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 نویسندگان به آوری یاد
 شود. نوشته خوانا امالًک خط با ای پیتا ورد طیمح در مقاله (1

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 2۵ از شتریب و صفحه 10 از مترک يارسال مقاله (2

 آن. يپک نه شود فرستاده مجله در درج یبرا ان،کام صورت در آن، شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 هک شود نوشته یا گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها یریگ جهینت و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله یمحتوا

 مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب یدیلک واژگان و لمه(ک 1۵0 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای يفارس دهکیچ (۵

 شود. آورده

 :شود آورده لیذ قرار به مقاله انیپا در منابع به ارجاع و حاتیتوض (6

a. نام نشر، محل چاپ، نوبت مترجم، نام تاب،ک نام سندگان،ینو سنده/ینو يخانوادگ نام و نام تاب:ک 

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر،

b. :خیتار سال، دوره/ ه،ینشر نام ،«ومهیگ داخل در مقاله عنوان» سنده،ینو يخانوادگ نام و نام مقاله 

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

c. در مطلب عنوان» ت(،یسا )از مطلب افتیدر خی)تار سنده،ینو يخانوادگ نام و نام :يانترنت تیسا 

 مزبور. تیسا در سند املک آدرس باالخره و يانترنت تیسا نام ،«ومهیگ داخل

d. باشد، نداشته استفاده مورد صفحه در حتا يتفاوت و شده يمعرف قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

 .شود آورده (Ibid يسیانگل در ای) «همان» لمهک

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت استفاده مورد صفحۀ هک يصورت در( يسیانگل op.cet) و 

 .شود آورده استفاده مورد صفحه

 شود. آورده صفحه نییپا در نوشته در استفاده مورد اصطالحات و يخارج یها نام نیالت معادل (7

 است. یضرور نظر مورد منبع و سندهینو نام باشد، ترجمه يارسال مقاله هرگاه (8

 ای و تلفن شماره مثل ،یو به يدسترس ينشان با همراه را، اش يعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا آدرس

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (10

 شود. ينم فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید يانترنت تیسا ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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 د مباح تقیید او ضوابط یې    یعبدالکریم فضل *************************************************************** 

 حق مهر از دیدگاه شریعت و قانون مدني افغانستان    رحیمه مهمند**************************************** 

  گذاری عادی زمینه قانوندر نقش قوه مجریه    فائقفردوس *********************************************** 

مجازات در نظام حقوقي ایران مروری بر تعلیق اجرای محمد نادر هوتک ********************************** 

  ها  دامتگاهنمحابس یا عبدالقدیر قیومي ******************************************************************** 

  آثار پل پا و نقش آن در کشف جرم مارینا حق شناس **************************************************** 

 بررسي حدود، دیت قصاص و تعزیرات از نظر اسالم  سمیرا صدیقیار *************************************** 

 

 ها گزارش 

 مآب داکتر عبدالبصیر انور وزیر  آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان از سوی جاللت تسهیل ۀنام تفاهم

 ****************************** رسید. ءبه امضا «سمارت سیستم »عدلیه ج.ا.ا و عبیداهلل ابراهمي رییس موسسه 

  دیدار وزیر عدلیه با نمایندگان موسسهUNFPA  ************************************************************ 

  شدجلسه شورای رهبری وزارت عدلیه، به ریاست داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا بر گزار. ********** 

   آوردهای این  دست ارائهمنظوری معرفي و  کنفرانسي را بهمدافع افغانستان، شبکه مساعدین حقوقي و وکالی

 ********************** دکرحقوقي، برگزار  یها مساعدتکننده  ارائه ینهادهاشبکه و ایجاد هماهنگي میان 
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 د مباح تقیید او ضوابط یې 
 لومړی برخه

 عبدالکریم فضلي
 

والصالة والسالم علی سید المرسلین محمد )صلی اهلل الحمد هلل رب العالمین سریزه:   
 علیه وسلم( و علی اله و صحبه و من اهتدی بهدیه و دعا بدعوته الی یوم الدین.

څرنګه چې د اسالم سپېڅلی دین د ژوند ټولو اړخونو ته شامل نظام دی، تر قیامته پورې 
انسانانو لپاره داسې احکام یې احکام د ژوند په هره شعبه کې د تطبیق وړتیا لري، اسالم 

لري، چې د هغوی دنیوي او اخروي نیکمرغي ورپورې تړلې ده، اسالمي شریعت دوه ډوله 
احکام لري، قطعي احکام او اجتهادي احکام، د اجتهادي احکامو سيمه ډېره پراخه ده چې 

په مباح  د مباح تقیید هم په دغه سیمه کې راځي، په اوسني وخت کې ډېر فقهي احکام د
تقیید بنا دي، د مباح تقیید د اجتهاد یو مجال دی، چې مجتهد یې د ضرورت، مصلحت او 
د ضرر د مخنیوي لپاره په الره اچوي، که ولي االمر د اجتهاد ځواک ولري، هغه د خپل 
رعیت د مصلحت په پام کې نیولو سره د مباح تقیید کوي او که هغه مجتهد نه وي، نو 

 وره ورکوي چې مباح تقیید کړي.مجتهد ولي االمر ته مش
په یو اسالمي هېواد کې چې کوم قوانین جوړیږي او نافذيږي د هغو ډېره برخه د مباح 
په سیمه کې دي او مباح یې تقیید کړی، چې په وکړئ او مه کړئ سره تعبیریږي، داچې د 

التو کې مباح تقیید جواز لري او که نه؟ أولواألمر تقنین کوالی شي او که نه؟ کومو حا
تقیید روا دی؟ د مباح تقیید د څه لپاره دی؟داچې تقیید د چا واک دی؟ په فقهي احکامو 
کې د مباح د تقیید اغیز څه دی؟ تقیید په څه وخت کې را منځ ته کېدای شي؟ په دغه مقاله 

 کې پورتنیو پوښتنو ته چې د مباح د تقیید په اړه پیدا کیږي ځواب شي.
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ادۍ او قانون جوړونې په منځ کې توازن ساتلی، چې د استبداد او اسالم د انسانانو د از
ګډوډی مخنیوی کوي، څوک هم خپلسرۍ ته نه پریږدي، اسالم د تعادل غوښتنه کوي 
چې نه استبداد مني او نه هم ګډوډي مني، د مباح تقیید په دواړو موضوعاتو پورې تړاو 

األمر واک وګڼل شي،  تقیید د أولو لري، که له ضوابطو څخه پرته په مطلقه توګه د مباح
نو دا استبداد ته الره پرانستل کیږي، هغه به د مباح د تقیید په بهانه هر څه کوي، ظلم او 
تیري ته الره هواریږي او د مباح له تقیید څخه به ناوړه ګټه پورته کوي، دغه راز که د 

ډوډۍ، خپلسرۍ او انارشي ته مباح تقیید نه وي، نو په ټولنه کې نظم، اداره له منځه ځي، ګ
الره هواریږي، هر څوک به په خپلسر هر څه کوي، نو د مباح تقیید د ضوابطو په نظر کې 

 نیولو سره د ګډوډیو او خپلسریو مخه نیسي.
څرنګه چې د مباح تقیید په اوس وخت کې یوه مهمه موضوع ده، زیات قوانین د مباح 

دې مقاله کې د مباح د تقیید په اړه د أولو األمر د تقیید په سیمه کې رامنځ ته کیږي، په 
واک د شرعي نصوصو او د فقهاوو د نظریاتو په رڼا کې بحث شوی، د چارواکو د امر او 

 اطاعت سیمه په ګوته شوې ده.
مباح لغوي او اصطالحي معنی: مباح د اسم مفعول صیغه له اباحة څخه مشتق ده.  د

، په حدیث کې په دې 1ت کې ښکاره کولو ته وایيمجرد یې )بوح( عربي لفظ دی، په لغ
په دغه حدیث کې )بواحا(  2{إِالَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ}اړه راغلي:

لفظ د ښکاره والي په معنی دی. همدا راز د اجازې او روا والي په معنی هم کارول کېږي، 
څیز اجازه مې تاته وکړه. یا لکه : أباح الرجل ماله، سړي له خپل لکه: أبحتک الشئ، د 

مال څخه د ګټې اخیستنې اجازه وکړه، مباح د منعې او محظور ضد دی جایز او روا ته 
دغه ټولې معنا ګانې په دې مورد کې سمې دي، ځکه د ممنوع ضد مباح دی، نو چې  3وایي

والی په دې مفهوم چې د یوه شي حکم کوم څیز روا وي د هغه کارول جایز دي، ښکاره 
روڼ وي، چې استعمال یې جواز ولري، حکم یې ښکاره دی او د سرته رسولو یې اجازه 

 شته، په همدې بحث کې مباح د جواز په معنی کارول کېږي.
داچې اصولین او فقهاء بیال بیل تعریفونه د مباح لپاره کوي،  د مباح اصطالحي تعریف:

 ول فقهې د علماوو او فقه د پوهانو له نظره د مباح تعریف کوو:په دې برخه کې د اص
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 اصولین: 
د شاطبي تعریف: ان المباح عند الشارع ، هو المخیر فیه بین الفعل و الترک من  -۱

د شارع په نزد مباح داده چې مکلف یې په کولو او   4غیر مدح و ذم ال علی الفعل والترک
 پرېښودلو کې اختیار لري چې په کولو او نه کولو یې نه مالمت او نه هم ستایل کېږي.

 5د محمد ابوزهره تعریف: المباح ما خیر الشارع المکلف فیه بین الفعل و الترک -۲
 ته اختیار ورکړی دی.مباح هغه چاره ده چې په کولو اونه کولو کې یې شارع مکلف 

مباح هغې چارې ته وایي  6د شوکاني تعریف: ما الیمدح علی فعله وال علی ترکه -3
 چې فاعل یې په پرېښودو او نه پریښودو سره نه ستایل کېږي.

مباح  7د ابو الحسن اآلمدي تعریف: هو ماخیر المرء فیه بین فعله و ترکه شرعًا -۴
 ه کولو او نه کولو کې شرعًا اختیار لري.هغې چارې ته وایي چې یو شخص یې پ

د ابو المعالی الجویني تعریف: اما المباح فهو ما خیر الشارع فیه بین الفعل و  -۵
مباح هغه حکم دی چې شارع مکلف ته د کولو او  8الترک من غیر اقتضاء و ال زجر

 پریښودلو اختیار ورکړی، چې نه یې پکې طلب او نه هم پکې منعه راغلې وي.
الْمُبَاحَ مَا لَا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الثَّوَابَ وَلَا بِتَرْكِهِ  أنَّ: مباح داسې تعریفوي لجصاصا -۶

مباح هغه چاره ده چې فاعل یې په کولو سره د ثواب او په نه کولو سره د عذاب 9الْعِقَابَ
 وړ نه ګرځي. 

ټول یو ډول مقصد وړاندې پورته ټول تعریفونه په معنا او مفهوم کې ورته والی لري، 
 کوي کوم ځانګړی توپیر نه لري.

 د فقهاوو له نظره د مباح تعریف:
مباح هغه 10د بحر الرائق مولف مباح داسې تعریفوي: المباح ما استوی طرفاه  - ۱

 حکم ته وایي چې کول او نه کول یې یو برابر وي.
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یز المکلفین فعله وترکه د الدرالمختار لیکوال مباح داسې تعریفوي: المباح ما اج -۲
مباح هغه حکم ته ویل کېږي، چې مکلفینو ته یې کول او نه 11بال استحقاق ثواب وعقاب

 کول پرته له ثواب او عذاب څخه جواز لري.
د المجموع لیکوال مباح داسې تعریفوي: وهوالذي یجوزفعله وترکه شرعًا فلم یرد  -۳

ول او نه کول یې په شریعت کې جواز مباح هغه چاره ده چې ک 12فیه ترغیب وال ترهیب
 لري، خو په کولو او نه کولو کې یې نه هڅونه اونه هم ترهیب شتون ولري.

د فقهاوو او اصولینو د تعریفونو په منځ کې چې د مباح لپاره یې وړاندې کړي دي، 
ی کوم توپیر نشته او د ټولو مفهوم یو شان دی. د مباح تقیید څخه دلته فقهي تقیید مراد د

کوم چې د مکلف په فعل پورې تعلق نیسي، نه اصولې تقیید چې هغه په الفاظو باندې 
 واردیږي چې د مطلق او مقید تر بحث الندې داخلیږي. 

د مباح لپاره دغه تعریف غوره دی: کل فعل ماذون فیه لفاعله، ال ثواب فی فعله وال 
په تعریف کې د )ماذون فیه ( قید سره حرام او مکروه وځي، ځکه چې په  13عقاب فی ترکه

هغو کې منعه راغلې او سرته رسول یې ناروا او ګناه ګڼل کېږي او د )الثواب فی فعله وال 
عقاب فی ترکه( قید سره واجب، سنت او مندوب وځي، ځکه چې د هغو په سرته رسولو 

 ب شته دی.کې ثواب او د واجب په پریښودلو کې عذا
د یادونې وړ ده چې مباح د نیت په اساس د ثواب او عذاب سبب جوړیږي، لکه یو 
څوک په دې نیت ډوډۍ خوري چې عبادت ښه ادا کړي، یا یو څوک د دې لپاره د ورځې 
ویده کيږي چې په شپکې د تهجدو لمانځه ته پورته شي، نو دغه مباح په نیت سره د اجر 

واب ورکول کيږي، دغه راز که څوک مباح بل ته د ضرر سبب ګرځي او فاعل ته یې ث
رسولو یا د ګناه کولو په نیت سره سرته رسوي لکه یو څوک ښکار د دې لپاره په ټوپک 

 ولي چې خلک وډار کړي نو دغه مباح په نیت سره د عذاب او ګناه سبب جوړیږي.
ل له هغو څخه مطلق د مباح په اړه د اصولینو او فقهاوو تعریفونه چې پورته وړاندې شو

مباح مراد دی، چې د نیت په اساس سرته ونه رسیږي، له نیت څخه عاري وي، د کولو او 
نه کولو خوا یې یو پر بل باندې رجحان نه لري، هو! که د مباح په سرته رسولو کې عام 
منفعت وي نو بیا یې کول مستحب دي او که د مباح په سرته رسولو کې بل ته ضرر 
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بیا د مباح سرته رسول منعه دی، دلته چې کوم تعریفونه شوي دي هغه مطلق رسیده، نو 
 مباح دی.

د مباح د تقیید تعریف: هغه مباح چې د مصلحت او د ضرر د مخنیوي له امله په منعې 
یا الزام سره د اولو االمر په حکم تقیید شي، هغه ته د مباح تقیید وایي. په واقعیت کې مباح 

مصلحتونو پر بنسټ د ألواألمر په حکم په کولو یا نه کولو باندې مقید  وي خو د حاالتو او
 شي. 

د مباح د تقیید حکم: داچې مباح د ألواألمر په حکم سره مقید کیږي، نو د ألواألمر د 
حکم منل په روا چارو کې واجب دی، که د مباح تقیید په الزام سره شوی وي، حکم 

اندې واجب دي، که د مباح تقیید په منعې سره واجب دی، یعني سرته رسول په رعیت ب
شوی وي، نو بیا یې سرته نه رسول واجب دي، په دې معنی چې رعیت به هغه سرته نه 
رسوي او ځان به ور څخه ساتي، ځکه چې د ألواألمر حکم د اهلل او د اهلل د رسول )صلی 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ  يَااهلل علیه وسلم( د حکم په اساس واجب دی، اهلل تعالی فرمایي: 

ای مومنانو د اهلل تعالی اطاعت وکړئ او د اهلل د رسول  14وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ
اطاعت وکړئ او د امیر اطاعت وکړئ چې له تاسو څخه وي، اهلل او پیغمبر)صلی اهلل علیه 

ألمر اطاعت واجب کړی، ابوهریرة )رضی اهلل عنه( وايي چې وسلم( پر موږ باندې د ألوا
من اطاعني فقد اطاع اهلل و من عصاني فقد عصی »رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( وفرمایل: 

څوک چې زما اطاعت  15«اهلل و من اطاع امیري فقد اطاعني و من عصی امیري فقد عصاني
زما  نافرماني وکړي هغه د اهلل تعالی وکړي هغه د اهلل تعالی اطاعت وکړ او څوک  چې 

نافرماني وکړه او څوک  چې زما د امیر اطاعت وکړي هغه لکه زما اطاعت کړی وي او 
څوک چې زما د امیر اطاعت ونه کړي، نو هغه لکه زما اطاعت نه وي کړی(. د ایت په 

عروف شرح کې راغلي: پر رعیت باندې د اولو االمر اطاعت هغه وخت واجب دی چې پر م
امر وکړي نو کله چې له قرآن او سنتو څخه خالف وي نو د هغه اطاعت نه واجبیږي، د 

 .16اولو االمر اطاعت هغه مهال واجبیږي چې شریعت سره برابر وي

ACKU



 

 

 

ط ی
ضواب

او 
ید 

 تقی
اح

د مب
 ې

9 

د ألواألمر اطاعت په قرآن او سنتو سره واجب دی، د اهلل تعالی او د اهلل تعالی د رسول 
)صلی اهلل علیه وسلم( اطاعت په مطلق توګه فرض دی، خو د ألواألمر اطاعت په مستقله 
توګه واجب نه دی، بلکې د اهلل او د اهلل د رسول )صلی اهلل علیه وسلم( په حکم واجب 

چارو کې، که امیر په ناروا حکم وکړي د هغه حکم نه منل کیږي، له  دی، هغه هم په روا
همدې امله په ایت کې د )اطیعوا( فعل نه دی راغلی، ځکه چې د ألواألمر حکم هغه وخت 
منل کيږي، چې د اسالمي شریعت خالف نه وي. لکه په دي اړه پیغمبر )صلی اهلل علیه 

بیشکه د ألواألمر اطاعت په نیکو چارو کې  17إنما الطاعة في المعروفوسلم( فرمائيلي: 
منل کيږي، د امیر اطاعت به د اهلل او د اهلل د رسول)صلی اهلل علیه وسلم( د امر په استناد 

 وي.
د مثال په ډول: د مور او پالر اطاعت فرض دی، ځکه چې اهلل فرض کړی دی، که پالر 

ټول په دې نظر دي چې پر اوالد یا مور خپل اوالد ته حکم وکړي چې ما ته اوبه راکړه، 
باندې فرض دي چې اوبه ورکړي او که ور یې نه کړي، نو هغه ګناهګاریږي او د عذاب 
مستحق کیږي. دغه راز څنګه چې د مور او پالر اطاعت واجب دی، د ألواألمر اطاعت هم 

او اهلل واجب کړی دی، د مور او پالر اطاعت ولې واجب دی، ځکه اهلل تعالی واجب کړی 
د اهلل له حکم څخه تأثر اخلي، دغه راز د ألواألمر حکم هم د اهلل له حکم څخه تأثر 

 اخيستی دی.
په هغو چارو کې چې معصیت نه وي، اسالم پوهانو، د چارواکو اطاعت واجب ګڼلی  

او په معصیت کې اطاعت ناروا دی، ابن عابدین په رد المحتار کې یو مطلب راوړی: 
او له علماوو ېې نقل کړي چې له معصیت نه پرته په  18«مر واجبةمطلب طاعة أولي األ»

 نورو چارو کې د اولو االمر اطاعت واجب دی.
أجمع العلماء على وجوبها في غير ( د مسلم په شرحه کې وايي: )عليه نووي )رحمه اهلل

ژباړه: په روا کې د امام د اطاعت په وجوب او په  19معصية وعلى تحريمها في المعصية
 محمد بن صالح بن محمد العثيميناروا کې ېې په تحریم علماوو اجماع کړې ده.دغه راز ن

تجب طاعته ولو كان فاسقًا، وهو كذلك، فتجب طاعة ولي األمر ولو كان من أفسق )ي: واي
عباد اهلل؛ وذلك لعموم األدلة الدالة على وجوب طاعة والة األمور، والصبر عليهم وإن رأينا 
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في أديانهم وعدلهم واستئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنودي الحق الذي أوجب منهم ما نكره 
اهلل علينا، ونسأل اهلل الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صّلى اهلل عليه وسّلم، وهكذا جرى 

د اولو االمر اطاعت )په ښو چارو کې( واجب دی که څه هم .20عليه سلف هذه األمة(
اجب دی که څه هم ډېر فاسق وي، ځکه چې د فاسق وي، دغه راز د هغه اطاعت و

په بدیو صبر کول که څه  ألواألمر په اطاعت باندې د نصوصو عموم داللت کوي، د هغوی
هم په عدالت او ديانت کې یې کمښت وي او دوی ځان غوښتونکي وي، موږ غوږ ورته 

واجب کړی  نیسو او اطاعت به یې کوو، موږ به د هغه حق ادا کوو چې اهلل پر موږ باندې
او کوم حق چې موږ لرو له اهلل څخه به یې غواړو، دا د پیغمبر )صلی اهلل علیه وسلم( امر 
دی او سلف په دغه منهج تللي دي.د شرعي نصوصو او د فقهاوو د اقوالو په رڼا کې دا 
مسئله روښانه شوه چې د مباح د تقیید منل واجب دی، ځکه چې د ولي االمر حکم دی او 

 حکم کړی دی. هغه معروف
باید دا مسئله په یاد ولرو چې د اسالم له نظره داسې چا ته قیادت او امارت سپارل  هو

چې هغه فاسق او ناصالحه انسان وي درست او نا روا چاره ده، هغه چا ته د مسلمانانو 
قیادت او امارت سپارل پکار دي چې په شرعي او اسالمي مواصفاتو متصف وي، د فاسق 

امیر او قاید لري کول الزم دی. دغه راز د هغه اولواالمر اطاعت چې مؤمن او  او ناصالحه
صالح وي تر هغه چا څخه ډير منل کيږي چې هغه فاسق وي او په خپله د اهلل او د اهلل د 

 رسول )صلی اهلل علیه وسلم( نافرماني کوي.
هغه مباح  په دې ځای کې هغه مباح مطلوب  دی چې امر او نهی نه وي ورپورې تړلی،

چې د طاعت او ګناه وسیله نه جوړیږي، د طاعت او ګناه خوا نه لري، ځکه چې ځینې 
وخت مباح د طاعت وسیله جوړیږي، نو سرته رسول یې یا واجب وي او یا مندوب او دغه 
راز ځینې وخت مباح د ګناه او معصیت وسیله جوړیږي، چې په دغه حالت کې د مباحو 

لکه د طعام خوړل په اصل کې مباح دي، خو که داسې حالت سرته رسول نا جایز وي، 
پیښ شي چې ګومان کېږي هغه به مړ شي نو طعام خوړل ورته واجب دی، دغه راز په خپل 
ذات کې خوب کول مباح چاره ده خو ددې لپاره خوب کول چې د شپې له خوا قیام اللیل 
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قدمه جوړیږي، چې په خپل تر سره کړی او د تهجد لمونځ وکوي نو دا د عبادت لپاره م
 ذات کې مثبت عمل او ښه چاره ده.

د اچې د مباح په تعریف کې دا قیدونه شته چې )ثواب او عذاب ( پکې نشته، ځکه چې 
فعل مطلوب نه دی، شارع یې د کولو غوښتنه نه ده کړې چې په کولو سره یې ثواب 

یې عذاب ورته ورکول  ورکول شي او یا یې هم د ترک غوښتنه کړې چې په نه کولو سره
شي، نو مباح مامور به نه دی او په دې خبره ټول فقهاء اتفاق لري. که مامور به وګڼل شي 

 دلته د جواز ترجیح رامنځ ته کېږي.
په دې ځای کې یوه پوښتنه پیدا کېږي چې مباح شرعي امر دی او که نه؟ په دې اړوند 

 21دوه نظرونه شته
 څخه احکامو شرعي له اباحت چې دي نظر دې په علماء ټول او اصولین جمهور – ۱

، نو مباح شرعي حکم دی او شریعت کې ځای لري، اباحت شرعي حکم په دې سره دی
دی چې شارع یې د کولو او نه کولو په اړه مکلف ته واک ورکړی، که مونږ مباح د 

 شارع دی. شریعت حکم ونه ګڼو، نو بیا تخییر نه شو، ځکه تخییر فاعل غواړي او فاعل یې 
هـ(  ۳۱۳دی په ) مشهورپه الکعبي  ن احمد( چېبله معتزلیانو څخه )عبداهلل  – ۲

کال کې وفات شوی وایي چې اباحت شرعي حکم نه دی، بلکې دا عقلي حکم دی، دا 
ځکه چې په اباحت د حرج او ربړې انتفا راځي او له مکلف څخه حرج پورته شوی او دا 

 څخه مخکې ثابت و. خو د شریعت له راتلو او نزول
جمهور علماء د هغوی په ځواب کې وایي : اباحت د شارع خطاب دی، خو په هغه 
کې اختیار دی او دغه اختیار د شارع په خطاب او د شرع په نزول پورې اړه لري. په دې 

 آیا انسان داسې ګومان کوي چې 22{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}ایت استدالل کوي:
بيهوده او سریله پرېښودل شوی دی؟ )نه انسان بیهوده او سریله نه دی پرېښودل شوی(، له 
ایت څخه څرګندیږي چې انسان خپل سر ته نه دی پرېښودل شوی، نو معلومه شوه چې 

  .مباح شرعي حکم دی، ځکه چې په شریعت سره یې اباحت ثابت دی
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 د مباح د تقیید سببونه: 
رعي سیاست اولو االمر دې ته اړ باسي چې په ځینو چارو شرعي سیاست: ش -لومړی

کې چې د دولت له کفایي فرضونو څخه دي، تقیید راولي، لکه د عشر، زکات او د جهاد 
د چارو سمبالول او داسې نور، شرعي سیاست د دې غوښتنه کوي چې اولو االمر ټولې 

ه نورو اجتهادي چارو سره کفایي چارې تنظیم کړي، که د مباح په تقیید سره وي او که پ
وي لکه د زکات لپاره ځانګړې ادارې ترتیب جوړ کړي، یوه میاشت ورته وټاکي په هغو 
کې زکات راټول کړي، همدا راز اولو االمر ته شریعت دا حق ورکړی چې د عامه شتمنیو 

و، ساتنه وکړي که څه هم د مباح په تقیید سره وي، لکه د ځنګلونو، لویو الرو، اوبو، دښت
کاڼو، کانونو او وښو تنظیم او ساتنه په داسې توګه چې ټول رعیت ورڅخه استفاده وکړي 
او په ټول ګټو مواردو کې وکارول شي، اولو االمر حق لري چې لویې الرې په ځینو موټرو 
پورې مقیدې کړي، اولو االمر حق لري چې ځینې دښتې ابادول یې مقید په الزام یا ممنوع 

 ، شرعي سیاست ضرورت، مصلحت او د ضرر مخنیوي ته شاملیږي. تصرف اعالن کړي
د مباح د تقیید یو المل ضرورت دی، د معین او محدود وخت لپاره ضرورت: (الف

اولو االمر د دې صالحیت او واک لري، چې د ضرورت له امله یو څیز چې مباح وي په 
الزام یا منعې سره مقید کړي، د دې لپاره چې ضرورت رفع شي او کله چې ضرورت 

د صحیح نه دی، لکه رسول اهلل)صلی اهلل مرفوع شو، تقیید ته اړتیا نشته او له اړتیا پرته تقیی
علیه وسلم( د قرباني د غوښو خوړل او ساتل تر دریو ورځو پورې مقید کړي و، دا له دې 
امله چې غوښې په نورو فقیرانو ووېشل شي او د فقیرانو ضرورت پوره شي او د لوږې 

اهلل علیه وسلم((  مخنیوی وشي، خو بل کال کې دا تقیید پورته شو او د اسالم پیغمبر))صلی
مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ  »وفرمایل: 

خِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّ

څوک چې له تاسو څخه قرباني وکړي، نو  23«يهَاالْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِ
باید له درې ورځو څخه وروسته د ده په کور کې له هغې څخه څه پاتې نه شي، کله چې 

هلل علیه وسلم( لکه تیر کال مو بل کال راغی، صحابه و وویل ای د اهلل تعالی رسوله)صلی ا
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ئ او نورو ته یې ورکړئ چې څه کړي و، همغه شان ته وکړو، وویل د قربانۍ غوښه وخور
، ځکه چې تیر کال پر خلکو باندې سختي وه نو و مې غوښتل چې ئاو تاسو یې ذخیره کړ

تاسو له هغوی سره مرسته وکړئ( په دغه حدیث کې د قربانۍ د غوښو خوړل تر دریو 
رځو پورې جواز درلود او دا یوه مباح چاره ده، د ضرورت لپاره یې تقیید شوی، څه و

وخت چې ضرورت رفع شو نو تقیید بیرته واخیستل شو او مباح خپل اصلي حالت باندې 
پاتې شو، دغه یو معین حالت دی او د موقت وخت لپاره تقیید راغلی، دغه راز په فقهي 

د ضرورت له امله ممنوع او ناروا شیان  24المحظورات( قاعده کې راځي: )الضرورات تبیح
روا کېږي( دا قاعده په دې صراحت لري چې حرام څیز د ضرورت په وخت کې روا 
ګرځي، نو د ضرورت له امله د مباح څیز تقیید خو بالکل روا او جایز دی، مباح د مشروع 

 25ضرورة تقدر بقدرها(احکامو په لړ کې راځي، په بله فقهي قاعده کې داسې راغلي: )ال
ضرورت د اندازې له مخې روا کېږي او څومره چې ورته اړتیا لیدل کېږي په همغه اندازه  

 ورڅخه استفاده کول جواز پیدا کوي له اندازې زیات کارول یې ناروا دي.
که یو څیز مباح وي نو د مصلحت له امله د هغه مقید کول په الزام یا مصلحت:  (ب

دغه مصلحت به عام مصلحت وي، د مصلحت تشخیص او پېژندنه به  منعې سره روا دي،
مجتهد کوي، یا به یې اولو االمر کوي، د اولو االمر تصرف به د رعیت په ګټه وي، که د 
عامو خلکو مصلحت نه وي یواځې د یوې ځانګړې ډلې ګټې ور پورې تړلې وي، په دغه 

حکم وکړي، چې سږ کال به غنم  صورت کې د مباح تقیید درست نه دی، لکه اولو االمر
، ددې لپاره چې په هېواد کې غله زیاته شي او د رعیت مشکالت حل کړي، که ئزیات کر

څه هم چې هر څوک پخپله زمکه کې چې پخپله خوښه تصرف او کرکېله ورته مباح دی 
او هر شی چې وغواړي کرلی یې شي، خو د مصلحت له امله اولو االمر کولی شي چې 

وقت وخت لپاره په غنمو کرلو ملزم کړي یا لکه د نرخ ټاکل )تسعیر( اولو االمر رعیت د م
د دې حق لري چې د ظلم او تیري په مهال د سوداګرو لپاره نرخ وټاکي ځکه د رعیت 
مصلحت پکې نغښتی دی، یا د وخت د دولت رئیس دا حکم، چې ځنګلونه به نه پرې 

ځنګلونه له منځه الړ نه شي، په خپل سر ، دغه د رعیت د مصلحت له امله شوی څو ئکو
 ځنګل او ونې  قطعه نه کړي، د ځنګلونو د قاچاق مخه ونیول شي.
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که د مباح کارول او استعمال ضرر ته مفضي کېده، اولو االمر  د ضرر مخنیوی: (ج
ال »حق لري چې دغه مباح مقید کړي، تر څو ضرر دفع شي لکه په حدیث کې راغلي: 

بل ته ضرر رسول او د ضرر ځواب په ضرر سره ورکول منعه دی( دغه  26«ضرر وال ضرار
ضرر به دفع کېږي، مونږ ته چې  27راز په دې اړه فقهي قاعده ده چې وایي: )الضرر یزال(

په اسالمي فقه کې د شفعې حق ثابت دی هغه د دې لپاره چې ضرر له منځه ځي، د خیارونو 
په خاطر چې ضرر دفع شي او چا ته زیان حق چې مشتري ته ورکول شوی دی، هغه د دې 

ونه رسیږي، اسالمي شریعت د مباح د داسې استعمال څخه منعه فرمایلې، چې نورو ته ضرر 
 او زیان پکې رسيږي.

همدا راز د فتنې او فساد پر مهال د وسلې پلورل منعه دي، که څه هم چې سوداګري 
وسلې پلورل منعه دي، دغه راز  او تجارت روا او مباح چاره ده، خو د فتنې په وخت د

مسلمان له دې څخه منعه شوی چې پر کافر وسله وپلوري، تر څو مسلمان ته ضرر ونه 
رسیږي، په دغه حالت کې اولو االمر د دې حق لري چې د وسلو سوداګري منعه کړي، 
اولو االمر د دې حق لري چې د ټوکرانو په مارکېت کې یو څوک له نانوایي څخه منعه 

او یا یو څوک له اهنګرۍ څخه منعه کړي، که څه هم چې نانوایي جوړول مباح عمل کړي 
دی یا اهنګري مباح عمل دی او هر څوک د دې حق لري، چې پخپله خوښه دوکان جوړ 
کړي، خو د ضرر د مخنیوي لپاره اولو االمر د هغه تصرف مقید کوالی شي او په دغسې 

 ه کړی، څو ضرر او زیان له نورو څخه دفع شي.ځایونو کې یې له دوکان جوړولو څخه منع
داچې په یوه فقهي مسئله کې څو په اختالفي مسئلو کې یو نظر الزامي کول: :دوهم

قولونه او نظرونه وي، د مجتهد نظر او رایه په خلکو الزامیت نلري، ځکه هر څوک د دې 
او رایې باندې عمل اختیار لري او دغه اختیار د دالیلو په رڼا کې دی، چې په کوم نظر 

وکړي او د هیچا رایه ورباندې الزمه نه ده، خو اولو االمر د دې حق لري چې د مجتهدینو 
څخه د یو تن مجتهد نظر پر هغوی الزم کړي، کوم چې د رعیت مصلحت پکې وي، دغه 
د مباح تقیید دی، ځکه چې مخکې د اولو االمر له تقیید څخه هر چا دا حق درلود چې د 

هد قول او نظر باندې عمل کوي، خو د اولو االمر له تقیید څخه وروسته پر رعیت کوم مجت
الزم دي چې د هغه د نظر پیروي وکړي، کوم چې هغه مقید کړی دی او په دغه تقیید سره 
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اختالف قطعه کېږي او هغه له منځه ځي او اولو االمر دغه حق لري لکه په دې اړه چې 
ژباړه:)په  28في مسایل االجتهاد ال یرد و ال ینقض(اصولین وایي: )ان حکم الحاکم 

اجتهادي مسئلو کې د اولو االمر حکم او پریکړه نه ماتیږي او نه هم ردیږي( نو کوم چې 
اولو االمر حکم کړی همغه عملي کېږي او اختالف هم له منځه وړي، په دې اړه اصولین 

یرجع المخالف عن مذهبه  وایي: )ان حکم الحاکم في مسایل االجتهاد یرفع الخالف و
ژباړه:)د اولو االمر حکم په اجتهادي مسئلو  29لمذهب الحاکم و تتغیر فتیاه بعد الحکم(

کې اختالف له منځه وړي او مخالف لوری به له خپل نظر څخه د اولو االمر حکم ته اوړي 
په  تربه د اخ امام ابو يوسف او امام محمداو فتوا یې بدلون مومي( د بېلګې په توګه: 

لمانځه کې د ابن عباس په شان تکبیرات ویل، ځکه هارون رشید د خپل نیکه تکبیرات 
خوښول، حال داچې دواړه امامان په دې نظر دي چې زواید تکبیرونه په هر رکعت کې 

 30درې دي او دوی به په لومړني رکعت کې اوه او دويم رکعت کې پنځه تکبیرونه ویل
ځای کې پرې ايښی دی، ځکه چې اولو االمر ورته حکم  دواړو امامانو خپل نظر په دې

کړی، حال داچې دوی مجتهدین وو او د اولو االمر حکم یې منلی دی او د الندنیو 
 شرطونو په شتون کې اولو االمر کوالی شي رعیت د مجتهدینو په يو نظر سره ملزم کړي:

وي چې اختالف نه لومړی داچې نزاع به روا وي او اختالف به معتبر وي، که داسې 
 معتبر او نه روا وي نو د اولو االمر حکم درست نه دی.

دويم داچې د اولو االمر د یو قول اختیارول به د ټول رعیت په مصلحت بنا وي، ځکه 
 د هغه تصرف به د رعیت په ګټه وي د اولو االمر حکم به په نفساني غوښتنه والړ نه وي.

پورې اړه لري، لکه د مباح تقیید، سیاسي چارې درېيم داسې حکم به کوي چې په امام 
 او ټولنیزې چارې او په مرسله مصالحو به بنا وي.     

په یاد مو وي هغه صورت کې د اولو االمر حکم اختالف له منځه وړي چې له نص، 
اجماع او عام مصلحت سره په ټکر کې نه وي او د هغه حکم په نفساني غوښتنو باندې بنا 

ونږ د هېواد په قوانینو کې اولو االمر داسې حکم وکړي، چې په هغه کې د نه وي، که زم
فقهاوو اختالف وي او هغه یو قول په رعیت الزم کړی وي، نو په همغه قول به عمل کوي 
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او همغه پرې الزم دی او که څوک په بل قول عمل وکړي او اولو االمر حکم ترک کوي 
 په توګه څو بېلګې راوړو:هغه د تعزیري جزا جوګه ګرځي، د نمونې 

د مفقود مسله: که څوک له څلورو کالونو څخه زیات نادرک شي او په غالب  -۱
ګومان د هغه د مرګ تصور کېدای شي، دغه رنګ شخص د واک لرونکې محکمې په 

د هېواد په قوانینو کې هغه په دغه ماده کې د دولت د رئیس له  31حکم مړ پیژندل کېږي(
مدغه رعیت مکلف دی او کوم نظرونه چې د مفقود په اړه له مجتهدینو خوا نافذ دی، په ه

 څخه راغلي پريښودل کېږي، عمل ورباندې نه کېږي.
د ُمکَره طالق: د حنفي مذهب پیروان په دې نظر دي هغه شخص چې زور  -۲

خو جمهورعلماء په دې آند دي چې د مکَره  32ورباندې شوی وي طالق یې واقع کېږي،
د هېواد مدني قانون کې هم د جمهورو فقهاوو په نظر عمل شوی  33ع کېږي،طالق نه واق

او هغه تأیېد شوی او د فقهاوو له نظرونو څخه یې یو نظر خوښ کړی دی او دا قانون د 
اولو االمر له خوا توشېح شوی او همدا د اجراء وړ دی او باید د هغه پيروي وشي، ټولو 

په مدني قانون کې راځي: د الندنیو اشخاصو طالق اختالفاتو ته یې د پای ټکې کېښود، 
اولو االمر د خپل رعیت لپاره  34د هغه چا چې زور پرې شوی وي ...( -۳اعتبار نلري...

یو نظر غوره کړی، اختالفاتو ته یې د پای ټکې ایښی، اصولین په دې اړه وایي: )الحاکم 
م د دې مقتضي دی چې د اولو االمر حکم اختالف قطعه کوي، عقل ه 35یقطع النزاع(

رعیت لپاره په چارو کې قوانین وړاندې شي تر څو له تشتت او مختلفو نظریاتو څخه 
 وژغورل شي.

په یو لفظ سره درې طالق: که یو شخص په یوه لفظ سره درې طالقه ورکړي، په  -۳
 ابن تيميةء وایي چې درې طالقه واقع کېږې او جمهور فقهادې اړه د فقهاوو اختالف دی، 

حنفیان هم په دې نظر دي چې درې طالقه واقع 36وایي چې یو طالق واقع کېږي وابن القيم
کېږي او په مدني قانون کې په یوه لفظ درې طالق ورکول یو طالق ګڼل شوی، لکه په دې 
اړه راځي: طالق له عدد سره یو ځای عام له دې چې په لفظونو یا اشارې یې صورت نیولی، 

دلته پر سهولت باندې حکم بنا دی او په دې اړوند د صحابه وو له 37یو طالق ګڼل کېږي
وخت څخه دغه اختالف را روان دی، حال داچې په افغانستان کې حنفي مذهب مسلط 
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دی، نو اوس پر مدني قانون باندې عمل کول الزم دي، او له اختالف نه خبره ویستل شوې 
 ماشومانو پالنه به له منځه نه ځي.او یو قول یې مقید کړی دی، د کورنۍ انحالل او د 

اولو االمر د دې حق لري په هغو مباحو چارو کې چې سمبالول په هغه پورې تعلق نیسي 
لکه د پوځ، پولیسو، وزارتونو، د دولتي ادارو وېش په داسې توګه مقید کړي، چې په هغو 

 کې عام مصلحت نغښتی وي د نمونې په توګه یې څو بېلګې راوړو:
لپاره یونیفورم یا ځانګړی لباس: هر څوک د دې حق لري چې د خپلې د پوځ  -۱

خوښې جامې او لباس په تن کړي چې د شریعت له عامو نصوصو سره په ټکر کې نه وي، 
خو په عسکري نظام، پولیسو او ځینو نورو ادارو کې اولو االمر ځانګړی لباس او یونیفورم 

اص لباس اغوندي او که ناغېړي وکړي الزم کړي لکه اوس هم پوځ په رسمي وخت کې خ
 نو هغه ته تأدیبي سزا ورکول کیږي

اولو االمر کوالی شي د وزیر لپاره خاص اوصاف تعین کړي، لکه د تحصیل درجه  -۲
 او سن.

اولو االمر کوالی شي د مامورینو لپاره د کار پیل او پای په ساعتونو سره مقید  -۳
 بجو پورې. ۶څخه تر  ۸، پیل له ئار کوکړي، لکه امر وکړي چې لس ساعته به ک

ځینې موټر په ځینو الرو نه پریښودل چې امر وکړي پر فالني سړک به باروړنکي  -۴
 موټران نه ځي.

په اوسني وخت کې چې کوم قوانین تصویب او توشېح کېږي هغه باید د اسالمي 
نه وکړي او د شریعت سره ټکر ونلري، د کفایي فرضونو په مورد کې وي، د ټول ګټو سات

چارو د ښه تنظیم لپاره وي، حکومت ته اړینه ده، په هر مورد کې قانون جوړ کړي چې 
 اړتیا ورته ولري خو د علماوو مشوره به اخلي.      

 
                                                           

 جزء، دوهم ماده،( بوح) د چاپ، یړلوم، محمد بن مکرم بن منظور األفریقي المصری دار صادر بیروت: لسان العرب - 1
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 حق مهر از دیدگاه شریعت و

 قانون مدنی افغانستان 

 رحیمه مهمند 

 چکیده

 یها پشتوانهو  ها نهیزم ازلحاظ، زنان مسلمانان یحقوق یها میرژو  ینیدر نظام د

، نانیاطمباعث  یاقتصاد یها پشتوانهرا ی، زنظرندتوجه و دقت  درخور یاقتصاد

را در بخش  یت اجتماعی، امنلهیوس نیبدشود و  یزنان م یو روان یت روحی، امننفس اعتمادبه

 . دینما یماجتماع فراهم  کرهیپم یعظ

 یتواناسازت به ین موقعیکه ا قرارگرفته یط اقتصادیجامعه در مح از یمین عنوان به زنان

د و یگشا یم حقشاناحقاق  یو راه را برا کند یمآنان کمک  یی،  استقالل و خودکفا

 د.. یآ یان میبه م ی، عدالت اجتماعجهیدرنت

از  ها آن یو احقاق حق بشر برزنانن رفتن ستم ی، از بیاجتماععدالت  یها راهاز  یکی

 است  .  و قانونمجاری احکام شریعت 

 و شریعت. مهر، نفقه،  ارث، زن، قانون واژگان کلیدی:
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 در و جامعه در سهمی اقتصادی ازنظر طورمعمول به زنان اسالم، رظهو از قبل :مقدمه
زنان  به تنها نه جاهلیت زمان در بودند. محروم ارث حق از و نداشتند شانیها خانواده میان

 1."كَرْها النِّساءَ تَرِثُوا أنْ لَكُمْ يَحِلُّ ال آمَنُوا الّذينَ أيّهَا يا" آیه به توجه با بلکه ؛دادند ینم میراث

 اصل اسالمی مبانی ، دربردند یم ارث به متوفی اموال سایر مانند هم را ها آن خود 
است،  اسالمی فقه مسلم اصول از خود اموال در او تصرف و اداره اختیار و زن مالی استقالل

 زن یا مرد از ، اعمکس چیه اموال در آن اینکه و دارد عام قاعده یک بر داللت روایت این
 به که است نشده وارد تخصیصی که یوقت تا بنابراین کرد؛ تصرف او رضایت بدون توان ینم

 در دخالتی گونه چیه حق مرد ۀقاعد این طبق بدهد، را زن اموال در تصرف اجازه شوهر
 2.ندارد را زن اموال

 کارهای مقابل در اجرت مطالبه حق و نفقه و مهر ،االرث سهم تشریع با اسالم همچنین
 این شناختن رسمیت به موظف را مردان و تأکید نیز زن اقتصادی استقالل بر خانگی،
 .است نموده حقوق

که باید با نظر داشت دساتیر شریعت  استآن  مهر، حق زوجه نسبت به زوج حق نیبنابرا

  .اسالمی و قوانین از طرف زوج پرداخت گردد

 مبحث اول

 مفاهیم عمومي راجع به مهر

 گفتار اول: تعریف مهر

مهر کلمه عربی است و در  قرآن به این نام نامیده نشده است. ولی، مهر در قرآن به 

و  "طول"، "عًقر و عالئق"، "حِباء"، "فريضه"، "أجر"، "نِحله"، "صداقهً" ایو  "صداق" یها نام

 3نیز نامیده شده است. "نكاح"

                                                           
 .19قرآن الکریم، سوره النساء، آیه  1
 .130، ص هـ ش 1379انتشارات بهمینه، سال ناصر، نیا، رسائي، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ دوم، تهران:  2
 .339همان اثر، ص  3
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تعریف اصطالحی مهر قانون مدنی سکوت اختیار نموده است. در فقه نیز تعاریف  درباره

: مهر عبارت از ندیگو یمتقریباً متفاوتی درباره مهر و جود دارد: فقهای حنفی در تعریف مهر 

 .گردد یممالی است که زن پس از عقد نکاح یا وطی مستحق دریافت آن 

: مهر عبارت از چیزی است که برای زن در مواردِ ندیگو یمفقهای مالکیه در تعریف مهر  

: مهر عبارت از ندیگو یم. فقهای شافعیه در تعریف اصطالحی مهر دهند یماستمتاع از او قرار 

 . گردد یمنکاح، وطی، تفویض قهری بِضع واجب  موجب بهمالی است که 

: مهر عبارت از عوض در نکاح است عوضی است که زن در ندیگو یمولی فقهای حنابله 

. پس، شود یمامثالِ نکاح از قبیل وطی به شبهه و وطی زن مکرهه، مستحق دریافت آن 

کرد این است که: مهر عبارت از مالی است که زن به  ارائهبرای مهر  توان یمتعریف عام که 

 .گردد یمعقد و یا وطی حقیقی مستحق آن 

 مهر خچهیتارگفتار  دوم: 

بعضی از  دهیعقو طوالنی داشته و مراحل مختلفی را پیموده است. به  یخیتارمهر قدامت 

دوره مادر شاهی  یجا به یپدرشاهدانشمندان، مهر زمانی به وجود آمده است که نظام 

 1.ابدی یماستقرار 

بودند که از میان قبایل دیگری برای خود همسری  ریناگزدر ابتدای این دوره مردان 

بود، انتخاب همسر از  فرما حکمهمیشه در میان قبایل جنگ  که ییازآنجاانتخاب کنند. 

 .گرفت یمطریق ربودن و اختطاف دختر صورت 

جنگ جای خود را به صلح تعویض نمود و موضوع ربودن و اختطاف  جیتدر به فتهرهم یرو

ازدواج نماید میان قبیله پدر دختر  موردنظرشبا دختر  که نیادختر از میان رفت و مرد برای 

 .کرد یمسپری  خدمتکارو مدتی برای پدر  دختر به حیث اجیر یا  رفت یم

مجید آمده است که حضرت  قرآنچنانچه داستان حضرت شعیب) ع (و موسی) ع( در 

موسی ع  در حال فرار از مصر به چاه ))مدین(( رسید و در آنجا دید که دختران حضرت 

                                                           
 .46همان اثر، ص سید، سابق، فقه السنه،  1
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 دینما ینم را ش ایستاده و کسی رعایت حال ایشانشعیب ع در کناری با گوسفندان خوی

ه آب کشید و دختران پس از مراجعت نزد پدر، جریان را ب ها آنگوسفندان  یو براکرد  ترحم

فرستاد  عیکی از دختران خویش را عقب حضرت موسی  عاو حکایت کردند و حضرت شعیب 

 خویش دعوت نمود. ۀخان را بهو او 

به موسی ع گفت: به تحقیق   ع پس از آشنا شدن با یکدیگر یک روز حضرت شعیب

هشت سال برایم کار  که نیا شرط بهیکی از دو دختر خویش را به تو به زنی دهم،   خواهم یم

 کنی و یا چوپانی کنی اگر دل تو خواست دو سال دیگر عالوه کن.

