دنه درناوي له امله سزا ورکول کيږي.

هغه چاته ويل کيږي چې خپل ژوند يتې لته ۳۰ ـ په دې دټولو اتفاق دی چې مړی 
السه ورکړی ويو که چا يو نتاروغ د ځنکتدن پته حالتت کتې وواژه قصتدي قاتتل 

 بلل کيږي.        
وهل داسې وي چتې ــ که دوه ۳۳ هي اوټپي يې کړي و دلومړي تن  کسه يوتن وو

المل ګرځي لکه دګې ې  ېرې کول و دکولمو راوېستتلو پته دې  خامخا دمرګ
ح ژونتد دپتاتېوالي لته املته دژونتدي انستان لته حکمته نته  حالت مجني عليه دناق
ک  دمجني عليه سر لته تنته جتال کتړ همتدا قاتتل ګڼتل کيتږي و  هم  وځي و اوکه دو

هغه پتاتې ناقصته ژونتد يتا هغته  ته چتې دژونتد حکتم لتري لته مين ته دا ځکه چې 
يووړ. پته دې اړه دحضترت عمتر رضتی هللا عنته پته واقعته دليتل نيستي کلته چتې 
عمر رضی هللا عنه ټپي شو طبي  ورته راغی شيدې يتې ورکتړې شتيدې يتی لته 
 خولې سپينې راووتلې طبي  پتوه شتو چتې عمتضتی هللا عنته ژونتدی نته پتاتې
کيتتتږي ورتتتته وې ويتتتل: خلکوتتته الر تتتوونه وکتتتړهو هغتتته خلکوتتتته توصتتتيه او 
الر وونه وکړه او دخليفه دټاکلو چارې يتې شتوری تته وستپارلې صتحابه وو پته 
الر توونه ومنلته.  همتدا ډول تر تو چتې  اتفاق دعمتر رضتی هللا عنته توصتيه او

وهتم مجترم د ژونتد ختمتوونکی اوقاتتل ګڼتل کيتږي و لکته   توک ژوند باقي وي د
 چې داسې معيو  ووژني چې د روغيدو هيله يې نه وي. 

ــ که حالت داسې و چې لومړني مجرم دمجني عليه ژوند ختم کړی ا دبيلګي ۳۱
وهتم مجترم يتې ستر  په توګه: د مجني عليه کولمې يې ټوټه ټوټه کتړې وې و بيتا د

ېالبېل نظرونه لري: يوه ډلت ه غوی کړی وو په دې اړه فقهاء دوه ډلې دي چې 
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فقهاء په دې آند دي چې قاتتل هغته لتومړنی تتن دی چتې مجنتي عليته يتې د مترګ 
حالت ته رسولی دیو له دې امله په دا ډول حالت کې يتې هغته تته د مطلتق متړي 
حکم ورکړی دیو ځکه چې درک او واک يې لهالسته ورکتړیو لته خبترو پتاتې 

غو تلو پرته يې بل  ه نه هم ده د اوبو له   دي ويلي. دی که يې خبره کړې 
وهم تن دی ځکته چتې دچتا روح چتې وتلتو  بله ډله فقهاء په دې آند دي چې قاتل د
ر  و چتې يتې روح نته وي وتلتی د ژونتدي حکتم لتريو لته بتل چتا  ته نزدې وي ت
ميراث وړي و وصيت ورتته کيتدای شتي کته وصتيت کتوونکی لته ده مخکتې متړ 

اعتبتار لتري شي. په دې حالت کې که خبرې وکړی شي مستلمن شتي استالم يتې 
ن ور ختته ميتتراث وړي. داکتت  يتتا ژونتتدی دی يتتا متتړ لتته دې دوه  مستتلمان وارثتتا
حالته پرته د بل حالت تصور نمتهو دروح له وتلو مخکې ورته مړ نه شو ويلیو 
نو پته دې حالتت کتې د ټپونتو ستره ستره ژونتدی دیو او کته بتل چتا پته خپتل فعتل 

 دي( قاتل دی.دهغه په مرګ بيړه وکړه )هغه يې وواژه( قصدي )عم
ــ  جنين دمور په ګې ه کې هېی ډول ژوندی انسان نه ګڼل کيتږي: جنتين پته ۳۳

شريعت کې يوه خوا نف  بلل شوی دی او بله خوا نف  نه دی بلل شوی. کته چتا 
جنين له مين ه يووړ قصدي قاتل نه بلکې ديوه ځانګړي قتل مرتک  ګڼتل کيتږي 

م پته اړه بته وروستته تفصتيل او يوه ځانګړې جزاء ورکتول کيتږي چتې ددې جتر
 راشي.

په دې اړه دمصر دجزاء قانون سالمي شريعت سره يو نظر لري چې که  وک 
المل شو دمصر دجزاء قتانون د  متې  ۱۳۴د مور په ګې ه کې دماشوم د زيانيدو
بلکتتې د   متتادې لتتومړي بنتتد پتتر بنستت  دقصتتدي وژنتتې پتته ستتزا نتته محکتتوميږي

هغې وروسته ددريم کتتا  دريتم بتا  چتې  مې مادې اوله ۱۶۰نوموړي قانون د 
الر توونو ستره ستم  دمور په ګې ه کې دماشوم زيانيتدو تته ځتانګړی شتوی دی 

 سزا ورکول کيږي.
ـتتـ د مقتتتول تابعيتتت و ديتتنو رنتتګ و عمتترو ډول و کمتتزوري او روغتيتتا لتته دې ۳۴

: هېی توپير نه لتري  ومه اغيزه نه لري ی هېی ک جهته چې قصدي وژل شوی د
ليه بهرنی وي يا دمجرم ک  دهېواد تبعه وي و ديتوه ديتن پيترو وي که مجني ع

اهم الدينه وي و دقاتل سره ديوه دين پيرو وي يا دا چې جال ديتن ولتري و ستپين  ي
وي که تور و عر  وي که عجتم و ماشتوم وي کته لتوی و نارينته وي کته  ت ه و 

ا ستخته کمزوری وي يا ځواکمن و ناروغ وي که روغ و ناروغي يې ساده وي يت
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و له ناروغي  خه دروغتيا هيله ورته کيږي يا د مرګ و  وک چې يو انسان که 
هم ډاکلر وي دا  هغه قصدي قاتل بلل کيږي و که  ه  هغه هر  وک وي و وژني 
کار يې دسختې ناروغي له دردونتو  خته د مقتتول خالصتولو پته موخته ترستره 

 کړی وي.
د مقتول د جسد موجوديت شترط نته ــ د قتل جرم د پې ېدو د اطمينان لپاره ۳۵

دی. همدارنګه پر قاتتل د دعتوی د اقتامې لپتاره و چتې پتوره داليتل د ثبتوت لپتاره 
 موجود وي و د مقتول د جسد شتون شرط نه دی.

هغه  ه کې چتې متو يادونته وکتړه داستالمي شتريعت او د مصتر دجتزاء ۳۶ ــ په 
ال نه شته و د دې رکن  په اړه دمص ر د جزاء قانون له هغته قانون تر مينځ اخت

ړل  ه نه دي شرط کړي خو سالمي شريعت سربيره لته  زيات چې مو تمريح ک
رمهد هغه چې مو  کر هم شرط کړی دی.کړل د مقتول بېګناه والی )غي  رالدم( 

الم او امتان دي: د جزيتې و ۳۷ ــ د بېګناه والي بنس  په سالمي شريعت کې ا
ترعنوان الندې راځي. له همدې امله مسلمان دوستي او د اوربند تړونونه د امان 

و  مي اوهغه  وک چې دهغوی او دمسلمانانو تترمينځ تتړون يتا اوربنتد وي يتا د 
هم د محتار  دولتت تبعته  سالمي دولت سيمې ته په امان داخل شوی وي که  ه 
وي و ترهغې چې امان دخپل په ځای وي بېګناه بلل کيږي. سالمي دولتت تته د 

 ه تر هغې چې د اجازې موده نه وي پوره شوې امان ګڼتل کيتږي. دداخليدو اجاز
اهو  سر او مال حرام دي که په قصدي توګته ووژل شتي قاتتل يتې مستؤول  بېګن

دی. دا دامتتام مالتتک و امتتام شتتافعي او امتتام احمتتد رايتته ده. دامتتام ابوحنيفتته پتته آنتتد 
نتي او بېګنتاه والتی )عصتم( استالم نته بلکتې داستالمي حکومتت ستيمه و واکم

امتتان دی. د استالمي ستتيمې اوستتيدونکي د استالمی دولتتت تتتر ستتيوري النتتدې د 
اوسيدو له امله مصؤون دي د دارالحر  اوستيدونکي ځکته معصتوم نته دي چتې 
محار  دي که په دارالحر  کې مستلمان وي دهغتهاستالم دهغته معصتوميت نته 

 ثابتوي ځکه چې سالم هلته واکمني او ځواک نه لري.
ې تتتوپير پتته دې کتتې دی چتتې د امتتام د رايتت حنيفتته او د نتتورو امامتتانود امتتام ابو

ابوحنيفه په آند که چا په دارالحر  کتې مستلمان وواژه نته مجتازات کيتږي ځکته 
چتتې )پتته دارالحتتر  کتتې د اوستتيدو لتته املتته( بېګنتتاه نتته دی. او د نتتورو نومتتوړو 

يتې وينتته  پته آنتد مجتازات کيتږي ځکته چتې بېګنتاه دی داستالم لته املته  امامتانو
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مصؤونه ده و په دارالحر  کې اوسيدل يې دهغه پته بېګنتاه والتي کتوم تتاثير نته 
 لري.

الم او امان وګڼل شي بېګنتاه والتی د بنست  پته لته ۳۶ اهي بنس  ا ــ که د بېګن
مين ه تللو و له مين ه ځي. مسلمان په مرتدوالي او لتهاستالم  خته پته وتتو مبتاح 

وری د امتان د متودې پته ختميتدو او تتړون پتته التدم ګترزي. مستتآمن او د تتړون لت
هېڅکله عصتمت )بېګنتاه دوماتولو مه الدم ګرزي. د محار  دولت وګړو لپاره 

والی( نمته.  د دارالحر  هر وګتړي تته پته اصتطالح کتې حربتي ويتل کيتږي او 
حربي مباح الدم دی تتر دې چتې امتان ورکتړل شتي. کلته چتې امتان ورکتړل شتي 

ګڼل کيتږي. کته چېترې دحربتي متبتوع دولتت جګتړه دامان په موده کې معصوم 
لن مهاله ودروله يايې  مه ومنله يا يې هم د دوستۍ تتړونالستليک کتړ نومتوړی 

 حربي هم ترې ګله اخستالی شي. 
ــت  رنګته چتې عصتمت پته مرتتدوالي او دامتان پته پتای تته رستيدو ختميتږيو ۳۱

هم ختميږي لکته: د واده اال کت  زنتاو  همدارنګه دځينو جرايمو په ترسره کولو 
 الره شکول او قصدي وژنه.

