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  نگاه  الملل از حقوق بین
 توماس کات

  
  
  
  
  

 الملل رویکرد توماس کات در تفسیر حقوق بین-1
تـوان دریـک جملـه خالصـه      الملل را می  رویکرد توماس کات درتفسیر و ارزیابی حقوق بین       

هـا   فکري است که تالش دارد بر اساس یک سلـسله اصـول وارزش           او پوزیتویست روشن  . کرد
تفصیل این جمله آن است که توماس کات        .  الملل ارایه دهد    پیکر بندي جدیدي ازحقوق بین    

پوزیتویست، به دلیـل ایـن کـه حقـوق طبیعـی را       . هم پوزیتویست است وهم اصول گرا است      
به نظر . کند هاي عینی توصیف می    الملل را داده    هاي حقوق بین    قبول ندارد وقواعد و میکانیزم    

هـا    که درخدمت سیاستالملل ابزاري است الملل خود هدف نیست؛ حقوق بین    وي حقوق بین  
هـا یـا همـان     او معتقد است رضـایت دولـت  . شود المللی به کارگرفته می و منافع مشترك بین   

توان درشـکل گیـري و    المللی، نمی ها را، به عنوان بازیگران اصلی عرصه روابط بین        اراده دولت 
اس یـک سلـسله   الملل را بر اسـ  الملل نادیده گرفت و نظام حقوق بین     اعتبار قواعد حقوق بین   

الملل را صرفا ناشـی   اما اصول گرا، به دلیل این که وي حقوق بین  . اصول ذهنی استوار ساخت   
اصـول اساسـی و حتـا یـک سلـسله      . دانـد  هـا نمـی   از اراده دولتها وحاصل تراضی مـستمر آن   

دهـد، نقـش اساسـی ایفـا      الملل ارایه مـی  هاي مطلق در ساختاري که وي از حقوق بین          ارزش
  :براین، در رویکرد توماس کات این دو ویژگی برجسته است  بنا.کند می
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   نگاه پوزیتویستی -1-1
هـا   رویکـرد مـا را در ایـن سلـسله درس    «دارد  توماس کات خود به این مطلب تـصریح مـی        

  .1»توان رویکرد پوزیتویستی نامید می
ن یـا عینیـت      مسلم منظور از رویکرد پوزیتویستی مورد بحث ما تفکر اصالت واقـع نخـستی         

پوزیتویسم محض جزاراده دولتها چیزي دیگري را       . گرایی خالص قرن نوزدهم میالدي نیست     
به همین دلیـل تومـاس کـات    . شناسد الملل به رسمیت نمی   در شکل گیري قواعد حقوق بین     

خود به اشکال مقدري که ممکن است بر دکتـرین وي وارد گـردد و تفکـرش را تنـاقض نمـا                 
این برداشت ازپوزیتویسم که حقوق را تابع اراده        «: دارد  اوتأکید می . دهد  یجلوه دهد، جواب م   

المللی بر آن استوارگردیده اسـت   مبانی که نظم حقوقی بین. داند مورد نظرما نیست     دولت می 
المللی بـه وجـود آمـد و     ها یعنی اعضاي اصلی جامعه بین       هاي جمعی دولت    ابتدا در اثر تالش   

  .2»ها ندارد وافق قرارگرفت که امروزه بستگی به رضایت تک تک دولتاي مورد ت بعد به گونه
هاي ضد تفکر پوزیتویستی که درطـول قـرن بیـستم طـی چنـد       هاي معروف به حرکت  مکتب
، تحت تأثیر عوامـل مختلـف، ظهـور یافتنـد، خـود درحـوزه کـالن پوزیتویـسم جـاي                       مرحله

هـیچ یـک از ایـن       . وق طبیعی است  ها مخالفت با حق     وجه مشترك همه این مکتب    . گیرند  می
هـا همـواره    اي را که بدون رضایت دولت هاي فکري قوانین مدون و از پیش تعیین شده   جریان

درحقیقـت  . ها قابل تحمیل باشـد، قبـول ندارنـد    و تحت شرایط زمانی و مکانی مختلف بر آن       
ند کـه  هاي اصـالح طلـب پوزیتویـستی هـست     هاي ضد پوزیتویستی قرن بیستم جریان      جریان

ها هرکـدام ضـمن    آن. تعدیالت و اصالحاتی را در پوزیتویسم محض قرن نوزدهم پدید آوردند    
توماس کـات  . وفاداري به مبنا و چارچوب اصلی تفکرپوزیتویستی عناصري را بر آن افزوده اند       

به جریان آلمانی ضد پوزیتویسم محض یـا بـه عبـارت دیگـر، بـه پوزیتویـسم اصـالح طلـب                      
شــاید بتــوان وي را آخــرین . ق دارد کــه بــه اصــول گرایــی مــشهور اســتوروشــنفکري تعلــ

گراي آلمانی جایگاهی در خور بـه   پوزیتویست اصول گرا به شمار آورد که در زمره تفکر اصول          
  .   خود اختصاص داده است

  

                                                 
1 - Christian Tomuschat; International law: Ensuring the Survival of Mankind on The Eve of a 
New Century: General Course on Public International Law, Hague Academy of International Law, 
offprint from the Courses, Volume 281, 1999, p.27. 
2 - Ibid, p.28. 
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  ها   تأکید براصول وارزش-1-2
صلی نظام مـورد نظـر   ها را مبناي ا توماس کات در رویکرد خود براصول تأکید دارد و ارزش       

الملـل ارایـه    هایی که درمـورد حقـوق بـین        ها و استدالل    از مجموع بحث  . کند  خود معرفی می  
براي . گرایان جاي دارد   هاي مهم اصول    رسد که وي در سلسله چهره       دهد چنین به نظر می      می

  :توان به دودلیل استناد جست مستند ساختن این ادعا می

  کات اظهارات صریح توماس -1-2-1
بـه عنـوان مثـال،     . پـردازد   توماس کات در مواردي خود به صراحت به بیان این مطلب مـی            

الملـل درمـورد نظـام موجـود      ایشان ضمن بررسی مراحل مختلف تحول تاریخی حقـوق بـین       
، مثل قانون اساسی مدرن، عـالوه بـر    المللی نظام حقوقی بین «دارد    الملل اظهار می    حقوق بین 

دهد در برخـورد   هاي اساسی است که به ساختارکلی آن اجازه می      ل ارزش اصول و قواعد، شام   
چنان که واضح است وي بـه صـراحت تمـام        . 3»با مشکالت جدید جهت درست را نشان دهد       

توانـد   الملل کنونی تـا بـه آن جـا تکامـل یافتـه اسـت کـه مـی         سیستم حقوق بین «: گوید  می
. هاي پذیرفته شده درآن، حل کنـد   ارزشمشکالت جدید را بر اساس اصول سیستم و در پرتو 

توانند به استناد اصـل حاکمیـت برابـر از     ها نمی  دولت«: گوید  توماس کات درجاي دیگري می    
وي در چنـدین مـورد، بـه مناسـبت، بـر ایـن مطلـب تأکیـد                  . 4»چارچوب اصول خارج شوند   

براسـاس اصـول و   الملـل   هاي متفاوت تالش دارد ثابت کند نظام حقوق بین         ورزد وبه بیان    می
  . هاي معینی استوار یافته است ارزش

   قراین موجود درتحلیل توماس کات      -1-2-2
گرایانه توماس کـات از تعـابیر و اصـطالحاتی کـه درتبیـین و تفـسیر حقـوق               رویکرد اصول 

بـراین،   بنا. کند، نیزکامال پیداست هایی که براي آن ییان می    الملل به کارمی برد و شاخصه       بین
بـه  . تـوان اسـتناد جـست    راي اثبات این مدعا به قراین و شواهد فراوانی در متن آثار وي می            ب

الملـل   رسد فقط اشاره به چند نمونه از اوصاف یا موازینی کـه وي بـراي حقـوق بـین                 نظر می 
  . امروزي بر می شمرد براي اثبات این ادعا کافی باشد

» نظـم فراگیـر  «شـود،     به حفظ نظم مـی     الملل را تا آنجا که مربوط       توماس کات حقوق بین   

                                                 
3 - Ibid, p. 29. 
4 - Ibid. 



 
  

 

ین
ق ب

قو
ح

 
ل از

لمل
ا

 
ت

 کا
س

وما
ه ت

نگا
 

لیه
عد

یر 
وز

با 
  

 7  
 

ها در اسـناد   عضویت دولت. 5تواند ازگستره شمول آن بیرون بماند داند که هیچ دولتی نمی  می
به نظرتوماس کات مقررات مندرج در ایـن اسـناد برتمـام            . ناظر بر نظم وامنیت اجباري است     

  .تاس» الزام آور« ، صرف نظر از عضویت و عدم عضویت شان،  ها دولت
طرح جامع براي « برد  الملل به کار می     اصطالح دیگري که توماس کات در مورد حقوق بین        

الملـل را در فراینـد تحـوالت تـاریخی آن بـه سـه                 ایشان حقوق بین  . است» زندگی اجتماعی 
عنـوان  » طـرح جـامع بـراي زنـدگی اجتمـاعی     «کند و آخرین مرحله آن را  مرحله تقسیم می  

هـاي سـازنده  آن سـخن      ن ایـن طـرح جـامع بـه تفـصیل از مؤالفـه             ایشان در تبیی  . 6دهد  می
هـاي ایـن طـرح جـامع را تـشکیل        حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت خوب مؤالفـه       . گوید  می
  .7دهند می
الملـل    دو وصف دیگري است که توماس کات بـه حقـوق بـین            » جهانی بودن «و  » نگی  یگا«

داند  و عرصه اعتبار آن را بـه منطقـه           می الملل را نظام یگانه     دهد ؛نظام حقوق بین     نسبت می 
  .داند هاي معینی از ابناي بشر محدود نمی خاص و یا مجموعه

هـا سـیماي نظـام حقـوق          ها و اوصافی که توماس کات بـا تکیـه بـر آن              مجموع این ویژگی  
تر از همـه   مهم. دهند کشد، اصول گرا بودن وي را به خوبی نشان می الملل را به تصویر می    بین

ها ندارد؛ از نظر ایشان اصـول     ن که  اصول مورد نظرتوماس کات لزوما ریشه در توافق دولت           ای
اگرچـه کـه قـدرت الـزام     . 8ها و باورهاي انسانی ریـشه دارد      الملل در ارزش    اساسی حقوق بین  

ها به رسمیت شناخته شده اما بعد به مـرور   هاي جمعی دولت ها در آغاز در اثر تالش   آوري آن 
طحی از استحکام و قوام یافتگی رسیده است  که دیگر عـدم رضـایت دولـت و یـا               زمان به س  

  . 9هایی در اعتبار عام آن بی تأثیر است دولت

  الملل از نظر توماس کات هاي حقوق بین  ویژگی-2
وي بادقـت بـه   . باشد هاي معینی برخوردار می الملل از ویژگی به نظرتوماس کات حقوق بین   

ها است که نظـم مـورد نظرخـودش از حقـوق و      زد وبا تشریح این ویژگیپردا ها می این ویژگی 
الملل از نظـر   هاي حقوق بین ترین ویژگی در این جا مهم. کشد الملل را به تصویر می   روابط بین 

  . شود توماس کات باز خوانی می
                                                 

5 - Ibid. p. 49. 
 -2 مرحله حقوق هم زیستی -1:  ازنطرتوماس کات حقوق بین الملل ازنظرتحول تاریخی دومرحله را پشت سرگذاشته است-  6

  .ی اجتماعی مطرح استاکنون حقوق بین الملل به عنوان طرح جامعی براي زندگ. مرحله حقوق  همکاري
7- op.cid, p.64. 
8 - Ibid, p. 47. 
9 - Ibid, p. 28. 
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  نظامی دستوري -2-1
هـا و هنجارهـاي    نرمالملل از نظر توماس کات، نظامی است دستوري که از    نظام حقوق بین  
دانـد،   او با توجه به این که نگاه خود را جزء اندیـشه پوزیتویـستی مـی   . کند  معینی پیروي می  

: کنـد   الملـل چنـین تـشریح مـی         موضع پوزیتویسم را در برابـر دسـتوري بـودن حقـوق بـین             
پوزیتویسم تا جایی کـه امکـان داشـته باشـد از جـایگزین کـردن سیـستم موجـود حقـوق                     «

است با یک سیـستم قـضاوت ذهنـی کـه صـرفا      ) نرماتیو(ل که یک سیستم دستوري   المل  بین
حل هر قضیه باید در همین نرمـاتیو بـودن      راه... نشان دهنده عقیده شخصی است، پرهیزدارد     

توانـد بـه عنـوان     الملل تنها از همین طریق می حقوق بین. جست وجو شود...الملل    حقوق بین 
کنـد، بـه حیـات خـود       نوع بشر استاندر الزام آور وضع می یک رژیم حقوقی مشترك که براي     

 . 10»ادامه دهد
هـا صـحه    توماس کات ضمن نقل قول از برخی صاحب نظران آلمـانی بـر ایـن برداشـت آن     

به ایـن  . 11گیرند الملل بر اساس معیارهاي غیر ملی شکل می    هاي حقوق بین    گذارد که نرم    می
 .المللی یک نظم واقعی جهانی است بینخواهد نشان دهد که نظم حقوقی  ترتیب می

هنجارهاي کلی و انتزاعی در آن  . الملل سنتی حقوق غیر دستوري بود       بی تردید حقوق بین   
اگر نظام حقوقی داخلـی را مبنـاي مقایـسه و ارزیـابی قـراردهیم، کـارکرد               . شکل نگرفته بود  

الملـل    حقوق بیناما. الملل سنتی بیشتر به کارکرد حقوق خصوصی شباهت داشت     حقوق بین 
ها نقش حقوق اساسـی را بـازي       عمومی مدرن در نگاه توماس کات حد اقل در برخی ازعرصه          

برخـی از قواعـد       گـان دکتـرین تومـاس کـات،           ، از شیفته  »آرمین بوگداندي «به نظر   . کند  می
ها  کند این الملل جدید که در مقایسه با نظام داخلی نقش حقوق اساسی را ایفا می            حقوق بین 

تطبق عـدالت در روابـط    المللی، قواعد مربوط به قواعد مربوط به حفظ نظم و امنیت بین:  اند
المللی ناظر بر حاکمیت قـانون در   ، قواعد ناظر بر حمایت از حقوق بشر و قواعد بین    المللی  بین

  .12هاي داخلی کشورها نظام
الملـل در نگـاه    بـین توان براي اثبات ادعاي دستوري بـودن حقـوق            ترین دلیلی که می     مهم

الملل بـه نظـر ایـشان     داد این است که اصول اساسی حقوق بین  توماس کات مورد استناد قرار    
الملـل   کند؛ حقوق بـین  دهد و آن را محدود می سی را مخاطب قرار می تمام اشکال قدرت سیا   

                                                 
10 - Ibid, p. 29. 
11 - Ibid, p.56. 
12 - Armin Von Bogdandy; Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from 
Germany: Harvard International Law Journal, Vol.47, Number 1, winter 2006, p. 226.  
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 هاي اجتماعی را به طور عام و قـدرت سیاسـی را بـه طـور خـاص کنتـرل و                    تواند واقعیت   می
الملل در نگاه تومـاس کـات      ها و هنجارهاي حقوق بین      البته شکی نیست که نرم    . هدایت کند 

ي بر خـوردار از حاکمیـت    ها هاي حقوق داخلی گسترده و قوام یافته نیستند؛ دولت    درحد نرم 
دهنـد، نهادهـاي    الملل را تشکیل مـی  الملل و حقوق بین برابر بازیگران اصلی عرصه روابط بین    

بد تر از همه این . فته اند المللی هنوز استقرار و اقتدار الزم را نیا   ا صالحیت عام  بین    مقتدر و ب  
هاي بزرگ مجال و امکان بی اعتنایی نـسبت ایـن     الملل به قدرت    که طبیعت نظام حقوق بین    

شود که نـسبت بـه    ها باعث نمی اما به نظرتوماس کات این ضعف  . دهد  ها و هنجارها را می      نرم
  .      الملل تردید روا بداریم دن حقوق بیندستوري بو

  ها  استوار برارزش-2-2
ها  الملل به نظرتوماس کات صرفا زایده اراده دولت      ها و دستورهاي موجود در حقوق بین        نرم

الملـل قبـول    هاي اصلی حقوق بین ها را به عنوان یکی ازپایه    وي حاکمیت برابر دولت   . نیستند
 ها استوار است المللی همچنان بر محور حاکمیت دولت قی بیننظم حقو«: دارد ومعتقد است

اما در عـین حـال   . 13»ها به عنوان بازیگران اصلی موقعیت خود شان را حفظ کرده اند و دولت 
ها نیـست تـا بـه     الملل یا علت وجودي آن اراده آزاد آن   بر این باور است که مبناي حقوق بین       

قراردادن حاکمیت دولت در   «: گوید  برعکس، می . نندهر ترتیبی که مایل باشند قواعد وضع ک       
المللی مهم است، حاکمیـت را   ها که به همان اندازه از منظر نظم حقوقی بین         برابر سایر ارزش  

گرا اصـوال مـورد    کند که از طرف سیاست مداران عمل   به یک تصور یا عقیده بی معنا بدل می        
الملـل    ه عنوان یک ارزش مطلق، حقوق بین      پذیرفتن حاکمیت ملی ب   ... انکار قرارخواهد گرفت  

الملـل در پـی ارتقـاي صـلح و      تمام قواعد حقـوق بـین  . سازد را از ارزش محتوایی آن تهی می  
  .14»عدالت است

المللی به طور مـستمر از یـک جامعـه حاکمیـت      جامعه بین«: بر اساس تحلیل توماس کات   
هـاي   ارزش. 15»حرکـت اسـت  محورد به سمت یک جامعه ارزش محور یا فرد محور در حـال             

المللی اخیرا در جهت حمایت از آن تالش ورزیده بر این اسـاس    اساسی معینی که جامعه بین    
. ها دیگر چیزي نیستند جز ابزاري براي خدمت به منافع عام شهروندان           استوار است که دولت   

                                                 
13- Tomuschat, Op.cit, p.161.   
14- Ibid, p.225.  
15 - Ibid, p.237. 
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تومـاس  یکی ازدالیلـی کـه    . 16ها به طور دقیقی درقالب حقوق بشر بیان شده است           این ارزش 
بینی شده در مواد سی ویکـم   کند مقررات پیش کات براي اثبات ادعاي خود به آن استناد می       

به نظر 17بینی شده در این دو ماده    مقررات پیش . باشد   وین می  1969و سی ودوم کنوانسیون     
ي است بر این کـه دولـت حـاکم دیگـر ارزش اساسـی و یـا اصـل ارزش جامعـه             ایشان شاهد 

  .18المللی نیست بین
براین، به باورتوماس کات همانطوري که مردم براي تعیین مـسیر آینـده سرنوشـت ملـی       بنا

یاهمـان منـافع   (هاي اساسی  اي از ارزش هاي سیاسی بر سر مجموعه     شان از طریق ایجاد نهاد    
بـه  . 19هاي مشترك نیازدارند  اي از ارزش    هاي جهان نیز به دسته      رسند، ملت   به توافق می  ) عام

المللـی موجـود    ها از مرحله باور صرف عبور کـرده و اسـناد معتبـر بـین             این ارزش نظر ایشان   
هـا   تـرین مـصادیق ایـن ارزش    صلح، عدالت و حقوق بـشر شـاخص  . اند ها شکل یافته   برپایه آن 

هـاي   ، میثـاق 20منشورملل متحـد . دهند المللی را پوشش می هستند که منافع عام جامعه بین    
ها را بـه رسـمیت       آن 21المللی  ی خاص مبتنی بر معاهدات بین     هاي حمایت   المللی وسیستم   بین

هـاي اجرایـی قواعـد ناشـی از      ها و نیز ضمانت هاي رعایت و حمایت از آن       شناخته و میکانیزم  
  . ها را تعیین کرده است آن

   پیروي از عقالنیت     -2-3
ایـشان  . انـد د ها می الملل را در شکل غایی آن نتیجه همکاري دولت توماس کات حقوق بین   

ها است، در اعتبار بخـشیدن بـه قواعـد     معتقد است امروزه رابطه قدرت که بازتاب اراده دولت  
این نوع نگاه، نگاه مقبول قرن نوزدهم بود؛ دورانـی  . الملل نقش تعیین کننده ندارد حقوق بین 

و شد و در نتیجه رابطه قدرت شکل نهـایی         ها اساس نظم حقوقی محسوب می       که اراده دولت  
  . کرد الملل را ترسیم می محتواي حقوقی قواعد حقوق بین

                                                 
16 - Ibid, p.161. 

 دراین مواد پیش بینی شده است که درصورت وجود ابهام درمفاد یک معاهده دولتهاي عضو آن نمی توانند به استناد حاکمیت -  17
 .خود آزادي عمل داشته باشند

18 - Tomuschat, Op.cit, p.173. 
19 - Ibid, p.78. 

.  به طورمثال، درمقدمه منشور ملل متحد ونیزدرمواد اول ودوم آن لیستی ازارزشهاي جامعه اي بین المللی گنجانده شده است- 20
جانبه درماده  یک صد وسوم آن مقررات منشور که گویا قانون اساسی نوع بشربه حساب آمده ، برتعهدات ناشی ازمعا هدات چند 

  . اولویت داده شده است
 ازقبیل نظام هاي حمایتی که درقالب معاهدات بین المللی ازحقوق بشر، حققوق مربوط به دریا ها ، محیط زیست وقضاي -  21

  .ماوراي جو به وحود آمده اند
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الملـل بـه شـدت نفـی      را نیز در شکل گیري و اعتبار قواعد حقوق بـین         » نهاد  «ایشان نقش 
هاي برابرحقوق همزیستی است که بـه دوران   کند؛ زیرا حقوق برخاسته از تراضی حاکمیت     می

المللـی   ان درطول قرن بیستم جامعـه بـین  به عقیده ایش .قبل از منشور ملل متحد تعلق دارد
دچار دگرگونی عمیقی شد و بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم نظم مبتنی بر همکاري در قالب      

  . 22منشور شکل گرفت
بـه همـین   . ها در نظام منشور نیز غیر قابـل انکـار اسـت      البته نقش اساسی حاکمیت دولت    

 ایـن منظـر تنـاقض نمـا و دچـار نـوعی       الملل را از دلیل توماس کات نظام موجود حقوق بین      
الملل بر اساس حاکمیـت برابـر    بیند؛ معتقد است شکی نیست که نظام حقوق بین       تعارض می 

این خصیـصه  . 23کنند ها هنوز هم نقش اصلی را در این صحنه بازي می  بنا یافته است و دولت    
المللـی و پـذیرفتن    ینها در انعقاد قراردادها، پیوستن به معاهدات ب مستلزم آن است که دولت 

و بتوانند در همه مـوارد بـراي منـافع فـردي      تعهدات فراملی آزادي عمل مطلق داشته باشند
  .خود اولویت قایل شوند

ازطرف دیگر نظام منشور نظام همکاري است؛ ماده اول منشور ملل متحد همکاري را یکـی     
مدیگر را براي دست یابی به  ماده پنجاه وششم آن همکاري با ه      . کند  از اهداف خود اعالن می    

 بـه اسـتناد   2625قطعنامـه   . کند  ها تعیین می    اهداف منشور به عنوان یک وظیفه براي دولت       
ها یکی از اصـول مهـم نظـم حقـوقی      همین مقررات وظیفه همکاري با همدیگر را براي دولت       

ها بـا     دولت«: کند   به حق اعالن می    1992درسال  » رویو«اعالمیه  . 24کند  المللی اعالن می    بین
روحیه همکاري جهانی در جهت حمایت و باز گرداندن سالمت و یک پارچگی زیست محـیط       

کننـد    المللی به صراحت بیان مـی       بسیاري از معاهدات بین   . »کره زمین همکاري خواهند کرد    
هاي متعاهد باید براي دست یابی به اهداف خـاص آن سـند  بـا همـدیگر همکـاري       که دولت 

  .25کنند
حاکی از آن است که در نظام جدید حقوق بـین           » همکاري«کامل تأسیس حقوقی    فرایند ت 

ها  این تکلیف، آزادي عمل دولت  . ها تبدیل شده است     الملل، همکاري به وظیفه وتکلیف دولت     
آنهـا نـاگزیر خواهنـد بـود در     . کنـد  الملل محدود می را در چارچوب قواعد عمومی حقوق بین   

الملل و منـافع شخـصی شـان جانـب قواعـد عـام را        ق بینصورت تعارض بین قواعد عام حقو   
                                                 

22 - Tomuschat, OP.Cit, p.79. 
23 - Ibid, p. 262, 263. 
24 -Ibid, p. 262. 
25 - Ibid. 
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المللی قلمرو وسیعی    تکلیف همکاري با توجه به تحول مفهوم صلح و امنیت بین          . رعایت کنند 
امـروزه تحـت نظـام حقـوقی همکـاري شـبکه کـاملی از        «: به قول تومـاس کـات    . یافته است 

محیط زیـست، خلـع سـالح،    ها موظف اند در مورد حفظ     مشارکت به وجود آمده است؛ دولت     
کن ساختن امراض مسري، خـدمات ارتباطـات پـستی و راه دور      جنگ علیه مواد مخدر، ریشه    

  . 26»همکاري الزم را داشته باشند...و
درکنـار همـدیگر بـراي شـکل دادن بـه نظـام          » همکاري«و وظیفه   » حاکمیت برابر «اعتبار

اس کات ضمن تأکید بر این که غایـت  اما توم. رسد نما به نظر می     حقوقی واحد، اندکی تناقض   
الملل کنونی عقالنیت است ونظام منشورنظام مبتنی برهمکاري، تعارض پیـشگفته     حقوق بین 

ایـن تعـارض    «: اومعتقـد اسـت   . کند  را تا حدودي طبیعی و از عوارض دوران گذار قلمداد می          
 برابـر بـه   ایـن نظـم از مـرز حاکمیـت      . کند  نکته شاخص نظم حقوقی زمان ما را مشخص می        

عنوان یک موضع انعطاف ناپذیر گذشته اما در تالش براي یافتن یک نکته تعادلی کـه در آن                   
المللی بهاي بیشتر داده شود،کامال حاکمیـت را رهـا نکـرده              به مسوولیت در قبال جامعه بین     

گـري اسـت کـه در درون آن     زیـستی  شـود یـک سـاختار هـم        آنچه که جست وجو مـی     . است
دهـد و در عـوض بـه     د تعارض و ناسازگاري خودش را به کلی  ازدسـت مـی    متعارض ذاتی بع  

همکاري به این مفهـوم علـی رغـم ضـعیف بـودنش بـه       . شود عامل مثبت و مؤثري تبدیل می   
  .27»کند المللی نفوذ می شود که درکل چارچوب حقوقی جامعه بین مفهوم کلیدي تبدیل می

ها در انعقاد و یا عدم انعقـاد معاهـده        لتوي در همین راستا معتقد است تا کنون آزادي دو         
اي کـه بـه لحـاظ سیاسـی در      توانند از انعقاد معاهده ها می  دولت. غیر قابل مناقشه بوده است    

هـا حتـا در سـازمان ملـل      عضویت دولـت . ضرورت انعقاد آن تردیدي وجود ندارد، سرباز زنند      
ورود بـه عـضویت  سـازمان    اي را بـراي    اما در عین حـال خـود منـشور رویـه          . اجباري نیست 

کند که بر اساس آن مجمع عمومی  و شوراي امنیت باید فراهم بـودن شـرایط               بینی می   پیش
: بنـا بـراین  . بینی شده در بند اول مـاده چهـارم منـشور را بـراي عـضویت تأییـد کننـد          پیش

ق الملل یا بـر اسـاس قواعـد حقـو     توانند بر اساس قواعد عمومی حقوق بین ها فقط می    دولت«
درقالب این چارچوب عام حقوقی . الملل عرفی روابط خود را با دیگر کشورها توسعه دهند       بین

ها قابل تطبیـق اسـت، وظیفـه همکـاري      ها بر آن که صرف نظر از رضایت وعدم رضایت دولت   

                                                 
26 - Ibid, p.95. 
27 - Ibid, p.265. 



 
  

 

ین
ق ب

قو
ح

 
ل از

لمل
ا

 
ت

 کا
س

وما
ه ت

نگا
 

لیه
عد

یر 
وز

با 
  

 13  
 

  .28»رسد المللی به اوج اعتبار خود می بین
 متفاوت ازگذشـته ارایـه   تفسیر نسبتا  » حاکمیت«توماس کات در دکترین خودش اصوال از        

. حاکمیتی که در نظام منشور آمده است به نظر وي مفهوم متناسب با همکاري دارد        . دهد  می
ساختارپیچیده نظم حقوقی امروزه بر این اساس استوار است که دولت نقـش          «به عقیده وي      

 حاکمیتی خودش را به طور کامل ایفا کند؛ ایفـاي کامـل ایـن نقـش مـستلزم آن اسـت کـه                  
المللی و سـایر منـابع را در قلمـرو سـر زمینـی تحـت         هاي ناشی از قراردادهاي بین      مسوولیت

  . 29»صالحیت خود به طورکامل انجام دهد

  »  المللی جامعه بین «فرض  مبتنی بر پیش-2-4
جامعـه  «فـرض   پـیش  دهـد بـر   الملل ارایه مـی  ساختاري که توماس کات از نظام حقوق بین       

. اي وجود دارد ناگزیر قانونی باید وجود داشـته باشـد        هرجا جامعه .ست   استوار ا  30»المللی  بین
المللـی نـوعی    بر این اساس ایشان معتقد است که میان اصولگرایی و اعتقـاد بـه جامعـه بـین        

هـا   اي وجود دارد این نظر را داده که دولت       هرکسی  قبول کرده که جامعه       «: تالزم وجود دارد  
آینـد بایـد آن را رعایـت       برند و از زمانی که به وجود مـی          میتحت نوعی قانون اساسی به سر       

المللی بـه   اصطالحی است که در چند دهه اخیر درگفتمان بین» المللی  جامعه بین «. 31»کنند
در . شـود  مـی » هـا  المللـی دولـت   جامعـه بـین  «یا همـان  » ها  دولت«طور روز افزونی جایگزین     

ست   در حقوق و سیا   » المللی  جامعه بین «مفهوم  المللی    هاي رو به رشد بین      تعدادي از گفتمان  
. 32کـرد  کند که در گذشته مردم در حقوق داخلی بازي می المللی همان نقشی را بازي می      بین

المللی حکایت از تحـول   در گفتمان حقوق و سیاست بین  » المللی  جامعه بین «اهمیت فزاینده   
» المللـی  جامعه بین«اما این که    . 33المللی دارد   اساسی در زیر بناي اجتماعی نظم حقوقی بین       

  .تري دارد چیست، نیاز به تأمل بیش

  ها المللی؛ جامعه ارزش  جامعه بین-2-4-1
یا انترنشنال کمیـونتی در حـوزه حقـوق         » المللی  جامعه بین «در این که منظور از اصطالح       

                                                 
28 - Ibid, p.264. 
29 - Ibid, p. 95. 
30 - International Community  
31 -Tomuschat, Op.cit, p.73. 
32 - Armin Von Bogdandy, Op.cit, p.234. 
33 - Ibid. 
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لـی ایـن   المل در اسـناد مهـم بـین   . توان اظهار عقیـده کـرد   الملل چیست، به قاطعیت نمی    بین
حقوقدانان نیز در مورد محتواي آن به عنوان یـک  . اند اصطالح را به معانی مختلفی به کاربرده 
را » المللـی  جامعه بـین «حتا توماس کات خود تعبیر  .اصطالح حقوقی وحدت نظر نداشته اند

جامعـه  «دارد    اوخـود در جـایی اظهـارمی      . در آثار خود به مفهوم واحدي بـه کـارنبرده اسـت           
 . 34»لمللی چهره و سطح واحدي ندارد و یک واحد سازمان یافته ویک دست نیستا بین

بـه  » هـا   دولـت «بـا پـسوند     ) وین1969(در کنوانسیون معاهدات    » المللی  جامعه بین «تعبیر
، تنظـیم  »بارسـلونا ترکـشن  «المللـی دادگـستري در قـضیه        دیوان بـین  . 35کاربرده شده است  

 و مجمــع عمــومی در 19هــا درمــاده  ی دولــتالمللــ کننــدگان طــرح قبلــی مــسوولیت بــین
هـا، بـه     را بدون اضافه کردن پـسوند دولـت  36»المللی جامعه بین«تعبیر  هاي مختلف قطعنامه
 بـه  37 المللـی  هـاي بـین     ها و سازمان    در مواردي هم این اصطالح را با پسوند دولت        . اند  کاربرده
المللـی از   اندن مفهـوم جامعـه بـین   المللـی بـراي رسـ    در برخی دیگر از اسناد بین     . اند  کاربرده
  .38استفاده کرده اند» کل افراد بشر«عبارت 

در اسـناد و   » المللـی   جامعـه بـین   « توماس کات ضمن بررسی دقیق موارد کاربرد اصطالح         
اي از منافع نوع بشر به وجود آمده است اخـتالف    در این که مجموعه     «: گیرد  منابع، نتیجه می  

ل دارند که درکنار منافع فردي دولت ها، منافع جامعه هم شـکل     همه قبو . نظري وجود ندارد  
در مـوارد دیگـر بـه    » منافع جامعـه «یا » منافع نوع بشر  «توماس کات از این     . 39»گرفته است 

اي جهـانی     هاي جامعه   ها یا ارزش    پس هر جا وي از ارزش     . کند  تعبیر می » هاي جهانی   ارزش«
بـه نظـر   . باشـد  یا منافع عام جامعه بشري میکند منظورش همان منافع نوع بشر       صحبت می 

از مرحله باور ذهنی صـرف فراتـر رفتـه و در    » منافع نوع بشر«یا » ها ارزش«توماس کات این    
هـا   ازجمله اسنادي کـه ایـن ارزش  . المللی به خوبی انعکاس یافته است  ترین اسناد بین    اساسی
المللـی   ر دو میثـاق بـین  ها به رسمیت شـناخته شـده اسـت منـشور ملـل متحـد و هـ             در آن 

  .40باشند می

                                                 
34 -  Tomuschat, Op.cit, p.88. 

