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دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم
r.akrami@qom.ac.ir

چکیده

فقه اسالمی در نظام کیفری برخی از کشورهای اسالمی نقش بسزاایی ایفزا نمزوده
است .در این راستا حنفیه از جمله مذاهبی است که در نظام تقنینی و قضایی بسزیاری
از کشورها اعم از حنفی مذهب و غیر آن توانسته است نقشآفرینی نماید .در نوشزتار
حاضر در قالب مطالعهای موردی و به روش تحلیلی توصیفی حقوق کیفری سه کشور
افغانستان به عنوان کشوری حنفی مذهب ،و سودان و امارات متحده عربی بزه عنزوان
دو کشور غیر حنفی مذهب مورد مطالعه قرار گرفتزه اسزت .در افغانسزتان و امزارات
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روح اهلل اکرمی

متحده فقه حنفی به صورت قانون مدون نگردیده لکن دادگاهها در کیفرهای منصوص
شرعی صالحیت تصمیمگیری بر اساس آن را دارا هستند ،هر چند در عمل در کشزور
افغانستان بر خالف امارات جواز رجوع به فقه حنفی در عرصهی کیفری بیشزتر جنبزه
نمادین داشته و عینیت نیافته است .متقابالً در سودان احکزام فقزه حنفزی در مقزررات
موضوعه تبلور یافته و جنبه حقوق موضوعه به خود گرفته است.
واژگان کلیدی :فقه اسالمی ،حقوق کیفری کشورهای اسالمی ،مذهب حنفی.
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موقعیت فقه حنفی در حقوق کیفری کشورهای اسالمی
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده
عربی

مقدمه

حنفیه که پرشمارترین مذهب اسالمی از جهت تعداد پیروان و قدیمیترین فرقهی
اهل سنت به لحاظ پیشینه محسوب میشود (مغلوث ،)183 :2017 ،از جمله مزذاهب
فقهیای است که آثار فراوانی در برخی از نظامهای جاایی کشورهای مسلمان بر جای

با فقه حنفیه موضع همسانی اتخاذ ننمودهاند .بعضی از کشورها اساساً به مذهب مابور
اقبالی نشان ندادهانزد و در قانونگزذاری از ایزن مزذهب تز ثیری نپذیرفتزهانزد ،چنزین
رویکردی را میتوان هم در کشورهای حنفی مذهبی نظیر تاجیکستان و ترکیزه و هزم
در کشورهای غیر حنفی مانند ایران شیعی و عمان اباضی مشزاهده نمزود .در نقطزهی
مقابل بعضی از کشورها در قوانین جاایی خود بر فقه حنفی بنیاد نهاده شدهاند که البته
در بعضی جایگاه فقه صرفاً جنبهی نمادین داشته و در مقام عمل نشانی از آن نیست و
در بعضی عام جدی بر ابتنای قوانین بر فقه حنفزی مشزاهده مزیشزود .در ایزن میزان
کشورهایی نیا وجود دارند که به رغم آنکه فقه حنفی را به عنزوان مزذهب معیزار در
نظام حقوق کیفری خود به رسمیت نشناختهانزد ولزی در مقزررات موضزوعه و رویزه
قضایی خود از آرای آن بهره جستهاند.
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تدقیق در مواضع حقوق کیفری کشورهای اسالمی نشان میدهد که در رویزارویی

تا جایی که تتبع راقم این سطور نشان میدهد تاکنون تحقیقی به زبزان فارسزی در
خصوص جایگاه فقه حنفیزه در سزاختار تقنینزی و قضزایی نظزام جاایزی کشزورهای
اسالمی صورت نگرفته است و از اینرو با خأل منابع فارسی روبرو هستیم به گونهای
که منابع مورد دسترسی نشان میدهد حتی یک اثزر در مزورد شناسزاندن ایزن مسز له
تاکنون در کشور ما نوشته نشده است؛ 1از این جهت تالش شده به روشزی توصزیفی
تحلیلی ضمن بهرهگیری از برخی مصادر عربی و انگلیسی ،تا جایی که قابل دسزترس
 .1البته برخی پژوهشها در قلمرویی محدود به بررسی تطبیقی میان معدودی از کشورهای اسالمی نظیر افغانستان و
عراق انجام شدهاند لکن تمرکا آنها بر مطالعه یک مس له خاص و نه شناسایی جایگاه فقه در معماری این نظامها
بوده است.
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گذاشته است.

بوده است ،پژوهش حاضر بر مراجعهی مستقیم به مقررات کشورهای مورد مطالعزه و
مقایسهی آنها با فتاوای حنفیه سامان داده شود .هدف و ثمره این تحقیق در آشنا کردن
جامعه حقوقی کشور با نظامهای حقوقی کشورهایی است که آنها نیزا بزر مزدار فقزه
اسالمی شکل گرفتهاند تا از این طریق زمینهای برای هزدایت پزژوهشهزا بزه سزمت
مطالعات تطبیقی با کشورهایی فراهم گردد که همانند نظام حقزوق کیفزری مزا صزبغه
در این راستا مطالب در دو بخش جداگانه ارائه شده است ،در ابتزدا نظزام کیفزری
افغانستان را به عنوان سیستمی که همسو با مذهب غالب در میان مردم خود ،حنفیه را
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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مطمحنظر داشته بررسی نمودهایم؛ و در ادامه موقعیت مذهب مابور در دو کشور غیزر
حنفیِ سودان و امارات مورد مطالعه قرار گرفته است.
 .1موقعیت فقه حنفی در حقوق کیفری کشور حنفی مذهب افغانستان
با ورود اسالم به افغانستان در سال  18یا  22هجری قمری احکام اسالمی از سوی
مردم و قضات مورد عمل قرار میگرفت .تا آن که در سزال 1826مزیالدی قزدرت در
دست امرای بارَکای افتاد .در دوره امیر شیرعلی خان ،دومین امیر بزارکای ،مجموعزه
مقرراتی با عنوان "فتاوای امیری یا تشریحالجرایم" با اتکای بر منابع فقهی در چهل و
یک باب در سال  1873میالدی (1290هجزری قمزری) در خصزوص جزرایم نظزامی
منتشر شد (گلحسامی .)11-12 :1392 ،برخی اولین قانون مدون رسزمی بزر اسزاس
حقوق اسالمی در افغانستان را مجموعهای به نام اساسالقضات میدانند که بزر مبنزای
فقه حنفی و مشتمل بر یکصد و سی و شزش قاعزده بزود و توسزم احمزدجان خزان
الکوزایی تهیه و پنج سال پس از به قدرت رسیدن عبدالرحمان خان بزارکای در سزال
1885م منتشزر شزد ( .)Sugarman, et al, 2012: 14در ادامزهی حکومزت سلسزله
بارکای در دوران سلطنت اماناهلل خان به سال  1923قانون اساسیای تصویب شد که
بر اساس اصل  24حکم به مجازات محدود به وجود قانون کیفری عام شزد .متعاقزب
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اسالمی دارند.