خدمت داماد حضرت  در مقابل بیترت نیا به رفتیرا پذاین پیشنهاد  عحضرت موسی 

شعیب ع شد. در عربستان قبل از اسالم موضوع مهر معمول و مروج بود ولی در آن زمان 

و آن را حق  نمودند یماز مرد مطالبه  ربهایشو  الزحمه حق عنوان بهپدران و مادران مهر را 

 .دانستند یممسلم خویش 

زن که مالک مهر  را بهبنابرآن این دوره فُرصت قبض، تملک و تصرف در مهر 

 .داد ینمبود،

و تصرف اولیاء در آن را  قراردادزمانی که اسالم ظهور کرد، قبض مهر را حق مطلق زن 

منع نمود مگر اینکه خود زن اجازه بدهد. عالوه بر این، حقوق اسالم مقرر کرد که مهر زنان 

 .دیفرما یمداده شود. خداوند در این مورد  ها آنبه خود 

 [4/ النساء] –( ٔ  نِحلَه)وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ 

 بدهید((. ها آنعطیه به خود  عنوان به))با طیب خاطر مهر زنان را 

 گفتار سوم: انواع مهر 

طبق فقه و قانون مدنی مهر به دو نوع است: مهر المسمی و مثل که هر یک ذیالً توضیح 

 .گردد یم

توافق طرفین حین انعقاد  بنا برالف( مهر مسمی: مهر مسمی عبارت از مهری است که 

 .شود یمعقد ازدواج تعیین 
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: به نظر فقهای حنفیه مهر مثل عبارت از مهری است که برای امثال و اقران ب( مهر مثل

، گردد یم. این مهر بر اساس مهر خویشاوندان پدری زن پرداخت گردد یمزن در نکاح معین 

. در صورت عدم موجودیت خویشاوند، این مهر بر اساس مهر زنانی دخترعمهمانند: عمه و 

یی، سن، دوشیزگی و عدم آن، سالمت عقل، داشتن فرزند که از حیث زیبا گردد یمپرداخت 

و عدم آن، و همچنین وضعیت اجتماعی او از حیث ادب، دانش و معرفت، تمول و موقعیت 

 .اند همسان موردنظرخانوادگی با زن 

کلی مانند مهر زنان خویشاوند دختر، مانند: عمه، خاله، دختر  یطور بهفقها حنا بله آن را 

که: این مهر  نظرند. اما فقهای شافعیه و مالکیه بر این دانند یم رهیو غله عمه و دختر خا

 عرف و عادات پرداخت گردد. برحسب

 گفتار چهارم: حُکم و حکمت پرداخت مهر به زن

بعد از عقد صحیح و یا  زوجهالف( حُکم پرداخت مهر به زن: پرداخت مهر توسط زوج به 

دخول واجب است، وجوب پرداخت مهر توسط زوج به زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع 

 ثابت است:

وآتوا النساء صدقاتهن "فرموده است:  خداوندقرآن: در مورد پرداخت مهر به زن  -1

 1."نِحلهً
 بدهید. ها آنعطیه  عنوان بهترجمه: با طیب خاطر مهر زنان را 

اخذ مهر خود  دربارهبیانگر وجوب پرداخت مهر به زنان است،  که نیااین آیه عالوه بر 

 ها آنزنان را مخاطب قرار داده است، زیرا در دوره جاهلیت مهر زنان را پدران و برادران 

در مورد پرداخت مهر  خداوند. همچنین کردند یمو زنان را از حصول آن محروم  گرفتند یم

 ] ٔ   ٔ  النسا["فما استمتعتم به منهن فآ توهن اجورهن فریضه من اهلل"به زن  فرموده است: 

کامل( بپردازید.  طور بهشدید مهر او را ) بستر همترجمه: اگر با زنی ازدواج کردید و با او 

 است از جانب خداوند. یا ضهیفراین 
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به مردی که  امبریپنیز ثابت است، زیرا  امبریپسنت: پرداخت مهر بر اساس سنت  -2

یک  هرچند، یعنی جستجو کن "التمس ولو خاتماً من حدید"ازدواج کند فرمود:  خواست یم

 حلقه انگشتر آهنی هم باشد.
نیز بر وجوب پرداخت مهر توسط زوج به زوجه  فقهااجماع: با توجه به قرآن و سنت  -3

 اند نمودهاجماع 
شرعی مهر، حقوقدانان نیز میگویند: الزام مربوط به پرداخت مهر توسط  حکم بهبا توجه 

 قراردادی ندارند.  شهیو رشوهر ناشی از حُکم قانون است 

از همین سبب، سکوت دو طرف در عقد، و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، 

 1تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. تواند ینم

، ولی آثار آن را زن و ردیگ یمدرست است که انعقاد نکاح به رضایت طرفین صورت 

زن و شوهر به پیوند زوجیت موافقت کردند، در وضع  که نیهم، بلکه آورد ینمشوهر به وجود 

 که الزاماً باید آثار آن را متحمل شوند.  رندیگ یمویژه قرار 

 توانند یمو فقط زوجین  شود یم، مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل نیبنابرا

 هنگام انعقاد نکاح مقدار مهر را به تراضی معین نمایند.

بر این  یا عدهنظریات متفاوت وجود دارد:  باره نیدراب( حکمت پرداخت مهر به زن: 

عقد ازدواج، اکرام و احترام  که حکمت پرداخت مهر به زن عبارت از اظهار اهمیت به نظرند

برای دوام  یا نهیزمبه شخصیت زن، و اظهار حسن نیت و صداقت مرد  برای ازدواج با او و 

 معاشرت و زندگی زوجیت است.

این نظر قابل نقد است. زیرا، میان اهمیت عقد ازدواج و احترام به شخصیت زن و اظهار 

 ارد. حسن نیت و صداقت و پرداخت مهر رابطه وجود ند

با  مردهاکه: حکمت پرداخت مهر به زن این است که معموالً  نظرندنیز بر این  یا عده

نسبت به زنان بیشتر  شان ییتواناتوجه  به کار، تجارت و کسب درآمد حاصل از کار و تجارت 
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مادی ضرورت پیدا  هیسرمااست و معموالً زنان در صورت جدایی و یا فوت همسر به توشه و 

 .ندینما یم

 مبحث دوم: 

 : مقدار مهرگفتار اول

تمول و فقر باهم برابر نیستند و هر منطقه تابع عرف و عادات  ازنظرمردم  یی همهچون 

و اکثر مهر را تعیین ننموده و تعین مقدار آن را به مردم با  حداقلخاص است، شرع مقدار 

مالی  و تمکنتوانایی  برحسبواگذار نموده است تا مردم  ها آنتوجه به توانایی و تمکن مالی 

 حداقلخود مقدار آن را تعیین نمایند. قانون مدنی نیز با پیروی از حقوق اسالم درباره میزان 

و اکثر میزان مهر در فقه  حداقل، درباره نیباوجوداو اکثر مهر سکوت اختیار نموده است. 

 1.ردیگ یمنظریات مختلف وجود دارد که ذیالً مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

مهر در شرع معین نگردیده است.  حداکثر فقهانظر  اتفاق به: مقدار مهر حداکثر (الف

 :دیفرما یمدر این مورد  خداوند

 [20: النساء] – و آتَيتِم إحدَاهِنَّ قِنطَاراً فَالَ تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً()

 داده باشید، آن را دوباره نگیرید.(( ها آنمهر مالی را برای یکی از  عنوان به))اگر 

درهم تحدید  چهارصداز همین رو، زمانی که حضرت عمر تصمیم گرفت مقدار مهر را به 

نماید به مردم گفت: ای مردم! مهر زنان را بیش از چهار )اوقیه(: یعنی؛ نقره ندهید. ولی 

تو چنین حقی   عمرعمر زمانی که از منبر پایین شد، زنی از قریش برایش گفت: ای حضرت 

و آتَيتِم إحدَاهِنَّ فرموده است: ) خداوندپرسید: چرا؟! زن جواب داد: چون   نداری! حضرت عمر

همه مردم  خواهم یمگفت: معذرت  عمر حضرت[ 20: النساء] –( قِنطَاراً فَالَ تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً

 2.دانند یمفقه  عمربیش از 
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سپس، برگشت باالی منبر و گفت: من شمارا منع کردم از اینکه مهر زنان را بیش از 

 خواهد یم خود برگشتم، هرکس از مال خود هرچه درهم ندهید. من از این قول چهارصد

 مهر تعیین نماید.

مهر نیز در حقوق  حداقل، حداکثرمانند : میزان مهر و کراهیت مهر سنگین حداقلب: 

اوت وجود مهر در فقه سه نظریه متف حداقل، درباره نیباوجوداردیده است. اسالم تعیین نگ

در این  امبریپکه حداقل میزان مهر ده درهم شرعی است، زیرا  دارد: احناف بر این نظرند

 مورد فرموده است.

 (.لَا مَهراً قَل من عَشره درِاهم) 

 )مهر کمتر از ده درهم صحیح نیست(

که: میزان حداقل مهر سه درهم و یا  نظرندمهر بر این  حداقلفقهای مالکیه درباره میزان 

 اعتقادندمهر بر این  حداقلمیزان  درباره. ولی، فقهای شافعیه و خنابله استآنچه معادل آن 

، مقدار مهر ممکن است کم و یا زیاد باشد که این بنابراینکه مقدار مهر حداقل و اکثر ندارد. 

 توان یم.ضابط ای که توسط آن  باوراند نیبر امیان فقها، مشهور است. شافعیه و حنابله  رنظ

در عقد بیع،  هر آنچهعقد ازدواج مهر قرار بگیرد تعیین نمود این است که ) رمقدار مالی د

 آنچهدر عقد ازدواج مهر قرار بگیرد و هر  تواند یممبیعه قرار بگیرد و دارای قیمت باشد، 

در عقد ازدواج مهر  تواند ینمدر عقد بیع مبیعه قرار بگیرد و دارای قیمت نباشد، تواند ینم

 فرموده است: خداوندکه  ندینما یمقرار بگیرد.( فقهای مذکور استدالل 

ذالکم فابتغوا بااموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به  ماوراءو احل لکم "

 1."منهن فاتوهن اجورهن فریضه

طلب کنید با اموال خویش عفت  همه نیا: حالل گردانیده شد برای شما ماسوای ترجمه

 را شانیانه شهوت رانندگان پس از کسی که استمتاع جنسی گرفتید بدهید  کنندگانطلب 

 .را شانیمهرها
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التمس "نماید، فرمود:  ازدواج خواست یمبه مردی که چیزی نداشت و  امبریپهمچنین 

 "ولو خاتماً من حدید

 یک حلقه انگشتر آهنین هم باشد. هرچندترجمه: جستجو کن 

 طبق این حدیث تعین هر آنچه بر آن کلمه مال اطالق گردد منحیث مهر صحیح است.

روایت کرده است که زنی از بنی افزاره، مهر خود را یک جفت  عهیربهمچنین، عامر بن 

 به او گفت: ارضیت عن نفسک و مالک بنعلین؟ فقالت: نعم! فاجازه. امبریپو  قراردادنعلین 

ترجمه: آیا راضی هستید به این کار که مهر شما یک جفت نعلین باشد و تمتع جنسی 

 اجازه داد. ها آن امبریپخود را به او واگذاری؟ گفت: آری! و 

حقوق اسالم  ، اندک بودن میزان مهر در حقوق اسالم سنت است، زیراهمه نیابا وصف 

فرصت ازدواج برای همه اشخاص اعم از متمول و فقیر فراهم شود تا همه از تمتع  خواهد یم

 1گردند. مند بهرهجنسی حالل 

که راه ازدواج برای همه سهل و  شود یمزمینه و فرصت ازدواج وقتی برای همه فراهم 

و توانایی  دهند یمکه اکثریت افراد جامعه را تشکیل  دست تنگساده گردد تا افراد فقیر و 

 آن راو توانایی پرداخت  ندیدرآبه  موفقپرداخت مبالغ گزاف و سنگین را ندارند، از عهده آن 

اعالم  باره نیدراو  دانند یمسنگین را مکروه  یمهرهاحقوق اسالم  بنابراینداشته باشند. 

است و اندک بودن مهر  تر مبارکو  تر لتیفضکمتر باشد، ازدواج با  هراندازهکه مهر  دارد یم

فرموده است:  باره نیدرا ص. پیامبر خدا گردد یمبودن آن محسوب  منی خوشاز میمنت و 

 "ان اعظم نکاح برکه ایسره مونه"

 باشد. تر آساننکاح، نکاحی است که هزینه و زحمت آن کمتر و  نیتر بابرکتترجمه: 

و  ها نکاحیمن المراه خفه مهرها و یسر "در این مورد فرموده است:  امبریپهمچنین 

 و سوء خلقها. ها نکاحو عُسر  مهرها، و شومها غال ها خلق حسن
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ترجمه: مبارک و میمنت زن کم بودن مهر و آسان بودن نکاح و نیکو سیرتی و 

ری نکاح و زن سنگین بودن مهر، دشوا ینامبارکاو است و نامیمونی و  یاخالق خوش

 او است. یبداخالق

 ردیگ يمدوم: شرایط مالي که در عقد ازدواج مهر قرار  گفتار

 1باید دارای شرایط زیرین باشد: شود یممالی که در عقد ازدواج مهر تعین 

باید متقوم: یعنی  شود یممالی که در نکاح مهر تعین : اینکه مال متقوم باشد (الف

اعیانی باشد که تملیک، تملک و بیع آن جایز باشد و دارای قیمت معین باشد مانند:  ازجمله

تملیک و تملک که  رقابلیغ: یعنی؛ رمنقولیغ، مال نیبنابرا. ها نیازمین، خانه، گندم و نظیر 

 شده نییتع، در عقد ازدواج مهر ها نیابیع آن در بازار جایز نباشد مانند:شراب، خنزیر و نظیر 

از فقه  شود یممتقوم بودن مالی که در عقد ازدواج مهر تعیین  درباره. ق.م نیز تواند ینم

مال قابل "که:  دینما یمحکم  باره نیدراقانون مدنی  100پیروی نموده است. زیرا، ماده 

 "تواند یم شده نییتعتملک مهر 

در تعیین مهر شرط است مالی که مهر تعیین : اینکه مال قابل تسلیم و تسلم باشد (ب

تسلیم نماید، زیرا  اش زوجهبه  آن را، قابل تسلیم و تسلم باشد: یعنی مالک آن بتواند شود یم

، هرگاه شوهر بنابراینغرض از تعیین مهر در عقد ازدواج تسلیم و تملیک آن به زوجه است. 

م آن به زوجه نباشد مانند: پرنده در هوا، مهر تعیین نماید که قادر به تسلی عنوان بهمالی را 

غاصب باشد و غیره...، صحیح  دیدرماهی در آب، معدن در بطن زمین، باغ و یا زمین که 

 نیست؛

در تعیین مهر شرط است مالی که در : معلوم باشد گردد یماینکه مالی که مهر تعیین  (ج

عقد ازدواج عوض در مقابل معوض ، معلوم باشد، زیرا مهر در شود یمعقد ازدواج مهر تعیین 

و در عقود معوض یکی از طرفین مالی را برای  استاست که مانند ثمن در برابر مبیعه 

مالی که در عقد ازدواج مهر  نیبنابراتا مال دیگری را به دست آورد.  دینما یمدیگری تملیک 
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نباید مجهول باشد مگر در ))زواج التفویض((. معلوم بودن مهر، مستلزم  گردد یمتعیین 

معلوم بودن مقدار، جنس و وصف آن است. معلوم شدن مهر در عقد ازدواج برای طرفین 

. البته، این در مورد اعیانی است که در خارج وجود ردیپذ یممشاهده صورت  لهیوس بهگاهی 

از آن رفع جهالت نمود مانند: باغ، خانه،  توان یمده مشاه لهیوس بهمستقل داشته باشد که 

برای این امر کافی نیست بلکه تعیین  ییتنها بهمشاهده  اوقات یبعض. ها نیاجواهرات و نظیر 

مقدار آن به وزن، کیل، عدد، زراغ و یا مساحت الزم است چنانچه در گندم، آهن، زمین، 

 است. ها نیالباس و نظیر 

اموالی  توان یمرا وضع کردند که بر اساس آن  یا قاعدهبا در نظر داشت شرایط فوق، فقها 

مهر قرار بگیرند تشخیص نمود.  توانند ینممهر قرار بگیرند و اموالی را که  توانند یمکه 

مهر قرار  تواند یممتقوم، معلوم و مقدور التسلیم باشد  آنچهگویند: هر  چنانچه احناف می

 1بگیرد.

طال، نقره، دین و عین، اموال کلی و وزنی، حیوان، عقار و عروض  تواند یم، مهر بنابراین

تجارتی مانند: جامه و ..... باشد. همچنین، مهر ممکن است منفعت مالی مانند: سکونت خانه، 

تعیین نمودن تعلیم قرآن و احکام  دربارهقرار بگیرد.  ها نیازرع زمین، رکوب موتر و امثال 

شرعی منحیث مهر میان فقهای حنفی دو نظریه وجود دارد: فقهای متقدم حنفی به این 

که تعیین نمودن تعلیم قرآن کریم و احکام شرع به حیث مهر جواز ندارد، زیرا  اند دهیعق

. ردیپذ یمصورت  خداتعلیم قرآن و احکام دین نوعی عبادت است که جهت قربت جستن به 

 نظرندحنفی بر این  متأخراشخاص جهت تعلیم قرآن جواز ندارد. ولی فقهای  استجارپس، 

که اخذ اجرت در مقابل تعلیم قرآن و احکام شرعی به سبب ضرورت مردم جهت پیدا نمودن 

، تعیین نمودن تعلیم و قرآن و احکام دین به حیث مهر جواز دارد، نیبنابرااشتغال جواز دارد. 

آمد و  امبریپکه گفت: زنی نزد  کنند یمروایت  سهلفقهای متأخر حنفی از سعد ابن  زیرا

در مقابل تقاضای آن زن سکوت اختیار  امبریپمرا به همسری خود پذیر!   اهلل رسولگفت: یا 

 و مدتی از آن گذشت.  خودنشستنمود و چیزی نگفت. زن سر جای 
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! اگر خود نیازی به او ندارید، او اهلل رسولبه پا خواست و گفت: یا  امبریپمردی از اصحاب 

مهر او بدهی؟ آن مرد گفت:  عنوان بهگفت: چیزی داری که  امبریپ! دیدرآوررا به عقد من 

، یمان یمرا به او بدهی، تو بدون جامه  ات جامهگفت: اگر  امبریپچیزی جزء این جامه ندارم. 

و چیزی پیدا  ات خانهگفت: برو  پیامبرندارم!  زیچ چیهچیزی دیگر پیدا کن! آن مرد گفت 

 ام خانهو گفت: در  وبرگشت رفت اش خانهمهر به این زن بدهی. آن مرد به  عنوان بهکن تا 

برو و بگرد، اگر یک انگشتری آهنی هم بیاوری کافی  بازهمگفت:  پیامبرچیزی پیدا نکردم! 

پرسید آیا چیزی از قرآن یاد  پیامبررد جستجو کرد و باالخره چیزی پیدا نکرد. است. آن م

قد "گفت:  پیامبررا برد.  ها آنداری؟! مرد گفت فالن سوره و فالن هردو.... را یاد دارم و نام 

 "زوجتکها بما معک من القرآن

تا به  یا گرفتهکه یاد  قراردادمقرآن  قدر آن آن راو مهر  درآوردمترجمه: او را در نکاح تو 

 1وی بیاموزی.

اینکه در نکاح شغار یا به تعبیر عرف و عادات بدلک برای هر یک از دخترها به نظر  (د

 شود یمنکاح شغار که در زبان عرف ))بدلک(( نامیده : احناف مهر جداگانه تعیین شود

که او  آورد یدرمری به نکاح دیگ شرط بهعبارت از نکاح است که ولی خواهر یا دختر خود را 

هم خواهر یا دختر خود را راضی به ازدواج با او بنماید و این مبادله و یا معامله به صورتی 

مهر  دخترهامهر جداگانه معین نشود و )بضع( هر یک از  ها آنباشد  که برای هر یک از 

نظر فقها  اتفاق بهدیگری قرار بگیرد. از آن جای که )بضع( مال نیست، نکاح شغار یا بدلک 

از این امر نهی نموده است. ولی، فقهای حنفیه میگویند  پیامبرجزء حنفیه باطل است، زیرا 

پس از اتمام عقد ازدواج برای هر یک از دختران مهر جداگانه معین شود، نکاح صحیح  هرگاه

که:  دارد یمار اشع باره نیدراآن  99است. قانون مدنی نیز نظر احناف را اختیار نموده و ماده 

مهر مثل الزم  ها زوجهدر عقد ازدواج، زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از "

 2.".گردد یم

                                                           
 .340همان اثر، ص  وهبه، زحیلي، الفقه االسالمي و ادلته، 1
 .342همان اثر، ص  2

ACKU



 

 

32 

ل 
حم

«
13

96
» 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

17
0

 

 : مهر سری و علنيگفتار سوم

 صورت بهپنهانی بر مهر توافق نمایند، ولی در ظاهر و  صورت بههرگاه طرفین عقد ازدواج 

 یسؤالمنازعه رخ دهد،  انشانیمآشکارا در ضمن عقد از مهری بیشتری نام ببرند و سپس در 

این است که کدام مهر مدار اعتبار خواهد بود؟! مهر سری که  گردد یممطرح  باره نیدراکه 

شکلی اعالن گردیده است؟  صورت بهآن توافق صورت گرفته است و یا مهر علنی که  درباره

که مهر سری مدار اعتبار است و  باوراندفقهای حنفیه، شافعیه و مالکیه در این مورد بر این 

قاضی باید به پرداخت آنچه عقد بر مبنای آن منعقد گردیده است یعنی مهر سری  نیبنابرا

ده و بیانگر هر دو طرف بو موردتوافقنماید، زیرا در عقد، مهر سری  صادرحکم خویش را 

شکلی اعالن  صورت بهبوده است. اعالم مهر علنی که  ها آناراده حقیقی و مقصود اصلی 

 گردیده است صحیح نیست.

 مبحث سوم: حاالت پرداخت مهر

 ها آنمعجل و مؤجل و حاالت وجوب  صورت بهگفتار اول: پرداخت مهر 

پرداخت مهر توسط زوج به زوجه ممکن  معجل و مؤجل: صورت بهالف( پرداخت مهر 

تاجیل و تعجیل کل و یا  فقهانظر همه  اتفاق بهمعجل و مؤجل صورت پذیرد.  صورت بهاست 

معجل یا نقدی مستحب است،  صورت بهقسمتی از مهر جواز دارد. پرداخت قسمتی از مهر 

را پیش از  یعلرت حض پیامبرکه  اند کردهزیرا ابو داود، نسایی و حاکم از ابن عباس روایت 

بدهد از زفاف منع نمود. حضرت علی گفت: چیزی ندارم تا  فاطمه حضرتاینکه چیزی برای 

گفت: زره )حصمی( شما کجا است؟ حضرت  پیامبربدهم!  فاطمهمهر به حضرت  عنوان به

روایت  شهیعاداد. همچنین ابو داود و ابن ماجه از حضرت  فاطمهمهر به  عنوان به آن را یعل

چیزی  که نیابه من امر کرد که زنی را پیش شوهر او ببرم قبل از  پیامبرکه گفت:  اند کرده

که: تعجیل و تاجیل تمام  نظرندآراء به این  اتفاق بهبرای او بد هد. روی همین دالیل فقها 

معلوم باشد، مانند  لیتفص بهموضوع  که نیامهر و یا قسمتی از آن جایز است مشروط بر 

درهم مؤجل  00درهم معجل و  00، کنم یمد بگوید: با مهر صد درهم با تو ازدواج اینکه مر

مدت به:  نیتر کوتاهمعلوم باشد، مانند اینکه مرد به زن بگوید: )تا  اجمال به؛ یا سال کیتا 
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مرگ یا طالق.(. ولی، اگر زمان به نحو فاحشی مجهول باشد، مانند اینکه مرد بگوید: )تا 

 باره نیدرافقهای حنفی  تر مشخص( چنین اجلی باطل است. به صورتی دیایبمسافر  که یوقت

میگویند: تعجیل و تاجیل پرداخت قسمتی از مهر و یا کل آن به زمان قریب، بعید و 

عرف و عادات صحیح است مشروط بر اینکه  حسب بهزمان به: طالق و یا وفات  نیتر کینزد

نباشد مانند اینکه مرد به زن بگوید: )با مهر  زمان موعد پرداخت مهر به نحو فاحش مجهول

 1تا باریدن باران و یا وزیدن باد(. مینما یمصد درهم با تو ازدواج 

هرگاه زن و مرد مبنی بر قسط نمودن مهر توافق نمایند، چنین توافقی صحیح است. 

. زیرا شود یمتعجیل و تاجیل مهر را معین ننمایند، به عرف و عادات عمل  که یدرصورتولی، 

عرفی  باره نیدرا که یدرصورتآنچه در عرف معروف است، مانند این است که شرط شده باشد. 

پرداخت مهر حکم  درباره. زیرا، سکوت گردد یموجود نداشته باشد زن مستحق مهر معجل 

اصل این است که پرداخت مهر در اثر تمام شدن عقد واجب  چراکهمهر معجل را دارد 

سری و یا بر  صورت بهتاجیل  که یدرصورتمهر یکی از آثار عقد است. پس،  . زیرا،گردد یم

معجل  صورت به. در قسمت پرداخت مهر شود یممبنای عرف شرط نشده باشد، به اصل عمل 

قانون  2و  1 یها فقره 101پیروی نموده است. زیرا، ماده  یحنفو مؤجل قانون مدنی از فقه 

( کل یا قسمتی از مهر، حین عقد طوری معجل یا 1که: ) دارد یماعالم  باره نیدرامتذکره 

. پرداخت مهر گردد یم( در صورت عدم تصریح، به عرف رجوع 2؛ )تواند یم شده نییتعمؤجل 

مگر اینکه حین عقد مدت معینی  است تر کوتاهیا وفات تابع مدت  قیتفرمؤجل در صورت 

 باشد. شده حیتصر

حاالت وجوب پرداخت مهر مسمی و آنچه زوجه  مسمی:ب( حاالت وجوب پرداخت مهر 

 .گردد یمآن  افتیدردر نکاح فاسد و وطی به سبب شبه مستحق 

: نکاح فرعدر دو  گردد یمپرداخت مهر مسمی و آنچه زوجه در نکاح فاسد مستحق آن 

 :میده یممورد تحلیل و ارزیابی قرار  الًیذصحیح و فاسد را 
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طبق قانون مدنی و فقه پرداخت  مسمی در نکاح صحیح:حاالت وجوب پرداخت مهر  -1

مهر مسمی در حاالت ذیل در صورت نکاح صحیح و تسمیه صحیح مهر بر زوجه الزم 

 تمام شود: بعدازآنخواه تسمیه مهر حین انعقاد نکاح و یا  گردد یم

کل مهر با وطی... الزم "قانون مدنی:  98بخش اول ماده  بر اساس. در صورت وطی: 1

عقد  هرگاهکه  نظرند( حکم این ماده مقتبس از فقه حنفیه است، زیرا احناف بر این گردد یم

صحیح صورت  صورت بهصحیح منعقد شود و مهر نیز تسمیه شود و وطی  صورت بهازدواج 

در این مورد  خداوند. زیرا، گردد یمبگیرد، پرداخت مهر مسمی به زوجه توسط زوج الزم 

 فرموده است:

 {.21}النساء،  "خذونه و قد افضی بعضکم الی بعضوکیف تأ "

بین شما آمیزش و عمل جنسی  آنکه حالو  دیریگ یمترجمه: چگونه مهریه را از آن زن 

 صورت گرفته است.

 در این آیه جماع است.« افضا»منظور از کلمه 

که هرگاه خلوت صحیحه  اند دهیعق. در صورت خلوت صحیحه: فقهای حنفیه بر این 2

. زیرا، از گردد یمزوج و زوجه متحقق گردد، پرداخت مهر توسط زوج به زوجه الزم میان 

من کشف خماره امرائه و نظر الیها وجب الصداق دخل بها او لم "روایت شده است که:  پیامبر

 "یدخل

خواه  گردد یمرا رفع و به او نظر نماید، مهر الزم  اش زوجهترجمه: کسی که حجاب 

 1دخول صورت بگیرد یا نگیرد.

 اند کردهکه گفته است خلفای راشدین حکم  شده تیرواهمچنین، از زراره بن ابی اوفی 

آویزان گردد، پرداخت مهر به زوجه الزم  ها پردهکه: هرگاه در بر روی زوجین بسته شود و 

ننماید. ق.م در  و زوجه مکلف به رعایت عده است خواه زوج وی را وطی نماید یا گردد یم

مورد وجوب پرداخت مهر در صورت خلوت صحیحه از فقه حنفی پیروی نموده است. زیرا، 
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کل مهر با... خلوت صحیحه... "که:  دینما یمحکم  باره نیدراقانون مدنی  98بخش دوم ماده 

. در چنین حالتی طبق قانون مدنی خلوت صحیحه حکم دخول را دارد. زیرا، "گردد یمالزم 

در مورد لزوم کل مهر، خلوت صحیحه، "که:  دینما یمحکم  باره نیدراقانون مدنی  91ماده 

حکم دخول را در نکاح صحیح دارد، گرچه زوج عنین باشد. همچنین در مورد اثبات نسب، 

خلوت صحیحه، عیناً حکم دخول در نکاح صحیح را  نفقه، حرمت نکاح خواهر زوجه، حکم

 1."استدارا 

، ناظر بر موردی است که زوج و شده اشارهای که در ماده مزبور به آن  خلوت صحیحه

کسی در آنجا حق دخول را نداشته باشد.  ها آنزوجه در مکانی جمع شوند که بدون اجازه 

آن توسط دیوار طوری احاطه نشده  اطراف آنچهخلوت صحیحه در صحرا سطح  نیبنابرا

 .گردد ینمنگردد متحقق  ها آنباشد که مانع رویت 

عالوه براین، در خلوت صحیحه شرط است که میان زوج و زوجه مانع حسی مانند مصاب 

بودن یکی از زوجین به مریضی اعم از اینکه مانع جماع شود و یا خیر، مانع شرعی مانند: 

و یا محرم بودن یکی از زوجین و مانع طبیعی مانند:  صائمو یا  حایضه و یا نقاسه بودن زن

 موجودیت شخص ثالث نزد زوجین وجود نداشته باشد.

کل مهر با "قانون مدنی  98بخش اخیر ماده  موجب به. درصورت فوت یکی از زوجین: 3

 .ولی،"گردد یموفات یکی از زوجین گرچه دخول یا خلوت صحیحه صورت نگرفته باشد الزم 

مهر مسمی نباشد؛ یعنی مهر مثل باشد، در فقه دو نظریه وجود دارد: فقهای  که یدرصورت

مالکیه در چنین حالتی پرداخت مهر مثل را از روی قیاس به طالقی که قبل از دخول 

 2.دانند ینمصورت پذیرفته و مهر تسمیه نشده باشد، الزم 

میگویند: در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول و عدم  فقهابرعکس، جمهور 

راجح است. زیرا، ابو داود از حضرت  یرأکه همین  گردد یمتسمیه مهر، پرداخت مهر الزم 

خود را  میگوییم اگر ثواب  یرأ مسائل گونه نیاکه گفت: در  دینما یمنقل  مسعودعبداهلل بن 
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و اگر اشتباه باشد از من است. به نظر من در این حالت زن  خداو درست است . از طرف 

و از شوهر ارث نیز  دارد نگهو باید عده را نیز  ادیوز کممستحق گرفتن مهر مثل است بدون 

قضی رسول اهلل ص خفی بروع بنت و اشق مثل ما "برخاست و گفت:   سای. معقل بن برد یم

 "قضیت

در مورد  پیامبرن مسئله حکم کردی مانند حکم که تو در ای دهم یمترجمه: من گواهی 

 بروع بنت واشق.

زوجه زوج را قبل از دخول و خلوت صحیحه عمداً به قتل برساند، اینکه  که یدرصورتاما 

زفر و  جز بهیا نه، در فقه دو نظریه وجود دارد: فقهای حنفی  شود یممستحق دریافت مهر 

شرع قصاص  ازنظر. زیرا، جزای قتل عمد گردد ینمگویند: مهر زوجه ساقط  فقهای حنابله می

است و نص دال بر سقوط مهر زوجه در صورت قتل زوج در شرع وجود ندارد. برعکس، 

 .گردد یمگویند: مهر زوجه در اثر قتل زوج ساقط  فقهای شافعیه، مالکیه و زفر می

هرگاه  :گردد یمآنچه زوجه در نکاح فاسد و وطی به سبب شبه مستحق دریافت آن  -2

نکاح به سبب غیر از فساد مهر فاسد باشد، مانند: نکاح بدون شهود، ازدواج تحلیل و ازدواج 

در این مورد  پیامبر. زیرا، گردد یمزوجه مستحق دریافت مهر  ،مؤقت، بعد از دخول

ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فان دخل بها فلها ": اند فرموده

 ."لمهربما استحل من فرجها

ترجمه: هر زنی که بدون اجازه ولی خود نکاح نماید نکاح او باطل است، باطل است، 

 شود باید مهر وی را بپردازد..... بستر هممرد با وی  هرگاهباطل است. 

در پرداخت مهر نکاح فاسد بعد از دخول قانون مدنی نیز از فقه پیروی نموده است. طبق 

با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضی شرایط ازدواج  که یازدواج"ون مدنی نیز: قان 99ماده 

 ."گردد ینمآن تکمیل نگردیده باشد، فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب 

در چنین ازدواجی، وجوب پرداخت و عدم پرداخت مهر تابع صورت پذیرفتن دخول و 

ل صورت نه پذیرد، چنین نکاحی، حکم ، هرگاه بعد از نکاح فاسد دخوبنابراینعدم آن است. 

ازدواج فاسد قبل از "که:  دارد یماعالم  باره نیدراقانون مدنی  97نکاح باطل را دارد. ماده 

. و بر نکاح فاسد قبل از دخول، هیچ نوع اثر مرتب "دخول در حکم نکاح باطل است
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در نکاح فاسد دخول صورت بگیرد، پرداخت مهر به زوجه واجب  هرگاه، نیباوجودا. گردد ینم

که:  دینما یمحکم  باره نیدرافقره دوم قانون مدنی با اقتباس از فقه  97. ماده گردد یم

هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفریق و "

نوع مهر  چهنکاح فاسد زوجه مستحق دریافت ، اینکه در نیباوجودا. "گردد یمنفقه ثابت 

فقه در نکاح فاسد زوجه  موجب به. قانون مدنی سکوت اختیار نموده است. ولی گردد یم

. عالوه بر نکاح فاسد، در وطی به سبب شبه و نکاح شغار گردد یممستحق دریافت مهر مثل 

 1.گردد یم مهر مثل)بدلک( نیز زوجه مستحق دریافت 

قرار  گردد یمج( حاالت وجوب پرداخت مهر مثل حاالتی که زوجه مستحق مهر مثل 

 :اند یآت

زواج التفویض: چنانچه توصیه گردید، پرداخت مهر توسط زوج به زوجه بعد از اتمام  -1

عقد ازدواج واجب و الزم است. با وصف این، مهر رکن و یا شرط صحت ازدواج محسوب 

صحیح  فقهاهمه   اتفاق بهدون ذکر و تسمیه مهر صورت بگیرد پس ازدواجی که ب گردد ینم

 .شود یمو زوجه مستحق مهر مثل شناخته  گردد یماست و بنام )زواج التفویض( یاد 

در صورت موافقت طرفین مبنی بر عدم پرداخت مهر: در صورت موافقت طرفین  -2

زدواج نماید وزن نیز چنین مبنی بر عدم پرداخت مهر، مانند اینکه: مرد با زنی بدون مهر ا

بعد از دخول و یا  ها یمالک رازیغ به فقهاازدواج را بپذیرد. در چنین حالت، زن به نظر جمهور 

 ها یمالک رازیغ به فقها. زیرا، به نظر جمهور گردد یممهر مثل  افتیدرفوت شوهر، مستحق 

چنین اتفاق باطل و اشتراط عدم پرداخت مهر جواز ندارد و شرط فاسد به نظر احناف ازدواج 

و حنبلی نیز  یشافع. همچنین، نفی مهر، عقد ازدواج را به نظر فقهای دینما ینمرا فاسد 

 .دینما ینمفاسد 

. گردد یمفقهای مالکیه میگویند: هرگاه زوجین به اسقاط مهر توافق نمایند، عقد فاسد 

ولی در صورت طالق و  شود یم، درصورت دخول زوجه مستحق مهر مثل شناخته نیباوجودا

. قانون مدنی نیز گردد ینمقبل از دخول زوجه مستحق دریافت چیزی  ها آنیا فوت یکی از 
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زوجه "که:  دینما یمحکم  باره نیدراآن  99را اختیار نموده است. زیرا، ماده  فقهانظر جمهور 

، اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به عمل آمد باشد، استر مسمی مستحق مه

 ."گردد یممهر مثل الزم 

: هرگاه مال غیر متقوم مانند شراب و تسمیه غیر صحیح مهر حین انعقاد عقد ازدواج -3

خنزیر، مال مقدور التسلیم مانند: پرنده در هوا، ماهی در آب، معدن در بطن زمین و نظیر 

قابل انتفاع نباشد مانند: دانه گندم، قطره آب و یا آنچه اصالً مال  ییتنها بهاینها، و یا مالی که 

یا مهر مسمی طوری مجهول باشد که  تلقی نگردد، مانند: حیوان مرده مهر تعیین شود و

منجر به بروز منازعه بین طرفین گردد و به بعد از انعقاد و اتمام عقد ازدواج میان زوج و 

زوجه دخول صورت پذیرد و یا زوج قبل از دخول و یا خلوت صحیحه وفات نماید، اینکه 

 رازیغ به فقهاور یا خیر در فقه دو نظریه وجود دارد: جمه گردد یمزوجه مستحق مهر مثل 

که در صورت تسمیه غیر صحیح مهر، مهر مثل در صورت دخول و یا  نظرندمالکیه بر این 

. برعکس، فقهای مالکیه میگویند: هرگاه آنچه نتواند در گردد یمفوت یکی از زوجین الزم 

فاسد و زوجه مستحق مهر مثل  ازدواجعقد ازدواج مهر تعیین گردد، مهر تعیین شود، عقد 

قبل از دخول طالق صورت پذیرد و یا یکی از  که یدرصورت، مگر بعد از دخول ولی گردد ینم

. در صورت تسمیه غیر صحیح گردد ینمزوجین فوت نماید، زوجه مستحق دریافت چیزی 

 دینما یمحکم  باره نیدراآن  99پیروی نموده است. زیرا، ماده  فقهاجمهور  ازنظرقانون مدنی 

، اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن استزوجه مستحق مهر مسمی "که: 

 1."گردد یمباشد، مهر مثل الزم  آمده عمل به

 دوم: متعه، حاالت پرداخت آن و تعیین مهر در حین مرض موت گفتار

در این جزء اول تعریف متعه و سپس مقدار متعه،  الف( متعه و حاالت پرداخت آن:

 .میده یمقرار  موردمطالعهذیالً  آن راحکمت پرداخت متعه و حاالت پرداخت 
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است که تمتع  ازآنچهتعریف متعه: متعه از متاع اشتقاق یافته است و آن عبارت است  -1

زن از مال شوهر و متعه زنان  یمند بهرهکه در لغت به معنی نکاح متعه،  شود یمگرفته 

اکرام  به خاطراصطالحی متعه عبارت مال، لباس و متعه است که شوهر  ازنظرو  استمطلقه 

 .دهد یم اش مطلقهتالفی و جبران طالق به زوجه  به خاطرو کمک و 

 فقها نیبنابرانوع و مقدار متعه در شرع کدام نص وجود ندارد  دربارهمقدار متعه:  -2

مقدار  حداقل: فقهای حنفیه میگویند اند کرده ارائهنوع و مقدار آن نظریات متفاوت  درباره

قمیص است که باید از نصف مهر زیاد باشد. فقهای مالکیه و  متعه عبارت از چادر، پیراهن و

آن خادم و یا  حداکثرتوانایی مال زوج است که  برحسبکه مقدار متعه  نظرندحنابله به این 

 یشافعنماز جایز گردد. اما امام  ها آنآن چادر و پیراهنی است که با  حداقلقیمت خادم و 

و  خدمتکار اش مطلقهبر این نظر است که: اگر شوهر توانگر باشد، مستحب است که برای زن 

درهم و اگر فقیر باشد، یک چادر بدهد، در رابطه  30متوسط باشد،  اش یاقتصاداگر حالت 

قانون  107مذهب پیروی نموده است. زیرا، ماده  چهارتقریباً از به مقدار مهر قانون مدنی 

تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع  هرگاه": دیگو یم باره نیدرامدنی 

. در گردد یم، واجب استگردد، برای زوجه، متعه که عبارت از البسه معمول و امثال آن 

و به هیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل  شده گرفتهتعیین متعه، توان مالی زوج در نظر 

 ."کند ینمتجاوز 

حکمت پرداخت متعه به زوجه مطلقه: حقوق اسالم پرداخت متعه را به زن مطلقه  -3

و مقدار آن را مربوط به حالت اقتصادی مرد گردانیده است که چنین متعه  دهیگردانواجب 

نشده باشد واجب و در سایر مطلقات  معین مهرشانبه زنان مطلقه قبل از دخول که 

مستحب است. حکمت پرداخت مهر به زنان مطلقه این است که طالق قبل از دخول، نوع 

. به این توضیح که: گردد یمتوهین و تحقیر به زن است و موجب تولید اشتباه نزد مردم 

زوجه مطلقه خویش بدگمان شده و در  دربارهممکن است شوهر  ندینما یممردم تصور 

 .گردد یماخالق و رفتار او بدگمان باشد و  این وضع موجب بدنامی زوجه مطلقه 

ولی، اگر قبل از دخول و بعد از طالق به زوجه مطلقه غیر مدخول بها متعه بدهد و 

خواهند . زیرا، در چنین حالتی مردم گردد یماحسان نماید، این بدنامی از زوجه مطلقه دفع 
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مرهمی  منزله بهگفت که: این طالق به اساس معذرتی صورت پذیرفته است و نیز این متعه 

 1وقوع طالق. واسطه بهاست برای جراحت قلبی و معنوی وی 

حنفی  فقهاحاالت وجوب و استحباب پرداخت متعه در فقه حنفی و قانون مدنی:  -4

و گاهی نیز مستحب است که هر یک  میگویند: پرداخت متعه توسط زوج به زوجه گاه واجب

 : میده یمقرار  موردبحثرا ذیالً 

 :اند لیذکه پرداخت متعه به زوجه واجب است قرار  یها طالق

طالق قبل از دخول: شخصی که زنی را قبل از دخول و یا خلوت صحیحه طالق - -(1)

 کمانیعلال جناح "در این مورد فرموده است:  خداوندبدهد باید به وی متعه بپردازد زیرا، 

طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی 

 ."المقتر قدر متاعاً بالمعروف حقا علی المحسنین

ترجمه: اگر زنان را پیش از آمیزش جنسی و تعین مهر بنا بر عللی طالق بدهید، گناهی 

که  کس آنبسازید.  مند بهرهمناسب )متعه(  یا هیهدبه  ها را آنبر شما نیست در چنین مواقع 

خودش هدیه شایسته و  اندازه بهاست  دست تنگکه  کس آنتوانایی و  اندازه بهتوانایی دارد 

 واجب است. کوکارانیندهنده و گیرنده باشد. این کار به مناسب حال 

در طالق قبل از دخول و خلوت صحیحه و عدم مسمی بودن مهر  قانون مدنی نیز از فقه 

هرگاه تفریق بین "که:  دینما یماین قانون حکم  107حنفیه پیروی نموده است. زیرا، ماده 

ی زوجه، متعه که عبارت از البسه زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برا

 شده گرفته. در تعیین متعه، توان مالی زوج در نظر گردد یم، واجب استمعمول و امثال آن 

 ."کند ینمو به هیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز 

طالق قبل از دخول در نکاحی که مهر زن تعیین و یا تسمیه نشده باشد: هرگاه شخص 

نیز تسمیه نشده باشد، باید به وی متعه  یمهروزوجه خویش را قبل از دخول طالق بدهد و 

 در این مورد فرموده است:  خداوندبپردازد. زیرا، 
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تمسوهن فما لکم  بالنقیا ایهاالذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من "

 {49}االحزاب،  "علیهن من عده تعتدونها فمتعوهن و سر حوهن سراحا جمیالً

آنگاه پیش  دیدرآورداگر زنان مؤمن را به نکاح خود  دیا آوردهایمان  که یکسانترجمه: ای 

 آن راعده که  ها آندادید دیگر به عهده  طالقشانشوید کنید  بستر هماز آنکه با آنان 

 1را رها کنید. ها آنبشمارید نیست پس متعه شان را بدهید و خوش خرم 

طالق  که یدرصورتبه زوجه  مستحب است:  ها آنکه پرداخت متعه در  یها طالق( 2)

قبل از دخول واقع گردد، شوهر قبل از دخول وفات نماید و مهر مسمی باشد، پرداخت متعه 

که:  دینما یمحکم  باره نیدراقانون مدنی  108( ماده 1) ٔ  فقره. گردد ینمبه زوجه واجب 

هرگاه طالق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی باشد و یا زوج وفات نماید، متعه برای "

 . "گردد ینمزوجه واجب 

همچنین، احناف بر این باورند که پرداخت متعه به زوجه در طالقی که بعد از دخول 

 ازنظر(قانون مدنی با پیروی  108) ٔ  ماده( 2)ٔ  فقرهواقع گردد مستحب است. از همین رو، 

طالق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر  که یدرصورت"که:  دینما یمتصریح  باره نیدرااحناف 

 دادن متعه به زوجه جواز دارد. مسمی باشد یا نه،

ب( تعیین مهر در حین مرض موت بیشتر از مهر مثل: اگر شخصی حین مرض موت 

 عدم متضرر به خاطرنماید و مهر زوجه را بیشتر از مهر مثل تعیین نماید، زیادت مهر  ازدواج

ورثه اجازه اعطاء نماید، پرداخت چنین  که یدرصورتشدن ورثه تابع احکام وصیت است. پس 

حکم  باره نیدراقانون مدنی  109زیادت نافذ و در صورت عدم اعطاء اجازه،  باطل است. ماده 

را  اش زوجههرگاه شخصی در حین مرض موت خود ازدواج نموده و مهر "که:  دینما یم

 ."گردد یمبیشتر از مهر مثل تعیین کرده باشد، این زیادت تابع احکام وصیت 
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 مبحث چهارم: زیادت، تنقیص و اسقاط مهر

 اول: تنصیف، زیادت و کاهش مهر گفتار

که: زن پس از عقد مالک کل مهر  نظرندبر این  فقهاالف( تنصیف مهر: تقریباً تمام 

.   علمای شود یم. ولی، فقهای مالکیه میگویند: با عقد زن صاحب نصف مهر شود یممسمی 

، اما اگر طالق واقع شد، شود یمکه زن با محض عقد مالک کل مهر  باوراندنظریه اول بر این 

فقط مالکیت  با عقدکه  نظرند. ولی، علمای نظریه دوم بر این گردد یبازمنصف آن به مرد 

و با خلوت صحیحه و دخول تمام مهر به مالکیت زن  شود یمنصف مهر به زن منتقل 

دارند که اگر جدایی پیش از دخول با طالق صورت بگیرد،  نظر اتفاق فقها. اما، همه دیآ یدرم

در این مورد  خداوند. زیرا، ردیگ یمو مهر مسمی باشد، تنها نصف مهر به عهده مرد قرار 

تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم  قبالنو ان طلقتم هن من ": دیفرما یم

ن تعفوا اقرب للتقوی و ال تنسوا الفضل اال ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده النکاح و ا

 1."اهلل بما تعملون بصیر نکمانیب

را  ها آنترجمه: اگر پیش از آنکه به زنان تماس بگیرید و آمیزیش جنسی برقرار نمایید، 

، الزم است نصف آنچه را تعیین دیا کردهتعیین  ها آنمهر برای  که یدرحالطالق دهید، 

حق خود را ببخشند و اگر صغیره و یا سفیه باشند  ها آنبدهید مگر اینکه  ها آنبه  دیا کرده

 ها آنکه عقد ازدواج به دست او است و اگر شما گذشت کنید و تمام مهر را به  کس آنولی 

را در بین خود فراموش نکنید که  یکوکارینبدهید به پرهیزگاری نزدیک است. گذشت و 

 بینا است. دیده یمبه آنچه انجام  خداوند

قانون مدنی  100نصف شدن مهر قانون مدنی از فقه پیروی نموده است. ماده  درباره

هرگاه تفریق قبل از دخول و یا خلوت صحیحه واقع گردد، در "که:  دینما یمحکم  باره نیدرا

 2."شود یمصورت تسمیه، زوجه نصف مهر مسمی در غیر آن مهر مثل را مستحق 

                                                           
1
 .237قرآن الکریم، سوره البقره، آیه   
 هـ ش.13۵۵ وزارت عدلیه، قانون مدني افغانستان، جریده رسمي، کابل: مطبعه دولتي، شماره فوق العاده، سال 2
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ب( زیادت مهر: زیادت مهر عبارت از هر آن چیزی است که پس از انعقاد عقد بر مهر 

زیادت مهر در فقه نظریات متفاوت وجود دارد: فقهای مالکیه بر این  دربارهافزوده شود. 