  International Community of states:53 وین، ماده 1969 کنوانسیون -  35
36 - International Community  
37 - International Community of States and International Organizations  

انترکتیکا مربوط به  حمایت ازمحیط 1991 درپیمان مربوط به فضاي ماوراي جو ونیز درپروتکل الحاقی پیمام چهارم اکتبر- 38
 .ده است استفاده شHumankind as a wholeزیست ازعبارت 

39 - Tomauschat, Op. cit, p. 77. 
40- Ibid, p. 79.  
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منـافع نـوع   «همان » المللی جامعه بین«حال باید دید آیا واقعا به نظرتوماس کات منظور از         
را حتا در » المللی جامعه بین «است؟ توماس کات عبارت     » هاي جامعه جهانی    ارزش«یا  » بشر

روهـی ازمـردم بـه کـار     کتاب واحدي به معانی مختلف به کارمی برد؛ گاه آن را بـه معنـاي گ        
» المللـی  جامعـه بـین  «در مـواردي وقتـی از تعبیـر    . 41برد که همه کس به آن تعلـق دارد          می

هـایی کـه    ها است، امـا البتـه دولـت        دهد که منظورش دولت     کند قراین نشان می     استفاده می 
جامعـه  «در غالـب مـوارد    . 42تحت حاکمیت اصول یا نوعی قانون اساسـی بـه سـر مـی برنـد               

جامعـه  «اما این نکته قطعی اسـت کـه هرگـاه    . برد ها به کار می را به معنی ارزش   » للیالم  بین
را به عنـوان پـیش فـرض اساسـی بـراي سـاختار مـورد نظـر خـودش از حقـوق           » المللی  بین
هـا و یـا، بـه تعبیرخـاص خـودش، بـه               اي ازارزش   الملل به کارمی برد، به معناي مجموعه        بین

  . است»قانون اساسی نوع بشر«معناي 
» المللـی  جامعـه بـین  «توان نتیجه گرفت که توماس کات هرگـاه از          از بحث فوق چنین می    

گویـد،   فـرض سـاختار مـورد نظـر خـودش سـخن مـی               به عنوان پـیش   ) انترنشنال کمیونتی (
ها و منـافع مـشترك بـشري     المللی داراي ارزش ها یا همان جامعه بین      منظورش جامعه ارزش  

اما بـه نظـر   . الملل مورد نظرتوماس کات همین است     م حقوق بین  زیربناي اجتماعی نظا  . است
الملـل   هـا هنـوز در حـد موضـوع حقـوق بـین       المللی به معناي جامعه ارزش ایشان جامعه بین 

به ایـن معنـا بتوانـد بـه عنـوان یـک       » المللی جامعه بین«پدیدار نگردیده است؛ براي این که      
المللی در قالب دولت واقعـی   ها، در سطح بین مینهبازیگر داراي مسوولیت عام و تام در تمام ز        

وي بر . 43جهانی ظاهر شود، میکانیزم اجرایی مقتضی و نظارت بر اجراي آن باید به وجود آید            
نهـادین  » المللـی  ازجامعـه بـین   «بی به این هدف باید حمایـت  این باور است که براي دست یا      

 .44شود

 رتر تجلی در قالب اصول اساسی و قواعد ب-2-4-2
جامعـه  «یابـد؟   چگونـه نمـود عینـی مـی    » المللـی  جامعـه بـین   «سئوال دیگر این است که      

هاي مشترك شکل گرفتـه و       اي است که در آن ارزش       در نگاه توماس کات جامعه    » المللی  بین
هایی که از ویژگی جهانی برخوردار اسـت و منـافعی      منافع عمومی به وجود آمده است؛ ارزش      

                                                 
41 - Ibid, p. 74. 

 . جامعه بین المللی به این معنی یک واقعیت نها دین است ونهاد هاي خاص خودش را دارد-  42
43 - Tomuschat,Op.cit, p. 79. 
44 - Ibid, p.86. 
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خواهد با ارایـه ایـن تـصویر از     توماس کات می.  سطح جهان تعلق دارد    که به جامعه بشري در    
ایشان براي اثبـات ایـن   . الملل را نشان دهد زیربناي اجتماعی حقوق بین   » المللی  جامعه بین «

دهـد کـه    دهـد و نـشان مـی      شکل گرفته است دالیل کافی ارایه مـی       » المللی  جامعه بین «که  
بـشري را در سـطح جهـانی بـه هـم پیونـد            که جامعـه   ها و منافعی به وجود آمده است        ارزش

المللی  الملل به نظرایشان برپایه ارزشها ومنافع مشترك بین   براین، نظام حقوق بین     بنا. دهد  می
هـاي مـشترك    گیرد، درست همانطوري که نظام حقوقی ملی بر پایه منـافع و ارزش      شکل می 

  .ملی شکل گرفته اند
مورد بحث بـه نظرتومـاس کـات در    ) المللی جامعه بین(للیالم ها و منافع مشترك بین   ارزش

فـرض اساسـی ایـشان ایـن اسـت کـه       . یابنـد  قالب اصول اساسی و قواعد برتر نمود عینی می    
کننـد،   هاي اساسی حمایت مـی    هاي مختلف شکلی از ارزش      تعدادي از قواعد که با میکانیزم       «

ایـن  . 45»شـوند  رسـمیت شـناخته مـی   المللی بـه   به عنوان بخشی از قانون اساسی جامعه بین    
باشـند، در سـطح    هـا و منـافع مـشترك مـی     قواعد برتر که به نظر توماس کات بازتـاب ارزش    

، قواعد مربـوط بـه   47قواعد مربوط به تعهدات جامع ،46قواعد آمره. اي شکل گرفته اند گسترده
. باشـند  برتر میبخشی از این قواعد ... ها و المللی ازطرف دولت نقض فاحش تعهدات جامع بین 

منظور از اساسی بودن یا برتري این قواعد آن است که درصورت تعارض با تعهـدات و منـافع                 
ها، صـرف   گذشته از آن، این نوع تعهدات برتمام دولت. گیرند ها در اولویت قرارمی  فردي دولت 

  . شوند المللی مربوطه، تحمیل می نظر از عضویت و عدم عضویت شان در معاهدات بین
شهروندان به سازمان قـدرت عمـومی   : یربناي اجتماعی نظام حقوقی داخلی شهروندان اند    ز

مربـوط  ...) پارلمان، دولت، محاکم و(هاي قدرت عمومی      نهاد. دهند  مشروعیت دموکراتیک می  
امـا  . یند  ها فعالیت دارند نمایندگان آنها      به همین گروه بوده، و بازیگرانی که در قالب این نهاد          

هـایی را   کشد مردم دقیقا همان نقـش  المللی که توماس کات به تصویر می حقوق بیندر نظام   
در نگـاه تومـاس   » المللـی  جامعه بـین «زیرا  . کنند  کنند، ایفا نمی    که در نظام داخلی بازي می     

ها تمثیـل   هاي سیاسی و حقوقی را دولت     المللی جریان   کات معادل مردم نیست؛ در نظام بین      
هـاي جامعـه ملـی توسـعه      المللـی نیـز در حـد نهـاد         هادهاي جامعه بـین   ن. کنند  و کنترل می  

جامعـه  «المللـی در ایـن اسـت کـه قـانون در             تفاوت دیگر جامعه ملی با جامعه بین      . اند  نیافته

                                                 
45 - Ibid, p. 87. 
46 - Jus Cogens 
47 - Erga omnes obligations  
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بـر همـین    بنـا . شـود  المللی سـاخته مـی   شود بلکه از طرف جامعه بین ساخته نمی» المللی  بین
کند که بـاالتر از همـه    معرفی می»ها جامعه ارزش« را  »المللی  جامعه بین «دالیل توماس کات    

هـا فقـط تـا آن جـا      دولـت . قرار گرفته و در قالب اصـول و قواعـد حـاکم ظهـور یافتـه اسـت       
بـر همـین اسـاس ازن       . مشروعیت دارند که به این اصول احترام بگذارند و آن را اجـرا کننـد              

ی که نظام داخلـی از آن برخـوردار   المللی از آن نوع مبناي مشروعیت   ظرتوماس کات نظام بین   
المللـی   اعتبـار دموکراتیـک نظـام بـین    . باشـد  محـروم مـی  ) مـشارکت مـستقیم مـردم    (است  

به نظر توماس کات راهی براي رهایی از   . ها مبتنی است    برفرایندهاي دموکراتیک داخل دولت   
طه بـا قـی   المللـی بـا واسـ    مشروعیت دموکراتیک نظام حقوقی بین  . این وابستگی وجود ندارد   

 .خواهد ماند

   اصالت و اولویت بر حقوق داخلی-2-5
هـاي مهـم مـورد بحـث میـان       الملل همیشه یکی ازموضوع   رابطه حقوق داخلی وحقوق بین    

بر اساس تعریف  پوزیتویستی قرن نوزدهم حقـوق         . الملل بوده است    صاحب نظران حقوق بین   
بـر ایـن   . ي برخـوردار از حاکمیـت  هـا  الملل مجموعه مقرراتی است حاکم بر روابط دولـت      بین

الملل دوگانگی حاکم است، موضوع ایـن دو   اساس میان نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین      
توماس کـات اصـوال مخـالف ایـن     . ها کامال از همدیگر متفاوت است       نظام  و قلمرو تطبیق آن     

ف نظـر   ایشان ضمن تأییـد دیگـاه حـامی مونیـسم، بـرخال           . 48دوگانگی و تفکیک قلمرو است    
الملل نسبت به حقوق داخلـی نقـش مکمـل داشـته باشـد و       غالب، قبول ندارد که حقوق بین    

ایشان درکورس الهه به عنوان یکی از مسایل اصلی بـر        . هاي نظام داخلی را پرکند      صرفا خالء 
ها و قوانین اساسی کشورها       الملل براي دولت    این مسأله تأکید کرد که اصول اصلی حقوق بین        

مقررات مندرج در برخـی از معاهـدات   . 49ی و سلسله مراتبی دارد نه نقش تکمیلی    نقش اساس 
دهند از چنین ویژگی برخـوردار    الملل را تشکیل می     المللی که بدنه اصلی حقوق بین       مهم بین 
  .هستند

نورنبرگ بـه رسـمیت    الملل بر نظام داخلی در منشور اصل اولویت اصول اساسی حقوق بین
بـراین  .  بـر آن صـحه گذاشـت     1950المللی داد گستري درسال       ان بین دیو. شناخته شده بود  

تواند به استناد قوانین داخلـی ازمجـازات شـدن بـه موجـب حقـوق          اساس شخص مجرم نمی   

                                                 
48 - Ibid, p.57. 
49 - Ibid, p.160. 
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حقوق و وضعیتی که بـراي اشـخاص بـه موجـب            «از طرف دیگر    . 50الملل مصئونیت یا بد     بین
بل سلب نیست؛ چون      اري داخلی قا  الملل به رسمیت شناخته شده است، با قانونگذ         حقوق بین 

  .51»المللی دارد ریشه در نظم حقوقی بین
شـود اسـاس    بینـی مـی    به تعبیردیگر، اگرچه قواعدي که در قوانین اساسی کـشورها پـیش           

امـا ایـن   . دهند و در رأس سلسله مراتب قوانین داخلی قرار دارند  قدرت عمومی را تشکیل می    
الملل  ي جهانی مبتنی است که اکنون در قالب حقوق بین     ها  قواعد در برخی از موارد بر ارزش      

تـوان   هاي حقوق بشري را می به طور مثال، ماده دوم منشور و مجموع ارزش. تبلور یافته است  
خالصه بحث این که توماس کات معتقـد    . هاي جهانی به حساب آورد      جزء این دسته از ارزش    

المللی  الف عناصر اساسی نظم حقوقی بین    الملل قواعد داخلی که بر خ       ازنظرحقوق بین   «است  
  .52»شود شود و نادیده گرفته می قراردارد، بی اعتبارتلقی می

  المللی ها با سایرنهادهاي جامعه بین  همزیستی دولت-2-6
دانـد کـه      اي مربوط به تـاریخ مـی        توماس کات، دولت برخوردار از حاکمیت مطلق را پدیده        

فرمانرواي حاکم هیچ مقـام     « معتقد است اندیشه     .تحت شرایط خاص قرن هفدهم مطرح شد      
اصوال در مخالفت با استیالي پـاپ بـر شـاه مطـرح     » شناسد تر از خود را به رسمیت نمی  عالی

هاي تحت امپراتوري جرمن بـه اختیـارات الزم در امـور          یابی دولت   شد و بعد در جریان دست     
کردي دولـت بـر مفهـوم سـنتی       اما امروزه جنبـه کـار     . 53خارجی شان، مورد تأکید قرارگرفت    

ها به این دلیل از شد، غلبه کرده است؛ دولت      حاکمیت که یک امتیاز طبیعی و ذاتی تلقی می        
هاي خاصـی را در   جایگاه ویژه و امتیازات و اختیارات منحصربه فرد بر خوردارند که مسوولیت  

المللـی   ه ملـی و بـین  المللی به دوش دارند و از منافع و امنیـت جامعـ           برابر ملت و جامعه بین    
هـا و خـدمت بـه     براین، فعال آنچه اهمیت دارد ایفاي مـسوولیت     بنا. آورند  حفاظت به عمل می   

ها و نهادهاي دیگـري نیـز         ها موجودیت   امروزه در کنار دولت   . شهروندان و جامعه بشري است    
 بـرهمین اسـاس درمـوارد زیـادي ازهمـان     . کننـد  ها نقـش بـازي مـی    در انجام این مسوولیت 

در . ها بر خوردار بودنـد  امتیازات وصالحیت هایی برخوردار شده اند که در گذشته فقط دولت         
المللـی اسـت نـه بازیگرمنحـصربه          نتیجه دولت در شرایط کنونی یکی از بازیگران صحنه بین         

                                                 
50 - Ibid, p. 153. 
51 - Ibid, p. 160. 
52 - Ibid, p. 152. 
53 - Ibid, p.93. 



 
  

 

ین
ق ب

قو
ح

 
ل از

لمل
ا

 
ت

 کا
س

وما
ه ت

نگا
 

لیه
عد

یر 
وز

با 
  

 19  
 

دولت و سایر بازیگران در راستاي تأمین هدف پـیش گفتـه      . ترین آنها است    فرد، اما البته مهم   
  .کنند ها از قواعد همزیستی و همیاري پیروي می عی دارند و در نقش آفرینیتشریک مسا

هـر  «: دانـد  الملل ایـن نظـر را معقـول مـی     توماس کات در مبحث تعریف تابعان حقوق بین      
الملل حقوق و امتیازي براي آن تضمین شده باشـد تـابع              موجودیتی که به موجب حقوق بین     

المللـی   هاي بین ها و سازمان  این اساس نه تنها دولت  بر. 54»شود  الملل محسوب می    حقوق بین 
هاي  هاي تخصصی مربوط به حوزه حقوق بشر، سازمان       المللی، ارگان   هاي قضایی بین    بلکه نهاد 

  .55الملل خواهند بود نیز تابعان حقوق بین... ، اشخاص و غیر دولتی
ها براي خدمت به  ر دولتالمللی که در کنا هاي جامعه بین    در نگاه توماس کات از میان نهاد      

اي برخـوردار   المللی از موقف و جایگـاه ویـژه   هاي بین کنند سازمان جامعه بشري نقش ایفا می   
گذاري یافـت کـه در آن رعایـت نظـر           اي از سیاست    توان عرصه   اکنون به دشواري می   . هستند
ؤسـس  ها شخصیت حقوقی مـستقل از اعـضاي م     آن. المللی شرط نشده باشد     هاي بین   سازمان

تواننـد در چـارچوب    ها مـی  آن. این امتیاز در اکثر معاهدات به صراحت بیان شده است       . دارند
الملل اسـت     این معاهدات تابع حقوق بین    . هاي عمومی شان معاهداتی منعقد سازند       صالحیت

المللـی   هاي بین سازمان. 56توانند آن را یک طرفه بی اعتبار اعالن کنند       هاي عضو نمی    و دولت 
هـا از انـواع مختلـف مـصونیت، از جملـه            ها و نمایندگان دولت     ها مثل دپلمات    مندان آن و کار 

ها تـابع اصـول اساسـی     ها مثل دولت ازجانب دیگر این سازمان  . مصونیت قضایی، برخوردار اند   
تثبیت این . 57شود این اصول صرفا به قواعد آمره محدود نمی      . المللی هستند   نظام حقوقی بین  

هـا را   المللی کارکرد بسیارمشابه کارکرد دولت   هاي بین   از آن است که سازمان    ها حاکی     ویژگی
  .الملل به دست آورده اند در نظام حقوق بین

الملل ارتقـاء رتبـه یافتـه     الملل کنونی اشخاص هم تا سطح تابعان حقوق بین        در حقوق بین  
ات درسـطح   هـا از طریـق معاهـد        درگذشته تعهدات حقوق بشري دو سطحی بود؛ دولـت        . اند

گرفتند تا در سطح قلمرو حاکمیت ملی خودشان بـه   هایی را به عهده می  المللی مسوولیت   بین
در . کـرد  المللـی کمکـی نمـی    این نوع تعهدات به جایگـاه افـراد در سـطح بـین           . اجرا بگذارند 

هـاي   هاي اخیر تالش شده است میکانیزمی به وجود آید که اشخاص بتوانند علیه دولـت              دهه
این میکانیزم جایگاه افـراد را در  . خود در مراجع قضایی و شبه قضایی طرح دعوا کنند        متبوع  

                                                 
54 - Ibid, p. 160. 
55 - Ibid. 
56 - Ibid, p. 129. 
57 - Ibid, p. 135. 
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رسـی   شـود حـق دسـت     امروزه افرادي که حقوق شان نقض مـی       . المللی مطرح کرد    سطح بین 
پذیرش اشـخاص بـه عنـوان مـدعی در     «. المللی دارند هاي کنترل کننده بین  مستقیم به نهاد  

المللی است که     ترین عالیم ظهور حقوق بین       منازعات، محسوس  المللی براي حل    نهادهاي بین 
  .58»بر محوریت  شخص تأکید دارد

. انـد  الملل اهمیـت روز افزونـی یافتـه    هاي غیر دولتی نیز در نظام کنونی حقوق بین     سازمان
هـاي اخیـر از طریـق     درسـال . المللـی نفـوذ کننـد       هاي بین   ها توانسته اند در تمام سازمان       آن

ها و تحریک جوامـع   هاي دولت المللی و اعمال فشار بر نمایندگی   هاي بین   کنفرانسشرکت در   
تر این کـه تمایـل      از همه مهم  . کنند  المللی نیز نقش مؤثري ایفا می       مدنی، در قانونگذاري بین   

المللی نقش مدعی  هاي بین   ها صالحیت داده شود در دادرسی       اي وجود دارد که به آن       فزاینده
هاي آمریکایی و اروپـایی حقـوق بـشر ایـن موضـوع       در چارچوب نظام. 59ي کنندالعموم را باز  

هاي غیر دولتی بر اساس اهمیتـی کـه  در روابـط     برخی از سازمان . 60تحقق عملی یافته است   
هـاي   هـا و سـازمان   ، از وضعیتی برخوردار شده اند که تنها دولت المللی به دست آورده اند     بین
  . 61 هستندالمللی از آن برخوردار بین

   نکات قابل انتقاد در دکترین توماس کات-3
. هـایی دارد  توماس کات نیز، علی رغم تبحر و توانمندي که از خود نشان داده است، ضـعف     

الملـل   وي در نگاهی به حقـوق بـین  . ها در دکترین وي امري طبیعی است   البته وجود کاستی  
دور از انتظار نیست کـه اندیـشه   . ده استراه ابتکار در پیش گرفته و اندیشه نوي به میان آور          

رسد دکترین تومـاس کـات از آن    هایی که به نظر می     کاستی. نو با ضعف وکاستی همراه باشد     
  .برد رنج می

  هاي حاکم  المللی و اراده دولت هاي جامعه بین  معلق بین جاذبه ارزش-3-1
ر ایجـاد قواعـد حقـوق    هـا د  هاي تاریک دکترین توماس کات نقش اراده دولت   یکی از نقطه  

هاي نظري با حـرارت تمـام از عقالنیـت سـخن       در مقام ارایه دکترین و بحث     . الملل است   بین
امـا  . کند الملل معرفی می هاي انترنشنال کمیونتی را مبناي قواعد حقوق بین گوید و ارزش   می

                                                 
58 - Ibid, p.150. 
59 - Ibid, p.  
60 - Ibid, p.157. 

ساس قراردادي که با مقامات سوئیس منعقد کرده است امتیازات کامل سازمانهاي بین  به طور مثال سازمان صلیب سرخ برا-  61
 . برخوردار می باشد... المللی ،ازقبیل آزادي عمل، مصئونیت داراییها وآرشیو، مصئونیت ازمالیاتها وعوارض گمرکی، مصئونیت قضایی و
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سـت و  کند چنـان بـه خوا   الملل را تشریح می وقتی شیوه عملی شکل گیري قواعد حقوق بین      
  .دهد که گویی پوزیتویست محض است ها بها می اراده آزاد دولت

چنان که در مباحث قبل به تفصیل توضیح داده شد، توماس کات در مقـام ارایـه دکتـرین               
المللـی را جامعـه ارزش    او جامعـه بـین  . ها استوار اسـت  الملل بر ارزش معتقد است حقوق بین 

هـایی   الملل را در پی استقرار ارزش قواعد حقوق بینتمام . 62کند محور و فرد محور معرفی می  
بیند و معتقد است پذیرفتن حاکمیت ملـی بـه عنـوان یـک ارزش      از قبیل صلح و عدالت  می  

ایـده قـراردادن حاکمیـت    . 63سـازد  الملل را  از ارزش محتوایی آن تهی مـی  مطلق، حقوق بین 
پذیرش اراده دولت به عنـوان مبنـا و   ها را که تعبیر دیگري است از     دولت در برابر سایر ارزش    

کنـد کـه در عمـل     اساس شکل گیري قواعد حقوقی، غیرقابل قبول وحتا بی معنا قلمداد مـی  
هاي  ها و اعالمیه ، از منشور گرفته تا قطعنامه     المللی  به اسناد مختلف بین   . پذیرفته نخواهد شد  
النیـت و زایـده همکـاري    الملـل مبتنـی بـر عق    جوید که نظام حقوق بـین     مختلف، استناد می  

ها است؛ همکاري که خود مقتضاي ضرورت است و از خصیصه الزام و تکلیف برخـوردار                  دولت
هاي تئوریـک بـر ایـن بـاور تأکیـد دارد کـه جامعـه         فراتر از این، وي در مقام بحث      . می باشد 

و ... دگیـر   هاي حقوقی خـود بهـره مـی         المللی از دولت به عنوان ابزاري براي اجراي ارزش          بین
هاي جامعـه   جا مشروعیت دارند که به تعهدات بنیادین خود در برابر ارزش   ها فقط تا آن     دولت

  .المللی احترام بگذارند و آن را اجرا کنند بین
ها بر ارزش مداري نظام حقوق بین الملل، در مقام تبیـین   اما توماس کات با همه این تأکید 

و » هـا  المللـی دولـت   جامعـه بـین   «لل دو باره بـه      الم  گیري قواعد حقوق بین     روند عملی شکل  
ایشان در این فضاي خاص، برخالف اصلی که مکرر بر آن تأکیـد     . حاکمیت اراده باز می گردد    

. 64کند المللی معرفی می    ها را مبناي پروسه قانونگذاري بین       ورزیده است، حاکمیت برابر دولت    
 و در 65دانـد  المللـی مـی    ایجاد مقررات بینالمللی را ابزار طرح و   در همین راستا معاهدات بین    

این بازگشت توماس کـات بـه   . گیرد الملل را به کلی نادیده می     حقیقت سایر منابع حقوق بین    
ها و در حقیقت به اصالت اراده، با محور دیگري از ساختار مـورد نظـر ایـشان                 حاکمیت دولت 

لملـل دولـت را یکـی از بـازیگران     ا نیز همخوانی الزم را ندارد؛ او در بحث تابعان حقـوق بـین            
ها از بازیگران دیگري  در کنار دولت. آورد ها به حساب می    ترین آن   المللی، البته مهم    عرصه بین 

                                                 
62 - Ibid, p.237.  
63 - Ibid, p.225. 
64 - Ibid, p. 162. 
65 - Ibid. 
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هــا در مــوارد زیــادي از همــان امتیــازات و   گویــد کــه برخــی از آن بــه تفــصیل ســخن مــی
 بـشري و تـأمین   ارند و همه با هم در راستاي خدمت به جامعه          ها برخورد   هاي دولت   صالحیت

المللی، تفـسیر،   تنظیم و تصویب مقررات بین. المللی تشریک مساعی دارند فع و امنیت بین   منا
بخشی از قلمرویـی اسـت کـه بـه     ... المللی و شفاف سازي و تعیین محتواي قواعد حقوقی بین   

المللـی و حتـا       المللـی، نهادهـاي قـضایی و نظـارتی بـین            هـاي بـین     اعتقاد خود وي سـازمان    
ایـن تحـوالت بـی سـابقه در نظـام      . کنند اي در آن ایفا می هاي غیردولتی نقش عمده   ازمانس

الملل از یـک   المللی از نظرتوماس کات بدان سبب میسر شده است که حقوق بین       حقوقی بین 
  .نظام حاکمیت محور به یک نظام فرد محور و ارزش محور تغییرجهت یافته است

برد آگاه اسـت امـا    اش از نوعی تناقض رنج می      دکترین توماس کات خود بر این حقیقت که      
جا که در حل این تناقض ناتوان اسـت آن را طبیعـی و از عـوارض دوران گـذار قلمـداد                  از آن 

ایـشان بـه   . اسـت » شـاخص نظـم حقـوقی زمـان مـا      «کند و مدعی است که این تنـاقض    می
آن متعـارض ذاتـی بعـد    دارد که نظام حقوقی موجود نظامی اسـت کـه در       صراحت اظهار می  

تعارض و ناسازگاري خود را از دست داده و بر عکس به عامـل مثبـت ومـؤثري تبـدیل شـده            
  . 66است

   مردد بین اثبات و نفی انترنشنال کمیونتی-3-2
جامعـه  «نقطه دیگري که در دکترین توماس کات از شفافیت الزم برخوردار نیست، مفهوم              

در دکترین تومـاس  » المللی جامعه بین«. باشد ود آن میو موضوع وجود یا عدم ج» المللی  بین
الملـل تـصویر    اصوال ساختاري که ایـشان از نظـام حقـوق بـین    . کات نقش بسیار اساسی دارد  

دارد کـه   وي بـا قاطعیـت اظهـار مـی    . استوار است» المللی جامعه بین«کند بر پیش فرض   می
توان بدون اعتقـاد بـه        مالزمه است، نمی   المللی نوعی   گرایی و اعتقاد به جامعه بین       میان اصول 

انترنشنال کمیونتی از حاکمیت اصول و ضرورت رعایت قواعد معین و باالخره از نظام حقوقی        
شـود   مشکلی که در دکترین توماس کات از این منظر احـساس مـی  . 67المللی سخن گفت  بین

ایل است، نتوانـسته  ق» انترنشنال کمیونتی «این است که وي علی رغم نقش کلیدي که براي         
است تصویر واضح، شفاف و قابل لمسی از این پیش فرض نظام حقوقی مورد نظر خـود ارایـه            

چندان »انترنشنال کمیونتی«چنین به نظرمی رسد که حتا تکلیف خودش هم با مفهوم        . دهد
هـا، منـافع عمـومی،     جامعـه دولـت  (هـاي مختلـف    روشن نیست؛ آن را در آثـارخود بـه معنـا      

                                                 
66 - Ibid, p.265. 
67 - Ibid, p. 73. 
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در . برد به کار می...) ي فراملی و جهانی، مجموع افراد انسانی، اصول و قواعد اساسی و        ها  ارزش
کند تعریفی از آن ارایه دهد، اما تعریفی نه چندان قناعت بخش و غیـر     کورس الهه تالش می   

مجموعـه ازاصـول   «دهـد آن را       ارایه مـی  » انترنشنال کمیونتی «در تعریفی که از   . قابل خدشه 
کنـد کـه حـامی منـافع      معرفـی مـی  » قانون اساسی نوع بشر«یا » هاا ومیکانیزم ه  وقواعد،رویه

  .68جمعی بشر است
اسـتوار  » انترنـشنال کمیـونتی  «اش بر پـیش فـرض      توماس کات، علی رغم آن که دکترین      

هنوز به عنوان یک نهاد مشخص که بتواند موضوع   » المللی  جامعه بین   «یافته، مدعی است که     
ر گیرد، به وجود نیامده است و در آینـده نزدیـک هـم چنـین اتفـاقی رخ      الملل قرا  حقوق بین 
به معناي نفـی  » المللی جامعه بین«فهم این نکته دشوار است؛ زیرا انکار وجود         . 69نخواهد داد 

یا حد اقـل نظـام مـورد تأکیـد      . گوید  المللی است که ایشان از آن سخن می         نظام حقوقی بین  
پر واضـح اسـت کـه تومـاس کـات      .  ذهنی تنزل خواهد دادایشان را تا حد یک نظام فرضی و   

بـرعکس وي معتقـد اسـت از نظـامی     . گوید الملل فرضی و ذهنی سخن نمی      ازیک حقوق بین  
گوید که وجود عینی و خارجی دارد، وروابط زندگی اجتماعی در سـطح جهـانی بـر      سخن می 

ه درکورس الهـه ارایـه   هاي مختلف از مطالبی ک  از طرف دیگر در بخش    . آن عیارگردیده است  
کنـد   در جایی ادعا مـی . کند موجودیت انترنشنال کمیونتی را اثبات کند       داده است تالش می   

که بعد از تأسیس سازمان ملل متحد که بسیاري از موضوعات تحت کنترل قواعد مـشترك و          
در . 70هاي مشترك در آمد، این فرض فلسفی به واقعیت عینی تبدیل شد      ها و میکانیزم    آژانس

الملل مـورد نظـر       هاي مختلفی در حقوق بین      موارد دیگري به تفصیل از ساختارها و میکانیزم       
به وجود آمده و بـه مرحلـه اجـرا و    » المللی جامعه بین«گوید که در حمایت از       خود سخن می  

  .تطبیق عملی رسیده است
ـ    ارایه می » انترنشنال کمیونتی «ازهمه مهم، تعریفی که توماس کات از         ا نفـی وجـود     دهد ب

عبـارت  » المللـی  جامعه بـین «دهد  خارجی آن همخوانی ندارد؛ در تعریفی که ایشان ارایه می        
کـه حـامی منـافع جمعـی بـشر          »  هـا   ها و میکانیزم    مجموعه از اصول و قواعد، رویه     «است از   

ها در نظـام حقـوقی منـشور چنـدان      نفی وجود واقعی و عینی این قواعد و میکانیزم  . باشد  می
بر عکس این همان چیزي است که توماس کات تمام تالش خودش را بـراي  .  فهم نیست قابل

  .دهد اثبات آن انجام می

                                                 
68 - Ibid, p. 88. 
69 - Ibid, p.79. 
70 - Ibid, p.75&78. 