این مقرره جرایم تعایری در قالب قانون تدوین شد 1.با وجود این مخالفت برخی بزا
اصل مابور سبب شد لویی جرگه در سزال 1924م بزا آن مخالفزت نمزوده و موجزب
اصالح اصل به گونهای شد که در کنار قانون ،شرع را به عنوان منبعزی مسزتقل بزرای
تعیین مجازات میدانست .بعدها در زمزان محمزد نادرشزاه بزارکای اصزل  19قزانون
اساسی مصوب  1931حکم به مجازات را تنها بزه اسزتناد شزریعت و قزانون اساسزی

قضایی کیفری کنونی افغانستان پایهریای شد و اصل  26شزریعت را از منزابع الاامزی
تعیین کیفر خارج و قانون را به عنوان تنها منبع معرفی نمود .با کودتای محمزد داوود
خان ،پسرعموی محمدظاهرشاه ،دوران پادشاهی افغانستان به پایان رسزید و در سزال
 1973جمهززوری افغانسززتان شززکل گرفززت .قززانون اساسززی دوران جمهززوری همززان
خصایص قانون اساسی محمدظاهرشاه را در قلمرو حقزوق کیفزری حفز نمزود کزه
محصول آن تصویب قانون جاای  1355هجری بزود کزه از مصزادر اصزلی آن قزانون
 1969عراق 2و قانون  1937مصر بودند .ماده نخست این قانون مقرر میداشزت «ایزن
قانون جرایم و جااهای تعایری را تنظیم مینماید .مرتکب جرایم حزدود ،قصزاص و
دیات مطابق احکام فقه حنفیِ شریعت اسالم مجزازات میگزردد» .در دوره سزیطرهی
طالبان قانون مابور منسوخ شد 3لکن با افول آنها در سزال  2001و شزکلگیری نظزام
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در دوران حکومت محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان ،قانون اساسی  1964نظام
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 .1بعضی نظامنامه جاای عمومی منتشر شده در زمان اماناهلل خان را نخستین قانون کیفری عام مدون در افغانستان
میدانند .این قانون دارای  542قاعده و یک مقدمه است (عالمه.)22 :1393 ،
 .2قانون مجازات سابق عراق تحت عنوان قانون عقوبات بغدادی که در سال  1918تصویب شد ،مبتنی بر قانون
عثمانی (که به نوبهی خود مت ثر از قانون  1832فرانسه بود) و پیشنویسی از مصر بود که در سال  1918برای قانون
مجازات تهیه شده بود .پیشنویس مابور مبتنی بر قانون عقوبات اهلی مصر و قوانینی مانند قانون هند ،سودان،
تونس ،فرانسه ،بلژیک ،ایتالیا و هلند بود .قانون فعلی عراق هم که در سال  1969تصویب شده است به طور قابل
توجهی از پیشنویس دیگری از مصر که در سال  1966برای قانون مجازات تهیه شده بود الهام گرفته است (نش ت
إبراهیم4-5 :1962 ،؛ محمود مصطفی.)14 :1970 ،
 .3در دوره تسلم طالبان بر افغانستان ،مقررات اسالمی بدون آن که شکل مدون به خود بگیرند در این کشور اجرا
میشدهاند (.)Peters, 2005: 147
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اسالمی مجاز دانست و عمالً جایگاهی برای قانون کیفری مدون قائل نشد .تزا آن کزه