و با مرگ  شود یمکه مهر اضافی با طالق، قبل از دخول مانند اصل مهر مسمی نصف  نظرند

مانند هبه  آن را. زیرا فقهای مالکیه شود یمقبل از قبض باطل  شوهر و یا مفلس شدن او

شافعیه  فقها. شود یمو میگویند که: هبه با مرگ و افالس پیش از قبض باطل  دانند یم

و اگر شخصی بخواهد بر میزان  شود ینمزیادت به مهر مسمی ملحق  گونه چیهکه  معتقدند

 مهر بی افزاید، عمل او هبه بوده و نیازمند تحقق شرایط هبه است.

 چیهکه کرده است طالق بدهد، حق رجوع به  یا هبهرا بعد از  اش زوجهپس، اگر زوج، 

مهر مسمی مالک بُضع شده و یا  موجب بهبخش از زیادت را نخواهد. زیرا، شوهر در عقد 

 یان آورده هیچ بخش از معقود علیه را به دست نیاورده است.فزونی که در م

که: هرگاه زوج رشید و یا ولی صغیر: یعنی؛  نظرندبرعکس، فقهای حنفیه و حنابله بر این 

پدر و پدر کالن او شی را در مهر مسمی بعد از تمام عقد ازدواج اضافه نماید و طرفین نیز برر  

. گرردد  یمر ی در اثر وطی یا موت الزم و جزء اصل مهر آن توافق نمایند، پرداخت چنین زیادت

 حنفیه و حنابله منوط بر تحقق شرایط آتی است: فقهاالبته، پرداخت چنین زیادتی به نظر 

زیادت در مهر مسمی بعد از اتمام عقد ازدواج تبرع است  چراکهآنکه زوج رشید باشد:  -1

 و هیچ تبرع صحیح نیست، مگر اینکه متبرع دارای اهلیت تبرع باشد.
آنکه مقدار زیادت معلوم باشد: اگر زیادت مجهول باشد، مانند اینکه شوهر بگویرد: برر    -2

 ل بودن باطل است.تعیین ننماید، چنین زیادتی بر سبب مجهو آن راو  ام افزودهمهر تو 
اینکه زیادت در حالت بقاء زوجیت صورت پذیرفته باشد: جهت الزامی بودن پرداخرت   -3

زیادت شرط است که زیادت در حالت بقاء رابطه زوجیرت خرواه حقیقری: یعنری؛ در جریران      

 زوجیت و یا حکمی: یعنی؛ در جریان عدت طالق رجعی صورت گرفته باشد.
صغیره و یا مجنونره ایرن زیرادت را در مجلسری کره زیرادت        اینکه زوجه یا ولی زوجه -4

صورت گرفته است قبول نماید: جهت لزوم پرداخت زیادت شرط است کره زوجره و یرا ولری     

، قبرول  ردیپرذ  یمر صغیره یا مجنونه زیادت را در مجلسی که در آن زیرادت صرورت    یا زوجه

 قبول شود.نماید. زیرا، چنین زیادتی هبه است که در مجلس ایجاب باید 
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 102( مراده  2و1)یها فقرهزیادت مهر قانون مدنی از فقه حنفی پیروی نموده است. درباره

مقدار مهر را بعد از عقرد تزئیرد    تواند یم( زوج 1که: ) دینما یمتصریح  باره نیدراقانون مدنی 

( مقردار زیرادت مهرر معلروم     1( در این حالت زیادت در مهر تابع شرایط ذیل اسرت:  2نماید. 

 1."( رابطه زوجیت باقی باشد3( زوجه و یا ولی او این زیادت را قبول نماید؛ 2باشد؛ 

 مهرر کراهش   دربراره ج( کاهش مهر: کاهش مهرر عبرارت از کاسرتن میرزان مهرر اسرت       

( زوجره بالغره کره سرن ازدواج     1.)  دیر نما یمر قانون مدنی تصریح  103( ماده 2و1)یها فقره

در حالرت صرحت و رضرای خرود مهرری را کره نقرداً         توانرد  یمقانونی را تکمیل نموده باشد، 

( پدر زوجه که سن منردرج مراده   2از ذمه زوج ساقط نماید)  قسماًباشد، کالً و یا  شده نییتع

مهر را از ذمره زوج سراقط    تواند ینم( این قانون را تکمیل را نکرده باشد، به هیچ صورت 70)

 ."نماید

که زن رشیده غیر  نظرندمبنای این ماده فقه حنفی است. زیرا، فقهای حنفیه بر این 

بخشی از مهر خود را بعد از انعقاد عقد بر شوهرش تمام و یا  تواند یممصاب به مرض موت 

بپذیرد یا نپذیرد. ولی، اگر زن  آن راکه شوهر  کند ینمببخشد. در چنین حالتی، تفاوت 

صغیره باشد، پدر حق بخشش مهر او را ندارد. در صورت کبیره بودن نیز، نفاذ بخشش منوط 

 2به اجازه و رضای پدر است.

 دوم: اسقاط کل، نصف، ضمان و حکم استهالک مهر گفتار

 :شود يمالف( اسقاط کل مهر: طبق فقه حنفي در چهار حالت کل مهر ساقط 

که از طریق غیر طالق  یها قیتفردر تفریق قبل از دخول و یا خلوت صحیحه: تمام  -1

خواه تفریق از جانب زوج  شود یمقبل از دخول و خلوت واقع گردد موجب سقوط کل مهر 

باشد و یا زوجه، مانند تفریق به سبب ارتداد زوجه، امتناع زوجه از قبول اسالم و مسلمان 

شدن زوج و فسخ نکاح در اثر عیب شوهر و یا فسخ نکاح توسط ولی زوجه به سبب عدم کفو 

                                                           
 .2011-2010همان اثر، ص  مسعود، انصاری، محمد علي، طاهری، دانشنامه حقوق خصوصي، 1
 .6797همان اثر، ص  وهبه، زحیلي، الفقه االسالمي و ادلته، 2
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توسط )هم سیال( بودن زوج با زوجه. در چنین موارد که فسخ عقد ازدوج قبل از دخول 

 .گردد یمو پرداخت کل مهر از ذمه زوج ساقط  ردیگ یمزوجه صورت 

طالق، فسخ  رازیغ بهعلت اسقاط پرداخت کل مهر در چنین حاالت این است که تفریق 

و طبیعت فسخ مقتضی سقوط کل مهر است، زیرا فسخ، عقد را کان لم  شود یمعقد پنداشته 

طالق قانون مدنی نیز از فقه  رازیغ بهتفریق  براثرسقوط کل مهر  درباره. گرداند یمیکن 

هرگاه تفریق "که:  دینما یمآن در این زمینه حکم  109حنفی پیروی نموده است. زیرا، ماده 

ساقط  قبل از دخول و یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت بگیرد، مهر وی کامالً

 ."گردد یم

 اش زوجه: به نظر احناف هرگاه مردی با بعدازآنخلع در برابر مهر قبل از دخول و یا  -2

مهر  که یدرصورت، نیبنابرا. گردد یمدر برابر اسقاط مهر خلع نماید، پرداخت کل مهر ساقط 

 که یدرصورت، ولی گردد یمتوسط زوجه قبض نگردیده باشد،  پرداخت آن از ذمه زوج ساقط 

سقوط مهر در  دربارهاید، به شوهرش مسترد نم آن رازوجه مهری را قبض نموده باشد، باید 

قانون مدنی  193اثر خلع قانون مدنی نیز نظر فقهای حنفیه را اختیار نموده است. زیرا ماده 

 که یدرصورتهرگاه خُلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد، "که:  دینما یمحکم  باره نیدرا

را اعاده  شده میتسلباشد، مکلف است تا اندازه  شده میتسل آن رازوجه کل مهر یا قسمتی از 

 بعدازآنخواه خُلع قبل از دخول و یا  گردد یمنماید، در غیر آن مهر از ذمه زوج ساقط 

 ."صورت گرفته باشد

: هرگاه زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و مهر بعدازآنابراء از مهر قبل از دخول و یا  -3

ت و موزونات معینه عقود، مکیال ازجملهمنحیث دین بر ذمه زوج ثابت باشد؛ یعنی مهر 

ساقط نماید، زیرا ابراء اسقاط حق است و اسقاط حق توسط کسی  آن را تواند یمباشد، زوجه 

 ؛گرداند یمکه دارای اهلیت باشد، سقوط حق را الزم 
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زوجه دارای اهلیت تبرع باشد و کل مهر را  که یدرصورتهبه مهر توسط زوجه به زوج:  -4

به زوج هبه نماید، و زوج نیز این هبه را در مجلس هبه قبول نماید، پرداخت کل مهر از ذمه 

 1.گردد یمزوج ساقط 

ب( سقوط نصف مهر: فقهای حنفی میگویند: سقوط نصف مهر در دو حالت صورت 

 :ردیگ یم

و  دینما یمدر طالق قبل از دخول که مهر تسمیه شده باشد نصف مهر سقوط  -1

 خداوند. زیرا، گردد ینمقبض  بعدازآن. زیرا، مهر دین است که شود ینمگرفته  ازآن پس

و ان طلقتم هن من قبل عن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما "فرموده است: 

عقده النکاح و ان تعفوا القرب للتقوا وال تنسواالفضل  فرضتم اال ان یعفون او یعفوالذی بیده

 {.237. }البقره: "اهلل بما تعملون بصیر نکمانیب

را  ها آنترجمه: اگر پیش از آنکه با زنان تماس بگیرید و آمیزیش جنسی برقرار نمایید، 

، الزم است نصف آنچه را تعیین دیا کردهتعیین  ها آنمهری برای  که یدرحالطالق دهید، 

حق خود را ببخشند و اگر صغیره و یا سفیه باشند  ها آنبدهید مگر اینکه  ها آنبه  دیا کرده

ببخشد و اگر شما گذشت کنید و تمام  آن راکه حق ازدواج بر دست او است  کس آنولی 

ر بین خود بدهید به پرهیزگاری نزدیک است. گذشت و نیکوکاری را د ها آنمهر را به 

 بینا است. دیده یمبه آنچه انجام  خداوندفراموش نکنید که 

که قبل از دخول و  یها طالق: در تمام دینما یمکه نصف مهر سقوط  یها طالقدر  -2

 2. گردد یم واجبتوسط زوج صورت گیرد و مهر زن معین نباشد مهر نصف و متعه 
ضمان مهر و هالک و یا استهالک آن  دربارهج( ضمان مهر و حکم هالک و استهالک آن: 

که شخص ضامن  نظرندآراء بر این  اتفاق به فقهاقانون مدنی سکوت اختیار نموده است. ولی، 

او باشد، پس هرگاه مهر قبل از قبض هالک گردد، زوج و اگر  دیدرهالک مهر است که مهر 

زوج در اثر آفت  دیدر، هرگاه مهر جهیدرنتبعد از قبض هالک گردد زوجه ضامن است. 

                                                           
 .6809همان اثر، ص  وهبه، زحیلي، الفقه االسالمي و ادلته، 1
 .6812همان اثر، ص  2
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سماوی هالک گردد، به نظر فقهای حنفی و مالکی زوج ضامن پرداخت مهر مثل و یا قیمت 

زوجه در اثر آفت سماوی بعد از قبض هالک گردد، زن  دیدرآن است. برعکس، هرگاه مهر 

مهر در اثر فعل شخص ثالث هالک  که یدرصورت. ولی، گردد یماستیفاء کننده مهر تلقی 

ه در مراجعه به شخص ثالث و یا شوهر اختیار دارد. در صورت مراجعه زوجه بر گردد، زوج

به شخص ثالث مراجعه نماید. همچنین، هرگاه در مهر عیب ظاهر گردد، زوجه  تواند یم  زوج،

مثل آن و در  تواند یمدر قبول و یا رد آن اختیار دارد. در صورت مثلی بودن مهر، زوجه 

 از زوج مطالبه نماید. آن راقیمت  اندتو یمصورت قیمی بودن آن 

 حق از اعم گردیده قائل زنان برای اقتصادی ۀعرص در اسالم که :حقوق یریگ جهینت 
 همه ها نیا همانند و بازار در دوفروشیخر اجتماعی امور خدماتی، مشاغلی و کار مالکیت،

 .است ها آن حقوق و زنان به اسالم یگذار ارج بیانگر آن

مهر کلمه عربی است و در  قرآن به این نام نامیده نشده است. ولی، مهر در قرآن به 

 "طول"، "عًقر و عالئق"، "حِباء"، "فريضه"، "أجر"، "نِحله"، "صداقهً" ایو  "صداقت" یها نام

 نیز نامیده شده است. "نکاح"و 

تعریف اصطالحی مهر ق.م سکوت اختیار نموده است. در فقه نیز تعاریف تقریباً  درباره

: مهر عبارت از مالی ندیگو یممهر و جود دارد. فقهای حنفی در تعریف مهر  دربارهمتفاوتی 

 .گردد یماست که زن پس از عقد نکاح یا وطی مستحق دریافت آن 

تماس کامل حاصل کرده باشد و بیش از آنکه برای  اش با زوجهاگر کسی پیش از آنکه 

 وی مهر تعیین کرده باشد او را طالق بدهد، بروی گناهی نیست.
اعیانی باشد که تملیک،  ازجملهباید متقوم یعنی  شود یممالی که در نکاح مهر تعین 

. ها نیا تملک و بیع آن جایز باشد و دارای قیمت معین باشد مانند: زمین، خانه، گندم و نظیر

، معلوم باشد، زیرا مهر شود یمدر تعیین مهر شرط است مالی که در عقد ازدواج مهر تعیین 

و در عقود  استدر عقد ازدواج عوض در مقابل معوض است که مانند ثمن در برابر مبیعه 

 تا مالی دیگری را به دست آورد.  دینما یممعوض یکی از طرفین مالی را برای دیگری تملیک 

است که در لغت به معنی بیرون کردن به نیکویی و هر آن  شده گرفتهنفقه از ریشه نفق 

 ازآنچه. البسه عبارت کند یمچیزی است که شخص هزینه زندگی افراد تحت تکفل خود 
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که برای زندگی الزم  ها نیاو امثال  جوراباز قبیل پیراهن، بوت و  پوشد یماست که شخص 

 خداوندفراهم نمودن البسه برای زوجه توسط زوج واجب است، زیرا  فقهانظر  اتفاق بهاست. 

در این مورد فرموده است تهیه مقدار لباس نیز مانند طعام در حقوق اسالم تعیین نگردیده 

توانایی و تمکن مالی او الزم  برحسباست و تهیه آن مطابق به عرف و عادات جاریه بر زوج 

 است.
. حقوق مالی سوم زن ارث دینما یمان در آن زندگی مسکن عبارت از جای است که انس

و در هیچ شرایطی حجب حرمان )ممنوع شدن از  برند یماست. زن و شوهر در حال ارث 

 . شوند یم، بلکه به دلیل وجود فرع وارث حجب نقصان شوند ینمارث( 
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 ۀنیدرزمنقش قوه مجریه 

 عادی گذاری قانون
 

 فائقفردوس 

 چکیده

. امر شود یمدانسته  کشورهامهم در سطح  تینها یبیک امر  گذاری قانونامروزه 

که دارای قانون اساسی مدون هستند  یکشورهابنا بر اهمیت که دارد در تمامی  گذاری قانون

در تحت مباحث  گذاری قانون چنان همصریح بیان گردیده و  طور بهجداگانه  فصل کیطی 

و به آن  قرارگرفتهاساسی  گذاران قانون موردتوجه کشورهامختلف قوانین اساسی 

در قوانین  یا گونه بهتدوین قوانین عادی و مقررات دولتی نیز  حال نیدرعاست،  شده پرداخته

مردم در کنار وظایف نمایندگی و  مقننه منحیث نمایندگان ٔ  قوهتا  شده میتنظ کشورها

، حال مساله دارند عهدهرا نیز به  گذاری قانوناصلی  تیمسئولنظارت بر عملکرد حکومت، 

 برخالف ٔ  قوهکه آیا قوه مجریه که امروزه حدود و اختیارات این  شود یمچنین مطرح 

نظریات کالسیک فراتر از اجرای قوانین است در تهیه و تدوین قوانین نقش دارند یا خیر؟ در 

 است. شده ارائهاین نوشتار به این پرسش پاسخ 

 قانون عادی، تسوید، تدقیق، تصویب، تعدیل، توشیح. :ها دواژهیکل
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 مقدمه

حاکم بر روابط اجتماعی  مقرراتقواعد و  ٔ  مطالعهعلم حقوق، که موضوع آن بررسی و 

 یها یدگرگونتحوالت و  ریتأثعلوم اجتماعی بوده و ماالً تحت  یها شاخهانسان است، یکی از 

. اختراعات، اکتشافات، انقالبات، ارتباطات و غیره، پیدایش روابط جدید و یا استاجتماعی 

دید یا تغییر و ضرورت وضع قواعد ج شوند یمرا سبب  ها انسانگسترش روابط موجود میان 

 جهیدرنتقواعد موجود برای تنظیم روابط نوین، موجبات گسترش یا تحول قواعد حقوق و 

 .آورد یمعلم حقوق را فراهم 

مسائل حقوق اساسی در کشورهای مختلف به شمار  نیتر دهیچیپمسأله تفکیک قوا، از 

، بسیار متنوع و متعدد شود یممطرح « تفکیک قوا». مباحثی که عموماً ذیل عنوان رود یم

 درانتنها یکی از این مباحث است که  گذاری قانونامور اجرایی و امر  یمرزشناساست. 

تا به این پرسش پاسخ داده شود که طبق قانون اساسی حدود صالحیت  شود یمتالش 

 شورای ملی در مقابل قوه مجریه چیست؟ گذاری قانون

 یها تیصالحتمامی  توان ینممجریه است اما با اینکه اجرای قوانین وظیفه سنتی قوه 

قوه مجریه را در اجرا و امور اجرایی خالصه کرد. از طرف دیگر، اجرای قوانین مفهوم مستقلی 

قوه مجریه ذکر  یها تیصالح عنوان بهنیست که بتوان بر مبنای آن، یکسری مصادیق را 

ی قوانین( و بدین معنا است که کرد. اجرا و امور اجرایی همواره یک مفهوم مضاف است )اجرا

قوه مجریه در حقوق اساسی  یها تیصالح قوه مجریه مکلف است قوانین را اجرا کند.

کلی  عنوانجمهوری اسالمی افغانستان، بسیار فراتر از آن چیزی است که بتوان از آن تحت 

در اغلب قوانین  اکنون هموسیعی که  یها تیصالح، تنها یکی از درواقع. ادکردیامور اجرایی 

 یها تیصالحاست، اجرا یا امور اجرایی است و مابقی،  شده سپردهاساسی به قوه مجریه 

از همان ادبیاتی استفاده کرد که برای تحلیل  ها آنبرای تحلیل  توان ینممستقلی هستند و 

ی . بارزترین صالحیت قوه مجریه در حقوق اساسی مدرن، نه اجراروند یمامور اجرایی بکار 

. هرچند شود یمیاد « صالحیت حکومتی»قوانین، بلکه چیزی است که از آن تحت عنوان 

انفعال آمیز است، سایر  تیمسئولاجرای قوانین برای قوه مجریه صرفاً یک تکلیف و 
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 یها تیصالحمرز  که نیا. حال رود یمقوه مجریه، بیشتر یک امتیاز به شمار  یها تیصالح

است که به آن طی  ٔ  مسئله حقوقی افغانستان تا کدام حد است؟ در نظام هیقوه مجرتقنینی 

زیر تحریر گردیده است: فصل اول آن  به گونهاین مقاله  این نوشته پاسخ داده خواهد شد.

 :استمتشکل از پنج گفتار 

مداخله مجریه در مرحله  -3 دیتسوروند  -2 یعادنقش قوه مجریه در وضع قوانین  -1

 قوه مجریه و تدقیق -0قوه مجریه تسوید توسط  -4 دیتسو

 -2 بیتصوجایگاه قوه مجریه در چگونگی  -1: استفصل دوم آن دارای سه گفتار 

 دخالت قوه مجریه در تعدیل. -3توشیح و نشر در جریده رسمی 

 فصل اول

 کلیات 

 مجریه در وضع قوانین عادی ۀقونقش گفتار اول: 

وظیفه اصلی مجلس مقننه، وضع قانون است. قانون در معنی خاص به کلیه قواعد 

ولی  شود یماجرا گذاشته  موقع بهکه توسط قوه مقننه تصویب و  شود یمگفته  ییاالجرا الزم

. توضیح آنکه قانون اصوالً شود یمدر معنی عام، قانون برای تمام مصوبات پارلمان اطالق 

عنی ناظر بر فرد معینی نیست بلکه بر هر فردی که مشمول حکم آن بوده یجنبه عینی دارد 

برای یک شخص اعم از حقیقی یا  استثناء گذار قانونممکن است  حال نیبااشامل است. 

برخی از حقوقدانان را عقیده بر آن است که قانون به  .29حقوقی قانون خاص وضع کند

، ها اساسنامهتقنینی، مقررات،  ها فرمانادی، قانون اساسی، قوانین ع رندهیدربرگمعنی عام 

. اما، قانون به معنی خاص صرف شامل قوانین عادی مصوب شود یم ها طرزالعمللوایح و 

: قانون سدینو یمدر کتاب سرگذشت قانون  باره نیدرا. آقای صالح علی پاشا شود یمپارلمان 

عالم حاکم است. ولی، به  زیچ همهعلوم و فنون و بر  ٔ  همهکار است در  ٔ  قاعدهبه معنی 

مصدر » دار تیصالحمفهوم خاص، قانون دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام 

                                                           
 .116اساسي، ص . منوچهر طباطبایي موتمني، حقوق 29
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به اعتبار عرف و عادات و رسوم « هر کشور گذاری قانونو مرجع  یامرونهقدرت و مسند 

م مقرر و اعال اجرادیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت 

. طبق این تعریف، منظور از قانون به معنی اعم خارج از علم حقوق است. اما، قانون شود یم

 به معنی اخص، قانون در علم حقوق است.

علم حقوق  ٔ  مقدمهداکتر کاتوزیان در تعریف قانون به مفهوم عام و خاص در کتاب 

نبع در برابر عرف به و این م شود یموقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته : »سدینو یم

 شده وضعصالح دولت  یها سازمان، مقصود تمام مقررات است که از طرف یکی از رود یمکار 

مجریه  ٔ  قوهمقننه یا رئیس حکومت یا یکی از اعضای  ٔ  قوهاست، خواه این سازمان 

 .30«باشد

 تسوید ندرو دوم: گفتار

 سه تعریف وجود دارد: تعریف ماهوی، تعریف شکلی و یطورکل بهدر مورد قانون عادی  

 شکلی -تعریف ماهوی

 تعریف ماهوی شکلي: 

 قانون عادی بر اساس معیار ماهوی:

نه مقام  اند بودهدر تعریف ماهوی قانون عادی حقوقدانان متوجه ماهیت قانون عادی  

 :اند نمودهآن. به مفهوم ماهوی برخی حقوقدانان قانون عادی را چنین تعریف  ٔ  کننده بیتصو

را در جامعه  ها آنقانون مجموعه قواعد رفتاری است که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان »

در « لغوی قانون مشابهت دارد. یبامعناکه این معنا به لحاظ عام بودنش  سازد یممشخص 

است و آنچه در آن اهمیت دارد،  موردنظر اش کننده بیتصوز مقام این معنا قانون، فارغ ا

                                                           
 .1۵4علم حقوق، ص  ۀمقدم. ناصر کاتوزیان، 30
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است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هرگاه لفظ قانون  یا جهینتبه رفتار افراد و  توجهش

 .31مطلق به کار رود مراد از آن، همین معناست صورت به

 :قانون عادی بر اساس معیار شکلي

در تعریف شکلی قانون عادی، حقوقدانان به فرایند وضع و تصویب و نهاد واضح و  

قانون توجه دارند. در این مفهوم، داکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی قانون  ٔ  کننده بیتصو

االجرایی گفته  در معنی خاص به کلیه قواعد الزم قانون» عادی را چنین تعریف کرده است:

داکتر لنگرودی .« 32شود یمگذاشته  اجرا موقع بهمقننه تصویب و  ٔ  قوهکه توسط  شود یم

تصویب  گذار قانونکه مراجع  یا قاعدهقانون عبارت است از » :سدینو یمنیز در این مورد 

 .«33کند یم

 :شکلي -معیار ماهوی قانون عادی بر اساس

گفته شد در تعریف ماهوی قانون توجه بیشتر به ماهیت قانون است نه مقام  که چنان آن 

در تعریف شکلی تمرکز حقوقدانان بر ماهیت قانون نه بلکه به  که یدرحالآن ۀ کننده بیتصو

که بعضی قوانین که مربوط با سازمان و  است یحالنحوه تصویب و فرایند وضع است. این در 

اط با حقوق اساسی مردم دارند و در این حال این دسته قوانین عملکرد قوای عمومی که ارتب

پارلمان را مکلف به تصویب آند کرده است  صراحت بهاز فرایند خاص که در قانون اساسی 

شکلی دانسته شده. برخی از حقوقدانان این نوع قوانین را -یا معیار ماهوی یژگیودارای 

تعریف که برخی از استادان  درباره. کنند یملحاظ  34تحت عنوان قوانین یا قانون ارگانیک

. اند کردهترجمه « 39قانون سازمانی»رخی نیز بو « 30قانون بنیادی»حقوق آن را در فارسی 

                                                           
 .21و  20نگارش قانون، صص  ۀویش. صفربیگ زاده، 31
 .109. منوچهر طباطبایي مؤتمني، حقوق اساسي، ص 32
 .10۵90، واژه شماره 4. نک: محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 33

34
. Organic Law. 

 .122موتمني، حقوق اساسي، ص  . منوچهر طباطبایي3۵

ACKU



 

  

 

...
ری

گذا
ون 

 قان
مینه

ر ز
ه د

جری
ه م

 قو
ش

نق
 

55 

قوانین که هم معیار ماهوی و هم معیار شکلی در آن لحاظ شده است در این  نیچن نیابرای 

قانون مرتبط با سازمان و » مفهوم ژان ژیکل قانون ارگانیک را چنین تعریف کرده است:

چنانچه مالحظه «. عمال قانون اساسی.اِمه قانون مربوط به لعملکرد قوای عمومی و در یک ک

خصوصیت شکلی این قوانین توجه نکرده است از جمله تشریفاتی که  ژان ژیکل به شود یم

توسط  ها آننظارت بر  ۀنحوهتعیین کرده و دیگر  ها آنتصویب  ۀنحوهقانون اساسی برای 

 .37شورای قانون اساسی که اجباری است

برا انردکی تغییرر     1399قانون اساسری   99ۀماده یبردار نسخهقانون اساسی که  94 ۀماده

هرر دو  ۀ مصروبه قرانون عبرارت اسرت از    » :دارد یمر است از نظر شکلی در تعریف قانون مقرر 

رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسری   جمهور سیرئمجلس شورای ملی که به توشیح 

شورای ملی موافقره  ۀ مصوبهبا  جمهور سیرئ که یدرصورتطوری دیگری تصریح گردیده باشد. 

آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دالیل به ولسری جرگره    تواند یمنداشته باشد 

ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلرث   که یدرصورتمسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا 

بردین ترتیرب   «. گرردد  یمآرای کل اعضاء تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ 

قررار   دییر تأآراء مرورد   اتفراق  بره طبق نص این ماده کره در کمیسریون تردقیق لویره جرگره      

، یک اصل در مورد تعریف قانون وجود دارد و چندین استثنا: طبق ایرن مراده اصرل    38گرفت

شرورای ملری اسرت کره بره توشریح        مجلسران این است کره قرانون از نظرر شرکلی مصروبه      

استثنایی موارد زیر مشرمول تعریرف قرانون بره مفهروم خراص        طور بهرسد. اما،  جمهور سیرئ

 است:

 جمهرور  سیرئ که یدرصورت}...{ » :دینما یمصریح استثنای بخش دوم این ماده است که ت

آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم  تواند یمشورای ملی موافقه نداشته باشد،  ۀمصوبهبا 

ولسری   کره  یدرصورتبا ذکر دالیل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا 
                                                           

 .34. بیژن عباسي، مباني حقوق اساسي، ص 36
 .180. محمد حسین زارعي، مطالعه تطبیقي مجالس قانونگذاری، ص 37
 .36۵، ص 1 ج. داراالنشای قانون اساسي، قانون اساسي نوین افغانستان از تسوید تا توشیح، 38
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ویب نماید، مصوبه توشیح شرده محسروب و   جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تص

 شد: قائلطبق نص این ماده باید میان دو حالت تفکیک }...{«.  گردد یمنافذ 

شورای ملی موافقه نداشته، باید آن را با ذکرر دالیرل    ۀمصوبهبا  جمهور سیرئ که یدرصورت

به ولسی جرگه مسترد نماید. در صورت عدم استرداد و انقضرای پرانزده روز، مصروبه توشریح     

 .شود یمشده پنداشته شده و قانون تلقی 

، مصوبه شورای ملی را با ذکرر دالیرل   جمهور سیرئقبل از انقضای پانزده روز  که یدرصورت

سی جرگه مسترد نماید، اما ولسی جرگره آن را مجردداً برا دو ثلرث کرل اعضرا بره        رد و به ول

در ایرن دو   رسد یمو نافذ است. به نظر  گردد یمتصویب رساند، مصوبه توشیح شده محسوب 

 شورای ملی قبل از انتشار نافذ است. ۀمصوبهحالت، 

 استثنای دوم راجع به سند بودجه است.

 لط است.هیئت مخت ۀمصوباستثنای سوم 

 توسط شورای ملی است. المللی بیناستثنای چهارم تصدیق معاهدات 

 تسوید مرحله در مجریه مداخله سوم: گفتار
، کند یممقننه در فرایند وضع قوانین عادی مشارکت  ۀقوریاستی صرف  یها نظامدر  

مجریه نیز  ۀقوپارلمانی  یها نظام، در برعکس. 39امریکا ۀمتحد االتیامانند: نظام ریاستی 

مقننه  ۀقودر فرایند وضع قوانین عادی مشارکت نماید و طرح قانون را فراهم و به  تواند یم

مجریه از صالحیت مشارکت در فرایند تدقیق قوانین عادی  ۀقو ها نظام. در این 40نماید ارائه

 یاه نظاممواضع و نقطه نظرات حکومت در پارلمان برخوردار است. هم در  ۀارائ منظور به

نیمه پارلمانی صالحیت  -یاستیرنیمه  یها نظامریاستی و هم در  یها نظامپارلمانی و هم در 

نیمه -نیمه ریاستی یها نظام. در شود یم ینیب شیپمقننه  ۀقووضع قانون عادی صرف برای 

مسوده قانون را فراهم  توانند یممقننه  ۀقومجریه و  ۀقوپارلمانی )مختلط( مانند فرانسه 

 ۀحیالمجریه فراهم شود به آن  ٔ  قوهمسوده توسط  که یدرصورتنمایند، با این تفکیک که: 

                                                           
 .14۵ ص. کمال الدین هریسي نژاد، حقوق اساسي تطبیقي، 39
 .34 و 33. همان، صص 40
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. 41ندیگو یممقننه فراهم شود، به آن طرح قانون  ۀقومسوده توسط  که یدرصورتقانونی و 

 ۀقومقننه،  ۀقوکه آیا در نظام حقوقی افغانستان عالوه بر  شود یمحال چنین پرسش مطرح 

که آیا در  است نیامسوده پیشنهاد قانون را فراهم نماید؟ پرسش دیگر  تواند یممجریه نیز 

 نظام حقوق افغانستان میان طرح قانونی و الیحه قانون تفاوت وجود دارد؟

 گانه سهاول باید گفت که در نظام حقوقی افغانستان هر یک از قوای  سؤالدر پاسخ به 

را آغاز  گذاری قانونیت شرایط و حدودی با پیشنهاد یک طرح قانونی، روند با رعا توانند یم

نمایند. سپس این طرح مرحله تدقیق توسط وزارت عدلیه، تائید شورای وزیران، تصویب 

. دینما یم، نشر در جریده رسمی و انفاذ را طی جمهور سیرئولسی و مشرانو جرگه، توشیح 

مختلط به عاریت  یها نظامساسی افغانستان از این خصوصیات را نویسندگان قانون ا

 .42اند گرفته

در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که در نظام حقوقی افغانستان میان طرح قانونی و 

مقننه را در نظام حقوقی  ۀقومجریه و  ۀقو ۀمسودالیحه قانونی تفکیکی وجود ندارد. بنابرین، 

و به « طرح»با این تفکیک: به طرح قانون توسط حکومت  ندیگو یمافغانستان طرح قانون 

 8و  7اجزاء  2 ۀماد) ندیگو یم« طرح تقنینی اعضا»طرح قانون توسط اعضای شورای ملی 

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه(. در این گفتار تسوید قانون توسط حکومت، توسط شورای 

 .میریگ یمرا به بررسی  هیقضائ ۀقوملی و توسط 

 :مجریه ۀقوتسوید توسط گفتار چهارم: 

پارلمانی و  یها نظاممجریه را نویسندگان قانون اساسی از  ۀقوتسوید قانون توسط 

طرح  تواند یم. بنابرین، در نظام حقوقی افغانستان حکومت )قوه مجریه( اند برگرفتهمختلط 

 شده اشارهمجریه در احکام متعدد قانون اساسی  ۀقوصالحیت  قانون را فراهم نماید. به این

پیشنهاد طرح قانون از طرف » :دینما یمقانون اساسی در این مورد تصریح  90 ۀماداست. 

                                                           
 .176. همان، ص 41
 .73. نظام الدین عبداهلل، انواع قانون و فرایند قانون گذاری در نظام حقوقي افغانستان، ص 42
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. پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف تواند یمحکومت }...{ صورت گرفته 

قانون اساسی  71و  70واد طبق حکم این ماده که از م.« ردیگ یماز طرف حکومت صورت 

. 43قرار گرفت دییتأآراء مورد  اتفاق بهالهام گرفته است و در کمیسیون تدقیق  1343سال 

طرح قانونی را به شورای ملی تقدیم کند. آنچه هویداست این است که این  تواند یمحکومت 

، زیرا مثالً تشکیالت و صالحیت محاکم باشد« تنظیم امور قضایی ۀساح»طرح نباید در 

قرار خواهیم داد، صرف ستره محکمه صالحیت ترتیب  یموردبررسچنانچه این بحث را بعداً 

طرح قانون را  تواند ینمکه چرا حکومت  است نیاطرح قانون در این زمینه را دارد. پرسش 

که علت  رسد یمتنظیم امور قضایی فراهم نماید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر  ۀساحدر 

برای اینکه اجرای عدالت، کارایی داشته باشد الزم  قضائیه است،ۀ قواین امر تأمین استقالل 

است عالوه بر گزینش صحیح قضات، دستگاه قضا از یک سازمان صحیح و سالم و متناسب 

در  شده رفتهیپذخطیر خود برخوردار باشد. و اصول محاکمات بر اساس علوم  یها تیمسئولبا 

. بناً 44حقوق فردی در یک جامعه دموکراتیک قرار گیرد ۀکنند نیتضموق و علم حق

سایر قوا در امر تدوین قوانین در امور دستگاه قضاییه به دلیل این است که  مداخله عدم

، تخصص و داشتن آگاهی کامل از امر قضا است و تجربهتدوین قوانین در این ساحه مستلزم 

باید توسط افرادی که در این  شود یمدستگاه قضایی وضع  تدوین قانونی که مستقیماً برای

 ۀمسودامر مواصفات باال را داشته باشند صورت بپذیرد و این امر ممکن نیست مگر اینکه هر 

توسط خود این قوه تهیه و غرض طی  شود یمکه در امور مربوط به دستگاه قضا تدوین 

تا حدودی استقالل  تواند یمامر  هماز سویی  مراحل بعدی به سایر مراجع ارجاع شود. و

 .قضائیه را تأمین نماید ٔ  قوه

طرح قانون را در مورد امور بودجه  تواند یمق.ا.ا صرف حکومت  90همچنین، طبق ماده 

حکومت  یها تیصالحو امور مالی به شورای ملی تقدیم نماید، زیرا ترتیب و تنظیم بودجه از 

 تواند یمکه آیا حکومت  شود یمرسش طوری مطرح قانون اساسی(. پ 4فقره  70 ۀماداست )

                                                           
 .38۵، ص 1 ج. داراالنشای قانون اساسي، قانون اساسي نوین افغانستان از تسوید تا توشیح، 43
 .127 . منوچهر طباطبایي موتمني، حقوق اساسي، ص44
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متعلق به شورای ملی باشد، به شورای ملی تقدیم نماید؟  یمسائلطرح قانون را در مورد 

لوژستیکی  مسائلکه متعلق به بخش اداری، مثالً کارکنان اداری شورای ملی،  یمسائل

طرح قانونی را به شورای ملی  تواند یمشود، بدون شک، حکومت  ها نیاشورای ملی و امثال 

تقدیم نماید، مانند طرح قانون کارکنان خدمات ملکی، طرح قانون کار، طرح قانون تدارکات 

 .اند شدهکه به شورای ملی توسط حکومت تقدیم  ها نیاو امثال 

طرح قانونی  تواند یمکه حکومت  رسد یمقانون اساسی به نظر  90 ۀمادبا توجه به نص 

، مانند: طرح شود یمکه مربوط به بخش غیر اداری ولسی و مشرانو جرگه نیز  یمسائل ۀدربار

به شورای ملی تقدیم نماید. در  ها نیاقانونی در مورد امتیازات نمایندگان و سناتوران و امثال 

مختلف که شامل  ینهادها، حکومت از طریق 1382قانون اساسی  90 ۀمادروشنایی حکم 

 ۀساح، طرح قانون را در شود یممستقل  یها ونیسیکم، ادارات مستقل و ها خانهوزارت 

حکومت، ادارات مستقل  یها وزارتمثال، هر یک از  عنوان به. دینما یمکاری خویش فراهم 

)مثالً کمیسیون مستقل مستقل،  یها ونیسیکممحل(،  یها ارگانمستقل  ۀادار)مثالً 

، در یطورکل به، ندینما یمسوده را فراهم اصالحات اداری و خدمات ملکی( در عمل م

مجریه  ۀقومستقل در  ۀاداروزارت، چهار کمیسیون مستقل و چهارده  وچهار ستیبافغانستان 

کاری خویش تسوید  ۀساحطرح قانون را در  توانند یم نهادهاوجود دارد و هر یک از این 

 .40نمایند

 تدقیق و مجریه ۀقو پنجم: گفتار

 منظور بهاست. اصوالً  گذاری قانونتدقیق یکی از مراحل بسیار عمده و اهم در فرایند  

باید مورد  شوند یماینکه قوانین و سایر اسناد تقنینی که غرض تصویب به پارلمان فرستاده 

در آن لحاظ شده باشد و از سوی دیگر متن  گذاری قانونمداقه قرار بگیرند تا اصول و فنون 

تخنیکی کدام نقص و عیب  ازلحاظ طرف کیازباشد که  شده میتنظنی باید طوری اسناد تقنی

                                                           
 .74. نظام الدین عبداهلل، انواع قانون و فرایند قانون گذاری در نظام حقوقي افغانستان، ص 4۵
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مجری قانون در ساحه  ینهادهادر آن دیده نشود و از سوی هم متن باید شیوا و رسا باشد تا 

 با هیچ نوع ابهام و اغماضی در تطبیق آن مواجه نشوند. شان یکار

اجرایی دارد،  یها تیمسئول قواهلوی سایر مقتدر در پ ۀقویک  عنوان به تنها نهمجریه  ۀقو

عمده و اساسی این قوه پیشنهاد طرح قوانین به شورای ملی است، و  یها تیصالحیکی از 

انحصاری  یها تیصالح ازجمله یا بودجهکه پیشنهاد طرح قوانین مالی و  است یحالاین در 

 .شود یماین قوه دانسته 

 :دیگو یمو طی مراحل اسناد تقنینی در تعریف تدقیق  هیطرز تهمقرره  10جزء  2 ۀماد

 ازنظرتدقیق ارزیابی دقیق کلمات، اصطالحات، جمالت و عبارات طرح ابتدایی سند تقنینی »

شکل و محتوا و مطابقت آن با احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی، سایر قوانین نافذ، 

الحاق نموده است و عرف  ها آنن به که افغانستا المللی بین یها ثاقیمرعایت معاهدات و 

 .«.استسالم جامعه 

و تحقیقات  گذاری قانونبه انیستیتوت امور  ربط یذ ینهادهاتوسط  شده هیته ۀمسود

و سپس در برنامه کاری ساالنه این ریاست  شده یمحقوقی یا ریاست تقنین سپرده -علمی

قانون حقوق و ". ریاست تقنین با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین بخصوص ردیگ یمقرار 

و  "حقوقی -و تحقیقات علمی گذاری قانونامتیازات اعضای کادر علمی انستیتوت امور 

، به ارزیابی و تدقیق "قوقیح -و تحقیقات علمی گذاری قانوناساسنامه انستیتوت امور "

. چنانچه مطابق اساسنامه مزبور یکی از اهداف دازدپر یمحکومتی  ینهادهاهای  مسوده

تحکیم قانونیت مبتنی بر احکام دین مقدس اسالم و قانون اساسی در "انستیتوت مذکور 

. در این اساسنامه جایگاه است "حیات جامعه از طریق طرح، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی

 -علمی ۀادار نیتر یعالوت به حیث انستیت»است:  شده یمعرف گونه این گذاری قانونانستیتوت 

، ها مقرره، ها فرمانقوانین، )حکومت، اسناد تقنینی  گذاری قانوندر امور « تحقیقی

و مصوبات شورای وزیران دارای ماهیت  ها آنو تعدیالت، ضمایم، ایزاد، حذف در  ها اساسنامه

تقنینی( را طرح، تسوید، و تدقیق نموده، جهت طی مراحل به شورای وزیران جمهوری 

، ادارات و ها وزارتماده پنجم این اساسنامه سایر .«. دینما یم ارائهاسالمی افغانستان 

تدقیق و طی طرح اسناد تقنینی مربوط را جهت "که  سازد یمدولتی را مکلف  یها شرکت
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ماده ششم این اساسنامه به ریاست تقنین صالحیت  "نمایند. ارائهمراحل به انستیتوت 

 ربط یذ ینهادهاطرح و نیز سایر نمایندگان  ۀکنند ارسالنهاد  تیباصالحۀ ندینماکه  دهد یم

 49را در جلسات تدقیق و بررسی مسوده یا سند تقنینی دعوت نماید

 :( نحوه تدقیقالف

وزارت عدلیه در دو مرحله مورد تدقیق قرار  گذاری قانونقانون در انستیتوت امور  ۀمسود

مربوطه انستیتوت امور  یها استیراز  یکیدراول، طرح قانون  ۀمرحلدر  :ردیگ یم

. به حیث نمونه، ریاست قوانین کار و شود یمحقوقی تدقیق  -و تحقیقات علمی گذاری قانون

 .ندینما یماداره قوانین مربوط به خدمات ملکی را تدقیق 

اجرائیه که متشکل از روسای هفت ریاست این انیستیتوت  ۀتیکمسپس، طرح قانون در 

که طرح قانون  یا اداره، طرز تدقیق طوری است که وزارت یا ردیگ یماست مورد تدقیق قرار 

و به پاسخ  ندینما یم ارائهه است، در کمیته اجرائیه طرح قانون را ماده به ماده را فراهم کرد

در این  شده ارائه. در مورد موارد دینما یمو از طرح قانون دفاع  دهد یماعضای کمیته جواب 

، اما تقریباً همه اعضا باید در مورد ماده خاص و کلمات ردیگ ینمصورت  یریگ یرأانستیتوت 

 ، به توافق برسند.اند شدهخاصی که در طرح قوانین استعمال 

پرسشی که باید در اخیر این موضوع طرح گردد این است که آیا پیشنهاد طرح قانونی 

طه به این شورای وزیران را باید طی نماید؟ در راب دییتأاعضای شورای ملی مراحل تدقیق و 

قانون در افغانستان توسط حکومت پیشنهاد  یها طرحپرسش باید گفت که: اکثریت 

بیشتر بوده  یها فرصت. دلیل این امر هم واضح است. زیرا حکومت دارای امکانات و گردد یم

 یها بخشو با نظرداشت تشکیل عریض و طویل دستگاه حکومت، اکثریت کارشناسان 

 تواند یمحکومت  رو نیازا. باشند یم فهیوظ انجامشغول مختلف در ادارات حکومت م

نماید. شورای ملی و هر یک از  ارائهو با دقت ترتیب و  تر خوبقانون را به شکل  سینو شیپ

                                                           
 .64تهیه وطي مراحل اسناد تقنیني، ص  -رهنمود تحقیق و پژوهش حقوقي. 46
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از  حداقلباید  ها طرح گونه نیابدارند. اما  ارائهتا طرحی را ترتیب و  دارند حقمجالس آن 

 .47گی قرار داده شودیدمراحل مورد رسلس مربوط جهت طی طرف ده نر از اعضای مج

در پاسخ به این پرسش باید گفته شود که در نظام حقوقی افغانستان هیچ محدودیتی 

طی مراحل و تصویب شود و یا اینکه این  ماًیمستققانونی در مورد اینکه آیا طرح شورای ملی 

شود و بعد طی  فرستادهطرح باید از طریق وزارت عدلیه ریاست تقنین به شورای وزیران 

غرض  مسوده است که ۀگونمراحل شود وجود ندارد، روش عرفی در افغانستان فعالً به 

مسلکی  ازنظرشورای وزیران فرستاده شود، زیرا این طرح اوالً  دییتأتدقیق به وزارت عدلیه و 

حکومت تطابق و همخوانی پیدا  یها استیباسو تخنیکی باید تدقیق شود، ثانیاً این طرح 

اید و ثالثاً این طرح به تأیید شورای وزیران برسد، زیرا تطبیق کننده آن در آینده حکومت نم

از: قانون عفو  اند عبارت اند شدهطی مراحل  بیترت نیا بهقانونی که  یها طرحخواهد بود. 

