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 ازمتحدالمالهای

  ستره محکمه   
  ١٣٨٩ر ٤ر٢٧مورخ  ١٤٧٤الي  ١٤٠١المال شماره متحد

  :داراالنشاي شوراي عالي 
هدايت  ٣٧٦قرار مصوبه  ١٣٨٩ر٤ر٨مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه طي جلسه مورخ 

  :ذيل صادر فرمودند
ثيق به موقع عقود و التزامـات هرگـاه وثيقـه    به منظور جلوگيري از جعل و تزوير اسناد و تو(

ن دراخير سال قيد شدني ميباشد ، درآينده ثبت همچو آدرظرف سال به ثبت نرسد  چون کنده 
  .وثايق به امر و هدايت رئيس محکمه استيناف صورت گيرد 

אل اخبار ـموضوع به جميع محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق و مراجع مربوطه طور متحد الم
  . )گردد 

  ١٣٨٩ر٤ر١٠مورخ  ١١٧٣الي ١١٠١متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

مقام محترم شوراي عالي به مقصد اجراات به موقع و تسريع فعاليت مستمر قضايي محاکم بـه   
  :تي را تصويب نمود آمراتب  ٣٢٥ارتباط جريان فساد اداري قرار مصوبه 

حاکم جرايم ناشي از فساد اداري درواليات هدايت داده ميشود به منظور تامين فعاليت عملي م( 
تا ديوانهاي امنيت عامه  محا کم ابتدائيه واليات هرات ،  کندز ،  ننگرهار، بلخ ، بـه شـمول   
قضاتيکه براي محاکم ابتدائيه رسيد ه گي به جرايم فساد اداري مرکز وواليات مـذکور تعيـين   

ناشي از فساد اداري زون  مربوط را و نيز محاکم استيناف  بست و مقرر شده اند قضاياي جرايم
قضاياي مربوط بـه زون را تحــت   واليات هرات ، کندز ، ننگرهار و بلخ در مرحله استيناف 

داراالنشا در زمينه محا کم استيناف مربوط و نيز اداره محتـرم لـوي   . ه گي قرار دهند رسيد
 دهندارنوالي و ساير مرا جع را درجريان قرار(.  
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  ١٣٨٩ر٤ر٩مورخ  ١١٠٠الي  ١٠٢٨متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  :هدايت ذيل راصادر فرمودند  ١٣٨٩ر٤ر١مورخ  ٣٥١مقام محترم شوراي عالي قرار مصوبه  
قانون  اساسي کشور استقالل و بيطرفي قضا در رابطه به جريانهاي سياسي  ١١٦متکي به ماده ( 

رعايت جدي اين امر بالخصوص درجريان دور جديد انتخابات ولسي جرگـه  تصريح گرديده ، 
اکيداً هدايت داده ميشود  قضات به هيچ صورت نميتوانند به نفع ويا ضرر کانديـدي فعاليـت   
نمايند و هرگاه مداخله اي ازجانب قاضي ويا قضات درپروسه انتخابات ولسي جرگـه  رونمـا   

  .رند گردد مورد پيگرد قانوني قرار ميگي
  . )داراالنشا اين تصويب را به تمامي محاکم کشور تعميم نمايد 

  ٢٨/٤/١٣٨٩مورخ  ١٥٤٧الي  ١٤٧٥متحدالمال شماره 
  داراالنشاي شورايعالي

طعـي   چنانچه محاکم محترم درجريان  اند درخواست متقاضيان  تجديد نظر برفيصله  هـاي ق 
آت  مقدماتي درمورد آنها  زماني آغاز مـي  محاکم که بداخل  ميعاد معينه توصل مي ورزد ،اجرا

. داراالنشا شورايعالي  اطمينان بدهنـد  ه يابد  که مراجع مربوط  از تطبيق همچو فيصله  رسماً ب
ولي اکثر متقاضيان  تجديد نظر  تطبيق فيصله  ها را مبني بر تصرف محکوم بها توسط محکوم له 

تجديد نظر خواهي  دانسته  خواهـان وضـع    با ارائه داليلي موجب ضياع حقوق شان درقبال 
  .خواهي شده اند الي معلوم شدن نتيجه  تجديد نظرهاي   درزمينه  ديتمحدو

حينيکه موضوع حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه  بمقام شورايعالي  ستره محکمه  تقديم 
  :ند هدايت ذيل  صادر فرمود ١٥/٤/١٣٨٩) ٤٠٠(گرديد درزمينه  قرار مصوبه  شماره 

برمحکوم عليه که به همه    یبا تاکيد  برمصوبات شورايعالي  مبني  برتطبيق  فيصله  هاي قطع(( 
حال قابل تطبيق ا ست تا محکوم بها به محکوم له تسليم گردد ولي درصورت تجديد نظر خواهي 

يزي محکوم عليه  محکوم له درمحکوم بهاي  غير منقول  تصرفات  مبني بربيع  قطعي  ،بيع جـا 
אل کرده نميتوانـد  ادارات  ـجه  تجديد نظر خواهي اعمنتي،تعمير ،تغير و تخريب را الي زمان 

حقوق وزارت عدليه از محکوم له درهمچو موارد  استحضاري اخذ ومقام  سـتره محکمـه  را   
  . درجريان  قرار دهند 

  .موضوع به جميع محاکم ومراجع ذيربط متحدالماالً اخبار گردد 
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  ١٣٨٩ر٥ر٢٣مورخ  ١٦٩٣الي  ١٦٢١ل شماره متحد الما
  :داراالنشاي شوراي عالي 

  . محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند 
يکتعداد شرکتهاي تجارتي در سالهاي قبل در مقابل تحت تضمين گذاشتن جايداد هاي شان به (

محکمه دران وقت براي شرکت هاي بانکها قرضه اخذ کرده اند که درحين ترتيب وثايق شان در 
ن زمان اخذ ميشده ترتيب نگرديـده درعـوض   آتجارتي قباله جايزي که سه فيصد محصول در

ت کنون حين فسخ تضـمين خـط و   ستضمين خط  که محصول ندارد براي شان ترتيب شده ا
ترتيب رسيد خط درحصه اخذ محصول رسيد خط به مشکالت مواجه بوده که چگونه اجـراات  

تعرفه  محصول دولتي دوفيصد محصول ازرسيد خط که در  ٢١ماده  ٢ ءآيا طبق جز. يم  نماي
مـورخ   ١٧٤مقابل فسخ عقد تضمين خط ترتيب ميگردد اخـذ شـود ويـا طبـق فرمـان      

تعرفه محصول دولتي  ٢ماده  ٢شماره  ٢-١که درمورد تعديل و ايزاد اجزاء  ١٣٨٧ر١٢ر٢٩
ي اموאل غيرمنقول که تحت تضمين بانک هـا قـرار   محصول قباله جايز: که چنين مشعر است 

ن حين اجراي قباله از طـرف  آفيصد ) ٠ر٢٥(فيصد قرضه ميباشد که ) ٠ر٥(ميگيرد مجموعه 
ن حين فسخ عقد بيع جايزي و ترتيب رسيد خط از قرضه گيرنده  آفيصد ) ٠ر٢٥(قرضه دهنده و 

  . )تاديه ميگردد  محصول اخذ شود 
مطالعه وتدقيق رياست محترم تدقيق و مطالعات قرار گرفته و چنين نظر  مطلب مورد استهدا مورد

  :داده اند
طوريکه به احکام تعرفه محصول دولتي نظر اندازي ميگردد راجع به محصول وثايق احکام ان (( 

  :به سه بخش عمده ذيل تقسيم ميگردد 
  .)تعرفه  ٢ماده  ٢١جزء (محصول ثابت  وثايق ازمحاکم و ادارات ثبت اسناد   -١
  .)تعرفه  ٢ماده  ٢٣جزء ( محصول ثابت وثايق از قضاياي تجارتي  -٢
  .)تعرفه  ٢قسمت يا شماره دوم ماده ( محصول  نسبي وثايق  -٣

طوريکه متن و محتوي ومندرجات وثيقه تضمين  خط منضمه استهدائيه هذا مشاهده ميگـردد از  
کت و بانک هاي خصوصي اند  وطبق حيثي که مقر و مقر له آن شخصيت هاي حکمي يعني شر

اصولنامه تجارت معامالت بانکها بدون رعايت نيت طرفين تجارتي محسـوب   ١٩ما ده  ٥جزء 
جزء ) هـ (و) د(ن طبق بند هاي آميگردد بايد محصول سند مذکور و هم محصول رسيد خط 
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کور به تضمين فيصد اخذ گردد و ازلحاظ اينکه معامله مذ) ٣(تعرفه محصول دولتي  ٢ماده  ٢٣
که توسـط  ) ج(گذاشتن جايداد عقاري نزد بانک به منظور اخذ قرضه است طبق صراحت بند 

) الـف و ب  ( رياست جمهوري در زمره بند هاي  ١٣٨٧ر١٢ر٢٩مورخ  ١٧٤فرمان شماره 
تعرفه در زمره محصوالت نسبي ولي بدون ذکر تناسب قيمت مبيعـه ايـزاد    ٢شماره  ٢جزء 

اد فوق بايد راجع به معامله متذکره قباله بيـع   زرد  ولي بااين تفاوت که طبق ايگرديده قرار ميگي
ازاينکه  وثيقه : با ذکر تفصيل فوق چنين ابراز نظر ميگردد  جايزي ترتيب گردد نه اقرار خط بناًء

ن ازمعامالت تجارتي ميباشد از حيث اخـذ  آمنضمه استهدائيه اقرار خط بوده و معامله مندرجه 
در کتگوري وثايق از باب قضاياي تجارتي قرار ميگيرد  ولي ازجمله معامالت تجـارتي  محصول 

مندرج ) ج(معامله اخذ قرضه  از بانک و به تضمين گذاشتن جايداد در مقابل ان توسط ايزاد بند 
ولو کـه   ًءمتذکره قرار ميگيرد بنا) ج(بند  فرمان فوق الذکر مستثني  ميباشد و تحت صراحت 

از حيث شکل به تضمين خط اجرا گرديده ولي معامله ازحيث معني تحت صـراحت   وثيقه فوق
ايزاد شده قرار ميگيرد  وطبق قاعده فقهي البرة في العقود للمقاصد و المعاني الااللفاظ ) ج(بند 

  . ))فوق الذکر قابل اخذ محصول ميباشد ) ج(و المباني  طبق صراحت بند 
ي مرتب بران به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تقديم حينيکه جريان استهدا و نظر تدقيق

  :هدايت ذيل صادر گرديد ١٣٨٩ر٤ر٢٢مورخ  ٤٣٢شد قرار مصوبه 
  . ))نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد است به مرجع استهدا کننده اخبار گردد (( 

رين زمينـه  با تذکر مراتب فوق نظر رياست تدقيق و مطالعات که پاسخگوي استهداات محاکم د
بوده و مورد تاييد مقام محترم شوراي عالي قرارگرفته است به مقصد همگوني اجراات درمحاکم 

  . متحد الماالً اخبار شد 
  ١٣٨٩ر٤ر٢٣مورخ  ١٤٠٠الي  ١٣١٠متحد المال شماره  

  :داراالنشاي شوراي عالي 
ذيـل   مراتـب  ٤٠١قرارمصـوبه   ١٣٨٩ر٤ر١٥مقام محترم شوراي عالي طي اجالس مورخ 

  :راهدايت فرمودند 
شورا يعالي ستره محکمه به مقصد تامين رويه واحد قضايي در رسيد ه گـي قضـاياي ناشـي    ( 

  :ازجرايم فساد اداري و به منظور جلو گيري ازتورم تشکيالت مراتب آتي را تصويب نمود
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شوراي عالي مبني بر تفويض صالحيت  ١٣٨٩ر١٢ر١٨مورخ  ١٠٥٤به تعقيب مصوبه شماره 
مورخ  ٣٢٥ضاياي ناشي ازجرايم فساد اداري بخش نظامي به محاکم نظامي  وبارعايت مصوبه  ق
مبني بر اينکه قضاياي فساد اداري واليات زون هرات ، کندز ، ننگرهار و بلـخ   ١٣٨٩ر٤ر١

درديوان امنيت عامه محاکم ابتدائيه مرکز زون ها تحت رسيد ه گي قرار گيرد ، تجويز اتخاذشد 
فساد اداري نظامي واليات کابل ، پنجشير ،  پروان و کاپيسا درمحکمه فساد اداري  تا قضاياي

شهرکابل و قضاياي فساد اداري نظامي واليات  ننگرهار ، لغمان ، کنر ها و نورستان درمحکمه 
يات هرات ، نيمـروز ، فـراه و   ابتدائيه  مرکز واليت ننگرهار ، قضاياي فساد اداري نظامي وال

ري نظامي واليـات بلـخ ،   حکمه ابتدائيه مرکز واليت هرات  و قضاياي فساد اداغيس درمباد
تحت رسيد ه گي قرار  واليت بلخسرپل و جوزجان  درمحکمه ابتدائيه مرکز فارياب ،سمنگان ،

  .گيرد
که به محکمه ابتدائيه نظـامي واليـات    ١٣٨٨ر١٢ر١٨مورخ  ١٠٥٤هدايت مندرج مصوبه 

  . ثر و کان لم يکن ميباشد تفويض صالحيت شده بود بي ا
جريان فوق به محاکم نظامي واليات ، محکمه استيناف نظامي و محکمه استيناف زون هاي فوق 

  . )ارنوالي اخبار گردد و اداره محترم لوي 
 ١٣٨٩ر٤ر٢٣مورخ ١٣١٩الي  ١٢٤٧متحد المال شماره 
  :داراالنشاي شوراي عالي  

  :ذيل را استهدا نموده اند  رياست محکمه استيناف واليت هرات مراتب
احضار شهود معرفت درترتيب وکالت خط هاي تجارتي که موکل ووکيل از واليات مختلـف  ( 

ميباشد درمحکمه ابتدائيه براي طرفين و کارکنان محکمه مشکلي راايجاد نمودکه همه روزه بـه  
 ٦ايت تصويب شـماره  ان مواجه ميباشند اگر مقام عالي الزم دانند و اجازه بفرمايند که طبق هد

  :روساي محاکم تجارتي که چنين صراحت دارد  ١٣٤٩سيمينار سال 
اين پيشنهاد که طرق و چگونگي ترتيب وکالت خط رادرمحـاکم تجـارتي     ٤درخصوص ماده 

محتوي است چنين تصويب ميشود که درعموم وکالت خط هاي تجارتي که در دفاتر ثبت اسناد 
تيب ميگرد د حاجت به دو نفر شاهد معرفت نبوده مالحظه  و درج تجارتي به اساس اقرار مقر تر

نمره جوازنامه و تذکره دست داشته مقر با گذاشتن نشان انگشت  مقر و مقرله به صورت فنـي  
کافي است وکالت خط هاي تجارتي بدون شهود معرفت مطابق هدايت فوق اجرا شود مشکالت  
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فرمايند  مطاع و موجـب تعميـل    هم طوريکه هدايتنآوارده ازاين ناحيه  مرفوع خواهد شد با
  .  )است

مطالب مورد استهدا پس از مطالعه و ابراز نظر تدقيقي رياست محترم تدقيق و مطالعات  باجالس 
 – ٣٥٨مقام محترم شوراي عالي تقديم و درنتيجه مقام عالي قرار مصـوبه   ١٣٨٩ر٤ر٨مورخ 

  :هدايت ذيل صادر فرمودند  ١٣٨٩ر٤ر٨
  :تي پيشنهاد شده بود آروسا و قضات محاکم تجارتي به نحو  ١٣٤٩يمينار سال در س( 

درترتيب وثايق غير تجارتي شهود معرفت براي شناختن مقر و مقر له  شرط است اما در وثـايق  
تجارتي ازاينکه مقر نظر به جوازنامه دست داشته اش که درخود اداره ثبت اسناد موجود اسـت  

باالثر تصويب . شد پس ايا حاجت  به گرفتن شهود معرفت خواهد بود يانه  نزد اداره معرفي ميبا
  :تي صادر گرديد آن حسب آنشريه  ١٠٢سيمينار مذکور مندرج صفحه  ٤شماره 

درعموم وکالت خط هاي تجارتي که در دفاتر ثبت اسناد  محاکم تجارتي به اساس اقرار مقـر  
ده  مالحظه و درج نمره جواز نامه و تـذکره   ترتيب ميگردد حاجت به دونفر شاهد معرفت نبو

له به صورت فني کـافي اسـت رجعـت     دست داشته مقر  باگذاشتن نشان انگشت مقر و مقر
بنابران مصـوبه  . کالت خط هاي تجارتي به دواير شاروالي وغيره غرض تصديق حاجت ندارد و

وثيقه احتراز و خودداري مذکور دقيق و موثر بوده محاکم تجارتي وفق آن از شمول شاهدان در 
 .)موضوع طور متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد . نمايند

 ١٣٨٩ر٦ر١٢مورخ  ١٢٤٦الي  ١١٧٤متحد المال شماره 
  :لي داراالنشاي شوراي  عا

يکعده محاکم نسبت تحت دوران بودن قضاياي قتل و عدم معلومات راجع به تعيين نرخ ديـت  
ه نرخ ديت به پول افغاني تعيين گردد باالثر مقام محترم ستره محکمه ، استهداء نموده اند تا انداز

رياست تدقيق ومطالعات را موظف نمود تا جهت توحيد مرافق قضايي بر اساس فتواي رياسـت  
افتاء ستره محکمه  طرح هاي تصاميم مربوط درمورد ديت را در ادوارمختلف قضـايي تحـت   

باالثر اداره مذکور نظر خويش را ارائـه  .  ابراز دارند مطالعه قرار داده نظر مشخص خويش را 
شوراي عالي تقديم و انمقام در زمينـه   ١٣٨٩ر٤ر١نمودند که نظر ان اداره به اجالس مورخ 

  :هدايت ذيل را صادر نمود  ٣٤٥ضمن مصوبه شماره 
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ص را داراالنشاء شوراي  عالي به مقصد  توحيد مرافق قضايي قيمت خريد في گرام نقره خـال ( 
طي ششماه اول و هم ششماه دوم سال از د افغانستان بانک مطالبه نموده و بعد نـرخ وسـطي   

گرام ميشود تثبيت نموده حسـب هـدايت    ٣٢٢٠٠مقدار هفت هزار مثقال نقره را که معادل 
 ٤٥مندرج صفحه  ١٣٤٧مصوبات کميسيون دوم سيمينارروساي محاکم واليات  منعقده سال 

مصوبه هذا طور  –ر براي سال بعد درمحاکم مرعي اال جرا قرار داده شود نشريه سيمينار مذکو
متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد  تا طي مراحل جريان فوق کمافي السابق بارعايت تاريخ 

  . )حدوث جرم قتل ا جرا شود 
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  :قضاوت پال حضرت ل حسامی 
  

 دجرمونو اومجازاتو 
 نيت اصل ته يو کتنهدقانو 

)۳(  
  دریم پرکی

  :په نیوالو حقوقی اسنادو کی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل تسجیل
ماهویی توپیر لری  چی اصلی   دبشری حقوقو  معاهدی  په حقیقت  کی له نورو معاهدو  سره دا

د فرد دخپل  .خه ساتنه  اوننه ده له فردی بنسیزو حقوقو اوآزادیو موخه اوکار کنه یی 
متبوع هیواد ،نورو افرادو او یانورو هیوادونو په واسطه ددی حقوقو  داحتمالی نقض په واندی ، 

له فردی آزادیو . له فردی حقوقو خه  ننه ددی لی معاهدو  محوری اواصلی کی دی 
  .نه ده حقوقو دمعاهدو یره محوری ان اوحقوقو خه ننه بی له شکه دبشری 

حقوقو  نیوאل  اسناد ول  په یوه کی کی چی هماغه داساسی حقوقو درناوی اوتضمین دبشر د
دبشر دحقوقو بیال بیل  اسناد که نیوאل . اودانسان کرامت اوذاتی ارزت  دی ، مشترک دی 

دی یا سیمه ایز ، عام  دی یا خاص ، الزام راوونکی  دی یاغیر  الزام راوونکی ، داول او ول 
واحد  هدف او موخی په له کی دی اوهغه عبارت دی دانسان دذاتی کرامت داصل دیوه  

له دی کبله هرول شرط یا تفسیری اعالمیه چی . دبیالبیلو  الوو له ینار او بیانولو خه 
باالخره دبشر دحقوقو دنیوالو اسنادو محوری هدف  له پامه وغوروی ، بی اعتباره شرط ڼل 

  .یت نه لریکیی اوکوم اهم
یره یو شمیر والو الزام راوونکو اسنادو سر بدبشرحقوقو دخپل انی ماهیت  په غوتنه دنی

ایی  ددی لی  . زیاتو غیر الزام  راوونکو اسنادو ته هم په خپل  ان کی ای ورکیدی 
دپام و دبشری حقوقو الزام راوونکو یو شمیر . ترولو مهم یی وکوالی  شو اعالمیی وڼو  

اسنادو په لومی سرکی دغیر الزام راوونکی سند په بڼه اوداعالمیی ترعنوان الندی تشکل 
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له دی . موندلی اوله هغی وروسته په تدریج سره دالزام راوونکی سند په تدوین منجر شویدی  
ورا اسنادو  خه یر مهم یی د بشر دحقوقو نیواله اعالمیه ده چی د بشر دحقوقو د نیوאل خ

محوری اویر مهم سند په عنوان مطرح دی ، چی مون هم دملرو ملتونو  په منشور کی 
دجرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل له ینی وروسته په دی پر کی کی په دی نیوאل حقوقی 

  :خورا مهم سند کی نوموی اصل  یو او بیا په نورو نیوالو حقوقی اسنادو کی دالۍ تعقیبوو 
  : دملرو ملتونو منشور - ۱

په تاریخی  لحاظ کوالی شو له دوهمی نیوالی جی  وروسته یوه تر ولو  مهمه معاهده 
  .دملرو ملتونو منشور وبولو

دملرو ملتونو  منشور  له هغه نیوالو مهمو  اسنادو خه دی چی دملرو ملتونو بنس پری 
دوه پارارافونه  شتون لری چی په ضمنی په دی منشور کی په دوه مادوکی . ایودل شویدی 

له دی دوه  پارارافونو خه یو . ول دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل منلو ته اشاره لری 
دنژاد ، جنس ، ژبی یا مذهب  له حیثه له تمیز : (( دلومۍ  مادی دریم پاراراف  دی چی وایی 

آزادیو د درناوی په هونه او پرمخه ونه و اوتمایز پرته ولو د پاره  دبشر دحقوقو  اوبنسیز
دلته د توضیح له پاره الزمه ده چی دملرو ملتونو دمنشور دتصویب په تاریخ کی ال ترهغی ) .کی

نیی  پوری تر اوسه د بشر دحقوقو نیواله  اعالمیه  نه وه تصویب شوی اوددی  منشور اهمیت  
قوقو اواساسی  آزادیو  باندی له نژاد  ، جنس  له هغه ای خه  سرچینه  اخلی  چی دبشر په ح

دمنشور داپارراف  که هر ومره دزیات  تفسیر . ،ژبی یا مذهب له توپیرونو پرته ارنه کوی 
توان  لری ، خودیوولسمی مادی په دوهم پارراف  باندی په استناد د جرمونو اومجازاتو 

په همدی  لوری کی اوله همدی . دقانونیت اصل دبشری مهمو حقوقو له جملی خه ڼی  
دنژاد ، جنس ، : ( پاراراف  تفسیر کو)  ج(می مادی د )  ۵۵(استدالل  سره کوالی شود 

ژبی یا مذهب له حیثه له تبعیض پرته دولو له پاره  دبشر حقوقو اواساسی  آزادیو ته اغیز من 
میی  ته په الس  اچونی په دی ای کی دبشر دحقوقو نیوالی اعال... ) اونیوאل درناوی 

پاراراف  په   ۲می مادی  د )  ۱۱می مادی  له دی پارراف سره د )  ۵۵( اواستناد او د
ترکیب سره کوالی شو دی پایلی  ته ورسیو چی دملرو ملتونو په منشور کی هم په ضمنی 

عنوان خبری توه دجرمونو اومجازاتو دقانونیت  داصل له منلو خه دبشر دحقوقو د یو اصل به 
  .شویدی 
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  :دبشر دحقوقو نیواله اعالمیه  - ۲
دبشر دبین المللی  حقوقو له نظره  ، دبشر دحقوقو  نیواله اعالمیه بیشکه  د بشر د بین المللی  

عالمیه په واقعیت کی دانسان دذاتی کرامت دننی په ادا. حقوقو داسنادو دعطف  کی دی 
ورمونو د طرح  کولو له  پاره وه او دملرو ملتونو په لوری کی دیو ل اساسی ارزتونو اون

سازمان  اونورو سیمه ایزو سازمانونو کی دراتلونکو بشری حقوقو داسنادو د تدوین له کبله مبنا 
د بشر دحقوقو  دنیوالی اعالمیی دوهم پارراف  په صراحت سره دجرمونو . او بنس دی 

دیوولسمی مادی ددوهم پارراف  له . ت کوی دی داللل  په منلو باناومجازاتو  دقانونیت  داص
هیوک  دداسی اعمالو ترسره کولو یانه  کولو په وجه محکوم کیدای نه شی ،  -۲: ( مخی 

چی داجرا په وخت کی دملی یا نیوאل قانون  په واندی جرم نه شمیرل  کیده ، دغه راز 
وینی چی دجرم داجراکیدو په مهאل کی هیوک دیوه جرم دکولو په وجه ، له هغه سخته سزا نه 

اعالمیه نه یوازی دمتن اصل ته اشاره لری  بلکی  آثار یی . )  دهغه جرم له پاره اکل شوی وه 
هم منی اوپه زمان کی دقوانینو  له قلمرو خه یی چی البته له ذهن خه هم لیری نه دی 

ری اوداثر ه اریی  هم دمننی وونکه هغه مهאل چی دااصل  ومنل شی یره طبیعی ده  چی آث
  .نه مننه به په قطعی توه داصل دمننی منافی وی 

داعالمیی په نورو برخواوموادو کی هم په تلویحی  ول دجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل ته 
له هغه ایه  چی داساس : (... له هغی جملی داعالمیی په سریزه کی راغلی دی . اشاره  شویده  

ی باید انسانی حقوق دقانون په اجرا سره وساتو ترو بشر  دوروستی عالج په عنوان دظلم له مخ
یعنی دسولی او عدالت دساتنی  له پاره یی قانونیت )  اوفشار پرضد پاون ته انه شی 

 یده ، )  محور( دنورواقداماتو چورلیولی  دی اوله بلی خوایی  انسانی حقوقو  ته اشاره کر
چی داعالمیی په متن  کی یی هغه لیست  کیدی  دهغی له جملی دجرمونو اومجازاتو  هغه حقوق

  .دقانونیت اصل  دی 
الی چی هیوک  تر ربونی ، کاو ونه شو ک: ( داعالمیی په پنمه ماده کی هم راغلی دی 

 . )اویا داسی چلند الندی راولو  چی ظالمانه  ،دانسانیت  خالف اوله سپکاوی خه ک وی 
نوایی وکوالی شو چی دارنه برداشت او استنباط  وکو چی دافرادو مجازات هم حتی 

وناتو پرخالف  یا ئکیدای شی په ينو شرایطو کی چال چلندونه ظالمانه دانسانیت اوبشری ش
سپکوونکی وی اوهغه اعمال داسی مجازات دی چی له واندی خه یی ول او کیفیت او 
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البته په قطعی توه دمادی دابرخه کیدای شی نور مصادیق هم ولری . کمیت  اکل شوی نه وی  
  .دساری په ول هغه وحشیانه مجازات  چی له واندی خه اعالم  شویدی 

دجرمونو اومجازاتو دقانونیت اصل په خپل محدود مفهوم سره دپراخ  مفهوم  درلودونکی هم 
دمحکمو  صالحیت اودجزایی ینی په هغه  ای کی . دی چی واندی  تر ی یادونه وشوه 

لسمه ماده هم منصفانه  رسیده ی  اوینی ته اشاره لری .بهیر هم دقانون تابع وول کیی 
هروک  بشپ مساوی حق لری چی دعوه یی دیوی ناپییلی اومستقلی محکمی له خوا ( اووایی 

ه دده په حقوقو په کاره او منصفانه توه ترغور الندی ونیول شی ، اودغه شان محکم
نوپه ظاهری ) اوالزاماتو  او یا هر جزایی تور چی په ده لول شوی دی ، الزمه پریکه  وکی 

ول دلسمی مادی ر دمحکمی  قانونیت  دی اوپه غوره عبارت دمحکمو دصالحیت قانونیت 
  .دی 

کوالی    سره برخوردکیی چیپاراراف  کی هم له یوداسی مورد  داووه لسمی مادی په دوهم
. شو له هغه خه په یوه  ول دجرمونو اومجازاتو دقانونیت داصل منل اوپیژندل استخراج کو 

.)  هیوک  دملکیت ددرلودلو له حق خه محروم کولی نه شو ( ددی پاراراف سره  سم 
 اوله هغه ایه چی  دینو مجازاتو ماهیت دارنه دی چی دافرادو په مالکیت  باندی اغیزه کوی
، ایی وکوالی شو ووایو چی ددی پاراراف دنقض ینی مصادیق ، دغیر قانونی مجازاتو  په 

په دیر شمه ماده کی هم چی په یوه ول سره . مواردو باندی شامل دی چی داصل پرخالف دی 
په دی اعالمیه کی هی  یو فقره یا ماده : ( داعالمیی داجرا ضمانت  نل کیی ،اشاره شویده 

په داسی فعالیت   چی اسی تعبیرنه شی چی کوم دولت ،لی یا شخص ته ددی حق ورکیباید د
الس پوری یا داسی کار اجرا کی ، چی هدف یی په دی اعالمیه کی دذکر شویو حقوقو اوآزادیو 

  ) لغوه کول وی 
  :دمدنی  اوسیاسی حقونو بین المللی میثاق  – ۳

مادو باندی  مشتمل دی ) ۵۳( په یوه سریزه  او  دمدنی  اوسیاسی  حقونو بین المللی  میثاق 
چی په پراخ ول سره  دبشر دحقوقو  په نیواله  اعالمیه کی په درج شویوحقوقو اوآزادیو باندی 
الس پوری کوی اوهغه دقانونی موادو په یر  تنظیموی چی البته غی  هیوادونه  په  کورنیو  

ب سره  دهغه دمضمون اومعنا درعایت په بنس قانون جووونکو  مراجعو کی دهغه په تصوی
دادولتونه  باید خپل پاویز رپوونه  دمیثاق دمقرراتو د پرمخت  اواجرا په اوند . ملزم کیی 
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ددی . شویدی ورکی  یدبشر دحقوقو کمیی ته چی په هماغه  میثاق  کی یی تشکیل واند
ددغه میثاق هر : ( کی راغلی دی   میثاق ددوهمی برخی  ددوهمی مادی  په دوهم پارراف

غی هیواد ژمنه کوی چی دخپل  اساسی قانون سره  سم به ددغه میثاق دمقرراتو په تر کی 
دقانون جوولو له پاره تدبیرونه  ونیسی او برسیره پردی به دهغه قوانینو دجاری کیدو له پاره چی 

ینو له امله اویا نورو تدبیرونو  په اساس  په دغه میثاق کی پیژندل شویدی اودپخوانیو موجودو  قوان
  ).داجرا ونه دی ریدلی عملی کوی 

لکه هماغسی  چی لیدل کیی  داپاراراف  دبشر دحقوقو دساتنی اوخوندی کولو په اوند 
دقانون جوونی په الزام باندی ارونکی دی او له هغه ایه  چی په اعالمیه کی  دجرمونو 

ددی . ه اصل  خه برخمنتوب دبشر دحقوقو  له جملی خه ڼل کیی  اومجازاتو دقانونیت ل
په دی معنا چی ژمن دولتونه مکلف .راف منطقی  مفهوم  هم دنوموی اصل ننه اومنل دی اپار

په .دی لومی دااصل په خپلو حقوقی نظامونوکی ومنی اودوهم له هغه خه حقوقی مالت وکی 
په اوومه  )میثاق(داعالمیی . اغیزمن داجرا ضمانت  اکل کی   بل  عبارت  دهغه دنقض له پاره

ف اوسپکوونکی وصف ماده کی هغه مجازاتو  ته اشاره شویده  دظالمانه  اوانسانی خال
ددی مجازاتو دمصادیقو له جملی خه  کوالی شو هغو ته اشاره وکو چی . درلودونکی دی 

  .ر په فرد باندی تپل کیی ه بهاصل خدجرمونو  او مجازاتو دقانونیت له 
:  دمیثاق په نهمه  ماده کی دآزادۍ  دحق  اوشخصی  امنیت د شمیرلو په تر کی اشاره کیی 

نیوالی ) له اجازی پرته ( هروک دانی  امن اوآزادۍ حق لری هیوک ، په خپل سر  -۱( 
د غور کولو له پاره  اوبندی کوالی  نه شی ، یوازی دقانون له مخی اودقانونی حکم په اساس چی

راف اهروکه ددی مادی د پار. تردی پاراراف  الندی  دقانون واکمنی لیدل کیی . ) وی 
ت  په اصل  باندی ارنه  کوی خوتر الندی  یی درسیده ۍ  ئمدلول له هر ه  زیات د برا

دی هم دتشریفاتو قانونیت ته اشاره کیی چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت  په اصل بان
  .ارونکی دی 

هروک چی نیول کیی باید دهغی له علتونو خه خبر شی اودهغه تور په باره کی چی  -۲(
  .پری لیی  باید دهغی خبر په بیه سره ورته ورسیی 

په تورنیوالی یابندی کیی باید په بیه سره دغورکوونکی یا ) جرم(هروک چی دیوی ناه -۳
ضر کای شی چی دقضایی اختیاراتو دعملی کولو اجازه ولری اوباید هر بل مقام  په واندی حا
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دمعقولی مودی په اودوکی محاکمه یا آزاد شی ، هغه وک چی دمحاکمی انتظارکوی بندی 
کول یی باید عمومی قانون نه وی خو په موقتی توه آزادولو له پاره ایی ضمانت تری واخیستل 

غونه کی دحضوراو نورو قضایی پاوونو ته رسیده ی او  شی ترو دتورن له پاره دمحاکمی په
  .دحکم داجرا له پاره زمینه برابره کی 

مونو او مجازاتو د قانونیت اصل ته اشاره ردمیثاق په وارلسمه ماده کی هم په یو ول سره دج
د  شویده  خو په هغی برخه کی داصل له عام مفهوم سره سروکار لروچی د قواعدو او رسیده ی

په دی ماده کی . تشریفاتو او همدارنه د محکمودصالحیت په قانونیت باندی ارونکی دی 
دی ، هروک حق ) مساوی( ول دمحکمو او عدالت خانو په واندی سره برابر( راغلی دی 

باندی یوه صالح ، ازاده او بی پری محکمه دمنصفانه غورله ) عرض(لری چی د ده په غوتنه 
ره سمه تشکیل شی او محکمه په ده باندی دلیدلو جزایی تورونودرتینوالی اویا پاره دقانون س

  ).دحقونو او الزامونو سره داختالف په باره کی په مدنی چاروکی تصمیم ونیسی 
خو دمیثاق ترولو مهم مورد چی مون ته د یراهمیت ودی هغه د پنلسمی مادی لومی او 

جرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل دراف په صریح ول لومی پارا. دوهم پاراراف دی 
زمان کی دجزایی قوانینو قلمرو دپیژندنی  هبیانوونکی دی چی دی اصل او مهمو آثارویی ،یعنی پ

او منلوورولی دی او تیری زمانی ته دخفیفو جزایی قوانینودرجعت په نسبت زیات انعطاف 
ی په ظاهری ول له لومی پاراراف او خو دوهم پاراراف بل مطلب بیانوی چ. لری 

ادجرمونو او مجازاتو د قانونیت له اصل سره اختالف او توپیرلری په ظاهره کی دوهم پاراراف 
  .له عرفی منشا سره په نیوالو جرایمو باندی ارنه کوی 

په دی ای کی دی چی دجرمونو او مجازاتو دقانونیت داصل د دری بحث په جزایی نیوالو  
حقوقو او په نیوאل رکی دهغه مفهوم مطرح کیی دا چی آیادجرمونو او مجازاتو دقانونیت 

نیوالو حقوقو کی دهغه د کورنیو حقوقو په هماغه معنا دی یانه او داچی آیا  اییزاصل په ج
داصولوله مخی دا اصل په نیوالو جزایی حقوقو کی کوم تعریف درلودالی شی په خپل ای کی 

 .خبری کیدی یی پری 
  
  داقتصادی ، ولنیزو اوکلتوری بین المللی حقونو میثاق - ٤
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داقتصادی ، ولنیزو اوکلتوری بین المللی حقونو میثاق یوله هغه دوه میثاقونو خه دی چی 
دبشردحقوقو په نیواله اعالمیه کی د درج شویو اصولو دعملی کولو په لوری کی تدوین شویدی 

نی اوسیاسی حقونو دبین المللی میثاق په یر ده له دی کبله کله کله  اووجودی فلسفه یی د مد
کیدای شی معنا او مفهوم یی دنوموی میثاق سره په ینو مواردو کی ورته والی اومشابهت 

بڼی ، مذهب، جنس ، ژبی  سیاسی عقیدی  یکوی چی نژاد هدا میثاق غی دولتونه ژمن. ولری 
  .دی مقرراتو عملی کولو ته اقدام وکی ته له پاملرنی پرته د .... او 

دنوموی میثاق د پنمی مادی په لومی پاراراف کی لیدل کیی چی د قوانینو له مشروعیت 
  .خه خبری شویدی چی په یوه ول سره له دی بحث پوری اه لری 

داسی  ددغه میثاق له مقرراتو خه هی یوهم په( د پنمی مادی په دی پاراراف کی راغلی دی 
بڼه نه شی تعبیرکیدای چی یوه هیواد ، لی اویا یوتن ته داسی حق رامنته کی چی په هغه 
باندی په تکیه کولو سره داسی عمل یا اقدام وکی چی په دغه میثاق کی پیژندل شوی وی زیات 

د دی پاراراف مفهوم په ضمنی ول او دبشردحقوقو نیوالی اعالمیی ته په پام ) محدودشی 
ره او دی ته په کتنی سره چی دا میثاق  دهغی اعالمیی د اثارودبشپونی له پاره دی ، دا دی س

چی دجرمونو اومجازاتو دقانونیت له اصل خه سرغونه دبشردحقوقو پر خالف یوعمل ڼل 
  .کیی او دا کارهیکله قانونی بنس اومورد نلری 

  :دبشرد حقوقو اسالمی اعالمیه  - ٥
ع کال کی د  ١٩٩٠س دسازمان دغیو هیوادونو دبهرنیو چارو وزیرانو په داسالمی کنفران

قاهری په کنفرانس کی د یوی اعالمیی متن د اسالمی بشری حقوقو اعالمیه یا دبشردحقوقو 
  .اسالمی اعالمیه ترعنوان الندی په تصویب ورسوله 

لهی دینونو اصلی تعلیماتو او فعالیتونو او داکه په کلی لید سره د بشردحقوقو پوری اوند وموخو
او پیغامونو ته وکتل شی ، وبه لیدل شی د اصولو له مخی ، د ادیانو تعلیماتو په عمومی ول 

په دی توضیح سره پخپله دبشردحقوقو به دودونه او ترویج کی یراغیز ناک رول درلودلی دی 
شویدی چی عبارت  چی د اسالمی کنفرانس له خوا دبشر دحقوقو په اوند دری اعالمیی خپری

  :دی له 
ع کال ١٩٧٩په اسالم کی دانسان داساسی حقوقو او مکلفیتونو د اعالمیی طرحه چی په -١

  .کی په مکه مکرمه کی خپره شوه 
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ع کال کی په طایف کی په ١٩٨١به اسالم کی دبشردحقوقو په اوند دسند طرحه چی په -٢
 .تصویب ورسیده 

ع کال په قاهره کی  ١٩٩٠قاهری اعالمیه چی په په اسالم کی دبشر دحقوقو په مورد کی د-٣
په تصویب ورسیده او ایی وکوالی شو ووایو چی د اسالمی بشری حقوقو ترولو رسمی اعالمیه 

 .ده 
دبشر دحقوقو اسالمی اعالمیی دبشر دحقوقو دنیوالی اعالمیی په یرپه انسانی ذاتی شرافت او 

حقوق یی شمیرلی دی چی باید هغه په رسمیت  کرامت باندی تکیه کی ده او د رعایت الزم
خو تل موباید دی ته پام وی چی . وپیژنو او دهغه په اجرا اوعملی کولو کی اقدام وکو

. دبشردحقوقو دنیوالی اعالمیی پرخالف دلته ، مذهب داعالمیی اساسی رکن تشکیلوی 
خو . دی نیولی دی دبشردحقوقو اسالمی اعالمیی خورا زیات حقوق او آزادی ترینی الن

دهغوی ترمنی ، هغه له حقوق او آزادی چی د نوموی اعالمیی په نولسمه اوشلمه ماده کی 
په نولسمه ماده کی :  بیان شویدی ، زیاته پاملرنه ورته کیی چی تفسیر یی په الندی شرحه دی 

پل شکلی او لومی دشرعی په واندی دخلکو برابری ته اشاره شویده دا برابری کوالی شی خ
  .ماهوی آثار رند کی 

له شکلی لحاظه هغه چال چلندونه چی په یوه جزایی بهیرکی صورت مومی ، باید دمرتکب 
شخصیت ته په پاملرنی ترسره شی چی البته دغیو دولتونو کورنیو قوانینو ته په پاملرنی سره په 