جمهوری اسالمی مجدداً قانون موصوف اعتبزارش را بازیافزت ( Sugarman, et al,

 .)2012: 16-19تا آن که در سال  1395کد جاای جدیدی جایگاین آن شد 1.پزیش
از تحلیل رویکرد کد جاایی کنونی نسبت به جایگزاه شزریعت در حقزوق افغانسزتان،
مطالعهی موضع قانون اساسی این کشور مصوب  1382به جایگاه شریعت ،به ویژه در
قلمرو امور حقوقی و کیفری ،ضروری مینماید.
شرح اصل دوم ،در اصل  3مقرر داشته است که هیچ قانونی در افغانستان نباید مخالف
اعتقادات واحکام دیزززن مقدس اسالم باشد .طبق اصل  149ایزن اصزل قابزل تغییزر
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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نیست .حسب اصل « 130محاکم در قضایای مورد رسیدگی ،احکام این قانون اساسی
و سایر قوانین را تطبیق میکنند .هرگاه برای قضیهیی از قضزایای مزورد رسزیدگی ،در
قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محزاکم بزه پیزروی از احکزام فقزه
حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ،قضیه را به نحوی حل و
فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه ت مین نماید» .اصزل « 131محزاکم بزرای
اهل تشیع ،در قضایای مربوط به احوال شخصیه ،احکام مزذهب تشزیع را مطزابق بزه
احکام قانون تطبیق مینمایند .در سایر دعاوی نیا اگر در این قانون اساسزی و قزوانین
دیگر حکمی موجود نباشد ،محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصزل
مینمایند».
در راستای اصل پیشگفته از قانون اساسی افغانستان ،کد جاای این کشور در ماده
 2تعیین جرایم و مجازاتهای تعایری را در چارچوب قانون موضوعه پذیرفته است،
ولی بند  2ماده در خصوص سایر جرایم اشعار داشته است «مرتکزبِ جزرایم حزدود،
 .1بنا بر اظهارات عبدالبصیر انور ،وزیر دادگستری وقت افغانستان ،در تدوین کد جاایی حاضر که حاصل چهار
سال تالش مداوم است ،با مبنا قرار دادن قانون جاای  1355و با رعایت موازین شرعی و اسناد بینالمللی ،از قوانین
کشورهای مالای ،فرانسه ،ایران ،مصر ،ترکیه ،مالدیو و نیا قانون جاای نمونهی کشورهای پس از جنگ ( Model
 )code for post-conflict criminal justiceاستفاده شده است .برای تفصیل بیشتر ر.ک :معرفی کود جاای
افغانستان ،هفتهنامه فجر ،سال نهم ،ش  ،409ص 2؛ و نیا مطلب منتشر شده با عنوان «کود جاایی افغانستان پس از
چهار سال تکمیل شد» منتشر شده در خبرگااری افغان ایرکا به نشانی:
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=59756
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قانون اساسی افغانستان در راستای اصل بنیادین رسمیت دین اسالم در کشزور بزه

قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفیِ شریعت اسالم مجازات میگردد» 1.با وجزود
این ،برخی از نویسندگان افغانستانی با تشزکیک در اسزتناد پزذیری منزابع شزرعی در
تعیین مجازات بیان داشتهاند «آیا در جرم شمردن عملی و مجازات کردن آن ،در حالی
که عمل مذکور در قوانین جرم شمرده نشده و مجازاتی برای آن در نظر گرفتزه نشزده
است ،میتوان به فقه مراجعه کرد یا نه؟ سؤالی است کزه قانونگزذار افغانسزتان پاسز

شناسایی اصل مذکور ،بعید به نظر میرسد که در تعیین جرم و مجازات بتوان به فقزه
مراجعه کرد» (عالمه .)59 :1393 ،دیدگاه مابور مصداق اجتهاد در مقابل نص است و
با وجود صراحت بند  2ماده  2قانون مجازات از یکسو ،و تصریح مکرر قانونگذار به
اشتراط اعمال تعایر در جرایم دارای مجازات منصوص شرعی به فقدان شرایم ثبوت
حد یا قصاص از سوی دیگر 2،تردیدی در ضرورت مراجعه به فقه اسالمی در قلمزرو
جرایم غیر تعایری باقی نمیماند ،از همین رو است که برخی حقوقدانان بر قانونگذار
کشورشان اشکال نمودهاند که چرا در این زمینه رأساً به تقنین بر اسزاس منزابع فقهزی
 .1گفتنی است تا جایی که تتبع نگارنده نشان می دهد تنها جرمی که مجازات منصوص شرعیِ آن در حقوق کیفری
موضوعهی افغانستان مستقیماً مورد تصریح قرار گرفته است مصرف مسکرات است .طبق ماده  44قانون مبارزه علیه
مسکرات و مواد مخدر و کنترل آن مصوب  1388هجری شمسی «شخصی که مرتکب نوشیدن مسکرات میگردد،
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مجازات ها و ت کید مکرر قانونگذار افغانستان در قزانون اساسزی و قزوانین عزادی بزر

مطابق مذهب احناف حد شرعی بر وی تطبیق میگردد .شرایم تطبیق حد شخصی که مرتکب نوشیدن مسکرات
میگردد ،مطابق مذهب احناف با شرایم و ترتیب ذیل حد شرعی به وی تطبیق میگردد .1 :نوشنده در حالت هذیان
بوده و بیشتر کالمش مختل شده باشد؛  .2در محضر قاضی با صراحت کامل اقرار نماید و یا دو نفر مرد عادل و یا
بیشتر شهادت بدهد؛  .3نوشندهی مسکر عاقل ،بالغ و مختار بوده و بفهمد که چیای را مینوشد شراب است؛ .4
قاضی بعد از به هوش آمدن نوشندهی مسکرات مرد را استاده و خانم را نشسته به  80تازیانه ،بدون سر و روی ،به
همهی بدن میزند؛  .5لباسهای اضافی و زمستانی محکومٌعلیه را دور میکند».
 .2به طور نمونه بند  2ماده  546کد مقرر میدارد «هر گاه در قتل عمد ،قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم
تکمیل شرایم ،ساقم یا متعذر شود ،مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل مجازات میگردد» .همچنین
بند  2ماده  636نیا اشعار داشته است « هر گاه در جرم تجاوز جنسی ،شرایم تطبیق جاای حد موجود نگردد ،یا به
علت شبهه و یا ی کی از اسباب دیگر حد ساقم گردد ،مرتکب مطابق احکام این فصل مجازات میگردد» .مشابه
چنین موضعی در مورد جرم زنا [بند  2ماده  ،] 643قذف [بند  2ماده  ،]673شرابخواری [ماده  ]684و سرقت [بند
 2ماده  ]699دیده میشود.
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روشنی به آن نداده است .اما با توجه بزه حاکمیزت اصزل قزانونی بزودن در جزرایم و