 .48عمومی و قانون کمیسیون اصطالحات قوای پولیس ملی

و  شده هیتهکه ما در افغانستان قوانین که طرح آن توسط شورای ملی  است یحالاین در 

وجود دارد  اند دادهمورد تصویب قرار  ها آنآن به وزارت عدلیه  ارائهخود شورای ملی بدون 

 .وزراداری و قانون سرپرستی  نمونه قانون تعزیت عنوان به

وسط انستیتوت امور این دالیل، تدقیق طرح پیشنهادی اعضای شورای ملی ت رغم یعل

، زیرا رسد ینموزارت عدلیه و تأیید آن توسط شورای وزیران محل انتقاد به نظر  گذاری قانون

. در جمهوری اسالمی ایران، کند ینمرا محدود  گذاری قانوناین امر صالحیت شورای ملی در 

و نیازمند تدقیق و تأیید  شوند یمقانونی نمایندگان مجلس رأساً بررسی و تصویب  یها طرح

 ت وزیران نیست.هیأ

 

 

                                                           
 .120-119. محمد اشرف رسولي، اصول، روش و فنون قانونگذاری، صص 47
 .77فرایند قانون گذاری در نظام حقوقي افغانستان، ص  . نظام الدین عبداهلل، انواع قانون و48
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 :( تأییدب

تصویب طرح قانون توسط شورای وزیران را در نظام حقوقی افغانستان تأیید طرح قانون  

است که در لغت به معنی  شده گرفته« اود» ۀشیرتفعیل از  مصدر باب. تأیید ندیگو یم

بر درستی  تأکیدو قوت دادن و توانا کردن است. در اصطالح حقوقی به  رویننیرومند کردن، 

، شود یم. چنانچه مالحظه 49گویند دییتأقانونی  یقرارهاعملی و یا دستورات و احکام و 

، بلکه در مفهوم مصطلح حقوقی که مترادف با شود ینمتأیید در مفهوم لغوی آن استعمال 

رح قانون حکومت، ستره محکمه و شورای ملی . مسوده طشود یمتصویب است، استعمال 

و از طریق وزارت عدلیه به کمیته قوانین  گذاری قانونپس از تدقیق در انستیتوت امور 

قوانین شورای وزیران متشکل از یکی از  ۀتیکم. گردد یمشورای وزیران جهت تأیید ارسال 

مشاور حقوقی وزارت ، رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و جمهور سیرئمعاونین 

 .استعدلیه 

. نقصی که در این مرحله به دینما یم ارائهوزیر عدلیه طرح تدقیق شده را به این کمیته 

که آن طرح  یا اداره ۀندینمااین است که طرح قانون تدقیق شده توسط وزیر نه  رسد یمنظر 

مثال،  ۀگون. چون وزیر عدلیه در همه موارد، به گردد یم ارائهرا تسوید نموده است 

 صورت به، خدمات ملکی، انتخابات، مالیات و... تخصص ندارد، قادر نیست ها یشهردار

 یگاه گاهکه این امر  دهد یمنماید. تجارب نشان  ارائهتخصصی، تخنیکی و عملی طرح را 

 .گردد یمقوانین  ۀتیکمموجب رد طرح توسط 

 42 ۀماد. شود یمدر صورت رد، مسوده برای تدقیق بیشتر به وزارت عدلیه بازگردانده 

( طرح 1)» :دینما یمو طی مراحل اسناد تقنینی در این مورد حکم  هیطرز تهمقرره  1 ۀفقر

قوانین شورای وزیران مورد ارزیابی و بحث  ۀتیکماول از طرف  ۀمرحلنهایی اسناد تقنینی در 

مسوده توسط کمیته قوانین مورد تأیید قرار گیرد،  که یدرصورت«. ردیگ یمتخنیکی قرار 

، شود یم فرستادهدر کمیته قوانین جهت تأیید نهایی به شورای وزیران  دشدهییتأمسوده 

شورای وزیران کامل نباشد، ممکن است برای تدقیق بیشتر دوباره  ازنظرمسوده  که یدرصورت
                                                           

 .612، ص 1. مسعود انصاری و محمد علي طاهری، دانش حقوق خصوصي، ج 49
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اول و دوم  یها فقره 43ۀ مادشود.  برگرداندهوزارت عدلیه  گذاری قانونبه انستیتوت امور 

قوانین  ۀتیکم( 1)» :دینما یمو طی مراحل اسناد تقنینی در این مورد حکم  هیطرز تهمقرره 

شورای وزیران و شورای وزیران طرح نهایی سند تقنینی را مورد غور و ارزیابی قرار داده، 

ی آن الزم دانند، طرح مذکور جهت تدقیق مجدد تغییرات اساسی را در محتوا که یدرصورت

( این 1) لفقر( انستیتوت طرح نهایی سند تقنینی مندرج 2؛ )گردد یمبه وزارت عدلیه اعاده 

قوانین شورای وزیران مورد تدقیق قرار  ۀتیکمماده را با درنظرداشت مالحظات و تصامیم 

 .00.«دهد یم

تا  شود یمدوباره به وزارت عدلیه فرستاده  دشدهییتأدر صورت تأیید شورای وزیران، طرح 

و طی مراحل  هیطرز تهاول مقرره  ۀفقر 44 ۀمادآن را به هر دو زبان ملی ترتیب نماید. 

که تصویب آن از صالحیت  یا ینیتقن( سند 1)» :دینما یمحکم  باره نیدرااسناد تقنینی 

ه به هر دو زبان )پشتو و ، بعد از تأیید شورای وزیران توسط وزارت عدلیاستشورای ملی 

 .«.گردد یم ارائهدری( ترتیب و از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به ولسی جرگه 

و طی مراحل اسناد تقنینی در این مورد حُکم  هیطرز تهمقرره  42 ۀمادهمچنین، 

قوانین شورای وزیران  ۀتیکم( طرح نهایی اسناد تقنینی که مورد تأیید 2: »)دینما یم

( 2)ۀفقر( طرح مندرج 3؛ )شود یم ارائهامور به شورای وزیران  ۀادارباشد، از طریق  قرارگرفته

و سایر اسناد تقنینی که مطابق  المللی بینو معاهدات  ها ثاقیماین ماده در مورد قانون، 

دولت در امور احکام قانون تصویب یا تصدیق شورای ملی را نماید، از طریق دفتر وزیر 

 .گردد یمپارلمانی به شورا تقدیم 

 :دوم فصل

 مجریه از تصویب تا تعدیل ۀقونقش 

در راستای تحکیم و اجرایی قانون همواره در نوع  ۀقویکی از سه  عنوان بهمجریه  ۀقو

مجریه فرایند و چگونگی تدوین  ۀقو حال نیدرعنظام حقوقی نقش اساسی داشته و دارد، 

                                                           
 ..1391، سال 1081طرز تهیه و طي مراحل اسناد تقنیني، منتشره جریده رسمي شماره  ٔ  مقرره. ۵0
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مجریه از  ۀقو، در گفتار در پیوند به نقش دینما یمقانون نیز نقش اساسی و کلیدی را ایفا 

 .میده یمقرار  یموردبررسمرحله تصویب تا تعدیل قانون را 

 تصویب چگونگي در مجریه ۀقو جایگاه اول: گفتار

است که به معنای راست  شده گرفته« صوب» ۀشیرتصویب مصدر باب تفعیل از  

دانستن است و در اصطالح حقوقی به ابرام طرح  یگو راستگردانیدن، مصوب کردن و 

و طی مراحل اسناد تقنینی در  هیطرز تهمقرره  20جزء  2 ۀماد. 01قانونی تصویب گویند

اتخاذ تصمیم در مورد تأیید یا رد طرح سند تقنینی از طرف مرجع » :دیگو یمتعریف تصویب 

 یها طرحقانونی حتی  یها طرحبعد از مرحله تسوید، تدقیق و تأیید، تمام .«. استالح ذیص

شورای ملی نیازمند تصویب شورای ملی است. در صورت عدم موافقت ولسی و مشرانو جرگه 

. طبق قانون اساسی طرح بودجه نیز طرح قانون است که توسط گردد یمهیأت مختلط ایجاد 

و توأم با نظر مشورتی مشرانو جرگه به ولسی جرگه  شود یمدیم حکومت به مشرانو جرگه تق

 .شود یمفرستاده 

 :( روند عادی تصویبالف

مرجع تقنینی و مظهر اراده  نیتر یعالقانون اساسی، شورای ملی  81بر اساس ماده  

تصویب، تعدیل یا » :دیافزا یم باره نیدراقانون اساسی  90ماده  1. بند استمردم افغانستان 

. تصویب طرح قانون استشورای ملی  یها تیصالح ازجمله« تقنینی ها فرمانلغو قوانین و یا 

باید در ولسی  ابتدااست. مسوده طرح قانونی  یا دومرحلهدر شورای ملی  1382اساسی 

جرگه و تصویب برسد. سپس در مرحله دوم باید از تصویب مشرانو جرگه بگذرد، مگر در 

و نقش مشرانو جرگه را  مورد سند بودجه که توضیحش خواهد آمد. لذا، نقش ولسی جرگه

 .میده یمقرار  موردبحث

 

                                                           
 .692، ص 1 حقوق خصوصي، ج ٔ  دانشنامه. مسعود انصاری و محمد علي طاهری، ۵1
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 :( نقش ولسي جرگهب

بعد از تأیید شدن طرح قانونی توسط شورای وزیران، این طرح از طریق وزارت دولت در  

 1382قانون اساسی  97 ۀماد. شود یمولسی جرگه فرستاده  امور پارلمانی به داراالنشای

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه » :دینما یمحکم  باره نیدرا

 .«.گردد یمتقدیم 

 -1» :دینما یمحکم  باره نیدرااصول وظایف داخلی ولسی جرگه  77 ۀماد همچنین،

حکومت طرح قانون را یا از جانب خویش و یا در حدود صالحیت قضایی از جانب ستره 

با او ارتباط دارد توسط وزیر  عمدتاًمحکمه به امضای وزیر عدلیه و وزیری که طرح قانون 

توضیحی مبنی بر ضرورت طرح قانون به جرگه  ادداشتیدولت در امور پارلمانی به انضمام 

طرح قانون را توسط ده نفر از اعضای خویش با انضمام  تواند یمجرگه نیز  -2و  دینما یم ارائه

به ریاست  شنهادکنندهیپیادداشت توضیحی مبنی بر ضرورت طرح قانون و امضای اعضای 

 أتیهس اصول نامه وظایف داخلی، بعد از طی مراحل داخلی بر اسا«. جرگه تسلیم نماید.

اصول وظایف  82ۀ مادکه در مورد تصویب آن  دینما یممدیره طرح را به جرگه معرفی 

 یریگ یرأبحث و  ییها مادهدر مجلس عمومی صرف روی آن » :دینما یمداخلی تصریح 

ن بدو ها مادهکه یک و یا چند کمیسیون با آن توافق نداشته باشند. سایر  ردیگ یمصورت 

 .«.ردیگ یمبحث تنها قرائت و مورد تصویب قرار 

 :( نقش مشرانو جرگهج

پس از تصویب، طرح قانون از طریق داراالنشای ولسی جرگه به داراالنشای مشرانو جرگه  

متن » :دینما یمحکم  باره نیدرااصول وظایف داخلی مشرانو جرگه  93 ۀماد. شود یمفرستاده 

تصویب و .«. شود یمبه جرگه دیگر تسلیم داده  شده بیتصوطرح قانون که توسط یک جرگه 

 ولسی جرگه در مشرانو جرگه تابع قواعد ذیل است: ۀمصوبیا رد 

توسط  شده یمعرفطرح قانون » اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه: 78 ۀمادبر اساس 

 که یهنگام. گردد یمحکومت یا اعضای جرگه در جلسه عمومی ثبت، طی مراحل و اعالم 

ACKU



 

  

 

...
ری

گذا
ون 

 قان
مینه

ر ز
ه د

جری
ه م

 قو
ش

نق
 

67 

جرگه جلسه نداشته باشد یادداشت طی مراحل و در نشریه رسمی مشرانو جرگه نشر 

 .«.گردد یم

حکومت و طرح قانون  قانونطرح » اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه: 80 ۀمادطبق 

. حین معرفی یک طرح قانون تا گردد یماعضا بعد از تأیید و معرفی شامل آجندای جرگه 

های پارلمانی موضع خود را ابراز نکنند  پمعرفی طرح و گروکه حکومت دالیل زمانی 

و رئیس طرح مذکور را بعد از معرفی به کمیسیون  تواند ینممباحثه صورت گرفته  گونه چیه

مجریه نقش بسا مهم و کلیدی را در این جریان  ۀقوحکومت و یا .«. دارد یممربوطه ارجاع 

مرحله به مشرانو جرگه نقش و اثر آنچه را در طرح  مجریه در ۀقو، زیرا نماینده دینما یمایفا 

اعضای مشرانو جرگه در راستای  درواقعو این سخنرانی وی  دینما یممعرفی نموده بیان 

، از سوی هم یک ثلث از نمایندگان حکومت که دهد یم وسو سمتتحقق اهداف حکومت 

 جمهور سیرئمدیون از آن جائیکه  اند شدهدر مشرانو جرگه انتصاب  جمهور سیرئتوسط 

 تا طرح حکومت را مورد تصویب قرار دهند. کنند یمهستند، به هر شکل ممکن تالش 

برای هر طرح قانون در » اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه: 81 ۀمادمطابق به 

. گزارشگر گزارش خویش را در خالل میعاد معینه گردد یمکمیسیون یک گزارشگر تعیین 

آن توزیع نگردد بحث در  موقع به. هرگاه گزارش دینما یممطابق آجندای ارائه، طبع و توزیع 

. در گزارش تصویب، رد یا تعدیل طرح ردیگ یماجالس عمومی بدون این گزارش صورت 

، یا اعضای جرگه ها نویسیکم. تعدیالت توسط گزارشگر، اعضای گردد یمقانون سفارش 

 که یدرصورتو  شود یمساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومی پیشنهاد  وچهار ستیب

 ۀماددر چنین حالتی، بر اساس .«. گردد یمتوسط کمیسیون پذیرفته شود ضمیمه گزارش 

طرح قانون اعضای  کنندگانحکومت و ترتیب » اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه: 82

 .«.دهند یمحسب تقاضای کمیسیون در مورد طرح مربوطه توضیحات 

حکومت  شنهادشدهیپطرح قانون » اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه: 78 ۀمادمطابق 

قانون اساسی از طرف مشرانو جرگه پس از  97پس از تصویب ولسی جرگه مطابق ماده 

مصوبه توسط مشرانو جرگه هم تصویب شود،  که یتدرصور.«. شود یمارزیابی تصویب و یا رد 

 89 ۀمادسپس مصوبه از طریق داراالنشای مشرانو جرگه به داراالنشای ولسی جرگه مطابق 
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. سپس، داراالنشای ولسی جرگه مصوبه را شود یماصول وظایف داخلی ولسی جرگه فرستاده 

ر اخیر این بحث مطرح . پرسش دیگری که دفرستد یمبه وزارت دولت در امور پارلمانی 

، باید به ولسی دینما یمکه آیا طرح قانون را که مشرانو جرگه پیشنهاد  است نیا شود یم

پیشنهاد طرح قانون از ولسی  که یدرصورتجرگه نیز تقدیم شود؟ در پاسخ باید گفت که 

 .شود یمجرگه شروع شود، پس از تصویب این طرح به مشرانو جرگه تقدیم 

پیشنهاد طرح قانون از مشرانو جرگه شروع شود، این طرح باید برای تصویب  که یدرصورت

اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه که  93 ۀمادبه ولسی جرگه تقدیم شود. این حکم را از 

به جرگه  شده بیتصومتن طرح قانون که توسط یک جرگه » :دینما یمتصریح  باره نیدرا

ستخراج کرد. بدین ترتیب، این طرح باید به تصویب ا توان یم.« شود یمدیگر تسلیم داده 

ولسی جرگه توسط مشرانو جرگه رد شود، هیأت مختلط  ۀمصوبولسی جرگه نیز برسد. اگر 

 .شود یمایجاد 

 :( مراجعه به هیأت مختلطد

در صورت اختالف ولسی جرگه، ایجاد هیأت مختلط و مراجعه به آن در قوانین اساسی  

طرح  مجلسان که یدرصورت 1382بود. طبق قانون اساسی  شده ینیب شیپقبلی افغانستان نیز 

قانونی چه طرح قانونی حکومت، ستره محکمه و یا شورای ملی را تصویب نمایند، این مصوبه 

یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد  ۀمصوبنافذ است. اما، هرگاه  جمهور سیرئپس از توشیح 

اد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل شود، برای حل اختالف هیأت مختلط به تعد

 .گردد یمنافذ  جمهور سیرئ. فیصله هیأت مشترک بعد از توشیح گردد یم

 دیآ یم حساب بهرا رفع کند، مصوبه رد شده  نظر اختالفهیأت مختلط نتواند  که یدرصورت

در جلسه بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب  تواند یمدر این حالت، ولسی جرگه 

نافذ شمرده  جمهور سیرئبه مشرانو جرگه بعد از توشیح  ارائهکند. این تصویب بدون 

 ۀمصوبکه لزوماً تنها  شود یمقانون اساسی چنین استنباط  100از نص ماده .«. شود یم

ه مصوبه مشرانو جرگه نیز در مشرانو جرگه رد شود، بلک تواند یمولسی جرگه نیست که 

طرح  آغازکنندهاست که  اجرا قابلدر ولسی جرگه رد شود. این حکم در صورتی  تواند یم
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هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف " دارد یمتصریح  100 ۀمادمشرانو جرگه باشد، زیرا 

 ."مجلس دیگر رد شود

به  مؤسس ۀقواهمیت ایجاد هیأت مختلط و اعطای تصمیم نهایی توسط  رسد یم به نظر

مجلس  یکاما، هرگاه مصوبه  است. گذاری قانونرسیدن  بست بنولسی جرگه جلوگیری از به 

ئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر یبرای حل اختالف ه  گر رد شود،یاز طرف مجلس د

توشیح به  منظور بهت به توافق برسند، مصوبه هیئ که یدرصورت. گردد یمل کیدو مجلس تش

. شود یمشمرده  نافذ، جمهور سیرئح یئت بعد از توشیصله هیو ف گردد یمارائه  جمهور سیرئ

. رود یم حساب بهند، مصوبه رد شده کرا رفع  نظر اختالفئت مختلط نتواند یه که یدرصورت

ند. کب یل اعضا تصوکبا دو ثلث آرای  آن رادر جلسه بعدی  تواند یمجرگه  ی، ولسهم آنبا 

این است که شورای ملی چگونه در چهارچوب قانون  گر انیبآنچه در باال تذکر داده شد، 

از آن است که  تر دهیچیپ مراتب به. در حقیقت، این فرایند کند یماساسی فعالیت 

 ها سونیکماساسی در زمان تدوین قانون اساسی قصد نموده بود. موجودیت  گذاران قانون

مواجه ساخته  بست بنو به  گذاری قانونکارکرد شورای ملی را با کندی و ایست در روند 

فساد در شورای ملی خود یک مشکل بزرگ است. فقدان موجودیت  عالوه بر آن است.

بسته  یها دروازهدر عقب  یها توافقسیاسی منجر به  یها گروهبا  ها ونیسیکموابستگی 

تا فرایند  شود یماین مشکالت منجر  ۀهمرسمی شده است.  گذاری قانونبیرون از چوکات 

 شورادشوار و بطی شود و از سویی هم سبب ایجاد مشکالت در چگونگی نظارت  گذاری قانون

 مؤثر شده است. گذار قانونمجریه شده و باعث نقصان در  ۀقوبر عملکرد 

 گفتار دوم:

 توشیح)الف( 

است که در لغت به معنی آراستن، زینت دادن، موشح  شده گرفته "وشح" ۀشیرتوشیح از 

. در اصطالح حقوقی توشیح 02را به مهر و امضای خود زینت دادن است یا نوشتهساختن، 

                                                           
 .434. حسن عمید، فرهنگ فارسي، ص ۵2
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امضای قانون مصوب مجلسان شورای ملی و یا قانون اساسی مصوب لویه جرگه توسط 

مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی در تعریف  21جزء  2 ۀماداست.  جمهور سیرئ

 .«.استانفاذ سند تقنینی  منظور به جمهور رئیسصحه گذاشتن )امضاء( » :دیگو یمتوشیح 

قانون اساسی توشیح و امضای مصوبه شورای ملی در صالحیت  94 ۀماد 19مطابق بند 

 جمهور رئیساصی، بدون توشیح . مصوبه شورای ملی، جز در موارد خاست جمهور رئیس

. مصوبه شورای ملی باید به توشیح شود ینمو قانون محسوب  کند ینماعتبار قانون پیدا 

مصوبه را قبول نداشته باشد و نخواهد توشیح  جمهور رئیس که درصورتیبرسد.  جمهور رئیس

. در غیر آن داندبرگرروز با ذکر دالیل عدم قبولی، به ولسی جرگه  10نماید، باید آن را ظرف 

 ییدرجا. گردد یمصورت، مصوبه توشیح شده تلقی گردیده و با نشر در جریده رسمی نافذ 

و ولسی جرگه با دو  بازگرداندروز به ولسی جرگه  10مصوبه را در موعد  جمهور رئیسکه 

بدون  بازهم، آن را عیناً تصویب نمایند، جمهور رئیسثلث آرای کل اعضاء بدون توجه به نظر 

مصوبه توشیح شده محسوب گردیده و با نشر در جریده رسمی نافذ  جمهور رئیستوشیح 

 یها رسانهقانون  توان یمورزیده  امتناعاز توشیح آن  جمهور رئیس. از قوانینی که شود یم

 جمهور رئیسهمگانی و قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نام برد. 

 یها رسانهر مورد قانون کمیسیون نظارت مستقل قانون اساسی و قانون مصوبه شورای ملی د

همگانی را غرض مطابقت با قانون اساسی به ستره محکمه راجع نمود و ستره محکمه قانون 

همگانی را خالف قانون  یها رسانهکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانون 

 اساسی حکم کرد.

 رسمينشر در جریده )ب( 

نشر در لغت به معنی پخش کردن، انتشار دادن و پراکنده کردن است. در اصطالح  

. هدف از نشر اسناد 03ندیگو یمحقوقی به چاپ و طبع کردن و پخش یک اثر و قانون نشر 

اول قانون طرز نشر اسناد  ۀمادتقنینی اگاهی عمومی از وجود، دریافت و تطبیق قانون است. 

                                                           
 .2040، ص 3. مسعود انصاری و محمد علي طاهری، دانشنامه حقوق خصوصي، ج ۵3
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هجری  1420 ۀنافذ 787جریده رسمی  ۀمنتشرتقنینی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

مطلع شدن تمام ادارات رسمی و  منظور بهاین قانون » :دینما یمقمری در این مورد تصریح 

و سایر اسنادی  ها مصوبه، ها اساسنامه، مقررات، ها فرمانو اتباع کشور از قوانین،  یررسمیغ

 «.داشته و تنظیم طرز نشر و انفاذ آن وضع گردیده است که ماهیت تقنینی

جریده »، اسناد تقنینی باید برای بار اول در نشریه دولتی خاص این منظور به نام نیبنابرا

منتشر گردد. اهمیت نشر قانون در این است که از طریق نشر مردم از موجودیت « رسمی

ادعا نمایند که از  توانند ینمو  دانند یمو حقوق و تکالیف خویش را  شوند یمقانون آگاه 

، زیرا در این مورد یک اصل کلی مهم حقوقی وجود دارد که تصریح اند بوده خبر یبقانون 

 .04شود ینم از قانون عذر پنداشته یخبر یب: دارد یم

قانون طرز نشر  3 ۀمادرسمی در افغانستان است ) ۀدیجر ازیامت صاحبوزارت عدلیه 

امور که یکی از ادارات اجرایی ریاست جمهوری است، مکلف است اسناد  ۀاداراسناد تقنینی(. 

و طی  هیطرز تهمقرره  4 ۀفقر 43 ٔ  مادهتقنینی را غرض نشر به وزارت عدلیه بفرستد. 

که  امور مکلف است سند تقنینی را ۀادار» :دینما یمحکم  باره نیدرامراحل اسناد تقنینی 

طرف شورای وزیران با شورای ملی تصویب و یا تصدیق گردد حسب احوال بعد از منظوری یا 

 .رساند یمرسمی به نشر  ۀدیجرغرض نشر در  جمهور رئیستوشیح 

در مورد ظرف زمانی که در آن باید اسناد تقنینی نشر شوند، قوانین افغانستان 

ساعت  72مثال جمهوری اسالمی ایران این مدت  یا گونه به ها نظام. در برخی اند مسکوت

مصوبات » :دارد یممقرر  14/8/1370اول قانون مدنی ایران اصالحی مورخ  ۀماداست. 

ابالغ  جمهور رئیسپس از طی مراحل قانون به  یپرس همه ۀجینتمجلس شورای اسالمی و 

ابالغ نماید و دستور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان  جمهور رئیس. شود یم

ساعت پس از ابالغ آن  72است ظرف مدت  موظفانتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی 

                                                           
قانون اساسي در این مورد تصریح  ۵6 ٔ  ماده. این اصل با توجه به اهمیت آن در قانون اساسي نیز پیش بیني شده است. ۵4

پیروی از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است. بي » که: دارد يم

 .«.شود ينمخبری از احکام قانون عذر دانسته 
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در صورت استنکاف » :دارد یمنیز مقرر  14/8/1370تبصره الحاقی متن «. منتشر نماید.

از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای  جمهور رئیس

 «.ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 72است ظرف مدت  موظفمی روزنامه رسمی اسال

اسناد » قانون طرز نشر اسناد دولت تقنینی جمهوری اسالمی افغانستان: 0 ۀمادطبق 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان که  یها هیاعالم -1: گردد یمرسمی نشر  ۀدیجرذیل در 

و  ها فرمان -2ایجاب اطالع عامه را نماید، قوانین، مصوبات و سایر اسناد تقنینی پارلمان؛ 

 -3سایر اسناد تقنینی دولت جمهوری اسالمی افغانستان که ماهیت تقنینی داشته باشند،؛ 

قراردادها،  -4داشته باشند؛ و مصوبات شورای وزیران که ماهیت تقنینی  ها اساسنامهمقررات، 

که از جانب دولت جمهوری اسالمی افغانستان  یا المللی بین یها مقاوله، و ها نامه موافقت

که مطابق حکم قانون،  یا ینیتقناسناد  -0؛ ها آنتصویب  ۀدربار ها فرمانو  گردد یمامضاء 

که نشر آن  یا ینیتقنسایر موضوعات  -9ستره محکمه صالحیت تصویب آن را داشته باشد؛ 

قوانین افغانستان به «. موجب حُکم قانون الزم بوده و عالیم تجارتی محاکم و اعالنات ثبت.

. بنابرین، طرح قانون نیز به دو زبان تهیه و شود یمهر دو زبان ملی )دری و پشتو( منتشر 

 .شود یمنشر 

است که در  شده گرفتهنفذ  ۀشیر. انفاذ از رسد یمبعد از مرحله نشر مرحله انفاذ قانون فرا 

ماده نهم قانون طرز نشر اسناد تقنینی  .00لغت معنی اجرا کردن و انجام دادن فرمان است

را وضع  یا قاعدهشدن قوانین  االجرا الزمدولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ و 

در  نکهیاگر ، مگردد یمنشر در جریده رسمی نافذ  خیتارکرده است که طبق آن اسناد از 

که در تعدادی از  است یحالباشد، و این در  شده ینیب شیپخود اسناد تقنینی طور دیگری 

بعد از تاریخ توشیح نافذ است، دلیل این  ماه کیقوانین نگاشته شده است که این قانون 

که تا مدت یک ماه تمام اتباع افغانستان از این قانون آگاهی پیدا  تواند یممساله این بوده 

 کنند، مگر اینکه انفاذ قانون نیاز به استعجالیت داشته باشد.

                                                           
 .746، ص 1 جحقوق خصوصي،  ٔ  دانشنامه. مسعود انصاری و محمد علي طاهری، ۵۵
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 تعدیل در مجریه ۀقو دخالت سوم: گفتار

حساس و پیچیده است  مسائل یا جملهتعدیل قوانین عادی همانند سایر مراحل یکی از 

تا تعدیل قانون  رسد یم به نظرروی آن بحث کردیم. در این گفتار ضروری  لیتفص بهکه قبالً 

قرار دهیم. در افغانستان تعدیل قوانین  موردبحثمجریه را در این فرایند ۀ قوعادی و دخالت 

 .ردیگ یمعادی به دو شیوه صورت 

 طرح تعدیل از طریق پارلمان الف:

را به دوش دارد، از صالحیت  گذاری ونقانپارلمان وظیفه اساسی و عمده  که یآنجائاز 

است. هرگاه نمایندگان مجلس خواستار تعدیل در هر  برخوردارعام و تام تعدیل قوانین نیز 

، ندینما یمیک از قوانین عادی شوند، پیشنهاد تعدیل را در جلسه عمومی مطرح 

طرح  موظفتعدیل را مورد تائید قرارداد، بعداً کمیسیون  شنهادیپمجلس  که یدرصورت

گانه  18 یها گروه. طرح پیشنهادی نخست باید توسط دینما یمپیشنهادی قانون را تهیه 

ولسی  یها ونیسیکمنظرات در  ارائهولسی جرگه مورد تائید قرار گیرد، بعد از تائیدی و 

این  که یدرصورت. شود یمگذاشته  یریگ یرأجرگه، طرح شامل آجندای مجلس شده و به 

جرگه مورد تائید قرار گرفت همانند سایر قوانین فرایند عادی را طی طرح توسط ولسی 

. فرایند تعدیل در مشرانو جرگه همانند ولسی شود یمنموده و به مشرانو جرگه فرستاده 

 جمهور رئیسطرح تعدیلی پارلمان غرض توشیح به  مجلسانو بعد از تائیدی  استجرگه 

. از شود یمذ را سپری نموده و تعدیالت نهایی ، که بعداً مراحل نشر و انفاشود یمارسال 

موضع پارلمان در خصوص تعدیل از حوصله بحث ما خارج است از تفصیل بیشتر  که یآنجائ

 .میکن یمدر این مورد خودداری 

 طرح تعدیل از طریق حکومت ب: 

 نکهیامجری قانون است و دقیقاً مواردی را که قانون خالء دارد و یا  که یآنجائحکومت از 

تطبیق آن در عمل دشوار است و یا هم در ساحاتی که نیاز به تغیر دانسته شده و قوانین 

پاسخگوی آن باشد تعدیالت پیشنهادی خویش را ارائه نماید. حکومت در  تواند ینمنافذ 

دارد، هرچند فرایند این پیشنهاد  تر گشادهپیشنهاد طرح تعدیل نسبت به ولسی جرگه دست 
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انی با وضع قانون دارد. اما، فرایند تعدیل و تعدیالت پیشنهادی حکومت فراو یها شباهت

حد مداخله  تا چه گذاری قانونمجریه در  ۀقوبرای تعدیل قوانین بیانگر این است، که 

و امتیاز گیری نیاز بوده در این  یینما قدرتمجریه برای  ۀقوو عمالً هم هر آنچه  دینما یم

مربوطه یا  ۀادارتعدیالت پیشنهادی حکومت نخست توسط  فرایند مداخله نموده است.

بیشتر دارد فرض مثال طرح تعدیل قانون  سروکارکه با قانون عادی  یا ادارههر  گرید عبارت به

جنگالت، به اساس پیشنهاد اداره جنگالت نخست غرض تائیدی از طریق مقامات مربوطه به 

را منظور نمود، طرح پیشنهادی به کمیته کابینه طرح  نکهیبعدازا. ردیگ یمکابینه صورت 

، کمیته قوانین شورای وزیران در هماهنگی مشترک با شود یمقوانین شورای وزیران ارجاع 

و دوباره این طرح از طریق وزارت امور  سازد یمریاست تقنین وزارت عدلیه طرح را نهایی 

کابینه مورد تائید قرار طرح نهایی توسط  که یزمان. شود یمپارلمانی غرض تائیدی ارسال 

که  گردد یم ارائهگرفت، این طرح از طریق وزارت عدلیه و وزارت امور پارلمانی به مجلس 

قرار گرفت. یکی از مباحث عمده دیگر هم در  موردبحثطی مراحل بعدی در مجلس قبالً 

که  که تعدیالت پیشنهادی بعد از طی مراحل شود یماین خصوص قابل غور است، بعضاً واقع 

ارائه شد ممکن است که پارلمان در تعطیالت باشد، در این صورت تعدیالت پیشنهادی 

و  شود یمحکومت از مجاری که تذکر رفت به مقام ریاست جمهوری غرض توشیح فرستاده 

که بحث مفصلی  شود یم اعمال قابلتعدیالت پیشنهادی حکومت در قالب فرمان تقنینی 

 عدی خواهیم داشت.روی فرمان تقنینی در مباحث ب

مستقیم در عرصه وضع و تعدیل قوانین عادی  صورت بهمجریه  ۀقوچنانچه بیان شد، 

فرمان تقنینی در قانون اساسی افغانستان و آنچه بسیار  ینیب شیپ، بازدارددست بسیار 

مداخله  تینها یب گذاری قانونو حکومت در راستای  جمهور رئیسکه  است نیااهمیت دارد 

 گذاری قانونکه در مواقع که نیاز مبرم برای  است نیاگرا پنداشته شده. حسن این مساله در 

حکومت با استفاده از این صالحیت  برد یمفوری وجود دارد و مجلس در تعطیالت بسر 

این مساله بنا بر  حال نیدرعخالء عدم موجودیت قانون را تکمیل نماید ولی  تواند یمخویش 

 ها فرمانک میکانیزم دقیق بعد از انفاذ، هرچند در قانون اساسی تذکر رفته که باید نبود ی

مجلس به کار خویش آغاز کرد، شامل آجندا شود، اما اینکه  نکهیبعدازاتقنینی در یکماه 
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از اسناد تقنینی  کی چیهچقدر زمان مجلس نیاز دارد تا این فرمان را تائید و یا رد کند در 

است و نمونه بارز این مساله هم قانون منع خشونت علیه زنان است که  نشده انیبافغانستان 

در مجلس مورد  گذرد یمچندین سال از آن  که اکنونتوسط یک فرمان تقنینی نافذ شد و 

 حقوقی قابل بحث است. ازلحاظتائید و یا رد قرار نگرفت، و سرنوشت این قانون تا هنوز 

 یریگ جهینت

مستقیم در عرصه وضع و تعدیل قوانین  صورت بهمجریه ۀ قوگفت که  توان یم جهیدرنت

فرمان تقنینی در قانون اساسی افغانستان و آنچه  ینیب شیپ، داردز باعادی دست بسیار 

 تینها یب گذاری قانونو حکومت در راستای  جمهور رئیسکه  است نیابسیار اهمیت دارد 

که در مواقع که نیاز مبرم برای  است نیار مداخله گرا پنداشته شده. حسن این مساله د

حکومت با استفاده از این  برد یمفوری وجود دارد و مجلس در تعطیالت بسر  گذاری قانون

این  حال نیدرعخالء عدم موجودیت قانون را تکمیل نماید ولی  تواند یمصالحیت خویش 

مساله بنا بر نبود یک میکانیزم دقیق بعد از انفاذ، هرچند در قانون اساسی تذکر رفته که باید 

مجلس به کار خویش آغاز کرد، شامل آجندا شود، اما  نکهیبعدازا ماه کیتقنینی در  ها فرمان

سناد از ا کی چیهاینکه چقدر زمان مجلس نیاز دارد تا این فرمان را تائید و یا رد کند در 

است و نمونه بارز این مساله هم قانون منع خشونت علیه زنان  نشده انیبتقنینی افغانستان 

در  گذرد یمچندین سال از آن  که اکنوناست که توسط یک فرمان تقنینی نافذ شد و 

حقوقی  ازلحاظمجلس مورد تائید و یا رد قرار نگرفت، و سرنوشت این قانون تا هنوز 

 .است بحث قابل

و به دلیل درک  سو کیاز  مجربمجریه به دلیل داشتن افراد متخصص و  ۀقو

اجرایی قوانین و مصوبات را دارد و  تیمسئولکه همواره  ۀقو عنوان بهجامعه  یها یازمندین

همواره در تماس مستقیم و ناگسستنی با مردم است، بیشتر در این زمینه فعال است، و 

اسناد تقنینی در  ۀهمنقش اساسی و اصلی را در تهیه  درواقعمجریه  ۀقوگفت که  توان یم

وظیفه اساسی  گذاری قانون ۀقومقننه منحیث  ۀقوافغانستان دارا است، این در حالی است که 

مصروفیت های کاری  سو کیو خطیر تصویب همه قوانین را بدوش دارد، اما از لحاظ اینکه از 

شده  باعثمقننه  ۀقوص و تجربه کافی در کسترده است و سوی دیگر تخص تینها یب ۀقواین 
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است تا حکومت نقش اساسی و کلیدی را در این راستا بازی کند و ابتکار عمل را به خود 

ساختار و شکل یک مسوده تقنینی باید در نظر گرفته  یچگونگمواردی که در  ۀهم بگیرد.

فعال  یها خانهرت ریاست تقنین وزارت عدلیه که جز حکومت و یکی از وزا واسطه بهشود، 

است که در بسیاری از موارد  ذکر انیشا. ردیپذ یمصورت  استمجریه در این خصوص  ۀقو

 گذاری قانونمقننه که صالحیت مستقیم و مستقل بر امر  ۀقوکه توسط  ییدهایتسو حتی

حقوقی  -و تحقیقات علمی گذاری قانوندارد توسط وزارت عدلیه خاصتاً انیستیتوت امور 

. و منطق این امر نیز به لحاظ مسلکی بودن و متخصصی بودن اعضای این شود یمانجام 

 تنها نهتذکر داده شد،  که چنان آن گذاری قانون، زیرا امر دیآ یمانیستیتوت بجا و وارد به نظر 

به دانش حقوقی الزم بل به تخصص و فن نیز ضرورت دارد، و این امر را در دولت افغانستان 

 یدائمکمیته  هرچندصرف در چوکات وزارت عدلیه دریافت،  توان یمتخصصی  صورت به

که مسوده  شود یمزمانی آغاز  ها آن، اما مداخله کند یمشورای وزیران هم در این امر مداخله 

غرض تائید به شورای وزیران  که یزماناست و سپس  شده هیتهابتدا توسط وزارت عدلیه 

را دارد،  وضع مقررات قوه مجریه صالحیت  نکهیا .ردیگ یمقرار  یموردبررس شود یمفرستاده 

هرگز به این معنا نیست که این امر ماهیتاً اجرایی نیز باشد. بلکه فرض بر این است که 

و دالیل فنی صالحیت وضع مقرره و  ها ضرورتو  ها مصلحتتنها با توجه به برخی  گذار قانون

عنای عدول از صالحیت تقنینی مجلس الیحه را تفویض نموده است و این امر هرگز به م

قوه مجریه  ینیتقنکه احکام  استنیست. اما آنچه در مورد مهم است، رعایت این مطلب 

 نباید مغایر با احکام قانون اساسی، قوانین و اسناد باالتر باشد.
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 مروری بر تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی ایران 

 محمد نادر هوتک

 چکیده

اصالح حقوق  منظور بهمفید  یها حل راهاهداف حقوق خارجی اقتباس  نیتر مهمیکی از 

 داخلی است. 

دهرد کره تعلیرق     نظر اجمالی بر نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون ایرران نشران مری   

و از نروع سراده و    شده ینیب شیپ 1304اجرای مجازات اولین بار در قانون مجازات عمومی 

به تعلیق مراقبتی تعرویض شرده   1391محدود بود و در سال  جرائمارفاقی و به معدودی از 

از  1392شرد و قرانون    تعزیری می جرائممشمول کلیه  1370و در قانون مجازات اسالمی 

کند که منطبق با اصل تفرید قضرایی و فلسرفه    هر دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی تأسی می

مجازات را منوط به شررایط   تعلیق اجرای 1392و همچنان قانون  است یشناس جرمعلمی 

مقرر برای تعویق صدور حکم دانسته که تأسیس حقوقی جدید در نظام جمهوری اسرالمی  

 است که در قوانین گذشته سابقه ندارد.  

گرایی کیفری و  ناشی از سیاست عوام 1392و  1370التعلیق در قوانین  ممنوع جرائمو 

مکترب تحققری ر اثبراتی حقروق جرزا        و یشناسر  جرمعلمی  شده قبولبا اصول  نتیمبادر 

خواهد بود. دیگر اینکه نهادهای تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط 

قاطی شده است و تعلیق قسمی مجرازات و تعلیرق مجرازات پرس از      باهم 1392در قانون 
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خرالف فلسرفه تعلیرق مجرازات      1392صدور حکم مجازات و اجرای قسمی آن  در قرانون  

 شود.  ی میتلق

چنانچه با هر تدبیر منطقی و سیاست جنایی مدبرانره و درسرت تعرداد    »خالصه اینکه 

های کیفری با رعایت همه اصول و قواعد انسانی تقلیل یابد و افراد کمترر در چرخره    پرونده

قضایی قرار بگیرند مفید و مناسب خواهد بود و لیکن باید، به حقوق جامعره و نیرز حقروق    

 09«.جه شوددیده تو بزه

تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق ساده، تعلیق  واژگان کلیدی:

 مراقبتی، تعلیق قسمی مجازات و تعلیق کامل مجازات. 

 مقدمه

مقایسره حقروق کشرورها و     منظرور  بهحقوق تطبیقی شیوه علمی است که  که ییازآنجا

هرای   هردف  نیتر مهمیکی از  اضافه بهرود.  تعیین نقاط مشترک و امتیازهای آنان به کار می

مفیرد و اصرالح وضرع حقروق داخلری اسرت. هرچنرد         یهرا  حل راهحقوق تطبیقی اقتباس 

های حقوق عمومی و خصوصری امکران دارد. چرون     استفاده از روش تطبیقی در تمام شعبه

شمارند و کمترر   قواعد حقوق جزا را ضامن حاکمیت خود می ژهیو بهها حقوق عمومی  دولت

زمامرداران   نیبراوجودا طرفانره بررسری کننرد.     کشورهای دیگرر را بری   یها حل راه ضرندحا

انرد. تحرول قرانون ماننرد عررف و رویره قضرایی         کشورها از دیرزمان متوجه فواید آن بروده 

به خاطر حفظ نظم و مصرالح عمرومی،    گذار قانونگیرد، گاه  صورت نمی یکند بهو  جیتدر به

تغییر دهد، ولی چون این تحول ناگهانی برا عرادات و رسروم     باره کیای را  ناچار است قاعده

گیرد و او ناگزیر است کره بررای    مردم مخالف است، اقدام او همیشه مورد نکوهش قرار می

وسریله دفراع    نیتر مهمتر و مفیدتر است.  توجیه کار خود ثابت کند که قاعده جدید معقول

انرد و نترایج    هایی است که دیگرران از اجررای آن داشرته    از چنین ابتکاری استناد به تجربه

 مفیدی است که آن قاعده در کشور دیگر به بار آورده است. 
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یا اینکه اثر محیط و عوامل تاریخی و اقتصرادی و سیاسری را در ایجراد قواعرد حقروقی      

کره تمردن    هرا  آن خصروص  بره هرا و   همه ملت یها یازمندینتوان انکار کرد ولی چون  نمی

تروان اصرول مشرترک     شباهت زیاد دارند با استفاده از روش تطبیقی مری  باهممشابه دارند 

 07را به دست آورد. ها حقاین 

دهرد و نیرز    را تشرکیل مری   آنحقوقی ایران که قواعد مذهبی اسالم مبنای اصلی  نظام

هنگ و تاریخ و خطه مشترک با ما است، نظر بر آن دارای نژاد، لسان، رسوم و عنعنات و فر

در حقوق آن کشور داشته باشیم.  در ایرن مقالره   « تعلیق اجرای مجازات»شد تا مروری بر 

های عرفی و در مبحرث دوم شررایط    های شرعی و مجازت به ترتیب در مبحث اول مجازات

ر قانون ایران بره شررح   تعلیق اجرای مجازات و در مبحث سوم آثار تعلیق اجرای مجازات د

 گیرد. و بررسی قرار می موردبحثزیر 

 های شرعي و عرفي )مشمول تعلیق( مبحث اول ـ مجازات

هرای عرفری    هرای شررعی و مجرازات    در غالب کشورهای اسالمی، مجازات را به مجازات

 اند.  بندی کرده طبقه

 تعلیق( رقابلیغهای شرعي ) گفتار اول ـ مجازات

اند که فقهرای اسرالم    هایی های شرعی مجازات منظور از مجازاتهای شرعي:  مجازات

بنردی معمرول فقهرا از     . تقسریم انرد  بررده  نامعقوبات شرعی  عنوان به ها آندر فقه جزایی از 

هرا را بره    شرعی در کتب فقهی بر اساس نوع مجازات است و بر این اسراس مجرازات   جرائم

 اند.   بندی کرده چهار طبقه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات طبقه

 حدود ـ اول جزء

حدود جمع حد است، و در لغت به دو مفهوم آمده است. یکی به معنای فاصله افگندن 

 .  ندیگو یمبین دو شئ و مرز بین اشیاء را حد 
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معنای دیگر حد منع و جلوگیری کردن است. و حد در اصطالح فقره از همرین مبنرای    

را  هرا  آنهای معینی است که شرارع مقردس    منع و جلوگیری ریشه گرفته و شامل مجازات

های معینی بیان کرده است و محکمه حق دخرل و تصررف در آن را نردارد.     در مقابل جرم

اسرت و محکمره    شده نییتعضربه تازیانه  صد کیه مثالً در قرآن کریم حد زنای غیر محصن

 08تواند آن را کم و یا زیاد کند. نمی

 قصاص ـ دوم جزء

به معنی پیروی کردن از « قَصَ اثره»مشتق شده است. « قَصَ»قصاص به کسر قاف از »

کنرد ترا کراری ماننرد کراری قاترل        اثر است. چون قصاص کننده اثر فاعل قتل را دنبال می

مفهوم فقهی و اصطالحی قصاص عبارت است از اینکره مرتکرب قترل یرا سرایر      انجام دهد. 

 «09ارتکابی به مجازات برسانند. جرائمجراحات عمدی را مانند 

غلبره   هرا  آنالعبردی   مستوجب قصاص شامل صدمات بدنی عمدی که جنبه حق جرائم

داشته و در صورت وجود شرایط خاص مجرم حسب مورد به قصاص جرح، عضرو یرا نفرس    

 گردد.   محکوم می

 دیات ـ سوم جزء

در مورد دیره مقردر و    1/2/1392قانون مجازات اسالمی ایران مصوب  449و  448مواد

 چنین مشعر است:  آرش

نایت غیرعمردی  : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب ج448ماده 

بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمردی در مرواردی کره بره هرر جهتری قصراص نردارد         

 است.  مقررشده

، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگراه  آرش: 449ماده 

علیه و میزان خسارت وارده با در  با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنی

 کند.   ر گرفتن دیه مقدر با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین مینظ
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است و در بخش از صردمات   یرعمدیغمستوجب دیه، شامل کلیه صدمات بدنی  جرائم

بدنی عمدی نیز که شرایط قصاص متعذر گردد یا به دلیل گذشت مدعی خصوصی قصاص 

 شود. منتفی شود، دیه جایگزین قصاص می

 های عرفي )مشمول تعلیق( تعزیرات و مجازاتگفتار دوم ـ 

 تعزیرات ـ اول جزء

بره معنری   « عَزَرَ»تعزیر از ماده  ازجملهاست.  ذکرشدهبرای تعزیر در لغت معانی متعدد 

 مالمت و سرزنش، ادب کردن و تأدیب، منع و جلوگیری کردن آمده است. 

هایی است  تعزیر در حقوق مجازات اسالمی دارای مفهوم گسترده است و شامل مجازات

به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه در شرع تعیین نشرده و بره    ها آنکه کمیت و کیفیت 

در شررع   جررائم است، مشروط برر اینکره بررای آن     واگذارشدهاختیار قاضی یا حاکم شرع 

ل انواع مجازات حبس، جزای نقدی و شالق مادون حد حدی تعیین نشده باشد، تعزیر شام

  90.است

مشمول مجازات تعزیری احصاء نشده و میزان و نوع  جرائمبه نظر مشهور فقها، تعداد »

 91است. واگذارشدهمجازات آن به عهده حاکم شرع 

 عرفي های مجازات ـ دوم جزء

 موردتوجهشود که در قوانین جزایی عرفی  هایی گفته می : به مجازاتهای عرفی مجازات

تروان   عرفری را ذیرالً مری    یهرا  مجرازات اسرت.   قرارگرفتره کشورهای مختلف  گذاران قانون

 کرد. یبند طبقه

 ای و قباحتي )خالفي(  های جنایي، جنحه الف ـ مجازات

 1810قرانون   ژهیر و بره با الهام از قروانین خرارجی    1304قانون مجازات عمومی مصوب 

را به چهار درجه جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خرالف   جرائمفرانسه )کود ناپلئون( 
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اصالح شد و به سه درجه جنایت، جنحه و  1303های  تقسیم کرده بود. این قانون در سال

 خالف تقلیل یافت.  

 مجازات مذکور مشمول اعدام، حبس و جزای نقدی بود. 