ماهوی لحاظه هم پر موضوع  له) لکه مصوونیتونه ( قضیه باندی ینی استثناانی تپل کیی 
باندی حاکم احکام تل یوشان نه دی او دمرتکب اویا مجنی علیه شخصیت داصولو له مخی نه 

  .شی کوالی په دی چاره کی خلل وارد کی 
دی کی نن ور د ینو جزایی حقوقو د تاسیساتو پیدایت ته په پاملرنی لکه د مجازاتو فردی 

ایی ددی اعالمیی د وضعه کوونکو موخه ، . السه ورکیدی  کول تریوه حده خپل استحکام له
دا وی چی طبقاتی ، قومی او قبیلوی اختالفات دا فرادود تشخیص اوقانونی ارزشمندی معیار 

فقری دجرمونو او مجازاتو دقانونیت اصل ته اشاره کیده  چی دهغه منل په ) ۍد(د . کیی نه 
په ان ) محدود تفسیراو ماقبل ته دقوانینو ته رجعت منطقی ( قطعی توه خپل حقوقی اثارهم 

  .پسی لری 
و دتن آزادی ته اشاره شویده چی دهغه محدودیت په هره بڼه ردوی مر په شلمه ماده کی دافراد

دشکنجی ترسره کول ، سپکاوی او دا ماده دا ول نور اعمال نفی کوی . دقانون په موجب 
ته اشاره کوی اوهغه د فرد روغتیا او سالمتیا ته د ده د  دمادی وروستی برخه قیم لرونکی مورد
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خوی سره سره د ینو ضرر رسوونکو اعمالو ترسره کول دی چی ایی وکوالی شو هغه د 
  .ولنی دحقوقی پرمخت په لوری کی یوام وبولو 

  پاتی لری                                                      
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  :پژوهش ونگارش  

  محمدعثمان ژوبل 

 ااراده انفرادیيقاع يا
 

 قسمت اول 
می پردازیم ، ناگزیر می گوئیم که اعمال حقوقی » اعمال حقوقی« زمانی که مابه تعریف         
تقسیم می شود که هریک دارای اثر مرتبه  قانونی مختص به خودمی ) ایقاع(و) عقد(بدوبخش

  .باشد
  :تعاریف 
قانون مدنی نیزمسجل می باشد تصرف حقوقی )  ٤٩٣(طوریکه درماده : تصرف حقوقی        

عبارت ازتصرف قولی ایست که از اراده قاطع شخص برای ایجاد اثر حقوقی معین مطابق باحکام 
  .تصرف حقوقی شامل عقدوایقاع یا اراده منفرده می باشد. قانون به وجود آمده باشد

بستن وپیوند دادن میان دوچیز است که درحقوق  عقد در لغت به معنای گره :  قدع        
بسته شدن کالم هریک ازمتعاقدین به کالم دیگری است ، به نحوی که « اسالم عبارت از

  .»درهمان محل ایجاد اثر کند
شرعی  ، مانند پیوند» باثر عقد وجائب هریک ازعاقدین دربرابر یک دیگر مرتب می گردد        

» این مال رادر بدل این مقدار پول بتو فروختم« ناشی از ایجاب وقبول در عقد بیع که بایع بگوید
ودرنتیجه عقدبیع به ).قبول است(وازمشتری ) ایجاب(،کالم بایع درینجا»خریدم« ومشتری بگوید

  ).١(اثر توافق اراده بایع ومشتری میان شان انعقاد پذیرفته است
به معنای درانداختن ، به جنگ انداختن ودر ) وقع(صدر باب افعال از ریشهءم:  ایقاع        

عمل « دراصطالح فقه وحقوق مراد از ایقاع. مهلکه انداختن مورد استعمال قرار گرفته است
  ) ٢( »حقوقی یک جانبه است که انشای آن نیازمند یک اراده باشد

                                                      
و قانون مدنی افغانستان، جلد دوم . ،  قواعدعمومی)١٣٧٣، ص  ٢ج: دانشنامه حقوق خصوصی  - ١

  ).٤٩٧(، منابع حق ، ماده 
  ).٣٧٣(منبع قبل الذکر ، ص   - ٢
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قانونی فقط عقد است واراده منفرده را  درحقوق فرانسه ، منشاء ایجاد التزام وتعهد        
ازمصادر انشای التزام نمی دانند امادرنظام حقوقی آلمان اراده منفرده نیز ایجاد التزام می 

  .کندوشخص ایجاب کننده ملتزم به ایجابی می گرددکه ازوی صادر گردیده است
) اراده واحده(و )اراده منفرده (اصطالح ) ایقاع(درحقوق اسالم به عوض اصطالح         

وقانون مدنی افغانستان درمطابقت بااحکام شریعت اسالم اراده انفرادی .  استعمال  شده است
اراده انفرادی تابع تمام احکام مر بوط « چنین تصریح نموده است) ٧٥١(راپذیرفته  وطی ماده 

می پنداشته به عقد می باشد مگر در صورتیکه وجود توافق اراده دوطرف برای ایجاد تعهد حت
صاحب اراده انفرادی مطابق به احکام قانون « دنی ــقانون م)  ٧٥٢(وبه اساس ماده »  شود

  )٣.( » ملزم شناخته میشود
تابع تمام احکام مر بوط عقد بوده در ایجاد تعهد والتزام ) اراده انفرادی(یا) ایقاع (بنابران         

 )٤.( دارای اثر مرتب قانونی می باشد
  ایقاع  درزندگی اجتماعیاهمیت 

سرنوشت  ودر ایقاع مانندعقد درحقوق خصوصی وعمومی دارای اهمیت خاص می باشد        
مثالً اگرشخصی  می خواهد زمینی را آبادنماید، سبب تملک . روابط اجتماعی اثرفراوان دارد

ازد ویاحیوان شود، آب مباحی رامهار سازد وسبب آبادی مزارع شود یامعدنی را از کوه بیرون س
. یابگیرد وامثال این ها از نمونه های ایقاع می باشددر ازگم شده ای را پناه دهد، یاماهی را 

مثالً مالک می . همچنان اراده یک شخص می تواندباعث سقوط مالکیت یاسایرعقود عینی شود
جازه دهدکه از یابه همسایه ا. نچه  دارد بگذرد وهمسایه راازقید حق ارتفاق آزادنمایدآتواند از

  .ملک وی گذرنماید یاآب ببرد ویاباالی دیوارش دستک منزل خویش راقراردهد 
وباین . را ازجمله ایقاعات محسوب کرده اند) وصیت( و) جعاله(برخی ازحقوق دانان        
بیگمان ایقاع است وتنهابه اراده صاحب حـق  ،استفاده ازخیار فسخ واسقاط حق خیار« ترتیب 

  .»شودواقع می 
                                                      

  .  ٣٧٣دوم ، ص دانشنامه حقوق خصوصی  ، جلد  - ٣
) ٧٥١(وقانون مدنی ا فغا نستا ن ، جلد دوم ، منابع حق   ، مواد) ٥٢٧(هما ن منبع  ،  ص   - ٤
  ).٧٥٢(و
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درحقوق خانواده واحوאل شخصیه ایقاع یکی ازمهمترین عوامل کارگزار بحساب می         
آیدزیرافسخ  نکاح که باراده شوهر صورت می گیرد ورجوع شوهر به نکاح که آثار طالق 
رجعی رااز میان می برد، اذن ورد ولی که برای بار اول شوهر می کندوپذیرش فرزند بیگا نه در 

  .ازمثال هاونمونه های ایقاع استخانواده 
ه دمواردفوق درمطابقت با قانون مدنی افغانستان قراردارد  چنانکه قانون مذکور درما       

اراده انفرادی احیاناً سبب ایجادتعهد یاوعده گردیده واحیاناً « :چنین  حکم نموده است) ٧٥٣(
ستعمال یکی از خیارات می موجب کسب یااسقاط ملکیت ویا اجازه برای تصرف واحیاناً ا

  .» گردد
  فرق میان ایقاع وعقد

عقد وایقاع یا اراده منفرده هردوبایددارای شرایط قانونی باشند وباتحقق هریک اثر حقوقی        
یگا نه تفاوت میان آنهااینست که عقد باتوافق دویاچند اراده انعقاد می . معین مرتب می گردد

راده طرفین عقد می باشد ولی ایقاع یا اراده منفرده صرف ازاراده پذیرد وآثار آن نیز ناشی از ا
در غیراز حاالت . واحدمنشاء می گیرد وآثار ناشی ازان نیزمنوط به خواست ایقاع کننده است
ازهمین جاست که . فوق درسایرموارد، ایقاع یااراده انفرادی وعقددارای اعتبار واحد می باشند

اراده انفرادی تابع تمام احکام «: چنین حکم نموده است) ٧٥١(ده قانون مدنی افغانستان طی ما
مربوط به عقدمی باشد مگردراحوالیکه وجودتوافق اراده دوطرف برای ایجادتعهد ، حتمی 

  .»پنداشته شود
  :نمونه های ازایقاع

  :مواردذیل که از اراده انفرادی منشاء می گیرد نمونه هایی ازایقاع راتشکیل میدهد        
وقف . عبارت است ازحبس مال ازتصرف مالکانه وبذل منفعت آن بامورخیریه : وقف -١

  .ازجمله ایقاعات بوده وتنهابه ا راده واقف انعقادمی یابد
عبارت ازاسقاطی است که شخصی بموجب آن ازمال یاحق خودکه باالی دیگری :  ابراء-٢

مجلس ابراء ازطر ف  مدیون مگر اینکه در. دارد، می گذرد وضرورت به قبول مبری له ندارد
رد شود زیرا ابراء دریک معنی مفهوم تملیک دین  برمدیون را می رساند وکسی برتملک چیزی 

 .مجبور ساخته نمی شود
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عبارت ازتملیک عین یامنفعت است که به اساس وصیت مؤصی بطریق تبرع برای : وصیت-٣
م می یابد والزامی برای قبول واین امرتنهابه اراده مؤصی اتما. بعد از مرگ تحقق می یابد

 .وجودندارد
ماننداینکه . عبارت ازقولی است که به عزم تحالف درموردفعل یاترک آن تعلق گیرد:  یمین-٤

ویا این یتیم رابه نفقه خودتعلیم .  بخداقسم است که من حرمت همسایه خودرامی کنم: بگوید
اطع خودتعهد کرده بود،انجام درینصورت اگرشخص مذکور اعمال تفوق رابه اراده ق. می دهم

 .نداد کفاره یمین براوالزم می گردد
 .کفا له وآن عبارت است ازانضمام ذمه کفیل به ذمه اصیل درمطالبه نفس ، دین یاعین-٥
عبارت ازمکافاتی است که دربرابر اجرای کاری )  جعل(جعاله به اصطالح دیگر :  جعاله-٦

در اصطالح عبارت از التزامی است که و.مزد وجائرهبرای شخص تعیین می گرددمانند 
دربرابرعمل معین بصورت غیر محدود پرداخته میشودودر تصرف حقوق جایزغیر الزم می آید، 

 ) ٥. (مانند مکافاتی که برای طبیب درنتیجه شفاء مریض از مرض پرداخته  میشود
:   سجل نموده استحکم ذیل رام)  ٧٥٦(قانون مدنی افغانستان به ارتباط موضوع درماده        

شخصی که دربرابرانجام عمل معین باعطای جایزه وعده کرده باشد، مکلف است جایزه وعده « 
شده رابه شخصیکه آنرا انجام داده است،اعطاء نماید، گرچه  عمل بدون درنظرداشت وعده 

  .انجام شده باشد
مدتی رابرای انجام  هرگا ه وعده دهنده ،«  :قانون مدنی)  ٧٥٧(وبموجب حکم ماده        

عمل تعیین نکرده باشد، می تواندقبل ازانکه شخص عمل معینه رانجام داده باشد، از وعده اش 
مطالبه جایزه وعده داده شده ، بعد ازسه ماه ازتاریخ اعال ن رجوع ازوعده قابل .  رجوع نماید

  .»سمع نمی باشد
 انعقادعقد به اراده واحدیااراده منفرده

عام  درانعقاد عقود این است که عقدباتوا فق دویا چند اراده  به وجودمی آید، زیرا  قاعده        
وگذشته . عقدناشی ازایجاب وقبول طرفین می باشدکه هریک متکی به اراده صاحب آن است

ما ت متعدد ما نند تسلیم مبیع وتسلیم گرفتن آن ، آثارمختلف ومتعدد ، حقوق والتزا ازان عقد
                                                      

وقانون مدنی ) ٢٩٢٤ -٢٩٢٢: (، جلدچهارم ، صفحات )جلدی١١دوره : (الفقه  االسالمی وادلته- ٥
  ).٣٤٣(جلدا ول ماده : افغانستان 
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بیع ، وقبض ثمن ردمبیع   به عیب ، فسخ عقدبه خیار راببار می آوردکه برآورده مطالبه تسلیم م
شدن این همه موارد بخصوص تسلیم وتسلم ، طالب ومطلوب ، مملک ومتملک که از مقتضای 
عقدبحساب می آید درزمان واحدتوسط یک شخص امکا ن پذیر نمی باشد زیرا هریک ازطرفین 

تعلق به عقدمی باشد لذا شخص واحدصرف دارای اراده واحد عقددارای اراده والتزام خاص م
اما بحیث استثناء از قاعده فوق انعقاد عقد در بعضی حاال ت خاص به اراده یک . می باشد

  :شخص قرار ذیل جوا ز دارد
  :بیع به عاقد واحد  - الف  

ایع ومشتری ازجانب بموصوف عقدبیع به اراده شخص واحد درحالی انعقاد می پذیرد که        
مانند اینکه أب ، وصی ویاجد مال صغیر رابرای خودخریدار ی نمایدویامال . نایب باشد

درین مورد ا صول ذیل قابل .  خودراباالی صغیر تحت والیت یا وصایت خویش بفروش برساند
  :رعایت  می باشد

ر چون پدر دربرابر پسر خود به کما ل شفقت ورحمت مفروض می باشدومصلحت او را د -١
نظر می گیرد لهذامقید باین است تامال مذکور رابمثل قیمت مبیعه ویاغبن یسیر که درمیا ن مردم 

  .معتادمی باشد، معامله کند
وصی پدر مقیدباین است تامال صغیر رابه مثل قیمت آن ویا به نفع ظاهر یاخیر بین  برای یتیم  -٢

 .معا مله کند
ی خودبه قیمت بیشتر از ارزش اصلی آن نفع ظاهر در عقد آنست که وصی مال صغیر رابر

ونفع ظاهر در . خریداری کند ویا مال خودرابه نصف بیع حقیقی باالی صغیر بفروش برسا ند
) ١٠(بفروش برساند وآ نچه که ) ١٠(ارزش داردبه ) ١٥(ل منقول این است که مالی راکه اموא

    ) ٦.(بخرد)١٥(ارزش دارد آنرابه 
  :ازدواج به عقد واحد–ب  

جمهور فقهای حنفیه به استثنای زفر ، ازدواج رابه عقد شخص واحد درپنج حالت ذیل        
  :صحیح میدا ند

نب ولی باشد مانند اینکه شخصی دختر پسر خودرابه پسر درحالیکه شخص عاقد ازهردوجا -١
 .پسر دیگر خودعقدکند

                                                      
  ).٨٨(و)  ٨٧(صفحات ) ٤(جلد) جلدی٨دوره .( الفقه االسالمی  وا دلته - ٦
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 .خودتزویج نمودم درحالیکه ازهردوطرف وکیل باشدما ننداینکه بگوید مؤکله خودرا بامؤکل -٢
درحالیکه خود از یکطرف اصیل باشدوا زجا نب دیگر ولی باشد مانند اینکه  شخصی دختر  -٣

 .کاکای خودراکه تحت وال یتش قرارداشته باشد برای خودعقدکند
درحالیکه ازجا نب خود اصیل بوده وازطرف دیگر وکیل  باشد مثالً زنی مردی را وکیل  -٤

 .ل می توانداو را بخودعقد نمایدبسازد تااورا بشوهر دهد، وکی
مثل ا ینکه شخص  ولی مؤکله . درحالیکه از یکجا نب ولی باشد و ازجانب  دیگر وکیل -٥

 ) ٧. (عقد نماید) پسری که تحت وال یت اوقراردارد( خودرابرای مولی علیه 
  :انواع  واقسام ایقاع

  :ایقاع یا اراده انفرادی ازجهات مختلف اقسام ذیل رادربرمی گیرد
یکی رضائی که :  باین ارتباط ایقاع بدونوع تقسیم میشود  :باعتبار رضائیت وتشریفات - اول 

ودیگر . ردیمانند وصیت که ا ز اراده مؤصی منشاء میگ. منشا ء آن رضای صاحب اراده باشد
آنست که منشاء آن تشریفاتی است  که توسط قانون بیان شده است مانند طالق که به اراده 

ایقاعی است تشریفاتی که «  : باین منظور طالق چنین تعریف شده است. قع میشودشوهر وا 
  .»بموجب آن مرد، به اذن  یاحکم محکمه ، زنی راکه درقیدنکاح او قرار دارد، رهامی سازد

  :درصدور طالق ازجا نب شوهر تشریفات قانونی ذیل قابل رعایت است      
  
 

 .مرجوع  به محکمه واخذ اذن یاحک –الف 

 .اعالم اراده شوهر به صیغه طالق باحضور دونفرشاهد عادل –ب 
  ) ٨.(سایر شرایطی که در قانون مسجل است  -ج
 .منجز وایقاع معلق ایقاع: باین اعتبار نیز ایقاع بدونوع تقسیم میشود: تعلیق وتنجیزباعتبار -دوم

درحالیکه .،نباشد »حصول امــریمعلق به مشروط ومنوط و« جز آنست  که ایقاع من        
 )٩(.ستمنوط ومعلق به تحقق امـری باشد، معلق اشروط ،اگر م

                                                      
  ).٨٩(همان منبع ، ص  - ٧
ایقاع  –نظریه عمومی : (ایقاع –وحقوق مدنی  ٥١٨جلد ا ول ، ص:  دانشنامه حقوق خصوصی  - ٨

  ).٤٤(، ص )معین
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ایقاع ازین ناحیه بدونوع قابل مالحظه است یعنی ایقاع الزم وایقاع :  زباعتبار لزوم وجوا –سوم 
  .جایز

مانند اسقاط حق . ایقاع الزم آنست که موجب تعهد والزام است وقابل رجوع نمی باشد       
  .را تشکیل می دهد) ابراء(مونه ء آشکار آن که ن

  .نند وصیتما. ست که صاحب اراده انفرادی می تواندازان رجوع نمایدایقاع جایز آن       
درمواردی که هدف ازایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق وانحالل عمل « به عبارت دیگر        

ری رابراومباح سازد گری اذن دهد یاکاحقوقی نیست  وا نشاء کننده  میخواهدبدینوسیله به دی
  ). ١٠(»نداز اذن باز گرددبیگمان میتوا

باین اعتبار اراده انفرادی به ایقاع مؤجدحق وایقاع مسقط حق :  باعتبار ایجاد واسقاط –چهارم 
  .تقسیم می شود

جد حق آنست که بموجب آن حقی برای دیگری ایجاد میشود، مانند اخذ به ایقاع مؤ       
وایقاع مسقط حق، ایقاعی است که بموجب آ ن شخصی حقی راکه برعهده دیگری دارد،  شفعه

  ). ١١(ساقط می کند مانند ابراء
ایقاع معین :  ازین مقسم ایقاع بدونوع تقسیم میشود:  ازحیث معین وغیر معین بودن –پنجم 

  .وایقاع غیر معین
  :ایقاع معین –الف 

نام معین واحکام خاص دارد وبه همین اعتبار آن را ایقاع ایقاع معین آنست که در قانون        
معین می نامند ما نند طالق  که احکام وتشریفات خا صی داردوشرایط وقوع وآثار آن در قانون 

 ) ١٢.(مدنی آمده است
  :ایقاع غیر معین –ب 

                                                                                                                                
  .هما ن منبع ، همان صفحه  - ٩

  .٥١٨جلد اول ، ص : دا نشنامه حقوق خصوصی  - ١٠
  .٥١٨خصوصی ، جلد اول ، ص دانشمنامه حقوق  - ١١
  .٦٧، ص )ایقاع معین –نظریه عمومی (ایقاع  –حقوق مدنی  - ١٢
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می نافذ ایقاع غیرمعین آنست که نام واحکام خاصی در قانون دارد، ولی برطبق قواعد عمو       
درین مقسم  بخش دیگری نیز قابل مالحظه می باشدکه نه در ردیف معین قرار می .می گردد

مثالً  نام ونفوذ آن در قوانین آمده ولی دارای احکام روشن نمی . گیرد ونه در ردیف غیرمعین 
ذن  اجازه  ورد مالک ،  معامله فضولی وا: ما نند. باشدوباید از قوا عد عمومی  استنباط شود
یاد » شبه معین« یا» نیمه معین« این بخش بنا م . عبور ونهادن سردستک بر روی دیوا ر

  ) ١٣.(میشود
هرگاه ایقاع فوری باشد، یعنی یکباره واقع شود و آثار خودرا : ازحیث فوریت واستمرار –ششم 

قی بجا نهد، مانند  فسخ قرارداد وهر ایقای دیگر که سبب اسقاط حق یابرهم زدن عمل حقو
دیگر میشود آنرا ایقاع فوری گویندولی اگر ایقاع در مورد احیاء زمین وحیازت مباحات باشد، 

 .مندنبوده وآ ن را ایقاع مستمر می نادرینصورت فوریت مطرح 
  :منابع ومأخذ ومنقول عنه 

انصاری ،مسعود وطاهری ،دوکتور محمد علی ،دانشنامه حقوق خصوصی دوره سه جلدی جلد اول  - ١
  .ش ١٣٨٤انتشارات محراب : هران ت. دوم 
 .،بغداد هالنهض همکتب ١افندی ،علی حیدر،دررالحکام شرح مجلة االحکام دورفکر ج  - ٢
 .م ٢٠٠٦،نشر احسان، ٤جلدی جلد ١١الزحیلی دوکتور وهبة  ،الفقه االسالمی وادلته ، - ٣
لیف محمد لة االحکام تأتوخی هروی ،محمد عبدالعلی شاه، شرح قواعد کلیه وضوابط عمومیه مج - ٤

 .ش  ١٣٤٩،مطبعه دولتی،نتشارات ستره محکمها)ترجمه مطبوع(،طاهراتاسی
  

                                                      
  ).٦٨(و) ٦٧(همان مننبع ، صفحات  - ١٣
 
  

  
  
  

  دکتور شیرعلی ظریفی : تألیف 
  عبد الحق عتید : ترجمه 
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  جزای جریمه قتل در شریعت اسالمی
  )حلقه دوم( 

  :پديده هاي که به وجود قصد عدوان داللت دارند 
عینی جاني در هنگام ارتکاب جنايت ويا قول وي دانسته قصد تجاوز ویا عدوان  از حالت  -٣٢

مي شود ، زيرا جاني اگر مجني عليه را به سيلي ويا به چوب وسنگ ويا هم به شمشير وتفنگ 
در حال نزاع ومجادله زده باشد ، مرگ مقتول در چنين حالتي بيانگر قصد جاني که همانا 

  . عدوان است مي باشد 
مي تواند وجود قصد وی را به عدوان بيان نمايد ، اگر جاني به اين همچنان اعتراف جاني  -٣٣

من قصداً اورا به قتل رسانيدم ، این اعتراف وی : تجاوز وعدوان اعتراف نمود بطوريکه بگويد 
مي تواند قصد عدوان را ثابت سازد ، عالمه سرخسي رحمة اهللا عليه هنگام بيان شهادت برقتل 

أنه ضربه بالسيف حتى مات ولم يزيدوا على ذلك فهذا )أي الشهود(وإذا شهدوا (: گفته است 
عمد ؛ ألن كل فاعل يكون قاصدا إلى فعله في المحل الذي باشر الفعل فيه إال أن القاضي إذا 
سألهما أتعمد ذلك، فهو أوثق ؛ ألن صفة العمدية، وإن ثبتت بأول كالمهما من حيث الظاهر، 

أن الشهود لو بينوا أن ذلك كان خطأ كان ذلك بيانا ) ال ترى أ( ولكن لم ينقطع احتمال الخطأ 
موافقا ألول الكالم فسؤالهما عن العمدية إلزالة هذا االحتمال يكون أوثق وهكذا يوثق فيما إذا 
وقع فيه الغلط ال يمكن تداركه، والقاضي مندوب إليه، وكذلك إن شهدا أنه طعنه برمح، أو رماه 

لو شهدا أنه ذبحه، أو شق بطنه بالسكين حتى مات، ) أرأيت ( له عمد فهذا ك ١٤بسهم، أو نشابة 
  .١٥)أما كان ذلك عمدا ؟ فكذلك ما سبق ؛ ألن األسلحة في كونها آلة القتل سواء

شهادت بدهند که وي را به شمشير مورد ضرب قرار داده تا آنکه جان داد ، ) شهود(وقتي (  
شهادت آنها به قتل عمد داللت کند ؛ بخاطر آنکه هر وشهود بیشتر ازين حرفی نگفتند ، پس اين 

مگر آنکه .  فاعل فعلی را در محل که مباشرتاٌ آن را انجام مي دهد قصد آن را مي داشته باشد 
قاضي وقتي از شهود سوאل کند بايد به آنها بگوید که آیا چنین کاری را وی قصداً انجام داده 

ن صفت عمديت هرچند که  در نخستين حرف شهود است ، چون اين سوאل مؤثق تر است ، چو
                                                      

 . هي النبل : النشابه  -  ١٤
  . ١٦٨ص ٢٦ج. المبسوط للسرخسي  -١٥
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از حيث ظاهر ثابت می گردد ، مگر احتمال خطا باز هم  منقطع نشده است ، آيا نمي بيني که 
وقتي شهود بيان کنند که اين قتل خطا بوده است ، اين بيان ايشان موافق با کالم مي ايد که 

فعل براي ازاله اين احتمال است ، وبه اين نخستين بار گفته اند ، بناًء سوאل شهود از عمديت 
ترتيب در شهادت توثيق  مي آيد  ، وهم چنان وقتي در موضوع خطا واقع شود که تدارک آن 

وقاضی کسی است که استغاثه مظلوم به . خطا ممکن نباشد چنين توثيق براي آن ممد خواهد بود 
ا به نيزه ويا تير زده است اين وی رسانده شود ، وهم چنان اگر شهود شهادت دهند که وي ر

همه در قتل عمد محسوب گردد ، به دليل اينکه اگر شهود شهادت دهند که وي را ذبح نموده 
ويا شکمش را به کارد دريده تا آنکه پدرود حيات گفته ایا آن قتل را از عمد به حساب نمی 

، چون اسلحه به ذات آوریم ؟ پس اين همه حاالت که ذکر آن رفت در قتل عمد به حساب آيد 
  .خود آله قتل است 

  : ازين نص امور ذيل فهميده مي شود  -٣٤
در قتل عمد توافر قصد تجاوز وعدوان شرط خوانده شده است  ، چون قاضی کسی است  -١

که به وی استغاثه کرده می شود  بناًء بروی الزم است که از عمديت قتل از شهود سوאل نمايد 
وي متحقق گردد  وتوافر قصد عدوان نزدش محقق شود تا به اين ترتيب تا عمد بودن قتل نزد 

  . قتل عمد از قتل خطا متمايز گردد 
حالت عيني جاني در هنگام قتل بيانگر قصد قتل عدوان ويا عدم آن است ، چون شهود  -٢

 راهي به شناخت قصد عدوان ندارند مگر به طريق استدالل ازحالت عینی جانی ، چون قصد جاني
  . خفي است وشهود نمي توانند به آن راه يابند جز از مشاهده حالت جاني 

آله قتل به تنهائي نمي تواند بدون مالحظه حالت جاني بيانگر قتل عمدي باشد ، چون اگر  -٣
وجود آله قتل به تنهائي براي قتل عمدي کافي بود ، پس براي شهود همين کفايت مي نمود که 

وبعد مي گفتند که اين قتل اشتباهاً . قتل به اسلحه صورت گرفته است  شهادت مي دادند که اين
صورت گرفته وعمدي نبوده است ، وبه اين ترتيب کالم دومي شان کالم اولي شان را رد مي 

  . نمود ، در حاليکه کالم دومي خطا را ثابت مي سازد 
ت خود دليل است قول قاتل واعتراف وي به وجود قصد عدوان در هنگام ارتکاب جناي -٤

بروجود قتل عمد ، چون شهود وقتي نزد شان دليل به شناخت قصد عدوان وجود نداشته باشد ، 
پس حالت قاتل را ديده به وجود قتل شهادت دهند ، ووقتيکه قاتل خود به وجود قصد عدوان 
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د اعتراف نمايد  پس قبول قول وي بصورت اولي از قول شهود برتر است ، چون قاتل به وجو
  . قصد عدوان در نفس خود بهتر داند وقصد وي بروي مرموز نمي ماند 

  .در صورتيکه قاتل قصد قتل را داشته باشد : ثالثاً 
واگر قصد قتل را نداشت بلکه مجرد اذيت رسانيدن را قصد نموده بود ايا آن قتل عمد به 

  حساب مي آيد وياخير؟
  :در جواب اين سوאل دو رأي وجود دارد 

مذهب مالکي وظاهري وليث بن سعد وهادي وناصر ومؤيد باهللا اينست که  : اول  رأي -٣٥
وقصد قتل داشتن شرط نيست ، . قصد عدوان به تنهائي براي اعتبار دادن قتل عمد کافي است 

واگر کسي ديگري را به قصد عدوان مورد ضرب قرار داد واورا به قتل رسانيد ، قصاصاً کشته 
ه وي قصد اذيت رسانيدن به مجني عليه را داشته باشد ويا قتل وي را مي شود ، برابر است ک

اراده نموده باشد ، وبرابر است که اورا به سالح مورد ضرب قرار داده باشد ويا به غير از سالح 
  . با ساير االت جارحه  که غالباً به آن آدمي کشته شود 
  :ل نموده اند ايشان به این نظر خویش به کتاب اهللا وبه معقول استدال

که در کتاب اهللا غير از قتل عمد : استدالل شان از کتاب اهللا ، ايشان گفته اند : اوالً  -٣٦
وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال : اهللا تعالي فرموده است: وخطا ديگر نوع از قتل نيامده است 

  ١٦. . .  ) خطأ
لداٌ فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خا(  :وفرموده است 
  ١٧). له عذاباً عظيماً 
که زيادت براين دو قسم زيادت بر نص است ، وزيادت برنص جواز ندارد مگر : ايشان گفته اند 

به دليل قوي ، ودليل قوي هم وجود ندارد ،پس وقتي دليل قوي وجود نداشته باشد ، وقصد 
ه مي شود ، واگر قصدي تجاوز موجود نگردد قتل خطا تجاوز موجود گردد ، قتل عمدي پنداشت

پنداشته مي شود ، وقصد قتل شرط پنداشته نمي شود ، چون اگر داشتن قصد قتل شرط پنداشته 
  .شود دران صورت قتل به سه گونه خواهد بود 

                                                      
 . ٩٢/سورة النساء  -  ١٦
 . ٩٣/سورة النساء  -  ١٧
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احاديث که در باره قتل شبه عمد وارد است در صحت آن اختالف است ، : ايشان گفته اند 
وبه اين آيت استدالل نموده . ١٨ه احاديث اختالفي نمي تواند بر کتاب اهللا افزوده گردد واينگون

  ١٩. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فاليسرف في القتل إنه کان منصورا( : اند 
وجه استدالل شان به اين آيه ازين قرار است که مقتول به فعل که مقرون به قصد اعتداء بوده 

مظلومانه است ، برابر است که قصد نزد قاتل موجود باشد ويا نباشد ، بناًء قصاص بر  باشد قتل
وازين جا فهميده مي شود . قاتل واجب است ، ووجوب قصاص جز به قتل عمد شده نمي تواند 

  . که در قتل عمد داشتن قصد نزد قاتل شرط پنداشته نمي شود 
عي وثوري واحمد واسحاق وزيد بن علي وابو ثور احناف ، شوافع ، اوزا( جمهور : ثانياً  -٣٧

قصد قتل مشروط به اعتبار : به اين نظر اند ) :٢٠وجمهور علماء از صحابه وتابعين وبعد ايشان 
دادن قتل به عمد است ، پس کسيکه ديگري را به قتل رساند وقصد ونيتش قتل بود آن قتل عمد 

ا قصد نموده بود قتل وي عمد پنداشته نشده پنداشته مي شود ، واگر وي مجرد اذيت رسانيدن ر
بلکه شبه عمد است ، واگر وي قصد اعتداء بر مجني عليه را نداشت پس قتل خطا است ، وبه 

  .قتل عمد ، شبه عمد ، وخطا : اين ترتيب قتل نزد اينها به سه گونه تقسيم مي شود 
ست استدالل نموده اند که ايشان به حديث که از عمروبن شعيب از پدر واز جدش نموده ا -٣٩

لعمد مغلظ مثل عقل العمد اشبه (: دران حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فرموده است 
).  واليقتل صاحبه وذلک أن ينزوا الشيطان بين الناس فتکون دماء في غير ضغينة والحمل سالح

٢١  
يکه شيطان در عقل شبه عمد مغلظ مثل عقل عمد است وصاحب آن کشته نمي شود وآن بطور

  .ميان مردم فتنه انگيزد وبدون کدام بدبيني وحمل سالح در ميان مردم خون ها ريختانده شود 
                                                      

 .  ٣٩ –ه العمد في فقرة انظر االحاديث الوارده في الثابت شب -  ١٨
 . ٣٣/سورة االسراء  -  ١٩
 . ٧/١٦٨ونيل االوطار  ٩/٣٢١والمغني  ٤/٣ومغني المحتاج  ٧/٣٣٣انظر البدائع  -  ٢٠
 .١٨وأبوداود کتاب الديات رقم الباب  ٢١٧ص ٢رواه احمد ج -  ٢١
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وبه حديث استدالل نموده اند که عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما از رسول اهللا صلي 
قتيل السوط أو  أال إن قتل الخطأ شبه العمد« :اهللا عليه وسلم روايت نموده که فرموده است 

  ٢٢. »»العصا فيه مائة من اإلبل منها أربعون في بطونها أوالدها
آگاه باشيد که قتل خطا شبه عمد است ، چون کشته تازيانه ويا چوب دست ، درين گونه قتل 

  . ديت آن صد شتراست که در بطن چهل شتر آن چوجه باشد 
به ثبوت نوع از قتل داللت دارد که وجه استدالل به اين دو حديث اين است که اين دو حديث 

بنام قتل شبه عمد ياد مي شود ، وآن عبارت ازان است که قتل ناشي از فعل بوده باشد که دران 
قصد قاتل را براي قتل تبارز نمي دهد ، چون زدن به تازيانه وياچوب دست ، وبه اين ترتيب ثابت 

باشد ، ووقتي اين قصد وفرت نداشت  شد که توافر قصد قتل مشروط به اعتبار قتل به عمد مي
 .قتل شبه عمد پنداشته مي شود 

واگر تنها قصد اذيت رساني داشت وقتل هدفش نبود ، در چنين صورتي قتل وي شبه عمد 
پنداشته شده وعقوبت وي پرداخت ديت مغلظه خواهد بود ، واگر وي را بدون قصد به قتل 

  ٢٣. قوبت آن پرداخت ديت مخففه است رسانيد ، پس قتل وي خطا پنداشته مي شود وع
  :رأي دوم به داليل ذيل راجح به نظر مي رسد : ترجيح  -٤٠
ثبوت دو نوع قتل به دليل از کتاب اهللا منافي آن نيست که قسم سوم آن به داللت حديث  -١

ثابت شود چون حديث مکمل تشريع است ، واين دوحديث که ذکر آن رفت هرچند که در 
ف نظر وجود دارد مگر کثرت طرق روايت آن دو ، بيانگر ثبوت اين مطلب صحت آن دو اختال

از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است وازان جمله حديث است که از عمرو بن شعيب وعبيد اهللا بن 
عمرو روايت شده همانطوريکه قبال گذشت ، وهم چنان حديث به همين مطلب در مورد اثبات 

ن عباس وعقبه بن اوس رضي اهللا عنهم از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم قتل شبه عمد از ابن عمر واب
در باره تثبيت قتل شبه عمد داللت برثبوت روايت  )رض(روايت شده است ، ونيز اقوאل صحابه

از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم مي نمايد ، چنانچه ابوداود آراء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
                                                      

 . ٥باب  وابن ماجه کتاب الديات ٣٣ - ٣٢والنسائي کتاب القسامة باب  ١١ص  ٢رواه احمد ج -  ٢٢
الفرق بين الدية المغلظة والخفيفة يظهر في اداء الدية من اإلبل خاصة اما من النقدين فال فرق بين دية شبه العمد والخطأ  -  ٢٣

 . ٢/٥٨١. طبع محمد علي کارخانه کراتشي . انظر المرغناني الهداية 
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ل شبه عمد روايت نموده بطوريکه اينها همه برثبوت قتل شبه عمد را در خصوص ديت قت )رض(
  .اتفاق نظر داشته ودر مورد صفت تغليظ ديت وي اختالف نظر دارند 

ديگر اينکه تقسيم قتل به سه قسم بيانگر غايت دقت ونهايت عدل است ، چون قاتل اگر  -٢
واگر وي . قصاص مي باشد قصد قتل را داشته باشد فعل وي قتل عمد شمرده شده وجزاي آن 

قصد قتل نداشت بلکه اذيت رساني به مجني عليه را داشت پس فعل وي قتل شبه عمد پنداشته 
مي شود که جزاي آن پرداخت ديت مغلظه مي باشد ، واگر وي نه قصد قتل را داشت ونه اذيت 

  .  رساندن را درانصورت قتل وي خطا پنداشته شده وجزاي آن پرداخت ديت مخففه است
  : پديده هاي داللت کننده بر توافر قصد قتل نزد جاني 

وقتي اين مطلب واضح گرديد که شرط توافر قصد قتل نزد جاني رأي راجح است ونفي اين 
شرط رأي مرجوح پنداشته مي شود ، پس برماست تا بدانيم که قصد قتل از کدام چيز براي ما 

  .خالصه مي گردد 
ه آگاهي يافتن بدان جز به اخبار خود قاصد که ازان به اقرار قصد ونيت يک امر مخفي است ک

  . واعتراف تعبير مي شود ويا هم به فعل که داللت به توافر قصد قتل نمايد ممکن نيست 
اینکه اقرار ، داللت بر توافر قصد قتل نمايد ، وبه اين ترتيب وقتي جاني اقرار نمايد که  -٤١

ني عليه را داشته است ، پس قتل وي قتل عمد پنداشته مي وي در هنگام بروز فعل قصد قتل مج
شود ، برابر است که اين قتل به سالح صورت گرفته باشد وياهم به اشياي که غالباً قتل بدان 
صورت گيرد ويا هم به غير از اين دو ، چون در اعتبار قتل عمد به آله ويا هم به فعل که توسط 

رد ،  بلکه آنچه در قتل عمد تاثير گذار است همانا قصد آن قتل صورت يافته است تاثيري ندا
قتل مي باشد ، وجاني بيش از هرکسي ديگر به نيت خود آگاه است ، بناًء وقتي وي به قصد 
خود اعتراف نمايد اين اعتراف وي به ثبوت قتل داللت می نمايد ، ودرين صورت قتل وي عمد 

  ٢٤. پنداشته مي شود 
فعل قتل که انجام يافته است بايد توسط سالح ويا آنچه که چون سالح  برخي ايشان گفته اند که

فعل که دفعتاً  به قتل برساند : اثر گزار باشد استعمال شده باشد ،  وبرخي ديگري گفته اند 
  . فعل که غالباً توسط آن قتل صورت پذيرد : ومقتول دير نپايد ، وجمعي ديگري گفته اند 

                                                      
 .١٨/٧٣. تان باکس –کراتشي  –دارالقرآن . انظر ظفر احمد العثماني إعالء السنن  -  ٢٤
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٣٣ 

قصد قتل داللت نمايد ، فقهاء در مورد تعيين اين نوع قتل به سه واما فعل که به وجود  -٤٢
  :گونه آراء اختالف نظر نموده اند 

فعل که داللت به وجود قصد قتل : امام ابوحنيفه رحمه اهللا به اين نظر است : رأي اول  -٤٣
بوده از جنس آهن  یکهنمايد همانا استعمال سالح ويا آنچه که جانشين سالح باشد ، اما سالح

نوک داشته ويا تيزينه باشد چون شمشير وچاقو ، وآنچه که جانشين سالح بوده چون آالت 
  . جارحه که تني آدمي بدرد چون شيشه وتيزينه چوب وآتش 

وکشتن به آهن باب که تيزي نداشته باشد چون سمبه تبر وکفه ترازو در ظاهر الروايه عمد  -٤٤
  . ر دارد برابر است که جرح بار آورد ويا خير خوانده شده است ، چون آهن بودن اعتبا

وطحاوي از امام ابوحنيفه روايت نموده است که قتل به اين چيزها عمد گفته نمي شود ، چون 
  . اعتبار به اين روايت همانا مجروح ساختن است ، برابر است که به آهن باشد ويا غير آن 

  :ته شده است برای اثبات رأی امام ابوحنیفه دالیل ذیل گف  -٤٥
العمد قود إال أن  ():صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١

  ٢٥) يعفو ولي المقتول
:  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فرمود: از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است که گفت 

  .عمد قصاص است مگر آنکه ولي مقتول وي را عفو نمايد 
أال إن دية : (قال )صلى اهللا عليه وسلم(عن عبد اهللا بن عمروبن العاص رضي اهللا  عنه أن النبي -٢

  ٢٦). الخطأ شبه العمد ماکان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون في بطونها أوالدها 
: رمود از عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه روايت است که پيامبر صلي اهللا عليه وسلم ف