  
  
  
  
  
  

  اصول حقوقی مطرح در جزاي بین الملل
  خداداد احسانی

  
  
  
  

 مقدمه 
المللی، نیازمند یک سري اصول و قواعد حقوقی  تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم بین

المللی را به  دهند، تا مباشرین جرایم بینالمللی اجازه می هاي داخلی و بینهاست که به دادگا
مبناي چند اصل مهم حقوقی، مرتکبین جرایم  ها، معموالً بردولت. محاکمه بکشانند

 :کنند، این اصول عبارتند ازهاي خودشان، محاکمه میالمللی را در دادگاه بین
 جرم در سرزمین آن دولت به وقوع پیوسته باشد؛یعنی : اصل سرزمینی بودن جرایم) الف
کننده به دعوا  ي دولت رسیدگیالمللی تبعه یعنی مباشر جرم بین: اصل شخصی بودن) ب

 ي آن دولت باشد، حق رسیدگی به آن جرم را خواهددیده تبعه علیه و زیان باشد، یا مجنی
  .داشت

 کشور اتفاق بیفتد، و به منافع آن اگر جرمی در خارج از یک: اصل حمایت از منافع ملی) د
 ، آن دولت صالحیت...دولت ضرر برساند؛ مثل جعل پول، به خطر افتادن امنیت ملی و

  .رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت
المللی را  تواند، مرتکبین جرایم بینبه موجب این اصل، هردولتی می: اصل جهانی بودن) ه

  . کندمحاکمه
 و مجازات، اصل برائت، اصل عدم شمول مرور زمان و اصول  اصل قانونی بودن جرم)و

  .شوددیگري که مربوط به حقوق افراد می
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الملل، به دو دسته قابل تقسیم است؛ زیرا برخی از این  اصول حقوقی مطرح در جزاي بین
کننده صالحیت کیفري محاکم یک کشور است؛ مانند اصل سرزمینی بودن  اصول، تعیین

برخی دیگر از این اصول، به حقوق افراد ...  تی، اصل صالحیت جهانی وجرایم، اصل حمای
با توجه به این ...  تعلق دارد؛ مانند اصل برائت، اصل محاکمه عادالنه، اصل مرور زمان و

در فصل اول، اصول . تقسیم، موضوع این تحقیق در ضمن دو فصل انجام خواهد شد
 در فصل دوم، اصول مربوط به حقوق افراد گردد، وکننده صالحیت کیفري ذکر می تعیین

  .شود، و در پایان،  یک نتیجه کلی از مجموع این اصول ارایه خواهد شدمطرح می

  فصل اول 
  الملل  اصول تعیین کننده صالحیت کیفري در حقوق جزاي بین

توانند، بر اساس آن،  ها میالملل، اصولی وجود دارند که دولت اکنون در حقوق جزاي بین
 در واقع اجراي این اصول، به اصل حاکمیت دولت. هاي شان را تعیین کنندالحیت دادگاهص

  .پردازندگردد، و از طریق این اصول، به اعمال حاکمیت میها بر می

   اصل صالحیت سرزمینی بودن جرایم-1
  :گردد، عبارتند ازمباحثی که در ذیل این اصل مطرح می

   تعریف اصل سرزمینی بودن-1-1
هاي داخلی یک کشور، صالحیت ل صالحیت سرزمینی به این معنا است که دادگاهاص

امروزه، . 1رسیدگی به جرایمی را دارند که در قلمرو حاکمیت آن کشور اتفاق افتاده است
دانند؛ لذا اگر جرمی در ها را اعم از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی میقلمرو حاکمیت دولت

اقع شود، کشور صاحب آن قلمرو، صالحیت مطلق دارد که به آن هریک از این سه قلمرو و
پس صالحیت مطلق و انحصاري، یک دولت، برکلیۀ . هاي خود، رسیدگی کندجرم در دادگاه

اشخاص و اشیاي واقع در محدودة قلمرو آن را اصل سرزمینی گویند، و مطابق این اصل، 
یابد، بر جرایمی که در آن ارتکاب میشود، و دولت، برتمام اموري که در قلمروش واقع می

                                                 
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، مؤسسه مطالعات و پژوهش:دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر 1

 .37اول، ص
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هاي دیگر، باید تفوق آن را برقلمرو خودش، بپذیرند، و در امور صالحیت اولیه دارد، و دولت
  .2اش، مداخله نکنندداخلی و صالحیت سرزمینی

گیرد؛ یعنی این که در اصل سرزمینی بودن صالحیت، از مفهوم حاکمیت دولت نشأت می
ي اعمال صالحیت الزمه. تواند، برآن دولت پیشی گیردیچ قدرتی نمیحوزة اقتدار آن، ه

کیفري، احراز رابطه با محل وقوع جرم، توسط دادگاه صالح است؛ لذا، در اعمال صالحیت 
. باشدکیفري که یکی از مصادیق مهم حاکمیت است، اصل بر صالحیت سرزمینی می

کنند که در  به جرایمی رسیدگی میهاي داخلی یک کشور علی االصولبنابراین، دادگاه
ها را از متابعت اصول حقوق البته، این اصل، دولت. قلمرو آن کشور اتفاق افتاده است

  . 3داردالملل معاف نمی بین

   اهمیت اصل سرزمینی بودن جرایم از نگاه دانشمندان-2-1
لی خود را هاي داخها، صالحیت کیفري دادگاهترین اصلی که دولتترین و قدیمیمهم

این اصل مورد حمایت اشخاصی؛ چون . نهند، اصل سرزمینی بودن جرایم استبرآن بنا می
» فرهنگ فلسفی«ولتر در کتاب . قرار گرفته است» بکاریا«و » روسو«، »منتسکیو«، »ولتر«

منتسکیو به لزوم تناسب . داندخود، محل وقوع جرم را بهترین محل براي رسیدگی به آن می
تواند،  اخالق، تاریخ و محیط هرکشور تأکید دارد، و معتقد است که یک جامعه نمیقانون با

روسو؛ نیز در کتاب قرارداد اجتماعی، بر این اعتقاد است . براي جامعه دیگر، قانون وضع کند
باشد، و این پیمان که عنصر اصلی در پیمان اجتماعی بین اعضاي جامعه، عنصر سرزمین می

ها می بکاریا در رسالۀ جرایم و مجازات. اندسازد که آن را امضا کردهم میفقط کسانی را ملز
جرم باید در جایی کیفر داده شود که روي داده است؛ زیرا، فقط در آن جا، افراد مجرم : گوید

. 4ناگزیرند که با پذیرش کیفر، آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده است
حقوق کیفري «: گوید و مؤسس مکتب تاریخی می19ی در قرن حقوقدان آلمان» ساوینی«

  .5»ي قوانین کیفري درون مرزي هستندالمللی تابع این اصل است که همهبین

                                                 
 .153، چاپ اول، ص1375کتابخانه گنج دانش،:دکتر بهمن آقائی، ناشر:هبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجم-رابرت بلدسو 2
  .115، چاپ دوم، ص1385دکترشریعت باقري، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی، انتشارات جنگل،  3
ري دادگاه کیف. 23، چاپ اول، ص1377نشرمیزان، پاییز)مجموعۀ مقاالت(دکترصادقی، حسین میرمحمد، حقوق جزاي بین الملل 4

  .63، چاپ اول، ص1383بین المللی، دکترصادقی، نشر دادگستر
، چاپ اول، 1378مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، :آل حبیب، اسحاق، دیوان کیفري بین المللی و جمهوري اسالمی، ناشر 5

  .161ص
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   مبناي پذیرش اصل صالحیت سرزمینی-3-1
اصل سرزمینی بودن، تأیید صالحیت انحصاري یک دولت و قوانین و محاکم آن، نسبت به 

این اصل، با ظهور . گیردست که در قلمرو این دولت صورت میتمام اعمال قابل کیفري ا
شود، این است دولت هاي بزرگ تحقق یافته است، و مبنایی که براي پذیرش آن، ارایه می

که با پذیرش اصل سرزمینی بودن جرایم، بررسی دالیل، امارات و قراین موجود در مورد 
-برت انگیز بودنِ کیفر، بهتر تأمین میگیرد، هدف عتري، انجام میهرجرم با سهولت بیش

معموالً دالیلی از نظر دادرسی و حقوق . 6شودگردد، و اقتدار و حاکمیت دولت؛ نیز حفظ می
مصلحت یک دادرسی و اجراي عدالت . کیفري در نظام بین المللی مؤید این صالحیت است

 چه در آن جاست .ترین جا، به محل وقوع آن محاکمه شوددر آن است که جرم در نزدیک
امارات و شهود جرم، همه در این محل . که فعالیت مجرم، آثاري از خود، برجا گذاشته است

تخلف از این قاعده، مستلزم مخارج فراوان و احتماالً محو شدن آثار جرم است؛ در . است
داند، اگر حالی که قاعده دادرسی، اقناع باطنی قاضی را در رسیدگی به دالیل، حجت می

ود قاضی این شهود را استماع کند، این استماع تأثیري محسوس و زنده، در ضمیر او، دارد، خ
. تر استو این تأثیر مسلماً از تأثیري که با مطالعه اوراقی با نیابت قضایی فراهم آمده، قوي

همین مالحظات، بسیاري از قانونگذاران را برآن داشته است که اصل درون مرزي بودن 
ي را بپذیرند، و این اصل را در حقوق بین المللی؛ نیز، مانند حقوق داخلی معتبر قانون کیفر

  .اندشناخته
انگیز بودن آن، از نظر  عقیدة کلی جرم شناسان بر این است که یکی از آثار کیفر، عبرت

این . تر استانگیز بودن در محل وقوع جرم مؤثر گیري اجتماعی جرم است، و عبرت پیش
 مؤید صالحیت قاضی محل وقوع جرم است؛ ولی دلیل دیگري که در حقوق استدالل؛ نیز
آورند، ناشی از وظیفه دولت در اعمال کیفر المللی براي صالحیت درون مرزي می کیفري بین

است، فکري که در اذهان امروز، رایج شده است که دولت به تنهایی مأمور حفظ نظم در 
واهی یک دولت، باید تجاوزي به اقتدار و اعتبارآن نقض اوامر و ن. درون مرزهاي خویش است

به نظر بکاریا . 7دولت تلقی شود، و مجازات این نقض؛ نیز منحصراً باید، با همان دولت باشد
  :اصل سرزمینی بودن، بر اساس دو مبنا قابل پذیرش است

                                                 
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، شمؤسسه مطالعات و پژوه:دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر 6

 .38اول، ص
دادگاه کیفري . 23، چاپ اول، ص1377نشرمیزان، پاییز)مجموعۀ مقاالت(دکترصادقی، حسین میرمحمد، حقوق جزاي بین الملل.7

 .62، چاپ اول، ص1383بین المللی، دکترصادقی، نشر دادگستر
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ود ها متفاوت است، هرکس باید فقط در جایی مجازات ش از آن جایی که قوانین دولت- 1
  .که قانون آن محل را نقض کرده است

داد اجتماعی است؛ لذا، رعایت انصاف در این است که در جایی   جرم، در واقع نقض قرار- 2
به طور کلی مبناي پذیرش . 8که قرارداد مزبور نقض شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد

  :اصل سرزمینی بودن جرایم عباتند از
  .تر استرتکاب جرم سهلجمع آوري مدارك در محل ا) الف
رود که شود؛ چون از او انتظار میمعموالً در این محل حقوق متهم بهتر حفظ می) ب

قانون آن سرزمین را بشناسد، پس احتماالً وي قانون کیفري حاکم و حقوق خود را در 
  .داندمحاکمه می

  . آثار جرم استتخلف از این قاعده، مستلزم مخارج فراوان، و احتماالً موجب محو شدن) ج
انگیز بودن آن، از نظر پیشگیري اجتماعی جرم است، و این یکی از آثار کیفر، عبرت) د

  .شودهدف در محل وقوع جرم، بهتر تأمین می
جرم در واقع، یک نوع نقض اوامر و نواهی یک دولت، و تجاوز به اقتدار و حاکمیت آن ) ه

 نیز با همان دولتی خواهد بود که حاکمیت شود، و در نتیجه، مجازات این تجاوز؛تلقی می
  .آن، نقض شده است

   اقسام اصل صالحیت سرزمینی-4-1
  :انددانان، اصل صالحیت سرزمینی را به سه نوع تقسیم کردهحقوق

مطابق این اصل، : اصل صالحیت سرزمینی شخصی یا موردي یا نظریه عناصر متشکله) الف
 که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت دولتی صالحیت رسیدگی به جرم را دارد

  .آن دولت، اعم از زمینی، دریایی یا هوایی، ارتکاب یافته باشد
مطابق این اصل، دولتی : اصل صالحیت سرزمینی نوعی یا عینی یا نظریه آثار) ب

ي قلمرو آن دولت رخ صالحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر آن جرم در محدوده
ي پستی حاوي بمب از داخل ده باشد؛ مثالً اگر کسی با شیلک یک گلوله یا ارسال بستهدا

به قتل برساند، کشور الف بر اساس اصل » ب«کسی را در داخل کشور » الف«کشور 
سرزمینی شخصی و کشور ب بر اساس اصل سرزمینی عینی حق محاکمه و مجازات وي را 

 کالهبرداري را که مقیم سنگاپور بوده، و از آن 1954دارند؛ چنان که دادگاه هلند در سال 
                                                 

 .351و350، چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:پیران، و دیگران، ناشرحسین :آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان 8
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اي براي یک شخص مقیم آمستردام مال او را ربوده بود، به ارتکاب جا با ارسال نامه
ي مورد استفاده کالهبردار اثر خود را در آن کالهبرداري در هلند، به عنوان مکانی که وسیله

  . جا گذاشته بود، محکوم کرد
مطابق این اصل، کشور صاحب پرچم، صالحیت : ینی شناوراصل صالحیت سرزم) ج

رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیماي تحت پرچم آن کشور را دارد؛ براي مثال 
ها و هواپماهاي هلند  قانون جزاي هلند، این نوع صالحیت را در رابطه با کشتی3ماده 

  .9پذیرفته است

  م مستندات اصل سرزمینی بودن جرای-5-1
 1اند؛ چنان که بندبسیاري از قوانین جزایی کشورها اصل سرزمینی بودن جرایم را پذیرفته

ي اصل صالحیت سرزمینی مادة چهاردهم قانون جزاي جمهوري اسالمی افغانستان در باره
احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه دولت جمهوري «: داردشخصی مقرر می

ساحه دولت جمهوري افغانستان شامل . گردد تطبیق می مرتکب جرم شوند،10افغانستان
 این ماده به اصل صالحیت سرزمینی 2در بند. »هرمکانی است که تحت سلطه آن واقع باشد

هاي افغانی اعم از این که در داخل افغانستان باشد یا طیارات و کشتی«: شناور پرداخته است
ود؛ مگر این که طبق قواعد حقوق شدر خارج آن، از جمله ساحه افغانستان محسوب می

 ماده پانزدهم همین قانون به صالحیت 1در بند» لدول عمومی تابع دولت اجنبی باشدا بین
احکام این قانون براشخاص آتی؛ نیز قابل تطبیق «: سرزمینی عینی؛ نیز اشاره شده است

  :است
یا شریک جرمی  شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل - 1

  . »شناخته شود که کال یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد
هاي آمریکا در دعواي مطروحه برضد ژنرال مانوئل نوریگا؛ نیز، صالحیت محکمه بر دادگاه

  .11 سال زندان محکوم کرد30اساس اصل سرزمینی عینی محرز دانسته شد، و او را به 
  

                                                 
 .65و64و63، چاپ اول، ص1383 دکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگاه کیفري بین المللی، نشر دادگستر9

المی،  است، در آن زمان حکومت افغانستان جمهوري بود، نه جمهوري اس1355قانون مورد استناد در این تحقیق، قانون مصوب  10
 .شودو در حکومت فعلی؛ نیز به این قانون عمل می

 .64، چاپ اول، ص1383دکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگاه کیفري بین المللی، نشر دادگستر11 .
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  ل سرزمینی موانع و مشکالت اجراي اص-6-1
المللی، ممکن است، چند مانع و مشکل در برابر اصل سرزمینی بودن  در مورد جرایم بین

  :وجود داشته باشد
شوند، اغلب با بسیاري از جرایم؛ از قبیل جرایم جنگی که سربازان مرتکب می) الف

قیب در نتیجه مقامات قضایی نسبت به تع. شودمشارکت یا موافقت مقامات دولتی انجام می
  .ها، تمایل ندارندآن

شود؛ بلکه در خارج به جرایم ارتکابی در سفارت یک دولت، در قلمرو داخلی انجام نمی) ب
  .پیونددوقوع می

تعیین محل ارتکاب جرم، در جرایم پیچیده؛ یعنی وقتی که نقشه جرمی در یک کشور ) ج
این صورت، محاکمه در گردد، در شود؛ اما اثر آن در کشور دیگر ظاهر می طرح ریزي می

هاي حقوقی داخلی، تمایل براین است که به تواند، دنبال شود؟ در نظامکدام سرزمین می
البته، در این مورد . محل ارتکاب جرم یا محلی که آثار جرم در آن تحقق یافته اولویت بدهند

  .12اي واحدي وجود نداردقاعده

   اصل صالحیت شخصی-2
گیرد، اصل الملل، مورد بحث قرار می  حقوق جزاي بینیکی دیگر، از اصولی که در

ها است، منتها، کشورها صالحیت شخصی است، این اصل؛ نیز، بیانگر اِعمال حاکمیت دولت
شان، ارتکاب توانند، به جرایمی رسیدگی کنند که در خارج از قلمرودر پرتو این اصل، می

شود  و دولت متبوع وي مربوط میي میان شخصاصل صالحیت شخصی به رابطه. اندیافته
اي که دولت مزبور را براي رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا به گونه
  :مباحث ذیل، در این اصل قابل طرح است. گرداندها صالح میعلیه آن

   تعریف صالحیت شخصی-1-2
شور، در خارج اصل صالحیت شخصی به این معنا است که گاهی جرم توسط تبعه یک ک

دهد، و مبناي اعمال صالحیت، در این جا، فعل مجرمی است که از طریق علقه رخ می
تابعیت با دولت اعمال کننده صالحیت ارتباط دارد، و از آن به صالحیت شخصی فعال یا 

                                                 
 و 352، چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.12
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شود، و گاهی مبناي اعمال صالحیت شخصی این است که جرم علیه یکی از  مثبت تعبیر می
شود، و از آن به صالحیت شخصی غیر فعال و یا مال کننده صالحیت واقع میاتباع دولت اع
پیگرد و رسیدگی قضایی در خصوص چنین جرایمی که در خارج از . 13شود منفی یاد می

المللی  سرزمین کشور اعمال کننده صالحیت واقع گردیده، به تدریج مورد قبول حقوق بین
  .14قرار گرفته است

  یت شخصی اقسام اصل صالح-2-2
اصل صالحیت شخصی، با توجه به مرتکب جرم و یا زیان دیده از جرم، خودش به دو قسم 

  :قابل تقسیم است

   اصل تابعیت مرتکب-1-2-2
المللی، این احتمال وجود دارد که یک دولت به استناد این که مرتکب جرم،  در جرایم بین

کشورهاي اروپایی . رم بداندباشد، خود را صالح به رسیدگی به آن جتبعه آن کشور می
کند که معتقدند که تابعیت آن چنان ارتباط محکمی بین فرد و دولت متبوع او ایجاد می

اي از دنیا به محاکمه تواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هرنقطهدولت مذکور می
 که مرتکب، المللی این اصل تنها در مواردي نظر کلی آن است که در جرایم بین. 15بکشاند

-براساس هیچ یک از اصول دیگر، مورد محاکمه و مجازات قرار نگیرد، مورد استناد واقع می
المللی؛ مثل کنوانسیون منع شکنجه؛ نیز  هاي بینشاید به همین دلیل در کنوانسیون. شود

ها براساس این اصل، برخالف سایر اصول، نه به عنوان یک وظیفه؛ اعمال صالحیت دولت
  .16ها شناخته شده استه عنوان اختیار دولتبلکه ب

   اجراي اصل تابعیت مرتکب-1-1-2-2
  :شودمعموالً اصل تابعیت مرتکب به دو صورت اجرا می

ها صالحیت رسیدگی به جرایم کیفري خاصی را دارند که ها، دادگاهدر برخی دولت) الف
ن که آن جرایم در قانون جزاي اند، صرف نظر از ایها در خارج از کشور انجام دادهاتباع آن

                                                 
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، مؤسسه مطالعات و پژوهش:ر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشردکت 13

  .40اول، ص
  .28، چاپ اول، ص1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین المللی، ناشر 14
 .67، چاپ اول، ص1383اه کیفري بین المللی، نشر دادگستردکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگ15.
 .73همان، ص.16
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در این . دولت سرزمینی؛ یعنی دولتی که در آن، جرم واقع شده، جرم تلقی شود، یا خیر
اش طبق قانون عمل کنند، خواه، در کشور  مورد، انگیزه اصلی یک دولت، براین است که اتباع

 جرم چه ضمانت خود، یا خارج از آن، صرف نظر از این که در دولت بیگانه براي ارتکاب آن
  .اجرایی مقرر شده باشد

در بعضی دیگر از کشورها، صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اتباع در خارج از ) ب
؛ چنان که 17کشور، تابع آن است که جرم، طبق قانون سرزمینی؛ نیز قابل مجازات باشد

  .قانون جزاي افغانستان در ماده هجدهم خود، همین شیوه را پذیرفته است

   مشکل اعمال صالحیت برمبناي تابعیت مرتکب-2-1-2-2
ممکن است، اعمال صالحیت برمبناي تابعیت مرتکب با مشکل مواجه شود؛ زیرا بحث در 
این است که آیا تابعیت مربوط به زمان ارتکاب جرم است، یا هنگامی که رسیدگی کیفري 

تواند، در هریک از دو حالت ها تمایل دارند که تابعیت میشود؟ ظاهراً اکثر دولتانجام می
دهند، تا مجازات جرایم وجود داشته باشد، و بدین ترتیب، صالحیت دولت را بسط می

ها؛ مانند مصر تابعیت فرد در هنگام ارتکاب برخی دیگر، از دولت. المللی را تضمین کنند بین
  .18اندجرم را در نظر گرفته

 علیه اصل تابعیت مجنی-2-2-2
توانند، صالحیت خود را بر جرایم ارتکـابی        علیه می ناد به اصل تابعیت مجنی    ها با است  دولت

این اصل بر دو مبناي زیـر      . شان، صورت گرفته، اعمال نمایند    در خارج از کشور که علیه اتباع      
  :شوداعمال می

  .کنندنیاز به حمایت از اتباعی که در خارج از کشور زندگی می) الف
  .عمال صالحیت توسط دولت سرزمینی بیگانهعدم اعتماد نسبت به اِ) ب

- کنند، در عین حال، در قوانینهایی که به این مبناي صالحیت، استناد میمعموالً دولت
نمایند که هرگاه متهم در خارج از کشور باشد، مجرمیت مضاعف براي بینی می شان، پیش

 و هم در دولت بدین مفهوم که فعل هم در دولت سرزمینی. رسیدگی به جرم الزم است

                                                 
 .354 ،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.17
  .355همان، ص.18
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علیه در مورد جرایم البته، توسل به اصل تابعیت مجنی. 19علیه، جرم تلقی شودمتبوع مجنی
علیه رابطه ملی بین مجنیعلیه بشریت و شکنجه تناسبی ندارد؛ زیرا این نوع جرایم نباید، بر 

ه تابعیت و دولت تعقیب کننده استوار باشد؛ یعنی تعقیب این گونه جرایم را نباید تنها ب
دیده، استناد کرد؛ مگر این که هیچ دولت دیگري مایل نباشد، یا نتواند، عدالت کیفري  زیان

 1984 کنوانسیوان منع شکنجه مصوب 5 ماده 1به همین دلیل است که در بند. را اجرا کند
  .20این مبناي صالحیت فقط به عنوان تعقیب مورد لحاظ قرار گرفته است

  یت شخصی مستندات اصل صالح-3-2
المللی؛ از جمله  علیه در تعدادي از معاهدات بیناین اصل تحت عنوان مرتکب و یا مجنی

 و معاهدات مختلف علیه تروریسم 1984 کنوانسیون منع شکنجه مصوب 5 ماده 1در بند
المللی،  ها در اثر الزمات ناشی از انعقاد معاهدات بینبسیاري از دولت. پیش بینی شده است

شان علیه را به تصویب مجالس ملیحیت برمبناي تابعیت مرتکب و یا مجنیقانون صال
 نیز تمام کسانی را که در 1996آمریکا مصوب اوت » جرایم جنگی«قانون . 21اندرسانده
شوند، به شرط آن که مجرم هاي ژنو میاي از جهان مرتکب نقض جدي کنوانسیونهرنقطه

این کشور باشند، در آمریکا قابل تعقیب و مجازات یا قربانی، عضو ارتش آمریکا یا تبعه 
  .22دانسته است

قانون جزاي افغانستان؛ نیز اصل صالحیت شخصی را پذیرفته است، و در ماده شانزدهم 
  :داردمقرر می

 احکام این قانون بر جرایمی که در خارج افغانستان که توسط مأمورین و مستخدمین - 1
شوند، در اثناي  طرف افغانستان به خدمات عامه گماشته میاي که ازافغانی یا اتباع خارجی

  .گردد؛ نیز قابل تطبیق استانجام وظایف محوله یا به سبب آن ارتکاب می
 احکام این قانون برجرایمی که علیه اشخاص مندرج فقره فوق در اثناي انجام وظایف - 2

  .شودگردد؛ نیز تطبیق میمحوله یا به سبب آن ارتکاب می

                                                 
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، عات و پژوهشمؤسسه مطال:دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر 19

  40اول، ص
 .358،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.20
  .335اول، ص، چاپ 1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.21
 .67 ص همان22
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هرافغان که در خارج افغانستان مرتب عملی «: داردچنین درماده هجدهم مقرر می مه
گردد که به موجب احکام این قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق 

شود؛ مشروط بر این که فعل مذکور به موجب قانون کشور محل احکام این قانون مجازات می
  .»ارتکاب قابل مجازات باشد

   اصل صالحیت جهانی-3
ها کننده صالحیت کیفري دولت الملل، تعیین یکی دیگر از اصولی که در حقوق جزاي بین

هاي داخلی، نسبت به جرایم باشد، طبق این اصل دادگاهاست، اصل صالحیت جهانی می
  .پردازدارتکابی در خارج از کشور به اعمال صالحیت می

  هانی پیشینه اعمال اصل صالحیت ج-1-3
الملل عرفی در قرن هفدهم در مورد دزدي  اصل صالحیت جهانی، ابتدا در حقوق بین

هردولت، صالحیت اجراي عدالت را در مورد افراد مظنون به ارتکاب دزدي . دریایی اعالم شد
فلسفه اعطاي این صالحیت . ها و محل ارتکاب جرم، داشتدریایی، صرف نظر از تابعیت آن

ها، براي عدول از اصول سنتی سرزمینی یا تابعیت، نیاز به مبارزه مشترك استثنایی به دولت
داد؛ لذا اساس صالحیت جهانی ها را تحت تأثیر قرار میي دولتدر برابر جرمی بود که همه

دانست که با محاکمۀ دزدان هردولتی می. ها بنا نهاده شده بودي دولتبرعالقه مشترك همه
پس این اصل، ابتدا . 23کردها حمایت می منافع خود، و سایر دولتدریایی مظنون، همزمان از

در حوزه مبارزه با راهزنی دریایی و خرید و فروش برده پدیدار شد، و سپس به سایر جرایمی 
دهند؛ مثل ژنوساید و جرائم المللی را مورد تعرض قرار می هاي اساسی جامعه بینکه ارزش

المللی دیگر؛ مثل تروریسم،  رخی از اعمال مجرمانه بینها ببعد. علیه بشریت، تسري یافت
دادهاي ژنو المللی؛ مثل قرار هاي بیننیز از رهگذر کنوانسیون...هواپیما ربایی، آپار تاید، و

تحت شمول 1977 ژانویۀ 27داد اروپایی مبارزه با تروریسم مورخ   و قرار1949 اوت 12مورخ 
المللی را در بارة  هاي بینها یک رشته مجازات قرارداداین. اصل صالحیت جهانی قرار گرفتند

  . 24این جرائم مهم وضع کردند

                                                 
 358، چاپ اول، ص 1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .23

 .359و
  .193و 192، چاپ سوم، ص1386دکتر اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین المللی کیفري، نشرمیزان، بهار. 24
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اي که در آن، اصل  تنها مورد برجسته1990البته، باید توجه داشت که قبل از دهه 
 1961توسط اسرائیل در سال » آیشمن«صالحیت جهانی مورد استناد قرار گرفت، محاکمه 

 به بعد، بسیاري از کشورها، عالوه، بر این که اصل صالحیت 1990با این حال، از دهه . بود
اینک . جهانی را در قوانین داخلی خویش، پذیرفتند، به اجراي آن اصل؛ نیز همت گماردند

-، و پرونده25اند کشور، اصل صالحیت جهانی را در قوانین داخلی خود، گنجانده125بیش از 
تحویل آقاي . و مورد رسیدگی قرار گرفته استهاي زیادي؛ نیز براساس این اصل تشکیل، 

 پس از آن صورت گرفت که 1990به دیوان کیفري یوگسالوي سابق در دهه » تادیچ«
دادگستري آلمان براساس اصل صالحیت جهانی به دستگیري و بازداشت وي به اتهام نسل 

حسن «، »وشهپین«هاي دیگري؛ نیز در مورد نمونه. کشی در بوسنی هرزگوین مبادرت ورزید
مطرح ... و) وزیر امورخارجه کنگو(» عبداهللا یرودا« ، )رییس جمهور اسبق کشور چاد(» هابره

المللی به اصل صالحیت جهانی  هاي داخلی در مبارزه با جرایم بینها، دادگاهشد که در آن
  .26اتکاء کردند

   تعریف اصل جهانی-2-3
اي از جرایم مهم،  در رابطه با پارهتواند،به موجب اصل صالحیت جهانی، یک دولت می

ها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به جرم مزبور رسیدگی قطع نظر از محل وقوع آن
هاي داخلی یک ي توسعۀ صالحیت دادگاه در واقع، مسألۀ صالحیت جهانی، مسأله27.نماید

 واقع شده، نه کشور براي رسیدگی به جرمی است که نه در قلمرو کشور رسیدگی کننده
علیه، یا زیان دیده، و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته متهم تبعۀ او است، نه مجنی

المللی را  المللی است که نگرانی جامعۀ بین به عبارت دیگر، جرم از جرایم مهم بین. است
 از 28. نمایدتوانند، بدون هیچ یک از این ارتباطات، به آن رسیدگیها میبرانگیخته، و دولت

آن جایی که دادگاه در رسیدگی به این جرایم به شرایطی؛ مانند محل وقوع جرم، تابعیت 
علیه و یا ایراد لطمه علیه امنیت و منافع کشور خاصی مقید نیست؛ لذا، از آن مجرم یا مجنی

                                                 
، چاپ اول، 1387انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل، : کیفري، ناشران ملل متحد و مقابله با بمجموعه مقاالت همایش سازم .25
  .73ص
  .74همان، ص.  26
 .120، چاپ دوم، ص1385دکترشریعت باقري، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی، انتشارات جنگل، .27
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، ه مطالعات و پژوهشمؤسس:دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر.28

 .44اول، ص
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-تواند آنگردد، و هر دولتی که مجرمان را دستگیر کند، میتعبیر می» صالحیت جهانی«به 
  .29ها را به دولت ذینفع مسترد نمایدها را محاکمه کند، و در غیر این صورت، باید آن

المللی قابل استناد است، جرایم  اصل صالحیت جهانی فقط در مقابله با جرایم بین
المللی در مفهومی که مورد پذیرش قراردادي و شناسایی عرفی، جامعه جهانی قرار  بین

ها جهت ین اصل، توجیهی براي تعرض به حاکمیت دولتاز سوي دیگر، ا. اندگرفته
ها بنابر این، مطابق اصل صالحیت جهانی، دولت. 30المللی نخواهد بود دستگیري مجرمان بین

حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به این که جرم در 
  .کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوري هستند

   مبناي اعمال صالحیت جهانی-3-3
اصل صالحیت جهانی بر این فرض استوار است که برخی از جرایم آن چنان در نظر جامعۀ 

ي توان دشمن همهها را میشوند که مرتکبین آنجهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می
ا خواهد ملل جهان تلقی کرد؛ لذا هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی ر

اي از جرایم، مشمول صالحیت جهانی است، المللی با قبول این که پاره  جامعه بین31.داشت
هاي حقوقی تواند، علیه نظامدهد که این جرایم، آن قدر، مخاطره انگیز است که مینشان می

اقتضاي عدالت، این است که براي مرتکبان چنین جرایمی، . المللی تهدید تلقی شود بین
هاي داخلی کشورهایی که این مجرمان را به پاي میز  دادگاه32. بهشت امن به وجود آیدنباید

