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 . در محيط ورد تايپ يا با خط كامالً خوانا نوشته شود مقاله .1

 . نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 صفحه و بيشتر از 10 ارسالي كمتر از  مقاله .2

 شود اصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در مجله فرستاده .3

 .نه كپي آن

اي  چكيده بايد به گونه. مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد .4

 .نوشته شود كه محتواي مقاله را به اختصار بيان كند

و واژگان كليدي بين سه تا هفت واژه )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مقاله  .5

 .در اول مقاله آورده شود

 :شود حات و ارجاع به منابع در پايان مقاله به قرار ذيل آورده توضي .6

نويسندگان، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ،          / نام و نام خانوادگي نويسنده: كتاب •

 .محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه

سال، / ام نشريه، دوره، ن»عنوان مقاله در داخل گيومه«نام و نام خانوادگي نويسنده، : مقاله •

 .تاريخ انتشار، شماره جلد و شماره صفحه

عنوان «، )از سايت(تاريخ دريافت مطلب  (نام و نام خانوادگي نويسنده، : سايت انترنتي •

 .، نام سايت انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور»مطلب در داخل گيومه

شده و تفاوتي حتا در صفحه   مورد استفاده  به منبعي اشاره شود كه قبالً معرفي هرگاه •

 .شود آورده ) Ibidيا در انگليسي (» همان«نداشته باشد، كلمه 

در انگليسي (» پيشين« صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه در صورتي كه •

op.cet ( شود و صفحه مورد استفاده آورده. 

فاده در نوشته در پايين صفحه آورده هاي خارجي و اصطالحات مورد است معادل التين نام .7

  .شود

 .هر گاه مقاله ارسالي ترجمه باشد، نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8

 را، همراه با نشاني دسترسي به وي، مثل اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي .9

  . را با مقاله بفرستد و غيرهشماره تلفن و يا آدرس ايميل

 .  آزاد است يرايش مقالهمجله در و .10

 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي .11

 . نشر شده باشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ارسالي نبايد مقاله .12
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   مقدمه
 ناپذير انكار  تلخ وواقعيت يك نيز آن ناگوار آثار و جنگ اما است هدف يك و آرزو يك صلح
 .است

 زمان دير از جنگ آالم و آثار كاهش يا و جلوگيري و جنگ كشيدن نظم به براي تالش
 دوستانه بشر الملل بين حقوق آمدن وجوده ب با ها تالش اين از بسياري امروزه است داشته وجود
 .است رسيده ثمر به

 ژنو چهارگانههاي  كنوانسيون در كه است قواعدي مجموعه دوستانه بشر الملل بين حقوق
 قربانيان از حمايت آن هدف ،است شده بيني پيش آن به الحاقي 1977هاي  پروتكل و 1949

  .لحانه استمس مخاصمات
 حقوق نظام در جايگاهي چنان از امروزه دوستانه بشر الملل بين حقوق مقررات و قواعد
 .شود مي محسوب جنگي جنايات آن فاحش نقض كه است ارخردبر الملل بين

 شرايطي هر در آنها رعايت كه ندا اي آمره قواعد دوستانه بشر حقوق كلي قواعد و اصول
 در جنگ انگيزه و علت ريشه،. باشد مجاز نمي اي بهانه هيچ به آنها از تخطي  بوده و الزامي
 بايد حمايت تحت افراد به نسبت تبعيض بدون و حال هر در و ندارد اثري اين قواعد رعايت
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اطالع از نقش و مكلفيت نهادهاي دولتي به  شناخت دقيق اين قواعد و آگاهي و. ددگر رعايت
رويج و موقع را در راستاي ت هاي مفيد، موثر و به كند تا گام كمك مي ويژه پارلمان به اين نهادها 

در اين نوشتار ضمن . المللي حقوق بشر دوستانه بردارند سازي هنجارهاي بين تضمين و نهادينه
الملل بشردوستانه نقش پارلمان در ترويج، توسعه و تضمين اين  توضيحاتي درباره حقوق بين
  .  گيرد حقوق مورد بررسي قرار مي

  نهدوستا بشر الملل بين حقوق درباره كلياتي: اول گفتار
 تعريف -1

الملل عمومي، و  هاي اصلي حقوق بين شاخه از يكي دوستانه بشر الملل بين حقوق: تعريف
مجموعه قواعد قراردادي و عرفي است كه به طور خاص به مشكالت انساني ناشي از مخاصمات 

و  ها  كارگيري روشه پردازد، هدف آن محدود كردن طرفين مخاصمات از لحاظ ب مسلحانه مي
  .باشد  جنگي و در عين حال حمايت از اشخاص و اموال در زمان جنگ ميادوات

الملل بشر دوستانه حقوق خاصي است كه پاسخگوي يك وضعيت  به عبارت ديگر حقوق بين
 بشر حقوق نافي جنگ نبودن مشروع يا و بودن مشروع. باشد خاص يعني مخاصمه مسلحانه مي

 كافي مسلحانه مخاصمه و جنگ وقوع صرف نآ اجراي براي كه يطور همان. نيست دوستانه
 بشر الملل بين حقوق هدف كه زيرا ندارد، وجود جنگ به اعتراف و قبول به لزومي و است

 ياري و حمايت و جنگ ابزار و ها  روش سازي محدود با ،جنگ از ناشي آالم كاهش دوستانه
 تنظيم است ها هدف اين به مربوط كه را جنگهاي  جنبه از دسته آن صرفاً و است آن قربانيان

 .كند مي

 جا همين از .شود  مياعمال مسلحانههاي  درگيري موقعيت در دوستانه بشر الملل بين حقوق
 مكمل بشر حقوق و دوستانه بشر الملل بين حقوق برد، پي بشر حقوق با آن رابطه به توان مي

 شمول دامنه و اعمال طشراي ولي ست اها انسان حقوق از حمايت صدد در دو هر و يكديگراند
ها  موقعيت همه در آن از برخي اقل حد يا بشر حقوق كه حالي در. اند متفاوت هم با قواعد اين
 جنگيهاي  موقعيت در فقط دوستانه بشر حقوق :كند  ميحمايت فرد از صلح و جنگ از اعم 

 سازي محدود طريق از) خاصهاي  گروه (جنگ قربانيان از حمايت آن از هدف و شود  مياعمال
 يا و خواهد نمي يا و نداشته شركت جنگ در كه است كساني از حمايت و جنگ ابزار و ها  روش
 1.نمايند شركت تواند نمي

 زيرا دارد الملل بين حقوق نظام در واالي جايگاه دوستانه بشر الملل بين حقوق اساسي قواعد
 دوستانه بشر حقوق معاهدات و است جنگيهاي  عرف تدوين حقيقت در قواعد اين بسياري از

 .ست اها عرف اين سازي شفاف و تبيين آنها نقش و دارند اعالمي جنبهدر اين موارد  

 حقوق آمره قواعد زمره از قواعد اين كه دهد  مينشان دوستانه بشر الملل بين قواعد بررسي
 گرفته قرار يشناساي و پذيرش مورد يالملل بين جامعه سوي از كه شود،  ميمحسوب الملل بين
 الملل بين حقوق در ديگري قاعده ايجاد با تنها و نيست مجاز آنها به نسبت تخلّفي گونه هيچ و
 . است پذير تغيير باشد آمره ماهيت داراي كه
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 حقوق نظام در جايگاهي چنان از امروزه دوستانه بشر الملل بين حقوق مقررات و قواعد
 از نكته اين. است شده محسوب جنگي جنايات نآ فاحش نقض كه است ارخرد بر الملل بين
 .است شده ذكر حمشربه طور  سابق يوگسالوي كيفري المللي بين ديوان اساسنامه در جمله

 معاهدات بر حاكم عمومي قواعد بر استثنايي دوستانه بشر معاهدات بر حاكم قواعد
 : مثال طور به آيد  ميحساب به المللي بين

 تعليق يمقابل حق طرف براي درگيري،  توسط يك طرفدوستانه بشر معاهدات اساسي نقض
 قابل افراد رضايت وجود با احت و. كند اين معاهدات را ايجاد  نمي اجراي بخشيدن خاتمه يا

 افراد اختيار و انتخاب به حقوقي چنين از اريخردبر و نبوده تعليق قابل حقوق اين ،حمايت
 با دوستانه بشر معاهدات فسخ براي ها  دولت تياراخ طور همين. است مطلق و نداشته بستگي

 امين دولت به اطالع از پس يكسال تا ماه شش عملي چنين .باشد  ميمواجههاي  محدوديت
 امكان تحقق شرط باشد جنگ حال در متعاهدين از يكي كه صورتي در  وشد خواهد موثر
 آن از ناشي دوستانه ربش مسايل كامل فصل و حل و جنگ يافتن پايان معاهدات، اين فسخ
  2.باشد مي

 دوستانه بشر الملل بين حقوق ابع و قلمرومن -2

 اعمال جنگ زمان  كه دراست عرفي و داديقرار منبع دو داراي دوستانه بشر حقوق
 : گردد مي

  دوستانه بشر حقوق عرفي منابع )الف

 اولين در را آن ريشه برخي كه است جنگيهاي  عرف همان دوستانه بشر حقوق عرفي منابع
 مقررات مجموعه يك ايجاد براي انسان اراده در آن جوهره دانند،  ميبشريهاي  تمدن

 تكرار. است ننظاميا غير به احترام لزوم و رزمندگان شرافتمندانه رفتار خصوص در راهبردي
 دوستانه بشر هاي عرف ايجاد سببكشورها  همه سوي از نيت حسن با ماتو رفتارهاي چنين
 از يكي امروزه. باشد  ميآن بودن الزامي به عمومي اعتقاد از ناشي كه هاي عرف ،گرديده
 اساس بر حقوق تقويت و ها  عرف اين شناخت واقع در دوستانه بشر الملل بين حقوق مشكالت

 قربانيان از حمايت براي مشخص قرارداد حتا به فرض نبود صورتهر در. باشد  ميآنها
 از كامل طور به افراد درگير، طرفين سوي از پذيرش عدم ورتص در يا مسلحانه، مخاصمات
 بشر اصول جزء كه حقوق، كلي اصول حمايت و پوشش تحت چون نيستند محروم حمايت
 .دنگير  ميقرار است، جمعي وجدان و دوستانه

 قراردادي منابع )ب

 :هستند تقسيم قابل بخش دو به بندي تقسيم يك در دوستانه بشر حقوق دادي قرار منابع

 ؛ و)الهه حقوق (اند متخاصمين رفتار كننده تنظيم كه مقرراتيـ 1

 ).ژنو حقوق (اند مسلحانه مخاصمات قربانيان حامي كه مقرراتيـ 2
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 الهه حقوق بررسي

 اعالميه ديگري و داخلي سطح در يكي قانون، دو تصويب مديون الهه حقوق تدوين
 صادر آمريكا داخلي جنگ جريان در 1863 در كه است » ليبر «قانوناولي . است المللي بين
 پترزبورگ سن اعالميهدومي  و است زميني جنگ خصوص در مفصلي قواعد حاوي  وشد
 كه كردند اعالم اعالميه اين كننده تصويبهاي  دولت ؛شد تصويب 1868 سال در  بهباشد مي
 ثيريات كه حيسال از استفاده و است دشمن نظامي نيروهاي تضعيف نظامي مشروع هدف تنها
 .است ممنوع و ضروري غير دارد دشمن بر اين از بيش

 سال در كنفرانس اين داد روي الهه صلح اول كنفرانس تشكيل با الهه حقوق اساسي تحول
 زميني جنگ مقررات انضمام به زميني جنگهاي  عرف و قوانين آن در و گرديد برگزار 1899
 تدوين صرف را خود تالش اهم و شد تشكيل 1907 در الهه صلح دوم كنفرانس ،شد تصويب
 3.كرد غنايم المللي بين دادگاه بيني پيش و دريايي جنگ قوانين

 نبردهاي  شيوه و جنگي وسايل از استفاده در نامحدودي حق ،متخاصمين الهه حقوق طبق
 ياننظام بين تفكيك بدون و حد از بيش آسيب كه تسليحاتي كارگيريه ب از ندا فمكل و ندارند

 .كنند اجتناب كند  ميوارد نظاميان غير و

 ژنو حقوق بررسي

 از مسلحانههاي  درگيري خالل در آنها رعايت كه دوستانه بشر حقوق قواعد بحش ترين عمده
 و 1949 مصوب ژنوهاي  كنوانسيون در مندرج قواعد است، ارخرد بر خاصي اهميت
 جهاني جنگ دو سابقه بدون تجربيات و آالم. باشد  مي1977 مصوب آن، الحاقيهاي  پروتكل
 در مقررات تدوين براي المللي بين جامعه كار دستور در جدي بسيارهاي  تالش كه شد باعث

 .بگيرد قرار مسلحانه مخاصمات قربانيان از حمايت راستاي

 حقوق كه بود1977 پروتكل دو و 1949 در ژنو كنوانسيون چهار انعقاد ها  تالش اين حاصل
 :از عبارتند ها  كنوانسيون اين دهد  ميكيلتش را ژنو

 ؛ مسلح نيروهاي بيماران و مجروحان وضعيت به مربوط كنوانسيونـ 1

 مسلح نيروهاي) گان شكسته كشتي (غريقان و مجروحان وضعيت به مربوط كنوانسيون ـ2
 ؛)دريا در(

 ؛ وجنگي اسراي وضعيت به مربوط كنوانسيونـ 3

 .نظاميان غير به مربوط كنوانسيونـ 4

 از حمايت مورد در »يك« شماره پروتكل عنوان تحت 1977هاي  پروتكل حال عين در
 قربانيان از حمايت عنوان تحت »دو« هشمار پروتكل و المللي بين مسلحانه مخاصمات قربانيان

 4.گرديد ملحق آنها به ژنوهاي  كنوانسيون تكميل هدف با نيز داخلي، مسلحانه مخاصمات

 رزمندگان شامل تنها نه ها  حمايت اين داد توسعه را حمايت مقررات 1977هاي  پروتكل
 نظاميان غير و نظاميان بين تفكيك بردن بين از با پروتكل بلكه گرديد  ميبخش زاديآ

 .آورد وجوده ب قربانيان همه براي را حمايتي مكانيزم
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هاي  موافقتنامه ياجرا زمان شمول، دامنه باره در مشترك مقررات حاوي ژنوهاي  كنوانسيون
 و حل سرخ، صليب المللي بين كميته حامي،هاي  دولت نظارت متخاصمين، فيمابين خاص
 .باشد مي... و جرايم سركوب ياجرا و تفسير از ناشي اختالفات فصل

 بشر المللي بين حقوق اساسي و بنيادين قاعده دو ژنوهاي  كنوانسيون مشترك مقررات در
 :از عبارتند كه تاس شده اعالم دوستانه

ودوستانه بشر حقوق بودن نظر صرف قابل غير و انتقال قابل غيرـ 1  ؛ 

 .جويانه تالفيهاي  اقدام ممنوعيتـ 2

 اهميت حايز لهامس اين دليل همين به است جنگ قربانيان از حمايت ژنو حقوق هدف
 از يدنكش دست براي فشار از است ممكن كه آنجا تا حمايت تحت اشخاص كه است بوده
 از اعم حالتي هيچ در اشخاص اين كه است شده مقرر ؛ بدين منظورباشند دوره ب خود حقوق
 1977هاي  پروتكل و 1949هاي  كنوانسيون در خود شده بيني پيش حقوق از كلي و ييجز
: از عبارتند عمده طور به دارند قرار حمايت تحت كه اشخاصي. بردارند دست توانند نمي

هاي  زمين سر ساكنان مذهبي، و بهداري پرسنل جنگي، اسراي غريقان، ان،مجروح بيماران،
 5.است جريان در مخاصمه كه بخشي در ساكن خارجيان و اشغالي،

 حاوي كه سيساتيات و زيست محيط فرهنگي، و نظامي غير اموال نبايستي حال عين در
 موضوع يا و نظامي حمله ردمو اتمي راكتورهاي و سدها مانند باشد  ميخطرناكهاي  قدرت
 .شوند واقع جويانه تالفي اقدامات

 قربانيان كه است حقوقي كليه شامل باشند،  ميكردن نظر صرف و انتقال قابل غير كه ياصول
 جمله آن از كه باشند  ميدارا ها  پروتكل و ها  كنوانسيون اين اساس بر مسلحانه مخاصمات

 عدم حق خود، حيات براي ضروري و نياز مورد وسايل از اريخردبر حق حيات، حق به توان مي
 بر پزشكي هاي آزمايش اجراي امكان عدم و سالمت از اريخردبر حق شكنجه، جمله از تعرض
 .نمود اشاره جويانه تالفيهاي  اقدام موضوع نگرفتن قرار حق و آنان روي

 دوستانه بشر حقوق اجراي قلمرو و حمايتيهاي  مكانيزم -3

 دوستانه بشر حقوق حمايتيهاي  مكانيزم -3-1

 كمك و احترام حمايت، پايه سه بر 1977هاي  پروتكل و ژنو 1949 چهارگانههاي  كنوانسيون
 .است استوار

 آثار مقابل در آنها و شود مينات افراد امنيت كه كند  ميايجاب حمايت: حمايت )الف
 .شوند حفاظت آنها به متعلق اموال همچنين و مسلحانه مخاصمات

ه است ممكن كه اعمالي مقابل در مسلحانه مخاصمات قربانيان: حتراما )ب  و حيثيت ب
 ونومص بار خشونت اعمال و عنف به تجاوز شكنجه، مانند سازد وارد لطمه آنها كرامت
 .شوند داشته نگه
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 درمان مورد تبعيض بدون بيماران مجروحان، كليه كه ست امعنا اين به هم كمك: كمك )ج
هاي  كمك از بتوانند ،دارند كمكي گونه هر به نياز كه قربانياني كليه مچنينه و بشوند واقع
 .گردند مند بهره الزم

 مردم و جنگي اسراي غريقان، بيماران، مجروحان، دوستانه، بشر الملل بين حقوق اساس بر
 6.گردند ارخردبر كمك و احترام حمايت، ين ااز توانند  مينظامي غير

 مخاصمات قربانيان از حمايت و كمك احترام،هاي  مكانيزم با ستانهدو بشر الملل بين حقوق
بنابراين قلمرو اجراي حقوق  كند،  ميصيانت جنگ، از ناشي آثار مقابل در آنان را مسلحانه،

 كه ست اناي زمينه اين در ذكر قابل نكته .بشردوستانه وجود مخاصمات مسلحانه است
 زماني لهامس ،كند نمي تعريف دقيق طور به را نهمسلحا مخاصمات 1949 ژنوهاي  كنوانسيون

 ميان مخاصمه دولتي نهادهاي رفتن بين از و دولت يك فروپاشي علت به كه شود  ميبغرنج
 مالحظه شود توجه مسايل اين به بيشتري دقت با اگر بنابراين. آيد وجوده ب مسلح نيروهاي

 مخاصمه كه باشد متفاوتي بسياري ها وضعيت از ناشي تواند  ميمسلحانه مخاصمه كه شود مي
 .است حاالت آن از يكي فقط ها  دولت فيمابين

 اين در را اجرا قابل حقوقي نظام دو واقعيات، اين به توجه با دوستانه، بشر الملل بين حقوق
 مسلحانه مخاصمات ديگري و است المللي بين مخاصمه يكي سازد،  ميتفكيك يكديگر از زمينه
 تنش يا و شورش عنوان به باشد نداشته را وصف اين كه ديگري درگيري نوع هر و. داخلي
   .كند  ميقلمداد داخلي

  دوستانه بشر الملل بين حقوق ياجرا قلمرو -3-2

 المللي بين مسلحانه مخاصمه )الف

 در شان مقررات كه دندار  مياعالم آن يك شماره پروتكل و ژنو چهارگانههاي  كنوانسيون
 از مخاصمه وجود اگر احت ؛شود  مياالجرا الزم دولت چند يا دو ميان مخاصمه بروز صورت
 و شود  ميتوجه عيني واقعيت به فرض اين در يعني .نگيرد قرار پذيرش مورد آنها از يكي سوي
 .ندارد متخاصمين سوي از جنگ پذيرش يا و اعالن اطالع، به نياز مسلحانه مخاصمه تحقق

 جنگ يعني المللي بين مسلحانه مخاصمات شامل ژنوهاي  نكنوانسيو اجراي قلمرو بنابراين
 ،ي ژنوها كنوانسيون به مضمن »يك« شماره پروتكل اما. باشد  ميدولت چند يا دو بين

هاي  رژيم و خارجي اشغال و استعمار سلطه ضد بر ها  خلق آن در كه  رااي مسلحانه مخاصمات
 الملل بين مخاصمات به  كنند  ميمبارزه خود سرنوشت تعيين حق اعمال راستاي در نژادپرست
 .سازد  ميملحق

 مطرح را المللي بين مسلحانه مخاصمات از موسعي مفهوم »يك« شماره پروتكل ترتيب بدين
 مبارزه در كههاي  خلق نماينده عنوان به ملي بخش آزاديهاي  حركت حالتي چنين در. كند مي
 رزمندگان يعني. گردد  ميمند بهره ها  مايتح و حقوق ينا از است خارجي استعمار و سلطه با
 مورد در ژنو سوم و دوم اول،هاي  كنوانسيون در شده بيني پيشهاي  حمايت از ها  جنبش اين
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 چهارم كنوانسيون كه يطور همان. كرد خواهد استفاده اسرا و غريقان و بيماران مجروحين،
 7.شود  مياعمال دقيقاً نظامي غير افراد درباره مورد اين در نيز

  مخاصمه مسلحانه  داخلي)ب

 و دولت يك منظم مسلح نيروهاي ميان درگيري از است عبارت داخلي مسلحانه مخاصمه
  .شورشي مسلح نيروهاي

ان تشكيل نظامي غير همرا  آن قربانيان غالب و بوده داخلي اغلب مسلحانه مخاصمه امروزه 
 حقوق از تر پيچيده بسيار تواند  مييداخل مخاصمات حقوق از ناشي حقوقي مسايل. دهد مي

 داخلي امور در مداخله عدم اصل فقط تنها نه كه زيرا باشد، المللي بين مسلحانه مخاصمات
 سبب لهامس اين باشد،  ميمطرح نيز اموال و اشخاص از حمايت بلكه گردد  ميمطرح كشورها
 پديده يك عنوان با داخلي مسلحانه مخاصمات ژنو چهارگانه كنوانسيون در كه است شده
 اين .است مودهن توجه امر اين به كنوانسيون چهار مشترك 3 ماده فقط و گردد لحاظ اي حاشيه
  .بين رفت از 1977 سال دو شماره پروتكل انعقاد با حدودي تا سرانجام خالها

  دوستانه بشر الملل بين حقوق اساسي قواعد -4
ه بينالمللي حقوق بشر دوستانه  بر اساس اسناد بين المللي  اصول اساسي حقوق بشر دوستان

 :عبارتند از

 اين بر: دندارن جنگ در مستقيم مشاركت كه كساني با تبعيض بدون و انساني رفتار) الف
 ندارند درگيري در مستقيم مشاركت كه كساني و كرده ترك را درگيري كه اشخاصي اساس
 هر در آنها. دنگير قرار راماحت مورد شان روحي و جسمي تماميت و حيات كه دارند حق

 رفتار انساني صورته ب تبعيضي گونه هيچ بدون آنها با و شده واقع احترام مورد بايد شرايطي
 .شود

 يا كشتن اساس اين بر :جنگ در شدگان دستگير كردن زخمي يا كشتن ممنوعيت) ب
 است دهدا پايان جنگ در خود مشاركت به يا و شده اسير جنگ در كه دشمني كردن زخمي
 .باشد  ميممنوع

 رزمندگان اصل، اين بنابر :شده دستگير نظاميان غير و نظاميان حفاظت و كمك احترام،) ج
 حيات، كه دارند حق هستند مخاصمه طرف يك اختيار در كه شده دستگير ننظاميا غير و

 مالاع كليه برابر در بايد و. شود واقع احترام مورد شان اعتقادات و شخصي حقوق حيثيت،
 كنند برقرار ارتباط شان خانوادهاي با دارند حق آنها و شوند حفاظت انهجوي انتقام و بار خشونت

 .كنند دريافت امداديهاي  كمك و

 نقل، و حمل پرسنل و سيساتات و آنان از حمايت و بيماران و مجروحان آوري جمع) د
 را آنها كه مخاصمه طرف  آن توسط بايد بيماران و مجروحان ،قاعده اين اساس بر... و پزشكي

 پرسنل، شامل همچنين حمايت اين گيرند قرار مراقبت مورد و شده آوري جمع دارد اختيار در
 احمر هالل يا سرخ صليب نشان. شود  ميهم پزشكي تجهيزات و نقل و حمل سيسات،ات



 

 

 

نه
ستا

دو
شر 

ق ب
قو

ن ح
مي

ض
و ت

ج 
وي
 تر

در
ن 
ما
ارل
ش پ

نق
  

  

11  
 

 حمايتي چنين عالمت ]است هاي داراي احترام اضافه شده  كه جديدا به نشانسرخ ياكريستال[
 .شود واقع احترام مورد بايد و است

 از اريخردبر حق فرد هر اساس اين بر :عادالنه دادرسي و قضايي تضمينات از اريخردبر )ه
 تلقي ولومس نشده مرتكب كه عملي خاطره ب نبايد كس هيچ دارد، را اساسي قضايي تضمينات

 و ظالمانه رفتارهاي يا نيبدهاي  مجازات روحي، و جسمي شكنجه مورد نبايد كس هيچ. شود
 .گيرد قرار بار خفت

هاي  طرف، اصل اين بنابر :جنگي ابزارهاي و ها  شيوه از استفاده در جنگ اطراف محدوديت) و

 جنگيهاي  روش و ها  شيوه انتخاب در نامحدودي حق ،آنها مسلح روهايين اعضاي و درگيري

 زايد رنج يا ضروري غير درد ورود اعثب كه جنگيهاي  روش يا ها  سالح از استفاده. ندارند

 .باشد  ميممنوع ،شود مي

 درگيريهاي  طرف ،اصل اين بنابر :نظامي غير اموال و نظاميان غير و نظاميان بين تفكيك) ز

 غير افراد و نظامي غير جمعيت ،شوند قايل تفكيك رزمندگان و نظامي غير جمعيت ميان بايد

  8.شود واقع حمله مورد نبايد ...و فرهنگي يبناها و نظامي غير مناطق و نظامي

 دوستانه بشر حقوق اساسي قواعد هدف  4-1

 توان  ميالملل بين  حقوقنظام در دوستانه بشر حقوق اساسي قواعد به كلي نگاه يك با
 : كرد خالصه ذيل امور در را قواعد اين اهداف

 صرفاً جنگ در هدف و شود كاسته جنگهاي  مصيبت و آالم از بايد امكان حد تا )الف

 .باشد دشمن جنگ حال در نظامي نيروي تضعيف

 انساني حقوق و حيثيت مسلحانه مخاصمات بروز حالت در جمله از حال همه در )ب

 با بايد جنگ اطراف مسلحانه مخاصمات بروز صورت در بنابراين شود حفظ ها  انسان

 ،جنگهاي  روش در ديتمحدو ،توان  ميرا محدوديت اين باشند مواجههاي  محدوديت

 كساني با رفتار در محدوديت و دشمن با سلوك در محدوديت ،جنگ ابزار كاربرد در ديتومحد

 كنند شركت جنگ در توانند نمي يا دنخواه نمي يا ندارند شركت جنگ در نحوي هر به كه

 .كرد خالصه

 :رسد  مينظر به ضروري نكته چند تذكر مورد اين در

 هر در شان رعايت كه ندا آمره قواعد دوستانه بشر حقوق كلي واعدق و اصول كه آن نخست

 و علت ريشه، كه، آن مود؛ نيست جايز اي بهانه هيچ به آنها از يبوده و تخط الزامي شرايطي

 افراد به نسبت تبعيض بدون و حال هر در و ندارد اثري مزبور مقررات رعايت در جنگ انگيزه

اين  المللي بين معاهدات و عرفي قواعد و اصول كه آن سوم؛ و گردد رعايت بايد حمايت تحت

 9.انشايي نه دارند اعالميهاي  جنبه حقوق
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  نقش پارلمان درترويج وتضمين حقوق بشردوستانه : گفتار دوم
باشد  و  سه نهاد اصلي  يك نظام حكومتي مي براساس اصل تفكيك قوا، قوه مقننه يكي از

اسي، جلوگيري از مطلق شدن قدرت سياسي، قانونگذاري كنترل و نظارت بر جريان قدرت سي
هاي عمراني، فرهنگي و اقتصادي و باالخره نظارت بر دستگاه اجرايي از وظايف  و تدوين برنامه
كشورها پارلمان نماد و مظهر  بسياري از در .شود  محسوب ميساالر مردمهاي  اين قوه در رژيم

ندگي از شهروندان وظيفه مهم سياستگذاري،  پارلمان به نماي.باشد اصلي اين قوه مي
عالوه بر اين پارلمان وظيفه . دهد  دستگاه حاكم را انجام ميعملكردقانونگذاري و نظارت بر

  .ها و تقاضاي شهروندان، به درون سيستم سياسي را دارد انعكاس خواست
خصي را هاي خاص و مش معموالً در حقوق اساسي كشورها براي پارلمان وظايف و صالحيت

ها ممكن است در قوانين اساسي كشورها  د، دامنه و حوزه اين وظايف و صالحيتنشمار برمي
هاي  صالحيت با توجه به قانون اساسي افغانستان مهمترين وظايف  و. متفاوت باشد مختلف و

  : عبارتند از) شوراي ملي(پارلمان  افغانستان 
مان قانونگذاري و تصويب لوايح دولت هاي اصلي پارل كارويژه از: وضع و تصويب قانون

يس يداند كه به توشيح ر  قانون را مصوبات شوراي ملي مي،قانون اساسي افغانستان. باشد مي
پارلمان همچنان كه صالحيت دارد لوايح دولت را پس از تصويب جنبه . باشد جمهور رسيده

 راهگشا را طرح و به تصويب هاي قانوني الزم و تواند طرح قانوني بخشد، با ابتكار خود هم مي
اين وظيفه، از وظايف دايمي و . شود قانونگذاري از وظايف مهم پارلمان محسوب مي. رساند

هاي كاري پارلمان را تحت  هميشگي پارلمان است كه بخش قابل توجهي از جلسات و برنامه
ي حقوقي و ها هاي مناسبي را براي چالش دهد پارلمان بايد تالش كند پاسخ پوشش قرار مي

 .قانوني بيابد و در اختيار مجريان امور قرار دهد

المللي از  تصويب يا عدم تصويب معاهدات بين: المللي   تصويب يا عدم تصويب معاهدات بين
قانون اساسي افغانستان، .  شود  پارلمان افغانستان محسوب ميهاي  و صالحيتديگر وظايف

از زمره    آن رابهللي و يا فسخ الحاق افغانستان الم هاي بين تصديق معاهدات رسمي، ميثاق
ر داشت ظضروري است نمايندگان پارلمان با درن .است هاي شوراي ملي قرار داده صالحيت
المللي  درك و دريافت صحيح از شرايط و مقتضيات بين مصالح كشور و و ها  ظرفيت منافع ملي،

  .برساندبه تصويب  هاي اين گونه معاهدات آنها را مكلفيت و
مسايل   وكند تا نمايندگان پارلمان با اسناد، ابزار يجاب ميا البته بايد توجه داشت كه اين امر

  .باشند  آشنايي داشته حقوق بشر دوستانهالمللي اي و بين هاي جهاني، منطقه مكانيسم و
ن هاي كلي كشور به اي سياستگذاريگذاري پارلمان بر گيري و تاثير سهم :سياستگذاري    

ه ضوابط و موازيني است ي در تعيين، تدوين و اراملت معنا است كه پارلمان بايد به نمايندگي از
 نقش موثري ،كه بر اساس آن مقتضيات كلي دولت، اعمال و مصالح جمعي ملت تامين شود

  .  باشد داشته
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 قوه وظايف اصلي پارلمان است اين امر از ابزارهاي اصلي كنترل نظارت يكي از: نظارت   
را در قوانين اساسي و  گردد كه تقريباً بسياري از كشورها آن مقننه بر قوه مجريه محسوب مي

نظارت درست و . اند بيني نموده عادي خود، در جهت حفظ حقوق مردم و مصالح ملي، پيش
دقيق، نمايندگان را قادر خواهد ساخت كه به رسالت خود در جهت تضمين حقوق ملت، 

قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان به . يم اعمال دولت عمل نمايندمصالح ملي و تنظ
پارلمان كشور صالحيت داده كه  اعمال وكاركردهاي حكومت را در مسايل و موضوعات داخلي 

وابي، تاسيسي و قضايي  جهاي استطالعي، است نظارت. نظارت نمايد بررسي و و خارجي، مطالعه،
  .ن اساسي افغانستان آنها را براي پارلمان  به رسميت شناخته استاند كه قانو هاي نظارتي گونه
سازي  اهميت نهادينه با درنظرداشت ضرورت و هاي پارلمان و صالحيت توجه به وظايف و با

 توان دريافت كه پارلمان و داخلي مي المللي حقوق بشردوستانه درسطح ملي و هنجارهاي بين
تضمين حقوق بشر  ارتقا و مهمي درترويج، وليت اصلي وونهادهاي دولتي مس ها و ارگان ديگر

اجرا وتضمين اين  تري در رسد قوه مجريه نقش مستقيم كه به نظر مي با آن. دوستانه دارند
  .توان ناديده گرفت نمي قضايه را نيز موثر قوه مقننه و نقش اساسي و حقوق دارد اما

 الحاق يك كشور به اسناد حقوق بشر كننده را در تعيين تواند نقش اساسي و پارلمان مي

المللي و ترويج هنجارهاي  بين  يتصويب قوانين منطبق با معيارها المللي، وضع و دوستانه بين

  . آنها ايفا نمايديطور نظارت برحسن اجرا همين اين حقوق و

ي حام حافظ و هاي مردم و خواسته مظهر اراده و هر نهاد ديگر ها بيش از از آنجا كه پارلمان
ه  را در راستاي منافع مردم ب مناسبيمقرراتي منافع آنها است اين نهاد  وظيفه دارد قوانين و

اين كار الزم است كه  .آالم جنگ  وضع و تصويب نمايد ويژه حمايت آنان در مقابل مصيبت و
هنگام  ترويج وگسترش آن بتوان در پيش از وقوع جنگ انجام گيرد تا با تعليم، در زمان صلح و
 .حقوق انساني مردم حمايت كرد از هاي جنگ را به حد اقل رسانده و مصيبت جنگ آالم و

 هنگام وقوع و در كننده، هاي حمايت مكانيسم بيني قوانين و مقررات  و پيش تصويب و

صيانت غير  قربانيان آن و هاي جنگ، حمايت از ها، نقش موثري دركاهش مصيبت جريان جنگ

  .ز غير نظامي داردمراك مناطق و نظاميان و

رسد بايد توجه داشت كه تنها  يابد و زمان بازسازي فرا مي كه مخاصمه پايان مي زماني

مورد قربانيان جنگ اعمال نگردد هرگز شاهد  عدالت در اگر بازسازي اقتصادي كافي نيست؛

القي اخ مقابل مردم تعهد سياسي و پارلمان در نمايندگان مردم در. صلح پايدار نخواهيم بود

 المللي و تضمين  حقوق بشر دوستانه بين تصويب قوانين الزم براي ترويج و  وضع وادارند تا ب

 ها و راه توانند با استفاده از پارلمان مي نمايندگان مردم در .ورزنداجراي عدالت تالش 

 توسعه و ترويج، را درشان  هاي خود نقش اساسي صالحيت هاي ذيل درچارچوب وظايف و روش

  :المللي حقوق بشر دوستانه ايفا نمايد ين معيارهاي بينتضم
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  المللي حقوق بشردوستانه معاهدات  بين تصويب عضويت كشور در  -1

الحاق دولت به  ازجمله افغانستان تصويب عضويت و بر اساس قانون اساسي بسياري كشورها 

ات حقوق بشر معاهد عضويت در .باشد هاي پارلمان مي المللي از صالحيت معاهدات بين

تضمين هنجارهاي حقوق بشر دوستانه  المللي نخستين گام  الزم براي ترويج و دوستانه  بين

توانند بررسي كنند كه آيا دولت   اين راستا نمايندگان مردم در پارلمان مي در. باشد مي

را   كه جواب منفي باشد داليل آنيصورت درو عضويت چنين معاهدات را كسب نموده ياخير؟ 

  گونهمتناسب را براي عضويت كشور در اين هاي الزم و راهكار ا وه راه جو نموده وو جست

 تواند ضمن توضيح خواستن از حكومت در در اين مرحله پارلمان مي. معاهدات پيدا نمايند

الحاق سريع به اين   روند امضا و نمودن شروع مورد داليل عدم عضويت، حكومت را در

  .معاهدات تشويق نمايد

باشد؛ پارلمان  كرده ولي براي تصويب آن اقدام نكرده مضاااي را  صورتي كه دولت معاهده در

به طور تشويق آن به سرعت بخشيدن  پروسه تصويب،   دولت و تواند، عالوه بر سوال از مي

  .را به تصويب رساند ه طرحي آنيحق قانونگذاري خود  با ارا  با استفاده ازمستقيم

سپتامبر  شصت ويكمين نشست خود دريكصد و المجالس در تحاديه بيندر اين رابطه ا

  : است  اعالم نموده1997

المللي مربوط به حقوق  كنون به اسناد بين پارلمان كشورهاي كه تا المجالس از شوراي بين«

الحاق به اين معاهدات كند تا اقداماتي را براي  است دعوت مي المللي در نيامده بشر دوستانه بين

هاي كه نسبت اين معاهدات  در  هاي دولت نمايندگان پارلمان ند وعالوه براين ازه عمل آورب

خواهد مشخص كنند كه آيا هنوز  اند مي هنگام تصويب آنها رزرو يا اعالميه تفسيري داشته

  10»چنين رزروهاي معتبر است يا خير؟

 ات نظارتي وتقنيني خود عالوه تواند با استفاده از اختيار بنابراين در اين مرحله پارلمان مي

المللي،  الحاق دولت به معاهدات مربوط به حقوق بشر دوستانه بين اطالع از وضعيت  امضا وبر 

شده توسط دولت  وكمك به دولت درتسريع تحقق چنين امري نسبت به رزروهاي درنظر گرفته

يا اعمال  ري ويالميه تفسورزند با  دادن اع معموال تالش مي ها  حكومت. اعمال نظر نمايد نيز

درچنين . آور محدود سازند تعهدات خود را نسبت به اجرا واعمال معاهدات تكليف رزروها،

يا مخالف اهداف  غير ضروري و تواند در صورتي كه چنين رزروها  را شرايطي پارلمان مي

اين امر . داعمال آنها جلوگيري نماي مخالف منافع مردم تشخيص دهد از تصويب و معاهده و يا

 نحوه الحاق و المللي، شرايط و  پارلمان با معاهدات بينيست كه اعضا االبته مستلزم آن

يا نداشتن رزرو  از داشتن  و رزروها  آشنا بوده  و كاركرد اعالميه تفسيري و عضويت، شرايط و

    .باشند اعالميه تفسيري توسط دولت نسبت اين معاهدات اطالع داشته و
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 ،المللي حقوق بشر دوستانه معيارهاي معاهدات بين نين داخلي منطبق با تصويب قوا-2

تواند انجام دهد، تصويب قوانين داخلي  كه پارلمان  در اين راستا مياست اقدامي ديگري 

ه و معيارهاي معاهدات بين منطبق با  در راستاي ترويج، اعمال و المللي حقوق بشر دوستان

المللي  به تنهايي كافي نبوده و چنين  حاق به يك معاهده بينست؛ زيرا ال ا آنهايتضمين اجرا

بنابراين مطالعه . حقوق داخلي اعمال نخواهند شد  دربه طور فوريمعاهداتي جز در موارد نادر 

هدف ترسيم يك چارچوب  تصويب قوانين جديد با تعديل الزم درآنها، طرح و قوانين موجود و

لي حقوق بشر دوستانه دومين كاري است كه پارلمان المل حقوقي متناسب بامعيارهاي بين

  :هاي  مهم واساسي پارلمان در اين مرحله عبارتند از نقش. تواند انجام دهد مي

  المللي در قوانين داخلي؛ تبيين، تعريف و درج موضوعات معاهدات بين

  جرم انگاري تخلف ونقض قواعد بشر دوستانه در قوانين داخلي؛

  تخلفات ونقض قواعد حقوق بشر دوستانه؛ مقابله با براي پيشگيري وتصويب قوانين الزم 

ترويج موازين  ها ومقامات مربوطه به خصوص مقامات نظامي به تعليم و مكلف سازي ارگان

   ونقض شديد قواعد حقوق بشر دوستانه؛ پيشگيري از تخلفات و حقوق بشر دوستانه و

 لي براي تعقيب، محاكمه ومجازات متخلفين وهاي الزم داخ مكانيسم ايجاد قواعد، قوانين و

  .جنايت عليه بشريت مرتكبين جرايم جنگي و ناقضين قواعد حقوق بشر دوستانه  و

 كه  ضرورت و اهميت داردهاي داخلي از آن جهت  مكانيسم  ايجاد چنين قواعد، قوانين و

ه اند ب نقض كردهالمللي را  ي كه حقوق بشر دوستانه بين و اشخاصمجازات افراد محاكمه و

مهمي براي پيشگيري از  اند ابزار مناسب و خصوص افرادي كه مرتكب جرايم جنگي شده

  .باشد جرايم بعدي مي

مجازات متخلفان  اهميت محاكمه و دهنده ضرورت و المللي كيفري نشان تشكيل ديوان بين

سابقه  تكليف  ر بيمرتكبان جرايم جنگي  و بيانگر ظهو ناقضان مقررات حقوق بشر دوستانه و و

اي براي  اين محكمه جزايي صالحيت گسترده. باشد اشخاص در اين زمينه مي و تعهد افراد و

البته  اين صالحيت  يك صالحيت تكميلي است؛ اين محكمه زماني . محاكمه اين افراد دارد

كمه يا نخواهند متهمين به جرايم جنگي را محا ها نتوانند و صالحيت خواهد داشت كه دولت

  .كنند

ن  مقررات حقوق ناقضا مجازات متخلفان و ست كه محاكمه و اقابل توجه آن نكته مهم و

وقوه مقننه . مرحله نخست به عهده محاكم ملي است تكبان جرايم جنگي دربشر دوستانه و مر

اشخاصي را به  اي تنظيم كند تا محاكم ملي بتوانند چنين افراد و بايد قوانين ملي را به گونه

تنها نسبت به  اصوال قوانين جزايي كشورها كه   با آن.محاكمه بكشانند اي ميز بازخواست وپ

گردد اما با توجه به  يا توسط اتباع آن كشور  اجرا مي آن سرزمين  و يافته در اعمال ارتكاب
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ها را  المللي دولت حقوق بشر دوستانه بينمعاهدات » اصل صالحيت جهاني«له و  ااهميت مس

اند بدون در نظر گرفتن تابعيت  شديدا نقض نموده سازد  افرادي كه  اين معاهدات را يمكلف م

  .  مجازات نمايد يا محل ارتكاب جرم، دستگير، محاكمه و آنها و

كشور ابزارهاي قانوني الزم آيا نمايندگان مجلس بايد اطمينان حاصل كنند كه بنابراين 

در  ويا خير؟ المللي در اختيار دارد  بشر دوستانه بينوكافي را براي مجازات  افراد ناقض حقوق 

 ابزاري مطابق و باشند كه آيا چنين قوانين و  بايد  توجه داشتهكه جواب مثبت باشدصورت 

هاي  مكانيسم يا نقص قوانين و باشد؟ در صورت نبود و المللي مي هاي بين منطبق با نورم

  براي تكميل آنها و وضع وتصويب قوانين الزم و را مناسبيراهكارهاي قانوني ها و  راه،موجود

تواند  ويژه بايد مشخص گردد كه كدام محكمه ميه در اين مرحله ب. جو كنندو متناسب جست

ه را محاكمه كند وچه نوع  مجازات هاي بايد براي مرتكبان آن  موارد نقض حقوق بشر دوستان

  .در نظر گرفته شود

  المللي حقوق بشر دوستانه  بين تشكيل نهاد پارلماني مربوط به -3

تواند يك  كميته پارلماني و يا حد اقل يك كميته  در صورت امكان نمايندگان مجلس مي

ارتباط به موضوعات حقوق بشر دوستانه عالقمندي نشان داده و  وجود آورد تا دره فرعي را ب

ر موضوعات مذكور   به عنوان ناظر داحت اقدامات پارلمان در اين زمينه را تحرك بخشيده و

متقابل در اين زمينه مفيد و ارتباط با مجالس ديگر كشورها و .كند عمل  استفاده از تجربيات 

به خصوص گروه پارلماني منحصر  در اقدامات  اقدامات نمايندگان مجلس و. خواهد بود موثر

نه توانند در موضوعات مرتبط  با حقوق بشر دوستا اين نمايندگان مي داخلي نمانده و

به طور  گردد  سهم گرفته و المللي مطرح مي سياسي بين مجامع حقوقي و المللي كه در بين

 در اين .المللي كمك كنند تنظيم  پيش نويس قواعد بين يا غير مستقيم درتهيه و مستقيم و

 نيز بر اين 1997وشصت ويكمين جلسه خود در سپتامبر المجالس دريكصد زمينه اتحاديه بين

المللي تحت  قرار دادن موضوعات مرتبط با حقوق بشردوستانه بين«: است  ورزيدهنكته تاكيد

اي خاص براي حقوق  نظارت يك كميته پارلماني و يا در صورت مقتضي تشكيل كميته

المللي بيانگر اهميتي است كه پارلمان به موضوعات حقوق بشر دوستانه  بشردوستانه بين

كه پارلمان اين موضوعات را به طور مستمر مورد توجه دهد وموجب خواهد شد  المللي مي بين

  11».قرار دهد

المللي، اتحاديه بين المجالس  توسعه حقوق بشر دوستانه بين يكي از مراكز مهم ترويج و

از  هاي كشورهاي مختلف تشكيل گرديده و پارلمان عنوان يك سازمان جهاني ازه است كه ب
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بايد تالش كنند  ها  نمايندگان پارلمان. ورزد ش مياين زمينه تال طريق كميته تخصصي خود در

  . مورد توجه قوه مقننه و مجريه  قرار گيرد،هاي اين اتحاديه تا توصيه

  آموزش حقوق بشردوستانه ترويج و -4

اند اقدامات اجرايي  الزم را  مكلف ها  المللي حقوق بشر دوستانه دولت بر اساس معاهدات بين

ين معاهدات به ا  حقوق اتخاذ كنند در اين راستا ضروري است تابراي ترويج وتضمين اين 

 كشور ترجمه گرديده وهمراه با ديگر قوانين و مقررات مربوطه در  و رايجهاي رسمي زبان

  .دسترس عموم مردم قرارگيرند

تلويريوني،  هاي راديويي و طريق چاپ پوسترها، برنامه هاي عمومي از باالبردن سطح آگاهي

تضمين  موثري براي ترويج، توسعه و ها ابزار مناسب و سيمنارها و سخنرانيسينماها، 

كه آموزش اين حقوق به  خصوص آنه ب. باشد المللي حقوق بشر دوستانه مي هنجارهاي بين

اصوال ورود حقوق بشر دوستانه در دكترين  اشخاص مرتبط به مخاصمات مسلحانه و نظاميان و

آموزش حقوق بشر دوستانه به نيروهاي مسلح، شامل . استار خردنظامي از اهميت زيادي بر

اي، سربازان وظيفه، واحدهاي عملياتي و حمايتي، افسران و ديگر مقامات  سربازان حرفه

فعال،  دارند  و واحدهاي ذخيره ورهاي پاسداري از صلح قرا  كه در ماموريتينظامي، سربازان