آگاه باشيد که ديت قتل خطا شبه عمد آنست که به تازيانه وچوب دست صورت گرفته باشد 
  . صد شتر است که در بطن چهل شتر آن چوجه باشد 

به عين مفهوم از ابن عمر وابن عباس روايت نموده ودرحديث که ابن عباس روايت نموده 
  . آمده است  ٢٧. )تازيانه (به عوض ) سنگ(

                                                      
والنسائي کتاب القسامة  ٥ورواه ابوداود وفي کتاب الديات باب  ٣٢٨رواه الدار قطني في سننه کتاب الديات صفحه  -  ٢٥

 ) . من قتل عمدا فهو قود( بلفظ  ٨وابن ماجه کتاب اآليات باب  ٣باب 
 .١١ص ٢احمد جو ٥وابن ماجه کتاب اآليات باب  ٣٣-٣٢ –رواه النسائي کتاب القسامة باب  -  ٢٦
 .٣٣١ص  ٤نصب الراية ج -  ٢٧

  جزای جریمه قتل دشریعت اسالمی ------------------------------------ قضاء   

٣٤ 

ل به اين حديث اين است که کشته شده تازيانه وچوب دست وسنگ کشته شده خطا وجه استدال
وشبه عمد خوانده شده است ، برابر است که فعل در غالب منجر به قتل گردد ويا نه گردد ، 
وبرابر است که آله سنگين باشد ويا نباشد پس براي وجود قصد قتل جز استعمال سالح ويا آنچه 

  .قي نمي ماند که جانشين آن شود با
پس الزم است که . وديگر اينکه عمد امر پوشيده است وبنفسه بدان اعتبار داده نمي شود  -٣

بايک امر خارجي ظاهر که نزد مردم متفاوت نباشد منضبط گردد ، ونبايد عمد را به فعل که 
غالباً نزد غالباً بدان کشته شود پيوند داد ، چون اين فعل نزد مردم متفاوت است ، پس يک فعل 

مردم قاتل به حساب مي آيد ونزد برخي ديگري نادراً قاتل به حساب مي آيد ، بناًء ضرورت دارد 
که قتل عمد را بايد به چيزي جارحه منضبط ساخت ، چون منضبط ساختن عمد به چيزي جارحه 

چو  امريست ظاهر نزد همه مردم وهيچ يک در جارح بودن آن اختالف نظري ندارد ، ونظائر هم
اموري در شريعت متعدد است ، مثالً سفر نمايانگر مشقت است ازينرو در سفر قصر نمازها و 

  . افطار روزه در رمضان علت اباحت آن خوانده شده است 
هر فعل که سبب قتل گرديده است ضروراً  آله آن جارحه ويا غير آن بوده است ، اگر آله  -٤

ه مي شود برابر است که قتل به آن وسيله غالباً بوده جارحه بوده باشد پس آن قتل عمد پنداشت
باشد ويا نادراً ، واگر وسيله قتل غير جارحه بود پس احتمال آن دارد که قتل به اندک آن چيز 
صورت گرفته باشد که به درجه آن چيزي نرسد که غالباً سبب قتل گردد ، واحتمال آن نيز دارد 

لکه به درجه آن چيزي رسيده باشد که به اکثريت آن که قتل به اندک آن چيز حاصل نگردد ب
پس بنا به احتمال اول قصاص الزم نمي گردد ، ونظر به احتمال . چيز غالباً قتل صورت گيرد 

دوم قصاص الزم می گردد ، ووقتي مسأله احتمال در ميان آيد نظر به وجود شبهه در قتل 
  . استدالل براي ثبوت عمديت باطل است 

اگر به تازيانه بصورت پيهم مجني عليه را مورد ضرب قرار دهد ، احتمال آن دارد که : مثال آن 
وي به دو تازيانه اولي مرده باشد که دراين صورت قصاص الزم نمي آيد نظر به اينکه فعل قاتل از 
جمله افعال نيست که آدمي غالباً بدان کشته شود ، واحتمال آن دارد که مجني عليه به اثر 

يهم آخري جان داده باشد که دران صورت قصاص الزم گردد ، بنابراين احتمال ضربات پ
  ٢٨. ضربات پيهم صالحيت آن را ندارد که بتوان آن را دليل براي وجود قصد قتل وانمود کرد 

                                                      
 .٧/٢٣٤انظر البدائع  -  ٢٨
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٣٥ 

  :رأی دوم 
محققاً فعل بيانگر قصد قتل است وآن : گفته اند  اهللا امام ابويوسف ومحمد رحمهما -٤٥

ه فوراً بدان کشته شود ، برابر است که آله جارحه باشد ويا خير ، چنانچه زدن عبارت از فعل ک
باسنگ بزرگ ویا با چوب بزرگ ويا از سرکوه اورا به زير انداختن ويا وي را در آب غرق 

  ٢٩ .نمودن 
وازين دو روايت شده است که ايشان فعل را بيانگر قصد قتل مي دانند که در غالب آن  -٤٦

گردد ، واين رأي نظر مذهب شافعي واحمد نیز مي باشد ، وبه همين لحاظ از فعل سبب قتل 
ايشان در مورد ضربات پيهم به تازيانه ويا سنگ کوچک دو قول نقل گرديده است ، يکي آنکه 

   ٣٠. اين قتل شبه عمد مي باشد وديگر اينکه اين قتل ، قتل عمد است 
ستعمال آنچه که في الحال سبب قتل گردد دليل ا: ایشان به رأي خود چنين استدالل نموده اند 

واضح براي قصد قتل است ، پس همانطوريکه سالح را براي قتل استعمال مي نمايد ، همانطور 
وهردوي اين چيزها در . چيزي را که مهلت زيادي براي زيستن نمي دهد نيز به کار مي برد 

  .  تحقق قتل برابر اند 
رساند براي قتل به کار برده نمي شود بناًء استعمال آن به قصد  وآنچه که في الحال به قتل نمي

وديگر اينکه آنچه در حال به قتل نمي . قتل داللت نمي نمايد بناًء موجب قصاص نمي گردد 
رساند خطر آن براي قتل اندک است چون امکان به داد رسي مجني عليه موجود است ، 

  . ي حيات وقتي بيشتر نمي دهد  برخالف استعمال چيزي که مجني عليه را  برا
  :نظر سوم 

امام شافعي واحمد ونخعي وزهري وشعبي وابن سيرين وحماد وعمروبن دينار وابن ابي  – ٤٨
ليلي واسحاق وطایفه زیدیه وامامیه به اين نظر اند که فعل داللت کننده به وجود قصد قتل عبارت 

که اين فعل به شي جارحه باشد ويا به چيزي از فعل است که غالباً بدان به قتل رسد برابر است 
وزين ويا بدون اين دو واگر فعل طوري بوده باشد که غالباً سبب قتل نگردد چنين فعلي نمي 

  ٣١. تواند بيانگر قصد قتل نزد جاني باشد 
                                                      

 . ٩/١٤٥انظر موالنا جالل الدين الخوارزمي الکفاية شرح الهداية بذيل فتح القدير  -  ٢٩
 .٧/٢٣٤والبدائع  ٩/١٤٤انظر محمد بن محمود البابرتي العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير  -  ٣٠
 .  ٢/٢٩٧والروضة البهية  ٤/٢٦١والتاج المذهب  ٩/٢٢١والمغني والشرح الکبير  ٤/٣انظر مغني المحتاج -  ٣١
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٣٦ 

  :طرفداران این نظر قرار ذیل به کتاب وسنت استدالل نموده اند 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (  :موده است اهللا تعالی فر: استدالل به کتاب  -٤٩

  ٣٢ ) .فاليسرف في القتل إنه کان منصورا
کسیکه مظلومانه به قتل رسد برای ولی وی سلطه ای داده ایم پس اورا نبایست که در قتل زیاده 

  . روی نماید چون وی نصرت داده شده است 
است مظلوم ، پس قاتل وی به سبب این قتل که مقتول به چیزی که غالباً  کشته می شود مقتولی 

انجام یافته است قصاص می شود ، وفعل که مفضی به قتل گردیده بیانگر وجود قصد قتل است ، 
بناًء درست نیست که این قتل را به شی جارحه مقید سازیم ، چون آیت ، قصاص را بصورت 

ًء مطلق به اطالق خود جاری است مطلق بدون مقید ساختن آن به جارحه الزم نموده است ، بنا
تامادامیکه دلیل پیدا نشود که آن را مقید سازد ، و دلیل هم برای مقید ساختن آن به جارحه 

  .موجود نیست 
  ٣٣ )کتب عليکم القصاص في القتلي(  :اهللا تعالی فرموده است ونیز 

  . فرض گردانیده شده است برشما قصاص در کشتگان 
صورت مطلق الزم گردانیده است ، پس این آیت به اطالق خود جاری واین آیت نیز قصاص را ب

نظر به احادیث است که قبالً ) به چیزیکه غالباً بدان کشته شود ( است ، پس مقید ساختن آن 
ازان یاد آوری گردید درست ) قاتل قصد قتل را داشته باشد ( درباره ایراد ادله اشتراط اینکه 

  .نیست  
أن يهوديا رضي رأس جارية بين (  :انس رضی اهللا عنه روایت نموده است  :دلیل از سنت  -٥٠

من فعل بک هذا فالن أو فالن ؟ حتي سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به : حجرين فقيل لها
  ٣٤ ).فاعترف فأمربه النبي  فرض رأسه بين حجرين

دخترک گفته  یهودی سر دخترکی را در میان دو سنگ گذاشت وزخمی ساخت ، پس برای آن
شد چه کسی چنین کاری را درحق تو کرد فالن ویا فالن ؟ تا آنکه نام ازان یهودی برده شد ، 

                                                      
 .٢٣/سورة االسراء -  ٣٢
 . ١٧٨/سورة البقرة  -  ٣٣
 . ٥٨ص ٢ومسلم في کتاب القصاص ج ٢/١٠١٦رواه البخاري في کتاب الديات في باب من أقاد بحجر  -  ٣٤
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٣٧ 

همان بودکه با اشاره سر فهماند که خودش است ، آن یهودی را آوردند واعتراف نمود ، پس 
  . ودندمیان دو سنگ گذاشته زخمی نم رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم امر نمود پس سر وی را در

واین حدیث در داللت خود صریح است مبنی براینکه اگر مقتول توسط چیزی کشته شده باشد 
که غالباً آدمی به آن کشته شود داللت دارد به وجود قصد قتل از جانب قاتل ، وهم چنان این 
حدیث صریح است در رد بر رأی کسیکه در قتل استعمال سالح وآنچه را که جانشین سالح 

شرط دانسته است چون یهودی سالح را به کار نه برده بود ودر حالیکه به آن چیز قتل گردد را 
  . را انجام داده است 

نظر امام ابوحنیفه رحمه اهللا هرچند که از ناحیه فقهی در نهایت دقت ووضوح : ترجیح  -٥١
ود درعملیه است ، طوریکه قصد قتل را به آله جارحه منضبط ساخته ، درحالیکه این آله از غیر خ

قتل تفاوتی ندارد ، پس داللت آن شی برقصد قتل واضح است ، اما نظر امام از ناحیه عملی می 
تواند سبب جرائم بیشتر در جامعه گردد وبه خصوص در این زمان ما که فساد همه گیر شده 

قتل وترس از خداوند در مردم کم گردیده ، وچه بسا که ثروتمندان با درنظرداشت این رأی به 
مردمان بیچاره به وسائل غیر جارحه متوسل شوند ، طوریکه رقبای خودرا به وسایل غیر جارحه 
به قتل رسانند یا آنها را در آب غرق سازند ویا به وسیله خفه کردن از پا در آورند ویا به وسیله 

دیت سنگ وچوب دست وغیره چیز های که منجر به قتل شود ، به قتل رسانند وبعد با پرداخت 
خودرا از بار مسئولیت قصاص نجات دهند ، وایشان باداشتن پول فراوان از دادن دیت کدام 
باکی ندارند ، وبه این ترتیب خودرا از تطبیق قصاص نجات می دهند و تجاوز وکشتار در جامعه 
از طرف ایشان افزون می گردد ، ونظر جمهور مبنی بر اینکه فعل قاتل در غالب  بیانگر وجود 

رأی است که می تواند باب هم چو احتماالت . د قتل است  و جانی به آن قصاص می گردد قص
واین رأی جمهور از ابویوسف ومحمد رحمهما اهللا تعالی در روایتی که از   ٣٥را مسدود نماید ،

ایشان در این مورد شده است تایید گردیده است ، وبنا براین روایت می تواند رأی جمهور 
فی قرار نگیرد ، وهمانطوریکه قبال بیان شد احادیث هم درین باب روایت خالف مذهب حن

وروي البيهقي عن مرداس  : چنانچه در حدیثی آمده است .گردید که  بیانگر همین مطلب است 
  ٣٦ .منه )صلى اهللا عليه وسلم(رضي اهللا عنه أن رجال رمي رجال بحجر فقتله فأقاده النبي
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  جزای جریمه قتل دشریعت اسالمی ------------------------------------ قضاء   

٣٨ 

روایت نموده که مردی دیگری را باسنگ زد واورا کشت همان  بیهقی از مرداس رضی اهللا عنه
  .بود که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم از وی قصاص گرفت 

اما اعتراضاتی که در باره رأی جمهور از ناحیه فقهی آن وارد می گردد طور ذیل بدان جواب 
  :ارایه گردیده است 

نده باشد دلیل است غیر منضبط بر قصد این رأی مبنی براینکه فعل قاتل در غالب کش -اوال
نظر با شیوه های متفاوت قتل صالحیت ) فعل که غالباً کشنده باشد (داشتن قتل ، چون این فعل 

  . آن را ندارد که من حیث دلیل مطرح گردد 
، چون قصاص به امر یقینی که بیانگر قصد  ٣٧بناًء استدالل کردن به چنین دلیل ممنوع است 

بوده باشد صورت می گیرد نه به دلیل که دران شک وتردیدی وجود داشته باشد قاتل در غالب 
  .یعنی هرگاه اگر شک در میان آید قصاص صورت نمی گیرد . 

اعتراض به اینکه وقتی فعل قاتل در غالب به تکرار صورت یافته باشد احتمال آن دارد که  –دوم 
رفته باشد واحتمال آن دارد که به فعل قتل به فعل قلیل آن که در اول انجام یافته صورت گ

کثیری که به تکرار انجام یافته صورت پذیرفته باشد ، پس وقتی احتمال در امر قتل پیدا شد 
  .استدالل بدان باطل است 

این اعتراض نیز دفع شده است چون فعل اگر نادراً قاتل باشد داللت به قصد قتل نمی نماید بناًء 
واگر دران افزوده گردد بطوریکه غالباً زیادت آن سبب قتل گردد  قصاص را الزم نمی گرداند

پس چنین فعلی داللت برقصد جانی به قتل نماید ، برابر است که مجنی علیه به کم آن مرده باشد 
ویا به اکثر آن ، آیا نمی بینی که اگر کسی دیگری را به یک ضرب ویا دو ضرب چوب مورد 

ثر این ضرب از تن جدا شود نزد همه فقهاء قصاص بروی الزم حمله قرار دهد وبعد گردنش در ا
.  می گردد ،  و احتمال اینکه قتل به اثر یک ضرب ودو ضرب تحقق نمی یابد از بین می رود 

   .هم چنان این مورد نیز 
واما استدالل را که امام ابوحنیفه از حدیث عمرو بن العاص وغیره در مورد نموده که کشته 

دست وسنگ کشته شبه عمد است ، برعمل صغیر آن حمل می گردد که غالباً  تازیانه وچوب
آدمی به عمل کم آن کشته نمی شود ، چون ضرب تازیانه وچوب دست غالباً سبب کشتن نمی 

                                                      
 .٣٢٣ص ٩المغني المرجع السابق ج -  ٣٧
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شود تا وقتی ضرب به آن تکراراً صورت نگیرد وزدن به سنگ هم مقرون این دو چیز اند ، پس 
ضرب صغیر است ، ونظر به حدیث انس رضی اهللا عنه که این داللت بدان دارد که مراد به 

یهودی سری دخترکی را در میان دو سنگ گذاشت ومجروح ساخت واین حدیث برثبوت قتل 
واین داللت دارد به اینکه می توان این فعل وی را برقصد قتل . قوی است چون متفق علیه است 

  . حمل نمائیم 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملکزی قاضی نثار احمد
  

 

 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   

٤٠ 

  واحکام مهم آن ) ازدواج(نکاح 
  درفقه اسالمی وقانون مدنی

 -٤- 
 : مشروعیت مهریه در اسالم وفلسفه آن - ٢٦

با  قرآن وسنت واجماع ثابت ) آن چه هنگام ازدواج ، مرد به زن عطا می کند ( اساس مهریه 
ی دارد شده است  وعمل بدان مسجل گردیده است وامت اسالمی از خواص وعوام بدان آشنائ

  .به همین دلیل جزء معلومات دینی محسوب می شود
  : مهریه چند فلسفه وحکمت دارد 

احترام وتکریم زن ، به این ترتیب که او مطلوب است نه طالب ، کسی است که مرد  -١
بر عکس . پس مرد درطلب اوست وبه او عطا می کند . به دنبالش می رود ، نه او به دنبال مرد 

آن مکلف است از ثروت خود یا خانواده اش به مرد مبلغی بدهد ، تا ملت هائی که زن در
  . ازدواج او را بپذیرد 

هنوز میان مسلمانان هند . این رسم وقاعده دربین هندوها وبرخی دیگر از طوایف رایج است 
وپاکستان این آثار جاهلی هندویی دوام دارد ؛ بر دوش زن و خانواده او تکلیف سنگینی گذاشته 

ود وآنان را به سختی می اندازد ؛ تا آنجا که بعضی خانواده ها به خاطر ازدواج دختران می ش
  . شان تمام دارایی خود را به فروش می رسانند 

یعنی )) نحلة ((را به عنوان  اظهار رغبت و مودت شوهرنسبت به زن؛ مرد این مال -٢
زن ؛ همان گونه که قرآن ؛ هدیه وهبه به زن پرداخت می کند نه به عنوان قیمت وبهای عطا

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لکم عن شیء منه نفساً : " کریم به صراحت می فرماید 
 ٤سوره نساء آیت " فکلوه هنیئا مریئا 

ومهر  زنان را به عنوان هدیهای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید واگر به میل خودشان .( 
  ).آن را حالل وگوارا بخورید چیزی از آن را به شما واگذاشتند 

احساس وباور به جدیت موضوع ؛ ازدواج ابزار خوشگذرانی وسهل انگاری نیست که  -٣
خود را به پیوند )) با تو ازدواج کردم : (( مردان به وسیله ای آن لذت جوئی کنند ؛ وبا گفتن 
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 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   

٤١ 

ر چه به زن اول دهد تا هر زمان که خواست به راحتی او راترک کند ودر پی زنی دیگر باشد وه
 . بگوید .... به زن دومی ؛ سومی و گفته ، عیناً

. عطای مال دلیلی بر این است که مرد در خواستن وطلب این زن جدی وقصد او دائمی است
وقتی که پرداخت مبلغی مال از جانب مردم در مسایل غیر ازدواج و زندگی خانوادگی رسم 

مچنین به عنوان وثیقه دلیل بر جدیت موضوع است وسبب اطمینان وخاطر جمعی می شود ، ه
تلقی می گردد ، پرداخت همان مبلغ در مورد تشکیل خانواده به مراتب شایسته تر وسزاوار تر 

  . است
به همین خاطر است که در اسالم مردانی که ازدواج کرده اند ، اما قبل از عروسی ومعاشرت 

نگین مواجه می شود ؛  پرداخت نصف مهریه جنسی باهمسر ، او را طالق داده اند با تعهدی س
بر مرد واجب است این خود دلیل روشنی است که اصل و مبنای ازدواج بر استمتاع ولذت یابی 

  .نیست ؛ هیچ گونه استمتاعی روی نداده اما مرد مکلف به پرداخت نصف مهریه است 
ضتم لهن فریضة فنصف وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر: " خداوند متعال می فرماید

واگر پیش از آنکه با آنان .( ٢٣٧بقرة " ما فرضتم إال أن یعفون أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح 
نزدیکی کنید ؛ طالق شان دادید در حالی که برای شان مهری معین کرده اند پس نصف آن چه 

ی که پیوند نکاح به دست تعیین نموده اید ،  به آنان بدهید ؛ مگر اینکه آنان خود ببخشند یا کس
  ) .اوست ببخشد 

در شریعت اسالم قوام وپایداری خانواده به دست مرد است ، به دلیل اینکه توان فطری  -٤
مرد ، در کسب وکار به طور طبیعی بیشتر اززن است ودر زندگی مشترک مرد با قدرت 

این حق که به او اعطا بیشتری آن را اراده می کنئ ، بنابر این عادالنه است که مرد در مقابل 
شده غرامت بپردازد ، تا هر کس با کوچکترین دلیلی پیوند خانواده وهمسر داری را به ملعبه و 
بازیچه نگیرد ، وقتی که مرد در ساختار خانواده وسیله ای پر داخت غرامت می شود در صورتی 

الرجال قوامون " : می فرماید ) ج(که عقد ازدواج را متالشی کند به ضرر خودش است خداوند 
مردان .( ٣٤نساء " علی النساء بما فضل اهللا بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم 

 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   

٤٢ 

برخی از ایشان را بر برخی بر تری داده ونیز به ) ج(سرپرست زنان اند به دلیل آنکه خداوند 
   ٣٨).شان خرچ می کنند دلیل اینکه ازاموאل

  : "ن نموده است واحکام آنرا  چنین بیا مهر ٩٨ده قانون مدنی افغانستان در ما
  مهر  –فرع دوم 

   ٩٨ماده 
کل مهر باوطی ، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه 

  . صورت گرفته باشد الزم میگردد
مهر از  جمله حقوق مالی زوجه است که به سبب ازدواج صحیح زوج مکلف است که به زوجه 

، قانون مدنی در ماده فوق موارد لزوم کل مهررا که خلوت صحیحه ، دخول وموت بپردازد 
ر پیرامون مهر واحکام دیکی از زوجین است بیان نموده است بنابر آن در اینجا الزم میدانم که 

  .آن قدری توضیح داده شود 
  :  مهر واحکام آن 

هر یک از . ت متقابل میگرددعقدازدواج مانند سایر عقود عقدی است که منشای حقوق وواجبا
سوره بقره چنین تصریح نموده  ٢٢٨قرآن کریم بر این نقطه در آیه . زوجین ملزم به آن میباشد 

خانم ها باالی مردان مثل حقوقی دارندکه مردان )  ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف: ( است 
تند به فطرت هر مرد وزن اساس ثبوت این حقوق وواجبات عرفی مس. باالی زنان واجباتی دارند 

  .است
  
  

  : تعریف مهر ، حکم ، حکمت وسبب لزوم آن 
مهر مالی است که زوجه درمقابل عقد صحیح ویا دخول در نکاح فاسد ، باالی : تعریف مهر 

  .زوجه مستحق میگردد 
                                                      

اسالم آئین زندگی از محمد . ٢٣،٢٤/ ٣یوسف قرضاوی / دیدگاه فقهی معاصر از دکتور  - ٣٨
فقه .٦٢٨،٦٢٩عفیف عبدالفتاح ص / روح الدین اإلسالمی تالیف . ٢٣٣،٢٣٤شلتوت  ص 

 .١٣٩٥/ ٣السنه 
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مهر ،صداق ،صدقه ، نحله ،اجر ، فریضه ، حبا ، عقر ، عالیق : مهر به نام های مختلف مثل 
زوجه در . مهر باالی مرد واجب است که به زوجه بپردازد . ونکاح نیز یاد شده است  ،طول

  .قسمت تادیه مهر کدام وجیبه ای ندارد 
  : سبب لزوم مهر 

مهر خانم ها را به طیب خاطر .  ٤نساء آیه )  وآتو النساء صدقاتهن نحلة: ( قال تعالی  -١
  . بپردازید 

سوره  ٢٥ودر آیه  ٢٤نساء )  ن فأ توهن اجورهن فریضةفما استمتعتم به منه: ( قال تعالی 
  . مذکور نیز به آن تصریح شده دلیل بر وجوب مهر است 

التمس ولو خاتما : ( پیامبر علیه السالم برای کسیکه میخواست ازدواج نماید چنین گفت  -٢
  .ولو که یک انگشتر آهنی باشد مهر بدهید ) من حدید 

 .ر عقد نکاح اتفاق نظر دارند علمای اسالم به مشروعیت مهر د -٣
  :حکمت وجوب مهر 

وجوب مهر به منظور اظهار عظمت وبزرگی عقد نکاح اعزاز خانم منکوحه وتقویه رابطه 
زوجیت وبنیه ای مالی زن ، توفیر حسن نیت به قصد معاشرت پسندیده ،  ترویج ازدواج 

کمت وسبب لزوم آن این بود تعریف وحکم وح".واطمینان خاطرزوجه مشروع گردیده است 
  .درقانون مدنی افغانستان 

  اندازه مهریه - ٢٧
با توجه باینکه از حیث فقر وغنی وگشایش زندگی وتنگی معیشت مردم با هم متفاوتند وهرمنطقه 
وناحیه ای رسوم وعادات وآداب خاصی دارند ، شریعت اسالم برای حد اقل وحد اکثر مهریه 

را به تشخیص وتوان مالی وامکانات وعرف وعادات مرد میزانی را معین نکرده است ومیزان آن 
. واگذار کرده است تا هر کس بر حسب توان وامکانات وعادات خود آن را معین ومقرر دارد 

در نصوص شریعت تنها چیزی که بدان اشاره شده است که باید مهریه چیزی با شد که دارای 
ست وتوافق وتراضی متعاقدین شرط قیمت وارزش است وبکثرت  وقلت آن اشاره ای نکرده ا

است پس مهریه می تواند یک انگشتر فلزی یا پیمانه ای از خرما یا آموزش قرآن وامثال آن 
  . باشد

 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   

٤٤ 

زنی از بنی فرازه مهریه خویش را یک جفت نعلین قرار داد پیامبر : عامر بن ربیعه گوید  -١
آیا راضی هستی " . (  زهأرضیت عن نفسک ومالک بنعلین ؟ فقالت نعم ، فأجا:" گفت ) ص(

آری :بدینکار که ملک شما یک جفت نعلین باشد وتمتع از نفس خود را بدو واگذاری؟ گفت 
بروایت احمد وابن ماجه وترمذی که او آن را صحیح ) . آن را درست دانست ) ص(پس پیامبر 

  .دانسته است 
ا ، من نفس خود را ای پیامبر خد: آمد وگفت ) ص(زنی پیش پیامبر :"سهل بن سعد گوید  -٢

ای رسول خدا : بتو بخشیدم ، آن زن بر خاست ومدتی از آن گذشت ، مردی بر خاست وگفت 
چیزی داری که : گفت ) ص(اگر خود بدان نیازی نداری او را به عقد نکاح من در آور پیامبر 

مه ات را اگر جا: گفت ) ص(پیامبر . جز این جامه چیزی ندارم : مهریه او قرار دهی ؟ او گفت 
) ص(چیزی نمی یابم ، پیامبر : به وی بدهم ، تو بدون جامه می نشینی ، چیزی بجوی گفت 

او جستجو کرد وباالخره . چیزی را پیدا کن ولو اینکه یک حلقه انگشتری فلزی باشد : گفت 
فالن سوره : آیا چیزی از قرآن را یاد گرفته ای ؟ او گفت : گفت ) ص(چیزی نیافت ، پیامبر 

: گفت ) ص(پیامبر . گرفت ) ص(را به پیامبر  هرا یاد گرفته ام ونام آن سور..... فال ن سوره و
او را به ازدواج تو در آوردم ومهریه اورا آنقدر قرآن قرار دادم که یاد گرفته ای که به وی 

 . بروایت بخاری ومسلم " . بیاموزی 
مهریه او آن باشد که بعضی از " (  رآنعلمها من الق" در بعضی از روایات صحیح آمده است که 

از ابو هریره روایت شده که او آن مقدار قرآن را به بیست آیه ) . قرآن را به وی بیاموزی 
 . برآورد کرده است 

مثل : ام سلیم گفت . کرد یروایت است که ابو طلحه از ام سلیم خواستگار)رض(از انس -٣
فر ومن مسلمان هستم وبرای من حالل نیست که با ولی تو کا...... ترا نمی توان جواب رد داد 

 توتو ازدواج کنم اگر مسلمان شوی همین مسلمان شدنت مهریه ام باشد وغیر از آن چیزی از
این احادیث داللت " . واو مسلمان شد ومهریه اش مسلمان شدن ابو طلحه بود. نمی خواهم 

همچنین منفعت رانیز می توان مهریه قرار دارند بر اینکه مهریه را می توان چیز اندکی قرارداد و
 . داد وبدیهی است که تعلم ویاد دادن قرآن منفعت است 

احناف حد اقل مهریه را ده درهم بر آورد کرده اند ، همانگونه که مذهب امام مالک آن رابه سه 
حافظ .  درهم برآورد نموده اند ، این بر آورد متکی بدلیلی نیست که قابل اعتماد واعتبار باشد

ACKU



 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   

٤٥ 

در باره حد اقل مهریه احادیثی آمده است که هیچکدام به ثبوت نرسیده است : ابن الحجر گفت
این بود چیزی  که ام سلیم : ابن القیم در باره تعلیق بر این احادیث که گذشت گفته است . 

برای مهریه خود وبخشیدن نفس خویش به ابو طلحه انتخاب کرد واسالم آوردن اورا به سود 
ست که شوهر به همسر خود می دهد ود تلقی نمود وآن را بهتر از مال ودارائی می دانخ
پس هر گاه زن به دانش ودین . نظور سود ونفع زن مقررگردیده استمهریه هم بم وشرعاً.

واسالم آوردن همسرش وقرائت قرآن راضی گردد ، این برای اوبهترین وسود مند ترین 
س عقد خالی از مهریه نیست بنابر این بر آورد حد اقل مهریه به وبزرگترین مهریه می باشد ، پ

سه درهم یا ده درهم را از کدام نصی استنباط نموده اند ونمی توان بدانچه ما ذکر کردم حکم 
بصحت مهریه را قیاس کرد وآن را نص وقیاس نامید ، چون این زن با زنیکه خود را به پیامبر 

زیرا او بدون ولی . می باشد ) ص(کار خاص وخالص پیامبر بخشید مساوی نیستند واین ) ص(
هبه کرد واین مسئله مورد نظر ما فرق دارد چون سخن ما در باره ) ص( ومهریه خود را به پیامبر

چون در مسئله ما زن . زنی است که هم ولی دارد و هم مهریه اگر چه مهریه غیر مالی باشد 
ده است ونفس خویش را بطور مطلق مادی ومالی قرار دارابر استفاده منفعت وسود خود را در ب

وبدون مهریه نبخشیده است همانگونه که مالی را می بخشد بخالف زنی که خود رابه پیامبر 
این بود مقتضای . اختصاص داده است ) ص(این عمل را به پیامبر ) ج(هبه کرد وخداوند ) ص(

مهریه با ید مال ودارائی باشد ومنافع غیر :  بعضی با آن مخالفت کرده وگفته اند. این احادیث 
مالی نمی توانند مهریه واقع شوند پس دانش مردوتعلیم نمی تواند مهریه واقع شود همانگونه که 

  . امام ابو حنیفه واحمد در روایتی گفته اند 
. مقتضای احادیث مخالفت نموده اند که حد اقل مهریه را سه درهم وده درهم دانسته اند پس با

در این باره سخنانی دیگری نیز گفته شده که دلیلی از کتاب وسنت واجماع وقیاس وقو ل 
  . اصحاب ندارند

دارد وفسخ شده است ویا گفته ) ص( کسانی که گفته اند این احادیث فوق اختصاص به پیامبر 
اند که عمل اهل مدینه بر خالف آنست ، همه این دعواها دعوی بدون دلیل هستند چون 

شوای اهل مدینه از تابعین ، سعید بن المسیب ، دختر خود را با مهریه دو درهم نکاح کرد پی
وعبد الرحمان بن . وکسی بروی خرده نگرفت بلکه آن را از فضایل ومناقب او شمرده اند 

بدیهی است مقادیر را . چیزی نگفت ) ص(عوف زنی رابا مهریه پنج درهم نکاح کرد وپیامبر 
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از . برای حد اکثر مهریه هم حدی معین ومحدود نگردیده است . معین کند  صاحب شرع با ید
عمر بن خطاب روایت شده که او بر باالی منبر نهی کرد از اینکه مهریه بیش از چهار حضرت 

مگر : صد درهم باشد و سپس از منبر فرود آمد وزنی از قریش بر او اعتراض کرد وگفت 
  . ٢٠نساء ایت . "وآتیتم إحداهن قنطارا"  :گوید  )ج(نشنیده ای که خداوند 

پوزش می : گفت ) رض(عمر ....) وبعنوان مهریه مال فراوانی رابیکی از آنها داده بودید( ... 
سپس بر گشت وباالی منبر رفت . فقه رامی دانند ) رض( همه مردم بیش از عمر . خواهم 
من از این قول . ز چهار درهم بدهید من شما رامنع کردم از اینکه مهریه زنان رابیش ا: وگفت 

سعید بن منصور " . بر گشتم ، هر کس از مال خود هر چه دوست دارد بعنوان مهریه تعیین کند 
  . وابو یعلی آن را با سند نیکو ذکر کرده اند 

نقره " اوقیه " ای مردم مهریه زنان را بیش از چهل : عمر گفت " عبد اهللا بن مصعب گوید 
تو چنین : وقیه را برآن بیفزاید من آن زیادی را از بیت المال می دهم زنی گفت ندهید ، هر ا

م وآتیت: " ... می فرماید ) ج(چون خداوند : گفت چرا؟ او گفت )رض(حقی رانداری ، عمر 
  ."ک زنی درست گفت ومردی اشتباه کرداین: گفت ) رض( حضرت عمر" ..." إحداهن قنطارا 

  .١/١٩٨، الهدایه ٢/٥٦١آن بدایع الصنایع وما بعد ٣/١٣٩٦فقه السنه 
  : اندازه مهررا چنین بیان نموده است  ٩٨قانون مدنی ضمن ماده 

  : مقدار مهر " 
به اتفاق فقهای کرام رای اکثر مهر کدام مقدارتعیین نیست بدلیل اینکه ازطرف شرع کدام 

... : ( وتعالی میفرماید  خداوند تبارک. روایت وجود ندارد که داللت به حد نهایی مهر نماید 
اگر مالی زیاد را برای خانم ها مهر .  ٢٠نساء آیه ) وآتیتم احداهن قنطارا فال تاخذوا منه شیئا 

  . دادید ، برای شما حالل نیست که چیزی از آن رابگیرید 
در زمان خالفت  خود خواست که حد اکثر مهر را تعیین نماید ، مردم را ) رض(حضرت عمر 

  . که بیشتر از چهار صد درهم مهر بگیرند  منع نمود
ال تغلوافی صداق النساء فانها لو کانت مکرمة فی الدنیا او تقوی فی اآلخره : ( در مورد فرمود 

کان اوالکم بها رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم ما اصدق قط امرأة من نسائه وال بناته فوق اثنتی 
مائة شیئا جعلت الزیادة فی بیت المال فقالت له امرأة عشرة اوقیة ای من فضة فمن زاد علی اربع

الن اهللا تعالی :ولم قالت : لیس ذلک الیک یا عمر ، فقال: بر من قریش بعد نزوله من علی المن
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. امرأة اصابت ورجل اخطا : فقالت عمر ) . وآتیتم احداهن قنطارا فال تاخذوا منه شیئا : ( یقول 
  .  ٢٨٣ص  ٤مجمع الزواید جلد 

زیرا اگر این کار . فرمود در مورد تعیین مقدار مهر افراط نکنید ) رض(حضرت عمر : ترجمه 
خیر دنیا وآخرت می بود ، نبی علیه السالم نسبت به شما بهتر بود ، برای هیچ یک از خانم های 

مهر تعیین نکردند ، پس کسیکه بیشتر از ) چهل درهم ( خود ودخترانش بیشتر از دوازده اوقیه 
هار صد درهم مهر تعیین نماید زاید بر آن را به بیت المال تحویل مینمایم ، بعد از اینکه از منبر چ

حضرت عمر . این وظیفه شما نیست ) رض(ای عمر : پا ئین شد ، خانمی از قریش برایش گفت 
اگر برای خانمها مال بسیار دادید برایتان : میفرماید ) ج(خداوند: چرا ؟ خانم گفت : گفت 

خانمی به حق رسید ومردی : گفت ) رض(حالل نیست که چیزی از آن بگیرید ، حضرت عمر 
  . خطا نمود 

به هر صورت با وجودیکه حد اکثر مهر از طرف شرع تعیین نیست لکن سنت این است که در 
  .مهر تخفیف صورت گیرد وافراط نشود 

ان اعظم ( وفی روایة )  أ سیره موونة ان اعظم النکاح برکة: ( چنابجه نبی علیه السالم میفرماید  
خیر : حه الحاکم عن عقبة بن عامر حدیث یوی ابو داود وصحاالنساء برکة أیسرهن صداقا ور

نبی علیه السالم فرمودند بزرگترین نکاح از لحاظ برکت نکاحی : ترجمه ) . الصداق أیسره 
مهر آن کم باشد،  در روایت دیگر آمده است که. است که موونت ومصرف آن کم باشد 

  . بهترین مهر آسان آن است 
حکمت ممانعت از افراط در مهر واضح بوده آن عبارت است از سهولت برای طبقه جوان اگر 

سبب انصراف از نکاح میگردد که این کار سبب مفاسد اخالقی در اجتماع  مهر زیاد باشد اکثراً
در ) رض( چنانکه حضرت عمر . خواهد شد وبعضاً باعث عداوت میان زوجین نیز میگردد 

یعنی ) .  وان الرجل لیغلی بصداقة امرأته حتی یکون لها عداوة فی قلبه: ( خطابه خود فرمودند 
  .مرد زمانیکه مهر خانم خود را زیاد بپردازد ، سبب عداوت قلبی میگردد 

  : اقل مهر 
  .حد ادنی مهر نزد علمای مذاهب متفاوت است 

اقل مهر ده درهم میباشد ، حدیثی است که نبی علیه : یگویند م) رح(علمای مذهب احناف
  . مهر کمتر ازده درهم نمی باشد )  ال مهر اقل من عشرة دراهم: ( السالم فرمودند 
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همچنان احناف قیاس نمودند بر حد نصاب سرقت که مقدار اقل قطع ید در مال مسروقه ده 
  . درهم است 

بع دینار است ویا سه درهم از نقره خالص ویا مال مساوی علمای مالکیه میگویند که اقل مهر ر
برای اقل مهر مقدار معین تعیین نیست به هر : میگویند ) رح(علمای شافعیه وحنابله . آن 

مقداریکه طرفین توافق نمایند ، همان مقدار قابل پرداخت میباشد چنانچه قانون مدنی در ماده 
اگر مهر حین عقد تعیین نشده . مسمی می باشد زوجه مستحق مهر : چنین فرموده است  ٩٩

قانون مدنی هم درمورد مقدار مهر پیروی . ویا نفی آن بعمل آمده باشد مهر مثل الزم می گردد 
این بود ".از علمای شافعیه وحنابله نموده برای اقل واکثر مهر کدام حدی را تعیین ننموده است 

  .مقدار مهریه درقانون مدنی افغانستان 
  ازدواج بدون نام بردن از مهریه  -٢٨

ی عامه اهل علم صحیح نامیده می شود بناًء  برا" لتفویض زواج ا" ازدواج بدون ذکر مهریه که 
لم تمسوهن او تفرضوا نساء ماجناح علیکم إن طلقتم الال: " فی فرماید ) ج(چون خداونداست 

  .٢٣٦بقره آیت " .  لهن فریضة
با زنش تماس کامل حاصل کرده باشد وپیش از آنکه برای وی یعنی اگر کسی پیش از آنکه ( 

از که طالق پس  است مهریه ای فرض کرده باشد او را طالق دهد بروی گناهی نیست و بدیهی
ازدواج می باشد پس ازدواج بدون ذکر مهریه نیز ازدواج صحیح است اگر کسی ازدواج کرد 

جب نباشد امام مالک گوید که این ازدواج بدون ذکر مهریه وشرط نمود که مهریه ای بروی وا
وکل شرط : " گفت ) ص(این نکاح فسخ می شود چون پیامبر : صحیح نیست وابن حزم گوید 

هر شرطی که در کتاب . ( بروایت مسلم . " فهو باطل _ عزوجل _ لیس فی کتاب اهللا 
ت پس باطل شرط عدم پرداخت مهریه در کتاب خدا نیس) . نباشد باطل است ) ج( خداوند

.(  ٤نساء آیت "  وآتوا النساء صدقاتهن نحله: " است بلکه ابطال آن در کتاب خدا است 
بنابر این نکاح بدون مهریه وبشرط نداشتن ) . مهریه زنان را که فرض است بدانان بپردازید 

چون مهریه نه رکن است ونه شرط آن : احناف گویند . مهریه منعقد نمی گردد وصحیح نیست 
  .١/١٩٨، الهدایه ٣/١٤٠٥،١٤٠٦فقه السنه . نکاح بدون مهریه صحیح است  پس

: حاالت وجوب مهر مثل :" در مورد نکاح تفویض چنین فرموده است  ١٠٤قانون مدنی درماده 
است که عقد نکاح صحیح باشد ، لکن بدون تسمیه مهر خانم  یدر صورت: نکاح تفویض  -١
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در این صورت اگر دخول . ید ،عقد تفویض نامیده میشود تعیین مهر رابه زوج خود تفویض نما
  ".١٠٤ماده . مهر مثل الزم میشود  .صورت گیرد ویا اینکه زوج قبل از تسمیه بمیرد 