. کنندالمللی عمل می آورند، در حقیقت، به نمایندگی از سوي نظام حقوقی بینمحاکمه می
العمل جهان  اعمال فزاینده صالحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشر، عکس

کنند، نه فقط با کنیم؛ جهانی که مردم آن، احساس میزندگی میتر است که در آن کوچک
اند؛ بلکه افتد، مورد توهین قرار گرفتهها اتفاق میها یا علیه اتباع آنجرایمی که در قلمرو آن

ارتکاب جرایم دهشتناك در قلمرو کشورهاي دیگر و علیه دیگران؛ نیز به منزلۀ خوار شمردن 

                                                 
 .28، چاپ اول، ص1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین المللی، ناشر .29
، چاپ اول، 1387سازمان ملل، انجمن ایرانی مطالعات :کیفري، ناشرمجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی .30
  .74ص
  .82و77،چاپ اول، ص1383 دکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگاه کیفري بین المللی، نشر دادگستر.31
، چاپ 1388هاي حقوقی شهردانش، مؤسسه مطالعات و پژوهش:دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر. 32

  .44اول، ص
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شان، باید مرتکبان این ه به زعم آنان، دستگاه قضایی کشوربدین لحاظ است ک. هاستآن
  . 33جرایم را به مجازات برسانند

ها براي تعقیب و مجازات اعمال ارتکابی در اصل صالحیت جهانی، مبین اختیار دولت
ها است، بدون آن که عمل مجرمانه ارتکابی به واسطه تابعیت مظنون یا خارج از قلمرو آن

در واقع، بر اساس اصل .  به منافع مستقیم آن دولت، به وي مرتبط گرددقربانی، یا لطمه
کنند، المللی را مختل می صالحیت جهانی، جهانی بودنِ کیفر جرایمی که نظم عمومی بین

در اعمال صالحیت جهانی، یک دولت از جانب جامعه . شودگذاري می تثبیت و پایه
کند، بدون آن که ارتباط صالحیتی در ام میالمللی جهت حفظ و اعادة نظم جهانی اقد بین

مجرم چنین جرمی نباید، در هیچ جایی، . مفهوم سنتی با جرم ارتکابی داشته باشد
مبناي اصل صالحیت جهانی، ماهیت جرم ارتکابی، و هدف آن، . پناهگاهی امن پیدا کند

براین، اگر ابعاد بنا. 34المللی است اعتالي نظم جهانی از رهگذر مجازات مرتکبان جرائم بین
-ها میجنایات، به حدي باشد که وجدان عمومی مردم جهان را تحت تأثیر قرار دهد، دولت

شان استناد کنند؛ یعنی اگر ماهیت جرم، موضوع نگرانی جامعۀ توانند، به صالحیت جهانی
د، پس اندازالمللی را به طور جدي به خطر می المللی باشد؛ چون منافع و نظام جامعه بین بین

گردد، در چنین مواردي، دادگاه اعمال کننده صالحیت از المللی می موجب مسوولیت بین
  .کندسوي کل جامعه جهانی اقدام می

   جرایم مورد اعمال اصل صالحیت جهانی-4-3
الملل در حوزة  نقطۀ شروع مناسب براي شناسایی جرایمی که به موجب حقوق بین

الملل انجام داده  العاتی است که کمیسیون حقوق بینگیرند، مطصالحیت جهانی قرار می
نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشر که در سال  کمیسیون مزبور، در پیش. است

 تدوین نمود، پیشنهاد کرده است که نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم علیه 1996
به موجب .  قرار گیرندسازمان ملل و کارکنان آن، و جرایم جنگی در حوزة صالحیت جهانی

هاي عضو، باید هرکسی را که در قلمرو اوست، و به یکی از نویس، هریک از دولت این پیش
چنین جرم کشتی ربایی در  هم. 35جرایم مذکور متهم است، به منظور محاکمه مسترد نماید

                                                 
 .121، چاپ دوم، ص1385، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی،انتشارات جنگل، دکترشریعت باقري .33
، چاپ اول، 1387انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل، :کیفري، ناشرمجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی. 34
  .73ص
 .123، چاپ دوم، ص1385دکترشریعت باقري، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی،انتشارات جنگل، . 35
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ز دریاي آزاد، تجارت برده، نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیري به نظر برخی ا
هاي حقوق بشري از جمله مصادیق جرائم مورد اعمال اصل صالحیت جهانی به شمار سازمان

  .36آیندمی

   مستندات اصل صالحیت جهانی-5-3
 پذیرفته شد، 1949 اوت 12هاي ژنو مورخ ي قراردادسیستم صالحیت جهانی به وسیله

 به اعمال صالحیت 1977 ژانویه 27چنین قرارداد اروپایی مبارزه با تروریسم مورخ  هم
؛ زیرا برخی از جرایم، داراي خصوصیتی هستند که در صالحیت جهانی و 37جهانی پرداخت

گیرند؛ از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در المللی قرار می یا دادگاه کیفري بین
ات هاي قانونی براي مجازغیر قابل اعمال بودن محدودیت« کنوانسیونی را در باره 1968سال 

بر اساس چنین کنوانسیونی جرایم جنگی . وضع نمود» جرایم جنگی و جرایم برضد بشریت
المللی هستند که استعداد  هاي معین و مشخص جرایم بینو جرایم برضد بشریت از دسته

به طور مشابه، صالحیت کیفري جهانی . پذیرش صالحیت کیفري عام و جهانی را دارند
المللی در چهار کنوانسیون صلیب سرخ ژنو، مورد شناسایی  یننسبت به متخلفان و مجرمان ب

  .38قرار گرفت
الملل معتقدند که در مورد برخی از جرایم مهم، از نظر  برخی از نویسندگان حقوق بین

توان صالحیت بیرون مرزي را اعمال کرد؛ مانند نقض شدید مقررات الملل می حقوق بین
 که در حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه، 1949 اوت 12 ژنو       هاي چهار گانه کنوانسیون

هایی شده، و یا دستور تدوین گردیده است، خواه نسبت به کسانی که مرتکب چنین نقض
هاي ها این است که به موجب کنوانسیوناستدالل آن. ارتکاب این جنایات را داده باشند

 صورت احراز دالیل کافی، این افراد را یا اند که درهاي عضو متهعد شدهچهارگانه ژنو، دولت
 به نظر این دسته از  .39هاي ذینفع مسترد نمایندخود، محاکمه کنند، و یا به دولت

-الملل، کشورها می الملل عرفی و اصول عمومی حقوق بین دانشمندان به موجب حقوق بین
نگی در منازعات توانند در مورد متهمان به کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جنایت ج

                                                 
  28، چاپ اول، ص1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین المللی، ناشر. 36
 .193و 192، چاپ سوم، ص1386دکتر اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین المللی کیفري، نشرمیزان، بهار. 37
،چاپ اول، 1378مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،:مللی و جمهوري اسالمی، ناشرآل حبیب، اسحاق، دیوان کیفري بین ال 38.
 .371ص
 .29، چاپ اول، ص1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین المللی، ناشر. 39
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هاي اجباري و مرتکبین شکنجه، صالحیت هاي بدون محاکمه، ناپدید شدنمسلحانه، اعدام
  .40جهانی را اعمال کنند

اند که المللی برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته المللی و نیز عرف بین معاهدات بین
اساسنامه، دادگاه کیفري  12 ماده 1بر اساس بند . ها قابل پیگرد هستندي دولتتوسط همه

المللی صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در قلمرو دول عضو را دارد که از این لحاظ  بین
-شده در یک کشور عضو؛ نیز بخشی از قلمرو آن کشور محسوب می کشتی یا هواپیماي ثبت

م المللی صالحیت رسیدگی به جرای  همین ماده، دادگاه کیفري بین2براساس بند . گردد
  . 41هاي عضو را نیز داردارتکابی از سوي اتباع دولت

   دو تفسیر متفاوت از اصل جهانی-6-3
بر اساس هر دو . امروزه، دو تفسیر مختلف از اصل جهانی مورد تأیید قرار گرفته است

  .تواند، عمل خود را جایگزین دولت قاصر سرزمینی یا متبوع نمایدتفسیر، قاضی می

   تفسیر مضیق-1-6-3
تواند وي را طبق این تفسیر، فقط دولتی که متهم در خاك آن بازداشت شده است، می

این درجه از . محاکمه کند؛ لذا حضور متهم در آن سرزمین شرط وجود صالحیت است
  .صالحیت در مورد دزدي دریایی مورد اتفاق است

   تفسیر موسع-2-6-3
تواند، صرف نظر از تابعیت، یبه موجب این تفسیر از اصل صالحیت جهانی، یک دولت م

المللی را مورد تعقیب  محل ارتکاب جرم، و در بازداشت بودن متهم، افراد متهم به جرایم بین
  .42قرار بدهد

   انتقادات اصل صالحیت جهانی-7-3
  :دو انتقاد بر اصل صالحیت جهانی وارد شده است

                                                 
 .30همان، ص 40.
 .82و77،چاپ اول، ص1383مللی، نشر دادگستردکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگاه کیفري بین ال .41
،چاپ اول، 1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .42
 .361و360ص
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 داخلی یک دیگر مداخله ها، در امورهاي دولتشود که دادگاهاین اصل، موجب می) الف
  .الملل است کنند که این خود، نقض یک اصل بنیادین روابط بین

- ي او توسط دادگاهوقتی مظنون یا متهم، کارگزار یک دولت باشد، تعقیب و محاکمه) ب
  .43شوندالمللی می هاي داخلی موجب اختالل روابط دیپلماتیک بین

   المللی اصل تکمیلی بودن صالحیت دیوان کیفري بین-4
الملل  اصل تکمیلی بودن صالحیت، از اصولی است که در این اواخر، وارد حقوق جزاي بین

  .کنداین اصل در واقع، برصالحیت محاکم داخلی تأکید می. شده است

   تعریف اصل تکمیلی بودن دیوان-1-4
اصل تکمیلی بودن دیوان به این معنا است که دیوان فقط در مواردي دست به اقدام 

هاي ذیصالح، تمایلی به اعمال صالحیت نداشته، یا از این امر ناتوان واهد زد که دولتخ
المللی، حق تقدم در  پس، بر اساس اصل تکمیلی بودن صالحیت دیوان کیفري بین. باشند

این . هاي ملی استالمللی تحت صالحیت دیوان اصوالً از آنِ دادگاه رسیدگی به جرایم بین
  .44هاي ملی محفوظ بمانده حریم اصل صالحیت جهانی دادگاهشود کامر باعث می

در محاکم ملی » رسیدگی«اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده، مبتنی برتقدم 
است؛ یعنی، صالحیت محاکم ملی به نحو اطالق، مقدم برصالحیت دیوان نیست، چه در این 

اند، دیوان به انتظار گی نکردهصورت الزم بود که اگر محاکم ملی هنوز شروع به رسید
بنشیند، تا محکمه ملی صالحیتدار به رسیدگی بپردازد، و یا الاقل، دیوان به محکمه 
صالحیتدار ملی اعالم نماید که در صورت عدم شروع به رسیدگی در مدت معین، دیوان 

افی است  اساسنامه ک17بنابر این در اجراي ماده. 45موضوع را قابل پذیرش اعالم خواهد کرد
که موضوعی در دیوان مطرح شود، و هنوز دولت صالحیتدار شروع به رسیدگی نکرده باشد، 

نتیجه این که مقررات مزبور به محاکم ملی . تا دیوان موضوع را قابل پذیرش اعالم نماید
فهماند که در صورت تمایل به رسیدگی به هریک از جرایمی که در صالحیتدار چنین می

گیرد، باید در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در دیوان یوان قرار میحوزه صالحیت د

                                                 
 .369همان، ص 43.
، چاپ اول، 1387زمان ملل، انجمن ایرانی مطالعات سا:کیفري، ناشرمجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی. 44
 .75ص
 .68، چاپ دوم، ص1385دکترشریعت باقري، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی، انتشارات جنگل، . 45



 
  

 

لل
 الم

ین
ي ب

جزا
در 

رح 
مط

ی 
وق

 حق
ول

اص
  

لیه
عد

یر 
وز

با 
  

 41  
 

المللی  پس، تکمیلی بودن صالحیت دیوان کیفري بین. 46رسیدگی خود را آغاز نموده باشند
به این معنا است که هیچ دولت صالحیت داري که بخواهد، و بتواند جنایتکاري را تحت 

ه باشد، و گرنه دلیلی بر دخالت دیوان کیفري تعقیب و محاکمه قرار بدهد، وجود نداشت
  .47المللی نخواهد بود بین

   پیشینه اصل تکمیلی-2-4
تکمیلی بودن صالحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحثات کمیته ویژه، در سال 

اند کننده به این نکته تأکید داشته  به تفصیل مورد بحث واقع شد، نمایندگان شرکت1995
المللی نباید، صالحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق  یوان کیفري بینکه اساسنامه د

قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است، نفی نماید؛ بلکه دیوان باید 
هاي ملی به این معنا که تنها در صورتی که دادگاه. کننده صالحیت محاکم ملی باشد تکمیل

 جرایم موضوع اساسنامه نباشند، دیوان کیفري صالحیتدار قادر یا مایل به رسیدگی به
پس اگر یکی از جرایم موضوع . 48المللی صالحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشد بین

اساسنامه توسط شخصی ارتکاب یابد، و محکمه ملی صالحیتدار مایل و قادر به دادرسی 
المللی   باشد، دیوان کیفري بینباشد، و شروع به انجام آن نموده و یا دادرسی را به پایان برده

باید خاطر نشان کرد که اوالً، دادگاه ملی . صالحیت رسیدگی به جرم مزبور را نخواهد داشت
هاي ملی صالحیتدار که رسیدگی وي مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد، منحصر به دادگاه
د که به کشورهاي عضو اساسنامه نیست؛ چنانچه جرمی در صالحیت دادگاه دولتی باش

 17عضویت اساسنامه در نیامده است، رسیدگی در دادگاه مذکور؛ نیز با لحاظ شرایط ماده 
  .مقدم بررسیدگی دیوان خواهد بود

گردد که در نزد دیوان موجود ثانیاً، دادگاه صالحیتدار ملی به موجب اطالعاتی تعیین می
 قوانین ملی، صالحیت رسیدگی است، و ثالثاً، دادگاه صالحیتدار، دادگاهی است که به موجب

بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوري از قانونگذار . به جرم مورد نظر را داشته باشد
خود، صالحیت رسیدگی به جرایم نسل کشی، تجاوز، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را 

                                                 
،چاپ اول، 1378مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،:آل حبیب، اسحاق، دیوان کیفري بین المللی و جمهوري اسالمی، ناشر46.
 .69، چاپ اول، ص1384انتشارات جنگل،:محمد جواد، حقوق کیفري بین المللی، ناشردکتر شریعت باقري، . 85و84ص
، چاپ اول، 1387انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل، :کیفري، ناشرمجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی.47
 .96ص
 .25، چاپ اول، ص1384ت جنگل،انتشارا:دکتر شریعت باقري، محمد جواد، حقوق کیفري بین المللی،ناشر.48
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رمی که در توانند، به عنوان دادگاه صالحیتدار به رسیدگی جدر یافت نکرده، باشند، نمی
هایی که مایل به رسیدگی به این بدان معناست که دولت. صالحیت دیوان است، تلقی شوند

  .49گذاري در این خصوص توجه نمایند جرایم مذکور هستند، باید به لزوم قانون

   ضرورت اعمال اصل تکمیلی بودن دیوان-3-4
  :ري وجود داردالمللی کیف دو دلیل برضرورت اعمال اصل تکمیلی بودن دیوان بین

   مالحظات عملی-1-3-4
ها مناسب ندیدند که انبوهی از دعاوي از سراسر جهان به طرف دادگاه کیفري دولت

المللی سرازیر شوند؛ زیرا این دادگاه با چند قاضی و محدودیت منابع مالی و زیربنایی  بین
 دعاوي مربوط به جرایم به نظر رسید که تعدادي از. تواند، از عهده دعاوي گوناگون برآیدنمی
هاي داخلی واگذار شود، تا صالحیت خود را برمبناي علقۀ سرزمینی یا المللی به دادگاه بین

هاي داخلی ابزار تابعیتی و یا براساس صالحیت جهانی اعمال کنند، از طرف دیگر، دادگاه
ختیار ي مورد لزوم براي دستگیري و توقیف متهم در اتري براي جمع آوري ادلهبیش
  .50دارند

  ها قصد احترام به حاکمیت دولت-2-3-4
کرد که صالحیت دیوان، در طول صالحیت ها؛ نیز اقتضا میاصل احترام به حاکمیت دولت

  .محاکم داخلی قرار گیرد

  المللی  مستندات اصل تکمیلی بودن دیوان کیفري بین-4-4
مللی براي روندا و یوگسالوي، ال هاي کیفري بینالمللی، برخالف دیوان دیوان کیفري بین

المللی نقش ثانوي دارد،  کند؛ یعنی دیوان کیفري بینبراساس صالحیت تکمیلی فعالیت می
هاي داخلی در اعمال صالحیت از اولویت برخوردارند، و دیوان، فقط در شرایط و دادگاه

ت تکمیلی صالحی. خاص، حق دارد که عهده دار پرونده شده، و صالحیت خود را اعمال کند
، 17 ماده 1به موجب بند.  آمده است19، و 18، 17، 1 مقدمه، و در مواد 10دیوان در بند 

المللی از اعمال صالحیت برجرمی که دادگاه داخلی نسبت به آن احراز  دادگاه کیفري بین
  :صالحیت کرده، به دالیل زیر ممنوع شده است

                                                 
 .27و26، چاپ اول، ص1384انتشارات جنگل،:دکتر شریعت باقري، محمد جواد، حقوق کیفري بین المللی، ناشر .49
 .437چاپ اول، ص ،1387انتشارات جنگل،:دیگران، ناشر حسین پیران، و:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .50
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  .طبق حقوق داخلی دولت واجد صالحیت است) الف
ها به حق قضیه، تحت تحقیق یا رسیدگی مسؤولین آن دولت است، یا این که آن) ب

  .اند که فرد متهم را محاکمه کنندتصمیم گرفته
  .المللی باشد زم اقدام دادگاه بیناي خطیر نیست که مستلجرم به اندازه) ج
اً براي همان تواند، فردي را که قبالً محکوم یا تبرئه شده، مجددالمللی نمی دادگاه بین) د

پس در صورتی که محاکم داخلی قادر به ایفاي وظایف خود . 51جرم تعقیب و محاکمه کند
المللی داراي صالحیت ذاتی براي جایگزینی محاکم  نباشد، یا عمداً قصور کند، دادگاه بین

، و دیوان حق خواهد داشت که علی رغم جریان رسیدگی یا صدور قرار منع 52داخلی است
تی اتمام محاکمه و دادرسی، موضوع را قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی پیگرد یا ح

  .53نماید

  الملل کیفري  موارد اعمال صالحیت دادگاه بین-5-4
تواند، در موارد زیر، اعمال صالحیت کند، و برصالحیت المللی می دادگاه کیفري بین

دگی در محاکم داخلی کیفري داخلی پیشی بگیرد، حتا اگر پروندة آن جرم در حال رسی
  :باشد
 دولت نتواند، یا مایل نباشد، به طور واقعی تحقیق یا محاکمه درستی انجام دهد، یا - 1

تصمیم در مورد عدم محاکمه فرد متهم از عدم تمایل یا عدم توانایی دولت براي محاکمه 
 .واقعی آن شخص نشأت بگیرد

بنابراین، نظام . یوان برخوردار باشد قضیه از اهمیت الزم براي توجیه اعمال صالحیت د- 2
دهد که آن دادگاه باید المللی، از بعد جهانی نشان می صالحیت تکمیلی دیوان کیفري بین

ها در شرایطی هاي داخلی احاله کند؛ مگر زمانی که این دادگاهعموماً دعوا را به دادگاه
 اهمیتی برخوردار است که نیستند که محاکمه مناسب و عادالنه انجام دهند، و یا دعوا از

  .54کندالمللی را توجیه می مداخله دادگاه بین

                                                 
  .438چاپ اول، ص ،1387انتشارات جنگل،:دیگران، ناشر حسین پیران، و:کیفري بین المللی، مترجمانآنتونیو کسسه، حقوق  .51
 .439، صهمان .52
 .68، چاپ اول، ص1384انتشارات جنگل،:دکتر شریعت باقري، محمد جواد، حقوق کیفري بین المللی،ناشر. 53
چاپ اول،  ،1387انتشارات جنگل،:دیگران، ناشر حسین پیران، و:کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمانآنتونیو .54
 .439و438ص
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   اصل حمایتی یا صالحیت واقعی-5
- اصل حمایتی؛ نیز بیانگر صالحیت کیفري یک دولت است که با توجه به این اصل می

  .تواند، در خارج از مرزهاي خود، اعمال حاکمیت کند

   تعریف اصل حمایتی-1-5
شود، دولتی که از تی که گاهی از آن به صالحیت واقعی؛ نیز تعبیر میبر اساس اصل حمای

جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهاي خود، از هرحیث متضرر شود، اعم از ضرر مادي یا 
تواند مجرم را در معنوي؛ مثالً به حاکمیت و حیثیت آن دولت خدشه وارد شده باشد، می

 مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور و یا یک .هاي خود تحت تعقیب قرار دهددادگاه
ها ي یک کشور براي رسیدگی به پس، مطابق این اصل، صالحیت دادگاه. فرد خارجی باشد

گردد، نه بر این اساس که جرم در ي آن تعیین میجرم، بر اساس منافع خدشه دار شده
  .55کدام کشور و توسط تبعۀ چه کشوري ارتکاب یافته است

  ي اصل حمایتی مبنا-2-5
اصل حمایتی بودن صالحیت، ابزاري است که به وسیلۀ آن، دولت منافع و امنیت خود را از 

کند، به ویژه در مواردي که عمل اعمال ارتکابی در خارج از کشور حمایت و حفاظت می
این اصل در معناي . صورت یافته، تبعات ناچیزي براي دولت محل وقوع جرم داشته باشد

اصل حمایتی . گیردز اصل سرزمینی بودن یا اصل تابعیت مورد استفاده قرار میتر امضیق
بودن صالحیت، معموالً مبناي فرعی براي تعیین صالحیت دولت بر اعمال افراد نگریسته 

  .56شود، و در اعتبار و مقبولیت همسنگ اصول سرزمینی بودن و یا تابعیت نیستمی

   موارد استفاده اصل حمایتی-3-5
رود که عمل افراد، در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اصل، در مواردي به کار میاین 

روي داده باشد، و دولت مورد نظر را متضرر ساخته، و یا جرمی علیه حاکمیت آن بوده است؛ 
هاي براندازي، خیانت، جرم علیه منافع اقتصادي و امنیتی و جعل پول و اسناد را مثالً فعالیت

پیگرد و رسیدگی قضایی در خصوص چنین . 57وارد استفادة اصل حمایتی نام بردتوان از ممی
                                                 

دکتر خالقی، علی، . 74و73، چاپ اول، ص1383دکترصادقی، حسین میرمحمد، دادگاه کیفري بین المللی، نشر دادگستر. 55
 .44، چاپ اول، ص1388هاي حقوقی شهردانش، مؤسسه مطالعات و پژوهش:جستارهایی از حقوق جزاي بین الملل، ناشر

  .152،چاپ اول، ص1375کتابخانه گنج دانش،:دکتر بهمن آقائی، ناشر:بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه-رابرت بلدسو .56
 .153همان، ص.57
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جرایمی که در خارج از سرزمین کشور اعمال کننده صالحیت واقع گردیده، مورد انتقاد 
اند که چنین صالحیتی برون مرزي به باشد، هرچند برخی ادعا کردهبسیاري از کشورها می

  .58 قرار گرفته استالمللی تدریج مورد قبول حقوق بین

   مستندات اصل حمایتی-4-5
قوانین کشورهاي فرانسه، آلمان و آمریکا، صالحیت محاکم این کشورها را براي رسیدگی 

-به جرایمی که در خارج ارتکاب یافته؛ ولی موجب ورود خدشه به منافع این کشورها می
در  .59اندرسمیت شناختهشوند؛ مثالً جرم علیه امنیت یا علیه نظام پولی کشور باشد، به 

 ماده 2قانون جزاي افغانستان؛ نیز اصل حمایتی مورد پذیرش قرار گرفته است، و در بند
  :داردپانزدهم این قانون چنین مقرر می

  :احکام این قانون براشخاص آتی؛ نیز قابل تطبیق است«
1 - ....   
  : شخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد- 2
   جنایت علیه امنیت خارجی یا داخلی دولت افغانستان؛- 1
   این قانون؛303 و 302 جنایت جعل مندرج مواد- 2
 این قانون یا ادخال اشیاء جعل یا تزویر شده مذکور به 310جنایت تزویر مندرج ماده  - 1

  .»افغانستان

  فصل دوم
  الملل  اصول مربوط به حقوق افراد در جزاي بین

  :پردازیمشود، میکه مربوط به حمایت از حقوق افراد میدر این فصل به اصولی 

 اصل مسوولیت کیفري فردي  -1
   تعریف-1-1

هاي حقوق داخلی براصل الملل و نظام بنیان مسؤولیت کیفري در حقوق جزاي بین
توان از بابت فعلی که انجام به این معنا که هیچ کس را نمی. شخصی و فردي استوار است

ارتکاب آن به نحوي از انحاء شرکت نداشته است، و یا از بابت ترك فعلی که نداده، و یا در 
الملل براین  پس، اصل کلی در حقوق کیفري بین. قابل استناد به وي نیست، مسوول شناخت

                                                 
  .28، چاپ اول، ص1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین المللی، ناشر 58
 .73، چاپ اول، ص1383رمحمد، دادگاه کیفري بین المللی، نشر دادگستر دکترصادقی، حسین می59
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ها دخیل نبوده، هایی که وي شخصاً در آناست که هیچ کس نباید از بابت اعمال یا فعالیت
  .60شرکت نداشته است، مسؤول شناخته شودها یا به نحوي دیگري در آن

  ولیت کیفري فرديو استنباط دو مفهوم مختلف از اصل مس-2-1 
  :کنداین صل در واقع، دو مفهوم مختلف را بیان می

دلیل منطقی این فرض این . کس مسوول تخلفات کیفري اشخاص ثالث نیست هیچ) اول
به عبارت دیگر، یک . ل نیستاست که در حقوق کیفري نوین مسوولیت جمعی قابل قبو

توان مسؤول افعال یکی از اعضاي آن جمعیت ملی یا قومی یا نژادي یا مذهبی را نمی
چینن، هیچ یک از  هم. جمعیت دانست که در سمت شخصی خود، مرتکب تخلفی شده است

توان از بابت اعمال خالف قانون رهبران یا سایر اعضاي آن اعضاي یک جمعیت را نمی
  .مسوول دانست؛ مگر این که خود مشارکت کرده باشدجمعیت 

گردد که به نحوي از انحاء، بابت نقض شخص فقط زمانی داراي مسوولیت کیفري می) دوم
به عبارت دیگر، وي صرفاً زمانی پاسخگو خواهد بود که . قواعد کیفري قابل مؤاخذه باشد

رکت آگاهانۀ او در عمل خالف صراحتاً یا تلویحاً ذهنیتی از خود، بروز دهد که متضمن ش
باشد، یا این که متضمن ترك فعل مسامحه آمیز و قابل مؤاخذة او در ممانعت یا مجازات 

  .ارتکاب جرایم توسط زیردستان وي باشد
توان از بابت افعال یا ترك افعال نتیجۀ منطقی مفهوم اول این است که هیچ کس را نمی

باشد، مؤاخذه نمود؛ مگر این که خود وي را میها را داهایی که وي عضویت آنسازمان
 اساسنامه دیوان 10 و9شخصاً از بابت فعل یا ترك فعل یا رفتار خاص مسوول باشد؛ اما مواد 

در «: گوید می9 ماده 1المللی نظامی نورنبرگ استثنایی براین اصل است؛ زیرا بند بین
وان مجاز است، حکم نماید که آن باشند، دیمحاکمه افرادي که عضو جمعیت یا سازمانی می

  .61»باشدجمعیت یا سازمان؛ نیز جنایتکار می
کند، در مواردي که دیوان، جمعیت یا سازمانی را جنایتکار اعالم می: گوید می10در ماده 

مقامات ذي صالح داخلی دول طرف اساسنامه مجاز خواهند بود که اعضاي آن را به دلیل 
در . هاي قواي اشغالی محاکمه نمایند یا نظامی و یا دادگاههاي عاديعضویت، در دادگاه

چنان موردي، ماهیت جنایتکارانه آن جمعیت یا آن سازمان مفروض بوده، و نیازي به اثبات 

                                                 
  .162،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .60
  .163،چاپ اول، ص1387جنگل،انتشارات :حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .61
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بنابراین، قطع نظر از این که عضویت داوطلبانه بوده، یا خیر، صرف عضویت در یک . »ندارد
  .شودسازمان جنایتکار، جرم محسوب می

   مستندات مسوولیت کیفري فردي-3-1
المللی کیفري، دیوان درقبال جنایات اشخاص   اساسنامه دیوان بین25 ماده 1مطابق بند

ها و چه ها، نهادحقیقی صالحیت دارد؛ اما رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولت
ه یکی  همین ماده، کسی ک2سایر اشخاص حقوقی در صالحیت دیوان نیست، و بر اساس بند

شود، به طور فردي مسؤول و مستحق از جرایم مشمول صالحیت دیوان را مرتکب می
-کس را نمی المللی کیفري، هیچ  اساسنامه دیوان بین30مجازات خواهدبود، و مطابق ماده 

ها در صالحیت دیوان است، مجازات کرد؛ توان به اتهام یکی از جنایاتی که رسیدگی به آن
  . ي جرم همراه با قصد و علم محقق شده باشدمگر آن که عنصر ماد

   موارد سلب مسوولیت کیفري فردي-4-1
المللی در فصل سوم که تحت عنوان اصول عمومی حقوق  اساسنامه دیوان کیفري بین

هاي سلب مسوولیت کیفري اشاره کیفري است، به مبناي مسوولیت کیفري فردي و زمینه
اند،  سال سن داشته18ن ارتکاب جرم کمتر از کند که نسبت به اشخاصی که در زمامی

صالحیت نخواهند داشت، و رسیدگی به جرم اشخاص مذکور در صالحیت محاکم ملّی است؛ 
اما غیر از این محدودیت، مقرّرات اساسنامه نسبت به همه اشخاص بدون توجه به سمت 

 اساسنامه 33 و 32 و 31مطابق مواد . رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی قابل اجرا است
برند، یا در حالتی از مستی المللی کیفري، اشخاصی که از بیماري روانی رنج می دیوان بین

باشد که توانایی براي تشخیص غیر مجاز بودن رفتار خود را نداشته باشد، یا در مقام دفاع 
کم قانون عمل فوق و یا بر اساس ح مشروع عملی را مرتکب شده باشد، یا مرتکب از اوامر ما

  .را مرتکب شده باشد، در همۀ این گونه موارد، شخص مسوولیت کیفري نخواهد داشت
قانون جزاي افغانستان؛ نیز در مواد متعددي به سلب مسؤولیت کیفري اشاره نموده است؛ 

ماده هفتاد مثالً اطفال را از مسؤولیت کیفري ناشی از ارتکاب جرم مبري دانسته است، و در 
طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد، دعواي جزایی «: داردنین مقرر میو دوم چ

 اطفال در صورت ارتکاب جرم به کانون هاي ،مطابق این قانون. »تواندعلیه او اقامه شده نمی
  :دارددر ماده هفتاد و ششم این گونه مقرر می. شوداصالح و تربیت فرستاده می



  

 

48  
 

له
سنب

  
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

91  

یتی گردد که جزاي آن اعدام یا حبس دوام باشد محکمه  هر گاه صغیر مرتکب جنا-1«
تواند به حجز او در دارالتأدیب یا مؤسسات خیریه و یا مدارس اصالحی حکم نماید،  می

  . تر نباشدمشروط بر این که مدت حجز او از پنج سال بیش
تر و از  اگر جزاي پیش بینی شده جنایت حبس طویل باشد مدت حجز از یکسال کم- 2
 جنون در ارتکاب جرم را رافع هفتم در ماده شصت و .تواندنمیتر بوده ار سال بیشچه

  :داردمسؤولیت کیفري شخص مجنون به شمار آورده، و این گونه مقرر می
 شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراك و شعور             -1 

  .رددگباشد، مسوولیت جزایی نداشته مجازات نمی
 اگر شخص حین ارتکاب جرم جنایت و جنحه مبتال به نقصان ادراك و شعور باشد، - 2

