
ACKU



ACKU



 
1 

 

  

  قضاءقضاء  
 
 
 
 

 
 
 
 

 خپرونكي :دخپرونو رياست                       ستره محكمه:  د امتياز خاوند
  

 د لیکنی هیئت
 
 

 "كاموي"بدالملكـعدوكتورقضاوتپوه           قضاوت پوه ضامن علي "بهسودي"   
 يـعتيق اهلل رْوفوه ـقضاوت پ          «عزیز»عزیز ــاندعبدالــپوه   
 وه عبدالباري "غيرت"ـقضاوت پ          «ظـریفی »دوکتور شـیر علی    

 حضرت گل حسامی پوهقضاوت           مولوي محمد صديق "مسلم"ال پقضاوت
 « ژوبل»محمد صدیق 

 

 
 مسئول مدیر: محمد صدیق ژوبل

 دافغانستان داسالمی جمهوریت ستره محکمه :  پته
 1001130_1000032 :تيلفون

    ديزاين او كمپوز: وحيداهلل "اسديار"ديزاين او كمپوز: وحيداهلل "اسديار"
 
 
 

 

 

 

 

ACKU



 
2 

 

 
 
 
 
 

 : درین شماره

 
 3 .......................  .......................................... ستره محکمه  یازمتحدالمـالها

 6 .............. ..................قضاوتپوه یادگار راجیقیدرمورد عقود توث یقانون مدن میمفاه حیتوض
 33 ........ قضاوتمندسید عبدالغفار زبیر................................. رندهیگ تیتعهدات عار
 74 .............. .............................قاضی نثاراحمد ملکزییدراصول فقه اسالم  دیمطلق ومق

 74 ....................................................قضاوتمندصدیقیحالت سكر در قانون و شريعت
 67 .................... قضاوتپو حسامی....................................لپاره انوید افغانستان د قاض

 46 ........... هیم قویم................................قضاوتمند احمد ف اتیآرأ و نظر یبررس
 57 ...................... قاضی دانش.... ........................ یستیترور میجرا انیاز قربان تیحما

 304 ............... ...............................قاری عبدالرحیم عینی  تیحقوق زوج
 337 .................... ابوالتقی.... -ح .............................  حقوق نویمحبس اودمحبوس

 333 ........... قاضی عزیزالرحمن عظیمی.................................یمختصرقواعد فقه خچهیتار
 373 ....................  ....................محمد عثمان ژوبل3333متحدالمالهای خواریفهرست تار
 377 ....................  اداری ........... درراستای اصالح اداره ومبارزه با فسادتهایاز فعال یاجمـال

 
  

 

ACKU



 
 

 
3 

 

 قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه 

  
  هایهایمـالمـالازمتحدالازمتحدال

 ستره محکمه
 12/22/2032مورخ  ۲۶۲۲ الي   ۲۷۶۲متحد المال شماره 

 ء شوراي عالي :داراالنشا
امورخارجه بـاالثر اسـتهداات تعـدادي     معاونيت تصاديق رياست محترم امور قونسلي وزارت

 ي سياسي وقونسلي افغانستان درخارج مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :ازنماينده گي ها
ل نخواهد وکيل خود را عزل نمايد و همچنان هيچ يک از شرايط مندرح ماده کهرگاه مو -2) 

ل کقانون مدني هم واقع نگردد ، اعتباروکالت نامه چگونه است . هکذا در صورتيکه مو 2303
د نساخته باشد ويااز ثبت درمحاکم  ، چگونه ميعادي براي ان پيش دي را قيایعالت نامه مکدر و

مثبت باشد براي تمديد وکالت نامه موجوديـت همـه    بيني شده ميتواند . در صورتي که جواب
موکلين شرط است  ويا اينکه رضائيت همه موکلين را حاصل نموده درموجوديت يکي ازموکلين  

 اارسال عرايض کتبي وکالت مورد نظر قابل تمديد ميباشد .مديد ميباشد ويااينکه بتوکالت قابل 
در صورتيکه وکالت به شکل گروچي ترتيب گردد درمورد عزل وکيل يا فسخ وکالت نامه  -1

در صـورتيکه  ي ازموکلين صورت گرفته ميتوانـد . حضور همه موکلين شرط است يا توسط يک
اشد دوام و اعتباروکالت نامه چطـور  کار وکيل رضائيت نداشته ب مصرف يکي ازموکلين به دوا

 است . 
 يا موجوديت وثيقه حصر وراثت  براي ترتيب وکالت نامه شرط حتمي است .  آ -0
خواسته تا يکي ازاقارب خود را به حيث وکيل تعيين نمايد در برخي موارد محاکم ازموکلين  -4

 درحاليکه درقضاياي مدني همچو شرايط پيش بيني نگرديده است .  
ـ ندراج شماره قباله و حدود اربعه حين ترتيب وا -2 ووقـوف   مکالت نامه حتمي است يابه عل

 (وکيل موکول گردد .
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 قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه 

مقام محترم شوراي عالي تقديم و درجلسـه مـورخ    مطالب مورداستهداء پس ازغور تدقيقي به
 هدايت ذيل صادر گرديد : 2102در زمينه قرار مصوبه  2032ر20ر2

محترم امورخارجه و نظر تدقيقي تحت مداقه قرارگرفت درزمينـه   ) طوري که استهداء وزارت
 يل هدايت صادر و ابراز نظر ميگردد :ذحسب 

هرگاه وکالت خط مطابق احکام مندرجه قانون مدني ترتيب شده باشـد وکالـت صـرف     -2
 قانون مذکور منتهي ميگردد که حاالت ذيل راحايز ميگردد : 303دراحوال مندرج ماده 

 ن صورت گرفته .  آعملي که وکالت در درحالت اتمام -
درحالت انتهاي مدت معينه وکالت که مراد ازمدت معينه همان مدتيست که از طرف موکل به  -

 منظور اجراي وکالت تعيين ميگردد . 
 درحالت وفات وکيل يا موکل . -
 درحالت زوال اهليت وکيل يا موکل که در قانون و احکام فقه روشن است . -

ن الـي اتمـام   آظهور يکي ازحاالت فوق وکالت مدار اعتبار بوده به تمديـد  بناء درحال عدم 
 عمليکه وکالت دران صورت گرفته ضرورتي محسوس نبوده اعتبار آن ثابت است .

در صورتي که وکيل از طرف تعدادي ازموکلين مقرر شده باشد وبعدًا يکي ازآنها وکيـل را   -1
دست ميدهد ولي وکالت درمورد سايرين معتبـر   عزل نمايد وکالت د رمورد وي اعتبارخود رااز

 ميباشد  وي ميتواند باوکيل سايرين اجراات ويا براي خود وکيل ديگري تعيين نمايد . 
بخاطر شناخت و تثبيت ورثه مورث ترتيب حصر وراثت قبل از ترتيب وثيقه وکالـت تاحـد    -0

متوفي ضمن شهادت امکان ضرور است ولي درحين ساختار وکالت درحوزه قضايي محل وفات 
شهود معرفت که به لفظ اشهد باهلل تعالي صورت گيرد نيز موزون ميباشد چه شهادت بـه لفـظ   
اشهد باهلل قوي تر از اخبار مقرين دروثيقه حصر وراثت ميباشد ولي تحقيق از محل زيست راجع 

امـر  به تثبيت ورثه شرعيه منحصره مستحق االرث متوفا و باموجوديت مستحق وصيت واجبـه  
 ضرورت ميباشد .

درمحاکميکه به دعاوي اشخاص رسيده گي مينمايند هرگاه شخص مستقيمًا دعوي ويادفـا    -4
نمايد ميتواند وکيل مدافع داراي جواز وکالت  رامقرر نمايد واگر ميخواهنـد يکـي از اقـارب    

ر وکالي قانون تنظيم امو 04خويش را به حيث وکيل به دعوي يا دفا  مقررنمايد به تعميل ماده 
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 قضاء ازمتحدالمالهای ستره محکمه 

مدافع يکي ازخويشاوندان ذيل ويا شرکاي خود هارا ضمن وثيقه وکالت به حيث و کيل مقـرر  
کرده ميتواند : پدر ، پدرکالن تادرجه سوم ، اوالد صلبي ، مادرتادرجـه سـوم ، بـرادرزاده ،    

وم د هاي صلبي شان تادرجه دخواهر، خواهرزاده ، زوج ، زوجه  ،عم و عمه ، خاله ، ماما و اوال
، خسربره و خشو ياشرکاء در قضيه  دعوي راکه وکالت خط مذکور درقضاياي حقوقي و خسر

و بخش حق العبدي قضاياي جزايي ضمن وثيقه شرعي ترتيب ميگردد ، در ساير مـوارد غيـر از   
 دعوي هر شخص وکيل مقرر شده ميتواند .

تيار داشـته باشـد   ود را در اخدر صورتيکه موکل حين ترتيب و کالت خط اسناد ملکيت خ -2
، تاريخ و محل صدور سند درمتن وکالت داخل ميگردد  و هرگاه نزد موکل درحين ترتيـب  نمبر

و کالت سند وجود نداشته باشد موضو  را موکل مشخص ميسازد در صورتيکه وکيل عالم بـه  
موضو  و اسناد مربوط باشد درمتن وکالت از طرف موکل تحرير ميگردد که وکيل برموضـو   

لت اسناد ومشخصات آن عالم وواقف ميباشد باالثر محاکم و ادارات مکلفند وکالت راقبول وکا
حـدود اربعـه    خ و محل صدورسند وتاريآن عمل نماينددرين حال درج نمبر، و برحسب مفاهيم

 .رور نيست تادرمتن وکالت درج گرددوساير مشخصات ملکيت ض
 ضرورت احساس نميشود . در صورتيکه وکيل برحال باشد براي تمديد وکالت  -3
هرگاه وکالت به منظور بيع عقار باشد و سند نزدموکل نبوده ومفقود گرديده باشد موکـل   -7

 دروکالت خط صالحيت اخذ مثني وثيقه مطلوب رانيز درج وکالت نمايد .
وا گراصل سند وجود دارد ولي کنده سند موکل باثر حوادث از بين رفته باشد برموکل الزم  -8

يوان مدني مربـوط درج وکالـت   براي وکيل صالحيت رسيده گي به سند رادرداست درمورد 
 .نمايد

در صورتيکه وکالت به منظور امورترکه اموال شخصي که درخارج وفات نموده ترتيب شده  -3
 (محکمه افغانستان ارائه بدارد . باشد وکيل سرتفيکيت وفات متوفا درخارجرا باخود به

ستره محکمه به وزارت محترم امورخارجه و تمام محـا کـم    متن مصوبه فوق مقام شوراي عالي
استيناف واليات متحد المااًل اخبار شد تا به مقصد همگوني اجراات درمحاکم و نماينده گي هاي 

 سياسي افغانستان درخارج به تعميم ان اقدام نمايند .
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 قضاء توضیح مفاهیم قانون مدنی 

 
 

 پژوهش ونگارش:
 قضاوتپوه یادگارراجی

 

  ورد عقود توثیقورد عقود توثیقتوضیح مفاهیم قانون مدنی درمتوضیح مفاهیم قانون مدنی درم
 باارائه مثالهای عملی 

 :5661مادۀ 
عقود توثيق عبارت از عقوديست که دين را تحکيم می بخشد و آن عبارت است از کفالت، 

 حواله و رهن.
 تشريح:

: عقود جمع عقد است، عقد الزام متعاقدين و تعهدآنها برامريست كه در واقع عبارت از 2
 ارتباط ايجاب باقبول ميباشد.

 توثيق مصدر فعل وثق يو ثق بوده عبارت از شي ثابت و قوي و تحكيم و قابل اعتماد است:: 1
: بعباره ديگر: عقود توثيق عبارت از عقود يست كه دين را تحكيم مي بخشد و اين استحکام 0

دين باالي مديون در عقود كفالت، حواله و رهن بوجود آمده و دائين اطمينان حاصل مي نمايد 
باالي مديون باثر اخذ كفالت، يا حواله و يارهن مستحكم گرديده احتمال عدم حصول  كه دين او

 آن از بين ميرود.
  تبصره: بحث هر یک از عقود كفالت، حواله و رهن علي الترتيب در اين قانون ذكر شده است

 که قرارذیل قابل مالحظه می باشد.
 فصل اول :کفالت 

 قسمت اول:ارکان کفالت
 :5666مادۀ 
 فالت عبارت است از انضمام ذمه کفيل به ذمه اصيل در مطالبۀ نفس يا دين و يا عين.ک

 توضيح:
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 قضاء توضیح مفاهیم قانون مدنی 

كفاله ضم است لغتًا و يا بعباره ديگر بر عهده گرفتن مسوليت ميباشد جنانچه خداوند متعال  -:2
يعني ذكر يا عليه السالم بر عهده گرفت مسؤليت و « كفلها ذكريا»در قرآن مجيد فرموده است 

 «حضرت مريم را »ضامن تربيه و سرپرستي 
در اصطالح شريعت و قانون كفالت ضم ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه نفس، يادين، يا  -:1

 عين ميباشد.
 تبصره: 
 الف: انضمام ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه نفس چنين است:        

دعوي حقوقي مدعي باالي  مدعي عليه مثاًل : شخصي به  ارتكاب جرم متهم ميباشد و يا موضو  
در محكمه تحت رسيدگي قضائي قرار دارد و براي رسيدگي قضاياي مذكور به احضار متهم و 
يا مدعي عليه ضرورت ديده ميشود، براي اينكه متهم ويا مدعي عليه در محكمه بروز معين جلسه 

مشخص به محكمه حاضر  حاضر شده بتواند از اصيل ضامن احضار مطالبه ميگردد تا در مورد
گردد، كفيل و ضامن احضار متهم و يا مدعي عليه ميشود و تعهدمي نمايد كه متهم و يا مدعي 
عليه را در محكمه بروز جلسه معين احضار مي نمايد، اين تعهد كفيل را انضمام ذمه كفيل به ذمه 

و يا مدعي عليه را به اصيل در مطالبه نفس متهم ويا مدعي عليه گویند، هرگاه كفيل شخص متهم 
 مكان معين و جلسه معين احضار نمود، كفيل از كفالت بري ميگردد.

 ب: انضمام ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه دين چنين ميباشد:        
داين باالي مديون يك مقدار پول دين ثابت و قابل اداء دارد و داين غرض اطمينان و  -مثاًل :

ديون مطالبه كفيل و ضامن را مي نمايد. و شخصي حاضر شده كفيل تحكيم اداي دين خود از م
دين مذكور ميشود و تعهد مي نمايد كه من كفيل اداي دين وی مي باشم، در اينصورت مكفول 

مخير است كه دين خود را از اصيل مطالبه نمايد و يا از كفيل و يا از هردو جمعًا هر « داين» له 
 سه صورت فوق جواز دارد.

 -نضمام ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه عين چنين ارزيا بي ميگردد:ج: ا
طور مثال: مشتري حويلي بايع را خريداري مي نمايد و براي تسليم دهي آن شخصي كفيل و 
ضامن آن ميشود و يا اينكه مستأجر خانه موجر را غرض سكني به اجاره ميگيرد و جهت تسليم 

ACKU



 
 

 
8 

 

 قضاء توضیح مفاهیم قانون مدنی 

ه راهن از مرتهن ضامن ميگيرد كه بعداز اداي دين مرهوند آن شخص كفيل آن ميگردد و يا اينك
 را تسليم نمايد و در مورد شخصي كفيل و ضامن تسليم دهي آن ميشود. 

 :5661مادۀ 
کفالت تنها بايجاب کفيل تا زمانيکه بقبول مطالبه کننده يا نايب وی گرچه فضولی باشد در 

 مجلس عقد مقرون نگردد، صحت ندارد.
 زيرا:

ز جمله عقود است و شرط صحت آن قبول ايجاب كفيل از جانب مطالبه كننده و يا كفالت ا
 نائب وي ميباشد و در غير آن كفالت صحت ندارد.

 :5661مادۀ 
کفالت مريض در مرض موت که مال وی مستغرق به دين باشد، صحيح نيست. اگر دين 

اديۀ دين در ثلث مال باقی مانده موردنظر تمام مال او را در بر نگرفته  باشد  و کفالت بعد از ت
صورت بگيرد ، کفالت صحيح است و اگر کفالت از ثلث باقيمانده مال زيادتر باشد، به اندازه 

 ثلث اعتبار دارد.
 تشريح: 

: تصرف مريضيكه در مرض موت باشد و مالش مستغرق به دين دائين باشد، چون در مال 2
فالت مذكور صحيح نيست. زيرا: او دارائي ندارد مذكور حق اداي دين تعلق گرفته است بناًء ك

 كه ضمانتًا از متروكه مذكور اداي دين صورت گيرد.
: هرگاه دين تمام مال او را در بر نگرفته باشد. بدين معني که دين مذكور مبلغ پنجاه هزار 1

افغاني باشد و مال متروكه معادل مبلغ دوصدهزار افغاني موجود گردد و شخص مريض مرض 
وت از مبلغ پنجاه هزار افغاني دين مديون را ضمانت كرده باشد چون بعداز وضع دين مبلغ م

پنجاه هزار افغاني مبلغ يكصدو پنجاه هزار افغاني مال متروكه باقي مانده است و پول ضمانت 
مبلغ پنجاه هزار افغاني بعداز تاديه دين در ثلث مال باقيمانده صورت گرفته است لهذا كفالت 

 مرض موت صحيح ميباشد. مريض
هرگاه مبلغ ضمانت كفيل مبلغ شصت هزار افغاني باشد در حاليكه مبلغ يك صد و پنجاه  -:0

هزار افغاني بعداز وضح دين مبلغ پنجاه هزار افغاني از جمله دوصدهزارافغاني متروكه باقيمانده 
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ثلث باقيمانده  است و مبلغ ده هزار افغاني از جمله شصت هزار افغاني ضمانت مذكور از
متروكه زياده باشد بناًء كفالت مشخص مريض مرض موت به اندازه مبلغ پنجاه هزار افغاني كه 
ثلث متروكه باقيمانده است اعتبار دارد و مبلغ ده هزار افغاني كه از ثلث متروكه زياد است 

 اعتبار ندارد.
 :5661مادۀ 

م از اينکه دين يا عين و يا نفس همچنان برای صحت کفالت شرط است که موضو  کفالت اع
 معلوم باشد. براصيل الزم بوده و از طرف کفيل تسليمی آن ممکن باشد.

 تشريح:
: براي صحت كفالت كه موضو  آن دين باشد شرط است كه دين معلوم باالي مديون باشد 2 

داء باالي از قبيل مبلغ يك صدهزار افغاني و يا يك هزار دالرامريكائي و غيره و دين ثابت اال
اصيل بوده باشد و شخص كفالت اداي دين مذكور را براي داين از جانب اصيل تعهد نمايد. 
چون اداي مبلغ از طرف كفيل و تسليمي آن از پول شخصي اش براي دائن ممكن است لهذا 

 كفالت دين مذكور از جانب ضامن براي داين از بابت ذمه مديون اصيل جواز دارد.
لت عين شرط است كه عين معلوم و براي اصيل تسليمي آن الزم باشد از : براي صحت كفا1

قبيل يك اسپ مبعيه براي مشتري و تسليم يك خانه قابل سكني  اجاره داده شده از طرف مؤجر 
براي مستأجر و يا تسليم مرهونه براي راهن بعداز فسخ رهن و اداي ثمن آن باالي مرتهن الزم و 

 صيل و يا كفيل ميباشد، لهذا در چنين شرايط كفالت عين صحت دارد مقدور التسليم از جانب ا
همچنان براي صحت كفالت بالنفس شرط است كه احضار مكفول به به مجلس قضاء و يا  -:0

هيئت تحقيق و يا محكمه امكان داشته و اصيل مكلف بحضور به محكمه بوده و در عين حال 
 باشد چنين كفالت بالنفس صحيح است.كفيل قدرت احضار اصيل را در محكمه داشته 

 :5611مادۀ 
کفالت از عينيکه بر اصيل غير خود عين الزم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عينيست که 

 در صورت از بيــن رفتن، اگر قيمتی باشد قيمت آن و اگر مثلی باشد مثل آن الزم ميگردد.
 توضيح:

ACKU



 
 

 
10 

 

 قضاء توضیح مفاهیم قانون مدنی 

شده باشد وكفالت اعيان مضمونه  مثل مال غصب ، مثل كفالت به تسليم مبیعه كه ثمن آن تاديه  
و مال مهر دريد زوج و بدل خلع در يد زوجه و بدل صلح ازدم عمد كه اين ها باالي اصيل 
تسليم عين شان الزم نبوده و در صورت از بين رفتن اگر قيمي باشد قيمت شان  و اگر مثلي 

 ارد.باشد مثل آن الزم ميگردد، در چنين موارد كفالت صحت د
 :5615مادۀ 

کفالت از عينيکه براصيل غير از خود عين الزم نباشد، صحت ندارد و آن عبارت از عين است 
که در حـال موجود بودن واجب التسليم بوده و در صورت از بين رفتن قيمت يا مثل آن الزم 

 نمی گردد.
 توضيح:

د بودن شان واجب مثاًل: مال و ديعت ، مضاربت و شركت ها و عاريت كه در حال موجو
التسليم بوده و در صورت از بين رفتن آنها قيمت و يا مثل آن طور تاوان و جبران خساره باالي    

 وديعت گیرنده ، مضارب ، عاريت گيرنده الزم نميشود بناًء كفالت به امانات جواز ندارد.
 :5611مادۀ 

 کفالت بصورت معجل يا مؤجل يا معلق به شرط مناسب جواز دارد.
 توضيح:

: كفالت بصورت معجل چنين است: مثالًً: شخصي بگويد كه من از دين معجل فالن كس 2
 ضامن هستم، در اينصورت دائين مي تواند آنرا از كفيل في الحال مطالبه نمايد.

كفالت بصورت مؤجل چنين ميباشد: مثاًل : شخصی بگويد كه من از دين مؤجل فالن كس  -:1
 ائين مي تواند دين را از كفيل بعداز ختم مدت آن مطالبه نمايد.ضامن هستم در اينصورت د

كفالت معلق به شرط مناسب چنين است: طور مثال: شخصی بگويد كه اگر فالن شخص  -:0
دين ترا نداد من ضامن اداي آن مي باشم، كفالت منعقد ميگردد، در اينصورت هرگاه در وقت 

ميشود و در غير آن قبل از اينكه از اصيل مطالبه شود،  مطالبه مديون دين را ندهد از كفيل مطالبه
 كفيل مورد مطالبه قرار نميگيرد.
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 :5611مادۀ 
کفالت به امانات مانند وديعت، مـال مـضاربت، شرکت، عاريت و مـال اجـاره شده، در 
نزد اجاره گيرنده صحت ندارد. مگر اينکه کفالت به سبب وجوب ضمان امـوال صورت گرفته 

 .باشد
 :توضيح
 زيرا: 
چون قانونًا باالي و ديعت، مضارب ، شركاء، شركت ها ، عاريت گيرنده و مستأجر         

تسليم اعيان مذكور در صورت موجوديت شان الزم ميشود و در صورت از بين رفتن شان بدون 
بب تثبيت قصور ضمان ندارد، بناًء در همچو موارد كفالت صحت ندارد مگر اينكه كفالت به س

 وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد جواز دارد.
مثاًل : شخصی بگويد كه هرگاه به سبب قصور و ديعت گيرنده ، مضارب ، شركا و عاريت 
گيرنده و مستأجر ضمان الزم گردد من ضامن آنها هستم در اينصورت كفالت به سبب وجوب 

 ضمان قصوري كه باالي اصيل الزم است، صحت دارد.
 :5611مادۀ 

کفالت به مـال اعم از اينکه معلوم باشد يا مجهول صحيح است. همچنان کفالت از دين 
 صحيح و ثابت در ذمه مديون صحيح می باشد.

 توضیح:
مثاًل : اگر شخصي گويد كه من كفيل دين فالن شخص مي باشم كفالت صحيح ميشود  -:2

 گرچه مقدار آن معلوم نباشد.
ه مكفول به مضمون بر اصيل باشد، يعني ايفاء آن  بر اصيل در كفالت بالمال الزم است ك -:1

الزم ميشود بنابران كفالت به ثمن مبيعه و بدل اجاره و ساير ديون صحيحه كه در ذمه مديون 
 واجب االداء ميباشد صحيح مي باشد.

 :5611مادۀ 
 تازمانيکه التزام اصيل صحيح نباشد، کفالت صحيح شمرده نميشود.

 توضيح:
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سليم مبيعه قبل از قبض ثمن باالي بايع الزم نيست، بناًء كفالت به عين مبيعه قبل از چنانچه ت
قبض ثمن صحت ندارد. زيرا: اگر عين مبیعه در دست بايع تلف گردد بيع فسخ ميشود و بايع 

 مضمون آن شناخته نميشود.
 :5616مادۀ 

جه بوده برضايت يا حکم کفالت از دين غير صحيح صحت ندارد، مگر اينکه دين نفقه معینه زو
 محکمه تعيين شده باشد.

 تشريح: 
دين دو نو  است: دين صحيح و دين غير صحيح: دين صحيح آنست كه ساقط نميشود مگر به 
اداي دين از طرف مديون براي داين و يا ابراء داين از مطالبه دين براي مديون: مثاًل : دين ثمن 

 داء و مستقر مي باشد.مبیعه و دين شاير معامالت حقوق ثابت اال
دين غير صحيح مثل دين مكاتب است كه غالم براي آزادي خود يك مقدار پول را براي آزادي 
خود براي موال متقبل ميشود، اما اين دين مكاتب غير مستقر بوده و به سبب عجز مكاتب از 

تب ساقط اداي دين مذكور و يا باثر مطالبه موال بحكم محكمه عقد كتابت فسخ و دين مكا
 ميشود و غالم كماكان غالم موال ميشود.

همچنان نفقه زوجه باالي زوج تا زمانيكه برضائيت طرفين مقدار آن تعيين نشده باشد و يا به 
حكم محكمه اندازه آن معلوم نباشد دين غير صحيح و غير مستقر بوده كفالت از آن جواز ندارد 

ائيت تعيين شده باشد و يا دين نفقه معينه زوجه مگر اينكه دين نفقه معينه زوجه بوده كه برض
بحكم محكمه تعيين شده باشد در اينصورت كفالت مشخص از اداي دين نفقه معينه زوجه 

 صحت دارد.
 :5611مادۀ 

هرگاه دو يا زياده از شرکاء بر شخص ديگری دين داشته باشند، کفالت يکی از شرکاء از حصۀ 
 د.شريک ديگر از دين مشترک صحت ندار

 تشريح:
: هرگاه ضمانت و كفالت يكي از شركاء از دين حصه شريك ديگر در حال شراكت باشد، 2 

اين كفالت ضامنًا لنفسه بوده صحت ندارد. زيرا: در دين مشترك در هر جزء دين شايعًا تمام 
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شركاء مشترك ميباشند، در حاليكه كفالت انضمام ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه دين استكه 
 هر دو نفس مجزاء و مغاير اند.

: هرگاه ضمانت يكی از شركاء به حصه خاصه شريك ديگر طور افراز باشد، اين امر باعث 1
 قسمت دين قبل از قبض ميباشد، درحاليكه قسمت دين مشترك قبل از قبض آن جواز ندارد.

دين مشترك ذمه  زيرا: قسمت عبارت از افراز جنسًا و يا بوصف مميزه می باشد و اين هر دو در
مديون غير متصور است. بناًء كفالت يكي از شركاء از حصه شريك ديگر از دين مشترك 

 صحت ندارد.
 :5611مادۀ 

کفالت وکيل به ثمن آنچه که به مشتری فروخته، کفالت وصی به ثمن آنچه که از مال صغير 
 فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحيح نيست.

 ريح:تش
: اساسًا  کفالت التزام مطالبه ثمن مبيعه است و اين مطالبه ثمن مبیعه راجع ميشود بوكيل، 2

وصي، و ناظر، هرگاه وكيل ، وصي و ناظر كفيل به ثمن آنچه كه به مشتري فروخته براي 
مؤكل، موصي له و موقوف عليه قرار گيرد، پس در اينصورت هرواحد از كفيل ، وصي  و ناظر 

فس خود ها در مطالبه ثمن مبیعه ميشوند و اين جواز ندارد. زيرا: ضامن ، كفيل نفس غير ضامن ن
 است یعني انضمام ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه دين مبياشد كه هر دو نفس هاي مغاير اند.

: ويا بعباره ديگر اينكه: اموال نزد وكيل، وصي و ناظر وقف امانت ميباشد، و وكيل ، وصي، 1
ظر حيثيت امين را دارا بوده و امين بدون تثبيت تقصير ضامن مسول آن نمي باشند بناًء و نا

كفالت وكيل، وصي و ناظر وقف به ثمن مبيعه براي مالك يعني موكل ، موصي له و موقوف عليه 
 صحت ندارد.

 :5611مادۀ 
 باشد.برای ثبوت کفالت شکل تحريری حتمی است، گرچه ثبوت اصل وجيبه به شهادت جايز 

 توضيح:
 و هرگاه شخصی كفيل شخص ديگري براي اداي دين ثابته ضامن ميشود بايد اين تعهد    

كفالت بوثيقه شرعي كه بنام ضمانت خط ياد ميشود با مراجعه به محكمه طور تحريري درج 
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وثيقه گرديده و بعداز طي مراحل قانوني و ثبت كنده به امضاء و مهر هيئت قضائي برسد تابدين 
رتيب ثبوت كفالت بميان آمده در آينده باعث بروز اختالف نگردد گرچه ثبوت وجیبه به ت

 شهادت نیزجایز باشد.
 :5611مادۀ 

هرگاه مديون بدادن کفيل ملزم گردد، مکلف است شخص قادر را بحيث کفيل بدهد، مديون 
 ميتواند بجای کفيل تأمينات عين کافی را در اختيار داين بگذارد.

 تشريح:
طور مثال : مشتري مقدار يكصد سير بادام كاغذي مزاري را از قرار في سير پنجهزار افغاني  :2

بمدت شش ماه طور مؤجل از نزد بايع خريداري نمايد و مديون قبل از حلول مدت مذكور اراده 
سفر ديار ديگر را نمايد، و دائين به قاضي مراجعه وكفيل را طلب نمايد و مديون مجبور به 

 كفيل ملزم و مكلف گردد.اعطاي 
در اينصورت مشتري مديون مكلف است شخصي را كه قادر به ايفاي دين باشد بحيث كفيل 

 بدهد.
: مديون بجاي و عوض كفيل بموافقه دائين مي تواند يك مقدار مال خود را از قبيل طالء و يا 1

 ين به اختيار دائن بگذارد.قالين و غيره که قیمت آنها براي اداي دين دائين كفايت نمايد طور تأم
 :5615مادۀ 

شخصيکه از تعهد ناقص االهليت کفالت نموده وکفالت به سبب نقص اهليت عقد شده باشد، در 
 صورت عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصلی کفيل بتنفيذ تعهد، مکلف ميباشد.

 زيرا: 
و بالغ باشد بناًء كفالت ( مجلة اال حكام: شرط نيست كه مكفول عنه عاقل 313بمالحظه ماده )

 دين مجنون و صبی صحت دارد.
 :5611مادۀ 

کفالت در مقدار زايد از استحقاق داين بر مديون وبشرط دشوار تر از شروط مديون اصلی، 
 جواز ندارد ليکن در مقدار کمتر و بشروط سهلتر مجاز ميباشد.

 توضيح:
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ؤجل شش ماه قرضدار باشد، كفالت : مثاًل: مديون از داين مبلغ يك صدهزار افغاني طور م2
كفيل در مقدار يك صد و پنجاه افغاني زايد از استحقاق دائين بر مديون و بشروط دشوارتر كه 

( اين قانون، زماينكه 2372عبارت از تعجيل اداي دين باشد صحت ندارد. زيرا: بمالحظه ماده )
ه التزام و مكلفيت اصيل التزام اصيل صحيح نباشد كفالت صحيح شمرده نميشود، در حاليك

راجع به اداي دين مبلغ پنجاه هزار افغاني زايد از استحقاق دين دائين بر مديون و آنهم طور 
معجل صحيح نمي باشد. بناًء كفالت در مقدار زايد از استحقاق دائين بر مديون و بشروط 

 دشوارتر از شروط اصلي كه عبارت از تعجيل باشد جواز ندارد.
: مديون از داين مبلغ يك صدهزار افغاني طور معجل قرضدار باشد و كفالت كفيل : طور مثال1

در مقدار پنجاه هزار افغاني به شروط سهلتر كه عبارت از تأ جيل شش ماه باشد در حاليكه طالب 
 )مكفول له ( قبول نمايد، جواز دارد.

 :5611مادۀ 
بعد از مطالبه کفيل بوجود می آيد کفالت شامل ملحقات دين و مصارف مطالبه اولی مصارفيکه 
 ميباشد. مگر اينکه موافقه به خالف آن صورت گرفته باشد.

 تبصره:
: يعني كفيل مكلف است تمام ملحقات شامل دين را كه پول افغاني يا كلدار پاكستاني يا دالر 2

دين امريكائي، معجل است يا مؤجل بدون اقساط و يا مؤجل به اقساط معينه، درمكان پرداخت 
با مصارف انتقال پول دين و مصارف پولي تحريري رسمي اولي كه عبارت از حجت خط شرعي 
و مصارف پولي تحريري رسمي كفالت بوثيقه شرعي ضمانت خط در محكمه است ضمانتًا براي 

 طالب دين ) مكفول له ( عندالمطالبه بپردازد.
آمده و تمام مصارف متذكره تنها : مگر اينكه: موافقه بين دائين و مديون بخالف آن بعمل 1

بدوش مديون ) اصيل ( باشد در آنصورت كفيل مكلف تنها به اداي دين بدون مصارف براي 
دائين ميباشد و يا اينكه موافقه شده باشد كه كفيل دين را خواه معجل باشد يا مؤجل به اقساط 

نصورت، طالب ) مكفول له ( معيين باشد بعداز مرور شش ماه يكدم كفالتًا اداء مي نمايد در اي
 ميتواند بعداز ختم شش ماه تمام دين را از كفيل مطالبه نمايد.
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 قسمت دوم:کفالت نفس
 :5611مادۀ 

موضو  کفالت بنفس را احضار شخصيکه از وی کفالت بعمل آيد تشکيل ميدهد. اگر تسليم 
و به مکفول له حين دادن وی در وقت معین شرط گذاشته شده باشد، کفيل به احضار و تسليم ا

مطالبه او در وقت معین مـکلف ميگردد. در صورتيکه او را در وقت معین احضار نمايد، کفيل 
از کفالت بری الذمه شناخته ميشود. در غير آن محکمه ميتواند وی را بجزای نقدی تهديدی 

 محکوم نمايد مگر اينکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد.
 تشريح:

به احضار نفس متهم جزائي و يا مدعي عليه حقوقي در جلسه قضائي محكمه هرگاه كفيل  -:2
بروز معيين شده باشد ، در صورت احضار متهم و يا مدعي عليه به محكمه در جلسه قضائي بروز 

 معيين كفيل از كفالت بري الذمه شناخته ميشود.
قبلي مكفول را به  هرگاه متهم جزائي و يا مدعي عليه غايب گردد و كفيل طبق موافقه -:1

محكمه احضار كرده نتواند، در اينصورت محكمه با در نظرداشت بعد مسافه رفت و آمد براي 
كفيل مهلت احضار نفس مكفول را ميدهد، ولي بازهم كفيل، مكفول را احضار كرده نتواند و 

ا بجزاي باعث التواي فيصله قضيه جزائي ويا حقوقي گردد، محكمه مي تواند طبق قانون كفيل ر
 ( هدايه آخر بحبس الزم قصير المدت محكوم نمايد.33نقدي تهديدي يا حسب مسله فقهي )

مگر اينكه عجز كفيل از احضار مكفول به نسبت معلوم نبودن مكان بود و باش آن و يا  -:0
ملحق شدن در متن آن بدارحرب تثبيت گردد، در اينصورت كفيل محكوم بجزاي تهديدي 

و بلكه مدعي و يا محكمه مثل حكم مديون مفلس انتظار حاضر شدن آنرا متذكره نميگردد 
 ميكشد.
 :5611مادۀ 

هرگاه شخصيکه از نفس وی کفالت بعمل آمده در جای معلومی غايب بوده ومکفول له احضار 
وی را مطالبه نمايد، کفيل به احضار او مکلف می شود.درين صورت مکفول له ميتواند هنگام 

احضار مکفول از وی کفيل ديگری برای توثيق اخذ نمايد. اگر مکفول غايب رفتن کفيل جهت 
 باشد و کفيل ثابت نمايد که جای او مجهول است، کفيل به احضار مکفول مکلف نمی گردد.
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 زيرا:
در اينصورت براي احضار مكفول مشكلي وجود ندارد و تشويش مكفول له جهت احضار 

ردد. و اگر مکفول غائب بوده وجای اومعلوم نباشد مكفول بگرفتن كفيل ديگري مرفو  ميگ
وکفیل ثابت نماید که جای اومجهول است ، كفيل به احضار مكفول مكلف نمي گردد. و منتظر 

 مي ماند.
 :5616مادۀ 

 کفيل به نفس، با تسليم دادن مکفول يا تاديۀ دين موضو  کفالت بری الذمه ميگردد.
 زيرا:

 مي ماند.محلي براي بقاي كفالت باقي ن
 :5611مادۀ 

کفيل با وفات مکفول بری الذمه شده اما با وفات داين مکفول له بری الذمه نگرديده ورثه او 
 ميتوانند احضار مکفول را از وی مطالبه نمايند.

 توضيح:
: كفيل با وفات مكفول بري الذمه ميشود. زيرا: كفيل از احضار مكفول متوفي عاجز ميگردد 2

حاليكه نسبت موت مكفول حضور از اصيل يعني مكفول به ساقط ميشود پس و عالوه بران در 
 احضار از كفيل بطريق اولي ساقط ميگرددو محلي براي احضار باقي نمي ماند.

: هرگاه داين ) مكفول له ( وفات نمايد كفيل بري الزمه از احضار مكفول ) مديون( را شده 1
 ول را جهت حصول دين ثابته از وي مطالبه نمايد .نمي تواند. و ورثه داين ميتواند احضار مكف

 زيرا: بعداز وفات داين ورثه اوخلف عام و قايم مقام آن قرار ميگردد.
 قسمت سوم:آثار کفالت

 کفيل مبحث اول : آثار کفالت در بين داين و
 :5611مادۀ 

رد رسيدن داين ميتواند دين را در صورتيکه معجل باشد فورًا و در صورتيکه مؤجل باشد بمج
مدت تأجيل از کفيل مطالبه نمايد. اگر دين معلق بشرط يا موکول بزمان آينده باشد، مطالبه از 

 کفيل قبل از تحقق شرط يا رسيدن موعد معین جواز ندارد.
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 زيرا:
كفيل ضمانتًا ادای دين و داين را از طرف مديون تعهد كرده است. بناًء با در نظرداشت شرايط 

 دين را از كفيل مطالبه نمايد. فوق داين ميتواند
 :5611مادۀ 

 با تحقق شرط، تحقق وصف و قيد نيز الزم ميگردد.
 توضيح:

هرگاه در كفالت موجل شرط گذاشته شده باشد، يعني كفيل تعهد نمايد كه اگر مديون بعداز 
ن ختم مدت شش ماه پول دين افغاني را براي داين ندهد من كفيل دين پول افغاني را براي داي

اداء مي نمايم در اينجا با تحقق شرط که ختم شش ماه است تحقق وصف دین که پول افغانی 
است باالی کفیل الزم میگرددوهم تحقق و ثبوت قيد كه عبارت از اينكه اواًل داين پول خود را 
از اصيل )مديون( مطالبه نمايد و اگر مديون بعداز مرور شش ماه پول را ندهد در آنصورت داين 

 ل افغاني را از كفيل مطالبه ميكند.پو
 :5611مادۀ 

هرگاه اشخاص متعدد کفيل يک دين گردند و هريک تمام دين را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه 
کفالت نموده باشند، از هريک تمام دين مطالبه شده می تواند و در صورتيکه دين از طرف يکی 

از ديگری بتمام دين کفيل باشد، تأديه کننده  پرداخته شود ديگران بری الذمه ميشوند. اگر يکی
 می تواند بر هريک به اندازۀ حصۀ او رجو  نمايد.

 تشريح:
مثاًل: اگر شخصی به اداي دين يك هزار افغاني كفيل گردد، بعدًا شخص ديگر متعاقبًا نيز از ين 

دين را نمايد، در مبلغ كفالت نمايد درين حال داين حق دارد از هر كدام كه خواسته باشد مطالبه 
 صورتيكه دين از طرف يكي پرداخته شود ديگر بري الذمه ميشود.

هرگاه كفيل از كفيل ديگری به تمام دين كفالت نماید در اين حال داين از هر كدام كفيالن تمام 
دین )يكهزار افغاني( را مطالبه كرده ميتواند، در اينصورت تاديه كننده مي تواند به كفيل ديگر 

 ( افغاني رجو  نمايد.200)بملغ 
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 :5615مادۀ 
هرگاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعًا در يک عقد کفالت نموده باشند، از هريک به اندازۀ 
حصۀ او از دين اصيل مطالبه شده ميتواند. در صورتيکه هريک منفردًا جميع آنچه را که به ذمه 

 ردًا تمام دين را مطالبه کند.ديگريست تعهد نموده باشد، داين ميتواند از هر يک منف
 مثاًل:

: دين مبلغ چهار هزار افغاني باشد و چهار نفر دين واحد را جمعًا در يك عقد كفالت نموده 2
باشند در اينصورت داين ميتواند مبلغ يك، يك هزار افغاني را بابت حصه هريك كفيل از آنها 

 مطالبه نمايد.
جميع آنچه را كه بذمه ديگر كفيل است كفالتًا تعهد : در صورتيكه هر يك از چهار نفر كفيل 1

 اداء را نموده باشد، داين ميتواند از هريك منفردًا تمام دين ) چهار هزار افغاني ( را مطالبه نمايد.
 :5611مادۀ 

باالی اصيل بصورت مؤجل بوده و شخص ديگری از آن کفالت نمايد، در مورد  دينهرگاه 
 د.کفيل نيز مؤجل دانسته ميشو

 زيرا:
عقد كفالت ذمه كفيل به ذمه اصيل در مطالبه دين است اگر دين باالي اصيل مؤجل باشد بذمه 

 كفيل نيز طور مؤجل اداي دين الزم و مطالبه صورت ميگيرد.
 :5611مادۀ 

هرگاه شخصی از دين معجل بصورت مؤجل کفالت نمايد، تأجيل در مورد اصيل نيز اعتبار داده 
کفيل موعد تأجيل را بخود اختصاص داده يا دائن حين کفالت مهلت را تنها ميشود. مگر اينکه 

 در مورد کفيل شرط گذارد. در اين دو صورت تأجيل در مورد اصيل اعتبار داده نميشود.
 توضيح:

: كفالت از جمله عقود ميباشد و شرط صحت آن قبول ايجاب كفيل از جانب مكفول له 2
شخص از دين معجل بصورت موجل كفالت نمايد و مكفول له  )مطالبه كننده ( است ، زمانيكه

آنرا قبول كند اين قبولي كفالت تاجيل در حق اصيل نيز اعتبار داده ميشود و چنين تلقي ميشود 
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كه در ابتداء دين موجل بوده باشد بناًء قبل از ختم تاجيل آن داين نميتواند از هيچ يكي از كفيل 
 واصيل مطالبه دين نمايد.

مگر اينكه كفيل موعد تاجيل را بخود اختصاص داده براي داين و مديون بگويد كه من به : 1
شرطي از جانب اصيل به اداي دين كفيل هستم كه تا مدت شش ماه از من دين مطالبه نگردد و 
يا اينكه داين در حين كفالت، مهلت را تنها در مورد كفيل شرط گذارد، داين دو صورت تاجيل 

 ل اعتبار ندارد. در مورد اصي
زيرا: قبول تبديل دين معجل به مؤجل در حين كفالت حق داین بوده ، هرگاه داین مهلت راتنها 
درموردکفیل شرط گذارد ،این کفالت صحت داشته و تأجیل تنها در مورد كفيل مدار اعتبار قرار 

ديون و اصيل ميگيرد. و داين مي تواند قبل از ختم مدت تأ جيل مذكور دين مذكور را از م
 مطالبه نمايد.

 :5611مادۀ 
هرگاه داین که مديون است برای اصيل مهلت بدهد، اين مهلت در مورد کفيل وکفيل کفيل نيز 
اعتبار داده ميشود. در صورتيکه دين بر کفيل اول مؤجل قرار داده شود، تأجيل در مورد کفيل 

 دوم اعتبار داشته در مورد اصيل اعتبار داده نميشود.
 ضيح:تو
: هرگاه داين كه خود نيز از شخص ديگر مديون است و باحساس مشكل بديون دين خود را 2

در حق اصيل ) مديون(  تأجيل و مهلت براي مدت سه ماه نمايد، اين مهلت او در حق كفيل اول 
 و در حق كفيل دوم نيز اعتبار داده ميشود. 

البه در حق اصيل تأخير مطالبه كفيل و زيرا: كفيل در مطالبه دين تابع اصل است و تأخير مط
 كفيل را كه تابع اصل است بار مي آورد.

: در صورتيكه داين دين خود را بر كفيل اول مؤجل قرار دهد، اين تأجيل در حق كفيل دوم 1
 اعتبار داده شده و در مورد اصيل اعتبار داده نمي شود.
شد ودراين ابراء موقت اعتبار به ابراء مؤبد زيرا: تأخير و تأجیل به كفيل يكنو  ابراء مؤقت ميبا

داده ميشود، هرگاه داين به كفيل ابراء نمايد اين ابراء در حق كفيل معتبر بوده و در حق اصيل 
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مدار اعتبار نيست و كفيل تبع بوده براصيل تأثير ندارد چنانچه مطالبه دين از اصيل بدون كفيل 
 نيز جايز است.

 :5611مادۀ 
فات کفيل در مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين دين مؤجل به و

را از متروکه وی اخذ نمايد. در صورتيکه دين از طرف ورثه کفيل به داين پرداخته شود، ورثه به 
 اصيل الی بسر رسيدن موعد تأجيل مراجعه کرده نمی تواند.

 تشريح:
نو  حق مقدم بر متروكه متوفي تعلق گرفته و دين مؤجل چون كفالت كفيل راجع به اداي دين يك

بوفات كفيل در مورد خود كفيل از تاريخ وفات قابل تاديه طور مقدم بر متروكه ميت قبل از 
استحقاق ورثه ميباشد، بناًء داين ميتواند دين را از متروكه طور مقدم اخذ نمايد وليكن ورثه 

) مديون( الي بسر رسيدن موعد تأجيل مراجعه كرده  كفيل راجع به پرداخت دين داين به اصيل
نميتواند. زيرا: دين مؤجل در حق اصيل كه حيات دارد نسبت وفات كفيل به معجل تبديل 

 نميگردد و حق موجل برايش قانونًا محفوظ است.
 :5616مادۀ 

 هرگاه مبيعه باستحقاق برده شود، کفيل از ثمن ضمانت کرده شده بری الذمه ميگردد.
 ثاًل:م
مشتري حويلي مبيعه را به ثمن مؤجل شش ماه از بايع خريداري نموده و شخصی از ثمن مذكور  

از طرف مديون ) مشتري( ضمانت كرده باشد ولي مبيعه قبل از سپري شدن تأجيل اداي ثمن، 
مبیعه به استحقاق برده شود، چون محلي براي ضمانت اداي ثمن باقي نمي ماند بناًء كفيل از 

 ضمانت كرده شده خود بري الذمه ميگردد. ثمن
 :5611مادۀ 

هرگاه داين اخذ شی ديگری را عوض دين قبول نمايد، کفيل بری الذمه شناخته ميشود. گرچه 
 آن شی به استحقاق برده شود.

 توضيح:
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مثاًل: مشتري موازي يك جريب زمين را بميلغ يك صدهزار افغاني از بايع به ثمن مؤجل شش 
و شخص را بحيث كفيل به اداي ثمن براي داين ) بايع( بدهد، بعدًا داين اخذ شي  ماه خريداري

ديگري را از قبيل يك كردن بند طالئي را عوض دين قبول نمايد، گرچه بعدًا شي مذكور 
باستحقاق برده شود در اينصورت كفيل نسبت اينكه داين بحق خود رسيده بري الزمه شناخته 

 ميشود.
 :5611مادۀ 
کفيل وجه کفالت را از مال خود اداء نمايد، ميتواند به آنچه پرداخته است به اصيل  هرگاه

رجو  کند. مشروط بر اينکه کفالت به امر اصيل صورت گرفته وکفيل از جمله اشخاصی باشد 
 که اقرار وی برنفس خود معتبر شمرده شود.

 تشريح:
خودش مبني بر ديون صحت داشته و هرگاه كفيل به امر مكفول عنه كه اقرارش برنفس         

عدیم االهلیت نباشد به اداي دين مكفول عنه ضمانت كند و وجه كفالت را از مال خود اداء 
 نمايد، ميتواند به آنچه پرداخته به اصيل رجو  بعمل آورد.

 :5611مادۀ 
ايع کفيل در حدود آنچه ازتأميناتی که برای تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطاء داين ض

گرديده بری الذمه شناخته ميشود گرچه تأمينات مذکور بعد از کفالت يا حکم قانون تعيين شده 
 باشد.
 زيرا: 

كفيل تنها مسؤوليت اداي دين را بعهده داشته و تأميناتي كه براي تضمين دين از طرف اصيل به 
داين ضايع اساس حكم محكمه و يا حكم قانون براي داين تخصيص داده شده و بنابر خطاي 

گردد در مورد كفيل بري الذمه شناخته ميشود و حل موضو  ضايع شدن تأ مينات مربوط به 
 داين و مديون ميباشد.

 :5111مادۀ 
 کفيل نميتواند قبل از آنکه دين کفالت شده را به داين بپردازد، آنرا از اصيل مطالبه نمايد.

 زيرا:
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ردد كه كفيل آنرا به داين تاديه نموده باشد اصيل زماني به پرداخت دین اداء شده مكلف ميگ
 بناًء كفيل نميتواند قبل از اداي دين آنرا از اصيل مطالبه نمايد.

 :5115مادۀ 
هرگاه مديون افالس نمايد، داين مکلف است دين را جهت تثبيت در افالس خط ارائه نمايد و اال 

 اهمال داين، ساقط ميـگردد.حق رجو  وی باالی کفيل در حدود ضرر عايده برکفيل به سبب 
 توضيح:

هرگاه صورت افالس مديون نظر به تقاضاء مديون مفلس درمحکمه مربوط درج وثيقه افالس 
خط گردد در اينصورت تمام دائنين مكلف اند كه سند دين ثابته خود ها را جهت تثبيت آن به 

جو  داين باالي كفيل محكمه ارائه و محكمه آنرا درج وثيقه افالس خط نمايد بدين ترتيب ر
بمالحظه وثيقه افالس خط مسير گردد و در غير آن حق رجو  داين باالي كفيل در حدود ضرر 

 عايده بر كفيل به سبب اهمال و فروگذاشت داين ساقط ميگردد.
( وثيقه افالس خط شرعي دركتاب رهنماي طرز 43( صفحه)12نوت: در مورد نمونه شماره )

 د و ) حقوقي( وثايق )) راجي سمنگاني(( قابل مالحظه مي باشد.تحرير و اجراي ثبت اسنا
 :5111مادۀ 

 تأديه وجه کفالت از طرف اصيل يا کفيل موجب برائت اصيل و کفيل هردو می گردد.
 زيرا:

 محلي براي بقاي كفالت باقي نمي ماند و موجب برائت هر دو راجع به دين مودر نظر ميشود.
 :2700مادۀ 

اصيل موجب برائت کفيل ميشود. اما برائت کفيل مستلزم برائت اصيل نيست،  ابراء داين برای
 پس اگر داين کفيل را بری نمايد، اصيل بری الذمه شناخته نمی شود.

 تشريح:
با سقوط اصل فر  »( چنين مشعر است 107( )1( قانون مدني )ج 718: چنانچه ماده )2

 «.اذا سقط االصل سقط الفر » ين ميگويد: ( مجلة االحكام چن20، هكذا ماده )«ساقط ميگردد
طور مثال: اگر داين براي مديون خود از پيش ابراء نمايد ذمه كفيل كه تبع است نيز از دين 

 ساقط ميگردد.
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: اما برائت كفيل مستلزم برائت اصيل نيست، زيرا برعكس اگر داين از طلب دين خود از 1
راهن رد كند دين از ذمه مديون و يا راهن ساقط  كفيل منصرف شده ابراء بدهد و يا رهن را بر

 نميگردد.
زيرا: ذمه كفيل تبع بوده بر ذمه اصيل تاثير ندارد، چنانچه مطالبه دين از اصيل بدون كفيل نيز 

 جايز است.
 :5111مادۀ 

هرگاه داينيکه دين او کفالت شده وفات نموده و مديون وارث باالنحصار او باشد، کفيل بری 
خته ميشود. در صورتی که داين غير از مديون وارث ديگری نيز داشته باشد، کفيل از الذمه شنا

 حصۀ مديون بری الذمه ميشود نه از حصۀ وارث ديگر.
 توضيح:

: مثاًل: احمد داين باالي محمود دين داشته و مسعود از جانب محمود كفيل به اداي دين شده 2
ه وارث او محمود برادرش باقي بماند درينصورت باشد و از قضاء احمد داين وفات نمايد ويگان

دين مذكور براي محمود مديون ارثًا تعلق  می گیردوانتقال می نماید ومحلی برای کفالت مسعود 
 برای محمود براي اداي دين باقي نمي ماند و مسعود كفيل از كفالت بري الذمه شناخته ميشود.

