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 ۱۹/۰۹/۲۰۲۲          ستانکزی«» نصرهللا پوهاند

 

 افغانستان  مطبوع جزای قانون ولینا
 
جرا نشریح یا امیر »فتوای عنوان  تحت خان شیرعلی امیر عصر در جزایی تعزیری قواعد نخستین که آن وجود با 
در   بغاوت و شورش مانند جرایم شامل که بود شده مشخص تعزیری جرایم آن  در و بود تدوینشده باب ۴۱ در « یم
؛ تعزیری جرایم وسایر مخدر مواد استعمال ، رشوت ، جعل ازمحاربه، فرار ، شاه حقارت و توهین ، دولت برابر 
  
  ؛ اما
ع امیر عصر در « وسیاسیات حکومتی معامالت در  گذاری کار قانون » نام به ؛ افغانستان جزایی قانون نخستین 

۱۸ دسامبر و نوامبر مطابق قمری هجری  ۱۳۰۹ سال  االخر ربیع در  ؛ کابل دارالسلطنه درمطبعه خان بدالرحمن
 .است  گردیده چاپ ؛ میالدی ۹۱
دورا   قضایی سیستم وحدت و سازی کزیمر برای ؛  بود قاعده ۶۱ حاوی که  ؛ کارگذاری قانون  وضع از  هدف  
محاکما اصول ؛ نخستین حقیقت در که ؛ القضات اساس از بعد قانون این  ؛ بود  خان امیرعبدالرحمن زمامداری  ن
 . گردید وضع تعزیری  مجازات اجرای شودبرای می شناخته کشور در ؛ مطبوع ت
 :  داشت بر در را   ذیل عمده  لبمطا ؛ گردیده تدوین اسالمی فقه روشنایی در که قانون این 
مال  آوری جمع به حکومت اجازه ؛بدون توانست نمی احدی که  آمده عواید آوری جمع به راجع آن نخست قاعده در
 :  کند اقدام یات
شخصی  اگر که الزمست حاکم بر :» بود نموده بینی پیش چنین را عواید سر خود آوری جمع جزای دوم؛ ای  قاعده

 را سرکار حقوق غیره یا و مالیات و فروعات وجه من از  شخص فالن  که دارد  اظهار و حاکمآمده نزد  رعایای از 
الزم حاکم بر نموده تحصیل رسید بی رعایا از را وجه کس فالن شودکه مدلل حاکم بخود  یا و نموده وصول سند بی
 رسید بی که غله من هر و وپیهر هر بر و برعیتبدهد گرفته  او از را وجه رسید طلبیده را شخص آن الفور فی ست
ً  شاهی یک مبلغ ثبوت از بعد ورزیده فرمان و قانون وخالف گرفته  داد تا نماید وصول بیتالمال خزانه جهته سیاستا
 ٫«. شود موقوف  مملکت از سند بی وستد
 یا دولتی رمج سبب به اشخاصیکه :» بود گردیده بینی  پیش چنین مالی جزای قانون این از ای قاعده از یکی در  
شودال سرکار ضبط او ومتاع مال که گردد آن مستوجب واال همایون فرمان  یا و غرا حکمشریعت بموجب ملتی گناه

مذ سیاهه و خودکند تحویلی آورده سیاهه  قید در مفصل را او متاع مالو رفته وقاضی بامیرزا حاکم خود که زمست
 « .  دارد خودارسال سمت تردف سر جهت وحاکم علوم خان جهته آنجا قاضی را کور
که  شخصی  :» بود شده  بینی پیش چنین تعزیری؛ ؛جزای قاضی حکم از تمرد صورت در ؛ قانون این  دهم قاعده در
 در کند سرکشی و ابا شرع قاضی قول از وخصمش ببرد او پیش گرفته خویش خصم جهتهاحضار را  قاضی رقعه 

سر  شخص عقب شدید محصل  که است الزم حاکم بر بدهد کمحا به را  اطالعآن قاضی و نشود حاضر شرع محکمه
اجر و کند  تعزیر را  سرکش پذیرد تقرر قاضی چهرأی آن به القضات اساس پانزدهم قاعده بموجب تا فرستاده کش
 تحصیل سرکش شخص از القضاتحاکم اساس هژدهم قاعده    بقرار نیز شده سرگردان او احضار در که محصلی ت

 «.نماید
العبا  حقوق در هم و داشته  وجود هللا حقوق در هم حبس تعزیری جزای حکومتی معامالت در گذاری کار ونقان در 
 .بود شده شمرده او صالحیت از نیز حبس از رهایی و قاضی بهدستور آن تطبیق که ؛ د
:   بود شده بینی پیش چنین ورزیده اقدام  پول جعل به  که ی شخص خصوص  در  سیزدهم قاعده در 
ک  اسبابی و اوزار یا  شود  ثابت شهود شهادت و قاضی بحضور قلب زدن حکامسکه از یکی تعلقه در یکهشخص »
  شود دیده او دست در مکرر قلب های روپیه ویا گردد شخصموجود آن خانه در میشود زده بسیار قلب سکه بدان ه
 در آنجا قاضی حضور به جزواً  و  الً راک او اسباب و مال نماید مقید را شخص آن الفور فی که است الزم حاکم بر
 سر و بفرستد کوتوالیدارالسلطنه در مفصل احوالش شرح معه را آنکس خود و نگهدارد خود   نزد آورده سیاهه قید