دست نمیزند ،ایشان بیان داشتهاند «واگذاری سرنوشت مردم در بخشی از جزرایم بزه
فقه حنفی ،که قابل فهم برای عمزوم مزردم و حتزی همگزی قضزات حزال و آینزدهی
افغانستان نیست ،خالی از ایراد به نظر نمیرسد .حق آن اسزت کزه قانونگزذار کزاهلی
نکند و با در نظرداشتِ تمامی منابع حقوق جنایی افغانستان ،که شریعت نیا ،در کنزار
موازین بینالمللای که افغانستان خود را به اجرای آنهزا ملزام کزرده (المؤمنزون عنزد
است ،در حدود و قصاص و دیات نیا ...به قانونگذاری اقدام کند» (صدر توحیدخانه،
.)80 :1394
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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 .2موقعیت فقه حنفی در حقوق کیفری کشورهای غیر حنفی مذهب
فقه حنفی در کشورهایی نیا که اکثریت جمعیتیِ آنها حنفی مزذهب نیسزتند ،آثزار
زیادی در قانونگذاری و رویه قضایی بر جای نهاده است .نظر بر محزدودیت نوشزتار
حاضر از جهت نمونه حقوق کیفری سودان و امارات متحده عربزی را مزورد مطالعزه
قرار میگیرد.
 .2،1سودان
در کشور مالکی مذهبِ سودان از دوران حکومت فُنج (سنار) ،پس از آنکه در سال
 1523میالدی به اسالم گرویدند ،احکام اسالمی اجرا میشد .از سزال  1821مزیالدی
سودان توسم محمدعلی پاشا ،والی آلبانیاییتبار منصوب عثمانی در مصر تصرف شد،
که از آثار دوره حاکمیت وی بین سالهای  1831تزا 1885مزیالدی ،تحزول چزرخش
نظام قضایی سودان از فقه مالکی به فقه حنفی است ،که امروزه نیا مشزهود اسزت .از
 1885تا  1899میالدی که حکومت مهدی در سودان شکل گرفت ،احکام اسالمی در
همهی دعاوی مدنی و کیفری مورد عمل قرار میگرفت تا اینکه در سال 1899میالدی
سودان مستعمره انگلیس شد که این امر تا 1956میالدی که سودان استقالل پیزدا کزرد
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شروطهم) ،از جملهی آن است ،همانگونه که در تعایرات ،قانون جاا تصزویب کزرده

ادامه داشت .در این دوره ابتدا قانون مجازاتی در سال  1899تصویب شد که به شکل
تدریجی در نقاط مختلف سودان به اجرا در آمد .قانون مابور در سال  1925با قزانون
دیگری که تغییرات نه چندان عمدهای با قانون سلف داشت جایگاین گردید .هزر دو
قانون مابور م خوذ از کد کیفری هند سزال  1860بودنزد 1.قزانون مجزازات  1925بزا
اصززالحات جایززی جززای خززود را بززه قززانون  1974داد .در سززال  1983در راسززتای

مسلمانان و غیر مسلمانان به طور یکسان اجرا میشد .قانون سال  1983به طور کامزل
همهی جرایم قابل مجازات را بیان ننموده بود .بند  3ماده  458مقرر داشته بود چنانچه
متهم به جهت شبهه به مجازات ثابت محکوم نشود ،دادگزاه بزه رغزم سزکوت قزانون
میتواند مجازاتی که مناسب تشخیص دهد را برای او تعیین نماید 3.این قانون در سال
 .1البته انطباق قانون سودان بر کد هندی به شکل کامل نبوده است .برای مطالعه در این زمینه ر.کMakki ( .
.)Medani, 2019: 13
گفتنی است رویه قضایی کشور بحرین نیا تا پیش از تصویب نخستین قانون کیفریشان در سال  ،1956بر اساس
قانون کیفری سودان که مبتنی بر مجموعه مقررات کیفری هند بود عمل میکرد .قانون سال  1956بحرین نیا بر
اساس همین قانون سودان که خاستگاه انگلیسی داشت تصویب گردید ( Albaharna, 1968: 15; oron, 1961:

.)457; Brown, 1997: 147
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حدود و قصاص نیا بود تصویب شد 2.این قزانون جزا در مزوارد خاصزی نسزبت بزه

اضافه مینماید قانون جاای مصوب  1960کویت در کنار الهام از قانون مصر و سوریه ،بر قانون  1956بحرین مبتنی
بود .توجیهنامهی قانون کویت دلیل این امر را در تشابه عادات و محیم دو کشور کویت و بحرین معرفی کرده است
(محمود مصطفی .) 17 :1970 ،البته امروزه قانون کیفری کویت مبتنی بر قانون عثمانی و بعضی از مصادر عربی
مدرن است که بازتاب دهندهی عناصری از کد فرانسه و کامنالی انگلیسی هستند (السید مرعی:2016 ،
.)International business publications, 2015: 39;34
 .2بعضی از نویسندگان با نقد قانون مجازات  1983بیان داشتهاند قانون مابور نتوانسته است یک نظام جامع را
ترسیم نماید بلکه تنها جهت اسالمیسازی آن در الحاق مقررات حدود و قصاص تبلور داشته است ،لذا قواعد عام
سابق را همچنان حف نموده است و تغییرات ناچیا ایجاد شده موجب پیچیدگی در آن گردید (نعیم-152 :2006 ،
.)153
 .3در همین راستا در سال  1985رهبر یک جنبش اسالمی که از روشی جایگاین در تفسیر قرآن دفاع مینمود ،به
اتهام ارتداد و به رغم عدم جرمانگ اری آن در قوانین مدون به اعدام محکوم شد .و همچنین محکومیتهای متعددی
به جهت وام همراه با بهره صادر شد که نصی قانونی خاصی در مورد آنها وجود نداشت (.)Peters, 2005: 165
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اسالمیسازی قوانین کیفری ،قانون مجازات جدید که برای نخستین بار متضمن احکام