همدارنګته دامتام ابوحنيفتته پته آنتد بغتتاوت هتم عصتمت ختمتتوي. بغتاوت داستتالمي 
حکومتت دقوانينتتو او مقرراتتتو  خته ستترغړونه او دچتتارواکو پته ضتتد پتتا ون تتته 
وايتتي. پتتا ون کتتوونکي باغيتتان بلتتل کيتتږي. دا ټتتول جتترايم بتته پخپتتل ځتتای پتته 

و ېړل شي.راتلونکو مبحثونو ک  ې 
ح مبتاح التدم ګترزي. کته  توک ۱۰ ــ دعصمت د ليرې والي پايله داده چتې شتخ

يې ووژني وژونکتی يتې قاتتل نته ګڼتل کيتږي و ځکته چتې دمبتاح التدم وژل دقتتل 
دجتترم پتته توګتته نتته ګڼتتل کيتتږي ځکتته چتتې دا روا عمتتل دیو امتتا لتته دې املتته چتتې 

ړي ددولتت پته واکونتو دمباح الدم وژل ددولت کار دیو که عام وګړي دا کار وک
تېری ګڼل کيږي له همدې کبله دمباح الدم قاتل مجازات کيږيو نته ديتو قاتتل پته 

مذاهبو اتفاق دی.  توګه. په دې اړه د لورو 
ــ حربي: حربتي هغته چاتته وايتي چتېاستالمي دولتت ستره دمحتار  )جګتړه ۱۳

ا اجماع ده چې حربي مبتاح  التدم مار( دولت ته يې نسبت شوی وي. په دې دفقها
ځتواک پته  ئيتهدی قاتل يې دقصدي قاتل په توګته نته مجتازات کيتږي بلکتې داجرا

چارو کې دمداخلې له امله مجازات کيږي. کته چېترې حربتي کتافر دجګتړې پته 
ميدان کې ووژل شي يا دجګړې دميدان نه بهر له ځان  خته ددفتاع پته پايلته کتې 
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يعت او وضتعي ووژل شي قاتتل يتې نته مجتازات کيتږي. پته دې اړه استالمي شتر
المتل  قوانين متفق نظر لري. که چېرې حربي کافر دجګړې په ميدان کې دکوم
پرتته ووژل شتي. دبېلګتي پتته توګته استير ونيتول شتتي بيتا ووژل شتي و يتا داچتتې 
ل  توک يتې ووژنتي داستتالمي  استير ونيتول شتي مګتر لته استير نيتتوونکي پرتته بت

ځکه چې حربتي مبتاح  شريعت سره سم قاتل يې دقاتل په توګه نه مجازات کيږي
هم مباح التدم پتاتې  هغه نه معصوموي داسيروالي وروسته  هغه اسارت  الدم دی د
کيږي او دمباح الدم وژل دقتل جرم په توګه کوم مسؤوليت نه لري بلکې ددولتت 
په چارو کې دمداخلې لته املته مستؤول دی او لته همتدې کبلته مجتازات کيتږي. دا 

وانينو سره مخالي دی. وضعي قوانين دسالمي شريعت حکم دی چې دوضعي ق
نوموړې کړنه قصدي قتل بولي او دقصدي قتل جزاء ورکول کيتږي.الکتن هغته 
ه چې عمالٌ پې يږي محاکم دمجرم اومجني عليه شروال اوحاالت پته پتام کتې   
نيستتتي پتتته مجتتترم دامکتتتان تتتتر حتتتده دستتتپکې جتتتزاء حکتتتم کتتتوي. لتتته دې  ختتته 

هماغته دشتريعت دا رګنديږي چې د مجرمينتو پته مجتازاتو  کتې وضتعي قوانينتو 
الر غتتتوره کتتتړې دهو پتتته دې اړه اختتتالال دشتتتريعت او وضتتتعي قوانينتتتو خيتتتالي 

ال دی. وضعي قوانينو قاضيانو ته دجرم اومجترم  پته پتام  وحتاالتداوقانوني اخت
کې نيولو سره دجزاء دتخفييصتالحيت ورکتړی دی اوشتريعت حتاکم تته و قتتل 

ت ورکتړی دی. د دولتت پته واکونتو تېتری ته دتعزيري جتزاء دلوړولتوصتالحي
تعزيري جرم دی. دسالمي دولت واکمن که وغواړي کتوالی شتي چتې پته ځينتو 

 حاالتو کې دنوموړي جرم جزاء لوړه کړي.
ــ مرتد: مرتد هغته مستلمان تته وايتي چتې خپتل ديتن پريتږدي. کته چېترې لته ۱۱

ي. داستالمي مسلمان پرته بل  وک خپل دين ته تغير ورکړي مرتتد نته ګڼتل کيتږ
شريعت له نظره مرتد مباح الدم دیو که  وک يې ووژني قاتل يې دقصدي قاتتل 
په توګه نه مجازات کيږي. که دتوبې مخکې يې وژلی وي يتا وروستته تتوپير نته 
ر  تتتتو چتتتتې د ردت  لتتتري. ځکتتتته چتتتتې پتتتته مرتتتتتد هتتتتر ډول جنايتتتتت هتتتتدردی تتتتت

واک دی. کته د  په حالت کې وي. قاعده داده چې دمرتد وژل د دولتت)مرتدوالی(
ل  تتوک مرتتتد ووژنتتي د دولتتت پتته واکونتتو تېتتری ګڼتتل  دولتت لتته اجتتازې پرتتته بتت
کيتتږي او دهمتتدې جتترم جتتزاء ورکتتول کيتتږي نتته دقتتتل. پتته دې اړه  لتتور واړه 
دمذه  خاوندان وايې چې کته  ته هتم مرتتد  مذاه  متفق نظر لري. دامام مالک 

دی دبيتت المتال لپتاره.  بېګناه نه دی مګر په قاتل يې تعزير دی همدارنګه ديتت
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وي او هغه دمرتدوالي وروسته  دهغوی دليل دا دی چې: دمرتد توبه وستل الزم 
کافر ګڼل کيږيو که چا وواژه لکه کافر چې يې وژلی يي او دکافر قتل )دهغتوی 
هغه دبيت المتال لپتاره ځکته چتې بيتت المتال  په آند( حرام دیو نوالزم دی ديت د

د  ختته داستتې شتتی دی چتتې لتته مرتتتده  ميتتراث وړي. ددې رايتتې خاونتتد لتته مرتتت
رې کتتوي او دکفتتر لتته املتته يتتې معصتتوم ګڼتتي. دا يتتدمرتتتدوالي لتته املتته عصتتمت ل

 کاره تنتاق  دهغتوی درايتې دبتې بنستلوالي لپتاره بت  دی چتې رد پترې وشتي 
الم له کبله معصوم دی کله چې کافر شو عصمت يې ختميتږي.  چې: مسلمان دا

هغه  ه چې کتافر تته عصتمت ورکتوي هغته د کفر دخپل خاوندو نه معصوم وي. 
 مېو عهد يا بل  ه امله امتان دی اومرتتد پته يتوه کتې هتم نته راځتي. نتو لته کفتر 
وروستتته يتتې معصتتوموالی امکتتان نتتته لتتري. پتته دې اړه د استالمي شتتتريعت او 
وضتتعي قوانينتتو تتتوپير دادی چتتې: کتته چتتا خپتتل ديتتن پرې تتود وضتتعي قتتوانين يتتې 

ځکه چې د وضعي قوانينو بنس  پته بتې دينتي کې تودل  دمجازاتو وړ نه ګڼي دا
و  وک مجازات  شوی دیو نو منطق يې داسې تقاضا کوي چې ددين په پرې ودل
نتتته کتتتړي. داستتالمي شتتتريعت استتتاا استتالم دی نتتتو طبيعتتتت يتتتې داستتالم پتتته 
غو تتتنه لتتري. دمصتتر دجتتزاء قتتانون دوضتتعي قوانينتتو  پرې تتودونکي دمجتتازاتو 

لپاره يې جزاء نه ده ټاکلې. دجتزاء نته ټاکتل د ردت  تګالره غوره کړې ده دمرتد
لي معنا نه لري چې مجازات نه شي بلکې مرتدوالی داسې جرم دی چې وا د روا

او  دحد له امله وژل ديو شتريعت  جزاء يې دسالمي شريعت دنصوصو په اسا
به تل وي په وضعي قوانينو يې لغو کول يا منسوخول امکان نه لري لکته  نګته 

مړي جلتد کتې دجترم دشترعي عنصتر تتر عنتوان النتدې وددې کتا  په لتچې مو 
هغه په قتتل جتزاء نته ورکتول کيتږي  وا مرتد ووژني د يادونه وکړه. که  وک ا
هغه دسالمي شريعت سره سم عمتل کتړی داستې يتو حتق يتې استتعمال  ځکه چې 

 کړي چې شريعت ټاکلی دی.
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 «ممنون»عبدالملک 

  قانونقانون  طالق از نظر فقه وطالق از نظر فقه و
 قسمت اول

                                                            
 چکيده: 

طتالق از جملته مباحتث اساستی احتوال شخصتيه قتانون متدنی بتوده کته از جهتتات 
وهمتتی استتت در رابطتته بتته عمتتل  ز اهميتتت ميباشتتد. نوشتتتۀ حاضتتر پژ متعتتدد حتتاي

ن و در عين حال سعی به عمل حقوقی طالق از منظر فقه و قانون مدنی افغانستا
آمده است تا نظريات فقهی در مورد بيان شده و رأی راجح نيز انتخا  شود. در 
جامعه کنونی افغانستانو تفهتيم احکتام طتالق بستيار مهتم تلقتی مي تردد بته همتين 
ي طتالق )اعتم از  دليل در تحقيق کنونیو اين بحث را طی عناوينی از قبيل تعري

روعيت طتتتالق و مبنتتتای حقتتتوقی آنو انتتتواع طتتتالقو لغتتتوی و اصتتتطالحی(و ممتتت
 شرايص حدوث طالق و مباحثی از اين قبيل مورد بررسی قرار ميدهيم.

القو فقهو قانون مدنیو رجعت.  کليد واژگان: 
مـــه:   مقد

اساا توالد و تناستل ممتروع نستل ختويي را  بمر نيازمند شيوۀ درستی اند تا به 
ايز شهوانی ختويي غلبته حاصتل کننتد کته ايتن تداوم بخميده و همهنان باالی غر

ممروع و قانونی قابل تصور نيستو به همتين دليتل  ال جز به اساا ازدواج  اهد
استتت کتته در اکثريتتت متتتون فقهتتی تأکيتتد زيتتاد بتتر ازدواج و نکتتاح شتترعی شتتده و 
ي دين قلمداد گرديده است. در متون غير فقهتی نيتز اشتارات زيتادی بته  حتی نص

مناس  بته فطترت انستان استت صتورت گرفتته و يکتی از راه  ازدواج قانونی که
هی اوقتات  های مهم دوری از انحرافات خالقی پنداشته شده است. اما باز هتم گتا
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ديده ميمود که در ميتان بعضتی از ختانواده هتاو کمتيدگی هتائی بوجتود ميآيتد کته 
هراً  متکل مواجته ستاخته و شتا هر به م  تداوم زندگی عادی را در ميان خانم و شو
دوام زنتتدگی ممتتترک ايمتتان نتتاممکن بتته نظتتر ميرستتد. بتتدين ملحتتش الزم بنظتتر 
ميرستتد تتتا طتترفين مجتتاز باشتتند کتته در چنتتين حتتاالت بتته ايتتن عقتتد )نکتتاح( خاتمتته 
بدهند. دين مبين سالم خاتمه دادن به چنتين عقتد را مجتاز دانستته استت زيترا کته 

الم هميمه توجه جدی به مصالح اشخاص داشته است و خو اهتان مواجته شتدن ا
ايمان به تکليي نميباشدو در عين حال اين حق در قوانين وضعی کمتور هتا نيتز 

 برای اتباع پيي بينی شده است. 
 202انحالل عقد ازدواج به اشکال مختلي صورت گرفته ميتواندو چنانهته متاده 

قانون مدنی افغانستتان صتراحت دارد کته "عقتد ازدواج بتا فست  طتالقو خلتع يتا 
ق مطابق به احکام مندرج اين قانون منحتل مي تردد." بايتد مقتدمتاً اشتاره ای تفري

 به موضوعات فوق الذکر نمود. 
حين عقد و يا بعد فس  عبارت است از نق  عقد ازدواج به سب  وقوع خلل در 

 که مانع دوام ازدواج گردد.از آنو به نحوي
نتدهو بتين زوج و طالق عبارت ا انحالل رابطتۀ زوجيتت صتحيحه در حتال يتا آي

 وقوع طالق صراحتاً افاده شده بتواند.ازآن زوجهو به الفاشيکه 
خلع عبارت است از انحالل عقد ازدواج در بتدل ماليکته زوجته آنترا بترای زوج 

 می پردازد.
تفريق عبتارت استت از حکتم بته انحتالل رابطته زوجيتت ميتان زوج و زوجته از 

نستتانو تفريتق بته يکتی از استبا  طريق محکمه. به اساا حکم قانون متدنی افغا
چهارگانه صورت گرفته ميتواند: تفريق به ستب  عيت و تفريتق بته ستب  ضتررو 

 تفريق به سب  عدم انفاق و تفريق به سب  غيابت. 
 