 احکام متعلق به احوال مخففه مندرج این قانون را در مورد او ،محکمه او را معذور شناخته
  .نمایدرعایت می

  .»شوداین ماده جرم شمرده نمی) 2(ـ قباحت اشخاص مندرج فقره 3
اي افغانستان اگر کسی از روي اجبار و اکراه مواد مست کننده را  قانون جز68طبق مادة 

        :مصرف کند و فاقد اراده گردد، و در چنین حالتی مرتکب جرم شود، مجازات نخواهدشد
 شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مسکره یا مخدره ادراك و شعور ـ 1

آن جبراً یا بدون علم مرتکب صورت گرفته خود را از دست بدهد؛ در حالی که استعمال 
  .گرددباشد مجازات نمی

 طبق ،ـ هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادارك و شعور خود را کامالً از دست نداده باشد2
  .گردداین قانون مجازات می) 67(ماده  ) 2(حکم مندرجه فقره 

آید کـه شـخص   ود میبنابراین مطابق قانون جزاي افغانستان، مسؤولیت جزائی وقتی به وج    
  .  با اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك، عمل جرمی را مرتکب شود

  ها اصل قانونی بودن جرایم و مجازت-2
ترین اصولی است که مربوط به حقوق افراد ها، از مهماصل قانونی بودن جرایم و مجازت

ن جرم تلقی شده، و براي شود، و در پرتو این اصول، هیچ عملی جرم نیست؛ مگر در قانومی
  .گرفته باشد آن، مجازات در نظر

   اصل قانونی بودن جرایم-1-2
  :شوددر اصل قانونی جرایم، مباحث ذیل مطرح می
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   تعریف-1-2- 1
اصل قانونی بودن جرایم، به این معنا است که جرم بودن یک عمل، بستگی به این دارد که 

دهد، مجاز است؛ مگر لی که شخص انجام میپس هر عم. 62قانون، آن عمل را جرم بشناسد
  .این که قانون آن را ممنوع اعالم کرده باشد

   مستندات -2-1-2
- المللی مقرر می  اساسنامه دیوان کیفري بین22 ماده1طبق اصل قانونی بودن جرایم، بند

کس به موجب این اساسنامه، مسوولیت کیفري نخواهد داشت؛ مگر این که  دارد که هیچ
در . هاي مشمول صالحیت دیوان را تشکیل دهد در زمان وقوع، یکی از جنایتعمل وي

دارد که دیوان باید تعریف جرم را به طور مضیق، تفسیر کند، و  همین ماده مقرر می2بند
در صورت ابهام، تعریف جرم به نفع شخصی . تواند با توسل به قیاس، تفسیر موسع نمایدنمی

پس به موجب . تحقیق، تعقیب و یا محکومیت واقع شده استشود که موضوع تفسیر می
اصل قانونی بودن جرایم، دیوان فقط صالح به رسیدگی به جرایمی است که در اساسنامه 

صالحیت . تعریف شده، و همچنین شرایط قابلیت پذیرش یک وضعیت خاص جمع باشد
ات علیه بشریت و دیوان، دست کم در آغاز محدود است، به جنایات کشتارجمعی، جنای

  .63جنایات جنگی
: داردمادة دوم  قانون جزاي افغانستان در بارة اصل قانونی بودن جرایم چنین مقرر می

  .»شود مگر به موجب قانونهیچ عملی جرم شمرده نمی«

   ذکر دو نکته براي درك اهمیت اصل قانونی بودن جرایم-3-1-2
هاي  نظامیم، ذکر این نکته الزم است که براي درك اهمیت و دامنۀ اصل قانونی بودن جرا

حقوقی داخلی معموالً حقوق کیفري خود را بر یکی از دو مبناي عدالت مطلق و یا قانونی 
  :نهندبودن مطلق بنا می

   دکترین عدالت مطلق-1-3-1-2
منظور از دکترین عدالت مطلق این است که هدف نظام جزایی باید در درجه اول منع و 

فتاري باشد که براي جامعه مضر یا خطرناك است، فارع از این که رفتار در مجازات هر ر

                                                 
  .53، چاپ هفدهم، ص1386دکتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، .62
 .30، چاپ سوم، ص1386دکتر اردبیلی،محمدعلی، حقوق بین المللی کیفري، نشرمیزان، بهار .63
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شده است، یا خیر؟ در این جا هدف اصلی، دفاع از زمان ارتکاب قانوناً جرم محسوب می
جامعه در برابر هرگونه رفتار ناهنجاري است که ممکن است ایجاد صدمه نماید، یا نظام 

ازد؛ لذا، از نظر دکترین عدالت مطلق، جامعه بر فرد اجتماعی یا حقوقی را به خطر بیند
یا حقوق ) 1958-1918(اولویت دارد، شکل افراطی این دکترین در نظام حقوقی شوروي 

استاد فلسفه حقوق » رادبروخ«. 64شداعمال می) 1945- 1933(کیفري آلمان نازي 
، غیر قابل قبول عقیده داشت که هرگاه تعارض بین قانون موضوعه و عدالت) 1946(آلمان

باشد، حقوق مثبته باید ضد عدالت تلقی شده و در نتیجه، عدالت بر قانون موضوعه غلبه 
  .65کند

   دکترین قانونی بودن مطلق-2-3-1-2
گذارد که شخص فقط زمانی ممکن است، دکترین قانونی بودن مطلق، فرض را بر این می

ان ارتکاب یک فعل خاص، آن واجد مسوولیت کیفري و مستحق مجازات باشد که در زم
فرانتز فون «به قول حقوقدان آلمانی، . فعل، تحت قانون حاکم، تخلّف کیفري محسوب شود

ها، سد و خاکریز رعیت در برابر  دو اصل قانونی بودن جرایم و قانونی بودن مجازات» لیست
در . کندیاین اصل فرد را در برابر قدرت بیرحم اکثریت حمایت م. قدرت مطلقۀ دولت است

تر کشورهاي حقوق مدون، دکترین قانونی بودن مطلق را به عنوان یک اصل حال حاضر بیش
  .66فرا گیر قبول دارند

  الملل  پیشینه اصل قانونی بودن مطلق در حقوق جزاي بین-4-1-2
هاي دو دیوان  اصل قانونی بودن مطلق براي اولین بار، البته به طور ضمنی، در اساسنامه

المللی موقت براي یوگسالوي و رواندا، و سپس به طور صریح در اساسنامه دیوان  نکیفري بی
توان گفت که امروزه، این اصل در در نتیجه می.  وضع شد22المللی در ماده  کیفري بین

  .67گرددالمللی رعایت می تمامی سطوح بین

   علل تغییر دکترین عدالت مطلق به دکترین قانونی بودن مطلق-5-1-2
از جنگ جهانی دوم دکترین قانونی بودن مطلق به تدریج جایگزین دکترین عدالت پس 

  :عوامل این تغییر عبارتند از. ماهوي شد
                                                 

 .167،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،: پیران، و دیگران، ناشرحسین:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان .64
  .169همان، ص 65
 .169،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان. 66
 .174همان، ص.67
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ها منعقد و تصویب شد که این معاهدات مهمی در زمینۀ حقوق بشر توسط دولت) الف
. 68 دادندهاي داخلی را مورد تأکید قرارمعاهدات اعمال اصل قانونی بودن جرم توسط دادگاه

هاي سوم و چهارم ژنو در خصوص اصل مزبور در معاهدات بسیار مهمی؛ چون کنوانسیون
المللی  هاي کیفري بینبدیهی است دادرسی. اسراي جنگی و وضعیت غیر نظامیان آمده است

توانست از قدرت فوق العاده و نفوذ موسع این معاهدات در امان بماند؛ لذا این تحوالت نمی
المللی؛ نیز اصل قانونی بودن  هاي کیفري بینذیرش این مفهوم شد که در رسیدگیمنجر به پ

  .جرم به عنوان بخش اساسی مجموعۀ حقوق بشر افراد، مراعات گردد
این عمل هم از . المللی به تدریج بسیار گسترده، و وسیع شد دامنۀ قوانین کیفري بین) ب

-المللی سرایت می رفتار افراد در صحنه بینالمللی که مفهوم جرم را به  طریق معاهدات بین
 ژنو، کنوانسیون 1949هاي   در خصوص نسل کشی، کنوانسیون1948داد؛ مانند کنوانسیون 

ي هاي مختلف در خصوص تروریسم، و هم از طریق توسعه منع شکنجه و کنوانسیون1984
ین عناصر جرم، به ویژه رویه قضایی در اصالح و تعی. روز افزون رویه قضایی، ممکن شد

  . 69الملل نقش مهمی داشته است شروط رافع مسوولیت و سایر اجزاي مهم حقوق کیفري بین

   استنباط چهار مفهوم از دکترین قانونی بودن مطلق-6-1-2
  دکترین قانونی بودن مطلق، معموالً در کشورهاي حقوق مدون، چهار مفهوم را بیان 

  :کندمی
 .شود، نه براساس قواعد عرفی مصوب پارلمان وضع می تخلفات جزایی فقط با قانون- 1
 تقنین کیفري باید از اصل مشخص بودن تبعیت کند، به نحوي که قواعدي که رفتار - 2

کند، باید تا حد ممکن مشخص و بی ابهام باشد، تا رهنمود ها را جرم محسوب میانسان
 .مردم در رفتار شان گردد

ی داشته باشد، به این معنا که هیچ شخصی نباید براي  قواعد جزایی نباید اثر قهقرای- 3
عملی که در زمان انجام آن جرم نبوده، مجازات شود؛ لذا مجازات به استناد قانونی که بعد از 

 .انجام عمل تصویب شده، ممکن نیست
  .70 در اعمال قواعد کیفري، قیاس ممنوع است- 4

                                                 
  .173همان، ص.68
 .174همان، ص 69
 .170و169،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:للی، مترجمانآنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین الم.70
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  ها  اصل قانونی بودن مجازات-2-2
  :شودی بودن مجازات، موضوعات ذیل مطرح میدر بحث اصل قانون

   تعریف-1-2-2
توان به مجازاتی که در قانون بینی کند، و هیچ مجرم را نمی ها را پیشقانون باید مجازات

  .71پیش بینی نشده است، محکوم نمود

  ها مبناي اصل قانونی بودن مجازات-2-2-2
اعمال یکسان : ، تا این که اوالًاي براي مجازات هرجرم وضع نمایدقانون باید محدوده

-مخاطبین قانون از مجازات: ثانیاً. هاي یک دولت تضمین گرددقوانین کیفري توسط دادگاه
  . 72هاي احتمالی براي هرگونه تخلف از مقررات جزایی، آگاه و مطلع باشند

  المللی  میزان مجازات در حقوق کیفري بین-3-2-2
علت . اندها به توافق نرسیدهدر خصوص میزان مجازاتها الملل، هنوز دولت در سطح بین

این امر، اختالف نظر بر سر شدت جرایم مختلف و جدي بودن گناه براي تخلفات کیفري 
نتیجۀ این وضعیت این بوده که محاکم در . باشدها میمتنوع و در نتیجه شدت مجازات

اند، از ه و محکوم شدهالمللی گردیده، محاکم مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بین
المللی  هاي بینالبته اساسنامه بعضی از دیوان. اختیارات مناسبی برخوردار خواهند بود

 24 ماده 1اند؛ مثالً بندهایی براي صالحدید قضات در امر مجازات وضع کردهمحدودي
ت محدود کند که اوالً مجازابینی می المللی براي یوگسالوي پیش اساسنامه دیوان کیفري بین

-به حبس است، و ثانیاً در تعیین طول مدت زندان، شعب بدوي باید عملکرد عمومی دادگاه
  .73هاي یوگسالوي در خصوص حبس را مد نظر داشته باشند

  ها مستندات اصل قانونی بودن مجازات-4-2-2
شخصی که توسط دیوان «: دارد مقرر می23المللی، در ماده  اساسنامه دیوان کیفري بین

  .»شود، فقط مطابق با این اساسنامه مجازات خواهد شدحکوم میم

                                                 
  .53، چاپ هفدهم، ص1386دکترجعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،  71
  .190،چاپ اول، ص1387 جنگل،انتشارات:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.72
 .191،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان. 73
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-ها چنین مقرر میقانون جزاي افغانستان در مادة سوم راجع به اصل قانونی بودن مجازات
توان مجازات نمود؛ مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل هیچ کس را نمی:دارد

 .مورد اتهام نافذ گردیده باشد

   عدم شمول مرور زمان اصل-3
شود، اصل عدم الملل که مربوط به حقوق افراد می یکی دیگر از اصول حقوق جزاي بین

  :شوددر این اصل مباحث ذیل مطرح می. مرور زمان در حقوق کیفري است

   تعریف– 1-3
  :این اصل دو مصداق دارد

ذرد، بدون این که مرور زمان تعقیب و محاکمه، اگر مدتی از تاریخ ارتکاب جرم بگ) الف
  .مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد، پس از آن مدت، دیگر قابل تعقیب نیست

مرور زمان اجراي حکم و مجازات، اگر مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات گذشته باشد ) ب
. 74که در آن مدت حکم مذکور اجرا نشده باشد، در این صورت آن حکم اجرا نخواهد شد

ت است از این که مدت زمان معین از وقوع جرم، بگذرد، و در آن مدت، پس مرور زمان عبار
جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد، پس از گذشت آن مدت، دیگر قابل تعقیب و 
محاکمه نخواهد بود، و یا اگر یک حکم قطعی که در مورد یک جرم صادر شده باشد، بعد از 

  .یستهاي معین اجرا نشود، دیگر قابل اجرا ن سال

   مبناي پذیرش قاعده مرور زمان در حقوق داخلی کشورها2-3
  :تواند باشد مبناي قاعده مرور زمان در حقوق داخلی کشورها چند امر می

  شود، تا تهیه ادله بسیار مشکل گردد؛گذشت زمان موجب می) الف
 هاي زیادي که از آنبراي جامعه بهتر است که واقعه را فراموش کند؛ زیرا سال) ب

  .ها با مصیبت ناشی از جرم کنار آمده باشدگذشته، ممکن است، قربانیان و بستگان آن
در نتیجه ناتوانی مقامات مسؤول تعقیب جرم در یافتن ادله یا متهم، اثر بازدارنده ) ج

رود، و در نتیجه مفتوح بودن امکان محکومیت جرم کم می شود، و به تدریج از بین می
  .75نخواهد داشتمحاکمه دیگر مناسبتی 

                                                 
 .639، چاپ هفدهم، ص1386دکترجعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،  74
 .399،چاپ اول،ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:ي بین المللی، مترجماننتونیو کسسه، حقوق کیفر.75
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   جایگاه مرورزمان در حقوق داخلی کشورها-3-3
گذاري کشورهاي اروپایی، جایگاه وسیعی به مرور زمان اختصاص  هاي قانون اغلب نظام

 قانون آیین دادرسی 7 در این کشور، طبق ماده  اند؛ از آن جمله کشور فرانسه است؛داده
-تکاب، جرم مشمول مرور زمان می سال از ار10کیفري، حق تعقیب جرم پس از گذشت 

 20 قانون کیفري این کشور، مجازات بعد از گذشت 132شود؛ در حالی که بر اساس ماده
 آمریکایی -در عوض، حقوق انگلیسی . 76سال از صدور حکم قطعی قابل اعمال نخواهد بود

دیگر هاي نقش چنین نهادي، در نظام. ارزش یک قاعدة عمومی براي مرور زمان قایل نیست
شود که مرور زمان از این مالحظات، چنین نتیجه گرفته می. حقوقی؛ نیز کاهش یافته است

نخستین انتقاداتی که به مرور زمان وارد شده . رودیک تأسیس حقوق طبیعی به شمار نمی
گرایان، شمول مرور زمان را در  سپس اثبات. 77متکی است» بنتام«و » بکاریا«است، به دالیل 

ان مادر زادي و بزهکاران به عادت رد کردند؛ اما در مورد جرایم بزهکاران اتّفاقی، مورد جانی
امروزه، بار دیگر، برخی از علماي حقوق به خصوص در فرانسه . شمول مرور زمان را پذیرفتند

دهد که تحقیقات؛ نیز، نشان می. 78برندمبارزه علیه شمول مرور زمان را به شدت به پیش می
اي از سوي جامعۀ جهانی نیست، و این نهاد، در ک نهاد حقوقی شناخته شدهمرور زمان، ی

  . 79برداند، در بحران به سر میکشورهایی که آن را پذیرفته

  الملل  جایگاه اصل مرور زمان در حقوق جزاي بین-4-3
تر برماهیت و اهمیت خاص جنایات الملل، نظریۀ حقوقی معاصر بیش در عرصۀ حقوق بین

گیرد که وقتی کند، و از این موضوع نتیجه میو جنایات علیه بشریت، پافشاري میجنگی 
الملل و اصول کلّی حقوق کیفري که ملل متمدن  پاي اعمال خالف حقوق طبیعی، عرف بین

تواند، هیچ گونه نقشی در این میان بازي اند، در میان باشد، مرور زمان نمیآن را شناخته
مدافعانی دارد که عدم شمول مرور زمان نسبت به این جنایات، شکلی از این عقیده؛ نیز . کند

به نظر برخی نویسندگان، قاعدة مرور . آیدالمللی حقوق بشر به شمار می اشکال حمایت بین
زمان باید، پیش از آن که حقی را براي اشخاص به وجود آورد، ابزاري در خدمت سیاست 

                                                 
 .399همان،ص .76
 .184، چاپ سوم، ص1386دکتر اردبیلی،محمدعلی، حقوق بین المللی کیفري، نشرمیزان، بهار.77
 .185همان، ص.78
 .184همان، ص 79
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ي کهن قاعدة مرور زمان، به خصوص نظریۀ فراموشی، جنایی تلقّی شود؛ اما در بارة مبنا
  . 80داننداغلب نویسندگان، این مبنا را در خصوص جنایات علیه بشریت منتفی می

  الملل  مستندات اصل مرور زمان در حقوق جزاي بین-3- 5
المللی در زمینۀ قاعده مرور زمان،  الملل، تاکنون چند معاهده بین در حقوق جزاي بین

 ژانویۀ 25 سازمان ملل متحد، و قرار داد 1968 نوامبر 26ده است؛ مثالً قرار داد منعقد ش
 شوراي اروپا، صریحاً عدم شمول مرور زمان را نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه 1974

المللی به دلیل نبودن ابزار کافی  ها در نظام بیندارند؛ اما شعاع عمل آنبشریت اعالم می
الملل   اساسنامه دیوان بین29ماده . 81ن جنایات از نظر حقوقی محدود استبراي مجازات ای

کند که جنایات هاي عدم اعمال مقررات مرور زمان، پیش بینی می«کیفري تحت عنوان
  .داخل در صالحیت دیوان، مشمول هیچ یک از مقررات مرور زمان نخواهد بود

   اصل عدم عطف به ماسبق شدن-4
رود، اصل عدم  در حقوق جزا، براي دفاع از حقوق افراد به کار مییکی دیگر از اصولی که

این اصل، هم در حقوق جزاي داخلی مورد .  شدن قوانین کیفري استعطف به ماسبق
در ذیل به مباحث این اصل . الملل شناسایی واقع شده است، و هم در حقوق جزاي بین

  :شودپرداخته می

   تعریف-1-4
زمان محدود است، به تاریخ وضع و انتشار، و نفوذي نسبت به قلمرو یک قانون از نظر 

. هاي ماقبل انتشار ندارد؛ مگر این که به طور استثنا آن هم با تصریح قانون صورت گیردزمان
پس در خصوص قلمرو زمانی یک . 82این معنا را اصل عدم عطف قانون به گذشته گویند

، تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب قانون، این نکته حایز اهمیت است که آن قانون
االجرا شدن قانون، ارتکاب یافته  یافته، صالح براي رسیدگی است که این جرایم، پس از الزم

  .باشند
  

                                                 
 .184، چاپ سوم، ص1386رمیزان، بهاردکتر اردبیلی،محمدعلی، حقوق بین المللی کیفري، نش. 80
 .186 همان، ص81
 .52و453،چاپ هفذهم، ص1386دکتر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق،تهران، کتابخانه گنج دانش،  82
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   منشا و خاستگاه اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفري-2-4
نباید ناظر نتیجه منطقی و ضروري دکترین قانونی بودن مطلق این است که قواعد کیفري 

در غیر این . برافعال یا رفتارهایی باشد که پیش از تصویب آن قواعد به وقوع پیوسته است
صورت، قوه مجریه یا دادگستري قادر خواهند بود که اشخاص را خودسرانه از بابت اعمالی 
که در زمان وقوع، کامالً قانونی بوده است، مجازات نماید؛ اما، نتیجه غیر قابل اجتناب 

کترین عدالت مطلق این است که به منظور دفاع از جامعه علیه اشکال جدید و غیرمنتظرة د
توان رفتارهایی را که در زمان وقوع، قانونی بوده است، مورد تعقیب کیفري و جرم، می

سؤال این . شوداین دو طرز برخورد با قضیه به نتایج متناقضی منجر می. مجازات قرار داد
 لندن دو 1945الملل کدام یک از این دو را برگزیده است؟ موافقتنامه  است که حقوق بین

دیوان . بینی کرد؛ یعنی جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت طبقۀ جدید از جرایم را پیش
کرد که حاوي المللی نظامی نورنبرگ برمبناي مقررات منشور لندن انجام وظیفه می بین

دیوان . کرد الحق را اعمال می83ین راستا دیوان قوانیندر ا. هردو طبقه از جرایم فوق بود
براي اعمال مقررات منشور در خصوص جرایم علیه صلح دو دلیل ارایه داد؛ اما در خصوص 

  .عطف به ماسبق کردن مقررات مربوط به جرایم علیه بشریت هیچ گونه توضیحی نداد
الملل  ثابه تبیین حقوق بیندیوان اظهار داشت که منشور در زمان تصویب به م: دلیل اول

الملل نقش داشت؛ در حالی که در خصوص  جاري بود، و در آن حد، خود در ایجاد حقوق بین
هاي دیوان در واقع استدالل. جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت این مطلب صحیح نبود

لمللی ا  تهاجم، جرم بین1939المللی نظامی براي اثبات این نکته که حتا در سال بین
  .کننده نیست شد، چندان قانعمحسوب می
دیوان در رابطه با جرایم علیه صلح، این بود که اصل قانونی بودن جرم، : دلیل دوم

  .84را محدود نمی کند؛ بلکه یک اصل عمومی عادالنه است» حاکمیت«

  الملل  مستندات اصل عدم عطف به ماسبق در حقوق جزاي بین-3-4
الملل؛ نیز باید مشمول  هاي حقوق کیفري بینشد که دادرسیبه تدریج عقیده بر این 

هاي دیوان این شرط تلویحاً در اساسنامه. ممنوعیت اعمال قهقرایی قوانین جزایی گردد
 اساسنامه 11بر اساس بند اول ماده . المللی براي یوگسالوي و رواند گنجانده شد کیفري بین

                                                 
 .177،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان 83
 .178همان، ص.84
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االجرا  ت به جرایمی صالحیت دارد که بعد از الزمالمللی، دیوان تنها نسب دادگاه کیفري بین
دارد که اگر دولتی پس بند دوم همین ماده مقرر می. شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد

تواند صالحیت خود را فقط نسبت از الزم االجرا شدن این اساسنامه عضو آن شود، دیوان، می
 شدن اساسنامه براي آن دولت، ارتکاب یافته االجرا هایی اعمال کند که پس از الزمبه جنایت

المللی تحت عنوان اصل عدم عطف به   اساسنامه دیوان کیفري بین24 ماده 1بند. باشند
بینی کرده که هیچ کس به موجب این اساسنامه براي رفتاري که قبل از الزم  ماسبق پیش

 همین ماده 2 بنداالجراشدن آن مرتکب شده است، از نظر کیفري مسوول نخواهد بود، و
استثناي این قاعده را موقعی دانسته است که در صورت تغییر قانون قابل اعمال قبل از 
صدور حکم نهایی در خصوص یک مورد خاص، قانون مساعدتر، به حال شخص مورد تحقیق، 

سبق نشدن قواعد کیفري  بنابر این، اصل عطف به ما. تعقیب و یا محکومیت اجرا خواهد شد
در نتیجه محاکم فقط مجاز به اعمال آن . الملل بنیان محکمی دارد ر حقوق بیناکنون د

باشند که در زمان ارتکاب جرم مورد ادعا، موجود بوده  دسته از قواعد ماهوي کیفري می
  85.است

قانون جزاي افغانستان، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفري را پذیرفته است، و 
  :ن مقرر می دارددر ماده بیست و یکم چنی

شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر  مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می-1«
  .این که قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدي که به نفع متهم باشد نافذ گردد

 اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که به موجب آن فعلی را که متهم به - 2
وم به جزاء گردیده قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف و آثار جزائی مرتب ارتکاب آن محک
  .»رودبرآن از بین می

   اصل برائت-5
ترین اصولی است که شخص متهم براي دفاع و حمایت از حقوق اصل برائت، یکی از مهم

حکمی امروزه، این اصل، در تمام قوانین جزایی از جایگاه مست. کندخود، به آن استناد می
  :مباحث قابل طرح در این اصل عبارتند از. برخوردار است

   تعریف-1-5
هر امري که توجه آن به شخص، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادي و یا ایجاد 
مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص، محل تردید باشد، باید شخص را از آن 

از . قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیستکلفت و زحمت مبرا نمود؛ زیرا بدون دلیل 
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اصل برائت در اصطالح فقهی عبارت است از گرایش . شوداین معنا به اصل برائت تعبیر می
به طرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد و تکلیف و آزادي اراده در موقع برخورد با شک در 

  .86تکلیف

   استناد-2-5
. اش به اثبات برسد  بی گناه است؛ مگر گناهدر اصل برائت، فرض بر این است که متهم

چنین دیوان   و هم21 ماده 3المللی براي یوگسالوي در بند اساسنامه دیوان کیفري بین
دادگاه .  این اصل را مورد تأکید قرار دادند20 ماده 3المللی براي رواندا در بند کیفري بین
هرکس بی گناه فرض «: یرفته است پذ66 ماده 1المللی؛ نیز این اصل را در بند کیفري بین

قانون . 87»خواهدشد؛ مگر آن که مجرمیت او طبق حقوق قابل اجرا، در دیوان ثابت شود
برائت الذمه «: دارد ماده چهارم راجع به اصل برائت چنین مقرر می1جزاي افغانستان در بند

لیه قرار متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم ع. حالت اصلی است
  .»شودگناه شناخته می نگرفته باشد، بی

   امور مستفاد از اصل برائت-3-5
  :اصل برائت مستلزم چند امر است

گناه  با فرد متهم به یک جرم باید در حین رسیدگی کیفري و غیر آن، به دیدة بی- 1
  .نگریست، تا جرم وي به اثبات برسد

تواند به رد ادعاي ستان است، و متهم می بار اثبات دلیل مجرمیت متهم به عهده داد- 2
  .گناهی خود را ثابت کندمطروحه از سوي دادستان قناعت کند؛ اما الزم نیست بی

 دادگاه براي تشخیص جرم اتهامی، باید براساس یک سري ضوابط اثباتی، متقاعد شود - 3
 اقناع که متهم مرتکب جرم شده است که در کشورهاي حقوق نوشته معموالً تحت عبارت

  .88شودشخصی قاضی بیان می

   اصل محاکمه عادالنه-6
الملل کیفري مورد توجه قرار  اصل محاکمۀ عادالنه، از اصولی است که در نظام حقوق بین

  .گرفته است، و در فقه جزایی اسالم؛ نیز جایگاه مهمی دارد

                                                 
 .107و49 ،چاپ هفدهم،ص1386دکترجعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،  86
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  الملل  اهمیت این اصل در حقوق بین-1-6
الملل  ، یک اصل پذیرفته شدة جهانی در حقوق بیناین که محاکمه باید عادالنه باشد

 کنوانسیون 26، و ماده 14 ماده 1است؛ زیرا، این اصل در معاهدات حقوق بشر؛ مثالً در بند
 منشور دیوان نظامی 16چنین این اصل در ماده  هم. حقوق سیاسی و مدنی آمده است

المللی براي یوگسالوي  فري بین اساسنامه دیوان کی21 ماده 2المللی نورنبرگ، و در بند بین
المللی تحت عنوان حقوق متهم ذکر شده   اساسنامه دیوان کیفري بین67و نیز در ماده 

  .89الملل در آمده است این اصل به صورت یک قاعده آمره در عرف حقوق بین. است

   مصادیق اصل محاکمه عادالنه -2-6
ایت این مصادیق، عنوان محاکمۀ این اصل در حقوق جزا، مصادیق زیادي دارد که از رع

  :شوددر ذیل به برخی از این مصادیق اشاره می. عادالنه محقق می شود

   اصل برابري اصحاب دعوا-1-2-6
  :در حقوق موضوعه دو تعبیر از برابري اصحاب دعوا وجود دارد

. متهم نباید در جریان رسیدگی نسبت به دادستان در وضعیت نامساعد قرار گیرد) الف
این تعبیر در رویه . دستان حق ندارد از همان حقوقی که متهم برخوردار است، منتفع گردددا

نتیجه این تعبیر . قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی و معاهدات حقوق بشر پذیرفته شده است
  :این است که

  . متهم حق دارد که جزئیات اتهام در کیفرخواست علیه خود را بداند- 1
 دیوان 67 ماده 2ادله دادستان علیه خود را بداند؛ چنان که طبق بند متهم حق دارد، - 2

المللی، دادستان مکلف است که در اولین فرصت مدارکی را که در اختیار دارد،  کیفري بین
  .به متهم ارایه کند

   متهم حق انتخاب وکیل را دارد، در صورت عدم تمکن مالی دیوان برایش وکیل - 3
  .گیردمی
  .عرفی شهود و استنطاق از شهود دادستان را دارد متهم حق م- 4
مبناي برابري طرفین، این است که محاکمه، یک نوع رقابت بین طرفین است، و لزوماً ) ب

اي در جریان رسیدگی، دو طرف باید از حقوق مساوي برخوردار باشند، و گرنه مبارزه عادالنه

                                                 
 .489 و 488همان، ص.89
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شود؛ ه نفع هر دو طرف وارد عمل میدر این تعبیر، انصاف ب. بین رقبا وجود نخواهد داشت
اصل برابري اصحاب . 90لذا دادستان؛ نیز حق دارد که در موقعیت نامساعدتري قرار نگیرد

دعوا در فقه؛ نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ مثالً صاحب جواهر در کتاب جواهرالکالم در 
ا در اسالم کردن برابري میان اصحاب دعو«: گویدبارة وظایف قاضی در حین قضاوت می

قاضی نباید چیزي را . ها واجب استها، سخن گفتن با آنها، نشستن ونگاه کردن به آن برآن
  .91»به یکی از دو طرف القا کند که به ضرر طرف دیگر تمام شود

   اصل علنی بودن محاکمه -2-2-6
 جز در موارد استثنایی، علنی بودن محاکمه؛ یک اصل عمومی در حقوق کیفري نوین

گیري از نقض حقوق متهم و در نتیجه  علنی بودن جلسات باعث دقت در محاکمه، جلو. است
 اساسنامه دادگاه 21 ماده 2 این ضرورت، در بند92.شودموجب عادالنه بودن دادرسی می

المللی براي رواند، و   دادگاه کیفري بین20 ماده2المللی براي یوگسالوي، و در بند کیفري بین
المللی به عنوان حق بنیادین متهم در نظر   دیوان کیفري بین67 ماده 1دچنین در بن هم

المللی کیفري، اگر الزم باشد   اساسنامه دیوان بین68 ماده 2گرفته شده است؛ اما مطابق بند
-که از حقوق مجنی علیه و شهود و یا یک متهم، حمایت شود، جلسات غیر علنی برگزار می

  .شود

  ان رسیدگی اصل سرعت در جری-3-2-6
یکی از لوازم محاکمه عادالنه این است که جریان رسیدگی، تا حد ممکن سریع باشد؛ زیرا 

گناهی گناهی متهم است، تا زمانی که محکوم شود؛ لذا بسیار منطقی است که بی فرض بر بی
این اصل، در معاهدات حقوق بشر و در . یا محکومیت وي به سرعت تشخیص داده شود

المللی گنجانده شده است، و در محاکمات کیفري  هاي کیفري بیندیوانهاي اساسنامه
هاي اي پیدا کرده است، و مبناي آن، این است که براي دادگاهالمللی جایگاه ویژه بین
المللی مشکل یا غیر مناسب است که متهم را به قید ضمانت آزاد کند، این ویژگی،  بین

  .93کندالمللی ایجاب می ضرورت سرعت محاکمه را در محاکمات بین

                                                 
 489،چاپ اول، ص 1387انتشارات جنگل،:ناشرحسین پیران، و دیگران، :آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.90