رادر ديگري بنام محمد نيز داشته باشد و احمد هرگاه احمد داين بر عالوه محمود مديون ب -:1
داين وفات نمايد و دين باالي محمود مثاًل بيست هزار افغاني باشد در اينصورت مبلغ بيست 
هزار افغاني محمود مديون و محمد غير مديون ورثه قرار علي السويه تقسيم گرديده و مبلغ ده 

يده و ذمه مسعود كفيل از مبلغ ده هزار هزار افغاني ذمه محمود طور ميراث براي محمود رس
افغاني بري شناخه میشودو كفالت مسعود در مورد مبلغ ده هزار افغاني حصه محمد وارث غير 
مديون كه ارثًا به محمد انتقال يافته بذمه محمود مديون باقي می ماند و محمد به ده هزار افغاني 

ن شناخته شده، محمد داين جديد مي تواند دين احمد بحيث قايم مقام احمد داين نيز بحيث داي
 مبلغ ده هزار افغاني متباقي دين را از محمود مديون اصیل و يا مسعود كفيل مطالبه نمايد.

 :5111مادۀ 
داين مکلف است حين اخذ دين از کفيل، تمام اسناديرا که برای استعمال حق در رجو  به  (2)

 مديون الزم باشد، به کفيل تسليم نمايد.
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 توضيح:
مثاًل: داين بموجب يك سند قانوني تجارتي مبلغ يك صدهزار افغاني باالي مديون داشته و 
شخصي از مبلغ مذكور كفيل شده باشد و داين دين را از كفيل اخذ بدارد، در اينصورت داين 
مكلف است در عقب سند مقاوله تجارتي دين مذكور از رسيدن پول دين از طرف كفيل طور 

و در ذيل آن شصت و امضاء خود را بگذارد، تمام اسناد دين را براي كفيل  تحريري ياد داشت
 تسليم نمايد تابتواند كفيل براي استعمال حق رجو  به مديون از آن استفاده نمايد.

اگر دين تضمينات منقول بصورت مرهون يا محبوس داشته باشد، داين مکلف است آنرا  (1)
 برای کفيل تخليه نمايد.

 توضيح:
پنج تخته قالين طور تضمين حيازي و يا مرهون طور محبوس نزد داين باشد، داين مكلف مثاًل: 

است بعداز اخذ اصل دين ، پنج تخته قالين تضمين حياري و يا مرهوني را براي كفيل نيز تخليتًا 
 بسپارد كه كفيل بعداز اخذ پول اداي دين از اصيل ، قالين را براي اصيل تسليم نمايد.

يکه دين دارای تأمينات عقاری باشد، داين مکلف است بمصرف کفيل با اجراآت ( در صورت0)
 انتـقال تأمينات مذکور اقدام نمايد، کفيل بمصارف نقل، به مديون رجو  می نمايد.

طورمثال: احمد از محمود مبلغ پنج صدهزار افغاني مديون باشد و در مقابل دين موازي دو 
ينات بوثيقه شرعي بنام محمود داين درج و در دفتر ماليات جريب زمين مديون طور گروي و تأم

انتقال و معامله شده و مسعود دين مذكور نيز ضمانت كرده باشد، سپس محمود داين پنج صد 
هزار افغاني خود را از نزد مسعود كفيل قرار رسيد خط شرعي اخذ و رهن فسخ و باساس رسيد 

 بدفتر ماليه بنام احمد مديون انتقال گردد. خط مذكور موازي دو جريب زمين مرهونه واپس
ازاينكه مصارف اجراي رسيد خط و فسخ رهن يك اندازه مصارف را در محكمه ايجاب مي 
نمايد.مثاًل: پنجهزار افغاني مصارف مذكور را مسعود كفيل ازمال خود داده باشد بناًء در 

ل دين پنجهزار افغاني مصاحب اينصورت كفيل باالي احمد مديون بمبلغ پنج صدهزار افغاني اص
 آن رجو  مي نمايد.

 :5116مادۀ 
 داين نميتواند تنها به کفيل رجو  کند، مگر بعد از رجو  به مديون.(2)
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 زيرا:
مقرره قانوني چنين است كه نخست داين غرض اداي دين به مديون ) اصيل( مراجعه و مطالبه 

ورت برائت كفيل نيز حاصل ميگردد و دين مي نمايد و اگر مديون دين را اداء نمود، در اينص
اگر مديون پول دين را با وصف تقاضاء و مراجعه داين، اداء نكند، در آنصورت داين حق دارد، 

 غرض اداي دين به كفيل مراجعه و از آن دين را كفالتًا مطالبه و بدست آورد.
از دين برای مديون  گرفتن دين داين از مال کفيل جواز ندارد، مگر اينکه بعد از تاديه قسمتی (1)

مال باقی نمانده باشد. در صورت مطالبه دين از کفيل، کفيل مکلف است به اين حق استناد 
 نمايد.

مثاًل: هرگاه در كفالت شرط گذاشته شده باشد كه اگر مديون دين را اداء نكرد در آنصورت 
ندارد، مگر اينكه  كفيل به اداي دين مكلف ميگردد، بناًء گرفتن دين داين از مال كفيل جواز

بعداز تاديه قسمتي از دين براي مديون مالي باقي نمانده باشد در آن صورت كفيل مكلف است به 
استناد اينكه مديون از اداي دين بصورت كلي عاجز شده، دين داين را ضمانتًا اداء نموده و در 

 وقت مناسب باالي مديون رجو  كند.
 :5111مادۀ 

عينی باشد که مطابق قانون يا موافقه برای تضمين دين تخصيص داده هرگاه دين دارای تأمين 
شده و کفالت بعد از اين تأمين يا به آن يکجا تقديم گرديده و کفيل با مديون متضامن نباشد، 
تحصيل دين از امـوال کفيل قبل از تحصيل آن از امـوال تخصيص يافته برای تأمين جواز 

 ندارد.
 توضيح:

از داين پنج صدهزار افغاني مقروض باشد و باثر موافقه طرفين دوجريب زمين : مثاًل: مديون 2
مديون براي تضمين دين تخصيص داده شده باشد بعداز اين تأمين و يا به آن يكجا شخصی كفيل 
به اداي دين مذكور گردد، در حالیکه کفیل درادای دین بامدیون متضامن نباشد، تحصيل دين از 

حصيل آن از دو جريب زمين تحت تأمين جواز ندارد، زيرا رهن حيازي اموال كفيل قبل از ت
( اين قانون براي اداي دين داين نسبت به تحصيل دين از مال 2770)تأميني ( مطابق حكم ماده )

 كفيل مقدم ميباشد.
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: هرگاه كفيل با مديون ) اصيل( متضامن در اداي دين باشند، مثاًل  مديون و كفيل هر دو 1
شركت مفاوضه باشند و در دين شركت مفاوضه هر كدام از شركاء در اداي دين  شركاء در

شركت طور متضامن مسؤليت دارند و داين از هريك از شركاء اداي دين را مطالبه كرده 
ميتواند، در آنصورت تحصيل دين از اموال كفيل قبل از تحصيل آن ازاموال تخصيص يافته تأمين 

 جواز دارد.
 :5111مادۀ 
ل متضامن نميتواند تجريد مديون را از مال مطالبه نمايد، مگر حق دارد به آنچه استناد نمايد کفي

 که کفيل غير متضامن در مورد تاديه متعلق بدين، استناد می نمايد.
 توضيح:

مثاًل: دو نفر شركت مفاوضه را تاسيس نموده بفعاليت آغاز نموده باشند و يكي از آنها مال 
ديگری خريداري نمايد، بايع مي تواند ثمن مبيعه را از هريك از شركای تجارت را از شخص 

 شركت مفاوضه مطالبه نمايد.
زيرا: هريك از شركاء در اداي دين شركت طور متضامن كفيل و وكيل همديگر شناخته 
ميشوند. ولي يكي از دو نفر كفيل متضامن نميتواند تجديد مديون را از طلب دين مطالبه نمايد. 

اي بايع بگويد كه تنها ثمن مبيعه را از من بحيث كفيل مطالبه كنيد و بديون ) مشتري( و بر
عزضدار نباشيد. زيرا: مطالبه تجديد مديون از طلب خالف حكم كفالت متضامن ميباشد اما 
كفيل متضامن حق دارد مثل حكم كفيل غير متضامن به نصف ادای دين مديون ) اصيل( به 

 مديون رجو  نمايد.
 :5111ادۀ م

هرگاه کفيل ها در بين خود متضامن باشند و يکی از آنها دين را حـين رسيدن موعد آن تاديه 
نمايد، ميتواند به ديگران بقدر حصص شان از دين و حصص شان از سهم کفيل مفلس رجو  

 نمايد.
 تشريح:
نموده باشند و  سه نفر بيك عقد واحد طور تضامن كفالت اداي دين مبلغ سه هزار افغاني -مثال:

يكي از آنها دين را حين رسيدن موعد آن براي داين تاديه نمايد، ميتواند به مبلغ يك يك هزار 
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افغاني باالي دو نفر كفيل هاي ديگر رجو  نمايد. و هرگاه يكي از كفيل ها عندالمحكمه مفلس 
 ر وسهم کفیلگدی جصد افغانی باالی کفیلپندراینصورت به یکهزار و، رددگواعالن    تثبيت

 مفلس رجو  نماید.
 آثار کفالت بين مديون وکفيل :مبحث دوم 

 :5151مادۀ 
هرگاه کفيل آنچه را کفالت نموده از مال خود تاديه کند، ميتواند آنچه را تاديه نمـوده از 

 مديون مطالبه کند، درين صورت کفيل در تمامی حقوق قايم مقام داين ميگردد.
 توضیح:
موضو  کفالت رامبلغ بیست هزار افغانی تشکیل میداد وآنراکفیل ازمال خودبرای مثاًل:          

داین کفالتًا تادیه نماید ، کفیل میتواند مبلغ بیست هزار افغانی رااز مدیون مطالبه نماید زیرا: 
کفیل درینصورت درتمامی حقوق قا یم مقام دا ین قرار گرفته وحق مطالبه دینی راکه پرداخته از 

داردوحتی اگرمدیون تمردنموده دین اداء شده را برای کفیل ندهد وموضو  منجر  مدیون
بدعوی گردد، کفیل حق دعوی ادای دین راباالی مدیون دارد و آنراباثبات برساندودرصورت 

 عدم شهود اثبات، مدیون راحلف بدهد.
 :5155مادۀ 

ن تاديه نمايد، نميتواند آنرا هرگاه دين کفالت شده مؤجل بوده و کفيل آنرا بصورت معجل به داي
 قبل از رسيدن موعد تأجيل از مديون مطالبه کند.

 توضیح:
زیرا :  دین اساسًا طورمؤجل باالی مدیون می باشد وقبل ازرسیدن موعد تأجیل ،داین حق        

مطالبه دین رااز اصیل ویاکفیل آن ندارد باوصف آن کفیل آنرا بصورت معجل بداین تادیه نماید 
ین عمل کفیل قانونًا باعث نمیشودکه کفیل نیز قبل از رسیدن موعد تأجیل  ازمدیون مطالبه  وا

 دین تادیه شده را بنماید.
 :5151مادۀ 

با وفات مديون دين مؤجل به صورت معجل قابل تأديه ميگردد، مگر اينکه موافقه طوری ديگری 
 ذ نمايد نه از کفيل.صورت گرفته باشد. ثالث ميتواند آنرا از متروکه مديون اخ
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 توضیح:
الف :  زیرا  ذمه ورثه هابعد ازمرگ مدیون راجع  به ادای دین مختلف بوده برخی ورثه         

حصه خودراازدین بعد ازتکمیل میعاد تأجیل بوقت وزمانش اداء میکند وبعضی فروگذاشت می 
ز میت صورت وثانیًا ادای نماید. لهذا بعد ازمرگ مدیون قبل ازترکه وتقسیم اواًلتکفین وتجهی

 دین میت ازمتروکه طور عاجل بعمل آمده وبعدًا حق میراث بورثه انتقال ومیرسد.
ب: مگراینکه موافقه طوری دیگری صورت گرفته باشد، مثاًل بین داین ومدیون درحین          

ورت حیات چنین موافقه شده باشدکه تأجیل درصورت مرگ مدیون نیزازبین  نمیرود ،دراینص
 مرگ مديون از بين نميرود.انظر بموافقه قبلي طرفين بنیزتأجيل 

 ثالث ميتواند آنرا از متروكه مديون اخذ نمايد نه از كفيل! -:0
بدين معني هرگاه بين داين و مديون موافقه موجود باشد كه بمرگ مدیون تأجيل از بين نميرود 

تروكه مدیون ميت بعداز سپري شدن موعد درين صورت ثالث يعني داين ميتواند دين خود را از م
 تاديه اخذ نمايد ولي از كفيل دين را طور معجل گرفته نميتواند.

 :5151مادۀ 
دين ازذمه مديون مفلس درصورتيکه درحال حيات اوبه کفالت يارهن تحکيم شده باشدساقط نمی 

 گردد.
 توضيح:

در حين حيات خود كفيل را براي مثال: احمد از محمود مبلغ دوصدهزار افغاني مقروض بوده و 
اداي دين محمود داين معرفي كرده و يا اينكه موازي يك جريب زمين خود را طور رهن بمقابل 
دين مذكور به اختيار محمود داين قرار داده باشد ولي احمد مديون قبل از اداي دين مفلس 

، بلكه دين از مال كفيل گرديده و بعدًا وفات نمايد، دين ثابته از ذمه مديون ساقط نميگردد
مذكور براي داين قابل پرداخت مي باشد، و يا اينكه موازي يك جريب زمين مرهونه از طرف 

 محكمه فروخته شده و ثمن آن براي اداي دين ، براي داين تاديه ميگردد.
 
 
 

 :5151مادۀ 
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ق رجو  او کفيل مکلف است قبل از ادای دين موضو  را به مديون ابالغ نمايد، در غير آن ح
به مديون ساقط ميگردد. مشروط بر اينکه مديون دين را تأديه نموده يا هنگام استحقاق نزد وی 

 اسبابی موجود باشد که به بطالن يا انقضاء دين حکم نمايد.
 تبصره:

: زيرا: در همچو موارد متصور است كه شخصًا مديون دين داين را اداء نموده برائت ذمه خود 2
اداي دين حاصل كرده باشد، بناًء براي كفيل ضرور است كه قبل از اداي دين و كفيل را از 

 موضو  را به مديون ابالغ نمايد.
: يا اينكه دين از بابت ثمن مبيعه باشد كه باالي مشتري طور دين باقي مانده و كفيل از آن 1

قاق آن باطل و ضمانت كرده باشد ولي مبيعه با ستحقاق برده شده و دين ثمن مبيعه نسبت استح
منقضي گرديده باشد و كفيل از آن اطال  نداشته باشد، لهذا كفيل مكلف است قبل از  ادای 

 دين موضو  را به مديون ابالغ نمايد و در غير آن حق رجو  او به مديون ساقط ميگردد.
 :5151مادۀ 

معًا از ايشان هرگاه در دين واحد، مديونين متعدد و متضامن وجود داشته باشند، کفيلی که ج
 ضمانت نموده، ميتواند به هريک به تمام آنچه از دين تأديه نموده رجو  کند.

 تشريح:
مثاًل : سه نفر شركاء شركت مفاوضه از بابت شراء اموال تجارت شركت مبلغ سه صدهزار 
افغاني از داين مقروض باشند و شخصي از سه نفر مديونين متضامن ضمانت نموده و مبلغ سه 

ر افغاني دين را براي داين تاديه نموده باشد ميتواند به هريك از سه نفر مديونين متضامن صدهزا
به تمام سه صدهزار افغاني رجو  كند. زيرا: سه نفر مديونين شركاء شركت مفاوضه طور 
تضمين مديون ميباشند و داين از هريك طور تضمني تمام دين را مطالبه كرده ميتواند، بناًء كفيلي 

 معًا از ايشان ضمانت نموده ميتواند به هر يك به تمام آنچه از دين تاديه نموده رجو  كند.كه ج
 

 
 

 
 قضاوتمند سید عبدالغفار زبیر
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  تعهدات عاریت گیرندهتعهدات عاریت گیرنده
 

 الحمدهلل رب العالمین  والصالة والسالم علی رسوله الکریم  وعلی آله وصحبه الطیبین والطاهرین  
مبرهن است که خداوند )ج( انسان را یک موجود اجتماعی  آفریده چنانچه  برهمگان  واضح  و

ی که در زنده یمشکالت وکاستی ها یاست . وطبیعتًا  یک انسان به تنهائی خود قادر به رفع تمام
گی اش رخ میدهد نیست . وبرای  پر کردن خالها ورفع مشکالت  در زندگی خود به دیگـران  

اهی میشود که انسانها  برای رفع   مشـکالت  خـود از   محتاج بوده ومیباشد روی این اصل گ
لوازم واشیاء  را میگیرند ودوباره  بعداز اینکه حل مشکل مینمایند به صاحبش مسترد می  اندیگر

نمایند  که در فقه اسالمی ودر قانون مدنی کشو عزیز ما بنام عاریت یاد گردیده  است . وبخاطر 
قانونی آن در بین مردم مروج باشد یک سـری شـکلیات   اینکه این  قضیه به صورت  مشرو  و

 خاصی با آن داده است .  
 بیان مسئله :

 به  که مرتبطمورد بحث بگیریم رامعین کوشیدیم موضو  بسیار مهم در عقود ین تحقیق ما در ا
ی  عاریت  گیرنده در قبال مستعار ومعیر که صاحب مسـتعار   ،مسولیت هاتعهدات  ومکلفیات 

 است.،می باشد 
 اهمیت  وضرورت  تحقیق:

چنانچه  که میدانید  همکاری برادرانه یا بدون عوض مانند عاریت درجامعه ما کاهش  یافته است 
یکی از عوامل آن عدم رعایت مکلفیت  عاریت گیرنده می باشد خواه این عدم رعایت مکلفیـت  

فیت مستعیر تحقیقـی همـه   با تقصیر  باشد یا بدون تقصیر اما این الزمی است که ما روی  مکل
م وبرای معیر یـا عاریـت    یجانبه داشته باشیم تا بتوانیم  نزا  وشکایات  مردم خود را  رفع نمای

 م پس تحقیق  روی این موضو  بسیار ضروری وبا اهمیت است.یدهنده تضمین را ایجاد  نمای
 : تحلیلی وتوصیفی میباشد   روش  تحقیق

 اهداف  تحقیق :
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به قانونمندی  میرسد که  نتنها حاکمیت قانون در آن جامعه وجودداشته بلکـه    وقتی یک جامعه 
خود در قبال  مردم وقانون آگـاهی   یاز مسوولیت  ها و از مکلفیتجامعه نیز از قانون، مردم آن

م یداشته باشند پس هدف تحقیق مادر پروژه  تعهدات  عاریت گیرنده اینست که جستجو  نمـای 
کـه   یعاریت گیرنده چی تعهد  در قبال  مستعار دارد وسواالت  دیگـر که تعهد  چیست ؟ و

 جواب پیدا کردن برای اینها هدف تحقیق را تشکیل می دهد . ،وجود دارد
 سواالت  تحقیقی ) اصلی ( :

عقد عاریت  از جمله عقود  معین وبدون عوض است آیا بـدون عـوض  بـودن نیـز     -1
 مسئولیت  ومکلفیت ایجاد میکند ؟

 ت وقانون چیست ؟گیرنده در شریععاریت   مکلفیت-2

 عدم رعایت تعهدات عاریت گیرنده چی ضمانتی را برای مستعیر  در قبال دارد ؟-3

 سواالت فرعی :
 علت وجود  عاریت در جامعه  چیست ؟-1

 چرا تعهداتی در قانون  بدوش عاریت  گیرنده گذاشته شده است ؟-2

 ت  چیست ؟یعریشه ومشروعیت  عاریت در شر-3

 ت  وموانع :مشکال
کمبود منابع در بخش  عقود معین اگر چه کتاب زیاد است اما بسیار مختصر وشـبهی اسـت   

منـابع    .پیدا میشود که حرف خاص وبیشتری  در رابطه به موضو   داشته  باشد وکمتر کتابی 
 .اکثر کتابهای  فقهی هنوز  به فارسی ترجمه نشده اند قلیل بوده وفارسی  در کتابخانه  ها 
 مرجع دقیقی  برای جستجو  از جمله مشکالت این پروژه بود.هم چنان عدم موجودیت 

 گفتار اول :
 الف : تعریف عاریت :

عاریت در لغت اسم برای شی  که به عاریت داده میشود را گویند ویا عاریت از تعاور به معنـی  
 . استدست بدست شده وتناوب 

 بدون عوض است .از تملیک منفعت عبارت دراصطالح  عاریت 
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شافعی وحنبلی ها عاریت را چنین تعریف میکنند : عاریت  عبارت از اباحت  منفعت بدون عوض 
 می باشد .

مه اباحت منفعت  هبه را از تعریف خارج می نماید فرق بین تعریف مالکی هـا وگـروه دوم   کل
عیر میتوانـد ماـل   تعریف  مالکی ها معنی تملیک  را می رساند به این معنی که مست :دراینست

مستعار  را به عاریت  بدهد  اما در تعریف شافعی ها اباحت منفعت را ذکر  نموده اند در نـزد  
این ها  مستعیر نمی تواند مال  مستعار را به عاریت یا اجاره به شخصی دیگری بدهد .عاریـت  

گ وعـار  تن ننعاریت گیرنده از عاریه خواس مشتق  از عار است وبه معنی ننگ می باشد . چون
ق م ) عاریت  عبارت اسـت  از  2423دارد عقد مزبور را عاریه گویند ودر اصطالح  طبق ماده 

تعهد عاریت دهنده   به تسلیم منفعت عین به عاریت گیرنده بدون عوض برای  مدت معین یا غیر 
 معین به این شرط که  بعداز استعمال آنرا اعاده کند(

 ب :  مشروعیت عاریت :
 به اساس آیه شریفه  ) تعاونوا علی البر والتقوی (   کتاب :-1

عـون  نوجمهور مفسرین از آیـه ) ویم  .د  با مسلمانان به کار نیک وتقوایترجمه :  همکاری نمای
است که اسالم آنرا مورد  الماعون (  عاریت را استخراج نموده اند  عاریت یکی از اعمال  نیک

ج( می فرماید  : وتعاونوا علی البر والتقوی وال تعاونوا تشویق وترغیب قرار داده است خداوند )
علی االثم والعدوان ( همدیگر  را در خیر ونیکی وتقوی یاری کنید ودر انجام گنـاه وتجـاوز    

 وستم همیاری نکنید.
 حنین .سنت : روایت است پیامبر)ص( عاریت گرفت زرهی آهنی را از صفان درغزوه 1

نه فز  وترسی پیش آمد ،پیامبر صلی اهلل علیه وسلم اسبی را حضرت انس )رض(  گفت : درمدی
وبر آن سوار شـد  وچـون برگشـت     نام داشت  (از ابوطلحه به عاریت  گرفت که ) مندوب 

اگر چه این اسب بسیار سبک رو : ) ما را ینامن شی وان وجدناه لبحرا (  ما چیزی ندیدیم گفت
   بود.

یعنی اینکه مالک منافع ملک خویش را برای غیر خود بدون  فقها  در تعریف آن گفته اند: عاریت
 اخذ عوض  مباح گرداند .

 عاریه دادن چیزی که بمعیر ضرری  نمی رساند وبرای مستعیر نفع دارد.ویا 

ACKU



 
 

 
34 

 

 قضاء گیرنده تعهدات عاریت 

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نهی کرده  است از اینکه انسان  همسایه خود را منع کند از کوبیـدن  
که ضرری برای دیوار نداشته  باشد . یـا نهـادن تیـر چـوبی      یممیخ  چوبی در دیوارش مادا

بردیوارش ،از ابو هریره روایت شده که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم گفت :  ال یمنـع  احـدکم    
جاره ان یغرز خشبة فی  جداره ) هیچکس از شما همسایه خود را منع نکند از اینکه میخ چـوبی   

بر دیوارش نهد (  ابو هریره   گفت : چرا شما را  می بیـنم    در دیوار وی بکوبد  یا تیر چوبی 
که از این میخ چوب  روی گردان هستید وآن  را نمی پذیرید ،بخدای  سوگند ،آنرا درمیان شانه 

 تیر چوبی  را بمیان  شانه های شما می ا ندازم . بروایت مالک . نیهای شما می کوبم وآنرا یع
یر چوبی بـر  کرده اند که آیا  اجازه دادن کوبیدن میخ   ونهادن تعلما در معنی حدیث اختالف  

 مندوب و پسندیده ؟یا همسایه واجب است یا سنت و دیوار
شافعی در این باره دو قول  دارد واصحاب مالک نیز دو قول دارند که اصح آن برای ندب است 

شافعی ویاران مالک وجوب ابوحنیفه وکوفیان نیز آن رامندوب می دانند   نه واجب و قول  دوم 
است که امام احمد وابو ثور واصحاب حدیث نیز برآن هستند وظاهر حدیث نیز چنـین اسـت   
وکسانی  که آنرا مندوب می دانند  می گویند بظاهر  حدیث نمی شود عمل کرد وتوقف کـرده  

دیـوار    اند وابو هریره گفت : چرا از آن روی گردان هستید ونمی گذارید که تیر چوبی را بـر 
شما بگذارند واهلل آن را بر شانه های شما می اندازم .واین  می رساند که یاران پیامبر  صـلی اهلل  

را واجب مـی دانسـتند   نعلیه وسلم   از آن معنی ندب فهمیده اند ،نه معنی وجوب را واگر آ 
 همگی از آن روی گردان نمی بودند وخدا داناتر است .

ودمند  باشد وبرای معیر زیان نداشته باشد ،همـین حکـم را دارد   هر چیزی  که برای مستعیر س
ومنع  کردن آن برای معیر حالل نیست ،واگر صاحب دیوان ممانعت کند  حاکم بدان دسـتور  

 می دهد 
مالک  از عمر بن خطاب روایت  کرده است که ضحاک بن قیس در سرزمینی جوی می کشـید   

مه عبور دهد ،که محمد بن مسلمه  مانع شد ،ضحاک ومی خواست آن رااز زمین محمد  بن مسل
گفت :تو  مرا ازآن منع می کنی  وحال آنکه برای تو منفعت دارد که زمین تودراول وآخر ازآن 
آب می خورد وبرای آن زیان هم ندارد ؟ باز هم محمد آن را منع کرد  ضحاک  در این باره بـا  

د وبوی دستور دادکه مـانع او نشـود .   عمر خطاب سخن گفت :  عمر خطاب  محمد را خوان
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محمد اصرار کرد براینکه نگذارد . عمر خطاب گفت : بخدای سوگند او باید  این جـوی را از  
زمین شما بگذراند ولو اینکه از شکمت  بگذرد و عمر دستور داد که ضحاک جوی خـویش از   

ازنی واز پدرش آمـده  آنجا عبوردهد وضحاک  چنین کرد . و حدیثی  هم از عمرو بن یحیی  م
است که گفت : عبدالرحمن  بن عوف جویی داشت که در باغ وبستان پدرم بود وخواست آنرا 
بناحیه دیگر از بستان منتقل   کندوجدم که صاحب بستان  بود، مانع او گشت ودر این باره بـا  

خن بسعمر خطاب سخن  گفت . او حکم کرد که عبدالرحمن   جوی خود را تغییر مکان دهد و
ست مذهب  شافعی  واحمد وابو ثور وداود و جمـاعتی از  ن ایصاحب  بستان  اهمیت نداد . وا

اهل حدیث  . ولی ابو حنیفه ومالک   می گویند چنین حکمی روانیسـت  ،چـون  در عاریـه    
 اجباری نیست وبدان  حکم نمی شود احادیثی  که گذشت  رای اول.

 ج : ارکان  عاریت : 
رکان عاریت  عبارت از ایجاب  معیر وقبول  مستعیر می باشد روی همین دلیـل  به نظر احناف  ا

است که به نظر فقهای مذکور عاریت   از جمله عقود معین  می باشد نه ایقاعات وضرورت  بـه  
ایجاب وقبول  دارد اما به نظر جمهور فقها ارکان  عاریت عبارت از معیر یـا عاریـت دهنـده     

مستعاره یاشی که به عاریت داده میشودوصیغه می باشد که هر یـک   ،همستعیر یا عاریت گیرند
 بطور اجمال ذیاًل توضیح  می گردد .

 معیر : کسی است که مال خود را به دیگری  میدهد تا از آن انتفا  بگیرد .-1

 مستعیر : کسی است که مال دیگری  را می گیرد تا از آن انتفا   بگیرد .-2

 الی  است که به عاریت داده شده است .عین مستعاره :  عبارت از م-3

 صیغه : آن قولیست  که داللت  به اباحت  منفعت نماید خواه  فعلی باشد یا قولی .-4

 د :  شروط صحت عقد عاریت : 
عقد عاریت دارای  یک سلسله شروط می باشد که بعضی مربوط به طرفین  عقد عاریت یعنـی  

یعنی عین مستعاره می گردد بنا بر این اول شروط  معیر ومستعیر وبعضی  مربوط به مورد عاریت
 عیر ودوم شروط عین مستعاره را ذیاًل  بصورت مختصر  مورد مطالعه  قرار می دهیم :  تمعیر ومس

 عیر  تاول :  شروط  معیر ومس
 جهت صحت عقد عاریت شرط است 
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باشد عاریـت  اینکه معیر عاقل باشد بنا بر این عاریت مجنون  وصبی غیر  عاقل صحیح نمی -1
دهنده باید اهلیت انجام اعمال خیر و تبر  را داشته باشد  . فقهای حنفی بلوغ را شرط صحت 

کام  دراین باره حکـم مـی نمایـد     مجلة االح 908عاریت تلقی  نمی نمایند اینکه که ماده ی 
ایـن  عیر  هردو عاقل وممیز باشند وبالغ بودن شان شرط نیست بنا بر تشرط است که معیر ومس)

اعاره  مجنون صبی وغیر ممیز جایز  نمی باشد اما عاریت واستعاره  صبی ماذون  جایز اسـت (   
ولی غیر احناف  به این عقیده اند که معیر باید واجد اهلیت تبر  باشد زیرا عاریت عبـارت از  

 تبر   واباحت منفعت  است وبنا بر این تبر  صبی ومجنون صحیح نمی باشد .

توسط مستعیر : در عاریت شرط است که مستعاره  توسط  مسـتعیر قـبض   قبض مستعاره  -2
گردد زیرا عاریت عقد  تبر  است بنا بر این درصورت عدم قبض باالی عاریت مانند هبه کدام 

در این باره حکم می نماید کـه    مجلة االحکام 910حکم ثابت نمی گردد اینست که ماده ی 
 ن حکمی بر آن مرتب نمی شود (  قبض درعاریت شرط می باشد وقبالز آ)

 دوم شروط عین معاره : 
 جهت صحت عاریت شرط است که :  

باشد :  درعاریت شرط است که استفاده  از  مستعمل عینیکه  به عاریت  داده میشود اموال-1
عین مستعاره  بدون استهالک  عین آن  ممکن باشددر غیر آن  عقد عاریت صحیح  تلقی نمـی  

 گردد.

داشته باشد که مورد اسـتفاده  را عاریت داده میشود ،باید اصل آن قابلیت آن  چیزی که به-2
 آن از بین نرود    یتقرار گیردواصل

 بهره وسود  بردن واستفاده از چیزی که به عاریت گرفته میشود ،باید مباح باشد .-3

خانـه  نـد   پس عاریت  تمام اعیانیکه  انتفا   آن با بقا اصل آن ممکن باشد صحیح  اسـت مان 
غیره ولی عاریت خوردنیها ونوشیدنی  ها که با انتفا   آن از بـین مـی   ،زمین، لباس ،حیوانات و

این باره  تصریح  می نماید کـه   ق م  در 2427رود صحیح تلقی نمی گردد اینست که ماده ی 
شرط صحت عاریت اینست که قابلیت استفاده از شی عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن )

بعاریت گرفته  شده یا به اجاره دادن آن  ابوحنیفه ومالـک   هعاریه دادن چیزی ک درمورد(  باشد

ACKU



 
 

 
37 

 

 قضاء گیرنده تعهدات عاریت 

می گویند :  مستعیر می تواند چیزی را که بعاریه گرفته است بدیگری عاریه دهد ،اگر چه مالک 
 اجازه نداده باشد  مشروط برآنکه آن چیز دراثر استعمال  ،اختالف وتفاوت پیدا نکند .  

 جایب  عاریت دهنده : هـ : و
خویش  چنین تصریح نمـوده    2432الی  2423قانون مدنی  وجایب عاریت دهنده را طی مواد 

است : ) عاریت  دهنده مکلف است عین عاریت داده  شده را به همان حالت هنگام  عقد ،بـه  
ی که یـک  یعنی  زمان)عاریت گیرنده  تسلیم وآنرا در طول  مدت عاریت به اختیار وی بگذارد 

شخص شی را به کسی به  عاریت می دهد باید به همان حالت  شی را در اختیار عاریت گیرنده 
ال یک شخص  مـوتر  ـقرار دهند که هنگام  عقد عاریت به همان حالت قرار  داشت . طور مث

ملکیت  خویش را که فعال  وقابلیت استفاده را دارد به کس دیگری به عقد عاریت مـی دهـد   
اریت دهنده (  مکلف است موتر مذکور را به طور فعال وقابل استفاده  هنگام تسلیم ،شخص )ع

 دهی  در اختیار  عاریت گیرنده  قرار دهد . عکس آن  به هیچ صورت جواز ندارد .
طوری  به عاریـت بدهـد کـه    شی  ملکیت خود را به شخصی  دیگری  هرگاه  عاریت دهنده

شی را تعیین  ومشخص  ننماید درایـن صـورت شـخص    شخص استفاده کننده  ونو  استفاده 
عاریت گیرنده می تواند خودش از آن  شی هر طوری که خواسته باشداستفاده نماید  ویا به کس 
دیگری آن را به عاریت  بگذارد  واگر شخص عاریت  دهنده نو  استعمال  از شـی را تعیـین    

یش را به کسی بدون قید  وشرط بـه  ننموده باشد ،طور مثال  عاریت دهنده حویلی ملکیت خو
عاریت می دهد ،شخص عاریت گیرنده  می تواند خودش در آن  سکونت نماید ویا اینکـه  بـه   
قسم کورس از آن استفاده  نماید. اما اگرعاریت  گیرنده ،حویلی مذکور را به شخص  دیگـری  

عاریت  می گیـرد ،  به عاریت می سپارد آن شخص که حویلی را از نزد عاریت گیرنده اول به 
نمی تواند غیر از سکونت  آن را استعمال  نماید . درصورتیکه غیر سکونت از حویلی مـذکور  
استفاده نماید ونسبت تغییر  استعمال آن شخص ،به حویلی تاثیر وارد شود ،دراین حالت شخص 

مـا   عاریت گیرنده اول، حویلی مذکوررا به شخص دیگر  به عاریت گذاشـته نمـی توانـد . ا   
درصورتی که درمورد  شخص استفاده کننداز طرف عاریت دهنده  تعیین ودر قسمت  اسـتعمال   
شی قید وشرطی وضع گردیده باشد ،درصورت تخلف عاریت گیرنده وتلف شدن شی ، عاریت 

 (  می باشد .وان به مالک  اول ) عاریت  دهندهگیرنده مکلف به پرداخت تا
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 گفتار دوم

 ده :تعهدات  عاریت گیرن
 الف :  تعهدات عاریت گیرنده در قرآن کریم : 

 واجب است که اصل چیزی  که عاریه گرفته شده است برگردانده شود .
برمستعیر واجب است چیزی را که بعاریت گرفته است واز آن استفاده  مباح نموده است  ،آنرا 

تودوا االمانات الی اهلها   بصاحبش  برگرداند  ،چون خداوند )ج( می فرماید : ان اهلل یأمرکم ان
 ش برگردانید (  انباح) خداوند )ج( بشما امر می کند که امانات را بص
 ب : تعهدات عاریت گیرنده از دیدگاه سنت : 

ابو هریره روایت میکند که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم   گفت : اد المانة الی من ائتمنک وال تخن 
که آن را بتو به امانت سپرده وشما را امین دانسته است  من خانک ) امانت  را بکسی برگردان 

( این حدیث را ابو داود وترمـذی  ه نسبت بتو مرتکب خیانت  شده استوخیانت مکن بکسی ک
حسن دانسته است . بروایت  ابـو   بیرون آورده و ترمذی بصحت آن رای داده وحاکم نیز آن را

امامه روایت کرده اند که پیامبر صلی اهلل علیـه  اود وترمذی که آنرا صحیح دانسته است از ابو د
وسلم   گفت :  العاریة موداة ) واجب  است که اصل عاریه اگـر مانـده باشـد ،بصـاحبش      

 برگردانده شود بعضی گفته اند اگر تلف شود باید قیمت آن پرداخت گردد( .
 ج:  از دیدگاه فقهی : 

ف شد،او ضامن آن است ،خواه کوتاهی  کرده هرگاه مستعیر  عاریه را تحویل گرفت ،وعاریه تل
 یا نکرده باشد واینست رای  ابن عباس  وعایشه وابو هریره وشافعی  واسحاق  .

در حدیث سمره آمده است که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم گفت : علی الید ما اخذت حتی تودی  
رداند (  علمای حنفـی   بش برگاح) هر دستی ضامن چیزی است که گرفته است تااینکه آن را بص

صـلی اهلل  ومالکی میگوید  مستعیر وقتی ضامن می باشد که  کوتاهی   وتقصیر کند چون پیامبر 
(  ،وال المستود  غیر المغل  ضمان  لیس علی المستعیر غیر المغل ضمانعلیه وسلم می فرماید :)

رد وکسی که چیزی کسی که چیزی را  عاریه بگیرد ومرتکب  خیانت نشود  ضمانتی بعهده ندا
قانون  مـدنی در   2470ماده را بودیعه گرفته ومرتکب  خیانت نشود ضمانتی بعهده ندارد ( در
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) هرگاه  عاریت گیرنده به نحوی از انحا به جلوگیری  ه است: باره  ضمانت عاریت گیرنده  آمد
میگردد .  از تلف شدن عین عاریت قادر باشد واز آن جلوگیری نکند ، بپرداخت ضمان  مکلف

 (1همچنان اگر در رفع  دست غاصب  آن تقصیر نماید ،ضامن شناخته میشود
علمای  حنبلی  می گویند :  وقتی کسی  چیزی را عاریه گرفت ،مستعیر  میتوانـد خـود از آن   

حق به اجاره دادن  وعاریه دادن آن را ندارد مگر بـه  و کسی که جانشین او است استفاده  کند 
لک .  اگر مستعیر  بدون اجازه مالک آن را بعاریه  داد ونزد مستعیر دوم تلـف  اذن  واجازه ما

شد مالک می تواند  هر کدام  را ضامن بداند وسرانجام ضمانت بردومی است ،چـون او آن را  
گرفته  است وضامن  آن بوده ودر دست او تلف  شده است پس ضمانت برعهده  او است مانند 

قانون  آمده اسـت کـه    2433رماده ب  غصب کند . چنانچه  دکسی  که چیزی  را از غاص
 باشدهرگاه عاریت دهنده از عاریت دادن عین ،به شخص دیگر  ، عاریت گیرنده را منع نموده )

 وعاریت  گیرنده آنرا  بشخص  دیگری  به عاریت  بدهد ،ضامن از بین رفتن آن می باشد  (  
است که ) عاریت گیرنده در تمـامی احوالیکـه از   آمده   مدنی قانون 2437وهمچنین درماده  

نمی تواند  عین عاریت  را به شخص دیگری به  ، عاریت دادن عین به شخص دیگر منع گردیده
امانت بدهد اگر عاریت گیرنده آنرا نزد شخص ،دیگر به ودیعت بگذارد وعین  عاریت نزد ایـن  

 شخص از بین برود ،عاریت گیرنده ضامن آن می باشد ( 
 کسی که اعاره دهنده  وعاریت دهنده است می تواند از این عمل برگردد .

  یاند چیز به عاریت  رفته را ،پس بگیرد ،مـادام ومعیر  یا عاریت دهنده  ،هر وقت  بخواهد می ت
که سبب ضرر وزیان مستعیر باشد ،باید بوی مهلت بدهد تا از ضرر درامان باشـد  وبتوانـد  از   

 ضرر پرهیز کند .
ریت طوری است که یک شخص  ملکیت خویش را به شخص  دیگری قسمی  می سپارد  که عا

از منفعت آن استفاده  بنماید ،بدون  اینکه چیزی در بدل  استفاده به صاحب شی پرداخت  نماید 
خود شی را به مالکش اعاده  می نماید . مثاًل  جاوید موتر ملکیـت    ،،بعداز استفاده و استعمال

ای نوید  برای مدت  یک هفته ویا برای انتقال  مریضش به  شفاخانه به عاریت  می خویش را بر
استفاده دهد .نوید می تواند ازمنفعت موتر  بدون اینکه به عنوان بدل استعمال به جاوید بپردازد 

                                                      
 www.Hoghogh.comعبدالرحمن  عظیمی ،مقاله تحت عنوان  ملکیت ،  1
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با تکمیل  هفته ویا بعداز انتقال  مریضش  به شفاخانه مکلف است موتر را دوبـاره بـه   نموده و
 که جاوید است اعاده نماید .مالکش 

برای صحت  عاریت شرط است که شی عاریت داده   شده قابلیت استفاده را داشته باشد .ا ین 
قانون  2428کیت مالک  خارج میشود یا نه ؟ ماده لکه یک شی به عاریت  داده میشود آیا از م

عاریت دهنده خارج نمی مدنی درزمینه  تصریح  می دارد : ) عین عاریت  داده شده از ملکیت  
 گردد .(  

در عقد  عاریت یک سلسله  وجایب ومکلفیت  هایی برای طرفین  عقد عاریت مطرح می گردد 
که اینک ابتدا وجایب عاریت دهنده وبه تعقیب  آن از مکلفیت  های عاریت گیرنده یـاد آوری  

 می گردد :  
 :   آیا عاریت  در دست  مستعیر امانت است یا به عنوان ضمانت

حنفی ها معتقد  اند که مستعار درید مستعیر  به شکل امانت است در صورت تلـف اعـم   -1
ازاینکه درحال استعمال باشد یا غیر استعمال بر مستعیر ضمان الزم نمی شود مگر اینکه تعـدی  

 .وتقصیر آن ثابت گردد  مانند دیعت اجاره 

 یر  به قیمت روز تلف .شافعی  ها معتقد  اند که که عاریت  مضمون است بر مستع -2

عم از اینکه تقصیر داشته احنبلی ها  معتقد اند که عاریت مضمون  است به مستعیر  مطلقًا  -1
 باشد یا نداشته باشد .

 میگردد: درموارد ذیل بر مستعیر ضمان الزمدر نزد  حنفی ها 
باشـد ماننـد    اگر اتالف   حقیقی  باشد مانند اینکه خودش آنرا ضایع نموده باشد یا حکما -1

 دهد . نشاناینکه به سارقی  راه وچاه را 

 ترک حفظ در استعمال  عاریت یا اجاره آن .-2

 استعمال عمدی  مستعار بر خالف  عرف وعنعنات .-3

 مخالفت درکیفیت حفظ .-4

 ر مکلف است که عین  مستعار را به اجاره  ندهد .یعمست-5

د درصورتیکه به اجـاره  ورهـن   ن ندهر مکلف است عین  مستعار را به رههمچنان  مستعی-6
 دهد وعین مستعار از بین برود ضامن میباشد .
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مقید به وقت یا مقید به منفعت مخصوصی  یـا برهـردو نمایـد     راهرگاه معیر عین مستعار -7
 مستعیر مکلف است که از قرارداد  تجاوز نکند .

می توانـد هـر    درصورتیکه  معیر عین مستعار را به صورت مطلق به عاریت  بدهد  مستعیر-9
 نو   منفعت درهر زمان  از آن اخذ نماید .

هرگاه  براساس تقصیر عین مستعار از بین برود یا قیمت آن کم شود برمسـتعیر ضـمان الزم   -
 است .

مصارف مستعار برمستعیر الزم است  درصورتیکه  آنرا انجام ندهد  واز این ناحیـه مسـتعار   -
 ن آن الزم است .هالک یا قیمت آن کم شود بر مستعیر ضما

 هر زمانیکه معیر بخواهد مستعار اخذ نماید بر مستعیر الزم است رد عین مستعار.-

عمل مخصوص   یدرصورتیکه معیر عین مستعار را درعمل مخصوص  به عاریت بدهد با انتها-
عمل عاریت به امانت تبدیل  میشود دراین صورت  برای مستعیر  جواز ندارد که آنرا  استعمال 

 د یا آنرا از حد معتاد آن درحیازت خود قرار دهد .نمای

 مصارف رد عاریت بدوش  مستعیر است .-

عاریت گیرنده  مکلف است ،بحفاظت  وصیانت شی عاریت  داده شده  چنان توجه نماید که -
 برمال خود می نماید .

 د : مکلفیت  های عاریت گیرنده  در قانون مدنی :
نگهداری شی عاریت داده شده چنان توجه نماید ،که برمال عاریت  گیرنده  مکلف است در -2

 خود می نماید.
نو  عاریت ) یعنی این که عاریت گیرنده  از شی عاریت داده شـده چـه   میتواند عاریت دهنده 

نو   استفاد نماید (  یا مکان استعمال  ) عاریت گیرنده  از شی عاریـت داده شـده  درکجـا    
ویا هم اوقات  استفاده  ) عاریت  گیرنده  از شی عاریت  گیرنـده  وکدام مکان استفاده کند (  

آمـده   2434. در قانون درماده   (را معین نماید نمی تواند در مقابل این قیودات مخالفت  نماید
است که ) هرگاه استفاده  از عین عاریت مقید  بزمان ،مکان ونو  استعمال  نباشـد . عاریـت   

ر وقت وهر مکان بهر نوعی که خواسته باشد طوری  عادی اسـتفاده  گیرنده می تواند از آن دره
بدهد وشخص استفاده کننده را تعیین نکند ،عاریت  گیرنده  می تواند شخصًا  از عین عاریـت   
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استفاده نموده یا آنرا به شخص دیگری بعاریت بدهد، اعم از اینکه تغییر  استعمال کننده  درعین 
 عاریت موثر باشد یانه .

ن حکم در صورتیست که عاریت  گیرنده شخصًا عین  را مورد استفاده قـرار نـداده وعـین    ای
 عاریت داده شده از اشیای باشد که تغییر استعمال کننده  درآن تاثیر داشته باشد .

 در غیر آن  عاریت دادن عین به شخص دیگر جواز ندارد .
شده باشد، عاریت  گیرنده برعایت  اگر شخص استفاده کننده  از طرف عاریت دهنده تعیین  -1

درصورت تخلف  عاریت گیرنده ضمان از بین رفتن عین عاریت ،قید شخص مذکور مکلف بوده 
  1میباشد 

طورمثال یک شخص موتر ملکیت خود را به کسی طوری  به عاریت می دهد که عاریت گیرنده 
الی  7کتب ،آن هم در ساعات  می تواند از این موتر جهت  انتقال  چهار طفلش  از منزل الی م

بعداز ظهر ،استفاده  نماید وبس ،اما در این مورد یک استثناء وجـود دارد   2الی  21صبح و 8
غیر از انتقال اطفالش  از منزل الی  مکتب  از مـوتر   ،وآن این  که شخص عاریت گیرنده موتر

له  یا فاصله کمتر  از مکتب درعین زمان ومکان به محل تفریحگاه ویا کمتر از آن ، به  عین فاص
به محل  تفریح  از آن استفاده کرده می تواند . مگربه شخص غیر عاریت گیرنده ایـن اسـتثناء    

به عاریت گیرنـده وضـع    د عاریت از طرف عاریت دهنده قیودیاما  اگر درعق2موجود نیست 
ـ  ی  عاریـت داده  نگردد در آنصورت عاریت  گیرنده میتواند هر طوری که خواسته باشد  از ش

شده استفاده  نماید .اما درصورتی که شی دراثر  قصور ویادر زمان عاریت تلف  ویا نقض منـد  
گردد مکلف به پرداخت  تاوان آن می باشد به هر صورت  عاریت گیرنده  بدون اجازه  عاریت 

بدهد .  دهنده نمی تواند شی عاریت گرفته شده را به شخص دیگری به عاریت ،امانت ویا اجاره
درصورت اجرای این عمل تمام مکلفیت  های ناشی از تلف ومتضرر  شدن شی بدوش  عاریـت  

قانون مدنی آمده است  که : ) درتمـامی حاالتیکـه    2438گیرنده می باشد  . چنانچه درماده 
عاریت دادن عین عاریت را به شخص دیگر دارا باشد مـی توانـدعین    عاریت گیرنده صالحیت

شخص دیگری  بامانت بدهد . درینصورت  اگر عین بدون تجاوز ودیعت گیرنده از  مذکور را به
                                                      

 قانون مدنی افغانستان جلد سوم  - 1
 . 104ناصر ،کاتوزیان ،حقوق مدنی ) عقود معین ( جلد دوم ص  2
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نیز آماده است که  2433بین برود ،عاریت گیرنده ضامن شناخته نمی شود ( وهمچنین  درماده 
ه یا رهن  بدهد .مگرا ینکه آنـرا  بـه اجـازه    ه نمی تواند عین عاریت را به اجار) عاریت گیرند

نیز  آمـاده  2433نظور دادن رهن  به عاریت گرفته باشد (  وهمچنین درماده عاریت دهنده به م
راینکه آنرا بـه  گم است  که ) عاریت گیرنده نمی تواند  عین عاریت را به اجاره  یا رهن بدهد .

آمده  2470نین درماده رهن به عاریت گرفته باشد ( وهمچ اجازه عاریت دهنده  به منظور دادن
 است  که:

وعـین   بدهـد اریت  گیرنده عین  عاریت را بدون اجازه عاریت دهنده با جـاره   هرگاه ع-1
مذکورنزد اجار گیرنده از بین برود ،عاریت دهنده  میتواند ضمان عین عاریـت را از عاریـت   
گیرنده یا اجاره گیرنده مطالبه نماید . درصورت مطالبه  از عاریـت  گیرنـده او نمـی توانـد     

اید . درصورت مطالبه ضمان از اجاره گیرنده  ،اجاره گیرنده مـی  برشخص دیگری مراجعه  نم
تواند به عاریت  گیرنده رجو  نماید . مشروط براینکه هنگام عقد  اجاره از عاریت بودن عـین  

 در نزد او آگاه نباشد .

هرگاه عین بدون اجازه عاریت دهنده برهن داده شود  ونزد رهن گیرنـده از بـین رود در   -2
 .گیرنده انجام یافته تلقی میشود وضمان از عاریت گیرنده ،رهن بین رهن دهنده  صورت مطالبه

به هر صورت  عاریت گیرنده  مکلف به تادیه تمام  مصارف مالی بابت حفاظت وانتقال  شی می 
تسـلیم   آن راباشد و همچنان  عاریت گیرنده مکلف است شی را در ختم عاریت درمحلی کـه  

کش  مسترد  نماید .درصورتی که عاریت  گیرنده شی  را که به عاریـت   گردیده  دوباره به مال
گرفته ،درختم وقت  وزمان تعیین شده ودر محل موافقه  شده به مالکش تسلیم ننمایـد ،قانونـًا   

عاریت گیرنـده   -1قانون مدنی آمده است :  147مسئول وجوابگو می باشد .چنانچه در ماده 
به همان حالت سابقه رد نماید.این حکم مسـئولیت از بـین    مکلف است در ختم عاریت عین را

 رفتن یا نقصان عین عاریت را اخالل نمی کند.