ي طالق  تعري
طالق در لغتو رفع قيد معنی ميدهدو خواه قيد حسی باشد مانند قيد اسير و يا هتم 

هماننتد قيتد نکتاح از اطتتالق بمعنتی ارستال و تترک ممتتق شتتده  و و1معنتوی باشتد 
                                                      

األربعةو ججزيری  1 ه  و الطبعة الثانية )بيروت: دارالکت  العلميةو 5و عبدالرحمن. الفقه علی المذا
 150هـ( ص2515
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کتته استتم مصتتدر طل تتق )بتته  2و همهنتتان ازالتتۀ قيتتد و تخليتته را افتتاده مينمايتتد 1استتت
هرگتاه طلتق بته تمتديد الم از جانت   3تمديد الم( و طلق )به تخفيتي الم( ميباشتد.

هر بتته ختتانم متتورد استتتعمال قتترار گيتتردو بيتتان ر طتتالق صتتريح استتتو متتثالً  شتتو
ي الم تلفت  ب ويد "أنت  هرگتاه بته تخفيت هستتی. امتا  مطل قة" يعنتی تتو طتالق شتده 

شودو بيان ر کنايه در طالق است که در اينصورت معنی هتای متعتددی را افتاده 
طتالق استم فاعتل متذکر بتوده کته صتيغه  4مينمايد از قبيل فتراقو تترک و امثتالهم.

 5ع آن ميباشد.جمع آن طُلَّق ميباشد و طالقة اسم فاعل مؤنث است که طوالق جم
طالق در صطالح شرع به رفع مسنون نکاح اطالق گرديده کته جتزء در حالتت 

بتته  7؛ بتته بيتتان ستتاده تتترو ازالتتۀ نکتتاح را طتالق گوينتتد.6ضتترورت مجتتاز نميباشتتد
عبارت دي رو طالق عبارت است از رفتع قيتد ثابتت شترعی کته بته استاا نکتاح 

الق تعريتي  يتل را ارائته بصورت عامو اکثريت فقهتاء از طت 8بوجود آمده است.
 داشته اند:

 "9"رفع قيد النکاح فی الحال أو المآل بلف  المخصوص.
يعنی: رفع قيد نکاح در حال و يا آينده با الفتاش مخصتوص )يعنتی الفاشيکته افتادۀ 

 طالق را نمايد(. 
                                                      

هره: المکتبة الوقفية.  .ت( ص 0کمالو ابو مالک. صحيح فقه السنة وأدلته. ج  1 ؛ سابقو 101)قا
 103( ص2500و الطبعة الرابعة )بيروت: دار الفکرو 1سيد. فقه السنةو ج

هره: دارالفضيلةو  .ت.( صجرج  2 ي. معجم التعريفاتو )قا مري  229انیو علی بن محمد السيد ال
)بيروت: دار  5الکاسانیو امام عالء الدين ابی بکر بن مسعود. بدائع الصنائع فی ترتي  المرايع. ج  3

 201هـ.( ص2515الکت  العلمية. 
 01بة العلمية.  .ت( ص)بيروت: مکت 0غنيمیو عبدالغنی. البا  فی شرح الکتا . ج  4
ا. محيص المحيص. )بيروت: مکتبة لبنانو   5  222م( ص2901بستانیو بطر
 1)بيروت: دار المعرفةو  .ت.( ص 3سرخسیو شم  الدين. المبسوطو ج  6
ه األربعةو ج  7  150و ص5جزيریو عبدالرحمن. الفقه علی المذا
هيم. البحر الرائق شرح   8  121و  .نو  .ت. ص0کنز الدقائقو جابن نجيمو زين الدين بن ابرا
ة. موسوعة الفق اإلسالمی والقضايا المعاصرةو ج  9 هب ح 1020)دممق: دار الفکرو  0زحيلیو و ( ص

األوقاال والمئون 01و ص0؛ غنيمیو عبدالغنی. البا  فی شرح الکتا و ج050-055 ؛ وزارة
؛ 2هـ( ص2525ع دار الصفوةو و الطبعة األولی )کويت: مطاب19إلسالمية. الموسوعة الفقهيةو ج

؛ ابو 119( ص2011)مصر: مصطفی البابی الحلبیو  0خطي و محمد المربينی. مغنی المحتاجو ج
هرة: دار الفکر العربیو  األحوال المخصيةو الطبعة الثالثة )قا هرةو محمد. ؛ زحيلیو 119( ص2011ز

هبة. الفقه اإلسالمی وأدلتهو ج مق: دار ا1و ة )دم  023هـ( ص2502لفکرو و الطبعة الثاني
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ي  202متتاده  2قتتانون متتدنی افغانستتتان در فقتتره  ختتويي از طتالق چنتتين تعريتت
 مينمايد: 

ارت از انحالل رابطۀ زوجيت صحيحه در حال يتا آينتدهو بتين زوج و "طالق عب
 زوجهو به الفاشيکه وقوع طالق صراحتاً از آن افاده شده بتواند."

القو مقتب  از فقه  الحظه ميمودو تعريي قانون مدنی افغانستان از  طوريکه 
ي فتوقو طتالق د و سالمی ميباشدو و در توضيح آن بايد گفت که به استاا تعريت

قستتم ميباشتتد: طالقيکتته عقتتد نکتتاح را در زمتتان حتتال رفتتع مينمايتتد و طالقيکتته در 
آينده نکاح را رفع مينمايد. نتوع اول آن طتالق بتائن استت کته بته مجترد صتدورو 
ق دهنتده  نکاح را در زمان حال رفع نمتوده و بته استاا آن طتالق شتونده ته طتال

ورت ب يتردو ختواه متدت حرام ميمود تا اينکه عقد جديد بتا تعيتين مهتر جديتد صت
عدت خانم منتهی گرديده باشد يا ن رديده باشتد. بايتد ختاطر نمتان ستاخت کته در 

 طالق بائن صغری اين حالت متصور است نه در طالق بائن کبری. 
الق رجعتی ميباشتد کته در ايتن نتوع طتالقو عقتد نکتاح بمجترد  اما نوع دوم آن 

القو رفع نمي ترددو بلکته بعتد از انتهتای متدت عتدت ختانم مطلقته رفتع  صدور 
مي ردد. بدين توضيح که در اثنای عدتو نکاح رفتع ن رديتده و بترای زوج حتق 
القتتی کتته زوج حتتق  ا  بتتاقی استتتو امتتا از ستته  رجتتوع بتته ختتانم مطلقتتۀ رجعتتی 

 داردو يکی آن کم ميمود. 
در تعريي فقهی فوقو نکتۀ دي ر اينکه بايد الفاش مخصوص بترای انمتای ايقتاع 

برودو يعنی اينکه صراحتاً لف  طتالق بکتار رودو يتا تلويحتاً )کنايتتاً(  طالق بکار
مفهوم طالق افاده شودو و يا هم آنهه که قايم مقتام لفت  قترار مي يترد بکتار رودو 

 مانند کتابت و امثال آن. 
ي قتتانونی آن کتته در افغانستتتان متتدار اعتبتتار  امتتا طوريکتته ديتتده ميمتتودو در تعريتت

نسته ميمود و در عين حالو هرگتاه در متورد اينکته استو صراحت لف  شرط دا
آيا تنها لف  موج  طالق مي ردد و يا آنهه قائم مقام آن مي ردد نيز ستب  وقتوع 
ح نمائيمو در می يتابيم کته واژه لفت  در حقيقتت  طالق شده ميتواند و يا خير تفح

ح خارج ميمودو ز دهن شخ الق مي ردد که ا انهه ميتدانيم 1به آنهه ا کته  اما چن
متوند و قتوانين دي تر معمتوالً ب ونته  متکل مضتي ق تفستير مي تنها قوانين جزائتی ب

                                                      
واألد و الطبعة التاسعة عمرة )بيروت: المطبعة   1 يسوعیو لوي  معلوال. المنجد فی اللغة

 111الکاثوليکيةو  .ت.( ص
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موس تتع تفستتير مي ردنتتد پتت  ميتتتوانيم آنهتته را کتته قتتائم مقتتام لفتت  مي تتردد را نيتتز 
قتانون متذکور مفستر متادۀ  209متاده  2موج  طتالق بتدانيم. مضتافاً اينکته فقتره 

 زيرا که چنين صراحت دارد: ق.م.ا( ميباشدو  202ماده  2فوق الذکر )فقرۀ 
"زوج ميتواند بصورت شفوی و يتا تحريتری زوجته ا  را طتالق نمايتد. هرگتاه 
زوج فاقد اين دو وسيله باشدو طالق به اشارات معموله که صراحتاً معنی طتالق 

 را افاده نمايدو صورت گرفته ميتواند."
 ممروعيت طالق

ممروع قرار گر اساا قرآنو سنت و اجماع   فته است. الق به 
  چنانهتته در قتترآن کتتريم متتذکور استتت: 

     
      

   
      
      

     
     

      
     

   
1 

ترجمتته: "طتتالق )رجعتتی( دو بتتار استتت پتت  )از آن يتتا بايتتد همستتر را( بطتتور 
ها کردن. و برای شما روا نيست که از آنهه به شايسته ن اه د اشتنو يا با نيکی ر

وهر( بترستند کته نتواننتد  آنان داده ايدو چيتزی پت  ب يريتدو م تر آنکته )زن و شت
حدود الهی را بر پا دارندو پ  )ای مؤمنان( اگر ترسيديد که حدود الهی را بر پا 

هی بر آن دو نيست که زن فديه و عوضی بپترد ازد )و طتالق ب يترد( ندارندو گنا
اينها حدود الهی استو پ  از آنها تجاوز نکنيد و هتر کت  از حتدود ختدا تجتاوز 

 کندو پ  اينانند که ستم رند."
الق ميفرمايند:   همهنان هللا )سبحانه وتعالی( در آيه اول سوره 

    
  
    
     
    

                                                      
 119سورة البقرة:   1
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      1 

ق دهيتدو پت  آنهتا را در زمتان  ال ترجمه: "ای پيامبر! هرگاه خواستيد زنان را 
هيتتدو و حستتا  عتتد ه را ن تته داريتتدو و از هللا کتته پروردگتتار  )آغتتاز( عتتد ه طتتالق د
شماست بترسيدو نه شتما آنهتا را از خانته هايمتان بيترون کنيتدو و نته آنهتا بيترون 

م ر آن که کار زشتت آشتکاری مرتکت  شتوندو و ايتن حتدود هللا استتو و روندو 
ک  از حدود هللا تجاوز کند پ  مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمی دانیو  هر 
 شايد هللا پ  از آن وضع تازه ای فراهم آورد )که به صلح و آشتی منجر شود(."

الق ميباشدو بقرار  يل: ممروعيت    سنت نبوی نيز دال به 
ی هللا عنهمتاو عتن النبصتلی هللا عليته وستلم قتال: "ابغت  .1 عن ابن عمر

 2الحالل إلی هللا تعالی الطالق".
هللا عنتته( روايتتت استتت کتته رست هللا )عليتته الفضتتل  از ابتتن عمتتر )رضت

 اصالة واسالم( ميفرمايند: نا پسند ترين حالل نزد هللا تعالی طالق است. 
 3إليه من الطالق"."ما أحل هللا شئياً ابغ  .2

 خداوند هيچ چيزی را نا پسند تر از طالقحالل ن ردانيده است.
 4قال عمر: "طلق النصلی هللا عليه وسلم حفصةو ثم راجعها.".3

عمتتر روايتتت کتترد کتته رستتول هللا )صت هللا عليتته وستتلم( حفصتته را طتتالق 
 نمودو بعد رجوع نمود.