  .گردد مي

دارد كه در زمان صلح بايد مشاوران حقوقي كافي  يالمللي بشر دوستانه مقرر م حقوق بين

ه آنان  ه فرماندهان نظامي در نآموزش داده شود  تا بتوااستخدام گرديده و ب ند در زمان جنگ ب

 تربيت چنين كارشناساني با. دوستانه  مشاوره دهند باره چگونگي  اجراي قواعد حقوق بشر

 باشد و ضروري مي  بسيار مهم و،ز حقوقپيچدگي روز افزون اين رشته ا توجه به توسعه و

  .عالوه برآن اين افراد نقش بسيار سازنده و مفيد در آموزش نيروهاي مسلح ايفا خواهند كرد

هاي عمومي نسبت به  گسترش آگاهي و اقدامات اجرايي وليت تصويب مقررات ووكه مس با آن

 كه نمايندگان ينقش بايد ازدوستانه به عهده مقامات اجرايي است؛ بازهم ن قواعد حقوق بشر

كه  تواند قوانيني را تصويب نمايد كند غافل ماند؛ پارلمان مي مجلس در اين مرحله ايفا مي

يا قوانين خاصي را براي   كننده خطوط كلي براي ترويج حقوق بشردوستانه باشد و تضمين

. وضع كند مي،هاي عمو يروهاي مسلح و رسانه نبراي ترويج وتوسعه اين حقوق، به طورمثال

. عالوه بر اين نقش اصلي واساسي ديگر پارلمان در اين مرحله نظارت بر اقدامات اجرايي است

كنند كه مقامات اجرايي اقدامات الزم وكافي را براي  نمايندگان مجلس بايد اطمينان پيدا

لح  بين نيروهاي مس خصوص از آموزش آن دره اند ب تضمين اين قواعد اتخاذ نموده ترويج و

نقش ديگر پارلمان . قوه مجريه توضيحات الزم را بخواهد در صورت لزوم از و. ن گردنديمطم
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تضمين  توسعه و اين مرحله تصويب  بودجه الزم براي اين امر و ديگر امور مربوط به ترويج، در

   .باشد درسطح ملي مي المللي حقوق بشر دوستانه، قواعد بين

  ته ملي حقوق بشردوستانه يا كمي ايجاد  يك كميسيون و -5

  حقوق بشر دوستانه درسطح ملي نيازمند هماهنگي ويي ساختن ترويج و توسعهاجرا

يا  باشد در اين راستا ايجاد يك كميسيون و ي مختلف مي ها خانه همكاري بين نهادها و وزارت

توسعه  وها براي ترويج  تواند تالش كميته ملي حقوق بشردوستانه ضروري است اين اقدام  مي

  .  حقوق بشردوستانه را هماهنگ، مستمر و پايدار سازد

هاي اجراي حقوق بشردوستانه، همواره ذهن اعضاي نهضت  له معايب و نواقص مكانيسمامس

بيست وپنجمين كنفرانس  در. است جهاني صليب سرخ و هالل احمر را به خود مشغول داشته

نهادهاي ملي در سطح  يشنهاد ايجاد ژنو به تدريج پ1986صليب سرخ و هالل احمر در 

 در 1993المللي حمايت از قربانيان جنگ در  كنفرانس بين .كشورها قوت بيشتري يافت

الدول،  يس درخواست گرديد با تشكيل كميته كارشناسان بينعنامه نهايي از دولت سوقط

اي خود را به هاي عملي اجراي مقررات بشردوستانه را مورد بررسي قرار دهند و پيشنهاده راه

هاي خود در  اين كميته تشكيل شد و پس از بررسي. و كنفرانس آينده تسليم نمايند ها  دولت

هاي ملي حقوق   پيشنهادهاي خويش، كشورها را دعوت كرد نسبت به تشكيل كميته5بند 

  بههاي ملي نيز درخواست كرد در اين امر بشردوستانه اقدام نمايند، همچنين از جمعيت

  .اي خود ياري رساننده دولت

 ژنو 1995المللي صليب سرخ و هالل احمر در سال  بيست وششمين كنفرانس بين

ييد قرار داد و مصرانه از كشورها درخواست ا كميته كارشناسان را مورد تصويب و تهايپيشنهاد

ابه البته پيش از اين مصوبات، نهادهاي مش. كرد پيشنهاد اين كميته را به مرحله اجرا درآورند

 18بود اما در پي اين مصوبات   كشور جهان تشكيل شده27ها پيش در  اين كميته از مدت

ها كشور در حال تشكيل اين  سيس كردند و در حال حاضر دهارا ت ها  كشور جهان اين كميته

  12.كميته هستند

رات در رابطه با مقر ها  هاي ملي حقوق بشردوستانه عمدتاً تمام وظايفي را كه دولت كميته

دهند،   بر عهده دارند انجام مي1949هاي چهار گانه ژنو  بشردوستانه به خصوص كنوانسيون

دهنده كميته  در تمامي كشورهاي تشكيل. ست اوزراتي بودن آنها بين ها  ويژگي مهم اين كميته

ين تر موفق. نمايندگي دارند ها  هاي دولتي مرتبط در اين كميته و سازمان ها  مذكور، وزارتخانه

هاي ملي  اند كه تحت رياست جمعيت هايي بوده در سطح جهان، كميته ها  هاي اين كميته نمونه

ه عنوان مثال كميته ملي حقوق بشر صليب سرخ ويا هالل احمر اين كشورها تشكيل شده  اند، ب
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هاي ملي محسوب  ترين كميته ترين و قوي دوستانه جمهوري فدرال آلمان كه يكي از فعال

  .كند ت رياست جمعيت صليب سرخ آلمان فعاليت ميشود تح مي

هاي مختلف يك  ارگان و ي نهادها  ها سازي فعاليت هماهنگ ها  اهداف اصلي چنين كميته

تحكيم و رعايت حقوق  دوستانه درسطح ملي و مشاركت در كشور براي اجراي حقوق بشر

  .باشد المللي مي سطح بين بشردوستانه در

داده  جمله وظايف واختيارات كميته ملي حقوق بشردوستانه  قرار تواند از موارد ذيل مي

  :شود

 المللي بشردوستانه درسطح ملي و در خصوص نحوه اجراي مقررات بين گيري در  تصميم

  ر؛چارچوب قوانين و مقررات نافذه كشو

  ؛نظارت بررعايت حقوق بشردوستانه درسطح ملي  

عموم مردم و درمقاطع  درميان نيروهاي مسلح،آموزش و ترويج مفاهيم حقوق بشردوستانه   

  ؛مختلف تحصيلي

ه پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات الزم درجهت رعايت و اجراي حقوق يتهيه وارا  

ه معاهدات بين المللي مربوط به حقوق  بشردوستانه و همچنين پيشنهاد وترغيب الحاق دولت ب

  ؛بشر دوستانه

  ؛ن و تفسير مقررات بشردوستانهه نظرات مشورتي در زمينه تبيييارا  

  ؛المللي پيگيري امور حمايت از كليه اشخاص مشمول مقررات حقوقي بشردوستانه بين  

   ؛المللي به منظور ترويج و اجراي حقوق بشردوستانه بين اي و هاي منطقه سازمان همكاري با

زارش به مقامات ه گيالمللي و ارا پيگيري موارد نقض مقررات بشردوستانه درسطح ملي و بين  

    و؛المللي ذيربط مجامع بين و نهادهاي داخلي و

هماهنگي و تبادل اطالعات علمي و تحقيقاتي با مراجع داخلي و خارجي در زمينه حقوق   

  .بشردوستانه

  نتيجه گيري

 رعايت اصل ضرورت، تناسب، تفكيك كه دريافت توان بندي آنچه گذشت مي با جمع

 جنگ هدفبنابراين . دهند قوق بشردوستانه را تشكيل ميومحدوديت معيارهاي اساسي ح

در جنگ شركت  دليل هر به كه كساني و بوده نبرد صحنه در دشمن يهانيرو تضعيف صرفاً

 د،نده ادامهآن را  يا و  شوندوارد جنگ به خواهند نمي يا و نيستند جنگ به قادر ندارند  يا 

  .گردند مند بهره خود انساني حقوق از بايد
ه به منظور تفكيك بين نظاميان و غير  ناد و معاهدات بيناس المللي حقوق بشردوستان

و هاي جنگ  شيوه ها و محدوديت در انتخاب وسايل، روش نظاميان، اهداف نظامي و غير نظامي 
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مكلف  ها  دارند كه دولت ها، اعالم مي وآالم جنگ ها  اصول و قواعدي را براي كاستن از مصيبت
هاي دولتي با اين  بنابراين آشنايي نهادها و ارگان .باشند عه و رعايت آنها ميبه ترويج، توس

  .باشد شان در اين  زمينه مهم و ضروري مي هاي اصول و قواعد و آگاهي از نقش ومكلفيت
سازي  نظرداشت ضرورت واهميت نهادينه با در هاي پارلمان و توجه به وظايف وصالحيت با

 توان دريافت كه پارلمان و داخلي مي سطح ملي و  بشردوستانه درالمللي حقوق هنجارهاي بين

ارتقا وتضمين حقوق بشر  ترويج،  در و سنگينيوليت مهمونهادهاي دولتي مس ها و ارگان ديگر
تضمين اين  اجرا و تري در رسد قوه مجريه نقش مستقيم كه به نظر مي با آن. دوستانه دارند
  .توان ناديده گرفت نمي قضايه را نيز قوه مقننه وموثر  نقش اساسي و حقوق دارد اما
الحاق يك كشور به اسناد حقوق  كننده را در تعيين تواند نقش اساسي و پارلمان مي

المللي و ترويج  بين  يالمللي، وضع وتصويب قوانين منطبق با معيارها بشردوستانه بين
  .ا نمايد آنها ايفيطور نظارت برحسن اجرا همين هنجارهاي اين حقوق و
حامي  حافظ و هاي مردم و خواسته مظهر اراده و هر نهاد ديگر ها بيش از از آنجا كه پارلمان

ويژه ه مقرراتي را در راستاي منافع مردم ب اين نهاد وظيفه دارد قوانين و .منافع آنها است
  .حمايت آنان در مقابل مصيبت وآالم جنگ  وضع و تصويب نمايد

  :منابع
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12   - www.rcs.ir/fa/index.php?p_id=45&menu_id =18menu_item_id=24.   
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  شاه علي اصغر شهرستاني

  
  
 

  
  گسترش حاكميت قانون و،جنايات جنگي تحريم جرايم و المللي مبني بر حقوقي بين اسناد

  .باشد جامعه جهاني مي مهم امروزي در اتموضوعاز جمله ها  تمام عرصه مين حقوق بشر درات
ه تنها محلي   ناگزيري دربه بناكه جنگ  اجتماعي بلكه زماني در كليه امور قانونيت اعمال ن

شود تا از بروز  رعايت اين امر سبب مي زيرا. باشد ضروري مي د، يك امر الزم وشو پخش مي
باشد، تاحد  اهداف ملكي مي و ثيرات مستقيم آن باالي افراداجنايات جنگي كه ت جرايم و

  .زيادي جلوگيري شود
  :يابد ين زمينه به ارتباط موضوع مطالب ذيل تذكار مي ادر
  ،جوامع بشري اهميت قانون در -
 ،رعايت حقوق بشر -

 ، وجنايات جنگي توضيح اصطالحات جنگ، جرايم و -

 .المللي اسناد حقوقي بين -
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  اهميت قانون در جوامع بشري
 برهمه   بدون استثنااست، رعايت قانون دههاي حقوق تصريح ش بحث  در كهگونه همان

مفاد قانون در . واجب استالمللي  ها و جوامع ملي و بين اشخاص اعم ازحقيقي و حكمي، دولت
طبق آن  بر را اشخاص ناگزيرند كه روابط خود و آيد، مي اجتماع در شمار قواعد زندگي در

  .تنظيم كنند
جداگانه مطالعه  كه بايد اساسي دارد جه مهم واشخاص دو نتي برابر قدرت قانون در اعتبار و

  :شود
  .از اجراي آن امتناع كنند توانند به ميل خود اشخاص نمي  رعايت قانون الزامي است و)الف
ه جاهل ب را خود تواند انتشار قانون وگذشتن مهلت اجراي آن، هيچ كس نمي  پس از)ب

   1.به قانون معاف شودبر اين بهانه از تحمل نتايج تجاوز  و مفاد آن بداند
دهد  تشكيل مي رعايت قانون نه تنها يك مكلفيت است بلكه يك فريضه اخالقي واجتماعي را

ست كه  سقراط  اجا همين از و» انسان سازند رفتار حاكم بر« كه قانون را اند همه به اين باور و
كانت توصيه . دبه رغبت سركشي جام زهر را و شكستن قانون به مرگ تن داد براي پرهيز از

 ناپليون ،اري جهان باشدذگقانون بتواند مبناي تو اي رفتاركن كه قاعده كار كرد كه به شيوه مي
 به كارخود و  نگران اجراي آن بود آخرين دم،شمرد خويش مي مظهر اقتدار قانون مدني را
  .2كرد مباهات مي

  رعايت حقوق بشر در شرايط جنگ
زن ومرد،  ، مباحث مربوط به هستي شناسي انساني اعم ازالمللي تحوالت حادث در نظام بين

ي تحقيقي وعلمي پژوهشگران علوم ادر اولويت كاره بزرگسال، مهاجر وخارجي را كودك و
  3.است داده المللي قرار سياسي و روابط بين
  :توان گفت به همين سبب مي

ن حقوقي ناظر موازي نفي وطرد تخلفات از خشونت و جنگ و زاري و تنفر عمومي از بي
تكاليف نافع گرديده  پذيرش تعهدات و توجه و ساز  برصيانت وكرامت بشري، محرك وزمينه

  4.است
المللي نسبت به حقوق بشر، افزايش  اقبال بين امروزه توجه و «:فت كهگتوان  مجموع مي در
ديگر  وها  اجرا شدن ميثاق ه جهاني شدن است و باب  رو1948از سال  حقوق بشر. است  يافته

كه  به عالوه، همان طوري. ، اين امر شتاب گرفتيالملل بين اي و هاي منطقه كنوانسيون
زبان : داشت كنفرانس وين اظهار پطروس غالي، منشي عمومي سابق سازمان ملل متحد، در

                                                 
  .185، داكتر ناصر كاتوزيان،ج دوم، ص )منابع حقوق(  فلسفه حقوق،-  1
  .19  فلسفه حقوق، منبع قبل الذكر، ص -  2
كريان، ص -  3   .49 حقوق بشر در هزاره جديد، دكتر مهدي ذا
  ،  10  ، حسين شريفي طراز كوهي، ص)و رويه ها نظريه ها( حقوق بشر -  4
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آن  با كه برخي كشورها اين است، ولو نسبي يك شكل شده المللي حقوق بشر به طور بين
  5.»سازگارنيستند

ه  و ب1948خصوص از سال ه ، قواعد قابل رعايت براي حقوق بشر بشدآنچه گفته  از
 سطح ملي و اعالميه جهاني حقوق بشر تنظيم شده و در انتشار منشور ملل متحد و خصوص با

به قانونيت درآوردن جنگ وتحريم جرايم وجنايات . گيرد آن حمايت صورت مي المللي از بين
گيرد نيز يكي از نتايج رعايت  اهداف ملكي صورت مي و  از افرادمنظور حمايته جنگي كه ب
  .دهد تشكيل مي حقوق بشر را

  توضيح اصالحات
ه شود، ينگي ارا جوجنايات تحريم جرايم مورد در المللي كه اسناد حقوقي بين اين قبل از

  .روشني انداخته شود) نگيججنايات (و ) جنگ(اصطالح  بهتر است پيرامون دو
  :است نين تعريف نموده چاصطالح را دو هيخته اينفرهنگ فر

  جنگ) الف
منفرداً ياه اهدافي كه ب توجه به با گروهي براي زيست نسبي تعقيب  به طورطوركلي بشر 
 اي وجود هژهاي غريزي وي حركت ار نيزدموجودات جان  سايرنطبيعت بي كه در اين كند، و مي
 و ، جنگ عبارت است از نيروي پيگيركند توجيه مي عمل جنگيدن را كه فعل يا دارد

  .طرف ديگر خود، از جانداران ميان  و،يك طرف وطبيعت از جانداران ناپذير بين خستگي
ي مربوط به يوضوابط قضا ها ين وسعت خارج شده با داده اعلوم سياسي مفهوم جنگ از در

ن منافع هرچه مياجمعيت براي ت گروهي دو نبرد  از:شود  عبارت مي،همين امر ادغام گشته
غرورهاي ملي  دست باشد، اعم از منافع اقتصادي، سياسي يا هر از تواند كه مي بيشتر شان

  .شان

  جنايات جنگي) ب 
  :كند چنين تعريف مي نامه، جنايات جنگي را منشور سازمان ملل متحد ضميمه موافقت 
  ؛صلح باشد تجاوز كارانه كه برضد هرگونه عمل جنگ جويانه و -1
 ؛هر قبيل حمانه عليه غير نظاميان ازستمگري بير -2

و  ها هاي انساني به اردوگاه اعزام گروه  وكوچانيدن و)ژنوسيد (هاي دسته جمعي يا كشتار -3
 6.غيره

تخلفاتي از قانون « : از اند جرايم وجنايات جنگي عبارتند كه محققين تحقيق نموده طوري
  7.»گردد انفرادي جنايي ميالمللي بشردوستانه كه موجب مسووليت  قانون بين جنگ يا

                                                 
  .56 حقوق بشر در هزاره جديد، اثر قبل الذكر، ص -  5
  .333-331ص  تاليف داكتر شمس الدين فرهيخته، ص)  قي حقو–واژه ها واصطالحات سياسي ( فرهنگ فرهيخته، -  6
شوراي هاي  ها، قطعنامه هاي چند جانبه، قانون رسمي، عملكرد دولت ميثاق المللي بشر دوستانه تركيبي است از  قانون بين-  7

  .هاي مشاورتي وكارشناسان حقوقي واصول عمومي قانون هاي عدلي، كاركمسيون امنيت، فيصله
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المللي بشردوستانه را بعد از جنگ دوم جهاني   ژنيو كه قانون بين1949هاي سال  كنوانسيون
ها را در ارتباط جرايم وجنايات جنگي  است فهرست تخلفات صريح از كنوانسيون تدوين نموده
وك غير انساني به كشتار خودسرانه، شكنجه، سل: اند از  است كه اهم آن عبارت اعالم نموده

شمول تجارب طبي، آسيب وزخم رساني جدي به جسم وصحت انسان، تخريب شديد، غصب 
ها بدون مشروعيت وتطبيق آن به شكل خودسرانه وماجراجويانه، مجبوركردن  امالك ومالكيت

نيروهاي طر ف متخاصم، سلب حقوق محاكمه  ملكي به خدمت در يك اسير جنگي يا فرد
سرانه، رد مرز ويا انتقال  خود ملكي تحت محافظت به طور جنگي يا نفر كعادالنه ومنظم ي

  .غير قانوني افراد تحت محافظت، محدويت ومحصوريت غيرقانوني افراد ملكي وگروگان گيري
هاي تجمع،  تعريف ديگر اصطالح جنايات جنگي بيانگر تصورات مخوف، مانند كمپ در

  8.باشد بمباردمان شهرها مي نسي وتصفيه قومي، قتل عام زندانيان، تجاوز ج

  المللي مبني برتحريم جرايم وجنايات جنگي اسناد حقوقي بين
طوري كه قبالً در بخش توضيح اصطالحات جنگ وجرايم جنگي خاطر نشان گرديد، قانون 

هاي چند جانبه، قوانين رسمي كشورها، عملكرد  المللي بشردوستانه تركيبي از ميثاق بين
هاي مشاورتي وكارشناسان  هاي عدلي، كار كمسيون مه شوراي امنيت، فيصلهها، قطعنا دولت

  .باشد حقوقي واصول عمومي قانون مي
المللي،  ها و رهنمودها از جانب جامعه بين  تا كنون تعداد زيادي اعالميه1863از سال 
  :است كه اهم آنها عبارتند از هاي خيريه ومنابع مسوول تنظيم وپخش شده سازمان
 1863 اپريل24ودها براي كنترول اردوي اياالت متحده امريكا در اين عرصه،رهنم -1
)berCode Lie.(  

، 1864 اگست 22هاي اردو در جنگ ژنيو  كنوانسيون بهبود شرايط براي زخمي -2
 . ژنيو1864كنوانسيون سال

شونده در جريان جنگ، سانت پيترزبورگ،  هاي هدايت اعالميه انصراف از كاربرد موشك -3
 .1868 دسمبر 11مبر الي  نوا29

كنوانسيون دوم در رابطه با قوانين و رسوم جنگ زميني و ضمايم آن، مقررات مربوط  -4
 هاك و يا 1889، كنوانسيون سال 1889 جوالي 29به قوانين و رسوم جنگ زميني، هاگ 

 . هاك1889هاي سال  طرزالعمل

ها  طرزالعمل: ايم آنكنوانسيون چهارم در رابطه با قوانين و رسوم جنگ زميني و ضم -5
 هاگ و 1907هاي  كنوانسيون. 1907 اكتوبر 18در رابطه باقوانين و رسوم جنگ زميني، هاگ 

 . هاگ1907هاي  طرزالعمل

                                                                                                                           
ي الملل  بينور قانوننش م1977ل الحاقي سال روتوكــژنيو  ودو پ1949چهار كمسيون : توان گفت ده ميركيب ساــدرت

  ).485، جرايم جنگي، ص Alan Dorsey .(دهد تشكيل مي بشردوستانه  را
8  -) Steven R. rotner( جرايم جنگي، ص ،)470.(  
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هاي ميكروبي  كننده، زهري و گازهاي ديگر و جنگ هاي خفه پروتوكل منع استعمال گاز -6
 . ژنيو1925، پروتوكل 1925جون 17جنگ ژنيو ) باكتريالوژيكي(

 27ها، مريضان اردوها در ميدان جنگ، ژنيو  كنوانسيون بهبود شرايط براي زخمي -7
 . ژنيو1929 كنوانسيون سال 1929جوالي 

و مجازات مجرمين مهم جنگي در محور اروپايي و منشور  -8 توافقنامه تعقيب عدلي 
 . منشور نورمبرگ،1945 اگست 18المللي، لندن  محكمه نظامي بين

 1948 دسمبر 9ات جرايم نسل كشي، سازمان ملل متحد كنوانسيون منع و مجاز -9
 .كنوانسيون نسل كشي

ها و مريضان نيروهاي مسلح در ساحه  كنوانسيون شماره يك براي بهبود شرايط زخمي -10
 . يا كنوانسيون شماره يك ژنيو1949، كنوانسيون اول ژنيو از 1949 اگست 12جنگ، ژنيو 

هاي  ها مريضان و غرق شدگان كشتي زخميكنوانسيون شماره دوم براي بهبود شرايط  -11
 و يا كنوانسيون 1949از (، كنوانسيون دوم ژنيو 1949 اگست 12نيروهاي صلح در بحر، ژنيو 

 ).دوم ژنيو

، كنوانسيون 1949 اگست 12ژنيو . كنوانسيون سوم در رابطه با رفتار با اسراي جنگي -12
 ).م ژنيو و يا كنوانسيون شماره سو1949از سال (شماره سوم ژنيو 

 12كنوانسيون چهارم در رابطه با حفاظت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، ژنيو  -13
 . و يا كنوانسيون چهارم ژنيو1949نيو ژ، كنوانسيون چهارم 1949اگست 

 14هاي فرهنگي در زمان جنگ مسلحانه هاگ  كنوانسيون در رابطه با حفاظت ملكيت -14
 .1954 ماه مي

 .1954گي هاي فرهن كنوانسيون ملكيت -15

زهري و تخريب ) بيولوژيكي(كنوانسيون منع انكشاف، توليد و ذخيره سالح ميكروبي  -16
 .1972 اپريل 10ها، براي امضا در لندن، مسكو و واشنگتن مفتوح است،  اين گونه سالح

 .كنوانسيون سالح بيولوژيكي -17

و در  1949 اگست 12هاي ژنيو  پروتوكل الحاقي شماره يك در ارتباط به كنوانسيون -18
 .1977 جون 8المللي، ژنيو  ارتباط با محافظت قربانيان منازعات بين

 .پروتوكل الحاقي شماره يك -19

 و در 1949 اگست 12هاي ژنيو  پروتوكل الحاقي شماره دو در رابطه با كنوانسيون -20
منازعات مسلحانه، ژنيو  رابطه با حفاظت از قربانيان جنگ ، 1977 جون 8هاي داخلي 

 . شماره دوپروتوكول الحاقي

هاي مشابه كه   در رابطه به منع و محدوديت استعمال سالح1980كنوانسيون سال -21
 10شود، سازمان ملل متحد باعث جراحات شديد و سنگين و يا تاثيرات غير قابل تشخيص مي

 .1980اكتوبر 

 .1970كنوانسيون سالح متعارف سال  -22
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يمياوي و تخريب اين گونه كنوانسيون منع انكشاف، توليد، ذخيره و استعمال سالح ك -23
 .1993، كنوانسيون سالح كيمياوي 1993 جنوري13ها، پاريس  سالح

المللي براي تعقيب عدلي اشخاصي كه مسووليت تخلف  محكمه بين) اساسنامه(قانون  -24
 مرتكب 1991المللي بشر دوستانه را در قلمرو يوگوسالوياي سابق از سال  جدي از قانون بين

 . اساسنامه يوگوسالويا1995 مي25ل متحد اند، سازمان مل شده

المللي جنايي براي تعقيب عدلي اشخاص مسوول در برابر نسل كشي و  اساسنامه بين -25
المللي بشر دوستانه در قلمرو روواندا و شهروندان روواندايي  تخلفات جدي ديگر از قانون بين

 دسمبر 31 تا 1994  جنوري1كشي و ساير تخلفات در كشورهاي همجوار از  كه مسوول نسل
 . اساسنامه محكمه روواندا1994 نوامبر8باشند، سازرمان ملل متحد   مي1994

تجهيزات مشابه در  هاي مايني و ساير پروتوكل منع ومحدوديت استعمال ماين، تلك -26
 در سازمان ملل متحد تعديل شده است، پروتوكل شماره دوم كنوانسيون 1996 سوم مي 

 .1980متعارف سال 

هاي ضد پرسونل و تخريب اين  نسيون منع استعمال، ذخيره، توليد و انتقال ماينكنوا -27
 .، قرارداد اوتاوا1977سپتمبر 18ها، سازمان ملل متحد،  گونه سالح

جوالي 17المللي جنايي، سازمان ملل متحد،  قانون روم در ارتباط با محكمه بين -28
1988. 

 .المللي جنايي روم و يا اساسنامه محكمه بين) قانون(نامه اساس -29

هاي فرهنگي در   جهت حفاظت از مالكيت1954پروتوكل دوم براي كنوانسيون هاگ  -30
 .، پروتوكل دوم ملكيت فرهنگي1999 مارچ 26هاي مسلحانه، هاك،  زمان درگيري

هاي  پروتوكل اختياري كنوانسيون در مورد حقوق اطفال و استفاده از اطفال در درگيري -31
 .توكول حقوق اطفال پرو،2000  مي25مسلحانه 

 .2003 نومبر 28پروتوكل مربوط به بقاياي مواد منفجره،  -32

 .1980پروتوكل پنجم در باره اسلحه متعارف سال  -33

 و در رابطه با 1949 اگست سال 12هاي ژنيو،  پروتوكل الحاقي در رابطه باكنوانسيون -34
، 2005بر  دسم8، ژنيو، )پروتوكل شماره سوم(پذيرفتن عاليم تشخيص كننده الحاقي 

 .پروتوكل الحاقي شماره سوم

  منابع
: تهران(تاليف دكتر شمس الدين فرهيخته، چاپ يكم، )  حقوقي–ها و اصطالحات سياسي واژه(فرهنگ فرهيخته،  .1

  . ش1377، )انتشارات زرين، چاپ قيام
به ) AMMC(اديتور دادنوراني، چاپ .  جرايم جنگي، مترجمان غالم سخي اترم، سرور مهمند و يونس بخشي .2

 . ش1386كوشش كليد گروپ، 

 .1381از انتشارات شركت سهامي انتشار، چاپ دوم، : فلسفه حقوق، جلد دوم، تاليف دكتور ناصر كاتوزيان، تهران .3

انتشارات دانشكده حقوق و علوم : ، تاليف و ترجمه حسين شريفي طر از كوهي، تهران)ها نشريه هاو رويه(حقوق بشر  .4
 . ش1380چاپ اول،سياسي دانشگاه تهران، 

حقوق بشر در هزاره جديد، نويسنده دكتر مهدي ذاكريان، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،  .5
  . ش1381چاپ اول، 
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  درآمد
آور  با به بازار آمدن مواد نشه. است تهاعتياد از دير باز در جوامع انساني وجود داش  معضل

به صورت ... ين و گسترش مصرف الكل، فقر، مشكالت خانوادگي و رواني ويجديد مانند كوكا
دزدي، قتل و اختتاف از جمله . است تر شدن اين وضعيت در جهان افزوده روز افزون بر بحراني

هاي اخير اين   ما نيز طي سالدر كشور. شوند هاي است كه معتادان به سادگي مرتكب مي جرم
معضل به صورت جدي امنيت اجتماعي و سالمت رواني جوانان و اجتماع را به چالش 

  .است كشيده
پردازد و تحقيقات ميداني و  اين مقاله به بررسي آثار اعتياد در زوال اراده فرد معتاد مي

ر اساس واقعيت  تنظيم شده است؛ ولي مريكااهاي موجود در اياالت متحده  شواهد عيني آن ب
آيا اعتياد ! به راستي. نتيجه آن براي محاكم جزايي و سارنوالي ما نيز حايز اهميت بسيار است

ي ندارد تا ا   ارادهچسازد كه در ارتكاب جرم از خود هي االختيار مي اي مسلوب انسان را به گونه
فراد اجتماع بر اعمال خود باشد و يا اين كه معتاد نيز مانند ديگر ا مسووليت كيفري داشته

  .كنترل و خود اراديت دارد؟ اين نوشتار در صدد پاسخ گويي به اين پرسش است
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ونا را حدود ي مربوط به خانم لhelmsly real state empireيورك تايمز ارزشنشريه نيو
ر برآورد كرده هاي  هونا با محاسبه هزينيچرا در آن زمان خانم ل. است پنجاه تا شصت ميليارد دال

شخصي به عنوان مصارف شغلي خود، يك ميليون دالر يا چيزي در همان حدود را دزديد؟ 
بيني  جاي كه نشريه تايمز پيش رقمي كه نسبت به ارزش خالص ملك وي بسيار ناچيز بود تا

 كه از محكوميت )لحاظ حيثيتي از (ترين چيزي براي تاوان كوچك تواند خانواده وي نمي: كرد
  . شود، حتا اندكي را جبران كند ميونا ناشي يل

هر . اي دزدي كند ونا به روشني نامعقول و مانند اين بود كه ميليونري برود از مغازهيجرم ل
و نسبت به جزيي توانست تشخيص دهد كه وي از اعتياد رنج مي دكتور باليني مي ترين و  برد 
 ، حتا زماني كه دستاورد حاصلههاي اقتصادي، بي اراده است؛ هاي بررسي پيامد ناچيزترين راه

  .اثر بالقوه بر رفاه و سالمتي وي ندارد
در . توانست در محكمه ارايه كند احتماال اين موفقيت آميزترين دفاعي بود كه وكيلش مي

 آن از سوي معتاد »تكذيب« عاليم ابتدايي مرض اعتياد ،ها واقع از وقتي كه يكي از شاخصه
همين  .توانست دليلي بر معتاد بودن وي باشد ا در رد اعتياد ميونياست، كوتاهي ل شناخته شده

 به شمار آمد كه از توصيه »جول استنبرگ«معتاد بودن آقاي  تكذيب اعتياد دليلي بر طور
 »ينيكوكا«در محكمه ادعا كند كه اعتياد به : وكيل پيشنهاد نمود. وكيلش صرف نظر كرد

گرچه استفاده از اعتياد به .  را به قتل برساند»ليزا«اش  است تا وي دختر اندري باعث شده
 اظهار سپست منصفه اعنوان دفاع به صراحت در محكمه مطرح نشد؛ ولي برخي از اعضاي هي

). استنبرگ به قتل غير عمد محكوم گرديد. (اند كردند كه آنان حكم به عمدي بودن قتل نكرده
ي كه از ا  است، به اندازه كرده رف ميين مصيبا اين استدالل كه قاتل براي مدت مديدي كوكا

  .توانسته به اراده و قصد وي آسيب برساند نظر هيات منصفه مي
ها در باره كوتاهي خود در استفاده از اعتياد به حيث دفاع تجديد نظر   تعدادي از قاتالن بعد

ع  از اين نو»جان هاريس«. كردند و محكوميت خود را در روندي جديدي خواستار گرديدند
 شواهدي را آورده very much a ladyخانم الكساندرا در كتاب خود به نام. آدمكشان بود

 تحت تأثير »هرمن تارنور«است كه خانم هاريس هنگام تير اندازي از نزديك به دوكتور 
ه  البته خانم هاريس ادعا كرده بود كه بر اثر . است  بوده»امفتامين«عوارض ترك اعتياد ب

است و   نوسان در نوعي مريضي شديد زنانه مرتكب قتل دوكتور مزبور گرديدهاختالالت ذهني و
وضعيتي كه عوارض ترك اعتياد به عشق  (يا اين كه از كمبود عاطفي و عشق افسرده شده بوده

 اگر اعتياد، خانم هاريس را ودار به قتل دوكتور تارنور كرده بود، در اين صورت )به دنبال دارد
ه تكذيب ا . توانست او را از اتكا به آن در خط ومشي دفاع از خود، باز دارد عتياد نيز مياستناد ب

  ).درخواست خانم هاريس در اين دوسيه رد شد(
چرا اشخاص . گونه خود جرم است در اين جرايم شواهدي دال بر اعتياد نيز از طبيعت معما

كه چيزي ارزشمند و شوند؟ در حالي  كرده مرتكب قتل و يا سرقت مي ثروتمند و يا تحصيل
 اكثر »بلومينگ دال«سرقت جزيي از فروشگاه مانند . آورند ن خود را به دست نميادرخور ش
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ونا هلمسلي از لحاظ مادي يدزدند مانند ل ي پر زرق و برق و بزرگ مي ها آناني كه از فروشگاه
دزدند؛ زيرا  ا ميه ترجيحا از فروشگاه. كنند اند عوض نمي زندگي عادي خود را با آن چه دزديده

هاي خالف و منفي دارند؛ ولي ممكن است بيك خود را در جاي خود گم كنند و  تمايل به كار
كريديت (هاي اعتباري معقول آنان شماره كارتهاي نا ه خريديا همسر شان براي كشف انگيز

در . برند كم ارزش لذت ميهايد و يا اصال از به دست آوردن چيزشان را بررسي كنن) كارت
يك دزد يا معتاد اغلب . هاي سرقت براي پولدارها و فقرا چندان تفاوتي ندارد واقع انگيزه

تواند شغلي انتخاب كند و زندگي آبرومندانه داشته باشد حتا اگر زحمتش زياد و مزدش كم  مي
كل به نحوي مجرمانه  اي و در هاي دفعه دهند با هيجان و دستاورد سارقان ترجيح مي. باشد
  .كنندگيزند

كنند؟ اين پرسش ممكن است براي مطالعات چرا كساني اين گونه زندگي را انتخاب مي
زياد شدن امراض و .  موضوع جالبي باشد؛ ولي ربطي به حقوق و كيفر ندارد»جرم شناسي«

ها وعوامل زيادي براي كشاندن  سازد كه انگيزه زا اين امر را به خوبي روشن مي عوامل جرم
قوانيني برضد اين گونه اعمال داريم؛ زيرا ارتكاب . وجود دارد... اعتياد و ت، قتل،مردم به سرق

ي كه مردم آن به صورت روز افزون به خود ا دانيم؛ از سوي ديگر اداره جامعه شان را خالف مي
آناني  . مشكل است-هاي شخصي خود برسند كنند كه با هزينه ديگران به خواسته تلقين مي
 برآورد نمايند، -كند  را كه مردم را وادار به ارتكاب جرم مييهاي كيبي از انگيزهكوشند تر كه مي

تري از جرايم خود  هاي قابل قبول طلبند تا توجيه نخست تدابير بيشتري را از جنايتكاران مي
  .ارايه دهند
ل سازد تا با توجيه و بهانه آن را تحم ترين جنايت كه ما را آن قدر شوكه و مبهوت مي وقيح
ين  ا به عنوان دفاع عادي در»افسردگي رواني«اكنون . كشي يا قتل اطفال است كودك-كنيم

دليل عمده براي توجيه اين . است گونه شرايط از سوي محاكم مختلف به رسميت شناخته شده
 بنا بر »كشد؟چطور يك انسان معمولي كودك خردسال خود را مي«گونه جرايم اين است كه 

 پس از كشتن دوتا از » آن گرين«كودك به نام ) نرس( خانم پرستار1988ر همين استدالل د
كودكان خود و تالش براي قتل سومي در شهر نيويورك از هرگونه اقدامات مجرمانه تبرئه 

بايد توجه داشت كه وضعيت خانم گرين تا تولد سومين كودكش ادامه پيدا كرده بود، !! گرديد
كرد، بار ديگر حامله گرديد و كودك بعدي خود را  ي ميزماني كه وي جنايت خود را مخف

ه افسردگي رواني و روحي را ظاهرا به عنوان توجيه جرم . كشت البته آناني كه استفاده يا بهان
هاي  دانند درك ارتكاب اين گونه جنايت  به خوبي مي-اند اند و يا حتا آن را بزرگ كرده پذيرفته

توان مرتكب آن شد، كار دشواري  ردگي به راحتي ميفجيع از نوع جرايمي كه پس از افس
  .است

 و سپس ،كرد و كشتي در ايالت كاليفرنيا پسر خود را زير موترا زن بيست و چهار ساله
كرد كه دچار پريشاني رواني  جسدش را داخل سطل آشغال انداخت، او در محكمه استدالل مي
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ه كرد، به خاطر اين استدالل از جانب ئبرپس از آن كه محكمه وي را ت. است و روحي شده بوده
  .فاميل خود در سالن محاكمه مورد تشويق قرار گرفت

سازند با افسردگي روحي  كشند و يا معلول مي البته اگر جنايات آناني كه كودكان خود را مي
رسد كه اين كار اقدامات جديد برضد خشونت خانوادگي در   به نظر مي-و رواني توجيه شود

وقتي سعي داريم تا خشونت عليه اطفال را افشا كنيم و يا كاهش . سازد  ميارا خنثآمريكا 
دهيم كه با كودكان  دهيم، همزمان با آن توجيهات قانوني براي اعمال كساني را گسترش مي

در اين باره آمار قابل . كشند كه كودكان خود را ميكنند؛ به ويژه آنانيخود بد رفتاري مي
سه كودك در شهر نيويورك توسط والدين و  تعدادي يكصد1987در : توجهي موجود است
شش كودك ست وبيو  اين رقم به قتل يكصد1988؛ در )دوقتل در هفته(خود به قتل رسيدند 

يورك توسط والدين يا  در نيو»ليزا استنبرگ« 1987در ). ده قتل در هرماه(در سال رسيد 
ري را به خود معطوف كرد؛ زيرا والدين وي از اين دوسيه توجه بسيا. پرستارش به قتل رسيد

اره به آمد؛ اما چه اندازه در بطبقه متوسط جامعه بودند و اين يك مورد استثنايي به شمار مي
ايد؟ اكثريت بزرگي كه خود برخواسته از اقليت يا  دو كودك ديگر شنيدهقتل رسيدن يكصد و

 ؟!فقير بودند

  پيشينه مفهوم اعتياد
 21در قرن ) addictionology(ح در حال حركت به سوي اعتياد شناسيمريكا به وضوا
اينها عالوه بر . اند هاي جديد كه به عنوان مرض شناخته شده تعريف و تبيين اعتياد. است

و بدهگاري، عشق و مسايل جنسي، قمار، استعمال اعتياد به الكل و مواد مخدر شامل خريد 
اكنون . شود  نيز مي-مردم در آن زياده روي كننددخانيات، پرخوري و هرچيزي ديگري كه 

هاي سازمان يافته با صدها نوع  است كه گروه به وجود آمده) AA(ها  انجمن حمايت از الكلي
هاي دوازدگانه اين انجمن و  نخستين قدم اساسي از برنامه. دهد فعاليت را مورد حمايت قرار مي
» االختيار مسلوب«ها و معتادان به اعتراف به  است، اجبار الكلي پيروانش كه شهرت هم يافته

اي نسبت به مرض  اين اقدام كار عمده. باشد بودن در برابر الكل يا هر نوع اعتياد ديگر مي
به عنوان تعريف سبب شناسي و توجيهي براي » نبود اراده«شده روي  اعتياد است و انجمن ياد

  .اعتياد و اقدامات اعتيادآور تاكيد دارند
قع اين دانش تجربي نيست كه سوخت مصرف اين جنبش براي بر چسپ زدن به آن در وا

گرايش به اين امر كه هر . كند دهنده اعتياد فراهم مي ها را به حيث عوامل تشكيل همه مناسبت
آشنا ) پيش از آن( و 19نوع اعتياد را در جامه واحد ببينيم، ما را با كاربرد اين واژه در قرن 

آور   زمان اعتياد به مفهوم فسق و فجور، اعمال ناشايست و از لحاظ اخالقي شرمدر آن. سازد مي
كه در قرن اخير مستي و عرق خوري ناميده (مشاهده الكليسم . شد و يا بي ارادگي گرفته مي

ها، مشخصه بنيادين  هاي بسيار باالتر از رفتار انسان و اعتياد به مواد مخدر در رده) شود مي
مريكايي اخيرا ااست؛ البته اعتياد شناسان  اكثر جاهاي تاريخ بشر پذيرفته شدهباشد كه در  مي

  . اند آن را دو باره كشف كرده
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دهنده درجاتي از  ها نشان  تغيير يافته، اين ادعا است كه اين گونه اعتياد20آنچه در قرن 
است؛  رض شدهدر مورد الكليسم ناتواني از ترك مشروب امروزه خصلت ارثي ف. باشد مريضي مي

نتايج . رساند شناسي كذب آن را به اثبات مي در حالي كه اين اشتباه است و مطالعات زيست
ها  دهد كه نبود اراده در اعتياد عليرغم ادعاي انجمن حمايت از الكلي ها نشان مي پژوهش

زد سا عوامل انتقال ژنتيكي الگوهاي استفاده از مشروبات الكلي روشن مي. ويژگي ارثي نيست
باشد و اصول علمي حتا بررسي  كه الكليسم نتيجه فزاينده تاريخ طوالني مشروب خوري مي

برخي . تر از آن است كه خوانندگان را به حدس و گمان وا دارد اين قضيه كوچك بسيار ضعيف
كنند تا  ها در اين كار افراط مي مشروب خواران براي مدت: نظريه پردازان علم ژنتيك مدعي اند

كننده ميزان كافي مشروب را   و روان خود را مختل سازند و يا اين كه ميكانيسم تعييناعصاب
ها فضا را براي  با اين وجود اين ديدگاه]. خورند لذا زياد مي. [دهند در بدن خود از دست مي

. گذارد گذاري در فرايند الكليسم باز مي ثيرابررسي شمار زيادي از عوامل محيطي و فردي، در ت
ن خرددهد حتا معتادان در حال  ها در باره الكليسم به طور قطع نشان مي  بر آن، پژوهشمزيد

گيرند؛  هاي كه براي شان مهم است و يا عوامل محيطي قرار مي مشروب اساسا تحت تاثير چيز
هاي از پيش  اند، دقيقا برنامه رسند در خيابان رها شده مثال مشروب خواراني كه به نظر مي

كنند كه به مرحله خاصي از مستي  مشروب خواري خود را با اين انگيزه تعقيب ميشده  تعيين
مين هزينه مشروب خود پس از كار در اهاي خياباني اجازه دارند تا براي ت الكلي. برسند

كنند كه براي رسيدن به يك مستي  اي كار مي آزمايشگاه، پولي به دست آورند؛ آنها به اندازه
وشيدن مشروب پول كافي به دست آورند يا اين كه اجازه دارند آزادانه در خودخواسته ديگر از ن

براي استراحت ] با اراده[يك آلونك دور افتاده به مشروب خواري ادامه دهند؛ اما داو طلبانه
ميز با ديگر همنوعان خود و يا تماشاي تلويزيون همزيستي مسالمت ها دست از نوشيدن  آ

هاي كه در اختيار دارند، مشروب  كنند و با گزينه راط در نوشيدن ميها اف اين نوع الكلي. بكشند
دهند؛ حتا  با اين حال آنان عمدتا كارهاي هدفدار و از روي اراده انجام مي. دهند را ترجيح مي

هاي ديگر بيگانه باشد و يا حتا اگر اغلب پس  اگر انگيزه انسان الكلي از اهداف بسياري از انسان
  .سف كنندا آمدند، حد اقل تا مست شدن دوباره، از كارهاي خود ابراز تاز آن كه سر عقل

در آنجا . شود ها در شفاخانه شهر بالتيمور اداره مي اكثر مطالعات در باره قصد و اراده الكلي
بسياري از همين محققان . مركز تحقيقات اعتياد به الكل تحت حمايت دولت فدرال است

كنند كه البته نسبت به تحقيقات شان در مورد  ايين تحقيق مياكنون در باره اعتياد به كوك
اين گروه اغلب در تلويزيون در حال كار با معتادان چسپيده به الكترود . الكل بسيار تفاوت دارد
هاي شان روي صفحه كامپيوتر ضبط شده و در باره پايين آوردن ميزان  و يا معتاداني كه پاسخ

جا يكي از پژوهشگران در  در آن. شوند شان داده ميزنند؛ ن مصرف كوكايين حرف مي
دهد كه كوكايين چگونه پس از يك رخوت، سرخوشي و نشاط  اي خود توضيح مي مصاحبه

در حقيقت اين روند حالت استاندارد است كه هر انسان . زيادي را براي معتادان به دنبال دارد
 تا معاشرت جنسي مشاهده ن هيدرات كربن گرفتهخردهاي از قبيل  مشغول به فعاليت

ه مواد مخدر مقايسه شده. (شود مي ). است از اين رو آمادگي براي اين گونه اعمال با اعتياد ب
بينند كه چطور روي آوري به كوكايين و يا نياز به مصرف دوباره آن  پژوهشگران، بيشتر مي
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بعضي . دارد ي وا ميهاي فرد معتاد را به انجام هرگونه كار براي تسكين افسردگي و ناراحتي
» سوند«جا جانوران از طريق شود كه در آن اوقات جايگاهي در مطالعات آزمايشگاهي ايجاد مي

  .كنند حد مرگ به خود كوكايين تزريق ميتا سر
هاي آماده آن براي هر بار مصرف، تا چه اندازه اعتيادآور است؟ با توجه به  كوكايين و بسته

 باشد نسبت به سيگار ان اعتياد، كوكايين در هر شكل كهدو خاصيت كليدي در تعيين ميز
ر اساس تحقيقات. آور استكمتر اعتياد از موسسه ملي مبارزه با » جك هنينگ فيلد« ب

خود . شوند ها پنج بار زودتر از مصرف كنندگان كوكايين معتاد مي سيگاري) NIDA(اعتياد
  . تر است سانترك كوكايين از ترك سيگار بسيار آ: گويند معتادان مي