  : واجب شدن مهرالمثل پس از همبستری یا پس از مرگ پیش از همبستری        -٢٩ 
در این حالت زن مهر المثل  هر گاه زوج با زوجه همبستر شود یا پیش از همبستری فوت کند

چون ابو داود از عبد اهللا بن مسعود روایت کرده . وارث را از او می برد ومستحق آنها است 
در اینگونه مسایل رأی خود را می گویم اگر صواب ودرست بود از طرف خداوند متعال : گفت

مهرالمثل است  بنظر من در این حالت زن مستحق گرفتن. است واگر اشتباه باشد ازمن است 
من : معقل بن یسار بر خاست وگفت . بدون کم وزیاد وباید عده نگه دارد وإرث هم میبرد 

بروع " است در باره ) ص(گواهی دهم که تو در این مساله حکمی کردی که مانند حکم پیامبر 
  .مذهب ابو حنیفه واحمد وداود واصح قول شافعی چنین است " واشق " دختر " 

  .١/١٩٩، الهدایه ١٤٠٦، / ٣فقه السنه 
نیز در این صورت مهر مثل را الزم میداند مثلیکه در موضوع قبلی  ١٠٤قانون مدنی در ماده 

  .بیان شد 
  : شروط مهر در قانون مدنی افغانستان   -٣٠

  :  ١٠٠ماده " 
  . مال قابل تملک ، مهر تعیین شده می تواند 

  : شروط مهر 
ای دارد به شروط مهر یعنی کدام چیزها روی چه شرایط مهر قانون مدنی در ماده فوق اشاره 
  :قابل بیان است  تعیین شده میتواند شروط مهر ذیالً

مهر ازجمله اشیای باشد که تملک آن جایز باشد ، پس شراب وخنزیر وغیره که  -١
  .ازجمله اشیای غیر قابل تملک است مهر تعیین شده نمیتواند 

مهر عوض است در حق معاوضه ومشابهت دارد به  مهر باید چیزی معلوم باشد زیرا -٢
 . ثمن در صورتیکه ثمن مجهول باشد مفضی به نزاع میگردد

ازخیانت خالی باشد ، مالیکه معیوب وپای گریز باشد وقدرت تسلیم آن از عهده زوج  -٣
 .نباشد نباید مهرتعیین شود

 ... واحکام)ازدواج(نکاح  ----------------------------------------- قضاء   
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مهر تعیین شده میتواند ، برابر  بنابر آن تمام چیزهاییکه مال متقوم ؛ معلوم ومقدور التسلیم باشد
است که پول نقد باشد یا عین ویا منفعت واگر برخالف مواصفات فوق باشد نباید مهر تعیین 

  ".شود 
  : مآخذ ومراجع   
  . مصطفی رحیمی اردستانی / ترجمه المنجد ، تالیف  -١
سن زاده ، ابو بکر ح/ عفیف عبد الفتاح طباره ، ترجمه / روح الدین اإلسالمی ، تالیف -١

 .خیبر کتاب ، کابل / ناشر 
 .محمود ابراهیم / سید سابق ، مترجم / فقه السنه ، تالیف -٢
محمود / دکتور / فقه آسان در مذهب امام شافعی ، احمد عیسی عاشور ، مترجم  -٣

 . ابراهیمی ، نشراحسان 
 .محمد بندر ریگی / فرهنگ المعجم الوسیط ، عربی فارسی ، مترجم  -٤
 . ابن القیم الجوزی / تالیف زاد المعاد ،  -٥
 .ابن رشد ، طبع اول / بدایه المجتهد ونهایه المقتصد ، تالیف -٦
احمد نعمتی ، : دکتور/ یوسف قرضاوی ، مترجم / دیدگاه فقهی معاصر ، تالیف -٧

 . نشراحسان 
 . العزیز سلیمی ، نشر احسانعبد/ مد شلتوت ، مترجم مح/ اسالم آئین زندگی ، تالیف  -٨
أبی بکر مسعود الکاسانی الحنفی طبع جدید / یع فی ترتیب الشرائع ، تالیف بدایع الصنا -٩

 .محمد عربان درویش ، داراحیاء التراث العربی/ ،تحقیق 
الشیخ طالل /انی ، تحقیق برهان الدین المرغین/ الهدایه فی شرح بدایة المبتدی ، تالیف  -١٠

 .یوسف ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، لبنان 
 . ن مدنی افغانستان قانو -١١
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  تاليف دوكتور عبدالكريم زيدان
  ترجمه  عبدالرحيم عيني 

  نظام قضا در شريعت اسالم
)١٠(  

  باب دوم
  فصل سوم
  وسائل اثبات
  مطلب دوم
  شروط شاهد

  تعداد شروط شاهد 
براي قبول درشهادت شاهد باشرايط ديگر براي شهادت شرط است كه بالغ ، عاقل، مسلمان ، 

دل وغيرمتهم درشهادت خود باشد وهمچنان بینایي و قدرت علم نيز شرط است ودرقسـمت  عا
  :برخي ازين شروط ميان فقها اختالف وجود دارد كه هنگام شرح آن شروط بيان خواهيم كرد

  ٣٩شرح شروط شاهد 
ـ  ًءآنست كه شاهد بايد عاقل وبالغ باشد بنا: اول را شهادت مجنون  با تفاق فقها جايزنميباشد زي

  .اوعقل ندارد همچنان شهادت كودكي كه به بالغت نرسيده باشد نزد جمهورفقها قبول نميشود 
كه روايتي از امام احمد ميباشد گفته است شهادت كودكان درجرح فيمـابين   )رح(امام مالك 

شان قابل قبول است بشرطيكه قبل از متفرق شدن شان ازحالتيكه برآن ميان هم جراحت كردند 
پس اگر متفرق شـدند شـهادت آنهـا    . ده ميشود زيرا ظاهر صدق وضبط آنها است قبول كر

                                                      
ومابعد آن ، شرح ادب القاضي  ٣٩٣ص٩المحلي از ابن حزم جوما بعد آن  ١٥٨ص ٩المغني ج - ٣٩

،تبصرة الحکام از ابن فرحون  ٣٣٠و مابعد آن ادب القاضي از ابن ابي الدم ص  ١١ص١از ماوردي ج
،روضة  ٣٩٦ص  ٣،موطاء امام مالک بشرح الزرقانی ج  ٣٦٥و  ٣١٦،  ١٦٣، ١٥٧ص  ١جلد 

 .ومابعد آن  ٣ص  ٣ابن مازه جلد وما بعد ان ،ادب القاضی از ٢٠٠ص ١القضات ج 
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نها تلقين شود مگر اينكه  قبل از متفرق شـدن شـهود   ته نميشود زيرا احتمال دارد كه بآپذيرف
داراي وصف عدل بشهادت آنها شهادت داده باشند آنانيكه بالغت را شـرط ميداننـد چنـين    

يعنـي از   –جب آيه كريمه و استشهد واشهیدين من رجـالكم  استدالل ميكنند كه شهادت بمو
مردان تان دوشاهد گواه گيريد درهرچيزمقبول ميباشد وهمچنين خداوند متعال فرموده اسـت و  
استشهدوا ذوي عدل منكم يعني ازكسان داراي عدل خويش گواه گيريد ونيز گفته اسـت وال  

شهادت را پنهان مكنيد وکسیکه آنـرا پنهـان    يعني –تكمتواالشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه 
  .میکند پس هرآئينه قلب او گنهگاراست 

اخبار نموده است كه پوشاننده بـراي شـهادت آن گنهكاراسـت كـودك     ) ج(خداوند  بناًء
گنهكارنميشود لذا داللت برآن دارد كه صالحيت شهادت را ندارد زيرا طفل ازگناه دروغ نمي 

نمي ورزد لذا بقول آن اعتماد حاصل نميشود وهمچنـان اقراركـودك    ازان امتناع ًءهراسد بنا
بخودش قبول نميشود وكسيکه اقرارش برنفس خودش قبول نشود شهادت آن به ماسوايش چون 

  .ديوانه پذيرفته نميشود 
  .ه انچه شهادت ميدهد بداندبايد ب: دوم

فرموده است  االمن ) ج(ند اين امربخاطريست كه شهادت به آنچه جايزاست كه آنرا بداند خداو
: شهدبالحق وهم يعلمون يعني اگركسي كه بحق گواهي دهد و انها بداننـد ونيزگفتـه اسـت    

يعنـي پـي    -والتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصروالفواد كل اولئك كان عنه مسئوال
ـ   ود چيزيكه ترادانش آن نيست مرو هرآئينه گوش وچشم ودل هريكي ازينها باشد از نفـس خ

  )سوره بني اسرائيل٣٦ايه ( پرسيده ميشود 
و مدرك علميكه غالباً به آن شهادت واقع مي شود روايت  وسماع است و آنچه كه بروايـت   

واقع ميشود عبارت از افعال است چون اتالف ونوشيدن شراب و اما آنچه كه سـماع حاصـل   
تاسخن متعاقدين يا سخن متكلمين  ميشود مانند عقود وغيره اقوאل است بنا شاهد نياز به آن دارد

را بشنود اگر صداي آنها را يقينا بشناسد روايت شان شرط نميباشد امام ابو حنيفـه و شـافعي   
  .باين نظراند كه شهادت از شاهد تا مشهود عليه را نبیند جايزنميشود  )رح(

در انچه كه اخبار به احيانا علم شاهد مستند به انچه ميباشد كه بموجب استفاضه آنرا ميداند يعني 
آن ظاهر شده معرفت آن درقلب استقرار بايد چنانچه فقيه حراقي حنبلي آنرا ذكرنموده اسـت  
واين امر ايجاب آنرا ميكند كه به آن اخبار زياد شده واز شمارزياديكه به آن علم حاصل شـود  
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بش تسكين يافته و بشنود ولي بعضي ازحنابله گفته اند كافيست كه شاهد ازدونفر عادل بشنود قل
  .به خبرشان اطمينان حاصل كند زيرا حقوق بقول دونفر ثابت ميشود 

علما كرام بصحت شهادت بسبب استفاضه درنسب وواليت اجماع نموده اند ولي درانچه كـه  
شهادت درآن بموجب استفاضه درماسواي نسب وواليات جايزميشود اختالف دارند بناًء نـزد  

ان توافق دارند شهادت بسبب استفا ضه برنكاح، ملكيت مطلـق ،وقـف   حنابله و آنانيكه باايش
نچه  كه گفته انـد چنـين   آومصرف آن  موت،  عتق ،والء وواليت درست ميباشد  حنابله به 

به آن سخن گفتند شهادت بموجب استفاضه  هاستدالل ميكنند اشيايي راكه ذكر نمودند ودر رابط
بمشاهده آن يا مشاهده اسباب آن شهادت برآن متعذربوده  آن جايزاست  بشهات آن اشيا غالباًبه 

  .چون نسب جايزاست ) طلب فيض كردن( هشهادت برآن بموجب استفاض
نزد ماكسي وجود ندارد كه در رابطه به احباس رسول اهللا صلي اهللا : گفته است  )رح(امام مالك 

  .عليه وسلم جزبه سماع شهادت بدهد 
  .شهادت تنها در نكاح و موت بسبب استفاضه قبول ميشود: ست گفته ا )رح(امام ابوحنيفه 

  شاهد بايد مسلمان باشد 
براي شاهد شرط است كه بايد مسلمان باشد مشروط براينكه مشهود عليه از زمره مسلمين باشد 
كه اين مسئله اتفاق ميان فقها درماسواي وصيت مسلمان درسفراست چنانچه حنابله شهادت غير 

وصيت مسلمان درسفر بشرطيكه شهود مسلمين موجود نشود مجازدانسـته انـد   مسلمان را بر
يا يهاالذين امنوا شهادة بينكم اذا حضراحد ( را آورده اند كه )ج(درينمورد اين فرموده خداوند 

عدل منكم اوآخران من غيركم ان انـتم ضـربتم فـي االرض     كم الموت حين الوصية اثنان ذوا
ني اي مومنان گواه درميان شما چون برسد يكي از شـما رامـوت   يع)فاصابتكم مصيبة الموت 

دروقت وصيت دوشخص عادل مي بايد ازشمايا دوتن ديگر ازغير شما اگر شما سفركنيد درزمين 
  ). سوره مائده ١١٦آيه ( پس برسد بشما مصيبت موت 

اهل سـنت   حنابله اين جواز را بموجب همين معني براي ضرورت تعليل نموده اند وجمهور فقها
قول شانرا تائيد نموده چنانچه امام ثوري واوزاغي وظاهر يه بآن باوراند ، نظر آن گروه صـحيح  
است حتي اينكه امام ابن تیميه رحمة اهللا گفته است هرگاه قاضي بعدم جواز شهادت غيرمسلمان 
بروصيت مسلمان درسفرحكم نمايد درينصورت نقض حكم وي ازجهت مخالفت با نص كتـاب  
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كه شاگردش ابن قيم از وي نقـل  ونيز ابن تيميه چنان ٤٠بب تاویالت غير مقبوله واجب است بس
قول امام  احمد درينمورد كه شهادت شان روي ضرورت است قبول چنـين  (ميكند گفته است 

  ٤١تعليل را درهرگونه ضرورت ، حضر باشد يا سفر ايجاب ميكند 
غير مسلمان برمسلمان درهرگونه ضـرورت  چيزيكه به ترجيح آن قائل هستم آنست كه شهادت 

حضرباشد يا سفر جائزميشود وتنهابه وصيت مسلمان درسفر منحصر نميشود اندازه ضـرورتيكه  
  .ان جايزميشود به قاضي گذاشته شوددرآن شهادت غير مسلمان برمسلم

آنها اما اگرمشهود عليه غيرمسلمان باشد درينحال شهادت غير مسلمان نزد حنفيه وكسانيكه با 
 حجبروي جايزنميدانند نظر حنفيه را موافق اند جايزميشود سائرفقهاء آنها شهادت غير مسلمان را

  ٤٢ميباشد 
  :شاهد بايد عادل باشد  -چهارم

عدل وصفيست كه احوאل آن در دين وافعالش استوار باشد اما دردين بايد گناه كبيره را مرتكب 
ه مروت رااخالل ميكند اجتناب ورزد بعضـي از  نشده ونيز صغيره را مداومت نكندو هرآنچه ك

وאل آن در اجتنـاب  ـكسيكه اكثر حال آن به طاعت باشد يعني غالب اح: مالكي ها گفته  اند
فقيه ابن حزم ظاهري گفته اسـت  . كبائرسپري شده به ترك صغائر مبادرت ورزد او عدل است

اقدام نكند وكبيره آنسـت كـه    عدل آنست كه كسي گناه كبيره اورا ندانسته و به صغيره علناً
رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم آنرا كبيره ناميده باشد و يا آنست  كه درآن وعيد آمده باشـد  

  .وصغيره آنست كه درآن وعيد نيامده باشد 
  
  
  

  ٤٣عدالت شاهد چگونه دانسته ميشود 
                                                      

 ٣١٣- ٣١٢االختيارات از ابن تميه ص   ٤٠
 ١٧١الطرق الحكمية از ابن قيم ص - ٤١
به كتاب احكام الذميين والمستامنين في داراالسالم از مولف  ٥٨١و  ٥٧٧درينمورد به ص  - ٤٢

 .مراجعه شود 
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ـ  ت شـهادتش را  قاضي بايد عدالت شاهد را قبل ازشهادتش  بداند واگر بداند كه او فاسق اس
نپذيرد واگر مشهود عليه بشهادت شاهدطعن وارد وآنرا بموجب فسقي جرح نمايـد طعـن و   
تجريح آنرا باثبات رساند قاضي شهادت آنرا رد ميكندو اگر از اثبات طعن خويش عـاجز آيـد   
برقاضي واجب است تا به تحري وحقيقت جوئي از عدالت شاهد بپردازد پس اگر بعد از حجت 

وئي واضح شود كه وي عادل است شهادت و يرا ميپذيرد و اگر واضح شود كه او وحقيقت ج
غير عادل است شهادت آنرا رد نمايد اگر شاهد مستورالحال بوده قاضي از عدالت ويا فسق آن 
نداند ومشهود عليه بروي طعن وارد نكرده باشد براي معرفت عدالت آن جهت قبول عدالت وي 

  .ها اختالف وجود را رد كه ذيال بيان ميشود راه چگونه است ؟ ميان فق
امام ابوحنيفه رحمه اهللا باين نظر است كه شهادت مسلمان مستوربدون ضـرورت بحـث   : اول

بعدالت وحجت آن كه مسلمان است قابل قبول ميباشد ظاهرازحال مسلمان  عدالت است بنـاًء  
سبت به بعضـي عـدول   لمانان بعضي نمس: حضرت عمر بن خطاب رضي اهللا عنه گفته است 

اند بنابر همين ظاهر ما داميكه خصم درشهادت وعدالت وي طعن وارد نكرده باشـد  ) شايسته(
و قصاص تعلق نگرفته باشد زيرا اين امرويرافرا گرفته و  جايزاست وماداميكه شهادت آن بحدود

ـ کبموجب شهادت رفع ميشود بناًء حقيقت جوئي و كنج ب اوي از عدالت وي درينحالت واج
  .اوي عبارت از معرفت تزكيه شهود است كه آينده آنرا بيان خواهيم كرد کاست واين كنج

 )رح(د ياران امام ابوحنيفـه  مامام مالك ، شافعي احمد بن حنبل وامام ابويوسف وامام مح: دوم 
بوجوب تزكيه شاهد مستوربمنظور تثبيت عدالت يافسق آن خواه شهادت آن بحد یاقصاص يـا  

لق ميگيرد و خواه خصم درشهادت شاهد وعدالت آن طعن وارد نموده باشد يانه ابراز غيرآنها تع
اند زيرا تحري نسبت به اكتفابظاهر ازجهت احتياط درآن قوي ترو اولي تـر اسـت   ه نظر كرد

يعني ازكسيكه رضامند باشـيد از   – ءممن ترضون من الشهدافرموده است ) ج(چنانچه خداوند 
و مورد پسند است تا آنرا عادل بدانيم يا از عدالت وي حقيقت جوئي كنيم گواهان و ندانيم كه ا

  .تا بما واضح ميشود كه او عادل است 
كه مسلمانان را عدول خوانده است مراد ازان ظاهر عدالت اسـت   )رض(اما قول حضرت عمر 

  .كه اين امر وجوب بحث ومعرفت حقيقت عدالت را مانع نميشود 
                                                                                                                                

ة الحكام  از ابن فرحون تبصر ١١ص ١ادب القاضي از ماوردي ج   ٦٥-٦٣ص  ٩المغني ج  - ٤٣
 ٣ص  ٣ابن مازه مرجع سابق ج  ٢٥٦ص ١ج
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  ٤٤:اجراات تزكيه شاهد 
اوي را از عدالت شاهد يكه قاضي نه عدالت ونه فسـق  کگفته شد كه جمهور فقها بحث و كنج

آنرا بداند واجب ميدانند واين حقيقت جوئي را فقها چنانيكه گفته شد به تزكيه شـهود اطـالق   
ميكنند وبااجراات معينه خاتمه مي یابد وخالصه آن چنين است كه قاضي بعد از آنكه شـهادت  

شنود محرر خود را به نوشتن نامها كنیه ها ونسب شان امر ميكند بخاطري نسـب  شهود را مي
شانرا درج ميكند كه بموجب آن ازديگران فرق شود وهمچنان پيشه   محل سكونت و مساجد 
شانرا كه درآن نماز ميگذارند  بنويسد تا امكان پرسش از همسايگان و اهل محل ، بازار ومسجد 

گونه رنگ و ممیزات چون طول كوتاه يا سفيد وسياه را يـاد داشـت   مينه شان ميسر شود و به
ميكند وتمامي اينها برسبيل احتياط  ودفع التباس ميباشد ونيز نام مشهودله و مشهودعليه واندازه 
حق مدعي به رابرشته تحرير درمي آوردو بخاطري اينها را مينويسد كه مانعي از قبول شـهادت  

ل آنها برمشهود عليه اگرچه شاهد عادل هم ميباشد نه درحق جسيم شاهد براي مشهود له يا قبو
تمامي اين چيز ها را به ورق مينويسد وبراي هريكي از تزكيه كنندگان يا كسانيكه بنـام هـاي   

ناميده ميشوند ميدهد واين جماعه افراد مورد اعتماد نـزد  ) ارباب مسائل(يا  )اصحاب مسائل(
و اعتماد آن است كه به حقيقت جـوئي از عـدالت شـهود     قاضي ميباشند و آنها محل امانت

  .ميپردازند 
معروف نباشند تا مردم آنها را به هديـه  ) اصحاب مسائل( فقها گفته اند  مناسب آنست كه آنها 

ت صاحبان عقول وافروبري از بخل وبغض باشند ینيا رشوت فاسد نسازند وبايد اشخاص پاك ط
ه شاهد مائل باشند و نه به مشهودله ومشهود عليه، اشخاص هدف شان و قوف بحقيقت بوده نه ب

  .مورد اعتماد وامين بوده و اصحاب ورع ودين باشند 
بعد ازآنكه اصحاب مسائل استعالم هاي شانرا از قاضي تسليم ميشوند پي كارخود ميروند و از  

ن شهادت را مـي  نها بعدالت شاهد اخبار نمايند قاضي، آآپس اگر انها بازگشتند و دوتن از  ض
پذيرد و اگربه جرح وعدم عدالت آن اخبار نمودند شهادت ويرا رد  ميكند واگر يكي از انـدو  

 منضـم بعدالت و ديگرش بجرح اخباركند ديگرانرا ميفرستد پس اگر يكي ازآنها بجانب تعديل 
ح وندد شهادت رد ميشود بخاطري به تعديل يكي يا جریشود شهادت قبول واگر بجانب جرح بپ
                                                      

ادب القضاء از ابن ابي الدم  ٣/٤ص  ٢ادب القاضي از ماوردي ج ٦٩- ٦٣ص ٩المغني ج- ٤٤
 ٢١٥-٢١٢االصول القضائيه از شيخ علي قراعه ص  ١١٢-٩٣ص
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آن اكتفا نكرد بدان منظور است كه نصاب بقبول درجرح و تعديل براي شاهد دو نفر است زيرا 
ضروراست كه ايـن  ) اشهد(هادت دومي باشد بناًء گفتن لفظ اين امر شهادت است ونصاب ش

شافعي و محمد بن حسن ميباشد واز امام احمد بن حنبل روايت شـده   ،مسئله از مذهب حنابله
و تعديل را از يكنفر قبول ميكند  واين موضوع باعتبار آنچه كه تزكيه كننده  است كه وي جرح

است وآن عبارت از خبراست نه شهادت بنـاًء ماننـد    )رح(آنرا ميگويد مذهب امام ابو حنيفه 
  .روايت وبدون لفظ  شهادت از يكنفر قبول كرده ميشود 

وصـيانت  )  پرده بـرداري ( هتك  فائده تزكيه سري كه تذكر رفت عبارت از تباعد مسلمان از
حـאل تزكيه كننده ميباشد هرزمانيكه نتيجه ازجرح شاهد روشن شود قاضي براي مدعي ميگويد 

  .كه شاهد ديگري بياوروبرايش نميگويد كه شاهد مورد جرح قرار گرفته است 
ـ   اوي هرگاه قاضي از تزكيه سري فراغت يابد اگر بخواهد به آن  اكتفا ميكند واگر بخواهـد ب

ميان تزكيه كننده و شاهد جمع نموده از تزكيه كننـده   ضاتتزكيه علني را يكجا ميكند بعضي ق
در مورد شاهد ميپرسد واگر در باره وي بگويد كه وي شخص عادل ومقبول الشـهاده اسـت   

  .بمعني آن ميباشدكه وي تزكيه شده است 
باشد بشرطيكه شروط شهادت  درسريمجازاست كه تزكيه كننده در عالنيت همان تزكيه كننده 

هرگاه نزد قاضي شخص مجهـول  . درآن موجود گردد چنانچه  جايز است كه سواي آن باشد 
الهويه شهادت دهد ومشهود عليه بگويد كه وي عادل است آيا اين قول نزد قاضي كافي بـوده  

 اوي وحقيقت يابي ضـرور اسـت ؟  کاوي از عدالت آنرا بيگيرد و بحث از كنجکايجاب كنج
  .درينمورد نزد فقها دو قول وجود دارد 

اوي از شهادت وي حق مشهود عليه ميباشد کقاضي شهادت آنرا مي پذيرد زيرا كنج: قول اول
قاضي اعتراف و اقرار آنرا ميگيرد وبحث ازعدالت   ًءكه بعدالت شاهد اعتراف نموده است بنا

  .آن بوي الزم نيست 
) ج(ست زيرا اعتبار عدالت درشاهد ازحق خداوند اوي از عدالت وي ضروراکكنج: قول دوم 

ميباشد كه بقول يكنفر ثابت نميشود و اگر وي مشهود عليه باشد حقيقت جوئي و بحث واثبات 
ميباشد اينست كه اگر ) ج(آن بشهادت دو نفر ضروراست  دليل براينكه عدالت ازحق خداوند 

د كه حكم باين شـهادت جـايز   خصم راضي شود باينكه قاضي بشهادت فاسق بوي حكم ميكن
  .نميشود 
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  آيا شهادت فاسق دربعضي اوقات جايزميشود ؟
گفته شد كه شرط در قبول شهادت آنست كه شاهد شخص عادل باشد مفهـوم عـدالت    قبالً

شود كه آيا قبول شهادت شاهد هد بيان گرديد  درينجا پرسيده ميوطريقه معرفت وجود آن درشا
  .عضي حاالت جايزميباشد ؟ پاسخ درينمورد قرار ذيل استفاسق در بعضي احيان يا درب

ازآنجا كه اسقاط شهادت شاهد فاسق ازجهت روشن ساختن كذب فاسق است نه سلب اهليـت  
آن اگرصادق بودن آن دانسته شود بدگماني كذبيكه آن علت در منع قبول شهادت آن اسـت  

د قرائن به آن داللـت ميكنـد   منتفی گرديده است ولي صادق بودن آن با وجود فسق وي بوجو
منجربه اطمينان ميشود كه وي صادق است ، پس درهمچو حالت قبول شهادت آن مناسب است 
اما اندازه قرائن داللت كننده برصدق فاسق امريست مربوط به اندازه واجتهاد قاضي بناًء فـرق  

ن وميـان شـاهد   ميان فاسق مقبول الشهاد وبراي قرائن داللت كننده برترجيح جانب صدق درآ
عدل كه عدالت آن ثابت باشد درآنست كه شهادت فاسق جزبقرائن داللت كننده به صـدق آن  

  ٤٥.پذيرفته نميشود  درحاليكه شهادت شخص ثابت العداله بدون قرائن پذيرفته ميشود 
اينست آنچه كه ازان گفته آمدیم كه آنرا درحالت غلبه فسق بر مردم و تعذر اثبات عدالت شاهد 

  .ز وقول مقبول قابل اعتبار ميدانيم جاي
 عدم اتهام شاهد درشهادت آنست بناًء واجب است كه شاهد درشـهادتش مـتهم  : شرط پنجم 

ينكه درصحت شهادت آن به نحوي شك واقع شده كذب آن مرجع باشد كه مبحـث  اشد بانبا
  :اينگونه شك وارتیاب داراي اسباب عديده است از آنجمله 

  :عداوت  -الف
شاهد براي مشهود عليه دشمن باشد بنابر قول اكثر اهل علم از قبول شهادت آن امتنـاع   هرگاه

  .بعمل آيد ازجمله امام مالك شافعي واحمد بن حنبل ميباشند 
گفته است كه عداوت بعدالت خلل وارد نميكند بناًء شهادت مانند دوسـتي  ) رح(امام ابوحنيفه 

را به آنچه كه حالل نميشود بيرون نكنـد ودر آن   نزد ظاهريه چنين  است اگر عداوتش .است 
) ج(جرح بوده شهادت وي بهريكي ودرهرچيز رد ميشود و حجت ظاهريه اين فرموده خداوند 

يعني باعث نكنـد   :ن ال تعدلوا اعدلوا هواقرب للتقويأن قوم علي آواليجرمنكم  شن: كه است 
  .كه او قريب به تقوي است شما را دشمني قوم به اينكه عدالت نكنيد عدالت كنيد 

                                                      
 الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير مراجعه بعمل آيد ٨٨ص  ٤ج- ٤٥
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لذاخداوند متعال درين آيه كريمه مارا بعدالت بردشمنان امرميكند لذا درست است كه از حكم 
جمهورعلما باين حديث شريف  .باشد دريغ نكند بردشمنش كه اول آن شهادتش مقبول عدله ب

يعنـي    غمر علي احد ال تجوزشهادة خائن وال خائنة وال زان وال زانية والذي: استدالل ميكنند 
شهادت مرد وزن خيانت كار وهمچنان مردوزن زناكاروبهمينگونه كسيكه به برادرش خيانت كند 
جايزنميباشد زيرا عداوت تهمت را بار آورده شهادت چون قرابت قريب رامنع ميكند كه مخالف 
دوستي ميباشد چه درشهادت دروغ دوست براي دوستش نفع براي غيرآن بمضـرت نفسـش   

يباشد و شهادت دشمن بر دشمن خود منفعت  نفس خود را يا تشغي از دشمن خويش ميخواهد م
لذا ازهم جدا ميشوند بنا اگر دشمني بد شمنش شهادت دهد اين شهادت نسبت عـدم تهمـت   

وي ميباشد ینمائع از شهادت عبارت از عداوت د مجاز است درينجا مالحظ بايد كرد كه عدالت
شهادت مسلمان برغير مسلمان جايز است زيرا دين از شهادت دروغ منـع  نه عداوت ديني بناًء 

  ٤٦.ميكند
  :جلب منفعت–ب 

از زمره اسباب اتهام شاهد به نحويكه عدم صدق آنرا ترجيح ميدهد جلب منفعت براي شـاهد   
بشهادت آن يادفع ضرر ازآن باين شهادت به آنچه كه شك را بشهادت بـار آورده ودر آينـده   

  .بول آن گردد ميباشد منجر بعدم ق
ازجمله امثله آن شهادت دائنين براي مديون هاي مفلس  به دينيكه باالي غيـر دارد ميباشـد و   
همچنان شهادت آنها بمديون شان كه ميت باشد  به دين يا مال آن برغير است و مانند شهادت 

ند آن شهادت درآن كفيل براي مکفول عنه بقضاء حق يا ابرا ازآن است بناًء درهمچومورد و مان
پذيرفته نميشود زيرا شاهد ورد آن بخاطر شهادت هائيكه ادا ميكنـد نفـع نفـس وي و دفـع     

  .ضررازآن حاصل نميشود متهم است لذا شاهد براي نفس خود ميباشد 
شهادت دوست براي دوستش رابه خاطريكه درآن تهمت جلب منفعت است از ) رح(امام مالك 

آورده است ولي فقيه ابن قدامه حنبلي اين قول را رد نموده گفته انواع شهادت مردود بحساب 
  .شهادت دوست براي دوست درقول عامه اهل علم قبول ميشود : است 

                                                      
روضة القضاة  ١٩٦-١٩٢ص ١اختالف الفقها ازابوجعفرطحاوي ج ١٩٤-١٨٥ص  ٩غني جالم - ٤٦

و  ٤١٥ص ٩المحلي ج ١٠-٩ص  ١ك ومابعد آن سنن ابوداوود وشرح آن ،عون المعبود ج٢٠٠ص 
 ٨٨-٨٤ص ٤مابعد آن الروض النضير شرح مجموع النفقه الكبيراز سياغي ج
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نزد امام ابوحنيفه واوزاعي شهادت اجير براي مستاجرآن درچيزي استحساناً قبول كرده نميشود 
  .اگرچه عادل هم باشد 

ز وقابل قبول است مشروط براينكه براين شهادت نفعي را ثوري گفته  است كه اين شهادت جاي
  .بجانب خود نكشد 

نزد ظاهريه شهادت دوست براي دوستش واجير براي مستاجرش پذيرفته ميشود زيرا هدف نزد 
آنها عبارت از عدالت شاهد است اگر عادل باشد شهادت آن به ديگران قطع نظر ازدوسـتي و  

وابطيكه سواي ظاهريه آنرا ازموانع قبول شهادت بدليل تهمـت  روابط نزديكي يا استئجاروسائرر
  ٤٧.درآن بسبب اين موانع پذيرفته ميشود 

  :شركت ووكالت  –ج 
شهادت شاهد براي مشهود له اگر باوي شريك  باشد يا درانچه كه شريك است وکیل  باشـد  

مـت پذيرفتـه   پذیرفته نمیشود اگر شهادت شان سواي انچه كه ذكر شد باشد نسبت انتفاء ته
  .ميشود 

  :قرابت  –د 
شهادت والدين براي فرزند هرچند بلند باشد وشهادت فرزند براي والدين هرچند پائين باشـد   
شافعي وحنفيه كه ظاهر مذهب حنابلـه اسـت ميباشـد    يزنميباشد كه اين مذهب امام مالك،جا

اشاره بعمـل   بالًنانيكه قدل باشد چاد عهبرخالف ظاهريه كه اين امر را وقتي مجازميدانند كه شا
  .آمد

درينجا مالحظ ميشود كه شهادت برادربراي برادرش نزد جماهيراهل علم جايزاسـت چنانچـه   
درمغني ازابن قدامه حنبلي آمده است قياس برپدروفرزند صحيح نميشود زيرا ميان آن دوبعضيت 

  .وقرابت قوي وجود دارد برعكس برادر
هادت يكي از والدين برفرزندش مقبول است كه درين باره همچنان درينجا مالحظ ميگردد كه ش

نصي آمده است كه اين قول عامه اهـل علـم اسـت چنانچـه     ) رح(از امام احنمد بن حنبل 
كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولوعلي انفسـكم او الوالـدين    :فرموده است كه ) ج(خداوند
  . واالقربين

                                                      
 ٤٨١ص  ٩المحلي از ابن حزم ج ١٩٤ص ٩المغني ج - ٤٧
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رد لذا و اجب است كه مانند شهادت اجنبي پذيرفته زيرا بمانند همچو شهادت تهمت وجود ندا
  ٤٨.شود بل بايد بهتر باشد 

  :زوجيت  –ح 
شهادت شوهربراي زن واز زن به شوهرش قابل قبول نيست ، درينمورد امام شـافعي ومالـك   

ابراز نظر نموده ابوثورو شريح وسايرين آنرامجازدانسته اند ثوري وابن ابي ليلي ) رح(وابوحنيفه 
ند كه شهادت شوهر براي زوجه اش قبول ميشود زيرا درحق وي تهمـت نيسـت ولـي    گفته ا

شهادت زن به شوهرش  قبول نميشود زيرا فراخ دستي شوهر وزيادت حق زن از نفقه بموجـب  
يد بناًء زن درينمورد بموجب شهادتش بشـوهر  آشهادت زن براي شوهر ازسبب مال بدست مي 

اين امرچنين استدالل ميكنند كه چون هريكي ازين دوبدون  تحت اتهام مي آيد ،  مانع كنندگان
حجب از همديگر ميراث ميبرند ودرمال وي طورعادی انبساط رخ  ميدهد لذا شهادت هريكـي  

  .گرش ميباشد یاز آندومنفعت بد
نزد ظاهريـه شـهادت ميـان زوجـين مجازميباشـد درصـورتيكه عـادل باشـد هريكـي          

  ٤٩.ا كنند ازآندوبريكديگرميتوانند شهادت اد
  :سالمتي از بعضي آفات :  مشش

وشافعي ) رح(براي شاهد شرط است كه بيناباشد اگر نابينا باشد شهادت وي نزد امام ابوحنيفه 
  .پذيرفته نميشود دليل شان چنين است كه صداها باهم شباهت دارند ) رح(
بن ابي ليلي شـهادت  باكسيكه نابينا شهادت ميدهد يقين حاصل نميشود امام مالك احمد وا بناً 

نابينا را مجاز ميدانند حجت شان چنين است كه گـوش سـخنان را درك ميكنـد وشـخص     
قن شود ومشـهود  ینابيناميشنود مگر درصورتي دادن شهادت برايش جايزنميشود كه ازصوت مت

  .بداند  عليه را يقيناً
  ٥٠.مذهب ظاهري شهادت شخص نابينا رامجازدانسته اند ی همچنان فقها 

بله شرط ميدانند كه شاهد بايد گنگ نباشد اگر گنگ باشد شهادت وي نسبت عدم يقين به حنا
داللت اشارت آن قبول نميشود ولي شهادت وي دراموربخصوص خودش روي ضرورت قبـول  

                                                      
 ومابعد آن ١٩١ص ٩المغني ج - ٤٨
 ٤١٥ص  ٩المحلي ج - -١٩٣ص  ٩المغني ج - ٤٩
 ١٩٠-١٨٩ص ٩، المغني از ابن قدامه حنبلي ج٩٣٣المحلي ج ص- ٥٠
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گفته ) رح(نجا جهت اداي شهادت بديگري ضرورت نيست وامام مالك وشافعي یميشود كه در
آن مفهوم الدالله باشد قبول ميشود اين همان مساله ايست كه  اند شهادت گنگ ما داميكه اشاره

آنرا ترجيح ميدهيم زيرا ضرورت احيانا شهادت گنگ را ايجاب ميكند چنانچه درحالت عدم  ما
  ٥١.وجود سواي آن به تحمل شهادت واداي آن ميپردازد

  ادامه دارد                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
   ١٩١-١٩٠ص  ٩المغني ج- ٥١

 
 
 
 

  "یاحمد خیش"ریعبدالبص:مترجم
 

 قانون بری مبتن تيمشروع
 بشر حقوق وی اساس
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  یجنائ اجراآت در
 ١٣ قسمت

  :قضايي تضمين هاي خواسته
 تضمين اينجا در ، كرديم بيان قضايي غير يا باشد قضايي مشروعيت راخواه مشروعيت تضمين  

 اين. ميدهيم قرار بحث مورد باشد مي مشروعيت اصل از ركن و عنصر اينكه بعنوان را قضايي
 كند، مي تهديد اورا كه خطرهاي مقابل در را شخصي آزادي حمايت واقع در قضايي تضمين
  .نمايد مي بيمه
 آيد مي بحساب  شخصي آزادي از حمايتۀ وسيل اينكه صفت به و عام بطور قضايي تضمين   

 خواسته اين است قوت و مؤثريت از خالي آنها ونبد كه است معيني هاي خواسته تحقق بدنبال
. محكمه برابر در تساوي و وعادي طبيعي قضاوت طرفي، بي قضا، استقالل: از اند عبارت ها
 خود جايگاه قضا تا گردد مي سبب كه آورند مي ببار را قضا به اعتماد و اطمينان ها خواسته اين
 حمايت و قانون صحيح تطبيق ميزانيكه به ها خواسته اين. پرنمايد آزاديها سنتي نگهبان بعنوان را
 حاكميت زمانيكه و ٥٢نيست، قضات براي مزاياي نمايد مي تضمين را شخصي هاي آزادي از

 تا كند مي خواهش استقالليت، اين واقع در باشد، داشته الزم را قضائيهۀ قو استقالليت قانون
 قانون عالي محكمه. كند متابعت نمايد نتضمي آنرا طرفي بي كه اساسي و روشن مبادي از قضا

 است، شمرده بر محاكماتي پروسه روند در ميانيۀ حلق واقع در را متذكرهۀ خواست مصر اساسي
 است گستري عدالت روند در محضۀ  حلق يك محاكم، و قضا به بردن پناه در فرد حق زيرا
 فوق قضايي هاي تضمين در و) است ميانيۀ حلق(  اول كنند، مي تكميل ديگرۀ حلق دو آنرا كه

 محكمه كه است  منصفانه رسي داد و وفصل حل بودن مهيا دومۀ حلق و يابد، مي تبلور الذكر
ۀ  رابط اجرائي مشروعيت با ها خواسته اين و. ٥٣باشد مي تنفيذ قابل و كند مي حكم آن اساس بر

 كه گيرد مي قرار يتمشروع اين  مبني كه گيرند مي تعلق اساسي و مبني به زيرا دارد؛ تنگ
  .آنست مربوط بشري حقوق و شخصي آزادي از حمايت از عبارت

  اول مبحث
                                                      

 تضمين دو آن، مصئونيت و قضا استقالليت و است قانون تابع دولت كه است نموده تصريح مصر اساسي قانون ٦٥ ماده ٥٢
 .روند مي بشمار آزاديها و حقوق از حمايت راستاي در اسياس
 .اساسي قانون قضايي ١٤ سال ٢ شماره قضيه در)  ١٩٩٣(   سال آپريل٣ اساسي قانون عالي محكمه حكم ٥٣
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  ءقضا استقالليت
  قانون حاكميت تضمين در و عموم بطور اجرائي مشروعيت مبني در قضا استقالل: مبني    
 گونه هر از قضائيهۀ قو آزادي معني قضا استقالل و رود، مي بشمار اساسي ركن خاص بطور

 پس. ميدهد معني را قانون از بغير قضات متابعت عدم و مجريه و مقننهۀ قو دو طرف از مداخله
 بشناسد، صحيح بطور را قانونگذارۀ اراد قاضي تا كند مي خواهش قانون تطبيق در قاضيۀ وظيف
 داشته قانونگذارۀ اراد اين استخراج در كامل آزادي قاضي كه است پذير امكان زماني امر اين و

 اين و. نباشد اجرائيه و مقننهۀ قوۀ مداخل تابع و نگرديده متأثر معيينۀ نظري از بطوريكه باشد،
 كه است معني اين به بلكه نيست، قاضي راي استبداد و سري خود زورگوئي، بمعني استقالل،
 سليم باطن قناعت عدم تابع و ديگران تابع آن تطبيق در و قانونگذارۀ اراد استخراج در قاضي
  ٥٤.نباشد خود
 و ارزش قضا آن، بدون رود مي بشمار قضا اعتبار و شرافت در عنصرمهم قضا استقالل   

 اساسي قانون) ٦٥(ماده لحاظ همين از و. ميدهد دست از آزاديها از حمايت در را خود جايگاه
 دوتضمين آن مصؤنيت و قضا استقالل كه است نموده تصريح مصر ١٩٧١ سال مصوب
 اساسي قانون) ١٦٢(ۀ ماد چنانچه ٥٥.باشند مي آزاديها و حقوق از حمايت ايراست در اساسي
 قضات، عدالت و نزاهت قضا، شرافت كه است نموده تصريح١٩٦٢ سال مصوب كويت
  . وآزاديهااست حقوق براي تضمين و مالكيت اساس

   :كند مي تقاضا را ذيل عناصر موجوديت رعايت قضا استقالل   
 :قضات تعيين نظام  ) أ(

                                                      
: عبدالصمد وجدي محمد آن، بعد ما و٢٠٩ ص١٩٦٨ سال قضاتۀ مجل قضائيه،ۀ قو استقالل عصفور، محمد به بنگريد ٥٤

 سال دكترا رساله القضاء، استقالل عبيد، كامل محمد آن، بعد و٧١٨ ص١٩٧٣ سال الكتب، عالم بالقانون، لجهلبا االعتذار
١٩٩١. 