اندو و عقل هم آنرا ميپتذيردو زيترا  امت سالمی نيز به جواز طالق اجماع نموده
که هرگاه وضعيت بتين زوجتين عتادی نبتوده و بته ادامته زنتدگی آنهتا بتا يکتدي ر 
ممکتتن نباشتتد و در اثتتر دوام ايتتن رابطتته بتته يکتتی يتتا هتتر دوی زوجتتين ضتترری 

 متصور باشد بايد حق رفع اين قيد موجود باشد. 
                                                      

 2سورة الطالق:   1
اللحجیو محمد بن سعيد بن معن القريظی. المستصفی فی سنن المصطفیو الطبعة ألولی )بيروت:   2

 032هـ( ص2513منهاجو دار ال
االزدیو ابی داود سليمان. سنن ابی داودو ج  3 )بيروت: المکتبة العصريةو  .ت.(  1السجستانی

 122ص
 رواه ابو داود والنسائی وابن ماجه عن عمر.  4
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الق  حکم تکلیفی 
فقهاء نظريات مختلفی را ارائه داشته اند. در مورد حکم طالق در حالت اصلیو 

جمهور فقهاء معتقد اند که اصل در طالق اباحته استتو يعنتی اينکته ايقتاع طتالق 
بتدين توضتيح کته  1يک عمل مباح تلقی مي رددو اما عدم ارتکا  آن بهتر استتو

ي احکتتام مختلتي را در بتتر مي يتترد.  تالال اولتتی ميباشتد و امتتا در حتتاالت مختلت
هی از فق هاء معتقد اند که اصل در طالق حظر )حرام( استت امتا در حتاالت گرو

واهد گرفت. اين گروه به همان حديث "ابغت   مختلي احکام مختلي را در بر خ
ي  الحتتتالل إلتت هللا الطتتتالق" استتتتتدالل نمتتتتوده انتتتتد کتتتته حتتتتديث متتتتتذکره ضتتتتعي

د ميباش.احناال و حنابله بته حترام بتودن طتالق اال اينکته کتدام حتاجتی باشتد معتقت
 ميباشند و به حديث  يل استدالل مينمايند: 

مطالق"  2"لعن هللا کل  واقو
هنده زياد را لعنت فرموده است. )هللا   سبحانه وتعالی( اشخاص  واِق طالق د

همهنان استدالل مينمايند که در طالق کفران نعمت وجود داردو زيرا که ازدواج 
ه استاا ضترورتیحتالل يک نعمت است و کفران نعمت حرام ميباشدو و جتز بت

 3.نمي ردد
از وجوه اسداللی کته بيتان شتد ميتتوانيم چنتين نتيجته گيتری نمتائيم کته در حالتت 
ال أولی ميباشد(و اما بايتد  اصلیو ايقاع طالق مباح ميباشد )به تعبير دقيق تر خ
ضرورتی مبنتی بتر وقتوع طتالق وجتود داشتته باشتد. در حقيقتت دو متذه  فتوق 

و همکتتاری بتتا التتذکر در تضتتاد بتتا هتت م قتترار ندارنتتد بلکتته در معتترض معاونتتت 
همدي ر بوده و مکمل يکدي ر اند؛ بدين توضيح که جمهتور ابتراز داشتته انتد کته 

و در عين حال از جملته شترايص طتالقو وجتود دالئتل  اصل در طالق اباحه است
ال دي تتر احنتتاال و  موجتته جهتتت احتتداث ايقتتاع طتتالق را تتتذکر داده انتتدو و از طتت

ايقاع طالق را محظور)حرام( قلمداد نموده اندو اما شترط گذاشتته انتد کته حنابلهو 
هرگاه دليل و ضرورتی برای طالق دادن وجود داشته باشدو در اينصورت حکم 
آن حرام نيست. پ  واضح است که تنها در شيوه بيان تفتاوت جزئتی داشتته انتدو 

 نه در مقصود. 
                                                      

 105و ص0سالمو ابو مالک کمال بن السيد. صحيح فقه السنة وأدلتهو ج  1
 101و ص1سابقو سيد. فقه السنةو ج  2
 همان  3
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ال اشتخاص تغييتر نمتوده و ممکتن بايد خاطر نمان ساخت که اين حکم بنابر احو
است يکی از احکام پنج انه )مبتاحو منتدو و واجت و مکتروهو حترام( بته استاا 
فقه جمهورو و يا هم هفتت گانته )فترضو واجت و ستنتو مبتاحو مکتروه تنزيهتیو 

 مکروه تحريمیو حرام( به اساا فقه حنفی را بخود ب يرد: 
ح فرض: زمانی طالق فرض ميمتود کته بمتکل حتمتی و بته .1 يقتين کامتل شتخ

مي  بداند که در صورت طالق زوجۀ خويي حتماً مرت که زندگی کردن بتا ختان
برايي ناممکن است و هيچ راهتی بترای ادامته حيتات ممکتن نباشتدو و يتا هتم در 
متان بتر جتدايی ميتان طترفين عقتد  هرگتاه حکمتين رأي بعضی حاالت دي ترو متثالً 

هم بعضی حاالت دي ر.   ازدواج باشد. و يا 
زمتتانی ميتتتوان وصتتي واجتت  را بتترای ايقتتاع طتتالق اعطتتاء نمتتود کتته  واجتت :.2

زوج به گمان اغل  )نه به يقين( بداند که با زوجته ختويي قتادر بته ادامته رابطته 
زوجيت نيست و يا هم اگر زوجۀ خويي را طالق ندهدو به گمان اغلت  مرتکت  

همانند عدم ادای نفقه و امثال آن.  واهد گرديدو   يک عمل حرام خ
وقتی ميتوانيم به عمتل حقتوقی طتالق ستنت اطتالق نمتائيم کته  )مندو (: سنت.3

زوج قادر به ادای حقوق زوجه خويي نباشدو يا ميان شن عالقه و محبت وجود 
خوال فستق و فجتور از وی بترود  نداشته باشدو يا اينکه زوجه عفيي نباشد خواه

خوال وقتوع حترام بترود و يتا  يا خيرو يا اينکه در صورت دوام رابطۀ زوجيتو
هتتم حتتاالت دي تترو کتته در تمتتام حتتاالت فتتوقو ايقتتاع طتالق منتتدو  )ستتنت( تلقتتی 

 مي ردد.
مباح: هرگاه زوجه از خلق و خوی خو  برختوردار نبتوده و معاشترت نيتک .4

وهر ختتود نداشتتته باشتتد وهر  او را بتتا در نظتتر داشتتت  1بتتا شتت و در ايتتن زمتتان شتت
وعظهو قهر کردنو جدا کردن مراحل مختلفۀ مورد رعايت قبل از طالق )مانند م

بستر خوا و تنبيه ساده بتدنی...(و در اينصتورت بترای زوجو ايقاع طتالق مبتاح 
 مي ردد.

ح خلتق  مکروه تنزيهی:.5 زمانی طالق مکروه تنزيهی مي ردد کته زوجتۀ شتخ
و ختتوی ختتو  نداشتتته باشتتد و در ايتتن موقتتعو زوج زوجتتۀ ختتود را قبتتل از اينکتته 

از طالق را در نظر ب يرد طتالق نمايتدو يعنتی  مراحل مختلفۀ مورد رعايت قبل
                                                      

 9و ص19وزارة األوقاال والمئو اإلسالمية. الموسوعة الفقهيةو ج  1
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اينکه طور مثال زوج تنها به زوجۀ خويي اندرز نمايد اما مراحل دي ر را طتی 
 ننمايد. 

هيه ونتته دليلتتی طتتالق  مکتتروه تحريمتتی:.6 هرگتتاه زوج زوجتتۀ ختتود را بتتدون 
 1نمايدو در اينصورت ايقاع طالق مکروه تحريمی پنداشته ميمود.

هن .7 امی حکم تکليفی طالق حرام ميباشتد کته زوج در حالتت حرام )محظور(: 
و و يتتا هتم در طهريکته بتتا وی جمتاع نمتتوده 2حتي و زوجتۀ ختتود را طتالق نمايتد
از همين قبيل.  باشد و حاالت دي ر 

در متتورد آنهتته گفتتته شتتد بايتتد ب تتوئيم کتته طتتالق الستتنة احکتتام فتترضو واجتت  و 
لبدعتة اوصتاال شترعی منتدو  را بته ختود مي يتردو امتا طتالق بتدعی يتا طتالق ا

 مکروه تنزيهیو مکروه تحريمی و حرام را به خود مي يرد.
الق  حکم وضعی 

چونکه حکم وضتعی در تعريتي ستادۀ آن عبتارت استت از خطتا  شتارع کته بته 
اساا آن چيزی سب و شرط و يا مانع چيتز دي تری قترار گيترد. حتاال در متورد 

  چه چيزی گرديدهو شترط حکم وضعی طالق نيز بايد بدانيم که ايقاع طالق سب
و همهنان مانع چه چيزی مي ردد.   چه چيزی پنداشته ميمود 

دهو همهنان اين عمتل ستب  ايجتاد  عمل حقوقی طالق سب  آغاز مدت عدت گردي
حق رجعت برای زوج مي تردد. طتالق ستب  غيتر مباشتر انحتالل دائمتی رابطته 

 زوجيت ميان زوجين ميباشد.
ه زوج حتق رجعتت بته زوجتۀ ختود را کست  ايقاع طالق شترط استت بترای اينکت

نمايتتدو زيتترا کتته قبتتل از وقتتوع طتتالق اصتتالً حتتق رجعتتت شتتکل گرفتتته نميتوانتتد. 
همهنان شرطی است بترای شتروع دورۀ عتدت طتالق زوجتهو چتون تتا زمانيکته 

طهر است متصور نيست.  طالق واقع ن رددو آغاز دورۀ عدت طالق که سه 
شتود و در متتدت عتدت نيتتز رجتتوع از  همهنتان بايتتد گفتت کتته هرگتاه طتتالق واقتتع

جانتتت  زوج صتتتورت ن يتتتردو در اينصتتتورت ايتتتن عمتتتل )طتتالق( متتتانع رابطتتتۀ 
و همهنان مانع ارث طرفين از يکدي ر مي ردد.  زوجيت ميان زوجين شده 

                                                      
ة )اسکندرية: المکتبة   1 األمة فی اختالالاألئم ة العثمانیو ابی عبدهللا بن عبدالرحمن الدممقی. رحم

 101التوفيقيةو  .ت.( ص
األوقاال والمئوناإلسالمية. الموسوعة الفقهيةو ج  2 هریو اب9و ص19وزارة ن حزم. المحلی ؛ شا

 2122هـ( ص2515)اردن: بيت األفکار الدوليةو 
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الق  انواع 
ي تقستيم گرديتتده استت کتته  يتالً بتته  ي بتته انتواع مختلتت هتتای مختلت طتالق از ديتدگاه 

ک ميپردازيم:  ح هر ي  توضي
 لي: انواع طالق به اعتبار وصي: ا

از لحاش وصيو سه نوع طالق وجود دارد: طالق أحستنو طتالق ستنی و طتالق 
  1بدعی.

القتیاطتالق مي تردد کته متردو ختانم ختود را يتک بتار طتالق  طالق أحسن: به 
و بتتدين توضتتيح کتته زوج يکبتتار زوجتتۀ ختتود را طتتالق نمايتتدو بعتتد بتته وی 2نمايتتد

ز همدي ر جدا شوند رجعت ننموده بلکه ب ذار د تا مدت عدت منقضی گرديده و ا
 که در چنين حالتو طالق بائن صغری شکل مي يرد. 

القتتی استتت کتته مطتتابق ستتنت مطهتترۀ رستتول هللا )صت هللا عليتته  طتتالق ستتنی: 
وسلم( صورت گيردو به اين معنا کته زوج زوجتۀ ختود را سته بتار در سته طهتر 

در هتتر طهتتر يتتک طتتالق  صتتورت گيتترد. طتتالق ستتنی يتتا بتته طتتالق نمايتتدو يعنتتی 
 صطالح دي ر طالق السنة را ميتوان مقيد به دو شرط  يل دانست: 

 قيد زمان: و آن اينکه از لحاش زمانیو طالق در حالت طهر صورت گيتردو نته
طهرو مجامعت صورت ن يرد.   در حالت قاعدگیو و دي ر اينکه در اين مدت 

د را طالق نمايد. قيد عدد: يعنی اينکه به سه طالق زوجۀ خو 
طالق بدعی: آن نوع طالق را گويند که سه بار طالق به کلمۀ واحتد و يتا هتم در 

وهر ختانم ختود را در جريتان عتادت  3طهر واحد صورت گيرد و يا هتم اينکته شت
اهوار و يا هم در طهريکه بتا او مجامعتت نمتوده استت طتالق نمايتد. ايتن نتوع  4م

قانون  252ممروعيت نداردو زيرا که ماده طالق از نظر قانون مدنی افغانستان 
 مدنی افغانستان در اين مورد چنين صراحت دارد: 

"طتتالق مقتتترن بعتتدد ختتواه بتته الفتتاش يتتا اشتتاره صتتورت گرفتتته باشتتدو يتتک طتتالق 
 شناخته ميمود."