نيز در نطق سراسري ) پدر(مريكا، چنان كه جورج بوشابر اساس تحقيقات اين موسسه، در 
خود از تلويزيون، تلويحا اشاره كرد، تنها شمار اندكي از مصرف كنندگان كوكايين در حقيقت 

از مريكايي در طول عمر خود يك بار ا ميليون 21ها نشان داد كه  اين پژوهش. شوند معتاد مي
 ميليون نفر 3. اند  ميليون نفر در همين سال اخير كوكايين كشيده8. اند كوكايين استفاده كرده

در حال حاضر گرفتار كوكايين هستند؛ اما تنها سيصد هزار نفر به صورت روزانه يا تقريبا هر 
كه در دهد كه ده در صد از تمام آناني  از اين رو آمار دولتي نشان مي. كشند روز كوكايين مي

كنند و يك درصد از كساني كه در عمر خود كوكايين  حال حاضر كوكايين مصرف مي
  .كنند اند، تقريبا روزانه كوكايين دود مي كشيده

گويد براي نياز به مواد مخدر مرتكب سرقت و قتل  حاال وظيفه ما در برابر معتادي كه مي
يك زن (كايين خود فروشي كرده هاي آماده مصرف كو شده و يا زني كه براي رسيدن به بسته

چيست؟ آيا اين گونه كارها از )  دختر ده ساله خود را وادار به تن فروشي كرد،بدكاره معتاد
  اثرات اعتياد نيست؟

اين نشانگر ساده لوحي است نه دانش كه بي اراده بودن و جرايم شخص معتاد از . نه خير
  .هاي شيميايي مواد به حساب آيد خاصيت

هاي  اعتياد همراه با پرسش. است هاي زيادي در اين باره ساخته شده ود، دروغبا اين وج
ها با اين كه از  چگونه بعضي. ها است اي چون قدرت اراده، مسووليت شخصي و ارزش كهنه
كنند؛ اما آيا اين تصميم  برند، آن را ترك مي چاق كننده و يا سيگار بعد از نهار لذت مي» دسر«

تواند بدون به حساب آوردن  ر واقع علوم تجربي همانند علم حقوق نميبه ضرر شان است؟ د
براي مثال، ترك . اي صحيح در اين باره پيشرفت كند ها به گونه هاي فردي و ارزش مسووليت

كه براي احراز مقام » ويليام بينت«ما از وضعيت . تر از ترك كوكايين است سيگار سخت
سيگار را ترك كرد، چه ) بوش پدر( در حكومت بوشمسوول كل امور مبارزه با مواد مخدر

آموزيم؟ تنها پاسخ آن ممكن است اين باشد كه وي به اندازه كافي عاقل بود تا تشخيص  مي
تواند هم سيگار بكشد و هم رييس اداره مبارزه با مواد مخدر باشد؛ در نتيجه رياست  دهد، نمي

  .خواست را بيشتر از سيگار مي
هاي افالطوني  آل دهباشند، چنانچه اي هاي معقول دايمي مي  و ارزشالبته تسلط بر نفس

انجام آقاي بينت در دوران خدمتش به عنوان وزير آموزش به طرزي نا مناسبي سر. چنين است
  .به اعتيادش ادامه داد
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ها ضعف  ها و افراد چاق تا وقتي كه با موفقيت سيگار را ترك و وزن كم كنند، سال سيگاري
دهند؛ پس از اين موفقيت است كه ما نسبت به قدرت اراده آنها  به از خود نشان مياراده مشا
هاي خود به عنوان پيشرفت در روند زندگي مجددا تكيه  آنان بر ارزش. خوريم غبطه مي

هاي متفاوتي هستند و با آمادگي و يا اميد واري بيشتري  ها و گزينه كنند، داراي فرصت مي
طبيعت آدمي چنين است و ما چيزي در خواص .  خود را تغيير بدهندخواهند عادت ديرينه مي

تالش بر اين است كه تا كالم مناسبي . شيميايي دارو سراغ نداريم كه بتواند آن را تغيير بدهد
در ترك » بينت«به عنوان راهي براي توضيح قدرت تازه » نيكوتن«هاي اعتيادآور در باره ويژگي

  .اعتياد گفته شود
در حالي كه (كنيم، كوكايين از هيرويين، الكل و سيگار اعتيادآورتر است  صور ميچرا ما ت

ترك هركدام از آنها چه به صورت تزريقي و يا دود كردني و يا استفاده از راه تنفس، بسيار 
؟ به ياد داشته باشيم در قرن بيستم كوكايين عنصر عادي در )تر از كوكايين است سخت

آمد و به مدت پنجاه سال در مورد  هاي غير الكلي به شمار مي  نوشابهساخت كوكا كوال و ديگر
آور استفاده تفريحي از آن  اثرات آن تحقيقات ادامه داشت؛ تا اين كه با توجه به افزايش سرسام

كوكايين مخدر در ميان .  به عنوان مواد مخدر معرفي شد1980مريكا، در اواسط دهه ادر 
  .ندكي از افراد و طبقه متوسط رواج يافتمحالت فقير نشين و در صد ا

ه قدري روشن است كه هيچ  كنندگان كوكايين معتاد نشده چرا بيشتر اين مصرف اند؟ پاسخ ب
هاي بهتري  كنند كه بسياري از مردم مشغله چرا دانشمندان درك نمي. جاي تعجبي هم ندارد

 به صورت نمادين گسترده نشان از اعتياد به كوكايين دارند؟ مثال در يك مفهوم علمي، اعتياد
  .است شود در حالي كه طبق اطالعات واقعي تكذيب گرديده داده مي

هاي فردي سيطره  ها و ارزش هاي ديگر بر گزينه هيچ يك استفاده از مواد مخدر و يا اعتياد
است و يا  توانيم بگوييم چه كسي و چرا معتاد شده ها نمي بدون محاسبه اين حقيقت. ندارد
تنها ه صورت گرفت، نشان داد كه ن» بنياد تحقيقاتي تورنتو«مطالعاتي كه از سوي . نشده

مصرف كنندگان منظم كوكايين معتاد نشدند؛ بلكه حتا بسياري از كساني كه از خود اشتياق 
به . دادند نيز سر انجام خود به خود آن را كنار گذاشتند وافر براي مصرف كوكايين نشان مي

اي تحميلي ديگر قادر به برهم زدن موازنه زندگي انسان  ايين مانند هر تجربهتعبير ديگر، كوك
  .است؛ اما براي اكثر مردم اين وضعيت دايمي و تغيير ناپذير نيست

در برابر اين اطالعات، شمار كساني كه با ورود به مراكز خصوصي بازپروري اعتياد به 
كاري كه در برابر دوربين تلويزيون اعتراف  اند و يا معتاداني جنايت كوكايين را كنار گذاشته

هاي آماده مصرف كوكايين كسي را كشته و يا كودك خود  كردند كه در ازاي دريافت بسته مي
رسد،  اين ادعاهاي شان احمقانه به نظر مي. اند، بسيار اندك است را به فحشا وا داشته

ما . دهند  حقايق را وارونه جلوه ميكنند، دانشمندان و پزشكان باليني كه معتادان را تشويق مي
هاي اخالقي در  ايم كه به اطالعات و راهنمايي زماني به بن بست عجيبي در تمدن خود رسيده

هاي كه عنوان معتاد و  كنيم؛ طيف هاي جامعه خود اعتماد مي ترين گروه باره عادات ضعيف
  واقعا مشكالت شخصي آنها چيست؟. مواد مخدر را با خود دارند
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گساري دست بردارند، تمامي پول  توانند از باده اند نمي از كساني كه نشان داده! ه راستي ب
آموزيم؟ ما   چه مي-اند كه چيزي داشته باشند تر از آن شده خود را از دست داده و ورشكسته

خواهند كه خودشان و  حاال آنها از ما مي. به اندازه كافي عاقل بوديم و مقاومت كرديم
  .شان را ببخشيماشتباهات 

تمام اين موارد يك پيام دارد و آن اين كه بهترين چاره انديشي براي اعتياد، آشنا كردن 
هاي اخالقي براي  هاي شان و احترام به ديگران است و اين كه بر استاندارد ها با مسووليت بچه

دهد مثال  ن مياطالعات تاريخي نشا. همگان اعم از كودكان، بزرگساالن و معتادان تكيه نماييم
اشاره كنيم، » نبود اراده و عدم تسلط بر نفس«به محض اين كه ما به موردي به عنوان تجربه 

آورند و آن را متمسكي براي توجيه قانون شكني  اي به َآن كار روي مي مردم به صورت فزاينده
 و الكليسم در مورد اعتياد» جديد علمي«هاي  ديدگاه. دهند و تجاوز خود به اجتماع قرار مي

بي «ها كارهاي ناشي از  اين ديدگاه. است واقعا موجب رشد هرگونه عمل اعتيادآور گرديده
آموزد تا خالف كاري خود را مرض به حساب آورند كه  را توجيه نموده و به مردم مي» ارادگي

يه كنند كه فرض هاي جديد به آناني حمله مي طرفداران نظريه. داند خود راه عالج آن را نمي
» دروغ«و » اخالقي«، »غير علمي«مريض بودن معتاد را قبول ندارند ادعاهاي شان را 

مردم را عليه » بي اراده بودن معتاد«اي افسانه  دهند كه رد نظريه در مقابل، نظر مي. شمارند مي
  .نمايد اعتياد تقويت مي

   درمان اعتياد افسانه
كر مرض شمردن اعتياد و الكليسم اين تصور يكي از بدترين اشتباه در محاسبات نسبت به تف

باشد؛ ديدگاهي كه گروه بزرگ و  قابل درمان مي) يا دارو(واهي است كه اعتياد به مواد مخدر
كند و مقامات امور خيريه و  در حال توسعه موسسات درمان اعتياد به صورت مداوم تبليغ مي

 35000 دالر تا7500(ندازه گران است؛ ها بيش از ا در واقع اين معالجه. پذيرند عامه مردم مي
در حالي ) دالر براي درمان يك معتاد يا فرد الكلي در يك مركز بازپروري خصوصي در يك ماه

  . كه تاثيري هم ندارد
تاريخ طبيعي « كتاب 1980ترين كارها در زمينه اعتياد شناسي در دهه يكي از مهم

اي  ها به شيوه تاب، ويالنت از درمان الكليدر اين ك. بود» جرج ويالنت«اي  نوشته» الكليسم
هاي كه وي در شفاخانه  است كه درمان الكلي دفاع كرده؛ اما فاش ساخته) دارويي(پزشكي

پروري معتادان  ها و مشاوره و باز كمبريج ايالت ماساچوست با همكاري انجمن حمايت از الكلي
 -اند  بدون هيچ درمان معالجه شدهگيري و هاي كه با سخت انجام داده، در مقايسه با الكلي

درمان «دهد كه در روند  اي خود را هشدار مي خوانندگان حرفه» ويالنت«. است تفاوتي نداشته
هاي  كيد دارد بايد الكليااين مطلب در گفتار يك روان پزشك كه ت. دخالت نكنند» طبيعي

  .است  نيز آمده-بيشتري را درمان كرد
هاي حاكم بر مصرف  ها و ارزش كنند گزينه ها هديه مي ن و الكليآنچه را كه مردم به معتادا
هاي باز پروري گران  هاي زياد و بيهوده اما برنامه گذاري سرمايه. كنندگان مواد مخدر است

هاي طبيعي افراد كامال جدا است؛ منابعي كه  قيمت از منابع در دسترس و موثر بر محيط
معاون آقاي » دكتر هربرت كليبر«. دهد  كاهش ميآسيب پذيري مردم در برابر اعتياد را
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است، معتادان تنها وقتي درمان  توضيح داده) demand reduction(و مسوول» بينت«
كه قبال هرگز » در خانواده و اجتماع جايگاهي براي آنها در نظر گرفته شود«شوند كه  مي

 نيازمندند تا به بازپروري و آنها به پرورش و حيثيت بيشتر«به قول دكتر كليبر . اند نداشته
چارلز «) NIDA(» موسسه ملي مبارزه با مواد مخدر«رييس نهاد دولتي » اعاده حيثيت

بيني آن است كه آنها شغلي  بهترين پيش«درمان معتادان به مواد مخدر : گويد مي» شوسر
تن در ساختار البته بهترين راه براي پيشگيري از اعتياد در قدم اول موقعيت داش» داشته باشند

. سازد هاي اعتياد دور مي هاي است كه انسان را از روي آوردن به مستي اجتماع، شغل و ارزش
ها دير، تدريجي و  جهه با سختياما اين گونه رفتارها مشكل است و طريقه تكيه بر آن براي موا

و » تبين«آقايان » جنگ عليه مواد مخدر«از اين رو . باشد انجام محكوم به شكست ميسر
آورد؛  تنها توفيقي به دست نميه كه بر عوامل و ملزومات خارجي تمركز دارد، ن» بوش پدر«

هاي رشد   با زمينهخردسازد كه در بر هاي داخلي را از منابعي محروم مي بلكه در واقع برنامه
ن بر از ميان برد» بينت«آن گونه كه آقاي . اعتياد در محالت فقير نشين به آنها نياز دارند

چنان كه . خرد عوامل اعتياد نظر دارد، حقيقتا هيچ گونه ارتباطي بين اين دو به چشم نمي
مبر، اعالم كرد، موسسه  خود آقاي بوش در سخنراني سراسري خود از تلويزيون در ماه سپتا

 به چهارده ونيم ميليون نفر 1988ملي مبارزه با مواد مخدر پس از يك نظر خواهي از مردم در 
اند  كرده اما طي همين دوره كساني كه به صورت روزانه مواد مخدر مصرف مي. دا كردكاهش پي

  . به خصوص معتادان به كوكايين افزايش يافته بودند
البته ما آناني را كه داراي بيشترين امكانات شخصي بوده و مسووليت مبارزه با مواد مخدر را 

خواهند مواد مخدر را كنار بگذارند و  د و نميتوانن افرادي نمي. داشتند به روشني متقاعد كرديم
يابند؛ در  تري مي اي عميق آوري درحال افزايش اند و خود را فرورفته در چاله اي سرسام به گونه

چنان كه آقاي بوش به آن ) NIDA(عين زمان تحقيقات موسسه ملي مبارزه با مواد مخدر
در . اند دگان كوكايين معتاد شدهدهد شماري از مصرف كنن اشاره تلويحي داشت، نشان مي

ها ارتباط ميان مصرف تفريحي مواد مخدر و  كنيم، آمار خود اين نهاد اينجا مشاهده مي
در دايره اعتياد آنچه كه به عنوان . كند كرد، رد مي ادعا مي» بينت«اعتيادي را كه آقاي 

باس حقيقت هاي مشهور را ل ها افسانهشود معموال اشتباه است؛ آن رح ميحقيقت مط
هاي مطرح   ديدگاهراه ناديده انگاشتن. گذارند پوشانند و نام آن را آخرين دستاورد علمي مي مي

  .ها براي بيان حقايق و مبارزه با مشكالت است  اعتياد، استفاده از بهترين فرصت شده در زمينه
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هاي به هم  اي است از حلقه  سالم حلقهكه قصاص بخشي از آن است در ا) مجازات(عقوبات 

 نازل فرموده است، تا )ص(اش پيوسته و متكامل نظام اسالمي، كه اهللا متعال بر پيامبر گرامي
دستور و قانون كامل زندگي بشريت باشد و آنها با پيروي از آن به خير و سعادت دنيا و آخرت 

اند، به  ه و به خاطر اداي آن به دنيا آمدهبه عهده شان گذاشت) ج(نايل آمده و رسالتي را كه اهللا
  . خوبي ادا نمايند

دين مبين اسالم با توجه به اهميت اجتماع و حفظ امنيت و استقرار آن، دستور قصاص را بر 
است، تا عناصر اساسي و بنيادي ساختار جامعه را به خوبي  مرتكبين جنايت قتل صادر نموده

هاي جنايت پيشه جلوگيري به عمل آيد، زيرا كه  ت انسانها و تجاوزا حفاظت نموده و از تخطي
و امن  آدم كشي از بزرگترين جرايمي است كه در هر زمان و مكان خطراتي را براي سالمتي 

  . آورد جامعه به بار مي
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شود تا نخست به طور فشرده از تعريف لغوي و اصطالحي قصاص  به اين اساس الزم ديده مي
  . ضوع برگرديمبحث نموده سپس به اصل مو

سزا دادن برگناه و كار بد برابر آنچه كه : ه عربي به معنايمقصاص كل: قصاص در لغت
قصاص از ( و نيز )1(مرتكب شد، كشنده كسي را كشتن، جزا، مكافات، مجازات قاتل يا ضارب

وجو و پيگيري از آثار چيزي است، و هر امري كه پشت  ماده قص بر وزن سد به معناي جست
گويد و از آنجا كه قصاص قتلي است كه پشت سر قتل ديگري  آيد عرب آن را قصه ميسر هم 
  ) 2( .)گيرد اين واژه در مورد آن به كار رفته است قرار مي

اند كه در  هاي ارايه نموده  اسالم تعريفيدر مورد قصاص علما: قصاص در اصطالح شرعي
كتفا اين بحث مختصر مجال تذكر همه آنها را نداشته به يك  تعريف جامع و مانع ذيل ا

قصاص عبارت از سزاي معين، بالمثل و حق العبدي است كه بر جاني الزم «: كنيم مي
  ) 3( .»شود مي

  شرح تعريف اصطالحي
نمايد و  شود كه از امر شارع سركشي مي جزاي عام است كه شامل تمام كساني مي: سزا

  .اند قصاص، حدود، كفارات و تعزيرات در آن داخل
پذيرد، با اين قيد تعزيرات خارج  يعني جزاي معلوم الهي كه زيادت و نقصان را نمي: عينم
شود زيرا عقوبت تعزيرات نامعين بوده شريعت اندازه آن را به دوش قاضي گذاشته تا با در  مي

  . نظرداشت مصلحت رعيت و جاني، جزايي را كه الزم ببيند، مجرم را به واسطه آن تاديب نمايد
عليه را  شود، اگر مجني عليه بر جاني سزا داده مي يعني همانند و مساوي مجني: لبالمث

فارت ك» بالمثل«شود، با قيد  شود و اگر كشته بود كشته مي بود زخمي كرده مي زخمي نموده
چه از يك طرف جزاي معين است ولي از طرف ديگر، همانند شود زيرا كفارت اگر خارج مي

  به شكل رهايي غالم، روزه گرفتن و يا طعام دادن به فقرا به اجرا، درجنايت نيست زيرا كفارت 
  . آيد مي

باشد و بنده را  سازد زيرا حدود تنها حق اهللا متعال مي اين قيد حدود را خارج مي: حقاً للعبد
شود و اما در قصاص عفو از جانب  در آن دخلي نيست بناء در حدود عفو پذيرفته نمي

   )4(.شود ول پذيرفته ميتلياي مقعليه و يا او مجني

  )قصاص(نظر عمومي برجرم قتل و عقوبت شرعي آن 
كشي يكي از بزرگترين جنايات و گناهان خطرناك است و اگر با آن مبارزه  از آنجا كه آدم

رود، قرآن  ترين شرايط يك اجتماع سالم است به كلي از بين مي نشود، امنيت كه يكي از مهم
 دليل  است، تا آنجا كه قتل بي اي ذكر كرده  آن را با اهميت فوق العادهكريم در آيات مختلف

من قتل نفساً بغير نفس او . (كند يك انسان را همانند كشتن تمام مردم روي زمين معرفي مي
  ) 5(.)فساد في االرض فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً
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كه قاتل باشد و يا در زمين فساد كند بكشد، گويا همه   بدون اينآن كس كه انساني را: يعني
مردم را كشته است، و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد چنان است كه گويي همه مردم 

  . است را زنده كرده
دارد كامالً بجا است زيرا كسي  حقا آنچه كه قرآن كريم تصويري از قتل ناحق به ما ارايه مي

هاي  آاليد در حقيقت چنين آمادگي را دارد كه انسان گناه مي ن انسان بيكه دست به خو
گناهي برابرند مورد حمله قرار دهد و  گناه ديگري را كه مانند آن مقتول از نظر انساني و بي بي

گناه است، و همچنين كسي  به قتل برساند، او در حقيقت يك قاتل است و طعمه او انسان بي
ي و عاطفه انساني، ديگري را از مرگ نجات بخشد اين آمادگي را دارد كه به خاطر بشر دوست

ه نجات انسان ام دهد، او عالقهعكه اين بي گناه انساني را در مورد هر انسان ديگري ان هاي  مند ب
كه  كند و با توجه به اين گناه است و از اين نظر براي او اين انسان و آن انسان تفاوت نمي بي

شود كه مرگ و حيات يك نفر اگر چه مساوي با  استفاده مي» ...فكانما«: يدگو قرآن كريم مي
  . مرگ و حيات اجتماع نيست اما شباهتي به آن دارد

شود اين است كه جامعه انساني در  و چيز مهم ديگري كه از اين آيه مباركه دانسته مي
اي به عضوي از  مهحقيقت يك واحد بيش نيست و افراد آن همانند اعضاي يك ديگرند، هر لط

) رح(گردد چنانچه سعدي اعضاي اين پيكر برسد اثر آن كم وبيش در ساير اعضا آشكار مي

  :گويد مي
  بني آدم اعضاي يك ديگرند             كه در آفرينش ز يك جوهرند

  درد آورد روزگار             ديگر عضوها را نماند قرار ه چو عضوي ب
            نشايد كه نامت نهند آدمي غمي   تو كز محنت ديگران بي

اي به همه  زيرا يك جامعه بزرگ از افراد تشكيل شده و فقدان يك فرد خواه ناخواه ضربه
شود كه به تناسب شعاع تاثير وجودش در   ميفقدان او سبب. ه بزرگ انساني استجامع

نين احياي يك نفس و زيان از اين رهگذر دامن همه را بگيرد، همچ. اجتماع محلي خالي بماند
سبب احياي ساير اعضاي اين پيكر است، زيرا هر كس به اندازه وجود خود در ساختار مجتمع 

  . هاي آن اثر دارد بعض بيشتر و بعض كمتر انساني و رفع نيازمندي
و همچنان از آيه فوق اهميت مرگ و حيات يك انسان از نظر قرآن كريم كامالً آشكار 

كه اين آيات در محيطي نازل گرديد كه خون بشر مطلقاً در آن  اينتوجه به  شود، و با مي
  . گردد ارزشي نداشت عظمت آن آشكارتر مي

است و  دين مبين اسالم با داشتن نظام و برنامه كامل به هدف تنفيذ و تعميل نازل گرديده
غرايز خود دانيم كه احياناً انسان در برابر شهوات و  محل تنفيذ اين قانون، انسان است و مي

گشايد و مصالح جامعه را مورد تهديد قرار  ضعيف آمده و به جان و مال ديگران دست تجاوز مي
كارانه او گرديده و از طغيانش  لذا بايد وسيله ايجاد كرد كه مانع اين عمل جنايت. دهد مي

  . اردكاسته، او را در حدودي كه برايش الزم است متوقف و از تجاوز به حريم ديگران بازش د
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ها و وسيله خوبي جهت آوردن امنيت و  كشي پس عقوبت قصاص يگانه عامل باز دارنده از آدم
  . باشد جلوگيري از ظلم و تجاوز افراد نااهل در جامعه مي

ه عنوان آخرين وسيله به  در صورتي كه جامعه موفق به جلوگيري جنايت قتل نگرديد، ب
  . رد متجاوز نجات دهدگردد تا جامعه را از اين ف قصاص متوصل مي

چنانچه اسالم پيروانش را به نتايج ناگوار و اضراري كه از ارتكاب اين عمل حرام به بار آمده 
فهماند كه  سازد و به وضاحت كامل به آنها مي نمايد ملتفت مي اش را متضرر مي او و جامعه

ر مجازات شديد ارتكاب اين عمل حرام، عالوه بر مساله قصاص كه جزاي دنيوي آن است چها
متعمداً فجزئه : (فرمايد اخروي را نيز در قبال دارد، چنانچه قرآن كريم مي و من يقتل مومناً 

   )6(.)جهنم خالداً فيها و غصب اهللا عليه و لعنه واعد له عذاباً عظيماً
و هركس فرد با ايمان را از روي عمد به قتل رساند مجازات او دوزخ است كه جاودانه : يعني
سازد و عذاب عظيمي  كند و از رحمتش او را دور مي ماند و خداوند بر او غصب مي ن ميدر آ

  . است براي او آماده ساخته
و به اين ترتيب تطبيق قصاص و عقوبات در اسالم بر كساني كه از اين همه حدود تجاوز 

ت به ها دس يده بر ضد جامعه و مصالح عامه مسلماندكرده تابع خواهشات و عواطف خود گر
گيرد؛ و در آن وقت جامعه زندگي  شورش بزنند، كامالً حق و بر مبناي عدالت صورت مي

گردد چنانچه اهللا تعالي  مند مي مندي را از آن خود نموده از نعمت امنيت بهره  سعادت
   )7(.)ولكم في القصاص حيا اولي االلباب لعلكم تتقون: (فرمايد مي

. باشد كه تقوا پيشه كنيد! زندگي است، اي خردمندانو براي شما در قصاص حيات و : يعني
دهد كه قصاص اسالمي به هيچ وجه جنبه انتقام جويي ندارد  اين آيه كريمه به خوبي نشان مي

  . ها  است به سوي حيات و زندگي انساناي بلكه دريچه
از يك سو قصاص ضامن حيات جامعه است، زيرا اگر در جامعه حكم قصاص وجود 

در كشورهايي كه حكم قصاص به كلي لغو شده آمار قتل و جنايت به سرعت باال داشت  نمي
و از سوي ديگر مايه حيات قاتل است چرا كه او را از فكر آدم كشي تا حد زيادي باز . است رفته
  . كند دارد و كنترول مي مي

 و به گيرد در پي را مي  هاي پي و از جهتي نيز به خاطر لزوم تساوي و برابري جلو قتل
هاي بيشتري  هاي جاهلي كه گاه يك قتل تا به چند قتل و آن نيز به نوبه خود مايه قتل سنت
  . دهد، و از اين راه نيز مايه حيات جامعه است شد پايان مي مي

كه حكم قصاص مشروط به عدم عفو است، و نيز دريچه ديگري به حيات و  و با توجه به اين
  . شود زندگي گشوده مي

كه هشداري است براي پرهيز از هرگونه تعدي و تجاوز اين حكم ) لكم تتقونلع(جمله 
   )8(.كند حكيمانه اسالمي را تكميل مي

ر اساس حكم عقل سليم بايد گفت در تمام قوانين جهان هيچ عقوبتي وجود ندارد كه : پس ب
رتر از قصاص باشد  كه گيرد زيرا در قصاص با مجرم همان عملي صورت مي. در عدل، خود ب
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كشاند، اكثراً تنافع بقا و حب برتري و  و عاملي كه مجرم را به سوي جرم مي. است مرتكب شده
اگر مجرم بداند كه بعد از ارتكاب قتل او نيز در اين جهان . باشد  بيني مي تغلب و خود بزرگ

   )9(.كند گاهي بر حيات ديگري تجاوز نمي ماند، هيچ باقي نمي

  النهقصاص و عفو يك مجموعه عاد
كند، در مساله  بيني و بررسي همه جانبه دنبال مي  اسالم كه در هر مورد مسايل را با واقع

نه . است گناهان نيز حق مطلب را دور از هرگونه تندروي و كندروي بيان داشته خون بي
كند و نه مانند مسيحت كنوني فقط  همچون آيين تحريف شده يهود فقط تكيه بر قصاص مي

نمايد، چرا كه دومي مايه اجرت است و اولي عامل  يت را به پيروان خود توصيه ميراه عفو يا د
  .خشونت و انتقام جويي

باشند، در   فرض كنيد قاتل و مقتول باهم برادر و يا سابقه دوستي و پيوند اجتماعي داشته
 مورد گذارد، و مخصوصاً در اي بر اولياي مقتول مي اين صورت اجبار كردن به قصاص داغ تازه

افرادي كه سرشار از عواطف انساني باشند اجبار كردن بر قصاص خود زجر و شكنجه ديگري 
كه محدود ساختن حكم به روش عفو وديه نيز افراد  شود، در حالي براي آنها محسوب مي

   )10(.كند تر مي جنايتكار را جري
 در كنار اين حكم لذا حكم اصلي را در قصاص قرار داده، و براي تعديل آن، حكم عفو را

توانند قاتل را  اگر آنها مايل باشند مي تول دانسته است، قتجويز نموده و آنرا حقي براي اولياي م
  . بها هم نگيرند كامالً مورد عفو قرار دهند بها بگيرند، يا اصالً خون  ببخشند و خون

 نه بدون غور كند و بدين اساس اسالم كوركورانه پيشنهاد مجازات به خصوص قصاص را نمي
هاي اديان و مكاتب  اي از خوبي نمايد، نظريات اسالم مجموعه و تعمق به انفاذ آن اقدام مي

ها و نقايص موجود در نظريات آنها  تر از آن است اما منزه از خرابي فكري و حتا بسيار عالي
  . است

 همه اوضاع، عوامل سازد، و قبل از انفاذ قصاص اسالم به مفهوم واقعي كلمه عدل را برقرار مي
  . هد و اسباب جنايت قتل را مورد غور و بررسي قرار مي

نظر مجرم و نظر جامعه : گيرد اسالم حين انفاذ قصاص و ساير عقوبات دو چيز را درنظر مي
و در پرتو هر دو جناح مجازات مناسبي را مطرح  كه برخالف آن جرم صورت گرفته است، 

 و از تاثيرات نادرست فردي و نظريات افراطي اشتراكي كند كه با عقل و منطق هماهنگ مي
  . باشد كامالً بري مي

  اهداف تطبيق قصاص در اسالم
كوشد تا امنيت كلي در جامعه حكمفرما بوده نظم عمومي از   اسالم با تمام سعي و تالش مي

ه راهي است كه . ار باشدخردسالمت كامل بر سعادت زيرا امنيت و استقرار نظم در جامعه يگان
دهد و در عين وقت  كند، چه جامعه را مجموع افراد تشكيل مي همگاني را تامين و كفالت مي

  . داند حريت و كرامت انساني افراد را نيز مصوون و محفوظ مي
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اسالم عدالت را تا آخرين حدي كه براي بشر در دنيا ممكن است اجرا نموده پابند اصول حق 
گذرد و نه حقوق فرد را به حد افراد  حقوق جامعه از حد ميباشد، نه در تقديس  و عدالت مي
كند كه حق هر دو را درنظر داشته و براي  داند، بلكه از نظريه متوازني متابعت مي مقدس مي

   )11(.است تحقق مصالح فرد و جامعه آمده
 آن روزگاري كه حكومت واقعي -دين اسالم نه در قانون و نه در رويدادهاي تاريخي خود

 در مساله حياتي قصاص و كيفر؛ ميان خليفه و امير و ميان هيچ فردي از افراد توده -شتدا
  )12(.مسلمان، هيچ گونه امتيازي قايل نشد

ها و  يابي و نابود ساختن بد امني بناء با اطمنيان خاطر بايد گفت دين اسالم جهت ريشه
راد جامعه با رعايت عدالت واقعي  اجتماعي، تطبيق قصاص را بر همه اف اضطرابات و ناهنجارهاي

  . دهد درنظر گرفته و به هيچ وجه تبعيض تفوق طلبي را در ميان افراد خود انجام نمي
ها ثابت شده كه جامعه اسالمي ثمره خوبي را در نتيجه قصاص و عقوبات  چنانچه در گذشته

  . است اسالمي به دست آورده به خوبي آن را تطبيق نموده
يابيم كه هدف عمده تطبيق قصاص تامين امنيت و عدالت  گفته شد در مياز همه آنچه كه 

اجتماعي بوده، وسيله خوبي است در حفظ حريت و كرامت انساني بدين اساس در دنياي 
امروزي هيچ قانون جزايي را بهتر از قوانين عقوبات اسالمي سراغ نداريم كه همه جوانب خير و 

عدالتي رهايي دهد و به  هاي ناشي از بي شر را از بدبختيصالح بشريت در آن نهفته باشد تا ب
منيت و آرامي داخل كند   .ساحل ا

  ماخذ
  .ش. ـه1363 حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ج دوم، رديف قصاص، ج پنجم، انتشارات امير كبير تهران، -1
  ،604ش ص . هـ1370طبع  سال 19 آيت اهللا مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج اول، دارالكتب االسالميه، ج -2
  .404 زرقا، مصطفي، المدخل الفقهي العامو ص-3
 ظريفي، شيرعي، القتل العمد في الشريعه االسالميه مقارناً بالقوانين الوضيعه، رساله علمي دست نويس جهت نيل درجه -4

  ،84ماستري، ص 
  .32 سوره مائده، آيه -5
  .93 سوره نسا، آيه -6
  .179 سوره بقره، آيه -7
  .606، ص1 تفسير نمونه، ج-8
  .380، ، ترجمه مومن حكيمي، ناشر مركز نشراتي پيغام ص 1 سعيد جويي، اسالم دين فطرت، ج-9
  .606، ص 1 تفسير نمونه، ج- 10
  .300، ص1 اسالم دين فطرت، ج- 11
  . 107 سيد قطب، اسالم و صلح جهاني، ، چاپ سوم، تهران ص - 12



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حنيفسيد احمد حسيني

  
  

  
  

  مقدمه
قواعد حقوقي، قواعدي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند، 

، 1فلسفه حقوق، كاتوزيان، ج. (است كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده حكومت مي
  )36ص

  :ي حقوقي عبارت است ازبر اساس تعريف فوق قاعده
ر به فعل يا ترك فعلي باشد، مانند قواعد ناظر اي كه به طور مستقيم ناظ  قواعدي جزيي-1

  :به پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج، جبران خسارت زوج بر ترك نفقه زوجه
 حاكميت اراده و است، مانند اصل اي كه از تاليف قواعد جزيي به وجود آمده  اصول كلي-2

  آزادي قراردادها؛ و
ال ضرر «است، مانند  ي راهنما تاسيس شده اصول كلي كه از جانب قانونگذار به عنوان اصل-3

  .»و ال ضرار في االسالم
  :يابد ي حقوقي از دو عنصر تشكيل ميبر اساس تعريف فوق، قاعده

   و عنصر عمومي و جمعي بودن؛-1
  . عنصر ضمانت اجراي قدرت عمومي و حاكميت-2
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  )خصايص القاعده القانونيه(ي حقوقي  مشخصات قاعده-بخش اول
ي خارجي قواعد است، كاري به مبنا، هدف و ي حقوقي، چهرهخصات قاعدهمراد از مش

  . ماهيت آن ندارد
ي اساسي بودن هيچ اند، ولي درباره حقوقدانان براي قواعد حقوقي، اوصاف مختلفي بر شمرده

  .يكي از آنها اتفاق نظر وجود ندارد

  )القاعده القانونيه عامه و مجرده: (بودن) كلي( عمومي -1
قواعد حقوقي نبايد ناظر به فرد يا اشخاص   از عمومي بودن اين است كه در هنگام وضع،مراد

قلمرو اجرايي قواعد حقوقي گاهي . بار انجام دادن منتفي گردد معين باشد كه مفاد آن با يك
يا هيات وزيران ) يك نفر(محدود است، مثل مقررات ناظر به تكاليف و حقوق رييس جمهور 

  .هي وسيع، مثل قواعد ناظر به حقوق و تكاليف شهروندانو گا) چند نفر(
منافاتي با عمومي بودن آن ندارد، زيرا قواعد  محدود بودن قلمرو اجراي قواعد حقوقي، 

گيرد، اجرا  قرار مي) قلمرو(حقوقي با قلمرو محدود، نسبت به تمامي كساني كه در آن وضع 
» ي مردم موضوع حكم آن قرار گيردهمه«پس عمومي بودن قواعد حقوقي به معناي . شود مي

  .نيست
ي الزام قواعد حقوقي را دارد ولي قاعده سنخ ديگري از امر و نهي قانوني وجود دارد كه قدرت

فردي (، احكام اداري )شود فردي محكوم به زندان مي(حقوقي نيست، مثل احكام قضايي 
، الزام ...ن نظامي در هنگام جنگ، و، يك فرما)شوداستخدام يا محكوم به لغو قرارداد كاري مي

. باشد، ناشي از ذات آن احكام نيست مي... اين احكام ناشي از راي دادگاه، قرارداد خصوصي و
  . حكم، ناشي از قانون و قواعد كلي است يگرچه اعتبار صادركننده

  .ي استهاي قواعد حقوق از بارزترين نمونه.... قواعد حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزا و
  :عمومي بودن قواعد حقوقي مستلزم اموري است

بيني  وند، و مردم توان پيشي جمعي، تا مردم از وضع آن مطلع ش انتشار آن از رسانه-1
  اقدامات خود را داشته باشند؛

   و تساوي اشخاص در مقابل آن قواعد؛-2
  . جهت وضع قواعد حقوقي، حفظ منافع عمومي است-3
نيست، بلكه ... ايز قواعد حقوقي از ساير قواعد طبيعي، اجتماعي و وجه تم»عمومي بودن«

  .باشد ي حقوقي هم واجد اين وصف ميقاعده
  :اند گفته» مجرده«و » عامه« عرب در تفسير وصف ناخي حقوقدانبر
معين بالذات و ال تخص  المقصود بالعمومية ان القاعدة القانونية ليست موجهة الي شخص -1

  .ها، و لكنها تنطبق اذا توافرت في الشخص او في الواقعة صفة او شرط معينذاتواقعة بعينها و 
 المقصود بان القاعدة القانونية مجردة، ان المشرع عند صياغته للقاعدة القانونية لم يضعها -2

معين او واقعة معينة و انما وضعها بطريقة مجردة عن االعتداد باي شخص لتنطبق علي شخص 
  )22المدخل لدراسة العلوم القانونية، ص(او باي واقعة، 



 

 

 

عه
ضو

مو
ق 

قو
و ح

م 
سال

ه ا
فق

در 
ي 
وق

حق
د 
واع

ق
 

  

65  
 

   دايمي بودن-2

اگر قانون داراي وصف عمومي بود، .  از نتايج عمومي بودن قواعد حقوقي است»دايمي بودن«

افتد، صحيح نيست، لذا قواعد حقوقي  محدود كردن آن به وقايعي كه در زمان معين اتفاق مي
ت زمان يا حتا متروك شدن آن، اعتبار او را شود، گذشي قواعد حقوقي نسخ ميفقط به واسطه

  .كند كم نمي
باشد، ابدي خواهد بود، مقطعي  داشته... اگر قواعد حقوقي، منشاي ديني، طبيعي، عقلي و

... ي حقوقي ديني وبودن آنها موجب تحريف در ماهيت آن قواعد خواهد شد، يعني ديگر قاعده
  .  حقوقي استجزء ماهيت قواعد» ابديت«نخواهد بود، زيرا 

يابد، حتا با فقدان نهاد قانونگذار و زوال   از وضع، وجود مستقل ميپس» قواعد حقوقي« 
رود، چون وجود قواعد حقوقي متكي به وجود واضعان نيست، گرچه  حكومت، از بين نمي

  .گردد نظام حقوقي ميهاي اساسي موجب تغيير  انقالب
توانند نظمي در   بودن نباشد، شهروندان نمياگر قواعد حقوقي و قانون، واجد وصف دايمي

دايمي . دانند، قانون، فردا هم حاكم خواهد بود يا خير اقدامات خود به وجود آورند، چون نمي
  .افكند هاي شهروندان را به مخاطره مي ريزي بودن قواعد حقوقي، امنيت اقدامات و برنامه

چه قانونگذار هنگام وضع  بود، گردر عمل هرگز دايم نخواهدبا اين همه، قواعد حقوقي 

ر دوام قواعد دارد، و اال عمدتاً مقررات حقوقي در طول زمان تغييراتي خواهد  قانون، فرض ب

  .كرد

  )القاعده القانونيه من القواعد االجتماعيه( اجتماعي بودن -3

  :ي گوناگون داردزندگي انسان دو چهره

ها خارج از قلمرو حقوق است، اگر در  ساني فردي زندگي انهاي چهره  فردي، نيازمندي-1

  .شود، به خاطر اثري است كه اين امور در اجتماع دارد حقوق گاهي به اعمال فرد توجه مي

ي زندگي اجتماعي نيازمند قواعد و  اجتماعي، تنظيم روابط اجتماعي اشخاص و اداره-2

  .كند مقرراتي است كه آنها را علم حقوق، تاسيس مي

  )القاعده القانونيه قاعده ملزمه( بودن آور  الزام-4

ي  آور باشد، گرچه درجه براي دست يافتن به اهداف قواعد حقوقي، بايد نفس قواعدالزام

  .سان نيست آور بودن قواعد حقوقي يك الزام

  .آور بودن قواعد حقوقي ناشي از اعتبار و نفوذ آن و ضمانت اجراي آن است الزام

و ماهيت قواعد حقوقي است ولي منحصر در قواعد  اواز» الزامي بودن«البته  صاف ذاتي 

  .هاي خاص آن نيست حقوقي، و از نشانه

  : بر دو قسم است»آور بودن درجه الزام«حيث قواعد حقوقي از 



 

 

ت 
حو

 «
13

87
  

66  
 

 
ل 
س
سل

ه م
مار

ش
 «

73  

   قواعد امري -1
توافق بر . گريزي از اجراي آنها وجود ندارد اين دسته قواعد، به طور مطلق الزامي است، و راه  

  . عليه مثل اجتناب از قتل با رضايت مجني. آنها، فاقد اعتبار استعدم اجراي 

   قواعد تكميلي-2
مثل حق تعيين . باشد آورند كه برخالف آن توافق نشده اين دسته قواعد، در صورتي الزام

باشد، الزام اين  محل سكونت زوج، كه ممكن است خالف آن شرط شود، اگر شرط خالف نشده
  .ري استي امقاعده مثل قاعده

  :بودن، نيست» آور الزام«برخي مقررات حقوقي كه در ظاهر واجد وصف   
اگر كسي چيزي به « ي گردد، مثالً قاعده ناشي مي» آور الزام« از فروع يكي از قواعد -1

در ظاهر الزامي به » تواند استرداد كند ديگري بدهد، بدون اين كه مقروض آن چيز باشد، مي
  .كند مفهوم، گيرنده را الزام به استرداد ميهمراه ندارد، ولي در 

لزوم «ي ، استثناي قاعده»عزل وكيل« ي حقوقي است، مثالً حق اختيار  استثنا، قاعده-2
  .است» قراردادها

ه انتخاب يكي از دو قاعده-3 آور است، مثالً جزاي نقض روزه در ظاهر تخيير  ي الزام ناظر ب
  )521، ص1فلسفه حقوق، ج. (باشد آور مي است ولي در واقع از تكاليف الزام

  )القاعده القانونيه تقترق بالجزاء المادي( ضمانت اجرا داشتن -5
بيني  ضمانت اجرا، بخش تدافعي قواعد حقوقي است كه براي نقض آن مجازاتي پيش

  .كند كند، اگر قواعد حقوقي اطاعت نگردد، ضمانت اجرا مداخله مي مي
گردد كه اجرا شود، اجرا نمودن مستلزم ضمانت اجرا   تامين ميي حقوقي زمانياهداف قاعده

است، عدم اجراي بسياري از قواعد حقوقي مطلوب شهروندان است، بايد ضمانتي براي اجرا 
كند ولي قدر مشترك همه،  هاي گوناگون جلوه مي به شيوه» ضمانت اجرا«باشد،  وجود داشته

  :قواي صالح عمومي و حكومت است
  : مجازات-1
  ،... مجازات بدني، اعدام، شالق و-الف
  ،... مجازات مالي، مصادره اموال، جريمه و- ب
   زندان،-ج
 محروميت از برخي حقوق، محروميت از عضويت در مجلس، محروميت از استفاده از -د

  گواهينامه،
  ....-ه
   دخالت مستقيم قدرت عمومي مثل استرداد مال غصب شده از غاصب،-2
  ايقاي طالق بدون شرايط صحت،: نجام شده بطالن اعمال ا-3
   جبران خسارت،-4
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5-....  
  :كنند برخي حقوقدانان عرب اقسام ضمانت اجرا را چنين بيان مي

  ):ضمانت اجرايي كيفري( الجزاء الجنائي -1
و يتولي قانون العقوبات بيان ...و هو اشد صور الجزاء، و يكون عند االعتداء علي المجتمع كله،

  ....لجنائية المختلفةالجزاءات ا
  ):ضمانت اجراي مدني( الجزاء المدني -2

و يون عند االعتداء علي حق خاص و انكاره، و تتولي نصوص القانون المدني و التجاري بيان 
  ....الجزاءات المدنية المختلفة

  ):ضمانت اجراي اداري(  الجزاء االداري-3
 و تتولي نصوص القانون االداري بيان و يكون عند االعتداء علي اصول المهنة او الوظيفة

  .»30المدخل لدراسة العلوم القانونية، ص«. الجزاءات االدارية المختلفة

   مبناي قواعد حقوقي-بخش دوم
در اصطالح حقوقدانان عبارت است از اصولي » مباني حقوق«است، » مبنا«جمع » مباني«

» آوري الزام«س آن وضع و اعتبار كه قواعد حقوقي بر آن مبتني است و قواعد حقوقي بر اسا
و » آوري الزام«عبارت است از تعيين منشاي » مبناي قواعد حقوقي«يابد، به عبارت ديگر  مي

قانونگذار » نهي«و » امر«قواعد حقوقي، در مباني قواعد حقوقي از مبناي » اعتبار«منشاي 
  .گردد بحث مي

مباني قواعد حقوقي موجب تاسيس مك   .است اتب حقوقي شدهاختالف در تعيين 

  ) آرماني–طبيعي ( مكتب حقوق فطري -1
است، در حقوق موضوعه از قواعد » حقوق موضوعه«در برابر » حقوق فطري«اصطالح 

آنچه «- گردد، ولي در حقوق فطري از قواعدي كه بايد باشد،   بحث مي-»آنچه هست «-موجود
  .گردد  بحث مي-»بايد باشد

جود قواعد و مقرراتي ثابت و برتر از اراده حكومت كه مكتب حقوق فطري معتقد به و  

داند، قانونگذار مكلف  مي»عدالت«باشد، مبناي اين قواعد را  مطلوب و آرمان انسان است، مي

  .هاي قابل اعتماد، قواعد عادالنه را كشف كند است از طريق مكانيسم
هاي ظالم  ن و حكومتهاي حكمرانا گيري مكتب حقوق فطري، متاثر از ستم ي شكلانديشه

اي بودند تا جلوي خودكامگي حاكمان گرفته شود،  و جنايت در پي چاره است، قربانيان ستم
ي حكومت و حاكمان در در نهايت اين انديشه به وجود آمد كه قواعد و مقرراتي برتر از اراده

د عالي وضع دل طبيعت و فطرت آدميان وجود دارد، قواعد موضوعه بايد به پيروي از آن قواع
مبناي اصلي حقوق، اقتدار  در مقابل، حاكمان و حكومت. شود ها نيز سعي كردند ثابت كنند 

  . ي خدا و مأمور اجراي فرمان او استحكومت و حاكم است، و حاكم نماينده
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گرديد، رشد دمكراسي و ... هاي اجتماعي، سياسي و اين مكتب حقوقي، منشاي اكثر انقالب
هاي آرماني اين مكتب حقوقي است، تدوين اعالميه جهاني  دار انديشه ، واماي هاي توده حكومت

 و تدوين مجموعه قوانين ناپليون، به »آزادي، برادري و برابري«حقوق بشر در فرانسه و شعار 

  .حقوق طبيعي استخصوص قانون مدني فرانسه متاثر از مكتب 
ي حقوقي خود  ت انديشههاي متعددي در طول تحوال مكتب حقوق فطري تعريف و شيوه