  .491 و490و
  .143-140-139، چاپ چهارم، ص1385محمد حسن النجفی، جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، تهران، دارالکتب االسالمیه،  91
 .492چاپ اول، ص ، 1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.92
 .492،چاپ اول، ص 1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان.93
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   اصل لزوم حضور متهم در محاکمه-4-2-6
ال است، تا این که هریک از  این الزام برگرفته از نظام ترافعی در محاکمات کشورهاي کامن

طرفین نزاع؛ یعنی دادستان و متهم ادله خود را جمع آوري کرده، و شهود طرف دیگر را 
هایی را به  در آن متهم حضور ندارد، سوء استفادهاي که محاکمه. مورد استنطاق قرار دهند

هایی که محاکمه غیابی مبناي نظام. 94ویژه در کشورهاي دیکتاتوري به همراه خواهد داشت
داند، این است که نباید اجازه داد، متهم با فرار از محاکمه مانع اجراي عدالت را مجاز می

المللی متهم باید در خالل محاکمه  ي بین اساسنامه دیوان کیفر63 ماده 1مطابق بند. 95شود
 همین ماده، اگر متهم با حضور در جلسه اقدام به اخالل 2بر اساس بند. حضور داشته باشد

  .تواند متهم را اخراج کنددرمحاکمه کند، شعبه بدوي می
المللی براي برگزاري یک محاکمه عادالنه اهمیت دارد؛ زیرا  حضور متهم در محاکمات بین

اش برساند، یا با وي در خصوص  هاي خود را به وکیلتواند خواستهدر صورت حضور میمتهم 
تواند در جهت اثبات حقانیت خود تهیه کند، یا از شهود دادستان استنطاق اي که میادله

تواند در دادگاه کند، و همچنین حضور متهم براي تصمیم دادگاه اهمیت دارد؛ زیرا وي می
گناهی  هرصورت رفتار و ظاهر او در تصمیم دادگاه به محکومیت یا بیاداي شهادت کند، به

وي تأثیر گذار است؛ اما در محاکمه غیابی ممکن این جهات رعایت نشود، و منجر به عدم 
  .96اجراي عدالت بشود

   اصل منع قیاس-7
حقوق امروزه، استفاده از قیاس، در حقوق جزا، جایگاهی ندارد؛ زیرا کاربرد قیاس مغایر با 

  :پردازیمدر ذیل به مباحثی پیرامون قیاس می. افراد شناخته شده است

  تعریف -1-7
قیاس عبارت است از اجراي یک قانون در موردي از موارد سکوت، از این جهت که بین آن 

این قدر مشترك را . مورد سکوت و بین مورد بیان قانون قدر مشترك مؤثري وجود دارد
المللی از کاربرد قیاس در اعمال  هاي بینهاي داخلی و هم دادگاه هم دادگاه97.جامع گویند

                                                 
 495همان، ص94.
 .496همان، ص95.
 .499همان، ص . 96
 .554،چاپ هفذهم، ص1386دکتر جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،  97
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نمایند، به این معنا که این مراجع، دامنه و مفهوم یک قاعده کیفري حقوق کیفري امتناع می
دهند، و به اصطالح به کمک قیاس را به موضوعی که قانوناً تنظیم نشده است، سرایت نمی

  .98کنندتقنین نمی

  نوعیت قیاس در حقوق داخلی مبناي مم-2-7
  :منع استعمال قیاس در قوانین کیفري، در حقوق داخلی دو مبنا دارد

 ضرورت حمایت از شهروندان و به ویژه جلوگیري از مجازات مردم از بابت اعمالی که - 1
  .شده استدر زمان وقوع، جرم محسوب نمی

  . 99باشدت خود سرانه می مبناي دیگر آن کاهش اختیار قوه قضائیه از صدور تصمیما- 2

  الملل  مبناي ممنوعیت قیاس درحقوق جزاي بین-3-7
باشد که الملل، ناشی از منع عمومی اعمال معاهدات با قیاس می منع قیاس در حقوق بین

طبق این اصل، مقررات بین دو دولت را . ها داردخود ریشه در اصل احترام به حاکمیت دولت
 دولت ثالث سرایت داد؛ اما مبناي ممنوعیت قیاس در حقوق توان به استناد قیاس بهنمی

ها الملل، عبارت است از ضرورت حمایت از فرد در برابر رفتارهاي خودسرانه دولت کیفري بین
  .100ها و دادگاه

   استناد-4-7
تعریف جرم باید به طور «: المللی  اساسنامه دیوان کیفري بین22 ماده2بر اساس بند

در صورت ابهام، تعریف جرم به نفع . نباید به وسیله قیاس، گسترش یابدمضیق تفسیر شود و 
بنابر . »شود که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت واقع شده استشخصی تفسیر می

این، در صورت وجود تعابیر متعارض از یک قاعده، تعبیري که نفع متهم در آن باشد، اولویت 
  .خواهد داشت

  
  
  

                                                 
  .185،چاپ اول، ص1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:نتونیو کسسه، حقوق کیفري بین المللی، مترجمان 98
 185همان، ص.99

 .186همان، ص.100
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  نتیجه
  :وق جزا دو نوع اصول و قواعد وجود داردامروزه، در حق

-این اصول، زمانی در حقوق جزا، مطرح می. ي صالحیت کیفرياصول تعیین کننده) الف
علیه، و یا زیان به  شود که جرم موضوع صالحیت از جهت محل وقوع، یا مرتکب، یا مجنی

  .کننده صالحیت مربوط شود منافع حیاتی، به دولت اعمال
این گونه قواعد، هم در حقوق جزاي داخلی مورد توجه . به حقوق افراداصول مربوط ) ب

هرچند اصول و قواعد حقوق جزاي بین الملل، نسبت . الملل است، و هم در حقوق جزاي بین
تري برخوردار است؛ اما اکنون در سطح به قواعد حقوق جزاي داخلی از ضمانت اجراي کم

هاي جدي صورت ت اجراي صحیح این قواعد، تالشبین الملل، براي ایجاد یک مکانیزم، جه
در . توان در تشکیل دیوان بین المللی کیفري مشاهده کرداي آن را میگیرد که نمونهمی

توان به ایجاد عدالت نسبی در سطح جهان مجموع با رعایت و اجراي درست این اصول می
  .وار بود امید

  کتابنامه
  . قانون جزاي افغانستان-1
  . نامه دیوان کیفري بین المللی اساس-2
  .، چاپ اول1377نشرمیزان، پاییز)مجموعۀ مقاالت( دکترصادقی، حسین میرمحمد، حقوق جزاي بین الملل-3
  .،چاپ اول1383،دادگاه کیفري بین المللی، دکترصادقی، نشر دادگستر-------------------  -4
 .، چاپ اول1378مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، : اسالمی،ناشرالمللی و جمهوري  آل حبیب، اسحاق، دیوان کیفري بین-5
  .، چاپ اول1375کتابخانه گنج دانش،:دکتر بهمن آقائی، ناشر:  بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه- رابرت بلدسو -6
  .، چاپ دوم1385 دکترشریعت باقري، محمدجواد، حقوق کیفري بین الملی، انتشارات جنگل، -7
 .، چاپ اول1380مرکزچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، : المللی، ناشر  دیهیم، علیرضا، درآمدي برحقوق کیفري بین-8
  .، چاپ اول1387انتشارات جنگل،:حسین پیران، و دیگران، ناشر:المللی، مترجمان  آنتونیو کسسه، حقوق کیفري بین-9

  .، چاپ اول1387انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل، : بله با بی کیفري، ناشر مجموعه مقاالت همایش سازمان ملل متحد و مقا-10
 .، چاپ سوم1386المللی کیفري، نشرمیزان، بهار  دکتر اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین-11
، 1384گل، المللی دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جن  دکتر میرعباسی، سیدباقر، و سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین-12

 .چاپ اول
  .، چاپ اول1383 دکتر ذاکریان، مهدي، مفاهیم کلیدي حقوق بشر بین المللی، نشر میزان، -13
، چاپ 1388مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقی شهردانش، :الملل، ناشر  دکتر خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزاي بین-14

  .اول



  
  
  
  
  
  
  
  

   درارث شرح قواعد
   افغانستانفقه و حقوق

 سید احمد حسینی حنیف

  
  
  
  

  مقدمه
باشد،  بحث ارث از مباحث پیچیده و بسیارمهم فقه و حقوق مدنی و احوال شخصیه می

، »مال«تر از سایر مباحث فقهی است، ارث با  فهم صحیح آن مستلزم دقت و مطالعه بیش
زمان ما، ماهیت مال  در .ارتباط مستقیم دارد» اوضه با مالحقوق قابل مع«و » حقوق مالی«

تغییر کرده و دایره آن وسعت زیادي پیدا کرده است، لذا قبل از بحث ارث باید با ماهیت 
، آشنا شد، در این نوشته تالش »حقوق معنوي قابل وراثت«حتا با » حقوق مالی«و » مال«

  .مخواهیم کرد مکانیسم سهل الوصولی براي فهم و یادگیري اصول و قواعد ارث، طرح نمایی

  تعریف واژگان
  ارث 

. )5/1634، ج1362دهخدا،  (»رسد آنچه از مال مرده به وارث می«ارث در لغت به معناي 
مفهوم اصطالحی این اصطالح چندان با معناي لغوي آن تفاوتی ندارد، فقها و حقوقدانان 

  :از جمله: اندبراي این واژه تعاریفی ذکر کرده
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 .گردد رثان او، منتقل میمال یا حقی که پس از مرگ شخص به وا
 این مفهوم مرادف کلمه میراث است، کما این که فقها از این مجموعه بحث فقهی، گاهی 

، 49موسوعه االمام الخویی، ج(کنند  می» کتاب المیراث«گاهی به » کتاب االرث«تعبیر به 
  ).5ص

 عقار و ملکیت اموال منقول و«:  قانون مدنی همین مفهوم را پذیرفته است1993ماده 
حقوقی که  از مورث به ارث گذاشته شود،  مطابق قواعد  و حصص مندرج  مواد ذیل به ورثه 

  .»یابد انتقال می
ارث «:  قانون احوال شخصیه افغانستان، همین مفهوم را به کار برده205 و ماده 194ماده 

ی که گاه به قرابت اشخاص«و » باشد انتقال ترکه متوفا به اقارب او مطابق احکام این قانون می
  .»....برند عبارتند از و گاه به فرض ارث می

گردد،  اصطالح مواریث بر فرایض، نیز اطالق می« : نویسد برخی حقوقدانان عربی می
شود، معناي اصطالحی  مواریث جمع میراث است و گاهی از آن تعبیر به تراث و ارث هم می

گذارد،  اش به جاي می  خود براي وارثینآنچه که متوفا پس از وفات« آن عبارت است از 
دکتر محمد زحیلی، المعتمد فی فقه .(»یعنی اسم براي اموالی است که از متوفا بازمانده است

  ).339، ص4الشافعی، ج

 استحقاق وارثان بر ترکه متوفا
و یاؤه » االرث«کتاب المیراث و هو مفعال من «: گوید  شهید ثانی فقیه اهل تشیع می

استحقاق انسان بموت آخر بنسب او «: و هو علی االول» الموروث«او من » واو» «منقلبۀ عن
» ....» الشیئ«الی آخره بحذف » ...مایستحقه انسان«: و علی الثانی» سبب شیئاً باألصالۀ

مرحوم شهید ثانی، در عبارت فوق، ). 239، ص3ج. الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ(
 . داند می» استحقاق مورث بر ترکه«ا به معناي یکی از اشتقاقات ارث ر

 انتقال قهري ترکه به ورثه
ارث در اصطالح، عبارت از انتقال قهري دارایی متوفا به ورثه او «: اند برخی حقوقدانان گفته

انتقال ترکه بدون اراده متوفا و ورثه تحقق پیدا «: گوید ، و در توضیح این تعریف می»باشد می
حقوق مدنی، دکتر سید حسین (» گویند ن جهت آن را انتقال قهري مینماید و بدی می

  ).180، ص3امامی، ج
  :  این تعریف با دو ایراد روبه رو است برخی حقوقدانان معتقد است،
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  .  سازگار نیست) بقاء( با معناي لغوي ارث به مفهوم- 1
رث، دکتر ناصر ا( از نظر تاریخی نیز این تعریف پایه روشنی در فقه امامیه ندارد - 2

  ).12کاتوزیان، ص
 برخی حقوقدانان معتقداند ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از -1-4- 1

 ارث، دکتر محمد -وصیت(مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل گردد 
 ).253جعفر لنگرودي، ص

هاي آینده  شخص براي نسلدر تعریف ارث باید اوصافی گنجانده شود که اموري مثل وقف 
بهتر است گفته شود، ارث عبارت . خودش، خارج گردد، تعریف چهارم این ویژگی را دارد

  .است از انتقال ترکه متوفا به وارث به حکم قانون

  فریضه، فرض
و با ارث  ي مترادف، معناي کلی آن، عبارت است از مقدار سهم االرث ورثه،  این دو واژه

امام (اند  ، تعبیر کرده»کتاب الفرایض« لذا برخی فقها از بحث ارث به مفهوم واحدي دارد،
  )115، ص 15سرخسی، المبسوط، ج

مفهومی خاص هم دارد که عبارت است از مقدار سهم ارث وارثان فرض بر، چون » فرض«
در قرآن احصاء » بر وارثان فرض«برند و برخی به قرابت، فرض  وارثان برخی به فرض ارث می

     ز عبارت است اشده و 

  ترکه
است، به طور تفصیلی » ولکم نصف ما ترك ازواجکم«این کلمه متخذ از آیه شریفه 

  :توان ترکه را شامل امور ذیل دانست می
حقوق شامل حقوق . اموال و حقوقی که قبل از فوت شخص در ملکیت او بوده است) الف

  .خص به حکم محکمهمالی و معنوي است، مثل حق اعاده حیثیت ش
 .دیون و تعهداتی که علیه شخص بوده است) ب

تر  در نظام حقوقی اسالم، دیون و تعهدات نهایت به میزان ترکه قابل انتقال است، اگر بیش
از ترکه باشد، وارثان الزامی به اداي آن ندارند، ولی در حقوق فرانسه تمام دیون و تعهدات 

  ).13ان، صارث، دکتر کاتوزی(گردد  منتقل می
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گیرد، مثال فردي خطاء یا عمداً  اموال و حقوقی که به واسطه مردن به شخص تعلق می) ج
کشته شود و اولیاي دم به دیه توافق کنند اگر برخی اولیاي دم بر قصاص توافق کنند، و قبل 

 .  گردد ها منتقل میاز قصاص بمیرند، حق قصاص به ورثه آن
گیرد، مثال جنایتی پس از مرگ بر  رگ به شخص تعلق میاموال و حقوقی که پس از م) د

 .گیرد شخص وارد شده که دیه به آن تعلق می
متوفا، گاهی ارزش مالی بسیار زیادي دارد، در تقسیم ترکه باید این » منافع«و » حقوق«

، گاهی ارزش مالی »حق تالیف«دو با دقت شناسایی و تقسیم گردد، برخی حقوق، مثال 
 .امی اموال به جاي گذاشته داردتر از تم بیش
امتیازات و حقوقی که دولت و شرکت بیمه پس از مرگ شخص به بازماندگان او ) ه
 .دهند می

هاي حمایتی و بیمه، امتیازاتی  پس از مرگ اشخاص، گاهی دولت، و در اکثر موارد شرکت
حسوب گردد، زیرا دهد، این اموال یا حقوق مالی نباید جزء ترکه م به بازماندگان اشخاص می

هدف دولت از پرداخت امتیازات به بازماندگان حمایت از اشخاص نیازمند به حمایت است، 
نه این که دولت بدهکار شخص فوت شده باشد، و بدهی خود را تصفیه نماید، گاهی اوقات 

م این اقدا. پردازد دولت در زندگی اشخاص زنده هم امتیازاتی به او و افراد تحت تکفل او می
با این توضیح . ها صرفا انجام تکلیفی است که در مقابل شهروندانِ نیازمند دارد دولت
توانیم این امتیازات را جزء ترکه بدانیم و آن را به مواردي که پس از مرگ شخص باید  نمی

  .مصرف شود مصرف نماید حتا به ورثه منتقل کنیم
 حمایت صرف نیست، بلکه ناشی از هاي حمایتی و بیمه به خاطر اما امتیازات مالی شرکت

کند که پس از او  دادي امضاء می قرارداد است، اشخاص در زندگی خود با شرکت بیمه قرار
  .امتیازاتی به تمامی بازماندگان یا افرادي خاص بدهد

باشد، به افرادي  در این قرارداد، شخص حقوق و مزایایی که حاصل از یک قرارداد می
نماید، این از قسم  ان استیفاي آن را به بعد از مرگ خود موکول میکند، ولی زم منتقل می

وصیت نیست، تا مشمول مقررات وصیت گردد، اگر این اموال مشمول مقررات وصیت باشد 
هاي  فقط در فرضی که کمتر از ثلث ترکه باشد، پس از تصفیه دیون و سایر تعهدات و هزینه

  .تجهیر، قابل اجراست
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هاي بیمه  حقوقی که دولت یا شرکت«: گوید انون احوال شخصیه می، ق196، ماده 3بند 
شود،   جزء ترکه محسوب میپردازد،ش میا  اعتبار او به  بازماندگانبعد از مردن شخص به

  .« بینی شده باشد مگر این که در قرارداد طوري دیگر پیش

 حقوق قابل وراثت
 :ودش حقوق از حیث انتقال و اسقاط به سه دسته تقسیم می

 .حقوق قابل نقل و انتقال) الف
حقوق قابل اسقاط و غیر قابل انتقال، هر حقی که قابل انتقال باشد، قابل اسقاط هست ) ب

 .ولی عکس خیر
 . حقوق غیر قابل انتقال و غیر قابل اسقاط) ج

گردد، قابل وراثت است، و از جمله آن حقوق موارد  حقوق قسم اول جزء ترکه محسوب می
  :ذیل است

 حق خیار
حق خیار اعم از زمانی مثل خیار حیوان، یا غیر زمانی مثل خیار غبن و عیب، خواه 

حق خیاري که طرفین قرارداد براي شخص . مجعول شارع باشد یا مورد توافق طرفین قرارداد
یابد، زیرا قرار دادن براي شخص ثالث  ثالث قرار داده است، به وارث شخص ثالث انتقال نمی

  .داد بوده است هاي خاصی است که در نظر طرفین قرار ژگیبه خاطر وی
دهد و همراه با آن، وصف خاصی  حق خیاري که طرفین قرارداد براي شخص ثالث قرار می

دهد مثل ریاست دانشگاه، به ورثه او قابل انتقال نیست، پس از  را براي صاحب خیار قرار می
  .گردد او، به فردي با همان وصف منتقل می

اري که همراه با شرایطی براي یکی از طرفین قرارداد قرار داده شده، حق خیار با حق خی
  .یابد همان شرط انتقال به ورثه می

 حق شفعه
تواند اعمال کند، گرچه به واسطه اعمال  باشد، زوجه نیز می» زمین«حق شفعه، اگر در 

موردي که باقی ورثه از برد، در  شود، ولی حق شفعه را ارث می آن، زمین به زوجه منتقل نمی
کند، شاید طرف مقابلی که  اعمال حق شفعه صرف نظر کند، این حق ارزش مالی پیدا می

  .گردد، حاضر شود، در قبال اسقاط این حق مالی بدهد حق شفعه علیه او اعمال می
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 حق قصاص
» حق قصاص«گردد، اگر  منتقل می» کالله ام«و » زوجین«حق قصاص به تمامی ورثه جز 

  .برد  مقابل مالی صلح شود، تمامی ورثه از آن ارث میبه

 حق لعان و قذف
  .شود اگر زنی این حق را استیفاء نکرده باشد، به ورثه او منتقل می

 حق قبول وصیت
آن بمیرد، وارث او این حق » رد«یا » قبول«قبل از » موصی له«اگر در حین عقد وصیت 

گردد، از جمله  اش به ورثه منتقل می نتقال متعلقاتبرخی از حقوق به تبع ا. برد را به ارث می
  :گردد حقوق ذیل که به تبع انتقال دعوا از مورث به ورثه منتقل می

نیز به » حق مطالبه دین«گردد،  اگر داین بمیرد، دین به ورثه منتقل می: حق مطالبه -1
 .قابل انتقال است» دین«تبع 
 .احق دعو -2
 .حق استحالف منکر -3
 .یهعل حق احضار مدعی -4
 ... .حق جرج شاهد و -5

گرچه . باشد حقوقی که تقوم شان به شخص است، قابل انتقال به غیر یا قابل وراثت نمی
  :باشد، از جمله این حقوق عبارت است از  این حقوق متقوم به شخص قابل اسقاط می

 .حق تولیه - 1
 .حق نظاره - 2
 .قیومهحق  - 3
 .حق والیه - 4
 .حق وصایه - 5
 .حق وکاله - 6
تبدیل به مال گردد، بر ذمه زوج مستقر گردد، قابل وراثت حق نفقه، اگر حق نفقه  - 7

 .است
 .حق مضاجعه - 8
  و .حق رجوع به مطلقۀ رجعیه - 9
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 . حق اختیار در طالق و تعیین مطلقۀ-10
 اگر شخصی در حال غیر مسلمانی بیش از چهار زوجه داشته باشد، یا با دو خواهر ازدواج 

را در مورد اول و یکی از خواهران در مورد کرده باشد، سپس مسلمان گردد، باید چهار زوجه 
اگر . گردد به ورثه منتقل می» حق اختیار«دوم را انتخاب کند، اگر قبل از انتخاب، بمیرد، 

شخصی یکی از زوجات خود را طالق دهد، باید آن را تعیین و مشخص کند، این حق به ورثه 
  :انتقال برخی حقوق اختالفی است، از جمله. گردد منتقل نمی

 حق عمري، - 1
 حق سکنی، - 2
 .حق رقبی - 3

باشد، در  ها به شخص، معین نمی آن» عدم تقوم«و » تقوم«این حقوق به خاطر این که 
  .ها میان فقیهان اختالف نظر وجود دارد قابل انتقال بودن آن

  )تشریفات تصفیه ترکه(حقوق متعلق به ترکه 
گیرد، و تا تصفیه کامل  ترکه داراي شخصیت حقوقی مستقل است و به آن حقوق تعلق می

گیرد به شرح  هاي کمی و کیفی خود است، حقوقی که به ترکه تعلق می آن مالک افزایش
  :ذیل است

 تجهیز بدن شخص
تجهیز میت، مصارفی الزم و ضروري دارد، و همچنین مصارفی غیر الزم و صرفا تشریفاتی، 

. است... هاي کندن قبر و هزینههاي کفن، خرید قبر، انتقال بدن،  از جمله مصارف الزم هزینه
از متروکه به ترتیب ذیل تادیه «: کند  قانون مدنی، حقوق فوق را احصا می1997ماده 

. اداء دیونیکه بر ذمه او واجب است. مصارف تکفین و تجهیز  میت تا زمان دفن: شود می
 به ورثه تقسیم باقیمانده متروکه . وصیت میت از ثلث ما بقی متروکه بعد از تادیه دین

  .»مطابق احکام میراث
از ترکه مال خود به اندازه تکفین و ] میت[«: گوید  قانون احوال شخصیه می6 ماده 4بند 

  .»باشد  تجهیز ذیحق می

 اداي دیون و تعهدات 
گردد، آن مقدار مال یا امتیازاتی که به  پس از مرگ اشخاص تمامی دیون موجل، حال می

  .گردد وده شده است، به خاطر حال شدن از آن، کسر میواسطه موجل بودن به دین افز
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  : پس از فوت، دو نوع دین و تعهد باید تصفیه و پرداخت شود
 .یون ناشی از اعتقادات مذهبی شخصد) الف
 .اجتماعی شخصدیون ناشی از قرارداد و تکالیف   ) ب

ج و خمس، زکات و ح(هاي شرعی  در حقوق اهل تشیع اگر ترکه کافی براي  تصفیه بدهی
 قانون 196 ماده 2بند . ، باشد، همه باید پرداخت گردد و اال حج بر همه مقدم خواهد بود...)

دیون دائنین، مصرف حج، خمس و زکات از ترکه متوفا اداء «: گوید احوال شخصیه می
در صورتی که سهم حج براي مصارف حج کفایت نکند، این سهم باالي بقیه واجبات . شود می

هرگاه سهم حقوق دائنین جهت اداء دین همه آنها کافی نباشد، در این . شود مالی تقسیم می
  .»شود ین آنان میان ایشان تقسیم میصورت سهم متذکره به تناسب د

اگر اموالی که باید خمس یا زکات آن را بدهد، عینش باقیست باید اول خمس و زکات را 
  .اقی ماند خمس و زکات را بدهدها و اگر چیزي ب ها و اال اول بدهی بدهد و سپس بدهی

 خیرات
  :گردد از مجموعه ترکه، سه دسته اموال در امور خیرات مصرف می 

  .که بعدا بحث خواهد شد میزانی که به طور صحیح از سوي متوفا وصیت شده) الف
  .»دیه جنایت پس از مرگ«) ب

ردد، دیه این علیه گ شود که اگر منجر به مرگ مجنیجنایت گاهی بر شخص زنده وارد می
  :اند رسد، گرچه برخی ورثه از آن محرومگردد و به ورثه می جنایت جزء ترکه محسوب می

هر علتی که باشد ه دیه میت ب) 1 «: گوید  قانون احوال شخصیه می219بند یکم ماده 
رسد، ولی اقارب مادري  از اداي  دین و وصیت به ورثه می مانند ترکه میت است که بعد

  .»برند ها و ماماها و اجداد مادري میت از آن ارث نمی ادران و خواهران و خالهمانند بر
پس از مرگ، مورد مصرف خاص دارد، نخست در امور تجهیز و وصیت میت » دیه جنایت«

 . گردد گردد، در صورتی که چیزي باقی بماند، در امور خیرات مصرف می مصرف می
از فوت بر  هرگاه جنایتی بعد )3 (« :گوید ی قانون احوال شخصیه م219بند سوم ماده 

رسد، بلکه به دین میت وگرنه در امور خیریه  میت صورت گیرد، دیه آن جنایت به ورثه نمی
  .»شود از جانب میت  مصرف می

  قیمت اجزاي بدن متوفا) ج
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شود، مالی است که در قبال اجزاي بدن میت داده از جمله مالی که ورثه مالک نمی
دهد مصرف  ، این مال باید در مواردي که حاکم شرع یا قاضی شرع اجازه مصرف میشود می

  .گردد

 وصیت
وصیت در هر امري از سوي شخص، تا ثلث ترکه پس از تجهیز و تادیه دیون و تعهدات 

 .باشد تر از ثلث نیازمند به اجازه ورثه می متوفا نافذ است، بیش
) 1(« : گوید  قانون احوال شخصیه می193ه احراز وصیت از طرقی امکان پذیر است، ماد

 شهادت دو مرد عادل -2 اقرار اشخاص ذینفع و وارث؛ - 1: شود وصیت از طرق ذیل اثبات می
له در خصوص وصیت  یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل همراه با قسم موصی

  . بخش موجودیت وصیت نامه به خط و امضاي موصی به طور اطمینان -3تملیکی؛ و 
تمام متعلق وصیت تملیکی با اداي شهادت چهار زن عادل و نصف آن با اداي شهادت ) 2(

دو زن عادل و ربع آن با اداي شهادت یک زن عادل قابل اثبات است ولی وصیت عهدي تنها 
  .شود با شهادت دو مرد عادل اثبات می

، وصیت صرف در مورد اي از ورثه و اشخاص ذینفع به وصیت اقرار نمایند هرگاه عده) 3(
  .»باشد، مگر این که داراي شرایط اثبات وصیت نباشد مقرین نافذ می

  : وصیت نامه اطمینان بخش عبارت است از
اي که توسط نماینده قانونی دولت مثل مراکزي که اسناد رسمی را صادر  وصیت نامه) الف

 .نماید، نوشته شود و تایید می
 .کم شرع یعنی یکی از مجتهدین رسیده باشداي که به امضاي حا وصیت نامه) ب
 .اي که با امضاي دفتر نمایندگی حاکم شرع رسیده باشد وصیت نامه) ج
 .اي که شاهد داشته باشد، و مهر و امضاي شاهدان نیز ثابت گردد وصیت نامه) د

در مواردي شاهدان منکر امضاي خود خواهد شد، در امور مالی اشخاص گاهی از روي 
شوند، در این موارد قاضی باید  دید شهادت مکتوب و امضاي خود را منکر میطمع یا ته

 .صحت امضاء و شهادت مکتوب را بررسی نماید و توجه به انکار با اقرار شخص نماید

 سهام ورثه
 بیت المال

. گیرد المال که همان حاکم شرع است تعلق می ي نداشته باشد، ترکه به بیتاگر میت ورثه
) اوال  :یؤدى من الترکه بحسب الترتیب االتى«: گوید  احکام المواریث مصر می قانون4ماده 

) ثالثا  . دیون المیت) ثانیا  . ما یکفى لتجهیز المیت و من تلزمه نفقته من الموت الى الدفن
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فاذا لم , ویوزع ما بقى بعد ذلک على الورثه   .ما اوصى به فى الحد الذى تنفذ فیه الوصیۀ
استحقاق من اقر له المیت بنسب على ) اوال   :ى من الترکه بالترتیب االتىتوجد ورثۀ قض

فاذا لم یوجد احد من   .ما اوصى به فیما زاد على الحد الذى تنفذ فیه الوصیه) ثانیا  . غیره
یعنی ترکه به ترتیب ذیل تصفیه . »هؤالء الت الترکۀ او ما بقى منها الى الخزانۀ العامۀ

تادیه - 2هاي تجهیز متوفا و نفقه اشخاصی که بر او واجب است تا دفن   هزینه-1«: گردد می
باقی مانده ترکه میان ورثه .  اجراي وصیت متوفا تا میزانی که نافذ باشد-3دیون متوفا؛ و 

اي نداشته باشد، باقیمانده ترکه به ترتیب ذیل مصرف  اگر متوفا ورثه. گردد تقسیم می
 اجراي میزان -2 اقرار به رابطه نسبی با او کرده است؛  سهم شخصی که متوفا- 1: گردد می

 در صورتی که چیزي باقی بماند یا دو مورد قبل نباشد، به -3غیر نافذ در وصیت؛ و 
  .»گیرد المال تعلق می بیت

کرده و گاهی مورد مصرف آن را گفته یعنی » امام«المال تعبیر به  اهل تشیع گاهی از بیت
نووي معتقد است «: گوید برخی علماي جدید عرب می. رف گردددر امور خیر و صدقات مص

اند به این که اگر امور بیت المال منظم نباشد، باقی مانده ترکه  متاخرین از فقیهان فتوي داده
، یعنی تقریبا از قرن چهارم هجري، علماي شافعی فتوا به عدم »شود به صاحبان فرض رد می

یبا چون از جمله شرایط ارث بري آن، اداره صحیح شرعی اند، تقر المال کرده ارث بردن بیت
آن است، یعنی واردات، مصارف و مدیران آن تابع قواعد شرع باشد، چون این اوصاف از آن 

دکتر محمد زحیلی، المعتمد (مانده ترکه به صاحبان فرض رد گردد  مفقود است، باید باقی
  ).352، ص 4فی فقه الشافعی، ج

  ه اجزاي ترکه از یکدیگرمفاهیم متمایز کنند
ترکه مشتمل بر اموالی است که هر مجموعه تحت عنوان مفهومی مجزا از سایر اموال 

  :  آنها را به سه دسته تقسیم کرده است1993قانون مدنی در ماده . گردد می

  اموال منقول) الف
ها از   اموالی که ذاتا منقول است، یعنی انتقال فیزیکی آن-1: اموال منقول بر دو است

جایی به جاي دیگر بدون این که خسارتی به خود آن مال یا محل آن وارد گردد، ممکن 
پس اگر مالی در بنا یا زمینی نصب شده باشد که انتقال آن به خودش یا جایی که در . باشد

 اموالی که در حکم اموال غیر -2باشد؛ و  آن نصب گردیده، خسارت وارد کند، منقول نمی
ین اموال عبارت است از اموالی مثل دیون، یعنی کلیه تعهداتی که موضوع آن ا. منقول است



  

 

74  
 

له
سنب

  
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

91  

 آید،  اموالی باشد که ذاتا منقول است، و در صورت اجراي آن تعهد، مال قابل انتقال به دست
 -1 :وال ذیل، در حکم اموال منقول استام. گرچه تعهد ناشی از انتقال مال غیر منقول باشد

حق ناشی از ( حق وثیقه بر اموال منقول، خواه قضایی-2منقول؛ حق انتفاع از اموال 
باشد یا قراردادي مثل حق مرتهن یا منتقل اله در مورد معامالت با حق استرداد؛ ) بازداشت