 1991میالدی جایش را به قانون مجازاتی داد کزه تزاکنون در سزودان حاکمیزت دارد
(اسماعیل 1.)13 :2007 ،با وجزود آن کزه قزانون اساسزی سزودان مصزوب  2005بزر
رسمیت دین اسالم تصریح نکرده است ،اما در اصل پنجم شریعت و فقزه اسزالمی را
منبع قانونگذاری دانسته است ،بدون آنکه مذهب خاصی را معیار قزرار داده باشزد .در
قانون مجازات فعلی سودان نیا ،همانگونه که در پیوست توضیحی آن مزنعکس شزده
تبعیت شده و به آن محدود گردیده باشد (اسماعیل .)7 :2006 ،موضع آزادی گاینش
در بین مواضع فقهی در رویه قضایی نیا مشهود است.
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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در هر صورت فقه حنفی در مقررات کیفری سودان نقش بساایی ایفا نموده است.

2

به طور نمونه ماده  3قانون مجازات سودان شش جرم موجب حزد کزه شزامل شزرب
خمر ،ارتداد ،زنا ،قذف ،محاربه و سرقت است را احصاء نموده اسزت ،و بزر خزالف
دیدگاه مالکیه و ملهم از نظر حنفیه ،بغی را در زمره تعایرات محسزوب نمزوده اسزت
(اسماعیل .)32 :2006 ،در مورد اثبات باه لواط قانون اثبات مصوب  1994در ماده 63
دو شاهد را کافی میداند ،قولی که همسو با فقزه حنفزی و بزر خزالف موضزع سزایر
مذاهب می باشد که اثبات این جرم را هماننزد زنزا بزا چهزار شزاهد ممکزن میداننزد
(شیبانی .)256/2 :2012 ،نمونه دیگر از ت ثیرپذیریِ مقزررات کیفزری سزودان از آرای
فقهای حنفی ناظر بر نصاب موضوع حد سرقت اسزت کزه حسزب مزاده  170قزانون
مجازات به میاان یک دینار معادل  4/25گرم طال دانسته شزده اسزت 3.مثزال دیگزر از
الهام قانونگذار سودانی از فقه حنفی مربوط به سرقت میان محارم است؛ مس لهای کزه
از نظر فقهای مذاهب اسالمی موجب حد است مگر در جایی که سرقت از مال فرزند
 .1برخی از نویسندگان اظهار داشتهاند قانون جدید به رغم برخی تغییرات مانند افاودن جرم ارتداد به جرایم
موجب حد و ال  ،بر همان فلسفهی قانون مصوب  1983مبتنی است (.)Makki Medani, 2019: 6
 .2سابقهی اجرای آرای فقه حنفی در محاکم سودان پیشینهی دیرین دارد به گونهای که در گذشته در فقدان نصوص
و مقررات آرای حنفیه مالک عکل در دادگاهها بوده است (حسین.)138/2 :2013 ،
 .3در ماده  54قانون کیفری شرعی برونئی نیا یک دینار معادل  4/25گرم طال معادلسنجی شده است ( Ayus,
.)2019: 16
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است ،مقررات بر فقه اسالمی مبتنی شده است ،بدون آنکه از مواضع مزذهب خاصزی

باشد (شیبانی ،)278/2 :2012 ،اما حنفیه (عینی )34/7 :2000 ،و در راسزتای آن مزاده
 172قانون مجازات سودان حدی را در این زمینه به طور مطلق نپذیرفتهاند.
در ماده  129قانون نیا سه نوع قتل عمد ،شبه عمد و خطا تصویر گردیده است؛ با
وجود این در ماده  43قسم چهارمی با عنوان جنایت به تسبیب به آن اضافه شده است
که همانطور که سابقاً مذکور افتاد همسو با قول فقهای حنفیه اسزت .مزاده  31قزانون

خواهد بود .ماده  131قانون مباشری که اکراه به ارتکاب قتل شده است را در راسزتای
موضع فقه حنفی قابل قصاص ندانسته و قتل را شبه عمد و مستوجب تعایزر دانسزته
است .در مورد قصاص بینی حنفیه معتقدند چنانچه جنایت عمدی بر صزرف نرمزهی
بینی وارد شود و تمام آن را از بین ببرد ،قصاص ثابت است اما اگزر جنایزت از نرمزه
تجاوز و تیغ بینی را نیا در بر بگیرد به جهت عدم امکان قصاص در استخوان قصاص
منتفی است (کاشانی ،)422/10 :2002 ،قولی که در جدول شماره یک پیوست قزانون
مجازات سودان پذ یرفته شده است .این در حالی است که شزافعیه و حنابلزه بزر ایزن
عقیدهاند که جنایت حتی اگر منجر به قطع تمام نرمه نشود مستوجب قصزاص اسزت
(رملی283/7 :2003 ،؛ ابن مفلح مقدسی .)393/9 :2003 ،در این مورد به زعم مالکیه
حتی اگر جنایت استخوان بینی را در بر گیرد به ثبوت قصاص نظزر دادهانزد (زحیلزی،
 .)337/6 :1985از دیگر اقوال حنفیه ثبوت دیه کامل در کندن تمام پوست بدن اسزت
(عوده ،بیتا ،)266/2 :که مقنن سودانی مطابق جدول دیات الحاقی قانون مجزازات آن
را مستوجب دیه مقدر نشناخته و لذا در آن ارش ثابت است .این در شرایطی است که
فقهای شافعی و مالکی پوست را به عنوان عضو فرد در بدن نگریسته و به دیزه کامزل
فتوا دادهاند (رملی332/7 :2003 ،؛ غریانی.)539/4 :2002 ،
در هر صورت نمونههای اقتباس مقررات کیفری موضوعهی سودان از فقه حنفی و
فاصله گرفتن از موازین مالکی به عنوان مذهب اکثریت مردم این کشور به حدی است
که اشاره به همهی آن موارد از حوصلهی این نوشتار خارج است .عزالوه بزر جایگزاه
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مسقطات قصاص ذکر ننموده لذا مسلمان به جهت قتل غیزر مسزلمان قابزل قصزاص
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مجازات سودان همسو با قول حنفیه عدم کفائت دینی جانی و مجنیعلیه را در عزداد