                                                      
 01و ص0غنيمیو عبدالغنی. البا  فی شرح الکتا و ج  1
 همان  2
 همان  3
 9و ص19وزارة األوقاال والمئو اإلسالمية. الموسوعة الفقهيةو ج  4
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ر  قرار  پ  دانستيم که طالق احسن و سنی در قانون مدنی افغانستان مورد پذي
ی در تضاد با قانون مدنی افغانستان قرار داردو بتدين گرفته استو اما طالق بدع

لحاش بهتر استت تتا نظريتات فقهتی را در متورد جتواز يتا عتدم جتواز انتواع فتوق 
 الذکر طالق بيان نمائيم. 

القو آنهه بحث بر ان يز ميباشتد اينستت کته آيتا سته  در مورد انواع فوق الذکر 
خيتر، بترای دستتيابی بته ايتن  طالق به لف  واحد صورت گرفته ميتوانتد و يتا هتم

سؤال در فقه سالمی دو مذه  وجود دارد که بصورت کوتتاه بته آنهتا اشتاره ای 
الق( به بررستی ممتروح  ميداشته باشيم و در محل آن )يعنی در مبحث شروط 

 در مورد می پردازيم:  
مذه  اول: به اساا اين مذه  که مذه  جمهور علما ميباشتدو طتالقثالثته بته 

احد واقع گرديده ميتواند. اين گتروه کته متمتکل انتد از ائمتۀ متذاه  اربعتةو لف  و
بعضی فقهای شاهريتهو صتحابه کترام غيتر از ابتوبکر صتديق و اشتخاص متعتدد 

 دي ر به ادلۀ  يل استناد مينمايند: 
 سورۀ بقره ميفرمايند:  221اوالً به کتا  هللا: هللا جلت عظمته در آيه .1

    
    

  

ترجمه: طالق دو بار استو بعد از آن خو  ن اه داشتن به طريقه پسنديده و 
ها کردن است به قسم خو .   يا ر

از آيه فوق الذکر معلوم ميمود که طق ثالثه طور يکجتايی واقتع ميمتود بتا 
در )الطتالق مر تتان( در واقتع يتک  وجوديکه يک عمل نهی شده استتو زيترا کته

تنبيه نهفته استو و آن اينکه چون طالق يک امر نهی شده استت بته ايتن دليتل از 
دو بار تذکر بعمل آمده است تا اينکه امکان رجوع به زوج باقی بماندو امتا چتون 
به اساا اين آيهو دو بار طالق به لف  واحد صورت گرفته ميتوانتد پت  سته بتار 

 لف  واحد صورت گرفته ميتواند. الق هم به 
 همهنان در آيه اول سوره طالقو هللا تبارک و تعالی ميفرمايند: 

  

    الییییییییییع لیلیییییییییی  ال  یییییییییی لع
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هيتد"و التی قستمتيکه هللا ترجمه: "پ  آنهتا  را در زمتان )آغتاز( عتد ه طتالق د
و اين حدود هللا استو و هر ک  از حدود هللا تجتاوز تبارک و تعالی ميفرمايندو "

 کند پ  مسلماً به خود ستم کرده است."
به اساا حکم آيۀ مبارکۀ فوقو طالق ممتروع کته مطتابق ستنت نبتوی باشتد 

آن مجامعتت صتورت ن رفتته باشتد واقتع آنست که سه طالق در سه طهريکه در 
گرددو اما هرگاه سه طالق به لفت  واحتد واقتع شتود در حقيقتت مطتابق ايتن حکتم 
الهی نميباشتدو امتا بتاز هتم ايتن آيته کريمتهداللتت بتر آن دارد کته طتالق در غيتر 
عدت نيز صورت گرفته ميتواندو زيرا اگر واقع نميمتدو در آيته متتذکرهو کستيکه 

  1متعال تجاوز نمايد شالم محسو  نمی گرديد.از حدود خداوند 
پ  در اين مورد نتيجه گرفتته ميتتوانيم کته هرگتاه کستی مطتابق ستنت نبتوی 
الم( زوجۀ خود را در سه طهر طتالق ننمايتدو بلکته بته  )عليه افضل اصالة وال
لف  واحد هر سه طالق را واقع نمودو در واقع بته نفت  ختود شلتم نمتوده استت و 

 با کراهيت واقع شده است. طالق الثه 
 ثانياً به سنت نبوی: .2

حديث محمود بن لبيتد کته نستائی روايتت نمتوده استت: "نبتی عليتهالستالم در 
ايقاع طالقثالثه در آن واحتدو در غيتر حالتت لعتان )در لعتان بعتد از اجترای آن 
م ين شده فرمودند: در حاليکه من بتين  زوجه از زوج فی الحال جدا ميمود( خم

 2ستمو آيا به کتا  هللا )جلت عظمته( بازی ميکنيد،"شما ه
حتتديث فتتوق التتذکرداللتتت ميکنتتد بتتر اينکتته طتتق ثالثتته بتته لفتت  واحتتد واقتتع 

 ميمودو اما از گناه خالی نيست. 
حديث دي ری نيز در متورد وجتود دارد کته عبتدالرزاق در مصتني ختود از 

النم خانم خود  را هزار طالق نمودو عباده بن صامت روايت نموده است: "پدر 
الم رفته ايتن واقعته را نقتل نمتودو نبتی کتريم )عليته الصتالة  حضور نبی عليه ال
النتت از ختدا نترستيده استتو از جملته سته طتالق آن از  الم( فرمودند: پدر  وال
زوجه و بقيه آن شلم و تجاوز است. اگر خداوند )ستبحانه وتعتالی( خواستته باشتد 

 ورد عذا  قرار ميدهد."مورد عفو قرار داده و يا م
                                                      

پروژه امور عدلی  )کابل: 2فايزو عبدالبصير. توضيحی بر قانون مدنی افغانستانو حقوق فاميلو ج  1
 292و قضائی افغانستانو  .ت.( ص

 همان  2
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همهنان حديث رکانه نيز دال بر جواز سه طالق به لف  واحد استو چنانهته 
هن اميکتته ختتانم ختتود )ستتهميه( را ستته طتتالق نمتتودو نبتتی )عليتته افضتتل الصتتالة 
م تر يتک  الم( خبر شدندو رکانه گفت: به خدا قسم استت کته اراده نداشتته ام  وال

فرمودنتتد: قستم بته ختتدا کته يتک طتتالق اراده طتالق راو نبتی کتتريم )عليتهالستالم( 
داشتی، رکانه گفت: به خدا يتک طتالق مترادم بتودو بتاز نبتی )عليتهالستالم( لفت  

 1قسم را بر وی رد نمود و او تکراراً قسم خورد.
احاديتتث فتتوق التتذکر دالئتتل واضتتح بتته ممتتروعيت ستته طتتالق بتته لفتت  واحتتد 

 ميباشد. 
 

 اجماع: .3
ينکه طالق الثه به لف  واحد واقتع ميمتودو از علمای سلي اتفاق نمودند بر ا

جمله کسانيکه اجماع را در اين مورد روايت نموده اندو ابتوبکر رازیو البتاجیو 
 ابن العربی و ابن رج  ميباشد. 

اا: .4  قي
دامه مي ويد: عقتد نکتاح از جملته ملکيتت هتايی استت کته احتالل آن بته  ابن ق

 الک در آن واحد نيز صحت دارد. دفعات مختلي صحت داردو پ  مانند ساير ام
مذه  دوم: گروه دوم از علماء که شتامل علمتای زيديته و بعضتی شاهريتهو ابتن 
استتحاقو ابتتن تيميتته و ابتتن القتتيم ميباشتتند معتقتتد انتتد کتته ستته طتتالق بتته لفتت  واحتتد 

ن ها نيز به ادلۀ شرعی  يل استناد مينمايند:   صورت نمي يرد. اي
 قرآنکريم: .1

سوره بقتره تصتريح ميتدارد کته  232الق مرتان( الی آيه در آيه مبارکه )الط
طالق ممتروعو طتالق متفترق بتر دفعتات ميباشتدو بته دليتل اينکته واژه "مرتتان" 
ح بته لفت  واحتد طتالقثالثته را  بکار رفته است نه "طلقتان" پ  زمانيکته شتخ

  کر نمود واقع نميمود. 
 سنت نبوی:.2

اا روايت است که: "کان الطتالق ع لتی عهتد رستول هللا صتلی هللا از ابن عب 
عليه وسلم و ابی بکر وسنتين من خالفة عمر طتالق تالث واحتدة فقتال عمتر بتن 
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ناا قتد استتعجلوا فتی امتر کانتت لهتم فيته انتاة فلتو امضتيناه عليته  الخطا : ومن ال
 1فامضاه عليهم."

ترجمه: در عهد و زمانۀ رسول هللا )صلی هللا عليه وستلم( و ابتوبکر صتديق 
هللا هللا عنتته( طتتالق )رضت  عنتته( و دو ستتال ازخالفتتت حضتترت عمتتر )رضت

الثه يک طالق بود. حضرت عمتر )رضتی هللا عنته( فرمتود: متردم در امريکته 
ن هتم تطبيتق  برايمان خو  نيستت شتتا  کردنتد اگتر متا آنترا انجتام داديتم برايمتا

 مينمائيم. 
همانا مذه  جمهور ميب اشد از ادلۀ قتوی در نتيجه بايد پذيرفت که مذه  اول که 

برختتوردار بتتوده و بنتتابر کثتترت و قتتوت دالئتتل ايمتتانو رأی آنهتتا راجتتح دانستتته 
ميمتتودو امتتا بايتتد تتتذکر داد کتته دليتتل اختيتتار رأی گتتروه دوم توستتص قتتانون متتدنی 
ت. همهنان نبايد چنين پنداشت که  افغانستانو در نظر داشت مصلحت عمومی اس

را طالق بائن کبرا ميپندارندو بلکه آنها  جمهور فقهاء تنها سه طالق به لف  واحد
معتقد اند که هرگاه سه طالق در سه طهر واقع شود بهتر استو اما در عين حال 
هتتای  متتور  اگتتر بتته لفتت  واحتتد اداء شتتود متتانعی نيستتت. مضتتافاً اينکتته اکثريتتت ک
استتالمی بتته شتتمول افغانستتتانو ستته طتتالق بتته لفتت  واحتتد را يتتک طتتالق محستتو  

آن نيز موجوديت مصالح متعدد آن برای اجتماع استو زيرا که  مينمايندو و دليل
مصالح موجود در دوام عقد نکاح نسبت به انحالل آن بيمتر استو پ  به همتين 
دليلو رأی گروه دوم در قانون مدنی افغانستان بنا بتر مصتالح ممتخحو پذيرفتته 

 شده است. 
  : انواع طالق به اعتبار کلمات: 

ش به دو نوع ميباشدو که به نام طتالق صتري و طتالق کنايته طالق به اعتبار الفا
 2ياد مي ردد.