 مبني بر  دولت طرفي بي و كفايت و تضمين حسن: است نموده تعبير چنين قضاء استقالل اهميت از دوگول جنرאل ٥٥
 مورخ پاريس جمهوريت ميدان در آنۀ خطاب.  است استوار فرد هر آزادي از محافظت بر آن استمرار و قضا استقالل تضمين

  .١٩٥٨ سپتامبر٤
L,organisation judicaire en France ١٤ fév. ١٩٧٢, p. ٧٥. Notes et Etudes 

Documentaires,  
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 نظر اختالف باشد پذير امكان آن با قضا استقالل كه خاص شكل نمودن مشخص مورد در      
 آمده وجود به قضات تعيين مختلف نظامهاي تفاوت اساس به نظر اختالف اين و دارد، وجود
 آميز مبالغه احترام صاحب كه بستهۀ طبق صفت به قضات به فرانسه در گذشته قرن در. است
 را گزاف پول كه بود ثروتمندي افراد به محدود فقط قضايي مقامهاي و شد، يم نگريسته  بوده
 استقالل كه بود اين بخاطر موضوع اين و كردند، مي مصرف قضا منصب آوردن بدست براي
ۀ طبق قضاي كردن قبول زيرا نيست؛ درست  نظريه اين.٥٦گردد تضمين پادشاه مقابل در قضا
 افراد فقط كه است امتيازي قضائيۀ وظيف كه نمود اعتراف ندارد امكان و ندارد، امكان خاص
 امر، اين و شود، خريده مال با كه باشدۀ قو ويا شوند، مي مند بهره آن از وجالل جاه صاحب
 بغير كس هيچ برابر در قضات فروتني عدم هدفش كه قضا استقالل ماهيت با كه است موضوعي

  .باشد مي تناقض در است قانون از
 بلكه ندارند اعتقاد) دولت( عمومي قدرت به قضات تعيين بودن تابع به كشورها از يبعض      
 استقالل تضمين روش اين كه اند عقيده اين بر و دارند، باور انتخابات طريق از آنان انتخاب به
 به بيشتر و گيرد، مي منبع ملتۀ اراد از قاضي حكم اينكه بر است تضميني و است قضائيهۀ قو
 ٥٧امريكا متحده اياالت. كند مي تعيين را قانون مفاد و مضمون كه است نزديك تماعاجۀ اراد
 داراي نظام اين. است يافته بنا آن بر كشور آن قضات تعيين نظام و پذيرفته را نظام و روش اين

 و تابع كه موضوعي است، قاضي سياسي و حزبي تمايالت آنها مهمترين كه است زياد عيبهاي
 انتخاب اينكه بر عالوه است، نموده مقام اين نامزد اورا كه است حزبي سياسي رافكا از متأثر

                                                      
٥٦ Marcel Waline, Le pouvoir exécutif et son chef et la justice;(Bibliothèque des 

centres-٣- D'Etudes supérieurs spécialisés. Université d'Aix-Marseille, centre de 
science politiques de L'institut d'études juridiques de Nice) Tome Vll, la justice, 

presses universitaire de France, ١٩٦١, p. ٩٧.  
 ايالت يك از انتخاب وطريق گردند، مي انتخاب وصيخص يا و عمومي انتخابات طريق از قضات امريكاۀ متحد اياالت در ٥٧
 انتخاب ديگر ايالتهاي از بعضي در و كنند مي تعيين را قضات سياسي احزاب ايالتها از بعضي در كند، مي فرق ديگر ايالت تا

 راي دتعدا شوند مي قضاوتۀ وظيف كانديد كه قضاتي است الزم و گيرد، مي انجام سياسي احزاب دخالت از بدور قضات
 را يكي نام سه آن بين از بعداً و كند مي پيشنهاد را قاضي سه نامهاي  خاصۀ كميت ايالتها از بعضي در و بياورند، بدست
 متحده اياالت در جزائي اجراآت و قضائي تنظيم بين رابطه پيرامون B.G. George گزارش به بنگريد. كند مي خاب
  .امريكا

  (Revue Internationale di droit pénal, ٦٠e année, ٣et ٤ trimètre, ١٩٨٩. P. ٧٦٨ et ٧٦٩.    
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 بر آن صالحيت و كفايت رنگ به گردد، مي بر آن سياسي رنگ به كهۀ انداز به ملت توسط آن
 محدود جمله آن از دارد نيز ديگري عيوب  نظام اين عيوب، اين پهلوي در و. گردد نمي

 و. باشد مي وي حقوقي آگاهي بر مبني تضمين وجود عدم و قاضي خدمت معين مدت ساختن
 جهاني سيمينار چهارمۀ كميت. ندارند هماهنگي قضا استقالل حقيقي مفهوم با عيبها اين تمام

 - قضا استقالل نسبت به نظام اين كه خطرات به دهلي، در١٩٥٩ سالۀ منعقد دانان حقوق
  .٥٨است نموده اشاره دارد خود در -نباشد يسياس رقابتهاي از بدور نامزدها ليست ماداميكه

 را دولت گانه سه قواي از يكي توسط قضات تعيين سيستم ديگر كشورهاي از بعضي     
 بر قضات تعيين و است، اجرائيهۀ قو بدوش قضات تعيين صالحيت  انگيلستان در. اند پذيرفته
 مي صورت ملكه سطتو يا است؛ متفاوت دارد وجود محاكم سطح در كه هاي تفاوت اساس
 اياالت فدرالي نظام در روش اين و. عدليه وزير توسط يا و حكومت رئيس توسط يا و گيرد
 متوفي قضات بجاي كه قضاتي مورد در اياالت تمام در همچنان و گردد مي تطبيق امريكاۀ متحد

 گفت بايد آنهم با. گردد مي تطبيق آيند مي رسد مي پايان به شان انتخاب مدت كه قضاتي يا و
 حساب به كلي اصل يك بعنوان امريكاۀ متحد اياالت از ايالت ده در قضات تعيين روش اين كه
  .٥٩آيد مي
 قضات نصب و تعيين مورد در مشخص صالحيت كشورها بعضي در نادر، بصورت مقننهۀ قو   
 در ديد، انميتو را سيستم اين تطبيقات از بعضي امريكا متحده اياالت از ايالت چهار در كه دارد
 اين مگر گردند، مي تعيين وزيران شوراي تصويب و قرار اساس بر محكمه ستره قضات جاپان
 از بعد و سنا مجلس به قضات شدن پيشنهاد از بعد كه است نمايندگان مجلس نظارت تابع تعيين
 موافقت اين و. گردد مي حاصل  مجلس اين عموميۀ جلس اولين در اعتماد راي آوردن بدست
  ).جاپان اساسي قانون٧٩/٢ ماده( شود مي تمديد بار يك بعد سال دو هر لسمج
 فرانسه در. كند مي ايفا كشورها از بسيار در قضات تعيين در را مهمي نقش قضائيهۀ قو    
 مي انجام قضا عالي شوراي از اعتماد راي اخذ از بعد جمهور رئيس فرمان اساس بر قضات تعيين

                                                      
٥٨-  Commission internationale de juristes; Le principe, de la Légalité dans une société 

libre(Rapport sur le travaux du Congrès  international de jurides Tenu a Nez Delhi; 
janvier ١٩٥٩) Genève, Suiss ,p.٣٤٧                                                                    

٥٩ Commission internationale de juristes, le principe de la légalité dans une société 
libre, p. ٣٤٧.   
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 پيشنهاد اساس بر استيناف محاكم روئساي و تميز محكمه تشارانمس نسبت به يا و گيرد،
 قضات از غير محاكم قضات تعيين جاپان در و. جمهور رئيس فرمان صدور و قضا عالي شوراي
 محكمه ستره توسط كه اشخاصي ليست بين از وزيران شوراي تصويب اساس بر -محكمه ستره

  .گيرد مي صورت شوند مي انتخاب
 تعديل ١٩٧٢ سال٤٦ شماره قانون مصوب محاكم وصالحت تشكيل قانون ابقمط مصر در    
 فرمان اساس بر قضات ،١٩٨٤ سال٢٥ و١٩٨١ سال ١٣٨ هاي شماره قوانين توسط شده

 محكمه رئيس از بغير گيرد، مي صورت قضا عالي شوراي موافقت از بعد و جمهوري رياست
 شوراي اعضاي موافقت از بعد و قضا عالي شوراي رئيس  معاونين ميان از آن تعيين كه تميز
 صدور از قبل). ١٩٨٤ سال٣٥ شماره قانون توسط شده ملغي٤٤ ماده( گيرد، مي انجام مزبور
 روئساي و معاونينش و تميز محكمه رئيس نمود، ايجاد را قضا عالي شوراي كه مزبور قانون
 گرديدند، مي منصوب٦٠يقضائ ارگانهاي عالي شوراي توسط آنان معاونين و استيناف محاكم
 رئيس استثناي به شده ذكر افراد اين تمام باتعيين را قضا عالي شوراي موافقت مزبور قانون بعداً

  .است گردانيده شرط گرديد بيان قبالً چنانچه -تميز محكمه
 سال٤٦ شماره قانون بر شده وارد تعديل: " است آمده مزور قانون بر كه تبصره در    

 قضات تعيين مورد در قضا عالي شوراي صالحيت بر تا است بوده استوار يهتوج اين بر١٩٨٤
 -راي گرفتن بجاي رتبه بلند قضات تعيين بر را شورا اين موافقت بنحويكه گيرد صورت تأكيد
  .است كرده شرط بود شده بين پيش سابقه محاكم صالحيت و تشكيل قوانين تمام در كه طوري

 مي تعيين جمهور رئيس فرمان اساس بر ارنوאل لوي ارنوالي، در تعيينات مورد در اما و   
 گيري راي به و گردد عرضه قضائي عالي شورايۀ جلس به آن تعيين كه نيست شرط و گردد،
 مشورتي راي گرفتن از بعد و جمهور رئيس فرمان اساس بر  ارنواالن باقي تعيين. شود گذاشته
 بخاطر اگر چون نباشد رتبه ترفيع بخاطر تعيين اين هك بشرطي گيرد مي انجام قضا عالي شوراي
 موافقت صورت اين در نباشند ارنوאل و قضات شوند مي تعيين كه كساني يا و باشد رتبه ترفيع

                                                      
 جزائي، تجارتي، مدني، محاكم – عادي قضاي از اند عبارت كه دارد وجود قضائي ارگان قضائيهۀ قو داخال در مصر در ٦٠

 - شود مي شامل را اداري محاكم كه -اداري قضاي ، -شود مي شامل را نظامي محاكم – نظامي قضاي - آن مانند و فاملي
 را راگانها اين سرپرستي كه است شوراي از عبارت مصر قضائي نهايارگا عالي وشوراي اند مساوي باهم همه ارگانهاي اين

 المللي بين سازمان حقوقي مشاور هالل حسام قاضي از بنقل. مترجم. است بخود مخصوص صالحيتهاي داراي و دارد بدوش
 ).(IDLO حقوق انكشاف
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 قانون). گرديد لغو١٩٨٤ سال ٣٥ شماره قانون با كه ١١٩ۀ ماد( است الزم قضا عالي شوراي
 آراء اكثريت نصاب با را قضائي هاي طرح ديلتع  صالحيت قضا عالي شوراي براي الذكر اخير
 وبا است شرط آنها در شورا اين موافقت كه است مسائلي مورد در صالحيت اين و است داده
 از پيشنهاد وجوب مانند است شده بيني پيش مواد ديگر در كه اجراآتي رعايت نظرداشت در

 ماده در شده تكرار ٧٧ ادهم.( نمايد مي نامزد وظيفه براي را شخص كه مربوطه مرجع طرف
٢٣/٢  .(  
 كه است رفته نظر اين به جديد دهلي در) ١٩٥٩( سال در منعقده حقوقدانان كنفرانس   

 بعضي) قضائيهۀ قو يا و  مجريهۀ قو يا مقننهۀ قو( قوه يك به قضات تعيين صالحيت اختصاص
 به كامل بطور هك هاي كشور در كه نمود ثابت مزبور كنفرانس و دارد بر در را خطرات
 جود و عملي يا و حقوقي تعاون  جوامع و كشورها آن در شود مي گذاشته احترام قضا استقالل
 نوعي دارد بدوش را قضات نصب و تعيين مسئوليت كهۀ قو و قضائيهۀ قو بين اقل حد يا و دارد

 قضا ليتاستقال جهاني كنفرانس توسط كه قضا استقالليت جهاني اعالميه. ٦١دارد وجود مشاوره
 و مجريهۀ قو گرفتن وسهم  انسجام ضرورت بر شد، صادر ١٩٨٣ سال در كانادا مونترאل در
 بطوريكه. است كرده تأكيد آن قضائي استقالل داشت نظر در با را قضات تعيينات در مقننهۀ قو
 يا و مدافع وكالي اتحاديه و قضائي هيأت با نمودن مشوره با قضات نصب و تعيين گونه اين
 دست مهمترين از چنانچه. گيرد مي صورت مدافع وكالي اتحاديه و قضات از مركب اهيأتب

 مجرمين با رفتار و  جرم از جلوگيري پيرامون متحد ملل سازمان كنفرانس هفتمين هاي آورد
 بعداً كه بود قضائيهۀ قو استقالل اساسي مبادي ايجاد ايتاليا، ميالن شهر در ١٩٨٥ سالۀ منعقد
 و ٣٢./٤ شماره هاي مصوبه وطي داده قرار تأييد مورد آنرا ملل سازمان يعموم مجمع
 روش است الزم كه نمايد مي تاكيد اصول، اين دهم اصل داد، قرار تصويب مورد خود٤٠/١٤
 قضائي مناصب به ناشايسته افراد تعيين از تا باشد تضمينهاي داراي  قضات انتخاب و تعيين

  .نمايد ممانعت
  :قضات براي مالي و اداري نظام ) ب(        

                                                      
٦١   Ciccoila; les divers types de responsabilités et de contrôle du juge, Rev. 

Inter.dr.pén. No.١ et ١, p.٨٦. 
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 حفظ را اوشان استقالل كه مالي و اداري نظام از خود قضائي هاي پست در قضات ماداميكه   
 مصالح در شدن اسير از و ساخته مقاومت به قادر پيشرو فشارهاي مقابل در را آنان و كرده

 كه معيارهاي يمبن بر قضات تعيين مجرد نباشند، برخوردار نمايد جلوگيري شان شخصي
 مبني بر اداري و مالي استقالل اين و. نيست كافي تنهائي به سازد مي قرار بر را قضا استقالل
 ايجاد را خاصي اداري و مالي وضعيت قضا براي كه است پذير امكان قواعدي  نمودن وضع
 به قداما خود قضائيهۀ قو تا ميكند تقاضا و بتواند، كرده تضمين را قضات استقالل كه نمايد
 تصريح قانون اين برد، نام توان مي اساسي قانون از نمونه، براي كند، قواعد اين نمودن وضع
 نمايد تيب تر و تهيه را قضائي امور تنظيم لوايح دارد صالحيت محكمه ستره كه است نموده

  ).٧٧ ماده(
 تنظيم قضائي، نظام تنظيم فصل در ١٩٦٧ سال وريفبر٢٠ مصوب فرانسه اساسي قانون    
 قضا عالي شوراي به كه نحوي به است ساخته محول قضائيهۀ قو به را قضات مالي و اداري امور

 محاكم صالحيت و تشكيل قانون مصر، در و. است نموده اعطا زمينه اين در فعالي صالحيت
 مالي و اداري نظام ،١٩٨٤ سال٣٥ شماره قانون توسط شده تعديل ١٩٧٢ سال مصوب
 اساسي نقش قضا عالي شوراي به زمينه اين در كه بطوري است، داده قرار جهتو مورد را قضات

 به مربوط كه قوانين تسويد هاي طرح در كه ميداند حتمي مصر اساسي قانون و است، داده را
 بند و). ١٧٣(شود گرفته قضائي ارگانهاي عالي شوراي راي بايد است قضائي تشكيالت

 ١٩٨٤ سال٣٥ شماره قانون در شده تكرار محاكم وصالحيت تشكيل قانون) ٧٧ ماده٢(
 و قضائيهۀ قو به مربوط قوانين تهيه و تسويد هاي طرح در  قضا عالي شوراي راي گرفتن

خود امور تنظيم در را قضائيهۀ قو استقالل كه موضوعي است، گردانيده الزم را، یارنوال 
  .نمايد مي تضمين استقاللش از محافظت بمنظور

 سال مصوب قضا استقالليت جهانيۀ اعالمي به كه است ذكر قابل  قضات معاش بتنس به و    
 مناسب معاش بايد قانون كه است كرده تاكيد اعالميه اين شود، اشاره كانادا مونترאل در ١٩٨٣

 تبديل عدم و آنان خدمت شرايط همچنان و كند، تضمين بنمايد را قضات زندگي كفايت كه
 و قضات معاش قبال در را دولت همچنان و نمايد، تضمين را نانآ مصلحت از غير در آنان
 و كرامت پاس به و نموده وظيفه اجراي آن در كه مقامي پاس به  مناسب تقاعدي معاش
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 مكلف اسعار، قيمت رفتن بلند تناسب به معاشات برابري قراري بر به و آن هاي مسئوليت
  . سازد
 معاش لزوم و وجوب بر ١٩٨٥ سال مصوب قضا تاستقاللي اساسي اصول از يازدهم اصل    

 نماينده ديگر، جانب از و. است نموده تأكيد آن تقاعدي معاش وتضمين قضات براي مناسب
 بازهم كه باشد قواعدي تابع بايد ديگر وظايف در آنان گرفتن خدمت به يا و قضات دادن قرار

  .بتواند كرده تضمين را آنان استقالليت
 آيد وجود به اداري هاي متابعت قضات بين كه ندارد جواز  اداري مراتب هسلسل لحاظ از    

 هم با آنان محاكم مستواي يا و باشند، داشته تفاوت همديگر با مقام و درجه لحاظ از كه هرچند
 كند، نمي متابعت ديگري از كدام هيچ دارند فردي استقالل قضات تمام لذا نباشد، يكسان
 مقابل در اداري لحاظ از قضات تمام بلكه باشد، باالتر ديگري بر كيي مقام و درجه كه هرچند
  .باشند تابع و فروتن بايد است نموده تعيين قانون كه آنچه مطابق قضا عالي شوراي يا و محكمه

 فردي و اداري استقالل از نموديم، اشاره آن به قبال كه قضا استقالليت جهاني اعالميه    
 روابط ايجاد عدم و شان رؤساي و همكاران مقابل در قضات فردي استقالل لزوم به قضات،
 از شكلي هر به -  رتبه يا و درجه لحاظ از قضات بين تمايز عدم و قضا در تنظيمي و اداري
  ).٢٣١ -٢ اصل( است نموده تعبير آنان،ۀ آزادن قضاوت مورد در - باشد كه اشكال

 و باشد داشته وجود تفاوت و تعدد  محكمه نزد در قضات مستواي بين در كه ندارد جواز     
 ايجاد پيرامون قضات فكر تا شود، گفته نظر در آنان به مالي امتيازات تفاوتهاي چنين براساس
 مالي نظام تابع قضات تمام تا است الزم بلكه نباشد، مشغول  امتياز از خالي هاي رتبه و ها درجه

 در تنها ماليۀ معامل اين نمايد، تضمين استثنا بدون همه با را نيك ماليۀ معامل كه باشند واحدي
 وسعت مطابق و يكسان بطور محاكمۀ هم در بلكه نباشد،) تميز و استيناف(  فوقاني محاكم
 درجه اختالف اساس بر نه  شود گرفته نظر در مالي معاش قاضي هر كفايتۀ درج و استعداد
 در را معاشي ابتدائيۀ محكم قاضي يك اگر نيست مشكلي هيچ لذا. اداري لحاظ از آنان هاي
 استينافۀ محكم در و بوده برابر وي با كاري و قضائيۀ رتب لحاظ از كه رفيقش كه كند يافت

 مالي امتيازات و امكانات گرفتن نظر در زيرا كند، مي يافت در است، گرديده تعيين مستشار
 سازد، مي منعكس را آنان ضائيق استقالل واقع در آنان امنيت احساس و اطمينان و قضات براي
 استقالل معني زيرا است، وضروري واجب آن تحكيم و تثبيت كه است امري  موضوع اين و
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 مشكل. كند نمي پيدا تفاوت و اختالف هيچ قضات هاي درجه تفاوت و اختالف با قضائي
ۀ مسئل ع،موضو اين و است، وظيفه به دادن ادامه در قاضي صالحيت ميزان در اينجا، در واقعي
 زمانيكه و. كند مي تعيين مربوطه قضائي هاي كميته را قاضيۀ وظيف مدت ميزان كه است

  رفيع مقام و پست يك در زمانيكه پس نمود، تثبيت و مقرر قضاوت براي را قاضي صالحيت
 زندگي كه گردد متوجه مالي ضرر او به نبايد شود مي خطا مرتكب پست آن در و كند مي كار
 اين زيرا آيد، پيش فشار و خطر احساس آينده در همكارانش و او بر و داده قرار تأثير تحت اورا
  . دارد پي در را قضا استقالل ساختن متزلزل خطر كار

  ): قضات عزل قابليت عدم(  قاضي شغلي امينت) ج(
  : است خوردار بر حمايت دونوع از قاضي كه ميدهد را معني اين اصل، اين  

 يا و باشد آن بركناري با خواه قضا، منصب از زور با آن نمودن دور برابر رد حمايت) ١(    
  .گردد تبديل ديگريۀ وظيف به يا و شود داده متوقف وظيفه اجراي از يا و گردد قطع آن معاش

  .ديگر مكان به تبديل و انتقال برابر در آن حمايت)  ٢(    
 امنيت) ١: (است نوع دو به وظيفوي امينت كه گردد مي مالحظه بيان اين از   

 كه مكاني امنيت) ٢( و كند مي حمايت وظيفه از بركناري از را قاضي كه) وظيفوي(كاري
 خود منصب بر كه قاضي اينست امر واقعيت. كند مي حمايت ديگر مكان به تبديل از را قاضي
 به قاضي وظيفوي مصئونيت و حمايت .٦٢نمايد حكم عدالت با نميتواند دارد نگراني و دلهره
 اندازه هر قاضي انيكه يا و است گشته خود منصب و وظيفه مالك قاضي كه نيست معني اين
 قاضي كه است معني اين به بلكه دهد، ادامه بكار مقامش همان در باشد كرده تخلف و خطا كه
 رفتن از و ساختن محول از اينكه بدون بماند، امان در اش آينده انداختن بخطر و فشار خطر از
 از كه قاضي چنانچه ٦٣نمايد جلوگيري شود مي مرتكب كه خطاي اثر از تأديبيۀ محاكم به آن

 عدالت به تواند نمي نيز دارد هراس آن استقرار انداختن بخطر و محكمه مقر از بخارج انتقالش
  .نمايد حكم

                                                      
 Georges BURIDEAU: Les به بنگريد. است معتقد آن به دوبان آقاي حارنوאل لوي كه است موضوعي امر، اين ٦٢

libertés publiques , librairie      générale de droit et de jurisprudence, Paris ١٩٧٢,p.١٣٩. 
                                                                                                                       

٦٣  -  WALINE, Le pouvoir exécutif (et son chef) op. cit. p. ١٠١.  
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 نيتمصؤ"  اصل تطبيقۀ ساح تثبيت مورد در كشورها بين در: وظيفوي مصئونيت) اول(       
 قضات نصب و عزل معيارهاي  مبني بر تفاوتها اين و دارد وجود تفاوتهاي" قضات وظيفوي
  .دارند وجود كشورها اين در كه است
  ديگري ارگان به آنرا و نموده معرفي را قضات عزل روشهاي بعضي امريكاۀ متحد اياالت    
 اساس بر و مقننهۀ قو از قرار صدور مبني بر قاضي عزل است، ساخته محول قضائيهۀ قو از بغير

 ساختن محول بعداً و قاضي) رفتار سوء( بررسي ومسئول مخصوصۀ كميت و كميسيون بررسي
 اين. گيرد مي صورت قاضي عزل بر مبني مجلس اين توسط قرار صدور و سنا مجلس به آن

 از ايالت ٤٣ در روش اين گردد، مي ياد) Impeachment( استجواب يا استهزاء بنام روش
 عزل كشور آن ديگر ايالت ٢٩ در چنانچه. است شده واقع قبول مورد امريكاۀ متحد اياالت
 بدليل مجلس هردو يا و تقنيني مجلس دو از يكي خواست در مبني بر و محاكم توسط قاضي

 و. شود مي ياد)  address( آدرس بنام را روش اين كه گيرد مي صورت" وظيفوي رفتار سوء"
 سياسي ماهيت داراي اجراآت اساس برۀ نخب متخصصين توسط كه دارد ودوج نيز سوم روش
  .پذيرد مي انجام

 اعتماد قاضي كه كافيست بلكه نيست، استوار و محدود  مشخص اسباب بر  قاضي عزل اين   
 سر هم مشخص خطاي وي از گرچه بدهد، دست از بخود نسبت را نخبه افراد اين اعتبار و

) Recall( ريكال بنام روش اين. باشد نرفته بين از نيز او قضايي تاهلي گرچه و باشد زده
 هاي كشور از بعضي. گردد مي تطبيق امريكاۀ متحد اياالت از ايالت ٦ در و شود مي ناميده
 محكمه( محكمه ستره قرار اساس بر مگر ندارد جواز قضات عزل كه اند رفته روش اين به ديگر
 قرار اساس بر يا و  ٦٥است نموده تعيين اورا كه گردد مي عزل ارگاني توسط يا و ،٦٤)عالي
  .٦٦مختلف كشورهاي در موجود قوانين مبني بر احوאل حسب بر قضائي

 عدم بر خود) ١٦٧( ماده در و است نموده تضمين را قضات مصئونيت مصر اساسي قانون    
 ١٩٧٢ سال مصوب محاكم صالحيت و تشكيالت قانون و است، نموده تصريح قضات عزل

                                                      
 .آلمان فدرאل جمهوري هلند، ناروي، گواتماال، برازيل، بلجيم، الباني، ٦٤
 .سابق يوگوسالوي ،سابق شوري جماهير اتحاد الباني، ٦٥
 .سابق شوري جماهير  اتحاد الباني، ٦٦
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 راه از مگر است نموده تصريح قضات عزل قابليت عدم بر و است داده قرار تأكيد مورد را آن
  .تاديبي هاي
 يا و جمهور رئيس از نيابت به و تميزۀ محكم رئيس برياست قضا عالي شوراي فرانسه در    
  .دارد را قاضات تأديب صالحيت عدليه وزير
 محضر در قاضي تأديبيۀ محاكم محاكم، صالحيت و لتشكي قانون) ٩٨( ماده طبق مصر در    

 از تن سه عضويت با و تميزۀ محكم رئيس برياست كه پذيرد مي انجام خاصي تاديبي مجلس
 اجرا مورد به تميز،ۀ محكمۀ باسابق مستشاران از تن سه و استيناف محاكم دار سابقه روئساي

  . آيد مي در
 گرديده مواجه تجاوزهاي و ها تعرض با اكنون تا قضات مصئونيت كشورها از بعضي در   

 امپراطور زمان در بار اولين براي قضا ونيتئمص فرانسه در. مصر و شيلي فرانسه، مانند است،
 عدم بر و شد صادر اساسي قانون ١٨٥٢ سال در بعداً رفت، بين از ١٨٠٧ سال در اول

 مورد ديگر بار  سوم ريتجمهو زمان در مصونيت اين اما. نمود تصريح قضات عزل قابليت
ۀ شبه جديد نظام با شان دشمني در كه قضاتي از شدن خالص هدف به و گرفت قرار تعرض
 زمانيكه ١٩٢٦ سال در بعداً شد، صادر قانون ١٨٨٣ سال آگوست ٣٠ در داشت وجود
 بر ديگر تعرض و تجاوز شد صادر آنها قضات عزل و محاكم بعضي الغاي بر مبني قانون

  . افتاد اتفاق ضاتق مصئونيت
 كشور اين  شد حاكم سياسي ثبات عدم بعد به ١٩٤٠ سال جون از فرانسه در كه زمان در   

 قانون مطابق فيجي  حكومت. است بوده قضات مصئونيت عليه تعرضات شاهد بار چندين
 عمل و آورد در تعطيل بحالت را قضات عزل قابليت عدم اصل ١٩٤٠ سال جون١٧ مصوب

  فرصت اين از و آمد كار روي ١٩٤٤   سال در جمهوري حكومت و ساخت، وقفمت را آن به
  .          نمود استفاده داشتند همكاري دشمن با كه قضاتي از شدن خالص براي
 اعاده قضا مصونيت  دولت طرف از ١٩٤٥سال مي ١٥ صادره قرار اساس بر فرانسه در

 ١٩٥٨ سال مصوب اساسي قانون دبع و ١٩٤٦ سال مصوب فرانسه اساسي قانون و گرديد
  .   ٦٧داد قرار تأكيد مورد آنرا فرانسه

                                                      
 Jean Vincent, procédure ;١٣٩ .G. BUREAU: op.cit. p                                 به بنگريد ٦٧

Civile, précis Dalloz, ١٩٧٤,p. ١٨٢ ,١٨١.  .  

 مشروعیت مبتنی برقانون اساسی   ------------------------------------- قضاء   

٧٤ 

                                                                                                                                
 صادر قضات گرفتن حقوق و خدمت سن آوردن پائين پيرامون ١٩٦٢ سال جون ١٢ مئورخ فرمان زمانيكه شده گفته      
 ROBERT. بود قضات بعضي از شدن خالص  آن از هدف چون گرفت صورت تجاوز  قضات مصئونيت بر شد

CHARVIN: Justice et politique, paris, ١٩٦٨, p. ١٩٥ et ١٩٦.  
 اعالميه اين شد، صادر ١٩٨٣ سال در مونترאل در كه نمود اشاره قضا استقالليت جهانيۀ اعالمي به است ذكر قابل     

 به و) ٢٢- ٢ اصل(  ندارد جواز شان موافقت بدون نمايند مي وظيفه اجراي بالفعل كه قضات تقاعد سن تعديل ؛ ميگويدكه
 و) Jacqu es Bidalou(بيدالو جاك قاضي عزل مورد در ١٩٨١ سال فبريوري٨ مورخ فرانسه قضايي عالي شوراي قرار
 شده گفته زيرا نمود، اشاره داشت پي در سياسي احزاب اعضاي و مسلكي هاي اتحاديه و قضات براي كه آن هاي پيامد
 منافات حكومت عمومي هاي سياست با كه است بوده احكامي صدور بر قاضي اين اعتياد قرار اين صدور سبب كه است
 مر -القضا استقالل -عبيد كامل مدمح. " داشت شهرت حكومت هاي سياست با شديد دشمني به اينكه بر اضافه. داشت
  ."٢١٢ ص – سابق جع
 ٦ مورخ ١٧٠ شماره قانون فرمان زمانيكه گرديد، مواجه مصئونيتش بر تجاوز چالش با قضا ١٩٧٣ سال در شيلي در    

 ياجراي شرايط آنها براساس كه را اجراتي سال هر تا ميداد اجازه محكمه ستره به كه گرديد صادر ١٩٧٣ سال دسامبر
 براي  فرمان اين اساس بر. نمايد رامشخص آنها و داده قرار بررسي مورد يافت مي تحقق استينافۀ محكم قضات وظايف
 داراي و ندارد وجود آنان به نسبتۀ شبه هيچ كه اند قضاتي شامل ستون يك است؛ شده گرفته نظر در ستون سه قضات
 خود وظايف و شود نمي داده نبستۀ شبه آنان به كه است قضاتي مهاياس شامل دوم ستون اند، استوار وقضايي قانوني متانت

 نداشته جود و) دوم ستون و اول ستون(ليست دو اين در شان نامهاي كه قضاتي تمام و ميدهند؛ انجام فعاالنه و كفايت با را
 قرار اين و. گيرد مي صورت آرا اكثريت با محكمه ستره از قراري صدور با آنان عزل و روند مي بشمار سوم گروه از باشد
  .  گرديد تطبيق بالفعل محكمه ستره قضات باالي بر اجراآت همين و. نيست خواهي نظر تجديد قابل
 فرمان كه نمود مالحظه بود شيلي در بشر حقوق وضعيت بررسي مسئول كه ملل سازمان بشر حقوق اختصاصيۀ كميت    
 ذكر ميتوان آنجمله از است، قضائي موظفين مورد در جديد ارهايمعي داراي آنكشور ١٩٧٣ سال ١٦٩ شماره قانون
 عادي اكثريت« ۀجمل فرمان اين  چنانچه برد، نام را» نباشد آن درۀ شبه هيچ كه اخالقي«  معيار بجاي» سلوك حسن«معيار

 را» اعضا ثلث دو اكثريت« ۀجمل قبلي قانون در حاليكه در است نموده ذكر را» قاضي عزل مورد در محكمه ستره اعضاي
 در قضات ارزيابي كه است گرديده مالحظه چنانچه. گرديد نافذ ١٩٧٣ سال جنوري اول از جديد فرمان و بود، كرده شرط

ۀ برگيرند در كه نظام بود، آمده كار روي ١٩٧٣ سال سپتامبر ١١ در كه گرفت مي صورت سياسي نظام ماهيت روشنايي
 Etudes, de Violations des droits de L'homme signalées au. بود قضات مصئونيت بر بزرگ تجاوز

Chili, en particulier les cas de torture et autres peines ou traitement cruels; inhumaines 
ou dégradants, Rapport du groupe de travail spécial crée par la résolution ٨(xxx) de la 
commission des droits de l'homme et chargé d'enquête sur la situation actuelle 
concernant les droits de L'homme au Chili' ٤ fév. ١٩٧٦, Doc. E/CN. ٤/١١٨٨, p. ١٤ et 

 بر مراقبت قدرت و صالحيت حكومت رئيس به ١٩٤٧ سال جون١٧ مصوب ٢٧ شماره قانون فرمان آن بر عالوه و .١٥
 تأديبي اقدامات و اجراآت قضات ضد بر كه بخواهد محكمه ستره از تا داد را حق اين برايش و داد، را قضات ورفتار سلوك

 اين كه قواعدي ماداميكه محكمه ستره به قضات عزل قدرت نمودن محول كه شود اشاره خوبست اينجا در و. نمايد اتخاذ را
 معيارهاي كه مادامي و نگيرد سرچشمه آنۀ كنند تنظيم قانون يا و قضائيهۀ قو نظام خود از كند مي متابعت آنها از محكمه
 .)بگيرد را قضات مصئونيت بر تجاوز وجود جلوي تواند نمي باشد مشبوه انضباط عدم و سري خود به قضات عزل
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 در جمهور رئيس ١٩٦٩ سال ٨٣ شماره قانون فرمان اساس بر ١٩٦٩ سال در مصر در     
 جمهوري رياست ١٩٦٩ سال ١٦٠٣ شماره فرمان كه قضائي هيأتهاي تشكيل مجدد ايجاد مورد
 و چالش با قضا هنگام اين در شد، صادر نمود، متابعت آنرا ارنواالن و قضات بازگشت مورد در

 از بعضي نامهاي الذكر اخير فرمان اين كه گرديد، مواجه خود مصئونيت و استقالليت بر تجاوز
 گذاشته مسكوت گردند باز كه بودند نظر مورد فرمان، صدور از قبل كه را ارنواالن و قضات
 نامهاي بايست مي حاليكه در گرفت، صورت ضمني بطور فرمان اين اساس بر آنان عزل كه است،
  .٦٨)گرديد مي اجرا شان مورد در خاص بطور فرمان اين و ميشد ذكر آن در شان

 برائت بر سياسي قضاياي از بعضي در كه بودند متسشاران از تعداد شدگان، عزل ميان از    
 در را قضات ضمني عزل كه جمهوري رياست فرمان اين و نمودند صادر را خود حكم متهمين
 اين و نمود دار خدشه نابودي حد تا آنرا و بود اساسي قانون بر بزرگ تجاوز متضمن برداشت

 و بوده اساسي قانون خالف كه بود قضائيهۀ قو استقالل بر اجرائيهۀ قو تجاوزات بسبب امر
. رفت مي بشمار قاضي عزل امور اجراآت مورد در قضات ديب تأ هاي كميته صالحيت غصب

 ضامن قضا استقالل اينكه بعنوان گرفت صورت قضا مصئونيت بر كه تجاوزي بر عالوه و
  . ٦٩گرفت جان بيشتر و گرديده تر فربه آزاديها بر تجاوز از فرمان اين هاست، آزادي اساسي

 حكم قضايي هيأتهاي تشكيلۀ اعاد بر مبني ١٩٦٩ سال ٨٣ شماره فرمان لغو به تميزۀ محكم   
 صالحيتهاي از خارج فرمان اين اينكه اول سبب: بود استوار سبب دو بر محكمه محك اين. نمود
 مي مربوط قضا استقالل عليه تجاوز به دوم سبب و. باشد مي جمهور رئيس براي شده بيني پيش

                                                      
 ائيقض استقالل و قضات امور در نمودن مداخله راستاي در اجرائيهۀ قو تالش اثر بر قضا مصئونيت بر بزرگ تجاوز اين ٦٨
 ادغام بعدآ و" اشتراكي اتحاد" جنبش در قضات ادغام جهت در تالش طريق از اجرائيهۀ قو را مداخله اين و آمد، بميان شان
 اعضاي تشويق و قضائي هاي هيأت بر نظارتي گروه بنام كه آمد در اجرا بمورد قضا داخل در مخفي گروه به آنان از بعضي
  .است دولت گانه سه قواي از مستقلۀ قو قضا كه شك اين آوردن وجود به شان، رانهمكا عليه راپور نوشتن به گروه اين

  .نمودند مقاومت مداخله اين برابر در قضات انجمن اداري اعضاي از بخصوص حارنواالن و قضات از تعداد
 تا نمود تالش بود قضا عالي شوراي رئيس و تميزۀ محكم رئيس زمانيكه سابق وزيرعدليه يونس عادل مستشار مرحوم چنانچه
 .بگيرد وقت قضاي عالي شوراي جلسات در قضائيهۀ قو امور در مداخله از را وقت عدليه وزير جلوي

 .١٤٧ ص١٩٧٢ سال معاصر مجله. شخصي آزادي براي اساسي قانون هاي تضمين ماۀ مقال به بنگريد ٦٩
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 كند مي تنظيم آنرا قانون كه موضوعيست آنان عزل و قضات استقالل كه معني اين به گرديد،
  .٧٠ندارد جواز باشد قانون از تر پائين كه وسايل به تنظيم لذا
  :كه نماييم مي اضافه آن به ذيل وقرار تأييد داشت پي در محكمه حكم اين كه راۀ نتيج ما و   
 غيرقابل قضات كه است نموده تصريح ١٩٧١ سال مصوب مصر اساسي قانون) ١٦٨(ۀ ماد
 عدم اصل جهت همين از و د،گرد مي تنظيم قانون توسط آنان تأديبي مسايل و باشند، مي عزل

 جز نقش هيچ قانون وبراي. قانون از نه گيرد مي سرچشمه اساسي قانون از قضات عزل قابليت
 اساسي قانون مخالف آنصورت درغير زيرا قضات، عزل نه نيست قضات تاديبي موضوع تنظيم
 امكان شود مي صادر مقننهۀ قو از قانونيكه مطابق قضات عزل كه نماييم فرض اگر و. باشد مي

 صحت استمرار زيرا شود؛ مي پنداشته اساسي قانون مخالف نيز قانوني چنين گفت بايد دارد،
 قانون مخالف كه است امر اين به مشروط اند داشته وجود اساسي قانون از قبل كه قوانين
 سال اساسي قانون مطابق قانون توسط قضات عزل تنظيم برآن، عالوه. ٧١نباشند جديد اساسي
 مي مجرد و عام قواعد شامل كند مي تنظيم را قضات عزل مسايل كه قانوني تا طلبيد مي ١٩٦٤

 مي بيان بتفصيل  ميداشت جواز آنان عزل كيفيت و قضات عزل آنها در كه را حاالتي تا بود
 مشخص و معين معيارهاي بدون و شخصي احكام تا دهد اجازه اجرائيهۀ قو براي اينكه نه نمود
 .نمايد صادر قاضي عزل براي

 تشكيل اعاده كه ١٩٦٩ سال ٨٣ شماره فرمان مشروعيت عدم از گذشته - ٢          
 بعضي عزل ضمناً كه را ١٩٦٩ سال ١٦٠٣ شماره فرمان بود، داده اجازه را قضائي هيأتهاي
 وقصدش هدف زيرا بخشيد، تقويت را قوه يك در انحراف عيب داشت خود در را قضات
  .٧٢است قانوني غير و مشروع رغي اهداف تحقق