 اصلي، تبعي و تکمیليهای  ب ـ مجازات

پس از پیروزی انقالب اسالمی جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد، اصرل  

کلیره قروانین   »گوید:  چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در باب قوانین چنین می

، هرا  نیر او مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسری و غیرر   

قانون مجرازات عمرومی سرابق برا تصرویب       جهیدرنت« به اساس موازین اسالمی باشد... باید

هرای   ( این قانون مجازات12نسخ گردید. طبق ماده ) 1370قانون مجازات اسالمی مصوب 

هرای   مجرازات  -0تعزیررات و   -4دیرات   -3قصراص   -2حردود   -1مقرر پنج قسرم اسرت:   

 92فقها و موازین اسالمی صورت گرفته است.بندی بر اساس نظر  بازدارنده؛ این تقسیم

مجازات بازدارنده را چنین تعریف کرده اسرت:   1370( قانون مجازات اسالمی 17ماده )

حفرظ نظرم و    منظرور  بره مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طررف حکومرت   »

از « گرردد.  مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می

قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و 

 اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

الذکر از استعمال کلمات مجازات تبعی و تکمیلری   شود ماده فوق طوری که مالحظه می

که اصطالحات حقوقی عرفی غربی است احترراز نمروده و عروض آن از اصرطالح مجرازات      

کند؛ اما رنگ شرعی دارد، منتها  بازدارنده استفاده نموده است که همان مفاهیم را افاده می

 مجرازات هرای مترذکر زیرر عنروان      جرازات تکمیلی و تدابیر امنیتی است که بدین ترتیب م

هرای   مجرازات  1/4/1392قاطی شده است. قانون مجازات اسرالمی مصروب    باهمبازدارنده 

های بازدارنرده   اصلی را به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم کرده است و تعزیرات و مجازات

د و احکرام آن  را زیر عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بدون اصالح و تعدیل در موا

انتقرال داده اسرت. از بررسری قرانون مزبرور چنرین مسرتفاد         1392عیناً در قانون جدیرد  
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تفراوت فراحش    براهم الواقع تعزیر و مجازات بازدارنده مترادف هرم بروده و    گردد که فی می

 ندارند. 

قرانون بردون    حکم به هیعل محکومهایی است که باالی  مجازات های تبعي: مجازات -1

 گردد.   حکم محکمه تصریح شود، تطبیق میاینکه در 

مجازات تبعی را محرومیرت   1/2/1392( قانون مجازات اسالمی ایران مصوب 20ماده )

 است. برشمردهقانون مزبور حقوق اجتماعی را  29از حقوق اجتماعی دانسته و ماده 

شود که برا مجرازات    مجازات تکمیلی به مجازاتی گفته می های تکمیلي: مجازات -3

باشد، مجازات تکمیلی  اجرا قابلگردد و باید در حکم محکومیت قید شود تا  اصلی جمع می

قاضی را در تحمیل مجازات خاص عالوه  گذار قانونکند که  تنها در موردی مصداق پیدا می

 های اصلی دارای اختیار دانسته باشد. بر مجازات یا مجازات

هرای تکمیلری را    مجرازات  1/2/1392( قانون جدید مجازات اسالمی مصروب  23ماده )

 است. برشمرده

 ج ـ اقدامات تأمیني )تدابیر امنیتي(

گوینرد؛ مراده اول قرانون اقردامات ترأمینی       که به آن تدابیر احترازی و وقایوی نیز می»

اقردامات ترأمینی   »اقردامات ترأمینی را چنرین تعریرف کررده اسرت:        1339ایران مصروب  

از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم )جنحه یرا جنایرت( در مرورد     اند عبارت

مطابق قسمت اخیرر ایرن مراده صردور حکرم اقردامات       « کند. مجرمین خطرناک اتخاذ می

  93تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

سابقه محکومیت قطعی برا لحراظ   شود که  اقدامات تأمینی در مورد مجرمین اعمال می

های مشرمول قروانین حردود،     تکرار جرم تعزیری و یا بازدارنده داشته باشد، بناءً محکومیت

 آن خارج است.  ۀریداقصاص و دیات از 
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زا و ترأثیر آن در یرک فررد     اشتراک عوامل جرم براثرحالت خطرناک: حالتی است که »

 شرده  رفتره یپذتعریرف در اکثرر قروانین اروپرایی     کشاند. این  معین او را به ارتکاب جرم می

 « 94است.

 عرفي یها مجازات و شرعي یها مجازات میان افتراق وجوه ـ سوم جزء

است کره   ها آنوضع  منشأدرجه نخست مبنای تفکیک دو نوع مجازات مذکور به » -1

 یهرا  مجرازات است و در  فقهامنابع شرعی و آرای  ها آنوضع  منشأشرعی  یها مجازاتدر 

 است. یگذار قانونمنابع عرفی و مجالس  ها آنوضع  منشأعرفی 

 یهرا  مجرازات در ثابرت برودن    تروان  یمرا  ها مجازاتوجه افتراق دیگر بین این نوع  -2

 دانست. ها آنشرعی و محدودیت عمل مراجع قضایی در افزایش و کاهش و یا تغییر 

و تخفیرف و تشردید   قابل تذکر است که احکامی چون تعلیق مجازات، آزادی مشرروط  

 یاسرتثنا  بره مجازات و فردی کردن مجازات برا محردودیتی کره بررای قاضری وجرود دارد       

های شرعی ثابت و منصوص نظیر حدود، قصاص و دیات مجرال عمرل    تعزیرات، در مجازات

 «90نخواهند داشت.

قررانون مجررازات اسررالمی ایررران محصررول کوششرری اسررت در ترکیررب و تلفیررق نظررام  

لقب گرفتره و اکنرون   « عرفی»هایی که در سنت فقه اسالمی  و مجازات های شرعی مجازات

در  شرده  ینیب شیپ جرائمگیرد. طوری که بسیاری از  قرار می موردقبولزیر عنوان تعزیرات 

در قانون مجازات اسرالمی زیرر عنروان تعزیررات مرورد       1302قانون مجازات عمومی سال 

به خاطر تبعیت از حکرم شررعی    گذار قانون جرائماست. در بسیاری از این  قرارگرفتهحکم 

ضربه شرالق( بیشرتر باشرد، مررتکبین را بره       80که مجازات تعزیر نباید از حداقل شرعی )

   99کند. های عرفی دیگر محکوم می ضربه گاه همراه به مجازات 74مجازات شالق تا 
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 .418ص  پیشین، ،هوشنگ شامبیاتي.  
6۵

 .30ي، پیشین، ص محمد محسن رهام.  
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دانشگاه  يارشد، حقوق جزا و جرم شناس يدوره کارشناس «یفریتحوالت ک خیتار» يدرس رتیتقر ،فرد گانیشا دیمج.  

 .1393واحد افغانستان،  ياسالم یآزاد
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مبنرای عرفری    های تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتری کرامالً   همچنان مجازات

   97.اند شده درجدارند که در قانون مجازات اسالمی جابجا و 

نتیجه اینکه قانون مجازات اسالمی ایران ممزوجی از قوانین شرعی و عرفی است که برا  

 موازین شرعی چندان منافات ندارد.  

 مبحث دوم ر شرایط تعلیق اجرای مجازات

 :برشمردتوان شرایط ذیل را  رای مجازات میبا توجه به قوانین جزایی ایران برای تعلیق اج

 شرایط راجع به طبیعت مجازات؛ -1

 شرایط راجع به گذشته محکوم؛ -2

 ارتکابی؛ جرائمشرایط راجع به  -3

 شرایط راجع به آینده محکوم. -4

 گفتار اول ـ شرایط تعلیق راجع به طبیعت مجازات

  مجازات اجرای تعلیق ـ اول جزء

 1304در نظام حقوقی ایران اولین بار تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات عمرومی  

شرد،   هرا مری   و از نوع ساده و ارفاقی بود و فقط شامل برخری از محکومیرت   شده ینیب شیپ

 1370به تعلیق مراقبتی تعویض شده و در قانون مجازات اسرالمی   1391باالخره در سال 

هرای تعزیرری و    قسرمتی از مجرازات در تمرام محکومیرت     تعلیق مراقبتی شرامل تمرام یرا   

شد که محکمه با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور صرالحیت داشرت آن    بازدارنده می

 را از دو تا پنج سال معلق نماید.  

در کلیره  »دارد:  در این مورد چنین مقررر مری   1370( قانون مجازات اسالمی 20ماده )

تواند اجرای تمام یا قسرمتی از مجرازات را برا     رنده حاکم میهای تعزیری و بازدا محکومیت

 «رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

چنین قیردی وجرود    1391و قانون سال  1349در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 

 توانست قسمتی از مجازات را تعلیق نماید.   نداشت به این معنی که محکمه نمی

                                                           
67
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 1392االجرا شدن قانون مجازات اسرالمی   با الزم 1370مجازات اسالمی باالخره قانون 

 49اصالح و احکام مربوط به تعلیق اجرای مجازات تغییر اساسی و ماهوی پیدا کررد. مراده   

توانرد   تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه مری  جرائمدر »دارد:  قانون مزبور چنین اظهار می

در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجرازات را  

از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام جزایی نیرز پرس از اجررای    

علیق نماید. همچنین حکم قطعی تقاضای ت صادرکنندهتواند از دادگاه  مجازات می سوم کی

مجرازات در صرورت دارا برودن شررایط قرانونی از       سروم  کیتواند پس از تحمل  محکوم می

 «  طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام جزایی تقاضای تعلیق نماید.

گردد اوالً در قرانون جدیرد حرداکثر تعلیرق اجررای مجرازات در        طوری که مالحظه می

 1392قرانون مجرازات اسرالمی     19اسرت و مراده    شده ینیب شیپتعزیری درجه سه  جرائم

تعزیری درجه سه را مشمول حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بریش از   جرائم

داند که از این لحاظ قرانون   ریال می ونیلیمریال تا پانصد و پنجاه  ونیلیمسیصد و شصت 

بهترر   مراتب بهشد  ی میهای تعزیر ایران که شامل کلیه محکومیت 1370مجازات اسالمی 

 یشناسر  جررم به نفع محکوم و مطابق به فلسرفه و اصرول    1392از قانون مجازات اسالمی 

 است. 

هرچند که منطقاً و مخصوصاً اگر هدف اصلی نظام جزایی اصالح حال مجرم و دفاع »

، شد قائلفرق  شده ینیب شیپهای  ارتکابی و مجازات جرائماجتماعی باشد، نباید میان نوع 

مطلب اصلی در تعلیق اجرای مجازات این است که مرتکب عمل مجرمانه قابلیت  چراکه

تواند در  ورود مجدد به زندگی اجتماعی را بدون تحمل مجازات داشته باشد و این امر می

 قائلمحدودیتی در این زمینه  گذار قانونها صادق باشد، با این وصف  و مجازات جرائمانواع 

دفاع اجتماعی ایجاب کند یعنی فرض آن رود که مرتکب جرم در  جاهرکشده است. ولی 

شود از تعلیق اجرای مجازات جلوگیری خواهد شد.  دوران تعلیق مرتکب جرم جدیدی می

کند،  کند اگر محکمه متهمی را به حبس نسبتاً طوالنی محکوم می فرض می گذار قانون

ارتکاب جرم طوری  واحوال اوضاعو  شود که اندازه مسؤولیت جزایی او و شرایط معلوم می

 گذار قانوناش اجرا شود یا  است که نباید مقررات ارفاق آمیز تعلیق اجرای مجازات درباره
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مخالف مصالح عمومی تلقی کرده که محکومیت به خاطر این نوع  چنان آنجرم ارتکابی را 

 « 98داند. را غیرقابل تعلیق می جرائم

مجازات اسالمی هر دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی  1392ثانیاً در قانون جدید 

این قانون مشعر است )تعلیق مجازات با رعایت  48است، طوری که ماده  شده بینی پیش

ساده یا مراقبتی باشد.( که از این  طور بهمقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است 

سابقه ایران بهتر است. زیرا این امر منطبق با اصل فردی  لحاظ این قانون نسبت به قوانین

مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی حقوق جزا و  شده پذیرفتهکردن مجازات که یکی از اصول 

 ، خواهد بود. است شناسی جرم

با صدور  زمان همتعلیق اجرای مجازات را  1370همچنان قانون مجازات اسالمی  ثالثاً

عالوه بر صدور  1392قانون مجازات اسالمی  که یدرحالبودند،  حکم محکومیت مقید کرده

صدور حکم  از بعدبا صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق  زمان همقرار تعلیق 

خالف رویه معمول تعلیق اجرای  ها آنمحکومیت را نیز جایز دانسته، بلکه مضاف بر 

جزایی نیز اجازه داده که پس  مجازات در سایر کشورها به سارنوال یا قاضی اجرای احکام

حکم قطعی تقاضای تعلیق  صادرکنندهتوانند از محکمه  مجازات می سوم کیاز اجرای 

مجازات در صورت دارا بودن  سوم کیتواند پس از تحمل  نمایند. مزید بر آن محکوم نیز می

  99.شرایط قانونی از طریق سارنوال یا قاضی اجرای احکام جزایی تقاضای تعلیق نماید

تواند  محکمه می 1394و  1370قوانین مجازات اسالمی  موجب بهبه همین ترتیب 

تمام یا قسمتی از مجازات محکوم را تعلیق نماید که این امر با فلسفه تعلیق اجرای 

مجازات منافات دارد و قابل انتقاد است و چنین اختیاری با مبنا و غرض تعلیق مباینت 

ت مجرم و ترس از اجرای مجازات دارد. زیرا اصوالً منطق تعلیق اجرای مجازات عدم مجازا

است. یعنی فلسفه تعلیق بر مبنای عدم مجازات مطلق قرار دارد و هرگاه ما قسمتی از 

رسیم؛ زیرا هدف از تعلیق اجرای مجازات  مجازات را معلق کنیم، بر چنین هدفی نمی

که ایجاد انگیزه راستکاری در محکوم علیه و تقویه روحیه ستیز او با شهوات نفس است 
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 .804 – 800 پیشین، صص ،يصانع زیپرو.  
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 .1392 يقانون مجازات اسالم 46ماده .  
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تأثیر نیست، ولی وقتی  گیری این رفتار چندان بی البته ترس از اجرای مجازات در شکل

های مجازات را چشیده،  علیه سختی و دشواری و محکوم درآمدقسمتی از مجازات به اجرا 

یعنی فرصت اصالح از او دریغ و این اطمینان از او سلب شد، دیگر بحث از آثار تربیتی 

 در ثانی تأسیس آزادی مشروط که هست. تعلیق بیهوده است و

در نظام حقوقی ایران تعلیق اجرای مجازات با آزادی مشرروط و تعویرق صردور حکرم     »

قاطی شده است. به هر صورت چنانچه برا هرر سیاسرت معقرول ضرریب اصرالح مجررمین        

افزایش یابد و باعث کاهش حجم زندانیان شود، مفید و مناسب خواهد بود، لیکن بایرد بره   

 70«.وق جامعه و متضرر نیز توجه شودحق

 تعلیق( با همسان اجرای )شرایط حکم صدور تعویق ـ دوم جزء

ایران تعلیق اجرای مجازات را منوط بره   1392قانون مجازات اسالمی  49از اینکه ماده 

تعویرق  »وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم دانسته است، لذا ضروری است تا نهاد 

 اجمالی بیان شود. طور « صدور حکم

هایی که برای اعمال تعلیرق مراقبتری در حقروق جزایری فرانسره       مشکالت و نارسایی»

تعویرق  »را به فکر تأسیس نهراد جزایری دیگرری بره نرام       گذار قانون جیتدر بهمطرح گردید 

تواند با احرراز شررایط    می جنحهواداشت که بر اساس آن محکمه « صدور حکم محکومیت

صدورحکم مجرم را بره   سال کیقانون مجازات فرانسه به مدت  132 – 90مذکور در ماده 

تعویق اندازد. و تعویق صدور حکم در قانون جزای جدید فرانسره شرامل دو قسرم سراده و     

تحقق زمینه الزم بررای اسرتفاده از    132 –93ماده مذکور و ماده  حیتصر به. استمراقبتی 

الوقروع   قریب -1. استتعویق مذکور از سوی محکمه منوط به ایجاد سه شرط الزم و اصلی 

و  -3در شرف جبران بودن منافع از دست رفته متضرر  -2بودن باز پذیری و اصالح مجرم 

تنهرا در صرورتی    فرانسره  گرذار  قرانون در شرف جبران بودن منافع جامعه. نکته دیگر آنکه 

تعویق مذکور را مجاز دانسته که شخص حقیقی مجرم و یا نماینده شخص حقروقی مجررم   

 «  71.ستینصحیح  ۀنیدرزمدر جلسه اعالن رأی حاضر باشد و صدور حکم غیابی 
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قرانون   40نظام حقوق جزایی ایران که مترأثر از قرانون جرزای فرانسره اسرت در مراده       

موجب  جرائمدر »دارد:  عویق صدور حکم چنین مقرر میراجع به ت 1392مجازات اسالمی 

تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت  تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می

فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجرب ارتکراب جررم گردیرده     

است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش مراه ترا دو سرال بره تعویرق      

 اندازد:  

 تخفیفالف ر وجود جهات 

 بینی اصالح مرتکب ب ر پیش

 ج ر جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

 د ر فقدان سابقه جزایی مؤثر

ایرن  « الرف »همین قانون تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است؛ جرزء   41مطابق ماده 

کتبی متعهد  طور بهدر تعویق ساده مرتکب »ماده تعویق ساده را چنین تعریف کرده است: 

دادگراه مرتکرب جررم نشرود و از نحروه رفترار وی        لهیوسر  به شده نییتعگردد در مدت  می

تعویرق مراقبتری را   « ب»و جرزء  « شرود.  بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی پیش

در تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویرق سراده مرتکرب متعهرد     »چنین بیان کرده است: 

دادگاه را در مردت تعویرق رعایرت کنرد یرا       لهیوس بهر شده گردد، دستورها و تدابیر مقر می

تواند قرار تعویق صدور حکرم را   ( این ماده محکمه نمی1وفق تبصره )« گذارد. اجرا موقع به

 غیابی صادر کند.   صورت به

غیرابی   صورت بهرساند که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات  حکم مندرج این تبصره می

این قانون صردور قررار تعلیرق     49انچه قبالً متذکر شدیم که ماده نیز ممنوع است، زیرا چن

 اجرای مجازات را مشروط به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم کرده است. 

کند که چنانچه متهم در توقیرف باشرد، محکمره پرس از      حکم می 41( ماده 2تبصره )

نمایرد. محکمره    دسرتور آزادی وی را صرادر مری    بالفاصرله صدور قرار تعویق صردور حکرم   

اخذ ترأمین نبایرد بره توقیرف      درهرصورتتواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید.  می

 مرتکب منتهی گردد.  

محکمه چنین مقررر   دستورهااین قانون در مورد تمرد متهم از احکام قانون و  44ماده 

 در مدت تعویق در صورت ارتکاب جررم موجرب حرد، قصراص، جنایرات عمردی      »دارد:  می
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موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صرادر  

ترا نصرف    برار  کیر تواند بررای   کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می می

 «  مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

صرورت الغرای قررار تعویرق و صردور حکرم       و تبصره این ماده چنین مشرعر اسرت: در   

رسراند کره    محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. تبصره مترذکره مری  

مجررم   مثابره  بهعدم وفای متهم به تعهدات خود و عدم رعایت دستورهای قانون و محکمه 

مرورد   بری ، بناءً تعلیق اجرای مجازات مذکور داکردهیپو حالت خطرناک  شده شناختهمتکرر 

و خالف فلسفه تعلیق مجازات که برای مجرمین اتفاقی و هیجانی مطرابق اصرول و قواعرد    

 شود.  تلقی می شده بینی پیش شناسی جرم

که در مرورد آثرار تعویرق صردور حکرم       1392قانون مجازات اسالمی  40باالخره ماده 

پس از گذشت مدت تعویق با توجره بره میرزان پایبنردی     »دارد:  چنین اظهار می شده وضع

های مددکار اجتماعی و نیز مالحظره وضرعیت    مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش

 «کند. مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می

ران نیز سابقه نداشته و در ابتردا در کشرورهای   در نظام حقوقی ای« تعویق صدور حکم»

 محاکم قرار گرفت.   مورداستفادهآمریکا و انگلیس 

فقط و فقرط در ایرن امرر    « تعلیق اجرای مجازات»با « تعویق صدور حکم»وجه افتراق 

مجرمیت متهم نزد محکمه محرز شد قبرل   بعدازآنکهنهفته است که در تعویق صدور حکم 

، هرگراه مرتهم بره    ورزد یمر دور حکم به تعویق صدور حکم مبرادرت  از تعیین مجازات و ص

و  دسرتورها التزامات مفروضه وفا نکند، محکمه با در نظر داشت میزان پایبندی مرتکب بره  

های مددکار اجتماعی و مالحظه احوال و اوضاع مرتکب حسب مرورد   اوامر محکمه، گزارش

م بره التزامرات مترذکره محکمره حکرم      کند و در صورت وفای مته مجازات او را تعیین می

 معافیت از مجازات متهم را صادر خواهد کرد. 

علیه که از تعلیق اجرای مجازات، تعویق صردور   در نظام حقوقی ایران مراقبت از محکوم

نمایرد بره عهرده اداره مرددکاران اجتمراعی و حمایرت        حکم یا آزادی مشروط استفاده می

 زندانیان است. 

محکمه پس از تعیین مجازات و صدور حکم اجرای تمرام  « ای مجازاتتعلیق اجر»و در 

نماید و همچنان حسرب تقاضرای سرارنوال یرا      بها را معلق می یا قسمتی از مجازات محکوم
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تواند مابقی  علیه پس از اجرای قسمتی از مجازات محکمه می قاضی اجرای احکام یا محکوم

تعلیرق  »و « تعویق صدور حکم»وع نهادهای مجازات را تعلیق نماید و در سایر شرایط موض

 تفاوت ماهوی ندارند.   باهم« اجرای مجازات

وجایرب و   بره  محکومایران هرگاه  1392قانون مجازات اسالمی  98و  02و مطابق مواد 

شرود و در   اثر می التزامات مفروضه وفا نماید در تعلیق اجرای مجازات محکومیت تعلیقی بی

شود و هر دو نهراد مزبرور ترأثیری در     آثار محکومیت منتفی میتعویق صدور حکم نیز هم 

 ندارند. دهید انیزپرداخت دیه و جبران خسارت 

 گفتار دوم  ـ شرایط راجع به گذشته محکوم

 باشد نشده جزاء به محکوم قبالً مرتکب ـ اول جزء

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن »دارد:  مقرر می 1370قانون مجازات اسالمی  27ماده 

 که یدرصورتبایست در ضمن محاکمه  بناءً محکمه می« حکم محکومیت صادر خواهد شد...

نماید و صردور قررار تعلیرق     متناسب بودن تعلیق را احراز نماید، قرار تعلیق را نیز صادر می

اش صادر شده جهت قرانونی نداشرته و قابرل نقرض      حکم محکومیتبرای مجرمی که قبالً 

خواهد بود. حال اگر محکمه در ضمن صدور حکرم ابتردایی اقردام بره صردور قررار تعلیرق        

توانرد قررار تعلیرق صرادر      اجرای مجازات نکرده باشد. محکمه استیناف تنها در صورتی می

رابرر نظرر و تشرخیص خرود     کند که حکم محکمه ابتدائیه نقض شود و محکمه اسرتیناف ب 

حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیرین و آن را معلرق نمایرد، امرا     

اگر حکم محکمه ابتدائیه فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجروزی بررای تعلیرق آن    

ا قرار بعدی تعلیق نمرود. امر   موجب بهتوان  وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را نمی

دارد  مقررر مری   49در ماده  1392نظام حقوقی قبلی ایران، قانون مجازات اسالمی  برخالف

دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صردور آن   لهیوس بهقرار تعلیق اجرای مجازات »که: 

گرردد کره محکمره در امرر صردور قررار        از این ماده چنین استنباط می.« گردد...  صادر می

من حکم محکومیرت مرتهم یرا پرس از صردور حکرم محکومیرت        تعلیق مخیر است که ض

حکم تنفیذی را به تعلیقی اصرالح   گرید عبارت بهتنفیذی قرار تعلیق مجازات را صادر نماید 

از صرالحیت را بررای قضرات     سوءاسرتفاده نماید. گرچه چنین رویه قضایی ممکرن زمینره   

ز صرالحیت وسریع برخروردار    فراهم نماید، اما به هر صورت به نفع متهم است و محکمه  ا
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همرین   49است. همچنران مراده    رمعمولیغ، گرچه این رویه قضایی در اکثر کشورها است

 برر  بنرا اسرت،   اجراشرده مجرازات آن   سوم کیقانون تعلیق اجرای مجازات محکومی را که 

تقاضای سارنوال یا قاضی اجرای احکام جزایری یرا محکروم در صرورت دارا برودن شررایط       

داند. طوری که در مباحرث قبلری ذکرر     محکمه صادر کننده حکم قطعی مجاز میقانونی از 

شد این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که همانا تخویف و تهدید به مجازات را بهترر از  

 دارد.   منافاتپندارد، تناقض و  اجرای مجازات برای اصالح مجرم می

تعلیرق   باهدفقوقی قبلی ایران منطبق توانیم که از این لحاظ نظام ح بنابراین گفته می

 االجرای فعلی از جهاتی با نهاد آزادی مشروط قرین است.  اجرای مجازات بوده و قانون الزم

 باشد نداشته جرمي سابقه متهم ـ دوم جزء

مراده   کره  یدرحرال شرود،   مری  جرائمالظاهر شامل سابقه محکومیت به تمام  این امر علی

مقررات مربوط به تکررار جررم   »دارد که:  ایران مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  138

 «شود. اطفال اعمال نمی جرائمسیاسی و مطبوعاتی و  جرائمدر 

شود. از طرف دیگرر وجرود    سابقه محکومیت غیرقطعی مانع تعلیق اجرای مجازات نمی

کرافی   ییتنهرا  بره در قانون  موردنظر مجرائیک مورد سابقه محکومیت قطعی به هر یک از 

 است تا مانع اعمال تعلیق شود. 

شرود و تنهرا جرایمری کره      مطلق ارتکاب جرم موجب لغو تعلیق اجررای مجرازات نمری   

اثرر شردن قررار تعلیرق اجررای       گرردد، موجرب بری    موجب صدور حکم محکومیت مؤثر می

 گردد.   مجازات می

 هیر عل محکروم شرط گذاشته بود کره   1370 قانون مجازات اسالمی 20ماده « الف»بند 

 های زیر را نداشته باشد: سابقه محکومیت قطعی به مجازات

 محکومیت قطعی به حد؛ -1

 محکومیت قطعی به قطع یا نقص  عضو؛ -2

 عمدی؛ جرائممحکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در  -3

 محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال؛ -4

هرای عمردی برا هرر میرزان       یا بیشتر به علت جرم بار دوسابقه محکومیت قطعی  -0

 مجازات.  
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تعلیرق اجررای مجرازات را منروط بره       1392قانون مجازات اسالمی مصوب  48و ماده 

همین قرانون شررایط    40رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم دانسته است و ماده 

فقردان سرابقه   »آن یکی از شررایط  « ت»در جزء  تعویق صدور حکم را بیان کرده است که

را ذکر کرده است و در تبصره همین ماده محکومیت مؤثر را چنرین تعریرف   « کیفری مؤثر

محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس »کرده است: 

 «کند. این قانون از حقوق اجتماعی محروم می 20ماده 

عمردی   جررائم محکومیت قطعی کیفرری در  »دارد:  ذکر چنین مقرر میال فوق 20ماده 

مقررر در ایرن مراده محکروم را از      زمران  مردت پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در 

 کند:   مجازات تبعی محروم می عنوان بهحقوق اجتماعی 

های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقرف   الف ر هفت سال در محکومیت به مجازات 

 جرای حکم اصلی؛ا

دیره جنایرت    کره  یدرصرورت ب ر سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصراص  عضرو،    

 علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛ بیش از نصف دیه مجنی واردشده

ج ر دو سال در محکومیت به شکل حدی، قصاص عضو، در صرورتی کره دیره جنایرت      

 شد و حبس درجه پنج؛علیه یا کمتر از آن با نصف دیه مجنی واردشده

همرین قرانون    29ایرن قرانون در مراده     40محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج مراده  

 است.  ذکرشده لیتفص به

شرط استفاده از تعلیق اجرای مجرازات را فقردان    گذار قانونالبته الزم به ذکر است که 

 محکومیت قطعی قرار داده است نه اجرای آن. 

است که برخی حقوقدانان شررط فقردان سرابقه محکومیرت مرؤثر کیفرری را        ذکر قابل

اصرالح مجررم در نظرر     منظرور  بره قرار داده و معتقدند تعلیرق اجررای مجرازات     موردانتقاد

ذالرک   و این هدف در مورد افراد واجد سابقه محکومیت نیرز متصرور اسرت. مرع     شده گرفته

 ا فلسفه تعلیق همخوانی ندارد. از انتقاد نیست؛ زیرا ب مصونانتقاد فوق خود 

گردد در مورد مقررات مربوط به تکرار جرم در جهت اسرتفاده از   طوری که مالحظه می

تعلیق اجرای مجازات نظام حقوقی ایران بیشتر به نفع محکوم و قررین بره فلسرفه تعلیرق     

اجرای مجازات است، زیرا سعی شده ترا مبتنری برر فلسرفه تعلیرق اجررای مجرازات تنهرا         
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جرمینی را که حالت خطرناک دارند از تعلیق اجررای مجرازات مسرتثنی کننرد نره کلیره       م

 72مجرمین متکرر را. 

تعلیرق اجررای مجرازات     صرراحت  بره  39ایرران در مراده    1370قانون مجازات اسالمی 

مقررات مربروط بره   »متعدد را منع کرده است. متن ماده مزبور چنین است:  جرائممرتکب 

نیسرت و   اجرا قابلشوند  تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرم عمدی متعدد محکوم می

باشرد   صادرشرده عمدی  جرائمهمچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد 

ود داشته باشد، دادستان مجرری حکرم موظرف    محکومیت تعلیقی نیز وج ها آنکه در بین 

بخواهد. دادگاه نسربت بره فسرخ     صادرکنندهاست، فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه 

 «  قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

کند و حکایه از خطرناک  زیرا تعدد جرم، اتفاقی بودن یا هیجانی بودن مجرم را نفی می

مجرم دارد که تعلیق اجرای مجازات همچرو مجررمین مغرایر فلسرفه      بودن و حرفوی بودن

 و مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی نوین خواهد بود.  شناسی جرم

در این مورد صریحاً اشراره نکررده اسرت، امرا      1392قانون مجازات اسالمی  که یدرحال

 ازجملره ایرن قرانون    40مشروط ساختن تعلیق اجرای مجازات به شررایطی منردرج مراده    

رسراند   است، مری  ذکرشدههمین قانون  38که تفصیل آن در ماده « وجود جهات تخفیف»

وجرود جهرات   »متعدد قبل از محاکمه، به دلیرل   جرائمکه تعلیق اجرای مجازات مرتکبین 

 1370مقایسوی قانون مجازات اسالمی  ازنظرجواز نخواهد داشت که در این مورد « تشدید

 1370شود؛ زیرا که قانون سرال   ایران تلقی می 1392ز قانون مجازات اسالمی ایران بهتر ا

 ایران صراحت دارد.   

 ارتکابي جرائمگفتار سوم ـ شرایط راجع به 

 ر اول جزء

آن در  برر  بناکنند،  از اینکه جمهوری اسالمی ایران از شریعت مقدس اسالم پیروی می

حردود،   جررائم های حقوقی آن کشور تعلیق اجرای مجازات به مفهوم مصرطلح آن در   نظام

                                                           
72

مجله کانون وکال، سال دهم،  ،یفریک یاجرا قیتعل ،نحسن دادبا و  212و  96، 92، 90صفحات ، پیشین ،يصانع زیپرو.  
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ایرران تعلیرق    1392( قانون  مجازات اسرالمی  49. ماده )ستینقصاص و دیات شرعاً مجاز 

( همرین  19و مراده )  دانرد  یمتعزیری درجه سه تا هشت  جرائماجرای مجازات را مشمول 

زیری را به هشت درجه تقسیم کرده است مجازات تعزیری درجره  تع یها مجازاتقانون که 

سه را حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریرال  

. امرا  اسرت تا پانصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است. بدیهی است که به نفع محکوم 

 شناسری  جررم بهتر و مقرون به فلسرفه   مراتب به 1370از این لحاظ قانون مجازات اسالمی 

تعزیری و بازدارنرده   یها تیمحکومدارد: در کلیه  ( قانون اخیرالذکر اظهار می20بود. ماده )

اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پرنج سرال    تواند یمحاکم 

 معلق نماید.

در مرواردی کره جرزای نقردی برا دیگرر        1370قانون مجازات اسالمی  29گرچه ماده 

 گرذار  قرانون دانرد کره  ایرن حکرم      تعزیرات همراه باشد جزای نقدی را قابرل تعلیرق نمری   

بروده،   زیر آم ضیتبعر اند کره ایرن اصرل     و متذکر شده قرارگرفتهاکثر حقوقدانان  موردانتقاد

از پرداخت جزای نقدی است که نهایتاً بره بازداشرت    علیه عاجز محکوم که یهنگامخصوصاً 

ایرن مشرکل رفرع     1392االجرا شدن قانون مجرازات اسرالمی    او منتهی خواهد شد، با الزم

 است.  شده حذفگردیده و حکم مزبور 

تعلیق اجرای مجازات را مشروط به موجودیت  1392( قانون مجازات اسالمی 49ماده )

( قرانون مجرازات اسرالمی    40حکم دانسرته اسرت. مراده )    شرایط مقرر برای تعویق صدور

 شرایط متذکره را حسب ذیل احصاء نموده است: 1392

 وجود جهات تخفیف،   -الف

 اصالح مرتکب،   ینیب شیپ -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،   -پ

 .مؤثرفقدان سابقه کیفری  -ت

 تخفیف چنین صراحت دارد:( همین قانون در مورد جهات 38و ماده )

 از: اند عبارتجهات تخفیف 

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یرا کشرف امروال و     مؤثرهمکاری  -ب

 برای ارتکاب آن کاررفته بهیا  جرم ازاشیا حاصله 
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برزه   زیر آم کیر تحردر ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار  مؤثرخاصی  واحوال اوضاع -پ

 دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

 وی در حین تحقیق و رسیدگی مؤثراعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار  -ت

 ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری -ث

 ثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آنتخفیف آ منظور بهکوشش متهم  -ج

 خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج بار جرم -چ

 مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم -ح

تبصره یک: این ماده دادگاه را مکلف گردانیده جهات تخفیف مجازات را در حکم خرود  

 قید کند.

 شناسری  جرمبا فلسفه  کامالًبسیار بهتر و  1370المی اما در این مورد قانون مجازات اس

و سیاست جنایی علمی انطبراق دارد کره تنهرا مجررمین متکررر و حرفروی را کره حالرت         

( قرانون مجرازات   20خطرناک دارند از حکم تعلیق مجرازات اسرتثناء کررده اسرت. مراده )     

 توانرد  یمر تعزیری و بازدارنده حراکم   یها تیمحکوم: در کلیه دارد یممقرر  1370اسالمی 

 اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

 التعلیق ممنوع جرائم ر دوم جزء

اجرای احکرام جزایری زیرر قابرل تعلیرق       1392در قانون مجازات اسالمی ایران مصوب 

 نیست:

بل تعلیق نیست، این مطلب از متن مراده  تعزیری درجه یک و درجه دو قا جرائم -1

 مستفاد است.  1392قانون مجازات اسالمی  49

مطرابق مراده    هرا  آنزیر و شروع به  جرائمصدور حکم و اجرای مجازات در مورد  -2

 قابل تعویق و تعلیق نیست: 1392قانون مجازات اسالمی  47

علیه امنیت داخلی و خارجی کشرور، خرابکراری در تأسیسرات آب، بررق،      جرائمالف ر  

 گاز، نفت و مخابرات. 

 .  یدپاشیاسو  ییربا آدم، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، افتهی سازمان جرائمب ر 

علیره عفرت    جررائم و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگرر،   یینما قدرتپ ر  

 عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.  
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، مشرروبات الکرولی و سرالح و مهمرات و     گرردان  روانت ر قاچاق عمده مواد مخدر یرا    

 قاچاق انسان.  

 االرض.   ث ر تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی

 میلیون ریال. صد کیاقتصادی یا موضوع جرم بیش از  جرائمج ر 

 زیر را ممنوع کرده بود: جرائمتعلیق  1370قانون مجازات اسالمی  30ماده 

و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یرا   واردکردنمجازات کسانی را که به  -1

 نمودند.  به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می

یرا جعرل و یرا     یبرردار  کراله ا مجازات کسانی که به جرم اختالس، یا ارتشراء یر   -2

 ییربرا  آدمیا سرقتی که موجرب حرد نیسرت یرا      درامانت انتیخاستفاده از سند مجعول یا 

 شدند.   محکوم می

ممنوع التعلیرق در قرانون    جرائمشود که فهرست عناوین مجرمانه مشمول  مالحظه می

دالیرل   بره مراترب بیشرتر شرده، بردون اینکره       1370به تناسب قانون سابق  1392جدید 

ممنوع التعلیق موجرود باشرد کره عبرارت از      جرائمدر ردیف  ها آنمحکمی برای شمولیت 

مترذکره در فهرسرت    جررائم   سرخن  کیر و به  استمزبور  جرائمحالت خطرناک مرتکبین 

التعلیرق قطعرًا مبنرای تیوریرک و علمری نردارد و عمردتًا ناشری از سیاسرت           ممنوع جرائم

  73.استگرایی جزایی  عوام

 گفتار چهارم ـ شرایط راجع به آینده محکوم

گیررد و از هردایات و    باید تعهد کند که زنردگی شرریفانه را در پریش مری     هیعل محکوم

 کند. دساتیر محکمه اطاعت می

دارد که تعلیرق مجرازات برا     بیان می 1392( قانون مجازات اسالمی 48ماده ) باره نیدرا

ساده یرا مراقبتری باشرد و     طور بهممکن است رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم 

کتبری متعهرد    طرور  بره ( این قانون در تعویرق سراده مرتکرب    41مطابق فقره )الف( ماده )

دادگاه مرتکرب جرمری نشرود و از نحروه رفترار وی       لهیوس به شده نییتعدر مدت  گردد یم

                                                           
73

مقاله، مجله مطالعات  يقیگرا، مطالعه تطب عوام یفریک یها استیس یها يژگیو ا،یو دکتر محمد فرجه يمحمد باقر مقدس.  

 . 1393و زمستان  زییپا ،يقیحقوق تطب
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 دارد یمر . و فقره )ب( این ماده اظهار شود ینمشود که در آینده نیز مرتکب جرم  ینیب شیپ

دسرتورها و   گرردد  یمر مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهرد   قیتعو درکه 

اجرا گذارد. و ماده  موقع بهدادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا  لهیوس به مقررشدهتدابیر 

 ابیر زیر است:که تعویق مراقبتی همراه با تد کند یم( این قانون تصریح 42)

توسرط مقرام قضرایی یرا مرددکار       شرده  نیری تعدر زمران و مکران    موقع بهحضور  -الف

 اجتماعی ناظر.

نظارت برر اجررای تعهردات محکروم      کننده لیتسهارائه اطالعات و اسناد و مدارک  -ب

 برای مددکار اجتماعی.

در مدت کمتر از پانزده روز و ارائره   ییجا جابهاعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا  -پ

 اجتماعی. مددکارگزارشی از آن به 

 مسافرت به خارج کشور. منظور بهکسب اجازه از مقام قضایی  -ت

از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیرل   تواند یمتدابیر یادشده  -تبصره

 معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

قررار   صرادرکننده در تعویرق مراقبتری دادگراه     -1قانون مشعر است: ( همین 43ماده )

در  کره  ینحرو  بره با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او  تواند یم

اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را بره اجررای یرک یرا      اش خانوادهزندگی وی یا 

 م نماید.چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملز

 خاص یا حرفهیا اشتغال به  یآموز حرفه -الف

 اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب

 درمان بیماری یا ترک اعتیاد -پ

 پرداخت نفقه افراد واجب النفقه -ت

 در آن. مؤثرمرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل  یا حرفهخودداری از فعالیت  -ج

معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیرل برزه   خودداری از ارتباط  -چ

 دیده به تشخیص دادگاه.

اساسی زنردگی یرا    یها مهارتخاص آموزش و یادگیری  یها دورهگذراندن دوره یا  -ح

 تربیتی، اخالقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی. یها دورهشرکت در 
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را بره   هیر عل محکروم  توانرد  یمدستورهای مذکور در این ماده حصری است و محکمه نه 

پاراگراف اخیر  موجب بهامور دیگری مکلف سازد. ضمانت اجرای ناپیروی از دستور محکمه 

تا نصف مدت مقرر در قررار   بار کی تواند یمقاضی  1392( قانون مجازات اسالمی 44ماده )

در  به مدت تعلیق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. و مطابق تبصره ذیرل همرین مراده،   

صورت الغای قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنروع   

 است.

 مبحث سوم ـ آثار تعلیق اجرای مجازات

 گفتار اول ـ تأثیر تعلیق از جهت مدعیان خصوصي

بررد کره ایرن امرر در      تعلیق اجرای مجازات، حقوق مدعیان خصوصری را از برین نمری   

کره عبرارت از عردم اخرالل حرق اسرترداد یرا         استمطابقت به احکام عمومی حقوق جزاء 

قانون مجازات اسالمی ایران تصریح  01العبد است. چنانچه ماده  مطالبه تعویض مدعی حق

مدعی خصوصری ترأثیری نردارد،     حق بهم نسبت تعلیق اجرای مجازات محکو»کند که:  می

 «شود. حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می

نظام حقوقی ایران تعلیق اجرای مجازات را مشروط به ابرای شاکی یا مدعی خصوصی 

 داند.  صدور قرار تعلیق الزمی می از بعدرا  عائدهنکرده، اما جبران خسارت 

العباد که استحقاق آن را دارند ضایع  این جهت است که حقوق به گذار قانونتصریح »

دور داشت که اجرای حکم پرداخت خساره گاهی نتایجی به بار  ازنظرنشود، ولی نباید 

مجرم است،  یبازپرور درراهتعلیق اجرای مجازات منافات دارد و مانعی  باهدفآورد که  می

توان به نحوی  جلوگیری از تضییع حقوق مدعی خصوصی می منظور بهبدیهی است 

المال جبران چنین ضرر و زیانی را نمود. این در صورتی است که  منجمله از بیت

قادر به تأدیه خسارت وارده نباشد. در غیر این صورت این حکم به ضرر  هیعل محکوم

سازگاری نخواهد  مستمندان و طبقات فقیر و محروم جامعه بوده و یا عدالت اجتماعی

 « 74داشت.

                                                           
74

 .490، ص پیشین ،يعموم یحقوق جزا ،شامبیاتيهوشنگ .  
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العبد یا  کند که نباید قبل از تالفی ضرر حق رویکرد سیاست متضرر مدار حکم می

 متضرر تعلیق مجازات اجرا شود. 

باال بردن میزان مشارکت و نقش متضرر در فرآیند  آمده عمل بهیکی از اصالحات 

 اظهارنظرهم کردن امکان جزایی، آگاه کردن متضرر از روند رسیدگی به دوسیه و نیز فرا

 متضرر هنگام رسیدگی و صدور حکم و همچنین رعایت حریم خصوصی متضررین است. 

تر و  به دنبال دستیابی به عدالت در سطح عملی آمده عمل بهبرخی دیگر از اصالحات 

جبران خسارت وارد بر متضرر از طریق محاکم جزایی و یا راهکارهای موجود در قوانین 

بخش دیگری از اصالحات پیشنهادی بر ابعاد دیگری از عدالت ترمیمی مانند اند.  مدنی

 . اند متمرکزشدهمتضررین  رفته ازدستو اعاده حیثیت و آبروی « میانجیگری جزایی»

 شناسی جرماصول  نیتر مهمها بر مبنای مطالعات تجربی یکی از  گذاری سیاست پایه

و بزه دیده شناسی به شکل رسمی،  شناسی جرمهای  تحقیقی جدید است. در ایران یافته

و علمی بر سیاست جنایی تقنینی تأثیری نداشته است، شاید علت این امر را  افتهی سازمان

 باوجوددر ایران دانست  ژهیو بهدر جهان و  شناسی جرمبتوان جوان بودن این گرایش نوین 

بزه »انونی بدون ذکر نام ماده ق صد کیپراکنده در بیش از  طور بهایران  گذار قانوناین 

علیه، مقتول، مصدوم، متضرر از جرم، مدعی  و با استفاده از تعابیری مانند مجنی« دیده

العبد و مدعی خصوصی به تعیین موقعیت وی در فرایند جزایی پرداخته است مطالعه  حق

های ایران بدون آگاهی از دستاورد گذار قانوندهد  اجمالی این مستندات قانونی نشان می

ها و  گیری از قوانین جزایی دیگر کشورها در عمل از نظریه جدید بزه دیده شناسی و با بهره

های مالی و  های این رشته غفلت نورزیده و برخی تمهیدات حمایتی )عموماً حمایت یافته

 بینی کرده است.  اقتصادی( را با الهام از مبانی شریعت مقدس اسالم پیش

احوال و کیفیات مخففه مجازات، قانون مجازات اسالمی ایران در سه حالت به  ۀنیدرزم

متضرر توجه کرده است. در حالت نخست با تصریح به تأثیر گذشت شاکی )متضرر( در 

 کند.  تخفیف میزان مجازات بر نقش او در اقامه یا توقف جریان دعوی جزایی تأکید می

بر تأثیر نقش متضرر در  شناسی جرمهای علمی و  تهدر حالت دوم با الهام آگاهانه از یاف

وی را در ارفاق به مجرم  زیآم کیتحرو رفتار و گفتار  کرده اشارهتسریع در ارتکاب جرم 

شمارد. در حالت سوم با نگرش مثبت به متضرر شرط برخورداری متهم از  مؤثر می
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علیه قرار  وارد بر مجنی یها انیزتخفیف، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط را جبران 

 داده است. 

های مادی و جسمانی  سیاست جنایی تقنینی ایران به جبران تمام خسارت نیباوجودا

های هیجانی  توجه کرده ولی ضرورت خسارت زدایی از آثار و لطمات روانی و آسیب

  70همچنان مسکوت مانده است.

 گفتار دوم ـ تأثیر تعلیق از جهت مدت

شود  علیه بوده و از او خواسته می زمان امتحان و آزمایش محکوم مدت تعلیق مجازات

 که در این مدت دست به ارتکاب جرم جدید نزند. 

که تعیین مدت آن نظر به نوع  ریپذ انعطافآزمایشی  ۀدوردر نظام حقوقی ایران یک 

در نظر گرفته است. طوری  هیعل محکومجرم و حاالت شخصی مجرم با محکمه است، برای 

 49این مدت از دو تا پنج سال و در ماده  1370قانون مجازات اسالمی  20که در ماده 

است که با اصل  شده بینی پیشپنج سال  تا کیاین مدت از  1392قانون مجازات اسالمی 

مدت تعلیق اجرای مجازات »همخوانی دارد؛ قابل ذکر است که « فردی کردن مجازات»

 «79در محدوده ضوابط قانونی قابل تغییر و افزایش است.تنها 

 گفتار سوم ـ تأثیر تعلیق از جهت شخص محکوم

از تاریخ صدور قررار تعلیرق اجررای مجرازات مسرتوجب محکومیرت        هیعل محکومهرگاه 

شود که اصالً حکرم صرادر نگردیرده     جدید نشود، آثار حکم از بین رفته، چنان پنداشته می

همچنین صدور گواهی عدم سوء پیشینه در مدت تعلیق با قیرد اینکره محکومیرت    »باشد، 

ز ختم میعاد تعلیق مرتکب جرم و بالفرض اگر محکوم پس ا« 77معلق شده بال اشکال است.

                                                           
7۵

، بهار 28شماره  ،يمدرس علوم انسان ٔ  مجله ،یيجنا استیبر س يجرم شناس یها افتهی ریاز تأث یيها جنبه ها،یمحمد فرج.  

 ، ص ؟؟؟.1382
76

 .24۵، ص پیشین ،يعموم یحقوق جزا ،يلیاردب يمحمد عل . 
77

ي، تهران، انتشارات دیدآور، چاپ چهارم، در نظم حقوق کنون يجازات اسالممقانون . رضا شکری و قادر سیروس،  

 .96، ص 1384
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جرم جدید شود، به حیث مجرم متکرر شناخته نخواهد شد و عیناً مانند کسری اسرت کره    

 نخستین بار مرتکب جرم شده است و قاعدتاً باید بتواند بار دیگر از تعلیق استفاده کند.  