 « .آورد خواهید بعمل برسد بشما او مال بارهٔ  در فرمان آنچه نموده حاضر النور المع بحضور را او کوتوالی کردهٔ 
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حکم اصدار  جهت مرتکبین و ؛ شده شناخته شدید جرم ؛ مهور حک و اسناد وتزویر جعل قانون ن ای در   ؛ چنان هم
 . شد می اعزام مملکت )پایتخت( دارالسلطنه بایدبه آن وتطبیق جزایی 
:»شخصی  بود شده گرفته نظر در  اجرات ذیل گونه به دولت؛ مخالفین خصوص در ؛ قانون این  قواعد از یکی در 
رو بر و شده شریک باغیان با سال شش مدت این در  که را کسانی یا و اخراجی و اشخاصفراری ام التز از بعد که
جاسو  بطریق دولت خاینان طرف از ویا رسانیده ها آن به یامعاونت و داشته بر جنگ اسلحه اثر فیروزی لشکر ی
اس  الزم حاکم بر نماید رفتار خویش واقرار التزام بخالف  و بدهد جای خود قریه در باشند آمده گیری احوال و سی
 « . بدارد النور المع حضور ارسال احوالش شرح با نموده  محبوس را او ثبوت از بعد که ت
 بینی پیش تعزیری های جزا (؛ تواند نه شده جاری آن  باالی حد )که سرقت مختلفه حاالت برای  ؛ قانون این  در  

 . بود گردیده
استفا اوزان سایر از (؛ کابلی پخته سیر یک معادل پاو ۶۴) شده معین اوزان خالف که ی اشخاص برای ؛ چنان هم
 . بود شده بینی پیش نیزجزا ؛ کردند می ده
 است  مکلف حاکم ؛ رساند می حاکم حضور به را ی اطالع شخص هرگاه ؛ بود آمده  عمل به تأکید قانون این در 

نمایند ارایه دولت به سیاسی جرایم ؛  خصوص در کذب طالعا که ی شخص حتا ؛ کند شهودمطالبه آن  صحت برای
ت برای آن مجرمین که گردید؛ می محسوب سنگین جرایم جمله  در اینجرم و گرفت؛ می قرار  شدید عتاب مورد ؛ 

 .شدند می احضار پایتخت یا دارالسلطنه به جزایی عقیب
ای  خالصه ؛ بود سرقت تعزیری های  جزا خصوص در ؛ است متعدد قواعد  حاوی که قانون این دیگر ، قسمت یک
 :  اند آتی قرار ؛ موارد ن
وسا ویا کرد می حفر نقبی یا ؛ آمد بر می ؛ عمارتی  دیواری بر شب طرف  از دزدی قصد  به  شخصی گاه هر -۱
 ؛ شد می محکوم حبس ماه سه  مدت به ؛ آمد می دست به ؛ باسارق شب هنگام سرقت یل
 به تعزیراً  ؛ شد می دستگیر شخص خانه ی محوطه در  ؛ مسروقه مال به رسیدن زا  قبل ؛ سارق شخص گاه هر -۲
 . گردید محکوممی حبس ماه سه
آن  نزد را  خود مسروقه اموال یا و نموده دزدی را او  اموال  که نمود می ادعا دیگری شخص بر شخصی هرگاه -۳
 تایید حدود تطبیق برای البته ؛ کرد می صادر را ید  قطع حد حکم باید قاضی اثبات ؛بعداز کرد می تثبیت شخص 

 . بود حتمی شاه
قاع  مورد این در چه چنان ؛ است تایب و متکرر غیر سارق با خورد  بر ؛ قانون این توجه  ؛قابل قواعد از یکی - ۴
م  و مشهور دزد و شود ثابت او بر دزدی شرع در گذشته قاعده قرار به که :»شخصی مشعربود چنین آن ۲۸ ای ده

 هفت و هزار یک مبلغ و کند توبه عمل این از و  باشد نشده بدزدیگرفتار بار دیگر العمر مدت در و نبود عروف
 که است اجازت بحاکم کند قبول خود ذمه استبر دست یک بریدن قیمت شرع در که کابلی پخته روپیه چهل و صد
 رها را  او گرفته آنشخص از ضامن انهبخز فوق وجه کردن  داخل از پس و مالکش به مسروقه مال استرداد از بعد
  «.  است الزم او ید قطع شرع حکم  بقرار دارد اشتهار بدزدی و بود معروف دزد اگر اما نماید
 که است طفل ویا کنیز ، غالم اغوای یا و اختطاف شد  می پنداشته جرم  قانون این در ؛ که دیگری موارد از یکی  

حبس دوماه جرم مرتکب وشخص شده زده ؛ تادیب منظور به چوب شصت تا پسر ؛  قانون دومآن سی قاعده مطابق
 .گردید می 
 آن مالیه که التجار مال هرگاه ؛ ماا ؛ بود شده گذاشته ها  دار قریه بدوش راه امنیت تامین جرایم سایر ؛ زمره در  
ما   آن جغرافیایی حدود در که ای قریه اهالی  ؛ رفت می سرقت به قریه حدود در و ؛ بود شدهمی پرداخته دولت به
 .شدند می  آن قیمت مالیا پرداخت به مکلف ؛ بود می رفته  سرقت به ل
 
 ۰ رسد می مالحظه ؛به دیات و قصاص به مربوط ؛ احکام قانون این  ؛ پایانی قواعد در 
 

 پایان 
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