                                                      
 يحي مستشار طرف از قضات مورد در ٢١ شماره اعتراض - ١٩٧٢ سال دسامبر ٢١ مورخ تميز محكمه حكم به بنگريد ٧٠

 .گرديد قضات عزل مورد در جمهور رئيسۀ ظالمان فرمان شامل كسيكه قضات انجمن سكرتر الرفاعي
 .اساسي قانون با مطابقت عدم ١ سال٢ شماره اعتراض - ١٩٧١ سال نوامبر ٦ مورخ اساسي قانونۀ محكم حكم ٧١
 اصلي وظايف به قضائي هيأتهاي از بعضي بازگشت جواز مورد در ١٩٧١ سال مي در تصحيح نهضت و حركتۀ نتيج در ٧٢
 در و. شد صادر بودند گرديده عزل فرمان شامل كه قضائي هيأتهاي اعضاي بعضي بازگشت براجازه مبني تقنيني فرمان شان
 باز از تا رديدگ سبب كه اطالعاتي و معلومات بعضي كه گردد مي مالحظه« :است آمده قانون اين فرمان توضيحيۀ تبصر

 دارد وجود شك شان ومضمون محتوا و منبع در گيرد صورت اغفال شان اصلي پستهاي به قضائي هيأتهاي از بعضي گرداندن
 از بعضي به آن پي در كه است داشته بهمراه را تشكيل گرداندن باز كه آمد بميان كاري عجلهۀ نتيج در موضوع اين كه

ۀ دوبار تعيين با را آنان اعتبار اينكه بجز ظلم اين كردن برطرف براي راه هيچ كه شد داشته ارو ناروايي و ظلم قضائي هيأتهاي
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 گيري جلو بر مبني صريح ماده نمودن وضع بر را خود رغبت ديگر بار اساسي قانونۀ كميت      
 افاده قضائيهۀ قو در را بزرگ مصيبت اين وقوع بارديگر كه قضائي هيأتهاي تشكيل بازگشت از
 در آب از خالي ماده چنين وجود از اساسي قانون نهائي نويس پيش مگر نمود، آشكار نمود، مي
 ونئمص و استقالل به مواديكه از قضائي هيأتهاي تشكيل بازگشت از ممانعت اينكه بدليل آمد
  .گردد مي استفاده دارد اختصاص قضا بودن

) ١٦٨(ۀ ماد مطابق آنان. ندارد وجود قضات نسبت به مشكلي هيچ كه اينست امر واقعيت   
 تنظيم را قضات عزل امور كه معين قانون به اينكه بدون ند،باش مي عزل قابل غير اساسي قانون
. بس و است قضات تأديبي امور تنظيم مجرد بردارد در قانون كه آنچه تمام و. باشد نياز نمايد
 كه گفت بايد) اداري عسكري، محاكم اعضاي مانند(ديگر قضاي هيأتهاي اعضاي مورد در واما
 و. باشد مي قضات عزل به مربوط امور هم يكي آن بين از كه نمايد مي تنظيم را آنان امور قانون
 گيرد، نمي سرچشمه قضات برعكس اساسي قانون از آنان مصئونيت و حفاظت لحاظ ازهمين
  . ٧٣گيرد مي مبنع قانون خود از بلكه
ۀ محكم شامل بلكه نيست، آنۀ وظيف به محدود قاضي مكاني مصئوينت: مكاني مصئوينت دوم   
 رضايتش بدون ديگرۀ محكم به تبديل از اورا كه شود مي نيز كند مي وظيفه فاياي آن در كه

 در را قضات اطمينان تنهائي به قضات عزل قابليت عدم تضمين اينكه بدليل كند، مي حمايت
 كهۀ درج تفاوت داشت نظر در با محاكم زيرا كند، نمي تضمين و تأمين شان وظايف اجراي
 تفاوت رهايشي امكانات و هوا و آب لحاظ از كه هاي شهر در و كشور مختلف نقاط در دارند
 هر گردد واگذار اجرائيهۀ قو به قضات انتقال موضوع اگر و اند، گرديده تقسيم دارند كامل

                                                                                                                                
 اجازه گان شده عزل تمام براي تقنيني فرمان اين وجوديكه با» ندارد وجود گرداند بر اوشان به شان اصلي پستهاي به شان

 بركناري بر مبني قرار اين مشروعيت برعدم مبني ميزتۀ محكم احكام زمانيكه. برگردند شان اصلي پستهاي به كه نميداد
 به شان اصلي وظايف به قضايي هيأتهاي از بعضي بازگرداندن پيرامون ١٩٧٣ سال ٤٣ شماره قانون شد، صادر قضات
 بروند شده تبديل ديگري وظايف به يا و اند بركنارشده كه قضائي هيأتهاي اعضاي تمام بازگشت بر و شد، صادر و تصويب

 .آيد در اجرا بمورد شان اصلي وظايف به قضات بازگشت مورد در ١٩٦٩ سال ٨٣ شماره تقنيني فرمان تا نمود صريحت
 ضميمه دولت قضاياي هيأت تنظيم پيرامون ١٩٦٣ سال ٧٥ شماره قانون در شده تكرار) ٢٧(ماده كه است ذكر قابل و ٧٣
 نماينده تا دارد جواز دولت قضاياي هيأت عالي مجلس براي"  كه است نموده تصريح ١٩٨٦ سال ١٠ شماره قانون به شده
 در و كند تبديل تأديبي مالحظات بدون ديگرۀ وظيف به اورا يا و نموده منفك كار از كند مي كار مساعد بعنوان كه را خود
 كه كاري هيأت عضو نمودن منفك كه رسد مي بنظر عبارت اين مخالف مفهوم از." بگيرد را جمهور رئيس فرمان مورد اين

 .ندارد جواز تأديبي طريق از بدون است مساعد نمايندهۀ درج از باالتر
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 كردن طلب و افتاده دور بمكان آنان انتقال با قضات بعضي بر فشارۀ وسيل بعنوان آن از آئينه
  . ٧٤نمايد استفاده نزديك، هاي شهر و ايتختپ در آنان ابقاي به قضات از بعضي

 كه گويد مي  La magistratureقضايي ارگانهاي وصالحيت تشكيل قانون) ٤(ۀ ماد   
 اگر حتي آن موافقت و رضايت بدون قاضي تبديل آن پي در و باشند، نمي عزل قابل قضات
  .ندارد جواز باشد ترفيع و ترقي بخاطر

 عدم اصلۀ نتيج در است آمده قانون متن در كه قاضي نقل تممنوعي كه گردد مي مالحظه و  
 مصئونيت از اساسي قانون حمايت ارزش عين لحاظ همين از و است، آمده قاضي عزل قابليت
  .٧٥است نموده تصريح آن بر اساسي قانون چنانچه گيرد مي بخود را عزل از قاضي

 داده قرار تأكيد مورد را لاص اين ١٩٧٢ سال ٤٦ شماره محاكم وصالحيت تشكيل قانون   
 قانون اين) ٥٢(ماده در رود، مي بشمار اساسي قانونۀ مكمل قوانين از قانون اين و است،
 ديگر جاهاي در آنان تعيين يا و آنان دادن قرار يانماينده قضات تبديل كه است گرديده تصريح
 د موا و.) باشد شده بيني پيش قانون در كه بنحوي و احوאل در مگر ندارد جواز خدمتي بطور
 و ٥٥ مواد چنانچه است، نموده بيني پيش را قضات انتقال و نقل احكام قانون اين مابعد و ٥٣

 گردانيده موقت آنرا مدت و است نموده تنظيم قضات دادن قرار نماينده بر را ضوابطي مابعدآن
  .است گردانيده شرط را قضا عالي شوراي موافقت و

  : قاضي يمسلكۀ تربي) د(       
 و باشد بدور) مجريه و مقننه( دوقوهۀ مداخل از تا كند مي خواهش قضا استقالل كه گفتيم     
ۀ قوۀ مداخل از بدور قضا كه نيست كافي. نباشد شي هيچ تابع قانون حكم از بغير خود قضاي در

 متابعت ونقان حكم غير از خود وقضاوت وظيفه اداي در تا است الزم بلكه باشد، مجريه و مقننه
 معناي آن به و بخشد مي تكامل را قضا استقالل كه است معياري همان اخير معيار اين نكند،

                                                      
 در مردم عموم نزد در كه است نموده اشاره است آمده ١٩٤٣ سال ٦٦ شماره قضا استقالل قانون بر كه توضيحيۀ تبصر ٧٤
 به دولت ؤظف م تبديل و انتقال برايۀ وسيل بعنوان آن از كه است وسايلي و اسباب از بودن امان در شامل عزل از بودن امان

 يا و باشد صحي اسباب اثر بر دشواري اين خواه شود، مي استفاده است دشوار مسير آن در او بر دادن ادامه كه مسيري
 او بقاي و تبديل كه كسي نفع به تا شد خواهد مجبور روزي گردد مي تعيين مسير اين به اش اراده خالف بر اگر زيرا فاميلي،

 .يابد دست خود هدف به تا نمايد جانبداري و نموده عمل است شخص آن دست در
                                                                                                                                           

       ٧٥ Thierry Renoux, op. cit. p. ١٣٥ et ١٣١.      
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 معني تا نمود اضافه قضا به را جديدي عنصر تا است الزم لحاظ بدين و ميدهد، پويا و مثبت
 قضا در پيروي و متابعت عدم همان عنصر، اين و آورد، وجود به را قضا استقالل پوياي و مثبت
  . يابد مي تبلور قاضي مسلكيۀ تربي در جديد عنصر اين. است قانون احكام غير از
 مي بدوش را مسلك اين كه كسي در تا است واجب لذا است  حقوقي مسلك يك قضا   

  .باشد داشته وجود حقوقي مسلكيۀ تربي گيرد
 نظارت نمايد تضمين را مسلكيۀ تربي اين كه اموري و شرايط بر تا است الزم دولت بر      
 متفاوت آنان موضوعات و شده متعدد قانون فروع اينكه از بعد جديد عصر در. باشد داشته
 و گرديده قوانين تراكم سبب خاص مجال هر در قوانين تعداد اينكه از گذشته  است گشته
 و معلومات از بسيار بر داشتن احاطه خواهش امروزي حقوقي مشكالت حل اينكه بر عالوه

 قانون تفسير آنها تمام كنار در و  كند مي را آن مانند و تجارتي صنعتي، علمي، اقتصادي، انشد
 شرايطي چنين در كند، مي را حقوقي ومنطق دانش و قضا احكام بر كاملۀ احاط خواهش
  .نيستۀ ساد و آسان كار حقوقي علوم معرفت و شناخت

 قاضي به رسد چه نيست، ساده قوقدانانح براي مسلكيۀ تربي نمودن فراهم حاضر عصر در     
  .باشد استوار قانون حكم مبني بر تنها او حكم تا است واجب كه

 هاي يپوهن در(  اساسي تربيه: كند مي طي را مرحله سه قضا سازي آماده وۀ تربي     
ۀ تربي و ،)خدمت داخل قضائي عملي و آموزشي كورسهاي طريق از(  مسلكيۀ تربي ،)٧٦حقوق
  ).آموزشي عملي كورسهاي در  اشتراك و دايمي اندوختن دانش طريق از (دايمي
 يافته تبلور حقوقي ثروت داشتن در خود مراحل تمام در  قضايي،ۀ تربي اركان و عناصر اين تمام
 اصدار بر اورا و كند مي فراهم را قانون معرفت و شناخت قاضي براي كه يابد مي انعكاس و

 در. گرداند مي توانا قانون از درست استنباط بر اورا بعداً و سازد، مي قادر قانون بر مبتني حكم
 و شود مي ياد) Juridisme( حقوقي نظريه بنام اول نظريه: دارد وجود نظريه دو مورد اين

 كه است عقيده اين به اول نظريه. است)  psychologisme(رواني نظريه بنام دوم نظريه
  .نكند متابعت قانون نص غير از و كند رعايت را قانون نص فقط قاضي

                                                      
 مي قرار حقوق هاي پوهنحي كنار در نيز را ديني مدارس و شرعيات هالي پوهنحي افغانستان قضايي نظام اساس بر و ٧٦

 .مترجم. گيرند
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 را قضا و داند، مي مرتبط انساني علوم تحوالت و پيشرفت به را قضا نظريه اين دوم؛ نظريه
  .دارد اجتماعيۀ وظيف كه ميداند اجتماعي روانشناسي از نوعي

 داشته نظري حقوقي دانش اول قدم در قاضي تا طلبد مي مزبور قضائيۀ تربي گانه سه عناصر و  
 اين و گرداند حقوقيۀ ملك صاحب اورا و نمايد تضمين اورا حقوقي دارائي و ثروت تا باشد
 قادر قاضي اينكه براي. است پذير امكان اساسي و عمده قوانين شناخت طريق از ثروت و دانش
 موارد تا باشد قادر بايد نمايد، صادر حكم اجتماعي مصلحت تحقق براي قانون مطابق تا گردد
 بشناسد گردد مي است حاكم آن بر قانون كه جامعه در مشكالت بروز سبب كه را نيقانو غير
 مانند  آن به مربوط علوم به كه برآيد كار اينۀ عهد از تواند مي زماني و نمايد ارزيابي آنرا و

 تخنيك، هندسه، مانند تجربي علوم ديگر و علمي پوليس شناسي، جرم روانشناسي، عدلي، طب
 و موجودۀ روي معلومات بر بايد علوم اين تمام كنار در و باشد داشته لوماتمع آن امثال و

 داشته  كاملۀ احاط) قضايي رويه كل ودر( آن ساختن مستدل و حكم اصدار كيفيت به مربوط
 قدرت از قاضي تا است الزم قانون، از سليم استنباط به شدن قادرۀ تربي راستاي در و. باشد
 قادر و بحث روش منطق،ۀ مطالع طريق از كه باشد، بهرمند منطقي يارزياب و تركيب و تحليل
 تطبيق در الذكر فوقۀ گان سه عناصر اين تمام و. گردد مي ميسر كتابي و زباني تعبير بر بودن
  .است شرط و الزم قاضي توسط قانون وصحيح سليم
 كه شود، داده رشد اتوانائيه و مفاهيم از بعضي قضات در تا است الزم عناصر اين كنار در    

 و كند، مي كار خود دفتر همكاران همراه با قاضي كه زماني(  ديگران با تعامل از اند عبارت
 درك و طرفي بي موقف حفظ بر توانائي) دارد وكار سر خبره اهل و مدافع وكالي با كه زماني
 و معاني اين تمام. انيانس ارتباطات نمودن برقرار بر توانائي امور، در قاطعيت بر توانائي سليم،
 در را قضائيۀ وظيف تا سازند قادر اورا و كنند حمايت را قاضي تا دارند را ژگي وي اين توانائيها
  .٧٧نمايد ايفا تمام استقالل

  ادامه دارد                       
  

                                                      
٧٧ Pierre Mortaguet; Enseignement et pratique judiciaire, Revue internationale de droit 
pénal. ١٩٧٥, No. ١ et ٢. P. ١٢٩ – ١١٩ 
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  "عظیمی"قاضی عزیزالرحمن 
 

  اصول روابط انسانی دراسالم
  ن المللیيدرروابط بت آن يوسرا

-١-  
اسالم عزیزبخاطرتحکیم روابط ومناسبات زندگانی انسانها باهمدیگرشان مبانی واصول 

و اصول ازنظراسالم نه تنها درزندگی  تعیین فرموده که تطبیق این قواعد بسیارعمده وفراگیری را

 

 ...اصول روابط انسانی دراسالم  ------------------------------------ قضاء   

٨٢ 

روابط بین انسانهای یک جامعه کوچک حتمی وضروری بوده بلکه رعایت این اصول ومبانی در
  : وبرخی ازین اصول که ازهمه اولی واولی تراند قرارذیل اند المللی نیز ضروری میباشند

  .کرامت انسانی -١
  .تعاون -٢
  .تسامح -٣
  .التزام به ارزشهای اخالقی -٤
  .وفا به عهد -٥
  .معامله باالمثل-٦
  .عدالت -٧
  .آزادی -٨
  .وحدت جامعه بشری-٩

  .ادایجادمودت وجلوگیری ازفس -١٠
  :کرامت انسانی -١   

  تیادکن چون گف«ترجمه:ایدمنمطابق به فرموده قرآنکریم،قسمیکه پروردگارمهربانی می      
به فرشتگان که من آفریننده ام درزمین جانشینی راگفتند  آیا می آفرینی درزمین کسی پروردگارتو

به پاکی اقرارمی کنیم تو و مدوخونریزی کند وماتسبیح می کنیم به حراکه تباهی کند دروی 
وبیاموخت خداآدم رانام هائی مخلوقات  ּסفرمود هرآئینه من میدانم آنچه شما نمیدانید-برای تو

مرابنام های این چیزها  باز پیش آوردآن چیزهارابرفرشتگان  پس گفت خبردهید–تمام آن 
ستی رابه انسانراخلیفۀ خویش درزمین گردانیده وعالم ه) ج(خداوند ٧٨» اگرراست گوهستید

–که ابزاری است برای درک حقایق هستی  –تسخیروی درآورده واورابه نیروی عقل 
وزمین رابه وی اعطاءفرموده وبرمبنای همین  مجهزساخته واستعداد فرا گیری علوم آسمانها

داللت دارندبرینکه انسان  امتیازات اورامسجود  فرشته گان پاک خویش قرارداده است همه اینها
چنانچه قرآن .زهنگامیکه پابه عرصۀ هستی میگذارد،موردتکریم واحترام قرارمیگیرددراسالم ا

عظیم الشأن درچندین آیه ، به لفظ صریح ازکرامت انسانی سخن رانده است مثال خداوندمتعال 
وروزی  داشتیم ایشان رادربیابان ودردریاهرآئینه بزرگ ساختیم فرزندان آدم را وبر«:میفرماید

                                                      
  ٣١- ٣٠:سوره بقره آیه - ٧٨
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 ...اصول روابط انسانی دراسالم  ------------------------------------ قضاء   

٨٣ 

وهمان ٧٩» ازپاکیزه هاوفضل دادیم ایشانرابربسیاری ازآنچه آفریده ام فضل دادنی دادیم ایشانرا
طوری که آیات قرآنی داللت میکنند،احادیث پیغمبراسالم نیزبه این امرداللت دارندو این تکریم 

کسی راکه معنای به نژادخاص ویاجنس معینی محدودنبوده،بلکه همۀ افرادبشری رافرامیگیرد وهر
هیچ چیزی در روزقیامت « :میفرمایند )ص(پیغمبر .ق یابد،شامل می شودی تحقانسانیت درو

  ٨٠» معززتروگرامی ترنسبت به انسان درنزدخداوند وجودداشته نمی باشد 
همۀ شماازآدم وآدم ازخاک آفریده شده،هیچ عربی ئی «:درین موردمیفرماید ) ص(پیامبربزرگوار

  ٨١»می ئی برتری نداردمگرباتقویجبرع
قرآن ،هیچ امتیازی درمیان مردم،براساس رنگ وجودنداردوتنهامالک فضیلت تقوی درمنطق 

کسی رابه سبب این که مادرش سیاه پوست )ص(است،درروایتی است که مردی ازاصحاب پیامبر
 ازاین سخن به خشم آمدوسه بارتکرار بود،طعنه زدواورافرزندسیاه پوست خطاب نمود،پیامبر

  ».وست برسیاه پوست هیچ فضیلت نداردشده ،سفیدپ تجاوز ازحد«:کرد
براساس اختالف دین –چه مرده وچه زنده -هم چنان دراسالم دررابطه به گرامی داشت انسان

وعقیده فرقی نمی گزارد؛درروایتی میآیدکه روزی جنازۀ یک نفریهودی رامی بردند،آن حضرت 
مگرانسان «:رموداین جنازۀ یهودی است؟ ف دبه احترام وی ازجابرخاست برایش گفتن)ص(

  »نیست
  :تعاون  -٢

ازآنجائیکه تعاون وهمکاری متقابل میان انسانها،سنگ زیربنای خانواده وامت راتشکیل 
میدهد،آموزه های دینی دراسالم ،این اصل رادرهمه سطوح ملی وبین المللی وکلیۀ اجتماعات 

ی،الزم وضروری بشری تعمیم بخشیده،عمل به آنرابه حیث یک فریضۀ إلهی ومسؤلیت اجتماع
مردم رابه طورمطلق به همکاری درکارهای نیک امرفرموده ،دانسته است؛چنان که خداوندمتعال 

 بایکدیگرمددکنید«: میفرماید وازهمکاری درکارهای زشت نهی کرده است چنانچه خداوند
  ٨٢.»برنیکوکاری وپرهیزگاری وبایکدیگر مدد مکنید برگناه وستم

                                                      
  ٦١:سوره اسراء آیه  - ٧٩
  ٣/٥٢ثیر،جعالمه ،ابی الفداءاسماعیل بن کثیر،تفسیرابن ک - ٨٠
  ١٥٤حسن،دکترابراهیم حسن،تاریخ سیاسی اسالم،ص  - ٨١
  ٢:سوره مآئده آیه  - ٨٢

 ...اصول روابط انسانی دراسالم  ------------------------------------ قضاء   

٨٤ 

رخویش،بهترین نمونۀ همکاری متقابل درروابط بین الملل رابه نمایش باگفتاروکردا)ص(پیامبراکرم
 کردند امضاء گذاشته است؛ ایشان وقتیکه به مدینۀ منوره هجرت نمودند،پیمان رابا یهودیان آنجا

که اساس آن برهمکاری درکارهای نیک وحمایت ازفضیلت وتشریک مساعی برای جلوی گیری 
بودوآنرابا تعهدات  استوار »همزیستی مسالمت آمیز« رامروزی ازضرر،تجاوزواقامۀ حق یابه تعبی

تاکیدقرارداد،امامتأسفانه این یهودیها بودندکه پیمان رانقض کرده بادشمنان  محکم مورد
  ٨٣.هم دست وهم داستان شدند)ص(پیامبر

مردم رابه کمک وهم یاری دیگران ،درهرجائی که زندگی کنندو مربوط به )ص(پیامبراسالم
خداونددرکمک بنده است تاهنگامیکه بنده درکمک «:که باشند ترغیب نموده ،میفرمایدهرملتی 

رابه نوع معینی ازبرادری محدودننموده؛بلکه »برادر«پیامبردرین حدیث واژۀ » .برادرش باشد
آنرابه طورعام ذکرکرده اندکه منحصربه برادر دینی ومنطقه یی نشده ،برادری انسانی حسبی 

ودرک نمودکه هم  وقتی آدمی احساس برادری انسانی  پیداکرد.رامی گیردونسبی همه رانیزف
دستی ،همیاری وتعاون درهرجاودرهرحال ضروری است،روحیۀ دشمنی ،نزاع وستیزازمیان 

  .میرود
درسطح  -وروابط انسانی را اسالم انسانهارابه تسامح ومدارا فرامیخواند: تسامح  -٣

بدون اینکه به شروبدی تسلیم شودیابه عناصرشرارت  ،امابرهمین اساس استوارمیسازد–اجتماعات
وبیان می کند خداوندبرضرورت دفع عداوت،به شیوۀ نیکوتاکید. پیشه،مجال تبارزوتسلط بدهید

ودراین موردآیات فراوانی صورت گیردخویشتن داری راه دفع خصومت دشمنان ازمیدارد تا 
دی رابانیکی دفع کن ،ناگاه خواهی دید همان ب«:وجوددارد،ازجمله خداوند متعال ارشادمیفرماید

پس «: ونیزمیفرماید ٨٤»ی است،گوئی دوست گرم وصمیمی استنکسی راکه میان تو واودشم
 ٨٥»ازآنهابه طورشائسته یی گذشت کن

بادشمنان مداراکن وعذرشانرابپذیروبه نیکی هادعوت نماوازجاهالن «:چنین آمده رگجای دیودر
                               ٨٦».روی بگردان

                                                      
  ٢٠٧-٢١٠گیورگیو،کنستان ویرژیل،محمد پیغمبری که ازنوبایدشناخت،ص - ٨٣
  ٣٤:سوره فصلت آیه  - ٨٤
  ٨٥:سوره حجرات آیه - ٨٥
  ١٩٩:سوره اعراف آیه - ٨٦

ACKU
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٨٥ 

پیغمبراسالم اصل تسامح وگذشت رادرروابط خویش بامشرکان ودیگران چه درمعاهده هاوچه   
است »  صلح حدیبیه «یکی ازین نمونه های اودرمعاهده های.مورداجراقرارداده است-درجنگها

ووقتی درمواد این معاهده دقت کنیم ،درمیابیم که .که میان وی ومشرکان صورت گرفت
مح ومداراکارگرفته کامال از تسا) ص(گوئی توسل جسته اند برعکس پیغمبرررکان به ظلم وزومش

میخواست غرض اجرای مراسم حج واردمکه )ص(وقتی امضاء شدکه پیامبر کورمعاهده مذ.است
ی ازادامسال ا)ص(اصرار ورزیدندکه پیغمبر شود،ولی مشرکان ممانعت کردند؛آنهادرصلح نامه

) رض(ن الخطاب بن که برخی ازمؤمنان باآن مخالفت کردند وعمرحج منصرف شود،باای
چراپستی رادردین مان «:درحالیکه شمشیرش رابه عنوان اعتراض به اهتزازدرآورده بود،گفت 

ائی رادر عوض جنگ بولی حکمت نبوی ،رسا لت ،سیاست وکیاست محمدی،شکی٨٧»بپذیریم 
پیروزی تبارزمی کنددراسالم جنگ نه بدل خشونت برگزید،هنگامیکه  وآدم کشی ونرمش رادر

درزمین  مشروع گردیده است ازهمین جهت  برای انتقام ؛بلکه برای دفع تجاوزواعالی نام خدا
پیروزمندانه )ص(وآن حضرت  مکۀ معظمه رابه روی پیامبرش کشود)ج(است که وقتی خداوند

ماچگونه معامله خواهم فکرمیکنید که باش«:وفاتحانه وارداین شهرگردید،به رهبران قریش گفت 
 پیامبر شما برادرکریم وگرامی وفرزندبرادرکریم وگرامی ماهستید،:  دپاسخ گفتن آنهادر»کرد؟ 

 هیچ فشارومالمتی برشما«:سخن من همان است که یوسف به برادرانش گفته بود«:فرمود)ص(
هاخانواده درغزوۀ بنی مصطلق صد ٨٨».خداوند شمارامی آمرزد،برویدشماهمه آزادهستید نیست،

ازاین قبیله به اسارت مسلمانان درآمدندوبایدطبق قوانین جنگ درآن زمان،الاقل همه برده 
 وکنیزمی شدند،ولی پیامبرکه رحمت للعالمین بوده باجویره دخترسرداراین قبیله ازدواج کرد

  .شده اندهمۀ اسیران رارهانمودند) ص(ومسلمانان به پاس این که آنها خویشاوندان پیغمبر
ازاین ازدواج اشباع وارضای شهوت نبوده ؛زیرااین کارازطریق )ص(غرض پیغمبر             

نیزبرایش ممکن بود؛بلکه منظورش تطبیق اصل گذشت درنیکوترین صورت ) کنیزکردن(تملیک 
  .آن بوده،درست همان عملی که بعدازفتح خیبر،باصفیه دختر،سردارآن قبیله انجام داد

گفته شدروشن میشودکه تسامح ،مداراوگذشت،روشی است که پیامبر  اسالم  ازآنچه             
درروابط اجتماعی وسیاسی ،به خصوص درروابط میان مسلمانان ودیگران ،ترسیم کرده )ص(

                                                      
  ٤٣١-٧/٤٣٣مفتی محمد شفیع،معارف القرآن،ج - ٨٧
  ٣٩٤گیورگیو،کنستان ویرژیل،محمدپیغمبری که ازنوبایدشناخت،ص - ٨٨
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٨٦ 

است ؛روشی که میتوانددرحالت صلح وجنگ مورداجراقرارگیرد،به ویژه پس ازانتهای جنگ باید 
  .اشت ،نه اینکه برجراحت شان نمک پاشیدبرزخم های شکست خورده گان مرهم گذ

  :التزام به ارزشهای اخالقی -٤
یکی ازپایه های روابط انسانی دراسالم،تمسک والتزام به ارزشهای اخالقی است ؛اصلی که    

 درهمۀ زمان هاومکانها ودرکلیۀ حاالت صلح وجنگ ودرموردهمۀ افرادو جوامع ،
 واستثناء جرامیباشد؛زیراموازین وقواعد اخالقی فراگیرازهرنژاد،رنگ وطبقه ئی که باشند،قابل ا
 حق دارد-که صفت مشترک همۀ فرزندان آدم است-ناپذیربوده،هرکس به حکم انسان بودنش

                   ٨٩.وتحت هرنوع شرایط خوب،خوب است وبد،بداست ازآن بهره مندگردد،چون درهرجا
درحالت جنگ،احساسات دشمنی وخصومت، سبب فراموشی رعایت  قرآنکریم ازبیم اینکه مبادا

این کتاب مقدس .میکند درحالت جنگ ،بیشترتأکید ارزش های اخالقی گردد،تمسک به آن را
اقدام به معامله باالمثل -درصورت وقوع تجاوز-درعین حالیکه به مسلمانان اجازه میدهد

که درحقیقت عملی به مقتضای -دفع کنند،رعایت اصل تقوی رانیز نیزازخود را وزنمایند،تجا
آیات زیادی درقرآنکریم وجودداردکه .واجب وضروری میداند–وموازین اخالقی است  ارزشها

داوندمتعال چنین فرموده پای بندی به تقوی وعدالت را درحالت جنگ توصیه میکند،ازجمله خ
تعدی )ج(،نبردکنیدوازحدتجاوزنکنیدکه خداوند یکه باشمامیجنگندراه خداوند،باکسانودر«:است

او هرکس به شماتجاوز کرد،همانندآن بر«:میفرماید ونیز٩٠ »کنند گان رادوست نمی دارد
    ٩١»ومیدانیدکه خدا باپرهیزگاران است-وزیاده روی نکنید-بترسید تجاوزکنید،وازخدا

مراعات ننماید،برای مسلمانان  جائزنیست که بنابرآن اگردشمن دراثنای تجاوز،اصول اخالقی را
اقدام به قتل زنان  ویا مثال اگردشمن،به عفت زنان تجاوزکرد.به عمل مشابه دست بزنند

اسرای جنگی راعمدا توسط تشنه گی وگرسنگی به هالکت رسانید،یااینکه  وکودکان نمود،ویا
ن عمل باالمثل انجام کشته های مسلمانان رامثله کرد،مسلمانان حق ندارنددرمقابل آ

 عموی پیغمبر)رض(دالشهداء حضرت حمزه بن عبدالمطلبدرغزوۀ احد،مشرکین پیکرسی.دهند
به آنهادست یافت،به انجام )ص(وعزیزترین خویشاوندان اورا مثله کردند،اماوقتی پیامبر) ص(

                                                      
  ۳۵ابوزهره ،شیخ محمد ،روابط انسانی دراسالم ،ص - ٨٩
  ۱۹۰:سوره بقره آیه  - ٩٠
  ۱۲۴:سوره بقره آیه  - ٩١
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٨٧ 

الصه خ٩٣»ازمثله کردن اجتناب نمایند«:وگذشته ازآن تأکیدکردکه ٩٢چنین عملی مبادرت نورزید
روی  پا یا شوند هبرای مسلمانان جائزنیست که ماننددشمنان عمل نموده ،مثل آنها مرتکب گنا

  .  موازین اخالقی وارزش های تثبیت شدۀ انسانی گذارند
دریکی ازغزوات مجاهدین اسالم به تالفی ازعمل مشرکین ،تعدادی ازکودکان رابه قتل         

هم چنان .به خشم آمدوسه بارتکرارنمودکه کودکان رانکشیدازاین حادثه ) ص(رسانیدند ،پیامبر
راه خداحرکت  در به نام خدا«:دریکی ازتوصیه هایش به لشکراسالم میفرماید)ص(پیامبر

کنید،بادشمنان خداپیکارنمایید،ازدزدی ،غدر ،خیانت درمال غنیمت ،مثله کردن کشته ها وقتل 
   ٩٤»کودکان بپرهیزید

  :وفا بعهد  -
رابه صلح دعوت کرده وبرمسلمانان الزم گردانیده که درصورت تمایل دشمن به اسالم مردم 

واگرتمایل به صلح نشان دهند،تونیزازدرصلح درآی «:میفرماید )ج(خداوندصلح تن دهندطوریکه 
اما بهترین راه برای دستیابی به صلح ،قراردادهای امنیتی ٩٥»ستاوبرخداتوکل کن که اوشنواودان

تجاوزاست وازآنجائیکه قراردادها نیروی خود رانه ازمتون نوشته شده؛بلکه وتعهدنامه های عدم 
ازارادۀ قراردادکنندگان ،برعملی کردن مفادآن کسب میکنند،قرآن شریف آنهارا به وفای به 
عهدترغیب نموده ،پایداری به تعهدات راسبب قوت ونقض آن راموجب ضعف وسستی 

 )ج(تأکیدگردد،نقض کننده درپیشگاه خداوند میداندوهرگاه که تعهدات باسوگند به خدا
غداروخائن محسوب میگردد؛البته که نبایدانگیزه های  اقتصادی ،توسعه طلبی وافزون خواهی 

درقرآنکریم وفابعهدازجملۀ اهداف بلندی محسوب شده که .موجب نقض معاهدات شود
به آن التزام  بایدمسلمانان به خاطرتحقق وحدت جامعۀ بشری ،به اختیاروارادۀ خویش،

این کار  ولی خداوند.همۀ مردم رادریک لحظه متحد میسازد بخواهد)ج(د؛زیرااگرخدوندنورز
مورد آزمون رابه عهدۀ خودآنهاگذارده تاازاین طریق ادارۀ انسانهارادرتنفیذ اوامرالهی 

ی ها وسوگند پیمان بستید؛به عهدش وفاکنید وهرگاه باخدا« :میفرمایدخداوندمتعال .قراردهد
                                                      

  ٢٤ - ٢٣،صدکترحسن ابراهیم ،حسن،تاریخ سیاسی اسالم - ٩٢
  رواه مسلم وابوداؤد - ٩٣
  ۲۴۶ص۷ر،جنیل االوطا/محمدالشوکانی  - ٩٤
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٨٨ 

درحالیکه خدارا آگاه وگواه خودگرفته اید،بی گمان  خودراپس ازاستوارکردن،نشکنید
  ٩٦)).وسیلۀ خیانت وفساد قرارمیدهید را خدامیداندآنچه که میکنیدوخود

ازجمله  ازپیامبرگرامی اسالم دربارۀ وفا به عهد، احادیث فراوانی روایت شده است؛          
 من دروفا به عهد«:ونیزمی فرماید»که به تعهدات شان پایبندباشندبهترین شماکسانی اند«:میفرماید
تعهدنامه رابامشرکان امضاء نمودکه براساس آن تایک زمان )ص(پیامبر»ترین مردم هستم سزاوار

 معین ،میان طرفین آتش بس ومتارکه صورت بگیرد،اماپیامبراطالع حاصل کردکه مشرکان قصد
باایشان «:حمله کنند،ولی باوجودآن به اصحاب دستوردادکه تعهدنامه رانقض نموده،بروی  دارند

به همان ) ص(هم چنان پیامبر»وفاداربمانید،من ازخدامی خواهم که مارابرای شان نصرت دهد
امرفرموده ،ازغدروخیانت نهی کرده است،به خصوص غدر زمام »وفا به عهد«اندازه ئی که به 

هیچ پیمان شکنی، خیانتش به اندازۀ «:میفرمایدداران رابزرگترین غدرها خوانده است؛آنجاکه 
                                                         »٩٧.عهدشکنی فرماندۀ عمومی نیست

کارشناسان قوانین بین المللی به این باوراندکه قانون وفا به عهدچیزی نیست               
آنها،ریشه های این قانون راهرچه بیشترتحکیم اسالم چهارده قرن پیش از. جزمجموعه ازمعاهدات

نه  به عهد درنظراسالم وفا.استوارساخته است بخشیده وآن رابراساس وجدان دینی
  ٩٨ .تنهادربرابرزورمندان؛بلکه درمقابل ضعفاء نیزالزم وضروری است

  -:معامله باالمثل -٦         
ست،این اصل باعدالت رابطۀ تنگاتنگ المثل ایکی دیگرازاصول روابط انسانی دراسالم معامله با

بامردم چنان معامله کن که «:دراین باره میفرماید)ص(دارد؛بلکه منشعب ازآن است،پیامبراسالم
 قرارگیرند تجاوز براساس همین مبدأ عادالنه ، اگر مسلمانان مورد»دوست داری باتو معامله کنند

ندارند،زیاده ازآن عملی انجام  حق دارنددست به اقدام مشابه بزنند،ولی هیچ گاه اجازه
دهندمگربه اندازه ئی که مانع تکرار تجاوزگردد؛تجاوز دراسالم ظلم تلقی شده ودفع آن عدالت 

 .المثل ،باعدالت وتسامح ودیگراصول انسانی منافاتی نداردانجام عمل با. قلمدادمی گردد
تسامح دراسالم به معنای .به ظلم وستم بینجامد،کارشائسته ئی نخواهد بود اگرتسامح ومدارا

                                                      
  ٩١:سوره نحل آیه  - ٩٦
  رواه مسلم باب وفا بعهد - ٩٧
  ٤٦ابوزهره،شیخ محمد،روابط بین المللی دراسالم ،ص  - ٩٨
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٨٩ 

ذلت وسرفروآوردن دربرابرمفسدین وعناصرشرارت پیشه نیست؛ بلکه تسامح ایکه اسالم پیروان 
اسالم که نظام برده گی رادرحاالت .رابه آن فرامی خواند،تسامح مثبت وواقع بینانه میبا شد خود

س همین اصل جنگ ودرصورت توسل دشمنان به آن ،در محدودترین شکل آن پذیرفت،براسا
معامله باالمثل بود،ورنه اسالم برده گی رابه حیث یک اصل مستقل هرگزبه رسمیت نشناخته 

  .است
دربرابرعمل کرد دشمنان که اقدام به اسالم عزیز درواقع عکس العملی بوونظام برده داری در 

ولی معامله ئی که دراسالم بابرده گان صورت .برده کردن مجاهدین اسالم می نمودند
ودین مقدس اسالم درزدودن آن هم برنامه های عامله سایرنظام ها فرق اساسی دارد میگیرد،بام

وچیزی ازحقوق انسانی  دارد؛دراسالم برخوردبا برده به بهترین ونرمترین شیوه صورت میگیرد
 میباشد،کارومفادمطرح همه آزادی کسب وآنهم با)زندانی سیاسی(دتنهاعنواناش تلف نمی گرد

هرکه بردۀ خویش «:فرمود )ص(پیغمبر .تفاوتی ندارد آزاد لۀ مملوک بودن،بافرادوجزدرمسأ
اسالم درعین حال که  ٩٩»م ه بینی اوراببرد،بینی اش رامی بررابکشد،اورادربدل آن میکشم وهرک

ی رانهایت درجه تنک نموده ،دروازه آزادی برده کان رابه طورکامل گراه منتهی به برده 
  .جادارد آندرسینه پرعطوفت  نآیادی برای ریشه کن نمودن ذاشته وقوانین زگباز

 خداوندقرآنکریم ،آزادکردن برده گان راازباالترین درجات تقرب به مقام ربوبیت دانسته طوریکه 
ت وتوچه میدانی که آن گردنه پس انسان ازآن گردنۀ مهم نگذش«:میفرمایدتعالی 
 جوه مصارف اموאل زکات برده هاراونیزاسالم یکی ازو١٠٠»...؟آزادکردن برده ئی چیست

آزادکردن برده گان مقررکرده  گذشته ازآن اسالم کفارۀ بسیاری از گناهان را.قرارداده است 
ۀ ماه رمضان رابخورد،یامسلمانی یاروزکسی که درسوگند خویش حانث شود، : ،بطورمثال

وچون برده   ١٠١.آزادکندلی بزند،بایدکه یک برده رایرااشتباها به قتل رساندویاغالم خویش را س
داری دراسالم براساس معامله بالمثل مجازدانسته شده است ،اگرمیان مسلمانان ودشمنان برالغای 
برده گیری اتفاق صورت بگیرد؛برمسلمانان واجب است که ازبرده گیری امتناع 
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وتجاوزبه مقتضای نصوص عمومی   ورزند؛زیرادراین اقدام به این عمل تجاوزمحسوب می شود
  .اسالم ممنوع است 

شایدکسی بگویدکه عمل باالمثل دربرابرتجاوزمسلحانه ،باعث شعله ورشدن آتش جنگ       
واین شائستۀ پیروان ادیان نیست؛زیراوظیفه آنها،تهذیب روحی وتکامل معنوی ازطریق  میگردد

ازین قبیل سخنهای میان تهی .وجنجال های زندگی مادی است عبادت واجتناب ازکشمکشها
اسالم مانندهردین :واسالم ومسلمین زیادگفته شده،اماپاسخ ما این است که )ص(،درحق پیغمبر

درست نیست که  آسمانی دیگربرای نشروپخش فضیلت وداوری وهدایت مردم آمده است ؛لذا
وجامعه رابه لجن  وافرادبی دفاع راهدف قراردهد بگذارد رزیلت وفسادبزمین تسلط پیداکند

 فساد برضد می تنهااخالق پرهیزازفساد نیست؛بلکه درپهلوی آن اخالق ستیزاخالق اسال.بکشاند
اسالمی ازنظرعلماء اسالم دارای تعریفات مختلف بوده که اخالق درلغت  البته اخالق.نیزهست