رد عین درمحلی  صورت میگیرد  که عاریت گیرنده  آنرا تسلیم شده ،مگر اینکه بخـالف   -3
 آن موافقه  صورت گرفته باشد .(  
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اه  عاریت گیرنده عـین  را  قانون مدنی  آمده است که  ) هرگ 1476وهمچنین  درماده ی -4
بعداز انقضای  میعاد عاریت در تصرف خود نگاه داشته یا درمحل موافقه شـده تسـلیم ندهـد    

 درصورت  از بین رفتن ان ضامن شناخته میشود ( 

بنا بر  این الزم است که عاریت گیرنده وعاریت دهنده  درعقد عاریت به مکلفیت هـای شـان    
ین  نافذه  حکم می نماید ،عمل نمایند،تا اختالف  ونزاعی به سبب طوری که شریعت اسالم وقوان

 آن به وجود نیاید .
 طبق قانون مدنی افغانستان مستعیر دارای حقوق وتکالیف ذیل می باشد :

عاریت گیرنده  مکلف است شی عاریت داده شده را مانند اموال خود حفاظت نماید مـاده  -2
که ) هرگاه عاریت  دهنده نو   ،وقت یا مکان اسـتعمال  دراین باره تصریح  می نماید  2430

عین عاریت داده شده را مقید  سازد ، عاریت گیرنده نمی تواند شی  عاریت داده شده را در غیر 
وقت ومکان  معین استعمال  نماید . همچنان از نو  استعمالی  که بـه آن اجـازه داده شـده    

ه شده اضافه تر تجاوز  کرده نمیتواند . بلکه بـه  ده دازکرده نمیتواند واز اندازه که اجا مخالفت
اندازه  استعمال مماثل آنچه که استعمال آن مقید شده یا به کمتر  از آن اقدام کـرده میتوانـد (   

دراین زمینه حکم می نماید که ) نفع گیرنده مکلف است در حفاظـت    1022همچنین  ماده ی 
 (   ،توجه نماید یردعینیکه از آن نفع میگ

عاریت گیرنده میتواند  از انتفاعیکه  به آن اجازه  داده شده حسب اجازه یا در حد یـا   -2
ه عاریت دهنده نحوه ونو  استعمال وقت ومکـان  ادرمتعارف استفاده نماید  به عنوان مثال هر گ

درایـن   2306آنرا معین کرده  باشدعاریت گیرنده نمی تواند برخالف  آن عمل نماید  ماده ی 
باشد  ( هرگاه عقد منفعت  بصورت  مطلق غیر مقید صورت گرفته1اره تصریح  می نماید که :)ب

 ،نفع  گیرنده مکلف است از شی که منفعت  میگیرد آن را طور عادی  استعمال نماید .
را که مالزمه  با انتفا   از عین مـورد عاریـت دارد    یمستعیر  مکلف  است مصارف -3

که برای  انتفا   از مال غیر الزم می گردد به عهده  منتفع  است مـاده  متحمل شود زیرا وسایلی
( مصـارف الزمـه سرپرسـتی     1قانون مدنی دراین باره حکم  می نماید که ) 1بند  2309ی 

 وحفاظت عینیکه از آن نفع گرفته میشود ،به ذمة نفع گیرنده می باشد ( 

ACKU



 
 

 
45 

 

 قضاء گیرنده تعهدات عاریت 

مستعیر الزم  است تامصارف نفقـه  ی   باید افزود  که هرگاه عین مستعاره حیوان باشد  بر
مجلة االحکام  دراین باره تصریح می نماید که ) مصارف نفقه  ی  915آن را بپردازد  .ماده ی 

را بدون علف وکـاه تـرک    مستعاره بر مستعیر  الزم می باشد بنابرین  اگر مستعیر حیوان معاره
 (  کند وحیوان هالک شود مستعیر  ضمان هالک حیوان می باشد

دراین  1474مستعیر مکلف به رد عین درصورت انحالل  عقد عاریت می باشدماده ی -4
باره حکم  می نماید که ) تکالیف مالی  ومصارف  حفاظت عادی ورد عین عاریت بدوش عاریت 

 گیرنده میباشد ( 
ا مجلة االحکام  دراین باره حکم می نماید که ) زمانیکه معیر عاریت ر 925همچنین  ماده 

مطالبه نماید بر مستعیر الزم است تا آنرا  فورًا مسترد  نماید در صورتیکه بدون عذر  وقفه تاخیر 
میگـردد (   نماید وعین معاره تلف  گردد ویا در قیمت آن نقصان  واردشود ضمان بـروی الزم 

ـ   یر عین مستعارعدرضمن الزم است که مست د را مباشرا یا توسط امین  خود به مسـتعیر رد نمای
 ومصارف رد عین مستعاره  را بپردازد .

درصورتیکه  مال در اثر تقصیر مستعیر تلف گردد مکلف  به پرداخت  ضمان آن مـی  -5
دراین باره حکم می نماید ) هرگاه در اثر استعمال عادی ومطابق عـرف   1472گردد ماده ی 

ده ضـامن ایـن   عین عاریت طوری معیوب شود که موجب تنزیل  قیمت آن گردد ،عاریت گیرن
 تنقیض قیمت نمی باشد ودرصورت استعمال غیر عادی ضامن شناخته میشود (  

دراین رابطه حکم  می کند که ) عاریت گیرنده درمال  عاریت  1471مزید براین ماده ی 
که بدون تجاوز از بین رود ضامن نمی باشد وشرط  ضمان در عاریت باطل  شـناخته میشـود .   

 حفاظت عین  عاریت  قصور  یا اهمال نماید ، ضامن می باشد (  اگر عاریت گیرنده ،در
 نتیجه گیری:
دانستیم  که عاریت از جمله  عقود  معین  است که با ایجاب وقبـول معیـر    درین تحقیق

عیت آن در قرآنکریم  : به اساس آیه شریفه ) تعاونوا علـی البـر   ورمستعیر ایجاد  میگردد مشو
زمان رسول اکرم وروایت اسـت  کـه  پیـامبر      وجود داشتهریت والتقوی ( ثابت میگردد  عا

عاریت از دیدگاه  .عاریت گرفت زره آهنی را از صفان در غزوحنین وهمچنین مبنای شرعی دارد
خداوند )ج( در قرآن شـریف    و  .تعهدات  عاریت گیرنده بودمنوط به  فقهی  ونظریات موجود 
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ایند : ) ان اهلل یأمرکم ان تودوا االمانات الـی اهلهـا(   در باره تعهدات  عاریت گیرنده  می فرم
 خداوند )ج( بشما امر می کند که امانات را بصاحبش  برگردانید .

 قانون مدنی : ردمکلفیت های عاریت گیرنده 
عاریت گیرنده مکلف است درنگهداری شی عاریت داده شده چنان توجه نماید ،که برماـل  

مکان اسـتعمال  ویـا هـم    ،نو  عاریت درمورد عاریت دهنده  از جانبخود می نماید .هرگاه 
اوقات استفاده قیوداتی وضع گردیده باشد ،عاریت گیرنده نمی تواند در مقابل  ایـن قیـودات   
مخالفت نماید . درقانون آمده  است که ) هرگاه استفاده از عین عاریت مقید بزمان ،مکان ونو  

د از آن در هر وقت وهر مکان بهر نوعی که خواسته باشد استعمال نباشد عاریت گیرنده می توان
عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن می باشد (   زوادی استفاده نماید .اگر باثر تجاطوری ع

پس  درختم  میگویم که مکلفیت های عاریت گیرنده در شریعت وقانون معلوم ومشخص اسـت  
 .وعاریت گیرنده مکلف به رعایت آنها می باشد

 منابع :
 .1369الفقه االسالمی وادلته جلد پنجم چاپ دوم سال  –الزحیلی ،دکتور وهبه  -1

 .1397سید سابق ،فقه السنه مترجم محمود ابراهیمی ،تهران ناشر مردم ساالری  -2

 جلد سوم دیزاین صارم محمد اشرف . 1355قانون مدنی افغانستان  مصوب سال   -3

 ریت نشر سایت وزارت عدلیه افغانستان .عظیمی عبدالرحمن  مقاله تحت عنوان عا -4

 .1395عبداهلل نظام الدین  حقوق  عینی  سال چاپ  -5

 کاتوزیان ناصر حقوق مدنی ) عقود معین ( جلد دوم -6
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 قاضی نثاراحمد ملکزی 

 

  مطلق ومقید  دراصول فقه اسالمیمطلق ومقید  دراصول فقه اسالمی
 

 مبحث اول :تعریف مطلق ومقید
 تقید به معنای گرفتار نمودن ودربند کردن است .اطالق در لغت به معنای رهائی وآزادی و 

 اول :مطلق در اصطالح اصولیین نیز معنائی جز این ندارد تعریف مشهور انها چنین است:
) المطلق مادل علی شائع فی جنسه ( . یعنی مطلق کلمه ای است که داللت کند بر معنائی که  2

 . خود جنس در  است شايع معنائي از عبارت مطلق وبه عبارت دیگر : ،دارای افرادی باشد 
 كه است چيزي هر براي شمول بمعني مذكور شيو  جرم وجزا. ،انسان بیع  ،مانند کلمات آب 

 . دارد را آن بر انطباق و اشتمال صالحيت مطلق
امدی در کتاب االحکام وفی اصول االحکام مطلق را چنین تعریف نموده است : ) بأنه اللفظ 

شائع فی جنسه ( یعنی مطلق لفظی است که داللت بر مدلول شائع در جنس  الدال علی مدلول
 خود کند 

ابن قدامه المقدسی مطلق را چنین تعریف نموده است  ) بأنه المتناول لواحد ال بعینه باعتبار 
حقیقة لجنسه ( یعنی لفظی است که داللت کند  بریک فرد یا افراد غیر معین به اعتبار حقیقت 

 1س خود  مثل : رجل )مرد( رجال )مردان( کتاب )یک کتاب( کتب )کتاب ها( .شامل در جن
 دوم : تعریف مقید :

 علمای اصول مقید را تعریفات متعدد کرده اند مشهور ترین انها :
                                                      

؛ ارشاد الفحول تالیف/  1/222حکام تالیف/ سیف الدین آمدی دیده شود : االحکام فی اصول اال 1
 203، روضة الناظر تالیف/ ابن قدامه ص 1/134؛ مختصر المنتهی از ابن الحاجب 0/ 1محمد شوکانی 
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آورده شده باشد ومی توان  )المقید ما أخرج من شیا  ( یعنی مقید ان است که از مطلق بیرون 2
ا افزوده شدن قیدی بر ان دایره شمولش محدود شود وافراد کمتری کلمه مطلق را که بگفت هر

جزای تبعی  ،جرم جنائی  ،بیع نقدی  ،انسان آزاد  ،را فرا گیرد مقید گویند مانند آب جاری 
 وغیره .

عضدالدین در شرح مختصر مقید را چنین تعریف نموده است   ) ما یدل ال علی شائع من  1
 ست که داللت کند نه بر مدلول شائع در جنس خود.جنسه (  یعنی مقید  لفظی ا

بعضی از علمای اصول مقید را چنین تعریف نموده اند ) مقید لفظ است که داللت برمدلول 
 شائع در جنس خود معه مفید بودن اش با یک وصف از اوصاف کند.

ن بودن اش با وبه عبارت دیگر لفظی است که داللت کند بر یک فرد یا افراد غیر معینه معه مقتر
صفت باشد که داللت بر تقید ان کند مثل : رجل عراقی ) مرد عراقی ( ورجال عراقیون ) مردان 
عراقی ( کتب قیمه ) کتاب های با ارزش ( این است که مقید عالوه از انجه مقید کرده میشود 

قید ان بدون ت ،باقید موصوف اعتبار داده میشود  شودمطلق گفته می شود به این معنی که مقید 
اما  ،پس قول ما مرد عراقی صرف مقید از ناحیه جنسیت عراقی بودن است  ،دلیل جواز ندارد 
شامل هر مرد عراقی میشود خواه سرمایه دار باشد یا فقیر  ،قید ان مطلق است ،عالوه از این 

 1وغیره .
 مبحث دوم : حکم مطلق
مقید  ،لق به اطالق خود جاری است در نزد علمای اصول اختالف وجود ندارد براینکه  مط

 ،ساختن ان  به هیچ قید جواز ندارد مگر در صورتیکه دلیل به مقید بودن اش صادر نشده باشد 
لذا داللت ان بر معنای خود قطعی است وحکم به مدلول ان ثابت میشود چون مطلق از اقسام 

 خاص است وحکم خاص همین است .
: " والذین یظاهرون نهفته استمثال در این قول اهلل جل جالله مثال های مطلق زیاد است یکی از 

 2من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا ...". 
                                                      

/ 1؛ االحکام ازامدی  137ابوالعاصم ص دیده شود : اصول فقه تالیف/ عبدالکریم زیدا ن مترجم  1
 .030/ 2، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت  184/ 1، شرح المختصر  203؛ روضة الناظر ص 222
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ترجمه : وانانیکه با زنان خود ظهار کنند آنگاه از گفته خود بر گردند پیش از تماس ومجامعت 
 باید برده ای ازاد کنند .
پس در این حالت به مطلق عمل کرده  ،مطلق امده ومقید به قیدی نیست  در اینجا کلمه )رقبه(

میشود والزم وضروری است که غالمی را آزاد کند وهر قسم که باشد واین در حالی است که 
 شوهر بخواهد با زن خود دوباره یکجا شود.

تربصن بأنفسهن ومثال دیگر در این قول اهلل جل جالله :" والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا ی
 1أربعة أشهر وعشرا...".

ترجمه : وکسانی که از شما بمیرند  وزنان را ترک کنند باید که انتظار کنند این زنان خویشتن 
 را چهار ماه وده روز .

 ،پس مقید ساختن ان جواز به نزدیک  شدن جواز ندارد ،در اینجا کلمه " أزواجا" مطلق آمده 
پس عده وفات در حق  ،امل مدخول بها وغیر مدخول بها است چون در این ایت مبارکه نص ش

 زنانیکه شوهر شان وفات نموده باشد چهارماه وده روز است .
مثال مطلق که دلیل به مقید بودن ان وارد شده است در این قول اهلل جل جالله :"... من بعد 

 2وصیة یوصی بها أو دین " 
 میت به ان کرده ویا از ادای دین است. ترجمه :واین تقسیم بعد از ادای وصیتی که

بهر  ،مقتضای ان جواز وصیت است  ،در این ایت مبارکه کلمه وصیة در نص قرانی مطلق امده  
مقداری که باشد لیکن دلیل به مقید شدن ان  حدیث مشهور  پیامبر صلی اهلل علیه وسلم است . 

یامبر صلی اهلل علیه وسلم منع از حضرت سعد به ابی وقاص رضی اهلل عنه روایت است که پ
فرموده وصیت را که از ثلث زیاتر باشد . واین حدیث درنزد محدثین مشهور است . ونزد فقهاء 
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اگر حدیث مشهور باشد میتواند که مطلق قران را مقید بسازد وهر چه سنت آحاد نزد جمهور 
 1مقید ساختن مطلق کتاب به ان جواز ندارد ونه نزد احناف .

 م : حکم مقید :مبحث سو
به اتفاق علماء الزم وضروری است که به موجب قید عمل کرده شود وملغی قرار دادن ان جواز 
ندارد مگر این که دلیل به الغای ان قائم شود مثال ان در این قول اهلل جل جالله ودر سیاق تعداد 

 2".محرمات است :" وربائبکم الالتی فی حجورکم من نسائکم الالتی دخلتم بهن 
ترجمه : ودختران زنان شما که درکنار شما پرورش می یابند از شکم ان زنان که شما به ایشان 

 مباشرت کردید .
چون حرمت  ،مادرش ازدواج نموده باشد  حرام قرار می گیرد بر کسیکه ان بابنابر این دختر 

ن زیرا کلمه ی ابنت )دختر( مقید به نکاح مادر وداخل شدن ان شده است نه به مجرد عقد باال
حجورکم (  قید احترازی نیست بلکه قید اکثریت است که در حکم هیچ تاثیری ندارد دلیل ان )

یعنی  10این قول اهلل جل جالله است :" فإن لم تکونوا دخلتم بهن فال جناح علیکم ". نساء آیت 
 اج کنید.پس اگر مباشرت به ان زن نکرده )طالق دهید( باکی  نسیت که با دختر او ازدو

اگر قید حرمت بودن دختر در دامن شوهر ومراعات وتربیه ای ان میبود حتما در بیان حالل 
رفع حرمت در عدم تحقق یافتن ان به قید همانا مباشرت با مادر ان  ،بودن ان باید ذکر میشد 

 است .
متتابعین من مثال دیگر در این قول اهلل جل جالله  در کفاره ظهار:" فمن لم یجد فصیام شهرین 

 3قبل أن یتماسا ". 
 ترجمه : پس کسیکه غالم بیابد باز باید پیش از مباشرت دوماه پی درپی روزه بگیرد.

                                                      
به بعضی از تصرفات  دیده شود : الوجیز فی اصول فقه تالیف / عبدالکریم زیدان ؛مترجم : ابوالعاصم 1
؛ التحریر مع التقریروالتحبیر  221/ 1؛ االحکام فی اصول االحکام تالیف/ سیف الدین امدی 137ص 

 .133/ 2علی التحریر فی اصول حنفی 
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پس روزه دو ماه مقیدبه کلمه تتابع است واز ان جمله نیز این قول اهلل جل جالله در مورد کفاره 
مومنی را ازاد کند . پس صرف  یعنی باید به کفاره ان بنده1قتل خطا :" فتحریر رقبة مؤمنة ". 

 ای مومن کفایت میکند.بریک غالم 
 مبحث چهارم : حکم حمل مطلق برمقید وحاالت ان2

در نصوص شرعی گاه لفظی می آید این لفظ مطلق میباشد ودر نص دیگری این لفظ مقید شده 
لق مقید  است ویا میباشد . آیا حمل مطلق بر مقید جواز دارد ویاخیر؟ به این معنی آیا مراد از مط

صورت به مطلق طوریکه مطلق امده عمل میشود ویا عمل به مقید بگونه ای که مقید شده 
 ؟میگیرد

علمای اصول برای جواب این سوال گفته اند الزم وضروری است بیان حاالتیکه در نصوص 
 شرعی  لفظ مطلق  ذکر شده وهمچنان بیان مقید بودن ان درنصوص دیگر وحکم هر حالت .

 حالت اول : اتحاد مطلق ومقید درحکم وسبب 
َ :" قل ال أجد فیما أوحی إلی محرما علی طاعم یطعمه إال أن  مثال در این قول اهلل جل جالله

 3یکون میتة أو دما مسفوحا". 
یعنی : بگو در انچه وحی فرستاده شده به سوی من هیچ چیزی حرام برخورنده که بخورد ان را 

 ردار یا خون ریخته شده ...نمی یابم مگر آنکه م
وقول اهلل جل جالله :" حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیروما أهل لغیر اهلل  به " سوره 

یعنی حرام  کرده شد برشما مردار وخون )یعنی خون مسفوح ( وگوشت خوک  0مائده آیت 
 وانچه نام غیرخدا به وقت ذبح بر او یاد کرده شود.

ودر آیت دوم خون مطلق ذکر شده ودر  ،خونی راگوید که ریخته شود  دم مسفوح در ایت اول
وحکم در هر دوآیت مبارکه یکی است وان  ،آیت اول مقید به مسفوح )ریخته شده( ذکر شده 

هم حرام بودن تناول خون است ، وسبب هم یکی است وان هم ضرر ناشی از تناول خون است 
مقید حمل کرده میشود ومراد از خون حرام  در این  پس در این حالت به اتفاق علماء مطلق بر

                                                      
 31سوره نساء آیت  1
 .138مترجم ابوالعاصم ص  دیده شود الوجیز فی اصول فقه ؛تالیف/ عبدالکریم زیدان ؛ 2
 242سوره انعام آیت  3

ACKU



 
 

 
52 

 

 قضاء مطلق ومقید دراصول فقه اسالمی

نه  ،خونی است که از حیوان ریخته باشد فقط چون مقید شده به دم مسفوح  ،دو آیت مبارکه 
دیگر مانند شیش جگر ویا ان خونهای که در عروق )رگها( بعد از ذبح باقی ماند خوردن همه 

 اینها حالل است نه حرام...
 د در حکم وسبب مختلف باشد حالت دوم: مطلق ومقی

مانند این قول اهلل جل جالله  :" والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکاال من اهلل 
همرای این قول اهلل جل جالله :" یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصالة فاغسلوا وجوهکم 1". 

 . 3وأیدیکم إلی المرافق..." سوره  مائده آیت 
مه آیت اول :ومرد دزد وزن دزد دستهای ایشان راببرید جزای آنچه به عمل آورده اند از ترج

 طرف اهلل عبرتی است ...
ترجمه آیت دوم: ای کسانیکه ایمان آورده اید چون به سوی نماز برخیزید پس رویهای خود را و 

 دست های خود را تا آرنج ها بشوید ...
ها مطلق ذکر شده ودر ایت مبارکه دوم  کلمه )أیدی(  در آیت اول کلمه ) أیدی( یعنی دست

وحکم در هر دو آیت مختلف است  ،یعنی دست ها مقید به مرافق یعنی آرنج ها ذکر شده است 
چون در ایت اول حکم قطع دست سارق است ودر ایت دوم حکم وجوب غسل دست ها است 

 ایت دوم اراده نماز.وسبب حکم  نیز مختلف است وان هم درایت اول سرقت است ودر 
به اتفاق علماء در این حالت مطلق بر مقید حمل نمی شود بلکه عمل با مطلق درجای خود وبا 

زیرا میان هر دو موضو  نص هیچ عالقه وارتباط موجود  ،مقید در جای خود حمل کرده میشود 
 ،شود  مقتضای مطلق در ایت سرقت این است که دست دزد عمل به مطلق آیت بریده ،نیست 

لیکن سنت این مطلق رامقید ساخته است چون درحدیث شریف آمده که پیامبر صلی اهلل علیه 
وسلم دست دزد را از بند قطع کرده است واین حدیث نزد احناف مشهور است پس مقید 

 ساختن ان به مطلق جواز دارد وصحیح است.
 حالت سوم: اتحاد سبب واختالف حکم در مطلق ومقید

                                                      
 08سوره مائده آیت  1

ACKU



 
 

 
53 

 

 قضاء مطلق ومقید دراصول فقه اسالمی

اهلل جل جالله :" یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصالة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم  مثال ان قول
وقول اهلل جل جالله :" وإن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من 1إلی المرافق " . 

 2الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ".
ورده اید چون به سوی نماز برخیزید پس رویهای خود را ودست مه :ای کسانیکه آیمان آترج

 های خود را تا ارنج ها بشویید...
ترجمه آیت دوم : واگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما ) از جای قضاء حاجت ( از  خال 

پاک را قصد کنید پس از پس آب را بیابید پس خاک  ،جای بیاید یا با زنان آمیزش کرده باشد 
 ان مسح کنید )خاک ( را به رویهای خود ودست های خود .

کلمه )أیدی( در نص اول قرانی مقید به مرفق یعنی آرنج ها است ودر نص دوم آیت مبارکه 
مطلق آمده است وحکم در هردو آیت مبارکه مختلف است چون در ایت مبارکه اول شستن ودر 

یکن سبب در هر دو آیت مبارکه یکی است وان هم اراده نماز آیت دوم مسح دست ها است ل
خواندن ودورکردن نجاست است . در این حالت مطلق بر مقید حمل کرده نمیشود بلکه بهر 

 یک از این دو در جای خود به موجب مطلق بودن ویا مقید بودن عمل کرده میشود .
به این آیت مبارکه ثابت نمی شود بلکه اما ایجاب مسح کردن دستها تا مرفق نزد علماء در تیمم 

به دالئل دیگر ومرجع ان دالئل دیگر است وباز هم بعضی از علماء گفته اند که این هم مرجع 
 خالف بین علماء است .

 حالت چهارم : اتحاد حکم واختالف سبب در مطلق ومقید
ظاهرون من نسائهم ثم مثال در این قول اهلل اهلل جل جالله در موضو  کفاره ظهار :" والذین ی

وقول اهلل جل جالله در موضو  کفاره قتل  3یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا..." .
 4خطا :" ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة" .

                                                      
 3سوره مائده آیت  1
 3سوره مائده آیت  2
 0سوره مجادله آیت  3
 31سوره نساء آیت  4

ACKU



 
 

 
54 

 

 قضاء مطلق ومقید دراصول فقه اسالمی

ترجمه : وانانیکه بازنان خود ظهار میکنند سپس در مخالفت آنچه گفتند رجو  میکنند پس آزاد 
 پیش از انکه زن ومرد با یکدیگر دست رسانند واجب است .کردن برده ای 

 ترجمه آیت دوم : وهرکه مسلمانی را به خطا بکشد پس الزم است ازاد کردن برده مسلمان.
در آیت مبارکه اول کلمه رقبة در کفاره ظهار مطلق ذکر شده ودر ایت دوم در کفاره قتل خطا 

دو نص قرانی یکی است وان هم ازاد کردن غالم   وحکم در هر ،کلمه رقبه مقید به ایمان است 
زیرا در آیت ظهار رجو  از ظهار ودر  ،ولکن  سبب حکم  در هر دو نص قرانی مختلف است 

 آیت دومی قتل خطا است .
 علماء در این مورد اختالف نموده اند به دو نظر :

ل کرده نمی شود بلکه نظر احناف : احناف به این نظر اند که در این صورت مطلق به مقید حم
 عمل به مطلق به مطلق بودن اش ومقید به مقید بودنش حمل کرده میشود .

مثال ان این قول  ،اما نزد غیر احناف مانند امام شافعی وغیره مطلق را بر مقید حمل کرده میشود 
 1اهلل جل جالله در کفاره یمین :" فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا ". 

باید برده ای ازاد کرده شود دوم اینکه وبنده مؤمنی به کفاره ای ان ازاد کند  یعنی پیش از تماس
 ولفظ رقبه در نص اول مطلق آمده ودر دوم ان مقید آمده است.

حجت صاحبان قول دوم این است که تا زمانیکه حکم متحد باشد معه ورود لفظ بطور مطلق در 
بخاطر مساوات  ،رمقید حمل کردیک نص ومقید در نص دیگر مناسب است که مطلق را ب

 وبرابری شان در حکم جهت دفع تعارض وتحقق یافتن انسجام میان نصوص .
مطلق درموضع  ،حجت احناف این است که اختالف سبب گاه سبب مطلق ومقید بودن میشود 

قبه مقید به مومنه شده بصورت رخود مقصود است ومقید در موضع خود در کفاره قتل خطا و
ی قاتل ودر ظهار کفاره رقبه بطور تخفیف برای مظاهر جهت حرص بر بقاء نکاح آمده تغلیظ برا

است نیز حمل مطلق برمقید بخاطر دفع تعارض میان انها وبخاطر عدم امکان عمل به موجب 
در صورت اختالف سبب نه تعارض تحقق پیدا میکند ونه عمل به هر  ،هریک ازاین دو است 

                                                      
 0مجادله آیت  1
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 قضاء مطلق ومقید دراصول فقه اسالمی

پس گفته می توانیم که راجح قول  ،طوریکه آمده مشکل است یک از این دو در جای خود 
 1احناف است واهلل اعلم بالصواب.

 مبحث پنجم :  شروط حمل مطلق برمقید نزد علمائیکه به ان قائل اند:
 مهمترین انها قرار ذیل است :

 شرط اول : حکم مطلق ومقید یکی باشد مثال در این مثال بیع سبب انتقال مورد معامله است
ودر خرید وفروش طال ونقره وقتی انتقال حاصل میشود که قبض به عمل آمده باشد حکم هر دو 
قضیه انتقال مورد معامله ازیکی به دیگری است وقضیه دوم با اطالق قضیه اول منافات ومعارضه 
دارد وباید مطلق حمل بر مقید شود ونتیجه این خواهد شدکه : بیع سبب انتقال است بجز در 

 ه نقدین که باید قبض واقباض هم به عمل آید.معامل
هر گاه علت ذکر شود ویکی باشد موجب تعارض  ،شرط دوم : علت حکم انها باید یکی باشد 

خواهد بود واگر متعدد باشد تعارضی وجود نخواهد داشت مثال اگر بگویند نزدیکی با زنی که 
ست در صورت علم به حکم در عده است موجب حرمت دائمی است ونکاح زنی که در عده ا

وموضو  موجب حرمت دائمی است در این جاه علت حکم اول نزدیکی وعلت حکم دومی 
تنافی تعارضی وجود ندارد ولی اگر بگوئیم نکاح زنی که در  ،نکاح است وچون علت دو تاست 

عده است موجب حرمت دائمی است ونکاح زنی که درعده است در صورت علم به حکم 
حرمت دائمی است در اینجا حکم هر دو قضیه یکی است وظاهرا تعارض  وموضو  موجب

 وجود دارد که با حمل مطلق بر مقید وجمع بین انها تعارض رفع میشود .
ودر صورتیکه امکان  ،شرط سوم : امکان جمع بین مطلق ومقید نباشد مگر به حمل مطلق برمقید 

 دارد .جمع بین مطلق ومقید باشد در این صورت حمل جواز ن
 شرط چهارم :  عدم موجودبت دلیل وقرینه بر منع حمل مطلق بر مقید.

                                                      
؛ کشف االسرار علی اصول  1/40, االحکام از امدی  22/ 1دیده شود : جمع الجوامع وشرح ان  1

؛ الوجیز فی 1/4، ارشاد الفحول  2/34؛  التوضیح مع التلویح  130/ 1العزیز بخاری البزدوی از عبد
 .170اصول فقه تالیف/ دکتور عبدالکریم زیدان ؛ مترجم ابوالعاصم ص 
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 قضاء مطلق ومقید دراصول فقه اسالمی

مانند صفت ایمان در رقبه  )برده ( چون ،شرط پنجم : تقیید  در باب صفات باشد نه ذوات 
 1ایمان در غالم از باب صفات است نه ذوات .

 
 :مصادر ومراجع 

 افعی .تالیف/ سیف الدین آمدی ش ،االحکام فی اصول االحکام 1

 ارشاد الفحول ,تالیف محمد شوکانی.2

 مترجم :ابو العاصم.،تالیف عبدالکریم زیدان ،اصول فقه 3
 التقبیر والتحبیر علی التحریر از ابن امیر الحاج حنفی.4

 التوضیح علی التنقیح تالیف/ صدر الشریعه عبیداهلل بن مسعود .5

 بکی .تالیف/ تاج الدین عبدالوهاب بن علی الس ،جامع الجوامع 6

 الدین عبداهلل بن احمد بن قدامه المقدسی .2روضة الناظر وجنة المناظر تالیف/ موفق 7

شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب , تالیف/ قاضی عضدالدین عبد الرحمن نب احمد 9
 االیجی .

 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت تالیف/ عبد العلی محمد نب نظام الدین االنصاری 8

 لی اصول البزدوی از عبدالعزیز بخاریکشف االسرار ع10
 

 
 
 
 

                                                      

  1/8دیده شود ارشاد الفحول تالیف/ محمد الشوکانی  1
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 قضاء حالت سکردرقانون وشریعت

 
 

 قضاوتمند بصير احمد"صديقي"
 

  حالت سكر در قانون و شريعتحالت سكر در قانون و شريعت
 

از ايام قديم تا امروز بشر به ساختن شراب و استفاده از آن آشنا بوده است و كم و بيش به 
تأسفانه در تمام جوامع اضرار و عوارض ناشي از استعمال آن نيز آگاهي داشته با وجود آن هم م

وتمدن ها شراب نوشي يك امر طبيعي بوده است. دين مقدس اسالم شراب را يك پديده جرم زا 
دانسته و به مرور كامال آنرا ممنو  قرار داده است زيرا آنچه ادراك و عقل انسان را ناقص و يا 

م شعرأ و سلب ميسازد پذيرش آن خالف منطق و روحيه بشري است. بعد از ظهور اسال
نويسندگان اسالمي شراب را دشمن عقل و عزت انسان دانسته اند چنانچه در اشعار سنايي 

 ،غزنوي ميخوانيم
 ر و آخر آب شدنــاولش ش         چيست حاصل سوي شراب شدن     

 روري نهــروري نه              هرچه او داد جز غــدر دل از سوز او س
 او زتو آنخورد كه هستي توست              تو ز او آنخوري كه مستي توست

  ،يا جاي ديگر از اشعار سعدي درين باره ذكر شده است
 به راحت نفسي رنج پايدار مجوي     شب شراب نيرزد به بامداد خراب

قانونگذاران كشور هاي اسالمي نيز با توجه به اينكه شريعت اسالم در آنها مبني قانونگذاري بوده 
رم دانسته اند قانون جزاي كشور ما نيز شرب خمر را تحت شرايط خاص  در شرابنوشي را ج

صورت ثبوت از جمله اي حدود دانسته و ماده اول قانون جزا مجازات آنرا به فقه حنفي راجع 
 ساخته است و در فقه حنفي نيز عقوبت شرب خمر هشتاد دره ميباشد.
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 قضاء حالت سکردرقانون وشریعت

رف الكل يا مواد مخدر يا هردو يا براثر مص شخص مستي ياسكر حالتي است كه تعريف سكر:
 1نظاير آنها توانايي بكار بردن قواي عقلي خود را از دست داده باشد.

مهمترين ماده مست كننده،الكل است ولي آثار مستي با مصرف مواد ديگر مانند اتر نيز درانسان 
ا مسموميت زهري، بيهوش كننده و خواب آور است به اين دليل مستي ر ،پديدار ميشود . الكل 

در ترمينولوژي حقوق هر مايع مسكر را  2حاد ناشي از نوشابه هاي الكلي تعريف نموده اند . 
 3خمر دانسته است.

م يا ميبارگي مينامند كه با مصرف مقدار زياد مشروب در مدت زمان ساعتياد به الكل را الكلي
 .انسان ميشود رضبا نشانه هاي يك بيماري عا طوالني،

 : را ميتوان از نگاه شدت و حاالت مختلف به انوا  ذيل تقسيم كردسكر يامستي 
مستي تعمدي هنگام است كه بزهكار عمدًا شرب مسكر كرده باشد تا بتواند  -مستي تعمدي -1

بنأ بر اين قصد پيشبيني بزهكار بر ارتكاب جرم با .جرم را با قوت قلب بيشتري مرتكب گردد
ت حتي به سلب اراده منتهي شود، مسؤليت كيفري را علم به چگونگي تأثير خمر كه ممكن اس

 از او بر نميدارد.
 ده باشد به اين معني كه از تأثير كه مسكرشاگر كسي بر سبيل اتفاق مست  –مستي اتفاقي -2

  بر روان
كه در حال مستي مرتكب جرم  برايآگاه بوده واراده ، از او كاماًل سلب شده باشد  او دارد نا
 .يشودمقلمداد نمسؤل شده باشد 

مصرف مفرط الكل در زماني طوالني ممكن است دگرگوني هاي رواني و  -مستي مزمن -3
جسماني عميق در انسان ايجاد كند مهمترين آشفتگي هاي رواني ميبارگي)الكليسم( حالت 

عالي رواني هذيان گويي است. كاهش روز افزون حافظه، ضعف تدريجي دقت، اختالل قواي 
له پيشرفته وابستگي به الكل استدالل تغيرات حالت رواني در مرحاوت ومانند اختالل قض

حالت هاي رواني الكلي هاي مزمن كه به ناهوشياري و ناپايداري رفتار مبتال شده اند به است.
                                                      

47،ص  حقوق جزا)اصول و مسايل(، دوكتور جعفر بوشهري   1  
143وني، دكتر سعيد حكمت، ص پزشكي قان 2  

 132ترمينولوژي حقوق، دوكتور جعفر لنگرودي،  ص3
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 قضاء حالت سکردرقانون وشریعت

جنون ميماند  بنا بر اين، تكليف كردن آنها دشوار است و نميتوان آنها را مسؤل عواقب افعال 
ردي كه مستي به درجه نيست كه اراده را از انسان سلب كند شان شناخت. در غير موا

مسؤليت كيفري در عين حال همچنان باقي است، بلكه گاه از كيفيات مشدد مجازات محسوب 
 .1ميشود

اما در ارتباط انوا   و حاالت سكر بايد گفت كه قانون جزاي كشور ما دو حالت را ذكر نموده 
اد مسكره يا مخدره شخص به كلي ادراك خود را از دست حالتي كه به اثر استعمال مو ،است

اماًل از دست كبدهد و حالتي كه شخص به اثر استعمال مواد مذكور ادراك و شعور خود را 
نداده باشد كه هركدام آثاري را از خود بر جاي ميگذارد و قانون جزا در مقابل هريك از 

 .يداتي جدا گانه تعين نموده استؤحاالت فوق م
در پاره اي نظام ها، مستي را در درجات گوناگون ديده اند ، مستي كه  :ت مختلفه مستيحاال

قادر به انجام عملي بوده كه به ديگري آسيب رساند كنترول خويش را بر بدن خود از دست 
نداده در همين حال قصد داشته مسؤل است ،مگر آنكه ثابت كند قصدش آسيبي نبوده كه جرم 

ن صورت جرم او غير عمدي است كه با مصرف اين مواد خود را به موجود تلقي ميشده در اي
متجاوز ،خطر ناك يا حد اقل فردي كه اعمالش را نتوان پيش بيني كرد ،مبدل ميسازد و با 
آگاهي از چنين حالتي بدان روي ميآورد ،در ايجاد شرايط ارتكاب جرم قصد داشته نميتوان آنرا 

د كه داليل موجود از قصد او بر جرم ارتكابي داللت نكند از مجازات معاف دانست هر چن
،چنين كسي را اگر مجازات نكنند ،از تكرار آن خود داري نخواهد كرد و افراد جامعه را در 
معرض تعدي وبي عدالتي قرار ميدهد . بنا براين اگر كسي در حال مستي ديگري را كشته ثابت 

ل كافي در چنين قتلي در دست نباشد ،حد اقل قاتل غير كند،قصد كشتن اورا اصاًل نداشته يا دلي
 2عمدي است .

قانون جزاي كشور ما موانع مسوليت جزايي را به دو دسته كلي تقسيم مينمايد كه عبارت اند    
كه عوارض ادراك به نوبه خود به جنون و مرض عقلي،سكر  ،از عوارض ادراك و فقدان اراده

فقدان اراده شامل اكراه و اضطرار مي باشد . به اين حساب و سن )كودكي( تقسيم ميگردد و 
                                                      

 30صحقوق جزاي عمومي ، جلد دوم،دوكتور محمد علي اردبيلي،  1
48دكتر جعفر بوشهري،همان اثر، ص   2  
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 قضاء حالت سکردرقانون وشریعت

 -2جنون يا مرض عقلي، -1موانع مسوليت جزايي در قانون جزاي افغانستان ،پنج مورد است: 
قانون جزا آمده است  66اضطرار . چنانچه در ماده  -5اكراه و  -4سن)كودكي( -3سكر، 

ض ادراك يا يكي از اسباب فقدان اراده به مانع مسوليت جزايي از تحقق يافتن يكي از عوار»
 «وجود مي آيد.
 .متفاوت استاز نگاه قانون جزا در دو حالت ارادي و غير ارادي مسكر و مخدر  استعمال مواد

در حالتي كه فرد در اثر -ارتكاب جرم تحت تأثير استعمال ارادي مواد مسكر يامخدر :-(1)
ب جرم شود گرچه فاقد اراده و اختيار در ارتكاب استعمال ارادي مواد مسكره يامخدره ،مرتك

بر طبق قاعده معروف فقهي جرم بوده است اما بطور ارادي از خود سلب اختيار كرده است 
اگر كسي عالما اختيار را از خود سلب كرده باشد  براي «االختياراالمتنا  باالختيار الينافي »

 :قانون جزا آمده است ت ونهممادۀ شصدر  .گناهي كه مرتكب ميشود معذور نيست.
هرگاه شخص مواد مسکره یا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتکب جرم گردد  -2

مسؤل شناخته شده چنان پنداشته میشود که جرم را در حالت ادراک وشعور کامل مرتکب 
 گردیده است.

ز محكوم ميگردد در اين حالت شخص به جرم استعمال مواد مسكره يا مخدره نيبر عالوه  
شخصي كه مواد مسكره يامخدره رااستعمال نمايد »قانون جزا آمده است  343چنانچه در ماده 

هزار افغاني يا به هردو جزا محكوم ميگردد ،مگر اينكه  6-3ماه يا جزاي نقدي  6-3به حبس 
 «.در قانون طوري ديگري حكم شده باشد

ممكن است شخص در حالت  عضي موارددر ب -استعمال ارادي به قصد ارتكاب جرم: -2
براي اينكه  عادي جرأت ارتكاب جرم را نداشته باشد ممكن است وجدانش مانع اين كار گردد 

شخص شجاعت الزم را در ارتكاب جرم داشته باشد و جرم را با شدت هرچه تمام تر انجام دهد 
ا باشدت عملي بيشتري مخدره را استعمال مينمايد قانون گذار اين شخص ر ، مواد مسكره يا

بلكه جرم اصلي وي  مجازات مينمايد ونه تنها وي را براي هردو جرم تحت تعقيب قرار ميدهد،
اگر شخصي  مواد مسكره يامخدره را عمدًا به مقصد .»را مشمول احوال مشدده ميگرداند 

را در مورد ارتكاب جرم استعمال نمايد ،محكمه احكام متعلق به احوال مشدده مندرج اين قانون 
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وي به جرم استعمال مسكر يا مخدر نيز قابل پيگرد  در اين صورت نيز، 1«.او رعايت مينمايد 
 .شناخته ميشود«تعدد جرم »است و در حقيقت مشمول 

قانون  66در ماده  -ارتكاب جرم تحت تاثير استعمال غير ارادي مواد مسكر يا مخدر :-(2)
جرم به سبب استعمال مواد مسكره يا مخدره ادراك شخصي كه حين ارتكاب :»جزا آمده است 
ازدست بدهد درحاليكه استعمال آن جبرًا يا بدون علم مرتكب صورت گرفته  وشعور خودرا

دست  از هرگاه شخصي مندرج فقره فوق ادراك وشعورخودرا كاماًل مجازات نميگردد باشد،
همچنان در مورد  «ت ميگردد.اين قانون مجازا 66ماده  2نداده باشد طبق حكم مندرج فقره 

  شخص كه ديگري را بطور اجبار وادار ميسازد تا مواد مخدر استفاده نمايد قانون جزا در ماده
 را دیگر شخصی واکراه بجبر پنجاهم به قسم ذيل جزا تعين نموده است: شخصیکه صدو سه

 جزای یا نباشد مترک ماه سه از که قصیری بحبس سازد، وادار مسکره ویا مخدره مواد باستعمال
 گردد. می محکوم نباشد بیشتر افغانی هزار دوازده واز کمتر افغانی هزار سه از که

حكم حالت سكر  و مستي در فقه اسالمي: شرابنوشي و استفاده از مواد نشه آور در دين اسالم 
صان ممنو  بوده و گناه بزرگ قلمداد ميگردد زيرا دشمن عقل و ادراك انسان بوده وباعث نق

و يا فقدان اخالق حسنه و تضعيف كننده اراده بشر است . هرچند از شرب آن ممكن است 
انسان در كوتاه مدت سرخوش گردد ولي از لحاظ اينكه تاكيد اسالم بر آنست كه عقل و 
ادراك يك موهبت و نعمت الهي بوده و انسانها مكلف اند سالمتي و كمال عقل و ادراك و 

محافظت نموده و به اراده خود اين نعمات را زايل نسازند از جانب ديگر اخالق حسنه خويش را 
چون مواد نشه آور به شمول مواد مخدر باالي عقل و شعور انسان تأثيرات سؤ دارد و شخص 
فاقد ادراك و اراده ممكن است دست به هرگونه جرم و جنايت بزند به همين ملحوظ شرب 

ه شده است . شراب در اسالم به عنوان ام الخباإث مسمي خمر و مواد نشه آور ممنو  قرار داد
 گرديده است زيرا جنايات مختلف از ميخوارگي ناشي ميشود.

كه يك انسان عقل خود را ذريعه استعمال مشروبات الكلي و يا ديگر آن است سكر عبارت از 
از او صادر   مواد نشه آور طور زايل سازد كه بعد از بهوش آمدن آنچه را كه در جريان مستي

 1.نداندگرديده است 
                                                      

33قانون جزا ،ماده   1  
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مستي آنست كه كه انسان در اثر خوردن خمر يا چيزي شبيه خمر عقل خود را از دست بدهد به 
نظر ابوحنيفه مست كسي است كه عقل خودرا از دست داده است و كم را از زياد، آسمان را 

 2از زمين و زن را از مرد تشخيص نميدهد.
ه مست كننده و نشه آور باشد و اصل آن از خمرالشي گرفته خمر فشرده آب انگور است ك

 3شده يعني پوشانيد آن چيز را و از اين سبب آنرا خمر گويند كه عقل انسان را ميپوشاند.
  عقلي  و  روحي  و  جسمي  نيرومند  و  قوي  شخصيت  ايجاد  اسالمي  تعاليم از  هدف

  بزرگ  هدف  اين  با  مسكرات  همه  و  مي  تحريم  كه است  بديهي  و  است  مسلمان
  هستي  اساس و  شخصيت  كلي بطور  مسكرات  شك  بدون  چون  دارد  كامل هماهنگي
 .گرداند مي  سست  را  عقل  و  خرد  پايه  بويژه  سازد، مي  متزلزل  و  ضعيف  را  انسان
  گردد مي  تبديل  خطرناك و شرور  حيوان  به  انسان  شد،  ناپديد  عقل  چون  كه است  بديهي

  پرده  و  فحشاء  و  وفحش  تجاوز  و  قتل  كه زند سرمي  او از  شرها  و  تباهي  و  فساد و
  تباهي  و  شر  اين  و.  آنست آثار  جمله  از  وطن  و  بدين  خيانت  و  اسرار  افشاي  و  دري
  و  گرفتارآيد  بدبختي  بدين  كه ركسبه  و  دوستانش  و  همسايگان  به  و  او  بخود  خواره مي
 .رسد مي  شود،  نزديك  بوي

  شرف  و  پاكدامني  و  عفت  و  وقار  و  متانت  بخواهد  اگركسي: گويند مي  اخالق  علماي
  بدين  كند كه  مصرف  را  چيزي  نبايد  باشد،  داشته  طبع  ومناعت  طبعي  بلند  و  ومردانگي
  خوارگي  مي  كه  است  بديهي. سازد  تباه  را  آنها و  برساند  زيان  هوپسنديد  حميده  صفات
 . است  چنين
 كل و خمر، مسكر كل: "  گفت   سلم و عليه اهلل صلي پيامبر  که  است  کرده  روايت  مسلم
  حضرت  از . [" است  حرام  هرخمري و  است”خمر “مخدر  و  کننده مست  هرچيز ] حرام خمر
 وما حرام، مسكر كل:" فرمود    سلم و عليه اهلل صلي پيامبر:  گفت که است  شده  يتروا  عايشه
  که چيزي  هر و  است  حرام  اي کننده مست هر ]حرام منه الكف فملء منه  الفرق أسكر

                                                                                                                                
 130ص داد محمد نذير حقوق جزاي اسالم، 1
 202ص  2،عبدالقادر عوده، ج حقوق جزاي اسالم و حقوق عرفي  2
 003تفسير آيات االحكام، جلد اول شيخ محمد علي صابوني ،مترجم پوهان نعمت اهلل شهراني، ص 3
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  مشت  يک  باندازه  اگر  حتي باشد ،  کننده مست  آن از  فراوان  مقدار  و  باشد  کننده مست
 1. " [ است  رامح از آن نيز

بدون  خودشدن شراب وادار كرده شود يا به اختيار یاز نظر جمهور فقه ها هرگاه انساني به نوش
هر  ،آگاهي از اينكه شراب است آنرا بنوشد يا به عنوان تداوي به عنوان دارو آنرا استعمال كند

اما اگر كسي به  جرم را مرتكب شود مسؤليت جنايي ندارد و مورد مجازات قرار نخواهد گرفت
را استعمال كند و در اثر آن نشه  ی آناختيار ، بدون معذرت شراب را مينوشد يا بدون نياز داروي

شود و در اثناي مستي هر جرمي را مرتكب گردد خواه عمدي باشد يا غير عمدي مسؤل بوده و 
 2به كيفر آن محكوم خواهد گرديد.

راب و مواد مسكر و مواد مخدر يك پديده شوم و ش این است که آنچه در پايان قابل ذكر است
ويرانگر بوده و استعمال آن باعث تباهي عقل و عزت انسان بوده نه تنها آثار بد جسمي و روحي 

 آن متوجه خود شخص شرابخوار است بلكه به اوالد آن نيز سرايت ميكند.
از شر را نمي شخص شرابخوار عقل و ارده آن ناقص گرديده و تشخيص خوب از بد و خير 

نمايد به همين علت ممكن است جرايم مختلف را انجام دهد در نتيجه از لحاظ حقوق جزا 
شخصي كه به اراده خويش و از روي آگاهي مواد نشه آور و يا مخدر استفاده ميكند هرچند 
ادراك و شعور خود را از دست داده باشد مرتكب جرم گردد باز هم در جرم ارتكابي مجازات 

ده و در جرم شرابنوشي نيز مسؤليت جزايي خواهد داشت. حتي اگر شخص مواد نشه آور گردي
را بخاطر شجاعت بيشتر در ارتكاب جرم استفاده مينمايد در تعين جزاي مربوطه جرم ارتكابي 
حالت مشدده در نظر گرفته ميشود. ولي اگر كسي بدون علم و يا به اثر اكراه مواد نشه آور را 

 د و عقل و شعور خودرا از دست داده و مرتكب جرم گردد مسؤليت جزايي ندارد.استفاده ميكن
 منابع و مآخذ:

، تهران:نشر ميزان، جلد دوم،چاپ حقوق جزاي عمومياردبيلي،دوكتور محمد علي،.2
 ه ش. 2083بيست و يكم،

                                                      
 042فقه السنه ، سيد سابق، مترجم دوكتور محمود ابراهيمي، جلد سوم ص 1
 132داد محمد نذير، همان اثر،ص 2
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تهران:شركت سهامي انتشار، حقوق جزا)اصول و مسايل(، بوشهري،دوكتور جعفر، .1
 ه ش. 2073چاپ اول 

، تهران،ناشر مردم ساالري، چاپ فقه السنهسيد، سابق، مترجم دوكتور محمود ابراهيمي، .0
 .1366دوم 

بررسي تطبيقي حقوق جزاي اسالم و عوده، عبدالقادر،مترجم دوكتورحسن فرهودي نيا، .4
 .2030، تهران:نشر يادآورانقوانين عرفي

ل، انتشارات رسالت،چاپ ، كابحقوق جزاي عمومي اسالمنذير، پوهندوي دادمحمد، .5
 .1366اول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژباړونکی: قضاوت پوه حضرت ګل حسامی
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 قضاء پاره...دافغانستان دقاضیانول

  د افغانستان د قاضیانو لپارهد افغانستان د قاضیانو لپاره
 د الرښود کتاب څخه ژباړه

-9- 
 
 د دوستانو او خپلوانو نه منل:ې د مشوری په خونه ک-۲

یا تشریفاتی  څرنګه چې د مشورې له خونی څخه بهر، ډول ډول اشخاص، د دعوی خاوندان او
کسان حضور لری، کله کله د دعوی اړخ دارنګه وینی چې هغه شخص چې د مشوری په خونه 

چاره دده د کې قاضی ته ورننوځي د ده د مقابل لوری له خپلوانو او د دوستانو څخه دی، دا 
ګومانۍ المل ګرځی او په زړه کې یی شک او تردید پیداکیږی. د ساری په ډول لکه څرنګه بد

څو له نوموړی سره د خپل کار په ځای په ل ترپیښ شویدی، د یو قاضی دوست وغوښتچې 
محکمه کې لیده کاته وکړی، په عین حال کی د همدی دوست د کورنۍ یو غړی د وهلو ټکولو 

ې وینی د تورن یو خپلوان د مشوری په خونه تورن ؤ، د قضیی زیانمن  هغه مهال چ په قضیه کی
غونډی د تاالر په منځ کی جاروجنجال راپورته کیږی او نوموړی چا کې قاضی ته ورننوځی د 

ځکه هغه څوک چې د مشکوکو اعمالو په ترسره کولو خپل ځان پخپله په هم نه شو  مالمتوالی
ګومان کوی. د حضرت رسول ی، بی له شکه خلک د هغه په هکله بدشبهه او ګومان کې اچو

 اتهم و الأجرله(  نفسه فی موضع التهمة ې فرمایی: )من و ضعه)ص( فرموده ده چاکرم 
ړه: هغه شخص چې خپل ځان د خلکو په شک او ګومان کې اچوی. خلک يی تورنوی، او د ژبا

 خدای په نزد هیڅ اجوره نه لری.
ړوند له احتیاط څخه کار واخلي. قاضی په نفس باندی د خپل اعتماد په ا ې کبله بایدنو له د
ې د درناوی ایجاب کوي او هرومرو باید د هغی په وړاندې یو هغه مظهر مستلزمه ده چد قضاء

التزام شتون ولری، نو قاضی تر هغه مهاله چې په نوموړی مظهر او سیرت ملتزم وي له خپل ځان 
 او عیب ویل لیری کوی.  څخه مالمتیاوی

 ډی د منشی او یا چپړاسی نه داخلیدل:د مشوری خونی ته د غون-۳
له خونه کې پاڼو ته په مراجعی او یا تصمیمونو باندی مصروف وي، ې قاضی په خپکوم مهال چ

باید پام یی وی چې منشی او یا چپړاسی خونی ته داخل نه شی. تر څو ونه شی چې په دی پلمه 
ڼی سموی، د قضایی هیات مناقشی او مشورې ته غوږ ونیسی او قضایاوو پا چې یو کار لری یا د
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څخه ووځی محکوم له ته داسی وښیی چې ګویا قاضی حاضر  یا د حکم نص ووینی، بیا له خونې
ګه د قاضی په نامه بډی ودی د رشوت په مقابل کې دده په ګټه حکم صادر کړی او په دی ت

څخه خبرتیا ولری. بلکی کله کله منشی او چپړاسی د   واخلی پرته له دی چې قاضی له موضو
د مودی په اوږدوکې یی تر السه کړیده،  هغه تجربی په سبب چې د ټاکلو قاضیانو سره د کړنی

کوالی شی د مناقشو له بهیر څخه حدس ووهی چې د قاضی حکم به څرنګه وی په تیره بیا هغه 
وی، په دی حالت کی په یوه پلمه د مشوری  مهال چې قاضی په ورته قضیه کې پخوا فیصله کړی

ه هغه امله چې حدس وهی د ځی لشی واوری بیرته راو ې ته ننوځی او پرته له دی چې څهخون
دعوی اړخ محکوم له واقع کیږی، د رشوت مطالبه تری کوی، نو له دی کبله نه ښایی د غونډی 

 ځی.ی ته ننومنشی او یا چپړاسی له اجازی پرته او بی موجبه د مشوری خون
 ږدول:د نورو د نظریو اوریدل او منل بی موجبه د مشوری نه او-۲

څخه عبارت دی او هر اړخ باید په بشپړی پاملرنی ی او فنی مناقشی مشوره د قضایاوو له قانون
سره د بل لوری نظریی ته غوږ کښیږدی پرته له دی چې په خپلی نظریی او رای باندی ټینګار او 

ړ ده چې کله کله مشوره د رایو په توافق یا موافقه باندی پای نه مومی ادونی واصرار وکړی. د ی
باندی منګولی ښخوی، په دی حالت کې غوره ده تر څو مشوره بلی هر قاضی په خپلی نظریی 

غونډی ته وځنډیږی او هر قاضی د خپل همکار په نظریه کی دقت وکړی او کوښښ وکړی هغه 
ډه کې قضایی هیات کوالی شی صحیح نظریه په اتلونکی غوندرک کړي. په عمومی ډول په ر

غوره ده چې قضایی هیات خپلی مشورې ته الس راوړی دا طرز العمل او کړنالره له دی څخه 
ې ه تکرار سره مشوره پسپرته له دی چې کومی پایلی ته ورسیږی ادامه ورکړی او د خبرو پ

ې د منازعی او پیچی چو په داسی فروعاتواوږده نشی او یا دا چې له موضو  څخه بهر شی او 
 شخړی د پریکړی ځای نه وی.