طالق صريح: عبارت از طالقی است که الفاش مستتعملۀ طتالق متذکور در لغتت 
)زبان( و عرالو به وضوح و صراحت بيان ر طالق باشتد و بته مفهتوم دي تری 

ميتان بکار نرودو و همهنان به مح  بيتان آنو هتر چنتد نيتت و قصتد طتالق در 
                                                      

ا.  1 ا عن ابن عبا  رواه احمد ومسلم عن طاو
( 2001عدالتخواهو عبدالقادر. حقوق فاميلو چا  اول )کابل: بن اه انتمارات و مطبعه ميوندو   2
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ال زوج به زوجۀ ختود ب ويتد: "أنتت طتالق" يعنتی ـطور مث 1نباشدو واقع ميمود.
تو طالق شده ایو "طلقتتک" يعنتی تتو را طتالق نمتودمو "أنتت مطلقتة" يعنتی تتو 
ا  ب ويد: تتو بتر  هستی و از نظر حنفيه اگر زوج به زوجه  مطل قه )طالق شده( 

 من حرام باشی. 
ند که الفاش بکار رفتته صتراحتاً افتادۀ طتالق و طالق کنايه: آن نوع طالق را گوي

متکل غيتر مستتقيم مفهتوم طتالق از آنهتا  جدايی را ننمايدو بلکه تلويحتاً يتا کنايتتاً ب
فهميتتده شتتودو و الفتتاش متتذکور در عتترال نيتتز جهتتت وقتتوع ايقتتاع طتالق کتتاربرد 
نداشتتته باشتتد. مثتتل اينکتته متترد بتته همستتر ختتود ب ويتتد: بتته خانتتۀ پتتدرت بتتازگردو 

ت بته دستت ختودت و امثتال آن. در چنتين متواردو آنهته خيلتی مهتم استتو اختيار
نيت طالق دهنده استتو يعنتی هرگتاه طتالق دهنتده نيتت طتالق را بتا چنتين الفتاش 

 داشته باشد طالق واقع مي رددو در غير آنو صورت نمي يرد. 
قانون متدنی افغانستتانو صتراحت لفت   131بايد تذکر داد که به اساا حکم مادۀ 

امه دارد.ط است. شر  اد
 

 
 
 
 

                                                      
هان معاصرو مترجم: عبدالعزيز   1 هبة. فقه خانواده در ج سليمی )تهران: نمر احسانو زحيلیو و

 090-009( صح 2019
 
 

  اجـمالی از فعاليتهااجـمالی از فعاليتها
  درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

 اول : بخش فساد اداری :
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 الي: فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري
 واليت كابل 

ار .1  گز
كابل از تاري   محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت

دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم  (14) ( تعداد31/4/1393الي  1/4/1393)
ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد. در ارتباط به اين 

ها تعداد ) ( تن به اتهام ارتكا  جرايم سوء استفاده ازصالحيت 34دوسيه 
مورد محاكمه وشيفوی  تزوير و تجاوز ازصالحيتو رشوهو اختالاوشيفويو 
تن از اتهامات وارده برائت حاصل  سهند. از اين تعداد متهمينو ه اقرار گرفت

هاي مختلي حب  و جزاي نقدي قرار  (14)نموده و تعداد  تن دي ر به مجازات 
 ند:ه ا يل محكوم گرديد

11  ب  های بين  ماه الی يک سال. يکتن به ح
4  های بين يک سال الی پنج  سال.تن به حب  
 تن به مجازات نقدی. 4و 

عالوه بر مجازات های حب و به  همهنان طی اين محاکمات برخی از متهمين
های نقدی نيز محکوم گرديده اند که  مجموعه مجازات نقدی محکومين جزا

 .شود ( دالر آمريکائی می114144)معادل مبلغ 
با جرايم ناشی محکمه ابتدائيه مبارزه اجراآت قضايی آمار  :  (1جدول شماره )

 از فساد اداری واليت کابل
 تصميم قضائی

تعداد 
 شماره نوع قضيه قضيه

وا به حب  تنفيذی  تعداد محب
تعداد 
تعداد  برائت محکوم

مه نقدی متهم محکومين  جري
 جرايم نقدی

1 - 5 
سال 
 حب 

ماه الی  1
 سال 1

۶۷۱ 5  ۳۰ ۳۳ ۳  
سوء استفاده از  ۷ ۳۴

 ۳ صالحيت
ا ۳ ۱  ۱   ۱ ۱۳۴۶  ۱ اختال
 ۳ رشوه ۳ ۱  ۱  ۱  ۳۴۵۴
 ۴ تزوير ۱ ۱  ۱ ۳ ۳  

۳۶۰   ۳ ۳  ۳ ۳ 
سوء استفاده از 

صالحيت و 
ا  اختال

۵ 

تجاوز از صالحيت  ۳ ۱  ۱ ۱   
 ۶ و رشوه

اختالاو سوء  ۳ ۵ ۱ ۳  ۳  ۱۰۴۶۱۵ ۷ 
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استفاده از 
صالحيتو کتمان 

جرم و غفلت 
 وشيفوی

114144 
$ 4 ۶ ۳۴  

۱4 ۳  
 مجموعه ۳۴ 34

( دوسيه قرار قضائی صادر 9همهنان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مورد )
ها تعداد )نموده  را غرض تکميل ( دوسيه 0است. در ارتباط به اين قرار

های تحقيقاتی و يک دوسيه را نسبت عدم  به مرجع مربوطه ارسال نمود ال
 .الحيت قضايی مسترد کرد

 
 

مه ابتدائيه مبارزه با جرايم ق: جزئيات ( 1جدول شماره ) های قضائی محک رار 
 ناشی از فساد اداری واليت کابل

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 ال و نواقص عدم صالحیت شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم

سوء استفاده از  5 7 5   ارنوالی
 1 صالحيت وشيفوی

ا 1 1  1  ارنوالی  2 اختال

ز از صالحيت تجاو 1 3 1   ارنوالی
 3 وشيفوی

ي و ميل 1 19 1   ارنوالی  4 اختالا و حي

اختالا و سوء استفاده  1 1 1   ارنوالی
 5 از صالحيت وشيفوی

 مجموعه 9 31 8 1 

های ازخالصۀ احکام محکمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشی از فساد .2 نمونه 
 اداری واليت کابل

ور    2/3/2090حکم م
هام اختالا  محکوميت سه تن از افسران رياست امنيت ملی واليت ارزگان به ات

 " افغانی دارائی عامه22125510مبلغ "
به هدايت مقام رياست عمومی امنيت ملی هيات مرک  به منظور بررسی از 
بخي های اعاشه روغنيات و معاشات مديريت لوژستيک و آمريت مالی 

های  رياست امنيت ملی واليت ارزگان توشيي گرديد هيات موشي در بخي 
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"  22125510فوق الذکر بررسی و اجراآت نمود که در نتيجه بررسی مبلغ "
افغانی اختالا توسص آمر مالی رياست امنيت ملی واليت ارزگان و معتمد نقدی 
رياست امنيت ملی مذکور و يکتن از افسران دي ر اين رياست صورت گرفته 

او متهمين مذکور به ارگا نهای عدلی و قضائی معرفی است. به همين اسا
 گرديدند.

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 
ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که محکمه مذکور قضيه متذکره را در 

ر   خويي مورد بررسی قرار داد. هيئت قضائی  2/3/2090جلسه قضائی مو
بررسی و رسيده گی به دوسيهو مسئوليت متهمين فوق محکمۀ متذکره در نتيجه 

" 22125510را در قضيۀ سوء استفاده ازصالحيت وشيفوی و اختالا مبلغ "
عامه ثابت دانست و مطابق حکم ماده " " قانون جرايم 51افغانی دارائی 

" ايزاد 3" قانون جزا با رعايت حکم فقره "110و  130عسکری و حکم مواد "
" ماده 1" و فقره "222" قانون مذکور و حکم ماده "250" شده تعديل ماده

" قانون جزا هرکدام شان را از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت سه 220"
سال حب  تنفيذی و رد مبلغ يازده مليون دوصدو پنجاه وچهار هزارو چهارصد 
 بيست و همت افغانی با جزای نقدی معادل وجه اختالا شده طور علی السويه

 محکوم به مجازات نمود.
 72/0/3131حکم مورخ 

" امنیت ملی به اتهام سوء استفاده 16محکومیت یک تن از اجیران ریاست "
الس مقدار " الحیت وظیفوی و اخ  " لیتر تیل دیزل316از 

( امنيت ملی که مسول جنراتور های رياست 00يکتن از اجيران رياست )
های رياست مذکور را " ليتر تيل دي200مذکور بودو مقدار " زل سهميه جنراتور

که می خواست از قراول رياست مذکور امنيت ملی به بازار انتقال دهد توسص 
" امنيت ملی با بوشکه های تيل متذکره که در داخل موتر کروالی 05مديريت "

 شخصی ا  جابجا کرده بود بالفعل دست ير گرديد.
کمه ابتدائيه مبارزه با جرايم قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول مح

ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که هيئت قضايی محکمه مذکور قضيه 
خويي مورد بررسی قرار داده  12/3/2090متذکره را در جلسه قضائی مور  

که در نتيجه بررسی و رسيده گی به دوسيه متهم مذکور را در قضيه سوء 
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صالحيت و " ليترتيل ديزل 200الا مقدار "شيفوی و اختاستفاده از
" قانون جرايم عسکری 51" ماده "2او را طبق هدايت فقره "گناهکارشناخته و

" قانون جزا و حکم 110" قانون جزا با رعايت حکم ماده "139و حکم ماده "
" قانون جزا 252" ماده "1" قانون مذکور و با در نظرداشت فقره "222ماده "

توقيفی به مدت شي ماه حب  تنفيذی و جزای نقدی از ابتدای ايام نظارت و 
 معادل وجه اختالا شده محکوم به مجازات نمود.

ب(  فعالیتهاي قضائي محكمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشي از فساد اداري 
الیت کابل  

 گزارش.1
محكمۀاستيناال مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاري  

( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم 7( تعداد )31/4/1393الي  1/4/1393)
ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد. در ارتباط به اين 

ها سوء استفاده ازصالحيت  :تن به اتهام ارتكا  جرايم (0تعداد) ودوسيه 
هاي ه ومورد محاكمه قرار گرفتو و تزوير وشيفويو رشوهو اختالا به مجازات 

 :  نده امحكوم گرديدقرار  يل ب  مختلي ح
5  های بين  ماه الی يک سال. يکتن به حب  
3 .های بين يک سال الی پنج سال  تن به حب  

های نقدی  های حب و به جزا عالوه بر مجازات  همهنان برخی از محکومينو
و معادل مبلغ مجموع مجازات نقدی محکوميننيز محکوم گرديده اند که 

 .شده است ی ( دالر آمريکائ5051)
محکمه استيناال مبارزه با جرايم ناشی اجراآت قضايی آمار  :(3جدول شماره )

 از فساد اداری واليت کابل
 تصميم قضائی

تعداد 
 شماره نوع قضيه قضيه

بوا به حب  تنفيذی  تعداد مح
تعداد 
 محکوم

 
تعداد 
 متهم
 

جريمه 
 نقدی

سال  5 - 1
 حب 

يک ماه الی 
 يک سال

  ۱  
۱ 

 
سؤاستفاده از  ۳ ۱

 ۳ الحيت
سؤاستفاده از  ۳ ۳ ۳  ۳ ۵۰۰۰ ۱ 
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الحيت واخذ 
 رشوت

سؤاستفاده از  ۳ ۳ ۳ ۳  
 ۳ الحيت

۴۵۴  ۳ 1 1 ۳ 
سؤاستفاده از 

الحيت واخذ 
 رشوت

۴ 

 ۵ رشوت ۳ ۳ ۳ ۳  ۴۰۰
ا ۳ ۳ ۳  ۳   ۶ ختال
ا ۳ ۳ ۳  ۳   ۷ تزوير و ختال
 مجموعه ۷ 0 ۷ ۵ ۳ $ 5051

ها.2 ی ازخالصۀ احکام محکمۀ اتيناال مبارزه با جرايم ناشی از فساد نمونه 
 اداری واليت کابل

 30/0/3131حکم مورخ 
 محکومیت یک تن از افسران وزارت امور داخله 

الحیت وظیفوی  به اتهام سوء استفاده از 
رياست استخبارات وزارت امور داخله  -10-يک تن از کارمندان مديريت 

های شهر کابل يکی از اساتيد آن  15/1/2090بتاري   بداخل يکی از مکت  
مکت  را تهديد به مري نموده و برايي اخطار داده که شما را از بين می برم 
ا  ي  تما که بعداز مماجره لفظی در صحن اداره مکت و مسئولين مکت  به پول
گرفته و موضوع را اطالع دادند. افسر مذکور بعداز اينکه مکت  را ترک 

ال و زارت امور داخله رفته استو توسص کارمندان جنائی گرفتار تحت بط
 تحقيق ونظارت قرار داده شد.