اخالق «:بمعنی خوی ،خصلت،طبع،مزاج وطبیعت بوده ودراصطالح ازنظرامام حسن بصری :
اخالق «:وازنظرواسطی »واذیت نکردن دیگران تست ازگشاده روئی ،عطاوبخششرعبا

شاه کرمان ».عبارتست ازاینکه باکسی به خصومت نپردازی وکسی باتوخصومت نکند 
ازآنست که به دیگران اذیت وآزارنرسانی ودربرابراذیت دیگران  اخالق عبارت«:میگوید

 مارا )ج(وندنست که به آنچه خداآاخالق « :امام قتاده میگوید ١٠٢».یصبروتحمل داشته باش
مارانهی نموده است مارانهی )ج(امرنمایدوازآنچه که خداوند مامورگردانیده است به ما

  ١٠٣».نماید
  :عدالت -٧

برمبنای این اصل همۀ مردم مساوی .یکی دیگرازپایه های روابط انسانی دراسالم ،عدالت است
میکندوهیچ فرقی  بوده ،هرکس مطابق عملی که انجام میدهد،پاداش نیک ویابدخویش رادریافت

  .میان دوست ودشمن درپیشگاه عدالت اسالمی وجودندارد
در ظلم وستم دشمنی وخصومت ،نبایدمسلمانان را قرآنکریم درین باره تصریح مینمایدکه وجود

کند ومانع تطبیق عدالت گردد،بلکه درمنطق قرآن ،اجرای عدالت در برابردشمنان،به تقوی وادار
                                                      

  ١/٨٩فرهنگ الروس عربی به فارسی،جدکترخلیل جر، - ١٠٢
  ٢/٢٩طوسی،امام محمدغزالی ،برگزیده احیاء العلوم الدین ج - ١٠٣
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آتش جنگ براساس ضرورت مشتعل شود،بایدکه درجریان آن نزدیک تراست وهرگاه که 
.                         وبعدازپیروزی برمغلوب ظلم وستم رواداشته نشود ازمرزعدالت تجاوزصورت نگیرد

که بنابر داللت قرآنکریم ،یکی  عدالت دررسالت انبیاءازآدم تاخاتم ،چنان حایزاهمیت بوده       
وفرستادن کتابهای آسمانی،تطبیق عدالت برروی زمین بوده است )ع(ازانگیزه های بعثت انبیاء

دشمنی با گروهی شمارابه گناه وترک عدالت نکشاند،عدالت کنیدکه «:خداوندمتعال میفرماید
 )ص(ادی ازپیغمبرعالوه برآیات قرآنی احادیث زی ١٠٤»عدالت  به پرهیزگاری  نزدیکتراست

 :روایت شده است،ازجمله دریک حدیث  قدسی آن حضرت میفرماید نیزدراین مورد
من عدالت رابرخودواجب گردانیده ام،پس شماهم به یکدیگرظلم میگویدای بندگانم،)ج(خداوند«

هرکس باظالم هم کیشی نماید،درحقیقت «:ودر حدیث دیگرنیز می فرماید»وستم روامدارید
  ١٠٥»ن شده استازاسالم بیرو

هردین نشانۀ دارد،نشانۀ شاخص اسالم عدالت است؛بلکه عدالت،شعاراسالم وویژه گی        
عدالت ترازوئی است که روابط میان مردم راچه درحال صلح وچه درحال .بارزآن تطبیق آن است

یه کل.وجامعۀ بشری نظم پیدامیکند جنگ ،معین میسازدوبراساس آن حقوق انسانها توزیع میگردد
 ووجود تنهادرزیرسایۀ عدالت است که شکل میگیرد...مبادی انسانی مانند تسامح،آزاذی و

 ازتسامحیکه درآن حقوق غیرپایمال گردد،درواقع تسامح وترحم نیست ؛بلکه.باالفعل پیدامیکند
  دبه بدترین انواع نزاع ودشمنی منتهی میشوظلم است که 

  :آزادی -٨
ولت وجامعه قرارداشته باشد،وقتی میتواند دارای شخصیت انسان چه فردباشد وچه درقالب د

واسرار اشیاءرابه اوتعلیم  وقتی آدم راخلق نمود)ج(حقیقی شودکه آزاد باشد؛زیراخداوند
فراگیری قوانین وسنن حاکم برطبیعت رااعطا فرمود،این  وفرزندانش،استعداد داد،درحقیقت به او

آدمی ازآزادی اندیشه ،آزادی بدیل میشودکه وقتی ازآزادئی قوه به فعل وقتی ت استعداد
چه نیروهای ظاهری اندام وچه –،آزادی اقامت وسفربرخوردارباشدواصال هیچ نیروئی تحرک

رشدوبالندگی نمی یابد مگراینکه درحرکت دایمی وهمیشه گی -نیروهای نهفته دردرون
خواهشات نفسانی  اماآزادی حقیقی وقتی تحقق می یابدکه نفس ها ازسیطره.قرارداشته باشد

وتحت کنترول عقل وایمان درآید؛ازهمین جهت اسالم برای آزادکردن نفس ها  آزادگردد
                                                      

  ٨:سوره مائده آیه  - ١٠٤
  ٢/٦٤٧مفتی ،محمدشفیع ،تفسیرمعارف القرآن ،ج - ١٠٥
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نفسانی ،مبارزه کرده؛آنانی راکه عقل وارادۀ شان درتابعیت هواوهوس نفس  ازسیطرۀ غرایز
 )ص(مبرمان بگذارند،چنان که پیاآنهابوده به این امرفرامیخواندکه عقل وارادۀ خویش رادراختیارای

هم چنان » .کسی ازشمامؤمن نمیشودمگراینکه هوای نفسش تابع آنچه آورده ام،باشد«: فرمایدمی
 :کسی رانیرومنددانسته که درحالت خوشی وخشم برنفس خویش مسلط باشد)ص(پیغمبر

نیرومندکسی نیست که دیگران رامغلوب کند؛بلکه نیرومند حقیقی شخصی است که دروقت «
  ١٠٦».ط داشته باشدخشم برنفس خویش تسل

لذا اسالم آزادی ئی راکه درقیدایمان وبندعقل نباشد،نمی پذیرد؛بلکه درنظراین دین نجات         
آزادی .بخش،آزادی واقعی آن گاه متصوراست که اراده وعقل اززنجیر های هواوهوس رهاگردد

هریکی می آزادی تعین سرنوشت اکنون به تفصیل -٢آزادی عقیده -١:به دوبخش تقسیم میشود
   .پردازیم 

  ادامه دارد                
  
  
 

                                                      
  رواه متفق علیه - ١٠٦

  
  
  
  

  سهیال حبیبی 
  عضو قضائی دیوان مدنی حوزه دوم 

  
  

ت جنائی فردی در حقوق  يمسئول
 جزاء اسالم 

 ن جزاء وضعیيوقوان
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٩٣ 

 
چون از اهمیت ویژه یی برخوردار . این نکته  را بارها طی بحث های بطور خالصه شنیده ایم 

  .نستیم تحت یک عنوان خاص آن را به بررسی گزاریم است الزم دا
یعنی فقط همان . فردی است نائی ،از قواعد مسلم  حقوق جزاء اسالم این است که مسئولیت ج

کسی  که مرتکب  جرم شده است مسئولیت دارد وهیچ کس به جرم دیگری مواخذه ومجازات 
اینک نمونه از آنها ذیالً تقدیم  ندی شاهد مدعای ماست کهچودراین زمینه آیات . نمی شود 

  .است 
سوره النجم .گری راه برنمیدارد هیچ بردارنده بار شخص دیک: ترجمه )وازرة وزرأخری التزرو(
کسیکه عمل صالح انجام دهد سودش : ترجمه )فعلیهاءمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أسا(.٣٨ هآی

ست وپروردگارت هرگز به بنده بخود او باز میگرددوهرکس که بد کند بخویشتن بدی کرده ا
واینکه نیست : ترجمه )ماسعی لالنسان إال وان لیس( . ٤٦ هسوره فصلت آی.گان ستم نمی کند

هرکس : ترجمه )هومن یعمل سوء یجزب(.٣٩ هسوره النجم آی.انسانرا مگر آنچه سعی کرده است
: ترجمه)االعلیهاوال تکسب کل نفس ( .١٢٣سوره نساءآیه .کار بدی کند بدان جزاء داده شود

سوره انعام آیه .وهرکه گناه میکند برذمه اوست)ونه می کند عمل هیچکس مگر برخور(
د احفظ  کرده فقط بصورت ظاهر یک موراین قاعده درهمه موارد کلیت وشمول خود ر.١٦٤

وآن دیه قتل . از قاعده  مزبور  استثناء شده است . را میتوان  یافت که تصور کرده اند 
 ،ها خواهیم دانستجزابطور مشروح درباب دیه دربحث  راکه فلسفه این حکم . خطااست 

ولی تاچه حد توانسته .به مسئولیت فردی دست یافته است قوانین  جزای وضعی قرن اخیر نیز 
تگواست ،زیرا درحقوق وجزاء وضعی فجای گ. باشند آن را برای او اجزای  حاکمه گرداند 

اعده  را تااکنون به دقت کامل رعایت نکرده وبا مسائل جزائی مواردی را میتوان یافت که ق
کسی  که نصوص قوانین  جزائی  وضعی را پی جوئی کند در می یابد که .تطبیق نداده اند 

 مردمی شرکتمثالً  کسی در یک تظاهرات . موارد بسیاری از این قاعده  پیروی نشده استدر
او را مسئول  هر جرمی می شناسد که درآن تظاهرات  قانون. می کند وبه انگیزه آن آگاهی دارد 

همچنین سردمداران ومدیران این تظاهرات  مسئول جنائی . به وسیله هرکس ارتکاب شده باشد 
مدیر مسئول همچنین اغلب قوانین وضعی .حوادث ناگواری هستند که دران اتفاق  می افتد

موارد فروان دیگری که .د می شناسد روزنامه  را مسئول آنچه  درروزنامه نوشته ودرج میشو
بعضی از این جرایم را شاید  بتوان جز جرم های تسبیب محسوب . درطی قوانین وجود دارد 
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که مسئولیت های جنائی را . که جای بحث وبررسی آن درجرایم  سببی ومباشری است . داشت
  .ذیالً تقدیم میداریم

  :سبب مسئولیت جنائی واقسام آن 
درصورتیکه مرتکب دارای تکلیف باشد . جنائی ،ارتکاب معصیت وجرم است سبب مسئولیت  

اگر معصیت وجرم سنگین . نوع و میزان مکلفیت تابع معصیتی است که ارتکاب شده است . 
باشد مسئولیت جنائی آن نیز سنگین است واگر متوسط باشد متوسط است وگرنه مسئولیت 

ا میدانیم که دراسالم قصدارتکاب جرم نقش م. سبک برعهده مرتکب جرم سبک قرار دارد 
  .مهمی را درمورد مسئولیت  جنائی ایفاء می کند 

ده ارتکاب شود مسئولیت جنائی کامل تحقق  پیدا کرده اوهنگامیکه جرمی از روی قصد وار
است بنا براین جرایمی که به کسی نسبت داده شده ومسئولیت جنائی آن بردوش او بار شده 

کب میشود وقصد مجرمانه  نیز تل بیرون نیست نوعی از جرم ها را کسی مراست از چند حا
خواستار انجام  نداشته ونوعی از جرم ها را کسی مرتکب میشود که قصد ارتکاب آن را  ودارد 

نوعی از جرم ها را . به ارتکاب جرم کشیده  شده است  اما. دادن فعل  دیگری بوده است 
نجام دادن آن را داشته و نه قصد عصیان وتمرد مولی را داشته نه قصد ا کسی مرتکب میشود که

معلوم است که قسم نخستین یک جرم کامل وتمام .بلکه هیچگونه قصدی درکار نبوده است 
دوم قسم . وکیفر آن متناسب با مسئولیت سنگین است . ومسئولیت  سنگین دارد . عیار است 

را عمد دومی را شبه عمد وسومی را خطا  اولی. تر است آن سبکتر وقسم سوم از هردوسبک
لیس علیکم جناح . ( نید قرآن وسنت بین عامد وخاطی  فرق گذاشته  است که توجه ک. نامند 

حدیث رفع که مورد بحث مفصل  قرار خواهد گرفت )  تم به ولکن ماتعمدت قلوبکم فیما اخطأ
سئلیت قتل شبه عمد وقتل خطا فلسفه آن را درجای مناسب  آن دنبال خواهیم کرد بهر حال م. 

پس . وازاین  دوکیفر  قتل عمد قصاص  است . از مسئولیت قتل عمدی  کمتر وسبکتر است 
جنائی درجات واقسامی پیدامیکند  که سبک وسنگین میشود که باکیفر  جرم  مسئولیت  های
آن را به ارد که اقسام مذکور را با دقت بیشتر مرور کنیم وجوانب مختلف دتناسب مستقیم 

بررسی گیریم که درقدم نخست به تعریف انواع قتل وآنکه کفاره درکدام نوع آن واجب میگردد 
به بحث مختصری میپردازیم ونظر علما را به تفریق آنچه درانواع قتل گفته شده به بررسی 

  :علما احناف  قتل را باداء به دونوع تقسیم می کنند . ریم یمیگ
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 : نزد آن به چهار نوع تقسیم گردیده است که عبارت است از قتل مباشر . قتل بالسبب -١
وآن قتلی است که به آله صورت گرفت باشد که غالباً  قتل را بار می آورد ودرعادت  : قتل عمد 

 . مثل خنچر ،کارد ،شمشیر وغیره  . مردم درقتل از آن کار گرفته میشود 
اشد که درعادت مردم به قتل استعمال قتل شبه عمد وآن قتلی است که به آله صورت گرفته ب-٢

 .مثل چوب دست ،سنگ ،لگد وغیره .نمیشودوغالباً قتل را بار نمی آورد 
قتل خطاء وآن قتلی است که درآن قصداعتداء وقتل مجنی علیه متصور نباشد واین قتل -٣

 :دونوع است 
ر میدهد وبه مثل اینکه شخصی انسانی را صید وشکار فکر کرده هدف قرا:خطاء درقصد  -الف 

اده به قتل قتل میرساند یا عسکری شخصی را به فکر اینکه از عساکر  دشمن است هدف قرار د
  .شخص از جمله عساکر دشمن  نمی باشد میرساند درحالیکه آن 

اما بدون قصد هدف مورد .ن فیر میکند یعمثل اینکه شخصی  به هدف م: درفعل  خطاء –ب 
  .قتل میرساند  اصابت قرار نگرفته شخصی  را به

ی باالی شخص دیگری بیفتد واو به عمثل اینکه از مکان مرتف:  قتل  جاری مجرای خطاء  -٤
ردیده برشخصی بی افتد واورا مسیر  خودمنحرف گویا موتری بدون قصد سائق آن از. قتل برسد

 .ل برساند به قت
به قتل  نرسیده وآن قتل است  که مجنی علیه به اساس  فعل مستقیم  شخصی : قتل بالسبب  -٥

بلکه  سبب قتل او گردد ،مثل اینکه شخص چاهی را حفر نماید وشخصی در آن بیفتد وهالک 
قصاص را واجب گردانید پس ) ج(خداوند ) کتب علیکم القصاص فی القتلی : (شود قرار آیت 

فهیمده میشود که قتلی که درآن قصاص واجب میگردد عبارت از قتل عمد نه قتل خطاء 
قتل دوقسم است قتل خطاوقتل عمد وبه نظریه وی قسم سوم وجود : میگوید) رح(  امامالک

واگر  قصد . زیرا قاتل  یا قاصد قتل است یا نه اگر قاصد قتل باشد  قتل وی عمد است . ندارد 
غیر از این )  ج(ومیگوید که درکتاب اهللا . قتل را نداشته باشد قتل وی خطا شمرده میشود 

عمد . وجمهور فقهای اسالم میگویند  که قتل سه قسم است . ر وجود ندارد دوقسم  ،قسم دیگ
را استعمال  کند  که ای ،خطاء،وشبه عمد قتل عمد آن است که قاتل قتل را قصد کرده وآله 

جر به قتل میشود مانند ،شمشیر ،کارد وسالح واین قتل عمد است بنا بر آن قصاص درآن نم
وقتل خطا .  دبا چیزی قصد کرده که غالباً  منجربه قتل میشوواجب میگردد زیرا قتل او را 
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اگاه آله قتل  ان بدونوع است اینکه  مثالً قصد  کشتن مشرک ویا پرنده را داشته باشد که
دوم اینکه مسلمان را سبب داشتن شعارکفار مشرک  گمان کرده ا ورا .برمسلمانی  اصابت کند 

عل ودوم را خطا درقصد می نامند وشبه عمد آن است که به قتل  برساند که اولی قتل خطا در ف
مقتول را به چیزی  نبرند که غالباً  متوسط آن کشته نمیشود  مگر با زدن آن کشته شود مثل 

 .چوب عصا یا دست وغیره واین خطا درقتل است اگر چه زدن عمداً صورت گرفته 
تواند وبه  یدیگری فهمیده نم یسدراثبات  شبه عمد این است که نیت کسی را ک: دلیل جمهور 

مشخص سرمیزند به  زای که ولی فعل.قصد  ونیت یک شخص ،شخص دیگری اطالع ندارد 
کسی دیگری را به آله بزند  غالباً  قتل واقع میشود دراین : مثالً . اساس  آن حکم کرده میشود 

آله را که غالباً است زیرا کسی که چنین ) قصدی(وقت حکم  کرده میشود که این قتل  عمدی 
به قتل منجر میشود استعمال کند قصد وی کشتن آن شخص است واگر کسی را  به آلت بزند  
که غالباً  به آن کشته نشود وبین عمد وخطاء  قرار داشته باشد ما به آن اطالق شبه عمدرا می 

درواقع یا عمد نه به اساس واقعیت ونفس االمر زیرا . کنیم واطالق  ونام گزاری درنزد ما است 
ومشابهت آن به خطا به اعتبار . است ویا خطاء ومشابهت آن به عمد  به اعتبار قصد زدن است 

وچون کامالً  عمد نبود بنابرآن قصاص  از آن . غالباً به قتل منجر نمیشد که استعمال آلتی است 
آن دیت مغلظه پس  در. ساقط میگردد زیرا زدن بالفعل  قصدی واقع شده اما قتل قصدی نیست 

حمد وابو داود ونسائی که حضرت  اوهچنان  به حدیث سابق وبه روایت امام . واجب است 
عمد شبه (آگاه باشید که قتل خطاء . رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  درروز فتح درخطبه گفت 

اال أن قتیل  خطاء ( یعنی  . توسط شالق ،عصاوسنگ  بوده ودرآن دیت  مغلظه  است) عمد 
  ) .یة المغلظةالعمد بالسوط والعصا والحجرفیه الد

  قتل عمد چیست؟وجزای آن کدام است ؟: حکم دوم 
که در این حکم همه فقهاء اتفاق . قتل عمد موجب قصاص ،محرومیت  از میراث  وگناه است 

الزم امام شافعی وامام مالک کفاره را نیز واجب میدانند وابوحنیفه وثوری میگویند کفاره . دارند 
پس درقتل عمد باید به . درصورتیکه درقتل خطاء کفاره واجب است : نیست امام شافعی میگوید

هم آن را حکم کرده ) ج(کفاره درجای است که خداوند : حمد میگوید اامام . طریق اولی باشد 
  .باشد وچون درقتل عمد کفاره را ذکر ننموده  بنا برآن درآن کفاره واجب نیست 
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یم زیرا کفارات  عبادت است  یچیزی را که ابوحنیفه میگوید ماهم آن را میگو: گوید ابن منذر می
ب،سنت واجماع بربنده گان وهیچ کس حق ندارد که حکمی را بدون داشتن  دلیل از کتا

وکسیکه  برقاتل عمد کفاره  را الزم می سازد دلیل وحجتی ندارد که . فرض بسازد ) ج(خدا
  . معنی قتل عمد وشبه عمد به سه قول اختالف نموده اند فقها در. قابل ذکر باشد 

  ادامه دارد                                                           
  

  :مأخذ
  مقارنه وتطبیق درحقوق جزاء عموی دراسالم دکتور علی رضا فیض 

  احکام میراث ازنگاه فقه وقانون مولف  پوهاند عبدالعزیز 
  .م تالیف شیخ محمد علی صابونی ترجمه پوهاند نعمت اهللا شهرانی تفسیر آیات احکا

   
  
  
  

  

  
  

  »حلیم « عبدالقیوم  
  

  
 ن يفهرست مکمل قوان

ن که در يم قوانيو ضما
 ده رسمیيجر

 
  )١٠١٤(الی شماره ) ١(شماره  

  نشر گریده است ١٣٨٨حوت  ٢٩الی  ١٣٤٢حوت ١٦یعنی از  
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موضوع آن به دسته های علیحده تنظیم گردیده که در این فهرست تمام قوانین از لحاظ 
 محققین و سایرر جراید رسمی برای قضات محترم ، درقسمت جستجوی قانون مورد نظر د

  .عالقه مندان نهایت ممد و مفید میباشد امید مطالعه کنندگان از آن بهره کافی ببرند 

 تاریخ نشر
 شماره
جریده 
 رسمی

موضوع 
 عنوان قانون قانون

 شماره

١٥/١٢/١٣٤٩ ضمیمه قانون تعیین قیمت و فروش آب  آب ١٧٦ 
 ١ برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب

٣١/٣/١٣٥٨  ٢ قانون محصول آب نل آب ٤٢٩ 

٣٠/١٠/١٣٦٠  ٣ قانون آب آب ٥٠٠ 
١٥/٨/١٣٧٠  ٤ قانون استفاده از منابع آب آب ٧٥٥ 
١٥/٥/١٤٢٢  

 ٥ قانون محصول آب نل آب ٧٩٨ 

٦/٢/١٣٨٨  ٦ قانون آب آب ٩٨٠ 

١٦/٩/١٣٥٣ اتاقهای  ٢٨٨ 
 ٧ قانون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان تجارت

٣٠/١٢/١٣٦٦ اتاقهای  ٦٦٢ 
 ٨ قانون اتاقهای تجارت و صنایع تجارت

٢٠/٨/١٣٨٨ اتاقهای  ١٠٠٢ 
  قانون اتاق تجارت واحد افغانستان تجارت

٢٢/٧/١٤٢٠  اتباع  ٧٩٠ 
 خارجی

تباع خارجي در قانون اقامت و مسافرت ا
 ٩ امارت اسالمي افغانستان

٣٠/٩/١٣٥٩  آثار  ٤٦٩ 
 فرهنگی

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی
 ١٠ 

٣١/٢/١٣٨٣  
 آثار  ٨٢٨ 

 فرهنگی
قانون حفظ اثار تاريخي و فرهنگي 

 ١١ افغانستان

٥/٣/١٣٤٤  ٢٦ 
اجراآت 
 جزائی

 ١٢ قانون اجراآت جزائی

١٥/١/١٣٥٣  
اجراآت  ٢٦٨ 

 جزائی

ضمیمه فصل هشتم مربوط ماده  جدول
تعدیل قانون اجراآت  ٩٧

 جزائی
١٣ 

٦/١٢/١٣٨٢ اجراآت  ٨٢٠   ١٤ قانون اجراآت جزائي موقت براي محاكم
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  جزائی

٢٠/١١/١٣٨٤ اجراآت  ٨٧٦ 
 جزائی

 قانون اجراآت جزائي محاكم عسكري
 ١٥ 

١٩/١٢/١٣٤٩  قانون اجیران دولت اجیران ١٧٨ 
 ١٦ 

١٥/٣/١٣٦٣  ضمیمه شماره دوم قانون اجیران دولت اجیران ٥٥٩ 
 ١٧ 

٢٦/٧/١٣٤٤  ١٨ قانون کنترول نرخها و منع احتکار احتکار ٣٨ 
١٧/٦/١٣٤٦  ١٩ قانون منع احتکار احتکار ٨٧ 

١٤/٢/١٣٦٨  قانون منع احتکار احتکار ٦٩٠ 
 ٢٠ 

٣١/١/١٣٧٤  قانون منع احتکار احتکار ٧٧٣ 
 ٢١ 

١٠/٧/١٤٢١ كارقانون منع احت احتکار ٧٩٤ 
 ٢٢ 

٢٩/١٠/١٣٦٩ قانون احزاب سیاسی احزاب ٧٣٣ 
 ٢٣ 

٢٦/٧/١٣٨٢  ٢٤ قانون احزاب سياسي احزاب ٨١٢ 
٢٣/٨/١٣٨٨   قانون احزاب سیاسی احزاب ٩٩٦ 

٥/٥/١٣٥٤  ٢٥ قانون احصائیه افغانستان احصائیه ٣١٠ 

١٦/٣/١٣٦٠  ٢٦ قانون احصائیه احصائیه ٤٨٣ 
٣٠/٨/١٣٦٣ ئیهقانون احصا احصائیه ٥٧٠   ٢٧ 
٢٢/٧/١٤٢٠  ٢٨ قانون احصائيه امارت اسالمي افغانستان احصائیه ٧٩٢ 
٥/١١/١٣٨٤   قانون احصائیه احصائیه ٨٧٤ 

٢٢/٧/١٤٢٠  ٧٩٠ 
قیمت اخذ 
مصدقهاسناد  
قونسلی در 

 های افغانی

قانون اخذ قيمت اسناد مصدقه در نماينده 
گي هاي سياسي و قونسلي امارت اسالمي 

 افغانستان در خارج
 

٢٩ 

٦/٤/١٣٨٤  
اداره امور  ٨٥٦ 

 مالی
 قانون اداره امور مالي و مصارف عامه

 ٣٠ 

٢٨/٩/١٣٤٣  ١٧ 
اداره فتوی و 

 تقنین
 قانون اداره فتوی و تقنین

 
٣١ 

١/٤/١٣٦٤ قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره  اداره محلی ٥٨٤  ٣٢ 
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١٠٠ 

دولتی
 

١٥/٧/١٣٧٠ قانون اداره محلی اداره محلی ٧٥٣ 
 ٣٣ 

٢٢/٧/١٤٢٠ یقانون اداره محل اداره محلی ٧٩٠   ٣٤ 

١٥/٨/١٣٥٥  ٣٥ قانون ادویه جنریک ادویه ٣٤٩ 

١٥/٥/١٣٦١  ٣٦ قانون ادویه جنریک ادویه ٥١٣ 

٥/١٢/١٣٨٥  
 قانون ادويه ادویه ٩١٦ 

 ٣٧ 

٢٩/٨/١٣٨٧  
قانون ادویه ادویه ٩٦٣ 

 ٣٨ 

٣٠/٩/١٣٦٧ قانون گروه های دفاع خودی اربکی ها ٦٨٠ 
 ٣٩ 

١٥/٣/١٣٦٢  ٤٠ قانون آرشیف ملی آرشیف ملی ٥٣٣ 

١٧/٥/١٣٥٠  قانون ازدواج ازدواج ١٩٠ 
 ٤١ 

١١/٧/١٣٤٣  قانون اساسی جدید اساسی ١٢ 
١٣٠٩ملغی نمودن قانون اساسی   

٤٢ 

١٥/١/١٣٥٦  ٤٣ قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان اساسی ٣٦٠ 

٢٠/١٠/١٣٦٧  ٤٤ قانون شورای قانون اساسی اساسی ٦٨٢ 
٨/٢/١٤٢٢  

 ٤٥ قانون شوراي قانون اساسي اساسی ٧٩١ 

٨/١١/١٣٨٢  ٤٦ قانون اساسي افغانستان اساسی ٨١٨ 

٣١/٦/١٣٥٤ قانون استمالک زمین های پروژه خوشحال  استمالک ٣١٤ 
 ٤٧ خان مینه

١٥/٢/١٣٥٨  استمالک ٤٢٦ 
قانون استمالک و فروش زمین پروژه های 

ن تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پال
١٣٥٧ 

٤٨ 

٣٠/٨/١٣٥٨  استمالک ٤٣٩ 
ضمیمه شماره یک قانون استمالک و 

فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل 
١٣٥٧باساس ماسترپالن   

٤٩ 
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١٠١ 

١٠/٤/١٣٦٦  ٥٠ قانون استمالک زمین استمالک ٦٣٩ 

١٠/٧/١٤٢١  ٥١ قانون استمالك زمين استمالک ٧٩٤ 

١٥/٨/١٣٦٢ پالن گذاری و  قانون وضع استهالک ، استهالک ٥٤٣ 
 ٥٢ استفاده از ذخیره استهالک دراقتصاد ملی

١٥/٥/١٣٥٤ اصالحات  ٣١١ 
 ٥٣ قانون اصالحات اراضی ارضی

٢/١١/١٣٥٥ اصالحات  ٣٥٤ 
قانون اصالحات ارضی ١ضمیمه شماره  ارضی  ٥٤ 

١٦/١٢/١٣٤٢  ١ 
اصول 

محاکمات 
 تجارتی

 ٥٥ قانون اصول محاکمات تجارتی

٣١/٥/١٣٦٩  ٧٢٢ 
اصول 

کمات محا
 مدنی

 ٥٦ قانون اصول محاکمات مدنی

٣/١/١٣٨٤  قانون رسيدگي به تخلفات اطفال اطفال ٨٤٦ 
 ٥٧ 

٢٥/١٠/١٣٨٧  ٥٨ قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال اطفال ٩٦٩ 

٣٠/١١/١٣٦٠  ٥٠٢ 
 

 اکادمی 
 علوم

 ٥٩ قانون اکادمی علوم

٣١/١/١٣٦٤.  

 
 اکادمی  ٥٨٠

 علوم

علوم در ضمیمه شماره یک قانون اکادمی 
موضوع محاسبه معاش کادر علمی در 

 حقوق تقاعد
٦٠ 

٣١/٣/١٣٨٧  اکادمی  ٩٤٩ 
 علوم

قانون اکادمی علوم جمهوری اسالمی 
 ٦١ افغانستان

١٥/٩/١٣٥٨  

 
 حقوق و ٤٤٠

 امتیازات
قانون حقوق و امتیازات شهدای انقالب 

 ٦٢ ثور

١٥/٤/١٣٦٠  حقوق و ٤٨٥ 
 امتیازات

ای کدر قانون حقوق و امتیازات اعض
علمی انستیتوت امور قانون گذاری و 

 تحقیقات علمی حقوقی
٦٣ 

٣١/٤/١٣٦١  حقوق و ٥١٢ 
 امتیازات

قانون حقوق و امتیازات مجروحین ، 
 ٦٤ معلولین و بازماندگان شهدای انقالب ثور
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١٠٢ 

 
١٥/١٠/١٣٦٦  

 
 حقوق و ٦٥٦

 امتیازات

قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر 
ها و پوهنی های علمی پوهنتنونها ، اکادمی

 قوای مسلح
٦٥ 

١٤/٢/١٣٦٨  

 
 حقوق و ٦٩٠

 امتیازات

قانون حقوق و امتیازات قوماندانان مخالف 
داخلی که به مشی مصالحه ملی می 

 پیوندند
٦٦ 

١٥/٨/١٣٧٠  حقوق و ٧٥٥ 
 امتیازات

قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر 
علمی ، موسسات تربیه معلم و مدارس 

 عالی تعلیمات اسالمی
٦٧ 

٣١/٦/١٣٧٣  حقوق و ٧٦٨ 
 امتیازات

ضمیمه شماره سوم قانون حقوق و 
امتیازات مجروحین و معلولین ، مفقودین و 

 بازمانده گان شهدا
 

٦٨ 

٢٤/٥/١٤٢٠  
 حقوق و ٧٨٧ 

 امتیازات

قانون حقوق و امتیازات کادر علمی 
ریاست عمومی امور قانونگذاری و 

 تحقیقات علمی حقوقی
 

٦٩ 

٢٢/٦/١٤٢٠  
 حقوق و ٧٨٩ 

 امتیازات

ازات مجروحین ، یقانون حقوق و امت
معلولین ، مفقودین و بازماندگان شهدای 

انقالب اسالمی و سایر اتباع امارت 
 اسالمی افغانستان

٧٠ 

٢٩/١/١٤٢٢  
 حقوق و ٧٩٦ 

 امتیازات

قانون حقوق و امتيازات عضاي كادر 
علمي موسسات تربيه اسناد و مدارس عالي 

 تعليمات اسالمي
٧١ 

١٨/٤/١٣٦٤  

 
٥٨٦ 

انتخابات 
جرگه های 
 محلی

قانون انتخابات جرگه های محلی 
نمایندگان مردم) شوراها(  ٧٢ 

٢٥/٢/١٣٦٨ انتخابات لویه  ٦٩١ 
 جرگه

 ٧٣ قانون انتخابات لویه جرگه

١٠/٣/١٣٨٣  
 ٧٤ قانون انتخابات انتخابات ٨٢٩ 

١٠/٢/١٣٨٤  ٧٥ قانون انتخابات انتخابات ٨٥٠ 
١٠/١٢/١٣٨٨   قانون انتخابات انتخابات ١٠١٢ 
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١٠٣ 

٣٠/٩/١٣٨٢ انتخابات  ٨١٤ 
 شاروالیها

 ٧٧ قانون انتخابات شارواليها

٢١/٢/١٣٤٤  ٢٥ 
انتخابات 
 شوری

 ٧٩ قانون انتخابات شوری

٢١/٢/١٣٤٤  
فو٢٥

 العاده

انتخابات 
 شوری

جدول (  ضمیمه قانون انتخابات شوری
)سهمیه انتخابی والیات   

 
٨٠ 

٢٣/٢/١٣٤٤  ٢٥ 
 ضمیمه

انتخابات 
 شوری

تعدیل (  ضمیمه قانون انتخابات شوری
)بعضی مواعید مندرج قانون مذکور    

٥/٤/١٣٤٤  ٢٩ 
انتخابات 
 شوری

تعدیل ، (  ضمیمه قانون انتخابات شوری
حذف و ایزاد برخی مواد آن 

( 
٨١ 

٦/٤/١٣٤٤ انتخابات  ٣٠ 
 شوری

تکرار قانون ( قانون انتخابات  شوری 
منتشره انتخابات شوری 

)٢٥جریده رسمی شماره   
٨٢ 

٦/٤/١٣٤٤  ٣٠ 
انتخابات 
 شوری

ضمیمه قانون انتخابات شوری راجع به 
 تعدیل بعضی مواعید مندرج قانون مذکور

٢٥تکرار شماره   
٨٣ 

٥/٥/١٣٨٨  
 ٨٤ قانون احوאل شخصیه اهل تشیع اهل تشیع ٩٨٨ 

٣١/٥/١٣٥٠  قانون بانکهای صنعتی افغانستان بانکها ١٩١ 
 ٨٥ 

٣١/٤/١٣٥٤  قانون پول و بانکداری افغانستان بانکها ٣٠٩ 
 ٨٦ 

١٥/٥/١٣٥٦  بانکها ٣٧٠ 
ضمیمه شماره یک قانون پول و بانکداری 
افغانستان راجع به الغای قانون بانکهای 

 صنعتی
٨٧ 

١٦/٨/١٣٧٣  
قانون پول و بانکداری دولت اسالمی  بانکها ٧٧٠ 

 ٨٨ افغانستان

٣٠/١١/١٣٨٢  
انون د افغانستان بانكق بانکها ٨١٩   ٨٩ 

٣٠/١١/١٣٨٢  
 قانون بانكداري فصل اول احكام عمومي بانکها ٨١٩ 

 ٩٠ 
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١٠٤ 

٣٠/٨/١٣٦٢  ٩١ قانون بودجه دولت بودجه ٥٤٤ 

٢٦/٧/١٣٥٧  بیرق ٤٠٩ 
 ونشان دولتی

قانون بیرق جمهوری د موکراتیک 
 ٩٢ افغانستان

٣٠/١٠/١٣٦٧  بیرق ٦٨٣ 
لتیقانون بیرق و نشان دو ونشان دولتی  ٩٣ 

  قانون بیرق و نشان امارت اسالمی بیرق ٧٩١ ١٣٨٥

٣٠/٩/١٣٥٣  ٩٤ قانون بیمه بیمه ٢٨٩ 

١٦/٤/١٣٥٨  ٩٥ قانون بیمه ملی افغان بیمه ٤٣٠ 

٣١/٣/١٣٦٨  ٩٦ قانون بیمه بیمه ٦٩٤ 

١/٥/١٣٨٧  ٩٧ قانون بیمه بیمه ٩٥٤ 

٢٥/٦/١٣٥٩  ٩٨ قانون پاسپورت پاسپورت ٤٦١ 

١٥/٩/١٣٥٩ سپورتپا ٤٦٧   ٩٩ ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت 

١٥/٢/١٣٦٠ قانون پاسپورت ٥ضمیمه شماره  پاسپورت ٤٨١   ١٠٠ 

١٦/٥/١٣٦٧  ١٠١ قانون پاسپورت پاسپورت ٦٧١ 
٢٢/٧/١٤٢٠  ١٠٢ قانون پاسپورت پاسپورت ٧٩١ 
١٥/١١/١٣٥٢  ١٠٣ قانون پست پست ٢٦٤ 
١٥/١٢/١٣٥١  ١٠٤ قانون پولیس پولیس ٢٣١ 

٢٨/٧/١٣٥٢ قانون استخدام ، ترفیع و تقاعد پولیس و  پولیس ٢٥٣ 
 ١٠٥ ژاندارم

٢٩/١٠/١٣٥٢  ١٠٦ قانون پولیس و ژاندارم پولیس ٢٦٢ 

١٥/١١/١٣٥٤  ١٠٧ قانون تأدیب پولیس پولیس ٣٢٤ 

٣٠/٥/١٣٥٩ ضمیمه شماره یک قانون استخدام ترفیع و  پولیس ٤٥٩ 
ارندویتقاعد   ١٠٨ 

١٥/١٠/١٣٦٥ انون ارندویق پولیس ٦٢٣   ١٠٩ 
٢٢/٧/١٤٢٠  ١١٠ قانون پوليس امارت اسالمي افغانستان پولیس ٧٩١ 
٣١/٦/١٣٨٤  

 ١١١ قانون پوليس پولیس ٨٦٢ 

ACKU



 ...مکمل قوانین وضمایم  فهرست  ----------------------------------- قضاء   

١٠٥ 

٣١/٦/١٣٤٧  ١١٢ قانون پوهنتون ها پوهنتون ها ١١٣ 
١٥/٢/١٣٦٥  ١١٣ قانون تابعیت تابعیت ٦٠٦ 
٢٩/١٢/١٣٧٠   قانون تابعیت تابعیت ٧٦٤ 
٢٦/٣/١٤٢١ عیتتاب ٧٩٢   ١١٤ قانون تابعيت امارت اسالمي افغانستان 

٢١/٩/١٣٣٤  
قبل از 
تاسیس 
جریده 
 رسمی

یا اصولنامه تجارت قانون تجارت تجارت  ١١٥ 

١٠/١١/١٣٨٥  ١١٦ قانون حكميت تجارت تجارت ٩١٣ 
١٠/١١/١٣٨٥  ١١٧ قانون ميانجيگري تجارتي تجارت ٩١٣ 
١٠/١١/١٣٨٥  

 قانون شركت هاي تضامني تجارت ٩١٣ 
 ١١٨ 

١٠/١١/١٣٨٥  
قانون شركت هاي سهامي محدود  تجارت ٩١٣ 

 ١١٩ المسوليت

٥/١١/١٣٨٧  ١٢٠ قانون اسناد قابل معامله تجارت ٩٧١ 

٢٩/٩/١٣٥٨ تحصیل  ٤٤١ 
 ١٢١ قانون تحصیل باقیات باقیات

١٥/٦/١٣٦٦ تحصیل  ٦٤٦ 
 حقوق

 قانون طرز تحصیل حقوق
 ١٢٢ 

تحصیل  ٧٨٤ ١٣٧٦
 حقوق

ل حقوق امارت اسالمی قانون طرز تحصی
 ١٢٣ افغانستان

هـ ق ٢٢/٤/١٤٢٠ تحصیل  ٧٨٦ 
 حقوق

 ١٢٤ قانون طرز تحصیل حقوق

٣/٨/١٣٨٤  ١٢٥ قانون تداركات تدارکات ٨٦٥ 
٨/٥/١٣٨٧  ١٢٦ قانون تدارکات تدارکات ٩٥٧ 
٨/٥/١٣٨٧  

  ضمیمه قانون تدارکات تدارکات ٩٥٧ 

٢٩/١٠/١٣٥٢  ١٢٧ قانون ترافیک جاده ترافیک ٢٦١ 

٣١/٣/١٣٦٠  ١٢٨ قانون ترافیک جاده ترافیک ٤٨٤ 

١٥/١١/١٣٥٦ قانون ترانسپورت و ترانزیت بین المللی  ترانسپورت ٣٨٩ 
 ١٢٩ جاده در افغانستان

٣١/٣/١٣٥٨ قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط  ترانسپورت ٤٢٩ 
 ١٣٠ ترانسپورتی زمینی
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١٠٦ 

١٥/٢/١٣٥٩ نظیم سیر و ضمیمه شماره یک قانون ت ترانسپورت ٤٥٢ 
 ١٣١ فعالیت ترانسپورتی زمینی

٣٠/٧/١٣٨٣  ١٣٢ قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم تروریزم ٨٣٩ 
٢٥/٤/١٣٨٧  ١٣٣ قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی تروریزم ٩٥٢ 

١٠/١/١٣٧٠ تشکیل  ٧٣٨ 
 ارنوالی

قانون تشکیل و صالحیت ارنوالی 
 افغانستان

١٣٤

تشکیل  ٧٨٥ ١٣٧٦
لیارنوا  

امارت ارنوالی قانون تشکیل و صالحیت 
 ١٣٥ اسالمی افغانستان

٣١/٣/١٣٨٤ تشکیل  ٨٥٥ 
 حقوق بشر

قانون تشكيل ، وظايف و صالحيت هيا 
 ١٣٦ كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