  .اند براي كشف قواعد عالي و عادالنه معرفي كرده

  )پيش از سده هفدهم( مكتب حقوق فطري در عصر مذهبي )الف
ي خداوند را مبناي منحصر قواعد عالي و در اين دوره بر اثر نفوذ دين مسيحيت، اراده

 يعني كتاب »وحي« طريق دانستند و معتقد بودند بخشي از آن قواعد عالي از عادالنه مي

در خارج از قلمروي شريعت مسيحي، بايد از ابزار عقل  است، مقدس در اختيار آنها قرار گرفته
  .براي يافتن آن قواعد عالي بهره جست

  :كرد  حكيم مذهبي قرن سيزدهم، قوانين را به سه دسته تقسيم مي»سن توماس داكن«

  قوانين الهي) الف
ي خداوند است، عقل بشر به آن دسترسي ندارد، خداوند با ارسال اين قواعد ناشي از اراده

  .ي وحي آنها را به اطالع عموم رسانده استپيامبران از دريچه

  قوانين فطري) ب
است، بلكه بشر از  آنها را ابراز نكرده» وحي«ي خداوند است ولي اين قواعد نيز ناشي از اراده

  .يابد طريق عقل آنها را در مي

  ين بشريقوان) ج
ي مقدمه (.است ي انسان است و به منظور اجراي قوانين فوق، وضع شدهكه ناشي از اراده  

  )21علم حقوق، كاتوزيان، ص
  .شايد مقررات قسم سوم، همان آيين دادرسي فعلي باشد

  »مهژدههاي هفدهم و  قرن«  مكتب حقوق فطري در عصر خردگرايي)ب
و الهي خود را از دست داد و خردگرايي مطلق ي مذهبي در اين عصر، حقوق فطري ريشه

  .شد» وحي«جايگزين 
شد، و معتقد  در اين دوره، حقوق فطري محصول عقل بشر و طبيعت انسان محسوب مي

  .بود، اين قواعد وجود داشت و قابل درك بود هم نمي» وحي«بودند اگر 
متمايز از   : قبل بود اينمفهوم حقوق فطري در اين دوره از جهاتي 

ي شخصيت انسان  منبع حقوق فطري، انسان است، نه خداوند، چون اين حقوق الزمه-1

  .يابد است و عقل، آنها را موافق طبيعت اجتماعي انسان در مي
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ي پرورودگار و تأمين ده هدف حقوق فطري، حمايت از حقوق فردي است، نه اجراي ارا-2
  .اطاعت او

ي حقوق در طول اين دوره ه است، فالسفه حاصل اين دور»قرارداد اجتماعي«ي نظريه  

  .ي تكامل رساندرا به نهايت درجه» قرارداد اجتماعي«
طرفداران اين نظريه معتقدند، همان گونه كه زندگي فردي بر اساس قرارداد تنظيم 

گردد، مثالً مشتري براي خريد كاال بايد ثمن آن را بپردازد، و فروشنده با اخذ ثمن، كاال را  مي
و شهروندان است، حاكمان به وكالت از .  دهدتحويل قواعد حقوقي نيز قراردادي ميان حكومت 

در قرارداد اجتماعي، حكومت در دست حاكمان امانت . اند مردم در منصب حكومت قرار گرفته
دهد، حاكمان  است، اگر بر خالف پيمان اجتماعي رفتار كند، مشروعيت خود را از دست مي

  .د مالك اصلي آن، استفاده كندبايد از قدرت، به سو
. گويد، انسان ذاتاً بد سرشت است  مي»اجتماعي قرارداد«ي حقوق توماس هابس از فالسفه

انسان گرگ انسان است، اگر اين گرگ صفتان در اجتماع زندگي كنند بايد به توافق برسند، 
  .لت واگذار نمايديعني با اختيار خود بخشي از قدرت و اختيار خود را به نهادي به نام دو

گويد، انسان   مي»قرارداد اجتماعي«ي حقوق ، از ديگر فالسفه)1704 - 1632(جان الك، 

و اوليه نيازمند قانون نيست، داراي طبع اوليه ي پاك و سرشت خوب است، در حالت طبيعي 
 ها، و به طور كلي روابط اجتماعي، محتاج تر شدن زندگي، تقسيم كار و نقش اما با پيچيده

گردد، مردم به منظور ايجاد نظم بخشي از اختيارات خود را به دولت واگذار  قانون و مقررات مي
  .كند مي

ي انسان يك اراده: گويد مي» قرارداد اجتماعي«ي حقوق ز ديگر فالسفهژان ژاك روسو ا
ي ي فردي، تبديل به ارادهي عمومي و در زندگي اجتماعي بايد ارادهفردي دارد و يك اراده

گيرند، بايد مكانيسمي طراحي  عمومي شود، همان طوري كه افراد در امور فردي تصميم مي
گيري نمايد و اين كار از طريق انتخابات ممكن  شود كه در امور اجتماعي و كشوري هم تصميم

  .است و دولت وكيل مردم است، تا نظم و رفاه را تامين كند

  » و بيستمقرون نوزدهم«  حقوق فطري درعصر تجربه)ج
قرون نوزدهم و بيستم، عصر روي آوردن انسان به تجربه است، در اين دوره، خوب و بد بودن 

بودن » باطل« و » حق«شد، حتا  تعيين مي» تجربه«اشياي اطراف زندگي انسان فقط با 
  .ها انديشه

قواعد حقوقي نيز از اين رويكرد جديد دور نماند، اين رويكرد، تحول عظيمي در حقوق 
شده، هيچ  فطري ايجاد كرد، نتيجه اين شد كه جز يك سلسله اصول و قواعد محدود تجربه

 در صد قواعد حقوقي ثابت بود، 90قاعده و اصلي ثابتي وجود ندارد، در دو مرحله قبل حدود 
ي سوم عكس شد، برخي پا فراتر نهادند و گفتند هيچ اصل ثابت، و مطلقي ولي در مرحله

كه امروز عادالنه محسوب » اي قاعده«و » اصل«، چون هر »اصل قبح ظلم«وجود ندارد، حتا 
  .گردد، شايد در مكان و زمان ديگر ظالمانه باشدمي
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شد كه مكتب حقوق فطري نوين،  ها منجر به انقراض مكتب حقوقي فطري مي اين ديدگاه
  .مبتني بر مكتب حقوق فطري قديم ايجاد شد كه به بررسي آن خواهيم پرداخت

  )طبيعي( بررسي مكتب حقوق فطري -2
گويد، قواعد طبيعي و فطري وجود دارد، به طور قطع مراد، عالم  مراد اين مكتب كه مي

مراد آنها اين است . اي وجود ندارد طبيعت و جهان آفرينش نيست، چون در طبيعت هيچ قاعده
  .تكه قواعد حقوقي، وجود دارد كه ماليم طبيعت انسان و مقتضاي فطرت او اس

حدود طبيعت انسان و قلمرو آن : شود اين است پرسش ديگري كه متوجه اين مكتب مي  
اقتضاي طبيعت انسان است، چه معياري اين قاعده را از افراط و » زنده ماندن«كجاست؟ مثالً 

  تفريط حفظ خواهد كرد؟
ماندن، به  قانوني تعديل شود، و اال انسان براي زنده مقتضاي طبيعت انسان بايد به واسطه

  .زندانواع جرايم دست مي
اين معيار عدالت است، قواعد مقتضاي فطرت انسان بايد : گويد مكتب حقوق فطري مي

  .عادالنه باشد

   بررسي مفهوم عدالت در حقوق فطري)الف
 نخستين نقد مكتب حقوق فطري اين است، عدالت به چه مفهوم و ماهيتي مبناي قواعد -1

  حقوقي است؟
  :است ه معنا تعريف شدهعدالت به س

   اعطاء كل ذي حق حقه-1
آوري قواعدي حقوقي  تواند مبناي الزام عدالت به معناي اعطاي حق، به صاحب حق، نمي

  :ماند چون چندين پرسش فاقد پاسخ مي. باشد
دار داده شده، دادن حق به صاحب حق، چطور   اگر در وضع قوانين حق به حق)الف
  است؟ ه وجود آوردهآوري براي ديگران ب الزام
   مفهوم حق چيست؟)ب
   صاحب حق كيست؟)ج
   حكومت حق قانونگذاري را بر چه مبنايي به دست آورده؟)د

متوقف بر  است، معلوم نيست » صاحب حق«و » حق شناسي«در اين فرض اجراي عدالت 

ي منتخب است، حق كودتاچي است، حق عالم ايندهحق پادشاه است، حق نم» حكومت«
  ....رايط ديني است وجامع الش

چون عادالنه است، و حق : گويد پرسيم چرا؟ مي كند، مي حكومت، قواعدي وضع مي
  .قانونگذاري و امر و نهي، متعلق به دولت است

بر اساس اين تعريف عدالت، دليل مكتب حقوق فطري عين مدعا است، به عبارت ديگر 
  .مصادره به مطلوب است
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به » عدالت«بودن قواعد حقوق، تعيين شود، و » آور الزام«براين اساس بايد ابتدا مبناي 
  .آور بودن باشد تواند مبناي الزام نمي» دادن حق به صاحب حق«معناي 

  )قرار گرفتن هر چيزي در جايگاه مناسب خود( وضع الشيئ في وضعه -2
ا ابهامي كه بودن قواعد حقوقي باشد، زير» آور الزام«تواند مبناي  عدالت به اين مفهوم نيز نمي

در اين معنا وجود دارد اين است كه قواعد حقوقي با چه معياري در جايگاه مناسب خود قرار 
  گيرد؟ مي

جايگاه مناسب قواعد حقوقي، مناسبت و ماليمت آنها با حيات اجتماعي انسان است، عدالت 
اه مناسب گويد جايگ گويد قواعد حقوقي بايد در جايگاه مناسبش وضع شود، ولي نمي فقط مي

  چيست؟ يا با چه مكانيسمي آن را در جايگاه مناسب قرار دهد؟
معيار در جايگاه مناسب وضع شدن و در جايگاه مناسب وضع نشدن از مفهوم عدالت خارج 

  . است
يكي از چيزهايي كه بايد در موضع خودش قرار گيرد، قانونگذاري است، حق قانونگذاري به 

  ه است؟چه مبنايي به حكومت تعلق گرفت

  التوازن و التساوي-3

بودن قواعد حقوقي باشد، زيرا عدالت » آور الزام« مبناي دتوان عدالت به معناي تساوي نيز نمي
هاي مساوي، وضع   قواعد حقوقي به طور مساوي براي افراد در موقعيت:گويد به اين مفهوم مي

  :گويد گردد، ولي عدالت به اين مفهوم نمي
   چيست؟هاي برابر  موقعيت-1
   چه كسي آن را تعيين كند؟-2
  ها تشخيص داده شود؟  چه معياري تساوي موقعيت-3
   مبناي تساوي قواعد حقوقي چيست؟-4
منافع شخصي و اجتماعي توازن و تساوي برقرار كرد؟-5   چگونه ميان 
منافع جزيي و منافع كلي توازن برقرار كرد؟  طبق چه مالك-6 ميان    هايي 

  ده عدالت در مكتب حقوق فطري دهن  بررسي تشخيص)ب
اگر . دهد نقد دوم بر مكتب حقوق فطري اين است كه، چه كسي عدالت را تشخيص مي

آور بودن قواعد حقوقي منتفي  مالك تشخيص، مردم باشد مستلزم هرج و مرج است، و الزام
تن  عبور از چراغ قرمز عادالنه است، چون عجله دارد يا نپرداخ:گويد گردد، شخصي مي مي

  ، ....و... ماليات عادالنه است چون
ه بهانه دولت اگر مالك عدالت، تشخيص دولت باشد، استبداد و ظلم ي اين كه اعمال اها ب

گردد، مكتب حقوق فطري براي كوتاه كردن دست حاكمان از  شان عادالنه است، توجيه مي
لت باشد، موقعيت قانونگذاري ماليم طبع خود تاسيس شد، اگر تشخيص حاكمان، معيار عدا

  .گردد ها و حاكمان قانوني و عادالنه محسوب مي استبدادي و ستم حكومت
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   بررسي ابزار تشخيص عدالت در مكتب حقوق فطري)ج
  نقد سوم بر مكتب حقوق فطري اين است كه، ابزار تشخيص عدالت چيست؟

  :اند بيني كرده ي حقوق سه ابزار براي تشخيص عدالت پيشفالسفه

  وحي -1

است، در اين دوره معتقد بودند، هر حكمي و   حاكميت مطلق داشته»دين«هايي كه   دورهدر

ظالمانه » وحي«اي را  و هر حكم و قاعده. اي از طريق وحي، تاييد شود، عادالنه است قاعده
  .معرفي كند، ظالمانه است

   عقل-2
 عقل و فلسفه اي كه عقل و فلسفه، بر جامعه حاكميت داشت، در اين دوره حكم در دوره

  . پذيرفت ي عقل صورت ميمدار و معيار بود، بالطبع تشخيص عدالت نيز به واسطه

   علم و تجربه-3
اي كه بشر با وحي و عقل خداحافظي كرد، و معيار علم و تجربه را پذيرفت، هر  در دوره

  .دانست يشد، آن را مفيد و عادالنه م چيزي كه بر اثر تجربه، فايده و منفعت آن را ثابت مي

   عقل، وحي و تجربه-4
ي ابزارهاي وحي، عقل و تجربه، به طور اجتماع مورد نياز بشر است، برخي معتقدند، همه

كند و برخي با  كشف مي» عقل«گردد، برخي را  معرفي مي» وحي«برخي قواعد عادالنه، توسط 
  .گردد ثابت مي» تجربه«

   نقد و بررسي-5
، »گرايي و تجربه محوري دينداري، خرد«ر به سه دوره  مبناي تقسيم تاريخ زندگي بش-1

  .فاقد اعتبار تاريخي و علمي است
است، اين » دين«ي حقيقي و عيني بودن تقسيم فوق مبتني بر خرافي بودن و فاقد جنبه

هايي ساخته و پرداخته خرافي،  گويد، در روزگاري مردم جهل خود را در قالب آموزه تقسيم مي
كردند، مثالً رعد و برق را ناشي از اختالف خدايان؛ زلزله را ناشي از  جيه ميتو» دين«به نام 

دانستند، بعدها كه دانش بشر رشد كرد، راز اتفاقات جهان روشن  مي... حركت شاخ گاو ماهي و
شد، قواعد ديني متروك گرديد و عقل و فلسفه جايگزين دين شد، بعدها عقل و فلسفه نيز 

از لحاظ تاريخي، دين مبتني بر حقايق .  داد، تجربه جايگزين هر دو شدكارايي خود را از دست
ي تعاليم پيامبران با اجتماع، آداب، قانون، اخالق و مقررات آشنا عيني است، بشر در سايه

ها  دهد كه انسان قرآن شهادت مي. است، سهم انبيا در تكامل تمدن بشر انكار نشدني است شده
  .»ان امة اال و خال فيها نبي«اند،  ي يا شاهد تعليمات آنها بودهيا شاهد حضور انبياي اله

) اشاعره(هاي كالمي اسالمي،   تنها ابزار تشخيص عدالت نيست، گرچه برخي فرقه،وحي -2

ي قواعد ، اين ديدگاه اگر در حوزه»الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع«معتقدند 
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ار مخربي دارد، چون مستلزم از بين رفتن تمامي معيارهاي عقلي حقوقي راه پيدا كند، آثار بسي
هاي استبدادي تمامي اقدامات مقتضي  گردد، حكومتبراي ارزيابي خوب وبد بودن قوانين مي
داند، بر اين اساس اگر كشوري قصد الحاق به معاهده  خود را با توجيه شرعي، عادالنه مي

داند يا نه، در مقابل  گويد، عادالنه مي ر آن مورد چه ميباشد، بايد ببيند وحي د داشته» كيوتو«

هاي معتزله و اماميه معتقدند، عقل توانايي درك عادالنه بودن و خوب وبد بودن مقررات را  فرقه
دارد، اگر موردي را وحي بيان كرده، نص و مورد قبول است، مواردي كه شرع ساكت است، 

  .كند عقل حسن و قبح آن را درك مي
تواند، مصاديق متعدد عدالت را در زندگي اجتماعي انسان  آيا عقل مستقل از وحي ميولي 

  تشخيص دهد؟
گويد سارق بايد مجازات شود، و مجازات بايد عادالنه باشد، ولي چه مجازاتي عادالنه ميعقل 

 آيا حبس براي سارق مجازاتي عادالنه. ها ندارد است؟ عقل معياري براي عادالنه بودن مجازات
  ؟ ....است، يا شالق يا قطع يد و يا

اند، اينها معتقدند مجرم، بيمار است،   را بنيان نهاده»دفاع اجتماعي« مكتب يبرخي عقال

تواند عادالنه بودن  بايد او را مداوا كرد، نه مجازات، عقل به تنهايي و بدون همراهي وحي نمي
، »سارق و السارقه فاقطعوا ايديهماال«: قواعد حقوقي را تشخيص دهد، بايد حكم قاطعي بگويد

  . عقل نهايت حكمي كه در مورد قواعد حقوقي دارد، اين است كه قوانين بايد عادالنه وضع شود
  .اين حكم عقلي، قاعده حقوقي نيست، اين مبناي قواعد حقوقي است

  : كند، مثال البته عقل برخي مصاديق عدالت را درك مي
   بودن اجراي تعهدات؛العهد، الزامي يجب الوفاء ب-1
  ود، الزامي بودن اجراي قراردادها؛ اوفوا بالعق-2
   و ت؛ يجب رد االمانة، الزام به رد امان-3
4-....  

كند، در عين اين كه اين قواعد بسيار كلي است، با  عقل، عادالنه بودن قواعد فوق را درك مي
  . توان نظامي حقوقي ايجاد كرد قواعدي شبيه قواعد فوق، نمي

باشيم،   و مقرراتي موقت و آزمايشي داشتهاما تجربه، اگر مبنايي صحيح براي وضع قواعد
ر اثر تجربه تجربه كمك بزرگي براي يافتن قواعد عادالنه و مفيد براي اجتماع، مي نمايد، ب

گردد، و چه نوع  توان دريافت كه چه ميزان مجازات موجب پشيماني يا تنبيه مجرم مي مي
فردي «با تاسيس اصل » پرونده شخصيتي« افراد متفاوت، مناسب است، تشكيل مجازاتي براي
  .آورد همين انديشه است از ره» ها كردن مجازات

مبناي ديگري به نام » عدالت« در تاسيس نظام حقوقي و وضع قواعد حقوقي، غير از -3
است نه  ه نيز الزم است، بيشتر قواعد و مقررات حقوقي بر پايه مصلحت وضع شد»مصلحت«

تر از عدالت است، اگر زوج، نفقه زوجه را بدهد ولي  عدالت، مصلحت از يك لحاظ پيشرفته
ها قوانين  توسعه ندهد، عدالت را رعايت كرده ولي به مصلحت رفتار ننموده است، خيلي دولت

ا ه خيابان«ساختن » هاي هواپيما سازي كارخانه«كنند، مثل راه اندازي  ناظر به توسعه وضع مي
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از » مكتب حقوق فطري«كه ناشي از مصلحت است نه عدالت، ... و» و ميادين مجلل
  . اند به عنوان مبناي دوم قواعد حقوقي نام نبرده» مصلحت«

  : قواعد حقوقي مثل
  سارق و السارقة فاقطعوا ايديهما؛ ال-1
مأة جلدة؛ الزانية و الزاني -2   فاجلدوا كل واحد منهما 
   والم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؛رو االنساب و االز انما الخمر و الميس-3
4-....  

قانونگذار ناچار است، . اين قواعد حقوقي ارتباط بيشتري با مصلحت و مفسده دارد، تا عدالت
مواردي كه در آنها مصلحت وجود دارد، امر به ايتان آن نمايد يا در حد قواعد امري يا تكميلي 

  .ه دارد جرم انگاري و ممنوع نمايديا توصيه، و مواردي كه مفسد
ميان عدالت و مصلحت عموم و خصوص من وجه است، در برخي مقررات عدالت و مصلحت 

  .هر دو وجود دارد در برخي فقط يكي از آنها

   بررسي قرارداد اجتماعي در مكتب حقوق فطري)د
  : قرارداد اجتماعي با اشكاالت فراواني رو به رو است

  آيد، نه وكيل است و نه امين، اس قرارداد ميان شهروندان به وجود مي دولتي كه بر اس-1
كند، اگر دولت بر اساس وكالت  اگر شهروندان موكل است، چرا دولت به موكل امر و نهي مي  

شود بايد اين قرارداد قابل فسخ باشد، در حالي كه دولت يك طرفه تصميم  تأسيس مي
  .اچارند اطاعت نمايندكند، مردم ن گيرد و مقررات وضع مي مي
  .شود شهروندان مي» سلب اراده كلي« قرارداد اجتماعي منجر به - 2  
دهد، هرنوع اقدام اجرايي يا تقنيني له  شهروندان در ابتدا، طي قراردادي به دولت اجازه مي  

يا عليه شهروندان انجام دهد، حكومت از نوع رياست است، معنا ندارد قرارداد اجتماعي در 
  . كالت، ايجاد رياست براي وكيل نمايد و سلب اراده كلي از موكل كندقالب و
   قرارداد اجتماعي، قراردادي نوشته است يا نانوشته؟-3
آيا قابل تصور است كه در مقطعي حكومت و حاكمي وجود نداشته، شهروندان گرد هم   
مت و حاكم بوده، كه حكو  ند و يا اين اند و طي قراردادي، حكومت و حاكم تعيين كرده آمده

اي ساخته و ند، فالسفه حقوق در خيال و ذهن خود رابطه ا نمودهتصرفات اجرايي و تقنيني مي
  .اند، پس قرارداد اجتماعي ذهني، خيالي و غير واقعي است ابراز كرده

  ! ها است  قرارداد اجتماعي فريب توده-4
فقط در لحظه راي دادن طرف قرارداد اجتماعي برپايه انتخابات استوار است، شهروندان 

شوند، حاكمان پس از راي آوردن كمترين بها  قرارداد است، پس از راي محكوم طرف خود مي
   .دهند به موكالن خود نمي

  ادامه دارد



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
   
   
  

  
  

  سير موضوع در افغانستان

  درزيرا گرفته است اجراات گوناگون در زمينه صورت 1355در افغانستان تا قبل از سال 
 قانون مدون موجود نبود و اجراات محاكم ت جزايي ومدني به جز موارد معين ومشخص،ساحا

وبرخي كتب ديگر مانند  االحكام العدليه هدر مجلمندرج ومسجل به اساس مسايل فقهي 
 استوار ،گيرد تار، فتاوي هنديه، بدايع وصنايع وامثال آن كه انواع كثير را در بر ميخهدايه، رد م

  .بود
ي قاضي بود و با عاليم ابر طبق احكام شريعت تعيين سن رشد و سن بلوغ مفوض به ر

 سن معياري كه در تشخيص بلوغ اشخاص به .گرفت طبيعي مورد تشخيص و تثبيت قرار مي
دسترس قضات قرار داشت براي پسر از دوازه تا پانزده سال و براي دختر از نه تا پانزده سال 

  .بود هتخمين شد
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بدين منظور قواعد خاص فقهي در اختيار قاضي قرار داشت تا با رعايت آن شخص بالغ را از 
  .عدم آن و رشيد را از غير آن تفكيك نمايد

شد وصالحيت  بالغ پنداشته مي بود، ي كه براي بلوغ تعيين شدهيهرشخص با تكميل سن نها
  .گرديد حايز مي اجراي معامالت وتصرفات حقوقي را

  .است نهايي بلوغ طبق نظر ياران امام ابوحنيفه اكمال سن پانزده قبول شدهسن 
 ،است تاليف كرده» رهنماي معامالت« موالنا استاد عبدالكريم حقاني در اثري كه زير عنوان 

  :است مراتب فوق را چنين دسته بندي نموده
انتقال بدهد و ديگري ه تواند با داشتن اهليت حقوقي مالكيت اموال خود را ب هركس مي -1
 ،ا از ديگري را با بودن اهليت حقوقي رد يا قبول نمايدي

 ،اهليت حقوقي عبارت از سن رشد و مكلفيت شرعي است -2

 ،سن رشد و بلوغ در ذكور از دوازده الي پانزده سال و در اناثيه از نه الي پانزده سال است -3

ثار بلوغ بر او مشاهده رسد ولي آ ي بلوغ مييكه مرد يا زن به معيار انتها صورتي در  -4
 .9 حكماً بالغ و بالغه گفته ميشود،نشود

 رد ساالن از طرف شورايديبي خا مقررات مربوط به اجراات و محاكمه ت1348 در سال 
ين مقررات كه پس از طي مراحل قانوني نافذ گرديد ادر . يه به تصويب رسيديعالي قوه قضا

رايط جدا از بزرگ ساالن توسط يك محكمه ردساالن در شديب خاتجويز شد تا محاكمه و ت
  .اختصاصي انجام پذيرد

كه سن او بلندتر از هفت و  موجب ماده دوم اين مقرره رسيدگي به جرايم خرد ساليه ب
  .كمتر از پانزده سال باشد از صالحيت محاكم اطفال دانسته شد

تشخيص « :رد سال چنين مشعر استره در ارتباط تشخيص و تثبيت سن خماده ششم مقر
رد سال وظيفه قاضي است كه به مالحظه تذكره و در صورت شبه باالي تذكره و تثبيت سن خ

  .10دارد به نظر اهل خبره و ظاهرالحال، سن او را تعيين مي
هاي از لحاظ تفاوت سن در نظر گرفته  بيني همچنان در ساير مواد مقرره يادشده پيش

  :از طور عمده عبارت انده است كه ب شده

  14ده ما
رد ساالن پانزده ساله و متجاوز از آن اگر مرتكب قباحت و يا جنحه گردند محكمه يكي خ«

  :نمايد از طرق ذيل را اختياز مي
بايد در تعزير مذكور عدم تجربه نمايد اما  رد سال را مطابق مقررات شرعي تعزير مي خ)الف
  .گيردحيث حالت مخففه عمومي در نظر ه رد سال و نو بالغي او را بخ

  .»دهد رد سال را به اشخاص مندرج ماده چهارم تسليم مي خ)ب

                                                 
انتشارات ستره محكمه، مطبعه : حمد عبدالكريم حقاني، كابلم: رهنماي معامالت، تاليف: چهارگانه مأخوذ است از  موارد– 1

 .، مواد اول، هشتم، نهم ويازدهم1348دولتي، 
 16، ص 1351ازنشرات ستره محكمه، مطبعه دولتي، ميزان : كابل.مقررات ولوايح ستره محكمه .  محمد عثمان ژوبل-  10
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  18ماده 
 از صالحيت محاكم هژدهپانزده سال الي ختم سن  گي به جرايم بين سن متجاوز از رسيده«

  .»گردد يات دوسيه مانند دوسيه اطفال تنظيم ميلشكوعمومي است ولي تكميل دوسيه 
به جسامت هر كس و بنابر شرايط و عوامل  ف نظركه سن بلوغ در اشخاص مختل يياز آنجا

باشد، بنابران در مقررات مذكور دسته  تغذيه و غيره متفاوت مي مختلف از جمله وضع اقليم،
 نيز در نظر هژدهگرديد بلكه سن ني به پانزده سال اكتفا يوليت جزاوبندي سن بلوغ از نظر مس

تابع محاكم عمومي دانسته شدند ولي تكميل  گرچه خرد ساالن باالتر از سن پانزده ،گرفته شد
  .دوسيه و شكليات دوسيه آنها مانند دوسيه اطفال در نظر گرفته شد

 ماده سوم اين قانون در مورد بلوغ حكم ذيل را دربر ، قانون ازدواج نافذ گرديد1350درسال 
  :داشت
ر طبق تذكره شود سن ناكح ب نكاح ناكح و منكوحه كه بالغ نباشد نكاح بلوغ گفته نمي«

كه از طرف منكوحه يا اولياي او  درمورد منكوحه محاكم به معلوماتي. گردد تابعت تعيين مي
  .11»دهد  اعتبار مي،شود داده مي
گردد  ين قانون صرف از بلوغ تذكر رفته بود و اين كه با اكمال كدام سال بلوغ ظاهر ميادر 

كه در  در مواردي«: سجيل يافته بود همين قانون حكم ذيل ت41اما در ماده . حكمي نداشت
 قانون اساسي احكام فقه حنفي شريعت 69بيني نگرديده مطابق حكم ماده  اين قانون پيش
  .12»گردد اسالم تطبيق مي

 قانون 69نهايي سن بلوغ را طبق ماده   حد1350اين ترتيب قانون ازدواج مصوبه سال ه ب
مي مطابق به نظر ياران امام ابوحنيفه احكام فقه اساله  در مراجعه ب1343اساسي مصوب 

  .پانزده سال در نظر گرفته بود
ي ي قضا-در نتيجه انكشافاتي كه در كليه شوون اجتماعي و از جمله در موضوعات عدلي

 ي عرض وجود كرد ويكشور رونما گرديد موسسه طب عدلي به حيث موسسه معاونه قضا
اند يا خير؟ درحال شك  حله بلوغ رسيده در مورد سن اشخاص و اين كه به مر محاكمهرگاه
  .جستند ين موسسه منحيث اهل خبره استمداد ميا از گرفتند، قرار مي

 به ترتيب ذيل 90 طي ماده 1353ي مصوب سال ياين روش را تعديل قانون اجراات جزا
  :بيني كرد پيش
 باسن كه تصحيح  درجه اول اعتبار دارد، مشروط بر اينه سن مندرج تذكره تا بعيت ب -1

 .باشد ي سن در تذكره مغايريت نداشتهيتثبيت ابتدا

                                                 
 . ص اول ماده سوم1350 دلو25دولتي، طبع دوم، مطبع : ، كابل»قانون ازدواج« . وزارت عدليه، رسمي جريده -  11
ستثنا: حكم ذيل رادر بردا شت 1343 ماده شصت ونهم قانون اساسي - 12 كه براي آن طرزالعمل خاصي دراين  ي حاالتيبه ا

به توشيح پادشاه رسيده بافق هردوجه، قانون عبارت است ازمصوبهء مواقانون اساسي تصريح گرديد كه  اي درساحه. شدرگه كه 
 .احكام فقه حنفي شريعت اسالم ست از اچنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت
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كه از طرف طبيب عدلي و در صورت عدم موجوديت از طرف ساير اطبا تثبيت  سني -2
غاير  هر گاه نزد محكمه بـاصالحيت سن تثبيت. باشد گردد قابل اعتبار مي مي شده ـم

 تعيين مجدد سن به جهت را تواند موضوع ظاهرالحال ثابت گردد محكمه به هر صورت مي
 .13 ارجاع نمايد،تواند هيات اطبا كه كمتر از سه نفر بوده نمي

 تفكيك نمود )صغير و مراهق(دو كتگوري ه  سن خرد ساالن را ب،1355 قانون جزا مصوبه 
 .شوند ده سال بالغ پنداشته ميژكه با اكمال سن ه

بين سن هفت و  « كهگردد ر به كسي اطالق مييموجب ماده هفتادم قانون جزاء صغه ب
باشد و طبق ماده هفتادو يكم همين قانون مراهق به شخصي  سيزده سالكي كامل قرار داشته

  ».باشد ده سالگي را تكميل نكردهژگردد كه سن سيزده سالگي را تكميل و ه اطالق مي
ي ا طفلي كه سن هفت سالگي را تكميل نكرده باشد دعو،با رعايت حكم ماده هفتاد ودوم

  .تواند  عليه او اقامه شده نميييجزا
  .گيرد اساس ماده هفتاد و سوم تثبيت سن به اساس تذكره تابعيت صورت ميه ب

سن مندرج تذكره تابعيت وي  تواند در صورت تعارض حالت ظاهري صغيير با محكمه مي
  .ه هيأت طبي را حاصل نمايدينظر

 حكم تسليمي به متعهد با  تصريح يافته است،ويكم قانون جزا كه در ماده هشتاد طوري
  .گردد ده سالگي ساقط ميژتكميل سن ه

ين قانون مطابق نظر امام ابوحنيفه  ا وضع دگرگون شد در،1355 قانون مدني مصوبه ذنفاابا 
. ده سال كامل پنداشته شد اما اهليت ازدواج براي زن شانزده سال پذيرفته شدژسن بلوغ ه

 سالگي رسيده 16صغيير تحت واليت خود كه به سن همچنان به ولي اجازه داده شد تا به 
  .باشد اذن به فعاليت تجارتي بدهد و مبلغي را در اختيار او بگذارد

  :مواد قانون مدني در ارتباط سن اهليت قرار ذيل است

  39ماده
 شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي ،باشد ده سال مكمل شمسي ميژسن رشد ه«

  .»شود قي كامل شناخته ميمعامالت داراي اهليت حقو

  70ماده 
 سالگي را تكميل كرده 16 و اناث سن 18گردد كه ذكور سن  اهليت ازدواج وقتي كامل مي«
  .»باشد

  )277(ماده 
تواند به اجازه محكمه   ولي مي،هرگاه صغيير به سن شانزده سالگي رسيده باشد«) 1(
  .دسترس وي بگذارده صالحيت مبلغي را براي تجارت ببا

                                                 
 .90 ماده 40، ص 1353 حمل15مطبعه دولتي،:  كابل،»تعديل قانون اجراآت جزائي«. وزارت عدليه، جريده رسمي -  13
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  .»رود اذن به تجارت خواه مطلق باشد يا مقيد با وفات يا عزل ولي از بين نمي) 2(

  )278(ماده 
منزله ه كه محكمه باصالحيت در اموال وي مجاز قرار داده است ب ذون در حدودياتصرفات م

  .»باشد ست كه به سن رشد رسيده اتصرف شخصي

  )283(ماده 
رسد مگر   برسد، واليت ولي به انجام ميده سال تمامژهرگاه سن شخص تحت واليت به ه«
  .»باشد دوام آن حكم نمودهه  محكمه باصالحيت بر،كه به سببي از اسباب حج اين

 ده سالگي برسدژكه شخص ناقص االهليت به سن ه  در حالي311همچنان طبق ماده 
دوام وصايت وي نسبت معتوه يا مجنون ه كه ب  مشروط بر اينگردد، وظيفه وصي ختم مي

   .باشد ودن شخص تحت وصايت امر نشدهب
 .ش1355مدني مصوب  قانون 70 و39 موجب احكام مواده اهليت ب مورد سن قانوني در

  .باشد ده سال كامل شمسي ميژعبارت از ه
ي ي قانون مدني قبالً از طريق اداره ثبت اسناد بريكوت استهدا39خاطر توضيح ماده ه ب

وثايق رهنمود  ميـس از غور كميته علـمه پوراي عالي ستره محكـصورت گرفت كه ش
 جوزاي 7 مورخ 172/216توضيحي در اين زمينه تنظيم كرد كه طي متحدالمال شماره 

عالي ستره محكمه به محاكم تعميم گرديد در متحدالمال مذكور   شوراياي داراالنش1360
  :كند مطالب ذيل جلب نظر مي

  متن استهداء
 قانون مدني سن قانوني ازدواج 70 شوراي انقالبي و ماده مطابق احكام فرمان شماره هفتم

چنانچه   شده   معيار و شاخص قرار داده16 و براي زن تكميل سن 18براي مرد تكميل سن 
 صورتاست بنا برآن در   سال مكمل شمسي وانمود كرده18 قانون مدني سن رشد را 39ماده 

  :خوريم مي و اجراات برتثبيت و تشخيص سن به دو شكل ذيل در جريان امور 

  اول
خواهد اقرار، التزام و يا شهادت خود را از اداره ثبت اسناد توثيق نمايد   يك شخص كه مي
كه  كه معيار مشخص و جامع غرض تثبيت اين خاطريه باشد ولي ب داراي تذكره تابعيت مي

ت و سوء سن قانوني مورد نظر تكميل گرديده و يا در حال تكميل است موجود نيست مشكال
گردد و دستور مشخص در اختيار نداريم، مثالً شخص تذكره تابعت  تفاهم در زمينه ايجاد مي

  :است دست دارد كه در آن ستون عمر به اين ترتيب تسويد گرديدهه ب
 كه تاريخ مشخص توضيح نيست كه در 1359 ساله سال هژده يا 1359شانزده ساله سال 

 1360تاريخ برج حمل ه نمايد و يا شخصي است كه ب به ازدواج مبادرت 1360برج حمل 
  .نمايد  شهادت مييدارد و يا ادا ا اقرار مييكند  اي را توثيق مي معامله

  :ست ابنابران طور فشرده مواد آتي قابل يادآوري
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  .باشد  تكميل مي1359 برج سنبله 15 درهمان تاريخ هژده سن شانزده ويا )الف
  .گيرد  صورت مي1360 سنبله 15 در تاريخ هژدها تكميل سن شانزده و يا ب )ب
 صورت 1359 به مجرد اتمام سال 1360 در برج حمل هژده تكميل سن شانزده و يا با و )ج
  .گيرد مي

هنگي امنظور استفاده از طريق واحد و معين و همه باشيم تا ب لذا در زمينه طالب هدايت مي
يم چه روي تجربه كه در زمينه يل نمادر اجراات به پيمودن يك طريق مشخص ماموريت حاص

يه و ثبت احوال و نفوس و قضا باهم توافق ندارد مثالً يدارم اجراات در موسسات طبي و احصا
طور مطلق بدون ايزاد حواشي ه  ب را سالههژدهطب عدلي در يك موضوع سن شانزده ساله و يا 

باره طب عدلي چنين  اس دوتم مانند تخمين و حدود در نظر رسمي خويش وانمود كرده كه با
اند و حيني كه سن را تخمين و يا در قيد حدود   مكمل دانستههژدهنظر را حاوي شانزده و يا 

  سالهژده شانزده ويا هژده و يا در حدود شانزده و هژدهتخمين شانزده و ، اند معرفي كرده
 مكمل و هژدهله و  و نزده ساهژدهمكمل دانسته نشده چنانچه بين شانزده و هفده و يا بين 

نظر مدتواند كه در ساير موسسات مشخصات عليحده   غير مكمل فكر شده ميهژدههفده و 
  .شود گرفته مي

  دوم
باشند در حصه تشخيص عمر شان  ت ميياتباع ذكور افغانستان همه مكلف به اخذ تذكره تابع

توثيق  التزام شان را و ارنمايند ويا اقر كه يا ازدواج ميي قرار فوق اجراات خواهد شد ولي زنان
در تحقيقي : تواند طريق صورت گرفته مي چنده تعيين وتثبيت سن ب ين مورد انمايند در مي

گيرد  كه نسبت عدم موانع نكاح و يا اصليت و شخصيت از محل مسكونه و يا مقرره صورت مي
سازند   مشخص مي هم سن راادارند كه سن قانوني ازدواج را تكميل نموده و حت بعضاً تحرير مي

شود ولي  كه در مطالبه تصديق اصليت و شخصيت موضوع تعيين عمر مقر معموالً خواسته نمي
بعد حين ثبت نكاح خط و حضور منكوحه حدود يا حضور به توثيق منكوحه و يا مقره خرد 

ا شود ولي در واقع سن قانوني ر و كالن سال معلوم مي  و يا جسماً توانمندخرد سال به نظر مي
ين حال نسبتي كه قضات و آمريت ادارات ثبت اسناد در علم اباشد كه در  تكميل كرده نمي

تشخيص عمر مهارت ندارند اگر به ظاهر اكتفا شود راه اعتراض و تثبيت سن از طرف اهل آن 
ماند و در نتيجه راه مشبوهيت و مجهوليت وثيقه باز گذاشته  كه دوكتور طب است باقي مي

شده تثبيت گردد باعث دردسر   سن از طرف اهل فن كمتر از سن توثيقشود چه اگر مي
ين مورد هريكي از طرق ذيـل مأمور اشود لذا در  محاكم و ادارات ثبت اسناد مي شاملين وثيقه،
  :به قرار گيرد

باشد از راه استحصال  دست نداشتهه كه زن تذكره ب  تعيين و تشخيص سن در صورتي)الف
  .نظر طبي صورت گيرد
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ترين محكمه ذوالحكم ارتباط داده شود تا در ذيل   با تعيين و تشخيص سن به نزديك)ب
يد فرمايند ي را تصديق و تاشده ورقه مربوط ويا عريضه مربوط طبي را مشخص و يا سن معرفي

  .كه اين احاله درصورت و جود تذكره ضروري نخواهد بود
ه عبارت ديگر مقره وثيقه الزامي مانند  كند، فروش ترتيب ميه كه وثيقه ب  و يا هر زني)ج ب

تذكره تابعيت اخذ بدارد بعداً  مؤكله وغيره اوالً كننده، تمليك دهنده، حجت بايعه، منكوحه،
  .موضوع مورد نظر خود را توثيق نمايد

طرف مرفوع و  با صدور هدايت آن مقام عالي مشكالت عايده در تعيين وتشخيص سن از يك
  .هنگي موثر رونما خواهد شداات محاكم و ادارات ثبت اسناد هماز جانب ديگر در اجرا

  نظر كميته علمي وثايق
است   سال مكمل شمسي تصريح نمودههژده قانون مدني سن رشد را 39كه ماده  يينجاآ از 

  :يه مراتب ذيل قابل توضيح استيارتباط مندرجات استهداه بنابرآن ب
 سال مكمل هژدهكند سن رشد  احتاً حكم مي قانون مدني صر39چنانچه متن ماده  -ا ول

 قانون 70باشد بنابرآن منظور از سن مندرج ماده متذكره و هم سن مندرج ماده  شمسي مي
  سال كامل شمسي و شانزده سال كاملهژدهكه در حاالت مربوط  مذكور عبارت است از اين

 . گرديده باشدسپري

 تكميل برج حوت و آغاز برج حمل سال ديگر باه چون تحويل سال شمسي از يك سال ب
 هژده سن 1360 چنين مفهوم دارد كه با آغاز سال 1359 ساله هژدهگيرد لهذا  صورت مي

  .سالگي را تكميل نموده است
 تعديل قانون اجراات 90 قانون مدني و حكم مندرج ماده 50با رعايت حكم ماده  - دوم
 :ييجزا

  .شود ار شناخته مي در تعيين سن، تذكره تابعيت مدار اعتب)الف
در صورت اشتباه بين سن مندرج تذكره تابعيت با ظاهرالحال و يا نداشتن تذكره تابعيت : ب

ساير مراجع  يا طب عدلي، مركز صحي و(سن اشخاص چه زن وچه مرد توسط اهل خبره 
  .گردد تعيين مي) واشخاص خبير وثقه

 .ستره محكمه تعميم گرددعالي  يد شوراييجواب توضيحي فوق بعد مالحظه و تا) سوم

  عالي ستره محكمه   شوراي1360 جوزا 6 مورخ 144تصويب شماره 
كه تحويل سال شمسي از يك سال به سال ديگر با تكميل برج حوت و آغاز  در مورد اين

 1360 با آغاز سال 1359 ساله سال هژدهگيرد چنين مفهوم دارد كه  برج حمل صورت مي
يد گرديد ولي در مورد ينظر كميته علمي وثايق عينناً تا است، دهگي را تكميل نمو  سالههژده

  .ي عملي گرددي تعديل قانون اجراات جزا90تثبيت سن طبق حكم ماده 
  .14موضوع غرض آگاهي به عموم محاكم تعميم گردد

                                                 
 . داراالنشاء شورايعالي ستره محكمه 1360 جوزا ي 6مورخ ) 144( متحدالمال شماره -  14
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  نتيجهخالصه و
ضمن اين تحقيق گفته شد كه براي انجام درست معامالت از نظر شريعت و قانون الزم است 

ار باشند اهليت حقوقي عبارت از داشتن يك حق و خردتا طرفين معامله از اهليت حقوقي بر
باشد كه آن را اهليت اعمال حق يا اهليت اجراي حق نيز گويند و  صالحيت اجراي يك حق مي

  .توان گفت صورت موجز به آن اهليت اجرا و تصرف يك حق نيز ميه ب
 اهليت حقوقي به دو ،كار برد سالم حقوقيه  باز نظر دانشمندان جهت تسهيل مطالعه و
  :اند شاخه اهليت انتفاع و اهليت ادا تقسيم شده

منظور از اهليت انتفاع كه به اصطالحات اهليت تمتع، اهليت وجوب و اهليت دارا شدن حق 
  .است، عبارت از صالحيتي است كه شخص براي دارا شدن يك رشته حقوق دارد نيز ياد شده

ازي ذ كه به اصطالحات اهليت استيفا و اهليت اجراي يك حق نيز نام گ،يت ادامقصد از اهل
 مانند ،است صالحيتي است كه شخص براي اعمال و اجراي يك حق قانوني دارد گرديده

را از پدر خود به ارث  صالحيت شخص كبير براي معامله در اموال خود كه در حال صغر آن
  .است برده

اع اصالً مشكلي مطرح نيست زيرا انسان وقتي كه فهليت انتدر مورد كتگوري اول يا ا
تواند از اين حق استفاده  است تا زمان مرگ مي رسميت شناخته شدهه شخصيت حقوقي آن ب
  .برد و حايز آن باشد

ا براي تحقق آن رله و پرابلم عمده در خصوص كتگوري دوم يا اهليت ادا است زيااما طرح مس
رايط الزم است و شخص عامل، طرفين معامله يا كسي كه وجود يك سلسله اوصاف و ش

دهد بايد حايز آن باشد مانند بلوغ، عقل و  ي خبر ميا دهد يا از واقعه ي را انجام ميا وجيبه
  .امثال آن

دهد كه شريعت و قانون به آن تصريح  يكي از اركان عمده اهليت ادا را بلوغ تشكيل مي
  .گذارد آن صحه ميه قل سالم بآن استوار است و عه كند، عرف ب مي

  . دو نظر وجود دارداهليت در مطابقت با شرايط بلوغ و سن رشد در مورد تفكيك ادوار 
  :اند به موجب نظر اول براي ادوار اهليت سه مرحله وجود دارد كه عبارت

ين فرصت انسان فاقد تمييز و فاقد ادا اگي كه در  هسن هفت سال  از زمان والدت تا-اول
  .اشدب مي

ين مرحله انسان ناقص تمييز و ناقص اهليت اداء اگي تا زمان بلوغ در  ه از سن هفت سال- دوم
  .باشد مي

ين دوره انسان  ادر. دهد  سال تا آخرين مرحله حيات را تشكيل ميهژده اكمال سن -سوم
  .شود داراي اهليت كامل دانسته مي
ل اهليت ومكلفيت به پنج مرحله هاي حيات انسان از حيث قبو  به اساس نظر دوم، دوره

  :شود كه عبارت اند از تقسيم مي
  .كه از موقع حمل آغاز وتا زمان تولد ادامه دارد:  دوران جنين-  اول
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گي ادامه  از زمان تولد آغاز وتا اكمال سن هفت ساله:  دوران طفوليت وعدم تمييز- دوم
  .يابد مي

  .كند زمان بلوغ دوام مي تا اكمال سن هفت آغاز و از:  ن تميز دورا–سوم 
  .گيرد از زمان بلوغ تا وقت رشد را در بر مي:  دوران بلوغ–چهارم 
گردد و تمام دوره حيات را احتوا   سال تمام آغاز ميهژدهبا اكمال سن : ان رشد دور–پنجم 

  . نمايد مي
  .است شده هاي سن رشد، كبارت و سن قانوني نيز ياد به نام» بلوغ«حد رسيدن به 

از طريق ظهور و آثار و عاليم : گيرد دو شكل صورت ميه ص وتثبيت بلوغ در شخص بتشخي
يابد و از طريق  شود و تطبيق مي طبعي بلوغ كه طبق مقررات شرعي از طرف قاضي مطالعه مي