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 
ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديد. هيئت قضائی محکمه مذکورو قضيه را 

ور   به حضور طرفين دعوی مورد خويي  20/0/2090در جلسه قضائی م
رسيدگی قرار داد و در نتيجه متهم مذکور را در قضيه سؤاستفاده ازصالحيت 

( 51( ماده )2وشيفوی و تهديد گناهکار شناخته و او را طبق هدايت فقره )
( قانون 222( قانون جزا و بارعايت ماده )505قانون جرايم عسکری و ماده )

( قانون متذکره از ابتدای ايام نظارت 253و255( ماده )1مذکور و فقره )
 وتوقيفی بمدت يک ماه حب  تنفيذی محکوم به مجازات نمود.

قضيه به نسبت عدم قناعت طرفين دعوا محول محکمه استناال مبارزه با 
جرايم ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده و در جلسه قضائی مور  
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ار داده شد که در نتيجه آن محکمه مورد غور و بررسی قر 23/3/2090
هيئت قضائی محکمه حس  هدايت ماده) ( قانون تمکيل 25رسيدگی به قضيهو 

صالحيت قوه قضائيه فيصله محکمه ابتدائيه جرايم ناشی از فساد اداری 
رانق  نموده استينافاً متهم مذکور را در قضيه سؤاستفاده از صالحيت 

( قانون جرايم عسکری و 51)( ماده 2وشيفوی وآزار وا يت طبق حکم فقره)
خمونت عليه زن بارعايت ماده )00ماده ) ( و ماده 222( قانون منع 

( قانون جزاء از ابتدای ايام نظارت و توقيفی بمدت يکماه حب  255و253)
 تنفيذی محکوم به مجازات نمود.

 
 

 16/0/3131حکم مورخ 
مبلغ محکومیت یک تن از معاونین یک شرکت خصوصی به اتهام ختالس 

 " افغانی1166666"
ار  محکمهو شرکت نويد "مح " لمتد بتاري   مبلغ همت  0/1/2090طبق گز

مليون وچهارصد هزار افغانی را برای مدت يکسال از پمتنی بانک قرضه اخذ 
ي  شرکت متذکره جايداد مندرج قباله شرعی خود را  می دارد و در بدل آن رئ

قرضه الی بعد از سپری شدن ميعاد تحت تضمين قرار می دهد. از تاري  اخذ 
پرداخت قرضهو قرضه متذکره را تحويل بانک مذکور نکرده که بعد از يک 
سلسله اجراات در پمتنی بانک مسؤلين شرکت متذکره در جمع يکتعداد شرکت 
ح مذکور  مور گرديد. زمانيکه شخ ممنوع الخروج از ک های مقروض دي ر 

ور خارج و به کمور تاجکستان می خواست از طريق شيرخان بندر از کم
 برودو از طرال مسؤلين شيرخان بندر گرفتار و به تحقيق کمانيده شد.

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 
ه مذکور قضيه را در جلسه  ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده که محکم

ور   طرفين دعوی مورد رسيدگی قضايی در حضور  19/20/2091قضائی م
مح " لمتد را در ارتباط به اتهام  قرار داده که در نتيجهو معاون شرکت نويد "

ا مبلغ  همت مليون چهارصد هزار  -0500000-اشتراک در جرم اتال
( وبا رعايت ماده 110افغانی مسئول دانسته و او را طبق هدايت ماده )

( 250(ايزاد شده ماده )3اشت فقره )(قانون جزا کمور و بادرنظرد09و110)
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(قانون متذکره از ابتدای ايام نظارت و 220قانون مذکورو بارعايت ماده)
توقيفی به مدت پنج سال وشي ماه حب  تنفيذی و رد مبلغ اختالا شده فوق با 
هام اشتراک  جزای نقدی معادل آن محکوم به مجازات نمود و در ارتباط به ات

( 025اخذ قرضه از پمتنی بانک طبق هدايت ماده )در قضيه تزوير اسناد 
(قانون مذکور به 09(قانون جزا و بادر نظر داشت ماده )020بارعايت ماده)

مدت پنج سال ويکماه حب  تنفيذی محکوم به جزا نمود. ازينکه غرض از جرم 
ال واحد را جمع ميسازدو بناء هيئت  تزوير اختالا بوده و جرم مذکور ه

ج به شديد ترين جزا که مدت پنج –( ق 223ق هدايت ماده )قضايی مذکور طب
سال وشي ماه حب  و رد وجه اختالا با جزای معادل آن ميباشد حکم نموده و 
هنان  هيئت قضايی متذکره هم جزايی شديدتر را قابل تنفيذ و تطبيق دانست. 

مور به رد مبلغ 3طبق هدايت ماده ) سه مليون  -0391122-( قانون جزای ک
و نودهفت هزار وهفت صدوپانزده افغانی پول تکتانه نيز اصدار حکم شمصد
 نمود.  

قضيه به نسبت عدم قناعت متهم دعوا محول محکمه ستيناال مبارزه با جرايم 
ناشی از فساد اداری واليت کابل گرديده و هيئت قضايی محکمه مذکور قضيه 

ور   و بررسی  خويي مورد غور 00/3/2090متذکره را در جلسه قضائی م
(قانون تمکيل 25حس  هدايت ماده )قرار داد که در نتيجۀ بررسی دوسيهو 

صالحيت قوه قضائيه فيصله محکمه ابتدائيه جرائم ناشی ازفساد اداری را 
همت  -0500000-نق  نمودهو استينافاً متهم مذکور را در قضيه اختالا مبلغ 
ک طبق حکم ماده مليون و چهارصد هزار از افغانی دارائی پمتنی بان

( 250( ايزاد شده ماده )3(قانون جزا با در نظر داشت فقره )110(و)130)
( قانون مذکور 09و50ماده  1وفقره  252ماده  1وفقره  220ماده  2وفقره )
( قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژی مبارزه عليه فساد اداری 1(ماده )5وفقره )

(سه سال حب  تنفيذی و رد مبلغ 0از ابتدای ايام نظارت و توقيفی بمدت )
اختالا شده فوق با جزای نقدی معادل آن طور تضامنی محکوم به مجازات 

 نمود. 
در قضيه تزوير تذکره تابعيتو جواز شرکت تجارتی و مکاتي  شرکت های 

( 09(قانون جزاء بارعايت ماده)025تضمين کننده طبق حکم  تعديل ماده )
حکوم به مجازات نمود. ليکن طبق حکم ماده قانون مذکور بمدت يکسال حب  م
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( قانون جزاءو جزای شديد تر آن که عبارت از سه سال حب  تنفيذی و 223)
رد مبلغ اختالا شده و جزای نقدی معادل آن می باشد را باالی متهم مذکور 

 قابل تطبيق و تنفيذ دانست.
ز فساد اداري مبارزه با جرايم ناشي ا ابتدائيه (  فعاليتهاي قضائي محكمۀ 

 کندزواليت 
ار .1  گز

از تاري   کندزفساد اداري واليت مبارزه باجرايم ناشي از ابتدائيهمحكمۀ 
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم (9)( تعداد19/5/1393الي  14/1/1393)

ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده است. در ارتباط به 
ها تعداد ) اتهام ارتكا  جرايم سوء استفاده ازصالحيت ( تن به 11اين دوسيه 
و تزويرو غفلت وشيفویو و تجاوز ازصالحيت وشيفوی وشيفويو اختالا

در ارتباط به اين محاکماتو تعداد سه تن از ند. ه امورد محاكمه قرار گرفت
هاي 0تعداد )اتهامات وارده برائت حاصل نموده و  ( تن آنان به مجازات 

ي حب    :نده احكوم گرديدمقرار  يل مختل
3 .های بين يک سال الی پنج سال  تن به حب  
 ها جريمه نقدی. 3و  تن تن

های نقدی نيز  های حب و به جزا همهنان برخی از محکومين عالوه بر مجازات
( دالر 5051) معادل مبلغ مجموعه مجازات نقدی محکومينمحکوم شدند که 

 .گرديده است آمريکائی 
 

مبارزه با جرايم ناشی  ابتدائيهمحکمه اجراآت قضايی آمار : ( 1جدول شماره )
 کندزاز فساد اداری واليت 

 تصمیم قضائی
تعداد 
تعداد  تعداد محبوس به حبس تنفیذی شماره نوع قضیه قضیه

تعداد  برائت محکوم
مه  متهم جری

 نقدی
محکومین 
 جرایم نقدی

سال  5 - 1
 حبس

 
 
سوء استفاده از  ۳ ۴ ۳ ۳ ۳ 

 ۳ ت وشيفویصالحي

ا ۱ ۱  ۱ ۳ ۳ ۱۱۶۰  ۱ اختال
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 ۳ تزوير ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ 

۳۰۱ ۱ 
 ۴ غفلت وشيفوی ۳ ۱  ۱  

 
 
تجاوز از صالحيت  ۳ ۳ ۳   

 ۵ وشيفوی

1349 $ ۳ 
 مجموعه ۱ ۳۳ ۵ ۶ ۳ 

های ازخالصۀ احکام محکمۀ .2 مبارزه با جرايم ناشی از فساد  ابتدائيهنمونه 
 کندزاداری واليت 

 14/1/1393حکم مور  
ي  اسبق مرکز اصالح و تربيه اطفال واليت کندز به اتهام تزوير ئمحکوميت ر

 اسناد
ال اليحه وشيفوی ا  ئر ي  اسبق مرکز صالح و تربيه اطفال واليت کندز خ

ادارۀ  ۀکه بدون اينکه مدير حواله جات و محاسبيطور  ؛عمل نموده است
ها هدورا در جريان قرار دمتذکره  د  فورم  را  ريداری و تدارکاتی خخو
 است.طی مراحل و امضاء نموده و به طور جعلی ترتي  

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 
قضيه  تذکرهومحکمه م. هيئت قضايی ناشی از فساد اداری واليت کندز گرديد

ور   سی قرار خويي مورد برر 14/1/1393متذکره را در جلسه قضائی م
در را متهم مذکور قضيهو مسئوليت ی و رسيده گی ـداده که در نتيجه بررس

و سوء استفاده ازصاليحت وشيفوی ثابت دانسته و او را قضيه تزوير اسناد 
" قانون جزا از ابتدای ايام نظارت و 314" ماده "1" فقره "1طبق هدايت بند "

در خصوص قضيه سوء توقيفی به مدت يک سال و يک ماه حب  تنفيذی و 
" قانون مذکور به مدت 105استفاده ازصالحيت وشيفوی طبق هدايت ماده "
از اينکه جرايم متهم  مذکور  .چهار ماه حب  تنفيذی محکوم به مجازات نمود

" قانون جزا شديد ترين 154طبق هدايت ماده " بوده استو هيئت قضائیمتعدد 
 می باشدماه حب  تنفيذی  که عبارت از مدت يک سال و يکمجازات را 

 .دانستبااليي قابل تطبيق و تنفيذی 
 11/4/1131حکم مورخ 
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ی ولسوالی علی آباد به اتهام محکومیت مدیر اسبق لیسه ذکور مرکز
 استفاده از صالحیت وظیفویسوء

العيه تحريری عنوانی   و حيي بر مبنی آباد علی ولسوالی ارنوالی به اساا ا
مدير مذکور به پای تحقيق کمانيده و مذکورمکت  ير توسص مد مکت  مواد ميل

مه و صورت دعوای اوراق  شده که بعد از ختم پروسه تحقيق و ترتي  اتهام نا
ئيه مبارزه با جرايم ناشی از فساد اداری واليت کندز قضيه محول محکمه ابتدا

مۀ متذکرهو گرديد ر   هرتذکقضيه م. هيئت قضايی محک را در جلسه قضائی مو
غور و بررسی  ۀخويي مورد بررسی قرار داده که در نتيج 14/1/1393

قضيه سوء استفاده ازصالحيت ارتباط به در را متهم مذکور  و مسئوليتقضيه
" افغانی 4444" قانون جزا به پرداخت مبلغ "105وشيفوی طبق هدايت ماده "

 جزای نقدی به خزانه دولت محکوم به مجازات نمود.
 