١٦/١٢/١٣٤٢  ١ 
تشکیل 

کمیته دعاوی 
 علیه مامورین

قانون تشکیل کمیته تحقیق شکایات و 
قضائی دعاوی علیه مامورین  

١٣٧ 

١٩/١٠/١٣٤٣  ١٨ 
تشکیل 
 محاکم

 قانون تشکیالت و صالحیتهای قضائی
 

١٣٨ 

١٧/١١/١٣٤٣  ١٩ 
تشکیل 
 محاکم

ضمیمه قانون تشکیالت و صالحیت 
 ١٣٩ قضائی

١٥/٧/١٣٤٦ تشکیل  ٨٩ 
 محاکم

قانون تشکیالت و صالحیت قضائی شاهی 
 ١٤٠ افغانستان

١٥/٨/١٣٤٧ تشکیل  ١١٧ 
 محاکم

الحیت و تشکیالت ضمیمه قانون ص
 ١٤١ قضائی

١٥/١٢/١٣٥١ تشکیل  ٢٣١ 
 محاکم

ضمیمه قانون تشکیالت و صالحیت 
 ١٤٢ قضائی

٢٨/٧/١٣٥٢ تشکیل  ٢٥٣ 
 محاکم

نون تشکیالت و قا ٢٣ضمیمه ماده 
 ١٤٣  افغانستان صالحیت قضائی دولت

١٥/١/١٣٦٠ تشکیل  ٤٧٩ 
 ١٤٤ قانون تشکیالت و صالحیت محاکم محاکم

١٥/٧/١٣٦٧ تشکیل  ٦٧٥ 
 ١٤٥ قانون تشکیالت و صالحیت محاکم محاکم

١١/١/١٣٧٠ تشکیل  ٧٣٩ 
 محاکم

قانون تشکیل و صالحیت محاکم 
 ١٤٦ افغانستان

٣١/٢/١٣٨٤ تشکیل  ٨٥١  قانون تشكيالت و صالحيت محاكم قوه  ١٤٧ 
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١٠٧ 

 قضائيه جمهوري اسالمي افغانستان محاکم
تشکیالت   قبل از جریده رسمی

کیالت اداره محلیقانون تش اداره محلی   

٢٠/٧/١٣٤٤ تشکیالت  ٣٧ 
 ١٤٨ قانون تشکیالت اساسی اساسی

١٥/١٢/١٣٥١ تشکیالت  ٢٣١ 
 ١٤٩ ضمیمه قانون تشکیالت اساسی اساسی

٣١/٢/١٣٥٩ تشکیالت  ٤٥٣ 
 اساسی

قانون اصول عمده تشکیل و وظایف 
 ١٥٠ وزارت های افغانستان

٨/٢/١٤٢٢  
تشکیالت  ٧٩١ 

 اساسی
ه تشكيل و وظايف اداري قانون اصول عمد

 ١٥١ وزارت خانه هاي امارت اسالمي افغانستان

١٥/٥/١٣٥٣  ١٥٢ قانون تصدی تصدی ٢٧٩ 

٣٠/٤/١٣٥٦  ١٥٣ قانون تصدیهای دولت تصدی ٣٦٩ 

٣٠/٥/١٣٥٩  ١٥٤ قانون تصدیهای دولت تصدی ٤٥٩ 
٣١/٢/١٣٧٠  ١٥٥ قانون تصدی های دولت تصدی ٧٤٣ 

١٠/٨/١٣٨٣ نون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي قا تطهیر پول ٨٤٠ 
 ١٥٦ از جرايم

٢٢/١٢/١٣٨١  ١٥٧ قانون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات تظاهرات ٨٠٥ 

١٥/١١/١٣٥٦  تفتیش ٣٨٩ 
 ١٥٨ قانون تفتیش محاسبات محاسبات

١٦/١/١٣٦٥  

 
جرایم   ٦٠٤

 ١٦٠ قانون جرایم عسکری عسکری

٣٠/٧/١٣٦٦  ٦٤٩ 
جرایم امنیت 

داخلی و 
 خارجی

 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
 ١٦١ 

٢٢/١١/١٣٤٨  ١٥٠ 
جزای 

مامورین و 
 امنیت عامه

ضمیمه قانون جزای جرایم مامورین و 
 جرایم علیه امنیت عامه

 
١٦٢ 

١٥/١٢/١٣٥١ جزای   ٢٣١ 
 رشوت

 قانون تعقیب و مجازات رشوت
 ١٦٣ 

١٥/٧/١٣٥٥  جزاء ٣٤٧ 
مشتمل بر کتاب و  ٢قانون جزاء به داخل 

ماده میباشد ٥٢٣باب و  ٨  ١٦٤ 
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١٠٨ 

٣٠/١١/١٣٥٦  ١٦٥ ضمیمه نمبر یک قانون جزاء جزاء ٣٩١ 

١٥/٦/١٣٥٩ جزای جرایم  ٤٦٠ 
 محاربوی

قانون جزای جرایم علیه احضارات 
 ١٦٦ محاربوی قوای مسلح افغانستان

٢٠/٩/١٣٥٩ جزای جرایم  ٤٦٨ 
 محاربوی

ضمیمه شماره یک قانون جزای جرایم علیه 
ضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری اح

 افغانستان
١٦٧ 

٢٠/١١/١٣٨٤ جزای  ٨٧٦ 
 ١٦٨ قانون جزاي عسكري عسکری

١٠/٢/١٣٨٧  
جزای  ٩٤٤ 

 ١٦٩ قانون جزای عسکری عسکری

١٧/١٢/١٣٧٠  جزای  ٧٦٣ 
  قانون تحدید حکم اعدام در افغانستان اعدام

١٠/١٢/١٤٢١  جنگالت ٧٩٥ 
غانستانقانون جنگالت امارت اسالمي اف  

 ١٧٠ 

٢٨/٩/١٣٤٣  ارنوالی ١٧ 
شماره چهارم ارنوالی قانون تنظیم امور 

١٣٤٣ 
١٧١ 

١٥/١٢/١٣٤٥ ارنوالیقانون  ارنوالی ٧٣   ١٧٢ 

١٥/٦/١٣٥٨  ارنوالی ٤٣٤ 
قانون ارنوالی اختصاصی د افغانستان د 

)اسا(و ساتونکی اداره   ١٧٣ 

١٦/١/١٣٥٩ ختصاصی انقالبیارنوالی اقانون  ارنوالی ٤٤٩   ١٧٤ 

١٥/٢/١٣٥٩ افغانستانارنوالی قوای مسلح قانون  ارنوالی ٤٥٢   ١٧٥ 

٢٩/١٠/١٣٦٥  ١٧٦ قانون ارنوالی ارنوالی ٦٢٤ 

٣١/٦/١٣٦٧ رنوالیاقانون  ارنوالی ٦٧٤   ١٧٧ 
١٠/١/١٣٧٠   قانون ارنوالی ارنوالی ٧٣٨ 
هـ ق ٢٢/٤/١٤٢٠ رت اسالمی افغانستانقانون ارنوالی اما ارنوالی ٧٨٦   ١٧٨ 

٣٠/١٢/١٣٦٧ حالت  ٦٨٧ 
 ١٧٩ قانون حالت اضطرار اضطرار

١٣/٩/١٣٨٧  ١٨٠ قانون محصول حق العبور حق العبور ٩٦٥ 
١٥/٦/١٣٦١  ١٨١ قانون مبارزه با حوادث حوادث ٥١٥ 
١٦/٦/١٣٧٠  ١٨٢ قانون مبارزه با حوادث در افغانستان حوادث ٧٥٠ 
٨/٢/١٤٢٢ قانون مبارزه عليه حوادث در امارت  حوادث ٧٩٢  ١٨٣ 
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١٠٩ 

 اسالمي افغانستان ١٣٨٥
٢٠/٦/١٣٨٤  

خدمات  ٨٦١ 
 ١٨٤ قانون خدمات ملكي ملکی

١٦/٤/١٣٨٧ خدمات  ٩٥١ 
  قانون خدمات ملکی ملکی

١٠/٥/١٣٨٨ خشونت علیه  ٩٨٩ 
 ١٨٥ قانون منع خشونت علیه زن زن

٣١/٣/١٣٥٨  ١٨٦ قانون درملتونها درملتون ٤٢٩ 

١٥/٥/١٣٦١  ١٨٧ قانون درملتونها درملتون ٥١٣ 

١٦/٣/١٣٥٨ رخصتی  ٤٢٨ 
 ١٨٨ قانون رخصتی والدی والدی

١٥/١/١٣٨٣  ١٨٩ قانون رسانه هاي همگاني رسانه ها ٨٢٤ 
١٥/١٠/١٣٨٤  ١٩٠ قانون رسانه هاي همگاني رسانه ها ٨٧١ 
١٥/٤/١٣٨٨   قانون رسانه های همه گانی رسانه ها ٩٨٦ 

٣٠/٥/١٣٧٤ ی رهنما ٧٨١ 
 ١٩١ قانون رهنمای معامالت معامالت

ق  ٢٢/٤/١٤٢٠ رهنمای  ٧٨٦ 
 ١٩٢ قانون رهنمای معامالت معامالت

٣٠/١١/١٣٦٩ قانون نظر خواهی عمومی و مراجعه به  ریفراندم ٧٣٥ 
 ١٩٣ آراء عامه ریفراندم

١٥/٨/١٣٥٨  ١٩٤ قانون تنظیم امور زمینداری زمینداری ٤٣٨ 

٣٠/١١/١٣٦٢ نون تنظیم امور زمینداریقا زمینداری ٥٥٠   ١٩٥ 

١٥/١١/١٣٦٦  ١٩٦ قانون تنظیم مناسبات ارضی زمینداری ٦٥٨ 

١٠/١٢/١٤٢١ قانون تنظيم امور زمينداري امارت اسالمي  زمینداری ٧٩٥ 
 ١٩٧ افغانستان

١٠/٥/١٣٨٧  ١٩٨ قانون تنظیم امور زمینداری زمینداری ٩٥٨ 

٣٠/١/١٣٦٩ تماعیقانون سازمانهای اج سازمانها ٧١٤   ١٩٩ 

٢٢/١٠/١٣٨١  ٢٠٠ قانون سازمانهاي اجتماعي سازمانها ٨٠٤ 
٣٠/٩/١٣٦٧ سپاهیان  ٦٨٠   ٢٠١ قانون سپاهیان انقالب
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١١٠ 

 انقالب

سرمایه   
 گذاری

قانون سرمایه گذاری مورخ 
)٥/٥/١٣٣٣(   

١٥/١٢/١٣٤٣ سرمایه  ٢١ 
 گذاری

قانون تشویق سرمایه گذاری خصوصی 
  خارجی در افغانستان

١/١٢/١٣٤٥ سرمایه  ٧٢ 
 گذاری

قانون سرمایه گذاری خصوصی خارجی و 
 ٢٠٢ داخلی

١٨/٧/١٣٤٦ سرمایه  ٩٠ 
 گذاری

ضمیمه قانون تشویق سرمایه گذاری 
 ٢٠٣ خصوصی خارجی و داخلی

٣٠/٣/١٣٥٣ سرمایه  ٢٧٥ 
 گذاری

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و 
 ٢٠٤ خارجی

٢٧/١/١٣٦٦  

 
سرمایه  ٦٣٣

 گذاری
ه گذاری خصوصی داخلی و قانون سرمای

 ٢٠٥ خارجی در افغانستان

٣٠/٦/١٣٦٨ سرمایه  ٧٠٠ 
 گذاری

قانون سرمایه گذاری خصوصی برای عمران و 
 آباد ساختن زمین های بکر و بایر دولتی

 
 

٢٠٦ 

١٦/٢/١٣٧٤ سرمایه  ٧٧٤ 
 گذاری

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و 
 ٢٠٧ خارجی دولت اسالمی افغانستان

٨/٢/١٤٢٢  
سرمایه  ٧٩١ 

 گذاری

قانون سرمايه گذاري خصوصي داخلي و 
خارجي امارت اسالمي افغانستان قانون 

 معاشات مقامات عالي امارتي
٢٠٨ 

٢٠/٦/١٣٨١ سرمایه  ٨٠٣ 
 گذاری

قانون سرمايه گذاري خصوصي داخلي و 
 ٢٠٩ خارجي در افغانستان

٣٠/٩/١٣٨٤ سرمایه  ٨٦٩ 
 ٢١٠ قانون سرمايه گذاري خصوصي گذاری

٣١/٣/١٣٤٤  ٢٨ 
و سروی 

احصائیه 
 اراضی

 ٢١١ قانون سروی و احصائیه اراضی

٣١/٦/١٣٥٥  ٣٤٦ 
سروی و 
 احصائیه 

اراضیثبت   
 ٢١٢ قانون سروی ، تصفیه و ثبت اراضی

٣١/٦/١٣٦٧ سروی  ٦٧٤ 
 ٢١٣ قانون سروی کدستر کدستر
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١١١ 

٣١/٣/١٣٨٤  ٢١٤ قانون سالح ناريه ، مهمات و مواد منفلقه سالح ناریه ٨٥٥ 

٣١/٦/١٣٥٤  ٢١٥ قانون سیاحت سیاحت ٣١٤ 

٣١/٤/١٣٥٨   قانون توریزم سیاحت ٤٣١ 
٣١/٥/١٣٦٠  ٢١٦ ضمیمه شماره یک قانون توریزم سیاحت ٤٨٨ 

١٥/١٠/١٣٦٩  ٢١٧ قانون شاروالی ها شاروالی ٧٣٢ 
 

١٠/٧/١٤٢١  ٢١٨ قانون شاروالي ها شاروالی ٧٩٤ 
١٠/١٢/١٤٢١ اي حيات وحشقانون شكار و ابق شکار ٧٩٥   ٢١٩ 

٨/١/١٣٥٨ ی دفاع اشور ٤٢٣ 
 وطن

قانون شورای عالی دفاع وطن در 
 ٢٢٠ جمهوری دموکراتیک افغانستان

٣٠/١٢/١٣٦٧ شورای دفاع  ٦٨٧ 
 وطن

 قانون شورای عالی دفاع از وطن
 ٢٢١ 

٣١/٥/١٣٨٤  ٨٦٠ 
شوراهای 
 ٢٢٢ قانون شوراهاي واليتي والیتی

٣٠/١/١٣٨٦ شوراهای  ٩٢٠ 
 ٢٢٣ قانون شورا های والیتی والیتی

١٤/٧/١٣٦٠ شورای  ٤٩١ 
  قانون شورای وزیران وزیران

٨/٢/١٤٢٢  ٧٩١ 
شورای 
 وزیران

قانون شوراي وزيران امارت اسالمي 
 ٢٢٤ افغانستان

١/١/١٣٥٨ شوری  ٤٢٢ 
 انقالبی

قانون تنظیم و وظایف شورای انقالبی 
دموکراکتیک افغانستان و حکومت و طرز 

ذاریالعمل قانونگ  
٢٢٥ 

١٥/٤/١٣٦٢  صحت  ٥٣٥ 
 ٢٢٦ قانون صحت عامه عامه

٥/١٢/١٣٨٥  
 صحت  ٩١٦ 

 ٢٢٧ قانون صحت عامه عامه

٢١/٩/١٣٨٨  صحت ١٠٠٤ 
  قانون صحت عامه عامه

٣١/٥/١٣٦١  ٢٢٨ قانون اخذ صکوک صکوک ٥١٤ 
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١١٢ 

١٤/٨/١٣٦٠  ٢٢٩ قانون موسسه خدمات طب عدلی طب عدلی ٤٩٣ 

٣٠/١١/١٣٦٩ میمه نمبر یک قانون موسسه خدمات ض طب عدلی ٧٣٥ 
 ٢٣٠ طب عدلی

٥/١٢/١٣٨٥  
 ٢٣١ قانون طب عدلي طب عدلی ٩١٦ 

١٣/٣/١٣٨٧  
 ٢٣٢ قانون طب عدلی طب عدلی ٩٤٧ 

١٥/١٠/١٣٥٦  ٢٣٣ قانون وارسی عرایض عرایض ٣٨٤ 

١٠/١١/١٣٦٥ قانون طرزبررسی پیشنهادات عرایض و  عرایض ٦٢٥ 
 ٢٣٤ شکایات اتباع

١٩/١٢/١٣٤٩  ٢٣٥ قانون علفچر علفچر ١٨٠ 
١٠/١٢/١٤٢١  ٢٣٦ قانون علفچر و مرعي علفچر ٧٩٥ 

١٣/٣/١٣٨٧  ٩٤٧ 
فروش عقار 

به نماینده گی 
 های سیاسی

قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی 
 ٢٣٧ دول خارجی و موسسات بین المللی

٢٠/٧/١٣٨٣  
 فساد اداری ٨٣٨ 

و ارتشاء   
ساد اداريقانون مبارزه عليه ارتشاء و ف  ٢٣٨ 

٨/٥/١٣٨٧  
قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه  فساد اداری ٩٥٧ 

 ٢٣٩ علیه فساد اداری

٣٠/١١/١٣٤٨  ٢٤٠ قانون انسداد قاچاق قاچاق ١٥١ 
٢٢/٧/١٤٢٠  ٢٤١ قانون انسداد قاچاق قاچاق ٧٩٠ 

٢٥/٤/١٣٨٧ قاچاق انسان  ٩٥٢ 
»اختطاف«   

انسانقانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق   ٢٤٢ 

٣١/٦/١٣٦٦ قرانطین  ٦٤٧ 
 ٢٤٣ قانون خدمات قرانطین نباتی نباتات

١٠/١٢/١٤٢١ قرانطین  ٧٩٥ 
 ٢٤٤ قانون خدمات قرانطين نباتي نباتات

٣٠/٩/١٣٤٥ پروژه قانون نشر و فروش اسناد قرضه  قرضه ٦٨ 
 ٢٤٥ عامه

٩/٩/١٣٥٧ قانون اخذ کمک ، قرضه و کریدت  قرضه ٤١٣ 
یک افغانستانجمهوری د موکرات  ٢٤٦ 

٢٨/٩/١٣٤٣  ١٧ 
یقضایا  

دولت   
 ٢٤٧ قانون اداره قضایای حکومت
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١١٣ 

١٥/٧/١٣٤٧ ی قضایا ١١٥   
 دولت

قانون اداره قضایای  ١ضمیمه شماره 
 ٢٤٨ حکومت

٢٨/٧/١٣٥٢  
ی قضایا ٢٥٣   

 دولت
ضمیمه شماره دوم قانون اداره قضایای 

 ٢٤٩ حکومت

٣٠/٩/١٣٦٥ ی قضایا ٦٢٢   
 دولت

ی اختالفات مالی و اداره قانون بررس
  قضایای دولت

ی قضایا ٧٨٤ ١٣٧٦  
 ٢٥٠ قانون قضایای حکومت دولت

هـ ق ٢٢/٤/١٤٢٠ ی قضایا ٧٨٦   
 دولت

قانون قضایای امارت اسالمی افغانستان
 ٢٥١ 

٣٠/١٠/١٣٦٢  ٢٥٢ قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح قوای مسلح ٥٤٨ 

٣٠/١١/١٣٦٦  

 
 قوای مسلح ٦٥٩

ر ذاتی خورد ضابطان مکتبی و قانون امو
 ساتنمنان قوای مسلح

 
 

٢٥٣ 

٣٠/١/١٣٦٩  قوای مسلح ٧١٤ 
ضمیمه و تعدیل در قانون امور ذاتی 

افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی 
١٣٦٢جدی  ٣٠مورخ  ٥٤٨شماره   

٢٥٤ 

٣١/٥/١٣٧٠  قوای مسلح ٧٤٩ 
ضمیمه شماره دو قانون امور ذاتی افسران 

ه جریده رسمی شماره قوای مسلح ، منتشر
٣٠/١٠/١٣٦٢مورخ  ٥٤٨  

٢٥٥ 

٨/٢/١٤٢٢  
 ٧٩٧ 

قیمت گذاری 
و کنترول 

 قیم
 ٢٥٦ قانون قيمت گذاري و نظارت كنترول قيم

/٥/١٣٨٧ قانون حمایت حقوق مؤلف ، مصنف ، هنر  کاپی رایت ٩٥٦ 
)کاپی رایت(مند و محقق   ٢٥٧ 

/٥/١٣٨٧ کاپی رایت  ٩٥٦ 
رع و مکتشفقانون حمایت حقوق مخت مخترع  ٢٥٨ 

١/٦/١٣٦٦  ٢٥٩ قانون کار کار ٦٤٥ 

١٥/٥/١٣٦٨  کار ٦٩٧ 

ضمیمه قانون کار منتشره جریده رسمی 
در باره  ١/٦/١٣٦٦مورخ  ٦٤٥شماره 

فهرست اسناد تقنینی که به اساس قانون 
 کار لغو میگردد

٢٦٠ 

٢٢/٧/١٤٢٠  ٢٦١ قانون كار امارت اسالمي افغانستان کار ٧٩٠ 
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١١٤ 

١٥/١١/١٣٨٥  ٢٦٢ قانون كار کار ٩١٤ 
١٦/٩/١٣٨٧   قانون کار کار ٩٦٦ 

١٥/١/١٣٥٨ کشف و  ٤٢٤ 
 تحقیق جرایم

قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت 
بیق آنطارنوالی بر قانونیت و ت  ٢٦٣ 

١٥/٥/١٣٧٤ کنترول و  ٧٨٠ 
 ٢٦٤ قانون کنترول و تفتیش تفتیش

٨/٢/١٤٢٢ کنترول و  ٧٩١ 
 ٢٦٥ قانون كنترول و تفتيش تفتیش

٢/٩/١٣٥٣  ٢٦٦ قانون کوپراتیف کوپراتیف ٢٨٧ 

قانون کوپراتیف ١ضمیمه شماره  کوپراتیف    ٢٦٧ 

١٥/٥/١٣٥٩ قانون کوپراتیف ٢ضمیمه شماره  کوپراتیف ٤٥٨   ٢٦٨

٢٩/١٢/١٣٦٠  ٢٦٩ قانون کوپراتیف ها کوپراتیف ٥٠٤ 
٣١/٣/١٣٨٧  ٢٧٠ قانون کوپراتیف ها کوپراتیف ٩٤٩ 
٣٠/١٠/١٣٥٢  ٢٧١ قانون گمرکات گمرکات ٢٦٣ 
٣٠/٢/١٣٦١  

 
 ٢٧٢ قانون گمرکات گمرکات ٥٠٨

١٥/١/١٣٨٤  
 ٢٧٣ قانون گمركات گمرکات ٨٤٧ 

١٥/٥/١٣٥٨ لیالم اموאل  ٤٣٢ 
 ادارات دولتی

قانون لیالم اموאل ادارات و تصدیهای 
 ٢٧٤ دولتی

٢٩/٢/١٣٤٤  ٢٥ 
ات مالی  

 برعایدات
 قانون مالیات بر عایدات

 
٢٧٥ 

٣٠/٨/١٣٦٠  

 
ات مالی ٤٩٤  

 برعایدات

ضمیمه شماره دهم قانون مالیات بر 
قانون  ١٩ماده ) م(عایدات ، تعدیل فقره 

٢٩/٢/١٣٤٤مالیات بر عایدات مورخ   
٢٧٦ 

١٥/٣/١٣٥٣ قانون مالیه مواد استهالکی که در  مالیه ٢٧٤ 
 ٢٧٨ افغانستان تولید و فروخته میشود

١٥/٤/١٣٥٥ رقی اراضیقانون مالیه مت مالیه ٣٣٨   ٢٧٩ 

١٥/٨/١٣٥٨  ٢٨٠ قانون مالیه زمین مالیه ٤٣٨ 
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١١٥ 

٣٠/١١/١٣٥٨ ات مالی ٤٤٥   
 برعایدات

قانون مالیات بر عائدات  ٨ضمیمه شماره 
جریده رسمی١٣٤٣ثور  ٢٩منتشره   ٢٨١ 

٣١/٢/١٣٥٩  ٢٨٢ قانون مالیه مواد استهالکی مالیه ٤٥٣ 

١٥/٢/١٣٦٠ ات مالی ٤٨١   
قانون مالیات بر عایدات ٩ضمیمه شماره  برعایدات  ٢٨٣ 

٣٠/١١/١٣٦٠  

 
ات مالی ٥٠٢  

 برعایدات

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر 
تنظیم  ٢٩/٢/١٣٤٤عایدات مورخ 

 مسئولیتها در تاخیر تأدیه مالیات بر عایدات
٢٨٤ 

١٥/٧/١٣٦١  

 
 مالیه ٥١٧

ضمیمه شماره یک قانون مالیه مواد 
و استهالکی مبنی بر تعدیل مواد دهم 
 یازدهم قانون مالیه و مواد استهالکی

٢٨٥ 

٢٩/٧/١٣٦٧ ات مالی ٦٧٦   
 ٢٨٦ قانون مالیه زمین برعایدات

٣٠/٨/١٣٦٨ ات مالی ٧٠٤   
 برعایدات

قانون مالیات بر عایدات  ١٤ضمیه شماره 
منتشره جریده رسمی مورخ 

٢٩/٢/١٣٤٤  
٢٨٧ 

٥/٩/١٣٨٤ ات مالی ٨٦٧   
 ٢٨٨ قانون ماليات بر عايدات برعایدات

٢٨/١٢/١٣٨٧ ات مالی ٩٧٦   
  قانون مالیات بر عایدات برعایدات

 
 قبل از

جریده 
 رسمی

 استخدام
 مامورین

قانون استخدام ترفیع و تقاعد مامورین 
  ملکی

١٧/٦/١٣٤٦  استخدام ٨٧ 
 مامورین

ضمیمه قانون استخدام ترفیع و تقاعد 
 ٢٨٩ مامورین ملکی

١٩/١٢/١٣٤٩ دولتقانون مامورین  مامورین ١٧٨   ٢٩٠ 

١/١٠/١٣٥٠  
 مامورین ١٩٩ 

در : قانون مامورین دولت تصحیح ، نوت 
قانون مامورین دولت بعضی  ١١٧ماده 

 موضوعات تصحیح گردیده است
٢٩١ 

١٢/٣/١٣٥٦  ٢٩٢ قانون مامورین دولت مامورین ٣٦٤ 

٢٢/٤/١٣٥٧ قانون مامورین دولت ٣ضمیمه شماره  مامورین ٤٠٢   ٢٩٣ 

٣١/٣/١٣٥٨ ورینمام ٤٢٩  قانون مامورین دولت در  ٤ضمیمه شماره   ٢٩٤ 
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١١٦ 

 
باره تعادل رتبه های مامورین شرکت یا 

 موسسات دیگر

١٥/٩/١٣٥٩  ٢٩٥ ضمیمه شماره پنجم قانون مامورین دولت مامورین ٤٦٧ 

٣١/٤/١٣٦١  ٢٩٦ ضمیمه شماره ششم قانون مامورین دولت مامورین ٥١٢ 

٣١/٤/١٣٦١ م قانون مامورین دولتضمیمه شماره هفت مامورین ٥١٢   ٢٩٧ 

١٥/٣/١٣٦٣ ٢٩٨ ضمیمه شماره  هشتم قانون مامورین دولت مامورین ٥٥٩ 

  قانون کارمندان دولت   
٢٢/٧/١٤٢٠  ٢٩٩ قانون مامورين امارت اسالمي افغانستان مامورین ٧٩٠ 

١٥/٢/١٣٦٣  تقسیمات ٥٥٧ 
 ٣٠٠ قانون تقسیمات متخصصان جوان متخصصان

١٧/١/١٣٧١  تقسیمات ٧٦٥ 
 متخصصان

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و 
 ٣٠١ تحصیلی ملکی

٢٢/٧/١٤٢٠  تقسیمات ٧٩٢ 
 متخصصان

قانون تقسيمات فارغان موسسات تعليمي و 
 ٣٠٢ تحصيلي ملكي امارت اسالمي افغانستان

٢٨/٩/١٣٤٣  ١٧ 
مجالس 
 ٣٠٣ قانون مجالس اداری والیات اداری

١٥/١٠/١٣٦١  تطبیق حبس ٥٢٣ 
درمحابس   

 ٣٠٤ قانون تطبیق مجازات حبس در محابس

٢٢/٧/١٤٢٠  تطبیق حبس ٧٩٠ 
درمحابس   ٣٠٥ قانون تطبيق مجازات حبس در محابس 

١٠/٣/١٣٨٤  محابس ٨٥٢ 
وتوقیف خانه   

 ٣٠٦ قانون محابس و توقيف خانه ها

١٩/٣/١٣٨٦  
 محابس ٩٢٣ 

  وتوقیف خانه 
 ٣٠٧ قانون محابس و توقیف خانه ها

٣٠/٨/١٣٨٤  
 ٣٠٨ قانون محاکم عسکری افغانستان محاکم عسکری ٨٦٦ 

١٥/١/١٣٦٦  

 
٦٣١ 

محصول 
وثایق و اسناد 

 اداری
 ٣٠٩ قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی

١٠/٧/١٤٢١  
محصول  ٧٩٤ 

خدمات   ٣١٠ قانون محصول خدمات شهري
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١١٧ 

 شهری

٢٠/١٢/١٣٤٥ محصول  ٧٥ 
 میدان هوای

یدانهای قانون محصوالت استفاده از م
هوای تاسیسات و خدمات هوا نوردی 

 ملکی
٣١١ 

١٨/١٠/١٣٥٦ محصول  ٣٨٥ 
 میدان هوای

قانون حق االجرت میدان های هوائی 
  تاسیسات و خدمات هوانوردی ملکی

١٥/٦/١٣٥٨ محکمه  ٤٣٤ 
 ٣١٣ قانون محکمه فوق العاده انقالبی انقالبی

١٦/١/١٣٥٩  

 
محکمه  ٤٤٨

ی انقالبیقانون محکمه اختصاص انقالبی  ٣١٤ 

١٥/٢/١٣٥٩ محاکم قوای  ٤٥٢ 
 ٣١٥ قانون محاکم قوای مسلح افغانستان مسلح

١٥/١٢/١٣٦٥  

 
 محیط  ٦٢٨

 ٣١٦ قانون حفاظت طبیعت زیست

١٠/١٢/١٤٢١  محیط  ٧٩٥ 
 زیست

قانون نگهداري طبيعت
 ٣١٧ 

٥/١١/١٣٨٤  محیط  ٨٧٣ 
 ٣١٨ قانون محيط زيست زیست

٦/١٠/١٣٨٥  محیط  ٩١٢ 
انون محيط زيستق زیست  ٣١٩ 

٢٠/١٢/١٣٤٥  ٣٢٠ قانون تیلفون مخابرات ٧٥ 

١٥/١/١٣٥٥  ٣٢١ قانون دستگاه های بی سیم مخابرات ٣٣٠ 

٣٠/١١/١٣٦٠  ٣٢٢ ضمیمه نمبر یک قانون تیلفون مخابرات ٥٠٢ 
٤/١٢/١٣٨٤  ٣٢٣ قانون تنظيم خدمات مخابراتي مخابرات ٨٧٨ 

١٠/١٠/١٣٥٩ ها ونشانهامدال ٤٧٠   
نشانها و مدالهای جمهوری قانون 

با فرامین  ٣/١٠/١٣٥٩افغانستان مورخ 
 ده گانه

٣٢٤ 

١٥/٦/١٣٦٧ ها ونشانهامدال ٦٧٣   ٣٢٥ قانون نشانها ، مدالها و القاب افتخاری 

٣٠/١١/١٣٦٧ ها ونشانهامدال ٦٨٥   
ضمیمه نمبر یک قانون نشانها ، مدالها و 

 ٣٢٦ القاب افتخاری
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١١٨ 

٣١/٤/١٣٦٨ نهاها ونشامدال ٦٩٦   
ضمیه شماره دوم قانون نشانها ، مدالها و 

 ٣٢٧ القاب افتخاری

٣٠/٨/١٣٦٨ ها ونشانهامدال ٧٠٤   
ضمیمه شماره سوم قانون نشانها ، مدالها 
و القاب افتخاری منتشره جریده رسمی 

١٣٦٧سنبله  ١٥مورخ  ٦٧٣شماره   
٣٢٨ 

١٥/١١/١٣٦٩ ها ونشانهامدال ٧٣٤   
لها و القاب قانون نشانها مدا ٤ضمیمه نمبر 

افتخاری افغانستان منتشره جریده رسمی  
١٥/٦/١٣٦٧مورخ  ٦٧٣شماره   

٣٢٩ 

٨/٢/١٤٢٢ ها ونشانهامدال ٧٩٧   
قانون نشانها و مدאل عالمه ها امارت اسالمي 

 ٣٣٠ افغانستان

١٥/١٠/١٣٥٥  مدنی ٣٥٣ 
 

 قانون مدنی جلد اول باب تمهیدی
) کتاب اول حق ( قانون مدنی جلد دوم 

کتاب دوم عقود ( مدنی جلد سوم قانون 
)معینه   
کتاب سوم حقوق (قانون مدنی جلد چهارم 
)عینی   

٣٣١ 

٣٠/١١/١٣٥٦  ٣٣٢ ضمیمه نمبر یک قانون مدنی مدنی ٣٩١ 

١٥/٤/١٣٦٨  ٦٩٥ 
مرکز 

تحقیقات 
 علوم اسالمی

قانون مرکز تحقیقات پوهنتون تحصیالت و 
 ٣٣٣ تحقیقات علوم اسالمی

١٣/٩/١٣٨٧ ملی  مصالحه ٩٦٥ 
 ، عفو عمومی

قانون مصالحه ملی ، عفو عمومی و ثبات 
 ٣٣٤ ملی

١٧/٦/١٣٤٤  ٣٣٥ قانون مطبوعات مطبوعات ٣٤ 
٢٩/١٠/١٣٦٦  ٣٣٦ قانون مطبوعات مطبوعات ٦٥٧ 
١٦/٧/١٣٧٣  

 ٣٣٧ قانون مطبوعات دولت اسالمی افغانستان مطبوعات ٧٦٩ 

١٨/١٢/١٣٨٠  ٣٣٨ قانون مطبوعات مطبوعات ٨٠٠ 
١٥/١/١٣٧٥  ٣٣٩ قانون معادن افغانستان معادن ٧٨٢ 
٣٠/٤/١٣٨٤  

 ٣٤٠ قانون مواد معدني افغانستان معادن ٨٥٩ 

٢٠/١١/١٣٨٧  
 ٣٤١ قانون معادن معادن ٩٧٢ 

٣١/٦/١٣٤٧  ٣٤٢ قانون معارف معارف ١١٣ 
٢٩/١/١٤٢٢ ٣٤٣ قانون معارف معارف ٧٩٦ 
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١١٩ 

٣/٥/١٣٨٧  ٣٤٤ قانون معارف معارف ٩٥٥ 

٢٩/٧/١٣٦٧  ٦٧٦ 
معاشات 

عالی  مقامات
 دولتی

 ٣٤٥ قانون معاشات مقامات عالی دولتی

٣٠/٨/١٣٦٧  ٦٧٨ 
معاشات 

عالی  مقامات
 دولتی

ضمیمه شماره یک قانون معاشات مقامات 
 عالی دولتی

 
٣٤٦ 

٧٩١ ١٤٢٠ 
معاشات 

عالی  مقامات
 دولتی

قانون معاشات مقامات عالی امارت اسالمی 
  افغانستان

٢٨/١٢/١٣٤٨ هداتمعا ١٥٣   
قانون صدور اعتبار نامه و سند تصویب 
 ٣٤٧ معاهدات و موافقتنامه های بین الدول

٣٠/٩/١٣٦٨ قانون معاهدات بین المللی معاهدات ٧٠٦ 
 ٣٤٨ 

١٥/١١/١٣٧٠ طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین  معلولین ٧٦١ 
 ٣٤٩ و معیوبین

٢٠/١٠/١٣٥٩ مکلفیت  ٤٧٢ 
ی عسکریقانون مکلفیت عموم عسکری  ٣٥٠ 

٣١/٥/١٣٦٦ مکلفیت  ٦٤٤ 
 ٣٥١ قانون مکلفیت عمومی عسکری افغانستان عسکری

١٥/١٢/١٣٦٧ مکلفیت  ٦٨٦ 
 عسکری

قانون طرز سپری نمودن دوره خدمت 
مکلفیت فارغان موسسات تحصیلی و 
 تعلیمی طبی در داخل و خارج کشور

٣٥٢ 

١٥/٩/١٣٦٦  ٦٥٤ 

مکلفیت 
 عسکری

 
 

کلفیت عمومی ضمیمه شماره یک قانون م
عسکری منتشره جریده رسمی شماره  

٦٤٤ 
 

١٥/١/١٣٦٨  

 
مکلفیت  ٦٨٨

 عسکری

ضمیمه شماره دوم قانون مکلفیت عمومی 
عسکری منتشره جریده رسمی شماره 

٣١/٥/١٣٦٦مورخ  ٦٤٤  
٣٥٣ 

١٥/١١/١٣٦٨  

 
مکلفیت  ٧٠٩

 عسکری

قانون مکلفیت عمومی  ٣ضمیمه شماره 
اره عسکری ، منتشره جریده رسمی شم

٣١/٥/١٣٦٦مورخ  ٦٤٤  
٣٥٤ 
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١٢٠ 

١٣٧٠/٧/١ 
مکلفیت  ٧٥٢ 

 ٣٥٥ قانون مکلفیت عمومی عسکری عسکری

١٥/٥/١٣٦٣ قانون مناطق تحت نظم خاص در قلمرو  مناطق خاص ٥٦٣ 
 ٣٥٦ افغانستان

٣١/١/١٣٧٠  ٣٥٧ قانون مبارزه علیه مواد مخدر مواد مخدر ٧٤١ 

٢٢/٧/١٤٢٠ مواد مخدرقانون مبارزه عليه  مواد مخدر ٧٩٠   ٣٥٨ 
١٣/٨/١٣٨٢  ٣٥٩ قانون مبارزه عليه مواد مخدر مواد مخدر ٨١٣ 
١٥/١١/١٣٨٤  ٣٦٠ قانون مبارزه عليه مواد مخدر مواد مخدر ٨٧٥ 
١٥/١١/١٣٨٤  ٣٦١ جداول تصنيف مواد مخدر مواد مخدر ٨٧٥ 

١٥/٢/١٣٥٥  ٣٦٢ قانون موسسات ساختمانی خصوصی موسسات ٣٣٢ 

١٥/٤/١٣٨٤  NGOsقانون موسسات غير دولتي  موسسات ٨٥٧ 
 ٣٦٣ 

١٩/٢/١٣٥٣  قانون نشان دولت جمهوری افغانستان نشان دولت ٢٧١ 
 ٣٦٤ 

٨/٢/١٤٢٢  
دولت نشان ٧٩٧   

 وبیرق

قانون نشان و بيرق امارت اسالمي 
 افغانستان

 
 

٣٦٥ 

٣١/٦/١٣٦٤ نشر و انفاذ  ٥٩١ 
 اسناد تقنینی

قانون طرز نشر و انفاذ اسناد شورای 
، هیئت رئیسه شورای انقالبی و  انقالبی

 شورای وزیران
 

٢٤/٥/١٤٢٠  
نشر و انفاذ  ٧٨٧ 

 اسناد تقنینی
قانون نشر و انفاذ اسناد تقنینی امارت 

 ٣٦٦ اسالمی افغانستان

١٦/١٢/١٣٤٢   قانون جریده رسمی جریده رسمی ١ 
٣١/٦/١٣٥٣  

 قانون د افغانستان د تیلو ملی موسسه نفت وگاز ٢٨٢ 
 ٣٦٧ 

٢٠/١٢/١٣٨٤  
)هايدرو كاربن ها (قانون نفت و گاز  نفت و گاز ٨٨٠   ٣٦٨ 

٢٠/١١/١٣٨٧  
)هایدرو کاربن ها(قانون نفت و گاز  نفت و گاز ٩٧٢   ٣٦٩ 

٢٠/٧/١٣٥٦  ٣٧٠ قانون ثبت احوאل نفوس و احصائیه حیاتی نفوس ٣٧٦ 

١٥/٥/١٣٥٨  ٣٧١ قانون ثبت احوאل نفوس نفوس ٤٣٢ 

ACKU
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٢٢/٧/١٤٢٠ نفوس ٧٩٣  ون ثبت و احوאل نفوسقان  ٣٧٢
١٥/٨/١٣٦١ هوانوردی ٥١٩  ٣٧٣ قانون هوانوردی ملکی
٣١/٤/١٣٨٢  

 ٣٧٤ قانون هوانوردي ملكي هوانوردی ٨٠٩ 

١٥/٥/١٣٦٢ وترنری ٥٣٧  ٣٧٥ قانون خدمات دولتی وترنری
١٠/١٢/١٤٢١ وترنری ٧٩٥  )وترنري(قانون خدمات طب حيواني   ٣٧٦
١٧/١١/١٣٤٣  وکیل  ١٩ 

 ٣٧٧ قانون تنظیم امور مدافعین مدافع

١/١/١٣٥١  
 وکیل  ٢٠٦ 

 ٣٧٨ قانون تنظیم امور وکالی مدافع مدافع

٣٠/١١/١٣٦٥ یالوک ٦٢٧   
مدافع   ٣٧٩ قانون وکالت دفاع 

١٣٧٦ 
یالوک ٧٨٤   

مدافع   
قانون تنظیم امور وکالی مدافع امارت 

 ٣٨٠ اسالمی افغانستان

هـ ق ٢٢/٤/١٤٢٠ یوکال ٧٨٦   
مدافع   

ون تنظیم امور وکالی مدافعقان
 ٣٨١ 

٢٦/٩/١٣٨٦  ٩٣٤ 
یالوک  

مدافع   ٣٨٢ قانون وکالی مدافع 

  

ACKU