ږدیدل بې ثمره، بې ګټی او بې نتیجې وي، په مشوره کې څرنګه چې د مشوری اوخو له بلی خوا 
نظر له لنډون او اختصار هم صحیح نه وی. دارنګه چې د قضایی هیات یو غړی د خپل همکار د

ې په مشوره اوریدو وروسته ووایی: زه د فالنی شخص له نظر سره موافق یم..... پرته له دی چ
 هغه مطرح کړی او د دالیلو په اړوند نظریی ولری.ډه واخلی. له ځانه یوه نظریه ولری او ون کی
 م مبحث: د احکامو آداب او ژبهیدری
 ړۍ خبری:لوم
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ړښت و جوې د احکامو موضو  او د هغوی بنسټ او د هغوی د سببو اپه دی کی شک نه شته چ
ړی او تر خپلی و هغوی ته توجه کیرو مهمو موضوعاتو څخه دی چې اجرایی قوانینډڅرنګوالی له 

لرنی الندی یی نیولی دی، چې ډیر ژر د دی کتاب په دوهم جز کې د جزایی اجراآتو قانون په پام
ی برخه کې تر بحث الندی نیول کیږي. خو هغه څه چې په دی مبحث کې زمونږ پام ځانته اړو

ټ د احکامو د ژبی آداب چې په اجمالی توګه د عوامو له ژبی څخه بیله هماغه د حکم لغوی بنس
ګانو څخه عبارت دی چې خاص آداب او احکامو د ژبی آداب له هغه خاصو اصطالح ، وی. دده

قواعد هغه تنظیموی. دا دی د هغوی هر یو په ځانګړی او مفصله توګه په دی مبحث کې په 
 ضیح کوو:الندی ډول تو

 ړی: د حکم تعریفلوم
 دوهم: د حکم اساسی عناصر

 م: د احکامو د ژبی الری او میتودونه.یدری
 ډول ولیکل شی.سببونه باید په رسمی ژبه او صحیح -۱
 ګانو څخه ځان ژغورل.د ژبی د قواعدو له اشتباه-۲
 ړتیاوو او مترادفاتو ژبه نه ده.د احکامو ژبه د لفظی و-۳
 ټاکنی ژبه ده. د د احکامو ژبه د معناوو-۲
 څرګندتیا ژبه ده.د احکامو ژبه د -۵
 فکارو سره سمون ولری.ټاکنه له نظر وړ اباید د کلمو -۷
 ړخونو سره زیږی خبری اوبدی ویناوی نه دی.د احکامو ژبه د دعوی له ا-۶
 ښو ته صریحه او لنډه وی.د حکم اشاره دی پی-۸
 ی دعوی په دایره باندی مقید شوی وی.ې د وړاندی شوقاضی په حکم ک-۹
 ی نه کول.ې د مقننه او یا اجراییه ځواک په صالحیت باندی تیرپه حکم ک-۱۱
 ې په قانون او فقه باندی د استناد څرنګوالی.په حکم ک-۱۱
 نه کول. څرګندو موضوعاتو کی بحث او مناقشهپه واضحه او -۱۲

 لومړی: د حکم تعریف
ډیری قانون جوړوونکو حکم  دارنګه تعریف کړیدی: حکم عبارت له هغه تصمیم څخه دی چې 

سره سم صادروی. په دی تصمیم کې قاضی د  محکمه هغه په مطرح شوی شخړه کې د قانون
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قانون اراده او قصد د ټاکلی قضیی په وړاندی اعالموی. حکم، د دعوی د ټولو اجراآتو نهایی او 
 وروستنی هدف دی، او د هغو له خورا مهمو اهدافو څخه ګڼل کیږی.

یدی چې: د مدنی محاکماتو د اصولو قانون په خپله څلورمه ماده کې حکم دارنګه تعریف کړ
قضا: هغه حکم دی چې په ځانګړو الفاظو او کلمو سره په غوڅ او جزم ډول د قاضی په واسطه 

 صادریږی.
 دوهم: د حکم اساسی مندرجات

 اجرایی قوانینو د حکم اساسی مندرجات په یو شمیر ځایونو کې ذکر کړیدی:
 الف: د مدنی محاکماتو د اصولو قانون

 کتنی وړ دی. په دی قانون کې الندینی مواد د
 دوسوه څلور پنځوسمه ماده:

 پریکړه د مقدمی، تشریح، استدالل، نتیجې او د حکم د نص له برخو څخه عبارت ده.
 دوه سوه پنځه پنځوسمه ماده

 د پریکړی د مقدمی برخه د الندنیو مطلبونو څخه عبارت ده:
و د څارنوال نوم د حاکمی محکمی نوم، د غونډی د رییس، قضایی غړی، د غونډي د منشی ا-۱

 په هغه صورت کې چې په غونډه کې یی ګډون کړی وی.
د استوګنی، کسب، دندی، د کسب، دندی ځای، د تابعیت د تذکری نمبر، د هغی د -۲

صادریدو د ځای په توضیح کولو سره د مدعی، مدعی علیه بشپړه پیژندنه، په قضیه کې د نورو 
 ممثلینو پیژندنه.شاملو کسانو د هغوی د وکیالنو او قانونی 

 د دعوی د موضو  د ډول تشخیص.-۳
د پریکړی نمبر، نیټه او د صادریدو ځای، د اورولو نیټه د پریکړی د پاڼو او د هغی د ضمیمو -۲

 شمیر.
 دوه سوه شپږ پنځوسمه ماده:

 د پریکړی تشریحی برخه د الندنیو مطلبونو درلودونکې ده:
 ت او د دعوی د دواړوخواوونوری غوښتنی.د مدعی صورت دعوی،د مدعی علیه مدافعا-۱
 اقرار یا انکار.-۲
 د شاهدانو شهادت قبلیدل یا ردکیدل یی.-۳
 سندونه، قاطعه قرینی او مستنبطه قرینی.-۲
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 حلف یا نکول.-۵
 د محاکمی د بهیر لنډیز.-۷

د نوموړی قانون د دوه سوه اووه پنځوسمی مادی سره سم د حکم د استدالل برخه د الندنیو 
 طلبونو لرونکې ده:م
 په محکمه کې د قضیی د تحقیق صورت.-۱
 د اثبات یا نفی وسیلی او د دلیلونو توضیح-۲
 هغه استدالل چې محکمه د هغه پر اساس ور وړاندی شوی دالیل قبلوی یا ردوي.-۳
 د هغه قانون د مادی یادونه چې د محکمی د استناد وړګرځي.-۲

سمی مادی په موجب د پریکړی د نتیجی برخه د الندنیو د نوموړی قانون د دوه سوه اته پنځو
 مطلبونو لرونکی ده:

 د دعوی نه ثابتیدل.-۱
 د مدعی علیه الزام.-۲
 د تعویض یا د محکوم به تاوانونو څومره والی.-۳
 د محکمی لګښتونه.-۲

 دوه سوه نهه پنځوسمه ماده:
 د پریکړی د حکم نص د الندنیو مطلبونو لرونکی دی:

 غونډی د نیټی یادونه او د اکثریت یا د رایو په اتفاق سره د حکم صادریدل. د قضایی-۱
 پرمشخصو د لیلونو باندې د قانون د مادی په یادولو سره اتکاکول.-۲
 د دعوی د دواړو خواوو یا دونه.-۳
 د محکوم به ټاکل.-۲
 د دعوی ردول.-۵
 د خصومت پریښودل.-۷
 د دعوی نه ثابتیدل.-۶
 زام.د مدعی علیه ال-۸

 (ش کال تصویب شوی د جزایی اجراآتو قانون:۱۳۲۲ب: د )
ش تصویب شوی د جزایی اجراآتو د قانون دوه سوه اتیایمه ماده دارنګه صراحت لری: ۱۳۲۲د 

د حکم سره یو ځای باید موجبه اسباب ذکر شی، که چېری حکم په الزام باندی بنا شوی وی نو 
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چې د جزا مستوجبه ده او د هغی کوایف او هغه  دا ضروری ده چې په دغه حکم کې هغه پیښه
 قانونی نص بیان شی چې د حکم د صادریدلو باعث شوی دی.

همدارنګه دنوموړی قانون دوه سوه یو اتیایمه ماده داسی وایی: محکمه د هغو غوښتنو په پریکون 
 چې د خصومو له خوا وړاندی شویدی د حکم دموجبه اسبابو د بیان سره مکلفه ده.

 د تجارتی محاکمو د اصول قانون:ج: 
 د تجارتی محاکمو د اصولو قانون دوه سوه نهه دیرشمه ماده په دی اړوند الندی تصریح لری:

 د دعوی د دواړو خواوو او د هغوی د وکیالنو نومونه او پوره پیژندنه.-۱
 د حکم نیټه-۲
 د هغی محکمی نوم چې حکم صادروی.-۳
 و غړو نومونهد حکم الندی د محکمی د رییس ا-۲
 له محکمی نه د دعوه والو د غوښتنی او دعوی موضو -۵
 د دعوی د دواړو خواوو د دلیلونو او مستنداتو لنډیز.-۷
 هغه دلیلونه چې محکمه پرې د حکم په صادرولو کې تکیه کوی.-۶
 د دی خبری څرګندتیا چې د محکمی د صکوکو محصول او نور لګښتونه د چا په غاړه دي.-۸

 احکامو د ژبې اوصاف دریم: د
د قانونی ژبی تګلوری )استقامت( د قانونی مفکوری له تګلوری سره په یوه متوازی لیکه  کې 
سره یو ځای په حرکت کې دی. د قانونی لیکنی اسلوب او یا طریقه د سالم منطق له قواعد و 

وت څښتن وی سره یوه ثابته حلقه یوله بله نښلوي. د قضا حکم که څه هم په خپل ذات کې د ق
خو که هرکله نوموړی حکم په صحیح ژبه باندی بنا وی د هغی قوت الپسی زیاتیږی ځکه ژبه د 

 مفکوری لپاره د محک )آزمایښت( په څیر ده، خلکو ته د هغوی د رسولو وسیله وي.
همدارنګه د قانون ژبه عامه ژبه ده دیو شمیر اوصافو متضمنه )درلودونکې( ده. کومه ژبه چې د 

و د پوهنځي محصلین یی احتواکوی له هغی ژبی سره چې د کتابونو شرحه کوونکی په خپلو حقوق
 شرحو کې تری ګټه اخلې، توپیر کوي.

هغه ژبه چې څارنوال  یی د خپلو تحقیقاتو په ترسره کولو کې کار وی او خپل تصمیمونه د هغی 
وړاندی د خپلو دفاعیو او په واسطه لیکی، له هغه ژبی سره چې مدافع وکیالن یی د محکمو په 

مدافعاتو په تیارولو کې تری استفاده کوي، یو له بله توپیر لری. نو هغه ژبه چې محکمی یی د 
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قضایی احکامو د لیکنو لپاره په کار وړي، له نورو ژبو سره بیله وی. له دی امله د قضایی 
 احکامو د ژبی میتودونه په الندی ټکیو کې بیانوو:

 باید په رسمی او فصیحه ژبه وی:ـ  د حکم اسباب ۱
په دی کې د شک ځای نه شته چې د حکم اسباب باید په رسمی او فصیحه ژبه ولیکل شی ځکه 

او مردوده چاره ګڼل کیږی. البته محکمه کوالی  هپه عامیانه ژبه باندی د اسبابو لیکل یوه غلط
و یاد شاهدانو د شهادت په شی د خپل حکم په سببونو کې عامیانه عبارتونه په مجرم پیژندلو ا

 درک کولو کې د استدالل په محل کې، وارد کړی.
  :ـ د ژبی د قواعدو له اشتباهګانو څخه ځان ژغورل۲

قاضی باید کوښښ  وکړی تر څو د ژبی د قواعدو له اشتباهګانو څخه ځان وژغوری. ځکه د ژبی 
. د ژبی د قواعدو د اشتباه ګانو په قواعدو کی اشتباه د لیکونکې افکار معیوب، پیچلی یا مبهموی

له جملی څخه د هغه کلمو استخدام یا په کار وړل دی چې کومه دنده نه ترسره کوي او یا له 
خپل ځای څخه پرته د کلمو کارول. دا کړنه کله کله د ټول عبارت په غلطۍ منجر کیږی. په 

چې د استهزا او مسخرو دی برسیره کله د جملو غلط ترتیب، په داسې چاره باندی منجر کیږی 
 او ملنډو وړګرځي.

 ـ د احکامو ژبه د لفظی ستاینی ژبه نه ده:۳
د احکامو ژبه، د مترادفو کلمو ژبه او د سجع او قافیی ژبه نه ده، لغوی ښکالوی او ستاینی حکم 
ته ښکال نه بخښی بلکی حکم له فصیح منطق څخه عبارت دی چې پر معنا والړ وی، که غواړو 

لی وی باید ښکلی معنا خپله کړو چې هماغه په حکم کې د قناعت  راغونډول دي. چې حکم ښک
خو ښکلی کړای شوی، ارزښت ورکړل شوی عبارتونه او نوری انشایی جملی او کلمی ، نه 

 یوازی دا چې حکم ته زینت نه بخښی هغه معیوبوی هم.
ه ذریعه معنا پیاوړی کوو سر بیره په هغی چې یادونه مو تری وکړه په حقیقت کې مونږ د حکم پ

خو د معنا پیاوړتیا به څه وی که د شجا  کلمه استعمال کړو او د هغه په ردیف کې د جرئت یا 
زړه ورکلمی و دروو په دی ځای کې که له ترادف څخه کار اخیستل شویدی خو که په هغه کې 

ام کې لرلو سره لږ غوندی دقت وکړو د ارواه پوهنی او نورو علومو کې د علمی اصطالح په پ
جرئت نه د زړه ورتیا معنا افاده کوی او نه د شجاعت. نو ښه حکم عبارت له هغه حکم څخه 

ظو او کلمو تر منځ تفکیک دی چې د دی ضابطو په پام کې لرلو سره د دری ګونو الفا
 (صورت ومومی. همدارنګه کله چې وایو ظلم او بیا هغه د ځور، ستم یا استبداد له کلمو)بیلتون

ACKU



 
 

 
72 

 

 قضاء پاره...دافغانستان دقاضیانول

سره مترادف کوو، په دی ځای کې نه یوازی مترادف مطرح نه دی بلکی په معنا کې هم ورته 
شتون نه لري. هرکله که له دی کلمو څخه یوه کلمه د هغه د مقصود د معنا « مشابهت»والی 

 سره مطابق ودروو، هماغه دی چې یو دقیق او ښه حکم مو وړاندی کړی دی.
 کنې ژبه ده:ـ د احکامو ژبه د معناوو د ټا۲

هغه مهال چې قاضی یوه دعوی ناحقه تشخیص کړه په خپل استدالل کې څرګندوی: په دی دلیل 
 چې مدعی په خپله دعوی کې د حق باطلوونکې دی.

ښه قاضی له دارنګه عبارت څخه د زړه تنګۍ او فشار احساس کوي په خپل استدالل کې د هغه 
ې دعوی سند ته اړتیا لری(( د نوموړی دوهم پرځای دارنګه استدالل کوی: ))په دی دلیل چ

عبارت د معنا په ادا کولو کې د کالم عفت سره ډیر موافق دی. ددعوی اړخ په یاد شوی عبارت 
کې په باطل کوونکی موصوف شوی نه دی بلکی قاضی څرګندوی چې دعوی خپل بنسټ ته اړه 

ختیارولو واک لری. هر کله که د ده. یوه معنا کله کله ډیر تعبیرونه لری، قاضی د هر یوه د ا
شاهد په اړوند د دروغجن، تزویر کوونکې، بی ارزښته او یا د فالنی شهادت دروغ ثابت شو 

په دی دلیل »وکارول شی، غوره ده د هغه پر ځای دارنګه څرګندونه وشی. « کلمی او جملی
 بسنه او کفایت کوي. « چې محکمی د فالنی په شهادت ډاډ تر السه نه کړ

 ـ د احکامو ژبه د څرګندتیا ژبه ده:۵
لومړی څیز چې د احکامو د عبارت په جوړښت او د هغه په ادب، بالغت او فصاحت کې الزم 
او اړین دی هماغه د جملی واضح کیدل دی. نه ښایی چې جمله د التباس، ابهام او پیچلتیا 

په واضحه توګه د درلودونکې وي. تر هغه وخته هغه څه چې حذفیږی د عبارت په سیاق کې 
درک وړ نه وی، قاضی دی د هغه حذفولو ته اقدام نه کوي، ځکه ډیر وختونه د پیچلتوب د 
اشتباه د دفع کولو په موخه تکرار یوه په زړه پورې چاره ده. خو تکرار په هغه صورت کې غوره 

 ړي.نه دی چې شتون یی، عبارت غلط او معنا پرته له هغی چې توضیح یی کړی، نامفهومه ک
همدارنګه قاضی باید د جملو له انجړ کیدو څخه چې کله کله پیښږي، ځان وژغوری. ځکه دا 
چاره ځینی وختونه په پوهیدا ) فهم( کې د پیچلتیا المل ګرځی. ځکه د جملو انجړ کیدل او 
تداخل هغه چاری دی چې د نه وضاحت مستلزمی وي. همدارنګه د جملو انجړکیدل کله کله د 

 دوکې د اشتباهګانو د رامنځ ته کیدو المل ګرځی.ژبی په قواع
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په همدی ترتیب سره قاضی باید په استثنا باندی د استثنا او په نفی باندی د نفی او دارنګه نورو له 
راوړلو څخه ځان لیری وساتی ځکه دا عمل او کړنه په اسلوب او عبارتونو کې په نه وضاحت 

 منجر کیږی.
 روړافکارو سره سمون ولری:ـ باید د کلمو ټاکنه له نظ۷

له کلمی څخه مقصود او مطابقت یی له هغه  مفکوری سره چې موخه یی، له هغه څخه تعبیر دی، 
 هماغه عبارت له هغی عالمی او نخښی څخه دی چې د قضایی احکامو ژبه د قانون له ژبی بیلوی.

قامی او دفع په او له موضو  څخه جاروتل د دعوی د ا« تطویل»هرکله که د خبرو اوږدښت 
ډګر کې، یو مقبول او په زړه پوری عمل وي، په واضحه کلماتو او ټاکلیو عبارتونوکې خالصه 
کول، لنډیز او منحصر کول لومړنی صفت دی چې ښایی د عدالت له وثیقو څخه لومړنۍ وثیقه 

 چې هماغه قضایی احکام دی په هغی نخښه کړای شي.
 سره زیږی خبری او بدی وینا وی نه دی:ـ د احکامو ژبه د دعوی له اړخونو ۶

الزمه ده تر څو قاضی ناوړه کلمو ته په خپل حکم کی ځای ور نه کړی د دعوی خواوی په بدو 
ویناوو سره خپل هدف و نه ګرځوی. قاضی باید د دعوی د خاوندانو په وړاندی او هغه څخه چې 

خو رامهمه ده. نو قاضی باید  یی محکمی ته وړاندی کړیدی، ناپلوی توب غوره کړی، دا مسئله
له عفت او سپیڅلتیا څخه برخمن وی. هر کله که قضاوت کوی په حقیقت کې د یوی نظریی 
بنسټ ږدی او په هغی حکم کوی، خو په هغه صورت کې چې قناعت یی نه راځی هغه ردوی، په 

ږی. نو ښایی دواړو حالتونو کې خپل تصمیم په هغه اسبابو باندی دروی چې په دی حکم منجر کی
قاضی سند تر غور او مناقشی الندی ونیسی دارنګه چې د مدعی علیه په دفاعیه باندی چې کله 
کله د نظریی په بشپړولو کې هغی ته اړ نه دی، مقید نه وي. لکه څرنګه چې د دعوی د خاوند 

ید د دروغجن او نور دی، اړه نه لری، نو د احکامو ژبه با« فرومایه»په اوصافو دا چې ټیټ 
 دارنګه بدو ویناوو او ژوبلوونکو او بی موجبه کلمو څخه پاکه وي.

ـ په حکم کې باید د قضیی پیښو ته په روښانه توګه او د خبروله اوږدولو پرته اشاره صورت ۸
 :ومومی

د پریکړو د پیښو په ترتیب کې د محکمو طرزالعمل او کړنالره داسی ده چې د واقعاتو ترتیب او 
دعوی څخه نقاًل صورت مومي، اسنادو ته اشاره دارنګه ده چې د دعوی د  تدوین له صورت

دواړو اړخونو له خوا وړاندی شوی اسناد نقاًل رسول کیږی. پریکړه یو اوږده او ستړی کوونکی 
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پړاو وهی، د قضیی موضو  په روښانه او ټاکلی توګه نه توضیح کوی چې په پوره خواشینۍ سره 
 وقایعو په ترتیب او تنظیم کې معمول او خپور شوی دی. دا میتود په پریکړو کې د

خو په دی اړوند غوره طریقه هماغه د دعوی لوستل دی دارنګه چې د دعوی موضو ، د منازعی 
وړټکی او د دعوی داړخونو غوښتنی په دقیق ډول درک کړل شی، وړاندی شوی اسناد تر 

په دقیق اولنډه توګه، له هغه وقایعو څخه  تجزیی او تحلیل الندی ونیول شی. بیا دی قلم راواخلی
په ګټه اخیستنه چې د پریکړی ایجاب کوی د قضیی په تعبیر الس پوری کړی او د حکم په لیکلو 
دی پیل وکړی. د هغه پاڼو په اړوند چې د دعوی د اړخونو په واسطه وړاندی شویدی، وینو له 

اړیکمنی دی او نوری یی په دعوی  دارنګه اسنادو څخه ډکی دی چې ځینی یی  په دعوی پوری
پوری اړه نه لری ،له دی کبله له ځیرتیا څخه لیری ده چی دا ټول اسناد په فیصله کې درج کړو، 
بلکی هغه اسنادوته اشاره کوو چې په دعوی پوری اړیکمنی او د محکمی د نظر وړدی نورو 

، کفایت کوی تر څو له هغی اسنادو ته مخ نه اړوو. بیا د قانونی دفاعیی څیړنی ته مخه کیږی
څخه په لنډیز سره په پریکړه کې یادونه وشی الزمه نده تر څو هغه څه ته چې د دعوی دواړو 
اړخونو د قانونی دفاعیی په اړوند فقهی دالیل، قضایی احکام او نور څرګند کړی دی، تفصیل 

 ورکړو، د نوموړو ټولو ویناوو درج کولو ته اړتیا نه لیدل کیږی.
 ضی باید د دعوی په حدودو باندی مقید وي:ـ قا۹

قاضی باید د وارد شوی دعوی په چوکاټ او دایره باندی مقید وي. دهغه څه بنسټ چې وویل 
قاضی د قضیی په وړاندی څرنګه چې »شو هماغه عامه قانونی قاعده ده چې دارنګه حکم کوي: 

او دعوی څخه په بهر چارو باندی اقامه شویده او یا وړاندی شوی التزام لری نه ښایی له پاڼو 
قاعدی څخه دارنګه استنباط کیږی چې قاضی حق نه لری د خپل حکم   له نوموړی« اقدام وکړی

په لیکنه کې چې د حکم په اسبابو او نص باندی مشتمل وی، هغه چارو ته چې د دعوی پوری په 
طرحه شوی دعوی منحصری دایری مشتمل نه دی، تماس حاصل کړی او په هغه اشخاصو چې د 

 په خواوو باندی مشتمل نه دی، تیری وکړی.
ـ په احکامو کې باید د مقننه او اجراییه ځواکونو په اړوند مسایلو کې له الس وهنو څخه ۱۱

 ډډه وشی:
د قانون د حکم په وړاندی د قاضی مسوولیت یوازی دادی چې هغه د دعوی په خصومو باندی 

په بل حکم باندی تبدیل کړی او یا د قانون یوی مادی ته  تطبیقوی. حق نه لری تر څو یو حکم
اعتبار ورکړی او بله ماده معتبره و نه بولی او یو قانونی حکم چې مقننه ځواک صادرکړیدی 
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تعدیل او یا پکې تغییر او بدلون رامنځ ته کړی. په نهایت کې هغه څه چې په دی اړوند قاضی حق 
پیچلتیا په صورت کې، کوالی شی، قانونی ماده تفسیر لری، دادی چې د خبری د اوږدیدا او 

کړی، همدارنګه حق نه لری د حکم د اسبابو د لیکلو پرمهال هغه مواردو ته چې د اجرائیوی 
ځواک له ځانګړی صالحیت څخه دی، اقدام وکړی، همدارنګه حق نه لری حکومتی یا دولتی 

، اداری مقررو او اصولنامو احکام چې د اجراآت او چاری تر څیړنی الندی ونیسی، او یا دالیحو
بیالبیلو اورګانونو له خوا صادریږی، په پام کې ونه نیسی. ځکه له مقررو، الیحو او اصولنامو 
سره مخالفت په حقیقت کې د قواوو د تفکیک له قاعدی سره چې د قضاییه ځواک د خپلواکۍ 

 ستنه او پایه تشکیلوی، مخالفت دی.
 ضا پر احکامو او قانون پوهانو په نظر یو باندی د استناد څرنګوالی:ـ په احکامو کې د ق۱۱

په دی اړوند باید ووایو چې قاضی د حکم او د هغه د سببونو دلیکلو پرمهال باید خاص میتود تر 
او نه  الس الندی ونیسی څرنګه چې نوموړی د یو فقیه په څیر چې د فقهی کتاب تالیفوی نه دی،

ال دی چې قاضی خپله لیکنه د دودیز علمی بحث په میتود او مجد حکم لیکل هغه فرصت 
تعقیب کړی دارنګه چې د هر یو یا دوه عبارتونو له ذکر کولو وروسته د هغه ماخذ په 
لیندکیو)قوسینو(  کې ذکر کړی اوله لوستونکې څخه وغواړی تر څو )فالنی کتاب او یا د تمییز 

ی قاضی دارنګه میتود تعقیب کړی، لیدل کیږی محکمی فالنی حکم ته مراجعه وکړی( که چېر
چې قاضی خپل حکم په معترضه جملو د دوو قوسونو )فالنی حکم ته دی مراجعه وشی(  ترمنځ 
ټوټی ټوټی کوي. باید ووایو په هغه صورت کې چې د قانونی لیدتوګی د ماخذ ذکر کول چې 

اوو له طریقی او میتود څخه د قاضی پری استناد کړیدی، حتمی او اړین وی، غوره ده چې د فقه
هغوی په کتابونو کې پیروی وشی، دارنګه چې د حکم په پای او تری الندی، له نوموړیو مراجعو 

 او ماخذونو څخه یادونه وشی. د احکامو په لیکلو کې دامیتود خورا مناسب دی.
 ـ په بدیهی او روښانه مسایلو باندی بحث نه کول:۱۲

 او مسایلو باندی بحث کول ناوړه او د وخت ضایع کول دی. په روښانه او څرګندو چارو
همدارنګه د ثابتو او په رسمیت پیژندل شویو مسایلو په هکله بحث بیهوده دی او کومه ګټه تری 
نه ترالسه کیږی. په هغه صورت کې چې قاضی دنص له ظاهر څخه د قانونی مسالی د استنباط 

و د هغی په اړوند د تمیز د محکمی په حکم او یا د توان ولری، دا اړتیا نه احساس کیږی ترڅ
فقهی په کتابونو استدالل صورت ومومی. بلکی همدومره کافی ده چې ووایی: ))په دی دلیل چې 

 قانونی مادی تصریح کړیده په دی چې... او مفهوم دارنګه دی...((

ACKU



 
 

 
76 

 

 قضاء پاره...دافغانستان دقاضیانول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 تحقیق و نگارش: قضاوتمند احمد فهیم قویم
 

  أ و نظریاتأ و نظریاتبررسی آربررسی آر
 در بارۀ اصول « وضعی»دانشمندان حقوق 

 و روشهای تفسیر قانون
-1- 

 «وضعی»تفسیر قانون در حقوق نوشته 
 فصل اول: مراجع تفسیر قانون
 فصل دوم: مکاتب تفسیری
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 فصل سوم: روش ها و ابزار تفسیر قانون
 

حقـوق و عمـدتًا   در سه فصل پیش روی، اصلی ترین مسائل تفسیر قانون از منظر دانشـمندان  
 حقوقدانان اروپایی بررسی می شود.

 
 فصل اول

 مراجع تفسیر قانون
تفسیر قانون، با توجه به مرجع تفسیر کننده، به انواعی تقسیم می شود. بعضی از نویسنده گـان  

ولی چون محور این تقسیم مرجع تفسیر کننده  ،قرار داده اند« انوا  تفسیر»عنوان این بحث را 
« مراجع تفسـیر »رفی تفسیر به لحاظ جهات دیگر انوا  دیگر نیز می یابد، عنوان و از ط ،است

زیبنده تر می نماید. مراجع گوناگون تفسیر قانون و به عبارت دیگر، انوا  تفسیر به لحاظ مرجع 
 آن عبارت است از:

 . تفسیر حقوقدانان2
 شود.خوانده می  2«تفسیر خاص» 1تفسیر قانون به وسیلۀ دانشمندان حقوق

 . تفسیر غیر حقوقدانان1
 خوانده می شود و به وسیلۀ دو گروه انجام می گیرد: 3«تفسیر عام»این تفسیر 

 الف( قوۀ قضائیه
 نام دارد. 4«تفسیر قضایی»چنانچه تفسیر به وسیلۀ قوۀ قضائیه انجام گیرد، 

 ب( قوۀ مقّننه
خوانده می شود، و قانونی کـه   5«یتفسیر قانون»تفسیری که به وسیلۀ قوۀ مقّننه انجام می گیرد، 

 1نام دارد.« قانون تفسیری» ،به منظور تفسیر از سوی قانون گذار تصویب می گردد

                                                      
1 Interprétation doctrinale. 
2 InterpreTaion Privée. 
3 Interprétation publique. 
4 Interprétation Judiciaire 
5 Interprétation par L'autorité Législative. 
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 ج( قوۀ مجریه
بسیاری از قوانین به طور مستقیم به وسیلۀ ادارات دولتی اجرا می شوند و مأموران اداری همـان  

 2گونه که قانون را می فهمند، عمل می کنند.
داست که تفسیر قانون تنها هنگامی ارزش حقوقی دارد که پیروی از آن را قـانون الزم  نا گفته پی

 3بداند. یعنی تفسیر به وسیلۀ مقامات رسمی به عمل آید.
 
 
 
 

 گفتار اول
 تفسیر قانونی

در آغاز تنها قانون گذار از حق تفسیر قانون بر خوردار بود. این روش در حقوق روم و نیز قانون 
پیروی می شد و قانون به هیچ مرجعی جز قانون گذار اجازۀ تفسیر قـانون را نمـی    قدیم فرانسه

داد. بنا بر این، هرگاه در تفسیر قانون اختالف پدید می آمد، قاضی رسیده گی بـه دوسـیه را   
متوقف می ساخت و دو طرف دعوا، برای مشخص کردن معنای قانون، به قانون گذار پناه مـی  

خوانده می شود و امروزه، به سبب اشـکاالت  « ش رجو  به قانون گذاررو»بردند. این شیوه، 
 متعددش متروک گشته است. بخشی از این اشکال ها عبارت است از:

. به تداخل قوا و دخالت آن ها در قلمرو یکدیگر می انجامد و قانون گذار را در مقـام داوری  2
 و حکم در نزاعی خاص قرار می دهد.

ـُند صورت می گیرد، به طوالنی شدن روند . بدان سبب که کار 1 قانون گذاری به تدریج و ک
   4محاکمات و تأخیر در حل و فصل دعاوی می انجامد.

                                                                                                                                
 (71. )به نقل از: مقدمۀ مطالعه در حقوق مدنی، کاپیتان، ش 137اصول القوانین، ش  1
 .243، ش 1فلسفۀ حقوق، ج 2
 .22، ص 1، ج73، ص4قانون مدنی، ج 3
 .138همان، ش  4
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به صورت اصول و قواعد کلـی   -به هر حال، با توجه به اصول و مبانی نظری، حق تفسیر قانون
ن را وضـع کـرده،   به قوۀ کـه قـانو   -که هم برای محاکم و هم برای اتبا  الزم االجرا باشد

 اختصاص دارد.
البته گاهی در قانون اساسی بعضی کشور ها نظامی خاص برای تفسیر قانون در نظر گرفته مـی  
شود و بر اساس آن، تفسیر تمام یا بعضی از قوانین در صالحیت مرجعی غیر از قوۀ قانون گذاری 

مـوارد نیازمنـد تفسـیر     چنان که گاهی خود قانون مرجعی را برای تفسیر1،قرار داده می شود
 پیشنهاد می کند. در این موقعیت تفسیر این مرجع، تفسیر قانون گذار تلقی می شود.
 بنا بر این، در تعریف این نو  تفسیر که در عمل بسیار نادر است، می توان گفت:
 2تفسیری که به وسیلۀ قوۀ مقننه ازقانونی که قباًل به تصویب رسیده، به عمل آید.

که کار خود قانون گذار است، منبع مکمل و عمل قانون گذاری مجددی است که به  این تفسیر
قانونی را که  ]به عبارت دیگر[ 3آن وسیله معنا و میدان عمل یک قانون پیشین، تصریح می شود.

به منظور رفع ابهام و تعیین معنای درست قوانین گذشته وضع می شود، به اعتبار این که قـانون  
   4قاعدۀ نو به تفسیر قوانین گذشته پرداخته است، قانون تفسیری می نامند.گذار به جای 

در ارزیابی این نو  تفسیر، باید یاد آور شد که بعضی از نویسنده گان این نو  تفسیر را بر دیگر 
 انوا  آن ترجیح می دهند و برای اثبات نظر خویش چنین استدالل می کنند:

یگر به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنهـا او  . قانون گذار بیش از هر مقام د2
 می تواند معنای درست قانون را تعیین کند.

زیرا، بر فرض که مجلس در ایـن   ،. تفسیر قانونی با اصل جدایی قوای سه گانه موافق تر است1
دست کم مقام از حدود قوانین تجاوز کند، مصّوباتش به عنوان قانون جدید قابل پذیرش است و 

                                                      
 (03، ش 2همان. )به نقل از حقوق مدنی، ابری ورو، ج 1
 .240، ش 1؛ و فلسفۀ حقوق، ج22، ص 1و ج 80و ج 80-73، ص4حقوق مدنی، ج 2
 .170مقدمۀ تئوری کلی و فلسفۀ حقوق، ص  3
 .242، ش1؛ و فلسفۀ حقوق، ج32حقوق انتقالی، ناصر کاتوزیان، ش  4
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این ُحسن را دارد که از اختالف سلیقه های متضاد جلوگیری می کند و مانند اصل قانون بـرای  
    1همۀ مقامات محترم و الزام آور است.

البته همین امر دلیل عدم انحصار تفسیر، در تفسیر قانون گذار و مجّوز تفسیر قضایی نیز قلمداد 
چنـان   ،نی که دارد، از کاستی ها خالی نمی ماندولی این نو  تفسیر، به رغم محاس ،شده است

 که گفته شده است:
لزوم تفسیر قانون به لحاظ رفع مشکالتی است که قاضی در مقام فصل خصومت با آن رو به رو 
است. دخالت قوۀ مقننه، که غالبًا با اغراض سیاسی آلوده و مستلزم تشریفات زیادی است، نـه  

عدالت خواهی خارج می سازد، در عمل نیز امکان نـدارد.   فقط قاضی را از حالت بی طرفی و
تجربه نشان داده است که قوۀ مقننه، به بهانۀ تفسیر و شرح، قوانین جدیدی وضع می کند که به 
کلی با روح و مفاد قانون سابق منافات دارد، و چون قوانین تفسیری به حکم طبیعت خاص خود 

ین خالل بی هیچ ضرورتی به حقوق ثابـت افـراد   به گذشته سرایت می کند، ممکن است در ا
   2تجاوز شود.

 همچنین عیب دیگر این تفسیر لزوم تشریفات بسیار است:
مثالً  برای تفسیر یک قانون ممکن است بیش تر از تهیـه و   ،کار مجلس مستلزم تشریفات است

   3تنظیم و تصویب قانون جدید تشریفات الزم باشد.
ر می آید، مرجع صادر کنندۀ قانون تفسیری، باید همان مرجع صادر چنان که از مباحث گذشته ب

کنندۀ قانون نیازمند تفسیر، یا بر تر از آن باشد. بنا بر این، مرجع پایین تر از چنین صالحیتی بـر  
برای مثال اگر قانون سابق عادی باشد، حتمًا باید قوۀ قانون گذاری با ترتیبـات   ،خوردار نیست

تفسیر کند و تفسیر آن با مصوبۀ هیئت دولت یا الیحه ای ممکـن نیسـت.   الزم خویش آن را 
چنانچه قانون سابق مصوبۀ دولت باشد، تفسیر آن با مصوبۀ مانند آن یا قانون عادی ممکن است 

                                                      
 .223مقدمۀ علم حقوق، ش  1
 .223همان، ش  2
 .232مبانی و کلیات علم حقوق، جالل الدین مدنی، ص  3
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نه با کدام الیحۀ اداری. البته چنان که پیش تر بیان شد، این امر امکان واگذاری حق تفسیر قانون 
 1صالح به مرجع پایین تر منافات ندارد.توسط مقام و مرجع 

 عطف به ما سبق شدن قوانین تفسیری
واپسین مطلبی که باید در بحث تفسیر قانونی و قوانین تفسیر از آن سخن گفت، عطف بـه مـا   
سبق شدن این قوانین است. قوانین تفسیری باید، مانند سایر قوانین، به روش های متعارف انتشار 

قوانین متمم قوانین سابق تلقی می شوند و اعتبار دارند، هنگام انتشار از زمان  ولی چون این ،یابند
به عبارت دیگر، این قوانین تنهـا   ،ابالغ قوانین قبلی اجرا و ِاعمال می شوند و اثر قهقرایی دارند

بر وقایعی که بعد از صدور آن ها به وقو  می پیوندد، تطبیق نمی گردد و وقایع پیش از ابـالغ  
  2نین تفسیری را نیز شامل می شود.قوا

ـّم و قطعی است. منشأ این امر چیست و  بنا بر این، عطف به ما سبق شدن قوانین تفسیری مسل
 چه توجیه و منطق حقوقی برای آن وجود دارد؟

برخی از دانشوران حقوق در پاسخ بدین پرسش می گویند: در این نو  قوانین، در واقع قاعـدۀ  
د تا تأثیر آن در گذشته موّجه نباشد. در این جا قانون گذار می خواهـد مـراد   جدید پدید نمی آی

خود از قانون قبلی را معین کند و اجمال مصوبۀ قبلی اش را از میانبردارد. بنا بر ایـن، قـانون   
تفسیری بخشی از قوانین گذشته و روشنگر آن است. در نتیجه بروز تعارض بین آن دو متصـّور  

م و تفسیر آن آمیزه ای پدید می آورند که باید یکجا مورد بررسی واقع شود. به نیست. قانون قدی
 همین جهت، تأثیر

  3قوانین تفسیری در گذشته امری ظاهری است.
این نظریه را با انتقـاد رو بـه رو    2،به پیروی از روبیه،1گروهی ازنویسنده گان جدید فرانسوی
فسیری در گذشته امری ظاهری نیست واین قـوانین بـا   ساخته اند. در نگاه اینان، تأثیر قوانین ت

 حکم وقایع گذشته را آشکار می سازند.  « تفسیر قانون»عنوان 
                                                      

 .242ر.ک: المدخل الی نظریة القانون و نظریة العقد، ص  1
 (.71. )به نقل از مقدمۀ مطالعه در حقوق مدنی، کاپیتان، ص 138اصول القوانین، ش  2
وس حقوق مدنی، و در 11، بخش1. )به نقل از رسالۀ حقوق اساسی، دوگی، ج32حقوق انتقالی، ش  3

 (222، ش 2مازو، ج
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 عمده ترین انتقادات این گروه عبارت است از:
. بسیاری از قوانین جدید، چون راه حل هایی روشن و کامل را جایگزین قواعد مبهم گذشـته  2

در این صورت، آیا می توان ادعا کـرد قـوانینی تفسـیری     ،می سازد، تفسیری نامیده می شود
 همواره به تفسیر قواعد پیشین پرداخته، قاعدۀ جدید را در گذشتۀ خود مؤثر نمی سازد؟

. گفته شده است که فاصلۀ زمانی میان قانون تفسیری و قانون گذشته نادیده گرفته می شود و 1
بول این امر مستلزم آن است که دعاوی پایان یافته آن دو به منزلۀ قانون واحد تلقی می گردند. ق

در حالی که عدم رسیده گی مجدد به دعاوی مـذکور بـه    ،نیز تابع قانون تفسیری جدید شوند
 استناد قانون تفسیری از سوی همگان پذیرفته شده است.

مـی  این گروه خود، در مقام تبیین و توجیه عطف به ما سق شدن قوانین تفسیری، چنین اظهـار  
 دارند:

فاصلۀ بین قانون قدیم و تفسیر آن، زمان تردید و ابهام در چگونگی اجرای قانون اسـت. ایـن   
حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که قانون تفسیری عنصر تازه ای بر نظام حقوقی می افزایـد.  

را بـه   قانون گذار برای هیچ، دست به کا نمی شود و نیاز به ایجاد همین عنصر تازه است که او
 تصویب قانون تفسیری وادار می کند.

این قانون رسالت ویژه ای دارد: از بین دو یا چند معنای مورد اختالف یکی را بر می گزینـد و  
همین اختیار در گزینش و دست زدن به آن نوعی خلق و وضع است. منتها، به جای تبدیل قانون 

اهنمایی میکند و معیار تازه به دست آنان مـی  قدیم به قاعدۀ نو، قضات را به تفسیر قانون قدیم ر
   3دهد.

زیرا به جای وضع قواعد  ،در این گونه امور، کار قانون گذار نیز در مسیر طبیعی خود نمی گذرد
تازه به تفسیر قوانین گذشته می پردازد و رنگ اجرایی دارد. قانون گذار مایل است معنای قانون 

جای قاضی می نهد وبسان او به تفسیر می پردازد. ادعا دارد  ناچار خود را ،موجود را تعیین کند
 که نقشی مانند محکمه را به عهده  

                                                                                                                                
 همان. 1

2 Roubier. 
 به بعد( 143، ش 2همان. )به نقل از: حقوق مدنی، ریپر و بوالنژه، ج 3
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دارد، به همین دلیل است که تصمیماتش طبیعت رویۀ قضایی پیدا می کند و به همـان گونـه در   
ـّر می شود.    1گذشته نیز مؤث

یل طبیعت خاص خود، به گذشته به هر حال، در توجیه این امر باید گفت: این نو  قوانین، به دل
و چون عطف به ماسبق شدن قوانین خالف اصل است، باید به مقدار متـیقنن و   ،عطف می شوند

ـّم بسنده کرد.  مسل
 
 
 

 گفتار دوم
 )عقاید علما( 2تفسیر شخصی
 

تفسیر شخصی عبارت است از تفسیر دانشمندان علم حقوق از قوانین که در کتاب ها، مجالت 
خوانده می شود، این تفسیر صـرفًا جنبـۀ   « دکترین»ا وجود دارد و مجمو  آن ها و مانند آن ه

نظری دارد، مقتضای اصول منطقی و اوضا  و احوال است و به واقعۀ معین وابسته نیست. بنـا  
بر این، تفسیر شخصی یعنی آرأ و اندیشه هایی که دانشوران و حقوق پژوهان در کتاب هایشـان  

 پیشنهاد می کنند.
خالف تفسیر قضایی که با هدف تعیین مفاد قانون برای حلن یکی از مشـکالت موجـود در   بر 

 3،جریان قضاوت تحقق می یابد، هدف این تفسیر تعیین مفهوم قانون در بارۀ دوسیه خاص نیست
به عبارت دیگر، تفسیر شخصی کار دانش حقوق است. این تفسیر تفسیر هـای قضـایی را در   

دهد یا در برابر اوضا  و احوالی که هنوز روند قضایی مسائل آن را حـل  معرض انتقاد قرار می 
   4نکرده است، موضع می گیرد.

                                                      
 (.148همان، )به نقل از: تعارض قوانین در زمان، روبیه، ص  1

2 Interprétation doctriale. 
 (.70دنی، ص.)به نقل از: مقدمۀ مطالعه در حقوق م133اصول القوانین، ش 3
 .170؛ مقدمۀ تئوری کلی و فلسفی حقوق، ص248، ش1فلسفۀ حقوق، ج 4
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گروهی از حقوقدانان تفسیر قانون را تنها دو نو  می دانند: تفسیر قانون گذار و تفسیر حقوقدان 
سیر قضـایی  اعم از اهل نظر و اهل عمل. به عقیدۀ این نویسنده گان، تفسیر حقوقدانان همان تف

 واقعی است و با دو هدف تحقق می یابد:         
 الف( مشخص ساختن مدلول یک قانون

 ب( تعیین حد شمول یک قانون
ولی بین آن دو فرق هایی می  ،این گروه تفسیر اهل نظر و اهل عمل را دو نو  مختلف نمی داند

 گذارد. بخشی از این تفاوت ها عبارت است از:
 ولی تفسر اهل نظر تنها جنبۀ علمی دارد. ،ام حل خصومت است. تفسیر قضایی در مق2
. قضات در تفسیر قانون، به نظر سابق خود و دیگر محاکم و آرای دانشمندان حقـوق مقیـد   1

 1نیستند.
این نظریه برای تفسیر حقوقدانان انواعی بیان می کند که در گفتار مربوط بـه تفسـیر قضـایی    

 بررسی می شود.
 ن نو  تفسیر چقدر است؟ حقوق پژوهان در این باره می گویند:میزان اعتبار ای

نویسنده گان کتب حقوقی نیز، بنا به ذوق و سلیقۀ خود و مشرب خاصی که در امور اجتمـاعی  
اّما این تفسیر جنبۀ  ،دارند، مواد قانون را تفسیر و رویۀ قضایی را تجزیه و تحلیل و نقد می کنند

لکن اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکار نـا   ،ی ایجاد نمی کندرسمی ندارد و هیچ قاعدۀ حقوق
   2پذیر است.

بنا بر این، تفسیر شخصی ارزش رسمی ندارد، لکن می تواند رهنمای ارزشمندی برای قاضـی در  
 مقام صدور رأی قرار گیرد.

   3همچنین می تواند در مقام تغییر و اصالح و وضع قوانین به قوۀ مقّننه کمک مؤثری کند.
 

 
                                                      

 33و  33مقدمۀ عمومی علم حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ش 1
 248و  247؛ المدخل الی نظریة القانون و نظریة العقد، ص228مقدمۀ علم حقوق، ش 2
 .27، ص1و ج 82، ص4حقوق مدنی، ج 3
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 قاضی صدیق دانش 

  یت از قربانیان جرایم تروریستییت از قربانیان جرایم تروریستیحماحما
 

 های خاص از قربانیان تروریزم حمایت
به جبران خساره مالی اشاره نمود، که از گذشـته   قربانیانحمایت از روش ترین توان از سنتیمی

ناپـذیر برخـوردار   گذاران بوده است، از اهمیت قابل توجه و انکـار   تا امروز مورد توجه قانون
ـ شخصـي كـه   2»قانون جزای افغانستان این مورد را چنین بازتاب داده است:  3است، ماده 

شود اگر از طريق جرم مالي را بدست آورده باشد، به رد عين مطابق احكام اين قانون مجازات مي
صي كـه  ـ شخ1شود، آن و اگر مال موجود نباشد به رد مثل يا قيمت آن به مالكش محكوم مي

 «.  گردداي عايد ساخته باشد، به جبران خساره وارده نيز محكوم ميبه اثر ارتكاب جرم خساره
این مورد را بیشتر مورد عنایت قرار داده و در صورت بعضـی   1این قانون 7همچنین ماده 

شـود،   از اوضا  و احوال مانند عوامل رافع مسئولیت که سبب زایل ساختن مسئولیت جزایی می
 حکم، را مانع جبران خساره و مطالبه تعویض مدعی حق العبد ندانسته است. این

                                                      
احكام اين قانون حق استرداد و يا مطالبه تعويض مدعي حق : »2022افغانستان قانون جزای 7. ماده 1

 «.كندالعبد را اخالل نمي
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با عنایت به گستردگی جنایات تروریستی و زیاد بودن تعداد قربانیان این جرایم مخصوصـًا  
ها ممکن بیشتر مورد تأمل قرار گیرد. این حمایتقربانیان کودکان و زنان نیاز است، حمایت از 

را در جریان کشف و تحقیق یا در مراحـل بعـد از   قربانیانونی باشد که است به صورت مواد قان
دهند. یا مواردی که قانون جدا از مراحـل پروسـه عـدالت    صدور حکم مورد حمایت قرار می

دهد. ضرورت حمایت خاص از قربانیـان ایـن   جرایم را مورد حمایت قرار میقربانیان جزایی، 
ترین مطالب های حمایت از قربانیان این جرایم، عمدهروشجرایم نسبت به سایر جرایم، انوا  و 

 دهداین بحث را تشکیل می
 
 های خاص از قربانیان تروریزم ضرورت حمایت  -الف

که همان « مبنای فلسفی و ایدئولوژی»که عبارت از  قربانیانجدا از مبانی طرح حمایت از 
« مبنای ارزشـی »د قرار گرفته است، حمایت از مظلوم است که در تمامی ادیان الهی مورد تأکی

در « هـا قصور دولت»نماید،  را جزء ارزش جامعه قلمداد می قربانیاناین حمایت که حمایت از 
و الغـای  « حل و فصل غیر قضایی»یا در راستای اهداف « تقلیل مجرمیت»تأمین نظم عمومی، 
هـای  را در کاهش پدیـده تواند نقش اصلی حمایت از قربانیان جرایم می 1سیستم جزایی است،

مجرمانه ایفا نموده و در تحقق عدالت جزایی، بازسازی شخصیت قربانی و تأمین خسارات مادی 
توان در این نکته  را می قربانیضرورت حمایت و توجه به  2و معنوی وی تأثیر بسزا داشته باشد.