 دعاوي راجع به اموال منقول، خواه موضوع آن اثبات مالکیت و یا حق عینی دیگري باشد؛ - 3
 دینی که موضوع آن غیر منقول باشد؛ -5اثرخود؛  حق مخترع و مصنف و مولف نسبت به - 4
  .هاي تجاري  حق شرکاء در شرکت-6و 

  ) عقار(اموال غیر منقول ) ب
اموالی که ذاتا قابل نقل فیزیکی -1: اموال غیر منقول یا عقار، این اموال چهار قسم است

م  اموالی که در حک- 3اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول است؛ -2نیست؛ 
  . اموالی که تابع اموال غیر منقول است-4غیرمنقول هستند؛ و 

  حقوق) ج
  شخصیت حقوقی ترکه

تواند مالک باشد، وصف مالکیت از اوصاف اشخاص زنده است، ترکه تا  اشخاص مرده نمی
زمانی که سه مرحله اول از حقوق متعلق به آن را تصفیه نکرده است، در ملکیت ورثه نیست، 

گیرد، این  که میان ورثه تعیین سهام هر یک ملکیت ورثه به آن تعلق میپس از تقسیم تر
» شخصیت حقوقی«بر بگیرد، در این مدت ترکه داراي  روند ممکن است زمان طوالنی را در

ش است و ملکیت کسی قرار است، لذا نمائات و افزایش کمی و کیفی آن متعلق به خود
  .گیرد نمی

ترکه قبل از اداي دیون و تعهدات متوفا «: گوید خصیه می قانون احوال ش194 ماده 3 بند 
  .»و اداي سهم االرث وارثان، داراي شخصیت حقوقی است

تواند تا تصفیه حقوق مقدم بر ورثه تصرفی در ترکه بنماید مگر این که  از این رو ورثه نمی
  .تصرف در حد سهام خودشان باشد

تصرف ورثه در ترکه قبل از اداي دیون  «:گوید  قانون احوال شخصیه می196 ماده 1 بند 
ها از ترکه بدون  متوفا و حقوق مالی متعلق به ترکه، جایز نیست مگر این که به اندازه آن

  .»تواند تصرف باقی مانده باشد، در این صورت طور متوسط از مازاد آن استفاده شده می
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انتقال یا انتقال به غیر انتقال ترکه پس از تعیین سهام ورثه قهري است، اتفاق بر عدم 
اش، در ترکه  باشد، لذا اگر میت وصیت کرده باشد که شخصی را در عرض فرزندان باطل می

گذار، آن شخص چیزي از ین شده از سوي شرع و قانونسهیم نمایند، بدون اذن ورثه تعی
گذار  تواند جعل وارث براي خود نماید، وارث کسانی است که قانون برد، شخص نمی ترکه نمی

  .ها را پذیرفته است وارث بودن آن

  تاریخ میراث
نظامی ناشی از فطرت انسان است، از قدیم اموال پدر  به طور طبیعی و عرفی به » میراث«

مندي این نظام در غیر ادیان سماوي بر اساس عرف است، ادیان  قاعده. گشت اوالد منتقل می
  .ده استاي خاص این نهاد را قاعده مند کر سماوي به شیوه

  میراث در دین یهود
در این کتاب قواعد و مقررات ارث بیان شده . باشد کتاب فقه و حقوق یهودیان می» تلمود«

  :است، از جمله این قواعد عبارت است از
 :گردد به سه طبقه تقسیم می» ورثه« - 1

  .  فروع ولو از نکاح غیر شرعی)الف
  .اصول) ب
  .حواشی) ج

ي بعدي است، و ذکور هر طبقه حاجب اناث  ارث طبقه هر طبقه در این طبقات، حاجب
  .باشد فروع هر طبقه قایم مقام اصل می. باشد همان طبقه می

 .برد زوجه از اموال زوج ارث نمی برد، ولی زوج از اموال زوجه ارث می - 2
 برد، البته با وجود اوالد ذکور، اوالد برد، ولی اوالد از مادر ارث می  مادر از اوالد ارث نمی - 3

گردد، اگر  اناث از مادر ارث نمی برند، اگر مادر اوالد نداشته باشد، پدرِ مادر وارث محسوب می
  .پدر نداشته باشد، پدر پدر وارث است و اال جد وارث است

 .برد  پسر کالن دو برابر هر یک از برادران ارث می - 4
ولی  رسد، ، می اموال بی وارث، به فردي که آن را از دیگران زودتر تصرف و حیازت کند - 5

او مکلف است تا سه سال از تصرف مالکانه در آن بپرهیزد، اگر وارثی پیدا نشد، تملک قطعی 
 .کند می
 .برد  غیر یهودي از یهودي ارث نمی برد، ولی یهودي از غیر یهودي ارث می - 6
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باشد، نه از والدین و نه از » ضربا مبرحا«ها را بزند که   ولد اگر والدین یا یکی از آن - 7
 .برد اقارب والدین ارث می

  دین مسیح
متعرض قواعد و » انجیل«تر توجه به امور معنوي و اخالقی دارد،  دین مسیحیت، بیش

مقررات حقوقی از جمله مقررات ارث نشده است، مسیحیان بر اساس شریعت یهود و عرف، 
  .کنند ارث را تقسیم می

  دین اسالم
ترین نظام حقوقی را براي ارث  م، جامعاز میان ادیان و مکاتب حقوقی، شریعت اسال

ذکر شده، و شرح و جزئیات آن در » قرآن کریم«بینی کرده است، اصول قواعد ارث در  پیش
  :بینی گردیده است، قواعد ارث در  قرآن کریم دو قسم است سایر منابع فقه اسالمی پیش

للرجال نصیب مما  « -1: کند، مثل قواعد عمومی، این قواعد اصول کلی ارث را بیان می- 1
ترك الوالدان و االقربون و للنساء نصیب مما ترك الوالدان و االقربون مما قل منه او کثر 

؛ براي اوالدان ذکور سهمی از ترکه ابوین و خویشان است و براي فرزندان  »نصیباً مفروضاً
صیب هرکس ي والدین و خویشاوندان چه مال کم باشد و چه زیاد ناناث نیز سهمی از ترکه

و لکل جعلنا موالی مما ترك  « -2). 7/ نساء . (معین گردیده است) در کتاب حق(از آن مال 
و از   »الوالدان و االقربون و الذین عقدت ایمانکم، فأتوهم نصیبهم ان اهللا علی کل شیء شهید

اند  ذاشتهاید بر جاى گ پیمان بسته] با آنان[آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانى که شما 
شان را به ایشان بدهید زیرا  ایم پس نصیب وارثانى قرار داده] از مردان و زنان[براى هر یک 

  . )33/ نساء  (خدا همواره بر هر چیزى گواه است
کند، فقهاي حنفی  را ذکر می» معاقدة«و » حلف«این آیه برخی موجبات ارث، از جمله

، و معتقدند، این آیه نسخ نشده است، ولی سایر  واسطه حلف و معاقده را قبول دارند ارث به
ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و  «-3. دانند فقها حکم این آیه را نسخ شده می

انفسهم فی سبیل اهللا و الذین آوو و نصروا اولئک بعضهم أولیاء بعض و الذین آمنوا و لم 
 کسانى که ایمان آورده و هجرت » ...یهاجروا ما لکم من والیتهم من شیء حتا یهاجروا

پناه ] مهاجران را[اند و کسانى که  اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده کرده
اند ولى مهاجرت  دیگرند و کسانى که ایمان آورده اند آنان یاران یک اند و یارى کرده داده

هجرت کنند و ] در راه خدا[نکه با شما ندارند مگر آ] دینى[اند هیچ گونه خویشاوندى  نکرده
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است مگر بر علیه گروهى ] واجب[دین از شما یارى جویند یارى آنان بر شما ] کار[اگر در 
دهید  است و خدا به آنچه انجام مى] منعقد شده[باشد که میان شما و میان آنان پیمانى 

  ).72/ انفال  (بیناست 
نمایند،  را ذکر می»  مدینه و عقد مواخاةهجرت از مکه به« ،  این آیه برخی از اسباب ارث

  .ي ذکر قواعد ارث نسخ شده استولی فقها معتقدند این آیه  بواسطه
 -1: کند، مثل قواعد تفصیلی، این قواعد جزییات و فروع اصول کلی را بیان می- 2

ا یوصیکم اهللا فی اوالدکم للذکر مثل خط االنثین، فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثاً م«
کند سهم  خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى» ترك و ان کانت واحدة فلها نصف

تر باشند سهم آنان  از دو تن بیش] و[دختر ] همه ورثه[پسر چون سهم دو دختر است و اگر 
. یکى باشد نیمى از میراث از آن اوست] برد دخترى که ارث مى[دو سوم ماترك است و اگر 

وألبویه لکل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له ولد، فان لم یکن له  «- 2). 11/ نساء (
ولد و ورثه أبواه فألمه الثلث فان کان له اخوة فألمه السدس، من بعد وصیۀ یوصی بها أو 

است این ] مقرر شده[یک ششم از ماترك ] امتوف [و براى هر یک از پدر و مادر وى ؛ »دین
پدر و ] تنها[فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و ] امتوف[در صورتى است که 

و اگر او برادرانى ] برد و بقیه را پدر مى[مادرش از او ارث برند براى مادرش یک سوم است 
پس از انجام وصیتى است که او بدان ] البته همه اینها[برد  داشته باشد مادرش یک ششم مى

  .)11/ نساء  (]ستثنا شودکه باید ا[سفارش کرده یا د ینى 

  منابع ارث در حقوق اسالمی
منابع قواعد و مقررات ارث، بلکه تمامی قواعد و مقررات حقوق اسالم با اندك اختالف نظر 

  : که در میان مذاهب اسالمی و فقهاي اسالمی وجود، شامل موارد ذیل است
 .قرآن کریم، اصول و امهات قواعد و مقررات حقوقی در قرآن است - 1
 .است» سنت پیامبر اسالم«نبع دوم قواعد ارث در شریعت اسالم، م - 2
سنت پیامبر نزد مسلمین و اضافه بر آن سنت امامان اهل بیت نزد اهل تشیع، مفسر و  - 3

 .باشد در مواردي مخصص عموم  و مقید مطلقات و موضح  مجمالت منبع اول می
 .منبع سوم قواعد ارث، اجماع است - 4
 .باشد ه یا مجتهدان میمنبع چهارم، اجتهاد صحاب - 5
  .قواعد عقلی - 6
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  ویژگی هاي قواعد ارث در شریعت اسالم
هاي حقوق دارد و  قواعد و مقررات ارث در حقوق اسالمی امتیازاتی بر سایر نظام

  .شود هاي اختصاصی دراد که به مواردي اشاره می ویژگی
ابطه را منتفی ارث از قواعد آمره است، هیچ کدام از مورث یا وارث، نمی تواند این ر - 1

نماید، یا برخی ورثه را از ارث محروم نماید،در برخی نظامها، ارث اختیاري است، مورث 
 .تواند برخی یا تمام ورثه را از ارث محروم نماید می
ها در شریعت اسالم، مشخص شده است، فقه اسالم، تعیین  ورثه و میزان حق االرث آن - 2

 .ال واگذار نکرده استاالرث او را به صاحب م ورثه و میزان حق
فقه اسالم با تعیین مقرراتی در حیات مورث نیز حق ورثه را محفوظ داشته است، مثالً  - 3

تصرفات مورث در مرض موت محدود شده است، و از طرفی وصیت مورث  در ثلث مال را 
 .نافذ  داشته و او را بی اختیار محسوب نکرده است

 محدود کرده است، این موجب استحکام روابط »خانواده«اسالم دایره قواعد ارث را در  - 4
 .گردد خونی و سالمتی جامعه می

دانسته، و » قوة قرابت«شریعت اسالم معیار تقدیم طبقات ارث بر یک دیگر را،  - 5
 .مقدم داشته است» قوي قرابۀ«را بر » اقوي قرابۀ« شخص

ر تعیین شریعت اسالم با تعیین طبقات مختلف و اصناف متعدد در هر طبقه و دقت د - 6
: گوید برخی شرق شناسان می. سهام هر صنف سعی در توزیع ثروت میان عموم کرده است

و او د رجاي دیگر » قواعد ارث در قرآن، عدل و انصاف را در حد اعلی رعایت کرده است«
از مقایسه حقوق فرانسه و انگلیس با حقوق اسالم به خصوص در حقوق زوجات «: نویسد می

دکتر محمد یوسف حفنی، . (متیازات حقوق اسالمی در قوانین ما وجود نداردیابیم که ا در می
 ).45ص.الوسیط فی احکام الترکات و المواریث

شریعت اسالم براي اطفال، حمل، مجانین و اشخاص نیازمند به حمایت، قواعدي  - 7
 .بینی کرده است مناسبی براي دریافت ارث پیش

ت و ابوت را معیار ارث دانسته است تا از ي صحیح و مشروع زوجیشریعت اسالم رابطه - 8
 .روابط نامشروع حمایت نگردد

االرث دخیل  شریعت اسالم میزان و شدت و ضعف نیازمندي به مال را در تقسیم سهم - 9
مثالً سهم اوالد ذکور را دو برابر اوالد اناث قرار داده است، زیرا اوالد ذکور به . دانسته است

تري به مال دارد، ولی اوالد اناث عالوه  تی خانواده نیاز بیشمنظور تشکیل خانواده و سرپرس
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دکتر محمد یوسف حفنی، الوسیط فی احکام . (بر احتااج کم، حمایت والدین و زوج را دارد
  ).50الترکات و المواریث، مصر، ص

  اسباب، موجبات، شرایط و موانع ارث
  : از جملهشود، ي مورث به وارثان او منتقل میبا تحقق اموري، ترکه

 .مورِث فوت کند یا حکم مرگ حکمی او صادر گردد - 1
 .ي قرابت نسبی یا سببی یا والیی خود را با متوفا ثابت کندوارث رابطه - 2
 .وارث پس از مورث زنده باشد - 3
 .موانع ارث وجود نداشته باشد - 4

 ، مؤثر)نفی یا اثبات(تمامی عوامل فوق در یک درجه و یا به طور مساوي و یا در یک شکل 
ها از یک دیگر پیدا نمود،  بندي و تفکیک آن باید مبنایی براي دسته. در وراثت بالقوه نیست

-سببی(قرابت «کند، مثل  ي وراثت میبرخی از عوامل فوق در حالت اثبات ایجاد رابطه
کند، مانند زنده بودن وارث پس  ي وراثت را، بالفعل میي بالقوهو برخی دیگر رابطه» )نسبی

نماید و دخلی در وراثت  برخی از تأثیر سبب و مقتضی وراثت ممانعت می. ورثاز مرگ م
  .»قتل مورث توسط وارث«ندارد، مثل

توان گروه نخست را اسباب ارث، گروه دوم را شرایط ارث و گروه سوم را موانع ارث  می
 861 ينامید قانون مدنی ایران از موجب به معناي اسباب ارث استعمال کرده است، در ماده

نسب و سبب، ولی قانون احوال شخصیه اهل تشیع : »موجب ارث دو امر است« : گوید می
اسباب ) 1(«: گوید  این قانون می195ي ي اسباب استفاده کرده است، مادهافغانستان از واژه

  :ارث قرار ذیل است
 .نسب میان متوفا و اقارب او - 1
 .سبب زوجیت میان متوفا و دیگري - 2
ها مستحق  چند سبب، وارث مطابق احکام این قانون از تمام آندر صورت موجودیت  )2(

  .»باشد ارث می
این دو اصطالح اندك تفاوتی با یک دیگر دارند؛ ولی در موارد فراوانی به جاي دیگري 

است؛ » لزوم قهر و«همراه با » موجب«گردد، تفاوت این دو اصطالح این است که  استفاده می
انتقال مال است، و » سبب«شود، عقد بیع  چنانچه گفته می،»اراده« همراه با» سبب«ولی

  ).53دکتر کاتوزیان، ارث، ص(باشد  قرابت، موجب ارث می
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تعبیر قانون احوال شخصیه بهتر از قانون مدنی ایران است، زیرا اسباب ارث داراي شرایطی 
م است، است که در فرض نبود شرایط، اسباب بی اثر است، ولی موجبات چون همراه با لزو

دیگر اینکه برخی اسباب ارث براي انتقال ترکه همراه با . نمی تواند سازگار با شرایط باشد
  .باشد مثل والء لزوم است ولی اکثر ارادي می

  اسباب ارث
ي آن، مورد تعداد اسباب ارث در فقه مذاهب اسالمی مورد اختالف است، البته بخش عمده

برخی اسباب در ابتداي تشریع شریعت اسالم بوده و . باشد اتفاق تمامی مذاهب اسالمی می
ها نام برده  سپس نسخ گردیده است، مجموع اسبابی که فقهاء و حقوقدانان اسالمی از آن

  :باشد است، امور ذیل می
  :نسب، که به دو قسم است) الف

  .ي خونی حاصل از تولد یکی از دیگرينسب مستقیم که عبارت است از رابطه - 1
ي خونی حداقل دو نفر که به یک اصل مشترك  عبارت است از رابطهغیر مستقیم که - 2

 .شودمنتهی می
 )زوجیت(سبب؛   ) ب
  : والء به سه قسم است) ج
  ).}والء الغنافه{والء نعمۀ، قرابۀ حکمیۀ، عصوبۀ السببیۀ ( عتق- 1
 ).ضامن جریره، حلف و معاقدة(  مواالة -2 
  . امامت- 3

هی کلها من اثر الماضی، فلیس «: گوید قسام والء میبعضی حقوقدانان عربی در مورد تمام ا
  )133الوسیط فی احکام الترکات و المواریث، ص.(»لها الیوم قیمۀ عملیۀ

  .هجرت از مکه به مدینه و عقد مواخاة) د

  مکانیسم توارث میان وارثان نسبی
نسب ناشی از رابطه جنسی است، با توجه به احکام متفاوت آن، به چند قسم تقسیم 

  :گردد یم
نسب حاصل از نکاح صحیح، حایز تمامی شرایط نسب من :  نسب ناشی از نکاح صحیح -1

  .جمله رابطه وراثت است
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نکاح فاسد، نکاحی است که فاقد شرایط صحت عقد نکاح یا : نسب ناشی از نکاح فاسد -2
  .واجد موانع آن، باشد

فاسد ملحق به زن و طفل حاصل از نکاح «: گوید  قانون احوال شخصیه می175 ماده 2بند 
که هر دو جهل به فساد نکاح  گردد، مشروط بر اینها موجود می مرد بوده و توارث میان آن

  .»گردد داشته باشند و نسبت به هر یک که علم به فساد داشته باشد، زنا محسوب می
: گوید می» زنا« قانون احوال شخصیه در تعریف 90 ماده 1بند : نسب ناشی از زنا -3

یا  مختار با داشتن علم به حرمت و عدم رابطه زوجیت و وطی شخص بالغ، عاقل و: اعمل زن «
   »است که  به طور عمد انجام شده باشد) مانند مستی(اختیاري ناشی از اختیار،  در حال بی

داند و   قانون احوال شخصیه نسب حاصل از زنا را فاقد رابطه وراثت می175 ماده 3بند 
اقارب او از آن طفل،  و برد و نه پدر از زنا، از پدر زانی خود ارث نمیطفل متولد  «:گوید می

  .»گرددبر او جاري می )مانند حرمت نکاح(احکام نسب، ولی سایر
 قانون احوال شخصیه در تعریف وطی به 90 ماده 2بند : نسب ناشی از وطی به شبهه -4

 زوجه خود که با جهل به وطی شخص بالغ و عاقل با غیر از: وطی به شبهه «: گوید شبهه می
  .»حرمت و یا جهل به عدم رابطه زوجیت یا نداشتن قوه تمیز انجام شده باشد

  .یفتد و ممکن است میان غیر محارموطی به شبهه ممکن است میان محارم اتفاق ب
 قانون احوال شخصیه در مورد نسب حاصل از وطی به شبهه با غیر محارم 175 ماده 1بند 

حاصل از وطی به شبهه طرفینی غیر محارم، ملحق به زن و مرد است، طفل  «: گوید می
مشروط بر این که طفل شش ماه قمري  بعد از اولین دخول یا نه ماه قمري بعد از آخرین 
دخول متولد شود و نسبت به هر یک از آنها که علم به حرمت وطی داشته باشد، زنا 

  .»گردد محسوب می
طفل متولد از وطی به شبهه با زنی شوهردار یا معتده  «: کند  نیز اضافه می175 ماده 4بند 

یک از زوج و واطی به شبهه ممکن باشد، در  که مطابق احکام این قانون، انتساب طفل به هر
شود و چنانچه الحاق آن  فقدان طریق قطعی، یا شرعی براي تعیین نسب با قرعه تعیین می

  .»شود میبه هر دو غیر ممکن باشد از هر دو منتفی 
انتقال نطفه  «: گوید  قانون احوال شخصیه می174 ماده 2بند : نسب ناشی از مادون زنا -5

باشد، ولی در ممنوع  می مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا،
صورت انتقال، طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام احکام الحاق نسب، قرابت و 

  .»شود بر آن جاري میارث 
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  :تلقیح نطفه چند صورت دارد :نسب ناشی از تلقیح -6
تلقیح نطفه زوجین اگر در زمان زوجیت باشد، نسب حاصل تمامی شرایط و اوصاف  - 1

 اگر پس از انحالل زوجیت یا مرگ یکی از زوجین باشد،. نسب صحیح را دارد
اي که در زمان زوجیت  ترکیب نطفه «: گوید  قانون احوال شخصیه می174 ماده 3بند 

ولی انتقال آن به . باشدها، جایز می زوجین گرفته شده، بعد از مرگ زوج و یا انحالل نکاح آن
رحم زوجه ممنوع است و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام 

  »شود مادر بر آن جاري می ارث از احکام الحاق نسب، قرابت و
  :گوید  قانون احوال شخصیه می174 ماده 2 و 1بند : خاص اجنبیتلقیح نطفه اش - 2
ترکیب نطفه مرد اجنبی با زن اجنبیه در آزمایشگاه جایز است، ولی انتقال تخمک  ) 1( «

باشد و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان  بارور شده به رحم زن ممنوع می
  .شود  قرابت و ارث بر آن جاري میباشد، دراین صورت  احکام الحاق نسب،نطفه می

ممنوع   انتقال نطفه مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا،) 2(
باشد، ولی در صورت انتقال، طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام احکام می

  »شود الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاري می

  بطبقات ارث به قرابت نس
  :گردد وارثان نسبی به سه طبقه تقسیم می

  :طبقات ارث در نسب عبارتند از«: گوید  قانون احوال شخصیه می202ماده 
 .پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد متوفا هرچه پایین برود: ي اولطبقه - 1
 ها پدر کالن و مادر کالن هرچه باال روند، برادر و خواهر متوفا و اوالد آن: ي دومطبقه - 2

 .هرچه پایین روند
ها و ماماها و  ها و ماماهاي متوفا و عموها و عمه ها و خاله عموها و عمه: ي سومطبقه - 3
  .»ها هاي والدین متوفا و اجداد متوفا، همین طور هرچه باال روند و اوالد آن خاله

  :برند وارثان  نسبی، به سه روش ارث می
ها در تمامی  یزان سهم االرث آناین وارثان اشخاصی هستند که م: وارثان فرض بر -1

 .حاالت مشخص شده است
سهم االرث اشخاصی که به فرض مستحق ارث «: گوید  قانون احوال شخصیه می204ماده 

  :گردد عبارت اند از می
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مادر در صورت نبودن اوالد براي متوفا یک سوم، در فرض عدم حاجب و در صورت  - 1
 .برد وجود اوالد یک ششم را می

  .شوند یضه از سهام بیشتر شود، ارث را به رد هم مستحق میاگر گاهی فر
زوجه، در صورت نبود اوالد براي متوفا یک چهارم و در صورت وجود اوالد یک هشتم  - 2

 .برد را می
زوج، در صورت نبود اوالد براي متوفا یک دوم و در صورت وجود اوالد یک چهارم را  - 3
 .شود  بر زوج رد میبرد و اگر وارثی جز امام نبود، باقی ترکه می
پدر کالن و مادر کالن مادري در صورت انفراد و تعدد یک سوم را و برادران و خواهران  - 4

 .برند مادري درصورت انفراد یک ششم و در صورت تعدد یک سوم را می
  .»شوند ها در صورت تعدد و انفراد یک سوم ترکه را مستحق می ماماها و اوالد آن - 5
این وارثان اشخاصی هستند که میزان سهم االرث ): لنسبیهعصبۀ ا(وارثان قرابت بر  -2
ي ترکه را بعد از جدا کردن سهام فرض برها، ها معین نیست، به خاطر قرابت، باقیمانده آن
 .برند می

برند،  خویشاوندان که همیشه به قرابت ارث می«: گوید  قانون احوال شخصیه می206ماده 
  :عبارتند از

 .ن ذکوري اول، فرزندادر طبقه - 1
ي دوم، پدر کالن و مادر کالن پدري، هرچه باال روند و برادران ابوینی و پدري در طبقه - 2

 .ها هرچه پایین روند و اوالد آن
ها هرچه پایین  ابوینی و پدري و مادري و اوالد آن) عمو و عمه(ي سوم، اعمامدر طبقه - 3
  .»روند
 .برند قرابت ارث میبرند و با شرایطی، به  وارثانی که با شرایطی، فرض می -3

اشخاصی که گاه به قرابت و زمانی به فرض ارث «: گوید  قانون احوال شخصیه می205ماده 
  :برند، عبارتند از می
پدر متوفا، اگر متوفا اوالدي نداشته باشد به قرابت، در غیر آن به فرض یک ششم ارث  - 1
 .برد می
 فرض و اگر همراه او فرزند دختر متوفا، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به - 2

 .برد ذکور باشد، به قرابت ارث می
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ها باشد، دو سوم را به فرض و اگر همراه آنان  دو یا چند دختر، اگر وارث منحصر در آن - 3
 .برند فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می

یک خواهر ابوینی یا پدري تنها، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض  - 4
 .برد د و اگر با برادر ابوینی یا پدري تنها باشد، به قرابت ارث میبر می
ها باشد، دو سوم را به  دو یا چند خواهر ابوینی یا پدري تنها، اگر وارث منحصر در آن - 5

 .برند فرض و اگر همراه آنها برادر یا برادران ابوینی یا پدري باشد، به قرابت ارث می
برند، با وجود پدر   پدر کالن یک سوم را به فرض میخواهران و برادران مادري با نبود - 6

  .»شود کالن به قرابت، ترکه حق شان مساویانه تقسیم می
  :دارد ي توریث اقارب را چنین بیان میحقوقدانان حنفی شیوه

  :گردد اقارب مستحق ارث به سه دسته تقسیم می
 را معین این وارثان اشخاصی هستند که شارع میزان سهم هر یک: اصحاب فروض - 1

  :کرده است، و منحصر در ده نفرند
 ).پدر، جد و برادر مادري(سه مرد  -1
  ).دختر، دختر پسر، مادر، جده، خواهر شقیقه، خواهر پدري و خواهر مادري(هفت زن  -2
 :عصبۀ النسبیۀ - 2

این وارثان اشخاصی هستند که سهم معینی ندارند، اینها پس از گرفتن اصحاب فروض، 
  .گیرند ده را میمان فرض شان را، باقی

  :این اشخاص عبارتند از
 ).ابن، ابن االبن هر چه پایین رود(جزء میت  - 1
 ).پدر، جد هر چه باال رود(اصل میت - 2
 ).ها هر چه پایین رود برادران شقیقۀ یا برادران پدري و اوالد آن(جزء پدر میت  - 3
 . )ها هر چه پایین رود اعمام شقیقه و اعمام پدري و اوالد آن(جزء جد میت  - 4
ي ها با میت از ناحیه ذوي االرحام عبارت است از وارثانی که قرابت آن: ذوي االرحام - 3

  .این وارثان نه صاحب فرضند نه عصبه. ایجاد شده است....) دختر، عمه، خاله، خواهر و (زنان 
  :این دسته اقارب عبارتند از

 پسر دختر، - 1
 پسر دختر پسر، - 2
 دختر دختر، - 3
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 پسر خواهر، - 4
 دختر برادر، - 5
 . عمه و عمو و خاله و خالودختر - 6

شرع اسالم ارث بري این دسته را آخر قرار داده است، زیرا این اشخاص خارج از أسرة میت 
کند که این دسته پس از اصحاب فروض و عصبات، ارث ببرند، زیرا دو  اند، عدالت اقتضا می

کات و المواریث، محمد یوسف حفنی، الوسیط احکام التر.(ها است دسته اول اقوي قرابۀ از این
  ).130ص

  روش تقسیم ترکه
ها  البته قبل از پرداخت فرض. شود ي نخست، داده میها در تقسیم ترکه در مرحله فرض

برند، بررسی شود  که اگر افرادي  باید، اشخاصی که گاه به قرابت و گاه به فرض ارث می
ي فرض برها ضمیمهي فرض برها گردد، زوجین نیز بر بودن را داشت، ضمیمه شرایط فرض

گردد، مثالً اگر متوفا، داراي زوجه،  برها تقسیم می ي ترکه میان قرابتمانده است، سپس باقی
  :  دختر باشد4پسر و 2والدین و 

 ).فرض برها.(برد  مادر میشود،   اموال به زوجه داده می  - 1

برد، این جا چون متوفا  ه فرض ارث می پدر از کسانی است که گاه به قرابت و گاهی ب - 2
 .برد  میاوالد دارد، فرض

گردد، البته  تقسیم می» للذکر مثل حظ االنثیین«ي اموال به اوالد به قاعده مانده  باقی - 3
برد، اگر همراه او اوالد ذکور متوفا داشته  می) (دختر متوفا اگر تنها وارث باشد، به فرض

 .برد ، به قرابت میباشد

   حجب
ي قرابت است، خویش ي اصلی در تعیین وارث از میان خویشان نسبی، درجهقاعده
، در اصطالح فقه این )االقرب یمنع االبعد( کند تر، خویش دورتر را از ارث محروم می نزدیک

نون  قا199ي ماده.  نامند می» حاجب«گویند، و شخص ان را  می» حجب«منع ارث بردن را 
یا ) حجب حرمانی(حجب، محروم ساختن اقارب، از تمام ارث «:گوید احوال شخصیه می

  .»باشد توسط اقارب دیگر می) حجب نقصانی(قسمتی از آن 
  :حجب دو قسم است
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درجات مقدم در هر  «: گوید  قانون احوال شخصیه می200ي ماده: حجب حرمانی) الف
موارد ذیل از این . کند عدي را از ارث محروم میي مؤخر از آن طبقه و طبقات بطبقه، درجه

  :حکم مستثنا است
ي دوم و هرچه پایین بروند، جانشین والدین خود اوالد اوالد از درجه: ي اول طبقه - 1
شوند و درجات مقدم از اوالد،  شوند و سهم االرث آنها را با وجود ابوین متوفا، مستحق می می

 .نمایند میدرجاتمؤخر اوالد را از ارث محروم 
اوالد برادر و اوالد خواهر متوفا هرچه پایین روند، جانشین پدر و مادر : ي دوم طبقه - 2

شوند و درجات  ها را با وجود جد و جده متوفا مستحق می شوند و سهم االرث آن خود می
 .نمایند ها را از ارث محروم می مقدم اوالد برادر و خواهر، درجات مؤخر آن

 .شوند  مادر اجداد، جانشین اجداد میپدر و: ي دومطبقه - 3
 .شوند ها می اوالد اعمام و ماماها جانشین آن: ي سوم طبقه - 4
کند، مشروط بر  پسر عموي ابوینی، عموي پدري را از ارث محروم می: ي سومطبقه - 5

اگر عموي پدري و پسر عموي پدري و مادري . این که اقارب متوفا منحصر در آن دو باشد
ي متوفا زنده باشند، باید بین عمو و پسر عموي مذکور ا زوج یا زوجهمتعدد باشند و ی

 .»مصالحه شود
حاجب نقصانی عبارت اند «: گوید  قانون احوال شخصیه می201ي ماده: حجب نقصانی) ب

  :از
 اوالد یا اوالد متوفا هرچه پایین روند، حاجب والدین متوفا از دو سوم و یک سوم به  - 1

 .یک ششم است
 اوالد متوفا هرچه پایین روند، حاجب زوج متوفا از یک دوم به یک چهارم و اوالد یا - 2

 .ي متوفا از یک چهارم به یک هشتم استحاجب زوجه
 دو برادر یا یک برادر، با دو خواهر یا چهار خواهر ابوینی یا پدري متوفا که مسلمان  - 3

گردد که  نباشد، موجب میها زنده باشد و از ارث محروم  متولد باشند و حمل نبوده و پدر آن
سهم مادر متوفا از یک سوم به یک ششم تقلیل یابد ، اگر چیزي از ترکه اضافه بماند، به او 
رد نشود، مثالً اگر با پدر، مادر، دختر متوفا هم باشد، به هر کدام از والدین سدس و به دختر 