م از هرگاه محکو»دارد:  ایران مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  02ماده  باره نیدرا

تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجرب حرد، قصراص، دیره یرا      

قرانون مجرازات    32و مراده  « شود. اثر می تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی

علیه از تاریخ صردور قررار تعلیرق     هرگاه محکوم»در مورد چنین حکم دارد:  1370اسالمی 

مسرتوجب محکومیرت    جرائممرتکب  مقررشدهه از طرف دادگاه اجرای مجازات در مدتی ک

اثرر محسروب و از سرجل کیفرری او محرو       نشود، محکومیت تعلیقی بی 20مذکور در ماده 

های معلق باید بالفاصله پس از قطعیت حکم، از  برای کلیه محکومین به مجازات« شود. می

دار ارسال شرود، در   طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صالحیت

مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیرق مجرازات الغراء گرردد، بایرد       هر مورد که در

دار مربروط اعرالم    علیه به مراجرع صرالحیت   مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم

 شود. 

علیه از شرایط معینه در قرار تعلیق اجرای مجازات تخلف نمایرد   برعکس هرگاه محکوم

الرذکر نظرام    مطرابق منردرجات هرر دو قرانون فروق     و یا در مدت تعلیق مرتکب جرم شود، 

و به نفع متهم و مطابق هدف تعلیق اجرای مجازات  ریپذ انعطافحقوقی ایران در این مورد 

چنانچه محکرومی کره   »دارد:  بیان می 1392قانون مجازات اسالمی  00است. چنانکه ماده 

ورهای دادگراه تبعیرت   مجازات او معلق شده است ،در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دست

تواند بره درخواسرت دادسرتان یرا قاضری اجررای        حکم قطعی می صادرکنندهنکند، دادگاه 

احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلرف  

و « شرود.  از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قررار تعلیرق و اجررای مجرازات مری     

 تقریباً حکم مشابهی دارد.   1370قانون مجازات اسالمی  29تبصره ماده 

هرگاه محکوم از تراریخ صردور   »ایران:  1392قانون مجازات اسالمی  04و مطابق ماده 

عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر ترا   جرائمقرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از 

دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، 

محکمره بره   « کنرد.  قرار تعلیق اعالم می صادرکنندهمعلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه 

کنرد کره اگرر در مردت تعلیرق       صریح به محکوم اعالم مری  طور بههنگام صدور قرار تعلیق 
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مجازات معلق نیز دربراره وی  فوق شود، عالوه بر مجازات جرم اخیر،  جرائممرتکب یکی از 

کررده   ارائره تقریبراً حکرم مشرابهی     1370قانون مجازات اسالمی  33شود. و ماده  اجرا می

 است. 

است که تعلیق اجرای مجرازات مخصروص جزاهرای اصرلی نیسرت، بلکره        یادآوری قابل

 القاعده شامل مجازات تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.  تعلیق مجازات علی

امنیتی )اقدام تأمینی( قابل تعلیق نخواهد بود، زیرا چون تدابیر امنیتی بررای  اما تدابیر 

است. تعلیق اجررای مجرازات اصرلی     شده وضعمقابله و خنثی کردن حالت خطرناک مجرم 

گردد، برای مثال، ضبط آالت و ادوات جرم و گاه منع اشتغال بره کسرب یرا     شامل آن نمی

حمایت از جامعره و   منظور بهرود که عموماً  شمار می شغل یا حرفه معین اقدامی تأمینی به

 هرا  آنفلسرفه وضرع    بررخالف گردد. تعلیق تدابیر مرذکور   پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ می

 خواهد بود. 

از  گرذار  قرانون ، 1370قرانون مجرازات اسرالمی     17طوری که قبالً تذکر رفت در ماده 

مجرازات   واژهآن از  یجرا  بره فره رفته و کاربرد اصطالحات مجازات تبعی و تکمیلی قصداً ط

بازدارنده استفاده نموده که رنگ شرعی دارد و در آن بعضی مجازات اصرلی را برا مجرازات    

 1392قاطی کرده است. اما قانون مجرازات اسرالمی    باهمتبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی 

اسرت و آن را   ردهکرارب  بره در فصل دوم خود مجدداً اصطالحات مجازات تبعی و تکمیلی را 

 شوند.  اجزای مجازات تعزیری دانسته که بدین ترتیب مشمول تعلیق اجرای مجازات می

 گفتار چهارم ـ تصحیح حکم تعلیق اجرای مجازات

اهدافی کره   منظور بهبینی کرده و  تعلیق تنفیذ مجازات فقط در شرایطی که قانون پیش

گیرد. پس اگر محکمه به دلیل عدم آگراهی از شررایطی کره مرانع      ذکر گردیده صورت می

آگاهی  از بعدشود، چنین حکمی را صادر کرده باشد،  اصدار حکم تعلیق اجرای مجازات می

 از این امر، باید حکم تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.  

ایرران چنرین    1349مجرازات مصروب سرال     قانون تعلیق اجرای 12در این مورد ماده 

علیره دارای سرابقه    صردور حکرم معلروم شرود کره محکروم       از بعرد هرگراه  »صراحت دارد: 

محکومیت مؤثر کیفری بود و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، 

دگاه پرس  دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دا
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قرانون   34و مراده  « از مالحظه دالیل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغاء خواهد نمود.

صدور قرار تعلیرق معلروم شرود     از بعدهرگاه »دارد:  چنین مقرر می 1370مجازات اسالمی 

 20مستوجب محکومیت مذکور در مراده   جرائمدارای سابقه محکومیت به  هیعل محکومکه 

بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده اسرت، دادسرتان بره اسرتناد      بوده و دادگاه

سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز 

 «  تعلیق را الغاء خواهد کرد. قراروجود سابقه 

د که: هرگاه دار مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  00به همین ترتیب ماده 

قرار تعلیق دادگاه احراز نماید که محکروم دارای سرابقه محکومیرت کیفرری      صدور ازپس 

محکومیت تعلیقی وجود  ها آنهای قطعی دیگری بوده است که در میان  مؤثر یا محکومیت

کنرد.   داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قررار تعلیرق را لغرو مری    

ی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطالع از موارد فوق، لغو تعلیرق  دادستان یا قاض

مجازات را از دادگاه درخواست نماید، حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری 

 است. 

قرانون مجرازات    00رساند که حکرم منردرج مراده     الذکر می مالحظه احکام قوانین فوق

ایران اسرت، زیررا در دو قرانون سرابق      1370و  1349 ایران بهتر از قوانین 1392اسالمی 

الغای قرار تعلیق را منوط به تقاضای سارنوال نموده اسرت، امرا در قرانون محکمره دادگراه      

تواند به تشخیص مستقیم خود یا تقاضای سارنوال یا قاضی اجررای احکرام در مرواردی     می

 دام نماید.  که اسباب لغو قرار تعلیق موجود شود به تصحیح حکم خود اق

  یریگ جهینت

 هرا  تعلیق اجرای مجازات در حدود و قصاص و دیات جواز ندارد؛ زیرا این نروع مجرازات  

آزادی عمرل ندارنرد.    هرا  آنثابت و منصوص بوده و قضات در افزایش و کاهش و یرا تغییرر   

بنابراین در نظام حقوقی ایران تعلیق اجرای مجازات تنها محدود بره تعزیررات اسرت؛ زیررا     

تواند هرر نروع    تعیین مجازات تعزیری مغوض به رأی حاکم یا قاضی است عقالً و منطقاً می

تصرف در آن نماید و عدم تصریح نصوص شرعی و آراء فقها بر آن مرانع جرواز آن نخواهرد    

ایران از نوع ساده و ارفاقی برود   1304بود. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات عمومی 

تعلیرق   1370به تعلیق مراقبتی تعویض شد و در قانون مجازات اسرالمی   1391و در سال 
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هرای تعزیرری و بازدارنرده     مراقبتی شامل تمام یا قسمتی از مجرازات در کلیره محکومیرت   

هرر دو نروع تعلیرق سراده و مراقبتری       1392مجرازات اسرالمی   شد و در قانون جدیرد   می

است. این قانون نسبت به قوانین سرابقه ایرران بهترر و در انطبراق برا اصرل        شده بینی پیش

مکاتب تحققری و دفراع اجتمراعی     شده قبولفردی کردن مجازات که یکی از اصول طالیی 

 شود.  است شناخته می شناسی جرمحقوق جزا و 

دانشرمندان حقروق جرزا و     اتفراق  بره کره وفرق نظریرات اکثریرت قریرب      نکته مهرم این 

و ماقبرل ایرران، تعلیرق     1370و قوانین اکثریت کشورها به و قوانین مجرازات   شناسی جرم

 49مراده   کره  یدرحرال انرد،   با صدور حکم محکومیت مقید کرده زمان هماجرای مجازات را 

برا صردور حکرم     زمران  هرم قرار تعلیرق  ایران عالوه بر صدور  1392قانون مجازات اسالمی 

صدور حکم محکومیت نیز جایز دانسته، بلکه مضاف برر آن،   از بعدمحکومیت، اصدار آن را 

خالف رویه معمول تعلیق اجرای مجازات در سایر کشورها، به سرارنوال یرا قاضری اجررای     

تواننرد از محکمره    مجرازات مری   سروم  کیر احکام جزایی نیز اجازه داده که پس از اجررای  

توانرد پرس از    حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند. مزید بر آن محکروم نیرز مری    صادرکننده

مجازات در صورت دارا بودن شررایط قرانونی از طریرق سرارنوال یرا قاضری        سوم کیتحمل 

قروانین مجرازات اسرالمی     موجرب  بره اجرای احکام جزایی تقاضای تعلیق نماید. همچنرین  

تواند تمام یا قسمتی از مجازات محکروم را تعلیرق نمایرد     ایران محکمه می 1392و  1370

که این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات منافات دارد، زیرا اصروالً منطرق تعلیرق اجررای     

مجازات عدم مجازات مجرم و ترس او از اجررای مجرازات اسرت، یعنری فلسرفه تعلیرق برر        

رد و تعلیق قسمتی از مجازات با چنین فلسفه همخروانی  مبنای عدم مجازات مطلق قرار دا

های مجازات را چشید دیگر بحث از آثرار تربیتری    ندارد؛ زیرا وقتی مجرم سختی و دشواری

تعلیق بیهوده است و در ثانی تأسیس آزادی مشروط کره هسرت. در نظرام حقروقی ایرران      

 شده است.  تعلیق اجرای مجازات با آزادی مشروط و تعویق صدور حکم قاطی

وجرود دارد کره یکری  هرم     « تعویرق »یرا  « تعلیرق »در حقوق جزایی انواع مختلفری از  

است و به این معنی است که هرگاه مجرمیت متهم از طرف محکمره  « تعویق صدور حکم»

احراز شد در مطابقت به شرایطی که قانون وضع کرده صدور حکرم را ترا مردت معرین بره      

متهم به وجایب و التزامات مفروضه وفا کند، محکمه حسرب   که یدرصورتاندازد .  تأخیر می

مورد به تخفیف مجازات و یا معافیت از مجازات مرتهم حکرم صرادر خواهرد کررد. تعویرق       

ACKU



 

  

 

...
 در

ات
جاز

ی م
جرا

ق ا
تعلی

بر 
ی 

رور
م

 

107 

، تأسریس  شرده  بینری  پریش ایران  1392قانون مجازات اسالمی  40صدور حکم که در ماده 

ران سرابقه نردارد و   جدید در نظام حقوقی جمهوری اسالمی است که در نظرام جزایری ایر   

تعویرق صردور حکرم نظیرر تعلیرق اجررای        1392قانون مجازات اسرالمی   41مطابق ماده 

ایرن قرانون تعلیرق اجررای مجرازات را       49تواند ساده یا مراقبتی باشد و مراده   مجازات می

منوط به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم نموده است. وجه افتراق تعویق صدور حکرم  

مجرمیرت   ازآنکه پسای مجازات تنها این مورد است که در تعویق صدور حکم با تعلیق اجر

متهم نزد محکمه محرز شد قبل از تعیین مجازات و صدور حکم بره تعویرق صردور حکرم     

نماید و در تعلیق اجرای مجازات محکمه پس از تعیین مجازات و صدور حکرم،   مبادرت می

یر شرایط دو نهاد مزبور یا هم تفاوت مراهوی  نماید و در سا مجازات محکوم بها را معلق می

 بره  محکروم ایرران هرگراه    1392قرانون مجرازات اسرالمی     98و  02ندارند و مطابق مرواد  

التزامات خود وفا کند در هر دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محکومیت 

سرابقه جرمری وی    و در نشرده  ثبرت در سجل جنایی محکوم  گرید عبارت بهگردد،  اثر می بی

 نخواهد بود.  محاسبه قابل

یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات عدم سابقه محکومیت قطعی مرتهم اسرت، قرانون    

داند و مراده   می« فقدان سابقه کیفری مؤثر»ایران آن را تنها شامل  1392مجازات اسالمی 

، محکومیررت مررؤثر»همررین قررانون محکومیررت مررؤثر را چنررین تعریررف کرررده اسررت:   40

ایرن قرانون از حقروق     20اجرای حکم بر اساس ماده  تبع بهمحکومیتی است که محکوم را 

گردد در مورد مقررات مربوط به تکرار جررم   طوری که مالحظه می«. اجتماعی محروم کند

در جهت استفاده از تعلیق اجرای مجازات نظام حقوقی ایران بیشتر به نفع محکوم و قررین  

مجازات است؛ زیرا سعی شده ترا مبتنری برر فلسرفه تعلیرق، تنهرا       به فلسفه تعلیق اجرای 

مجرمینی را که حالت خطرناک دارند از مفاد تعلیق اجرای مجازات مستثنی کنند نه کلیره  

( تعلیرق همچرو مجررمین    جررائم مجرمین متکرر را. در مورد مرتکبین تعدد جرم )کرانکور  

د و خطرنراک برودن مجررم را نشران     حالت مشدده دار جرماساس قانونی ندارد، زیرا تعدد 

تعلیق اجررای مجرازات مرتکرب     39ایران در ماده  1370دهد و قانون مجازات اسالمی  می

در ایرن مرورد صرریحاً     1392متعدد را  منع کرده است. اما قانون مجازات اسرالمی   جرائم

یرن  ا 40اشاره نکرده، اما مشروط ساختن تعلیق اجرای مجازات به شررایطی منردرج مراده    

 ذکرشرده ایرن قرانون    38کره تفصریل آن در مراده    « وجود جهات تخفیرف » ازجملهقانون 
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وجرود جهرات   »رساند که تعلیق مجازات مرتکبین تعدد جرم قبل از محاکمه بره دلیرل    می

ایرران بره دلیرل     1370جواز نخواهد داشت؛ که از این نظر قانون مجازات اسالمی « تشدید

 شود.   تلقی می 1392اسالمی  صراحت آن بهتر از قانون مجازات

ایرران را   1392قرانون مجرازات اسرالمی     49حد نصاب تعلیق اجرای مجازات در ماده 

این قرانون مجرازات تعزیرری     19داند و ماده  تعزیری درجه سه تا هشت می جرائممشمول 

درجه سه را حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد میلیون ریال ترا  

بهترر و   مراترب  بره  1370صد میلیون ریال تعیین کرده است. اما قانون مجازات اسرالمی  پان

هرای   قرانون اخیرالرذکر کلیره محکومیرت     20بود، زیرا مراده   شناسی جرممقرون به فلسفه 

 دانست. تعزیری و بازدارنده را شامل تعلیق اجرای مجازات می

شرود، فهرسرت    ایرران مالحظره مری    1392و  1370طوری که قوانین مجازات اسالمی 

بیشرتر اسرت، بردون اینکره دالیرل       مراتب بهالتعلیق  ممنوع جرائمعناوین مجرمانه مشمول 

در ایرن مرورد    1370بررسی مقایسوی قانون  ازلحاظتوجیهی علمی برای آن موجود باشد. 

 است.  1392بهتر از قانون 

التعلیرق مبنرا و پایره تیوریرک و علمری       ممنوع جرائمدر ردیف  جرائممشمولیت بعضی 

 گرایی جزایی است.  ندارد و عمدتاً ناشی از سیاست عوام

ایران در مرورد   1392قانون مجازات اسالمی  43و  42تدابیر و دستورهای مندرج مواد 

ه امرور دیگرری مکلرف    علیره را بر   تواند محکروم  محکوم تعلیقی حصری است و محکمه نمی

یکری   یاسرتثنا  بره در قانون ایران  شده بینی پیشگردد، تدابیر  نماید. طوری که مالحظه می

دو مورد عمدتًا به نفع محکوم تعلیقی بروده و نزدیرک بره فلسرفه تعلیرق اجررای مجرازات        

 شود.   پنداشته می

سرال و در  از دو ترا پرنج    1370مدت تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسرالمی  

اسرت. مردت تعلیرق     شرده  گرفتره از یک تا پنج سال در نظر  1392قانون مجازات اسالمی 

الواقع زمان تجربه و آزمایش محکوم بوده که در این مدت مرتکب جررم   اجرای مجازات فی

پرذیر و برا اصرل فرردی کرردن مجرازات        مذکور در حقوق ایران انعطراف  ۀدورجدید نشود. 

 شود.   پنداشته می 1370بهتر از قانون  1392مجازات اسالمی همخوانی دارد و قانون 

قرانون مجرازات    29و تبصره مراده   1392قانون مجازات اسالمی  00چنانکه وفق ماده 

 دسرتورها ایران هرگاه محکوم تعلیقی در مدت تعلیق بردون عرذر موجره از     1370اسالمی 
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برای بار اول یک تا دو سال بره  تواند  حکم قطعی می صادرکنندهدادگاه تبعیت نکند دادگاه 

قرانون مجرازات اسرالمی     00مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. و مطرابق مراده   

عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیرر ترا درجره     جرائمدر صورت ارتکاب یکی از  1392

ن قرانو  33نمایرد و مراده    هفت پس از قطعیت حکم اخیر دادگراه قررار تعلیرق را لغرو مری     

برودن   ریپرذ  انعطراف کرده است. حکم مزبور  ارائهنیز حکم مشابهی  1370مجازات اسالمی 

 دهد که خیلی بهتر است. قانون ایران را نشان می

صرورت   شرده  بینری  پریش تعلیق اجرای مجازات صرف مطرابق شررایطی کره در قرانون     

م تعلیرق  گیرد، پس اگر محکمه به دلیل عدم اطرالع از مرواردی کره مرانع اصردار حکر       می

آگراهی از آن بایسرت بره الغرای      از بعدشود به صدور قرار تعلیق مبادرت ورزد،  مجازات می

 شرده  بینری  پریش ایران  1392و  1370، 1349حکم تعلیقی اقدام نماید. این امر در قوانین 

بهتر از قانون سابقه ایران است؛ زیرا  1392مقایسوی قانون مجازات اسالمی  ازنظراست که 

تشرخیص خرود یرا تقاضرای      برر  بناتواند رأساً  محکمه می رالذکریاخقانون  00مطابق ماده 

سارنوال یا قاضی اجرای احکام جزایی در مواردی که اسباب لغو قرار تعلیق موجود شود بره  

 تصحیح حکم خود اقدام نماید.  

 مآخذ و منابع

، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشرارات میرزان،   حقوق جزای عمومياردبیلی، محمد علی،  .1

1384. 

 .9مجله کانون وکال، سال دهم، شماره  ،یفریک یاجرا قیحسن، تعل ،دادبان .2

ها در نظام جزایي جمهوری اسـالمي   عرفي شدن مجازاترهامی، محمد محسن،  .3

 .1383تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ، ایران ـ مجموعه مقاالت

، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات حقوق جزای عموميشامبیاتی، هوشنگ،  .4

 .1384ژوبین، 

کارشناسری ارشرد    ۀدور، تقریررات درسری   تاریخ تحوالت جزایيشایگان فرد، مجید،  .0

 .1393فغانستان ر کابل، ، دانشگاه آزادی اسالمی واحد اشناسی جرمحقوق جزایی و 

تهرران،   ،یدر نظرم حقروق کنرون    یقانون مجازات اسرالم  ،قادر ،روسیرضا و س ی،شکر .9

 .1384چاپ چهارم،  دآور،یانتشارات د
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 .1382، تهران، انتشارات طرح نو، حقوق جزای عموميصانعی، پرویز،  .7

، چراپ اول، تهرران،   حقوق جـزای عمـومي ـ مجـازات    فیروز نوروزی، رحمت اهلل،  .8

 .1390انتشارات میزان، 

ۀ مجلر  ،ییجنرا  استیبر س شناسی جرم یها افتهی ریاز تأث ییها جنبه ،محمد ،ها یفرج   .9

 1382، بهار 28شماره  ،یمدرس علوم انسان

 ،یچاپ سوم، تهرران، انتشرارات شررکت سرهام     ،یعموم هیحقوق ر نظر  اتیکل ان،یناصر کاتوز .10

1387. 

 .1389علیه امنیت، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان،  جرائممجیدی، سید محمود،  .11

 ، چراپ چهراردهم، تهرران، انتشرارات     زمینه حقـوق جـزای عمـومي   نوربها، رضا،  .12

 .1384احمدی، 

  .1383، تهران، انتشارات میزان، نگاهي به قانون مجازات اسالمينوربها، رضا،  .13

گررا، مطالعره    عروام  یفرر یک یها استیس یها یژگیو ،محمد ،ایمحمد باقر و فرجه ی،مقدس

 .1393و زمستان  زییپا ،یقیمقاله، مجله مطالعات حقوق تطب یقیتطب
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 ها ندامتگاهمحابس یا 
 عبدالقدیر قیومي

 
جهانی یا پیوست به این اسناد  یها ونیکنوانسکه الحاق به  دانند یمهموطنان عزیزم 

ماده هفتم قانون  را آنضرورت  استکه کشور ما نیز جزء خانواده بشری  المللی بینمعتبر 

حقوق بشر در جهان است  نیتأمکه متضمن  یها ثاقیم خاصتاًاساسی مسجل داشته 

 آنافغانستان ناگزیر است تا با رعایت اعالمیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد 

و حق  یآزادبه تمامیت،  مداخله عدمو  زیآم مسالمتاز اصل زندگی  توان ینمبپذیرد زیرا  را

 :یاه ونیکنوانسدر جهان امروز  خاصتاًبه دور ماند  ها ملتخود ارادیت دیگر 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر -1

 اعالمیه اسالمی حقوق بشر -2

 اعالمیه حقوق بشر و شهروند -3

 اعالمیه جهانی حقوق کودک -4

 حقوق بشر المللی بیناعالمیه کنفرانس  -0

 اعالمیه مربوط به مدافعین حقوق بشر -9

 یرانسانیغکنوانسیون منع شکنجه و مجازات ظالمانه  -7

 منع تبعیض نژادی المللی بینکنوانسیون  -8
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 و دادگستری المللی بیناساسنامه دیوان  -9

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی المللی بینمیثاق  -10

 حقوق مدنی و سیاسی المللی بینمیثاق  -11

 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن -12

ز سیاه و که سرنوشت کافه مردم جهان اعم ا مسائلبیشتر در محراق توجه و صدر همه 

چنانچه  ردیگ یمتعلق  خورده گره آن، خاور و باختر، به رمسلمیغسفید، عرب و عجم، مسلم و 

امحای ظلم و شکنجه طرد تبعیض و تعصب  یعدالت یبحفظ کرامت انسانی جلوگیری از 

است و  ها انسانزبان، رنگ، نزاد و مذهب انکشاف علوم و معارف طور یکسان و...... نیاز همه 

را پدید میاورد و مایه نفرت و انزجار  یدانش یب، عامل ایجاد نفاق، جنگ، فقر و آنز گریز ا

 است یهمگان

البدی تاریخ زندگی بشریت از عهد  است یامراز مطلب دور نرویم موجودیت محابس که 

با ابعاد نیک و بد داشته است گاهی در  یراتیتأثبوده و  شاهداناساطیری  یها زمانهعتیق و 

 آنکشان از  آدمو  شکنان قانوناز شر فاسدان، قلدران،  انیآدمعدالت و نجات  یبرقرارمسیر 

انسانی  یها ارزشو جایگاه جراثیم اجتماع بوده تا عناصر متجاوز به حقوق و  شده استفاده

صفتان در امان زیست کنند ولی  دد واز شر دیو  نیریسارسند و  فرشانیکبه  رندیجاگ دران

را بلعیده که سالیانی دراز با  گناه یبمظلوم و  یها انسانشده  زیجااده نا استف آنبسا از 

اما احترام به مقام واالی انسان و  اند ماندهزندان گیر  یها لهیمگناهی و مظلومیت عقب  بی

 یها ثاقیمو  ها هیاعالمدر همه  شده قبولو اذیت بنی نوع اصل  آزارجلوگیری از شکنجه، 

 انگاشت. دهیناد را آنجهانی است که نباید 

( 0( فرانسه، ماده )1789) august( اعالمیه حقوق بشر و شهروند مصوب ماه 9ماده )

( اعالمیه اسالمی 20(، ماده )1948) December( 10اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب )

حقوق مدنی و سیاسی  المللی بین( میثاق 7(، ماده )1990) august( 0حقوق بشر مصوب )

و مجازات ظالمانه  رفتارها( و کنوانسیون منع شکنجه 1999) December( 19مصوب )

سازمان ملل متحد شواهدی از ( مجمع عمومی 1984) December( 10مصوب )

 یدراثناو عدالت پسند برای منع تعذیب انسان  دوست صلح یها انسانهای عالیه  ارمان

کنوانسیون منع شکنجه احکام واضحی روی استرداد  خاصتاًو محاکمه بوده  بازداشت

تا با عقد معاهدات متقابله و  دهد یمحق  کشورهامجرمین، محکومین و متهمین دارد و به 
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تحت  گردند یم جرائمکه در کشور دیگری مرتکب  را اتباعشان وضع قوانین در قلمرو ملی

 عمالًنتقال دهند و ما ا متبوعشانحبس به کشور  معادشرایط خاصی جهت سپری نمودن 

 یکشورهاشاهد این پروسه بوده در دو دهه اخیر میان جمهوری اسالمی افغانستان و 

و دولت امارات متحده عربی  کستانیتاجفدراسیون روسیه، جمهوری اسالمی ایران، 

قانونی و قضائی در مسائل جنائی با دولت امارات متحده عربی و  یها مساعدت ها نامه موافقت

استرداد مجرمین با کشور ایران به امضا رسیده و نیز قانون استرداد متهمین،  نامه قتمواف

شورای  مجلسان( ماده به تصویب 01( فصل و )4عدلی به داخل ) یها یهمکارمحکومین و 

حمل  20( مورخ 1103) شمارهافغانستان رسیده و به  یجمهورح مقام ریاست یشملی و تو

 در همکاری با دول خارجی رندهیدربرگ وضعانه هدف از جریده رسمی نشر شده ک 1392

درخواست استرداد  ارائه، تشخیص، گرفتاری، تحقیق و محاکمه متهمین، طرز جرائم کشف

 و، ضبط، انجماد ها آنمتهمین و محکومین، شیوه تسلیم دهی، تسلیم گیری و انتقال 

ناشی از ارتکاب جرم، تعقیب دعاوی  یها یدارائو تسلیم دهی اسناد مدارک، عواید و  مصادره

بر استرداد  ریدا ها ونیکنوانسمحاکم با رعایت  یها صلهیفو تطبیق  میتصمجزائی، اجرای 

 .استمجرمین 

استرداد  یها نامه موافقت( این قانون وزارت خارجه را مکلف نموده تا حین عقد 49ماده )

حکام این قانون را مرعی دارند عدلی با سائر دول، ا یها یهمکارمتهمین و محکومین و 

همکاری در جهات  یها نامه موافقتچنانچه با کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی ایران 

گیاهی، استرداد مجرمین، همکاری  نهیقرنط، حفظ نباتات یگذار هیسرماهمایت از )مختلف 

 لیتحوتبادله،  هنام موافقت ژهیو بهاهمیت بوده  درخور هرکدامقضائی...( به امضا رسیده که 

( 19جمهوری اسالمی افغانستان و ایران در یک مقدمه و ) نیماب یف انیمحبوسو انتقال  یده

اسالمی افغانستان در  جمهور رئیس حیتوششورای ملی و  مجلسانماده بوده پس از تصویب 

توافق میان  یها باب( جریده رسمی نشر و این سند 1389 عقرب 29) مورخ( 931شماره )

نتایج پر باری  عمالًافغانستان و کشور متعهد را باز و زمینه انتقال متهمین را فراهم نموده 

داخله، عدلیه،  یها وزارتافغانی از ترکیب  أتیهسومین دور است  که یطور بهداده است 

یان انتقال زندان منظور بهبه جمهوری اسالمی ایران  یسفرها یسارنوالخارجه و اداره لوی 

که عنصر  نامه موافقت (8ماده  2و جزء  3د ماده )و تعدادی از زندانیان طبق بند  اند داشته
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منعکس است به کشور باز گردانیده شوند و حسب احوال  درانرضا و عدم اکراه به انتقال 

 در محابس کشور سپری نمایند. را شانحبس  معادمتباقی 

به توافق سفارت  1390حوت  27ی ال 10از  محبوساندر سفری که جهت انتقال 

بود افتخار عضویت  شده یزیر برنامهان کشور  یدادگسترجمهوری اسالمی ایران و وزارت 

 داشتم.

، هیدریح تربتکشور در مشهد استان خراسان رضوی دیدارهای از زندان  درانطی اقامت 

)والیت البرز(،  حصار قزلتهران از زندان  در و( آباد لیوک) مشهدزندان چناران، زندان شهر 

 آنافغانی که در  محبوسان، تعدادی از آمد عمل بهدر ناحیه فشافوشیه  آباد حسنزندان 

استفاده از مواد مخدر شده و در آن محابس بسر  ای وقاچاق  جرائمبیشتر مرتکب  کشور

یت تثبیت هو ها آنجداگانه صورت گرفته و بنا بر ایجاب وظیفوی،  یها مالقات بردند یم

محکوم  تنان( 02( محبوس که )199) تعدادانتقال به کشور گردند چنانچه به  آمادهشدند تا 

به اعدام بوده و از طرف مقامات قضائی جمهوری اسالمی ایران به حبس ابد تبدیل گردیده 

 برگرداندهبه کشور  بیقر عن( محبوس دیگر نیز تکمیل و 120منتقل و کار تثبیت هویت )

 خواهند شد.

حرفوی و ندامتگاه به این  یها اردوگاهقرار گرفت کاربرد اصطالح  توجه جلبآنچه  

در کارگاهای حرفه ئی )بوت دوزی،  اشتغالشانو  محبوساننظم و دسپلین  نیتأمو  ها زندان

 استساخت بند ساعت چرمی، قالین بافی، خیاطی، نجاری، کندن کاری، صنایع مستظرفه( 

 یها تیفعالرا به  محبوسانسعی داشتند تا توجه  آنجا نیئولمسو عالوه از این مشاغل، 

فرهنگی نیز معطوف نماید که منجمله مطالعه کتب و ایجاد تیم موسیقی نیز بوده، در حین 

حال ترویج زراعت، کشت سبزیجات، حبوبات و سائر محصوالت زراعتی و باغداری را هم 

 برشمرد. محبوسانگسترده  یها تیفعالاز  توان یم

 نیمسئولمحبس یکی از  ای وزندان  یجا بهدر قسمت کاربرد اردوگاه حرفوی و ندامتگاه  

تا مفکوره زندانی بودن را از اذهان زندانیان دور سازیم و  میورز یمگفت: که ما بیشتر سعی 

احساس ذلت نکنند و اوشان را در محیط زندان  محبوسانبه این محالت وصفی بدهیم تا 

محیط،  آنو مستعد به کار در شرایط رهائی از  آبرومندزندگی  برای از سرگیری یک

 میساز آماده
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به قدمه  محبوسانکه تفکیک  اند گرفتهموضوع دیگری راهم در ادارات محابس در نظر 

گزار  ریتأثخود  نوبه بهکه البته  استهای نوعیت جرم، سن، سطح دانش و رشته مسلکی 

 است

فرهنگی و  یها تیفعالو نقش  ها زندانمحابس نظریات بس مفیدی در مورد  نیمسئول

محبس را مرجع اصالح زندانیان توصیف کرد و  ها آنارائه داشتند یکی از  محبوسانحرفوی 

زندان بانان دانست و عالوه نمود که  فیوظااز  باعزتحیات  یآمادگبه  را شانساختن  آماده

نه بلکه دوستان ممد و همکاران  دشمنانشانمحابس  نیمسئول زندانیان باید فهمانیده شوند

 باشند یم ها آن

با قوه قضائیه و نظام قضائی  یانشائمن تحقیقاتی که در این مورد داشتم به کتابی زیر نام 

کشور به نشر رسانیده در  آنقوه قضائیه  الملل نیبجمهوری اسالمی ایران که دفتر امور 

زیر نظر قوه قضائیه معرفی گردیده که گویا در  ها زنداناین اثر سازمان  93تا  90صفحات 

نگهداری زندانیان و اجرای مجازات  انیاصلارگان، وظایف خود را اعمال و رسالت  آنچوکات 

 استدر بازگشت به خانواده و جامعه  تشانیتربحبس و کوشش در جهت اصالح و 

و بازداشتگاها، اصالح  ها زنداندر  یآموز حرفهنگهداری متهمان و محبوسین ایجاد مراکز 

و مساعدت به حل مشکالت  کمکخدمات مشاوره ئی  یساز نهیزمو ارشاد محکومان، 

محبوسان و  شیآسامحکومان و پاره ئی از مسائل دیگر به شمول امور بهداشتی و 

و  یآموز حرفهخیریه خودکفائی مراکز  ؤسساتممردمی  یها کمکجلب  شانیها خانواده

، انیعلممحکومان و متهمان به روش دقیق  موردنظرو اطالعات  آمارتهیه  رفته هم یرو

عفو و قاضیان ناظر  هیأتپیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط به 

این  فیوظانوین از  با موازین کیفر شناسی ها زنداندهی کارکنان سازمان  آموزشزندان و 

 استسازمان 

تردیدی نیست که اسناد تقنینی مرتبط به محابس در کشور ما نیز موارد مفیدی را 

دنبال نموده و در مسیر بهبود شرایط  گذاری قانون دید ازمعقولی را  یها شاخصو  ینیب شیپ

ولی جهات عملی این اسناد کمتر جلوه  شده دادهجا  درانئی  مالحظه قابلاحکام  ها زندان

کافی به پیشبرد مقاصد  یها نهیهزداخلی و نبود  یها جنگو نبود امکانات ناشی از  کند یم

 آوردنما شده است و از جانبی  یها زندانباعث ایجاد مشکالت عدیده در ادارات  مشروعان

امور در این  نیمسئول اصالحات در کار محابس نیاز به معلومات تخصصی دارد که الزم است
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چه  اند اتباعببینند و بدانند تا با اهل زندان که حائز حقوقی مانند سائر  آموزش ها نهیزم

نیست  یریگ انتقامرا متقاعد ساخت که محبس جای  ها آنبرخوردی صورت گیرد و چه طور 

ه حیات و برگردانی ب یریپذ اصالح ندهیآمحکومان به  یساز آمادهبلکه محیط اصالحگری و 

که در بیرون از زندان داشتند و یا در  شانیها اندوختهاز  اند مکلفو محبوسان  استعادی 

به تقویه بنیه مالی  اند نمودهو تحت شرایط استرداد عودت  فراگرفتهمحابس خارج از وطن 

 بهره برند. آنمحابس از  یها کارگاهدر  کشورشانخود و 
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 و  نقش آن در کشف جرم آثار پل پا

 

 شناس حقمارینا 

 چکیده:

( و چه رهیغ وچه با پاپوش ) بوت  را شانیپاهاعموم آثار و عالیم پل  صورت بهجنایتکاران 

. این آثار گذارند یمجرم باقی  درصحنهداخل شدن و خارج شدن (  یدراثنابرهنه )  صورت به

مجرم  که یزمان، بلکه کند یمو یا ایستاده باشد بروز  رود یممجرم راه  که یوقتدر  تنها نه

پا به شخص ضربه وارد کند و یا  ۀلیوس بهموانع را از پیش روی خود دور کند یا  خواهد یم

وی برای از بین بردن نشان انگشت و یا شستن خون و آثار دیگر) جهت پوشانیدن  که یزمان

 .ماند یم، نیز باقی استو از باقی ماندن آثار و عالیم پا غافل  کند یمآثار جرمی( تالش 

بررسی نموده تا  دقت بهجنایی الزم است که آثار مذکور را  کننده قیتحق مأموربرای  بنابراین

او باید از آثار مذکور دالیل مادی  گرید عبارت بهآورد. یا  دست بهمعلومات قابل ارزش  ها آناز 

 ٔ  رهیداآورد و راه را جهت اثبات افعال جرمی و محدود ساختن  دست بهمقنع کننده 

 جستجو مساعد گرداند.

 واژگان کلیدی:

 پل پا، کشف جرم، تشخیص هویت، کریمینال تخنیک، دلیل قاطع.
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 :مقدمه

و قضات به اساس  دالیل  سارنواالنآمدن علم کریمینالستیک، پولیس،  وجود بهپیش از 

گرفتن اقرار متهم از شکنجه و  خاطر به، و نمودند یممعنوی از قبیل اقرار و شهود اجراآت 

شکنجه نمودن متهم  که یزمانتا  نمودند یممجازات شدید  و خالف کرامت انسانی استفاده 

خالف کرامت انسانی از طرف  قوانین دول منع قرار داده شد، و چنانچه  یها مجازاتو اعمال 

و از سوی دیگر در  کند ینممیدانیم بدون فشار روحی و جسمانی متهم به جرم خود اقرار 

تا در محکمه  شوند یمکه در مقابل پول حاضر  هستندعصر  حاضر یک تعداد از افرادی 

 به اساس شهادت این شهود اجرتی اصدار حکم نمایند.  انندتو ینمشهادت بدهند که قضات 
و پولیس  سارنواالنخوشبختانه علم کریمینالستیک این مشکل را حل نموده و قضات، 

تا با استفاده از ادله اثبات جرم چون نشان انگشت، اثر خون، اثر ناخن، اثر  دینما یمرا کمک 

 .هویت مجرم و جرم را کشف نمایند رهیغ وپل پا 

با پاپوش چه  جنایی از خود چه درصحنهکه مجرم  استیکی از ادله اثبات جرم پل پا 

 .شود یمواقع  مؤثر ی، که در دریافت مجرم خیلماند یمبدون آن بجا 

، هریک از این آثار گذارد یمدر یک صحنه جنایی مجرم آثار متعددی از خود بجا 

اهمیت بوده و  حائزکریمینالستیک  ازنظربرای شناسایی مجرم و اثبات قضیه  آمده دست به

این آثار  ازجمله. که سازد یمدارای قوت قانونی است که قاضی برویت آن حکم خود را مرتب 

 مأمور. گذارد یمجنایی از خود بجا  یها درصحنهبا ارزش یکی دیگر آن پل پا است که مجرم 

ممکنه به صحنه جرم  سرعت بهاطالع از یک فعل جرمی  مجرد بهجنایی  کننده قیتحق

جرم به همان حالت اصلی حفظ کند و نباید به  درصحنهشتافته آثار و عالیم پل پا را 

اجازه ورود به صحنه جرم بدهد، چه در این صورت طبیعی است که عالیم و آثار  کس چیه

بلکه   سازد یمآثار مطلوب را از بین برده و یا مغشوش  تنها نهپل پای جدید داخل گردیده 

 .سازد یم تر مبهم مراتب بهرا باهم مخلوط نموده و موضوع را  ها آن
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 فصل اول 

 درصحنهبرهنه  صورت بهچه با پاپوش و چه  را شانیپاهاجنایتکاران اکثراً آثار و عالیم 

. آنان یا در اثر غفلت یا نسبت عدم فرصت کافی و یا هم به نسبت گذارند یمجنایت باقی 

مصروفیت در حمل و انتقال دادن ادوات و اشیای مسروقه  و یا برای از بین بردن نشان 

 .مانند یمجرم غافل  درصحنه شانیپاهاانگشت و یا شستن خون  و آثار دیگر از ترک آثار 

قدیم بدین  یها زمانهط السیر صاحب آن، از مطالعه آثار و عالیم پل پا برای تشخیص خ

 ها دشتو  ها کوهبوده حتی امروز بعضی از مردمان قبایل و کوچی که در  موردتوجهطرف 

 صحراهاو  ها جنگلدر  شده گمزندگی دارند  به تعقیب آثار و عالیم پا مصروف بوده، اشخاص 

 . ندینما یمرا از طریق دنبال نمودن آثار پا تعقیب 

را دریافت  ها قافلهو  ها کاروانبزرگ،  یها دشتمحلی کشور ما در  یها زنپل  چنانچه

 .دهند یمنجات  را شانیانموده از خطر هالکت  

وسیع و ریگزار والیت نیمروز، فراه، هلمند، فاریاب، جوزجان، بلخ و  یها دشتمثالً در 

 .شود یمکندز از رهنمایی این پل شناسان استفاده 

پل  شناسان مذکور  یها مهارتحتی امروز پولیس تخنیکی نیز در وقایع جنایی از 

. این پل شناسان ماهر، شناسایی پل، سمت حرکت و فاصله طی شده را  ندینما یماستفاده 

 .دینما یمتشخیص  یخوب به

 ازنظرمحلی خصوصیات تخنیکی پل شناسی و طرز حرکت رونده را  یها زنمگر پل 

 از ایشان سر میزند. ریناپذ جبرانآن اکثراً اشتباهات  بر بناکه  نددان ینمعلمی 

در بعضی از ممالک جهان ادارات تحقیقات جنایی از اشخاص مخصوص )پل زن( در مورد 

.  ولی آورند یم عمل بهتعقیب آثار پای مجرمین و جنایتکاران خطرناک و فراری استفاده 

باید گفت که موضوع بررسی خطوط کرکترستیکی و همچنان عالمت ممیزه بررسی علمی 

به مطالعات کریمینالتخنیک که از صالحیت و دسترسی ) پل زنها(  شود یماین آثار  مربوط 

 78بعید است.

 

                                                           

186.78محمد ایوب اصیل، تحقیقات جنایي. علمي، جلد اول، ص 
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 تعریف و اهمیت آثار پا: -مبحث اول

تحقیق  مأمور، و ماند یمجرم یا به شکل داغ یا به شکل چاپ باقی  درصحنهآثار پا 

قضایی برای  ازنظر، اگرچه آثار و عالیم پا دینما یمجنایی را در دریافت هویت مجرم کمک 

مگر در چند حالت  شود ینمآثار و عالیم انگشت دلیل قاطع شناخته  مثابه بهتشخیص هویت 

 جداگانهکه تحت عنوان  شود یمدلیل قاطع شناخته  تاثرانگشاست که آثار پا نیز همانند 

 . ردیگ یممفصالً در مورد آن بحث صورت 

 تعریف آثار پل پا: -گفتار اول

تمام آن آثار)  پاهابه صفت آثار و عالیم »   است: شده فیتعرآثار و عالیم پل پا چنین 

 79«باشد. دشدهیتولچاپ و داغ( را میدانیم که با پا پوش و یا بدون آن 

آثار و عالیم پا عبارت از چاپ و یا داغی است که از پا، چه با پاپوش چه  گرید عبارت بهیا 

  .ماند یمباقی  پاپوشبدون 

 مامورتحقیق ذیصالح در امر جستجو: -گفتار دوم 

آثار و عالیم پا را جستجو نماید؟ مأمور تحقیق،  تواند یمحال باید ببینیم که چه کسی 

مورد  نیا در دار تیصالحبازپرس یا مأمور آگاهی؟ هانس گروس معتقد است که شخص 

مأمور تحقیق است ولی اگر کارشناس در رشته علوم طبی برای بررسی آثار پا ابراز عالقه 

 مأموراو را بپذیرد. اما میل باید مساعدت و همکاری  باکمالتحقیق  مأمورنماید مسلماً 

دیگری نیز ضرورت دارد. اگر نوع اثر  مأمورتحقیق در کنار کارشناس رشته علوم پزشکی به 

اطالعات  تواند یمیا یک کارشناس کفش  باهوشو  باتجربهپا اثر پاپوش باشد، یک کفاش 

شور وجود دارد بگوید که آیا قالب کفش عمدتاً در داخل ک تواند یممفیدی را ارائه دهد. مثالً 

است؟ آیا کفش تعمیر شده یا نه و اگر تعمیر شده، این تعمیر  واردشدهیا از کشور دیگر 

و یا بگوید که آیا  پوشند یماز این نوع را  ییها کفشچگونه بوده است و یا چه طبقه از افراد 

از آن استفاده کرده است و اینکه چه خصوصیاتی در  یرعادیغ ۀویشکفش به  ۀپوشند

                                                           

187.79محمد ایوب اصیل، همان، ص  
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ساختمان جسمانی پوشنده وجود داشته که این نوع تجربه و عادت را به او القا کرده بوده 

 است.

را در خصوص نقاط مختلف یا  یباارزشاطالعات  تواند یمهمچنین کفاش یا کارشناس 

داخلی یا خارجی کفش بدهد، زیرا او از رضایت یا شکایت مشتریانش نسبت به  یها پوشش

یک خط ارتباطی بین استحکام کفش و سختی ناشی  یطورکل بهرد. آگاهی کامل دا ها کفش

پوشش قسمت خاص تخت کفش باید  کند یماز پوشیدن و مصرف آن وجود دارد که تعیین 

چگونه بوده باشد؟ لذا اگر قسمتی از آن سفت باشد یا انگشت بزرگ پا دارای میخچه باشد، 

تا  اندازد یماشنه پا و قسمت خارجی پا طبیعی سنگینی وزن بدن خود را روی پ طور بهانسان 

مانده از چنین  یجا بهکند. در این صورت اثر  یریجلوگاز وارد شدن فشار به قسمت میخچه 

 80کفشی، از اثری که چنین خصوصیتی را ندارد متفاوت خواهد بود.

 اهمیت پل پا: -گفتار سوم 

مانند اثر انگشت و تدقیقات بالستیکی از قدرت اثباتی و ارزش  که یباوجودآثار پل پا 

با حفظ نمودن آن، از آن در کشف جرم استفاده  شود یمنیست ولی  برخوردار العاده فوق

 صورت گیرد.

یک تعداد از مؤلفین استفاده از آثار و عالیم پا را نسبت به بعضی از دالیل که نزدشان 

اهمیت و  درخوردیگری این آثار را  ٔ  عدهاما  دهند ینماهمیت  قدر آنموجود است 

 .دانند یم مالحظه قابل

ما در آن  که یعصر: در دارند یماهمیت ندارد اظهار  قدر آنآثار پا  ها آنمؤلفین که نزد 

 یها پاپوشخیلی ارزان است، بناءً مردم بالعموم تمایل دارند تا  ها پاپوش میینما یمزندگی 

اجتناب ورزند و از سوی دیگر ازدیاد  شان کهنه یها پاپوشجدید خریداری نمایند و از ترمیم 

پاها کمتر  استفاده قابلپخته سبب شده تا آثار و عالیم  یها راهاسفالت شده و  یها سرک

 81.ردیگ ینمقرار  مورداستفادهمؤثر  طور بهگردد. بناءً آثار و عالیم پا 

                                                           

 .133-132، ص 1380، سال جرائمولي اهلل انصاری، کشف علمي  3

  .69، ص 1392اقرار واصل، کریمینالستیک، سال  4
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 قدرها آنالبته در این رابطه نظر ما این است که در کشور عزیز ما افغانستان این دالیل 

در  ها پاپوش گردد یممشاهده  که یطور طرف کیاز، زیرا تواند یمو اعتماد بوده  قبول قابل

فعالً هم خامه  ها سرکو  ها قسمتو از سوی دیگر اکثر  شود یمترمیم و پینه  بارهاافغانستان 

داغ یا چاپ  شکل بهشرایط برای تشکیل آثار و عالیم پا  جهیدرنت، که استالت ناشده و اسف

 وجود دارد.

بناءً در کشور ما افغانستان استفاده از آثار و عالیم پا برای تشخیص هویت صاحب آن از 

مهم  العاده فوقدارای عالیم  درواقعکهنه که  کفشبرخوردار است، زیرا یک  العاده فوقاهمیت 

 .دینما یمصدق  یکل به نجایا، در است

جزایی کشور ما افغانستان  اآتاجرچنانچه آثار پل پا در ماده هفتاد و ششم تعدیل قانون 

 برای کشف جرم و هویت مجرم به حیث ادله مادی محسوب گردیده است.