یش نرخ مجرمیـت  های مستعد قربانی شدن نقش مؤثری را در افزاجستجو نمود که وجود آماج
دهد، عالوه بـر آن  های اجتماعی را مانند مجرمیت افزایش مینماید، از سوی دیگر هزینهایفا می

های اقتصادی جامعـه را بـه   قربانی شدن مخصوصًا قربانی شدن مکرر نیز بخش بزرگی از هزینه
                                                      

دیدگان و جایگاه آن در اندیشه حمایت از بزه». برای معلومات بیشتر بنگرید به: عبدالعلی توجهی، 1
؛ 312 – 323شین، ص ، مجموعه مقاالت علوم جنایی، پی«گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران

، «المللیدیدگان در قوانین افغانستان و اسناد بینحمایت از بزه»همچنین: عبدالکریم اسکندری، 
، صص 2087، بهار 3مطالعات حقوقی مجله علمی و پژوهشی حقوق در افغانستان، سال سوم، شماره 

101-104. 
 .123. عبدالکریم اسکندری، پیشین، ص 2
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ـ   دهد. هزینهخود اختصاص می الح هایی که خود شهروندان برای حفظ جان خـود و سـایر مص
های زندگی، امکانات اقتصادی، مدیریتی فردی و دهند، میزان بزرگی از فرصتخویش انجام می

شود، عالوه بر این، راهبردهای اتخاذ شده از سوی اجتماعی است که صرف چنین موضوعی می
هـای دیگـر بـرای    گذار مخصوصًا  قوای مقننه، مجریه و قضاییه و برخی نهاد مراجع سیاست
 1های هنگفتی دارد.افراد جامعه نیاز به هزینه قربانی شدن پیشگیری از

از محیط اجتماعی و کارایی نهادهای تأمین کننـده امنیـت عمـومی،     قربانیسلب اعتماد 
های زندگی، احساس مفرط تـرس و نـاامنی   کاهش قدرت کنترول و مهار او نسبت به واقعیت

امکان الصاق برچسب انگ و ننـگ بـر    اقتصادی، –های اجتماعیروانی، تقلیل میزان فعالیت
شود، نیز ایجاد اختالـل و گسسـت در   و در نتیجه، سبب کاهش منزلت اجتماعی او می قربانی

های هنگفت اقتصادی جهت اعاده وضع به حالـت  و جامعه، صرف هزینه قربانی جرمرابطه میان 
شدن پیامدهای قربـانی   سابق در برخی موارد قابل تحقق، تحمل ناتوانی و نقص حاصل از قربانی

مـورد   قربـانی شـدن  گرچه موارد ذکر یافته را باید در بحث آثار 2شدن و یا تحمل جرم است.
 قربانیـان توان این آثار را دلیلی برای ضرورت حمایت از تر میاما با دید جامع کنکاش قرار داد، 

 توجیه نمود.  
ت داد، اما عواملی سبب گردیده که تمامی جرایم سرای قربانیانتوان برای دالیل فوق را می

جرایم تروریستی نسبت به دیگر جرایم با نگرش افتراقی در جهت حمایت بیشـتر در   قربانیانبه 
راستای برآوردن اهداف عدالت جزایی، نگریسته شود. این بحث بر آن است تا دالیل ضـرورت  

 این جرایم را اثبات و تبیین نماید.قربانیانحمایت خاص از 
 ش قربانیان غیر نظامیافزای

                                                      
مدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار در آ»، . حسین غالمی1

های حقوق کیفری، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی ، آموزه«دیدگان در ایرانبزهکاران و بزه
 .24و  20، صص 2030، 2رضوی، دوره جدید، شماره 

ه حقوقی دادگستری، شماره ، مجل«دیگانعدالت برای بزه».علی حسین نجفی ابرندآبادی، در میزگرد 2
 .27، ص 2084، سال شصت و نهم، پاییز و زمستان 20و  21
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گناه قربـانی شـده در امـاکن    قریب به هشتاد درصد قربانیان عملیات تروریستی افراد بی
ها برای رسیدن به اهداف خود گاه در یک معبر مسکونی عمومی و خصوصی هستند. تروریست

، دهنـد گذاری قرار میکنند، گاه یک محل عمومی را مورد بمبپر رفت و آمد بمب منفجر می
ترین عملیات تروریستی، عملیات طیـاره ربـایی و   کوبند. وحشتناکگاه گذرگاه را در هم می

نمونه بارز کثرت قربانیان  1های دوگانه محل تجارت آمریکا بود که انجام شد،کوبیدن آن به برج
ن تروریزم را به نمایش گذاشت، تمامی این افراد کشته شده به غیر از افراد نگهبانان و محافظـا 

دادند. این حمله تروریستی که به دالیلی، این ساختمان بزرگ، همگی افراد غیر نظامی تشکیل می
سبب جلب توجه جهانی به این حادثه گردید و حمالت دیگر که فجایعی بزرگ را به جا نهادند، 

در گناه مانند زنان و خردساالن که بدون دلیل و گنـاه  نمایان گر این واقعیت است که افراد بی
سوزند با افزایش حمالت تروریستی این تعداد، روز بـه روز  ها میآتش خشم ویرانگر تروریست

ها به آنها، بـروز   در حال افزایش است، مخصوصًا با گسترش تکنولوژی که دسترسی تروریست
این عوامل به روشـنی بیـان    ،حوادث و کشته شدن افراد غیر نظامی بیشتر را سبب خواهد شد

 ت توجه و حمایت بیشتر نسبت به قربانیان این حمالت است.کننده ضرور
روند رو به افزایش تعداد حمالت تروریستی در جهان و همچنین تعداد کشـته شـدگان و   

سازد، به طوری کـه  مجروحین این جرایم به خوبی افزایش قربانیان جرایم تروریستی را هویدا می
 24424از  1007شـته و در سـال   ک 10430حمله تروریستی  24072از  1003در سال 
از  1003و در سـال   22708حملـه   22331از  1008کشته و در سـال   11723حمله 

کشته بر جـای   20282حمله  20333از  1020و در سال  2کشته 22020حمله  20333
مانده است، با توجه به اینکه تعداد کشته شدگان این جرایم با توجه به آمار فوق کاسـته شـده   

این به معنای کاهش تعداد قربانیان جرایم نیست، با وجود کاهش تعداد کشته شدگان،  است، اما
                                                      

 در: pdfهای جدید و حقوق بشر دوستانه، فایل . محمد علی ابراهیمی، چالش1
http://www.odvv.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=237:1390-06-02-08-09-49&catid=49:1390-05-24-06-19-
28&Itemid=19.2030/22/12   
2 . 2010 NCTC Report on Terrorism, NATIONAL 
COUNTERTERRORISM CENTER, p27. At http://www.nctc.gov/. 
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توان ادعا نمود که تعداد قربانیان افزایش یافتـه   تعداد مجروحین افزایش یافته است و در کل می
نفـر   20282قربانی این جرایم فقـط   43302از مجمو   1020است. به طور مثال در سال 

نفر غیرنظامیـان   7020نفر، تعداد  20283از  1اند.نفر مجروح شده 00332کشته و تعداد 
افغانستان بعد از عـراق  2خورد.طفل نیز در این آمار به چشم می 330هستند، افزون بر این آمار 

شناخته شده بود،  1020ترین قربانیان تروریزم در سال  دومین کشوری است که به عنوان بزرگ
اعم از غیرنظامی، کودکان، کارمندان دولت، محافظان، نیروهـای   نفر جان 0101در این سال 

غیر نظامی که در این سال قربانی جرایم  7003از  3امنیتی و پولیس خود را از دست داده است.
افغانستان با داشـتن   4نفر جان خود را از دست داده است. 1472تروریستی واقع شده است، 

اند، به عنوان سومین کشـور بعـد از سـومالی و    شده نفر که قربانی جرم اختطاف واقع 322
رود. ایـن  فلسطین در میان کشورهایی که در آن قربانیان جرایم اختطاف زیاد است به شمار می

دهـد و توجـه   آمار به خوبی ضرورت حمایت از قربانیان این جرایم را در افغانستان نشان مـی 
 طلبد. می گذاران جزایی به این رکن پروسه جزایی را قانون

 المللی بر حمایت از قربانیان تروریزم های بین تأکید کنوانسیون
گیرانه علیه جرایم تروریستی، المللی سختالمللی با توجه به رویکرد بینهای بینکنوانسیون

 20در مـاده  »بـه طـوری کـه     5اند.تأکید فراوان به لزوم حمایت از قربانیان تروریزم داشته
                                                      

1. Ibid,p 26. 
2.Ibid, p15. 
3.Ibid, p7. 
4.Ibid, p8: Iraq had the largest overall number of terrorism victims with 
12,087, of whom 2,704 died. Afghanistan had the second largest 
number of terrorism victims at 7,039; 2,475 died. 

؛ کنوانسیون 1003نامه کمیته وزیران عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از قربانیان تروریزم . توصیه5
، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیانجرم و سوء استفاده از 2373گیری المللی علیه گروگانبین

، کنوانسیون اروپایی حقوق 2333امبر دس 23المللی حقوق مدنی و سیاسی  ، میثاق بین2382قدرت 
راجع به حمایت از قربانیان جنگ و دو  2343اوت  21های ژنو ، کنوانسیون2320نوامبر  24بشر 

 .2377ژوئن  8پروتکل الحاقی آنها 
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شورای اروپا، برای حمایت از قربانیان تروریزم تأکید خاصی « از تروریزم کنوانسیون پیشگیری»
گـذاری داخلـی    ها بر اساس یک پالنگذاری ملی و بر مبنـای قـانون  شده است. این حمایت
های مالی و پرداخت خساره به قربانیان تروریـزم و نیـز   تواند شامل کمککشورهای عضو، می

 1«.اعضای نزدیک خانواده آنان باشد
نماید تا در ها برای کشورهای امضاکننده، یک الزام حقوقی ایجاد میتأکید این کنوانسیون

عرصه داخلی خود قوانینی را به تصویب برسانند که زمینه حمایت همه جانبه از قربانیان تروریزم 
های ذکر شده، رسـیدگی آن از  اعم از اتبا  خود و اتبا  دیگر کشورها که بر اساس صالحیت

 حیت محاکم کشور است، فراهم نماید.صال
 های منحصر به فرد قربانیان جرایم تروریستی ویژگی

گنـاهی محـض   های قربانیان جرایم تروریستی و جرایم دیگر از قبیل بیبا توجه به تفاوت
قربانیان این جرایم، هراس بیش از اندازه از تکرار این حوادث، میزان گستردگی ایـن قربانیـان   

ان و کودکان، تصادفی انتخاب شدن آنها بود که در مبحث نخست بیان گردیـد،  مخصوصًا زن
هـای تقنینـی،   توان اذعان داشت که توجه و حمایت خاص به قربانیاناین جرایم مانند حمایتمی

 شود.ها، ضرورت مبرم و بیش از حد احساس میقضایی، اجرایی و سایر حمایت
 تروریستیپذیرترین قربانیان جرایم  اطفال، آسیب

کودکان افغانستان به دلیل ادامه جنگ طوالنی و عدم حاکمیت قانون بیش از هر کشـور  
هـای  به خصوص اینکه گـروه  2باشند.ها بوده و نیازمند حمایت بیشتر میدیگر قربانی نابسامانی

ل گرایانه خود که در افغانستان دست به ارتکاب اعماتروریستی با توجه به تفکرات متحجر افراط
زنند، اصواًل با تعلیم متعلمین در مکاتب و به خصوص با تعلیم و تحصیل دختـران  تروریستی می

مخالف هستند، بسیاری از حمالت بر مکاتب و محل تردد این دانش آموزان و متعلمـین واقـع   
-ها علل دیگر ضرورت حمایت از این قشر آسیب پذیر را هویدا میاین عوامل و ده ،شده است

 سازد.
                                                      

 .127. سید حسین هاشمی، پیشین، ص 1
نامه ، پایان«یراندیده در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اجایگاه بزه». محمد عارف احمدی، 2

 .223، ص 2083 (، تهران، ت )کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی اهل بی
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متضرر شدن به خاص متضرر شدن دوران کودکی ر ها بر نقش و تأثی در بسیاری از پژوهش
پـذیرترین قشـر در    کودکان به عنوان آسیب 1سالی تاکید شده است. در مجرمیت دوره بزرگ

حمالت تروریستی، مورد آسیب جسمی، روحی و اجتماعی قرار دارند، توجه خاص به آنها نه تنها 
دهـد، بلکـه جهـت    پذیرترین قشر مورد اهتمام قرار می را به عنوان آسیباصل حمایت از آنان 

 العاده برخوردار است.پیشگیری از ارتکاب جرم علیه یا توسط آنها در آینده از اهمیت فوق
هـای روانـی   اند، کودکانی که در معرض فشار پس ضربهچنانچه متخصصان اظهار نموده

رغم پنهان بودن عالیم ایـن فشـارهای   دهند، بهان میهای گوناگونی از خود نشهستند، واکنش
های ناشی از اضطراب به صورت نامشخص در آنان روحی، در کودکان کم سن و سال، واکنش

های روانی اغلب از طریق بـازی، در  سال این فشار ناشی از ضربه وجود دارد، در کودکان میان
 2نماید.روانی به صورت ادامه دارد، بروز مینماید و در نوجوانان این فشار  آنان نمود پیدا می

های حمایت از قربانیان تروریزم انوا  و روش -ب  
با توجه به این نکته که تأمین امنیت جسمی و روانی، تأمین سـالمت و آسـایش، حفـظ    
کرامت انسانی، رعایت حریم خصوصی، در نظر گرفتن وضعیت خاص قربـانی جـرم از نظـر    

در موارد معین، عدم افشـای   قربانیانی و ماهیت جرم، حفظ هویت جنسیت، سن، میزان سالمت
، قربـانی های ها و نگرانیدر موارد الزم، توجه به دیدگاه قربانیکامل اطالعات و شواهد به نفع 

هـایی  ترین حمایـت  از مهم قربانیانهای حقوقی، روانی و عاطفی برای تأمین مساعدت و مشاوره
نوشتار آتـی  3المللی عدالت تصریح گردیده شده است،ه دیوان بیناساسنام 28است که در ماده 

                                                      
در آمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار ». حسین غالمی، 1

 .24، پیشین، ص «دیدگان در ایرانبزهکاران و بزه
2. Denise Gammonley and F. Dziegielewski Sofia, Crisis intervention 
Responses to Children Victimized by Terrorism: Children are not Little 
Adults, Brief Treatment and Crisis intervention, February 2006, vol.6, 
n.1, p.24. 

 .128و  127به نقل از: سید حسین هاشمی، پیشین، صص 
انتشارات کتاب همگان با همکاری نشر  قوق کیفری، تهران، . غالم حیدر عالمه، اصول راهبردی ح3

 .124و  120، ص 2083میزان، چاپ نخست، 
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جرایم تروریستی را با توجه به قوانین افغانستان  قربانیانهای الزم برای بر آن است، انوا  حمایت
 تشریح نماید.

 
 های طبی و روانی حمایت

بانیـان  های طبی از جهت فوریت کمک بـه قر حمایت از قربانیان تروریزم در قالب اقدام
المللی مانند اصول بنیادی عـدالت بـرای   العاده برخوردار است، اسناد بینحادثه از اهمیت فوق

متضررین و قربانیان سوء استفاده از قدرت که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد در 
های دارویی، روانی و اجتمـاعی پرداختـه اسـت،     ضرورت و فوریت حمایت 27تا  24مواد 

بار کـه  کنوانسیون اروپایی در مورد خساره زدایی از قربانیان جرایم خشونت 4در ماده  همچنین
-های طبی را نیز در شمار هزینهبه تصویب رسید، هزینه 1در استراسبورگ 2380نوامبر  14در 

های طبی از قربانیان جرایم خشونت همگی تأکید بر حمایت 2های خساره زدایی قرار داده است،
، با توجه به اینکه اعمال خشونت بار عنصر اصلی تعریف تروریزم است و این عنصـر  بار دارند

های خاص بـه  دهد، لزوم حمایتبار قرار میاست که جرایم تروریستی در زمره جرایم خشونت
 طلبد.قربانیان تروریزم را می

نیسـتیم،   های محاکم، شاهدها را در قوانین و چه در رویهدر حقوق افغانستان این حمایت
هایی برای قربانیان، مخصوصًا قربانیـان جـرایم تروریسـتی در    ضرورت گنجاندن چنین حمایت
 شود.قوانین به وضوح احساس می
هـای طبـی دارد،   گونه که جسم آسیب دیده قربانی نیاز به حمایتبدیهی است که همان

به مسـاعدت و حمایـت   دار شده و روان غیر متعادل و مختل قربانیان نیز نیاز  شخصیت جریحه
مانند اندوه، افسردگی، اضطراب، تـرس، زود    ،های عاطفیهای روانی شامل نشانهآسیب 3دارد.

ی روانی مانند اختالـل  ها نشانهرنجی، عصبانیت، ناامیدی، احساس گناه و عدم اعتماد به نفس یا 
                                                      

1. European Convention on the Compensation of Victims of Violent 
Crime, Strasburg, 24 November 1983. 

 .171. سید حسین هاشمی، پیشین، ص 2
 .310عبدالعلی توجهی، پیشین، ص 3
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بانیان این جرایم تا در خوراک و رفتار بدخوابی و هراس، عمومًا بعد از حمالت تروریستی در قر
 1«ایاختالل فشار روانی پس ضربه»ماند، مثاًل بیماری ها باقی می ها و در اکثر مواقع تا سالمدت

 2مانـد. درصد از قربانیان دچار این بیماری شده و تا پایان عمر در بیمار باقی مـی  00در حدود 
های روانـی و روان درمـانی    یتحما برای زدودن این آثار از رفتار و روان این قربانیان، نیاز به

 است.
های روانـی و  در قوانین افغانستان، تأکید به جبران خساره مالی شده است، جبران خساره

های طبی و روانی برای قربانیـان  عاطفی مفهومی ناشناخته است و صحبت از بازپروری و حمایت
نیاز به تدوین قـوانین بـرای    3به احتمال قوی بسیار لوکس و دست نیافتنی به نظر خواهد رسید.

جرایم به خصوص کودکان و زنان در جرایم تروریستی و ایجـاد   هایی برای قربانیانچنین حمایت
گـذاران   این جرایم امری الزم و ضروری است که توجه قانون مراکز روان درمانی برای قربانیان

 طلبد.جزایی افغانستان را در این رابطه می
 و تحقیق حمایت در مرحله کشف

نمایـد،  در به جریان انداختن پروسه عدالت جنایی نقش مهمی ایفا مـی  قربانیاندر این که 
-آورد، حجم دوسـیه است که پروسه جزایی را به حرکت در میقربانی تردیدی نیست، شرکت 

 4شـود. و شاهدان در اقدامات پولیسی فـراهم مـی  قربانیانهای های مطرح شده توسط گزارش
های تروریستی از آن رو که از امنیت خود یا خانواده خویش در برابر سازمان ربانیانقبسیاری از 

-کننده منابع مالی این جرایم هراس دارند و از شکایت علیه آنان پرهیـز مـی  تروریستی یا تأمین
دار از  در پروسه شناسایی و همکاری با مقامات صـالحیت  قربانیانبنابراین، تأمین امنیت  ،ورزند
 رود.ها به شمار میترین وظایف دولت مهم

                                                      
1. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

 .070و  071. سید حسین هاشمی، پیشین، صص 2
 .113. غالم حیدر عالمه، اصول راهبردی حقوق کیفری، پیشین، ص 3
، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، «دیدگان و نظام عدالت جناییبزه». مهرداد رایجیان اصلی، 4

 .33 و 32، صص 2084، 20و  21شماره 
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شاهد، استفاده از نام مستعار برای آنان اسـت ایـن در    قربانیانیکی از موارد حفاظت از  
گردد کـه امکـان   برای متهم حق محسوب میقربانی حالی است که اطال  از هویت شهود و 
جرایم تروریسـتی در   نقربانیاهای قانونی حمایت 1سازد.تدارک یک دفا  کارساز را فراهم می

ها را توان این حمایتبنابراین می ،قوانین مبارزه علیه تروریزم افغانستان تذکر به عمل نیامده است
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی به قوانین اجـراآت جزایـی و قـانون     12با استناد به ماده 

ین حقوق اشاره داشته اسـت.  اجراآت جزایی موقت اشاره نمود که در ال بالی مواد خویش به ا
در مرحله کشف و تحقیق از حقوقی برخوردارند که طبق قوانین به آنان اعطا شده است  قربانیان

 توان به موارد زیر اشاره نمود:یا باید اعطا شود که می
ترین حقی است که باید قوانین یک کشور باید به قربـانی  ابتدایی 2حق دسترسی به عدالت،

نخست حق قربانی بـر طـرح    ،توان در دو رکن قابل بحث دانستمورد را می قائل شود، این
قـانون   3دعوی در مراجع قضایی و دیگری حضور وی در تمامی مراحل پروسه جزایی. مـاده  

های محاکم، برای قربانی حق دسترسی به عدالت را البته به طور ضـمنی  تشکیالت و صالحیت
قوه قضائيه شامل رسيدگى به تمام دعاوی ست کـه از  صالحيت »مورد حمایت قرار داده است: 

طرف اشخاص حقيقى يا حکمى به شمول دولت به حيث مدعى يا مدعى عليه در پيشگاه محکمه 
این حـق را در مـوارد جنحـه و     144-1تعدیل مواد «. گرددمطابق به احکام قانون اقامه مى

تعدیل قـانون اجـراآت    9ماده  ،تالعبد به رسمیت شناخته اسقباحت برای قربانی و مدعی حق
تواند در مورد جنح و قباحت مستقیمًا علیه متهم العبد میمدعی حق»جزایی چنین صراحت دارد: 

حق حضور متضـرر را در  «. در محکمه با صالحیت مطابق به احکام این قانون اقامه دعوی نماید
قیق جرایم استنباط نمود که قانون کشف و تح 39ماده  6توان از فقره مراحل پروسه جزایی می

 51مصالحه متضرر با متهم را یکی از اسباب ختم دعوی جزایی قلمداد نمـوده اسـت. مـاده    
علیه و وکیل وی حق حضور در تمام اجراآت جزایـی را  تعدیالت قانون اجراآت جزایی به مجنی

                                                      
، در مجموعه «المللیدیدگان و گواهان در دادرسی بینحفظ امنیت و هویت بزه». لیال سادات اسدی، 1

 .07های علوم جنایی، پیشین، ص مقاالت تازه
2. Access to justice. 
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ًا تحقیقـات  قائل شده است، اگر مأمور ضبط قضایی در غیاب ایشان رسیدگی نماید، باید فـور 
 انجام گرفته را به اطال  ایشان برسانند.

اسـت.   حق اطال  از محتویات دوسیهیا ولی دم دارد، قربانی یکی از حقوقی که شاکی یا 
شاکی پس از وقو  فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت جزایی، شـکایت و  

آوری دالیل بر ضد یا به نفع مـتهم  ت که به جمعنماید، بعد از این څارنوال اس مستنداتی ارائه می
نماید، ممکن است در این بین، اسناد یا دالیلی باشد که سرنوشت دعوی جزایی را تغییر  اقدام می

این حـق   1شده در دوسیه آگاهی یابد. دهد، در این مورد متضرر، حق دارد که از اوراق گنجانده
را در پنـاه حمایـت   قربانی و  ت بیان شده استجزایی افغانستان به صراح در اصول محاکمات

علیه و مدعی تعدیالت قانون اجراآت جزایی برای متهم و مجنی 35قانونی قرار داده است، ماده 
-هر یک از متهم، مجنـی »بینی نموده است: العبد حق مطالبه اوراق مربوط به تحقیق را پیشحق

یک یک نقل اوراق مربوط به جریان تحقیـق را   دتوان یمالعبد العبد و مسئول حقعلیه، مدعی حق
از هر نو  که باشد به مصرف خود مطالبه نماید، مأمور ضبط قضایی مکلف است نقل اوراق را 
طبق احکام فوق به دسترس آنها بگذارد، مگر اینکه تحقیق در غیاب آنها بر طبق قراری که قانونًا 

قانون اجراآت جزایی موقـت در ایـن    9ماده  1، البته فقره «صادر گردیده صورت گرفته باشد
چنین اشـعار   2زمینه به طور ضمنی به حق اعتراض علیه دالیل و شواهد و اوراق جعلی و تزویری

ای  توانند عليه سند تزویریعليه ميدر تمام مراحل تحقيق يا محاكمه مظنون، متهم يا مجني«  دارد:
-این فقره حق اعتراض به مجنـی «. اعتراض نمايند که در ميان داليل اثباتيه گنجانيده شده است،

علیه یا متضرر در ارتباط به اسناد تزویری و جعلی قائل شده است و در یک نگاه این موضـو   
                                                      

، 2083، 4، تعالی حقوق، سال دوم، شماره «حقوق شاکی در نظام عدالت کیفری». جواد صالحی، 1
 .22و  24صص 

. در حقوق کیفری افغانستان جعل فقط در مورد پول استفاده شده است، تزویر برابر با جعل اوراق که 2
قانون جزا تزویر را  003ایران کاربرد دارد، استفاده شده است در این ارتباط ماده  جزاییدر حقوق 

مهر خالف حقيقت يا اسناد، امضاء و   ها،تزوير عبارت است از ساختن نوشته»چنین تعریف نموده است: 
قانون جزای  011- 001ر. ک. به: مواد «. تقليد يا حذف تغيير دادن آن به وسيله اضافت، تبديل، 

 .2022افغانستان 
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هـا  رساند که متضرر باید از اوراق دوسیه اطال  داشته باشد، ممکن است از دیگر راهاین را نمی
تعدیل اجراآت جزایی که در فوق اشـاره   53ه ماده از این مورد آگاهی یافته باشد، با مراجعه ب

تعـدیالت فـوق اسـت و     53گردید، نشان از این ادعا دارد که اشاره این ماده، همان مـاده  
اعتراضی که در این ماده ذکر شده است به این موضو  اشاره دارد که این قانون برای متضـرر  

 در اطال  از دوسیه، نقش حمایتی قائل شده است.

است که باید در این مرحله مورد حمایت قـرار  قربانی از حقوق دیگر  تراض و بیانحق اع
قانون اجراآت جزایی موقت چنانچـه در   9ماده  1گذار جزایی در فقره  گیرد، این مورد را قانون
این ماده چنین بازتـاب   2بینی نموده است. نحوه اجرای اعتراض در فقره  فوق ذکر گردید، پیش

-عتراض نامه در مراحل تحقيق يا محاكمه به څارنوال و يا قاضي پي در پي ارائه ميا»یافته است: 
دعوی را صـادر   توقفگیرد و قرار  در مواردی که څارنوال تصمیم به حفظ دوسیه می«. گردد
نماید، متضرر باید به صورت کتبی از موضو  آگاهی یابد و در مقابل متضرر در صورتی کـه  می

قانون کشـف و تحقیـق    40ده پندارد حق اعتراض وی مطابق به ماده حق خویش را تضییع ش
تعدیل اجراآت جزایی نیز قربانی را در چنـین مـوارد    119جرایم محفوظ است. همچنین ماده 

در مورد حق بیان مجنی علیه جهت اعتراض مورد حمایت قرار داده است. حق اعتراض بر حکم 
شـاهد اول  : »بینی شده اسـت موقت این گونه پیشاجراآت جزایی  قانون 55ماده   5در فقره 
 «.گرددعليه بوده بعدًا عليه اظهارات شهود ديگر و اهل خبره استما  ميمجني

 قربانیـان توان به عنوان یکـی از حقـوق   ، را نیز میحق رد دادرس، کارشناس و مترجم
فول مانده اسـت و  یادآوری نمود که متأسفانه در اصول محاکمات جزایی افغانستان این امر مغ

 قانون اجراآت جزایی موقت تنها این حق را به متهم و څارنوال داده است. 12مطابق ماده 

ـ حق دیگری است که باید حق برخورداری از معاضدت قضایی  از آن در مراحـل  قربانیان
علیه و وکیل وی تعدیالت قانون اجراآت جزایی به مجنی 51ماده پروسه جزایی برخوردار باشد، 

گردد که ق حضور در تمام اجراآت جزایی را قائل شده است، پس از این ماده چنین استنباط میح
 این حق نیز به قربانی اعطا گردیده شده است.

قانون اجراآت جزایی موقت بدین نحو  17حق اعتراض بر حکم محکمه استیناف، در ماده 
تواننـد  متضرر يا څارنوال مرافعه مي  محكوم عليه،: »برای قربانی مورد شناسایی قرار گرفته است
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در  -7:عليه فيصله محكمه مرافعه در حاالت ذيل به پيشگاه ستره محكمه فرجام خواهي نماينـد 
در صورتی  -2صورتی که حكم محكمه مرافعه بر خطا در تطبيق يا تأويل قانون بنا يافته باشد 

رغم اعطای حق اعتـراض  ، به«ه باشدبنا يافت  (1)که حكم محكمه مرافعه به اساس مندرجات ماده 
این قـانون   35، حق استیناف خواهی به وی داده نشده است، طبق ماده قربانیبر حکم مرافعه به 

توانند علیه فیصله محکمه ابتدائیه مرافعه خواهی نمایند و در ایـن  فقط محکوم علیه و څارنوال می
های این قـانون بـه   تواند یکی از کم توجهیعلیه نام برده نشده است، این مورد میماده از مجنی

 .قربانی جرم قلمداد شود

 جبران خساره قربانیان تروریزم
-به شمار می قربانیانترین انوا  حمایت از  یکی از مهم2پرداخت غرامتو  1جبران خساره

ا المال یرود، که از طریق تدابیر قانونی، جبران خساره از طریق بیمه، پرداخت غرامت توسط بیت
بودجه عمومی دولت امکان پذیر است. در این نوشتار جبران خساره بیشتر به معنای پرداخـت  
غرامت بکار رفته است، جبران خساره توسط مجرم که در قوانین افغانستان انعکاس یافته است، 

هـای بیمـه و یـا    نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در انتها جبران خساره توسط شرکت
 ه و غیر دولتی هم مطمح بحث قرار خواهد گرفت.مؤسسات خیری

دیده )قربانی( شناسی، تضمین هرچه بیشتر حقوق قربـانی و تـأمین   گیری بزهبعد از شکل
هـای  خساره وارده به او، به خاص با توجه به قربانیان جنایات جنگ جهانی دوم، از همان سـال 

                                                      
1. Restitution. 

های متضرر شدن، انجام کار یا ارائه خدمات یا جبران خسارت عبارت است از پرداخت پول یا هزینه
دیده شود )مهرداد رایجیان اصلی، بزه اصواًل از رهگذر مجرم انجام می بازگرداندن مال قربانی به او که

 (.221، ص 2084شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر؛ چاپ نخست، 
2. Compensation. 
پرداخت غرامت از زمان تصویب کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، با 

دیدگی معنای خاصی پیدا نموده است ایه مشارکت دولت در جبران آثار بزهتأکید بر سازوکارهایی بر پ
 (.220)همان، ص 
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 1ات مجنی علیه متجلی گردیـد. نخستین پایان جنگ، به صورت مداخله دولت در جبران خسار
ها قبل از پدید آمدن چنین تفکری در غرب، به این مهم توجه داشته است. گرچه دین اسالم قرن

در مواردی « رودخون مسلمان بیهوده از بین نمی: »رجمهت« مالیبطل دم امرء مسل»قاعده فقهی 
ست، این مورد به روشنی بیـانگر  المال را اجازه داده ا قربانی از بیت تتأمین ضرر و زیان یا دی

 2جایگاه و کرامت انسانی مجنی علیه در فرهنگ اسالمی است.
مبنای اساسی حمایت از طریق مقررات دولتی برای جبران خساره و کمک بـه قربانیـان   

عبارت است از نیاز به اظهار همبستگی اجتماعی و نیـز  »بار و جرایم تروریستی، جرایم خشونت
ت خطری است که دولت توان جلوگیری از ایجاد خساره و جراحت قربانیـان  جبران خساره باب
اند کـه وقـو    برخی دیگر برای جبران خساره از سوی دولت، اظهار نموده3«.را نداشته است

جرم در حوزه یک دولت نشان از فقدان نظم عمومی است که دولت مسئول تضمین آن بـوده  
ت که دولت وظیفه تضمین نظم عمومی را به خـوبی  است و این جبران خساره حاکی از این اس

 4انجام نداده است، باید از طریق جبران خساره قربانی، آن را جبران نماید.
المللی به جبران خساره دولت به قربانیانسـوء اسـتفاده از قـدرت و جـرایم     اسناد بین

تان این جبران خساره در قوانین افغانس 5بار مخصوصًا تروریزم،تأکید فراوان داشته است.خشونت
                                                      

، مجله دانشکده حقوق و «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری». محمد آشوری، 1
؛ برای معلومات بیشتر ر.ک.به: محمد 7، ص 2074،زمستان 04علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

 .32 -22حمدی، پیشین، ص عارف ا
 .300. عبدالعلی توجهی، پیشین، ص 2
 .073سید حسین هاشمی، پیشین، ص . 3
پرداخت خسارت به برخی از متضررین از »؛ محمد آشوری، 73. ژینا فیلیزوال و ژرار لپز، پیشین، ص 4

 .82، مجموعه مقاالت علوم جنایی، پیشین، ص «جرم از طرف دولت
جمع عمومی سازمان ملل، درباره اصول بنیادی عدالت برای متضررین و قربانیان اعالمیه م 21. ماده 5

رهنمود کمیته وزیران دادگستری اروپایی در خصوص  7ماده  2، بند 2382سوء استفاده از قدرت 
کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم  1، ماده 1002قوانین حمایت از قربانیان تروریزم 

 .2380میز خشونت آ
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به معنای پرداخت غرامت در قوانین افغانستان انعکاس نیافته است، اما با ایـن هـم دولـت در    
نماید که به عنـوان  مواردی به پرداخت غرامت به متضررین و قربانیان جرایم تروریستی اقدام می
ی ها خانوادهربانیان و یک وظیفه قانونی نیست بلکه بیشتر یک رویه اجرایی و ابراز همدردی به ق

 1شود.آنان تلقی می
قـانون تشـکیل و    12ماده  1اما جبران خساره به معنای خاص آن توسط مجرم در فقره  

یکی  ،وظایف څارنوال را در عرصه تعقیب دعوی جزایی بر شمرده استصالحیت څارنوالی که 
احکام قانون بـه پیشـگاه    از وظایف څارنوال را اقامه دعوی جزایی و مطالبه جبران خساره طبق

های حمـایتی بـرای   قانون جزا یکی از جنبه 222ماده  2فقره  ،صالح دانسته است یذدادگاه 
هرگاه ارتكاب جرم به »را در هنگام اصدار حکم بیان داشته است که چنین اشعار دارد: قربانیان 

قانون غير از بيني شده آن در قصد حصول كسب غير مشرو  صورت گرفته باشد و جزاي پيش
بيني شده به جبران خساره نيز حكـم  تواند عالوه بر جزاي پيشجبران خساره باشد، محكمه مي

نمايد، مشروط بر اينكه اندازه جبران خساره از قيمت چيزي كه مجرم آن را بدسـت آورده يـا   
غانسـتان  گذار اف دهنده حمایت قانوناین امر نشان ،«قصد بدست آوردن آن را داشته تجاوز نكند

قانون جـزا   470و  421، 408، 407مواد  ،از قربانی در جهت دریافت جبران خساره است
 نیز به جبران خساره قربانی که در اثر ارتکاب جرم عاید گردیده است، تأکید دارد.

صالحیت موضوعی رسیدگی به دعـوی جبـران    2044قانون اجراآت جزایی  233ماده 
 143ماده  2دعوی جزایی در آن دایر است، واگذار نموده است.خساره را به دادگاه جزایی که 

-این قانون به قربانی اجازه داده که این دعوی را در محکمه ای که به دعوی جزایی رسیدگی می
تواند اقامه نماید، منظور از هر مرحله، مراحل رسیدگی  ای که خواسته باشد میکند، در هر مرحله

                                                      
صدیق دانش، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم،پایان نامه جهت اخذ در جه کارشناسی . 1

 .282 ، ص2030ارشد، تهران،دانشگاه اهل بیت،
دعاوي حقوقي مبني بر جبران خساره ناشي از جرم به هر : »2044قانون اجراآت جزایی  233. ماده 2

 «.تواندئي به غرض رسيدگي توأم با دعوی جزائي دایر شده ميای كه باشد نزد محاکم جزا اندازه
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العبد، فقط در مرحله ابتـدایی  یز خواهی است، این ماده به مدعی حقیعنی ابتدایی، استینافی و تم
 1اجازه اقامه دعوی را داده است نه در مرحله استینافی.
العبد این قانون یک فصل را راجع به دعوای جهت حمایت از قربانیان جرایم و مدعیان حق

قـانون   132 -143از مـواد   2حق العبدی و احکام مربوط به آن اختصاص داده است )فصل 
 (.2044اجراآت جزایی 

پـذیرد. در بعضـی از   یکی از طرق جبران خساره قربانیان از طریق صنعت بیمه انجام می
کشورها مانند ایاالت متحده امریکا قانون خاصی در مورد جبران خساره از طریق بیمه حـوادث  

-رت خاص اعمال مـی تروریستی مقرر شده است و برای این قبیل حوادث، مقررات بیمه به صو
های بیمه را موجب سوءاسـتفاده و  دانان جبران خساره از طریق شرکتبرخی از حقوق 2شود.

اما ایـن نظـر در مـورد جـرایم      3تجری مجرمان و در نتیجه افزایش مجرمیت دانسته است.
زیرا بیشتر مرتکبان جـرایم تروریسـتی از چنـان     ،تروریستی به راحتی قابل پذیرش نخواهد بود

گذرند و این هایشان می نگیزه قوی برخوردارند که حتی از جان خود هم برای رسیدن به خواستا
تواند تأثیر چنـدانی  پرداخت خساره به قربانیان توسط بیمه که جبران خساره جایگزین است، نمی

 4در تصمیم و اراده آنان داشته باشد.
نشده است، اما با توجه بـه اینکـه    ایدر قوانین افغانستان به این نو  جبران خساره اشاره
اند و یا بسیاری از آنان در حمالت ماننـد  بیشتر مرتکبان جرایم تروریستی برای قربانیان ناشناخته

روند، دسترسی به مجرم یا مرتکبان محال خواهد بود و از سوی دیگر حمالت انتحاری از بین می
                                                      

تواند دعوي شخصي كه از يك جرم متضرر گرديده، مي: »2044قانون اجراآت جزایی  143. ماده 1
اي كه خواسته باشد و كند در هر مرحلهاي كه به قضيه جزائي رسيدگي ميالعبد را در پيشگاه محكمهحق

( اين قانون انجام يابد اقامه نمايد. ولي مدعي 112دعوی مطابق حكم ماده ) قبل از آن كه رسيدگي به
تواند بعد از آنكه قضيه جزائي مرحله ابتدائي خود را طي كرد و او دعوي خود را اقامه حق العبد نمي

 «.العبد خود بپردازدنكرد در محكمه استينافي به اقامه دعوي حق
 .030. سید حسین هاشمی، پیشین، ص 2
 .302عبدالعلی توجهی، پیشین، ص . 3
 .030. سید حسین هاشمی، پیشین، ص 4
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دولت انجام گیرد وجود ندارد، ممکـن   الزام قانونی در این رابطه که پرداخت غرامت از سوی
است این پرداخت دولت بنا به دالیلی انجام نگیرد، وجود صنعت بیمـه در حیطـه حمایـت از    

رسد، اهتمام سیاست گـذاران جزایـی و   قربانیان این جرایم امری واضح و ضروری به نظر می
 طلبد.جنایی افغانستان را در این راستا بیشتر می

ترمیم خساره قربانیان جرایم و به خصوص جرایم تروریستی، جبران خساره های از دیگر راه
منـد  های سیاسی بهرهاز آنجایی که مرتکبان این جرایم از انگیزه ،از طریق مؤسسات خیریه است

هستند، این جبران خساره به صورت غیرمستقیم به عنوان محکومیت این اعمال در نـزد افکـار   
گردد دیگر ابراز همدردی عمومی با قربانیان این جرایم محسوب میعمومی تلقی شده و از سوی 

بزرگ بودن تأثیر ایـن   1نماید.و برای تسکین آالم روحی و روانی قربانیان تأثیر شگرفی ایفا می
اقدام سبب شد تا اعالمیه اصول بنیادی عدالت برای متضررین و قربانیان سوء استفاده از قدرت 

های ملی برای پرداخت غرامت به شکیل، تقویت و گسترش صندوقت»خود  20در ماده  2382
 ایجاد آن را برای حمایت قربانیان تأکید نماید. وکشورها را برای ایجاد آن تشویق « قربانیان

ای خاص و ایجـاد  ها بایستی با در نظر گرفتن بودجهبنابراین سزاوار خواهد بود که دولت
ت وارده به قربانیان، حقوق ایشان را تأمین نمایند. زیـرا  صندوقی به عنوان تضمین ترمیم خسارا

ها تضمین امنیت و نظم عمومی است و وجـود  همان طوری که گفته شد یکی از تکالیف دولت
یی ابزارهای امنیتی دولت در کارااعمال تروریستی نشان از عدم وجود امنیت و آن حاکی از عدم 

بودن این که در این جرایم، مجرمان در بیشتر موارد جامعه است، با توجه به این مطلب و روشن 
ها تقاضـای جبـران   قربانیان حق خواهند داشت که با مراجعه به دولت  مانند،ناشناخته باقی می

هـا بـا گرفتـاری    تر آن، تقاضای پرداخت غرامت نمایند، البته دولتخساره یا به عبارت دقیق
 2وانند، غرامت پرداخت شده را از آنان مطالبه نمایند.تمجرمان، شرکاء و معاونین این اعمال، می

 
 

                                                      
 .034. همان، ص 1
های همایش تروریسم و دفا  ، مجموعه مقاالت و سخنرانی«حقوق قربانیان تروریسم«  . جعفر کوشا،2

 .30و  23الملل، پیشین، صص مشرو  از منظر اسالم و حقوق بین
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 ایجاد احساس امنیت در قربانیان

ها است، راجع به حمایـت از قربانیـان جـرایم    تأمین امنیت در جامعه از وظایف دولت
تروریستی، پالنگذاری جهت ایجاد احساس امنیت در جامعه قربانیـان ایـن جـرایم از دیگـر     

زیرا صدمات شدید جسمی و روحـی و روانـی    ،رودربانیان به شمار میراهکارهای حمایت از ق
-پذیر جامعه مبدل شـده ناشی از این حوادث، به حدی جدی است که آنها به عنوان اقشار آسیب

گونه که قباًل اشاره گردید، برای جلوگیری از آثار روانی این حوادث به خصوص در  همان 1اند،
باقی بماند، دولت وظیفه دارد در قبال این قربانیان اقداماتی را  ها ممکن است کودکان که تا سال

در پیش گیرد تا احساس ناامنی در این افراد به صفر تقرب نماید و این احساس در ایشان ایجـاد  
 شود که دیگر چنین حمالتی به آسانی قابل تکرار نیست.

 های اقنا  کننده خاطر قربانیان حمایت

انی از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عینی بـا  تشفی یا اقنا  خاطر قرب
گردد. اقداماتی چـون تسـریع در   اخذ حکم جزایی مبنی بر پرداخت خساره و غرامت عملی می

مجازات مجرمان، اقدام دولت در گفتن تسلیت به قربانیان مستقیم و بازماندگان آنهـا و ابـراز   
دم و به خصوص قربانیان جرایم یا بازماندگان آنان و نیـز  همدردی با آنان، معذرت خواهی از مر

تواند در تشفی و اقنا  خاطر قربانیـان ایـن   برکناری مسئولین مقصر در حوادث تروریستی می
 تواند در راستای حمایت از قربانیانقلمداد شود.جرایم، مفید واقع شود که این اعمال می

، مانند قربانیانها از گر توجه به سایر حمایتاز یک سو و از سوی دیقربانی جبران خساره 
های تخصصـی بـرای   ها و انجمنتوجه به ابعاد روانی، درمانی، اجتماعی و ... در قالب سازمان

و حمایـت  قربان توانند در تشفی خاطر در مراجع تقنینی، قضایی و اجرایی میقربانیان حمایت از 
 2از وی کارساز واقع شود.

 
 

                                                      
 .032. سید حسین هاشمی، پیشین، ص 1
در آمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار ». حسین غالمی، 2

 .27، پیشین، ص «دیدگان در ایرانبزهکاران و بزه
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 رای تقلیل و ترمیم خسارات قربانیانتدابیر قانونی ب
بیشتر از سه طریق اجبـاری سـاختن   قربانیان تدابیر قانونی جهت تقلیل و ترمیم خسارات 

کمک به قربانیان، ترغیب یا اجبار مجرم به برگرداندن اوضا  به پیش از ارتکاب جرم، پـذیرش  
ه عدالت جزایی، امکـان  شدن نقش برای مجنی علیه در پروس قائلموقعیت حقوقی مجنی علیه و 

 گیرد.پذیر است که در مطالب آتی مورد بررسی قرار می
بـه  قربانی اجباری ساختن کمک به قربانیان، یکی از تدابیر برای تقلیل از خساره بیشتر به 

العاده برخوردار است و گنجاندن این اجبار در قانون در راستای رود که از اهمیت فوقشمار می
از تخفیف مجازات و در راسـتای   برخوردار شدنجرمان یا متخلفین به جهت تشویق و ترغیب م

پس از حادثه به شـمار  قربانیان ترین تدابیر حمایتی قانونی از ، مهمقربانیحمایت جسمی و روانی 
قانون جزا را به عنوان یکی از این تدابیر جهت  044ماده  2توان، فقره به طور مثال می 1.آیدمی

: »... جرایم دانست، این مـاده اشـعار دارد  قربانیان های مادی و روانی و آسیبتقلیل صدمات 
عليه با وجود قدرت به آن امتنـا  ورزد،  هنگام وقو  حادثه از مساعدت با مجني[ شخصی که]

اي كه از پنجاه هزار افغاني تجـاوز  مرتكب به حبس متوسط كه از دو سال كمتر و جزاي نقدي
پذیر مانند کودکـان  قانون جزا نیز با این اجبار، افراد آسیب 555ماده . «گرددنكند، محكوم مي

و سالمندان یا کسانی که بیماری روانی دارند یا دچار کمبود ذهنی هسـتند را تحـت حمایـت    
دریوران و سـایر  3قانون ترافیک جاده 23یا در حوادث ترافیکی در ماده  2قانونی در آورده است

انتقال مجروحین به شفاخانه و مراکز تداوی  مکلـف گردانیـده    اشخاص حاضر در محل را به
و قربانیـان  این قانون با تعیین مجازات برای مرتکبین حوادث که از امداد به  15است، نیز ماده 

                                                      
. صدیق دانش، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم،پایان نامه جهت اخذ در جه کارشناسی 1

 .081ص ،0931ارشد، تهران،دانشگاه اهل بیت،
شخصي كه به حكم قانون يا موافقه به محافظت شخصي كه به سبب صغر »قانون جزا:  022. ماده 2

بدون عذر معقول  سن يا شيخوخيت يا حالت صحي يا روحي و يا عقلي عاجز باشد، مكلف شناخته شود، 
ي تجاوز نكند اي كه از دوازده هزار افغانبه حبس قصير و جزاي نقدي از اداي وجيبة خود امتنا  ورزد، 

 «.گرددو يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي
 .2030جوزا )خرداد(  02، 484. قانون ترافیک جاده، منتشره جریده رسمی، کابل، شماره 3
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شخصـی  : »گونه تحت حمایت خویش قرار داده استرا اینقربانیان ، ورزند یممصدومان امتنا  
و از مساعدت الزم با مجروحین امتنا  ورزد، عالوه بر جزای که مرتکب حادثه ترافیکی گردیده 

 ،«گـردد اصل حادثه به حبس الی شش ماه یا جزای نقدی الی شش هزار افغانی محکـوم مـی  
از قربانیان گذار کمک به مصدومان را در راستای تشویق متخلفین به کمک به مجروحین و  قانون

جرم و جلوگیری از آسیب بیشتر به وی از سوی یک سو و جهت حمایت از مجنی علیه و قربانی 
 .دیگر، با تخفیف مجازات همراه نموده است
توان به ترغیب مجرم به برگرداندن اوضا  میقربانی از دیگر تدابیر در راستای حمایت از 

قانون جزا که به اجبار مجرم به  575قانون جزا، ماده  3به پیش از ارتکاب جرم یاد نمود، ماده 
اشاره دارد یـا  برد عين مال يا قيمت مثل آن ندن پول یا منفعتی که بدست آورده است و برگردا

رغم عدم تذکر در ماده قانونی طبـق  دادن اجازه به قضات جهت اصدار حکم به جبران خساره به
قانون  035که قباًل اشاره گردید یا برگرداندن اموال مسروقه مندرج در ماده  757ماده  7فقره 

بيني در تمام احوال مندرج اين فصل محكمه سارق را عالوه بر جزاي پيش: »اشعار داردجزا که 
 .رودای از این تدابیر به شمار مینمونه،«نماید شده به رد مال مسروقه و يا قيمت آن محكوم می

و دادن نقش در پروسه عدالت جزایی از دیگر تدابیر قربانیان جرایم پذیرش موقعیت حقوقی 
جرم و آگـاهی  قربانی رود، ضرورت مشارکت به شمار میقربانیان ر راستای حمایت از قانونی د

اعالمیـه اصـول    3وی نسبت به سرنوشت محاکمه یک موضو  بدیهی است، این امر در ماده 
تصمیم به تعقیب جزایی متهم، توسط 1.مورد تأکید قرار گرفته استقربانیان بنیادی عدالت برای 

ا از یک اعالم کننده جرم و شاهد به رکن فعال در پروسه عدالت جزایی مجنی علیه، نقش وی ر
سازد. زمانی که قربانی، نتواند در پروسه عدالت جزایی مداخله و مشارکت الزم نماید، مبدل می

-در واقع نوعی دچار متضرر شدن دیگری شده است، برای زدودن این عامل، کاهش محدودیت
گیری قربانی، دربـاره تعقیـب مـتهم،    قائل شدن حق تصمیم های مربوط به مشارکت قربانی و

 144-1تعـدیالت مـواد    9گونه که قباًل اشاره گردید، ماده  همان 2رسد.ضروری به نظر می
                                                      

 .342. عبدالعلی توجهی، پیشین، ص 1
موعه ، در مج«دیده، اعطای اختیار در مرحله تحقیق و تعقیبرفتار کرامت مدار با بزه». عباس شیری، 2

 .443های علوم جنایی، پیشین، ص مقاالت تازه
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قـانون   39مـاده   6محاکم، فقره  قانون تشکیالت و صالحیت 3قانون اجراآت جزایی، ماده 
کی از اسباب ختم دعوی جزایی قلمـداد  کشف و تحقیق جرایم که مصالحه متضرر با متهم را ی

تعدیالت قانون اجراآت جزایی که حضور مجنی علیه یا وکیـل   51نموده است و همچنین ماده 
هایی از این حمایت قلمـداد نمـود.   توان، نمونهوی را در مراحل تحقیق اجازه داده است را می

تدابیر قانونی، قلمداد نمـود کـه   توان به عنوان یکی از این قانون جزا را می 476ماده  1فقره 
( اين باب كه از آن به 17-16-13-12-7-5در جرايم مندرج فصول )»چنین اشعار دارد: 

شان جواز ندارد. زوج یا یکی از اصول يا فرو  ضرر برسد، تحريك دعوي يا ساير اجراآت عليه
عليـه از  مجنـي  عليه و دعوي جزائي قبل از صدور حكم قطعي با انصرافمگر به شكايت مجني

ـ انصراف، اگر در جرايم مندرج فقره فوق بعـد از حكـم قطعـي    2گردد،  شكايت ساقط می
 «.گردد محكمه صورت گيرد، تنفيذ حكم متوقف می

این ماده نقش قربانی جرم را با نگاه حمایتی در جهت احترام به نهـاد خـانواده، روابـط    
دالت جزایی از طرح شکایت تا انصراف از خانوادگی و حفظ حیثیت و شرافت آنها، در پروسه ع

 دعوا را برجسته ساخته است.