  .ي بلوغيرسيدن به سن نها
ها از  تثبيت سن بلوغ ميان فقها از يك جانب و در بين قوانين كشور در مورد تشخيص و

  .سوي ديگر بنابر شرايط اقليمي و طبيعي اختالف نظر و تفاوت موجود است
 سال، براي 15 سال الي 9  ازقواعد فقهي براي دختر  سن رشد قانوني و سن بلوغ از نظر

مالحظه نرسد ه ين مراحل با سال در نظر گرفته شده كه اگر عاليم بلوغ در 15 تا 13از  پسر
گردد بنابر روايت ديگر سن بلوغ اكمال سن  بالغه محسوب ميشخص مورد نظر حكماً بالغ ويا 

  .است گي قبول شده ه سالهژده
 هاي مختلف بنابر عوامل و شرايط ناهمگون مختلف است چنان ي كبارت در كشوريحد نها

يكسال، بيست  سال، بعضاً نزده سال، بيست وهژدهي ا  پانزده سال، در عده كشورهاكه در بعض
صورت عموم فقها تقدير سن رشد ه است ولي ب يست وهشت سال گفته شده باوپنج سال و حت

  .نمايند را به قاضي موكول مي
ي سن رشد قانوني مطابق به نظر يدر افغانستان تا قبل از تصويب و نفاذ قانون مدني حد نها

رف بود كه طبق آثار و عاليم بلوغ از ط  پانزده سال دانسته شده سنياران امام ابوحنيفه اكمال
توانست طبق شريعت و قانون از اهل خبره اكمال معلومات  شد البته قاضي مي قاضي تثبيت مي

ه كمك موسسه خدمات طب بهاي نزديك به نفاد قانون مدني  نمايد چنانچه اين روش در سال
  .سيس كشور بود توسط محكمه انجام پذيرفتاعدلي كه يك ارگان جديدالت

بوده و عمالً مورد  ن پانزده سال سن بلوغ دانسته شدهكه س ي كشور با آنيدر رويه قضا
ي به آن توجه بيشتر معطوف يتطبيق داشت ولي در موضوعات تجارتي و در مسووليت جنا

 تعيين كرد و هژدهكه اصولنامه تجارت در ماده دوم اهليت تجارتي را اكمال سن  بود چنان شده
وليت و كه خرد ساالن از نظر مسااين معنه ميان آمد به ي نيز تفكيكي بيليت جناودر مسو

  :بودند هاي ذيل تفكيك شده ي به كتگورييجزا
  .باشند ي ميايوليت جزوگي كه فاقد تميز و فاقد مس هصغار الي سن هفت سال -1
ديب آنها از صالحيت اخرد سال داراي سن هفت و كمتر از پانزده سال كه رسيدگي به ت -2

 .محاكم اطفال دانسته شد
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 سال تمام كه اصطالح مراهق در خصوص آنها قابل هژدهاراي سن پانزده تا رد ساالن دخ -3
گيرد مگر  مي كه قضاياي اين كتگوري در محاكم عمومي مورد رسيدگي قرار تطبيق است با آن

 .گردد تكميل دوسيه و شكليات آن مانند دوسيه اطفال تنظيم مي

ه شد كه به مالحظه  سال وظيفه قاضي دانستخرددر هر صورت تشخيص و تثبيت سن 
 تعيين  وي سن،و ظاهرالحال طفلخبره  اهل نظرتذكره و در صورت شبه باالي تذكره به 

  .شد مي
 اين قانون تثبيت 90ي نافذ گرديد و طبق ماده ي تعديل قانون اجراات جزا1353در سال 

اول درجه ه ي سن مغاير نباشد بيكه تصحيح سن با تثبيت ابتدا سن مندرج تذكره در صورتي
گرديد  همچنان سني كه از طرف طب عدلي يا ساير اطبا تعيين مي .قابل اعتبار دانسته شد

كه سن تثبيت شده نزد محكمه مغاير  اما در صورتي. حايز اعتبار قانوني شناخته شد
ت اطبا كه اتوانست موضوع را جهت تعيين سن مجدد به هي گرديد، مي ظاهرالحال ثابت مي
  .د، ارجاع نمايدكمتر از سه نفر نباش

 ساالن را به دو كتگوري صغير و مراهق تفكيك نمود و خرد 1355قانون جزا مصوب سال 
  . سال بالغ پنداشتهژدهشخص را با اكمال سن 

 مطابق نظر امام ابو حنيفه رح 1355موجب قانون مدني جمهوري افغانستان مصوب سال ه ب
باشد يكي اينكه اهليت  ثنا ميـي دو است سال كامل پنداشته شد اين حكم داراهژدهسن بلوغ 

ازدواج براي دختر شانزده سال دانسته شد و ديگر اينكه به ولي اجازه داد تا به صغير تحت 
گي رسيده باشد اذن به فعاليت تجارتي بدهد و مبلغي را در  ه سال16واليت خود كه به سن 
شخصي است كه به سن رشد صورت تصرفات صغير به منزله تصرف  ين ااختيار او بگذارد در

  .باشد رسيده
به اين ترتيب به اساس اسناد وداليلي كه در متن تصريح شد سن رشد قانوني عبارت از 

 سال و براي هژدهباشد و سن اهليت ازدواج براي پسر   سال مكمل شمسي ميهژدهتكميل 
  .است دختر اكمال سن شانزده سال پذيرفته شده

همه تصرفات وي به استثناي  ل نكرده باشديكمتوقي را كه شخص سن اهليت حق در صورتي
است، در ساير موارد  دانسته شده اكمال سن شانزده سال جايز صغير مأذون به تجارت كه با

 .شود صحيح دانسته نمي

از طرف محكمه با در نظر داشت شرايط ذيل صورت ) رشد قانوني(تشخيص و تثبيت سن 
 :گيرد مي

 . تابعيت مدار اعتبار است در تعيين سن تذكره )الف

 در صورت اشتباه بين سن مندرج تذكره تابعيت با ظاهرالحال يا نداشتن تذكره تابعيت )ب
) طب عدلي مراكز صحي و ساير مراجع و اشخاص خبير وثقه(سن اشخاص توسط اهل خبره 

 .گردد تعيين مي
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ده نشود اين شخص ي سن بلوغ آثار و عاليم بلوغ در شخص ديينها  هرگاه با اكمال حد)ج
 .شود و جمله تصرفات او قانوني است حكماً بالغ پنداشته مي

 سال تمام را طبق قانون مدني تكميل نمايد بالغ و رشيد گفته هژدهكه سن  شخصي) د
زيرا . كه مجنون و يا سفيه نباشد، قانوني است شود و كليه تصرفات و اجراات او در صورتي مي

تواند نفع  يح شد عبارت از كيفيت نفساني است كه دارنده آن ميكه قبالً نيز تصر رشد طوري
 . چنين كسي را رشيد گويند،وضرر ويا حسن وقبح را تشخيص دهد

بار ديگر بايد گفت كه تشخيص و تثبيت سن رشد قانوني از طرف محكمه به  در فرجام يك
بره و فن مطابق به و با مراجعه به اهل خ) تذكره تابعيت(مالحظه اسناد ثبت احوال و نفوس 
  .گيرد احكام قانون و شريعت صورت مي

  منابع
 .ش1348مطبعه دولتي،  انتشارات ستره محكمه،:  كابل،رهنماي معامالت، حقاني موالنا استاد عبدالكريم .1

 .ش1351انتشارات ستره محكمه مطبعه دولتي ميزان :  كابل،مقررات و لوايح ستره محكمه، ژوبل، محمد عثمان .2

 .ش1369 اسد 31مطبعه دولتي، :  كابل،722شماره   جريده رسمي،، قانون اصول محاكمات مدني،يهوزارت عدل .3

 .ش1355 جدي 5مطبعه دولتي، :  كابل353شماره  جريده رسمي،.  جلد اول، باب تهيدي،قانون مدني، وزارت عدليه .4

 .ش1355زان  مي15مطبعه دولتي، : ، كابل347شماره   جريده رسمي،، قانون جزاء،وزارت عدليه .5

، دلو 25 ،طبع دوم، مطبعه دولتي، جريده رسمي: كابل،  جريده رسمي1350 اسد 17منتشره ، قانون ازدواج،  وزارت عدليه .6
1350 

 .1353 حمل 15مطبعه دولتي،  : كابل، جريده رسمي،»ييتعديل قانون اجراات جزا«،وزارت عدليه. .7

 .است ساير منابعي كه در متن به آن اشاره شده .8

  
  



 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  سيد محمد احساني

  
  
  
  

  ضرورت بحث
 حق و جمع آن حقوق را  ا پديدهاز آنجاي كه جهان امروز نيازمند بر اين است كه ت

هاي متفاوت بررسي  ها و كاربرد واژه حق را از ديدگاه توانيم تعريف كنند ما مي  ييشناسا
 امروزي كشورمان كه ساليان  تحقيقي براي جامعه ده و آن را تحت عنوان يك مقالهنمو

طوالني تضييع حق صورت گرفته و متهمان بدون اين كه مراحل اوليه، قضايي و دادگري را 
از چنگال قانون رهايي يافته و بدون شناخت حق ديگران مكرراً مرتكب جرم . دنبگذاران
  . شدند

  .يفر، قضاحق، تكليف، حكم، حقوق، عدالت، مقررات، هنجار، ارزش، قانون، ك :واژگان
  .بل نقذف بالحق علي الباطل فيد مغه فاذاهو زاهق و لكم والويل مماتصفون

زنيم، تا آن را درهم كوبد و باطل نابود شونده است و واي بر شما  بلكه حق را به سر باطل مي
  .دهيد از آنچه به خدا نسبت مي



 

 

 

آن
ن 
مو

يرا
ل پ

ساي
و م

ق 
ح

  

87  
 

  حق و مسايل پيرامون آن
شود و همچنان به مسايل  رسي گرفته ميهاي متفاوت به بر در بحث واژه حق از ديدگاه

  .پيرامون اين واژه نگاهي گذراي خواهيم داشت

  هاي حق تعريف
حق نيرومندترين پشتبان است به عباره » الحق اقوي ظهير« حق از ديدگاه حضرت علي -1
ايما و ان الحق مطاياذلل ركبها اهلها و اعطوا ازمستها فسات بسهم المونيا حتي انت ظال «: ديگر
شان بر آنها نشستند و زمام آنها را به  هاي رام هستند كه صاحبان آگاه باشيد حق مركب» ظليال

ها سواران خود را به آرامي و ماليمت براند تا به سايه گسترده  دست گرفتند، پس ما اين مركب
  .رسيدند

 شود؛ خود حق را بشناس تا پيروان ها شناخته نمي به شخصيت«:  حق،علي فرمودهحضرت 
ترين  ترين چيزها است، اما در عمل تنگ دايره حق در توصيف و گفتار گسترده» آن را بشناسي

وحقي نيست جز آن كه ز آن كه بر او نيز حقي است و بر اها است كسي را حقي نيست ج دايره
اگر بنا بود كسي را حقي باشد اما بر او حقي نه، آن كس فقط . حقي است) برديگري(او را نيز 
آيد كه حق دوجانبه است مثل حق مردم بر حكومت  از مباحث باال چنين بر مي.  استخداوند

  .و حق حكومت بر مردم
عزت و وقار آن است كه چون با حق باشي و » ايفر ان تذل للحق اذايزمك«:  امام صادق-2

  .در برابر آن فروتني كني
 شخص ديگر يا مال اي كه براي شخص بر سلطه« حق در معناي عام خود عبارت است از -3

  .15»شود يا شيي، جعل و اعتبار مي
به عبارت ديگر، حق توانايي خاص است كه براي كس يا كساني نسبت به شخص يا چيزي 

متعلق آن تصرف كند يا از آن  اعتبار شده و به مقتضاي اين توانايي، صاحب حق مي تواند در 
 چيزي ديگر است؛ خواه آن چيز كه پس حق نوع سلطنت و استيال براي انسان بر. بهره برگيرد

شود و  در اين معناي عام، حق شامل ملك هم مي. گيرد مال باشد يا انسان متعلق حق قرار مي
به موجب اين تعريف، حق و ملك يك حقيقت واحد استند؛ اين تفاوت كه حق مرتبه 

 اولين تري از ملك است و به سخن ديگر ملك يك مفهوم مشكك داراي مراتب است كه پايين
مرتبه پايين آن، حق است به اساس همين تعريف عام از حق در حقوق معاصر، حق به حق 

  .عيني و حق ديني تقسيم شده است
حق به معناي خاصي آن عبارت است از توانايي خاص براي انجام دادن عملي كه گاهي به 

يار و حق گيرد؛ مانند حق تجحير، حق خ عين و گاهي به عقد و گاهي به شخص تعلق مي
  .قصاص
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: از آن جمله اين معاني است. كنند  لغت شناسان، براي واژه حق معناي متعددي ذكر مي-4
  .  16»ضد باطل، ثبوت، وجوب، سخن راست و مطابق واقع، تعيين بعد از شك

گردد و آن معنا،   دارند كه همه آن معاني، به يك معنا باز مياي از متفكران، باور عده
است، به همين جهت حق، بر خداوند  تعبير شده» هستي پايدار«از آن به كه : است» ثبوت«

و » سخن راست«براد ) ذلك بان اهللا هوالحق(شود؛ زيرا، عدم، در او راه ندارد  سبحان اطالق مي
شود گاهي بر فعل خداوند واژه حق  گفته مي» حق«يقين بعد از شك نيز به همين اعتبار 

در بعضي از آيات، به .  السماوات و االرض و مابينهما اال بالحقشود مثل اما خلق اهللا اطالق مي
اذلك بانهم كانويكفرون با يات اهللا و يفتلون : عنوان صنعتي براي فعل انسان به كار رفته است

  .النبيين بغير الحق
خارج از معناي لغوي فوق ) فعل خداوند و فعل انسان(استعمال حق در دو معناي اخير 

  .است» ضدباطل« در اين دو مورد حق، به همان معنا نخست يعني ظاهراً. نيست

   حق در اصطالح-5
اند، به  فقيهان، حقوقدانان و فيلسوفان سياسي، در معناي حق، آراي گوناگوني ارايه كرده

  .طوري كه دستيابي به يك معناي مورد قبول همگان، كار دشواري است
اند  سان، در تعريفي كه از حق ارايه كردهبدون شك، نوع نگرش آنان به جهان هستي و ان

  .تاثير دارد
  :هاي حق چنين است برخي از تعريف

اي پيوسته و جدانشدني كه قانون  حق عبارت است از قدرت، امتياز، سلطه يا خواسته -
  .شناسد براي شخص مي

 .كند حق منفقعتي است كه داراي ارزش مالي است و قانون، از آن پشتباني مي -

 .شود وضع مي) عليه(و به ضرر ديگر ) له( اعتباري كه به نفع كسي حق امري است -

 .است حق ارفاقي است كه قانونگذار، در حق انسان مسوول روا داشته -

كند  دهد و از رهگذر قانون، از آن پشتيباني مي حق امتيازي است كه قانون به شخص مي -
تياز، سود، منفعت، مالكيت و در هر يكي از تعاريف بر نكته يا نكات مانند قدرت، سلطه، ام

ها، ظاهرا از موارد مختلف حق و آثار آن ناشي  است، اين تفاوت نگرش اختيار تاكيد شده
 .شود مي

   اقسام حق از ديدگاه مرحوم آيته اهللا نايني-6

  حقوق كه فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف، -1

   حقوق قابل اسقاط و نقل باال عوض، مانند حق قسم،-2
  حقوق قابل اسقاط و نقل اعم از تبرعي و معوض، مثل حق تحجير، و -3

                                                 
  26 ص 3 اثر  16



 

 

 

آن
ن 
مو

يرا
ل پ

ساي
و م

ق 
ح

  

89  
 

 حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل اداري مانند حق خيار كه -4
  .شود، ولي به عقيده برخي فقها نقل به ديگري صحيح نيست به وارث مستقل مي

متاع زوج از زوجه كه نه قابل بعضي از حقوق مثل ابوت پدر، واليت حاكم و حق است
ه تعريف اسقاط  كه از حق به عمل آمد، حق محسوب ياند و نه قابل نقل و انتقال، با توجه ب
  .17شوند بلكه در زمره احكام است نمي

   تالزم حق و تكليف-7
تري از حق توجه به معناي تكليف كه در نقطه مقابل آن  شايد براي رسيدن به معناي روشن

  .زم باشد ال،داد قرار
م دادن وظيفه گريزان  معنا كرده» االلزام الشاق«تكليف را  اند از آنجا كه طبع آدمي، از انجا

اند البته برخي هم به تناسب معناي ديگر  خوانده» تكليف«است، وظايف ديني را نيز شريعت 
  .اند دانسته» ترغيب و تحريص«آن را به معناي » كلف«

او، در پرتو اين حق، قدرت وسلطه وامتيازي به دست آورد، اگر حقي براي كسي اعتبار شد و 
  .  18ديگران وظيفه دارند حق او را محترم بشمارند و در جهت اداي حق او تالش كنند

اگر دولت مردان، حقوقي بر شهروندان دارند، الزمه برخودداري آنان از اين حقوق، آن است 
اري شهروندان از خردند و همين طور است بر كه شهروندان، در برابر آنان تكليفي بر عهده دار

  .حقوق

  نگاه حكيمان و عارفان از افقي باالتر
البته نگاه كردن به رابطه خداوند متعال با جهان و انسان، از افقي باالتر، مانند نگاه حكيمان 

كند و شرطي بودن سخن  و عارفان همان حق يك طرفه را در مورد خداوند ترسيم و تاييد مي
در اين ديدگاه، خداوند به عنوان خالق جهان . داند علي را مانعي براي اين مطلب نميحضرت 

گيرد، خالق و رب انسان است، ولي چون بي نياز مطلق  هستي كه همه چيز از او نشأت مي
  .است، اطاعت و عبادتش نيز به سود انسان است

كند  د حقي پيدا نمي حكيمان باورمندند كه هيچ موجودي برخداون:گويد شهيد مطهري مي
 و اداي دين شمرده شود، و خداوند، از آن جهت عادل  كه دادن آن حق، انجام دادن وظيفه

دهد، يعني، عدل خداوند،  دقت، وظايف  خود را در برابر ديگران انجام ميه شمرده شود، كه ب
و،  از اين ر.ران حقي بر او پيدا كنداو مديون كسي نيست تا ديگ. عين فضل و عين جود او است

خداوند، ذي حق است، اما مكلف نيست . دهد اي، بندگانش را پاداش مي خداوند، به اندك بهانه
  .يا موظف به ادا و انجام دادن آن باشد

 ديگر نيز نسبت به انسان ذي حق است و انسان در برابر آنها وظايفي يحيوانات و حتا اشيا
برداري از آنها، هرگونه تصرفي را داشته  ند در بهرهتوا بر عهده دارد، بدين معنا است كه او نمي
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ر آن كه سخن از . باشد بلكه تصرفات او در طبيعت، محدود به حدود معيني است افزون ب
حقوق خداوند يا طبعيت بر انسان، از حريم بحث ما كه در باره حقوق متقابل در اجتماع است، 

  .خارج است

مندي نهفته است، و شخص  حق، نوع امتياز و بهرهنكته ديگر آن كه اگر در معنا و مفهوم 

يكي از . به عنوان مكلف نيز وظيفه بهره انساني به ديگران را دارد. حق، بهره و نصيبي دارد ذي

متياز مي ويژگي : بخشد، آن است كه، در حق، سه عنصر دخالت دارد هاي كه حق را از تكليف ا

ه اداي)من له الحق(شخص صاحب حق  متعلق )من عليه الحق( اين حق ؛ شخص مكلف ب ؛ و 

  .حق

حق و تكليف دو عنصر اساسي در زندگي اجتماعي و فردي انسان است و هر انسان، همان 

تر باشد  طوري كه صاحب حق است، مكلف نيز هست، بلكه هر مقدار كه حقوق انسان بيش

 در جامعه هر يد كهآ تري بر عهده دارد از بيانات فوق چنين بر مي مستقاً ، مسووليت بيش

اش، از اقتدار وسلطه و اختيار بيش  انساني كه به لحاظ موقعيت اجتماعي و شخصيت حقوقي

تري بر عهده دارد، بدون تكليف و مسووليت  ار است، به همان اندازه مسووليت بيشخردتري بر 

، خداوند«: فرمايد امتياز اقتدار و حاكميت هيچ مفهوي ندارد به همين اساس حضرت علي مي

برد و هر كه در  تر بهره مي در هر نعمتي، حقي دارد، هر كه آن را ادا كند، از آن نعمت، بيش

  .»دهد اداي آن كوتاهي ورزد، خود را در معرض خطر و زوال نعمت قرار مي

  فرق حكم و حق

. باره معناي حق گفته شد، مربوط به اين بود كه از حق در برابر باطل سخن گفتيم آنچه در

ي ديگري  در اين هنگام، حق را بايد از زاويه. باره حق در برابر حكم است  سخن دراما گاه

  . نگريست

ي قانوني داشته يا در حد وظيفه باشد و به اشيا برگردد، حكم ناميده  اگر امري صرفاً جنبه

احكام و وظايف فقهي به همين . اند شود، مثالًٌ  هم آب و آفتاب اين است كه پاك كننده  مي

شود اما اگر امري از اختيارات به شمار آيد و به انسان برگردد حق نام  بار حكم ناميده مياعت

فرق حكم و حق اين است كه در مورد حق، بشر اختيار دارد كه آن را استيفا كند يا نكند . دارد

البته حق و حكم . و موظف به انجام اين كار نيست برخالف حكم، بشر بايد آن را رعايت كند

 نظر ندارم؛ همانگونه كه حق از نظر آنهاهاي ديگر از ديدگاه فقهي دارند كه در اينجا  تتفاو

فلسفه، كالم، عرفان، تفسير و غيره مباحث فراواني را به همراه دارد، مثل آنچه به حق اشيا 

  .19 حق است  مقاله خارج از رسالتگردد، كه بحث آنها  ، از منه و مانند آنها بر مي امكنه

                                                 
  .159، ص 1 اثر-  19
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  حقوق: وممبحث د
. هاي علوم اجتماعي كار آساني نيست ارايه تعريفي از حقوق مانند، ديگر شاخه: تعريف
هاي حقوقي از  ها و مكاتب فلسفي و اجتماعي از يك سو و پيچيدگي و گسترش پيوند ديدگاه

  . 20است ديگر سو اين دشواري را به وجود آورده
دانيم؛ اما همين كه  اربرد آن را ميهاي حقوق و ك بسياري از ما مفاهيم حقوقي و ويژگي

  . پاسخ گوييم، ممكن است احساس ناتواني كنيم) حقوق چيست(بخواهيم به اين پرسش 
بر تصور  برا،وجوي حقوق حقوقدانان هنوز از جست«: گويد كانت فيلسوف آلماني مي

ي اجتماعي آور و كلي دانست كه بر زندگ اي از قواعد الزام  مجموعهتوان حقوق را مي» خويشند
  . است كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده انسان حكومت مي

مباني حقوق، يعني نيروهاي پيمان در وراي قواعد حقوقي، كه آن را الزامي  ولي با توجه به 
 گويايي اين تعريف مورد ترديد ،دارد، در جامعيت سازد و ما را به فرمانبرداري از آن وا مي مي

  . توان همه مباني آن را جاي داد  چه در تعريف حقوق نميگيرد، اگر قرار مي
دان تعريفي جامع از حقوق، كار دشواري است، با نگاهي  كنيم به دست اين كه ادعا مي

. هاي فكري بشر ريشه دارد دانيم كه سخن از حقوق و قانون، در نخستين هسته اجمالي مي
اي بوده تا رفتار و كردار او را در  جوي پديدهو انسان با آغاز زندگي اجتماعي از دير باز در جست

باره حقوق، به توان گفت پيشينه انديشه در بنابراين مي. پيوند با جامعه و ديگران سامان بخشد
چنان كه در آثار فلسفي فيلسوفان قبل از ميالد يونان، سخن .  كهن است،ناندازه خود انديشد

متفاوتي  گردد و تعريف وق نيز مشاهده ميبحث از حق. خرد از اخالق و عدالت به چشم مي هاي 
  :ها است اي از آنها تعريف به آثار و ويژگي از آن ارايه شده است كه پاره

هاي آن سخن گفته  خود به تفصيل از حقوق و شاخه) Law( افالطون در كتاب قوانين -1
گي اجتماعي اي سامان يافته است تا بر سراسر زند كه كوششي براي قانونمند كردن مجموعه

افالطون براي حقوق، هدف و آرمان قايل است و آن را ابزاري براي بازرسي . حكومت كند
  .21داند اجتماعي مي

گفتني است كه فارابي، . خواند بيند و آن را تدبير عقل مي ولي قانون را باالترين چيزها مي
صه نموده و آن را تلخيص  ثاني،  قوانين افالطون را خال انديشمند نامور مسلمان، ملقب به معلم

  . است نواميس افالطون ناميده
است  ارسطو نيز در متون بسياري از حقوق بحث كرده، اما تعريف رسمي از آن به دست نداده

نظم خوب يا خرد بركنار از هوس و اعتدال  به نظر وي، قانون نوعي نظم است و قانون خوب، 
  . رود ار نميروشن است كه اين، تعريف از حقوق به شم. است
به نظر سيسرون حقوق . است  سيسرون در كتاب قانون، از قانون و حقوق سخن گفته-2
احكام و مقررات و هنجارهاي حقوقي و تصميمات درباره قانون )  Jus، جمع يوس Jaraيورا (

 تمام حقوق است كه همگي آنها را زير (Lex)گيرد و قانون  و نيز مقررات جداگانه را دربر مي

                                                 
  .42- 41، صص 5 اثر -  20
  .43 - 42، صص 5 اثر -  21
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حقوق (او به جاي اصطالح . شناخت سيسرون حقوق الهي را نيز مي. دهد ش خود قرار ميپوش
 را كه پس از او هم به (Jus gentinm) عمومي ارسطويي، اصطالح، حقوق) يفطري يا طبيع

  : كار برده بودند، به كار گرفت و به سه گونه قانون عقيده داشت
انديشه او اين بود كه به . ته از عقل استقانون يا حقوق آسماني يا الهي كه برخاس) الف

عقيده خردمندترين افراد، حقوق نه آفريده بشر است و نه تصويب مردم، بلكه آفريده چيزي 
  . كند است كه با فرد خود در امر و نهي، بركل جهان هستي حكومت مي

اي از  به نظر وي دومين گونه حقوق انديشه حقوق طبيعي است و در سومين گونه) ب
   )22(.گردد قوق؛ به نظريه نا به حقوق بر ميح
  منتسكيو، انديشمند فرانسوي نيز در كتاب روح القوانين از حقوق و قانون سخن گفته -3

  . است تعريف كرده» روابط ضروري برخاسته از طبيعت اشيا«است و قوانين را 
انگذار و طرفدار  سودگراياني چون ديويد هيوم، جرمي بنتام و جان استوارات ميل كه بني-4

مكتب سود پرستي يا اصالت نفع هستند، حقوق را به معناي تامين سود و مصلحت فردي و 
  . شناسند همگاني مي

  .نامند ژوستينين، حقوق را هنر دادگستري و پندار نيك مي
نظمي است كه منظور از آن، : گويد رنار در كتاب حقوق، عدالت و اراده، در تعريف حقوق مي

  . ن به عدالت و نيكي استفضيلت داد
كوششي است كه براي محقق : گويد گورويچ، جامعه شناسي فرانسوي در تعريف حقوق مي

  . ساختن عدالت در جامعه معين انجام مي شود
 است كه در نتيجه ي  شرايط حقوق مجموعه: گويد د از حقوق ميكانت در تعريف مشهور خو

  . شود يآن، اختيار هر كس با اختيار ديگران جمع م
 فقط به يك معناي حقوق نظر دارند؛ چه آن كه :هاي كه از حقوق ذكر شده تمام تعريف

تماماً از آن، به قانون، نوعي نظم، هنجارهاي حقوقي و احكام مقررات حاكم بر سراسر زندگي 
حقوق معاني ديگري نيز دارد كه در بحث  عدالت حقوقي به آنها اشاره . اند اجتماعي ياد كرده

  . 23هند شدخوا
  :معاني حقوق به طور خالصه چنين است

چنان كه از فيلسوفان و حكيمان نيز نقل شد، حقوق، مجموعه مقرراتي كه در زمان ) الف
كند و هدف آن فعليت بخشيدن به نظم و عدالت است، واژه  اي حكومت مي معين بر جامعه

الملل و  فري، حقوق بينبه اين معنا مانند، حقوق ايران، حقوقي مدني، حقوق كي» حقوق«
  . رود حقوق اسالم همواره به صورت جمع به كار مي

كه حقوق به هدف نهايي خود، استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در  براي اين) ب
اين امتياز و . اي از مردم، امتيازاتي در برابر ديگران بشناسد اجتماع برسد، ناچار بايد براي پاره

و حقوق هر جامعه منظم براي اعضاي . است ها عنايت فرموده اوند به انسانتوانايي را كه خد

                                                 
  45- 44، صص 5 اثر -  22
  50- 41، ص6 اثر -  23
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نامند كه جمع  شناسد، حق مي ها به رسميت مي المللي براي تمام انسان خود و نيز جامعه بين
  . آن حقوق است

  عدالت حقوقي
مقصود او از . كند ارسطو در كتاب اخالق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي

گيرد و ارتباطي به  دالت طبيعي، قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشيا سرچشمه ميع
  . عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد

بر عكس، عدالت قانوني به اوامر و نواهي قانون وابسته است وضابطه نوعي ندارد در اينجا من 
هاي قانوني، اجتماعي و رواني  مام واقعيتكه  ت. خواهم نقطه عدالت حقوقي را بررسي نمايم مي

عدالت . و گويايي نظمي باشد كه مراحل گوناگون قانونگذاري تفسير و اجراي قانون را دربرگيرد
گيريم كه اقسام متعدد تقنيني، قضايي، كيفري، و عدالت  حقوقي را در مفهومي به استخدام مي

  . 24دشو را شامل مي) عدالت سياسي(در گستره حقوق عمومي 
شود  اوالً در مرحله قانونگذاري كه حق گوهرين و يكي از عناصر عدالت در دولت محسوب مي

بايد چارچوب قواعد اساسي كه مقتضاي عدالت است، رعايت گردد و دولت همواره بايد در 
  . انديشه باشد تا راه رسيدن به قانون عادالنه، كامل و مناسب با هر وضعيت را دريابد

ار خوب و بد بودن قانون، عادالنه و غير عادالنه بودن آن است و قوانين و كه معي چه آن
مقررات حقوقي به هر ميزان كه كارآمد باشند، اگر غير عادالنه اند يا بايد ملغا شوند يا اصالح 

بندي اجتماعي است كه به هر صاحب حق،  عدالت در گستره حقوق عمومي، يك نظام. گردد
مند گردد  دهد كه از آن بهره پذيرد و به او امكان مي ستگي او را ميدهد، شاي استحقاق حق مي

منابع و ارزش و عدالت سياسي آنگاه حاصل مي هاي خود را بر اساس  شود كه نهادهاي سياسي، 
  .  25اصول عدالت توزيع كنند

مراد از عدالت قضايي آن است كه چون افراد جامعه انساني از حيث انسانيت، كرامت و 
اند، بايد در مقام داوري، حق كسي كه  ساني مساوي و همگان در برابر قانون يكسانحقوق ان

مورد تجاوز قرار گرفته، ستانده شود و هيچ گونه مالحظات اعتباري و غير ارزشي مورد توجه 
عدالت قضايي را در . شده متوقف است عدالت به اين معنا بر احقاق حق تضييع. قرار نگيرد
گري در گستره اجراي قانون دانست كه جزيي از قضيه بزرگتر عدالت در توان داد حقيقت مي

  .26قانونگذاري است
گمان حقوق  كنيم، هدف از اعمال كيفر، بي از عدالت كيفري، معناي ديگري را اراده مي

هر گاه توازن ميان . انسان و جلوگيري از تجاوز به آنان به منظور تحقق آرمان عدالت است
اي از عدالت براي  اليف استقرار يافته در جامعه، مورد تجاوز قرار گيرد، چهرهمنافع، حقوق و تك

  . توان آن را عدالت كيفري ناميد شود كه مي رفع تجاوز نمايان مي

                                                 
  .48، ص5 اثر -  24
  .61، ص 7 اثر -  25
  .49، ص5 اثر-  26
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شود كه دامنه صالحيت و مداخله آنها درباره  عدالت كيفري شامل مراجع گوناگوني مي
از خروج مجرم از فرايند كيفري نيز ادامه بزهكار، حتا پس از تحمل مجازات، يعني مرحله بعد 

در عدالت كيفري، چون انديشه اساسي، دفاع از حقوق جامعه و تحقق عدالت است، به . يابد مي
شود كه بدون اجراي كيفري عادالنه و دفاع از حقوق شخص متهم يا  اين نكته مهم توجه مي

و اعمال مجازات  جرم ارتكابي، هيچ گاه به هدف هاي متناسب با مجرم و خروج از مسير عدالت 
  . 27عالي عدالت نخواهيم رسيد

  خالصه
ها آن است كه چون با حق  حق عبارت از نيرومندترين پشتيبان است، عزت و وقار انسان

  . باشد و در برابر آن فروتني كند
اي پيوسته و جدا نشدني  به عباره ديگر حق  عبارت است از قدرت، امتياز، سلطه يا خواسته

هاي مالي است و قانون، از  حق نفعي است كه داراي ارزش. شناسد قانون براي شخص ميكه 
  . كند آن حمايت مي

  :حق از ديدگاه ناييني  به چهار قسم است
 حقوقي بر شهروندان دارند، الزم ،مردان حق و تكليف الزم و ملزوم اند، مثالً اگر دولت

ان، در برابر آنان تكليفي بر عهده دارند و اري آنان از اين حقوق، آن است كه شهروندخردبر
  . اري شهروندان از حقوقخردهمين طور است بر

فرق حكم و حق در اينجا است كه در مورد حق بشر اختيار دارد كه آن را استيفا كند يا 
كند  ارسطو عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي. نكند برعكس بشر بايد حكم را رعايت كند

گيرد   عدالت طبيعي، قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشيا سرچشمه ميمقصود او از
برعكس عدالت قانوني به اوامر و قانون وابسته است وضابطه . و ارتباطي به عقايد اشخاص ندارد
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 دلفاني، علي اشرف، مباني مسووليت كيفري در حقوق اسالم و فرانسه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي - 6

  .1382حوزه علميه قم، 

                                                 
  . 187 -186، صص، 6 اثر-  27
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  ) مونت بالنك(كنفرانس كورميور
  در مورد جرايم سازمان يافته 

  در هنرهاي زيبا وآثار باستاني
  داكترمحمدقاسم هاشمزي
  معيين مسلكي وزارت عدليه

 
  
  
  
 

 آثارتاريخي در كورميور در هنرهاي زيباي و  دريافته كنفرانس تحت عنوان جرايم سازمان

ه ابتكار  -12اين كنفرانس كه از تاريخ .  داير گرديدUNODCدامنه كوه مونت بالنك ايتاليا ب
مبر14  ،هاي دنيا از تمام قاره.   دوام نمود از طرف وزارت خارجه ايتاليا تمويل گرديد2008 دسا

  .بودند اين كنفرانس فرستاده بهنماينده  ،ها دولت
هدف اصلي از برگزاري اين كنفرانس حمايه و حفاظت هنرهاي زيبا و آثار تاريخي و طرق 

هاي  سرقت، ترافيك و جعل اسناد ميراث. مبارزه عليه جرايم سازمان يافته در اين ساحه بود
المللي   حاوي ابعاد بين با افعال خيلي پيچيده كه اكثراتاريخي اعمال خالف قانون بوده كه

مجريان جرايم سازمان يافته رول عمده را در سرقت و ديگر . شود اشد به اجرا گذاشته ميب مي
ها و  اين كنفرانس به اكادميسن. كنند اعمال خالف قانون عليه آثار تاريخي و فرهنگي بازي مي
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موقع داد تا گرد هم يكجا شوند و تبادل افكار در ) ها ها وانجمن محافل اجرايي موزيم(مجريان 
  . تحت يك سقف بنشينند،حل براي معضله راك مساعي به منظور پيدا كردن راهاشت

  .درجلسه اول تعين حدود مباحثات و تشخيص بعد معضله مورد مذاكرات قرارگرفت
شده، نوعيت و كيفيت  هاي كشف  شده در سرقت دوم بحث باالي نوع تحقيقات اجرادر جلسه
  .، صورت گرفتها ذكر ارقام و احصاييه ها با آن و موفقيت

هاي كلتوري  المللي درحفظ ميراث مورد چوكات پاليسي جنايي بين درجلسه سوم بحث در
  .بود المللي و در مورد جرايم سازمان يافته، تخصيص داده شده هاي بين جهان و كنوانسيون

و ) ها و انجمن هاي خصوصي، ليالم موزيم(در جلسه چهارم بحث روي رول سكتور خصوصي 
نها غرض جلوگيري از تجارت غيرقانوني، فروش، خريد و انتقال آثار باستاني از طريق اقدامات آ

  . مراعات و تطبيق قواعد سلوكي و يا اخالقي، صورت گرفت
باشد در مورد طرق منع و تحريم   يونسكو كه افغانستان نيز عضو آن مي1970كنوانسيون 

هايي را باالي اعضاي خود  ري مكلفيتغيرقانوني صادرات، واردات و انتقال ملكيت آثار كلتو
ها،  ها، آرشيف ها، كتابخانه گذارد كه براي تقويه و به وجود آوردن تاسيسات مثل موزيم مي

ها اقدام كنند و براي حفظ و به نمايش گذاشتن آن مساعي به خرچ  البراتوارها و وركشاپ
  . بدهند

كند كه از خريداري و  ضا مي تقاها از حكومات و گردانندگان موزيمهمين كنوانسيون 
داشت آثار باستاني وكلتوري كه مربوط يك مملكت ديگر باشد خود داري كنند و در اين  نگه

قسمت مقررات قانوني را وضع كنند تا آثار تاريخي كه خالف قانون وارد آن مملكت شده 
  .اش داده شود تشخيص گردد و اطالع به مملكت اصلي

كند كه صادرات آثار باستاني و كلتوري را   خويش تقاضا ميكنوانسيون يونسكو از اعضاي
كه صدور آثار كلتوري از   آنهاييعموم مردم مخصوصاممنوع اعالم بكنند و اين ممنوعيت به 

  .آنها متصور باشد تفهيم گردد
كه همراه با تصديق  باشد به شرط آن بايد گفته شود كه صدور بعضي از آثار عتيقه مجاز مي

  .د كه از طرف مرجع باصالحيت صادر و صدور آن را جواز قرار داده باشدقانوني باش
كند كه براي نظارت و مراقبت حفريات در ساحات  اين كنوانسيون از ممالك عضو تقاضا مي

اند آن را   را كه براي باستان شناسي مهميهاي را سردست بگيرند و ساحات باستاني پروگرام
  .ارندمبرا از تعرض و محفوظ اعالم بد

داران آثار عتيقه يك واقعيت  گان و نگه موجوديت اشخاص مثل تاجران، دالالن، ليالم كننده
هاي قانوني و   طريق پرنسيبتوان از هاي چنين افراد را مي مسلم در هر جامعه است فعاليت

 از طريق مقررات سلوك رفتاري مجراي مشروع بخشيد، چالش عمده همانا تطبيق و خاصتا
جهاني صورت گرفته  در اين قسمت كارهاي عمده به سويه . ن مقررات سلوكي استعملي نمود
 آثار باستاني و كلتوري ثروت مردم جهان است و اين . از آن حرف زده خواهد شدكه البته بعدا
اين مامول وقتي . كنند  را احترام وحفاظت ميت كه آثار باستاني و كلتوري خودمردم جهان اس
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 3كنوانسيون يونسكو در ماده.  آنها مكلفيت خويش را بدانند و بياموزندشود كه برآورده مي
گذارد كه براي تعليم و تربيه افراد موازين را به وجود بياورند و  باالي اعضاي خود مكلفيت مي

هاي كلتوري جامعه بشري بگذارند اين  تطبيق كنند تا افراد جامعه بيشتر احترام به ميراث
باشد تا در ذهن افراد جامعه  هاي تعليمي و تربيتي بايد توانايي آن را داشته موازين و يا پروگرام

هاي كلتوري را ترزيق كند و از تهديد سرقت و حفريات مخفيانه و صدور  ارزش ميراث
  .غيرقانوني آثار باستاني آنها را آگاه بسازد

اي فرهنگي در برابر ه كه افغانستان كنوانسيون يونسكو را درباره حمايت از ملكيت از آنجايي
باشد و  هاي مسلحانه امضا نموده و متعهد به تطبيق موازين آن مي عوارض ناشي از درگيري

مطابق آن دولت موظف است در زمان صلح ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه آثار تاريخي در مقابل 
ل دزدي و همچنين افغانستان تعهد نموده از هرگونه عم. نتايج متصوره از جنگ محفوظ بماند

هاي فرهنگي جلوگيري كرده و آن را ممنوع اعالم بدارند و در  چپاول و دستبرد به ملكيت
  . دولت مكلف است آن را متوقف بسازد،صورت تثبيت و يا اقدام به چنين اعمال

 بايد گفت كه تمام ممالك امضا كننده كنوانسيون مكلف به تطبيق موازين آن در مقابل آثار 
 هم چنين در مقابل آثار باستاني ممالك ديگر كه توسط اجراي اعمال خالف باستاني خويش و

باستاني كه به سرقت رسيده آثار . باشند كند، مي قانون راه خود را در مملكت شان پيدا مي
  . رسد  در ممالك ديگر به منظور انتقال ملكيت به فروش مياكثرا

 چه به صورت مستقيم و يا غير  و يا جبراري با استفاده از قوههاي كلتو يت ميراثلكانتقال م
انتقاالت آثار كلتوري ناشي . كند مستقيم باشد عاري از اعتبار بوده و ملكيت قانوني انتقال نمي

از اشغال يك كشور و يا قسمتي از آن تابع همين فورمول بوده كه كنوانسيون يونسكو آن را 
كننده كنوانسيون مخصوصا  ممالك امضا.انعكاس داده و ممالك امضاكننده آن را قبول نموده

توانند باالي  كه آثار تاريخي و كلتوري ايشان در معرض خطر قرار گرفته ويا قرار دارد مي آناني
 تخفيف المللي براي رفع و يا اقال  بينممالك ديگر عضو صدا و طالب اقدامات همĤهنگ

ستند تا اقدامات  ممالك مخاطب شده به اساس كنوانسيون يونسكو مكلف ه.خطرشوند
المللي را در همچو اجناس  همĤهنگ به شمول كنترول صادرات و واردات و كنترول تجارت بين

كه جلو صدمات غير قابل جبران را به آثار تاريخي و كلتوري كشور  خاص به منظور آن
  .كننده، اتخاذ نمايند درخواست

لي سه نكته را كنوانسيون در موضوع مسترد گرديدن آثار باستاني سرقت شده به كشور اص
سازد متعاقب تشخيص آثار باستاني سرقت شده اوال ً كشور اصلي مطلع ساخته  برجسته مي

باشد از مجراي  شود و اگر درخواست مستردي از كشور اصلي كه عضو كنوانسيون يونسكو مي
جز گردد و اما  كه جنس سرقت شده مسترد مي ديپلوماتيك صورت گرفته باشد در آن صورتي

كه كشور اصلي اسناد ضروري كه مبتني  زند و آن اين  از يك شرط ديگر حرف مي7اخير ماده 
به اثبات ملكيت باشد به مصرف خود ارايه بدارد و هم جبران خساره را به شخص بكنند كه به 

  .حسن نيت آثارعتيقه را به دست آورده
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داند موضوع پرداخت  ا ماليه نمي مسترد شدن آثار را تابع هيچ تكس و ي،كه كنوانسيون  آناب
كه در  كه آن را به حسن به دست آورده موضوع پرجنجال براي كشوري خساره به خريداري

  . باشد اصل مالك آن است مي
رسد و اين آثار   از ممالك فقير و درحال انكشاف به سرقت ميآثار عتيقه و آثاركلتوري اكثرا

 به طرف غرب و امريكا و ممالك انكشاف يافته اكثرااز چندين دست، راه خود را بعد از گذشتن 
  . شود هاي گزاف خريداري مي آنجا به قيمت كند و در باز مي
باشند سوال جبران خساره مطرح  سارق ويا سارقين گروپ سازمان يافته   اگر بايع خودواضحا
بل پرداخت در مقا)  سارق استكه اصال(تري به حسن نيت از بايع تواند ولي اگر مش شده نمي

 از آيد كه عمدتا  ميپول گزاف آثار را به دست بياورد در اينجا سوال جبران خساره در ميان
  .باشد توان مملكت اصلي و يا مالك اصلي بيرون مي

  .باشد بايد گفت كه اين فورمول مخالف پرنسيپ قبول شده در مورد اجناس سرقت شده مي
دهد ولو جنس از چندين دست بگذرد  نميمالك اصلي ملكيت جنس سرقت شده را از دست 

  . باشد در اين احوال دو موقعيت قابل تشخيص مي. و افراد با حسن نيت در ميان باشد

  اول تصرف و دوم تملك 
تملك يك جنس وقتي ميسر است كه مالك اصلي و يا بايع به رضايت كامل خويش ملكيت 

شود اگر متصرف  تصرف حرف زده ميجنس را به طرف مقابل انتقال بدهد در غير آن صرف از 
دهد خريدار و مشتري صرف متصرف بوده ولو حسن نيت  جنس را به شخص ديگر انتقال مي

باشد نه مالك  باشد در آن صورت متصرف اولي مسوول پرداخت جبران خساره مي هم داشته
  .اصلي

ي دقيق ويا شده موجود است كه مشتري حين خريداري آثار باستاني ازكنج كاو قاعده قبول
احتياط الزم كار بگيرد گرچه مراعات احتياط الزم براي اثبات حسن نيت در عمل كافي 

 تعبير گردد كه مالك اصلي مسوول پرداخت جبران خساره ادانسته شده اما اين نبايد بدان معن
  .باشد نه سارق متصرف مي

 افغانستان را در مخصوصاصرار و موقعيت ممالك فقير هيات افغاني در كنفرانس به اين نكته ا
  .اش بيان نمود به دست آوردن آثار تاريخي وكلتوري سرقت شده

هاي اخير اين  هاي كلتوري پديده جديد نيست اما در سال ترافيك و انتقال غيرقانوني ميراث
يافته از وسايل و تسهيالت مدرن و  پديده وسعت و رونق خاص پيدا كرده و باندهاي سازمان

هاي كنترولي استفاده نموده و صدمات شديد را در پيكركشورها در  در دستگاهموجوديت فساد 
  .اند هاي كلتوري وارد آورده محروم ساختن آنها از ميراث

انتقاالت غيرقانوني آثارباستاني از مجراي تعليم و تربيه، پخش معلومات و مواظبت مستمر 
اخلي خود مكلفيت را باالي پيشه توانند به اساس مقررات د ممالك مي. تواند محدود شده مي
گان آثار عتيقه تحميل كنند تا آنها حين خريد و فروش مشخصات،  كنند وران و معامله
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تاريخچه، قيمت فروش در هر معامله، اسم بايعان و فروشندگان با آدرس آنها و كشور اصلي 
  .باشند  خود داشته آثارباستاني را در سند ثبت شده با

آور  تفاوتي در مقابل چنين مكلفيت بايد جزا تلقي شود و اگرنه نتيجه چشم پوشي و يا بي
كه اشخاص انفرادي و  كند تا جايي قانون افغانستان اصرار به سند ثبت مي. نخواهد بود