فقه حنفی در حقوق موضوعهی سودان ،رویه قضایی محاکم کیفری این کشور نیزا در
تصمیمگیریهای خود به شدت از آرای این مکتب فقهی تز ثیر پذیرفتهانزد .بزه طزور
نمونه در رأی دیوان عالی در پرونده حکومت بزه طرفیزت [ب.ع ].در سزال  1988در
پذیرش گواهی اهل ذمه علیه همکیش خود به قول حنفیه توجه شده است ،چه این که
فقهای حنفی بر خالف سایر مذاهب چنزین شزهادتی را مسزموع میداننزد (حسزونه،
م ک - 1984 / 80 /مکرر/حدی ]21/1984/شخصی که به سزرقت مزتهم شزده و در
جریان رسیدگی به ارتکاب زنا نیا اقرار نموده بود و مدعی شده بود مقداری از امزوال
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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مسروق را به زانیه داده بود به جهت زنای محصنه به اعدام محکوم و متهمزه نیزا کزه
منکر زنا شده بود را تبرئه نمود .متعاقباً متهم با تکذیب زنا در الیحه استیناف نسبت به
حکم در دیوان عالی اعتراض مینماید که ایزن محکمزه در حکزم [1984/5/23م] بزا
استناد به آرای حنفیه تکذیب زنا از سوی طرف مقابل و انکار بعزدی مزتهم را مسزقم
حد داسته و حکم به حد را نقض و متهم را به هشتاد ضربه شالق تعایری و یک سال
حبس محکوم مینماید ،در بخشی از این رأی آمده است «أن األمام أباحنیفزه قزال :إذا
أقر أحداهما بالانا و کذبه اآلخر ،سقم الحد و أنه إذا سقم الحزد وجزب التعایزر؛ ...و
على کل فإنه مؤاخذ بإقراره ،و کان یجب حزده ،و لکزن إلنکزاره اإلقزرار مزن خزالل
عریضه االستئناف و لتکذیب الطرف اآلخر له ،فإنه یسقم عنه الحد و یجب تعایزره».

1

در پرونده دیگری علیه امین سعید ام دبکه به شماره [م ع/ف ج1406/31/هز] متهمین
به جهت ارتکاب سرقت به حد قطع دست محکوم شده بودند ،با وجزود ایزن دیزوان
عالی سودان به استناد آرای حنفیه مبنی بر ضرورت حضور مالباخته در جلسه دادرسی
به جهت فقدان شرط مابور حکم به حد را نقض و به جزایگاینی تعایزر نظزر داد .در
فرازی این رأی آمده بود «إن أباحنیفه و من شارکه الرأی فی اشتراط حضور المسروق

 .1جهت دیدن مفاد رأی مابور و آرای بعدی دیوان عالی سودان بنگرید به:
http://main.sj.gov.sd/ar/content/book/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85.
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 .)75-74 :1420در پرونده حکومت سودان علیه محمد محمود طاهر به شماره [م ع/

منه للمحکمه لإلدالء بإفادته اتخذوا مزن عزدم حضزوره شزبهه أن یکزون المزال غیزر
مسروق ،أو أن للسارق حقاً فیه ،أو انه سرق غیر حرز ،أو أن المتهم أذن له فی الدخول
الحرز ،و ب نه الظاهر أن من فی یده شئ فهو یفترض ب نه ملکه فزإن أقزر بزه لغیزره لزم
یحکم باوال ملکه حتى یصدقه المقر له و الغائب یجوز أن یصدقه و یجزوز أن یکذبزه
فاحتمال التکذیب شبهه تدرأ الحد عن السارق؛ ....ففی القضزیه التزی بزین أیزدینا فزإن

المخاصمه التی تدرأ الحد عنهما و من ثم نعدل جریمزه السزرقه الحدیزه إلزی جریمزه
السرقه غیزر الحدیزه تحزت المزاده  )1( 322مقزروءه مزع المزاده  )2(320مزن قزانون
العقوبات».
 .2،2امارات متحده عربی
قانون اساسی امارات متحده مصوب  1971در اصل هفتم صریحاً آیین مبین اسزالم
را به عنوان دین رسمی کشور و منبع اصلی تقنین اعالم نموده است .فراز اخیر داللت
بر آن دارد در کنار احکام اسالمی به عنوان مصدر اصلی ،از دیگر منزابع نیزا میتزوان
برای تقنین و همچنین قضا بهره گرفت .به همین جهت اغلب قزوانین کشزور امزارات
متحده عربی خاستگاههای مختلطی دارند که شامل منابع اسالمی و حقوق نوشزته ،بزه
ویژه مقررات مصر است ( 1.)Kamali, 2019: 335با وجود این نظر بر منبزع اصزلی
بودن اسالم ،حکومت امزارات گامهزای متعزددی بزرای پیادهسزازی احکزام شزریعت
برداشت .نقطهی آغاز آن ارجاع دعاوی مدنی به دادگاههای شرعی بزود .در ادامزه بزه
موجب دستور شماره  75/1376در سال  1975رسزیدگی بزه پرونزده زنزا بزه محزاکم
شرعی ارجاع شد .در سال  1977به موجب دستور  642/3/2نیا دعاوی قتل ،زنای بزه
عنف و سرقت به این دادگاهها تفویض شد (عوا .)48 :2006 ،تا این که در سال 1987
 .1در طول دههی  1980رویه قضایی امارات مبتنی بر تلفیق مدلهای اسالمی ،آنگلوساکسون و نوشته (اروپایی) بود
(.)Nalla, 2010: 379
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المواطنه بثینه حاج عثمان تملک حزق المخاصزمه ،کمزا أسزلفنا ،و لکنهزا لزم تحضزر