یم آثار و عال مثابه بهقضایی برای تشخیص هویت  ازنظرالبته باید گفت که آثار و عالیم پا 

 مگر در دو حالت ذیل: شود ینمانگشت دلیل قاطع شناخته 

جنایت موجود باشد و خطوط  درصحنه مانده یباقاگر خطوط کرکترستیکی در اثر  -1

خطوط  صورت آنمذکور با اثر و عالیم پاهای شخص مظنون مطابقت نماید در 

و داللت بر موجودیت  داکردهیپکرکترستیکی حیثیت خطوط موجود در نشان انگشت را 

 .کند یمجرم  درصحنهشخص 

واضحی در نقاط اساسی مقایسوی که قبالً از آن متذکر شدیم که عالیم  اختالف اگر -2

گفت که آثار و  توان یم صورت آنگردد در  رونما، بین آثار و عالیم استعمومی و انفرادی 

 .عالیم از دو شخص مختلف است

 آثار پا: یریگ اندازه :مبحث دوم 

آثار پا از طرف  یبند فرمولو  یریگ اندازهدر این اواخر مطالعات و تحقیقات زیاد برای 

 ها فرمولکه هرگاه آثار پا ساده و بدون عالیم مشخص باشد از این  آمده عمل بهمحققین 

ذیل در نظر گرفته  یها یریگ اندازهبرای تعیین هویت استفاده نمود. بناءً در آثار پا  توان یم

 :شود یم

 طول قدم پای راست  -1

 طول قدم پای چپ -2
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 عرض قدم -3

 زاویه انحراف پا -4

 . است پاهاعبارت از فاصله بین مرکز کری  طول قدم: -الف 

و خط مستقیمی که از  پا کیعبارت از فاصله عرضانی بین مرکز و کری  عرض قدم: -ب

 .شود یممرکز دیگر ترسیم 

 گذرد یم ها یکر: عبارت از انحراف نوک پا از خط مستقیم که از ه انحراف پازاوی -ج  

 و مطالعه دقیق آثار و عالیم پا: یریگ اندازهفواید   –گفتار اول 

ذیل تشخیص شده  مسائلگیری فوق و مطالعه دقیق آثار و عالیم پاها  اندازه بهنظر 

 :تواند یم

 فاعل. وآمد رفتراه  -1

 .اند نمودهتعداد فاعلین که در جرم اشتراک  -2

 مؤلد آثار پا کدام فاصله را طی کرده است. -3

 سرعت حرکت وی به کدام اندازه است. -4

 آیا فاعل عمل چیزی را با خود حمل نموده است. -0

مثالً اگر باالی اثر  شود یمواقعه نیز از روی اثر پل پا معلومات داده  وقت بهبعضاً راجع  -9

 وقوع بهکه واقعه قبل از باریدن باران  تواند یم شده نییتع صورت نیاپا باران باریده باشد، در 

 پیوسته است.

 یا در شب. رفته راهآیا در روز روشن  -7

عقب گشتانده به اطراف نگاه  طرف بهآیا صاحب اثر در وقت راه رفتن روی خود را  -8

 صحبت نموده است و یا خیر؟ یباکس نموده، توقف کرده یا

معیوب بوده و یا سالم چون طول  ایآآیا کدام نقص در پای خود داشته و یا خیر؟ مثالً  -9

 .استاز قدم سالم  تر کوتاهقدم پای معیوب 

 آیا شخص مسن، مریض، مجروح و یا نشه بوده است و یا خیر؟ -10

 تشخیص اجراآت فاعل. -11

کوتاه، زاویه  ها قدم؟ زیرا در صورت چاق بودن طول ریخ ایآیا شخص چاق بوده و  -12

 .شود یمزیاد  ها قدمانحراف خوردتر و عرض 

 طول قد شخص به چه اندازه است. -13
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  82.تواند یماکثراً جنسیت فاعل نیز از روی آثار پا تشخیص شده  -14

 اشکال رفتار: :گفتار دوم .

 ماند یمو آثاری که در اثر راه رفتن از پل پا باقی  استشکل رفتار، در هر  فرد متفاوت 

 :میپرداز یم. که ذیالً به آن دینما یمنظر به نحوه رفتار اشخاص فرق 

 مرکز کری بوت باالی خط فرضي استقامت: (الف

قرار گیرد در این صورت خط  83مرکز کری رونده باالی خط فرضی استقامت که یدرصورت

 کند یمو فاصله که یک رونده طی  گردد یمطول قدم باالی خط استقامت فرضی منطبق 

 را آناست که راه رو  یا فاصلهرفتار و مقدار انرژی که ضایع نموده مساوی به  ازنظر

ه برود باشد و رونده یک هزار قدم را متر یسانت 90، طور مثال اگر طول قدم رونده دیمایپ یم

شصت هزار  تناسب بهفاصله را پیموده است و  متر یسانت 90000در حقیقت شخص رونده 

 فاصله پیموده شده انرژی را ضایع ساخته است. متر یسانت

 مرکز کری بوت دور از خط فرضي استقامت: (ب

رفتار و کرکتر  ازلحاظرونده از خط فرضی استقامت دورتر موقعیت دارد،  یها پلدر این 

 .کنند یمشناسی این طرز رفتار را غیر نورمال توصیف 

، مگر فاصله را که رونده طی نموده  میکن ینمروانی رونده صحبت  ازلحاظما در اینجا 

 .میده یمتوسط یک مثال وضاحت 

باشد در این صورت خط طول قدم باالی خط  متر یسانت 90اگر طول قدم یک رونده 

 .گردد ینمطبق فرضی استقامت من

رفتار ضایع ساخته مساوی به فاصله نیست که رونده  یدراثنااز جانبی مقدار انرژی را که 

 .نمود یمباید طی  را آن

                                                           

 .189-188، ص 1393محمد ایوب اصیل، تحقیقات جنایي. علمي، جلد اول، سال  
82

  

83.گردد يمخط استقامت: عبارت از یک خط فرضي است که بین تقطه حرکت و انجام رفتار ترسیم  
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متر راه را پیموده است،  00000قدم فاصله راه برود در حقیقت  1000اگر شخص رونده 

، در این صورت مودیپ یمراه را  متر یسانت 90000باید  بود یماگر این رفتار به شکل نورمال 

راه را ضایع  متر یسانت 90000فاصله را کم پیموده و رونده انرژی  متر یسانت 0000در حدود 

 نموده است.

 پنجه بوت باالی خط استقامت (ج

خوب توصیف  را آنکرکتر شناسی و شکل رفتار،  روش عادی نبوده  ازنظراین طرز رفتار 

و انرژی را که برای این فاصله  کند یمصرف فاصله را که رونده طی  نجایا، ما در کند ینم

 .میینما یمعدم مساوات آن ذیالً توسط یک مثال توضیح  ازلحاظضایع ساخته 

او انرژی  رود یمقدم فاصله راه  1000باشد و راه رو  متر یسانت 90اگر طول قدم رونده 

 متر یسانت 00000مخانیکیت رفتار  و نظر به سازد یمفاصله را ضایع  متر یسانت 90000

 84راه رفتن انرژی او ضایع گردیده است. متر یسانت 0000فاصله را طی نموده که در حقیقت 

 فصل دوم

 انواع آثار پا و طرق دریافت و برداشت آن

 انواع آثار پا: :مبحث اول 

 از: اند عبارتکه  اند نموده یبند میتقسمحققین امور جنایی انواع آثار پا را به سه دسته 

 .برهنه یپاآثار  -1

 آثار پا با بوت. -2

 آثار پا با جوراب. -3

 : برهنه یپاآثار :گفتار اول 

 یآرام بهاینکه جرم خود را  خاطر بهمانند قتل، سرقت و غیره مجرم  جرائمدر بسا از 

 درصحنهاثرات کف پا  جهیدرنتو  سازد یماکمال برساند  کفش و جوراب خود را بیرون  یپا به

 که برای کشف و تشخیص هویت صاحب مؤثر است. ماند یمجرم باقی 

                                                           

140.84 -138، ص 138۵محمد عمر ببرکزی، کریمینالستیک یا جرم یابي، سال  
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مواردی  ها درگذشته. اما شود یمدیده  ندرت بهجرم  درصحنه برهنه یپاامروز آثار 

از اثر راه   خاطر بهکه مجرم کفش و جوراب خود را از پای بیرون ساخته  آمده شیپمتعددی 

 نشود. رهیغ و خون بهش و جوراب وی آلوده رفتن وی صدا بلند نشود و یا اینکه کف

 وها، روی اشیای نرم، خاک، خاکستر،  ی صحن اتاق، میزها، چوکیدررو غالباًاین آثار 

از  دار رنگبدون رنگ و یا اینکه رنگ دار باشند آثار  ها آناست و ممکن است  شده دهید رهیغ

قابل  یآسان بهکه در این صورت آثار مذکور  ماند یمبرجا  رهیغ و، گرد، گل آلود خون یپاها

 .استدید 

 .کند یمذیل انعکاس پیدا  یها قسمت برهنه یپادر آثار 

 .ها انگشت -1

 قسمت پا(. نیتر ضیعرو  نیتر عیوسکف پا )  -2

 قسمت پا(. نیتر کیبارقبه پا )  -3

 کری پا. -4

باید طول  رسد یمبه مالحظه  برهنه یپادر محل واقعه آثار  که یزماناست  یادآوری قابل

 یریگ اندازهجداگانه آن  یها قسمتالی انجام کری( و طول  پنجه نوکمجموعی اثر پا )از 

 نیتر کیبارشود عرض قبه پا از  یریگ اندازهشود. عرض کف پا از قسمت عیض ترین آن باید 

تماماً در پرتوکول  ها یریگ اندازهشود. این  یریگ اندازهقسمت  نیتر ضیعرقسمت و کری پا از 

 .شود یمثبت 

امکان دارد عالیم انفرادی و بعضی خصوصیات دیگر  برهنه یپاهمچنان در عالیم و آثار 

 از: اند عبارتنیز انعکاس یابد که 

 خطوط پاپیالری -1

 چین و چرک -2

 عمیق  یها یخوردگ نیچ -3

  ها یفرورفتگ -4
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 برهنه یپادر مقایسه آثار  که یگریدآبله و میخک و سایر امراض و عالیم اضافی  -0

اگر  80.کنند یمو مهم است و نظر به آن محققین هویت اشخاص را تعیین  مؤثر العاده فوق

جرم با عالیم پای شخص مشتبه  درصحنهخطوط و سایر عالیم انفرادی اثر حفظ شد 

 .شود یممطابقت داشته باشد با در نظر داشت شواهد دیگر دلیل قاطع شناخته 

 آثار پا با بوت: :گفتار دوم 

 ندینما ینمتوجه زیادی  قدرها آنامروز در رابطه  به آثار پا با بوت محققین  که یباوجود

و بدون موارد  شده ساخته  شکل کیها به  ن این باشد که اکنون تقریباً بوتشاید علت آ

پیشرفته  یکشورهار با همدیگر اختالف ندارند، البته این موضوع بیشتر د ها آناستثنایی کف 

در کشور ما افغانستان آثار پا با بوت از اهمیت  ازجملهفقیر و  یکشورهامصداق دارد اما در 

 میمکررترممتداوم و  طور بهمتنوع بوده و عالوه بر آن  ها کفشویژه برخوردار است، زیرا اکثراً 

 شود یمزده  رهیغ واز اثر استعمال زیاد گژدمک، میخ   ها آنو هم در کری  شوند یمو پینه 

. و از سوی دیگر بعضی شود یمها استفاده  بوت گونه نیازاکه غالباً در اکثر مناطق کشور ما 

، کری پاپوش یا یکی از دو طرف راست و یا پنجه نوکاشخاص در وقت را ه رفتن بروی زمین 

این نقطه تماس تلی بوت زودتر روی زمین  چپ پاپوش را به فشار بروی زمین کشانیده که

یک وصف جدید را به  دهد یمکه در تلی پاپوش رخ  راتییتغسائیده شده که هریک از این 

تشخیص  ازنظر ماند یمباقی  ها آناز  که یآثار صورت نیادر  دهد یمنقش پل پا با بوت 

 هویت مانند نشان انگشت مهم است.

که در  دیآ یم وجود بهدر موقع راه رفتن یا دویدن  ماند یماز بوت باقی  که یآثارعالیم و 

 .ابدی یمذیل تلی بوت انعکاس  یها قسمتآن 

تلی بوت که از نوک بوت شروع و تا باریکی  یها قسمتتخت بوت یا پوز بوت ) آن  -1

 قسمت تلی امتداد دارد.(

 دارد.(  قسمت وسطی بوت ) قسمت باریکی تلی که بین تخت بوت و کری بوت قرار -2

 کری بوت -3
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ظاهر نماید  تواند یمرا  ها آناما عکاس ماهر  شود ینماین آثار به چشم دیده  اوقات یبعض

. بناءً حین کنند یمدر صحنه  جرم نورهای قودی را استفاده  ها آنکه برای پیدا کردن 

برخورد با این نوع آثار پا با بوت باید طول مجموعی و طول و عرض قسمت تلی بوت را 

چون پوز بوت، شکل کری بوت،  یجمع دسته یها نشانهنمود، همچنان عالیم و  یریگ اندازه

همچنان عالیم انفرادی  زندیر یم، نقوش، نمبر بوت و یا بعضاً اسم فابریکه را هم قالب خطوط

از قبیل موجودیت  شود یمکه اندازه سطح آن گرفته  شود یمنیز در آثار منعکس  بوت

، دوخت ها خیم، فاصله بین ها آن، ساختمان ها خیمموجودیت  ها آنگژدمک، موقعیت و تعداد 

کری  یها یدگیسائآمده است همچنان  وجود بهدر اثر استهالک  که ییها یدگیخراشبوت، 

و  یجمع دستهقسمت از تلی و غیره که نظر به این آثار  یها یدگیبر، ها یدگیترکبوت، 

 .دینما یمانفرادی کریمنالستیک نوعیت بوت اشخاص را تعیین 

 آثار پا با جوراب: :گفتار سوم

این آثار  ماند یمجرم باقی  درصحنهکه آثار پا با جوراب  افتد یمدر بعضی از موارد اتفاق 

باشد مثل آثار نامرئی  ینامرئو یا ظاهر باشند. اگر آثار پا با جوراب  ینامرئممکن است 

 .شود یمانگشت که در مباحث قبلی تذکر رفت ، عمل 

هرگاه آثار پا با جوراب ظاهر باشد و یا ظاهر ساخته شود، در رابطه به تشخیص هویت 

که بعد  شود یمته مانند طرز بافت و عالیم انفرادی دیگر نیز در نظر گرف یجمع دستهعالیم 

 تشخیص نمود. را آن توان یماز مقایسه 

 تر سهلآن  لهیوس بهتشخیص هویت  مانده باشد یجا بهاگر در اثر، نقش سوراخ و یا  پینه 

 است.

 طرق دریافت آثار:  :مبحث دوم 

، که قبل از جستجوی هر نوع آثار و عالیم، باید جریان  شده دادهقبالً نیز تذکر  که یطور

تمثیل نماید که این امر برای دریافت آثار و  دوبارهنزد خود محقق جنایی  بار کیحادثه را 

وضاحت  یحد تادستی موضوع را  یها چراغعالیم پا استفاده از منابع تنویر مصنوعی چون 

 .بخشد یم

دریافت گردد الزم است  یخوب بهاست برای اینکه آثار و عالیم پل پای مجرم  یادآوری قابل

جنایی جلوگیری به عمل آید زیرا  یها درصحنه رموظفیغ واز ورود اشخاص غیر مسلکی 
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دریافت پل پای مجرم یک مهارت است ولی محافظت، عکاسی، ترسیم و قالب پل پا هنری 

 .میینما یممطالعه  را آناست که بعداً 

و غفلت، اثر بسیار مهم را  یانگار سهلنقش پل پای مجرم مغشوش نگردد زیرا اندک 

 خواهد آورد. وجود بهرا  ریناپذ جبرانمغشوش نموده، تغییرات 

 دقت بهاو  یها پلجنایی برای اینکه آثار  یها درصحنهبناءً پولیس تخنیک جنایی 

 وضاحت بهاو  یپاهاای مناسب را در پاپوش خود بسته کند تا پل  شناخته شود ریشمه

مختلف  یها طرقشناخته شود بدین ترتیب آثار و عالیم پا عیناً مانند آثار نشان انگشت به 

 .گردد یمدریافت 

 طرق حفظ و برداشت آثار پا: :مبحث سوم 

سانده و تمام جنایی ر یها صحنهتام خود را به  سرعت بهپولیس جنایی در قدم نخست 

کلی مسدود  صورت به عابرانساحه را از ورود اقارب مجنی علیه، شاهدان، مردم سیل بین و 

قبالً متذکر شدیم در پای خود ریشمه را  که یطور. همچنان خود پولیس جنایی دینما یم

 او شناسایی گردد. یپاهاتا پل  کنند یمبسته 

شناسایی نموده راه ورود به صحنه  دقت به را آنپولیس هر اثر پل پا را که دریافت نمود 

ارتباط آن به جرم و مجرم طور  دینما یمجنایی و راه خروج از صحنه جنایی را تشخیص 

بعد از شناسایی به اشکال ذیل نشانی  را آنبسیار مهم است  که یزیچدقیق بررسی گردیده 

 .کند یمو حفاظت 

 .ندک یمدر نزدیک هر پل پا چوبک را در زمین نصب  -

توسط  را آن، خس و خاشاک نریزد گردوخاکبرای اینکه روی پل پا آثار جدید  -

زیرا تجربه نشان  پوشاند یم رهیغ وخاص پالستیکی چوبی، تشت، لگن، کاسه  یها یقطع

اشخاص مختلف بیشتر مغشوش  وگذار گشتداده که آثار پل پای در محالت واقعه به نسبت 

 .گردد یم

زمین نقش شده و  یدررودقیق و کامل  صورت بهیافت شده هر پل که  یها پل ازجمله -

 ذیل اخذ و برداشت منماید: یها قهیطر به را آنمختلف دریافت گردید  یها قهیطر به
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 طریقه عکاسي: :گفتار اول

دارد طور عمودی از باالی پل پا عکاسی  یقو وتوسط کامره عکاسی که لنز دقیق 

 .گردد یم

اگر در بین پل پا توسط باد خس و خاشاک انتقال گردیده به بسیار دقت توسط پنس 

نقش پل پا اثر جدید وارد نگردد. اگر در پل پا باران باریده  یدرروکه  شود یمطوری برداشته 

و سپس عکاسی  شده هیتخل دقت به را آنهای خاص آب  شد یا آب ایستاده باشد توسط بمبهبا

 .شود یم

 طریقه رسامي: :گفتار دوم

یک چوکات چوبی را که قدری از نقش پل پا بزرگ و دارای یک سانتی ارتفاع است 

. همچنان یک کاغذ شفاف را روی شیشه گذاشته تثبیت میگذار یمآهسته بروی نقش پل پا 

منماییم تا از روی کاغذ شفاف تمام نقوش و خصوصیات تخنیکی نقش قدم معلوم گردد و 

 89کاغذ شفاف رسم منماییم. یدرروتوسط نوک پنسل به بسیار دقت نقش پل پا را 

 طریقه قالب گرفتن:  :گفتار سوم

 منظور بهقالب گرفتن از نقش پل پا نظربه خصوصیات اراضی و خصوصیات موادی که 

 .کند یم، فرق شود یماستعمال  یریگ قالب

 کجباشد در این صورت توسط  شده لیتشکداغ باالی زمین گلی  صورت بهاگر اثر پا 

آب،  که اوالً گچ را به مقدار معینه مقدار ردیگ یمصورت  یریگ قالبنفیس اعلی طوری 

انداخته شود و محلول را شور داده تا همه مقدار گچ همه مقدار گچ معین در  آهسته آهسته

آب ریخته شده خوب مخلوط گردد  این عملیه مخلوط البته الی پنج دقیقه دوام دارد تا گچ 

با ریختن در قالب پل پا زود جامد نگردد، وقتی مخلوط گچ مایع آماده گردد اطراف پل پا 

قالب که به همین منظور نزد پولیس تخنیک جنایی موجود است گذاشته بعداً توسط یک 

مخلوط مایع گچ را به احتیاط تام و آهسته روی داغ پل پا انداخته تا روی داغ پا زا سرتاسر 

بپوشاند و هم تا کنار قالب برسد. بعداً انتظار برده شود تا گچ کامالً سخت گردد متعاقباً قالب 
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باید  گردد ینماز روی زمین جدا  یآسان بهداغ پل پا  یکنارهارداشته شود اگر از داغ پل پا ب

اطراف قالب کنده شود تا قالب ریخته شده طور سالم از زمین برداشته شود  آهسته آهسته

با پل پای  را آن، و میآور یم دست بهپاک نموده قالب حقیقی پل پا را  را آنبعداً خاک و گل 

 .میینما یممتهم مقایسه 

باشد برای اینکه  شده لیتشکداغ باالی خاک خشک  و یا زمین ریگی  صورت بهاگر پل پا 

شود باید اول توسط محلول از قبیل الک اسیتون و یا شلیک محکم ساخته  یریگ قالباثر 

تا  میده یمرا در یک ظرف پاش کننده انداخته باالی اثر پاش  ها محلولشود به ترتیبی که 

م شده و برای گچ ریختن آماده شود، و بعداً از با استفاده از گچ نفیس اعلی اینکه اثر محک

 .میینما یم یریگ قالبفوقاً تذکر داده شد  که یطور

: طریقه اول شود یماگر داغ پل پا در برف بود در این صورت از دو روش کار گرفته 

و  شود یمو یا اینکه از اسپری الک استفاده  استعبارت از پاشیدن پودر تلکوم باالی اثر 

اسپری الک را روی اثر پل پا  آهسته آهستهو  شود یماسپری الک استفاده  آهسته آهسته

گچ  یزیر قالبپاشیده تا قشر پل پا در برف به شکل مقاوم و ثابت ظاهر گردد بعداً توسط 

 .شود یممایع که فوقاً شرح دادیم قالب پل پا گرفته 

حوض کوچکی  اثر کنارکه در این طریقه در  استدیگر بنام طریقه کارل مارک طریقه 

حوض با داغ پل پا در برف  اندازند یمداخل این حوض  را آنحفر کرده  و بعد از ذوب گوگرد 

داغ پل  داخل بهبا یک مجرای کوچک وصل شده است که از این مجرا کوچک تیزاب گوگرد 

به ه متذکرکه از مجرای  شده ذوب. اولین قسمت گوگرد پوشاند یم را آنپا نفوذ کرده و روی 

متباقی  توان یممنجمد شده بنا بر آن  بالفاصلهتقریباً  رسد یمبرف  یدرروسطح اثر یا 

 گوگرد را مستقیماً باالی اثر ریخت.

گچ باالی آن  که یطوربا استفاده از گج داغ پل پا را از روی برف برداریم،  توان یمیا 

خود را سخت  آهسته آهستهآب را از برف جذب نموده و  یآهستگشده و گچ به  پاشیده

های  آن چوبک و یا ریشمه نیب درباید  گردد یمالبته در هر مرحله که گچ عالوه  دینما یم

 87آن جلوگیری گردد. یشکنندگگذاشته شود تا از 
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 تشخیص هویت: منظور بهمقایسه و تطبیق آثار  پا  -مبحث چهارم 

آثار پا از صحنه جرم اخذ و برداشت گردید باید مورد مقایسه برای تشخیص  بعدازآنکه

 هویت صاحب آن قرار داده شود.

ابتدا برای مقایسه با  ردیگ یماز مظنون صورت  شده کشفبرای مقایسه با آثار  که یآثار

به مرکب مواد چاپ  آلودهکه  ای جوراب، کف پای مظنون را روی شیشهیا با  برهنه یپااثر 

روی صفحه راه برود، برای اینکه شکل پا در  سازد یماست فشار داده و مظنون را وادار 

روی صحنه منعکس شود بهتر خواهد بود چهار اثر مختلف از پا  یخوب بهمختلف  یها تیوضع

 طرف بهگرفته شود. یکی در حالت ایستاده دوم در حالت حرکت، سومی ایستاده و فشار پا 

 داخل باشد.  طرف بهارج و چهارم در حالت ایستاده و فشار پا خ

برای مقایسه اثر پا با کفش باید شخص را وادار ساخت روی همان سطح که اثر 

 موردنموده و با قالب اثر اصلی  یریگ قالبقدم بردارد، سپس از این آثار نیز  آمده دست به

 مقایسه قرار گیرد.

مظنون را نیز قبل از عملیه با آب  یها کفشاگر کفش اثر اصلی مرطوب باشد باید 

ممک است مقایسه را مستقیماً از قالب اثر  اوقات یبعضدر  ها آن باوجودمرطوب ساخت اما 

 آورد. دست به مظنونصحنه جرم با کفش 

 الزم است. یریگ اندازهبرای تشخیص هویت آثار پا موجودیت نقاط ابتدا و انتها برای 

 از: اند عبارتاین نقاط  برهنه یپادر آثار 

 کنار عقبی کری. -

 نوک انگشتان کالن پا. -

 از: اند عبارتاما در آثار پا با پاپوش این نقاط 

 کنار عقبی کری کفش. -

 نوک کفش. -

در مورد تشخیص هویت از روی آثار پاهای برهنه اختالف یک اعشاریه چهار ملی متر 

 .کند یم، زیرا اثر پا در حاالت ایستاده یا حرکت به همان اندازه اختالف پیدا اهمیت ندارد
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و در مورت تشخیص هویت از روی آثار پا با کفش اختالف یک ملی متر در عرض و طول 

اثر روی آن نقش شده ای که  نیست زیرا ماده ها آنو دلیل عدم تطابق  ندانستهآن اهمیت 

 .شود یمشان  ۀاندازباعث تغییر در 

 :یریگ جهینت

که در یک صحنه جنایی مجرم آثار متعددی از خود بجا  میرس یمدر اخیر به این نتیجه 

 ازنظربرای شناسایی مجرم و اثبات قضیه  آمده دست به، که هریک از این آثار گذارد یم

اهمیت بوده و دارای قوت قانونی است که قاضی برویت آن حکم خود را  حائزکریمینالستیک 

 یها درصحنهیکی دیگر آن پل پا است که مجرم  باارزشاین آثار  ازجمله. که سازد یممرتب 

 .گذارد یمجنایی از خود بجا 

( و چه رهیغ وچه با پاپوش ) بوت  را شانیپاهاعموم آثار و عالیم پل  صورت بهجنایتکاران 

جرم باقی بگذارند و این  درصحنهداخل شدن و خارج شدن (  یدراثنابرهنه )  صورت به

جرم به همان  درصحنهکه آثار و عالیم پل پا را  استجنایی  کننده قیتحق مأموروظیفه 

اجازه ورود به صحنه جرم بدهد، چون در صورت  کس چیهحالت اصلی حفظ کند و نباید به 

آمده و باعث مغشوش شدن صحنه  وجود بهجرم  درصحنهورود اشخاص دیگر آثار جدید 

ممکن  سرعت بهجنایی الزم است که اوالً  کننده قیتحق مأموربرای  بنابراین، شود یمجرم 

بررسی نموده تا  دقت بهصحنه جرم را از ورود اشخاص محافظت نموده و ثالثاً آثار مذکور را 

رد و راه را جهت اثبات افعال جرمی و آو دست بهاز آثار مذکور دالیل مادی مقنع کننده 

 جستجو مساعد گرداند. ۀریدامحدود ساختن 

 مثابه بهقضایی برای تشخیص هویت  ازنظرآثار و عالیم پا اگرچه   که نیااز همه  تر مهمو 

 مگر در دو حالت ذیل: شود ینمآثار و عالیم انگشت دلیل قاطع شناخته 

جنایت موجود باشد و خطوط  درصحنه مانده یباقاگر خطوط کرکترستیکی در اثر  -1

خطوط  صورت آنمذکور با اثر و عالیم پاهای شخص مظنون مطابقت نماید در 

و داللت بر موجودیت  داکردهیپکرکترستیکی حیثیت خطوط موجود در نشان انگشت را 

 .کند یمجرم  درصحنهشخص 
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متذکر شدیم که عالیم واضحی در نقاط اساسی مقایسوی که قبالً از آن  اختالف اگر -2

گفت که آثار و  توان یم صورت آنگردد در  رونما، بین آثار و عالیم استعمومی و انفرادی 

 عالیم از دو شخص مختلف است.

 فهرست منابع:

 .1393انتشارات سعید، سال   اصیل، محمد ایوب، تحقیقات جنایی. علمی، جلد اول، – 1

 .1380تهران: سمت، سال ، جرائمانصاری، ولی اهلل، کشف علمی  -2

 .1380ببرکزی، محمد عمر، کریمینالستیک یا جرم یابی، سال  _3

 .1390درسی، سال  تر چپفاریابی، محمد اعظیم، کریمینالستیک،  -4

.1392واصل، عبداالقرار، کریمینالستیک، سال  _0
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 اسالم ازنظربررسی حدود، دیت قصاص و تعزیرات 
 

 سمیرا صدیقیار

 چکیده

اسالمی  جرائم، شده گرفتهمنع و به آن مجازات در نظر  را آناعمالی که شریعت اسالمی 

دو نوع مجازات در احکام شریعت اسالمی  جرائم. با توجه به نوع دهد یمرا تشکیل 

در نظر گرفته که )حدود(  یها مجازاتعمده و خطیر  جرائماست. برای  شده ینیب شیپ

خاص تعیین نشده، بلکه  یها مجازات تر تیاهم کمو  تر فیخف جرائم. در مورد شود یمخوانده 

رایط هر مورد مجازات و ش واحوال اوضاعانتخاب مجازات به قاضی محول شده تا با توجه به 

 و تعزیر به معنی تأدیب است. ندیگو یمرا )تعزیرات(  ها مجازاتمناسبی تعیین کند. این نوع 

 جمله منبعضی از مؤلفین  شده ینیب شیپدر قانون اسالم قصاص هم  که نیابا توجه به 

با  یبند طبقهو معتقدند که این  اند کردهتقسیم  طبقه سهاسالمی را به  جرائم)وان دن برگ( 

طبقه اول به دوران قبل از اسالم تعلق  جرائمتاریخی حقوق اسالم مطابقت دارد.  یها دوره

کرده است. طبقه دوم به  دیتائرا حفظ و  ها آندارد یعنی قبل از اسالم وجود داشته و اسالم 

ا دربر و طبقه سوم جرایمی ر شده ینیب شیپدر قرآن کریم  بار اولکه  شود یمجرائمی اطالق 

ترکیب و  جرائمکه پس از زمان وصول قرآن به وجود آمده است. میان این سه نوع  ردیگ یم

 .دهند یمتلفیقی صورت نگرفته و هر سه به موجودیت خود ادامه 
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 مقدمه

را به  ها آنقصاص و دیت قبل از زمان حضرت محمد)ص( وجود داشته و پیامبر)ص( 

را با عدالت فردی آمیخته  یدوست انساناحساسات  حال نیدرعحال خود نگاه داشته است. 

که  میدان یماولیه، قانون قصاص را جاری ساخته است. و  دورانجزای بسیار سنگین   یجا به

پیامبر اسالم  عالوه بهمبتنی است.  شده انجامقصاص بر اصل تساوی و تناسب مجازات با جرم 

لیه موافقت داشته باشند، بهتر است ع )ولی دم( یا اولیای مجنی که یدرصورتمقرر داشت 

دریافت  شود یمنقدی یا مالی که )دیه( نامیده  یا مهیجراجرای مجازات قصاص  یجا به

و در  سازد یمعمدی محدود  وجرح ضربدارند. قرآن مجید اجرای قصاص را به موارد قتل یا 

 گرفته شود. بها خونقصاص  یجا بهکه  کند یمهمه حال تشویق و ترغیب 

 . گردد یمکه در سه مورد پرداخت  شود یممالی یا نقدی اطالق  یها مجازاتدیت، به 

علیه  ی تحمل مجازات قصاص به مجنیجا به: هرگاه طرفین توافق کنند که مجرم اول

 دیت بپردازد.

: هرگاه در اجرای حکم قصاص رعایت تساوی و تناسب میان مجازات و جرم ارتکابی دوم 

 ممکن نباشد.

اجرای  یجا بهیا خطئی باشد که باز  یرعمدیغ وجرح ضربکه قتل یا  یموارد رد: سوم

 و. در تعیین دیه، نوع و ماهیت جراحات وارده شود یممجازات قصاص، دیه پرداخت 

. برای مثال در مذهب مالکی، شود یمگرفته  نظر درعلیه  مجنی مقام و موقعیت طور نیهم

دیه یک یهودی یا مسیحی نصف دیه مسلمان است و در تمام مذاهب اسالم دیه زن نصف 

 است. شده نییتعدیه مرد 

دیگر به نحو دقیق  یرعمدیغ جرائممیزان دیه در قوانین اسالمی برای قتل، نقص عضو و 

( رأس شتر یا 100نمونه دیه قتل عبارت است از ) عنوان بهاست،  شده ینیب شیپو قطعی 

 ۀپارچ( رأس گوسفند یا دویست حله، و هر حله شامل دو 1000( رأس گاو یا )200)

 ( درهم نقره.10000( مثقال طال یا )1000مخصوص یمنی است، یا )

در قران کریم برای چهار نوع جرم مجازات معین )حد( و جمع آن )حدود( به شرح زیر 

 است: شده نییتع

 ضمناً( سوره مائده آمده و بریدن دست است. 38مجازات آن در آیه ) سرقت: -۱

اخبار و احادیث چنانچه سرقت تکرار شود مجازات آن بریدن پای چپ در مرتبه  موجب به
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دائم در مرتبه سوم است و چنانچه سارق در زندان هم دزدی کند مجازات او  حبس ودوم، 

 اعدام خواهد بود.

اخبار و احادیث  موجب به( تازیانه مجازات دارد. باز 100( سوره نور )2که در آیه ) ا:زن -2

 آن پنجاه تازیانه است. حداقل. حد اعالی آن رجم و کند یمحد زنا در موارد گوناگون فرق 

( تازیانه 80( سوره نود )4یا نسبت فعل زنا به دیگری که مجازات آن در آیه ) قذف: -3

 است. شده نییتع

( از سوره مائده قتل یا به 33یا طغیان و عصیان که مجازات آن مطابق آیه ) ارتداد: -۴

 معکوس، یا نفی بلد و تبعید است. طور به وپا دستدار کشیدن یا بریدن 

که در کتاب مقدس حکم خاص دارد، سه جرم دیگر در  ذکرشدهعالوه بر چهار جرم 

ولی در آن کتاب  قرارگرفتهمورد نهی در قرآن کریم  هرچندکه  شده ینیب شیپاسالم 

، و مجازات این سه جرم بر پایه اخبار و احادیث صورت نشده ینیب شیپ ها آنمجازاتی برای 

 . این سه جرم عبارت است از: ردیگ یم

، زیر آوار قرار دادن یا کردن سنگسارکه حد آن کشتن با شمشیر، سوزاندن،  لواط: -۱

 پرت کردن از بلندی است.

که حد آن هشتاد تازیانه ولی در صورت تکرار، در مرتبه سوم یا  شرب مسکرات: -2

 چهارم، مجازات مرگ است.

ولی کسی را  کاربرده بهمجرم تنها سالح خود را  که یدرصورت دزدی با قهر و غلبه: -3

آزار نداده و مالی را نبرده باشد مجازات او بریدن دست راست و پای چپ یا بالعکس است، و 

ضمن استفاده از سالح، مالی را هم ربوده و کسی را کشته باشد مجازات اعدام را  که یصورتدر

 .کنند یماجرا  اش درباره

ولی فقهای  ردیگ یمجرم و تخلفی از احکام خداوند صورت  ذکرشدهدر همه موارد  باآنکه

 :اند کردهتعقیب دعوی و اجرای حد به سه نوع تقسیم  ازلحاظهفتگانه را  جرائماسالم 

به وجود  دهید انیزشخصی برای شخص  کامالً: دسته اول جرایمی است که حقی الف

. مانند: در مورد نسبت دادن زنا که شخص به خصوصی در معرض تهمت قرار آورد یم

 طور نیهمعلیه یا نماینده او حق درخواست مجازات را دارند و  فقط خود مجنی ردیگ یم

 کنند. نظر صرفاز حق تعقیب خود  توانند یم
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. آورد یمکه حقی برای خداوند به وجود  شود یم: دسته دوم از جرایمی تشکیل ب

همه مسلمانان  ردیگ یمقرار  جرائم، در این دسته ردیگ یمجرایمی که علیه دین صورت 

را  شده انجامحق عفو و گذشت نسبت به جرم  کس چیهمجرم را تعقیب کنند و  توانند یم

 ندارد.

 و، مانند سرقت شود یم: جرایمی که باعث پیدایش حق مشترکی برای افراد و خداوند ج

به درخواست  جرائم. این دهد یمنوع سوم موضوع حد را تشکیل  جرائمبا قهر و غلبه،  یدزد

دیگری را از  تواند ینم کی چیهو  ردیگ یممورد تعقیب قرار  دهید انیزحاکم یا شخص 

 درخواست تعقیب باز دارد.

کلیه جرایمی که مجازات خاصی برای آن تعیین نگردیده و تجاوز به حقوق انسانی است، 

را که جنبه  ییها مجازاتو قاضی، به نمایندگی از طرف او،  شود یمبه نام حاکم وقت مجازات 

. در تعیین این کند یمتعیین  جرائم گونه نیااصالحی و تعذیبی دارد، برای مرتکبین 

باز است و او باید با توجه به شرایط و موقعیت هر جرم و  کامالًی دست قاض ها مجازات

خصوصیات اخالقی و اجتماعی مجرمین، مجازات مناسب تعیین کند. با این وصف 

عبارت است از زندان، تبعید، مصادره  شود یمدر این موارد اجرا  معموالًکه  ییها مجازات

ماتت اجتماعی دارد، از قبیل برداشتن جنبه توهین و ش صرفاًکه  ییها مجازاتاموال، و 

 . رهیغ وعمامه از سر مجرم، توبیخ 

 فصل اول

 قصاص

 قصاص بین جاهلیت و اسالم -۱

جنایت هر  مسئولنظام قصاص در عرب دوران جاهلیت به اساسی مبتنی بود که قبیله را 

مگر آنکه قبیله فرد قاتل را از خود جدا سازد و در اجتماعات  شمردند یمفردی از افراد آن 

ورثه مقتول )ولی الدم( از جانی و از افراد  رو نیهماز قبیله اعالم نماید از  را آنعام خروج 

که  مودیپ یمراه افراط را  یا اندازه بهمطالبه  نیا درو  کرد یمدیگر قبیله وی مطالبه قصاص 

این مطالبه زمانی  دیگرد یمعلیه  آتش جنگ بین جانی و مجنی شدن مشتعلمنجر به  غالباً

در بعضی از  بود یم قوم سردارعلیه شخص شریف یا  که مجنی دیگرد یم زیآم مبالغهجدی و 

 گونه چیهو  کرد یم تیحماو قبیله از قاتل  نمودند یممطالبه اهمال  نیا از اکثراًقبایل 
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 شد یمهولناکی منتهی  یکارزارهاکار به  جهیدرنت آمد ینم توجهی به اولیای مقتول به عمل

. اسالم حدی برای این نظام پر از جور تعین شدند یمتلف  گناه یباشخاص  کارزارهاکه در آن 

را گرفتار  کار تیجناو باید مجرم و  استجنایت خود  مسئولکرده و اعالن شد تنها جانی 

 (78: )سوره بقره آیه دیفرما یمشناخته نه دیگری را خداوند متعال  مسئولکرد و 

شده است آزاد در  حکم شمابر  شدگان کشتهدر  دیا آوردهایمان  که یکسانترجمه: ای 

جانب برادرش به وی عفو  که یکسبرای  هرگاهزن،  برابر دربرابر آزاد، برده در برابر برده، زن 

الزم است تصفیه صورت گیرد و بر قاتل الزم  بها خونصورت گرفته است به طریقه معروفی با 

کند این تخفیف و رحمتی باشد برای شما از جانب  هیتأدخون بهاء را  باصداقتاست که 

برای شما حکم تجاوز کند او سزاوار عذاب دردناک باشد و در قصاص  نیا ازخداوند و هر که  

 زگاریپرهقانون خالف ورزی نکرده و  نیا ازای صاحبان خرد امید است که شما  است یزندگ

 باشید.

آنکه در آن حیات عظیم نهفته است تشریع فرمود زیرا در  خاطر بهخداوند)ج( قصاص را 

پس از جهتی نفس بترسد  شود یمبداند کشته  که یوقتقصاص بقای مردم باشد چون قاتل 

 و از جانب دیگر جان کسی را که اراده قتلش را نموده نیز نگه دارد. دارد نگهخود را زنده 

 قصاص بر نفس -2

که تجاوز عمدی  تواند یم، شده گردد ینمهر تجاوز بر نفس )جان انسان( موجب قصاص 

 صورت گیرد. یگرید طورباشد و یا  خطاقتل  توان یمباشد یا شبه عمد و گاهی 

همان نوعی  لیتفص بههمین مقدمات الزم است تا انواع قتل را تشریح و  مالحظه به

 آن قصاص الزم گردد. یمقتضا بهبپردازیم که 

 فصل دوم

 انواع قتل

 قتل بر سه نوع است: 

 قتل عمد. -1

 قتل شبه عمد.-2

 .خطاقتل  -3

 .خطاقتل جاری و مجرای  -4
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 قتل با تسبیب. -0

 قتل عمد:

که شخص مکلف قصد کشتن انسان معصوم الدم را بنماید و به آن  است آنقتل عمد 

تعریف  نیا ازچیزی قتل را مرتکب شود که به ظن غالب ذریعه آن چیز هالک خواهد شد 

 :ردیگ یمکه جرم قتل عمد با تحقق ارکان ذیل صورت  شود یممعلوم 

 قاتل باید عاقل، بالغ و قصد قتل را داشته باشد. -1

 باید انسان باشد و معصوم الدم یعنی خون او مباح نباشد.مقتول  -2

 قتل با آن آله واقع گردد. غالباًکه در قتل بکار برده شده است از آالتی باشد که  ای آله -3

 اگر این ارکان در قتل تحقق نیابد قتل، قتل عمد نیست.

 قتل شبه عمد:

ای  معصوم الدم را به آلهکشتن انسان که مکلف قصد  شود یمقتل شبه عمد قتلی گفته 

 زهیر سنگبا عصای خفیف یا  را اوبه آن آله کسی کشته نشود مانند آنکه  عادتاًبنماید که 

بزند، اگر ضربه توسط عصای خفیف یا سنگ خورد یک  رهیغ وبزند و یا به مشت، قمچین 

صورت گرفته است قتل  که یقتل ودر اثر این ضربه بمیرد،  شخص وضربه یا دو ضربه باشد 

 شبه عمدی باشد.

)ح(، شافعی)ح( و جمهور فقها باشد امام مالک )رح( و لیث)ح(  فهیابوحناین مذهب امام 

ای صورت گیرد که  گویند اگر قتل به چنان آله و هادویه)رح( با این نظر موافق نیستند و می

قتل  رهیغ و یلیس وین چون عصا و قمچ ردیگ ینمقصد قتل بر امثال آن آله صورت  غالباً

آله دراز هاق روح مدار اعتبار نیست هر  ها آنعمد باشد و قصاص بر آن مرتب باشد به نظر 

 .گردد یمموجب قصاص  ها آنمنجر به ازهاق روح گردد به فکر  که یزیچ

 :خطاقتل 

صیدی را  مثالًقتل خطاء قتلی باشد که مکلف فعل را که برای او مباح است انجام دهد 

اما به انسان معصوم الدم اصابت کند و آن انسان بمیرد و یا  زند ریتنشانه گیرد یا هدفی را 

مجاز نیست بگستراند  که ییدرجاآنکه چاهی را حفر کند و در آن انسانی بیفتد و یا دامی را 
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باشد. قتل عمد صادر از غیر مکلف مانند  خطابمیرد همه قتل  گرفتارشدهو انسانی در آن 

 است. خطانابالغ و مجنون در حکم قتل 

 آثار مرتب بر قتل عمد

 بر قتل عمد آثار چهارگانه ذیل مرتب است:

 قصاص. -4کفاره.  -3. تیوص بهمحرومیت از میراث  -2گناه.  -1

 آثار مرتب بر قتل شبه عمد

 ، حرام گردانیده است.ناحق به را آنگناه: زیرا نفسی را کشته است که خداوند قتل  -1

 دیت مغلظه بر عاقله. -2

 خطاآثار مرتب بر قتل 

 .گردد یمدیت خفیف: که ادای آن بر ذمت عاقله در مدت سه سال الزم  -1

مؤمن سالم از عیوب مخل کار و کسب باشد و اگر  ٔ  رقبهکفاره: و آن آزاد ساختن  -2

 روزه باشد. یدرپ یپنتواند دو ماه 

 شرایط وجوب قصاص

 قصاص جز در صورت تحقق شرایط ذیل الزم نگردد:

 -4قاتل باید عاقل باشد.  -3قاتل باید بالغ باشد.  -2مقتول باید معصوم الدم باشد.  -1

مقتول با قاتل برابر  -9با و اجداد مقتول نباشد. آ ازجملهقاتل  -0قاتل باید مختار باشد. 

 باشد، یعنی در حال جنایات مکافی قاتل باشد.

 فصل سوم

 اجرای قصاص

 شروط قصاص

 :است یضروردر اجرای قصاص تحقق سه شرط 
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مستحق له باید عاقل و بالغ باشد اگر مستحق له کودک یا دیوانه باشد و نائب منابی  -1

و بی وصی باشد و حاکمی هم نباشد  پدر یبکند یعنی کودک  اجراا نداشته باشد که قصاص ر

 .کند یممجرم را تا زمان بالغ شدن صغیر و افاقه مجنون حبس 

این  ها آنکه بعضی از  تواند ینمتمام اولیای الدم بر اجرای قصاص اتفاق نمایند، شده  -2

حق را منفرد به خود سازد، اگر بعضی از اولیاء، غائب صغیر و مجنون باشد انتظار غایب تا 

 یکسزیرا  شود یمو از صغیر تا هنگام بلوغ و از مجنون تا هنگام افاقه برده  بازگشتهنگام 

. امام تواند ینمدر امری خیار داشته باشد ابطال خیار او در اجرای قصاص صورت گرفته  که

در قصاص حق دارند و به بالغ شدن صغیران  حقشان: کبار در اجرای دیفرما یم)ح(  فهیوحناب

 .تواند ینمانتظار برده 

اگر قصاص بر زن  تواند ینمشخص دیگری انتقال کرده  طرف بهقصاص از مجرم   -3

وضع حمل نکند حکم قصاص نافذ نگردد و باید بعد از وضع  که یوقتحامله واجب گردد تا 

و تجاوز  ابدی یمجنین انتقال  طرف بهحمل طفل خود را شیر بدهد اگر چنین نشود قصاص 

مضر است اگر برای طفل  رخواریشچه کشته شدن مادر برای طفل  ردیگ یمبر جنین صورت 

و بر مادر قصاص جاری شیر دهنده دیگری سراغ گردد کودک بوی تسلیم داده شود 

اما اگر شخصی پیدا نشود که  ردیگ یمزیرا امر حضانت طفل را دیگری بر عهده  گردد یم

 تاگردد تنفیذ قصاص را تا دو سال کامل یعنی  دار عهدهطفل را شیر دهد و امر حضانت را 

 .ندینما یمکه طفل از شیر جدا شود معطل  یمدت

 ردیگ يمقصاص به چه چیز صورت 

که مرتکب قتل  شود یمقصاص  یا قهیطرکه در قصاص قاتل به همان  است آناصل 

 طول بهگردیده است زیرا این امر مقتضی مماثلت و مساوات است اما اگر تعذیب مجرم 

) فمن : دیفرما یمبکشد شمشیر بهترین وسیله اجرای قصاص است زیرا خداوند متعال 

 .۱۹۴( سوره بقره آیه اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل ما اعتدی علیکم

ترجمه: کسیکه بر شما تجاوز کرد شما نیز به مثل همان چیزی که بر شما تجاوز کرده 

 است تجاوز کنید.
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 سقوط قصاص

 :گردد یمقصاص بعد از وجوب بیکی از اسباب ذیل ساقط 

مشروط بر آنکه عفو کننده عاقل و ممیز باشد زیرا  ها آنعفو تمام اولیاء و یا یکی از  -1

 عفو از تصرفات محض باشد که کودک و مجنون مالک آن نیست.