 نتیجه گیری
گردد،حمایت از قربانیان جرایم تروریستی در افغانستان بـه  از مطالب این مقاله چنین استنباط می

های مخالف دولت و مردم افغانستان بر علیه این سبب که از یک سو حمالتی که از سوی گروه
دهد در حال فزونی است و از سوی دیگر با بکارگیری وسایل ظامی و ملکی رخ میاهداف غیر ن

و امکانات جدید توسط مجرمان این جرایم، تلفات انسانی و خسارات باقی مانده بعـد از ایـن   
هـای  جرایم به علت گستردگی، قابل پیش بینی نیست. پس نیاز به مبارزه جدی از طریق ارگـان 

رسـد بـرای   طلبد. البته این مبارزه کافی به نظر نمیا در افغانستان میکشفی و عدلی و قضایی ر
جلوگیری و وقایه از بروز این جرایم باید سیاستگذاران سیاست جنایی افغانستان در قباـل ایـن   
جرایم از طریق اصالح قوانین و بکارگیری راهکارهای عملی برای مبارزه با وقو  این جـرایم،  

 د.  اقداماتی را انجام دهن
در کنار این مبارزه نباید از قربانیان این جرایم غافل ماند، از لحاظ حقوق بشری و چه از نگـاه  

شـوند، امـری الزم   های دولت و مخالفـان آن مـی  دینی توجه به این افراد که قربانی سیاست
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بینی وضروری است. با مرور به قوانین افغانستان که موادی را در حمایت از قربانیان جرایم پیش
نموده است که در مطالب فوق تذکر به عمل آمد با عنایت به ضرورت حمایت از متضـررین و  
قربانیان جرایم تروریستی، نیاز به بازنگری قوانین و تصویب قانونی چه بصورت جداگانـه و یـا   
گنجاندن موادی در قوانین نافذه کنونی در راستای حمایت واقعی از قربانیان این جـرایم بیشـتر   

 آید.زم به نظر میال
هـا و  هایی چون توجه به ابعاد روانی، درمانی، اجتماعی و ... در قالب سازمانراهکارهاوحمایت

های ملی بـرای  تشکیل، تقویت و گسترش صندوق،قربانیانهای تخصصی برای حمایت از انجمن
تقاضای جبـران  ها برای پرداخت غرامت به قربانیان توسط دولت، حق مراجعه قربانیان به دولت

تر آن، تقاضای پرداخت غرامت و الزام قانونی در این رابطه که پرداخت خساره یا به عبارت دقیق
و دادن نقـش در  قربانیان جـرایم  پذیرش موقعیت حقوقی غرامت از سوی دولت صورت گیرد، 

وجود صنعت جرم و آگاهی وی نسبت به سرنوشت محاکمه و قربانی پروسه عدالت، مشارکت 
تواند در حمایت از قربانیان جـرایم تروریسـتی   مه در حیطه حمایت از قربانیان این جرایم، میبی

مؤثر واقع شود. توجه به این موارد از پیشنهاداتی است که اهتمام سیاست گـذاران جزایـی و   
 طلبد.جنایی افغانستان و مقنن را در این راستا بیشتر می

 
 
 
 
 
 
 

 برگرفته شده از کتاب ازدواج
 : محمد محی الدین عبدالحمید  تالیف

 مترجم: قاری عبدالرحیم عینی 
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 قضاء حقوق زوجیت

  حقوق زوجیتحقوق زوجیت
 

بدون شک ازدواج رشته محکمی میان مرد وزن است که شریعت دوام وبقاء آنرا خواهان است 
. چنانچه میخواهد که ازآن دوستی ورحمت نشات کند ، زمانی این دوام بسهولت بدست می 

همدیگر را رعایت نموده با ت میرسد که هریکی از زوجین حقوق آید وبه وادی موءدت ورحم
اطمینان خاطر که شامل صمیمیت ومحبت باشد زندگی نمایند . شریعت اسالم در رابطه به عالئق 
زوجین نظم دقیقی را ترتیب نموده وجائب ومکلفیت یکی را بردیگری بیان کرده است که اگر 

ان پیروی صحیح نمایند زندگی شان آبرو مندانه وبا اشخاص متاهل صادقانه  درراز ونهان از
سعادت پیش میرود . مابحث موجزی درذیل پیرامون مکلفیت ، حقوق ووجائب زوجین وحقوق 

 مشترک میان شان تقدیم میداریم .
 وجائب زن )حقوق مرد(

سا خداوند متعال مکلفیت ووجائب زن را درقبال شوهر به بهترین بیان درین آیه کریمه سوره ن
الرجال قوامون علی النساء  بمافضل اهلل بعضهم علی بعض وبما  چنین ارشاد نموده است که :

انفقو امن اموالهم فالصاحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهلل والالتی تخافون نشوزهن 
فعظوهن وا هجروهن فی المضاجع واضربوهن ، فان اطعنکم فالتبغوا علیهن سبیال ان اهلل کان علیا 

یعنی مردان مسلطند برزنان بدان واسطه که برتری داده خدا بعضی شانرا بربعضی و بدان  –کبیرا 
کردند ازمال های خویش پس زنان نیکو کار فرمان برنگهدارنده اند ) مال  چواسطه که خر

وآبرورا( درغیاب شوهر بسبب حفاظت خدا و زنانیکه میترسید از بدخوئی شان پس پند دهید 
دا کنید ایشانرا درخوابگاه وبزنید ایشانرا پس اگر اطاعت کنند تجسس مکنید ایشانرا وج

 1برایشان راه الزام را هرآئینه خدا هست از همه بلند بزرگ 
میگردد که زن مکلفیت دارد از او امر مرد تاحدودیکه حقوق زوجیت  نباطازین آیه کریمه است

ود را دارا میباشد. وجه استدالل درآیه ایجاب میکند اطاعت کند ومردحق والیت تأدیب زوجه خ
کریمه بروجوب اطاعت شوهر اینست خداوند)ج(مردان را برزنان مسلط گردانیده است وبرای 

                                                      
 04آیه  - 1
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قیم مصلحت نیست  ازکسیکه تحت قیمومیت آن قرار دارد تمامی او امرآنرا اجرا و اطاعت 
د دارای والیت تادیب نماید جزحدودیکه شریعت تعیین نموده است ووجه استدالل براینکه مر

زوجه خود میباشد اینست که خداوند)ج( نوعیت ومراتب والیت تادیب را درین قول خود ذکر 
که از زمره وجائب اطاعت زن ازمرد قبول  – والالتی تخافون نشوزهن فعظوهنکرده است که : 

ده اوامرآنرا مباشرت باوی میباشد که باید زن باوی درمنزلیکه برایش تهیه دیده است سکونت نمو
جز درآنچه که خدا منع نموده است بجا بیاورد درمنزل آن قرار داشته بدون اجازه شوهر بیرون 

 نشود وکسی را بدون اجازه بداخل شدن منزل اجازه ندهد .
شریعت اسالم درپهلوی هریکی ازین چیزها بمرد قیوداتی وضع نموده است تا اجرای آن برزن 

این حقوق حدود وقیودی که چه وقت میتواند زن ازان حق استفاده سنگینی نکند وازجانب دیگر 
 نماید وضع نموده وتاکدام حدود استحقاق آن ازین حق ثابت میباشد.

د از سکونت درمنزل ببناء درمی یابیم که برای زن واجب است تا شروط چهارگانه ذیل تحقق نیا
 شوهر خود داری کند.

اگرقسمتی ازان را تسمیه نموده باشد بپردازد وبه که وی رانخست اینکه شوهر مهر معجل  
از مهر را طوری موجل اداء نکرده باشد آنچه که عرف باشندگان  یوعده خود وفاکند اگر قسمت

 محل در قسمت مهر موجل یامهر مثل ایجاب میکند ایفا نماید.
 شرط دوم آنست که منزل تهیه شده فراخورحال وی بوده دارای همه لوازمی باشدکه 

نیازمندیهای زندگی را رفع نماید. شرط سوم آنست که منزل مورد نظر در برگیرنده امکانات 
امنیتی جان ومال بوده از همسایگان ومسوولین امنیتی درتشویش نبوده هنگام احساس خطربتواند 

 بمرجعیکه ازان پناه برد موجود باشد وچهارم اینکه حال شوهر نیز در امن باشد .
اسالم درمی یابیم که زن را مکلف به امتثال اوامر زوج وقتی وامیدارد که  همچنین درشریعت

شروط سه گانه ذیل تحقق یابد : نخست اینکه امرصادره از جانب مرد ارتباط به امور زوجیت 
داشته باشد پس اگر در اموراختصاصی زن از قبیل تصرف دربرخی ازمال وی باشد امتثال اوامر 

م اینکه امرمطابق دساتیرشرعی باشد ، اگر مرد زن را خالف وی برزن واجب نیست . دو
اوامرشرعی امر نماید امتثال اوامرآن برزن واجب نمیگردد ، سوم اینکه شوهرقائم بوجائب 

 ومکلفیت خویش درقبال زن باشد .
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بهمینگونه درمی یابیم که شریعت اسالم تا زمان تحقق دوشرط زیرین زن را مکلف به 
جیت وعدم خروج ازان بدون اذن شوهر نمیداند اول اینکه مهر معجل آنرا ایفا استقراردرمنزل زو

نموده باشد یا انچه راکه عرف محل بپرداخت مهرمعجل عادت کرده باشد درصورتیکه پرداخت 
 قسمتی از مهرمعجل زن راشرط نکرده باشد .

یدن اقاربش منع دوم اینکه عملکرد مرد موجب قطع صله رحم نگردد ، پس اگر مرد زن را از د
 1نماید وی حق مخالفت ازان و خروج بزیارت ایشانرا دارا میباشد .

اگرمحرم زن پدروی باشد برای او مجازاست هرهفته یکباربدیدن وی از منزل شوهر بیرون شود 
واگرمحرم سوای پدرش باشد جائزاست برای دیدن وی سالی یکباربرآید وبعضی ها گفته اندکه 

 راحج قول اول است .برای هرماه یکبار،
اما زن حق ندارد بدون اذن شوهرشب را با آنها سپری نماید واگروالدین زن مریض بوده به 

مراقبت نماید وی حق دارد  هاپرستاری ومواظبت آن نیازداشته وکس دیگری نباشد که ازان
اه وبروی واجب است تا اندازه ضرورت شان برفع آن بکوشد خودآنها از منزل خارج شوبخاطر

 شوهر بوی اجازه  دهد تا ندهد وخواه پدر آن مسلمان باشد یا غیرمسلمان .
 ورودخانه آن اجازه ندهد اینست که به اما توجیه اینکه کسی را بدون اذن شوهر بداخل شدن 

هرگاه کسیکه  جواز ندارد ولی  شوهر برایش اجازه ندهد ویااز محارم زن نباشد که برای کسی 
بدون اجازه شوهر اجازه  تابه ویشود ازاقارب زن باشد  برایش  مجازاست  میخواهد بخانه وارد

ورود دهد. اگر این محرم پدرزن باشد برای وی مجازاست که درهرهفته یکبار واگر سوای 
داخل خانه نماید و گفته شده است که درهرماه یکبار  میتواند آنها راپدرش باشد درهرسال یکبار 
 ان مانند عکس دیدارزن ازایش

 برخی از مکلفیت هائی را که درمورد اطاعت از شوهر برویبا رعایت اگرزن  1اما والیت تادیب
است مخالفت ورزد ، اگراین مخالفت خالف شرایطیکه  تحقق آن از وجائب وی  الزم

                                                      
از امام ابویسف )رح( روایت است که اگر آمدن محارم زن بطرف وی برآنها تکلیف نباشد برای  - 1

زن مجازنیست تابدون اجازه شوهر بدیدن آنها برود ، بناء محل جواز خروج زن جهت زیارت اقارب 
 ابویوسف)رض( درآنست که آنها قادربریدن آن نگردند. بدون  اجازه شوهر نزد امام
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شوهر حق دارد شخصا عهده دارتادیب آن گردد که شریعت اسالم مراتب  صورت گیردباشد
 ه درجه بندی کرده است .والیت تادیب را سه گون

اول اینکه : شوهرزوجه را به نرمی ومالئمت پند دهد چنانچه وجائبی را که خداوند)ج( درمورد 
اطاعت از شوهر واجب دانسته بیان وپیامد منفی راکه از اثر سرکشی وعدم اطاعت وی چون 

هد توضیح د دانحالل رشته زوجیت ، ضیا  وآوارگی فرزندان اگرباشد مترتب میگرد
 استاگراندرزبوی سودی نبخشد بمرتبه دوم که عبارت از ترک همخوابگی باوی دریک بستر

 گذارفیف باشد . خهم موثرواقع نشود بمرتبه سوم که عبارت از زدن  خانتقال کند اگراین توبی
نماید وی حق ندارد آنرا باضربه سنگین بهروسیله ی از وسائل باشد بزند ، اگرچنین نماید ضرربه 

وار میشود که درین قول خداوند)ج( ازوارد ساختن ضربه شدید منع بعمل آمده است : زن 
یعنی نگه مدارید ایشانرا برای  – والتمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه

سوره 102ضرر رسانیدن که تجاوز کنید وکسیکه کند این راپس هرآئینه ستم کرد برخویش )آیه 
 بقره (.

وسنگین بزند ووی متضرر  آورابوحنیفه)رح( درمورد شوهریکه زنش را به ضربه درد مذهب امام
شود مستحق تعزیر دانسته به زوجه حق میدهد موضو  را بمحکمه بمنظور مطالبه تعزیربکشاند 
ومذهب امام مالک )رح( درچنین مورد به زوجه حق میدهد که از محکمه مطالبه طالق نمایدکه 

یرا درین مسئله مذهب امام مالک )رح( را قابل انفاذ دانسته اندکه بحث قانون گزاران مصر اخ
 فراگیر این موضو  درقسمت بیان تفریق ازدواج خواهد آمد . 

وازآنچه که برزوجه عملکرد آنرا واجب میداند اینست . اگرمرد مطالبه مباشرت نماید باین 
امام بخاری رحمة اهلل  –باشد  ورزد بشرطیکه مانع شرعی چون حیض ونفاس نداشته کارمبادرت

ابو هریره )رض( درمورد چنین روایت نموده است که حضرت رسول اکرم )ص( فرموده  زعلیه ا
اذا دعاالرجل امراته الی فراشه فابت آن تجی فبات غضبان علیها لعنتها المالئکة حتی است : 
ز آمدن اباورزد یعنی هرگاه مردی ازخانمش بخواهد که به بستر وی آید ، وی ا – تصبح

                                                                                                                                
شریعت یهود برای زوج سلطه مطلق راکه اندازه ندارد برزوجه اش داده است وازوی میطلبد تا این  -  1

 سلط را درمورد مناسب به آن بادرنظر داشت اعتدال وحکمت استعمال نماید .
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وشوهردرحالت ناخرسندی ازوی شب را سپری کند تا بامداد فرشتگان بروی لعنت میفرستند 
ازحدیث عبداهلل بن اوفی روایت نموده اند که حضرت پیغمبر  ه.وهمچنان امام احمد وابن ماج

 اکرم )ص( فرموده است.
نفسها وهی  هال ءاشولو وجهازدی حق ؤوالذی نفس محمد بیده التودی المرأة حق ربها حتی ت

. یعنی قسم بخدا ئیکه نفس محمد بدست قدرت اوست زن حق عوابه لم تمن علی قتب
پروردگارش را ادا نمیکند تا وقتیکه حق شوهرش را ادا نماید واگرنفس آنرا بخواهد درحالیکه 

از ان دریغ نکند .وازآنچه که برزن واجب است اینست که خود را ززن باالی زین هم باشد ا
آنچه که شرف و شرف شوهرش را آلوده می سازد نگهدارد بناء زن بچنان عملی اقدام نورزد  
که درباره شکی درقلب مردوارد شود زیرا اگروی اقدام بچنین کاری نماید تهداب واساس 

انه می زند بناء معاشرت آنها تلخ میشود که بعدٌا بزوجیت منهدم گردیده آتش کینه درقلب آن ز
میگردد وحضرت رسول اکرم )ص( درینمورد درخطبه ودا  اشاره لطیفی  دشوارعالج آن 

فرموده اند که این اشاره شامل همه مسائل زندگی است وفرموده رسول اکرم)ص( درباره چنین 
 – فاما حقکم علی نسائکم فالیوطئن فرشکم من تکرهون والیاذن فی بیوتکم لمن تکرهوناست : 

تان اینست کسانی راکه خوش تان نمی آید مهمان نکند واز کسانیکه ان نیعنی : اما حق شما برز
 بدتان می آید بخانه بآن اجازه ندهد .

وآنچه که برزن درقبال مرد اجرای آن واجب است اینست که درنگهداشت مال شوهرش 
چنانیکه درحفاظت مال خودش سعی میکند ، سعی نماید چنانچه ازان بکسی جز چیزیراکه عادت 

آن استواراست بدون اجازه وی ندهد خواه آن چیزازجنس نقد باشد یا جامه ویاخوراکه مردم بر
وغیره واگرچیزیراکه عرف مردم به آن جاری باشد مانند بخشش به سائل هرگاه بدون انتظار اذن 

 وی بپردازد باکی ندارد .
 وجائب مرد)حقوق زن(

 ین حقوق را ذکرمیکنیم:اما حقوق زن باالی مرد نیز زیاد است که مادرینجا اهم ا
ازجمله اینست که مهرمعجل آنرا قبل ازدخول بروی بپردازد، اگردروقت تسمیه مهرپرداخت 
عاجل قسمت معینی ازآنرا باوی شرط نموده باشد همان جزء معین عبارت از اندازه واجبی است 

یزی ازآنرا که پرداخت عاجل آن بزن الزم میباشد واگرهنگام اندازه مهرمسمی پرداخت عاجل چ
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شرط نکرده باشد درینصورت پرداخت فوری قسمتیکه میان مردم دررابطه به پرداخت مهرمثل 
جاری باشد بروی واجب است  اگر شوهرچنین نکند وی حق دارد که نفس خود را ازان بازدارد 
اگرچه بعداز دخول وی درحالت رضائیت زن بوده تا اینکه تمام آنچه راکه پرداخت خودی آن یا 

مامی آنچه را که عرف به پرداخت عاجل آن جاری باشد ایفا نماید چنانچه زن حق دارد ت
اگرشوهر مهرمعجل آنرا پوره نپرداخته باشد بدون اجازه وی اگربخواهد از منزلش خارج شود 

اخروج وی از منزل شوهر درچنین حالت خارج از اطاعت شوهرپنداشته نشده نفقه زن بسبب ب
 د ساقط نمیشود .این خروج از دوش مر

وازآنجمله اینست که شوهرنفقه وپوشاکه زن را پرداخته درخانه ی که مناسب حال وی باشد 
نماید چنانچه امام احمد .  یاسکان نماید وآن خانه رابوی چنان مهیا سازد که درآن احساس راحت

ل یه قشیری )رض( روایت نموده است که شخصی از حضرت رسووابوداود وابن ماجه ازمعا
اکرم )ص( پرسید . حق زن باالی مرد چیست ؟ پیغمبر)ص( فرمودند: تطعمها اذاطعمت 

یعنی زمانیکه طعام  –جر االفی البیت تهرب الوجه والتقبح والضکتسیت والتا ونکسوها اذا
وی نزنی و تقبیح رمیخوری بوی باید طعام بدهی وقتیکه لباس میگیری باید آنرا لباس دهی و به 

 ازان جدا نشوی . نکنی وبجزخانه
ن جبل)رض( روایت نموده است که رسول اکرم )ص( ذ بهمچنان امام احمد از حضرت معا

 یعنی عیال خود را از دارائی ات نفقه بده . – علی عیالک من طولکگفت: انفق 
راروایت نموده الصالة والسالم ا  این قول پیغمبر خدا علیه دطبه وخامام ترمذی وابن ماجه در

یعنی اگاه باشید ! حق زنان  – وحقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن وطعامهناالاند: 
 برشما اینست که با آنها درپوشاک  وخوراک شان نیکوئی کنید .

 قات خواهد آمد.فی این موضو  درمباحث نیلبیان تفص
ان وازجمله آنست که اگرمردی دارای زنان دیگری باشد بروی واجب است که میان آن ودیگرزن

اینست که برای زن جائزاست بدون  الت را رعایت کند وازآنجمله دیگردرنفقه وهمبسترشدن عد
 -درهفته یکباربیرون شود وبرای دیدن سائراقارب چون برادرپاجازه شوهرش جهت دیدن 

کاکاوخاله اش درسالی یکبار وبعضی گفته اند درهرماه یکبارچنانچه وی حق دارد 
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منزلش همچنان بدون اجازه آن اجازه دهد که بیان امثال آن به  پدروسائرمحارمش رادردخول
 تقدیم گردید .

صرمیداند اینست نحریعت باگذشت ودارای وسعت نظر، آنرا بخود مشوازآنجمله چیزیکه این 
که درشریعت اسالم زن اگر دارای سن رشد ومکلف باشد دارای والیت عام وتام به دارائی اش 

 1قاصر ویا فاقد آن باشد والیت برمال آن ازآن پدرش میباشد  میباشد واگر دارای اهلیت
بشرطیکه  موجود باشد . اگرپدرش موجود نباشد حق والیت ومال آنرا وصی پدراگرموجود باشد 
دارد واگر آنهم نباشد درآنصورت حق والیت مال آن ازپدرپدری وی میباشد واگرآنهم نباشد حق 

ت آنها حق والیت از قاضی ویاکسیکه قاضی وصی جد آن است و درصورت عدم موجودی
بوالیت مال آن اجازه دهد میباشد خالصه اینکه شوهر مطلقٌا حق والیت برمال زوجه را ندارد 

آن بشرطیکه اهلیت توکیل را دارا باشد یا به توکیل ازجانب کسیکه وی  مگر به توکیل ازجانب
بناء اگرشوهربه چیزی از مال وی بدون  حق والیت برمال آنرا اگرزن فاقده یاقاصره اهلیت باشد

ند واگرتلف اش واجب میدرزناذن آن تسلط یابد او غاصب میباشد وشریعت اسالم رد آنرا ب
نموده باشد مکلف به پرداخت مثل آن اگرآن مثلی باشد وبقیمت آن اگرقیمتی باشد موقف مرد 

 درینمورد مانند موقف بیگانه بدون فرق ازان میباشد .
اینست که مرد حق ندارد ویرا مکلف بمصرف چیزی از شئوون خانه نماید بلکه وی  وازانجمله

ومانند آنرا انجام دهد ولی برمرد واجب  2مکلف نیست امور منزل مانند طبخ و دوخت  مالبس
                                                      

ملک شوهر آن میباشد  زن جزمهر که هنگام عقد درشریعت یهود دیده میشود که تمامی دارائی زن  - 1
تعیین گردیده دارای مال دیگرنمیباشد بعد ازموت شوهر ویا هنگام طالق اگرمیان شان جدائی صورت 
گیرد مطالبه میگردد هراندازه مالیکه بزدمه  زوجیت داخل شود ویا ازکاروکوشش بدست آرد 

ه بدون کدام اعتراض ونـــزا  بهرنحویکه ودرعروسی آن تحفه داده شود مـلک حالل شوهرش بود
 خواسته باشد آنـــرا تصرف مـــینماید ) تفاوت فاحش رابنگرید (.

شریعت یهودبهر اندازه ی که زن صاحب ثروت هم باشد ویرا مکلف می سازد تمامی دارائی  - 2
افتن کتان خویشرا که جهت مساعدت برامور زوجیت آن مساعدت گردیده بمنظورتمهید طعام شوهر وب

یا پشم که جهت پوشیدن وی ، شوهروفرزندانش الزم واجب میداند همچنان شیردادن به آوالد تربیه 
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است که تمامی مایحتاج منزل را ازمال خود تهیه نماید واگرزن ازجانب خویش تبرعا چیزی از 
 ویاچیزی از امورمنزل را بدست خود انجام دهد تبر  آن درست است .مالش را مصرف نماید 

 حقوق مشترک میان زوجین
 مهمترین حقوق مشترک میان زوجین چارچیزاست :

اول: باید هریکی از آندو با معاشرت همدیگر بخوبی رفتارنماید که درراز ونهان مخلص باشند 
وان داخل نمایند واگرمشکلی از وبکوشند تا سرور وخوشی را درقلب همدیگر باندازه ت

کوشا باشند چنانچه خداوند)ج( درین باره آن اله زمشکالت زندگی برای شان واقع میشود درا
یعنی زنانراست مانند آنچه مردانرا برایشان است  –ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف میگوید 

 1موافق قاعده شرعی ) بوجه پسندیده (
ام است که مادرزنش اگرچه باخانمش دخول هم ننموده باشد برمرد حر –دوم: حرمت مصاهره 

ازدواج کند وهمچنان بروی حرام است که با دخترآن ازدواج کند اگر بان دخول نموده باشد 
ونیز بروی حرام است که میان زن وخواهرش یامیان وی ومیان خاله وعمه اش یا میان وی ومیان 

نماید. همچنان برزن حرام است که بعد ازطالق  دختر برادرش ویا میان وی ودخترخواهرش جمع
آن ازشوهرش تا انقضای عدت زن ازان ازدواج کند وهمچنان با پدرویاپسرش ازدواج نماید که 

 ذکرآن قبال گذشت .
سوم : توارث بسبب ازدواج بشرطیکه مانع شرعی موجود نباشد هرگاه زن بمیرد شوهر مستحق 

زوی ویا ازغیرآن فرزند نداشته باشد وچارم حصه نصف متروکه آن میگردد بشرطیکه زن ا
متروکه رامیگیرد بشرطیکه زن ازشوهرویا ازغیرشوهرفرزندی داشته باشد واگر شوهر بمیرد 
زوجه مستحق ربع ترکه مرد میگردد مشروط براینکه وی فرزندی اززن ویاغیرزن نداشته باشد 

 ی از زن ویا غیرزن باشد .وهشتم حصه متروکه ویرا میگیرد بشرطیکه وی دارای فرزند
چهارم : حالل بودن استمتا  هریکی از آندوبردیگری بناء هریکی از زوجین حق دارند تا 

 ازدیگری باتمامی انوا  کام گرفتن راکه شریعت مباح گردانیده کام ستاند .
                                                                                                                                
دختران وآموختن ضروریات شانرا برزن الزم میداند درحالیکه شریعت اسالم  اجرای هیچ یکی ازان امور 

 را به زن مسلمان واجب نمیداند.
 سوره بقره  118آیه  - 1
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  محبس اودمحبوسینو حقوقمحبس اودمحبوسینو حقوق
-1- 

 دریم پاراګراف
 وسین زمونږ په هیواد افغانستان کی محبس اومحب

 په دی پاراګراف کی د موضو  څیړنه په دوه پړاوونو کی پرمخ بیول کیږی :
 لومړی پړاو:
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 له لرغونو زمانو څخه دهیواد د خپلواکۍ د بیا ترالسه کولو پوری .
 دوهم پړاو:

 دهیواد د خپلواکی  له ترالسه کولو څخه ترنن ورځی پوری .
 لومړی پړاو:

 رغونوزمانو څخه دهیواد دخپلواکۍ دبیاترالسه کولو پوری :له ل
زمونږ په هیواد افغانستان کی دنورو هیوادنوپه څیرد دولت دپدیدی رامنځ ته کیدل او په طبقو 
باندی دټولنی داوسیدونکو ویشل کیدل په طبیعی توګه دا څرګندوی چی دحاکمی طبقی داوامرو 

رتکاب دمجازاتو مستوجب وحتی داویستاپه استناد په لرغونی اوقوانینو نه منل او دجرمی اعمالو ا
افغانستان کی دقضا چاره دپاچا اوروحانی په الس کی وه، زندانو نه سخت او ډاروونکی او 

 مجازات مختلف اووحشیانه ؤ.
داسالم په سپیڅلی دین باندی دافغانانو مشرف کیدل، افغانان له دارنګه ډاروونکو مجازاتو څخه 

وداسالمی فقهی او شریعت په رڼا کی دمجرمینو سره چال چلند کیده او دارتکابیه جرم وژغورل ا
سره متناسب شرعی جزا مجرم ته ټاکل کیده ، البته باغیان او سیاسی مجرمین له دی امرڅخه 

 مستثنی ؤ او دهغوی مجازات دوخت دواکمن په الس کی ؤ.
و دایرو ترڅنګه دعدلی اوقضایی چارو میالدی( دولت په اداره کی دنور 320-871دصفاریانو)

دپاره )دیوان مظالم ( او د) قضامحکمه ( موجوده وه اوخپلی چاری یی دشریعت په رڼا کی سرته 
 .رسولی او مجرمینوته الزمه شرعی جزا ورکول کیده 

میالدی( دلس وزراتخانو یا دیوانونو په واسطه اداره کیده چی  332-320د سامانیانو دولت )
ضا دیوان ؤ. دقضا دیوان جنایی ، مدنی اوسیاسی قضایاوی څیړلی او په حبس محکوم یوهم دق

 بندیان محبس ته اچول کیدل .
میالدی( کی دلومړی ځل لپاره  قضا اوقضاوت رونق وموند  2248-331دغزنویانو په دولت )

طان ، سلطان محمود غزنوی دغزنی په ښارکی دعروس الفلک په نامه یوجومات جوړ کړ او دسل
په امرپه نوموړی  جومات کی یو ځانګړی ځای قضاوت ته خاص کړای شو او قاضیانو به هلته 
مدنی اوجنایی دعواوی په چټکتیا سره په یوه مرحله کی ) بی له استینافه(حل وفصل کولی او 

 دقاضی حکم له څه ویلو پرته اجرا کیده .
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یر، ملتان اوغزنی اونورو په دولتی عمده زندانونه دګردیز، مندیش)غور( جوزجان ، کشم
مستحکمو قلعه ګانو کی ؤ، البته سیاسی محبوسین اوهغه کسان چی شخصا دسلطان له خوابندی 
کیدل په مجرد و او طاقت فرسا حبسونو باندی به محکوم اودسهولت له لوازمو څخه  محروم ؤ. 

 دسیاسی اوجنایی محکومینو مجازات په الندی توګه عملی کیده .
،دپیل  ترپښوالندی کول، په دارځړول، سنګسارکول، په لښتووهل، په بنداو دسرغوڅول

 زنځیرسره حبس کول، دشتمنیو مصادره  کول او دامپراتوری په قلمرو کی تبعیدول .
میالدی( هم دحقوقو او جزاپه چاروکی دغزنوی  2124-2248دافغانستان غوری دولت )

میالدی(  په قضایی چاروکی ډیره  2220-2008دولت پیرووګرځید. خوسلجوقی دولت )
 مداخله کوله اودمجرمینو مجازات هم ډیرسخت او وحشیانه ؤ .

دسلطان حسین میرزا دسلطنت په مهال داختیارالدین له قلعه ) دهرات ارګ( څخه دمحبس 
 کاراخیستل کیده .
میالدی(،په وخت کی مجازات دقاضی له خوا ټاکل کیده او  2771-2747داحمدشاه بابا)

 حتسب له لوری تطبیقیده .دم
پټه دی پا ته نه وی چی دافغانستان دوخت پاچاهانو دخپل قدرت دټینګښت لپاره په خپلوزامنو هم 
رحم نه کاوه اوهغوی یی دزندان تورو کوټوته ټیل وهل، کله چی یعقوب خان دخپل 

دکابل  میالدی( په وړاندی بغاوت وکړ، نو دامیرله خوا 2878-2830پالرامیرشیرعلی خان )
( کاله یی 7په باالحصارکی چی یعقوب خان الپنځه ویشت کلن ځوان ؤ محبوس کړای شواو )

دکوټه قلفی په حالت کی تیرکړل اوپه تدریج سره یی اعصاب له السه ورکړل او په عصبی او 
 روانی ناروغیو اخته شو، له هرڅیزڅخه به ډاریده .

ه پاچاهی په وخت کی هیواد په یو میالدی( دمطلق 2302-2880دامیرعبدالرحمن خان )
سترزندان واوښت دوالیتونو او پایتخت په بی شمیره زندانونو برسیره دکابل اوهرات 
)سیاهچالونو( یا تورو څاه ګانواودشکنجی اقسامو،هیواد په بی سابقه توګه دوحشت دخپسکی 

 )کابوس ( په منګولو کی ورکړی ؤ.
ه هکله بیحده آزادی درلوده او دیوکس جرم دهغه کورنۍ بندیوانانودخپلو بندیانو ) محبوسینو( پ
 اوحتی ملګروته هم سرایت کاوه .
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په کابل کی دارګ  اوکوټوالی اوشیرپوراو دښاردننه سرایونو ، برسیره نورمخصوص زندانونه هم 
 ؤ.

وظ کاردی ځای ته لحدمحاکمی بهیرپه دی دوران کی په هیڅ شان سره دنن په څیرنه ؤ. په هرم
ؤ چی د راپور درسیدو سره سمالسی تورن عزل یا حبس اواموال)شته منی ( یی مصادره  رسیدلی

کیدله، لومړنی تحقیقات ډیرو ختونه شاته غورځول کیدل او دتحقیق په بهیرکی په جرم باندی 
داقراراو اعتراف په موخه دتورن په بدن باندی دبشپړی ځورونی څخه کاراخیستل کیده ، او 

ورونو او شکنجو په وسیله عذاب ګاله . که کله به هم څوک له دی تورن د ډول ډول ځ
تحقیقاتوڅخه راووت اوایله کیده به نو خپله مادی اومعنوی شتمنی به یی الپخوا په محبس کی له 

 السه ورکړی وه .
دامیر عبدالرحمن خان دمطلق العنانه  اداری په هکله کورنیو او بهرنیوتاریخپوهانو اولیکوالو 

-2820ړنی اولیکنی کړیدی، خو کومه لیکنه چی ، انګریزمهندس سرتوماس مارټین)ډیری څی
2303) Sir  Thomas  Martin  چی دامیرعبدالرحمن خان او امیرحبیب اهلل خان په

دربارونوکی له نژدی څخه هرڅه ته متوجه ؤ، په دی هکله کړیده خپل موثوقیت یی تراوسه 
والدی امیرترسیوری الندی ( دموضو  په اړوند ساتلی دی ، دنوموړی کتاب نوم دی ) دپ

یوڅوکرښی د ده دکتاب له پښتو ژباړی څخه دلته رااخلو) دکابل زندانو نه دهمدی مقصد لپاره 
جوړی شوی ودانی نه دی بلکی له هرحکومتی کورڅخه چی مناسب موقعیت ولری . دزندان 

یلی ورکړی وی چی دبندیانو کاراخیستل کیږی اوجیلخانه ځنی جوړیږی . کړکیوته یی کلکی م
 دتیښتی مخه پری ونیول شی او بهردروازه یی  ډیره ټینګه او قلف)قفل(  وی .

دکوټوالی یوسپاهی دننه پهره والړوی په دغه رازکورونو کی دبندیانو دشمیرپه نسبت ځای بیخی 
اره مرسته نامناسب وی خومقامات هغه ته پاملرنه  نه کوی او نه یی د پاک او سوتره ساتلوله پ

کوی.  دناروغیودمخنیوی فکرخو په مطلق ډول وجود نه لری اوبندیان په یوه داسی کورکی 
درمی په شان سره راغونډ شوی وی ، چی ښایی دشلویا دیرشو کالو راهیسی تری دزندان 

 کاراخیستل شوی دی خو هیڅکله هم پاک شوی نه دی .
اروغیو اخته کیږی یوازی همدا تبه دبندیانوپه په نتیجه کی بندیان هرکله په لویه تبه اونورو ن

 سلوکی اویا اتیاتنه له منځه وړی .
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بندیانو ته دحکومت له خوادورځی دوه وچی ډوډۍ ورکولی کیږی چی هره یوه یی نیم پونډ وزن 
 لری ، یوه سهاربله په شپه کی دا ډوډۍ هیڅکله کفایت نه کوی .

ښنګرو) بجلکو( یی تړلی شوی وی، د دوی بندیانو ته یی په پښوکی زولنی اچولی چی پر
دحرکت مخه نیسی او دتیښتی له پاره هررازتالش یی شنډوی السونه یی یوازی هغه وخت 
ولچک وی ، چی یوسړی اعدام ته بیایی ، یاکومه مخصوصه سزاورکول شوی وی ، نوروخت 

وک ډیرتریخ اوزیږوی السونه آزاد وی، په ټولو حاالتوکی له بندیانو سره دهغوی دپهره دارانو سل
که کوم بندی دپهره دارامرسمالسی پرځای نه کړی د ټوپک په تیره څوکه یی پرنازکه مالباندی 

 دخبرداری په مقصد وهی .
په ټولو زندانونوکی ترټولو بداوترټولو وحشتناک یی په باالحصارکی یوه زړه څاه وه. دا یوه 

بیخ خواته یوڅه پراخه ده او سور) عرض( پخوانی څاه ده : چی په ډبرو کی کیندل شوی ده د 
 یی پنځه لس ، شل فوټه کیږی .

دڅاه په خوله باندی یوه کوډله وه چی د سپاهیانو یوه پهره پکی ساتله کیږی په دغه ترځمکی 
الندی غارکی هغه کسان د تل لپاره اچول کیدل، چی ډیرغټ جرمونه یی کړی وی ) البته 

 لته پسی مړه کیدل.(دمقاماتو په نظرغټ جرمونه ( اوه
( کسانو ته 2100میالدی کال امیرحبیب اهلل خان دکابل دمحبوسینوچی شمیریی ) 2322په 

رسیده دفیصلی امرپه خپله ذمه واخیست اودمحبوسینود دربار په ورځ هغوی ته طعام ورکول 
کیده او په ژمی کی پوستین ورکول کیده ترڅو چی محبوسین خوشی ) ایله ( شول. امیر 

 ټوالی دمحبوسینوپه کتاب کی په خپل قلم داسی ولیکل .دکو
می څخه دانسان ړندول موقوف او دهغه په  13دی له قعقمری د ذی 2000) سرله نن ورځی د 

( کاله حبس او په غیرشرعی صورت کی 3( کاله حبس ، دغوږ دغوڅولو په عوض )21عوض)
سیاست دی . هرکله که کاله حبس مقررشواو دافقری حکمی  20دالس دغوڅولو په عوض 

شرعی وی السن بالسن والجروح قصاص ،داحکم می ولیکه او دڅښتن تعالی په توفیق زه به خپله 
 هم په همدی قرارچلند وکړم انشا اهلل تعالی .... (

دمشروطه غوښتونکو سره دامیر چلند دکتنی وړدی : مشروطه غوښتونکی چی د )جان نثاران 
ه نامه هم یادیدل اواهداف اواصول یی داصیل اسالم حاکمیت ؤ چی اسالم یا جان نثاران ملت ( پ
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دهغه په سیوری کی به آزادی اواجتماعی عدالت ، اولسی حکومت او دهیواد پرمختګ او په 
 نتیجه کی دانګلیس داستعمار له جغ څخه خالصون ومومی .

ن ته جالل آباد ته مشروطه  غوښتونکو خپلی غوښتنی  دیوی عریضی په ترڅ کی امیرحبیب اهلل خا
ورولیږلی . خودامیرحبیب اهلل خان تحت الحمایه حکومت د درباری مفسدانوپه لمسون یا دخپلو 
ښکیالکی بادارانوپه امرد دوی د اقانونی غوښتنه ونه منله او دمشروطیت دغورځنګ څلورغړی 

ه په کابل یی هلته دتمانچی په ډزو شهیدان کړل. دغورځنګ نورمهم غړی اومشران یی یوه برخ
کی په څاه ګانوکی بندیان کړل. دا محبوسین په دووډلو کی یوه له زولنواوغره بغرا)داوسپنی 
غاړه کی او زنځیر( سره دسلطتنی ارګ په زندان کی اوبله یی له زولنو سره دشیرپورپه زندان کی 

 په ) کوټه قلفی ( شکل تقریبا نهه کاله بندی پاته شول .
میالدی کال کی  2328هرنفرته دوه وچی ډوډی ورکولی . په دولت دوی ته په ورځ کی 

 دارګ محبوسین یو بل سرای ته په ) شوربازار( کی ولیږدول شول .
ونکی شهیدان شول. خودمشروطیت غوښتنه الزوروره او پراخه شوه ، د مشروطیت غوښت

یوی ګولۍ  دربارترزړه پوری یی لمنه خپره شوه او بیا دمشروطیت غوښتونکودتومانچی همداسی
رڼا وکړه اودتل له پاره یی له هیواد نه د تحت الحمایګی دتوری شپی کمپله ټوله کړه اودپردو 

باد باد کړل دامیر  ،دالسپوڅی امیرهغه تورماغزه یی چی دښکیالکګرو اواستبداد په زهرولړلی ؤ
ت له یوی خوا دخپلواکۍ لمرراوخوت اوله بلی خوا دمشروطی کېپه مړینی سره په هیواد

 غوښتونکوپه اراده په هیواد کی دقانون حاکمیت پیل شو .
مه نیټه وه چی په هیواد کی ځوان ټولواک اعلیحضرت 18میالدی کال دفبروری  2323دا د

( میالدی ، دهیواد بشپړه خپلواکی او ورسره دقانون 2313-2323غازی امان اهلل خان )
 کیدوشوه . حاکمیت چی دمشروطیت غوښتونکو ستره هیله وه په پوره

 دوهم پړاو: 
 دهیواد دخپلواکۍ له ترالسه کولو څخه ترنن ورځی پوری :

دلومړی ځل لپاره زمونږپه لرغونی هیواد افغانستان کی دانسانی عالی حقوقوپرمبادی باندی بنایو 
ش کال ) دافغانستان دعلیه  دولت اساسی نظامنامه( په نامه خپور  ـه 2002اساسی قانون په 

ښتنی د روحیی له ی نظامنامه چی دافغانستان  دملت دآزادی غوښتنی اوډموکراسی غوشو دا اساس
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ی حقوق له )اتمی نه ، په دی سند کی دافغانستان داتباعو عمومویاړه ډک سند دی
ټول هغه کسان چی په افغانستان کی  :( مادی پوری تصریح او داسی بیان شویدیترڅلیرویشتمی

ی بی له توپیره دفردی آزادی ، دتعرض نه دشخصیت اومسکن اوسیږی ، دافغانستان اتبا   د
مصوونیت ، داخبارنودنشر، په تجارت او صنعت کی دشرکت او پورتنیو مقاماتو ته دشکایت 

دتدریس  ،دحق درلودونکی دی ، اوهمدارنګه په دی برخه کی داسارت راوستونکی استخدام منع
ت ، دخلکودمالی توان په تناسب دمالیاتو آزادی ، په مدرسو او مکتبونوباندی دحکومت نظار

اندازه ، دعامه ګټولپاره استمالک ، په عدلی محکمه کی دشریعت او جزایی احکامو داجرا 
 مصوونیت دمصادری ، بیګار، زجر او شکنجی منع .

 د اساسی نظامنامی ) اساسی قانون( په لسمه ماده کی په څرګنده توګه راغلی وو چی :
دهرسړی له هرقسمه خلل اومداخلی ځینی ساتلی شوی دی ، هیڅوک بی له  )خپلواکی او آزادی

 (شکه حکمه دشرعی اوقانونی نظاماتو څخه نه توقیف کیږی اونه جزا ورکوله کیږی 
داساسی نظامنامی دهمدی مادی په رڼا کی د دولت په اساسی تشکیالتو کی ، ملکی اوعسکری 

ه رامنځ ته شول، دعمومی جزا نظامنامه او محاکم دهغوی دتشکیل اوصالحیت په تفکیک  سر
دعسکری جزا نظامنامه تصویب او نافذ شوی ، تورن او محکوم محبوسین به د توقیف 
خانواومحبوس خانود نظامنامی د احکامو له مخی ترنظارت اوحبس الندی نیول کیدل، چی  دلته 

 دموضو  په اړوند پورتنی نظامنامه ترکتنی الندی نیسو 
پاره محابسوکی دنظم اونسق دټینګښت ل او محکومینو دساتنی او په توقیف خانواودمظنونینو 

مادوکی  17ش دحمل په میاشت کی د)توقیفخانو اومحبوس خانو نظامنامه( په  ـه 2001د
 نشراو نافذ شوه .
اعلی حکومتیواونوروحکومتیو په  ،مادی له مخی دهیواد نایب الحکومګیو ۍدنظامنامی دلومړ
یوه یوه توقیفخانه اودنایب الحکومګیو، اولوی حکومتونو په مرکزونو کی حبس مرکزونوکی 

 خانی او برسیره پردی دکابل په دارالسلطنه کی یوه عمومی حبس خانه موجوده ده .
پاره چی دمخصوصه نظاماتو په اساس ) توقیف خانی دهغه کسانو لد نظامنامی د دریمی مادی په 

تراوسه دهغوی په هکله قطعی حکم نه وی صادرشوی ، اساس ترتوقیف الندی راځی اوال
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مخصوصی دی ( په حبس خانو کی یوازی هغه کسان چی دهغوی په هکله فیصله او حکم 
 صادریږی  موجود دی .

دنظامنامی دڅلورمی مادی دحکم په اساس ) هغه کسان چی دیو قباحت په سبب محکومیږی اویا 
هم په توقیف خانو کی  ،میاشتو څخه زیاته نه وی دهغه جنحولپاره چی دبندموده یی له دری 

 خپلی جزایی مودی ترسره کوی (.
دنظامنامی داتمی مادی دهدایت له مخی د توقیف خانو او حبس خانو مامورینودتوقیف خانو 
اوحبس خانو داړوند نظاماتو اوقواعد وله خبرتیا څخه مسوول دی او همدارنګه پخپله د توقیف 

 خبراخیستوڅخه هم مسوول دی. خانو اوحبس خانو له
کی داسی یو صراحت موجود دی چی ) دتوقیف خانو او حبس خانو مامورین  هپه لسمه ماد

هیڅوک چی دهغوی په هکله دکوټوالی دقوماندان له خوا د توقیف سند او یا دقاضی فیصله 
ی صادرشوی نه وی په توقیف خانو اوحبس خانو کی نه شی منالی . هغه مامورین چی د د

قاعدی په خالف یوڅوک توقیف یا زندان ته ننباسی ، د عمومی جزا دنظامنامی په مطابقت له 
 هغوی څخه پوښتنه کیږی .(

همدارنګه په نظامنامه کی توقیف شوی اومحبوسین د توقیف خانو او حبس خانو د داخلی 
ته مجازات پیش  تعلیماتو او نظامنامو په رعایت باندی مجبوراو مکلف ګرځیدلی وو او متخلفینو

 بینی شوی وو.
دنظامنامی دلسمی مادی له حکم سره سم دښځو او کوچنیوهلکانوله پاره په محبس اوتوقیف  

 خانو کی ځانګړی ځایونه تخصیص  شوی وو.
دنظامنامی داحکامو له مخی محبوسینو ته په زندان کی دکارشرایط رامنځ ته کیدل او د دوی 

او هغه پیسی چی د محبوسینو دکارپه نتیجه کی الس ته راتللی  خواړه د دولت له خوا تهیه کیده
 په دولت پوری یی اړه درلوده .

له تاریخ څخه د رعایت وړده اود  می مادی له مخی دا نظامنامه دنشراو اعالن 13دنظامنامی د
ووه ویشتمی مادی دحکم په اساس د دی نظامنامی دموادو په اجرا باندی عدلیه وزارت مکلف ا

 سوول وو.او م
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که څه هم دافغانستان په سیاسی تاریخ کی دسیاسی محبوسینو سره دزندان د مسوولینوچال چلند 
ډیرستوغ اوله تشدد څخه ډک وواو له امانی دوری راوروسته  محبوسین په میاشتو او کلونو له 
 تحقیق پرته په زندانونو کی په نیمه ګیډه اونیم بربنډ پراته وو دمحبسونو حتی دسیاسی
محبسونومامورین دبندیانو په وهلو، ښکنځلواو رټلوموظف اومختاروو طره بازد کابل امنیه 

ادی د کابل امنیه مامور، سراج الدین ګردیزی دسلطنتی ارګ زندانبان، بقوماندان عبدل وزیرآ
عبدالقادرلوګری د قندهار کوټوال ، محمد یوسف هراتی دفراه کوټوال، نثاراحمد لوګری دموتی 

 ندانبان ، عبدالغنی ګردیزی دارګ قلعه بیګی د دهمزنګ د زندان مامورین او داسی نور.سرای ز
 ـه 2020( کاله وروسته د 22دامانی  دوری دتوقیف خانو او محبوس خانو له نظامنامی څخه )

دی اصولنامی تریوه ،مه نیټه د حبس خانواوتوقیف خانو اصولنامه خپره اونافذه شوه 22ش دثورپه 
ه لسونو دچارواکو له تاوتریخوالی څخه مخنیوی وکړاویوڅه بندیزونه یی په دی هکحده دمحب

کی ډیره ساده او ابتدایی وه اودکابل  توضعه کړل . دزندان او توقیف خانی اداره په هغه وخ
دښار عمومی محبس اوتوقیف خانه دیومامورپه وسیله اداره کیده اوپه والیتونو اولوی ولسوالیو 

او محبسونه یوازی دیو نفرمنصب داراوکوټوالی په وسیله اداره کیدل . البته  کی توقیف خانی
لویان ، ښځی او نارینه (  دنوموړی  ،دسن او جنس له نظره دمحکومینو طبقه بندی ) کوچنیان

 :اصولنامی سره سم رامنځ ته شوی وه . د دی اصولنامی اوومه ماده داسی وایی 
بس او توقیف خانه موجوده ده اوپه هرمحبس اوتوقیف خانه کی )د اناثیه طبقوله پاره ځانګړی مح

اره پا په دایمی توګه دمراقبت او څارنی لویومتدین شخص دهماغه محل دقوماندانی له خ
 (.مقرریږی

محبوسین چی به کله زندان ته داخلیدل دمحبس مامورینو د نده درلوده ترڅو دهغوی 
 درج اوثبت کړی .دننوتلواوخالصون نیټه په ځانګړی کتاب کی 

الندی اصولنامه  کی تصریح شوی وه چی مامورین بی له موجبه او  په همدی ترتیب تربحث
داصولی سند او محکمی دحکم دصدورله موجودیت پرته څوک حبسوالی او یا توقیف کوالی 
نه شی . که چیری به کوم مامورداصولنامی ذکر شوی احکام نه مراعاتول ترجزایی تعقیب الندی 

ول کیده . محلی حکام او دوالیتونو او اعلی حکومتونو قوماندانانو دنده درلوده چی وخت نی
پروخت  له محبوسینو څخه څارنه او کنترول وکړی ترڅو هیڅوک له اصولی سند پرته اوله 
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دنده یی درلوده چی د توقیف دمودی  ټاکلی مودی څخه زیات حبس او توقیف شوی نه وی حتی
ی سرعت او بهیرترڅیړنی او دقت الندی ونیسی اومحکمه دی ته وهڅوی په اوږدو کی دمحاکم

ت باندی ئچی هرڅومره ژراوپه ټاکلی موده کی خپل حکم د تورن په محکومیت یا برا
 .صادرکړی

کوالی یی شول چی تریوی میاشتی ی ف وظهغه دایری چی دمجرم په ابتدایی تحقیقاتوباندی مو
 حکم صادرکړی .انفرادی حبس پوری دمحکوم په هکله 

محکومینو دخپل محکومیت په ټاکلی موده کی ددی حق نه درلود چی جارحه او ناریه وسله 
 اونشه یی توکی دخپل ځان سره وساتی .

مجرمینونه شول کوالی چی دخپلی اړتیا څخه زیاتی پیسی او شیان په محبس  او توقیف خانه کی 
 له ځان سره وساتی .

لیمات نامواو مقرراتو په مراعاتولوباندی مکلف  ووکه چیری به محکومین د زندان د داخلی تع
محکوم دتیښتی اویا دمحبس او توقیف خانی د داخلی نظم دګډوډولوپه لټه کی وو ترپنځلسو 

 ورځو پوری په انفرادی حبس باندی محکومیده.
 محکومینو کوالی شول په اونی کی یوځل دجمعی په ورځوکی له خپلو خپلوانو سره مالقات

 وکړی .
دمعمول سره سم په توقیف خانوکی هغه کسان ساتل کیدل چی تراوسه دهغوی په محکومیت 
باندی دمحکمی حکم صادرشوی نه دی اما ددی پرخالف په محبس کی هغه کسان ساتل کیدل 

می مادی یدمحکمی له خوا پری دمحکومیت حکم صادرشویدی په دی هکله داصولنامی دری
 صراحت درلود.
 . دالیتونو په بیالبیلو محبسونو کی ساتل کیدلو بیلو مودومحکومین دمرکز اودحبس دبیال

ش نوموړی اصولنامی دشاقه اعمالو دحبس په ځای له کارسره حبس دمحبوسینو  ـه 2020
اره اټکل کړی وو، هغه پیسی چی دمحبوسینو دکارپه نتیجه کی  ترالسه کیدی په نوموړو پوری پل

هغه مواردو چی دمحبوس لګښت د دولت له خوا ورکول کیده البته یی اړه درلوده ، پرته له 
 لګښتونه دمحبوس له معاش څخه وضعه کیدل او اضافی پیسی نوموړی ته ورکول کیدی .
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لکه څرنګه چی مخکی ورته اشاره وشوه د دی اصولنامی داحکامو سره سم دسن اوجنس له 
حکومینوله پاره ځانګړی زندان وجود مخی د محکومینو طبقه بندی اټکل شوی وه خو دکوچنیو م

د زندان دننه په هغه  نه درلود او هغه اطفال چی د جرمی عمل په سبب ترحجزالندی نیول کیدل
محوطه کی چی د ) کره خانه ( په نامه یادید له ترخاصو شرایطوالندی ساتل کیدل. یوازی په 

حوطه و ترڅویوه ځانګړی مش کال کی دوخت حکومت تصمیم ونی ـ(ه2033)
 وسیدو لپاره چی اکثره اصالحی بڼه ولری تخصیص کړی .امتخلفو( اطفالوددمنحرفو)

دمحبوسینو دمکافاتو نیټه مه  27ش کال دعقرب په  ـه 2008پټه دی پاته نه وی چی د 
 مادو کی نافذه شوه . 82اومجازاتو اصولنامه په دریو برخو ، دریو بابونو، دووفصلونو او 

او مجازاتو داصولنامی په مقدمه کی راغلی ووچی : ) دولت مکلف دی دمحبوسینو دمکافاتو 
ترڅو دمملکت دعمومی حفظ او انتظام او دمملکت دخلقودمالونو او نفوسو دتامین له جهته 
متخلفینو او مجرمینوته جزا ورکړی او د دولت اصلی منظوربرسیره دمجرمینو او متخلفینو په 

تما  دراتلونکی ژوند دپاره دمجرمینود احوال اصالح ده ، مجازاتو کی دحق له احقاق څخه د اج
چی نیکواعمالو او ښه روش ته دمجرمینودتشویق اوترغیب د پاره تدبیرونه نیسی اوهغومجرمینو ته 
چی د دوی دمجازاتو دانفاذ په جریان کی حال یی اصالح کړی او دمحبس له داخلی اصولو او 

عمالو اوښه روش د پاداش له حیثه مکافات ورکوی اوله قواعدوسره سم یی رفتارکړی وی دنیکو ا
بل لوری د محبوسینو بد افعال اوناوړه اعمال په دننه محبس کی تعقیبوی د دوی خالف تګ 

ولی چی په دی اصولنامه کی دمحبوسینو دمجازاتوپه نامه داخل بدزیاتو مجازاتو او کیفروړ
 اولیکلی شوی دی (.

 :ولنامی په لړلیک )فهرست ( باندی اکتفاکیږی په دی څیړنه کی یوازی د دی اص
 مکافات  -لومړی برخه :
 عفو اودحبس تخفیف -دوهم باب :

 فصل: فوق العاده عفو لومړی
 خمس -دوهم فصل:
 مشروط خوشی کیدل -دریم فصل:
 ښه کول وپولی مکافات اودحیاتی شرطون -دریم باب :
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 لومړی فصل: پولی مکافات 
 ښه کول دوهم فصل: دحیاتی شرایطو

 دوهمه برخه : مجازات 
 مویدات  -دریمه برخه :

ش کال پوری نافذی وی او په نوموړی کال کی د)په  ـه 2032نوموړی دواړه اصولنامی تر
محبسونو کی دحبس دمجازاتو دتطبیق قانون( په انفاذ سره په دی عبارت لغو وبلل شوی ) ددی 

 2008بس خانو او توقیف خانواصولنامه اودنیټی دح 22کال دثورد  2020قانون په انفاذ سره د
 (کال دمحبوسینو دمکافاتو اومجازاتو اصولنامه لغو ګڼل کیږی .