قانون مجازات فدرال در این کشور تصزویب شزد .مزاده  1ایزن قزانون بزر حاکمیزت
مقررات اسالمی بر جرایم موجب حد ،قصاص و دیه 1ت کید نمزود و قلمزروی قزانون
مجازات موصوف و سایر مقررات موضوعه را به تعایرات محدود نمود .ماده  66نیزا
حکم به تعایرات را در صورتی تجزویا نمزوده اسزت کزه شزرایم شزرعی حکزم بزه
مجازاتهای حد ،قصاص و دیه منتفی باشد .این ضابطه در مواد متعدد پیرامون جرایم
تمامیت جسمانی مندرج در قانون را منوط به عدم استیفای قصاص دانسته و تصزریح
نموده است که ایزن مجازاتهزا مزانع حزق بزر دیزه نیسزتند 2.مزاده  371عزدم تز ثیر
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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مجازاتهای قانونی را بر حد قذف مورد اشاره قرار داده است .ماده  381تعایزر بیزان
شده در قانون جهت جرم سرقت را منصرف از موارد اجرای حد دانسته است .ماده 1
قانون آیین دادرسی کیفزری امزارات نیزا موضزع قزانون مجزازات از جهزت جایگزاه
مجازاتهای منصوص شرعی را در حوزهی شکلی انعکاس داده و بیان نمزوده اسزت
احکام این قانون ناظر بر جرایم تعایری است و اجرای آنها نسبت به جزرایم موجزب
حد ،قصاص و دیه مشروط به عدم تعارض با احکام شریعت اسالمی است.
مطابق ماده  1قانون شماره ( )3پیرامون صالحیت محاکم شرعی مصوب  1996جا
در موارد مشمول صالحیت دیوان عالی امارات ،جرایم موجب حد ،قصاص ،دیه و نیا
جرایم مرتبم با آنها در صالحیت دادگاههای شرعی است .وفق ماده  2ایزن قزانون در
مورد جرایم مابور حد یا تعایر مطابق احکام اسالمی تعیین میشزود کزه البتزه میزاان
تعایر باید از حد کمتر باشد .جرایم حدود نیا شامل هفزت جزرم زنزا ،قزذف ،شزرب
خمر ،سرقت ،محاربه ،ارتداد و بغی است 3.الزم به ذکر است در کشور امارات متحده،
 .1مطابق قانون تعیین مقدار دیه شرعی مقتولین غیرعمدی مصوب  1991با تعدیلی که در سال  2003در آن صورت
گرفت ،مقدار دیه دویست هاار درهم است (حامد ربیع الظاهری.)37 :2013 ،
 .2بند  3ماده  332نیا مشعر به این معنا است.
 .3بنا بر گاارشها بین سالهای  2007و  2014تعداد زیادی به صد ضربه شالق محکوم شدهاند .در سال  2015یک
مهاجر در ابوظبی به جهت مصرف الکل و تجاوز به یک دختربچه به هشتاد ضربه شالق و ده سال حبس محکوم
شده است .مسلمانان زیادی به خاطر مصرف مسکرات به هشتاد ضربه تازیانه محکومیت یافتهاند .در اکتبر 2013
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گوناگون بازتاب داشته است .در این راستا مزاده  331قزانون کیفرهزای جزرایم علیزه

وجود قانون مجازات فدرال مانعی برای اعتبار قوانین کیفری محلی از سوی امارتهزا
نشده است .با وجود این قوانین کیفری امارتها در صورتی که با قانون کیفری فدرال
تعارض نداشته باشند قابل اجرا هستند .عالوه بر آن اگر هر کدام از قوانین فزدرال یزا
محلی با شریعت اسالمی ناسازگار باشند ،دیوان عالی مکلف به اولویتدهی به احکام
شرعی است.

1

است ،و اختیار موضع فقهی از سوی قضات نیا به تشخیص ایشان واگذار شده است.
با وجود این نظامهای قضایی برخی از امارتهزا مزذهب معینزی را رسزمیت دادهانزد
( .)Kamali, 2019: 335; Dubber and Hörnle, 2014: 264در قلمزروی مزدنی
ماده  1قانون معامالت مدنی  1985در موارد سکوت قانونی مواضزع فقهزی مالکیزه و
حنبلیه را مالک قزرار داده و در سزکوت آنهزا آرای موافزق مصزلحت از یکزی از دو
مذهب شافعی و حنفی را مناط عمل دانسته است .اما در عرصهی دعاوی کیفری نص
صریحی در این زمینه وجود ندارد ،با وجود این جا در مورد امارت رأسالخیمزه کزه
مطابق فقه حنبلی ،همانند عربستان ،عمل میشود ،در سایر امارتها بر حسب مزذهب
مالکی حکم صادر مینمایند (عوا.)48 :2006 ،