داشت آثار  آوري و نگه داري آثار باستاني را دارند و عالقه خاص در جمع كه ذوق نگه آنهايي
اند كه  بازار عرضه و خريد و فروش آثار كلتوري و تاريخي  كسانيكلتوري و تاريخي دارند اينها 

  .اند هاي سازمان يافته جنايي را مهيا كرده اند و زمينه فعاليت گروپ داشته  را گرم نگه
 راه خود 1991شده از عراق در سال  هاي آثار تاريخي دزديده يايد تذكرداده شود كه محموله

رك با وجود صدور مصوبه شوراي امنيت مبني بر تحريم صادرات را در بازار ليالم لندن و نيويا
 بدون كدام ممانعت ادامه پيدا نمود بعضي از اين آثار 2003ها تا  اين ليالم. عراق پيدا نمود

 سال قبل از ميالد را دارا بود، گفته شده كه بنكاك يك مركز خوب ورود آثار 1900قدامت 
  .شود  به ممالك ديگر انتقال داده ميكه بعداباشد  شده از آسيا مي باستاني دزدي

هاي سازمان يافته همكاري  هاي گروپ براي جلوگيري از وسعت چنين بازارها و فلج فعاليت
المللي در چوكات يك كنوانسيون ضروري  المللي دو جانبه و چندين جانبه با تعهد بين بين

. شود ن همكاري شمرده ميگرديد؛ كنوانسيون يونسكو يك سند مطلوب براي چني تلقي مي
اند كه احترام به آثار تاريخي و كلتوري ممالك ديگر را بگذارند و  اعضاي كنوانسيون تعهد داده

هاي كلتوري ممالك ديگر  اقدامات خاص را غرض منع صادرات و واردات غيرقانوني ميراث
رفته امضا  ه سرقتاي را بين خود در مورد استرداد آثار ب هاي جداگانه بگيرند و موافقتنامه

كار و صدور و ورود  شده كه مشوق باندهاي جنايت نمايند و نگذارند انتقال ملكيت آثار دزدي
  .باشد صورت گيرد غير قانوني آثارباستاني مي

كننده مكلفيت دارند تا زمينه را براي اقامه دعوا براي كشور متقاضي ملكيت  كشورهاي امضا
رض محافظت آثار باستاني الي استرداد آن به كشور مهيا بسازند و خدمات ضروري را غ

و كشور دارنده  متقاضي مهيا بدارند  و در صورت بروز منازعه باالي ملكيت بين كشور متقاضي 
تواند تقاضاي وساطت با حسن نيت را از يونسكو بنمايند  آثار تاريخي يكي از اين كشورها مي
هاي تخنيكي را بكنند البته  سكو تقاضاي كمكتوانند از يون هم چنين دول عضو كنوانسيون مي

يونسكو در قسمت ارايه معلومات و تعليم وتربيه، مشوره و اجراي خدمات تخصصي با 
ي نقانو تواند و نيز تفحص و تحقيق در قسمت انتقاالت غير هاي عضو كمك كرده مي كشور
كند البته نتيجه را به نشر تواند و اگر اين عمل را اجرا  هاي كلتوري به راه انداخته مي ميراث
  . رساند مي

  المللي  همكاري بين-جرايم سازمان يافته 
گفته شده كه هر فعاليت جرمي پيچيده كه شامل يك تعداد افراد در يك زنجير طويل با 

بران و باالخره  ، مشتريان، قاچاق)دالالن(المللي كه شامل ربايندگان، نمايندگان ارتباط بين
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يافته  رضه، با يك تشكيل، چه به شكل عنعنوي باشد و يا خير، گروپ سازمانتاجران در بازار ع
  .شود جرمي ناميده مي

 مطابق به كنوانسيون ملل متحد هر گروپ كه اقالً شامل سه نفر باشند و موجوديت فزيكي 
داشته و همĤهنگ فعاليت به منظور ارتكاب جرم و به منظور حصول مستقيم و يا غير مستقيم 

  .شود يافته شمرده مي الي و يا غير آن بنمايد گروپ سازمانمنفعت م
طلبد تا در قسمت  يافته از ممالك عضو مي  عليه جرايم سازمان، كنوانسيون ملل متحد

 كه بالوسيله آن مبارزه با تطهير پول صورت گيرد و يجرمي ساختن تطهير پول و موازين
مبارزيجرمي ساختن فساد و موازين فساد صورت گيرد و هم چنين  ه با كه بالوسيله آن 

مسووليت اشخاص حكمي به ارتباط جرايم سازمان يافته و نيز معيارها براي تحقيق و محاكمه 
المللي به منظور ضبط  و باالخره تطبيق جزا، مصادره و ضبط اموال و هم در مورد همكاري بين

  . بياورنداموال كه محصول جرم سازمان يافته باشد، مواد تقنيني را به وجود
ل جرم چه جنس چه وحصالمللي در قسمت ضبط  مكاري بينكه مربوط است به ه تا جايي

كننده ضبط و يا استرداد آن را تقاضا  آالت و لوازم و يا ديگر اشيا باشد كه كشور درخواست
  .باشد كرده، كشور درخواست گيرنده در چوكات قوانين خويش مكلف به همكاري مي

جا نمودن، ترافيك و عرضه خالف قانون آثار تاريخي و كلتوري  ممالك بي كه اكثر با وجود آن
اند اما تطبيق جزا باالي متخلفين جدي نبوده، گذاشته شده تا  را در قوانين خود جرم گفته
  .بازار تقاضا رونق پيدا كند

 گذشته از اين براي اكثري جرم شناسان موضوع موثريت جزا قابل سوال شده عدم توانايي در
توقف انتقاالت عمده و محدود ساختن بازار عرضه و تقاضا، با وجود موجوديت متون تقنيني و 

كه  از اين. به افزايش است كنوانسيوني، جرايم سازمان يافته مخصوصاً در ساحه آثار باستاني رو
ي ها به عوض رويه موجود فعاليت كنند تا ها در اين ساحه زياد است بعضا ً پيشنهاد مي ناكامي

تشويقي در چوكات يك نظم مبتني به مواد قانوني سردست گرفته شود و از يك تفكر جديد 
شود همرديف به اين، از تقويت  ويا رويه جديد در مقابل جرايم در اين ساحه حرف زده مي

شود و  باشد، حكايه مي  كه تمركز باالي بازار عرضه و تقاضا داشته(FBI)خفيه پوليس مثل 
 كه اقدامات تشويقي به معناي پخش معلومات غرض روشن ساختن ذهنيت دارند عالوه مي

هاي تاريخي  گران پيش برده شود تا آنها يك موقف اخالقي در مقابل ميراث خريداران و معامله
و كلتوري اتخاذ نمايند و اهميت زياد به اسناد اثباتيه و تصاديق مبني بر قانوني بودن عرضه 

  .ندآثار به بازار فروش بگذار
هاي دست اندركاران بازارهاي ليالم و بازارهاي خصوصي   تجديد نظر به فعاليتضمنا
  .گران درخواست گرديده است معامله

  اهميت اسناد وسوابق
  :اسناد منضمه آثار تاريخي بايد حاوي نكات ذيل باشد

   محل پيدايش و تاريخ آن، اسم شخص كه آن را از حفريات پيدا نموده؛
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   در مورد آثار تاريخي و دخول آن به بازار؛ ومعلومات نشرشده
) اسناد اثباتيه تصديق شده (Provenanceبايدتذكر داده شود كه غفلت و يا عدم توجه به 

  .گردد موجب مسترد شدن آن  از بازار مي
گفته شده كه داير نمودن سيمينارها در مراكز خريد و فروش با اشتراك دست اندر كاران 

  .ها يك كار پر اهميت است اني و كلتوري به شمول مسوولين موزيممعامالت آثار باست
  :موضوعات عواقب غيرقانوني حفريات چنين سيمينارها بايد نكات ذيل باشد

و چور و چپاول آثار از موزيم   ها؛ 
شده و اشتهار، امتناع از خريدآن و يا تصاحب ولو به شكل تحفه هم  طرز شناخت آثار دزدي

  .باشد
ها  چنين موازين را مدنظر بگيرند وموزيم اند تا عالقه نشان داده ها كمتر زيممتاسفانه مو(

  )اند  شده ازجمله خريداران بزرگ آثاردزدي

  المللي  همكاري بين-آثارباستاني سرقت شده 
افتد  شود الزم مي المللي در ساحه سرقت آثار باستاني زده مي هاي بين وقتي حرف از همكاري

 كارهاي الزم و يا ابق به كنوانسيون ملل متحد اوالها توضيح شود مط ريجزييات اين همكا تا
كه چطور آثار به   كارهاي حفاظتي و اينرسيده، ثانيا شناخت آثار به سرقتاجراات براي 

  .اش رجعت داده شود، تنظيم گردد رسيده به كشور اصلي سرقت
تاني به كشور درخواست ممالك عضو مكلفند تمام اجراات را غرض ضبط و اعاده آثار باس

 اقدامات غرض تشخيص آثار، مسدود ساختن حسابات بانكي كه مايحصل .دهنده انجام دهند
كه باالخره  به مقصد آن(جرم سازمان يافته باشد همچنين ضبط اموال، تجهيزات و وسايل 

باشد  اگر جنس آثار باستاني دهند واضحا انجام مي) ه داده شوددهند تسليم به كشور درخواست
شود و اگر جنس و يا  اصل جنس و يا مايحصل آن به دولت درخواست دهنده تسليم داده مي

  .دهد اش به آن اشخاص انتقال مي مايحصل ملكيت اشخاص انفرادي باشد دولت متبوع

  المللي  همكاري بين–استرداد 
اشته وقتي المللي در قسمت استرداد افراد كه اشتراك در جرايم سازمان يافته د تعاون بين
باشد و مجرم  شده بايد درهر دو مملكت جرم شناخته شده شود كه عمل انجام داده الزامي مي

باشد و هر دو مملكت كنوانسيون مبارزه  اقامت در حوزه مملكت درخواست گيرنده اختيار كرده
 گاهي )اند مملكت كنوانسيون فوق را امضا كرده120(باشد  جرايم سازمان يافته را امضا كرده با

  . دارند گيرنده استرداد را مشروط به عقد معاهده دوجانبه هم مي مملكت درخواست
باره اسرار بانكي  المللي كشورهاي  عضو نبايد از دادن معلومات در به منظور تعاون بين

دهنده امتناع ورزند وقتي تقاضاي معاونت  مظنونين جرايم سازمان يافته به مملكت درخواست
دهنده  شود  درخواست ر به كشور ديگر در مورد جرايم سازمان يافته داده مياز طرف يك كشو

  : ، مثالبايد مراتب ذيل را در نظر بگيرند
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هاي مندرج قضيه همنوا با تعريف جرم سازمان يافته، نوع همكاري تقاضا  خالصه واقعيت
  .است شده

  .جرم شامل باشند كه در در صورت امكان هويت، آدرس، مليت كساني
  .گيرنده باشد رخواست و اجراات كه تعقيب شود بايد مطابق قوانين مملكت درخواستد

اگرهنگام وارسي به درخواست و به راه انداختن اقدامات عدلي واضح گردد كه شاهد و يا 
گيرنده زمينه را براي گرفتن  شاهدان در مملكت ديگر اقامت دارد در اين صورت درخواست

  . سازد شهادت مهيا مي
هاي زياد در اين اواخر مهيا شده تا تماس با شاهدان بدون سفرطوالني برقرار گردد،  لتسهو

سر نباشد شاهد و يا شاهدان باشد و اگر چنين وسيله مي ترين وسيله مي وديو كنفرانس سهل
 تذكر المللي ضمنا هاي بين ررات همكاريمق. شود دهنده فرستاده مي  به كشور درخواستشخصا
گيرنده  متعاقب گرفتن تقاضا اجراات عدلي را شروع  و بعد از  ر درخواستدهد كه كشو مي

 و اگر خواسته باشد كشور .گذارد اكمال آن دوسيه را به اختيار كشور تقاضاكننده مي
دهنده تقاضا كند تا دوسيه ومعلومات مندرج  تواند از مملكت درخواست گيرنده مي درخواست

  .دارد آن را مخفي نگه
كه به جرايم سازمان يافته مربوط است  جايي المللي و اما تا  نمونه از همكاري بيناين بود يك

  . موضوع را تحقيق كنندتوانند به موافقه يكديگر مشتركا دو مملكت و يا بيشتر از آن مي
توانند موافقه به پيشبرد نوع خاص اقدامات عدلي بكنند مثال ً  همچنين ممالك مورد نظر مي

  .ن مظنون توسط وسايل برقي و يا تعقيب توسط افراد خفيه پوليستحت نظر قرارداد

  ليالم آثارباستاني 
اندازند بايد مقررات براي خود وضع كنند كه هدف   كه ليالم آثار باستاني را به راه مييمراجع

البته اينها . است، باشد آن جلوگيري از ليالم كردن آثار باستاني كه خالف قانون وارد شده
مجمع رهنماي (م دارند كه مقررات سلوك رفتار مراكز ليالم را مراعات كنند مكلفيت ه

ها رول عمده را بازي  كه درليالم) Antiquity dealer Associationمعامالت آثارعتيقه 
اند كه يكي از روش آن كتالك  كنند مقررات سلوك رفتاري مفصل را قابل تطبيق ساخته مي

شود كه بايد هر  باشد كه به ليالم گذاشته مي ر باستاني ميقبلي آثا) ليست با تصوير(كردن 
ها بدانند چه اقالم به فروش  همه به شمول موزيم سال غرض اطالعات عامه به نشر برسد تا

  .رسيده مساعد گردد رسد تا زمينه براي تشخيص اقالم به سرقت مي
كنند  ك رفتاري ميكه تخطي از مقررات سلو كنفرانس گفته شد كه مجرمين و يا كساني در

  .بايد اسماي آنها نشر شود
باشد تصديق نامه  باشد بايد تصديق گمرك را داشته  سال عمر داشته50كه اضافه از اقالمي

  .جلو جعل و تقلب را گرفته بتواند بايد به معيارهاي سر، داده شود تا
ه آثار باستاني بايد تذكرداده شود كه مراجع مسوول ليالم وظيفه ندارند تحقيق را در سابق

  .تكميل كنند
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نماينده انترپول در كنفرانس تذكرداد كه گراف سرقت آثار باستاني روبه افزايش است و اگر 
كنترول نگردد به معيار تجارت مواد مخدره خواهد رسيد به گفته وي انترپول متواتر  از ممالك 

اي به سرقت رسيده از دارد تا ليست اشي كه آثار باستاني آنها به سرقت رسيده تقاضا مي
ها و جاهاي ديگر خويش را به آنها بفرستند و انترپول وسايل به دست دارند كه به سراغ  موزيم

توانند بايد واضح گردد كه فرستادن ليست اشياي مفقود شده بدون عكس و يا  آن برآمده مي
  . سازد كيفيت فعاليت انترپول را به كندي مواجه مي تصوير با

دهد البته اين اقالم ازآن  نشان مي شده آثار باستاني را  اقالم دزدي26000پول احصاييه انتر
اند اكثري  ممالك است كه احصاييه چنين آثار مفقود شده را تهيه كرده و به انترپول داده

ممالك هنوز سيستم جمع آوري معلومات را ندارند و هنوز ترافيك آثار باستاني را زير چتر 
  . اند دهمراقبت خود قرارندا

كنند تا در كشورها  واضح گرديده كه فاعلين جرايم سازمان يافته با تمام توانايي كوشش مي
را  هاي جنايي خود هرج ومرج وجنگ دوام كند تا بتوانند آثار تاريخي را به يغما برده و فعاليت

  .دارند مخفي نگه
اين سبب  كند و  ميها مردمان را باهم بيشتر وصل  مفكوره جهاني شدن و آزادي مسافرت

كند مي   .شود تا جرايم سازمان يافته بيشتر عمق پيدا

  حفريات خالف قانون
گيرد آثار به دست آمده از حفريات وقتي قابل  كه به حفريات غير قانوني ارتباط مي تا جايي

باشد كه گراف  ايتاليا يكي از ممالكي مي. شود كه به بازار عرضه گردد تعقيب قرارگرفته مي
در افغانستان هم سرقت از حفريات . باشد  از حفريات اين مملكت باالتر از ديگران ميسرقت

منيت نامطمين براي سارقين زمينه بهتر را مهيا مي   . سازد ادامه دارد البته ا
آيد منع نموده كه به مراكز ليالم راه پيدا   كه از حفريات به دست مياي ايتاليا آثار تاريخي

نماينده انترپول در كنفرانس كورميور . باشد ق مراجع مربوط را داشتهكه تصدي كند مگر اين
كه آيا  شود و كمتر سوال در قسمت اين تذكر داد كه تصاديق جعلي در ماركيت عرضه مي

شده دوام  به همين علت ترافيك آثار ربوده. شود جنس سرقت شده بوده و يا خير مطرح مي
  .باشد  به طرف كشورهاي غني در جريان مياين ترافيك از سوي كشورهاي فقير. دارد

توانند جلو اقدامات خالف قانون  ممالكي كه خود نمي  درحفريات خالف قانون هم مخصوصا
اند موضوع ديگر  بر مصروف حفريات خالف قانون را در ساحات تاريخي بگيرند و باندهاي قاچاق

  .بود كه در كنفرانس مطرح شد
توانند جلو حفريات خودسر را بگيرند  ف كه خود نمييك تعداد محققين به ممالك ضعي

كنند كه اين  دهند تا با ماركيت به يك نوع از انواع سازش كنند و پيشنهاد مي مشوره مي
مندان حفريات كنند و آثار  ممالك بعد از تكميل تحقيقات در ساحه باستاني اجازه بدهند عالقه

 و (Less)لتوري چه به شكل امانت يا ليس به عرصه ك) به استثناي فروش(استخراج شده را 
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يا مالكيت مشترك باشد، پيش كنند و بگذارند حفريات را افراد و يا سكتور خصوصي به راه 
  .اندازند

كه از حفريات به دست آمده مربوط است در اينجا هم بايد دست  كه به عرضه آثاري تا جايي
  . اندركاران ليالم از دقت الزم كار بگيرند

 دهند كه به صورت غير ها خريداران بزرگ آثار تاريخي را تشكيل مي فته شد كه موزيم گقبال
كند اما اين هم بايد گفته شود كه  قانوني از سرحدات مرور نموده و به بازار فروش راه پيدا مي

اند كه در حاالت اضطراري وحمالت  ها توانسته پرست موزيم يك تعداد پرسونل صادق و وطن
در عراق كاركنان موزيم بغداد قبل از حمله برموزيم . ها آثار گرانبها را نجات بدهند باالي موزيم

 نود فيصد آثار باستاني گرانبها را كه قابل انتقال به قوه انساني بودند رف دزدان تقريبااز ط
  .مخفي نمودند و از يغما نجات دادند

شد   داشته مي  در بانك مركزي نگهدر افغانستان يك تعداد آثار باستاني پر ارزش وگرانبها كه
گفته شد كه وقتي طالبان از . است شده  با شهامت و درايت يكي از نگهبانان از يغما نجات داده

شد  داري مي كه همين آثار نگه كردند يك تعداد آنها به طرف بانك مركزي و جايي كابل فرار مي
برند اما تحويلدار با درايت كليد دروازه را خواستند كه آثار گرانبها را با خود ب يورش بردند و مي

قفل شكستانده و بدين ترتيب دروازه خزانه را غير قابل بازشدن گردانيد چون حالت وخيم بود 
  .و وقت به دست طالبان قرار نداشت آنها فرار كردند و خزانه به امان ماند

  :كنفرانس كورميور بعد از ختم چند روز مباحثه به نتايج ذيل رسيد
هاي خالف قانون در تجارت آثار  همه اعضاي كنفرانس به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت -1

هاي جنايتكار سازمان يافته  ها گروپ گير شده در اين فعاليت باستاني به شمول ترافيك آن عالم
اين حركت جنايتكارانه سبب تشويش جهان . باشند با دسترسي به تمام كشورها، فعال مي

هاي  براي تخفيف اين انديشه و از بين بردن اين پديده ضرورت به پروگرام. است المللي شده بين
المللي و اداره  تازه، مرتبط و همĤهنگ و همچنين دسپلين محكم دارد كه از طرف جامعه بين

 .ملي پيش برده شود

المللي موجود  ي و بينكنفرانس به اين نتيجه هم رسيد كه معلومات قليل برسطح مل -2
هاي جنايتكار سازمان يافته در استفاده از تكنالوژي  يا رولي كه گروپ  تهديد واست مخصوصا
كند تا  كنند بدين منظور ايجاد مي ها بازي مي  آثار تاريخي و فرهنگي ملتيجديد در يغما

هاي جنايي معضله و تاثيرات اقتصادي آن و هم شمار تخميني  مطالعات عميق در مورد جنبه
روع و غير قانوني و هم چنين معيار همĤهنگي و تبادله معلومات و هاي قانوني مش ماركيت

ه ارتباط موضوع فوق صورت گيرد تجربه در بين ملت  .ها ب

هاي غير  المللي در مورد فعاليت هاي بين كه شماري از كنوانسيون با درنظرداشت اين -3
است به طور مثال ها موجود  قانوني درساحه هنرهاي زيبا و آثار عتيقه به تعقيب درگيري جنگ

، كنوانسيون 1970هاي منضمه آن، كنوانسيون يونسكو  لوك و پروت1954كنوانسيون هاگ 
UNIDROIT 1995هاي   با وجود آن به يك متن تقنيني جامع كه دربر گيرنده پديده
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جنايي جديد باشد ضرورت است كه هدف آن يكي هم غيرقانوني ساختن ترافيك هنرهاي زيبا 
 .المللي باشد  به سويه بينو آثار باستاني

به ارتباط ترافيك  2000 سال (PALERMO)كه كنوانسيون پاليرمو  با وجود آن -4
باشد اما ضرورت است تا توجه خاص به تعاون عدلي و  المللي آثار باستاني موجود مي بين

ساختن جرايم  نوا قضايي، تطهيرپول، مسووليت موسسات حكمي، استرداد و ضبط اموال و هم
 .ساحه آثار باستاني و كلتوري، مبذول گردد يي درجنا

هاي جنايي عليه آثار  سهم تشبثات خصوصي در مورد منع و منكوب ساختن و فعاليت -5
تر و انكشاف  مهم است مقررات و يا كود سلوك رفتاري در اين ساحه بايد غني باستاني بسيار
 .كند و موثرانه تطبيق گردد بيشتر پيدا

اند   صدمه ديدههاي سياسي به طور متواتر ها و ناكامي جها، تشن جنگيك تعداد ممالك از  -6
اين كشورها گريبان گيراند با چور و چپاول آثار باستاني و . باشند و فعالً هم به آن مواجه مي

كنفرانس به طور . هاي تاريخي تخريب آثار كلتوري، تاريخي و هم حفريات خالف قانون ثروت
هاي آن در  كه در افغانستان و عراق به وقوع پيوسته و مثال قضاياييكند به  خاص ياد دهاني مي

شماري زياد از آثار پرقيمت تاريخي از سرحدات ممالك عبور و . شود ممالك ديگر هم ديده مي
المللي بايد مسووليت اخالقي را   جامعه بين،باالخره راه به غرب و ممالك پرثروت پيدا كرده

 همكاري بكنند در مقابل  تضررين چنين قضايا بايد شود واحساس بكنند كه حمايه از م
ترافيك، در كشف و اخراج غير قانوني آثار باستاني از اين ممالك و هم چنين استرداد آن از 

هاي دو جانبه و چندين جانبه به كشور اصلي و اتخاذ تدابير عدلي و قضايي  مجراي همكاري
 .يده استد مناسب و ضروري به طرفداري از كشور صدمه

المللي بايد ابتكارات وسيع را سردست بگيرند و اين ابتكارات نه تنها در ساحه  جامعه بين -7
جلوگيري و منكوب ساختن عمل جرمي در هنرهاي زيبا و آثار عتيقه باشد بلكه در تقويه 

ميراث هاي تاريخي كه ممثل  درك و روشن ساختن و ذهنيت مردم در احترام آثار باستاني و 
 .باشند ها مي لتكلتورم

نماينده افغانستان در اين كنفرانس از صدمات وارده به موزيم كابل و آثار تاريخي كه ناشي از 
هاي متواتر بوده و حفريات خالف قانون كه هنوز هم دوام دارد به كنفرانس معلومات داد  جنگ

 هم انفاذ قانون كه حكومت افغانستان براي حمايه آثار باستاني گرفته كه يكي آن و اقداماتي
 نافذ شده، تشريحات به كنفرانس داد و 2004محافظت آثار تاريخي و كلتوري كه درسال 

هاي  عالوه نمودكه اين قانون در روشني دو كنوانسيون ملل متحد يكي آن حمايت ملكيت
 و ديگر آن كنوانسيون منع و 1999هاي مسلحانه  فرهنگي در برابر عوارض ناشي از درگيري

ي از وارد و صادر كردن غير قانوني آثار باستاني، مسوده گرديده مطابق آن حكومت جلوگير
هاي كلتوري كه مال مردم افغانستان و به طور عام از همه مردم جهان  مكلفيت دارد ميراث

  .باشد حمايت و حفاظت كند مي
چه منقول باشد نوا با كنوانسيون ملل متحد قانون افغاني انتقال غير مجاز آثار كلتوري را  هم

  .است خير ممنوع اعالم نموده باشد و يا كه كشف شده و يا غير منقول اعم اين
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 نكته عمده را دربر دارد رفته،اندن آثار تاريخي كه به يغما تقانون افغانستان به خاطر برگش
رسيده ديگر ممالك است كه در افغانستان دريافت  وآن همانا برگردانيدن آثار تاريخي به سرقت
اش كه عضوكنوانسيون يونسكو است برگردانيده شود،  گرديده كه بايد دوباره به مملكت اصلي

كند بلكه از ممالك ديگر عضو  المللي تجديد تعهد مي اين ماده نه تنها به همكاري بين. باشد مي
رسيده از  طلبد تا بالمثل عمل كنند و دربرگردانيدن آثار تاريخي به سرقت يونسكو مي

المللي شامل استرداد مجرمين  بايد گفت همكاري بين. ن به اين كشور همكاري نمايندافغانستا
باشد كه به نوبه شامل همكاري قضايي، جمع آوري و  المللي هم مي و همكاري دو جانبه بين

  .باشد تبادله معلومات مي
ه نگهكه ثروتمندان مخصوصا از اين ند و براي داري آثار باستاني دار  در غرب و امريكا شوق ب

هاي  مندي موجب به وجود آمدن ماركيت اين عالقه. پردازند خريداري آن پول هنگفت مي
رونق و بازار ليالم آثار باستاني گرديده چنين بازارها و تقاضاهاي روز افزون به  خريدوفروش با
  .است هاي جنايي سازمان يافته را به وجود آورده نوبه خود گروپ

  در زمانها مخصوصا  دادن چوروچپاول موزيم يافته در سازمانهاي جنايي سازمان گروپ
همه . كنند  در ممالك فقير و ضعيف بيشتر فعاليت ميآشوب و حفريات خالف قانون خاصتا

اينها از موجوديت فساد در چنين ممالك استفاده اعظمي كرده و در به راه انداختن عمل خود 
عمل كنند كه كشف   وسيع به نحوي استفاده مياز تسهيالت الكترونيكي ترانسپورتي به طور

  .سازند  غيرقابل تعقيب ميجرمي خو د را پيچيده و بعضا
كند تا ظرفيت مسلكي خويش را در مبارزه با  كنوانسيون يونسكو ممالك عضو را تشويق مي

كننده  دهد تا همكاري تخنيكي با ممالك درخواست جرايم سازمان يافته بلند ببرند و وعده مي
  .كنندب

المللي و مراكز  هاي بين ها و ماركيت نماينده افغانستان دركنفرانس پيشنهاد كرد تا موزيم
ليالم معضله افغانستان را در از دست دادن آثار تاريخي مدنظر گرفته از خريد آثار باستاني 

ط و احتيا(در تثبيت اسناد از . بدون اسناد كه از طرف مراجع باصالحيت صادر نشده ابا ورزند
كار بگيرند و به افغانستان حق داده شود تا ادعاي استرداد ) شده شده و موافقه هوشياري تنظيم

  .آثار باستاني خويش را از طريق مراجع عدلي و قضايي بدون پرداخت مصارف عدلي بنمايد
نماينده انترپول و يونسكو از ممالك عضو درخواست نمود تا از ظرفيت و خدمات آنها دربر 

كه ليست آثار تاريخي  رسيده خويش استفاده نمايند هنگامي يدن آثار باستاني به سرقتگردان
  .افتد وكلتوري كتالك شده به آنها برسد البته چرخ فعاليت آنها به حركت مي

هاي آشوب ليست شده بود زيرا بدون  به يقين هر اثر باستاني داخل موزيم كابل قبل از سال
گردد و   فوتو هم اخذ ميضمن تشريح هرقلم طبقا. تواند نمي آن در جمع تحويلدار قيد شده

  . شود داشته مي ليست مكمل تمام اقالم در دو و يا سه محل محفوظ نگه
اگر . باشد فهرست كردن اقالم با فوتو و ثبت آن در دفتر براي پرسونل موزيم الزامي مي

 ايربكرداده شده آماده كمك المللي كه قبالً تذ چنين ليست در ميان باشد مراجع متعدد بين
  .باشند دريافت اقالم به سرقت رسيده و برگردانيدن آن به افغانستان مي



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
و آفات  ) فورس ماژور(زندگي، سالمت و دارايي انسان هميشه در معرض حوادث غير مترقبه 

را به  فكر جبران خسارات  ها  نبيم خسارات ناشي از اين حوادث انسا. طبيعي قرار دارد
فراخوانده و در طول حيات بشري متناسب به نحوه زندگي و ساختار اجتماعي، وسايل مختلفي 

  .است براي اين منظور به كار گرفته شده
در عصر زندگي روستايي كه اساس روابط اجتماعي بر كانون خانواده و قبيله استوار بود، 

 بر يكي از اعضا، تمام افراد قبيله جهت تحمل بخشي از حين بروز خسارات جاني يا مالي
گرفت مثل كمك  پرداختند اين عمل به اشكال مختلف صورت مي خسارات به مقابله به آن مي

كردن به اشخاص متضرر ناشي از حوادث و دستگيري از اشخاص  پير و ناتوان  و همچنان 
  .بدون سرپرست هاي   تكفل خانواده
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ر اجتماعي، زندگي روستايي به زندگي شهر نشيني تغيير يافت، خسارات از زماني كه ساختا
شد، مانند  افتاد ديده مي متنوع بسيار زياد نسبت به آنچه در زندگي روستايي اتفاق مي

  .گسترده و متنوع تجارتي، از حوادث ماشيني و غيره هاي   ناشي از فعاليت هاي   ضرر
اي از  نشيني نوين بشري بيمه را به وجود آورد و  عدهزندگي شهر  هاي    و نيازمنديهااقتضا

ديدند براي نجات و رهايي از آثار  مردم كه حيات، صحت و دارايي خود را در معرض  خطر مي
 از اعضا مبلغي را پرداخت ينامطلوب صندوق مالي را ايجاد نموده و هريك هاي   اين رويداد

 شود و به اين گونه هديده، رفع خسار زياننمودند تا در صورت وقوع حادثه براي عضو  مي
 سنگين و هاي ه از تحمل خسار،شده اعضاي صندوق با پرداخت مبلغ مشخص و از قبل تعيين

  .يافتند غير مترقبه رهايي مي

  تاريخچه بيمه 
هاي   در كشور ها  بيمه براي اولين بار در قرن پانزدهم ميالدي در زمينه حمل نقل دريايي كاال

اي بدين گونه بود كه  اي و به طور مشخص در كشور ايتاليا ظهور كرد و عمليات بيمه مديترانه 
مبلغي به تجاري كه به اين امر مشغول بودند از آنها  صاحبان كشتي و كاالها در مقابل پرداخت 

 ايشان هاي هگرفتند كه در صورت وقوع حادثه و از دست دادن كشتي يا كاال، خسار تضمين مي
  .جبران شود

قرن هفدهم براي اولين بار در انگلستان به وجود آمد  هاي   بيمه حوادث غير دريايي از نيمه
 خانه و صد كليسا 1300 كه منجر به سوختن 1666در پي آتش سوزي بزرگ لندن در سال 

كه در  شده بود، موسسات بيمه حوادث آتش سوزي در لندن تاسيس شد، قبل از اين موسساتي
حوادث آتش سوزي غير دريايي از  هاي   ولي بيمه. عال بودند وجود داشتامر بيمه دريايي ف

در فرانسه موسسات بيمه  حوادث آتش سوزي فعاليت خود را از سال . اند اين به بعد ايجاد شده
  . آغاز نمودند1750

اقتصادي خطر ايجاد  هاي   از اواخر قرن نزدهم به اين طرف از اثر توسعه ماشينيزم و فعاليت
 روز به روز افزايش يافته و اين امر سبب گسترش بيمه در ابعاد مختلف گرديد و هرخسا
همچنان با .  ايجاد شده و افزايش يافتهاي هجديد در زمينه مسووليت و خسار هاي   بيمه

   )1(.است عمر اشخاص نيز توسعه يافته هاي   پيشرفت علم طب بيمه
اده از آن به بيش از چهل سال قبل بر در افغانستان مساله عرضه خدمات بيمه و استف

 شركت .گردد اولين شركت بيمه در افغانستان به نام شركت بيمه ملي افغان تاسيس گرديد مي
بيمه حريق و حادثات، بيمه فضايي، بيمه تجارتي  هاي   بيمه ملي افغان در حال حاضر در بخش

مسافرت و غيره  هاي  صحت، بيمه اي  ه و بيمه موتر فعاليت داشته و در اين اواخر به ايجاد بيمه
اصولنامه تجارت افغانستان منتشره جريده . پرداخته كه به زودي به بازار عرضه خواهد شد

 امور بيمه را طي يك فصل مشخص و جداگانه تنظيم نموده بعداً 1336 سال 89رسمي شماره 
 وضع گرديده، 1368و 1353،1358 هاي   به منظور تنظيم امور بيمه قوانين بيمه در سال

قوانين مذكور از نظر شكل و محتوا از هم فرق نداشته صرف در قسمت تاسيس شركت بيمه 
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بر طبق صراحت حكم ماده پنجم قانون بيمه منتشره . اند بيني نموده موارد متفاوتي را پيش
، تاسيس و انحالل شركت بيمه از صالحيت وزارت 1358  سال 430جريده رسمي شماره 

كه در ماده ششم قانون بيمه منتشره  باشد، در حالي د از تصويب شوراي وزيران ميماليه بع
 تاسيس شركت بيمه را از صالحيت شوراي وزيران 1368 سال 694جريده رسمي شماره 

  .است دانسته
 رييس جمهوري اسالمي افغانستان در 27/9/1384 مورخ 118 بعداً به اساس فرمان شماره 

 1384 سال 874ي از مواد قانون بيمه منتشره جريده رسمي شماره مورد تعديل و حذف برخ
بيمه خصوصي داخلي و خارجي در كشور ما فراهم  هاي   شرايط الزم جهت فعاليت شركت

هاي   شركت: گرديده چنانچه فقره دوم تعديل ماده ششم فرمان متذكره چنين مشعر است
. تواند ي در افغانستان ايجاد شده ميگذاري خصوص بيمه خصوصي مطابق احكام قانون سرمايه 

همچنان قانون . گردد بيمه خصوصي از طرف وزارت ماليه صادر مي هاي   جواز فعاليت شركت
رييس جمهوري اسالمي 31/4/1387 مورخ 57بيمه جديد كه توسط فرمان تقنيني شماره 

تماعي، جلب اقتصادي اج هاي   افغانستان نافذ گرديده  به هدف مصوونيت حيات و فعاليت
  )2(.است مختلف بيمه و ارتقاي سطح عرضه خدمات بيمه وضع شده هاي  گذاري در بخش سرمايه

و مختلط مطابق احكام  هاي   بر طبق صراحت احكام مندرج اين قانون شركت بيمه خصوصي 
گذاري خصوصي ايجاد و جوازنامه فعاليت بيمه را مطابق احكام قانون بيمه از  قانون سرمايه

بيمه دولتي به پيشنهاد وزارت ماليه و منظوري  هاي   نمايند، شركت ت ماليه اخذ ميوزار
  )3(.گردند شوراي وزيران ايجاد مي

  تعريف بيمه
شونده كه طور كتبي صورت گرفته و به موجب آن  كننده و بيمه بيمه عقدي است ميان بيمه

  )4(.گردد ل را متعهد ميكننده در مقابل اخذ حق بيمه معين جبران خساره طرف مقاب بيمه

  نقش بيمه
اين تامين به نوبه خود آثار رواني و اقتصادي . نقش اصلي بيمه ايجاد تامين مالي است

 محاسبه شونده با توصل به بيمه در صدد آن است كه امور خود را قبالً بسياري دارد، بيمه
گوار باشد، از قبل نا هاي   آمد كه منتظر پيش آورد و به جاي آننموده و تحت كنترول در

بيمه عالوه بر تاثير رواني، نيازي . نمايد  انديشيده با بازي سرنوشت مقابله  مي تمهيدات الزم را
اقتصادي برآورده نموده و اعتماد به آينده را بيشتر  هاي   شونده را به تامين الزم در فعاليت بيمه
توجه دارايي يا سالمت جسماني سازد افراد به اين وسيله در مقابل خطرات اتفاقي كه م مي

. نمايند، بيمه پاسخگوي نياز غير قابل انكاري است شخص است، تامين مالي الزم را اخذ مي
تواند به طور موثر و مطمين قدم  فردي كه در معرض حوادث جاني يا مالي قرار دارد، نمي
ت اقتصادي مناسب در فعالي. باشد بردارد مگر آنكه تامين الزم در مقابل اين حوادث را داشته

صورتي ممكن است كه فرد همواره بيم از دست دادن دارايي و تحمل بار سنگين مسووليت 
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اين مساله در مورد زندگي . پذيرد باشد و اين امر با پوشش بيمه تحقق مي حوادث را نداشته
 آثار اش را در مقابل شونده با پوشش بيمه، خود و خانواده نمايد و بيمه شخصي نيز صدق مي

بيمه همچنان منافع اجتماعي ديگري دارد وآن اين . نمايد حوادث و مرگ ناگهاني تامين مي
است كه، رشد بيمه موجب تحوالت عمده در نظام حقوق اجتماعي، حقوق كار و نيز حقوق 

تواند به بيمه شوندگان تحميل نمايد محيط  است با شرايطي كه بيمه مي مسووليت مدني شده
   )5(.شوند ار ميخردشده از شرايط و ايمني باالتري بر ي توليدكار و كاالها

  انواع بيمه
دهد به  زيادي از حيات انسان را تحت پوشش قرار مي هاي   بيمه انواع مختلف دارد و بخش

ولي . توان يافت كه از مشموليت بيمه خارج باشد نحوي كه امروز كمتر خطر و تهديدي را مي
شونده و  بيمه بر اساس طبيعت تعهدات قراردادي بين بيمه هاي   دادبا وجود تنوع بسيار، قرار

  )6(:شوند  و بيمه اشخاص، تقسيم ميهكننده به بيمه خسار بيمه

   ه بيمه خسار-1
مطابق اين اصل ذينفع بيمه در هيچ مورد .  استوار استهاين بيمه  بر اصل جبران خسار

 نمايد و بدين نحو بيمه موجب افزايش دارايي تواند بيش از خساره وارده مبلغي را دريافت نمي
 به دو بخش عمده يكي بيمه اموال و ديگري بيمه مسووليت تقسيم هبيمه خسار. شود نمي
  . وارده به شي استهدر بيمه اموال موضوع تعهد بيمه كننده جبران خسار. شود مي

 شد،  شروع بيمه با ترين نوع بيمه است چنانچه در تاريخچه بيمه مالحظه  قديم،بيمه اموال
حوادث  هاي  ميالدي در مورد بيمه18و17هاي دريايي آغاز و انكشاف و تحول آن در قرون  بيمه

است هدف بيمه اموال جبران خساراتي است  و آتش سوزي در اين زمينه اين رشته بيمه بوده
اين نوع بيمه . نمايد شونده مستقيماً از لطمه رسيدن  به اموال و دارايي خود تحمل مي كه بيمه

 هاي ، بيمه حمل و نقل كاال، بيمه آفتمانند بيمه طياره، بيمه كشتي. انواع مختلف دارد
  .باشد، مانند دزدي، خرابي ماشين آالت و غيره  كه متوجه اموال ميهايي هطبيعي و  سايرخسار
حت شونده را در قبال اشخاص ثالث ت  است كه مسووليت مدني بيمهاي بيمه مسووليت بيمه
  :شوند در بيمه مسووليت سه طرف درگير مسايل بيمه مي. پوشش قرارمي دهد

   بيمه كننده؛- 1 
  شونده؛ و  بيمه-  2
  .ديده از حادثه  زيان– 3

اين رشته بيمه نيز انواع مختلف دارد مثالً بيمه مسووليت موتر، طياره و كشتي، بيمه 
  )7(.مسووليت متصدي حمل و نقل و بيمه مسووليت كار فرما

   بيمه اشخاص-2
 جاني، هشونده است زندگي، مرگ، خسار موضوع بيمه اشخاص تماميت جسماني شخص بيمه

كننده موظف است   بيمهها،بيماري از انواع اين بيمه هستند در صورت تحقق هر يك از خطر
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نفع بيمه پرداخت نمايد به همين دليل  مبلغ مشخصي را كه در قرارداد تعيين شده به ذي
  .اند  جاي بيمه اشخاص اصطالح بيمه سرمايه را در اين باره به كار بردهبرخي به

بيمه اشخاص  هاي   ترين رشته  جاني و بيمه مكمل درمان از عمدههبيمه عمر، بيمه خسار
در بيمه . است شونده  ت بيمهكننده وابسته به طول حيا  بيمههايدمياست در بيمه عمر تع

 جاني به ه مبلغ مشخصي را در پي تحمل خساركننده مكلف است  جاني بيمهخساره
  .شونده بپردازد بيمه

  ماهيت حقوقي عقد بيمه
چنانچه در قانون مدني افغانستان، عقد چنين تعريف . باشد بيمه از جمله عقود مي

عقد عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازاله حق در «: است گرديده
  )8 (.»گردد اثر عقد وجايب هريك از عاقدين در برابر يكديگر مرتب ميحدود قانون و به 

كنندگان در عقد بيمه   كننده يا بيمه شوندگان در مقابل بيمه شونده يا بيمه از آنجايي كه بيمه
شود، بنابرآن بيمه را  به پرداخت وجه و يا حق بيمه تعهد نموده و مورد قبول آنها واقع مي

دهنده  توانيم كه بايد تمامي عناصر تشكيل ر معين نيز محسوب كرده مياي از عقود غي نمونه
  .عقد را دارا باشد

كميته اروپايي بيمه از نظر فني در تعريف بيمه خصوصياتي احتمالي وقوع حادثه را در عقد 
و مشاركت در جبران خساره وارده را متذكر گرديده و نتيجه مي گيرد كه هدف بيمه بايد  بيمه 

  .ران خطر باشدمطابق جب
طبق قانون مدني فرانسه عقد بيمه، قرارداد احتمالي است كه آثار آن در مورد سود و زيان 
نسبت به طرفين بستگي به حادثه نامطميني دارد و اگر هم واقعه مشخص باشد، تاريخ وقوع 

ان بيني نيست، بنابراين از زماني كه عنصر عدم اطمينان به عنوان يكي از ارك آن قابل پيش
باشد در مورد وقوع  خطر، قابل بيمه كردن مي. نمايد دهنده عقد موجوديت پيدا مي تشكيل

اگر به هنگام تنظيم «: دهد حادثه قبل از امضاي عقد بيمه، قانون فرانسه چنين تذكر مي
  .»باشد، بيمه باطل است قرارداد مال از بين رفته يا در معرض خطر واقع شده

كه بر طبق احكام قانون منعقد  نون مدني ايران عقودي قا209برطبق صراحت ماده 
كه به رضاي طرفين  باشد، بين متعاقدين و نماينده قانوني  آنها الزم االجرا است، مگر اين شده

  .باشد اقامه يا به علت قانوني فسخ شده
 از طرفين بيمه، يگردد كه بيمه عقد الزم بوده و هيچ يك از حكم فوق چنين استنباط مي

  )9(.فسخ آن را جز در موارد معين ندارندحق 
  :است قانون بيمه كشور ما فسخ عقد بيمه را در حاالت ذيل مجاز دانسته

  .كننده  در صورت افالس و انحالل بيمه-1
شونده در  هرگاه بيمه. شونده به پرداخت حق بيمه اضافي  در صورت عدم موافقه بيمه-2

باشد به نحوي كه منجر به  ف حقيقت درج نمودهاسناد بيمه مطالبي را درج ننموده يا خال
تواند، قبل از وقوع خطر، حق  كننده مي تغيير ماهيت خطر يا كاهش اهميت آن گردد، بيمه
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شونده  نامه را فسخ نمايد و حق بيمه اخذ شده را به بيمه بيمه اضافي مطالبه نموده يا بيمه
  .مسترد نمايد

  .نامه كننده به تاييد بيمه يا بيمهشونده و عدم توافق ورثه   فوت بيمه-3
شونده به شخص ديگر، طوري كه  از طرف بيمه) مال( در صورت انتقال موضوع بيمه -4

  .نامه نگردد شخص مذكور حاضر به ادامه بيمه
يا خطوط مواصالتي، ) مال( در صورت تغيير در كميت، كيفيت و موقعيت موضوع بيمه -5

1(.باشد قبلي طرفين صورت نگرفتهكه در مورد موافقه  مشروط بر اين 0(  
در عقد بيمه توافق دو اراده الزم بوده و رعايت تشريفات خاص مانند ثبت در دفتر اسناد 

شونده منجز بوده  باشد، از طرف ديگر عقد بيمه بعد از انعقاد از طرف بيمه رسمي ضروري نمي
ه پرداخت حق بيمه مي  يا وجه هه، پرداخت خساركنند باشد و تعهد بيمه و شخص اخير مكلف ب

كه اين امر اتفاق نيافتد،  مورد توافق است كه ماكول به تحقق خطر و حادثه بوده و تا زماني
كننده نسبت به انجام تعهد، ملزم نخواهد بود، زيرا در قرارداد بيمه انجام تعهد از طرف  بيمه
به وقوع حادثه در آينده باشد و نفع و ضرر طرفين بستگي  كننده مشروط به وقوع خطر مي بيمه

  باشد دارد به همين دليل  مبناي تعيين حق بيمه متناسب به درجه احتمال حادثه مي

  اوصاف عقد بيمه
داراي احكام  ها  باشد به اين معنا كه عالوه بر اصول كلي قرارداد بيمه از جمله عقود معين مي

بيمه قراردادي است . است هاست كه در مقررات خاص با آنها اشاره شد هاي  مشخص و ويژگي
گردد اين عقد  منعقد مي) كننده بيمه(و شركت بيمه ) شونده بيمه(كه بين شخص حقيقي 
  :باشد داراي اوصافي ذيل مي

  ؛)قصدي( بيمه عقدي است رضايي -1
   بيمه عقدي است الزم؛-2
   بيمه عقدي است معوض؛ -3
   بيمه عقدي است غير مجاني؛-4
  اري؛ بيمه عقدي است استمر-5
   بيمه عقدي است اتفاقي؛-6
   و؛ بيمه عقدي است مبتني بر حسن نيت-7
1().تحميلي( بيمه عقدي است الحاقي -8 1(  

  انعقاد عقد بيمه
بيمه از جمله عقود معين است، لذا عالوه بر شرايط عمومي صحت قراردادها، براي صحت 