 باید به آن قصاص واقع شود. که یعضومرگ طبیعی جانی یا مجرم و یا از بین رفتن  -2

 علیه و یا اولیای او صورت گیرد. صلح بین جانی و مجنی هرگاه -3

 فصل چهارم

 دیت 

 تعریف دیت

. و این گردد یمجریمه به مجرم الزم  موجب بهاز مالی که ادای آن  است عبارتدیت 

و دیت القتیل( یعنی اعطیت : ) دیگو یم. عرب ردیگ یمعلیه یا ولی آن صورت  به مجنی هیتأد

که قصاص ندارد یدیت او را دادم(. احکام دیت در آن چیزیکه قصاص دارد و در آن چیزدیته )

 نیاعقیل هم گویند و اصل مسئله  فقهادر هر دو تنظیم گردیده است، و دیت را در اصطالح 

قاتل شخصی را به قتل برساند برای دیت شتران را جمع کند در صحن خانه  هرگاه است

را عقال کند تا برای ورثه تسلیم دهد. نظام دیت قبل  ها آنمقتول شتران را بند سازد یعنی 

سوره نساء دیده  92کرد. و اصل آن در آیه  ابقانیز  را آناز اسالم در عرب رایج بود. اسالم 

 .شود یم

 حکمت دیت

ادای دیت  رو نیازاباشد.  ها جانمجرم از جرم و حمایت  شدن مانعمقصود از دیت زجر و 

مجرم تحمیل کند که از اثر ادای آن در حرج، الم و  دوش برباید چنان سختی و تکلیف را 

که  تواند یممشقت بیفتد و این منظور یعنی احساس الم از طرف مجرم وقتی صورت گرفته 

ا و دفع آن به دیت به مال کثیر پرداخته شود و باعث کم شدن اموال مجرم گردد و در اد

و ورثه آن مجرم در مضیقه اقتصادی بیافتد زیرا دیت جزایی باشد که در آن بین  علیه مجنی

 عقوبت و تعویض جمع باشد.
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 مقدار دیت

 قرار ذیل است: اند نمودهمقدر  را آن)ص( فرض نموده و  حضرت آندیتی را که 

گاو بر اهل بقر و هزار  صد دو)شتر( و  آبلدیت مرد آزاد مسلمان صد شتر برای اهل 

 دوو هزار دینار بر اهل ذهب و دوازده هزار درهم بر اهل فضه )نقره( و  شاهسفند بر اهل گو

که مجرم تقدیم یا پیشکش کند وارث مقتول  را آن هرکدامحله برای اهل حلل باشد.  صد

برای قبول آن ملزم باشد، تفاوتی ندارد که اهل آن نوع باشد یا نباشد. زیرا مجرم اصلی را که 

 بر وی واجب است عرضه کرده است.

 انواع دیت

 دیت مخففه. -2دیت مغلظه،  -1

 باشد و مغلظه در قتل شبه عمد. خطادیت مخففه در قتل 

ولی الدم قاتل را عفو کند به قول امام شافعی و علمای حنفی  که یدرصورتدیت قتل عمد 

)رح( گوید که دیت در قتل عمد نیست بلکه چیزی بر قاتل  فهیابوحندیت مغلظه باشد. امام 

 هیتأد الفور یف. و آنچه روی آن صلح گرفته است اند کردهالزم گردد که طرفین بر آن مصالحه 

غلظه صد شتر باشد که در شکم چهل شتر اوالد باشد احمد شود و مؤجل نباشد. دیت م

)رح( ابو داود نسایی و ابن ماجه از عقبه بن اوس از مردی از اصحاب رسول اکرم )ص( روایت 

)ص( فرمودند: اال ان قتل خطا العمد باسوط، والعصا والحجرفیه دیۀ  حضرت آنکنند که 

 ، کلهن خلفۀ. ها عامبازل مغلظۀ مائۀ من االبل منها اربعون من ثنیۀ الی 

تغلیظ خاص در شتر اعتبار دارد نه در حیوانات دیگر، زیرا شرع بر همین حیوان وارد 

باشد و دلیل آن توقیف و سماعی باشد که در آن مجالی برای رأی و اندیشه نیست، چه از 

 باب مقدرات شرعی باشد.

 گردد: دیت بر کدام اشخاص وارد مي

 دو نوع باشد:  گردد یمدر قاتل واجب  که یتید

نوع اول بر مال جانی واجب آید و آن در صورت قتل عمد باشد مشروط بر آنکه  -1

 گردد ینمقصاص ساقط گردیده باشد. ابن عباس )رض( گوید: عاقله بردیت قتل عمد ذمه دار 

و نه در اقرار و نه در صورت صلح، بر قتل عمد در عاقله دیت نیست. در این رأی از اصحاب 

که گفت:  کند یم. امام مالک )رح( از ابن شهاب )رح( روایت شود ینمکرام مخالفتی دیده 
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وارثین، قاتل را از قصاص معاف نمایند دیت صرف  که یوقتسنت بر آن باشد که در قتل عمد 

خود دیت را تعین نموده به ذمه  یرضا بهمگر آنکه عاقله  شود یم ادااز مال خالص قاتل 

 .ستینسه قتل دیت  نیا از یکیدر جهت نیزااگیرد بر عاقله 

در قتل عمد اقرار و صلح دیت بر عاقله نیست زیرا عمد موجب عقوبت است و در  -1

عقوبت تخفیف از راه تحمیل دیت توسط عاقله صورت نگیرد. هم چنان در صورت اقرار عاقله 

دیت ندهد چه دیت توسط اقرار حجت قاصره باشد یعنی اقرار در حق مقر حجت است و به 

له اقرار بر صلح دیت ندهد. زیرا بدل صلح به قتل واجب نشده عاقله سرایت نکند. و نیز عاق

جنایت را خود متحمل شود زیرا بدل  تیمسئولبلکه از اثر عقد صلح واجب گردیده و جانی 

 متلف بر متلف باشد.

قاتل  که یدرصورتاز طرف عاقل تحمل کند  را آننوع دیگر دیت بر قاتل باشد و عاقله  -2

تعاون و امداد و آن در صورت قتل شبه عمد و قتل شبه خطا  قیطر بهداشته باشد  یا عاقله

آنکه قاتل است خارج نشود و اخراج او کدام  لیدل بهیکی از افراد عاقله  مثابه بهباشد. و قاتل 

معنی ندارد. امام شافعی گوید: بر قاتل چیزی از دیت الزم نگردد زیرا وی معذور باشد. عاقله: 

را ببندد یعنی از ریختن خون جلوگیری کند. عاقله  ها خونزیرا  عاقله مأخذ از عقل است

یعنی قریبان بالغ ذکور مانند پدر، و پسر نزد امام  استکسانی باشند که عصبه مشخص 

 زور کم جسماً که یاشخاصمالک و ابی حنیفه افراد عاقله باید توانگر باشند کور، معذور و 

مخالف دین  که یشخصباشند و پیران در عاقله داخل گردند، زن فقیر، صغیر و مجنون و 

غنی هم باشند در عاقله داخل نگردند، زیرا این امر مبنی بر نصرت و  هرچندجانی باشد 

علما به تاجیل در  اتفاق به دیآ یمبر عاقله واجب  که یتیداهل نباشند.  ها آنکمک باشد و 

 .گردد یم هیتأدمدت سه سال 

 فصل پنجم

 حدود

 دتعریف حدو

که در میان دو چیز چون  شود یمحدود جمع حد است در حقیقت حد به چیزی گفته 

 بهواقع گردد، همچنان حد چیزی را گویند که چیزی را از چیز دیگر ممتاز سازد  حائل

همین معنی میگویند حدود خانه و حدود زمین. معنی لغوی حد منع باشد، عقوبات  اعتبار
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عاصی را از بازگشت به آن معصیتی که حد برای  غالباًحدود گویند که  جهت ازآنمعاصی را 

. خداوند )ج( شود یم. حد بر نفس معصیت هم اطالق دارد یبازماست  شده وضعآن 

 .۱۷۱فال تقربوها( سوره بقره آیه  حدوداهلل) تلک فرماید:  می

 بهحق خدا مقرر شده است. تعزیر  خاطر بهکه  است یعقوبتحد در شریعت عبارت از 

زیرا تقدیر آن به رأی حاکم مفوض گردیده  شود یمعدم تقدیر از تعریف حد خارج  لیدل

 است. و قصاص نیز از تعریف حد خارج است زیرا قصاص حق انسان است.

 حدود جرائم

معینه مقرر ساخته که  جرائمتاب )قرآن( و سنت )حدیث( عقوبات محدودی را برای ک

از: ) زنا، قذف، سرقه، سکر، محاربه،  اند عبارت جرائمو آن  استحدود مسمی  جرائمبنام 

 گردد یمرا مرتکب شود مستحق عقوبت محدودی  جرائم نیا ازردت و بغی(. هر آنکه جرمی 

مقرر فرموده است. عقوبت جریمه زنا برای بکر دره و برای متأهل رجم است.  را آنکه شارع 

: )والالتی یأتین الفاحشۀ من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۀ دیفرما یمتعالی  سبحانخداوند 

منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتو فاهن الموت او یجعل اهلل لهن سبیال( 

 .10سوره النساء آیه 

: از من بگیرید، از من بگیرید خداوند برای آن زنان راهی دیفرما یمرسول )ص( حضرت 

سزاوار رجم )سنگسار(  متأهلزنا کند سزاوار صد دره و  هرگاهاست بکر به بکر  بازکردهرا 

 .است

 وجوب اقامه حدود

را  کاران گنه شود یم جرائمدر اقامه حدود منافع زیادی برای مردم وجود دارد، زیرا مانع 

، امن کامل را برای هر دارد یبازمهتک حرمات الهی انسان را  دربارهنفس  ثیحدتنبه و از 

. بدین معنی که امنیت نفس آبرو،مال، شهرت، آزادی و کرامت انسانی سازد یمفرد متحقق 

 آورد یم، از نسائی و ابن ماجه در حدیثی که ابی هریره )رض( از پیامبر )ص( ابدی یمتأمین 

در زمین خدا جاری شود برای اهالی روی زمین بهتر  که یحدشاد شده است: )یک چنین ار

آن اقامه حدود تعطیل یابد  موجب به که یعملکه چهل روز باران ببارد(. هر  است آناز 

 مثابه بهاست زیرا جلوگیری از تطبیق حد  باخداتعطیل احکام خداوند )ج( و محاربه  درواقع

و حاکم در صحاح خویش روایت  داوداقرار منکر و اشاعه شر در بین جامعه است. احمد، ابو 
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که حضرت پیامبر)ص( فرمودند:) آنکه در برابر تطبیق حدی از حدود خدا شفاعت  کنند یم

.( ممکن است که شخصی از جرم مجرم کند یمکند آن شخص در امر خدا با وی ضدیت 

نظر کند و قلبش برقت آید و  شود یمبه عقوبتی که بروی واقع و اغماض نماید و  یپوش چشم

منافات  مانیباااست که این اغماض و دلسوزی وی  شده ثابتبر مجرم دلسوزی کند در قرآن 

و ارتقای مقام فرد و جامعه به ادب عالی و  جرائمدارد، زیرا ایمان مقتضی پاکی و تنزه از 

 ریگ سختاست.  تر مستحقد به رحم و دلسوزی اخالق متین است. آری جامعه نسبت به فر

 رأفتباشید تا مجرم از ارتکاب جرم بازماند آنکه مالک دانایی است هرگز بر مجرم از رفق و 

 .دینما یمبلکه در تطبیق مجازات از جدیت کامل استفاده  ردیگ ینمکار 

 سقوط حد در موجودیت شبهات

و  شود یمآن در جسم و شهرت جانی ضرر وارد  موجب بهکه  است یعقوباتچون حد از 

ساخت و او را بدون سبب و  دار حهیجربدون موجب شرعی  توان ینمرا  یکس چیهحیثیت 

در آن راهی برای شک موجود نباشد ثابت  که یلیدل بهمتألم کرد لذا این حق باید  ناحق به

که احکام روی آن بنا یافته است  گردد یم نیقیگردد، هرگاه شک در آن راه یابد مانع 

مظنه خطا موجود است،  ها آنو شکوک مدار اعتبار نیست زیرا که در  ها تهمتآن  جهت نیازا

حدود را دفع  دیتوان یم)رض( مرویست که نبی اکرم )ص( فرمودند تا رهیابوهراز حضرت 

 کنید اگر راهی برای دفع آن موجود باشد.

 سازد حدود را چه کسي نافذ مي

. افراد حق ندارند که سازد یمنائب او باشد حدود را نافذ  که یکسبا اتفاق فقها حاکم و یا 

گردند. گروهی از علمای سلف و از آن میان امام  دار عهدهاز طرف خود این عمل را  خودشان

به  ها آنو استدالل  کند یمشافعی معتقد است که بادار حد را بر مملوک خویش اقامه 

های  که یکی از خادمه شده تیرواحضرت علی )رض(  نیرالمؤمنیاماز  حدیثی است که

پسر بدون شوهر شد پیامبر )ص( مرا امر کرد که حد را بروی جاری سازم  صاحبپیامبر)ص(

موضوع به پیغمبر خبر دادم. پیغمبر  نیا ازنزد او آمدم او ختم نه شده بود من  که یفرصت

د حد را بر وی جاری ساز. حدود را بر بردگان )ص( فرمودند: هرگاه نفاسش پایان پذیر

)رح(  فهیابوحنخویش جاری سازید. روایت از احمد، ابو داود، مسلم، بیهقی و حاکم. امام 
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بر موالست تا موضوع را به سلطان برساند و خودش حد را از طرف خود جاری  دیفرما یم

 نسازد.

 حدود، کفاره گناهان است

هرگاه حدود، جاری گردد انفاذ آن کفاره گناهان اشخاصی  اند آناکثر علمای اسالم بر 

امام بخاری و مسلم از  شوند ینمو در آخرت عذاب  اند شدهکه آن گناهان را مرتکب  شود یم

حاضر  مجلس درکه گفت ما با رسول اهلل)ص(  کند یمحضرت عباده بن الصامت روایت 

ال تشركوا باهلل شيئا و ال تزنوا و ال تسرقوا، و ال  انيعلتبا يعوني ))ص( فرمودند:  حضرت آنبودیم 

حرم اهلل اال باالحق فمن وفي منكم فاجره علي اهلل، و من اصاب شيئا من ذالك  يآلتتقتلوا لنفس 

شاء عفا و ان  اللهانفعوقب به فهو كفارة له و من اصاب شيئا من ذالك فستره اهلل عليه، فامره الي 

 (.عذبه ٔ  شا

. دارد یبازممرتکب را از ارتکاب جریمه  هم آنکفاره گناهان است با  دهرچناقامه حد 

 حدود را بنام جوابر و زواجر نیز یاد کنند. جهت نیازا

 فصل ششم

 خمر چیست؟

 شود یمآماده  ها وهیمکه از راه تخمر بعضی از حبوبات یا  است یمعروفخمر همان مایع 

که قادر  ای زندهموجودات  واسطه بهو این تخمر  گردد یمآور  که در اثر الکولی شدن نشه

 است یضرورها در عملیه تخمر  ، وجود این مکروبدیآ یمپدید  باشند یممواد خاصی  برافراز

. یعنی سازد یممستور  را آنفگند و ا خمر گویند  که روی عقل پرده می جهت ازآنخمر را 

. هر چیزی که در انسان استاین تعریف، تعریف طبی خمر  شود یممنجر به فساد ادراک 

است مدار اعتبار نیست  اخذشدهکه از آن خمر ای  و ماده شود یمباعث نشه گردد خمر گفته 

شرع هر مسکر از هر نوعی که باشد خمر است و حکم خمر بر آن تطبیق  نگاه ازیعنی 

 دست بهم، جو و یا از اشیای دیگر که خمر از انگور، خرما، عسل، گند کند ینمفرق  شود یم

 است یجهتضرر خاص عام و از  لیدل بهآید زیرا همه خمر بوده و حرام است. و حرمت آن 

. شرع آورد یمو عداوت و بغض را در بین مردم بار  دارد یبازمکه انسان را از ذکر خدا و نماز 

، یعنی فرق بین شراب مسکر و شراب مسکر دیگر نیست که گذارد ینمبین متمائالت فرقی 
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مباح سازد و مقدار کمی از صنف دیگر را حرام گوید، در بین  را آنمقدار کمی از یک صنف 

است. اگر مقدار کمی از یکی حرام شود در آن دیگر نیز مقدار کم  برقرارتسویه کامل  ها آن

د است که احتمال تشکیک و تأویل در آن نصوص صحیح و صریح موجو باره نیدراحرام باشد 

)کل مسکر وجود ندارد. احمد و ابو داود از ابن عمر )رض( روایت کنند پیامبر)ص( فرمودند: 

 ترجمه : هر مسکر خمر و هر خمر حرام است. خمرا و کل خمر حرام(.

 حد نوشیدن شراب

، اما در است آندرهدارند و میگویند که حد  نظر اتفاقبر وجوب حد نوشنده شراب  فقها

امام شافعی)ح(  اند کردهو امام مالک آن را هشتاد دره تعین  ها یحنفتعداد دره اختالف دارند 

، یکی آنکه حد شود یماست و از امام احمد در مغنی دو روایت دیده  قائلبه چهل دره 

اجماع  لیلد بهو پیروان آن  فهیابوحنهشتاد دره است این مذهب را امام مالک، ثوری و امام 

 ابی بکر و شافعی فتوی داده است. را آنو  است، و دوم حد چهل دره اند دادهصحابه فتوی 

 حد زنا

. زیرا بهترین طریقه برای اقناع پسندد یمو نکاح را  فراخواندهاسالم مردم را به ازدواج 

در نظر دارند و خود  را آن شوهر وکه زن  استغریزه جنسی است و وسیله عالی ازدیاد نسل 

رحمت  یزگیپاک. ازدواج عواطف دوستی، محبت و دانند یماطفال  تیترب تیرعا بهرا مکلف 

 از. برای اینکه نسل بتواند آورد یمرا در وجود انسان بار  نفس عزتو نزاهت، شرف، غیرت و 

مدارج گردد و حیات اجتماعی در اثر مساعی شوهران و زنان به  برخوردارمواهب  همه نیا

. شریعت اسالم زنا را جریمه قانونی کند یمعالی ارتقاء کند اسالم ازدواج را تجویز و تشویق 

زیرا عاقبت این جرم وخیم و منجر به شر  استکه مرتکب آن سزاوار عقوبت انتهایی  داند یم

که  استاز عواملی  نامشروع. روابط ناجایز عاشقانه و اتصال جنسی گردد یمزیادی  جرائمو 

ذلت اخالقی  نیرتریحقاز اینکه زنا از  نظر صرف. کند یمجامعه را به انقراض و نابودی تهدید 

 و انحطاط معنوی است.
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 اقسام زاني

 ( و برای هر کدام حکم خاص است.متأهل) زانی یا بکر است و یا محصن

کار بین مرد و  نیا در( شود یمفقها بکر آزادی که زنا کند صد دره زده  اتفاق بهحد بکر: 

: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة این فرموده خداوند )ج(  لیدل بهزن تفاوتی نیست 

كنتم تومنون باهلل واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة  اللهانجلدة وال تاخذ كم بهما رأفة في دين 

 من المؤمنين( سوره نور.

 یا اندازهباید او را تا  اند نمودهقها اتفاق محصن، ف متأهلحد محصن: بر وجوب رجم 

 سنگسار کرد تا بمیرد، تفاوتی ندارد که مرد باشد یا زن.

 شروط اقامه حد زنا

علم به  -4اختیار،  -3بلوغ،  -2عقل،  -1در اقامه حد زنا تحقق شرایط ذیل ضروریست : 

 تحریم.

 .شود ینماست حد جاری  قرارگرفتهتحت اجبار  که یشخصبر صغیر، مجنون و  قرار نیازا 

 حد قذف

 قذف در لغت به معنی انداختن سنگ و اشیای دیگر باشد. 

 حرمت قذف

هدف عالی اسالم حمایه آبروی مردم و محافظت شرف ، شهرت نیک و صیانت کرامت 

عیب دیگران  که یکسانبد را قطع و در را بروی  یها زباناسالم  جهت نیازا. هاست آنانسانی 

ساختن احساسات مردم منع  دار حهیجررا از  النفس فیضع. اشخاصی بندد یم ندیجو یمرا 

را از اشاعه فساد در حق  ها آنکه با آبروی دیگران بازی کنند و  دهد ینمفرموده  و موقع 

تا در حیات اجتماعی شر و فساد رخنه نکند لذا قذف را به تحریم  دارد یممسلمانان بر حذر 

و بر قذف گوینده هشتاد دره  داند یماز گناهان کبیره و فواحش  را آنو قطعی حرام ساخته 

و  شود ینمهم قبول  ها آنچه مرد باشد و یا زن عالوه بر آن شهادت  گرداند یمرا واجب 

و مستحق عذاب شدید در دنیا و  گردند یمفسق، لعنت و طرد از رحمت خداوند  به محکوم

که در آن شک راه نداشته باشد  یلیدال بهمگر آنکه صحت گفتار خود را  باشند یمآخرت 
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 شده ساقطثابت سازند و آن شهادت چهار شخص باشد به این امر که مقذوف در ورطه فحشا 

تهمت  باعفت برزنان که یکسان: ترجمه : دیفرما یماست. خداوند )ج( در قرآن مجید 

 گاه چیهرا  شان یگواهرا هشتاد دره بزنید و  ها آناورند چهار شاهد بی توانند ینم بعداً بندند یم

عمل توبه کنند و خود را اصالح نمایند خداوند  نیبعدازافاسق باشند مگر آنکه  ها آننپذیرید. 

 بیگمان بخشنده و مهربان است.

 ثبوت حد قذف

شهادت دو مرد  -2اقرار شخص قاذف.  -1حد قذف بیکی از این دو چیز ثابت گردد: 

 عادل.

 سقوط حد قذف

زیرا گواهان صفت قذفی را که  شود یمآوردن چهار شاهد از طرف قاذف باعث سقوط حد 

پس  سازد یمموجب حد گردیده است از قاذف نفی کرده و صدور زنا را به شهادت خود ثابت 

ی حد زنا بر مقذوف جاری گردد زیرا او زانی است. و اگر مقذوف به زنا اقرار و یا به آنچه بو

زن شوهرش را قذف کند حد  هرگاهاعتراف کرد حد زنا بر وی تطبیق گردد.  شده دادهنسبت 

باشد. اما اگر زن را قذف کرد و اقامه  افتهی تحققشروط آن  که یدرصورتبر وی جاری شود 

 بینه نتوانست، حد بر وی جاری نه شده بلکه لعان جاری گردد.

 فصل هفتم

 ردت

 نیا بهانسان از آن راه آمده است و مانند ارتداد باشد  که یهراعبارت است از بازگشت از 

. مقصود از ردت بازگشت یا رجوع شود یمتفاوت که کلمه ردت مخصوص به کفر استعمال 

رجوع اختیاری باشد بدون اکراه  که ینحو بهکفر باشد  یسو بهمسلم عاقل بالغ از دین اسالم 

 لیدل بهامر زن و مرد باهم تفاوتی ندارند اما ارتداد مجنون و طفل  نیا دراز طرف کسی، 

 مدار حکم و اعتبار نیست.  باشند ینمآنکه مکلف 
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 حد ارتداد

سوره  33ارتداد )خروج از دین( یا طغیان و عصیان است، که مجازات آن مطابق آیه 

 معکوس، یا نفی بلد و تبعید است. طور به وپا دستمائده قتل یا به دار کشیدن، یا بریدن 

 حرابت )رهزني(

ایجاد  منظور بهدر دار اسالم  قطع طریق گویند طغیان طایفه مسلح را آنحرابت که 

. استنظمی و اغتشاش و خونریزی و غارت اموال و هتک ناموس و کشتار  نسل  بی

. تفاوتی شود یمبا ین عمل طاغیان، دین، اخالق، نظام و قانون همه تهدید  که یدرحال

همه در دار اسالم  که یدرحالکه این طایفه مسلمان باشد ذمی یا معاهد یا حربی  کند ینم

است صورت بگیرد همه  نامشروعبر هر فردی که ریختن خون او  ها آنمقیم باشد و تجاوز 

قیام جماعتی از اجتماعات  واسطه بهحرابت  که یطور همانداخل در حکم حرابت باشد  ها آن

به اهداف  فوق صورت گیرد حرابت  که یدرصورتبه قیام فردی از افراد هم  ابدی یمتحقق 

باشد و بتواند  یردستیزباشد. اگر فردی از افراد دارای قدرت، سلطه، زور، قوت، شوکت و به 

 .شود یمته به نفس و مال و آبروی مردم تجاوز کند این فرد محارب و قطاع الطریق دانس

 حد حرابت

ولی کسی را آزار نداده و  کاربرده بهمجرم تنها سالح خود را  که یدرصورتدر حرابت اگر 

مالی را نبرده باشد، مجازات او بریدن دست راست و پای چپ یا بالعکس است، و 

ضمن استفاده از سالح، مالی را هم ربوده و کسی را کشته باشد مجازات اعدام را  که یدرصورت

 .کنند یماجرا  اش درباره

 فصل هشتم

 حد سرقت 

اسالم مال را منحیث عصب حیات ارج گذاشته است و ملکیت افراد را بر  که یآنجائاز 

بر فعالیت و موافق با عدالت است احترام  یا زهیانگآنکه ملکیت فطری و  خاطر بهمال 

تا به هر  شمارد ینمرا مجاز  کس چیهحق افراد را در مال حق مقدس دانسته  گذارد یم

اسالم سرقه، غصب،  رو نیازاوجهی از وجوه که باشد بر مال و ملکیت دیگری تجاوز کند 

اختالس، خیانت، سود، غش، تقلب و بازی با کیل و وزن و رشوت و هر مالی را که بدون 
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حرام نموده است در سرقه از شدت استفاده کرده به  باطل بهسعی مشروع مانند خوردن مال 

با مباشرت به سرقت ملکیت دیگر تجاوز  خواهد یم. دزدی که کند یمدست دزد، حکم قطع 

که  است یضیمرعضو  مثابه بهکند حکمت این عقوبت واضح و آشکار است زیرا دست خائن 

کل قربانی شود که این امر  تیحماباید از جسم سلیم قطع شود. و بعضی از جسم برای 

 یعبرتسارق  دیقطعارباب عقول است. همچنان در  یها شهیاندموافق با مقتضیات شرایع و 

نکند که  جرئتتا  کند یمنفسش او را بر تسلط بر اموال مردم وسوسه  که یکسبرای  است

بماند.  مصونو از تجاوز  شده حفظاموال  بیترت نیا بهدست خود را بر اموال مردم دراز کند 

فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهلل واهلل : ) والسارق والسارقَة دیفرما یمخداوند )ج( 

 .۸۳عزيزحكيم(. سوره مائده آيه 

 انواع سرقه

 . استسرقه به دو نوع 

ای باشد که در آن تحقق اقامه شروط حد  مستوجب تعزیر است: سرقه که ینوع -1

است )سارق( حکم  دهیدزد که یکستاوان بر  دوچند به )ص(حضرت آنصورت نگیرد 

 نه بر قطع. ندیفرما یم

 دو نوع است: استکه عقوبت آن حد  ای مستوجب حد است: سرقه که ینوع -2

سرقه کبری که عبارت است از اخذ  -2واجب باشد.  دیقطعسرقه صغری که در آن  -1

 حرابت گویند. را آنمال از راه مغالبه که 

 فصل نهم

 تعزیرات

 تعریف تعزیر

) لتومنوا بااهلل و رسوله و : دیفرما یم یتعال یبارآمده است  نصرت وتعزیر به معنی تعظیم 

 . ترجمه: تا ايمان بياوريد بخدا و رسول وی و رسول را تعظيم و مدد كنيد.۹تعزروه( سوره فتح آيه 

 را اومیگویند فالن شخص را تعزیر کرد یعنی  رود یمو همچنین به معنی اهانت هم بکار 

 است اهانت نمود. صادرشدهاز وی  که یگناه موجب به بیتأدبر سبیل زجر و 
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مقصود از تعزیر در شریعت تأدیب مجرم بر گناهی باشد که نه حد دارد و نه کفاره یعنی 

 را آنشریعت عقوبت  که یتیمعصتعزیر یک عقوبت تأدیبی است که حاکم برای جنایت یا 

 معین گردانیده است.. کند ینمتعین نکرده است یا تعین کرده اما شرایط تنفیذ را پوره 

 انواع معاصي

 ذکر گردید. قبالًکه  است یحدودنوع اول حد دارد و کفاره ندارد و آن  -1

نوع دوم کفاره داشته و حد ندارد مانند: جماع در روز ماه مبارک رمضان و جماع در  -2

 مدینه و مکه.

 نوعی باشد که نه کفاره دارد و نه حد و جزای آن تعزیر باشد. -3

 مشروعیت تعزیر و فرق بین تعزیر و حدود:حکمت 

تأدیب گنهگاران و اخالل گران نظم جامعه تشریع شده است  منظور بهتعزیر در اسالم 

ذکر گردید اما تعزیر از حدود از سه نظر  قبالًحکمت آن همان مشروعیت حدود است که 

 فرق دارد:

ل مختلف گردد، اگر مرد اما تعزیر به اختالف احوا است یمساودر حدود تمام مردم  -1

جزای او باشد  شود یماز لغزش او با عفو گذشت و اگر جزا داده  توان یمکریم گناهی کند 

از جزای دیگری باشد که عین لغزش را مرتکب شده است چون در شرف و منزلت  تر فیخف

مه: برتری دارد. امام احمد و بیهقی و نسایی روایت کنند که رسول اکرم )ص( فرمودند: ترج

 مردم خوب را عفو کنید مگر آنکه حدود باشد. یها لغزش

اشخاص معروف بالشر نباشد یا گناه صغیره  ازجملهیعنی هرگاه شخصی لغزشی کند و 

ای را مرتکب شود و یا آدم مطیع باشد و اولین بار ازوی جرم سرزده باشد او را مواخذه نکنید 

 ف باشد.و اگر از مواخذه گریزی نباشد مواخذه باید خفی

در  که یدرحالمسئله به حاکم شریعت برسد جواز ندارد  بعدازآنکهدر حدود شفاعت  -2

 تعزیرات شفاعت جایز است.

زنی  )رض(عمر فاروق حضرتاز اثر تعزیر بمیرد ضمان بر تعزیر کننده باشد  که یکس  -3

 فرمودند. هیتأددیت جنین را  فوراًآِمد  ایدن بهرا ترسانید جنین مرده از وی 

مسئله یکسان  نیا درگویند ضمان نباشد زیرا تعزیر و حد  )رح(و مالک  )رح(امام ابوحنیفه

 باشد.
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 حق تعزیر

در کتاب سبل  استوالیت عامه بر مسلمانان  دار عهدهتعزیر وظیفه حاکم است زیرا 

از حاکم تعزیر از طرف دیگری جز اشخاص ثالثه ذیل جاری  جز بهاالسالم چنین آمده است: 

 نگردد:

از  بازداشتن منظور بهپدر حق دارد که ولد صغیر خود را برای تعلیم تعزیر کند و  -1

که در کودکی در دوران کفالت فرزند خود را تعزیر  تواند یماخالق زشت زجر دهد. مادر هم 

دهد و  نمازخواندننماز نخواند نخست فرمان به  که یدرصورت اوالد خود را تواند یمکند پدر 

 اهلل حقاوالد بالغ خود را هم در حق نفس و هم در  تواند ینماگر نخواند مجازات کند، پدر 

 قول اصح تعزیر نماید. موجب به

شوهر حق دارد زن ناشزه خود را در امر نشوز تعزیر نماید. چنانچه قرآن کریم تصریح  -2

 معلم حق دارد کودکان را تأدیب کند. کرده است. همچنان

 ضمان در تعزیر

ضمان نباشد.  ها آنکند و یا شوهری زنش را تأدیب کند بر  بیتأدهرگاه پدری پسرش را 

 تواند ینمشرط عدم اسراف ضمان نیاید حاکم  به محکوم بیتأدهمچنان بر حاکم در صورت 

 گانه سهاشخاص  نیا ازمقصود بدان حاصل شود کسی را تعزیر کند. اگر  که یزیچ آنزاید بر 

 .اند نمودهدر تأدیب اسراف نمایند، متعدی شناخته شوند و ضامن چیزی باشند که تلف 

 گیری نتیجه

اسالم قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار  جزائییکی از نهادهای 

. و این جنایت شود یماست که متناسب با جنایت جانی بر او وارد  جزای درواقعاست. و 

 یهدف تشریع قصاص، ابقا نیتر مهمممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. 

قصاص منوط به وجود شرایطی است که جزای زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای 

اگرچه عت مقدس اسالم، یدر شر. مانع اجرای قصاص گردد تواند یم ها آنفقدان هر یک از 

 قرارگرفته رشیموردپذ یطیاشخاص با شرا یت جسمانیه تمامیعل جرائمدر « اصل قصاص»

د داشته و با کیه و تأیهمواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توص یاست، ول

قصاص دانسته است.  یاز اجرا نندگان، عفو را برتر و افضلکعفو  یبرا یوعده پاداش اخرو
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، دو اصل مهم عدالت جرائمل ین قبینش نسبت به اکاسالم، در وا ی، نظام حقوقگرید عبارت به

 .و لحاظ قرار داده است موردتوجهو رحمت را 

ط یمجازات قصاص و شرا یه بررسکه به همان اندازه کگفت  توان یمفوق،  مراتب بهنظر 

ه ک یموارد یعنیت است، موضوع سقوط قصاص یاهم یو دارا یتحقق آن الزم و ضرور

ازمند توجه و یشدن مجازات قصاص است، ن لیزاثبوت و تحقق قصاص موجب  رغم یعل

تاً یدر صورت تحقق و بروز، نها که ییازآنجارا موارد سقوط قصاص ین است. زییو تب یبررس

در  ات هستندیحه یقصاص ما ی، مانند اجراگردند یم ن رفتن مجازات قصاصیموجب از ب

د یو عقا یحقوق یموضوع و سپس مبان یفقه یها نهیزمو  ی، ابتدا مبان مقالهن ینگارش ا

ه منابع موجود یلکمطالب از  یآور جمعه و یته ی.برا ام دادهقرار  یموردبررسحقوق را  یعلما

م، یرکات قرآن ی، آیو مقاالت فقه ها کتابل یدر رابطه با موضوع ، از قب یدسترس قابلو 

ه، یهان اعم از عامه و امامیفق یها هینظرن )ع( یات منقول از ائمه معصومیث و روایاحاد

 یانسان اجتماع یحقوق علم زندگ .ام نمودهن ین و مقررات مرتبط با موضوع تدویمجموعه قوان

و  یاجتماع یجاد ضوابط و مقررات در زندگیاند تا با ا ر افراد در تالش بودهیاست. در قرون اخ

ان ین میه نظم و سامان بخشند. در این رویبه ا یخود در قالب قرارداد اجتماع یگروه

جاد تحوالت و یباعث ا یمدرن امروز یبه زندگ ها آندور ورود  یها از گذشته یعناصر

از  یکیز یه )خونبها( نیشده است. د یو اجتماع یدر عرصه مسائل حقوق یدیجد یها نگاه

 ،گوناگون یبشر یها اقوام و تمدن ٔ  سابقهو دقت در  ین موضوعات است. بررسیهم

ا جبران یمجازات  عنوان به یجان یه پرداخت غرامت از سوکن مطلب است یا دهنده نشان

اسالم  ییام امضاکه از احید . و دراز به قدمت عمر بشر است یطوالن یا سابقه یخسارت دارا

 ازنظره کل عرب یها و قبا خانواده انیجاد صلح و صفا در میا یدر راستا درواقعه کاست 

د شد. یین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسالم تأییار پایدر سطح بس یمسائل اجتماع

شد و گاه تا  یل عرب میان قبایه موجب بروز جنگ در مکد بود یشد ین اختالفات به حدیا

است و برحسب شأن  سان نبودهیکهمه اشخاص  یه اساساً برایافت. دی یان دراز ادامه میسال

العرب و گسترش نفوذ  رهیو مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسالم در جز

م در ک مکحقوق اسالم  یم و اعتقادات و مبانین منطقه و مناطق اطراف مفاهیاسالم در ا

 یگانه راه سعادت خود را در اجرای ها آنافت و یجوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه 

مردم هم در  ید حقوقیجد یها شهیزمان و نفوذ اند باگذشت، دندید ین اسالم میام دکاح
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ل و کجامعه متش یکجاد یدر ا یسع باثباتمنظم و  یستم حقوقیس یکجاد یا یراستا

فطرتاً  یانسان موجود ازآنجاکهد و منطبق با تحوالت روز بودند و یجد یها در قالب یمترق

ه مستلزم کاز خود را برطرف سازد ین نیاجتماعات تالش داشت تا ال کیاست با تش یاجتماع

قوام و ثبات جامعه  لهیوس نیبدتا  است ن و مقرراتیومت قانون و وضع قوانکجاد نظم و حیا

م بر هر کن حایاساس قوان نیبر همد. یبه وجود آ یو اجتماع یت فردینه امنیحفظ و زم

 ینشکها وا تین محدودیبر ا یافراد خود و در برابر تجاوز و تعد یبرا ییها تیجامعه محدود

ام کام اسالم، احکان احیدر م ه وحقوق جزا به وجود آمد صورت نیبد و را در نظر گرفته

  است. بودهبرخوردار  یاریت بسیآن از اهم ییجزا

 خذ مأ

 قرآن عظیم الشان. -1

 حدیث شریف. -2

السید سابق، مترجم: الحاج استاد محمد موسی نهمت: حدود و تعزیرات، مؤلف: از  -3

 .1374سال 

بررسی تطبیقی حقوق جزائی اسالمی و قوانین عرفی، مؤلف: عبدالقادر عوده، مترجم:  -4

 دوکتور حسن فرهودی نیا.

حقوق جزای عمومی، مؤلف پوهاند دوکتور حفیظ دانش، جلد دوم، چاپ اول سال  -0

1393. 

 سید سابق: ترجمه، دکتر محمود ابراهیمی.فقه السنه، تألیف:  -9

 حقوق جزای عمومی، مؤلف: پرویز صانعی. -7

 توضیح بر بخشی خاصی قانون جزاء ) حقوق جزای اختصاصی(، مؤلف: کمیته تحریر. -8
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آوری در روند تصدیق اسناد  تسهیل ۀنام تفاهم

دکتر عبدالبصیر انور وزیر  مآب جاللتشهروندان از سوی 

سمارت »مؤسسه  سیرئعدلیه ج.ا.ا و عبیداهلل ابراهیمی 

 به امضاء رسید« سیستم

 
9/1/1399 

، تمام اسنادی را که نیازمند اخذ مهر «سمارت سیستم»نامه، مؤسسه  به اساس این تفاهم

نموده و طی مراحل  یآور جمعو یا تصدیق اداره قضایای دولت وزارت عدلیه است،  یدییتأ

 نمایند. می
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به اداره قضایای دولت، یک مشکل اساسی  دوردستهای  عدم دسترسی شهروندان والیت

، در وقت مطمئنبه گونه  اسنادشانکند تا  نامه شهروندان را کمک می است؛ این تفاهم

 افغانی( مورد تصدیق قرار بگیرد.   300کم ) ۀنیهزمناسب و با 

گوید: روزانه صدها نفر جهت اخذ مهر تأییدی  دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه می

این ازدحام برای وزارت نمایند که  اسناد وزارت عدلیه مراجعه می قیتصدبه بخش  اسنادشان

نامه را با  . اکنون جهت رفع این معضل، ما این تفاهمآورد یمعدلیه و شهروندان مشکل به بار 

جلوی ازدحام و از سوی دیگر جلوی  سو کینماییم تا از  سکتور خصوصی امضاء می

 سرگردانی مردم گرفته شود. 

نامه برای سه ماه به گونه آزمایشی به امضاء رسیده و اگر  گوید: این تفاهم وزیر عدلیه می

سال تمدید  نامه را برای یک و مؤثر باشد، این تفاهم مطمئناین روند قناعت بخش، 

 نماییم.  می

گزارش از آمریت مطبوعات

ACKU



 

 

 

 

 

 

 

 

 UNFPA دیدار وزیر عدلیه با نمایندگان موسسه 

 
 1399حمل  21

داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با داکتر بنیت دیانا بنگی، نماینده  مآب جاللت

 وگو نمود.  شان در دفتر کارش دیدار و گفت و هیئت همراه UNFPAموسسه 

تهیه و ترتیب رهنمود  منظور بهدر این دیدار دو طرف در رابطه به ایجاد کمیته رهبری 

آموزشی برای کارکنان ادارات عدلی و قضایی در خصوص رسیدگی به قضایای خشونت مبنی 

 گو نمودند. و بر جنسیت گفت

در افغانستان را معرفی نموده و از کارهای که در  UNFPA های داکتر بنیت فعالیت

ابطه به مدیریت قضایای خشونت مبنی بر جنسیت از جانب فعاالن حقوقی )قضات و ر

 .نمود یادآوری شده انجام( سارنواالن
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ارتقای  جمله منبر بخش حقوقی آن  دیتأکآقای سالف در رابطه به پروژه پولیس با 

معلومات  ،مبنی بر جنسیت خشونت قضایای مدیریت بخش در سارنواالنقضات و  ظرفیت

برای کارکنان ادارات  ارائه نمود. وی همچنان در رابطه به چگونگی تهیه رهنمود آموزشی

تهیه و ترتیب رهنمود  منظور بهرهبری  یا تهیکمشده اذعان داشت که  ادآوریعدلی و قضایی 

آموزشی برای کارکنان ادارات عدلی و قضایی در رابطه به رسیدگی قضایای خشونت مبنی بر 

 .  شدایجاد خواهد  عدلیه، وزارت محترم جنسیت تحت رهبری مقام

قدردانی نموده و با در نظر داشت  UNFPAموسسه محترم  یها یاز همکاروزیر عدلیه 

در  UNFPA موسسه داشت که وزارت عدلیه خواهان حمایتهای ایشان اظهار  فعالیت

 :استذیل  ۀگان سههای  بخش

  آگاهی دهی محصلین حقوق نسبت به موضوعات مربوط به قضایای خشونت مبنی بر

 جنسیت؛

 ظرفیت فعاالن حقوقی در بخش مدیریت قضایای خشونت مبنی بر جنسیت؛ یارتقا 

  .ارائه خدمات صحی برای محجوزین مرکز اصالح و تربیت اطفال در والیت هرات 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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جلسه شورای رهبری وزارت عدلیه، به ریاست داکتر 

 شد برگزارعبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، 

 
72/1/1931 

 یدادهایجاطبق اجندا ابتدا روی پیشنهاد ریاست انسجام در مورد به اعالن سپردن 

، در تلویزیون و شوند یمدارای اسناد عرفی که تحت تضمین رهنمای معامالت قرار داده 

و به رهن گرفتن آن  دوفروشیخرسایت وزارت به مصرف خود شخص جهت جلوگیری از 

 سیرئانسجام و  سیرئقرار گرفت و تصمیم گرفته شد که برای حل این مشکل،  موردبحث
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محمد اشرف رسولی مشاور ارشد مقام وزارت بعد  پوه قانونعمومی قضایای دولت، تحت نظر 

مناسب و قانونی جستجو نمایند. همچنان طرزالعمل بررسی دفاتر  حل راهاز دقت الزم 

ریاست عمومی  دییتأرهنمای معامالت که از طرف ریاست انسجام پیشنهاد و مورد 

بود، مورد تصویب قرار گرفت و به ریاست انسجام  قرارگرفته یگذار قانونانستیتوت امور 

رهنمای معامالت مطابق احکام قانون رهنمای  هدایت داده شد که وقتاً فوقتاً از فعالیت دفاتر

 معامالت و این طرزالعمل بررسی نمایند.

گزارش ریاست تفتیش داخلی راجع به مشکالت موجود در ریاست حقوق والیت کابل نیز 

 سیرئتفتیش،  سیرئاز آن تصمیم گرفته شد تا  رفت برونقرار گرفت و جهت  یموردبررس

ر مقام وزارت تحت نظر معین اداری بعد از انجام عمومی حقوق و آقای سادات مشاو

، تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند. همچنان روند ارزیابی احزاب جانبه همهدقیق و  یها یبررس

مورد غور قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که پس  1390در سال  شان یتیوالسیاسی و دفاتر 

ایجاد اصالحات در برخی از  منظور بهاز کسب هدایت مقام ریاست جمهوری و کابینه ج.ا.ا، 

امور، سیمیناری با احزاب سیاسی برگزار و بخشی از مشکالت برای آوردن اصالحات در روند 

 با احزاب سیاسی کشور مطرح گردد.  ها آنکاری 

این وزارت ایجاد  1399در ادامه ریاست ارتباط خارجه که جدیداً در تشکیل سال مالی 

ربوط به آن و مشکالت آمریت مرکز اصالح و تربیت اطفال ریاست گردیده و تنظیم امور م

مربوط هدایات الزم سپرده شد و  نیمسئولو به  قرارگرفته موردبحثعدلیه والیت پنجشیر 

در اخیر وزیر عدلیه در مورد سفرشان به والیت هرات و بازدید از ریاست عدلیه آن والیت به 

 قناعت بخش ارزیابی نمود.جلسه معلومات داده و نتایج سفرشان را 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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شبکه مساعدین حقوقی و وکالی مدافع افغانستان، 

این  یاآورده دست ارائهمعرفی و  منظور بهکنفرانسی را 

 کننده ارائه ینهادهاشبکه و ایجاد هماهنگی میان 

 های حقوقی، برگزار نمود مساعدت

 
 7/1/1399دوشنبه: 

 ۀندینماخانم حوریه عبیدی، عضو شبکه مساعدین حقوقی و وکالی مدافع افغانستان و 

موسسه مدیکا افغانستان، در مورد این شبکه به اشتراک کنندگان معلومات داده و اعضای 

های حقوقی  عمومی مساعدت سیرئاین شبکه را معرفی نمود. همچنان، اسداهلل وحدت 
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های حقوقی  مساعدت کننده ارائه ینهادهامیان  یهماهنگوزارت عدلیه ج.ا.ا، روی اهمیت 

 تأکید نمود.   نهادهابیشتر میان این  یهماهنگصحبت نموده و بر ایجاد 

های  آقای فرارون، نماینده انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان از مشکالت و چالش

نموده و خواهان رفع این مشکالت گردید. دگر  یادآوریو مساعدین حقوقی  وکالی مدافع

ها نیز از مشکالت ریاست  جنرال فصیحی معاون ریاست عمومی محابس و توقیف خانه

جلسه قبلی پیرامون شبکه  ۀنام قطعنموده و  یادآوریها  عمومی محابس و توقیف خانه

ایت از شبکه را به خوانش گرفت. وی مساعدین حقوقی و وکالی مدافع افغانستان و حم

 همچنان در راستای حل مشکالت وکالی مدافع و مساعدین حقوقی وعده همکاری نمود. 

ارنپال سعمومی محاکم استیناف کابل و  سیرئوال معراج الدین حامدی،  در ادامه، قضاوت

ارنوالی راجع به مشکالت و آگاهی سنظارت بر محالت سلب آزادی اداره لوی  سیرئسرباز، 

دهی به وکالی مدافع، پنج روز قبل جلسه محکمه و اهمیت وکیل مدافع در مرحله تحقیق، 

 صحبت نمودند.  

 یا آورده دستهای حقوقی وزارت عدلیه، گزارشی از  در پایان، شاهد آریا، آمر مساعدت

 ود.  نم ارائهشبکه مساعدین حقوقی و وکالی مدافع افغانستان را 

 گزارش از آمریت مطبوعات
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هماهنگی کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه  لۀجلسسومین 

 یها کنفرانسبا قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در تاالر 

 شد برگزاروزارت عدلیه 

 
 1399حمل  8

ایجاد سیستم رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و  منظور بهاین جلسه  

جلوگیری از تکرار ثبت قضایا، یکسان بودن آمار و ارقرام قربانیران، نقرش وزارت امرور داخلره      

و موانرع آمریرت مبرارزه     ها چالشطبق قانون جدید مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، 

، ونقرل  حمرل  یهرا  شررکت با قاچاق انسان وزارت امور داخله در روند دستگیری قاچاقبران برا  
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 42ها و محافظت از قربانیان قاچاق انسان در کابل و والیات تدویر یافته بود. در جلسره   هوتل

  عضو کمیته تخنیکی و نهادهای مختلف اشتراک نموده بودند. ندگانینماتن از 

هاجر وعده سپرد که برنامه آگراهی دهری بررای پرسرونل آمریرت       ۀمؤسسدر اخیر جلسه 

مبارزه با قاچاق انسان را طور مسلکی و تخصصی به همراهنگی سرکرتریت کمیسریون عرالی     

، تا پولیس مبارزه با قاچاق انسران را در  دینما یممبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دایر 

 مشکالتشران سائی و حفاظت متضررین قاچاق انسان توانایی بخشریده و  شیوه دستگیری، شنا

 مرفوع گردد.

 گزارش از آمریت مطبوعات  
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