 71فصلونو او 3ش کال کی په محبسونو کی دحبس دمجازاتو دتطبیق قانون په  ـه 2032په 
مادوکی تصویب شو او په لومړی ماده کی یی دنوموړی قانون دوضعه کولومقصد دارنګه تصریح 

 کمی دنهایی حکم د تطبیق دتامین پهمحبسونو کی دمجازاتو په هکله دمحویدی :)دغه قانون په ش
 مقصد وضع شویدی (.

اوهمدارنګه په دوهمه ماده کی یی په محبسونو کی دحبس مجازات دمحبوسینو داصالح ، 
او انسانی ټولنیزمفید کارته دهغوی دچمتو کولو، دقوانینو، عنعناتو او دژوندانه دنوروټولنیزو 
 اخالقود رعایت او احترام اودجرم ارتکاب ته دنه راګرزیدو په مقصد تطبیق کیږی (.

 دنوموړی قانون دفصلونو فهرست په الندی ډول دی :
 لومړی فصل: عمومی حکمونه

 دوهم فصل: دمجازاتو دتطبیق شرایط او څرنګوالی 
 دریم فصل : دمحبوسینو کار

 څلورفصل: دمحبوسینوتربیوی چاری 
 پنځم فصل: د محبوسینو مادی تامینات او روغتیایی خدمتونه 

 اووم فصل: د محبوسینو مالی مسوولیت 
 اتم فصل: دمحبس څخه خالصون

 نهم فصل: متفرقه حکمونه 
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فقری له مخی چی پکی راغلی وو په توقیف خانوکی  ۍدلومړ ۍددی قانون  ددوه اویایمی ماد
 2037ږی نو په همدی اساس په یی په واسطه تنظیمدمتهمینو دساتنی څرنګوالی دخاصی مقرر

ش کال کی په توقیف خانو کی دتورنو کسانو د ساتنی دڅرنګوالی مقرره په شپږو فصلونو  ـه
او دوه څلویښت مادوکی دوزیرانو شورا له خوا تصویب او په رسمی جریده کی خپره شوه د 

تورن څارنه او توقیف له نظارت  دلومړی فقری دحکم له مخی دمظنون اومادې مقرری دڅلورمی 
 خانی او توقیف خانی نه پرته ، په بل ځای کی جواز نلری .
 دمقرری دمندرجاتو فهرست په الندی ډول معرفی کیږی .

 لومړی فصل: عمومی حکمونه 
 دوهم فصل: په توقیف خانو کی دتورنو دقبلیدو او ساتنی څرنګوالی 

 دریم فصل: د تورن حقوق اووجیبی 
 روغتیایی خدمتونه او دتورنو کسانو کار،فصل: مادی تامینات څلورم 

 پنځم فصل: مکافات او تادیب
 شپږم فصل: وروستنی حکمونه 

دمقرری داووه دیرشمی مادی دحکم له مخی په هغه حالتونو کی چی دتورن دخالصی 
ی او قرارداړوندی څارنوالی له خوا صادرشوی وی ، یا دمحکمی له خوا بری الذمه ګڼل شوی و

یا دهغه دنامالمتی حکم کړی وی ، توقیف خانی ته دقراردکاپی یادحکم د ابالغ پارچی په 
 ښودلوسره ، دهغه دتوقیف دوام جوازنه لری .

ق کال پوری نافذ وواو دطالبی امارت په واکمنیدو سره  ـ( ه2412نوموړی قانون اومقرره تر)
ی یی ورته ) مشابه ( قانون او مقرری ونیو، داړوند قانون او مقرری په انفاذلغو وګڼل شو او ځا

صرف په ځینو جزیی تصرفاتو سره دواړه )قانون او مقرره( له مخکینی ) سلف ( قانون او مقرری 
 څخه کاپی شول، او دخلف قانون او مقرری په انفاذ سره ملغی وګڼل شوه .

حبوسینو اوتوقیف ش کال کی د م ـه 2084باالخره د افغانستان په اسالمی جمهوریت کی په 
 8خانو قانون دنویو منځ ته راغلیو کورنیو او بهرنیو شرایطو او اوضاعو په پام کی نیولو سره په 

فقری له مخی یی دوضعه  ۍمادی دلومړ ۍمادو کی تصویب او نافذ شو او دلومړ 24فصلونو او
ی اشخاصو کیدو موخه ) هدف( دارنګه تصریح شو) دغه  قانون دمحبوسینو او ترتوقیف الند
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دحقوقودتامین اوپه محبسونو اوتوقیف ځایونو کی له هغو سره دچلند دډول په منظوروضعه 
شویدی ( او ددوهمی فقری له مخی دحبس دحکم تطبیق په محبسونوکی یوازی دقوانینو او 
د  دټولنیزژوندانه ، انسانی اخالقو او دټولنیزګټورکاردمعیارونو د په پام کی نیولو او احترام لپاره
مه یمحبوسینودچمتو کولو او دجرم ارتکاب ته دنه رجو  په منظورښودل شوی دی . او په دری

 مادو کی مسوولین دبشرد حقوقو په رعایت مکلف ګرځول شوی دی .
 دنوموړی قانون لړلیک په الندی ډول دی : 

 لومړی فصل : عمومی حکمونه
 دوهم فصل: دآزادی دسلبیدوځایونه 

 تشکیل او تنظیمدمحبسونو :دریم فصل 
 څلورم فصل: دمحبسونو او توقیف ځایونو شرایط او عمومی وضعه 

 پنځم فصل: له محبوسینو او ترتوقیف الندی اشخاصو سره دچلند ډول.
 شپږم فصل: دحبس او توقیف دمودی دتیرولو ډول او شرایط

 اووم فصل له محبسونو او توقیف ځایونو څخه څارنه .
چی دا قانون نویو شرایطو او اوضا  ته په کتنی سره رامنځ ته  لکه چی مخکی مووویل څرنګه

شوی دی له مخکنیو ورته قوانینو سره ماهوی توپیرلری ، محبوسینو ته دښی پاملرنی په منظورپه 
ش کال کی دمحبسونواو توقیف ځایونو نوی قانون دافغانستان داسالمی جمهوریت  ـه2083

ادو کی تصویب شو ، دمخکینی قانون فصلبندی وساتل م 27فصلونو او 8دملی شورا له خوا په 
په شوه ، ځینی مادی یی الپسی غنی  شوی او دری مادی نوری پری ورزیاتی کړل شوی او 

فقری دحکم پربنسټ  1ش کال کی دنوموړی قانون دشپاړسمی مادی د ـه 2083همدی 
یف الندی اشخاصو دمحبسونواو توقیف ځایونو دچارو دالښه تنظیم او دمحبوسینو او ترتوق

 07فصلونو او 3دحقوقو دتامین په منظورد محبسونو او توقیف ځایونو دچارو دتنظیم مقرره په
مادوکی تصویب اونافذه شوی ده د موضو  د اوږدوالی دمخنیوی لپاره یی یوازی دفهرست په 

 راوړلواکتفا کیږی .
 عمومی حکمونه  –لومړی فصل 
 ندی اشخاصودساتلو ډول.دمحبوسینواو ترتوقیف ال -دوهم فصل
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 دمحبوسینواو ترتوقیف الندی اشخاصو حقوق  -دریم فصل:
 دمحبوسینو اوترتوقیف الندی اشخاصو لیږدول  -څلورم فصل:

 پنځم فصل: خالصون
 شپږم فصل متفرقه حکمونه 

ګرانو لوستونکو ته به دمحبس دتاریخی اوحقوقی بهیرله دی لنډی څیړنی له لوستو څخه داجوته  
ی چی دبشری تاریخ په اوږدو کی محکوم انسانان څرنګه له بشری حقوقو څخه محروم شوی و

ساتل شوی وو او روا انسانی حقوق یی ترکومه حده دظالمو حاکمه محافلوله خوا په بیرحمانه 
توګه ترپښو الندی شوی وو، دآزادی دسلب په محالتو کی ورسره څرنګه چال چلند کیده خو 

او علما وو اوبشری پرګنودهلوځلواومبارزو په نتیجه کی له آزادی څخه  الونکو پوهانوپدانسان 
محروم انسان ته یوڅه انسانی حقوق ورکړل شوه او حاکمه محافل دیته اړایستل شوه چی 

 نوموړی حقوق په رسمیت وپیژنی او قانونی بڼه ورکړی .
ونده مقرری تصویب او په تیروپنځوسوکلونو کی زمونږ په هیواد کی هم دمحبوسینوقوانین او اړ

نافذ شوی خو لکه چی دهیواد سیاسی تاریخ یی راښیی ، نوموړی قوانین یوازی دکاغذ پرمخ پاتی 
شویدی او دمحبوسینو سره هغه چال چلند نه دی شوی کوم چی په نوموړو قوانینو او مقررو کی 

 تسجیل او تنظیم شویدی .
افغانستان کی محبوسین له خپلو انسانی  دهغه ورځی په هیله چی نور زمونږ په ګران هیواد 

اوبشری حقوقوڅخه برخمن شی ، بی سرنوشته په زندان کی پاته نه شی ، دمحبسونو دمسوولینو 
دناوړه چال چلند سره د غبرګون په څرګندولو سره بغاوت ونه کړی دنه خوړوپه اعتصاب الس 

 الس وانه چوی . پوری نه کړی اوخپلی شونډی ونه ګنډی او نورو ورته کارونو ته
 منابع اوماخذونه :

تهیه  2083( شمسی چاپ اول خزان 2081-2002 )مجموعه قوانین اساسی افغانستان-2
 وترتیب ریاست نشرات وزارت عدلیه ج .ا.ا

سوم ( مرکز  پافغانستان درمسیرتاریخ ) جلد اول ودوم ( تالیف: میرغالم محمد غبار)چا-1
 2033نشر انقالب با همکاری جمهوری 
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ی مارتین ژباړن محمد معصوم هوتک ، د 20دپوالدی امیرترسیوری الندی ، لیکوال: فرانک -0
 2080 ،افغانستان دکلتوری ودی ټولنه جرمنی

دا دکاوی روزانه ای به اندیشه نګاری حقوقی مولف : محمد حسین  ساکت ناشر شرکت  -4
 2082سهامی انتشار چاپ اول 

محل طبع مطبعه  2001تاریخ نشروانفاذ حمل ،وس خانه ها و محب هانظامنامه توقیف خانه -2
  () طبع سوم2002میزان سنه  20ریاست شرکت رفیق  یحروف

  .مطبعه دولتی، 2028 ،اصولنامه توقیف خانه ها وحبس خانه ها -3
  ،کال دچنګاښ میاشت 2047دمحبوسینو دمکافاتو او مجازاتو اصولنامه په افغانستان کښی د-7

 . دولتی مطبعه
می نیټی  22ش کال دجدی دمیاشتی د  ـه 2032قانون تطبیق مجازات حبس درمحابس د-8

 ګڼه رسمی جریده. 210
ش کال دجدی  ـه 2037په توقیف خانوکی دتورنو کسانو دساتنی دڅرنګوالی مقرره د-3

 ګڼه رسمی جریده . 382می نیټی  22دمیاشتی د
ق کال دجمادی االول  ـه 2412دپه محبسونو کی دحبس دمجازاتو دتطبیق قانون -20

 ګڼه رسمی جریده . 730می نیټی  10دمیاشتی د
ق کال  ـه 2412په توقیف خانو کی دتورنو کسانو دساتنی دڅرنګوالی مقرره ، د -22

 ګڼه رسمی جریده . 730می نیټی  10دجمادی االول دمیاشتی د
 821می نیټی  20د  ش دغبرګولی دمیاشتی ـه 2084دمحبسونواوتوقیف ځایونو قانون د-21

 ګڼه رسمی جریده .
می نیټی  20ش دچنګاښ دمیاشتی د  ـه 2083دمحبسونو اوتوقیف ځایو قانون د-20

 ګڼه رسمی جریده .310
ش کال دمرغومی دمیاشتی  ـه 2083دمحبسونواوتوقیف ځایونو دچارودتنظیم مقرره د -24
 ګڼه رسمی جریده . 302می نیټی  22د

مطبعه  2038)نشریه انجمن حقوقدانان ج،ا شماره حوت سالمجله حقوق وزنده ګی -22
 کابل . ،دولتی
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 کابل  ،مطبعه دولتی 2033مجله حقوق وزنده ګی شماره جوزای سال -23
مطبعه دولتی کابل او دلیکوال نورخواره  2033مجله حقوق وزنده ګی شماره قوس سال  -27

 واره یاددښتونه .
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 حکام ترجمه از شرح مجله اال

 قاضی عزیز الرحمن عظیمی 
 

  مختصرقواعد فقهیمختصرقواعد فقهی  تاریخچهتاریخچه
-1- 

 قاعده سوم
 ((ال ضرر وال ضرار))

 ضرر نباید رساند ونه هم ضرر را باضرر مقابله کرد. کسی ترجمه:به
 ضرر: به دیگری صدمه رساندن وضرار مقابله ضرر با ضرر.
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حت به درجه حسن می رسد و این قاعده حدیث پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسالم از حیث ص
امام مالک آن را در موطاء روایت کرده و ابن ماجه و دار قطنی در سنن خود حدیث مذکور را 

 تخریج نموده اند .
از پایه های استوار شریعت را تشکیل میدهد و برای تایید آن نمونه های در قرآن  یاین قاعده یک

مزبور مبنا و اساس فعل مضر را تشکیل مجید و سنت نبوی به چشم می خورد و حدیث شریف 
می دهد و نتیجه آن همانا تعویض مالی و تثبیت مجازات می باشد وهم سند و تمسکی برای جلب 

گردد، و قانون و دستاویز تلقی می –جلب مصالح و رد مفاسد  –مصلحت و دفع مفسدت 
ا در قضایای جزایی و عدالت برای فقها است آنها میتوانند در پرتو ٱن احکام شرعی ر یترازو

 مدنی از حیث مسؤولیت بدنی و مالی موازنه و اندازه گیری نمایند .
الف : لفظ قاعدهء ضرر را به کلی منتفی میگرداند و آن را به طور مطلق در حیز منع اقرار 
میدهد وشامل ضرر خاص وعام نیز می گردد هم چنان قاعده متذکره عالج واقعه را پیش از 

مایند و تدابیر وقایوی را نشان میدهد و بعد از وقو  حادثه اسباب حل و فصل آن وقو  آن می ن
را روی دست میگیرد که ٱثار ٱنرا نیست ونابود و از تکرار آن  یرا مهیا میکند و تدابیر

جلوگیری مینمایند و برای اینکه ضرر بزرگ و فاحش رد و دفع شود آسانترین و کمترین ضرر را 
یرفت ع ضرر به طور قطع مقدور نباشد میتوان ضرر خفیف وسبک را پذفد یمیپذیرد زیرا وقت

مین با این قاعده هم آهنگی کامل دارد گر چه مجرم متضرر گردد بنابرآن مجازات کردن مجر
 عدالت تامین میشود وضرر بزرگ رد و دفع میگردد  .

گیری و ممانعت از ب : هدف از نفی و منع ضرار :ضرر را با ضرر مقابله نه کردن همانا جلو
تر بگرداند خانتقام های فردی است که مقیاس ضرر را باال میبرد و جز این که دایره آن را پرا

مجاز نیست هدف و  –ولو برای مقابله باضرر باشد  –دیگر نتیجهء ندارد زیرا ضرر رساندن 
اری و مقصود و قاعدهء عام مقابلهء ضرر در برابر ضرر باشد اما میتوان در حالت اضطر

اره مسدود سمجبوریت از این قاعده استفاده کرد و آن زمانی است که دیگر راه های جبران خ
گردد . بنا بر آن اگر مجبوریت پیش شود که دیگر طرق مسدود و از ضرر جلوگیری نه شود 
میتوان ضرر را با ضرر مقابله کرد ، کسیکه مال دیگری را حیف و میل می نماید جواز ندارد 
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ء بالمثل کرده مال مرتکب را تلف کند زیرا این تجویز دایرهء ضرر را وسعت می دهد و مقابله
حاصل هم ندارد پس بهتر آن است در عوض مقابلهء مثل به مثل ، مرتکب و فاعل مکلف به 

ارهء وارده شود که در آن منفعت بوده و ضررهم جبران شده و خود ضرر ستادیهء و تاوان و خ
گر میشود و مسؤولیت را شخص متجاوز می بردارد اما اگر اجازه داده  نیز منسوب به تجاوز

شود تا متضرر مال طرف مقابل خود را حیف میل نماید چنین اندیشهء البته مجاز نخواهد بود و 
 یک اندیشهء نامعقول است .

البته حالت متذکره باحالت جنایت بر نفس و بدن فرق و تفاوت دارد زیرا در جنایات بدنی 
 جراء میشود.اعدهء قصاص قا
ی که می کشد باید کشته شود و کسی که به قطع عمد توسل می جوید باید قطع گردد زیرا سک

ریشه کن میگردد که ضرر با ضرر مقابله گردد تا جانی نیک بداند که  یاین جنایات زمان
چه  درقصاص کویا بر خودش تجاوز صورت گرفته و خود بر نفس خود ستم روا داشته است گر

میتوان از انتقام جویی شخصی و  اقصاص نمیتواند نفس و یا عضو بدن مجنی علیه را اعاده کند ام
فردی جلوگیر نماید و صرف برای فرو نشاندن آتش انتقام باید قصاص را اجراء کرد ، قصاص 

 عدالت می آورد و جرایم را قلع و قمع می نمایند .
ب جبران ه همانا مکلف ساختن فاعل  و مرتکایستاما در تلف کردن مال ، تدبیر معقول و ش

 اره است .سخ
را از چندین عنوان طرح و مقرر داشته  یروی اهداف فوق فقهاء با رعایت این قاعده احکام زیاد

 اند :
 اگر مدت اجاره زمین زراعتی به سر برسد و هنوز حاصل زمین پخته نه شده باشد زمین در -۱

اشته میشود تا حاصل خود را بر دارد و به این ترتیب ضرر از ذر گبدل مزد مثل به اختیار مستاج
 مستاجر در قطع حاصل پیش ازوقت رد و دفع میگردد.
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وقتی آن امتعه را که زود به اثر آب وهوا فاسد میگردد بفروشد مانند میوه ها و مشتری پیش  -۲
دن مبیعه میرفت بایع وخوف خراب شدن و گنده گردی هاز تادیه قیمت و قبض مبیعه غائب گردید

 1حق دارد مال خود را به دیگری به فروش برساند و ضرر را از خود دفع نماید
اگر متاعی را خرید و به اجاره اش داد سپس آگاهی یافت که در مبیعه عیب قدیم وجود   -۳
بر  رد میتواند اجاره را فسخ کند و مبیعه را دوباره بر بایع رد کند عدم اطال  قبلی او مبنیاد

فع شده میتواند بنا برآن اجاره دعیب قدیم عذر پنداشته میشود و به این ترتیب ضرر از او رد و 
 بر عذر فسخ شده میتواند .

در کلیه اشکال اضطراری مبنی بر تادیه دین از طرف شخص ثالث بدون اجازه تبر  و  -۲
 تند که بر ذمه او ثاببخشش نیست بلکه حق دارد ازمدیون مطالبهء همان دین تادیه شده رابک

 بوده است تا ضرر ازتادیه کننده دفع گردد .
به زندان افگندن شخص مشهور به فساد اخالقی و انوا  رذائل دیگر جواز دارد و باید در  -۵

بماند که توبه کند گر چه جرم جنایت معینی در حق شان به اثبات نه رسیده باشد  یزندان تا زمان
 (۲)جزاء نشده اند تا به این ترتیب شر آنها دفع و رد شده بتواند کمه محکوم به حو ازطرف م

ر اشته اند گذفقها به حقوق قدیم از منافع گرفته تا مرافق و تصرفات ارج و احترام خاص گ  -۷
حقوق شان موجود نباشد زیرا اگر آنها از استفاده این مصالح ه چه به دسترس مالکان اسناد مثبت

دند مگر این که ایجاد این تصرفات از راه غیر مشرو  تحقق یافته محروم شوند متضرر میگر
 باشد و یاضرر آن به عامهء مردم برسد مثال های دیگری نیز زیر همین قاعده وجود دارد.

 ((قدر االمکانبالضرر یدفع ))فروعات این قاعده
وجوبی و ترجمه : تا حد ممکن ضرر رد و دفع میگردد. این قاعده رد ودفع ضرر را یک امر 

ری شود و وسایل و اسباب تدابیر یست از وقو  ضررجلوگیتکلیفی میداند و تا ممکن است بائ
وقایوی برای جلوگیری از وقو  آن به کار انداخته شود و در روشنی احکام مصالح مرسله 

عالج و تداوی است و باید واقعه را پیش گماشته شود زیرا وقایه بهتر از  متهوسیاست شرعی 
                                                      

 و ۲۱۵، بخش سوم قضاء براساس سیاست شرعی ص  معین الحکام  1
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به اندازه امکان باید این سیاست رعایت  ،حوال قاعدهاو  آن باطل ساخت البته در تمام این از وق
 شود ، زیرا مبنا و اساس تکلیف شرعی را توانایی وقدرت تشکیل میدهد .

در ساحه مصالح عامه : جهاد بخاطر دفع شرارت دشمنان یک امر تکلیفی میباشد و مجازات  -
و ریشه کن ساختن جرایم و سد وجلوگیری از انوا  فساد و بستن ها برای تامین آسایش داخلی 

طرق و راه های ارتباطی آن و اتخاذ تدابیرالزم برای رعایت ودفع شرارت مجاز و مشرو  
 گردیده است .

در ساحه حقوق خصوصی حق شفعه را میتوان نام برد حق شفعه برای مقاصد زیاد بکار برده  -
 مسایه .میشود از جمله دفع ضرر به ه

 مشروعیت منع سفیه از تصرفات بخاطر دفع ضرر ازخود وخانواده اش . -
 مشروعیت منع تصرف مدیون مفلس به سبب دفع ضرر از دائنان. -
هء داین است تا بقاضی حق دارد مدیون را از سفر منع کند و البته این ممانعت منوط به مطال -

ند و برای اینکه ضرر از داین دفع شده وکیل دعوی انتخاب ک دمدیون مجبور شده برای خو
 بتواند مدیون حق ندارد وکیل را از وظیفهء وکالت عزل و برطرف نماید.

اگر یک تن از شرکاء از محکمه  تقاضا نماید تا مال مشترک را که قابل تقسیم می باشد میان  -
جواب مثبت شرکاء تقسیم نماید محمکه بخاطر دفع و رد ضرر از شرکت ملک به این مطالبه 

 می دهد.
فقهاء شریک را مجبور و مکلف می گردانند تا در مصارف تعمیر عقار مشترک و ترمیم ٱن  -

د و اگر شریک در تعمیر سهم نکه پایه های ٱن سست شده و قابل تقسیم هم نیست سهم بیگیر
میتواند  نه گیرد شریک دیگر پیش قدم شده عقار را آباد و ترمیم می نمایند وبراساس حکم قضایی

شریک را از استفاده آن باز دارد و از آن بهره کشی کامل کند و حق خود را از آن استیفاء 
 نماید .

بخاطر دفع ضرر در عقود عده ازخیار ها مانند خیار شرط خیار رویت و خیار تعین در خرید و  -
طع معامله ، ت زیرا ضرورت مقتضی است تا عده از مردم پیش از قسفروش جایز پیش بینی شده ا

 سنجش و علم آوری کرده بعد از مشوره تصمیم خود را اعالن کند .
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((الضرر یزال ))
 

 رگردد.این قاعده تعبیر از لزوم دفع ضرر می نماید و اگر ضرر به ظهوترجمه : ضرر رد و دفع می
 برسد طرق تالفی و جبران آن را می سنجد.

مومی بکشد و به رهگذران آزار در جاده ع در ساحه حقوق عامه : اگر شخصی ناوه دان خود را
یت برساند ناوه دان مسدود میگردد همچنان اگر در طریق عام ساختمانی بناء کند ویا راه ذو ا

 عبور و مرور را منع نمایند موانع از راه عام برداشته میشود .
 اره را جبران نماید .سدر ساحه حقوق خصوصی : تلف کننده مال غیر مکلف است خ

گر درخت بر خانه همسایه شاخه بشکد و سایه بافگند و موجب ضرر همسایه شود ا -
مالک درخت مجبور است ٱن راقطع کرده بردارد بسی از خیار ها بخاطر رد و دفع ضرر به یکی 

 عیب، خیار غبن از راه حیله و فریب و خیار مجلس . راز متعاقدین مجاز دانسته شده مانند خیا
((لهالضرر ال یزال بمث))

 

گری مانند خود از بین نه میرود .این قاعده ماقبل خود را از ترجمه ضرر به ارتکاب ضرر دی
اطالق کشیده مقید می گرداند به این معنی که مجاز نیست برای جبران یک ضرر، ضرر دیگری 
 را مرتکب شویم زیرا این روش را نمیتوان ازاله و برطرف کردن ضرر نامید و البته به طریق اولی
جایز نخواهد بود ضرر بزرگتری را در برابری ٱن ضرر مرتکب شد بنٱء اگر شخص نیاز مند و 
محتاج برای دفع هالکت خود از گرسنگی چیزی نمی یابد حق ندارد مواد خوراکه کسی دیگری 
را بگیرد که در نیاز و احتیاج با او برابرا است هم چنان نفقه فقیر برفقیر نزدیک و قریبش الزم 

 یگردد .نه م
شریک به تقسیم مال مشترک غیر قابل تقسیم مجبور ساخته نمی شود زیرا مجبور گردانیدن 

 (۱)او باعث ضرر میگردد که بزرگتر از ضرر شرکت است 
پیداکند عیب جدید مانع رد  م دیده شود و نزد مشتری عیب جدیداگر در مبیعه عیب قدی

بایع به عیب جدید ضرر می بیند راه حل این است مبیعه قدیم میگردد زیرا اگر مبیعه اعاده شود 
راضی شود مبیعه را با عیب جدید که بایع مکلف شود تا نقصان عیب قدیم را جبران نماید و اگر 

 گیرد مانع وجود ندارد .ب
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 ((الضرراال شد بالضرراالخف))
ه ترجمه : ضرر کالن با ارتکاب ضرر خورد جبران میشود این قاعده مفهوم مخالف قاعد

 .اسبق خود را افاده میکند 
نفقه فقیران بر توانگران قریب الزم می آید زیرا ضرر رساندن به ثروت مندان سبک تر و 

خودشان می باشد .اگر مشتری در زمین خانه بسازد ویا نهال  خفیف تر از رها کردن فقرا به حال
از قیمت زمین باشد  بنشاند بعد از آن برای زمین مستحق پیدا شود اگر قیمت آبادی بیشتر

مشتری مالک زمین شناخته می شود و مستحق مجبور است به اخذ قیمت ٱن تن در بدهد و اگر 
قیمت آبادی کمتر باشد مستحق قیمت آن را می پردازد .اگر مرغ شخصی دانه قیمتی یک نفر را 

 ن می کند .بخورد مالک دانه قیمت مرغ را میپردازد و آن را می کشد و دانه را از شکمش بیرو
 ((یختاراهون الشر ین  ))

 . یابد ارتکاب میبزرگ ترجمه : ضرر سبک و کم در برابر ضرر 
 ((إذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما بارتکاب اخفهما))

 ترجمه : وقتی دو ضرر باهم متالقی شوند به ضرر خورد عمل می گردد تا ضرر بزرگ دفع شود.
ده پیشین است و این دو مسئله از فروعات آن محاسبه می این دو قاعده در معنی و مفهوم قاع

 گردد .
 زندگی او میرود. امید که مرده برای اخراج طفل که یجواز پاره کردن شکم زن

 ضرر شدید تر از تقبیح آن پیدا شود . یبر منکرات و وقتاجواز خاموشی در بر
 ((یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ))

ضرر شخصی قبول میشود .از شغل و پیشه طبیب  ، از عامهء مردمترجمه : بخاطر دفع ضرر 
گرچه آنها متضرر هم  1جاهل به علم طبابت ، مفتی ماجن و کرایه کش مفلس جلوگیری میشود 

گیری ازشغل شان ضرراز عامه مردم دفع میگردد وجامعه در جان،دین ومال جلو شوند زیرا به
 خوددرحفظ وامان میماند.
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دارد مال های احتکارگشته ،محتکرین رابه فروش برساند گرچه ضررآنها ــ قاضی صالحیت 
 تمام شود تاضرراحتکار ازجامعه مرفو  گردد.
ویران شود که باحریق اتصال دارد تاآتش به  یــ همچنان جایز،بلکه واجب است خانه های

 دیگر خانه هاسرایت نکند
 ((درءالمفاسد اولی من جلب المنافع))

فساد بهتر ازبدست آوردن منفعت است.زیرااگر جلوفساد گرفته نشود به  ترجمه : دفع ورد
دیگران سرایت کرده ودرهمه جاانتشار می یابد ،مانند مرض طاعون وحریق ،پس مصلحت 
ایجاب مینماید که این بالها ومصیبت ها درنطفه خنثی وازبین برود گرچه در ازبین بردن آن 

تدروی همین انگیزه شار  اسالم توجه بیشتری دربخش منافعی ازدست برود ویابه تاخیر بیاف
ازالهءمنکرات نسبت بجاآوردن مامور به مبذول می داردچنانچه از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 

((مانهیتکم عنه فاجتنبوه وماامرتکم به فاتوا منه مااستطعتم ))وسلم روایت شده است 
حدیث راامام نووی 

 دراربعین روایت کرده است 
ه : ازانجام آنچه شما راباز می دارم اجتناب ورزید وبه آنچه شمارا مامور میگردانم تامی ترجم

 توانید بجابیاورید،بناء:
تجارت چیزهای حرام مانند شراب ومواد مخدر حرام است گرچه تجارت آنها بارور ومنافع  ـ

 اقتصادی دارد.
وکشف عورت همسایه رابکند مالک خانه حق ندارد به طرف خانه همسایه کلکینی باز نماید 

 گرچه کلکین برای مالک مفید هم باشد.
همسایه حق ندارد درملک خودقسمی تصرف کند که به ضرر همسایه بانجامد مانند محلی برای 

 ساختن نوشیدنیهاویااحداث نانوائی که ازبوی ودود آن همسایه ها آزار واذیت ببینند
 یگردد.طبیب نادان به طبابت ازانجام پیشه منع م ـ
 احتکار وزیاده روی در قیمت ها جرم شناخته میشود. ـ
 ((اذاتعارض المانع والمقتضی یقدم المانع))
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گرددمانع ترجیح داده میشود.اگر برای چیزی ترجمه : وقتی مانع ومقتضی باهم متعارض 
ویاعملی سبب ممنوعه شرعی موجود گردد ودر عین حال وسائلی فراهم گردد که آن چیز 

رامجاز بگرداند قاعده منع ترجیح دارد زیرا رد ودفع مفاسد مقدم برجلب وبه دست ویاعمل 
 آوردن منافع میباشد بنابرآن :

شریک حق ندارد درمال مشترک طوری تصرفات نماید که به شریک دیگر ضرر برساند  ـ ۱
و در انجام آن کار متصور است ازیرا حق شریک مانع این کار می شود گرچه مصلحت وخیر 

همچنان درخانه های چند منزله ساکنین منازل باال وپایین حق ندارند به ضرر همدیگر تصرفات 
 کنند واگر اختالفی بروز نماید قاعده مانع ومقتضی فوق تطبیق می گردد.

اگر شخصی که در معرض مرگ قرار دارد برای یکی از ورثه وشخص اجنبی به دین ویا  ـ ۲
انه نیز اعتراف مزبور باطل است زیرا مانع اجرادرحق وارث عین مشترک اعتراف کند درحق بیگ

 وجود دارد.
شخصی ادعا دارد که او وکیل ونماینده مالک ودیعت است ومیخواهد مال امانت  ـ ۳
گیرنده آن تسلیم شود اما برای اثبات وکالت خود گواه ندارد ولی گیرنده امانت ،وکالت رااز

ین تائید مجبورنیست مال ودیعت را برای این نماینده بدهد اوتائید می کند دراین حالت باوجود ا
گرچه اقرارش مقتضی تسلیم مال است زیرا حق مالک مال امانت اقتضای عدم تسلیم می نماید 

 چه احتمال دارد مالک از وکالت انکار ورزد.
بدانند  دعلما گفته اند : اگر عده ازتزکیه کنندگان  شاهد را مرد صالح ،امین وقابل اعتما ـ ۲

جرح شاهداعتبار دارد و قرار بدهند صداقت و عدالت اورا مورد سوال  اماعده دیگر جرح کنند 
 قاضی شهادت را رد می کند.

مالحظات : این قاعده مطلق نیست بلکه مقید به حالتی است که حالت اقتضاءبزرگتر از حالت 
بسیار کم اتفاق می افتد که قول منع نباشد واگر شدید تر بود اقتضاء برتری ورجحان دارد زیرا 

ویا فعلی بد تلقی شود ونبودنش اگر ممکن گردد بهتر پنداشته شود وهر دو جهت دارایی حکم 
واحدی است امادر امر ونهی شرعی درغلبه یکی از دو ضد : نفع ،ضرر، خیروشر در حق شخص 

 دیگر مدنظر گرفته میشود.
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تخاصم به اصالح بپردازد می تواند دروغ بگوید بنابر آن مصلح وقتی می خواهد میان دو طرف م
 برمبنای همین طرز فکر در شریعت قاعده اضطرار این طور پی ریزی شده است.

 ((القدیم یترک علی قدمة))
گذاشته می شود .قدیم در این قاعده آنست که : دروقت دعوی ترجمه :قدیم بحال قدامتش 

خاطر داشته باشدهدف ومقصود ازاین قاعده ه برا ومنازعه کسی وجود ندارد تاآغاز مدعی به 
آنست که آنچه در اختیار وسیطره وتصرف مردم قرار دارد ودارایی قدامت است از قبیل اشیاء 
منافع وموافق دراصل ومبنای خود مشرو  وجایز بوده به حالت اصلی خود باقی می ماند 

 وقدامت آن دلیل برمشروعیتش تلقی می گردد.
 امام ابویوسف در کتاب الخراج گفته است:روی همین اندیشه 

 ((الینز  شی من ید احد االبحق ثابت معروف))
ترجمه : هیچ چیزی رانمی توان از دست کسی بیرون کرد مگر براساس حق ثابت که معروف 

 باشد.
اگرخانه انسانی ناوه دارد که ازخانه شخص دیگری میگذرد ویادارای سیل بری ورهروی درزمین 

د ویا چوب های خانه اش ازقدیم بردیوار همسایه مانده است وجانب مقابل میخواهد غیر می باش
آن چوبهاراازدیوار خود بردارد برای او چنین حقی داده نمی شود بلکه صاحب چوب ها حق 
ابقاء آن رابردیوار همسایه دارد اگرچه سابقه وعلت ماندن این چوبها بردیوار همسایه معلوم 

ندن چوبها بردیوارهمسایه نشان میدهد که مشرو  وجایز بوده است ومثل آن نباشدزیرا قدامت ما
است که همسایه در وقت گذاشتن چوبها بردیوار خساره دیوار راگرفته باشد ویا به طریق تقسیم 
حق او شناخته شده باشد وسایر اسباب ودواعی مشرو  دراین صورت شخص را از انتفا  آن 

وعیت ندارد وضرر تلقی میگردد زیرا اگر ما برداشتن چوب هارا ممانعت کردن جایز نبوده مشر
 جایز بدانیم بسیاری ازحقوق مردم که تحت مرور زمان واقع شده عبث وهدر می رود.

اما اگر شخصی درملک بیگانه واجنبی به ایجاد ساختمان می پردازد که تاریخ روشن وجدید دارد 
ت بردارد واگر چیز قدیم در اصل از امور مشرو  باید سبب مشرو  آن رابیان کند ویا ازآن دس
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و جایز به حساب نیاید ضرر پنداشته شده از میان برداشته می شود و قدامت اعتباری ندارد 
 چنانچه قاعده ما بعد همین حکم را افاده می نماید.

 ((الضرر الیکون قدیما))
ک به قدامت آن جواز ترجمه: قدامت ضرر اعتبار ندارد.در صورتیکه ضرر متحقق باشد تمس

ندارد و مقصود این نیست که درضرر تقادم زمان پیش نمی اید بلکه هدف ان است که ضرر ولو 
قدیم هم باشد اعتبار ندارد .این قاعده ماقبل خود را مقید می گرداند یعنی همان منافع و مرافق 

ازضرر ازدیدگاه که قدامت آن رعایت می شود ومورد احترام است همان قدامتی است که خالی 
شر  پنداشته شود اما اگر از نظر شر  ممنو  و ناجایز باشد ازالهء ضرر شکل حتمی بخود می 

 گیرد وقدامت اعتبار ندارد بنابر آن :
اگر خانه ناوه دارد ویا مجرای برای برآمدن کثافات در راه عام موجود است که به مردم وعابرین 

ز میان برداشته می شود زیرا ناوه ماندن و مجرا کشیدن اذیت وضرر می رساند ناوه وآن مجرا ا
برای رد کثافات در مبنا واساس غیر مشرو  بوده وهیچکس حق کشیدن مجرا و گذاشتن ناوه 

 راندارد.
ه که می تواند از آن زنان همسایه راببیند کلکین انسان در خانه خود کلکین باز کردــ اگر 

گر اینکه خانه همسایه که ازکلکین دیده می شود نوآباد مسدود می گردد گرچه قدیم هم باشد م
 باشد.

درقاعده قبلی دیدیم که قدامت ممر ،مسیل ومجری و وجود غیره مرافق در خانه ویا زمین 
شخص بیگانه مورد احترام بوده ومشرو  است گرچه موجودیت آن آزادی تصرف او را مقید 

 می گرداند وبه ضررش می انجامد .
ک قضاوت میان حالت ارج واحترام گذاشتن قدامت گرچه به ضرر اجنبی پس ضابطه ومال

 بانجامد ومیان حالت عدم احترام به قدامتی که مضر وغیر مشرو  است کدام است.
آنچه به استحقاق گرفتن آن از غیر به یکی از اسباب مشرو  ممکن باشدقدامتش محترم است 

 واال اعتبارندارد.
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ق گفته می شود ومی توان آن دو را به اثر عقد ویاتقسیم ملک پس ممر ومسیل برهر دو مرف
مشترک وغیره اسباب مشرو   مالک و مستحق شد . بنا برآن درصورتیکه آغاز آن مجهول 

ازاله ازاثر مقید گردانیدن آن  یباشد وسبب هم برای کسی معلوم ومکشوف نگردد ومدع
امثال این حق به اثر عقد معاوضه وغیره متضررشود به دسترس حائز ومتصرف باقی می ماند زیرا 

حق که انسانی دربرابر شخص راسباب تملک در ملکیت شخص در آمده می تواند ،زیرا ه
دیگری کسب می نماید برای کسب کننده منفعت بار وبرای طرف دیگر یک ضرر تلقی می 

ودرآن میراث نیز  گردد بنابرآن حق مزبور به استحقاق به اثر عقد بیع وغیره برده شده می تواند
 جاری می گردد.

در حالت قدم می توان گفت که این ارتفاق در اصل وابتداء آن مشروعیت داشته تا به این سر 
 حد رسیده است .

اماالحاق ضرر به اجتما  وناراحت گردانیدن مردم در مرافق عام به هیچ وجه از نظر شر  جواز 
جایز و نا ند منزل برزنان خانهء همجوار فسقندارد . همچنان نظر افگندن از کلکین وجای بل

بوده وکسی حق آن را ندارد نه هم شریعت آن رامورد تایید قرار می دهد ومانند این حالت 
مجرای قدیم در یک خانه است که چاه های همسایه ها را نجس وملوث میگرداند،قدامت باین 

صراحت صحبت کرده اند زیرا  شکل ونحوه اعتبار ندارد چنانچه فقهاء درعدم اعتبار آن به
ملوث گردانیدن آب های پاک شرعأ جواز ندارد ودر ملکیت کسی هم داخل شده نمی تواند 
امامالک مجری مکلف است ضرر رارفع وازاله نماید باین طریق که مجری راباید طوری اصالح 

ین صورت وترمیم نماید که آب گنده وکثیف آن به چاه های همسایه ها سرایت نکند پس در ا
مرور مجرد آن می تواند منافع تلقی شده ودر ملکیت دیگری به وجه مشرو  داخل شود واگر 

 اصالح وترمیم آن ممکن نباشد محو و از بین برده می شود.
 منابع ماخذ:

 شرح مجله الحکاممؤلف: خالد اتاسی  -2
 شرح نودونه قاعده فقهی مذهب حنفی         مؤلف: مصطفی زرقاء -1
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 «ژوبل»محمد عثمان

 
  فهرست تاریخوارفهرست تاریخوار

 5115متحدالمآل های صادره سال 
کـه ازان   اصـدار یافتـه  ( متحدالمآل به محاکم 48جمعًا ) 2083درجریان سال              
( متحدالمآل ازطریـق  1( متحدالمآل ازریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه، )1جمله)

المآل ازطریق ریاست داراالنشاءشورای عالی سـتره محکمـه   ( متحد44ریاست منابع بشری و)
 صادرشده است.

 متحد المآل های صادره مطالب وموضوعات ذیل رااحتوامی نماید:       
 :1/5/5115( مؤرخ15-5متحدالمآل شماره).5
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الف:دروالیاتی که محاکم ابتدائیه جرایم ناشی ازفساد اداری فعالیت ندارند، موضو  دردیوان 
 امه محکمه ابتدائیه شهری ابتدا ًء رسیده گی شود.امنیت ع

ب : دروالیاتیکه محاکم استیناف دارای دیوان جرایم فساد اداری نباشند، موضو  دردیوان 
 امنیت عامه محکمه ا ستیناف منفصل گردد.

 :1/1/5115( مؤرخ511-11متحدالمآل شماره).1
یوان های جزای عادی محاکم قضایای خرید وفروش کست های مبتذل جرم عادی بوده  وبه د

ابتدائیه والیات محول گرددوقضایای کندن کاری آثار باستانی ازجمله جرایم امنیت عامه بوده به 
 دیوانهای امنیت عامه محاکم ابتدائیه والیات محول شود.

 :51/1/5115( مؤرخ151-511متحدالمآل شماره).1
داشته باشند ، درمرحله فرجام رسی قضایای جزای عادی تخلفات اطفال که درمرحله مراهق قرار

بدیوان جزای عمومی ستره محکمه وقضایای تخلفات اطفال مربوط جرایم علیه امنیت داخلی 
 وخارجی به دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ستره محکمه محول گردد.

 :56/1/5115( مؤرخ111-151متحدالمآل شماره).1
اضربوده  ورفت وآمد مینماید ولی باوجودیکه وی بعضًا بمشاهده میرسد که مدعی درمحکمه ح

حاضر بوده حتی صورت دعوی نیز ترتیب نموده محاکم بدون موجب به استدالل عدم عالقه به 
پیشبرد دعوی قرارترک خصومت راطورغیر موجه علیه وی صادر وباعث سرگردانی وی شده 

ود تااز روش فوق جدًا اجتناب اسباب اتالف حقوق  رامهیامی سازد. بدینوسیله هدایت داده میش
 بعمل آید..

 :51/1/5115( مؤرخ116-116متحدالمآل شماره).1
که ازنزدقاضی صالحیت قضایی سلب میگردد،عبارت ازمواصلت احکام کتبی است  تاریخ اصلی

بدفتر تحریرات حوزه مربوط وتلگرام نیزدرحکم مکتوب شامل است.لذا قاضی ایکه تبدیل شده 
 احکام مبنی برتبدیلی اش بکارخودادامه دهد. است الی تاریخ وصول

 :11/1/5115( مؤرخ111-111متحدالمآل شماره).6
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زایی درمحاکم تحت رسیده گی ارتی ویابخش حق العبدی قضایای جزمانیکه قضایای مدنی ، تج
قرار داشته باشد ، درمورد احضار طرف مقابل قضیه مطابق احکام قانون به جلب رسمی مبادرت 

 ت عدم حضور به تلیفون اکتفاء نشود.گردد ،درصور
 :11/1/5115( مؤرخ111-111متحدالمآل شماره).1

( برای سال 4080/2744131نرخ نقره خالص  قابل تطبیق برای قضایای دیت حاوی مبلغ )
 تصویب وتعمیم گردید.2032

 :11/1/5115( مؤرخ115-111متحدالمآل شماره).1
له حقوق پذیرفته شده در قانون تجارت بوده وجواز ازانجائیکه معامله وحق االمتیاز سرقفلی ازجم

توضیح رؤسای محاکم تحت عنوان ) 2082سالشرعی آن نیز درمسایل مفتی به مندرج سیمینار 
( مؤرخ 344( که طی مصوبه )81-72مسایل در باره سرقفلی وانوا  آن ( شامل  صفحات )

  بوده لذاطبق حکم شورایعالی  ستره محکمه تصویب شده است ، حق مشرو 14/3/2032
 ( قانون  مدنی به ارث برده شده میتواند.2330ماده )

 
 
 :11/1/5115( مؤرخ151-611متحدالمآل شماره).1

( مؤرخ 040( رهنمود توضیح نکاح نامه که طبق مصوبه شماره )20درفقره )الف( ماده )
تصحیح  شورای عالی ستره محکمه منظور شده  کلمه )اقرارخط( به )نکاح نامه( 8/4/2083

هرگاه زوجین حاضر باشند اقرار شان مبنی بر وقو  بقای عقد ، » گردد وچنین خوانده شود:
 «.مهر مؤجل واوالد درج وثیقه نکاح نامه میگردد

 :15/1/5115( مؤرخ611-111متحدالمآل شماره) .51
. هرگاه بین تصاویب وتجاویزومتن قانون تضاد وجود داشته باشد، احکام قانون قابل تطبیق است

درصورتیکه در قانون اصول محاکمات تجارتی کمبودی هاموجود بوده وصراحت موجود نباشد 
 از قانون اصول محاکمات مدنی استفاده شده میتواند.

که به تعقیب  موضو   28/2/2032(مؤرخ 2404-2030درین مورد متحدالمآل شماره )     
 فوق صادر شده قابل مالحظه است.
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 :27/3/1391( مؤرخ878-718متحدالمآل شماره) .55
( قانون اصول محاکمات مدنی راجع به قیمت ، کروکی ، تعیین 273بارعایت حکم ماده ) 

حدود، مساحت ومسایل ساختمانی  ازاهل خبره کسب معلومات شودومطابق حکم مقام ریاست 
جمهوری  ومصوبه شورای عالی ستره محکمه درسطح والیت ودرسطح ولسوالی آمرین منحل 

 ن هیأت درزمینه های یاد شده گردند.مؤظف تعیی
 :11/1/5115( مؤرخ111-111متحدالمآل شماره) .51

له های که بمنظور جلوگیری ازغصب  عقاردولتی اجرای قباله های  زمین های بکروبایر وقبا
صالحیت ترتیب یافته وقباله های که فاقد اساس دفتر مالیه باشد اجتناب ازاقرار والی های فاقد

 شود.
 ک هانیز مراتب فوق رعایت گردد.درموردشهر

 :11/1/5115( مؤرخ5115-115متحدالمآل شماره) .51
رسیده گی قضایا مبادرت کرده باشند به هیچ صورت درمحاکم درمحاکم ابتدائیه درقضاتیکه 

 .استیناف در رسیده گی استینا فی قضایای متذکره  اشتراک کرده نمی توانند
 

 :1/1/5115( مؤرخ5111-5111متحدالمآل شماره) .51
به تمام پوهنتون ها وریاست های محاکم اخبار گردد که هیچ  یک ازقضات بدون موافقه ستره 

 محکمه در پروگرام ماستری  قبول شده نمی تواند.
 :51/1/5115( مؤرخ5511-5111متحدالمآل شماره) .51

ایق اسناد جمیع مخازن محاکم استیناف والیات اوالً  ازمحکمه استیناف والیت کابل ومخزن  وث
مرکزی کمپیوتر رایز گردد، همچنان اسنادیکه درمخزن والیت کابل ، مخزن محکمه استیناف 
والیت بلخ ومخازن سایرمحاکم مستلزم صحافت باشد به حضورهیأت تفتیش قضایی درمخازن 

 صحافی گردد.
 :51/1/5115( مؤرخ5161-5111متحدالمآل شماره) .56

ه مسکرات وموادمخدر تصریح نگردیده بنابران مصادره اموال غیرمنقول در قانون مبارزه علی
 درجرایم علیه موادمخدر، اموال غیرمنقول متهم قابل مصادره نمی باشد.
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 :51/1/5115( مؤرخ5111-5161متحدالمآل شماره) .51
هدایت داده میشود که  قانون  12/0/2032( مؤرخ 344-271به تعقیب متحدالمآل شماره )

درقضایای تجارتی بوده مستلزم رعایت می باشد وحکمی اصول محاکمات تجارتی  قانون خاص 
 ازاحکام قانون دیگر قانون ا صول محاکمات تجارتی رامتأثر ساخته نمی تواند.

 :5115/ 1/ 15( مؤرخ 5111 - 5111متحدالمآل شماره)  .51
لذا درمواردیکه قضایای شفع ازلحاظ قیمت .قیمت مدعابها دردعوی شفع اثر ندارد

حیت محاکم ابتدائیه قرار دارد،محکمه استیناف قضیه رابدون در نظرداشت مدعابهادرحوزه صال
 .قیمت مدعابها درصورت استیناف خواهی محکوم علیه تحت رسیده گی قراردهد

 :5115/ 1/ 11( مؤرخ 5111- 5111متحدالمآل شماره) .51
درصورتیکه  حصر وراثت دردعاوی موروثی برای صحت دعوی شرط است.الف: اقامه شهود

ازاقامه آن عاجز شودآنگاه بمدعی علیه سوگند داده میشودکه نمیداند که فالن شخص  مدعی
 فوت کرده ومدعی پسر اوست .

ب:اقامه شهود ذوالیدی دردعاوی اموال منقول برای رفع مواضعه وتفریق ذوالیدازخارج وصحت 
مدعی علیه قضاء برملک است.درصورت اظهار عجز ازاقامه شهود درحال انکار بعدازمطالبه به 

سوگند توجیه میشود. ودرصورت تصادق طرفین ذوالید سوگند به اصل مدعی به  به مدعی علیه 
 راجع می گردد.

ج: دردعوی دفع تعرض چون موضو  دعوی اثبات ید برمدعابهااست ، بعد ازاقامه شاهدان 
ذوالیدی ازطرف مدعی ازمدعی علیه حجت وبرهان خواسته میشودوچون شهوددردعوی دفع 

 تعرض شهودملزمه است لذاتزکیه سری وعلنی آن امرحتمی است..
 :5115/ 6/ 51( مؤرخ 5611 - 5115متحدالمآل شماره) .11

محاکم به ارتباط موضوعات مورد نیاز قضایی سیمینار هاوجلسات توضیحی  رؤساءوقضات
 د.رادرمحاکم دایر نمایند تاازین طریق هدف ارتقای ظرفیت کاری به نحو مطلوب برآورده شو

درمورد سیمینار ها وجلسات توضیحی ، پیوست به مطالعه این موضو  متحدالمآل شماره       
 نیز قابل مالحظه است. 23/22/2032( مؤرخ 1233-1372)

 :5115/ 6/ 51( مؤرخ5116 - 5611متحدالمآل شماره) .15
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نظر درمورد استما  شهادتیکه بنابرازدیاد مطالب طبق قانون از روی کاغدادا می شود، دو
وجوددارد:یکی اینکه شاهد زیرنظر هیأت قضایی محکمه این شهادت را تحریروبعد قرائت نماید، 

 نظردوم اینکه شهادت درخارج محکمه ترتیب ودرحضورمحکمه قرائت گردد.
 طبق تصویب شورایعالی ستره محکمه ، محاکم ازهردونظراستفاده میتوا نند. 

 :5115/ 1/ 1( مؤرخ 5111 - 5111متحدالمآل شماره) .11
( قانون اساسی  هیچ نو  مالیه ومحصول بدون حکم قانون وضع نمیشود 42چون طبق ماده )

(  قانون اساسی صبغه 41لذااخذمحصول بدل خلع بداخل طالق خط شرعی حسب هدایت ماده )
( تعرفه محصوال ت دولتی باین ارتباط محصولی پیش بینی نگردیده 11قانونی ندارد، زیرادرماده )

 است.
 :5115/ 1/ 51( مؤرخ 5111 -5111متحدالمآل شماره) .11

درصورتیکه حین ترتیب وکالت خط درنماینده گی سیاسی افغانستان مقیم خارج وکیل ومؤکل 
هردو حاضر باشند وعقد ازطرف جانبین بانصب فوتووامضاء آنهاتسجیل گردد، ضرورت به 

عد تصدیق اداره قونسلی وزارت ترتیب  وثیقه قبولی درداخل کشور نبوده بلکه وکالت مذکور ب
 امورخارجه حایز اعتبار می با شد.