 ارزه با مواد مخدردر راستای مبدوم : 
گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد الف( 

 مخدر
 الیت کابل 

ر  .1  گزا
محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري  

( دوسيۀ مربوط به انواع مواد 14( تعداد )31/4/1393الی  1/4/1393)
ه ضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نمودمخدر را مورد رسيدگي ق

مواد انواع ( تن به اتهام قاچاق و انتقال 14)تعداد اين قضايا  ارتباط به . دراست
 ند:ه امخدر مورد محاكمه قرار گرفته وقرار  يل مجازات گرديد

1  حب .و يک ماه تن به مدت يک سال 
3  های بين پنج الی ده سالتن به  .حب  
5 های بين تن ب  سال . 15الی  14ه حب  
 ب  های بين  14و  سال . 14الی  15تن به ح
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( کيلوگرام انواع مواد 5101.40در ارتباط به محاکمات فوق الذکر مقدار )
ي و مخدر نيز   حکم به محو آنها صادر شد.کم

 
 
 

مه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و 7جدول شماره ) (: آمار اجراآت قضایی محک
 الیت کابل مواد مخدر

 تصميم قضائی

تعداد  مقدار مواد
 قضيه

نوع 
 شماره قضيه

بوا به حب  تنفيذی  تعداد مح

تعداد 
 محکوم

تعداد 
 متهم

15 - 
14 

سال 
 حب 

14 - 
15 

سال 
 حب 

5 - 
14 

سال 
 حب 
 

سال  1
ماه  1و

 حب 

 1 ترياک 15 3490945 15 15    15
1 3 1 

 1 هيروئين 4 51953 4 4  

 1  
را 1 1344 1 1    3 چ

1  
1 

 1 مورفين 1 01 1 1  

  
 
ممروبات  1 4995 1 1 1 

 5 الکولی

14 5 3 
 مجموعه 14 5101940 14 14 1 

 احکام محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات ومواد ۀخالصنمونه های از .2
 والیت کابل مخدر

 32/0/3131حکم مورخ  
ام هیروئین" ک17بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "  یلوگر

كابل در دروازهتالشي چو  ارغندي يك عراده امينۀ واليت موشفين قومانداني 
ي و 341موتر نوع ) هار در حال حركت بوده متوق ( را كه از كابل به سمت كند

پاكت  14تعداد  مذکورو موردتالشي قرار ميدهند كه در نيتجهتالشي از موتر
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هيروئين و  ي رااكت مواد مخدر تحت نام كرستال پ 11مواد مخدر تحت نام  كم
 و به اتهام قضيه دو تن را نيز گرفتار نموده اند. آوردهو بدست 

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و 
مواد مخدر واليت کابل گرديد. هيئت قضايی محکمه متذکرهو قضيه متذکره را 

ر   ي مورد غور و بررسی قرار داد.  15/4/1393در جلسه قضائی مو خوي
را در قضيه  دو تن از متهمين  هيئت قضايی متذکره در نتيجۀ بررسی قضيه

مسئول دانسته و هرکدام شان ( كيلوگرام هيروئين و مورفين 31قاچاق مقدار )
( فقرات اول و دوم ماده 5ايام نظارت و توقيفي مطابق حكم بند ) یاز ابتدارا 

ه ( قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر ب19ر نظر داشت ماده )( با د11)
و در قسمت نداشتن  ه مجازات نمودمدت بيست سال حب  تنفيذي محكوم ب

 نمودمبلغ سه هزار افغاني جزاي نقدي محكوم ه ب يک تن از متهمين را اليسن  
مور هر دو جز150كه وفق صراحت ماده ) ای صادر شده را ( قانون جزأ ك

( 59و  19طبق هدايت مواد ) دانست.قابل تطبيق و تنفيذ  بااليييكي پي دي ر 
قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر دو سيت مبايئل معه سيمكارتهاي آن و 

( حامل 341( ده هزار افغاني پول نقد و يك عراده موتر نوع )14444مبلغ )
( 14طبق حكم ماده )ارنوال موشي را مصادره نموده و  مخدر مطالبه  مواد

( كيلوگرام هيروئين و مورفين بدون 31مجموعي ) محو مقداره قانون متذكره ب
 گرديد.سمپل اخذ شده نيز اصدار حكم 

 
 
 
 

 1/1/1131حکم مورخ 
 کیلوگرام تریاک 55شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

ي  قومانداني امنيه ولسوالي ميو 5/14/1391به تاري   ند واليت موشفين پول
( كيلو گرام تريا  54انتقال مقدار ) الرا ح يک تنكندهار حين اجراي گزمه 
 نمودند . ريعه موتر سايكل گرفتار 

قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات و 
مواد مخدر واليت کابل گرديد. هيئت قضايی محکمۀ ياد شدهو قضيه متذکره را 
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به حضورداشت حقيقي طرفين قضيه  3/4/1393لسه قضائی مور  در ج
را در قضيه قاچاق و  مورد رسيدگی قرار داد و در نتيجه مسئوليت متهم مذکور

ايام نظارت و  یاز ابتداثابت دانسته و او را ( كيلو گرام تريا  54انتقال مقدار )
مبارزه عليه  ( قانون13( ماده )1( و )1( فقرات )4توقيفي طبق صراحت بند )

مدت ه ( قانون مذكور ب43مسكرات و مواد مخدر و كنترول آن و رعايت ماده )
 وو در قسمت نداشتن جوازسير و پليتمحکوم نمود شانزده سال حب  تنفيذي 

مبلغ )سه هزار( افغاني و در قسمت به ( قانون ترافيك جاده 41طبق ماده )
هزار  لغ يكبمه ب افيك جاده( قانون تر44نداشتن جواز رانندگي طبق ماده )

هيئت قضائی متذکره جزاي نقدي  افغانی  درنظرداشت ماده  بامحکوم نمود. 
قابل  را يکی پی دي ری باالييجزاهاي  كر شده فوق  و( قانون جزا150)

مهنان يكدانست . تطبيق و تنفيذ  عراده موتر سايكل حامل مواد مخدر و يك  ه
( قانون مبارزه عليه 59( و )19ق مواد )سيت مبائيل معه سيمكارت ان را طب

( قانون مبارزه عليه 14مسكرات و مواد مخدر مصادره نموده وطبق حكم ماده )
( كيلو گرام تريا  54مسكرات و مواد مخدر و كنترول آن به محو مقدار )

 .  نمودبدست امده نيز اصدار حكم 
ر  اجراآت قضائی محکمۀ استيناال مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر  گزا

 واليت کابل
ر  .1  گزا

اال مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاري   محكمۀ استي
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد 30( تعداد )31/6/1393الی  1/6/1393)

ه مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نمود
( تن مورد محاکمه قرار گرفتند که 30داد ). در ارتباط به اين قضايا و تعاست

هامات وارده برائت حاصل نموده و  ( تن دي ر به اتهام 30)تعداد يک تن از ات
 ند:ه اقاچاق و انتقال مواد مخدر قرار  يل مجازات گرديد

2 های بين  تن به  .سال 5 – 1حب  
1  حب سال  به شيتن. 
9  های بين   .سال 15الی  14تن به حب  
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 ب  های بين  تن 10و  .سال 14الی  15به ح
( کيلوگرام مواد مخدر 5626همهنان به ارتباط قضايای فوق الذکر مقدار )

ي و ها صادر کم  گرديد. حکم به محو آن
 
 
 
 
 
 

مه استیناف مبارزه با  :(8جدول شماره ) جزئیات اجراآت قضایی محک
الیت کابل   مسکرات و مواد مخدر 

 تصميم قضائی 
مقدار 
 مواد

د تعدا
 شماره نوع قضيه قضيه

بوا به حب  تنفيذی  تعداد مح
تعداد 
 محکوم

تعداد 
 متهم

15 - 
14 

 سال 

14 - 
15 

 سال 
شي 
 سال 

1 - 5 
 سال 

 1 ترياک 14 3101 14 14     1 13
 1 هيروئين 1 401 1 1 1   1 1
را 1 104 1 1     1    3 چ
 1 مورفين 1 439 1 1     1 3
ممروبات  1 301 1 1 1 1    

 5 الکولی

ممتقات  1 344 1 1     1  
 4 کيمياوی

 مجموعه 34 5414 34 34 1 1 9 10

های از  .2 احکام محکمۀ استيناال مبارزه عليه مسکرات ۀ الصنمونه 
 وموادمخدرواليت کابل

 14/4/1393حکم مور  
 کیلوگرام مورفین 271گرفتاری یک تن به اتهام قاچاق مقدار 
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 وگرام تریاک( کیل4755و ) 
الع قبلی يک تن از قاچاقبران مواد مخدر را 555موشفين قطعه ) ساا ا ( به ا

 ( 5120در واليت هلمند با مقدار )
 ( کيلو گرام مورفين طور بالفعل گرفتار نمودند.110کيلو گرام ترياک و مقدار )

و قضيه بعد از تکميل تحقيقات قانونی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با مسکرات 
مواد مخدر واليت کابل گرديد. هيئت قضايی محکمه متذکرهو قضيه متذکره را 

ور   خويي به حضور داشت حقيقی طرفين  23/5/2090در جلسه قضائی م
قضيه مورد رسيدگی قضايی قرار داد. هيئت قضايی در نتيجۀ رسيدگی به 

و او را قضيهو مسئوليت متهم مذکور را به ارتباط اتهامات وارده ثابت دانسته 
( 2( فقره )2( کيلو گرام مورفين طبق بند )110در قضيه انتقال مقدار )

( قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر با در 51( ماده )1بارعايت فقره )
( قانون متذکره از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت 59نظر داشت ماده )

( کيلو گرام ترياک 5120بيست سال حب  تنفيذی و در قسمت انتقال مقدار )
( قانون مبارزه عليه 50( ماده )1( با رعايت فقره )2( فقره )3طبق بند )

مسکرات و مواد مخدر به مدت بيست سال حب  و در حصه حملسالح غير 
( قانون مبارزه عليه 25( ماده )1ق فقره )قانونی مرتبص به جرم ارتکابیو طب

محکوم به مجازات نمود که با در  مسکرات و مواد مخدر به مدت سه سال حب 
( قانون جزأ شديد ترين مجازاتو يعنی مجازات بيست 223نظر داشت ماده )

 سال حب  را بااليي قابل تطبيق و تنفيذ دانست.
ال مبارزه با مسکرات و  قضيه به نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استين

ور   هيئت  14/4/1393مواد مخدر واليت کابل گرديده و در جلسه قضائی م
هيئت  قضايی آن محکمه مورد غور و بررسی قرار داده شد که در نتيجهو 

( قانون تمکيل وصالحيت قوۀ قضائيهو 25بر اساا مادۀ ) قضايی متذکره
 فيصله محکمه ابتدائيه را مورد تائيد قرار داد.
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  سيل سرشکسيل سرشک
خطاقتتاختالتتنیسخ ملتتاخر تتاخ رتت خ  تت  خ تخ

خشع هخبهخآشتما خرت  خر  تمخ تیخ  تم  خ تخخخخخ

خپمکتت خرا تتاخ تغخ تغخت خترتت خشتت ت خر تت خخ

خ الیخ گ خرت  خرت  خرلتیخ تنیخه تم  خ تخخخخخ

خچ تمیخخش خبلیخ الهاخههخراخح ظلخر  خری

خ ه خ گت خرکتبخبمتامخرجتاخرشتاخچ تم  خ تخخخخخخ

خرویخرحا بخپ  خبتمبخهتهخ تشم خشت خ خ تیخخخخخ

خهتتمحخحمتتاخ جتتیخه تتیخرتتا  خقتت خالجمتت  خ تخخ

خبمتتوبخبم تتوتخ یتت خبتتیخهجتتهخچمتت خ خ ت تت ت خخخ

خ شتتنجخرتتا خ ت خ یخطشتتلخریتت خ   تت  خ تخخخ

خششقاخ خ حیخ خعاطشتهخاللت اخرنر تا خبتو خخخخ

خآ خههخریخ هیخ خهفخاللت اخبتحخحجمت  خ تخخخ

خ (خ ت خگتت خ ک تت خترتت خ تت تخخخ التتجخسرلتتنج خ

خپحخبخ تیخریخبت مخ تملخ  شتمخ  ت  خ تخخخخ
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