  .باشد عقد ممكن است شرايط خاصي نيز وجود داشته
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در واقع براي . د بيمه، شرايط خاصي در رابطه به اهليت انعقاد عقد وجود داردجهت انعقاد عق
نمايد و تنها برخي از افراد حق  انعقاد عقد بيمه تنها اهليت عمومي تمتع و استيفا كفايت نمي

  .انعقاد قرارداد بيمه به نفع خود را دارند
 شود از ول منعقد مي عقد بيمه بعد از حصول توافق طرفين عقد و انجام ايجاب و قب

گيرد و در يك مجلس   بعد از سپري شدن مراحلي صورت ميكه تحصيل اين توافق نوعا آنجايي
شود، همچنين ممكن است  يابد، موجب پيچيدگي در تعيين زمان انعقاد عقد مي تحقق نمي

  )12(.شودزمان شروع قرارداد غير از زمان انعقاد آن باشد و به زمان آينده يا تحقق امري موكول 

  حقوق و تعهدات طرفين
 از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهد بر انجام امر يا اموري ييك در انعقاد قرارداد بيمه هر

   :نمايند مي

  شونده حقوق و تعهدات بيمه -1
 شونده مكلف است خصوصيات خطر و ارزيابي اوضاع و احوال مربوط به آن را در قرارداد بيمه

 از اعالم مطالب فوق الذكر خود داري نمايد يا اظهارات ه وي عمدادر صورتي ك. قيد نمايد
كذب نمايد و يا بيان مطالب در قرارداد به نحوي باشد كه موضوع خطر را تغيير داده و از 

گردد گرچه  در اين صورت عقد بيمه باطل محسوب مي. كننده بكاهد اهميت آن در نزد بيمه
كننده حق دارد نتنها وجوهي كه  بيمه. باشد داشتهمراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه ن

شونده پرداخته از استرداد آنها خود داري نمايد بلكه اقساط بيمه را هم كه تا آن تاريخ به  بيمه
  .شونده مطالبه نمايد تاخير افتاده از بيمه

نها كه اظهارات خالف واقعيت و يا خود داري از بيان مطالب عمدي نباشد و آثار آ در صورتي
كننده حق دارد  باشد و بيمه قبل از وقوع حادثه معلوم گردد در اين صورت عقد بيمه باطل نمي

كه قرارداد بيمه را فسخ نمايد كه در اين صورت بايد مراتب را به وسيله اظهار نامه رسمي به 
ر شود و اگ شونده اثر فسخ ظاهر مي شونده اطالع دهد و ده روز بعد از ابالغ به بيمه بيمه
باشد بايد از تاريخ فسخ مبلغ متذكره را به  شونده دريافت نموده كننده مبلغ اضافي از بيمه بيمه
  .شونده مسترد نمايد بيمه

 1طبق صراحت حكم مندرج جز  شونده الزامي است زيرا بر پرداخت حق بيمه ازطرف بيمه
شونده كه طور كتبي  هكننده و بيم ماده سوم  قانون بيمه كشور ما بيمه عقدي است ميان بيمه

 طرف هكننده در مقابل اخذ حق بيمه معين، جبران خسار صورت گرفته و به موجب آن بيمه
  .گردد مقابل را متعهد مي

شونده از انجام تعهد خود مبني بر پرداخت حق بيمه  به اين ترتيب در صورتي كه بيمه
  .ود امتناع ورزدتواند از انجام تعهد خ كننده مي كوتاهي نمايد در مقابل بيمه

 به مال خود به اساس عرف و عادات هشونده مكلف است براي جلو گيري از ورود خسار بيمه
 و توسعه آن تا حد ممكن تدابير الزم را همراقبت الزم نموده و براي جلوگيري از بروز خسار
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 مطلع نمايد كننده را اتخاذ نمايد و حد اكثر در ظرف پنج روز از تاريخ اطالع وقوع حادثه، بيمه
شونده نظر به عواملي كه خارج از  كننده مسوول نخواهد بود مگر اين كه بيمه در غير آن بيمه

  .كننده را اطالع دهد  بيمه،اختيار وي باشد، نتواند از وقوع حادثه
شونده در نتيجه عمل خود خطري را كه موضوع عقد بيمه است تشديد  در صورتي كه بيمه
كننده  ضعيت موضوع بيمه را به نحوي تغيير دهد كه چنين وضع را بيمهكرده و يا كيفيت يا و

كننده را از آن  نمود بايد بالفاصله بيمه بود قبول نمي قبل از عقد قرارداد  بيمه اگر موجود مي
شونده  مطلع سازد ولي اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجة عمل بيمه

نده بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطالع طي اظهار نامه شو نباشد در اين صورت بيمه
كننده حق دارد حق بيمه اضافي را تعيين  كننده اطالع دهد در موارد فوق، بيمه رسمي به بيمه
شونده قرارداد بيمه  شونده پيشنهاد نمايد، در صورت رد پيشنهاد توسط بيمه نموده و به بيمه
  .باشد قابل فسخ مي
شونده باشد، در اين صورت  ر است كه اگر تشديد خطر در نتيجه عمل بيمهقابل ذك

 باشد به شرط آن كننده حق مطالبه خساره وارده را از طريق محكمه باصالحيت دارا مي بيمه
  )13(.باشد شونده بعد از اطالع از موارد فوق به تمديد قرارداد رضايت داشته كه بيمه

  كننده  حقوق و تعهدات بيمه -2
شده را بالفاصله با احتساب ارزش مال نسبت  كننده مكلف است تفاوت قيمت مال بيمه يمهب

شونده نقداً  مانده آن بعد از وقوع حادثه و خساره وارده به بيمه به قبل از حادثه با قيمت باقي
د، باش مند شده كننده ملزم به تعمير يا تعويض مال خساره بپردازد چنانچه در قرارداد بيمه، بيمه

. كننده در مدتي كه از نظر عرف معقول است بايد به تعهد خود عمل نمايد در اين صورت بيمه
كثر مسووليت بيمه   .شده تجاوز نخواهد كرد كننده از مبلغ بيمه به هر صورت حد ا

باشد مگر  كننده مكلف به پرداخت خساراتي نيست كه از عيب ذاتي مال ايجاد شده  بيمه
  )14(.باشد  در اين مورد طور ديگري تصريح شدهنامه كه در بيمه اين

  نامه بيمه
نامه ياد  گردد كه سند مذكور به نام بيمه عقد بيمه و شرايط آن در سند كتبي تحرير مي

كدام از  است و يا هيچ  واقع نشدهبه طور درستنامه تحريري نباشد عقد  شود اگر بيمه مي
  :شود عبارتند از نامه تصريح مي ري كه در بيمهامو. طرفين مسووليت در انجام آن نخواهد داشت

   تاريخ انعقاد قرار داد؛-1
  شونده و بيمه كننده؛  اسم بيمه-2
   موضوع بيمه؛-3
  است؛  حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده-4
   ابتدا و انتهاي بيمه؛-5
و؛ حق بيمه-6    
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  )15(.هكننده در صورت وقوع حادث  ميزان تعهد بيمه-7
  :اند از نامه عبارت رايج ترين انواع بيمه

  نامه حاوي ارزش موضوع بيمه يا فاقد ارزش موضوع بيمه  بيمه-1
شود به نحوي كه  نامه حاوي ارزش موضوع بيمه تعيين مي شده در بيمه بيمه هاي   ارزش كاال

امه فاقد ارزش ن اگر بيمه. شونده پرداخته خواهد شد در صورت بروز خطر اين مبلغ به بيمه
موضوع بيمه باشد و خطر واقع شود ضروري خواهد بود كه ارزش موضوع بيمه قبل از پرداخت 

ديگري  هاي   شود بلكه به هزينه البته موضوع بيمه نه تنها شامل كاال مي .بيمه تعين گردد
  )16(.گردد مانند حقوق و عوارض گمركي، كرايه حمل و غيره مربوط مي

  ور يا با پوشش بازنامه شنا  بيمه-2
خواهند براي هر فقره فروش موافقتنامه، بيمه جداگانه منعقد  صادركنندگان بزرگي كه نمي
  :نمايند نامه استفاده مي كنند معموالً از اين نوع بيمه

نامه شناور نه  نمايد در بيمه نامه شناور فقط شرايط كلي قرارداد بيمه را مشخص مي بيمه
و نه سفري كه در خالل آن ممكن است خطر  ميموضوع بيمه دقيقاً مشخص مذكور    هاي شود 

شونده طي يادداشتي اين اطالعات را   از آغاز سفر واقعي بيمهيا پيش و به وقوع بپيوندند، بعد
  .دارد كننده ارسال مي براي بيمه

ت و نامه شناور شباهت دارد كه تنها حاوي عبارا نامه با پوشش باز از اين جهت با بيمه بيمه

باشد، ولي در آن جزييات موضوع بيمه يا سفرهاي كه در خالل آنها  شرايط كلي بيمه مي

نامه شناور كه  برخالف، بيمه. گردد تحت پوشش ممكن است، واقع شوند، ذكر نمي هاي   خطر

گردد تا به صفر  شده در هر سفر از ارزش بيمه در قرارداد كلي كسر مي در آن ارزش خطر بيمه

نامه با پوشش باز، سقف بيمه بعد از هر سفر به طور خودكار مجدداً به حد اكثر  يمهبرسد در ب

نامه با پوشش باز موضوع بيمه و برنامه سفر معموالً در  رسد در بيمه شده مي مبلغ تعيين

نمايد در اين  شونده صادر مي  بيمههايكننده طبق دستور گردد كه بيمه نامه مشخص مي بيمه

1(.باشد نامه با پوشش باز قيد شده اي از شرايط بيمه است، خالصهنامه ممكن  بيمه 7(  

  نامه زماني و سفري  بيمه-3
را كه ممكن است در يك دوره زماني معيين به وقوع بپيوندند،  هاي   نامه زماني، خطر بيمه
را كه ممكن است طي سفري از يك  هاي   نامه سفري خطر كه بيمه در حالي. نمايد بيمه مي
1(.دهد معين به محل ديگر واقع شوند، تحت پوشش قرار ميمحل  8(  

  خاتمه قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممكن است به علت انقضاي مدت، انجام موضوع يا توافق طرفين خاتمه بپذيرد 

  .نمايد و باآلخره بطالن، فسخ و يا مرور زمان موجبات ختم قرارداد بيمه را فراهم مي
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  وضوع بيمه انقضاي مدت انجام م) الف
كننده تعهدي در  باشد و بعد از انقضاي آن بيمه قرارداد بيمه متضمن قيد مدت زمان مي

شود كه  كننده زماني آغاز مي شونده ندارد ولي در بيمه عمر تعهدات بيمه مقابل بيمه
يابد در بعض  كننده قرارداد خاتمه مي شونده فوت نمايد و با انجام تعهدات از طرف بيمه بيمه
اي در مقابل  يابد، مثالً در بيمه حريق چنانچه مغازه ارد قرارداد بيمه با وقوع خطر خاتمه ميمو

كننده تعهدات خود را نسبت به جبران خسارات  باشد بعد از آتش سوزي بيمه حريق بيمه شده
  .يابد شونده انجام داده و به اين ترتيب قرارداد في مابين آنها خاتمه مي وارده به بيمه

كننده و  تواند يعني بيمه  ذكر است كه قرارداد بيمه با توافق طرفين نيز خاتمه يافته ميقابل
توانند با توافق يكديگر قرارداد بيمه را خاتمه داده و يا بعضي از شرايط آن را  شونده مي بيمه

  )19(.حذف نمايند

  بطالن، فسخ و مرور زمان) ب
ل كلي حقوقي، انجام اعمال متقابله يا ساير قرارداد بيمه ممكن است به علت عدم رعايت اصو

موارد خاص از قبيل بيمه كردن خطري كه قبل از عقد واقع شده يا بيمه عمر و حادثه 
باشد باطل اعالم گردد و يا به علل  شونده منعقد شده جسماني كه بدون رضايت كتبي بيمه

  .شود مندرج در قانون فسخ مي
  :است نامه را در موارد آتي باطل شناخته  كشور ما بيمهچنانچه ماده بيست ونهم قانون بيمه

  باشد؛ شونده حين عقد بيمه از وقوع خطر واقف بوده  هرگاه بيمه-1
داري يا با اظهارات كاذبانه ماهيت حادثه يا  شونده عمداً از اظهار مطالبي خود  هرگاه بيمه-2

   و؛باشد خطر را تغيير داده يا ازاهميت آن كاسته
2(.حادثه يا خطر  قبل از عقد بيمه، وقوع يافته باشد هرگاه -3 0(  

سازد و بديهي است كه عقد بيمه براي  فسخ قرارداد بيمه موجبات انحالل آن را فراهم مي
دهد و در صورت فسخ  گذشته صحيح بوده ولي نسبت به آينده موجوديت خود را از دست مي

مانده، حق بيمه را به   به تناسب مدت باقيشونده مكلف است كننده يا بيمه قرارداد بيمه، بيمه
فسخ قرارداد بيمه زماني است كه موضوع بيمه به علت غير از حادثه از بين . نفغ بپردازد ذي

. گردد كننده سلب اختيار شود در اين صورت عقد بيمه خود به خود فسخ مي برود يا از بيمه
قانون . خود، قرارداد بيمه را فسخ نمايندتوانند به رضايت  كننده مي شونده و بيمه همچنان بيمه

  : است نامه، چنين احكامي را درنظر گرفته بيمه افغانستان در مورد حاالت فسخ بيمه
  صورت افالس يا انحالل بيمه كننده؛ در-1
در اين حالت حق بيمه . شونده به پرداخت حق بيمه اضافي  در صورت عدم موافقه بيمه-2
  گردد؛ ترد ميشونده مس شده به بيمه اخذ
  نامه؛ كننده به تاييد بيمه ا بيمهشونده و عدم توافق ورثه ي  فوت بيمه-3
شونده به شخص ديگر، طوري كه  از طرف بيمه) مال( در صورت انتقال موضوع بيمه -4

   ونامه نگردد؛ ر حاضر به ادامه بيمهشخص مذكو
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يا خطوط مواصالتي، ) مال( درصورت تغيير در كيفيت، كميت و موقعيت موضوع بيمه -5
2(.باشد كه در مورد موافقه قبلي طرفين صورت نگرفته مشروط بر اين 1(   

مطابق ماده دهم قانون بيمه افغانستان مرورزمان تقاضاي جبران خساره دعاوي ناشي از بيمه 
   )22(.شود يك سال بوده و تاريخ آغاز ميعاد مذكور از روز وقوع حادثه محاسبه مي

  منابع و ماخذ
سال ) سمت( ها  چاپ اول تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه/ حقوق بيمه/  دكتر بابايي، ايرج-1
  .8، ص1382
  .1387سال ) 951( قانون بيمه، ماده دوم، منتشره جريده رسمي شماره -2
  . همان، ماده يازدهم-3
  .، ماده سوم1 همان، جزء-4
  .9ص / بابايي، ايرج / شينيپ -5
   .24 همان، ص -6
  .25 همان، ص -7
  .497 قانون مدني افغانستان، جلد دوم، ماده -8 
  .14، ص1382جلد پنجم، چاپ اول ،تهران، سال / حقوق تجارت/  عرفاني، محمود-9
  .1387سال )951(منتشره جريده رسمي شماره / ماده سي ام/  قانون بيمه- 10
  .34ص/ پشين/  بابايي، ايرج- 11
  .41 همان ص- 12
  .18ص/ پشين/   عرفاني، محمود- 13
  .19 همان ص - 14
  .284، ص1384، سال 22تهران، چاپ / حقوق تجارت/  عبادي محمد علي- 15
  .176ص 1382تهران، سال / المللي حقوق بازرگاني بين/  عرفاني، محمود- 16
   .177   همان ص - 17
  .178   همان ص - 18
  .34، ص1382هران، سال جلد پنجم، ت/ حقوق تجارت/ محمود عرفاني- 19
  .1387، سال 951منتشره جريده رسمي، شماره / ماده بيست ونهم/  قانون بيمه-20 

  .ام  همان، ماده سي- 21
 . همان، ماده دهم- 22



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موسي فكوري

  
  

  احكام اشتباه در موضوع عقد
له موجود نباشد، چنين هرگاه قصد در معام. عقد هستند  قصد و رضا دو عنصر تشكيل دهنده

عقد،  -1 «:م.ق497ماده. است عبارت بهتر اصال عقدى به وجود نيامده  است و به  عقدى باطل
 به اثر -2.  حق در حدود قانونهعبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازال

  .».گردد  از عاقدين در برابر يكديگر مرتب مييعقد وجايب هر يك
قبول عبارت   ايجاب و- 2. گردد  عقد به ايجاب وقبول طرفين منعقد مي- 1: م.ق506ه ماد

  .گردد  عقد استعمال مييكه در عرف براي انشا است از الفاظي
مرجع ه شود كه موافقه طرفين ب قبول وقتي حاصل مي مطابقت بين ايجاب و «:م.ق521ماده
ين مسايل براي الزام طرفين كافي  اي ازموافقه بر بعض .عمل آمده باشده ل اساسي عقد بيمسا
  .».باشد نمي



 

 

ت 
حو

 «
13

87
  

130  
 

 
ل 
س
سل

ه م
مار

ش
 «

73  

  : است بينى شده اشتباه در موضوع عقد، پيش در متون فقهى دو راه حل براى
   بطالن -1
   خيار -2

عملى حقوقى  اصوال است و در مقابل صحت قرار دارد و» خالف حق«بطالن در لغت : بطالن
  : دهد مى  ه دو صورت رخبطالن ب. گونه اثر باشد هر را گويند كه فاقد

  .13آن را به رسميت نشناسد مثل قمار  عملى خالف قانون باشد و قانون-1
بيع مجهول   اصل عمل، خالف قانون نباشد؛ ليكن به جهتى از جهات، باطل باشد مثل-2
  . 14الثمن

گذاشته اولى را  فقه حنفى بين اين دو مورد فرق ولي قانون مدني افغانستان به پيروي از
ست كه اصالً و وصفاً غير  اعقد باطل آن« :م.ق613 هدانسته است، ماد طل و دومى را فاسد با

ست كه اصالً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد،  اعقد فاسد آن «:م.ق620 هماد و »مشروع باشد
اعتبار ه مگر ب. باشد كه اصالً صحيح بوده در ركن و موضوع آن خللي وجود نداشته نحويه ب

عقد فاسد ملكيت معقود عليه را افاده « :م.ق621و ماده  ».ف خارجي فاسد باشدبعضي اوصا
 با اين توضيح كه گروهي از» .باشد كه قبض به رضاي مالك آن صورت گرفته كند، مگر اين نمي
 آن دو ايمنش جهت اختالف در از »فساد بطالن و« اصطالح ميان دو )ها حنفي( عامه يفقها

القول اوالتصرف لمابينه الشارع  ذهب الحنفيه الي ان البطالن مخالفة و«: اند تفاوت قايل شده
اما مخالفته  مشروع باصله، غير و البيان كان باطال جد مخالفا لهذ او اركانه، فاذ في حقيقته و

انماتسمي  و لماطلبه فيه من اوصاف عارضة يجب ان يوجد عليها، فالتسمي عندهم بطالنا،
 تجعله فاسدا الباطال،و  هذه االوصاف التي كره الشارع وجوده عليهااو وجوده علي عندهم فساد
اقارب  عملى خالف قانون باشد، مثل نكاح با   يعني هر گاه اصل15.»مشروع بوصفه يكون غير

باشد ولى به داليلى   اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون. نسبى، چنين عقد نكاحي باطل است
به همين جهت در تعريف . دانند فاسد مى اطل شود، آن راپيدا كرده ب و به علت وصفى كه

متفاضال و«: گويند مى» فاسد«  ما كان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه،كبيع مال الربا بجنسه 
اوصاف جوهري است كه  اشتباه در مورد فقهاي اهل سنت در آثار  مثال روشن در١٦.»نحوه

» فاسد«همين زمينه عنوان ولي برخي در اند، ه اماميه قايل به بطالن شديمانند فقها غالب آنها
ولوباع شيئامعيناوسماه « :است كتاب الفتاوي الخانيه آمده اين زمينه در در .اند را انتخاب نموده

 گروهي از به نظر اين مبنا بر .»هوفاسد ثم اختلفوا في انه باطل اوفاسد،قال بعضهم،...باسم آخر
نداشتن موضوع  ه عقد به واسطة عدم تحقق تراضي يالحاظ نظري بين موردي ك حقوقدانان از

 از ناتوان يا از سازد تا  مياخنث موردي كه قانون توافق دو اراده را يابد و وجود خارجي نمي
 Cantract«عقد ناموجود اما امتياز .دارد تفاوت وجود مصلحت اجتماعي حمايت كند،

inexistant«باطل عقد و»Cantract null« روشن است كه  . مهمي نداردهعمل فايد در
شناخته شدن آن  اعتبار  عقد ناموجود به مفهوم اين نيست كه عقد وجود ندارد، بلكه منظور، بي

 مطلب ديگري كه در. فرضي است قانونگذار بوده وعدم وجود آن ادعايي و ديدگاه شارع و از
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 تقابل ميان صحت واين است كه  يد آن است،وم رسد و فساد به نظر مي ميان بطالن و تمايز
 كه بطالن درجايي كه شأنيت صحت براي آن وجود املكه است به اين معن بطالن رابطة عدم و

امري  زيرا فساد است، فساد كه تقابل آن دو تضاد دارد امر عدمي است، به خالف صحت و
  !.است؟ كجاي آن فاسد شود ال ميو فاسدكه سهوجودي است مانند ميو

  ر اثر اشتباهموارد بطالن معامله د
  : گردد موجب بطالن معامله مى اشتباه در موضوع عقد در موارد زير

به جاى باغ، از   مانند خريد خانه ،عقد در ايجاب و قبول   عدم وحدت و يگانگى موضوع-1
 از طرفين بر دو چيز ييك ماهيت متفاوت دارند، بنابراين قصد هر آنجا كه باغ و خانه دو

شكى   اى در بطالن چنين معامله. است نشده  مطابقت ايجاب و قبول واقعگرفته و  متفاوت قرار
اشتباه جايى ندارد و   در اينجا استناد به. است وجود نيامده  عقدى به نيست و بايد گفت اصالً

  . است  ايجاب و قبول براى بطالن معامله كافى  همان عدم مطابقت
و در . اند آورده راث به جاى تخم پياز رابيع تخم ك  متون فقهى در بيان اين حالت، مثال

نشده و مقصود از بيع، آن   استناد شده كه بيع، بر تخم كراث واقع بطالن چنين بيعى اين گونه
  17. است نبوده

اشتباه در آن سبب   موضوع عقد؛ يكى ديگر از مواردى كه  اشتباه طرفين عقد در جنس
لغت، عبارت است از آنچه كه   در»نسج«.  موضوع عقد است»جنس «گردد، بطالن عقد مى

  در اصطالح. انسان و ساير جانداران است  متعدد باشد مثل جنس حيوان كه شامل  شامل انواع
قسم است   همچنين گفته شده جنس همان 18. آن است كه شامل انواع، باشد»جنس«منطق، 

 وابسته به است كه با اين تعريف، جنس چيزى 19.جوهر است كه مترادف وجود، ماهيت و
  . شود مى  متحولي تغيير آن، ماهيت و جوهر ش است و باي ش  ماهيت

اذا باع شيئا «: گويد مى  الماس و شيشه را مثال زده چنين مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس،
و بين جنسه فظهرالمبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلوباع زجاجا على انه الماس 

هستند و فروش يكى به جاى ديگرى،   نظر ماهيت دو چيز متفاوتالماس از   شيشه و٢٠.»بطل
جنس را   اينبنابر. شود  بر آن مى»تجارة عن تراض«بطالن معامله به دليل عدم شمول باعث 

در آن، ماهيت موضوع  جوهرى موضوع عقد دانست كه با تغيير بايد همان اوصاف اساسى و
 . شود مى  عقد دگرگون

باشد اما در  داشته  قصد طرفين در موضوع عقد يگانگى وان گفت هرگاه ت با اين توضيحات، مى
 گيرد، چنين اشتباهى داراى چند حالت هاى مورد معامله اشتباه صورت اوصاف وخصوصيت

دهنده جنس  رخ داده، از اوصاف جوهرى و تشكيل  گاهى وصفى كه در مورد آن اشتباه: است 
كه گلدان نقره به  اين   بطالن عقد متوسل شد مثلاين مورد به موضوع عقد است كه بايد در

اشتباه صورت گرفته از اوصاف   گاه نيز وصفى كه در آن. خريدارى گردد جاى گلدان طال
   .حل ديگرى جز بطالن دارد  موضوع عقد است كه در اين صورت راه  عرضى
  :  استااختيار بوده داراى دو معن خيار در لغت، اسم مصدر از: خيار
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يك يا هر دو  خيار، اختيار. عدم توانايى برانجام كارى  انتخاب و قبول خير، توانايى يا)الف
عقود نافذ و الزم، اعمال  است، فسخ نيز نوعى ايقاع است كه در  طرف عقد در فسخ معامله

مانند ( صورت بروز عيوب خاصى در زوج عقد نكاح، كه عقدى الزم است، در در« مثالً. شود مى
  . است داده شده  زوجه حق فسخ قرار، براى)عنن

يكى از دو   خواست شيخ انصارى آن را به معناى اراده و در خصوص مفهوم حقوقى خيار،
 21.داند ازاله و فسخ عقد مى  و آن را تسلط بر استقرار و ابقا و آن دانستهطرف عقد در فسخ

ه يكى از طرفين عقد داده  خيار حقى  ر عقد را از بين برده بهشود تا بتواند اث مى  است كه ب
  .حالت اول برگرداند 

كه به آن خيار  خيار ناشى از قانون. خيار گاهى ناشى از قانون است وگاهى ناشى از شرط
توافق طرفين معامله،   است از خيارى كه به حكم قانون و بدون  گويند، عبارت اصل هم مى
رط طرفين، خيارى است كه به خيار ناشى از ش. كند مثل خيار تاخير ثمن وجود پيدا مى
يكى از طرفين در عقد قرار داده   شود؛ مثل خيار اشتراط كه براى ايجاد مى  تراضى طرفين

خيار  يا. له بتواند معامله را فسخ كند هرگاه به شرط حين العقد عمل شود، مشروطه شود تا مى
داده شود كه   ثالث قرارنفع يكى از طرفين عقد يا به نفع به  شرط كه در عقد بيع ممكن است 

  . باشد معينى حق فسخ معامله را داشته له در مدت  طبق آن، مشروط
عقدى باطل باشد   كند و هرگاه صحيح، موضوعيت پيدا مى قابل ذكر است كه خيار در عقود

  . طرفين، كارى بيهوده است در نظر گرفتن خيار براى
حيات عقد،   جايى است كه از ادامه مجراى آن هر  بوده »ضررال«مبناى خيارات، قاعده 

شود و در هر موردى  مى  خيارات در موارد نص، جارى. عقد شود  ضررى متوجه يكى از طرفين
خيارات در فقه به ده مورد . خيار كرد توان اعمال  يكى از طرفين عقد شود، نمى كه ضرر متوجه
عقد، باعث   از آنها در موضوعاشتباه طرفين يا يكى  اند كه در چهار مورد آنها، محصور شده

خيار غبن، عيب، تدليس،  شود كه اين موارد عبارتند از  متضرر مى ايجاد حق فسخ براى طرف
  . وصف  رويت و تخلف

  تفاوت بطالن و خيار 
  : توجه داشت  در تفاوت اين دو بايد به نكات ذيل

تشكيل شده و  ل فسخ، عقداثر ندارد؛ اما در عقد قاب   در عقد باطل، عقد از ابتداى تشكيل-
آور عقدى را از  نيروى الزام از طرفين، اين حق داده شده كه بتواند  داراى اثر است اما به يكى

  . بين ببرد
از عقود جايز   الزم، قابل تصور است مثل عقد وكالت كه  بطالن عقد در مورد عقود جايز و-

اما خيار فسخ، تنها . است لت، باطلاالراده بودن موكل در دادن وكا  است و در صورت مسلوب
 خود، حق فسخ براى دو طرف قرار داده  جارى است و در عقد جايز به خودى در عقود الزم،

  . ندارد  شده و احتياج به بروز شرط خاصى 
زمان فسخ  گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكيل تا توان  با توجه به دو تفاوت قبلى، مى-
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مرد، زوجه عقد را فسخ  عقد نكاح، اگر در صورت وجود عيب عنن درداراى اثر است؛ مثال در 
اما عقد باطل مانند مرده است و  .عقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد كند، از زمان انعقاد

  . بر آن مترتب نيست هيچ اثرى 

  قانون موضوعه 
در تعدادى از  .است در موضوع عقد و آثار آن پرداخته  مواد مختلفى از قانون مدنى به اشتباه

است كه   پرداخته شده بيان و در تعدادى ديگر به موارد خاصى اين مواد، حكم كلى اشتباه 
موضوع عقد، مورد بحث قرار  مختلف از جمله خيارات و آثار اشتباه در تحت عناوين 

  . است گرفته
اند، عبارتنداز  شتهحكم كلى اشتباه را بيان دا موادى از قانون مدنى افغانستان كه عام بوده و

 معامله دارد و م، اختصاص به اشتباه در موضوع . ق562اين ميان ماده  كه از .569 الي562مواد
 و مشاراليه باشد اغلطي صورت گرفته معقودعليه مسم موضوع عقد هرگاه در« :دارد اظهار مي

  :گردد احكام آتي رعايت مي
 عقد باطل انسبت عدم وجود مسم ه و تعلق گرفتاصورت اختالف جنس، عقد به مسم  در-1

  .شود شناخته مي
نسبت موجود  عقد به مشاراليه تعلق گرفته و اختالف وصف، جنس و صورت اتحاد در -2

فسخ  اين حالت عقدكننده، نسبت عدم موجوديت وصف در در .گردد بودن مشاراليه منعقد مي
است،  در شخص طرف عقدخصوص اشتباه   نيز در565ماده » .باشد ابرام عقد مخير مي و

عمده انعقاد عقد   وصف طرف عقد، علت داند؛ كه شخصيت يا صورت اساسي مى اشتباه را در
  . باشد

طور كلى در ه گردد راه حلى كه قانون مدني افغانستان ب با توجه به اين مواد، مشخص مى
ون مدني ايران قان ولي در .فسخ است بينى كرده، بطالن و اشتباه در موضوع معامله پيش مورد

 ماده به اتفاق علماي حقوق ايران از اين دو. (عدم نفوذ معامله است 200و 199به موجب ماده 
ضمانت اجراي  ،1117ه توجه به ماد است كه با م فرانسه اقتباس شده.ق1110و1109ه ماد

در مفهوم عدم نفوذ بايدگفت عقد نافذ، عقدى است كه » بطالن نسبي است«آن  اشتباه در
2 »عقد موقوف«در برابر   اين واژه. آن محتاج به اجازه كسى نيست وز آثاربر  .رود  به كار مى2

  . باشد ى موقوف بر اجازه يطور كلى و جزه  ب عقد موقوف عقدى است كه بروز اثر آن
اى از شرايط  پاره تزلزل يك عمل حقوقى به علت فقدان «حالت عدم نفوذ كه عبارت است از

  23.»در عمل حقوقى است  آن خلل نرساند، موجب بروز نوعى تزلزل   صحتآن در حالى كه به
  و هرگاه. صحت وجود دارد غير از رضا  غير نافذ، تمامى شرايط اساسى براى بنابراين در عقد

و بالفعل    و برخالف عقد باطل كه بالقوه24شود مى  رضاى بعدى ضميمه آن شود، عقد كامل
يابد، احتياج  اين اثر بالقوه فعليت  كه بالقوه داراى اثر است، براى اينفاقد اثر است، عقد غير نافذ 

  .است  به اجازه
خيارى، در تاثير  تفاوت اصلى عقد غير نافذ و: در تفاوت عدم نفوذ و خيار فسخ بايدگفت
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رد كند، رد او در عقد اثر قهقرايى  اگر صاحب اجازه، عقد غير نافذ را. است اجازه و اعمال خيار
اما هرگاه صاحب خيار آن را اعمال كرده . كند عقد را از تاريخ انعقاد، مضمحل و نابود مى د ودار

از طرفى خيار در  .گردد حين فسخ است و به گذشته بر نمى و عقد را فسخ كند، اثر فسخ از
عقدى متصور است كه هنوز  باشد اما؛ تنفيذ در كه نافذ بوده و اثر داشته عقدى قابل تصور است

همچنين در تفاوت . ضميمه آن شود براى جارى شدن اثر عقد، بايد اجازه نيز رى ندارد واث
 شود و با كه با خيار، جلو اثر عقد گرفته مى  توان گفت عقد خيارى و عقد غير نافذ مى ديگر

و مطابق ماده  عالوه بر اين خيارات قابل اسقاط هستند .گردد اجازه و تنفيذ، عقد داراى اثر مى
 اما حق ».عقد شرط كرد  توان در ضمن بعضى از خيارات را مى سقوط تمام يا« :م ايران.ق 448

تنفيذ كليه معامالت فضولى را كه   تواند بگويد من حق تنفيذ قابل اسقاط نيست و شخص نمى
طوركلى بايد به ه خود ساقط كردم؛ زيرا سلب حق ب شود، از خصوص اموال من اعمال مى در

تواند  باشد و هيچ كس نمى  شخص و شخصيت او مغايرت داشته صيانتحدى نرسد كه با 
   25.نمايد خود را در سطح كلى و گسترده سلب  حقوق

شود و از  مى حقى هستند كه براى شخص در نظر گرفته  اما به هر حال خيار و تنفيذ، هر دو،
ر يا اجازه، به صاحب خيا  توان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوت لفظ حق مى
  بوده، مباشرت به نفع شخص ثالث  است مگر در خيار شرط كه ممكن  26يابد؛ مى  وراث او انتقال

  . قابل انتقال به ورثه نيست  باشد كه در اين صورت در آن قيد شده 
پذيرش   عدم نفوذ صورت گرفته،هتوجيه نظري تمام تالشي كه ازسوي حقوقدانان ايران در با

راستاي  توجه قانون گذاران ايران به حقوق مدني فرانسه در زيرا اوال نظرمي رسد،آن مشكل به 
كه نظرية عدم  حالي در نمايند، فقه اماميه سازگار تدوين قانون مدني تا حدي بوده كه آن را با

اوصاف  خود موضوع معامله و  آن اشتباه درهفقه اماميه سازگاري دارد كه نتيج نفوذ نه با
قانون مدني فرانسه كه ضمانت اجراي  نه با اند و  دليل فقدان قصد باطل دانستهجوهري را به
ميان بطالن نسبي و ،1117ه آن مطابق ماد اشتباه در عدم نفوذ تفاوت  بطالن نسبي است 
موجب  اكراه را اشتباه و كه رضاي حاصل از وجود اين ايران با .م.ق199ه ثانيا ماد .وجود دارد

 نمايد كه قابليت تنفيذ دارد، ادامه تنها به عقد اكراهي اشاره مي در كند، عدم نفوذ معرفي مي
بيان  بايد آن را اصالح داشت، آن هم قابليت تنفيذ و اگر زيرا سازد؟ مطرح نمي اشتباه را چرا
بطالن هم   مفهوم عامي است كه با199ه ماد عدم نفوذ در هشود واژ پس معلوم مي !كرد مي

  .سازگار است
 فقه حنفي از قانون مدني افغانستان به پيروي از :توان گفت  به مطالب گذشته ميتوجه با

 استواري معامالت به عنوان يك مصلحت اجتماعي داشته از و يك طرف توجه جدي به استقرار
آگاهانه بودن آن هم احترامي خاصي قايل  انجام معامالت و  افراد درهبه آزادي اراد طرفي ديگر

 عدم نفوذ بطالن و كه ممكن است از آنجا كند تا مصلحت ايجاب مي ين دوجمع بين ا .است
 اعمال حقوقي را غلطي در ثيرات اشتباه وات بخش مهمي از اين رو از قراردادها اجتناب شود،

 اشتباه در مانند داده است، ديده حق فسخ معامله را به زيان مطرح كرده و »خيارات«قالب  در
  .مانند آن عيب تدليس و اشتباه ناشي از )غبن( لهارزش اقتصادي مورد معام
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  ديدگاه قوانين مدني و حقوقي برخي از كشورهاي عربي
ويژه ه در قوانين مدني اين كشورها بيش از انعكاس فقه اهل سنت، قوانين كشورهاي غربي ب

اهات است، بنابراين با توضيح و تبيين قانون مدني فرانسه پيرامون اشتب فرانسه انعكاس يافته
در ميان علما و حقوقدانان . نياز از بررسي مستقل قوانين كشورهاي عربي هستيم موثر، بي
وجو نمايند و با  اند كه ريشه نظريه اشتباه را در حقوق فرانسه جست اي تالش نموده  عده،عرب
اند  مل در متون حقوقي مغرب زمين به تحليل آن بپردازند و گروهي ديگر تالش وافري كردهات
هاي نظريه اشتباه را در فقه اسالمي بيابند و كسان ديگري مانند مرحوم سنهوري  ه سرچشمهك

از ميان كساني كه در قلمرو فقه . 27است هاي خود را در فقه مقارن انجام داده نيز عمده فعاليت
كه مقابل نظريه اشتباه در فقه   28اند، گروهي معتقدند اسالمي به تحليل نظريه اشتباه پرداخته

اسالمي، خيار وصف، خيار رويت و خيار عيب است و اساس اين خيارات را اين مطلب تشكيل 
يابد كه در متن عقد ذكر  دهد كه يكي از متعاقدين مورد معامله را غير آن اوصافي مي مي
اي كه عاقد را وادار به  به هر حال قصد و اراده. است، چه آن كاال حاضر باشد و چه غايب شده

بيند و از اين رهگذر است كه در مساله  نمايد، با فقدان اين وصف لطمه مي له ميانجام معام
در » خطا« گروهي از فقها بحث اشتباه را تحت عنوان ااشتباه، قصد و رضا كامل نيست و حت
  .29اند اصول فقه مورد بحث و بررسي قرار داده

ها در  ل سنت، اقسام اشتباه برخي از نويسندگان عرب با توجه در متون فقهي اه:انواع اشتباه
   30:اند اعمال حقوقي را در چهار عنوان دسته بندي كرده

 مراد از آن اشتباهي است كه بعد از اتمام - )الغلط في الشيء( اشتباه در موضوع معامله -1
منعقد  عليه با آن چيزي كه در خارج است و عقد بردشود كه معقو عقد معلوم مي اساس آن 

  :بنابراين اشتباه در موضوع دو نوع است.  وصف مخالف استشده از جهت ذات يا
 اشتباه در ذات معقودعليه كه در اين مورد گاهي اختالف در جنس با اسم موضوع -اول

خرد و  كه انگشتري را به اين عنوان كه جنس آن از ياقوت است مي معامله مغاير است، مثل اين
س معقودعليه با مسماي موجود در عقد و گاهي جن! شود كه از شيشه است بعد معلوم مي

يكسان است، اما با آن چيزي كه مورد معامله قرار گرفته و آن چيزي كه در خارج محقق شده، 
باشد، بعد » اوميكا«خرد كه ساخت  كه ساعتي مي اختالف فاحش در منفعت دارد، مثل اين

. كرد م به معامله نميدانست، اقدا شود كه ساخت عادي است كه اگر واقعيت را مي معلوم مي
اين دو نوع اشتباه مربوط به ذات معقودعليه است و اختالف در جنس، معقودعليه و محل عقد 

گويند كه در گذشته پيرامون آن  مي» غلط مانع«كند و در اصطالح حقوق به آن  را معدوم مي
غلط علي ماهيه اذا وقع ال«: دارد ع كشور لبنان مقرر مي.م.ق 203ماده . به تفصيل بحث كرديم

» العقد أو علي حقيقه موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعدالعقد كأنّه لم يكن
در متن فرانسوي چنين عقدي را منعدم .  است203 همين قانون مويد و مفسر ماده 196ماده 
  .31اند  دانسته

 و كان مسمي و مشاراً  اذا وقع غلط في محل العقد-1«است  م عراق نيز آمده. ق117در ماده 
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 فاذا بيع هذا الفص علي -2... اليه فان اختلف الجنس تعلق بالعقد بالمسمي، و يبطل النعدامه 
اما در قانون مدني كشور مصر و برخي كشورهاي ديگر . »...انّه ياقوت، فاذا هو زجاج بطل البيع 

  .است اي نشده به اين نوع اشتباه اشاره
 بطالن 32:است يرامون حكم اين نوع اشتباه سه نظريه مطرح شدهدر ميان فقهاي اهل سنت پ

ها هم  اند و برخي از شافعي ها آن را مطرح نموده مطلق عقد كه حنابله، مالكيه و غالب حنفي
اند و مراد اينها از عقد  ها آن را مطرح نموده اند، فساد عقد كه گروهي از حنفي آن را قبول كرده

ه براي برداشتن فساد، قابليت فسخ در آن هست و باالخره قول فاسد، عقد غيرالزمي است ك
سوم، صحت عقد با ثبوت خيار است و مراد از آن خيار تخلف وصف خاص است و بحرالعلوم 

  . است ها نسبت داده اين نظريه را به اماميه و برخي از شافعي
 شده مفقود در اين حالت وصفي كه موجب ترغيب عاقد:  اشتباه در وصف معقودعليه- دوم

شود، مثل  الزم است و در آن خيار وصف ثابت مي است و در اين صورت عقد صحيح ولي غير
در فقه . خواسته، ولي بعد از عقد معلوم شده كه ياقوت آبي است كه مشتري ياقوت سرخ مي اين

خ اسالمي پيرامون اين نوع اشتباه اختالف است، ولي اكثريت قريب به اتفاق معتقد به خيار فس
ها كه ناظر به فساد اين نوع عقد اشتباه آميز است، همچنان  هستند مگر برخي از اقوال شافعي

در گذشته فقه اماميه را نيز پيرامون اين . 33كه ابن حزم هم قايل به فساد چنين عقدي است
ميان اوصاف جوهري و عرضي تفاوت قايل شديم   .نوع اشتباه مورد بررسي قرار داديم كه در آن 

ثر از قانون اين مدني كشورهاي عربي در زمينه اشتباه در اوصاف موضوع معامله كامالً متقوان
دانند و آن را در  مدني فرانسه هستند و اشتباه در اوصاف جوهري را موجب بطالن نسبي مي

م . ق122 ماده -م مصر و ليبي . ق121ماده (دهند  راستاي عيوب اراده مورد تحليل قرار مي
و ما در بررسي شرايط تاثير اشتباه در اعمال حقوقي در قوانين ) م عراق. ق118  ماده-سودان 

  .كشورهاي عربي به نص اين قوانين اشاره خواهيم كرد
 در فقه اهل سنت اشتباه در شخص طرف معامله را در موارد :اشتباه در شخص طرف معامله

و در ساير موارد اشتباه در ... المرضعه، عقود تبرعي و  دانند مانند، استيجار خاصي معتبر مي
  .34ثيري در صحت يا فساد قرار ندارداطرف معامله ت

  :اند در قوانين كشورهاي عربي پيرامون اشتباه در شخص طرف معامله از دو جنبه بحث كرده
كه اشتباه در يكي از مقومات هويت شخصي مانند اسم، » هويت شخص«يكي از جهت 

موجب بطالن نسبي است و ديگري اشتباه در ... ه بودن و خانواده، همشهري بودن يا بيگان
اوصاف جوهري شخص طرف معامله است كه عاقد به اعتبار آن اوصاف اقدام به معامله 

اي  اي با استاد رياضي به اعتبار اين وصف اقدام به معامله كه مدير مدرسه نمايد، مثل اين مي
است يا شركت هواپيمايي   جغرافيا بودهشود كه وي استاد نمايد، ولي بعداً معلوم مي مي

هل اشود كه مت كند، ولي بعد معلوم مي كه مجرد است استخدام مي مهمانداري را به عنوان اين
  .در اين موارد اشتباه در اوصاف جوهري شخص طرف معامله است... است و 

اذا كان : البطاليعدالرضي متعيباً فقط و العقد قابالً ل«ع لبنان آمده است .م. ق204در ماده 
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الغلط يتناول هويه الشخص او صفاته الجوهريه في العقود المنظور في أنشائها الي شخص 
  .»...العاقد

ت كويت با همان مضمون مشابه . ق120م مصر و . ق121م عراق و . ق118در ماده 
ت تلك اذا وقع غلط في ذات التعاقد او في صفه من صفاته، و كان«ان العقد الينفذ : است آمده

  .»الذات او هذه الصفه السبب الوحيد او الرئيسي الي التعاقد
كند كه اشتباه واقع در   نظام معامالت بين مردم و حفظ امنيت آنها اقتضا مي:اشتباه درقيمت

هرگاه اشتباه . 35اند اي از علماي حقوق معاصر گفته ، موثر در قرارداد نباشد ولي عدهيقيمت ش
سازد، البته غبني كه همراه با  غبن همراه باشد اراده را معيوب ميدر قيمت با شرايط حصول 

كرد و راضي به  دانست اقدام به معامله نمي جهل به قيمت است كه عاقد اگر واقعيت را مي
  .شد چنين غبني نمي

 غبن شخصي كه مربوط 36:اند در برخي از متون حقوقي ميان دو نوع غبن تفاوت قايل شده
دانست اقدام به معامله  به صورتي است كه اگر قيمت واقعي را ميبه جهل عاقد است و 

ها در مبادالت و معامالت  كرد و نوع ديگر غبن مادي يا موضوعي است و آن تفاوت قيمت نمي
آورد و شخص با علم اجمالي  است و همين عدم توازن اقتصادي است كه قراردادها را پديد مي

 و ثمني كه مشتري پرداخت ينمايد ولي ميان قيمت ش  ميقبلي به اين تفاوت اقدام به معامله
برند به خالف نوع اول كه  كند تفاوت است كه از چنين موردي به عنوان عيب عقد نام مي مي

  .عيب اراده بود
از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني ايران غبن از عيوب اراده نيست، گرچه گاهي غبن در 

است، در آن  صورت نوعي عرفي يا اوصاف جوهري رخ دادههايي است كه در  نتيجه اشتباه
صورت نتيجه غبن بطالن مطلق خواهد بود نه نسبي و معلوم است نتيجه چنين غبني از بين 

  .رفتن توافق دو اراده است
ع لبنان پيرامون غبن و شرايط آن به عنوان عيوب اراده كه ضمانت اجراي آن .م. ق214ماده 

ان الغبن اليفسد في االساس رضي المغبون و يكون «: دارد رر ميهم بطالن نسبي است، مق
 اذا كان المغبون قاصراً و -1: االمر علي خالف ذلك و يصبح العقد للبطالن في االحوال االتيه

كند كه غبن در قراردادهاي معاوضي است كه توازن در   هم غبن را تعريف مي213ماده » ...
م عراق مدعي است كه گاهي اشتباه در قيمت جوهري .ق 118ماده . است هخردآنها به هم 

است، يعني  است كه در آن صورت عقد موقوف به اجازه عاقدي است كه در اشتباه واقع شده
يكون الغلط في ... «دهد  مبناي اقدام به معامله و انگيزه عاقد را اين نوع اشتباه تشكيل مي

از اين رو قانون »  المتعاقد الذي وقع في الغلطالقيمه جوهر يا فيجعل العقد موقوفاً علي اجازه
م مصر هم در اين راستا قابل تحليل . ق121ماده . دهد مدني عراق به غبن چندان اعتباري نمي

هاي موثر توضيح خواهيم داد كه ضمانت اجراي اشتباه در  در مبحث آثار حقوقي اشتباه. است
) بطالن نسبي(ساير كشورها، قابليت ابطال ، ولي در )عقد موقوف(قانون مدعي عراق عدم نفوذ 