2

یک خدمتکار فیلیپینی به جهت بارداری از طریق نامشروع به صد ضربه شالق محکوم شده است .در ماه میسال
 2014خدمتکاری آسیایی در ابوظبی به رجم محکومیت یافت .گاارشها حکایت از آن دارد که بین سالهای 2009
تا  2013چندین نفر به مجازات مرگ از طریق سنگسار محکوم شدهاند (.)Kamali, 2019: 336
 .1مطابق ماده  75از قانون شماره ( )10در خصوص دیوان عالی امارات متحده مصوب « 1973تطبق المحکمه العلیا
احکام الشریعه االسالمیه والقوانین االتحادیه وغیرها من القوانین المعمول بها فى االمارات االعضاء فى االتحاد المتفقه
مع احکام الشریعه االسالمیه کما تطبق ما ال یتعارض مع احکام تلک الشریعه من قواعد العرف ومبادیء القانون
الطبیعی والقانون المقارن»؛ در:
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?ItemKey=74&CalledFr
om=3&SourceType=1&LawKey=225
 .2در بعضی از مصادر بیان شده است در موارد سکوت قانونی در دو امارت ابوظبی و دبی بر اساس مذهب مالکی
عمل شده ،ولی در امارتهای رأس الخیمه ،شارقه ،عجمان و فجیره غالباً فقه حنبلی مورد استناد قرار میگیرد؛ اما
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در مورد مذهب فقهی معیار در رویه قضایی دادگاههای اماراتی باید گفزت مبزادی

با وجود رویه پیشگفته در موارد متعددی از این قاعده در عرصزه جاایزی عزدول
میشود و در این حوزه فقه حنفی در دادگاههای این کشور مزالک صزدور رأی قزرار
میگیرد .این در شرایطی است که مذهب حنفیه بر خالف سه مذهب دیگر اهل تسنن
در جامعهی امارات پیرو نزدارد (نزامق حسزین1434 ،ق .)393 :دیزوان عزالی امزارت
ابوظبی هر چند به تواتر بر ضرورت تطبیق آرای ناظر بر جرایم موجب حد ،قصزاص
قتل غیر مسلمان ،بر خالف فقه مالکی و مستند به مواضع فقهزی حنفیزه ،بزه قصزاص
محکوم نموده است .چنین رویهای در مورد دیوان عزالی فزدرال امزارات متحزده نیزا
مطالعه موردی :افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی |
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صادق است؛ به عنوان مثال این مرجع قضایی در پرونزدهای در سزال  2009بزه رغزم
اجرای قسامه از سوی اولیای دم ،بر خالف نظر مالکیزه ،و موافزق بزا دیزدگاه فقهزای
حنفی به جای قصاص ،بر دیه حکم نمود (سلیمان .)12-14 :2015 ،یا در مورد دیگر
در سال  1994وفق نظر حنفیه به برابری دیه مسلمان با غیر مسلمان رأی داد .ایزن در
حالی است که دیوان عالی امارات در اغلب موارد همسو با مذهب مالکیه اصزدار رأی
مینماید (حامد ربیع الظاهری.)38 :2013 ،
نتیجه
به رغم اینکه تتبع در نظامهای حقوقی کشورهای اسالمی نشان از آن دارد کزه در
قلمروی کیفری عمدتاً مبتنی بر اصول و مقررات کشورهای غیر اسالمی هستند ،لکزن
در برخی از این کشورها فقه اسالمی مورد اقتباس و استناد قرار گرفته اسزت .در ایزن
میان حنفیه در زمرهی یکی از مذاهب ت ثیرگذار در این عرصه است که آثار آن در سه
کشور افغانستان ،سودان و امارات متحده عربی در این نوشتار مورد مطالعه قرار گرفته
است.

در مقام تفسیر قانون چون بسیاری از مقررات امارات متخذ از فقه حنفی است لذا محاکم امارتهای مختلف به
مصادر فقهی این مذهب تمسک میکنند (نامق حسین1434 ،ق 394 :و .)392
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و دیه با فقه مالکی ت کید نموده است اما در برخی دعاوی قاتل مسلمان را بزه جهزت

در کشور حنفی مذهب افغانستان قانونگذار در وضع قوانین کیفری چندان مت ثر از
فقه حنفی نبوده است .در این راستا در مزاده  1قزانون جزاای  1355و مزاده  2قزانون
جاای  1395به تدوین مجازات منصوص شرعی در قانون اقبالی نشان نداده و آنها را
به فقه اسالمی احاله داد .حسب مقررات مابور دادگاهها میبایست به تعیین مجزازات
بر اساس فقه حنفی بپردازند ،اعم از آن که طرفین دعوا حنفی باشند یا خیر ،موضوعی

اتخاذ شده است .در سودان به قانونگذاری کیفری بر اساس منابع فقهی رو آورده شده
ولی در امارات متحده عربی همانند افغانستان در زمینه احکام کیفری منصوص شرعی
به تقنین مبادرت نشده و دادگاهها را به عمل بر طبق فقه اسالمی رهنمون گشتهاند .در
مقررات کیفری سودان به رغم آنکه کشوری مالکی مذهب میباشد ،به طرز مشهودی
ملهم از مواضع فقه حنفی میباشند که بزه جزرأت میتزوان گفزت مزذهب مابزور در
مقایسه با مذاهب شافعی و حنبلی بیشترین ت ثیر را در قوانین موضوعه جاایزی داشزته
است .در کشور امارات نیا هر چند فقه مالکی و حنبلی حسب مورد در امارتهای آن
معیار اصلیِ در تصمیمگیری میباشند ولی بررسی سوابق رویه قضایی نشان از آن دارد
که در موارد متعدد فقه حنفی از سوی دادگاهها مورد استناد قرار میگیرد ،در حالی که
در جامعه اماراتی مذهب مابور پیروان چندانی ندارد.
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که با انتقاد حقوقدانان این کشور روبرو شده است.
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