 :5115/ 1/ 16( مؤرخ 1151- 5111متحدالمآل شماره) .11
چون پولیس محلی  تحت اداره ورهبری مستقیم وزارت امورداخله ،بعدازتضمین وضمانت 

رسمی شوراهای مردمی وتدقیق همه جانبه ارگان های کشفی واستخباراتی،درچارچوب تشکیالت 
پولیس ایجاد میگردد،لذامنسوبین مذکور ازجمله منسوبین وزارت اموردداخله  بوده وبررسی 

 اعمال جرمی شان ازصالحیت محکمه نظا می مربوط می باشد.
 :5111/ 1/ 51( مؤرخ  1111-1611متحدالمآل شماره) .11

هوری مقام ریاست جم 2/2/2032( مؤرخ 42( فرمان شماره )3( ماده )0بتأسی ازحکم جزء)
ارنوالی ج.ا.ا در مورد تفکیک وظایف څاسالمی افغانستان گزارش مشترک وزارت عدلیه ولوی 

هردوارگان،منظور گردید، ارگانهای متذکره  وظایف  شان رادرچارچوب صراحت قوانین نافذ 
 کشور عیار وازاجرای وظا یف شامل صالحیت یک  دیگر اجتناب نمایند.

 :5115/ 1/ 1مؤرخ  ( 1111- 1151متحدالمآل شماره) .16
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بادرنظرداشت تحلیل تدقیقی براستهدای ریاست حقوق ستردرستیز وزارت دفا  ملی ناشی 
ازنقض فیصله محکمه استیناف عسکری به قرارصادره دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی 

شورای عالی  24/2/2032( مؤرخ 402وامورنظامی ستره محکمه باتأکید برمصوبه شماره )
محکمه رسیده گی به قضایای جرایم فساد اداری منسوبین نظامی وعسکری ازصالحیت ستره 

 محاکم جرایم فساد اداری ملکی می باشد.
 :5115/ 1/ 51( مؤرخ 1561 - 1111متحدالمآل شماره)  .11

درصورتیکه تبعه افغان درخارج کشورسکونت داشته وفوت نماید وضرورت تعیین وصی قضایی 
نسلی سفارت خانه های افغانی مقیم خارج بعد ازتثبیت فوت شخص محسوس گردد، ادارات قو

وورثه آن باذکرسنین آنها وذکر تمام معلومات هاراجع به شخص پیشنهادی ورثه یا اقارب جهت 
تعیین وصی باتوضیح اموال ودارایی های متوفی جهت تعیین وصی ازطریق وزارت خارجه به 

 ه درموردتعیین وصی طبق قانون اقدام نماید.محکمه محل سکونت اصلی متوفی ارسال ومحکم
 
 
 

 :5115/ 1/  11( مؤرخ  51651متحدالمآل شماره)  .11
تغییرسال مالی  باالی بودجه وامورمالی قابل تطبیق بوده هیچگونه تأثیر باالی امور تقاعدندارد. 

به تقاعد سوق 2031اجراء ودرحمل سال 2032درسال  2017لذاحقوق تقاعدمتولدین سال 
 د.گردن
 :5115/ 51/ 1( مؤرخ 51111متحدالمآل شماره) .11

ً  رعایت  درموردرعایت ضوابط حاضری  وجلوگیری خودسرانه وظیفه هدایت داده شد تاجدا
گردد. ونیز تاکید شد تاتمام منسوبین قضایی درحین اجرای وظیفه درمحل کار شان به لباس 

 رسمی قضایی ملبس باشند.
 :51/5115/ 1( مؤرخ 61متحدالمآل شماره) .11
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مجلس اداری ستره محکمه روی موضوعات مهم دایرمیشود، طوریکه دیده میشودبرخی رؤسا  
بدون عذر معقول درحالیکه باالی وظیفه حاضر اند مگردرمجلس اشتراک نکرده بلکه نماینده 

 ارسال میدارند، تقاضامیشودروساءشخصًا به همچو مجالس اشتراک فرمایند.
 :5115/ 1/  1( مؤرخ 1111 -1561متحدالمآل شماره)  .15

ازانجائیکه رسیده گی  به موضوعات تجدید نظر برفیصله های قطعی محاکم درحال حضور 
طرفین صورت می گیرد، هرگاه تجدیدنظر خواه درمدت معینه فوق حاضرنگردد تقاضای تجدید 

 نظر وی رد شده محسوب  ودوسیه به مرجعش مسترد می گردد.
 :5115/  1/51مؤرخ   (1111 - 1116متحدالمآل شماره) .11

چتین توضیح میشود که  12/2/2087( مؤرخ2831-2812به تعقیب متحدالمآل شماره )
توظیف مؤقت قضات ازیک دیوان به دیوان دیگر وتوظیف اعضاء دیوان به محاکم ابتدائیه مطابق 

(  قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه ازطرف رئیس محکمه استیناف 03حکم ماده )
گرفته میتواند اماتوظیف قضات ابتدائیه دریکی از دیوان های محکمه استیناف ازطرف  صورت

 ریاست محکمه استیناف قانونًا مجازنیست.
 :5115/  11/51( مؤرخ  1111 - 1111متحدالمآل شماره) .11

بین فراریاترک منزل وارتکاب جرم تفاوت وجودداردزیراکسیکه منزل خودراباثر خشونت 
دف رهایی ازخشونت ترک  وبه ارگانهای عدلی وقضایی ، مؤسسات خدمات خانواده گی وبه ه

حقوقی  ویا منزل اقارب پناه می برد،  امازمانیکه ترک منزل به هدف ومنظور دیگری ویاارتکاب 
جرم اخالقی صورت گیرد،  قضیه عنصر جرمی کسب نموده وقابل تعقیب عدلی می باشد. درین 

 نزل مصداق نداشته وباید به وصف جرم مرتکبه متصف گردد.حال اصطالح فرارازمنزل یاترک م
 :5115/ 51/ 11( مؤرخ 2452 -2381متحدالمآل شماره) .11

( قانون رسیده گی به تخلفات اطفال کشف جرایم 3(  ماده )2ازاینکه طبق صراحت فقره )
 ارنوالی اختصاصی اطفال صورت می گیرد، لذاڅتوسط پولیس وبررسی تحقیق وتعقیب آن توسط 

 ارنوالی  ومحکمه اطفال باید تحت بررسی قرار گیرد .څتعقیب تخلفات اطفال توسط آن 
ارنوالی ختصاصی څارنوالی جرایم علیه امنیت  داخلی وخارجی قضایای مذکور را ازطریق څ

 اطفال به محکمه ذیصالح آ ن محول نماید.

ACKU



 
 

 
151 

 

 قضاء 5115فهرست تاریخوار متحدالمالهای

 :1551/ 55/  1( مؤرخ 1111 - 1111متحدالمآل شماره) .11
 اشته میشود:گن 3/3/2032رخ مؤ (2733 -2717)المآل شماره به تعقیب متحد

شورای عالی ستره محکمه راجع دعوی قصاص  21/3/2032رخ مؤ (220)درتصویب  شماره 
نماید ویاعفو نماید  ردد تااعترافگرددویامدعی علیه محبوس گنکول دران موجب دیت می  که

 اًءردیده  است بنگدرتصویب تحریر  مذهب اشتباهْا(رح)وامام محمد (رح)ر امام یوسفنظعوض 
 ظر( تصحیح شود.ن(،)حسب )بعد از کلمه (مذهب)عوض کلمه 

 :5115/ 51/55( مؤرخ  1111 -1116متحدالمآل شماره)  .16
هرگاه کتاب قباله خط درمحکمه موجودنباشد، محکمه  واداره ثبت اسنادووثایق دراجرای معامله 

 یند.درهرنو  سند ازکتاب مختصر آن استفاده نما
 کتاب مورد ضرورت طورعاجل ازطریق ریاست محکمه استیناف مطالبه شود.

 :5115/ 55/ 56( مؤرخ 1615 -1111متحدالمآل شماره)  .11
 شودتوضیح  می چنین28/2/2032(مؤرخ2031-2130متحدالمآل شماره)ه پیوست ب 

( قانون اصول محاکمات 014و 010شورایعالی ومواد)  21/7/2032(مؤرخ234مصوبه)
ی خاص در رابطه به شهود اثبات است ربطی به شهود ذوالیدی وحصروراثت ندارد، شهود مدن

ذوالیدی وحصروراثت تابع احکام خاص وجداگانه می باشدکه طی متحدالمال های متعدد به 
 محاکم هدایات الزم وروشن داده شده بامراجعه بآن مشکل مرفو  می گردد.

 
 :5115/ 55/  11( مؤرخ  1111- 1611متحدالمآل شماره) .11

( ماده رهنمود مفصل  وهمه جانبه تنظیم و 3درموردجوانب مختلف وکالت خط ها طی )
تعمیم شد. تابمالحظه آن محاکم ،ادارات ثبت اسناد ونماینده گی های سیاسی  متحدالمااًل

 افغانستان مقیم خارج اجراآت شان راتنظیم نمایند.
 :5115/ 55/ 11( مؤرخ 1111 -1151متحدالمآل شماره) .11

درمتحدالمآل صادره کمسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی تصریح شده که متولدین سال 
(  سال 34به تقاعدسوق شوندکه درینصورت تقاعد به اکمال سن )2031دراول حمل 2017
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( به ماه حمل سال 2017(  برای متولدین سال )32صورت می گیرد. در حالیکه اکمال سن )
 تصادف میکند. 2030
( 32موضو  حسا بی بوده نه مشکل توجیه وتفسیر لهذامراجع مر بوط اکمال سن ) چون

 رادرمورد متولدین سالهای مختلف مدنظرگیرند.
 :5115/ 55/ 11( مؤرخ  1111- 1115متحدالمآل شماره) .11

درموضوعات تجارتی درصورت تعدد محکوم علیه وتقدیم شکایت ازطرف یکی ازآنهاهرگاه 
ازشکایت شاکی مستفید شده ه شوداشخاصیکه شکایت نکرده اند ،حکم قابل تجزیه شناخت

 نمیتوانند.
 414قانون اصول محاکمات تجارتی مسکوت عنه می باشد لذا بارعایت حکم ماده  رددرینمو

 قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت شود.
 :51/5115/ 5( مؤرخ  1166-1111متحدالمآل شماره) .15

یح در تعلیماتنامه تحریروثا یق ورهنمود های ستره محکمه راجع به طرزاجرای وثایق احکام صر
ونیزمصوبات متعددمقام شورایعالی وجوددار که باالخص درین اواخررهنمود تنظیم اسنادشرعی 

به  17/4/2032( مؤرخ 230مبنی برتوثیق عقد بیع ،انتقال وتسجیل ملک ذریعه شماره )
به نشر رسیده است. بناًء بهتر است در  مجله قضاء 2032تصویب رسیده ودرشماره برج سنبله 

 روشنی تمام موارد فوق اجراآت محاکم مربوط عیارگردد.
 
   

 :5115/ 51/  1( مؤرخ 1511 - 1161متحدالمآل شماره) .11
نمبرتذکره ویااسناد معرفت رسمی مقر ، مقرله وشهود معرفت که مؤید شخصیت شامل وثیقه 

 د.باشد ، بالضروردرج وثایق سفارت خانه گرد
 :5115/ 51/  1( مؤرخ 1151 - 1511متحدالمآل شماره) .11

تمام استهداآ نخست  2083الف: طبق طرزالعمل تنظیم استهداآت مصوب سیمینار سال 
درجلسه روسای دیوان های ریاست محکمه استیناف تحت غور قرارگیرد وبعد ابراز نظر به ستره 

 محکمه راجع شود.
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 قضاء 5115فهرست تاریخوار متحدالمالهای

د راجع به اجراء وعدم اجراء امور محوله خویش نمیتوانند ب : محاکم وادارات وثایق وثبت اسنا
 استهداء نمایند زیرا این امر باعث التواء اجراآت می گردد.

ج:محاکم وادارات وثایق وثبت اسناددرامورمحوله دقت نموده ازاستعداد وتجارب مکتسبه 
عمل خویش استفاده نمایندودرصورت بروزر مشکل حد اقل نظرحقوقی شان راطبق طرزال

 استهداآت ابراز دارند.
 :5115/ 51/  1( مؤرخ 1111 - 1151متحدالمآل شماره) .11

(  قانون 2012درمورد اینکه ارزش مدعا بهابیش ازیکهزار افغانی باشد، بارعایت اینکه ماده )
قانون اصول محاکمات مدنی درتناقض قراردارد، بادرنظرداشت اینکه (203و 182مدنی بامواد)

بوط اول به قانون ه نمیتواند لهذامحاکم درموارد مرساختمتنی رامتأثرقانون  قانون شکلی احکام
 متنی بعد به عرف محل وسپس به قانون شکلی مراجعه نماید.

 
 :5115/ 51/  51( مؤرخ 1111 - 1116متحدالمآل شماره) .11

جه کمیته همآهنگی ارگانهای عدلی وقضایی باین نظر است که مؤظفین  امنیت ملی میتوانند باتو
به حساسیت وظایف شان وبه هدف جلو گیری از ضیا  دالیل ودسترسی به نتایج ابتدائی 
ازمظنونین ومتهمین صرف استجواب واستنطاق عاجل وضروری راانجام داده واصل تحقیق را به 

ارنوالی بعد ازانجام تحقیقات الزم به اقامه دعوی څارنوالی مربوط ارجا  نمایند ودر صورتیکه څ
ودوسیه رابه محکمه تعقیب نماید،درینصورت محاکم مکلف اند تااز پذیرش چنین دوسیه پرداخته 

 ها خودداری نکرده ودررسیده گی قضایی آنها اجراآت الزم وقانونی نمایند.
طرف دیگر  گردیده واز (  قانون  اساسی کشور رعایت204باتعقیب این روش ازیکطرف ماده )

 امنیت ملی ایجاد می گردد. سهولتی دراجرای وظایف ریاست عمومی
شورای عالی ستره محکمه  14/22/2032( مؤرخ 2432طرح مذکور قرارمصوبه شماره )

 تائید وتصویب شده است.
 :5115/ 51/  51( مؤرخ 1111 -1111متحدالمآل شماره) .16

ور اخص در طتمام محاکم جمهوری اسالمی افغانستان باتداوم تدویرجلسات علنی قضایی به 
 ونهگنان درینطاف واشتراک هموطه علنی قضایای خشونت علیه زنان وجرایم اختمورد محاکم
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مین عدالت به نحوبهتری أجلسات اهتمام بیشتر بخرج دهندتامردم از شفافیت اجراآت محاکم وت
 .رددگرانی های شان درچنین مواردرفو  گرفته ونگاهی قرارگدرآ
 :5111/ 51/ 11( مؤرخ 1115 - 1111متحدالمآل شماره) .11

ر یق ومطالعات، درآینده هیچ استهداء وزارت خانه ها بدون امضای وزیمتکی به نظر ریاست تدق
 ره محکمه مورد رسیده گی قرارنگیرد.یامعین آن در ادارات مربوط ست

 :5115/ 51/  11( مؤرخ 1661 - 1111متحدالمآل شماره) .11
ج محول می گردد طبق وثایق وا سنادیکه درمحاکم افغانستا ن ترتیب وجهت اجراآت به خار
 معمول درمرکز طور مکتوبی بوزارت محترم امورخارجه ارجا  میشود.

یت داده میشود: وتوجه به اهمیت اسناد مذکور هدا بمقصد همگونی وانسجام اجراآت
دروالیاتیکه دفاتر قونسولی وزارت امورخارجه وجودداشته باشد ریاست های محاکم استیناف 

 .زنددفتر امور قونسولی والیت محول سارا رسمًا به وثایق  واسناد مورد نظر 

 
 
 
 
 

 
 

  ی از فعالیتهای از فعالیتهامـالمـالاجاج
  درراستای اصالح ادارهدرراستای اصالح اداره

  ومبارزه با فساد اداری ومواد مخدرومبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
 (  فعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري  -الف
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

 واليت كابل

 :گزارش-1

الي  1/11/1381اشي از فساد اداري واليت كابل از تاريخ )محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ن
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد 17( تعداد )28/11/1381

تن به اتهام ارتكاب جرايم  37رسيدگي قضائي قرار داده است. در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد 
، و تزویر اسناد مورد محاكمه  ت وظيفوي، رشوهاختالس اموال عامه، سوء استفاده از صالحي

 قرار گرفتند. و به مجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديدند:
 ،تن به مدت شش ماه حبس 2

 .سال 5تن به حبس های بين يك الي  23

 پنج تن، هرکدام به حبس بین پنج سال و یک ماه.

 ی محکوم گردیدند.تن دیگر آنها تنها به مجازات نقد 7و 

همچنان كسانيكه به اتهام اختالس و رشوه محكوم به مجازات حبس گرديدند عالوه به رد مال 
اختالس شده و مصادرۀ مقدار رشوت اخذ شده، به مجازات نقدي معادل وجه اختالس شده و 

 مبلغ رشوت نيز محكوم گرديدند.

 مريكايي مي باشد.( دالر ا118026مجمو  مقدار جريمه هاي نقدي به ارزش )

 
 

 ( اجراآت قضائي محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري5جدول شماره )
 واليت كابل 

 تصمیم قضائی
تعداد 
 متهم

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نو  قضیه
شم

 

مجمو  
مقدار جریمه 
نقدی به 
 ارزش دالر

تعداد 
محکومین 
جرایم 
 نقدی

 تعداد محکوم تعداد محبوس

 سال 7 مرد
 ماه3و

3-7 
 سال

 مرد زن ماه  6
  

1640$ ۷   ۳ ۲   ۱۱ ۱۱ ۲ 
سوء استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

۱ 
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

 ۲ اختالس ۷ ۱۱ ۱۱ ۱   ۶ ۵   15466$

 ۳ رشوه ۳ ۶ ۶     ۶     101600$

 ۲ تزویر ۲ ۶ ۶     ۷   ۱ 320$

 مجمو  ۱۶ ۳۷ ۳۷ ۱ ۲ ۲۳ ۵ ۶ 119026$

جۀ ری والیت کابل طی این مدت، در نتیم ناشی از فساد ادامحکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرای
رسیدگی به قضایای فساد اداری، تعدادی دوسیه را فاقد شرایط رسیدگی قضائی وصدور فیصله 

زیرا تحقیقات الزم در زمینه صورت نگرفته بود. لذا این محکمه بر ارسال مجدد این  ،دانست
   حقیقات قانونی، تصمیم اتخاذ نمود.غرض تکمیل تمربوطه  څارنوالیدوسیه ها به 

 
 

دوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به مرجع  ( 1جدول شماره)
 مربوط مسترد گردید

 مسترد گردید څارنوالیدوسیه های که ذریعه قرار های قضائی به منظور تکمیل  تحقیقات به 

 مرجع مربوط
 شماره نو  قضیه قضیهتعداد  تعداد متهم سبب قرار
 خالتحقیقاتی

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی 1 9 1  څارنوالی

 2 اتالف  ۱ 3 1 څارنوالی

 3 اختالس ۱ 1 1 څارنوالی

 و ممج 2 12 2  

  :کابل والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ حکم نمونۀ از خالصۀ-2

 56/55/5115حکم مورخ 
" دالر آمریکائی به اتهام معتمد مالی مدیریت تحقیقات حساس 11161ضیه اختالس مبلغ "ق

 معینیت مواد مخدر وزارت امور داخله
معتمد مالی مدیریت تحقیقات حساس معینیت مواد مخدر وزارت امور داخله بتاریخ 

یش زمانیکه میخواست یک مقدار پول دالر اوپراتیفی را در سیف مربوط خو 10/8/2032
" دالر آمریکائی که قباًل در سیف 41030بگذارد متوجه میگردد که سیف باز بوده و مبلغ "

گذاشته موجود نیست فورًا مدیر تحقیقات را در جریان قرار میدهد. مدیر تحقیقات حساس، 
مشاورین امریکائی را از موضو  آگاه می سازد. مشاورین مذکور از محل واقعه دیدن نموده و 
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

ند و هیئت را به ترکیب سه نفر توظیف می نماید. هیئت مذکور بعد از بررسی قضیه عکاسی میک
نظر می دهد که سیف توسط کلید باز شده کدام آثار و عالیم شکستن سیف و قفل در آن دیده 

 نمیشود به همین علت معتمد مذکور دستگیر و تحت تحقیق قرار می گیرد.
ل محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محو
محکمه متذکره مورد رسیدگی قضائی  23/22/2032کابل گردیده و در جلسه قضائی مورخ 

" 41030قرار گرفت. محکمه در نتیجه رسیدگی به قضیه جرم متهم را در قضیه اختالس مبلغ " 
" و 138" ماده "1طبق حکم فقره " دالر آمریکائی ثابت دانسته و او را مسئول شناخت. بناء

" قانون متذکره، متهم 220" و ماده "248" ماده "3" قانون جزا با در نظرداشت فقره "170"
مذکور را از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت پنج سال و یکماه حبس تنفیذی و رد مبلغ وجه 

 اختالس شده و جزای نقدی معادل آن محکوم به مجازات نمود.

 0/20/2032م مورخ حک
به اتهام اخذ مبلغ نه هزار دالر امریکائی رشوت، به مدت سه سال حبس  څارنوالمحکومیت دو 

 تنفیذی در محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل
 څارنوالیبه اساس اطالعیۀ کتبی یک شرکت خصوصی عنوانی امنیت ملی مبنی بر اینکه رئیس 

، از وی مبلغ دوازده هزار دالر امریکائی رشوت مطالبه څارنوالاف مرکز از طریق یک استین
را که به عنوان واسطۀ رشوت عمل می کرده  څارنوالنموده است، هیئت مختلط تعیین گردیده، 

است، طور بالفعل حین اخذ مبلغ ده هزار دالر امریکائی گرفتار نمود. قضیه به اتهام رشوت 
( غرض تکمیل تحقیقات، څارنوالیاستیناف و عضو  څارنوالیرشوت )رئیس  گیرنده و واسطۀ

 مبارزه با فساد اداری گردید.  څارنوالیمحول 
دوسیه بعد از تکمیل تحقیقات، غرض فیصله محول محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد 

خویش  0/20/2032. محکمۀ ابتدائیه، دوسیه را در جلسۀ مورخ شتاداری والیت کابل گ
مورد رسیدگی قضائی قرار داد. هیئت قضائی در نتیجۀ رسیدگی به دوسیه، مسئولیت متهمان را 
در قبال قضیۀ اخذ رشوت و واسطۀ رشوت مبلغ نه هزار دالر امریکائی، ثابت دانسته و هرکدام 

خذ شدۀ را از ابتدای ایام گرفتاری به مدت سه سال حبس تنفیذی و پرداخت معادل وجه مبلغ ا
 رشوت، محکوم به مجازات نمود. 
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  ( گزارش اجراآت قضائی محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل-ب
 :گزارش -7

الي 1/22/2032محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاريخ )
ناشي از فساد اداري را مورد  "  دوسيۀ مربوط به جرايم12" به تعداد 30/22/2032

( تن به اتهامات از جمله: 27رسيدگي قضائي قرار داده است. در اتهام به اين قضايا تعداد )
سوء استفاده از صالحيت وظيفوي،اختالس، رشوه ، و تزویر ، مورد محاكمه قرار گرفته که 

" تن 27ه تعداد "ت حاصل و بمین مذکور از اتهامات وارده برائ" تن از مته10به تعداد "
 دیگر آنان به مجازاتهاي مختلف ذيل محكوم گرديدند:

 .تن به حبس بين شش ماه الی یک سال 2-

 تن به حبس بین یک الی پنج سال. 12-

 تن به حبس بین پنج الی ده سال. 2-

 تن ديگر صرف به مجازات نقدی:  1-

 ئی میگردد.( دالر آمریکا22739مقدار جریمه های نقدی محکومین مجموعًا مبلغ )-

 

 
 

 ( اجراآت قضائي محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد 1جدول شماره )
 اداري واليت كابل

 تصمیم قضائی

تعداد 
ضیه متهم

د ق
عدا
ت

 

اره نو  قضیه
شم

 

مجمو    
مقدار جریمه 
نقدی به ارزش 

 دالر

تعداد 
محکومین 
 جرایم نقدی

سال 5
 ماه2و

 تعداد محبوس
تعداد 
 محکوم

داد
تع

 
ئت
برا

 

1-5 
 ماه  6 سال

 ۱ اختالس 2 2 1  ۱       ۱ $ 138
 ۲ رشوه 4 5 1  4   4     $ 13600

سوء استفاده از  4 11 5 5 2  3     $ 5000 
 ۳ صالحیت وظیفوی

سوء استفاده از  ۱ ۳   ۳   ۳     $ 2000
و  صالحیت وظیفوی 4 
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 تزویر اسناد
 5 اختالستزویر و  ۱ ۶ ۳ ۲   ۲ ۲    

 مجمو  12 27 10 ۱۶ ۲ ۱۲ ۲ ۱ $ 22738

همچنان محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل در رسیدگی به 
قضایای فساد اداری تعداد پنج دوسیه مربوط به جرم اختالس را دارای خالهای تحقیقات دانسته 

 . ه استمربوطه مسترد نمود څارنوالیو آنها را غرض تکمیل تحقیقات واپس به 

 کابل والیت اداری فساد از ناشی جرایم با مبارزه ابتدائیۀ محکمۀ احکام خالصۀ از نمونۀ-2

 23/22/2032حکم مورخ 
" دالر آمریکائی به اتهام سه تن از 5111قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی و اخذ مبلغ "

 افسران وزارت دفا  ملی
وزارت دفا  از یک تن افسران لوای حمایه مربوطه که می خواست مدیر پیژند لوای حمایۀ  

" دالر آمریکائی رشوه نمود. در 2100اسناد خود را تثبیت نماید، در بدل اجرای کارش مطالبه "
 رار گرفتند.قارتباط به قضیه متذکره سه تن از افسران لوای حمایه تحت توقیف و تحقیق 

قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری قضیه متذکره بعد از تکمیل تحقیقات 
آن محکمه مورد رسیدگی قضائی  12/3/2032والیت کابل گردیده و در جلسه قضائی مورخ 

 قرار گرفت. 
در نتیجۀ رسیدگی به قضیه، مسئولیت متهمان در قبال اتهامات وارده ثابت دانسته شده، قرار 

 ذیل محکوم به مجازات گردیدند: 
" ماده 1از متهمان مذکور، در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی به استناد فقره " یک-
" قانون جزای عسکری به مدت یک سال حبس تنفیذی و در موضو  تزویر تذکره تابعیت 38"

" قانون جزا به مدت یک سال و یکماه حبس تنفیذی و در 310" ماده "2حسب حکم فقره "
" قانون جزا عسکری به 38" ماده "1آمریکائی طبق حکم فقره " " دالر900قضیه اخذ مبلغ "

مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم به جزاشد. جزای محکوم بها که حسب حکم ماده 
" قانون جزا جمعًا سه سال و یکماه حبس تنفیذی میشود، یکی پی دیگر باالی محکوم 159"

 علیه قابل تطبیق دانسته شد.

" دالر 1200ء استفاده از صالحیت وظیفوی مبنی بر اخذ مبلغ "دو تن دیگر شان در قضیه سو-
" قانون جزای عسکری از ابتدای ایام نظارت و توقیفی، هر 38" ماده "11آمریکائی طبق فقره "
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" 600" قانون جزا به مصادره مبلغ "118واحد به مدت یک سال حبس تنفیذی و طبق ماده "
 گردیدند. دالر آمریکائی به دولت محکوم به مجازات 

یک تن دیگر از آنان، در قضیه اخذ رشوه و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی نسبت عدم -
 موجودیت دالیل کافی الزام بری الذمه شناخته شد.

قضیه متذکره نسبت عدم قناعت متهمان قضیه محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد 
آن محکمه مورد  23/22/2032اداری والیت کابل گردیده که در جلسه قضائی مورخ 

 رسیدگی قرار گرفت. 
در نتیجۀ رسیدگی به دوسیه، جرم متهمان ثابت دانسته شد. لذا هیئت قضائی محکمه قرار ذیل 

 حکم نمود:
" قانون تشکیل و صالحیت 33" ماده " 2در قسمت متهم اول ، متکی به هدایت فقره "-

تینافًا وی را در قضیه سوء استفاده از محاکم، فیصله محکمه ابتدائیه را نقض نموده و اس
" قانون 38" ماده "1صالحیت وظیفوی و اخذ مبلغ هشت صد دالر آمریکائی طبق حکم فقره "

جزا عسکری از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت یک سال حبس تنفیذی و در قضیه تزویر 
ک سال و یکماه حبس " قانون جزا به مدت ی310" ماده "2تذکره تابعیت طبق حکم فقره "

" قانون جزا حبس های متذکره را یکی 159تنفیذی محکوم به مجازات نموده و مطابق ماده "
" قانون جزا حکم به مصادرۀ 118پی دیگر باالی آن قابل تطبیق دانست و طبق حکم ماده "

 تذکره تزویر شده نمود.

یم ناشی از فساد اداری را در مورد سه تن دیگر از متهمان قضیه، حکم محکمه ابتدائیه جرا-
 مورد تائید قرار داد.

 23/22/2032حکم مورخ 
 " دالر آمریکائی رشوه به اتهام یکتن از څارنواالن زون شرق والیت کابل2000قضیه اخذ مبلغ "

موظفین کشف جرایم اقتصادی ریاست مبارزه با جرایم جنائی وزارت داخله بنا بر داشتن 
ن از څارنواالن نظارت بر ارگانهای کشف تحقیق ریاست څارنوالی اطالعات مبنی بر اینکه یک ت

" دالر آمریکائی رشوه مطالبه نموده 2000استیناف زون شرق والیت کابل از یک تن، مبلغ "
است پالن گرفتاری را طرح نموده و با نشانی نمودن مقدار پول مطالبه شده، عازم محل واقعه 

 پول رشوه بالفعل دستگیر نمودن. گردیده و څارنوال مذکور را حین اخذ
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قضیه بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت 
خویش مورد غور  11/3/2032کابل گردید. محکمه مذکور قضیه را در جلسه قضائی مورخ 

سته، طبق هدایت ماده و بررسی قرار داد. در نتیجۀ رسیدگی به قضیه مسئولیت متهم را ثابت دان
" قانون جزا وی را از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت دو سال حبس تنفیذی و جزای 122"

 نقدی معادل وجه رشوه محکوم به مجازات نمود.
دوسیه نسبت عدم قناعت متهم قضیه، محول محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد 

 23/22/2032استیناف قضیه را در جلسه قضائی مورخ اداری والیت کابل گردید. محکمه 
" قانون تشکیل و 002" ماده "1خویش مورد رسیدگی قضائی قرار داده طبق هدایت فقره "

صالحیت محاکم فیصلۀ محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل را در 
" دالر آمریکائی رشوت 2000قضیه اخذ مبلغ "مورد متهم مذکور تعدیل نموده استینافًا او را در 

" قانون مذکور از ابتدای ایام 242" ماده "1" قانون جزا با رعایت فقره "122مطابق ماده "
" دالر 2000نظارت و توقیفی به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و جزای نقدی مبلغ "

 د.وآمریکائی معادل وجه رشوه محکوم به مجازات نم
 

 رش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری ( گزا-ج 
 والیت بلخ

 :گزارش-7
الي 2/2/2032محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت بلخ از تاريخ )

دوسيۀ مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي  03(به تعداد  0/22/2032
( تن به اتهامات از جمله: سوء استفاده 03اده است. در اتهام به اين قضايا تعداد )قضائي قرار د

از صالحيت وظيفوي،اختالس،رشوه، و اکتساب غیر قانونی مورد محاكمه قرار گرفته که از این 
" تن 00" تن از متهمان، از اتهامات وارده بری الذمه گردیدند و به تعداد "3جمله به تعداد "

 به مجازاتهاي مختلف ذيل محكوم گرديدند:دیگر آنان 
 .تن به حبس بين سه ماه الی یک سال 8-

 تن به حبس بین یک الی پنج سال. 15-

 تن ديگر صرف به مجازات نقدی:  6-
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 ( دالر آمریکائی میگردد.44900مقدار جریمه های نقدی محکومین که مجموعًا مبلغ )-

 بلخبارزه با جرایم فساد اداری والیت (: اجراآت قضائی محکمه ابتدائیۀ م4جدول شماره)
 تصمیم قضایی

تعداد 
 قضیه

اره نو  قضیه
شم

 

مجمو  مقدار جریمه 
نقدی به ارزش دالر 

 آمریکایی

محکومین 
 جزا نقدی

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

داد
تع

 
 

مین
کو
مح

ئت 
 برا
داد
تع

 

 تعداد متهم

 سال 1-5
 1ماه الی 3

 مرد زن سال

1211$ 5 2  7 1  8 8 
سو استفاده از 

 1 صالحیت وظیفوی 

 2 رشوت 11 11  4 7 1 6   43100$
 3 غفلت  وظیفوی 14 13 1  14 8 5 1 500$
 4 اکتساب غیر قانونی 2 2  1 1  1  
 5 اختالس 1 1   1  1  

 مجموعه 36 35 1 6 30 9 15 6 44800$

 
 

  .بلخ والیت اداری ادفس از ناشی جرایم ابتدائی محکمه احکام خالصه از نمونه-2
 22/20/2032حکم مورخ 

 از تن "6" اتهام به افغانی (1760400  ) مبغ اختالس و وظیفوی صالحیت از استفاده سوء قضیه
 اجتماعی امور و کار وزارت کارمندان

( قطعه فورم انتقال 48هیأتی از وزارت کار و امور اجتماعی غرض بررسی موضو  تعداد )
ه والیت بلخ سفرنموده و در زمینه تحقیقات مفصل انجام داد. در جریان معاشات ورثه شهدا ب

تحقیقات معلوم گردید که فورمه های متذکره ظاهرًا بنام ورثه شهدای مربوط به والیت لغمان ، 
" تن از وکال بتاریخ 3فراه ، میدان وردک ، ننگرهار ، کاپیسا ، و کابل به معرفی "

و امور اجتماعی به مالحظه اسناد صادر گردید. مدیر  از طریق وزارت کار 13/21/2083
محاسبه ریاست کار و امور اجتماعی والیت بلخ در عدم موجودیت وکالی شهدای مذکور با 

" 2730400همکاری یک تن از کارمندان دیگر آن اداره، پول دو ساله و سه ساله را که مبلغ "
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نونی حواله مینماید. در ارتباط به قضیه افغانی می شود بدون سوابق محاسبوی و طی مراحل قا
 شش تن از کارمندان وزارت فوق دستگیر گردیده و محول روند تحقیقاتی گردیدند.

قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری 
خویش  22/20/2032والیت بلخ گردید. محکمه مذکور قضیه را در جلسه قضائی مورخ 

مورد بررسی قرار داد. هیأت قضائی در نتیجه بررسی قضیه، مسئولیت ریسه اداره مذکور را در 
" قانون اساسی به مبلغ 200قبال قضیه غفلت وظیفوی ثابت دانسته و وی را طبق هدایت ماده "

را در " افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات نمود. و پنج تن از کارمندان این اداره 12000"
ارتباط به قضیه تزویر اسناد و شرو  به جرم اختالس مسئول دانسته و هر واحد شان را در 

" قانون جزا به مدت یک سال 020" ماده "2" فقره "4موضو  تزویر اسناد طبق هدایت بند "
" قانون جزا و با رعایت 172حبس تنفیذی و در قضیه شرو  به جرم اختالس طبق هدایت ماده "

" قانون یاد شده بمدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی 00" ماده "0ف دوم فقره "پاراگرا
" قانون جزا شدید ترین مجازات که عبارت از دو 223محکوم به مجازات نمود که طبق ماده "

 سال و شش ماه میباشد باالی هر واحد شان از ابتدای ایام نظارت و توقیفی قابل تطبیق دانست.

 

 23/20/2032حکم مورخ 
 . رشوه آمریکائی دالر "42444" مبلغ پیشنهاد اتهام به خصوصی شرکت کارمند یک محکومیت

 څارنوالی طی مکتوب عنوانی لویاداره سگار که یک اداره مفتش خاص امریکائی می باشد 
حمل و نقل برای خصوصی یک کارمند شرکت  است، مبنی بر اینکه اطالعیه خویش تحریر داشته

از وی کرده و در مقابل رشوه {دالر 41000 مبلغ } پیشنهاداداره  عضوخدمات اینیک 
به ارتباط قضیه کارمند شرکت خصوصی  .تیل نموده است قرارداد انتقالدرخواست کمک در 

 . ه  استپروسۀ تحقیقات سپرده شد بهگیر گردیده ودست
از فساد اداری  قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی

خویش مورد  23/20/2032والیت بلخ گردید. محکمه، قضیه را در جلسه قضائی مورخ 
رسیدگی قرار داده که در نتیجۀ رسیدگی به قضیه، مسئولیت متهم در قضیه پیشنهاد 

" قانون 130{دالرامریکایی  رشوه ثابت دانسته شد. لذا وی را طبق حکم ماده "41000مبلغ}
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" قانون مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت دو سال 07، و  17واد "جزا با رعایت م
" دالر 41000" قانون جزا مبلغ "131حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود و طبق ماده "
که بطور رشوه عرضه  را موظف څارنوالآمریکائی و یک صوب قالینچه مندرج صورت دعوای 

 نمود قابل مصادره دانست.

 اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری گزارش 
 والیت کندز

 گزارش : -1

الي 24/1/1331محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کندز از تاريخ )
" دوسيۀ مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي 14م ( به تعداد " 4/3/1331

( تن به اتهامات از جمله: سوء استفاده از 23ار داد. در اتهام به اين قضايا تعداد )قضائي قر
صالحیت وظیفوی ، اختالس ، رشوه ، تجاوز از صالحیت وظیفوی ، سرقت ، اکتساب غیر 

" تن از متهمان از اتهامات 6قانونی ، و حیف و میل اموال عمومی متهم گردیدند. از جمله "
" تن دیگر آنها قرار ذیل به مجازاتهای مختلف 21وده و به تعداد "وارده برائت حاصل نم

 محکوم گردیدند. 
 تن به حبس شش ماه . 1-
 تن به حبس بین یک الی پنح سال . 11-
 دو تن به حبس تعطیل.-
 " تن دیگر تنها به مجازات نقدی .6و "-

 د. ( دالر آمریکائی میگرد226245مجمو  مقدار جریمه های نقدی محکومین مبلغ )

 ، محکوم، نو  و میزان مجازات است(: تعداد متهم5جدول شماره )
  تصمیم قضائی

تهم
د م
عدا
ت

 

ضیه
د ق
عدا
ت

 

اره نو  قضیه
شم

 

مجمو  مقدار 
جریمه نقدی به 
ین  ارزش افغانی

کوم
مح

ی 
اها
جز

دی
نق

 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

اد 
تعد

کوم
مح

ئت 
 برا
داد
تع

 

حبس 
 تعطیل

 ماه6 سال 3-7

800 $ 4  3   5  5 2 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
3 
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 2 اختالس 5 12 3 9 1 7 2 1 $ 225222

 3 رشوه 1 1  1  3   $ 500

 7 تجاوز از صالحیت وظیفوی 2 3  3  3   $ 403

 7 اکتساب غیر قانونی 1 1  1  3   

 6 سرقت 1 4 4      

 4 حیف و میل 2 3 1 2    2 $ 320

 مجمو  14 29 8 21 1 33 2 7 $ 227245

 کندز والیت اداری فساد از ناشی جرایم استیناف محکمه احکام خالصه از نمونه -2
 12/3/2032حکم مورخ 
 شد حبس به محکوم افغانی "25444" مبلغ رشوه اخذ اتهام به بندر شیرخان تصدی مدیر

واست از یک باشنده به اساس اطال  ریاست امنیت ملی کندز مدیر تصدی شیرخان بندر که میخ
" افغانی رشوه به منظور ترتیب و تنظیم سوانح آن اخذ کند، با 12000والیت کندز مبلغ "
مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی قوماندانی  څارنوالیریاست گان حضور داشت نمایند

 گیر گردید.امنیه و نماینده ریاست امنیت ملی کندز بالفعل دست
حقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت قضیه بعد از تکمیل ت

خویش مورد غور و  23/0/2032کندز گردید. محکمه مذکور قضیه را در جلسه مورخ 
بررسی قرار داد. در نتیجه رسیدگی به قضیه، متهم مذکور نسبت عدم موجودیت دالیل الزام بری 

 الذمه شناخته شد.
موظف محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد  څارنوال م قناعتقضیه مذکور نسبت عد
 12/3/2032گردید. محکمه مذکور قضیه را در جلسه قضائی مورخ اداری والیت کندز 

خویش مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه مسئولیت متهم در قبال قضیه ثابت دانسته شد. لذا 
ون تشکیل و صالحیت محاکم، فیصله محکمه " قان00محکمۀ استیناف طبق فقره دوم ماده "

ابتدائیه را نسبت خطا در تطبیق قانون نقض نموده و استینافًا متهم مذکور را در قضیه اخذ رشوه 
" قانون مذکور بر 242" قانون جزا با رعایت ماده "122" افغانی طبق ماده "12000مبلغ "

رت و توقیفی به مدت یک سال حبس عالوه جریمه نقدی معادل پول رشوه از ابتدای ایام نظا
 تنفیذی محکوم به مجازات نمود.
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 7/3/2032حکم مورخ 
 مرکزی بانک ازکارمندان تن دو اتهام به آمریکائی دالر "212216" مبلغ اختالس قضیه بررسی

 کندز والیت نمایندگی
 طبق هدایت ریاست عمومی بانک مرکزی و تقاضای تلیفونی آمر زون شمال شرق، به تاریخ

به آمریت زون شمال شرق هدایت داده شد تا پول دالر آمریکائی که نزد شان  14/21/2087
جمع آوری شده طبق گذشته به همکاری قوماندانی امنیه والیت کندز به مرکز انتقال دهند. 

" دالر آمریکائی که توسط ماشین شمارش در حضور داشت هیات 2800000همینکه مبلغ "
به عدم حضور داشت هیات مراقبت خزانه  4/2/2088ک شد. بتاریخ مراقبت قفل و مهر و ال

دار و رعایت اصول بانک، پول متذکره به بانک مرکزی انتقال یافت. پول متذکره در 
حضورداشت آمر زون شمال شرق، مدیر عمومی نمایندگی بانک مذکور و خزانه دار بانک 

نتیجه معلوم شد که مبلغ  کندز، توسط صرافان مرکز شمار و کنترول گردیده که در
" دالر جعلی اختالس گردیده است. به ارتباط قضیه دوتن از  2700" دالر به شمول "121823"

 کارمندان بانک  مذکور دستگیر گردیدند.
قضیه بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت 

را مورد غور و بررسی قرار داده که در نتیجه بررسی قضیه کندز گردید. محکمه مذکور قضیه 
متذکره، یکتن از متهمان را به مدت شش سال حبس تنفیذی و رد مبلغ اختالس محکوم به 

 مجازات نموده و یکتن دیگر را نسبت عدم دالیل کافی بری الذمه دانست.
از فساد اداری والیت  قضیه، نسبت عدم قناعت طرفین قضیه محول محکمه استیناف جرایم ناشی

آن محکمه مورد رسیدگی قرار گرفت. در  7/3/2032کندز گردیده و در جلسه قضائی مورخ 
" قانون جزا 242" قانون جزا با رعایت ماده "138نتیجۀ رسیدگی به قضیه، حسب هدایت ماده "
و توقیفی به " دالر آمریکائی از ایام نظارت 121823یکتن از متهمان را در قضیه اختالس مبلغ "

" قانون مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و 23مدت چهار سال حبس تنفیذی و طبق هدایت ماده "
" دالر آمریکائی به مدت سه سال حبس تنفیذی محکوم به 2700خارجی در قضیه جعل مبلغ "

" قانون جزا شدید ترین مجازات را که عبارت از 223مجازات نمود و مطابق هدایت ماده "
" قانون جزا 170ر سال میباشد باالیش قابل تطبیق دانست. بر عالوه، طبق هدایت ماده "چها

" دالر آمریکائی پول اختالس شده و جریمۀ نقدی معادل آن که 121823متهم را به تادیه مبلغ "
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

" دالر آمریکائی میشود 142301" دالر آمریکائی است که جمعًا مبلغ "121823عبارت از "
 نمود و یکتن دیگر آنها را نسبت عدم دالیل کافی الزام بری الذمه دانست.محکوم به جزا 

 
 در راستای مبارزه با مواد مخدر

 گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل ( الف
 : گزارش-2

-4/22/2032محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ )
( دوسيۀ مربوط به انوا  مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار 27( تعداد )30/22/2032

( تن به اتهام قاچاق و انتقال 27داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در اين قضايا )
 مواد مخدر محاكمه شده و قرار ذیل محکوم به مجازات گردیدند:

 پنج سال. تن به مدت يك سال الی 3-

 تن به حبس بين پنج الي ده سال. 7-

 تن به حبس بين ده الي پانزده سال. 7-

 تن ديگر به حبس بين شانزده الي بيست سال. 10-

مجمو  مقدار موادي مخدري كه بدست آمده و حكم به محو آنها صادر شده است -
 ( كيلوگرام ميباشد.11438,829)

 
سكرات و مواد كمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه م( : گزارش اجراآت قضائي مح6جدول شماره )

 مخدر واليت كابل 
 فیصله محکمه

 تعداد متهم
مقدار مواد کیلو 

ضیه گرام
د ق
عدا
ت

 

اره نو  مواد
شم

 

تعداد   تعداد حبس تنفیذی
 20 - 37 محکوم

 سال

30 - 37 
 سال

سال 7-3 سال 30 - 7  

 1 تریاک 4 310 4 4  1  3

 2 هیروئین 12 3831,895 12 12 1 3 4 4

 3 چرس 4 527,534 4 4  1 3 

 4 مشروبات الکولی 2 140 2 2 2   
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

 5 مورفین 3 269,4 3 3    3

 6 مواد کیمیاوی 2 6360 2 2  2  

 مجمو  27 11438,829 27 27 3 7 7 10

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت کابل ۀابتدائی ۀخالصه ازاحکام محکم-2
 12/22/2032حکم مورخ 

 " كيلو گرام هیروئین5,450شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "
" مبني بر جا سازی و انتقال مقدار مواد مخدر در یک عراده iiuبه اساس اطال  قبلی مدیریت "

موتر کروال که از صوب ولسوالی کشم والیت بدخشان به طرف والیت تخار در حرکت بود 
یت مواد مخدر تخار داخل اقدام گردیده موتر مذکور پولیس مدیر 21/20/2032بتاریخ 

" کیلو 5,450شناسائی و مورد تالشی قرار میگیرد که در نتیجه تالشی عراده مذکور مقدار "
 گرام هیروئین بدست می آید و به اتهام قضیه نیز یکتن دستگیر گردید.
ه مسکرات و مواد مخدر قضیه بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علی

خویش  12/22/2032والیت کابل گردیده که محکمه مذکور قضیه را در جلسه قضائی مورخ 
مورد غور و بررسی قرار داده که در نتیجه بررسی قضیه جرم متهم در قضیه قاچاق مقدار 

ن " قانو41" فقره اول ماده ""2" کیلو گرام هیروئین ثابت دانسته شده مطابق بند "5,450"
" قانون مذکور از ابتدائی ایام 30مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با در نظرداشت ماده "

نظارت و توقیفی به مدت شانزده سال حبس تنفیذی و همچنان در قسمت نداشتن الیسنس طبق 
" افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات 1000" قانون جاده ترافیک به مبلغ "33حکم ماده "

 گردید.
" قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مصادره دو 23و  23ق صراحت مواد "و طب

 سیت مبایل معه سیمکارت های آن و یک عراده موتر حامل مواد مخدر نیز اصدار حکم گردید.
 12/22/2032حکم مورخ 

 " کیلو گرام تریاک24ده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "
ک تن از قاچاقبران مواد مخدر که می خواهد مقدار مواد مخدر به اساس اطال  مبنی بر اینکه ی

را از والیت کنر به والیت ننگرهار قاچاق نماید، موظفین مدیریت مبارزه علیه مسکرات و مواد 
مخدر والیت کنر وارد اقدام شده واسطه حامل مواد مخدر را در پوسته شهر اسعد آباد والیت 
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

" کیلو 10یدهند که در نتیجۀ تالشی، از موتر مذکور مقدار "کنر شناسائی و مورد تالشی قرار م
 گرام تریاک کشف و بدست می آید و به اتهام قضیه یکتن نیز گرفتار می گردد.

قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقات قانونی محول محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد 
 12/22/2032جلسه قضائی مورخ مخدر والیت کابل گردید. محکمه مذکور قضیه را در 

خویش مورد غور و بررسی قرار داد. در نتیجه بررسی قضیه، جرم متهم در قضیه قاچاق مقدار 
" قانون 40" ماده "2" فقره "3" کیلو گرام هیروئین ثابت دانسته شده و طبق هدایت بند "10"

کور از ابتدای ایام " قانون مذ34مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با در نظرداشت ماده "
 نظارت و توقیفی به مدت ده سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.

" قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به مصادره یک 23و  23و همچنان طبق مواد "
سیت مبایل معه یک عدد سیمکارت و یک عراده موتر حامل مواد مخدر نیز اصدار حکم 

 گردید. 
 
 
 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل استنیافراآت قضائی محکمۀ گزارش اجب( 
 گزراش: -1

 الي1/11/1391تاريخ محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از 
( دوسيه مربوط به قضاياي مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي 35تعداد ) 30/11/1391)

( متهم مورد محاكمه قرار گرفته قرار ذیل 51ي ها تعداد )قرار داده است. در اين رسيدگ
 مجازات گردیدند:

 تن به دو سال و شش ماه. 1-

 سال. 10تا  5تن بین  6-

 سال. 15تا  10تن ديگر بین  15-

 سال. 20الی  15دیگر بین  28و -
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( كيلوگرام بوده 16318,917مجمو  مقدار مواد مخدري كه بدست آمده و نابود شده اند )
 است.

( : آمار اجراآت قضائي و مجازات هاي صادره توسط محكمۀ استيناف مبارزه 1جدول شماره )
 عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل

 فیصله محکمه

تهم
د م
عدا
ت

 

مقدار مواد به 
ضیه کیلو گرام

د ق
عدا
ت

 

اره نو  مواد
شم

 

 تعداد حبس تنفیذی
تعداد 
 محکوم

37 - 20 
 سال

30 - 37 
 سال

7 - 30 
 سال

دو سال و 
 شش ماه

 1 تریاک 19 6588,15 23 23  3 5 15

 2 هیروئین 8 3660,16 11 11  2 2 7

 3 چرس 3 680,74 7 7   7 

 4 مورفین 3 281,867 5 5   1 4

 5 مشروبات الکولی 1 4875 3 3    3

 6 مشتقات کیمیاوی 1 233 2 2 1 1  

 مجمو  35 16318,917 51 51  1 6 15 29

 
 

 
نمونه های از خلص حکم محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت -2

 .کابل
 18/22/2032حکم مورخ 

 ." کیلو گرام تریاک211بیست سال حبس به اتهام قاچاق مقدار "
پرسونل مبارزه علیه مواد مخدر والیت هلمند و قوای ائتالف مقیم آن والیت به تاریخ 

ی مربوط ولسوالی خانشین والیت هلمند یک عراده موتر را متوقف در منطقه دوش 2/3/2032
( خریطه تریاک که وزن هر 82و مورد تالشی قرار داده اند که در نتیجه از موتر مذکور تعداد )

 خریطه ده کیلو بوده است، دریافت نموده و دو تن  را نیز به ارتباط قضیه دستگیر کردند.
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 قضاء اجمالی از فعالیتها درراستای اصالح اداره

ت قانونی محول محکمۀ ابتدائیۀ مبارزه علیه مسکرات و مواد قضیه مذکور بعد از تکمیل تحقیقا
 20/20/2032مخدر والیت کابل گردیده که محکمه مذکور قضیه را در جلسه قضائی مورخ 

خویش مورد بررسی و غور قرار داد. در نتیجۀ رسیدگی به قضیه، مسئولیت متهمان در قضیه 
( ماده 2( فقره )3شده وفق هدایت بند ) " کیلو گرام تریاک ثابت دانسته820قاچاق مقدار "

(  قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن هرکدام از متهمان بمدت بیست 40)
 سال حبس محکوم به جزا گردیدند.

قضیه باالثر عدم قناعت متهمان مذکور، محول محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد 
آن محکمه مورد رسیدگی  18/22/2032جلسه قضائی مورخ مخدر والیت کابل گردیده و در 

( قانون تشکیل 00( ماده )1قرار گرفت. محکمه در نتیجۀ رسیدگی به قضیه مطابق فقره )
وصالحیت محاکم، با تصحیح و تأیید فیصله محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر، 

( کیلو گرام تریاک طبق صراحت 820ل مقدار )استینافاً  متهمان قضیه را در قضیه قاچاق و انتقا
( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن بمدت 40( ماده )1و  2( فقره )3بند )
( قانون مذکور 23بیست سال حبس محکوم بمجازات نموده و طبق صراحت ماده ) -بیست

سیمکارت و مبلغ  بمصادره یک سیت مبائیل ستالیت ، سه سیت مبائیل عادی، پنج عدد
 ( نوزده هزار کلدار پاکستانی نیز اصدار حکم نمود .23000)
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