  .است
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است و در بيان   عنوان اشتباه در قانون در كلمات علماي حقوق به كار رفته:اشتباه در قانون
و مدعي هستند كه جهل به حكم شرعي .  37رود فقها عنوان جهل به حكم شرعي به كار مي

يلي كه ميان جاهل قاصر و مقصر شود و تفص وقتي كه نزديك به تقصير باشد عذر محسوب نمي
هست يا ميان احكام جزايي و مدني وجود دارد، در ميان فقهاي اهل سنت هم مطرح 

  !. شناسند مگر در موارد بسيار محدودي است، ولي آنها غالباً جهل را عذر نمي شده
 به اند و آن را مانند اشتباه اما قوانين مدني كشورهاي عربي متعرض اشتباه به قانون شده

ها در آن هم وجود داشت،  ها و واقعيت اند كه اگر شرايط جهل و اشتباه در موضوع واقع دانسته
يكون العقد قابالً للبطال لغلط في القانون، «: دارد م مصر مقرر مي. ق122ماده .موثر خواهد بود 

 مالم يقض هذا) 121 و 120(اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين 
  .»القانون بغيره
ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضي «: است ع لبنان صراحتاً آمده.م. ق206در ماده 

در همين . هاي خارجي است مراد از غلط عملي همان اشتباه در واقع و موضوع» كالغلط العملي
و في ما ليس في ذمته من يظن خطاً انه مديون في«: دارد ع لبنان مقرر مي.م. ق143راستا ماده 

  .»علي اثر خطأ قانوني او فعلي له ان يطالب الكاسب بالرد
توان  هايي را مي پيرامون اشتباه در علت تعهد در قوانين برخي از كشورهاي عربي رگه

يعد الرضي متعيباً «:دارد ع لبنان است كه مقرر مي.م. ق204مشاهده نمود كه نمونه آن ماده 
كانشاء عهد من ( اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب - 3: ... بطالفقط والعقد قابالً لال

  .»)اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط
دانسته تعهد كند وجهي به  كه خود را مديون مي به عنوان مثال اگر كسي به دليل اين

 اين تعهد مطابق تحليل در گفتار ديگري پرداخت نمايد، ولي بعداً معلوم شود كه مديون نبوده،
ع .م. ق204در عبارت ماده . داند را موجب بطالن نسبي مي قبلي باطل است اما قانون لبنان آن

محرك اساسي و انگيزه اصلي براي انجام معامله يا التزام » فاعلية سبب الموجب«لبنان، مراد از 
يون بودن غلط، محرك اصلي براي در مثال مزبور، تصوير مد. ست امتعاملين يا يكي از آنها

هاي موثر در حقوق كشورهاي  اينها انواع اشتباه. پرداخت دين يا التزام به پرداخت آن است
  .عربي بود 
هاي موثر در قوانين و متون حقوقي كشورهاي  كه انواع اشتباه  بعد از اين:ثير اشتباهاشرايط ت

شود كه براي اشتباه به  وص قانوني معلوم ميبه الي همان متون و نص از ال عربي را بر شمرديم،
  :عنوان عيب اراده دو شرط اساسي الزم است

  . اشتباه بايد جوهري باشد-1
  .باشد  اشتباه داخل در قلمرو تراضي شده-2

  . اشتباه بايد جوهري باشد-شرط اول
عربي معيارهايي كه پيرامون تعيين اين نوع اشتباه و جوهري بودن آن در قوانين كشورهاي 

اند و برخي از  برخي از آنها از معيارهاي ذاتي و شخصي پيروي نموده. مطرح شده متفاوت است
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شده كه در حد گزارش مختصر به نصوص مواد قانوني در اين  مكاتب مادي و موضوعي تعديل
  :كنيم زمينه اشاره مي

ان و ماده م سود. ق107م سوريه و ماده . ق122م كشور مصر و ليبي و ماده . ق121ماده 
اً من الجسامه بحيث -1« :ت كويت تصريح دارند كه. ق120 يكون الغلط جوهر يا اذا بلغ حد 

 و يعتبر الغلط جوهر يا علي -2. يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد او لم يقع في هذا الغلط
بارها اذا وقع في صفه للشي تكون جوهريه في اعتبار المتعاقدين، او يجب اعت) الف: (االخص

اذا وقع في ) ب.(كذالك لما يال بس العقد من ظروف و ما ينبغي في التعامل من حسن النيه
ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، و كانت تلك الذات او هذاالصفة السب الرئيسي في 

  .م عراق كه آن هم متني شبيه متن فوق الذكر دارد. ق118ماده » التعاقد
شخصي  د، در اين مواد در تفسير اشتباه از معيار ذاتي وشو همان طوري كه مشاهده مي

مندي از معيار ذاتي مستلزم تسلط و كشف نيات متعاقدين است  است و چون بهره استفاده شده
باشد، از اين رو در اين مواد براي كمك  و وصول به قصد باطني در بسياري از صور مشكل مي

متعاملين، ضابطه است، مانند اشتباه در صفت  ه شدهيهم اراهاي موضوعي  به يافتن نيت 
اند يا  صفتي جوهري است كه متعاقدين آن را معتبر دانسته: دارد  كه مقرر مييجوهري يك ش

وجوب اعتبار آن در سايه وجود حسن نيت در تعامل يا به مقتضاي شرايط زماني و مكاني است 
بديهي است در . كند آن داللت ميست و قراين و شواهدي بر  اكه عقد آن صفت را ضرورتاً دارا

است و اين دو مورد وسيله و طريق  اين دو مورد اخير از معيارها و ضوابط نوعي استفاده شده
بنابراين اشتباه موثر آن است كه جوهري باشد و تحقق اشتباه . رسيدن به نيت متعاقدين است

باشد و اما متعلق اشتباه جوهري به آن است كه آن اشتباه، محرك اصلي براي انعقاد معامله 
...  باشد و ي قيمت شاتواند صفت مورد معامله، صفت شخص طرف معامله و يا حت جوهري مي

هاي موثر كه در  اقسام اشتباه. مالك اشتباه جوهري همان محرك بودن است نه متعلق آن
نند اشتباه شود، ما گذشته مورد بررسي قرار گرفتند با معيار اشتباه جوهري تحليل و تبيين مي

 و اشتباه در دواعي كه يدر صفت شي، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در قيمت ش
 مدعي هستند كه اشتباه در داعي با توجه به معيار ذاتي، موثر در 38اي از حقوقدانان عرب عده

 و به خالف نظريه قديم فرانسه كه آن را موثر) الغلط في الباعث علي التعاقد. (قرارداد است
شناختند، در نظريه جديد چنين اشتباهي موثر است و فرق آن با اشتباه در صفت جوهري  نمي
 يا شخص در اين است كه اشتباه در داعي جنبه ذهني دارد و امري است كه در ذهن يش

شود و آن انگيزه انعقاد معامله است، مثل   يا شخص نمييمتعاقد است و متصل به صفت ش
است و بعد  كه اتومبيل قبلي او به سرقت رفته خرد به اعتبار اين يكه شخصي اتومبيل م اين

است كه در اين حالت مشتري به دليل اشتباه در داعي  شود كه به سرقت نرفته معلوم مي
ميان . اين نوع اشتباه مربوط به اشتباه در سبب است. تواند درخواست بطالن عقد را بدهد مي

 مورد اخير به منظور حمايت از كسي است كه توهم امر سبب التزام و سبب عقد تفاوت است و
است و نتيجه آن بطالن نسبي است، به خالف سبب التزام كه ضمانت اجراي  حقيقي داشته غير
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  .آن بطالن مطلق است
البته اشتباه جوهري در داعي آن را از انگيزه صرف خارج و وارد قلمرو جهت و سبب 

ع لبنان هم متعرض آن .م. ق204 ماده 3ري است كه بند نمايد كه اشتباه در آن بحث ديگ مي
 1110شده است و در اين ماده هم با بيان ديگري بدون تعرض به معيار ذاتي، با توجه به ماده 

است كه اراده را  م فرانسه و اضافه نمودن اشتباه در سبب تعهد، اشتباه جوهري را بيان نموده.ق
 205همين قانون در ماده . سام اشتباه موثر آورديمكند و ما نص ماده را در اق معيوب مي

  :دارد ثيري در صحت عقد ندارند و مقرر ميااست كه ت هايي شده متعرض اشتباه
ال يمس الغلط صحة العقد اذالم يكن هو العامل الدافع اليه و خصوصاً اذا كان هذا الغلط «

  : يتناول
 قيمة الشيء فيما عداحالة الغبن -2.  الصفات العرضية و الثانوية للشيء أو للشخص-1

 -4.  مجردالبواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين علي التعاقد- 3). 214الماده (الفاحش
، علي ان العقد يبقي صحيحا   .» أرقاما او حسابا، و حينئذ يكون التصحيح واجبا قانوناً

  . اشتباه بايد داخل در قلمرو تراضي باشد-شرط دوم 
  ).لط داخالً في نطاق التعاقديجب ان يكون الغ(

اشتباه جوهري تنها مستلزم بطالن نسبي نيست، بلكه الزم است اشتباه داخل در قلمرو 
هايي مشاهده  پيرامون اين شرط نيز ميان قوانين مدني كشورهاي عربي تفاوت. تراضي باشد

اند كه ما  دانستهشود و بيشتر آنها قرار گرفتن اشتباه در قلمرو تراضي را به معناي مشترك  مي
  . در همين قسمت نقد و بررسي كرديماين نظريه را

ت . ق120/2م سودان و. ق106م سوريه و ماده . ق121م مصر و ليبي و ماده . ق210ماده 
  :دارد كويت مقرر مي

اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جازله ان يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقداالخر قد «
  .»ذاالغلط، أو كان علي علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينهوقع في مثله في ه

  :دارد م عراق مقرر مي. ق119ماده 
ال يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به اال اذا كان المتعاقد االخر قد وقع في «

  .»نفس الغلط أو كان علي علم به او كان من السهل عليه أن يتبين وجوده
متعاقدين مشترك باشد يا طرفي كه در اشتباه اساس مواد م بر ذكور الزم است اشتباه ميان 

ه آنه واقع نشده عالم به اشتباه بوده يا ب غرض از اين . باشد را داشته راحتي توان آگاه شدن ب
شرط حمايت از منافع كسي است كه از اشتباه آگاه نيست و وجه ديگر، توجه به اصل ثبات و 

 مشترك را  كه ما در گذشته داليل موافقان و مخالفان نظريه اشتباه39استقرار معامالت است
  .مورد بررسي قرار داديم

  :است ع كشور لبنان آمده.م. ق207در ماده 
ان الغلط الواقع علي صفات الشيء الجوهريه ال يكون هداما للعقد اال اذا كان صادراً من قبل 

ه وان كان صادراً عن فريق اما الغلط الواقع. الفريقين و داخال في االشتراط  علي الشخص فيعتد ب
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  .»واحد فقط

شخص  شود، در ماده مذكور ميان اشتباه در صفت جوهري و همان طوري كه مالحظه مي

در مورد صفت جوهري اشتباه وقتي موجب بطالن نسبي است . طرف معامله تفاوت وجود دارد

متعاقدين مشترك باشد، يعني هر دو طرف در اشتب آورديم كه . باشند اه قرار گرفتهكه ميان 

باشد، زيرا هويت عقد به   اگر يك طرف دچار آن شدهااشتباه جوهري مفسد تراضي است حت

  .40يكي از آن دو ديگري هم فاقد اثر حقوقي است توافق دو اراده سالم بوده و با فساد

داند و از اين  مياما نسبت به اشتباه در طرف معامله، قانون لبنان اشتباه فردي را هم كافي 

باره اشتباه در علت تعهد و مشترك  در. جهت با قوانين مدني ساير كشورهاي عربي تفاوت دارد

است و از اين رو بايد قاعده اشتباه فردي را  يا فردي بودن اشتباه در اين قوانين نصي وارد نشده

  .در آنها كافي دانست

ثر از اكشورهاي عربي به طور عمده متبا اين گزارش مختصر معلوم گرديد كه متون حقوقي 

هايي با  تفاوت... نظام حقوقي فرانسه بوده، ولي مانند اشتباه مشترك يا اشتباه در علت تعهد و 

است،  كه كمتر به متون سنتي و اسالمي مراجعه شده آن نظام حقوقي دارند و نكته ديگر اين

ريه اشتباه را بر مبناي فقه اسالمي اند تا نظ اي از علماي حقوق سعي بليغي نموده گرچه عده

تفسير و تحليل نمايند، اما در متون حقوقي علماي حقوق ايران بر مبناي سابقه فقهي قانون 

گاه عمده در تفسير مواد قانوني، فقه شيعه با امعان نظر در برخي از مواد قانون  مدني تكيه

مت، وجه اشتراك و افتراق اين است كه از مطالعه مباحث گذشته و اين قس مدني فرانسه بوده

  . گردد دو ديدگاه كامالً معلوم مي

  آثارحقوقي اشتباه در قوانين مدني كشورهاي عربي

چه طرف معامله كه  خود موضوع و زمينة اشتباه در جوهري چه در اشتباه اساسي و آنها در

  كه درطوري البته همان ضمانت اجراي آن بطالن نسبي است و علت عمده است، شخصيت او

قانون مدني  قوانين مدني كشورهاي عربي ضمن پيروي كلي از گذشته هم اشاره كرديم،

ه ي اشتباه سه ديدگاه اراهپيرامون نظري ،)بطالن نسبي( حقوقي مساله آثار ويژه دره فرانسه ب

آن ديدگاه قديم  مراد از اشتباه است و نظريه تقليدي در ديدگاهي كه مبتني بر :41اند داده

ه  اشتباهنظري تفسير موضوعي در معيارهاي مادي و آن بيشتر از در مدني فرانسه است وحقوق 

دانستند  به معناي ماده مي را) substance (1110ماده به عنوان مثال در .كنند استفاده مي

 هماد كه ارتباط با وصف جوهري واقع شود اشتباه در پس اگر است، آن ساخته شده ازي كه ش

به عنوان ساعت تاريخي كه ازطال  كه شخصي ساعتي را مثل اين بود، نخواهد ثروم آن ندارد

اشتباهي رخ  اينجا در .شود كه ساعت طالي جديد است ولي بعدا معلوم مي خرد، ست ميا

 محاكم قضايي از علماي حقوق و بعدها .ثيرگذاري اشتباه مادي استاچون معيارت !است نداده
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 به اوصاف جوهري هم تعميم دادند را) Substace (تباه دراش مراد از آن تفسير عدول كرده،

)Qualites Substantielles(طرف معامله  در شخصي شد يا آن هم ذاتي يا تفسير معيار  و

هويت ( آن تنها ذات شخص  تقليدي مالك دره نظريساسا بود، بر محل اعتبار كه شخصيت او

 مقابل ديدگاه تقليدي، در .ت دادندولي بعدها آن را به صفات شخص هم سراي بود،) جسمي

 قضايي كشور فرانسه بوده هروي آن محاكم و ياخصوص اشتباه است كه مبد  جديد درهنظري

اين اساس موارد  بر اوصاف جوهري است و در ذاتي، اشتباه شخصي يا ثيرات آن معيار كه در

طرف معامله كه  ه ياذات موضوع معامل اشتباه در موجب بطالن نسبي منحصر در ثر وواشتباه م

جوهري باشد  ديدگاه معاقدين اساسي و چيزي كه از نيست بلكه هر شخصيت او عمده است،

  ....انگيزه و باعث و يا طرف معامله، قيمت، اشتباه در مورد، آن دو اعم از است، ثرئم

ديدگاه جديد  قانون تجارت كويت از سودان و ليبي، سوريه، قوانين مدني كشورهاي مصر،

 .ضمانت اجراي آن هم بطالن نسبي است آن ذاتي مطلق است و در روي نموده كه معيارپي

 تر رفته كه دقيق به كار »قابل ابطال« اصطالح  بطالن نسبي،هاين قوانين به جاي كلم البته در

عقد ناقص است چنين  اهليت يا عيب اراده، نقص در خاطر  بطالن نسبي به در زيرا آن است، از

 دارد و حق درخواست بطالن را معيوب شده،  اوهتنها عاقدي كه اراد است و  اثرعقدي داراي

 .مدتي سكوت كند حق درخواست بطالن او ساقط خواهد شد اگر اجازه دهد و را تواند عقد مي

 مادامي كه ذي نفع درخواست بطالن آن را آن بطالن نسبي است، بنابراين عقدي كه اثر

 بطالن مستقر و درخواست بطالن شد اگر اما است، داراي آثارمانندعقد صحيح  باشد، نداده

اين اساس  بر .كند حكم بطالن مطلق پيدا مي حكمي مانند آن قهقرايي است و اثر گرديد،

مرحلة بطالن   صحت وهمرحل :مرحله است عقدي كه محكوم به بطالن نسبي است داراي دو

قبل  عقدي كه باطل نسبي است، زيرا دارد،آن وجود ن اي به نام بطالن نسبي در مرحله مطلق و

 نظر يا آن را اظهار بعد از عقد سالم است و داراي اثر ذي نفع موجودي زنده و نظر اظهار از

اين صورت تبديل به  در شود، ساقط مي زمان حق او مرور با سكوت نموده و يا دهد و اجازه مي

آن صورت ابطال اثر  دهد كه در يدرخواست ابطال آن را م يا شود و الزم مي عقد سالم و

  .سازد اثر مي مانند بطالن مطلق بي آغاز از آن را قهقرايي داشته و

 برخي از و قانون مدني مصر تعبير دقيقي نيست و »بطالن نسبي« بنابراين اصطالح

همان طوري كه به  اند، برده به كار را»قابل ابطال« به جاي آن تعبير كشورهاي عربي ديگر

  .اند استفاده كرده» باطل عقد« تعبير ن مطلق ازجاي بطال

است كه  ديدگاه تقليدي تبعيت نموده لبنان از )قراردادها الزامات و( عقود قانون موجبات و

اشتباه  ع بيانگر.م.ق 203ه ماد .كنند تقسيم مي ثروم غير مبطل و به مانع، ها را آن اشتباه در

علي  اذاوقع الغلط علي ماهية العقد او« :باشد يمانع است كه ضمانت اجراي آن بطالن مطلق م
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  .»فيعد العقد كأن لم يكن فانٌه يحول دون انشاء العقد نفسه، حقيقة موضوع الموجب،

اين مجموعه  در نموده و احصا سه مورد در هاي موجب بطالن نسبي را اشتباه 204هماد

 آن سه مورد، غير در و شده توسط قانون باشد تعيين ثر است كه مطابق مواردواشتباهي م

مبناي ديدگاه تقليدي تنظيم  گفته شده كه قانون لبنان بر لذا و نخواهد شد ثرواشتباه م

  .است شده

 ديدگاه جديد همراه با ذاتي و آن معيار باالخره گروه سوم قانون مدني عراق است كه در و

 عراق و. م.ق117ه ماد( گذشته بررسي كرديم در آن را است و ديدگاه فقه اسالمي تلفيق يافته

ديدگاه ساير كشورهاي  به طوركلي تفاوت ديدگاه قانون مدني عراق با و )المجله از 310هماد

حقوق مدني فرانسه  اراده به پيروي از ثر دروهاي م اين است كه ضمانت اجراي اشتباه عربي در

 قانون مدني به خالف بطالن نسبي يا قابليت ابطال است، عراق، جزه كشورهاي عربي ب در

قانون مدني  لذا در نمايد و مي» موقوف« را عقد اين ديدگاه، مانند آن در عراق كه اشتباه و

ه ماد در نافذ و غير موقوف يا باطل و :شود قسم تقسيم مي جهت بطالن به دو عراق عقد از

 ريادآو135و134مواد در موقوف را عقد متذكر شده و باطل را انواع عقود تعريف و137و133

عقد  :دارد فرق اساسي وجود قابل ابطال دو ديدگاه اين قانون ميان عقد موقوف و از .است شده

 به خالف عقد صحيح داراي اثر است، قابل ابطال مادامي كه درخواست ابطال نشده مانند عقد

فرق ديگر اين است كه . آثار است اجازه فاقد ولي قبل از شود، موقوف كه صحيح تلقي مي

عقد قابل ابطال شامل موارد نقصان  زيرا نافذ است، غير عقد قابل ابطال محدودتر از دقلمرو عق

 قانون مدني عراق عقد موقوف عالوه برشمول آن دو ولي در عيوب اراده است، اهليت و در

فقه  اين جهت با لذا اين قانون از. گيرد هم دربر مي را ...مورد، موارد ديگري مانند عقد فضولي و

  .هماهنگ استاسالمي 

  ها نوشت پى
                                                 

ه  فيهاما يقتضى كونه من الباطل، الذى نهى اهللا عن اكـل المـال  ... و منه القمار بالخالف اجده فيه، بل االجماع    ) 13 جـواهر   ("ـب
  )58، ص 8الكالم، ج 

  )205همان منبع، ص  ("يجز و كان البيع منفسخا لثمن وقت البيع لم ان جهال جميعا قدر ا) 14
  .)م1988، قاهره،المجلس االعلي للشئون االسالميه 192ص1 جمال عبدالناصر ، موسعة الفقه االسالمي ج ) 15
ـروت لبنـان    187،ص 1 االحكام في اصول االحكام،ج  ) 16 ه، بي ــ  1400.،علي بن ابي علي بن محمد االمدي، دارالكتـب العلمـي ه

 .)م1980
  )122 ،ص2 ، چاپ اول، ج1371سازمان انتشارات كيهان،  الشتات، جامع:  ميرزا ابوالقاسم- محقق قمى ) 17
 )460 همان منبع، ص:  حسن - عميد ) 18
  )243 ، ص1 چاپ شانزدهم، ج ،1373احمد سياح، انتشارات اسالم، تهران،   المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوي، ترجمه) 19
  ) 178، ص1359، )قم(الفيروزآبادى   هران، مكتبةتتحريرالمجله، مكتبة النجاح، :  محمد حسين-الغطاء  كاشف  )20
  )11 ، ص 13همان منبع، ج :  شيخ انصارى) 21
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  )126، ص 1منبع، ج  همان:  محمد جعفر- جعفرى لنگرودى ) 22
  )3539، شماره 445 ترمينولوژى حقوقى، ص : محمد جعفر- جعفرى لنگرودى ) 23
 )157 ،ص8همان منبع، ج :  شيخ مرتضى- انصارى ) 24
  )1275، ص 3، چاپ اول، ج 1361دانش، المعارف علوم اسالمى، انتشارات گنج هريدا : محمدجعفر- جعفرى لنگرودى ) 25
  )199 ص ،1 ج  حقوق مدنى،:  سيد حسن- امامى ) 26
  )418ص . 2ج. يعه االسالميهالنظريه العامه للموجبات و العقود في شر. 100ص .2ج .مصادرالحق)  27
  )277ص . 1ج. الوسيط نظريه العقد. همان)  28
  )419 ص ،2 ج،النظريه العامه للموجبات و العقود في شريعه االسالميه)  29
 )10107 و 2/6 ، مصادرالحق،658 ص ،عيوب االراده في الشريعه االسالميه محمد بحرالعلوم،) 30
 )311 ص ،1جزء ، القانون المدني)  31
  )659 ص،عيوب االراده في الشريعه االسالميه)  32
  )394 ص ،8 ج،المحلي)  33
  )،1974دارالفكر، دمشق، ،437 ص ،1 ج،مصطفي احمدالزرقاء، المدخل الفقهي العام و، 128ص ، 2 ج،مصادرالحق)  34
  .)م1995سسه بحسون،وم بيروت، ،331ص ، 1 ج،مصطفي العوجي، القانون المدني و، 133ص ، 2ج، مصادرالحق)  35
  )679 ص ،عيوب االراده في الشريعه االسالميه)  36
  )143 ص ،1 ج، مصادرالحق،438 ص ،1 ج،المدخل الفقهي العام)  37
 )241 ص ، نظريه العقد )38
  )175 ش ،1 ج،الوسيط في شرح القانون المدني) 39
  )107 و 106 ص ،2 ج، النظريه العامه للموجبات و العقود )40
  )به بعد228، العقد نظرية، به بعد163ش، 1 ج،نون المدني الوسيط في شرح القا) 41
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  هيات عالي رتبه  حكومت شاهي ناروي ديدار
 

  وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان با
 
 
 
 
 
  

ن يمعي(  ترج موالند پيدرسون،)ن وزارت خارجه حكومت شاهي ناروييمعي( ،آلموند جانسون
 در راس يك هيات بلند پايه، در يك سفر سه روزه ديدارهايي را با )وزارت عدليه آن كشور

 18د، اين هيات، عصر روز يك شنبه هاي عالي رتبه دولت اسالمي افغانستان انجام دادن مقام
  روي )وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان( در مالقات با آقاي سرور دانش 1387حوت 

مبارزه با فساد و جرايم سازمان هماهنگي بيشتر  يافته و مسايل عدلي، قضايي وچگونگي 
  .وگو نمودند ها، بحث و گفت كمك

 خارجه ناوري، حمله به وزارت عدليه افغانستان را  معين وزارت،در اين ديدار، آقاي جانسون
وي در ادامه سخنانش . اش را از سالمتي مقام وزارت ابراز داشت دهنده خواند و خرسندي تكان

ديدار اين هيات از افغانستان تاكيدي است : در مورد اهداف ديدار اين هيات از  افغانستان گفت
  . با دولت افغانستانبر ادامه روابط استراتيژيك حكومت ناروي 

وي با اشاره به تعهدات دراز مدت كشور ناروي تصريح نمود كه ما در بخش عدلي وقضايي، 
هاي پي آرتي ما در سمت شمال نيز در اين  تيم كنيم و نظامي  دولت افغانستان را كمك مي

ان براي وي افزود پس از كنفرانس پاريس، جامعه جهاني و دولت افغانست. كنند ها كار مي بخش
هاي كافي نبوده است و ما در اين راستا  داشتند؛ ولي اين تالشهايي را بر ها گام مبارزه با چالش

  .هاي زياد مواجه هستيم با چالش
آوري نموده گفت ما به از تحوالت مثبت در افغانستان يادزارت عدليه ناروي، نيز ن ويمعي

قضايي  ويژه در سيستم عدلي وه تلف بهاي مخ هايي در عرصه ها شاهد پيشرفت رغم اين چالش
هاي بيشتر به  ها و كمك ما براي مبازه با چالش: عين حال گفت وي در. افغانستان هستيم
هاي خود را گسترش دهيم و در نظر  قضايي، تالش داريم كه تعهدات و كمك سكتور عدلي و



 

 

ت 
حو

 «
13

87
  

152  
 

 
ل 
س
سل

ه م
مار

ش
 «

73  

قضايي به  عدلي وسكتور  دهي در  تن از مشاروين پوليس عدلي را براي مشوره33داريم كه 
  .افغانستان اعزام كنيم

 وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، ضمن تقدير از حسن نيت ،سپس آقاي سرور دانش
هاي مثبت تيم  حكومت شاهي ناروي و سهم خوب اين كشور در بازسازي افغانستان و فعاليت

هاي زيادي را  كمكپي آرتي ناروي درشمال كشور، تصريح نمود كه تيم پي آرتي؛ تا كنون 
وي افزود دو سال پيش در كنفرانس روم . است براي اعمار و تجهيز محبس ميمنه انجام داده

نماينده ناروي نيز تعهداتش را در قبال افغانستان اعالم نموده بود و  در پيوند با اين موضوع 
ي موثري را ها هاي ديگر فعاليت هاي ديگر  ناروي در بخش مهاجران و عرصه برخي از موسسه

  .اند انجام داده
هايي را كه در كنفراس رم براي بهبود  عملي شدن برنامه در اين ديدار وزير عدليه كشور، از

 كه ما استراتيژي صراحت بخشيد خبر داد و ،بود سيستم عدلي و قضايي افغانستان طرح شده
هاي  اتيژي برنامهجديدي را، براي سكتور عدلي و قضايي كشور ساختيم و در چوكات اين استر

وي گفت در بخش قوانين نيز . قضايي روي دست گرفتيم موثري ديگري را در سكتور عدلي و
برخي نيز در  است و است، برخي از قوانين نهايي شده كارهاي موثري تا كنون صورت گرفته

  .پارلمان تحت بحث قرار دارد
ون مبارزه عليه تروريزم، قانون قانون مبارزه عليه مواد مخدر، قان:  وزير عدليه كشور گفت

مركز اصالح و تربيت اطفال، قانون مبارزه عليه قاچاق انسان، قانون مبارزه عليه فساد اداري،  
از جمله قوانيني است كه نهايي ... قانون اصالح و رفرم پوليس، قوانين تجارتي، قوانين مدني و 

  .است شده
روي تدوين اين قانون در : يي كشور گفتات جزااوزير عدليه كشور، در مورد قانون اجر

  . المللي كار جريان دارد مشوره با همكاران بين
وي همچنين تصريح نمود كه در بخش قوانين به صورت عموم و به خصوص در بخش 

  .هاي خوبي داشتيم اصالحات  جزايي پيشرفت
آنچه مربوط : تبر خوانده گف ، زمانل و تصويب قوانين را از سوي شوراآقاي دانش، طي مراح

دهيم؛ اما كار تصويب قوانين در شوراي ملي به كندي پيش  شود به سرعت  انجام مي ما مي
  .رود مي

هاي حقوقي  وي در فراز ديگري از سخنانش، تاسيس انجمن وكالي مدافع و اداره مساعدت
كه كننده خواست  را گام مهم در راستاي دسترسي مردم به عدالت دانست و از كشورهاي كمك

 لحاظ كمي و كيفي اين دو نهاد مهم تقويت ازاين دو نهاد تازه تاسيس را حمايت نمايند تا 
  .گردد

ي را به ا ن وزارت عدليه حكومت شاهي ناروي تحفهيگفتني است كه در پايان اين ديدار، معي
رسم يادبود و به منظور تقويت بيشتر روابط دو كشور به وزير عدليه جمهوري اسالمي 

 .تان اهدا نمودافغانس



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
، روز دوشنبه )آيساف(المللي كمك به امنيت وزارت عدليه، وزارت صحت عامه و نيروهاي بين

ويژه هفته گذشته كمك اي را، براي زندانيان زن و كودكان مركز اصالح وتربيت اطفال در  هاي 
  .دكرناحيه بادام باغ كابل توزيع 

داني از وزير ها ضمن قدر  وزير عدليه كشور، در هنگام توزيع اين كمكآقاي سرور دانش
خاطر حاكميت قانون و رسيدگي به مسايل ه صحت كشور و نماينده آيساف، تصريح نمود كه ب

  موردبرند بايد از هر جهت ان و كساني كه در محالت سلب آزادي به سر مييحقوقي زندان
  .بگيرندتوجه قرار 

 حقوقي دارد، چه در محالت سلب آزادي ،نسان به حيث انسان از هر جهتا: وزيرعدليه گفت
داري زندانيان و   نگه وتوجه حكومت به شرايط وي با تا كيد بر. در جاي ديگريا باشد و 

برند وزارت عدليه  با ديد يك  كساني كه در زندان به سر مي: هاي آنان گفت رسيدگي به پرونده
  .كند داري مي  از آنان نگه،ند؛ بلكه مطابق به قانون ومقرراتك  نميخردزنداني به آنان بر
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 اي هايي ويژه وي افزود با تمام مشكالتي كه داريم همكاران ما با تالش شبانه روزي  سهولت
ها مسايل و عرضه خدمات صحي به  كند كه يكي از اين سهولت را براي زندانيان فراهم مي

هاي  مي افغانستان با اشاره به قانون محابس و مقررهوزيرعدليه جمهوري اسال. زندانيان است
هاي به مسايل صحي  هاي مربوط زندانيان ماده  تصريح نمود كه درتمام قوانين و مقرره،مربوطه

داري، الزم است كه  است و به دليل ازدحام زندانيان در محالت نگه زندانيان اختصاص يافته
  .دباشن نيت صحي و رواني داشتهوزندانيان مصو

ي را با وزارت صحت كشور امضا ادوي افزود كه وزارت عدليه كشور يك ماه پيش قرارد
گردد و وزارت  داد شرايط بهتري صحي براي زندانيان فراهم ميه نظر به اين قراراست ك دهكر

  .گيرد صحت كشور براي عرضه خدامات صحي به زندانيان سراسر كشور سهم مي
المللي آيساف  زارت صحت كشور و نيروهاي بينمكاري و ادامه سخنانش از كمك و هوي در
  . و صميمي وجود داردهبط دوستاناهاي پي آر تي، رو بين ما و آيساف وتيم: ده گفتكرتشكر 

وضع زندانيان در سراسر كشور رو به بهبودي : وزير صحت عامه كشور، نيز در سخناني گفت
ي جهاني  مردم و جامعه:  گفت،حت وزير صين حال آقاي سيد محمد امين فاطميدر ع. است

ه تدريج پيش مي نبايد از ما انتظار معجزه را داشته توانيم يك شبه  رود و ما نمي باشد، كارها ب
  .تمام مشكالت را حل كينم

را ها قانون ديگر   و دهرساندهها قانون را به تدوين  وي افزود وزارت عدليه كشور تا كنون ده
د كه مردم صبر و شكيبايي شان را از دست ندهند به كمك كرواري يدوي ابراز ام.  زير كار دارد

  .گردد  مشكالت حل مي،پروردگار و تالش مسووالن نظام
برنامه داريم كه با وزيرعدليه كشور از : ها گفت وزير صحت كشور در هنگام توزيع اين كمك

ندانيان را بررسي داري ز تمام زندانيان در سراسر كشور ديدن كنيم و از نزديك شرايط نگه
وي افزود وزارت صحت، عرضه خدمات صحي را به تمام زندانيان روي دست دارد . خواهيم كرد

  .هايي براي اطفال وزنان زندان پلچرخي نيز در آينده نزديك انجام خواهيم داد و كمك
اكت، دريشي، جها شامل، كاالي گرم زمستاني، از قبيل جمپر،   گفتني است كه اين كمك

داري غذا، مواد خوراكي،  ب بازي براي كودكان، كتابچه وقلم، و ظروف مخصوص نگهاسبا
ها بيش از   ارزش مجموعي اين كمك،ي مسووالن گردد به گفته مي... هاي چاي، صابون و بسته

  .ها مهم است ي آنان ارزش معنوي اين كمك يك صد هزار دالر است كه به گفته
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 در محبس زنانه كابل 1387 حوت 17 روز شنبه ،)وز همبستگي زنان جهانر(هشتم مارچ  از

  .داشت به عمل آمد گرامي
اين محفل با پيام وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان، كه به مناسبت هشت مارچ روز 

    .بود، گشايش يافت جهاني زن به اين محفل فرستاده شده
زنان جهان به ويژه زناني كه در زندان اناثيه كابل وي در اين پيام  روز جهاني زن را به تمام 

  .بود برند تبريك گفته به سر مي
است كه زنان نصفي از پيكر جامعه مي  عدليه كشور خطاب به زنان زنداني آمده در پيام وزير

باشند، آنان دوشادوش مردان در پيشرفت، ترقي و آبادي كشور سهيم هستند، چه بهتر است 
هاي توليدي و صنعتي كشور و يا هم در  گاههاي زندان، در كار عقب ميلهبه جاي زيستن در 

  .كرديد كنار نيروهاي پوليس فعاليت مي
وي در اين پيام از زنان زنداني خواسته است؛ تا بعد از رهايي خاطرات ايام زندان را به 

ر از جرم و هاي مطمين و استوار به اميد يك زندگي دو گام فراموشي سپرده زندگي جديد را با
   .جنايت آغاز نمايند
 ضمن تبريك روز جهاني زن، ،)فرمانده عمومي محبس اناثيه واليت كابل(سمونوال آقايي 

 تن از زنان به جرايم مختلف چون قتل، قاچاق مواد مخدر، 93افزود كه در زندان اناثيه كابل 
  . باشند تحاري زنداني ميي و حمله انا اختطاف، فرار از منزل، سوء استفاده از صالحيت وظيفه

 24داري، تالشي و امنيت محبوسين زندان اناثيه واليت كابل در   امور نگه،به گفته  آقايي
  . گيرد  تن از افسران اناث صورت مي83ساعت توسط 

 تن زنان 93گويد كه در زندان اناثيه كابل از   مي،)آمر محبس اناثيه كابل(سمونمل رعنا 
برند و در  باشند كه اطفال شان نيز با آنان به سر مي يي اطفال مي تن شان دارا30 زنداني

  .شوند داري مي محبس نگه
زنان زنداني در محبس اناثيه كابل، ضمن گرامي داشت روز جهاني زن، از دولت خواستند كه 

شان به زندگي اجتماعي فراهم كنند و به مناسبت اين روز در مجازات  زمينه را براي باز گشت
 . فيف قايل شوندشان تخ



 

 

  
  
  

  نايع دستي زنان زنداني درص

  هرات به نمايش گذاشته شدواليت 
  
 

 موفق شدند؛ تا صنايع 1387 حوت 17هرات به تاريخ  در براي نخستين بار زنان زنداني
روز جهاني ( هشت مارچ  دستي شان را به صورت مشترك با ديگر زنان هنرمند به مناسبت

  .بگذارند ي شهر هرات به نمايشتاالر موالنا بلخ  در)زن
اين نمايشگاه به عنوان   از اشتراك زنان در)محابس هرات مدير(جنرال عبدالمجيد صادقي 

ابتكار خوب در جهت بلند بردن روحيه زنان زنداني و بازاريابي، براي صنايع توليدي نام برده، 
ها قلم آثار  ي شامل دهانشده زنان زند است كه آثار به نمايش گذاشته به آژانس پژواك گفته

  .است اين اقالم در محبس ساخته شده بوده و همه ) قالين موري( گلدوزي وقالين ،مهره دوزي
زندان زنانه هرات دوران محكوميت شان را  زن در 70حال حاضر حدود  در صادقي افزود كه 

ن شامل هنرهاي مختلف دستي، شمار زيادي از آنا فراگيري كنند كه عالوه بر سپري مي
   .باشند مي آموزي نيز صنوف سواد

 مالحظات اداري، هماهنگي نمايش و عرضه اقالم توليدي زنان بعض گفتني است كه به دليل
حال حاضر  در است و موظفين امنيتي محبس گذاشته شده عهده بر زنداني در اين نمايشگاه

  .شان باشند نمايش صنايع ناظر توانند خود آنان نمي
 با استقبال از نمايش صنايع دستي ،)رياست امور زنان هرات مدير اقتصاد( ميبسم اهللا رحي
وپيشرفت جامعه و  نيز به مثابه بخشي از جامعه مي زنان زنداني: زندانيان گفت توانند در توسعه 

  .موثر ايفا نمايند خانواده شان نقش
س، صدها اثر عالوه بر نمايش صنايع دستي زنان محبو به گفته وي در نمايشگاه مذكور

قالين، خامك دوزي، گلدوزي، خياطي، مهره دوزي زنان از  به شمول مختلف از صنايع دستي
  .است شده  اتحاديه به نمايش گذاشته18

كه قرار است، براى سه   هرات هدف از برگذاري نمايشگاه را  مدير اقتصاد رياست امور زنان
. عنوان نمود  صنايع دستي زنان و بازاريابيتالش براي معرفي روز براي بازديد همگان باز باشد،

 روزجهاني زن ) مارچ8( حوت 18ويژه زنان زنداني به مناسبت  در حالي صنايع دستي زنان به  
شود كه به گفته شماري از كارشناسان هنوز هم فقر اقتصادي،  مي هرات به نمايش گذاشته در
نان وتضعيف نقش آنها در  عليه ز بروز خشونت گي در هاي خانواده سوادي وسنت بي

  .است هاي اجتماعي به قوت خود باقي فعاليت



 

 

  
  
  
  
  

  
  
  

به مناسب روز جهاني زن، يك محبس زنانه در واليت 
  .افتتاح گرديد 1387  حوت18جوزجان روز يك شنبه 

  
  
  
  
  

باشد   ميهاي الزم براي زنداينان زن  سهولت تجهيزات و اتاق و ساير 10اين محبس داراي 
 آن را كشور فنلند و تيم بازسازي ي  و هزينهاست  گرديدهشكل مدرن در يك طبقه اعماركه به 

  .است واليتي مستقر در واليت بلخ پرداخته
گويد كه اين محبس گنجايش چهل   مي،)مدير محبس واليت جوزجان(محمد قيوم جعفري 

  .اشدب  طفل در اين محبس زنداني مي8نفر را دارد و در حال حاضر بيست زن با 
شده و در قسمت  وي افزود كه براي اطفال اين زندانيان كودكستان نيز در نظر گرفته

  .است حل شدهاين مشكل رو بودند و حاال  هداري محبوسين زن قبال با مشكالت رو ب نگه
 تا  كه باعث شدهآنچ: گويد  مي،)مسوول بخش انكشافي تيم بازسازي مزار شريف( خانم هنيه

 و با م نداشتن مكان مناسب براي زنان محبس واليت جوزجان بوديندان نماياقدام به اعمار ز
 مواجه  زنداني با مشكالت كمتريداري و مراقبت از زنان اين براي نگهاعمار اين زندان، پس از 

  .خواهيم شد
 واليت جوزجان اعمار زندان قبلي در ساحه يك جريب زمين در محوطه تعمير اين محبس

  .است گرديده
   وكهنهي است كه پيش از اين محبس زنانه واليت جوزجان را سه يا چهار اتاق فرسودهگفتن

؛ اما با گشايش  اين زندان داد و همواره زنان از مكان نا مناسب آن شكايت داشتند تشكيل مي
  .است  ويژه براي زنان زنداني فراهم گرديدهيها سهولت



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 براي سه روز از سوي رياست امور »هاي اجتماعي و رواني درمان«وان عنزيركارگاه آموزشي 
دفتر معاونيت سياسي سازمان ملل متحد در افغانستان در ا همكاري وكمك مالي زنان ب

 جدي 26موزشي روز پنجشنبه آ اين كارگاه .محبس پلخمري مركز واليت بغالن راه اندازي شد
  .به كار خود پايان داد
: گاه آموزشي گفت، در مورد هدف اين كار)س امور زنان واليت بغالنريي (رحيمه ظريفي

ميان ؛هدف از راه اندازي اين كارگاه  بخش اناث در زندانيان ايجاد فضاي تفاهم و روابط نيك 
  .باشد محبس پلخمري مي

هاي بيرون  وي افزود كه در دوره آموزشي سه روزه مسايل چون انواع خشونت، عوامل و راه
ونت، توضيح كرامت انساني از ديدگاه دين مقدس اسالم و ساير مسايل كه در رفت از خش

هاي   براي خانم،برگيرنده تحرك بخشيدن عواطف انساني است توسط دو تن از آموزگاران
   .شود  آموزش داده مي،محبوس

 كه براي هر يك از اين زنان يك يك اند شركت نموده ،از بانوان زندانيتن 13 در اين كارگاه
تخته كمپل، قرطاسيه همراه با يك مقدار وسايل مورد نياز از جمله برس، كريم دندان صابون و 

  .روي پاك از جانب رياست امور زنان توزيع گرديد
 



 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

 جدي افتتاح و به بهره برداري 24روز سه شنبه  ،تعمير جديد رياست عدليه واليت سرپل
  .سپرده شد

  .بود  آغاز شدهپيشر هشت ماه كار اعمار اين تعمي
 17 تعمير مذكور داراي :گويد مي ،)سرپرست رياست عدليه واليت سرپل(سيد جعفر مصباح 

  .باشد اتاق اداري، شش باب تشناب عصري بوده و مجهز با سيستم عصري مي
 پايه تيليفون نيز براي اين رياست 30 پايه كمپيوتر با انترنت و 30وي افزود كه همچنان 

  .است ه شدهتهي
متر مربع زمين با هزينه هفده ميليون و 2500د كه اين تعمير در كرآقاي مصباح عالوه   

) IMJ(كننده كشور ايتاليا  پنجاه هزار افغاني اعمار شده و پول آن نيز از سوي گروه كمك
  .است پرداخته شده

ست عدليه عضو مسلكي دفاع از امالك دولتي آمريت قضايي ريا(همچنان محمد نبي مشفق 
ايي مشكل بود اما با اعمار تعمير جديد گويد كه قبال كار در تعمير كر  مي،)واليت سرپل

  .كنند كارمندان با عالقمندي كار مي
در هنگام افتتاح تعمير جديد رياست عدليه  ،)پرست مقام واليت سرپلسر (عبدالملك
 با ها هقرار نگيرد كار ادار تا زماني كه مركزيت و خدمات در اختيار كارمندان :تصريح نمود

رود تا بعد از اين كارهاي اين رياست به خوبي اجرا  مي باشد و اميد رو مي هچالش و مشكل روب
  .شود

به كمك  نيز تعمير رياست عدليه واليت جوزجان  جدي23روز دوشنبه  كه  استآورقابل ياد
  . كشور ايتاليا اعمار و به بهره برداري سپرده شدمالي



 

 

  

  

  
  
صول و فنون ميانجيگري در حل و فصل ا

منازعات كه توسط سعيد مراد راهي تاليف گرديده 
است نبشته اي است كه در قالب يك اثر در مورد 
در اصول و مهارت هاي ميانجيگري بزبان دري 

 ،در اين اثر.  صفحه به چاپ رسيده است1000
 ميانجيگري به شكل مختصر و مهارت هايياصول و 

  .توضيح گرديده است  بزبان ساده   
مهمترين موضوعات مندرج اين اثر قرار ذيل مي 

منازعه، تاريخچة ميانجيگري، ميانجيگري : (باشند
در اسالم، تعريف ميانجيگري، شرايط ميانجيگري، 
خصوصيات اساسي ميانجيگري، انواع ميانجيگري، 
انواع تيوري هاي ميانجيگري، فرق ميان ميانجيگري 

ر مبتني بر حل مشكل و مبتني ب تغيير  ميانجيگري 
قاضي، فرق ميانجيگري با رسيدگي  شكل، فرق ميانجيگري با حكميت، فرق ميانجي با حكم و

در جريان پروسة  قضايي، فوايد ميانجيگري، تشريفات الزم براي ميانجيگري قبل از آغاز وهايي 
ميانجيگري، جلسات و جلسة خصوصي، فوايد  نشست هاي مشترك و ميانجيگري، جلسات 

خصوصي در ميانجيگري، مراحل ميانجيگري، نمونه هاي معرفي ميانجي، شنيدن،  مشترك و
مرحله بندي در ميانجيگري، به بن بست مواجه شدن پروسة  پرسش، تأويل، فشرده سازي و

راه هاي بيرون رفت از آن، ريشه يابي موضوع مورد ميانجيگري، ميانجيگري چند  ميانجيگري و
تفاده از چند ميانجي در ميانجيگري چند جانبه، چالش ها يا اضرار استفاده از جانبه، فوايد اس

شيوه هاي  چند ميانجي در ميانجيگري چند جانبه، حفظ نظم جلسة ميانجيگري، سبك و
نوشتن متن موافقتنامة ميانجيگري،  ميانجيگري، ختم و يا فسخ ميانجيگري، چگونگي ترتيب و

يا مركز حل منازعات، ثبت در خواست  كميتة ميانجيگري وتطبيق موافقتنامة ميانجيگري، 
موفق ، زيان هاي ميانجيگري نا موفق، بعض پيشنهادات در انجام  ميانجيگري، ميانجيگري نا

خصوصيات يك ميانجي موفق، سلوك ميانجي، مداخلة  ميانجيگري موفق، شكست ميانجيگري،
  ).ميانجيگرانه يي دولت ها
ثر براي اقشار مختلف كشور به ويژه براي كارمندان ادارت حقوق وزارت البته استفاده از اين ا

عدليه و كسانيكه به مثابه اي ميانجي در حل و فصل منازعات نقش ايفا مي نمايند در پيشبرد 
  .وظايف مسلكي شان خالي از فايده نخواهد بود

 