 .»شود ادر چیزي رد نمیشود و بر م رسد و باقیمانده ارباعاً بر پدر و دختر رد می نصف می
 ارث به قایم مقامی عبارت است از این که هرگاه از گروه وارثان  : وراثت به قایم مقامی- 4

اي کسی باقی نمانده باشد، نسل بعد هر یک از اعضاي این گروه یا صنف  هم درجه، در طبقه
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ي اول از طبقهمثالً شخصی فوت کرده است . برد به قایم مقامی نسل بی واسطه ارث او را می
ها هر یک  هاي متوفا باشند، نوه ، کسی زنده نباشد ولی نوه)اوالد بی واسطه و پدر و مادر(

 قانون احوال شخصیه اشخاصی که به قائم 200ي ماده. برند االرث والدین خود را می سهم
 آن ي مؤخر ازدرجات مقدم در هر طبقه، درجه« : کند برند را چنین بیان می مقامی ارث می

  :موارد ذیل از این حکم مستثنا است. کند طبقه و طبقات بعدي را از ارث محروم می
ي دوم و هرچه پایین بروند، جانشین والدین خود اوالد اوالد از درجه: ي اولطبقه - 1
شوند و درجات مقدم از اوالد،  شوند و سهم االرث آنها را با وجود ابوین متوفا، مستحق می می

 .نمایند د را از ارث محروم میمؤخر اوال درجات
اوالد برادر و اوالد خواهر متوفا هرچه پایین روند، جانشین پدر و مادر : ي دومطبقه - 2

شوند و درجات  شوند و سهم االرث آنها را با وجود جد و جده متوفا مستحق می خود می
 .نمایند مقدم اوالد برادر و خواهر، درجات مؤخر آنها را از ارث محروم می

 .شوند پدر و مادر اجداد، جانشین اجداد می: ي دومقهطب - 3
 .شوند اوالد اعمام و ماماها جانشین آنها می:  ي سومطبقه - 4
کند، مشروط بر  پسر عموي ابوینی، عموي پدري را از ارث محروم می: ي سومطبقه - 5

اگر عموي پدري و پسر عموي پدري و مادري . اینکه اقارب متوفا منحصر در آن دو باشد
ي متوفا زنده باشند، باید بین عمو و پسر عموي مذکور عدد باشند و یا زوج یا زوجهمت

 ».مصالحه شود
 قانون احوال شخصیه 218ي وارثان قائم مقامی در تمامی شرایط ارث نمی برند، ماده

ي دوم از خود ارث وارثانی که به قائم مقام درجه« : کند قائم مقامی را چنین بیان میشرایط 
  :رند، باید واجد شرایط ذیل باشندب می
ترین نسل به نسل   وارث قایم مقام باید اقرب به متوفا باشد، به این ترتیب که نزدیک - 1

 .بی واسطه به متوفا باشد
 . قایم مقام از ارث محروم نباشد - 2
 .رسد، زنده نباشد  شخصی از صنف نسلی که بی واسطه به متوفا می - 3
شود، از ارث محروم نباشد، لکن اگر فرزند متوفا  ده می نسلی که به قایم مقام او ارث بر - 4

 .برد کافر باشد، پسر مسلمان او از جد خود ارث می
 .»شود قبل از مورث فوت نکرده باشد  نسلی که به قایم مقام او ارث برده می - 5
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  مکانیسم توارث میان وارثان
  »سبب«ي به واسطه

ي طبقات فرض امی حاالت و با همه سبب زوجیت یکی از اسباب ارث است، زوجین در تم
شود، زوجه در فرضی  گردند و نه کسی حاجب انها می برند، نه حاجب دیگران می خود را می

برد و زوج در فرضی که زوجه اوالد نداشته   ترکه را میکه زوج اوالد نداشته باشد 

  .بت برهاستبرد، ارث زوجین مقدم بر قرا  ترکه را میباشد 

  مکانیسم ارث به سبب والء
، فاقد وارث باشد، کسی )معتَق(در فقه اسالم، در فرضی که شخص آزاد شده :  والء عتق- 1

  .گردد ، وارث او محسوب می)معتِق(که او را آزاد کرده است
  .است) ص(مبناي این سبب روایاتی از نبی اکرم

 .انما الوالء لمن اعتق - 1
 .ي نسب است؛ والء عتق، رابطه اي به مانند رابطهالوالء لحمۀ کلحمۀ النسب - 2

شود،  ها می این سیاست تقنینی اسالم، موجب تحریص صاحبان برده، بر آزاد کردن آن
ها، موجبات رضایت پروردگار و همچنین ایجاد  ي آزاد سازي آنوقتی برده داران به واسطه

  .کنند  میتري به عتق پیدا ي ارث را فراهم نماید، تمایل بیشرابطه
والء مواالة عبارت است از قرارداد میان حداقل دو نفر به این که هر یک در :  والء مواالة- 2

تأدیه دیه و خسارات ناشی از جرم طرف مقابل سهیم باشد، و در فرض مرگ، شخص 
  .مانده از او ارث ببرد باقی

دادي به شرح  نفر قراردر جاهلیت نزد اعراب تا اوایل ظهور اسالم، مرسوم بود که حداقل دو 
  :کردند ذیل ایجاد می

و طرف مقابل قبول » دمی دمک و هدمی هدمک و ترثنی وارثک و تطلب بی و اطلب بک«
  .برد ترکه را در جمیع حاالت ارث می» سدس«ي چنین قراردادي، شخص، به واسطه. کرد می

ول دارد، و آنرا از  و حنفیه این والء را قبي اثنی عشري از میان مذاهب اسالمی، شیعه
را موجب ارث » والء مواالة«االرحام، سایر مذاهب،  ي ذويدانند ولی در مرتبه اسباب ارث می

اولو االرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب «دانند، و معتقدند با نزول آیاتی همچون  نمی
  .این نوع عقود و توافقات، فاقد اعتبار است) 75/ انفال (»اهللا
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 در فرض عدم وارث )ع( والء امامت عبارت است از وارث بودن امام معصوم: والء امامۀ- 3
  .براي میت

 198ماده . این سبب منحصر در فقه امامیه است، سایر مذاهب  اسالمی آنرا قبول ندارد
ي متوفاي بدون وارث، پس از اداي دیون و تعهدات او ترکه«: گوید قانون احوال شخصیه  می

  .»رسد ید اهل تشیع به مصرف میمطابق به نظر مرجع تقل
اسباب االرث « :گوید  می7از میان قوانین کشورهاي اسالمی، قانون ارث مصر در ماده 

  .»الزوجیۀ و القرابۀ و العصوبۀ السببیۀ
بینی نکرده است؛  را که در فقه حنفی پذیرفته شده، پیش» والء مواالة« قانون میراث مصر، 

  .تفی شده را ذکر کرده استکه موضوع آن من» والء عتق«ولی 

  شرایط ارث
ها براي انتقال ترکه ضروري است ولی  شرایط ارث عبارت است از عواملی که وجود آن

. تالزمی وجود ندارد» نتیجه«و » شرط«اي میان آنها و تحقق ارث نیست، زیرا میان  مالزمه
  .گردد ارث میچون اموري مثل از بین رفتن ترکه یا وجود موانع ارث، موجب عدم تحقق 

  : گوید  قانون احوال شخصیه می197 ماده 1بند 
  :یابدارث با شرایط ذیل تحقق می

  .ـ  مرگ طبیعی یا حکمی مورث1
  .ـ  حیات وارث2
  .»ـ موجودیت ترکه3

  اهلیت و ارث
، اهلیت تملک عین »اتباع بیگانه«هایی دارد، از جمله  ، استثنا)دارا شدن حق(اهلیت تملک
ل را ندارند، بنابراین اگر وارث، تابعیت کشور متبوع مورث را نداشته باشد، اموال غیر منقو

  .گردد مالکیت عین اموال غیر منقول مثل زمین  به او منتقل نمی
داند، و  قوانین ناشی از مذهب، انسان را به شرط زنده متولد شدن حایز اهلیت تملک می

کند که قوانین  لح جوامع اقتضا میتواند، ناقض اهلیت تملک باشد، ولی مصا تابعیت نمی
  .کشورها از مالکیت خارجیان بر اموال غیر منقول جلوگیري نماید
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  وجود ارث
، وصف اشخاص زنده است، با مرگ مورث و استیفاي حقوق متعلق به ترکه، »مالکیت«

تواند، وارث باشد، حمل اگر انعقاد نطفه  گردد، شخص معدوم نمی مالکیت به وارث منتقل می
  .او قبل از مرگ مورث باشد، در فرض زنده متولد شدن وارث است

رابطه ابوت و نسب در مواردي ثابت است ولی رابطه وراثت در عین وجود وارث، منتفی 
است، از جمله موارد، اگر انعقاد نطفه پس از مرگ مورث صورت گیرد، طفل حاصل ملحق به 

  .برد صاحبان نطفه است ولی از پدر ارث نمی
اي که در زمان زوجیت  ترکیب نطفه«: گوید  قانون احوال شخصیه می174ماده 3بند 

ولی انتقال آن به . باشدها، جایز می زوجین گرفته شده، بعد از مرگ زوج و یا انحالل نکاح آن
رحم زوجه ممنوع است و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام 

  .»شود مادر بر آن جاري می ارث از ت واحکام الحاق نسب، قراب
  :مرگ و حیاث از امور قابل اثبات است، ولی در چند مورد استثناء شده است

گردد،  اگر حداقل دو شخص مقارن یک دیگر در زمانی که عرفا واحد محسوب می - 1
اگرچه در . برد ، هیچ یک از دیگري ارث نمی)ها معلوم و مقارن باشد زمان فوت آن(بمیرند 

ن فرض امکان دارد، لحظاتی یا دقایقی بین مرگ اشخاص فوق فاصله شده باشد، به طوري ای
 .که برخی بعد از مرگ برخی دیگر، زنده باشد

تر از  هرگاه دو شخص یا بیش«: گوید  قانون احوال شخصیه افغانستان می197 ماده 8بند 
ات دریده شوند و یا غرق آن در یک لحظه مقارن هم، فوت نمایند یا بسوزند، یا توسط حیوان

برند، بلکه از هر کدام وارث زنده  دیگر ارث نمی ها فرود آید، از یک شوند و یا ساختمان بر آن
  »برد او ارث می

اگر تاریخ فوت اشخاصی که میان شان توارث است، مجهول باشد، یا معلوم باشد ولی  - 2
 .دبر ها مجهول باشد، هیچ یک از دیگري ارث نمی تقدم و تاخر آن

هرگاه تاریخ فوت اشخاصی که میان «: گوید  قانون احوال شخصیه می197 ماده 8بند 
ها اشتباه واقع شود،  ها توارث موجود بوده، معلوم نشود یا در تقدم و تأخر تاریخ فوت آن آن
برند، مگر اینکه در یک حادثه به سبب غرق یا سقوط  دیگر ارث نمی این صورت نیز از یک در

  »دان، فوت نماینبنایی بر آن
اشخاصی که در حادثه واحدي بواسطه غرق شدن یا هدم بمیرد، ولی زمان مرگ هر  - 3

 .برد یک، که کی اول و کی دوم فوت کرده، معلوم نباشد، هریک از دیگري ارث می
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اشخاصی که در یک حادثه غرق یا به  «: گوید  قانون احوال شخصیه می197 ماده 9بند 
اند، و وقت فوت آنان معلوم نیست که کی اول مرده  انی کشته شدهافتادن ساختم وسیله فرو

شود که هر کدام در حین  یعنی فرض می. برد و کی بعد مرده، هر کدام از دیگري ارث می
  .»برند اند، ارث نمی برده برد، ولی از ارثی که از همدیگر مرگ دیگري زنده بوده و از او ارث می

  فوت مورث
  :افتد  اتفاق میفوت مورث در چند صورت

  فوت واقعی،) الف
  فوت حکمی، و) ب
  .صدور حکم قطعی ارتداد فطري) ج

اگر اشخاصی به اشتباه مرده محسوب گردد و اموال شان تقسیم شود، اگر بعدا معلوم گردد 
  .شود که زنده هستند، اگر اموال به حکم محکمه تقسیم شده است بازگردانده می

 هرگاه شخصی به اشتباه اهل خبره یا «: گوید خصیه می قانون احوال ش197 ماده 1بند 
اقارب یا حکم محکمه مرده محسوب شود و اموال او تقسیم گردد و بعد معلوم شود که زنده 

گیرندگان  سهم. نافذ است است، تمامی تصرفات انجام شده در اموال و حقوق مالی او غیر
را و اگر قیمی بوده قیمت  اشد، مثل آناند عین آن را و در صورت تلف، اگر مال مثلی بمکلف

-را بپردازند و در صورت معیوب شدن مال، خساره  آن طبق احکام  قانون جبران می  آن
  .»گردد

  وجود ترکه
  .اي از شخصی، باقی نمانده باشد، رابطه وراثت فاقد موضوع خواهد بود اگر ترکه

  موانع ارث
ها ما یمنع اتصاف الوارث المعلوم وارثیته به المراد ب«: اند برخی فقها در تعریف مانع گفته

  )485مامقانی؛ مناهج المتقین، ص... شیخ عبدا. (»من أن یرث، مع وجود المقتضی االرث فیه
، )شرایط ارث(مانع ارث، چیزي است که از اتصاف وارث به ارث بري، با وجود مقتضی 

  .آورد ممانعت به عمل می
مانع ارث وجود وصفی در وارث است که به «: دگوی  قانون احوال شخصیه می212ماده 

در او ) نسب یا سبب( گردد، با وجود این که اسباب ارث موجب آن او از ارث محروم می
  .»موجود باشد
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اما الموانع فکثیرة قد سبق بعضها و «: گوید مرحوم شهید ثانی در مورد تعداد موانع می
معها المصنف فی الدروس الی عشرین و یذکرهنا بعضها، فی تضاعیف الکتاب و غیره و قد ج

  )241، ص3الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، سه جلدي، ج. (»...ذکر هنا تسعۀ 
  :قوانین تعداد محدودتري را به عنوان مانع ارث ذکر کرده اند، از جمله

  قتل مورث
  :بوداگر وارث، مورث را به قتل برساند، در فرض شرایط ذیل، از ارث محروم خواهد 

 :قتل عمدي باشد
  .داند  قانون مجازات اسالمی ایران امور ذیل را از جمله مصادیق قتل عمد می206ماده 
قاتل با قصد کشتن، اقدامی علیه شخص معین یا اشخاص غیر معین از یک جمع را ) الف

  .بنماید، و در نتیجه، شخص یا اشخاص کشته شود
  .خواه آن اقدام نوعاً کشنده باشد یا نباشد

قاتل اقدامی عمدي که نوعاً کشنده است، ولو قصد کشتن نداشته باشد، علیه شخص ) ب
  .معینی یا اشخاص غیر معین از یک جمع بنماید و آن شخص و اشخاص کشته شود

قاتل اقدامی عمدي که نوعاً کشنده نیست و بدون قصد کشتن علیه شخصی معین یا ) ج
ن شخص یا اشخاص به دلیل وضعیت خاص آ. اشخاص غیر معین از یک جمع انجام دهد

  .بمیرند..) پیري، بیماري و (شان 
  .بعضی از فقهاء مورد سوم را، در حکم عمد شمرده اند

قتلی که مانع ارث است، تفاوتی در مباشرت و مسبیت هم چنین در اجراي انفرادي یا 
  .جمعی آن ندارد

 :قتل نامشروع باشد
شود،  قتل مانع ارث قاتل از مقتول می«:گوید می قانون احوال شخصیه 213بند یک ماده 
  :مشروط بر اینکه

قتل عمدي باشد، حتا اگر به دیوانه و طفل غیر ممیز امر کند که او را به قتل برساند، ولی 
 .اگر به شخص عاقل مختار امر کند، آمر، قاتل محسوب نمی شود

 بین ورثه و قاتل مصالحه برد، ولی در مورد دیه در قتل خطا، قاتل، از غیر دیه ارث می
  .شود

 .قتل صغیر، غیر ممیز یا مجنون نباشد
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قتل به حکم شرع یا براي دفاع از جان و مال  وناموس و آبروي قاتل، صورت نگرفته 
  .»باشد

  :در مواردي قتل مشروع است از جمله
  .قتل به حکم قانون، مثال وارث مجري محکمه باشد) الف
  .قتل به خاطر دفاع مشروع) ب

اگر شخصی در «: گوید  قانون مجازات اسالمی ایران در تعریف دفاع مشروع می61ماده 
مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس و یا مال خود یا دیگري یا آزادي تن خود یا دیگري که 

الوقوع عملی انجام دهد  در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب) ناتوان از دفاع خود باشد
  :شد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بودکه جرم با

 دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 
 عمل ارتکابی بیش از حد الزم نباشد. 

ي قواي مذکور در  توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد و یا مداخله
 .رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود

 213 ماده 2باشد، بند  ارث براي، قاتل است، ولی حاجب نمی «انع قتل با شرایط مذکور م
ي دیگر  قاتل، حاجب ارث واقع نمی شود، مثالً اگر کسی پدرش را بکشد و ورثه«: گوید می

  .»برد نباشد، پسر قاتل از جدش میراث می

  کفر
وجود برد و با  مسلمان از کافر ارث می«: گوید  قانون احوال شخصیه می214 ماده 1بند 

وارث مسلمان، کافر از کافر ارث نمی برد، ولی اگر وارث مسلمان وجود نداشته باشد، کافر از 
  .»برد و اوالد نابالغ کافر در حکم کافر و اطفال مسلمان در حکم مسلمان هستند کافر ارث می

  نسب زنا
او از زنا زاده و پدر زناکار و اقارب «: گوید  قانون احوال شخصیه می214 ماده 3بند 

  .»برند برند و زنا زاده و زوجه و اوالد او از همدیگر ارث می همدیگر ارث نمی
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   قانون احوال شخصیه اهل تشیعیوقتحلیل حق

  5 – )ت .ا .ش .ا .ق(
 بخش خانواده

  قانونیار حسین خاوري
  
  
  
  

  انواع  قرابت
در روابـط   .بخـشد  نوعی از ارتباط انسانی را در درون جامعه شکل می         قرابت یا خویشاوندي    

. ددگر خویشاوندي همه ارتباطات به اساس خویشاوندي نزدیک یا خویشاوندي دور تنظیم می         
ــا     ــط خــود را ب ــل اســت و رواب ــاد قای ــسیار زی ــشاوندي اهمیــت ب ــط خوی مــسلمانان در رواب

مطـابق مـاده شـصت وهفـتم     . دنکن  ش به تناسب  درجه خویشاوندي تنظیم می       ا  خویشاوندان
  :گردد  آن به انواع ذیل تقسیم مییقانون احوال شخصیه اهل تشیع قرابت به اعتبار منشای

  ، قرابت نسبی-1
  ، ورضاعی قرابت -2
  . قرابت سببی-3

تعریف خـاص دارد کـه بـا توجـه بـه علـت خـاص ایجـاد                ) خویشاوندي(هر سه این قرابت     
  . گردد می



  

 

96  
 

له
سنب

  
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

91  

  تعریف قرابت نسبی
 دو   شـدن  و یـا منتهـی     از دیگري  با تولد یکی  که  است  از خویشاوندي  عبارت  نسبی قرابت

مادة شصت و هـشتم      .1باشد  نشاي می کسان که از یک م    . شود   می   منشاي واحد حاصل    نفر به 
 خـونی حاصـل   هقرابت نسبی مستقیم عبارت از رابط« :دارد که قانون احوال شخصیه مقرر می    

 بـا .  2»گـردد  از تولد یکی از دیگري است که به والد آن اصل و به مولود آن فـرع اطـالق مـی              
قرابت نسبی منشاي خون دوماً در . باشد توجه به این تعریف قرابت نسبی اوالً رابطه خونی می        

 این نوع قرابت والدین اصل و منـشا ثالثاً در . باشد والدین است که در وجود شخص  جاري می  
  .آید   است که از یک اصل به وجود مییهای گیرد و فرزندان فرع یا شاخه قرار می

قرابت نسبی غیر مستقیم عبارت از رابطۀ خونی میان حد اقل دونفر است که به یـک اصـل    
  ).مانند قرابت دو برادر( شوند  شترك منتهی میم

رابطه .  که بین قرابت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد از لحاظ منشاي واحد است           یتفاوت
فرزنـد از  . باشد که رابطـه بـه صـورت مـستقیم اسـت           قرابت مستقیم، مثل والدین و اوالد می      

ولی قرابت غیـر مـستقیم یـک      . ستآید و این رابطه یک رابطه بی واسطه ا          والدین به دنیا می   
مثـل  . شـود  رابطه بی واسطه نیست بلکه یک منشاي واحد باعث ایجاد رابطه خویشاوندي می          

والدین دو برادر و خـواهر قرابـت    . آید  به دنیا می  ) والدین(دو برادر و خواهر که از یک منشاي         
ران و خـواهران وجـود      به قرابت اخیر کـه بـین بـراد        . دهد   ارتباط می  انش دیگر ها را بایک    آن

  .گوید دارد، قرابت غیر مستقیم می

  قرابت رضاعی
نام قرابت رضاعی وجود دارد کـه بـرخالف قرابـت نـسبی کـه          ه ب ،در اسالم یک قرابت دیگر    

 در قرابـت رضـاعی ایـن ارتبـاط از        .آورد  وجـود مـی    هواسطه والدت ب   هرابطه خویشاوندي را ب   
 سوره نساء وجود  قرابت رضاعی را در اسالم بیان        23آیه   .شود  طریق شیر خوارگی حاصل می    

  . 3کند می
  :دارد اشاره میمادة شصت ونهم قانون احوال شخصیه نیز به قرابت رضاعی 

قرابت رضاعی عبارت از رابطۀ خویشاوندي حاصـل از شـیر خـوردن یـک طفـل از مـادر                    « 
مندرج در ایـن قـانون   دیگري و یا شیر خوردن حد اقل دو طفل از یک مادر با رعایت شرایط            

  .»باشد می
  : باشد نوع می آید که به دو این نوع قرابت از شیرخوردن به وجود می
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خورد که بعد از شـیرخوردن بـین اطفـال        گاهی یک طفل از مادري طفل دیگر شیر می         -1
 کـه مـستقیم از خـود زن تولـد شـده اسـت، رابطـه        یآن زن که طفـل را شـیر داده و اطفـال        

  .شود آن اطفال بین خودشان برادر و خواهران رضاعی می. آید ود میخویشاوندي به وج
هـا از والـدین جداگانـه  متولـد      دهد که هر کدام آن  گاهی یک مادر دو طفل را شیر می        -2

 که از یک مادر واحد شیر نوشـیده اسـت، نیـز بـرادر و            یدر این صورت نیز اطفال    .  شده است 
 که از مادر که شیر داده است متولد گـردد،      یبا اطفال که   عالوه بر این  . شود  خواهر رضاعی می  

  .شود برادر و خواهر رضاعی می

  قرابت سببی
در . شـود   قرابت سببی نوع از خویشاوندي است که به سبب عقد نکاح بین افراد ایجاد مـی            

به محض ازدواج بین زن و مـرد  .  زوج و زوجه است    عهده ازدواجِ ه  این نوع قرابت نقش اصلی ب     
در بین اهل تشیع در مورد قرابت سببی بـین   .شود قرابت سببی نیز بین اقوام ایجاد میرابطه  

  .4فرقی وجود ندارد) ازدواج موقت یا صیغه(م و منقطع ینکاح دا
   : قانون احوال شخصیه اهل تشیع قرابت سببی را چنین تعریف نموده است70ماده 

 نکـاح میـان زوجـین و اقربـاي       قرابت سببی عبارت از رابطۀ خویشاوندي حاصـل از عقـد          «
مطابق این تعریف با وجـود کـه رابطـه خویـشاوندي      . »باشد  ها می   هریک از اقرباي دیگري آن    

شود، اقرباي هریک از زوجین با اقرباي دیگري نیز رابطـه خویـشاوندي               بین زوجین ایجاد می   
  .کند پیدا می

  محاسبه درجۀ قرابت نسبی
م فرمول خیلی سادة وجود دارد که ایـن فرمـول در           در محاسبه درجۀ قرابت نسبی در اسال      

محاسـبۀ  « :قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان  چنین درج گردیـده اسـت         ) 71(ماده  
  :گیرد درجات قرابت نسبی حسب ذیل صورت می

گردد و خود اصـل   هرنسل یک درجه محسوب می قرابت نسبی مستقیم از فرع به اصل،      - 1
  .شدبا در این محاسبه شامل نمی

 قرابت نسبی غیر مستقیم از فرع به اصل مشترك و از اصل مشترك به فـرع دیگـر، هـر         -2
  .»باشد شود و اصل مشترك در این محاسبه شامل نمی نسل یک درجه محسوب می
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منظور از قرابت نسبی مستقیم از فرع به اصل، فرزندان هستند که از یـک پـدر و مـادر بـه             
فرزنـدان خـود یـک     . باشـد   باشد و فرزندان فرع می       اصل می  )والدین(وجود آمده و پدر و مادر     

  . شود نسل از اصل است که یک درجه حساب می
 73 و 72محاسبه قرابت رضاعی و قرابت سببی نیز همانند قرابـت نـسبی اسـت کـه مـواد             

  .صاص یافته اندتها اخ قانون احوال شخصیه اهل تشیع به آن
سبی بـه شـکل مـستقیم و غیـر مـستقیم بـوده و         قرابت رضاعی مانند قرابت ن    «  :72 ماده  

  .»باشد بندي آن مانند قرابت نسبی می درجه
در محاسبۀ درجۀ قرابت سببی، اقارب هریک از زوجین در مـورد زوج دیگـر بـه          «:73ماده  

  .»شود عین قرابت و درجه شناخته می

  اري و نامزديگتعریف خواست
کننـده اهمیـت     ه شـده اسـت کـه بیـان        یاز خواستگاري در قانون احوال شخصیه تعریف ارا       

وجـود تعریـف خواسـتگاري درقـانون احـوال       با. باشد اري از زن به منظور ازدواج  می      گخواست
 است که این شرایط  در بـین مکاتـب            کردهبراي خواستگاري  مطرح      شرایط  را نیز    ، شخصیه
  .شود رعایت می  اسالمی
  :شود مین است که قرار ذیل شرح داده  قانون مذکور در زمینه خواستگاري از ز74ماده 

  :تعریف خواستگاري -1
خواستگاري عبارت از تقاضاي ازدواج مـرد از زن اسـت کـه بـا رعایـت شـرایط ذیـل                 ) 1(«

  :گیرد صورت می
  . باشدهزن عاري از موانع وعد -1
اهلیت  کند، مرد یا شخصی که از طرف مرد خواستگاري و یا از طرف زن قبول می             زن و  -2
  .ه باشندداشت
ولـی اگـر اقـدام کنـد و نکـاح        از زنی خواستگاري شود که نامزد شخص دیگري نباشد،         -3

  .عقد صحیح است صورت گیرد،
خواستگاري از زنی که در عدة رجعیه است، جواز ندارد و از زنی که معتده به عدة باین          ) 2(

  .»مانعی ندارد) نه صراحت(باشد، به کنایه 
ن احوال شخصیه خواستگاري  تعریف شده اسـت، ولـی در ادامـه         قانو 74فقره اول مادة     در

  :کند  مطرح می چنیناین ماده شرایط را  براي خواستگاري
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کند، ولی اگر زن عالقـه خـود را           ها از زن درخواست ازدواج می       در خواستگاري معموالً مرد   
بـه   .شرعی مانع ندارداش نشان بدهد و به او ابراز کند از لحاظ      براي ازدواج با مرد مورد عالقه     

را به همسري خود بگیرد، بـاز مـانع شـرعی وجـود       اگر زن از مرد بخواهد که او       عبارت دیگر، 
  .ندارد

 .یعنی که زن به عقد نکاح شخص دیگر نباشد: زن عاري از موانع و عده باشد -
از کـسی خواسـتگاري شـود و یـا          باید اسالم، در .اهلیت درخواستگاري اهمیت زیاد دارد     -

 .به خواستگاري برود که اهلیت داشته باشدکسی 
ولی اگر از نـامزد کـس دیگـر خواسـتگاري           . خواستگاري از نامزد کس دیگر ممنوع است       -

 .شود و عقد ازدواج صورت بگیرد، عقد صحیح است
از زن خواستگاري شود که در عدة رجعی نباشد، دلیل این امر به خاطر این است کـه در             -

 اگر زن در دوره عده باین باشـد، . واند به همسر خود مراجعه کند     ت  دوره عده رجعی، شوهر می    
شـود ولـی از او بـه صـورت کنـایی       دوره عده باین از او  به صورت صریح خواستگاري نمی         در

مبنـی بـه خواسـتگاري بـه صـورت کنـایی        را شود که یک مرد  منظور خود     خواستگاري  می  
 .نشان بدهد

 قانون مدنی  در زمینه  64 تعریف شده است و ماده        نیز 1355 خواستگاري در قانون مدنی     
عبـارت  ه  خوستگاري زن در عدت طالق رجعی یا باین ب        «  :خواستگاري چنین  صراحت دارد    

  .»عبارت صریح جواز ندارده کنایه و در عدت وفات ب صریح و
ه  خواستگاري از زن در عده طالق رجعی و باین به صورت صریح و کنای           64با توجه به ماده     

. شـود خواسـتگاري نمـود   جواز ندارد ولی از زن که در عده وفات است به صـورت کنایـه مـی          
تفاوت بین قانون مدنی و قانون احوال شخصیه در زمینه طالق رجعـی وجـود داردکـه قـانون       
احوال شخصیه نه به صورت صریح ونه به صورت  کنایی از زن که در عده طالق رجعی باشـد          

 احوال شخصیه در زمینه عده وفات سکوت نمـوده اسـت ولـی قـانون              قانون. جواز نداده است  
قانون مدنی بـر عکـس قـانون احـوال      . اري به صورت کنایی داده است     گمدنی حکم به خواست   

  .اري از نامزد دیگري نداردگشخصیه هیچ حکم در زمینه خواست
نـامزدي  «  : از نامزدي تعریف واضح ارایه کـرده اسـت      1355ولی قانون مدنی مصویب سال      

مطـابق ایـن   . »از آن منصرف شـود  تواند یک از طرفین می   هر عبارت از وعده به ازدواج است،     
شرعی به طرفین ایجـاد   هیچ تکلیف قانونی و. نامزدي صرف یک وعده به ازدواج است   تعریف؛
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توانـد از تـصمیم خـود     شود و هریک از طرفین کـه الزم بدانـد، قبـل از عقـد ازدواج مـی          نمی
  .منصرف شود

  تعریف نامزدي -2
 نامزدي یا وعـده بـه ازدواج،  «  :قانون احوال شخصیه نیز از نامزدي تعریف ارایه نموده است         

. »کننـد تـا بـا هـم ازدواج نماینـد      قرارداد جایز است که به موجب آن زن ومردي توافـق مـی         
دنی بـا تعریـف قـانون مـ      ، تفاوت مفهومیقانون احوال شخصیه ارایه شده است که در    یتعریف
تـر   هرچند که از لحاظ بیـان قـانون احـوال شخـصیه وارد جزئیـات بـیش                .  ندارد 1355سال  

  .گردیده است

  تعهد ازدواج
کنـد بـا    دیگر تعهد می یعنی هرگاه زن و مرد در مقابل یک  .آور نیست  تعهد به ازدواج الزام   

. ش. ا.  ق76 مـاده  .دیگر ازدواج نکنـد  تواند از تعهد خود برگردد و بایک هم ازدواج نماید، می  
تعهد به ازدواج چه به صورت شرط در ضمن عقد یـا بـه شـکل قـرارداد             « :دارد  مقرر می  .ت. ا

مستقل باشد، حتا اگر وجه االلتزام در آن تعیین شده باشد، الزام آورنیست و وجه االلتزام نیز                
  .باشد قابل مطالبه نمی

را ملزم بـه عقـد نکـاح     تواند او ر نمیدر صورت انصراف یکی از نامزدان از ازدواج، طرف دیگ         
  .»نموده یا به محض امتناع، از او خسارت مطالبه نماید

  و بازدید نامزدان دید
ها بعد از نامزدي معموالً در افغانـستان رایـج نیـست و خـانواده دختـر از ایـن نـوع                   مالقات

. ه مجـاز اسـت    اما دیدار و ارتباط مشروع مطابق قانون احوال شخـصی         . ها راضی نیست   مالقات
نـامزدان بـراي    )  صحبت کـردن   (دیدار و ارتباط مشروع     « :کند  بیان می . ت.ا.ش.ا.  ق 77ماده  

در ایـن مـاده   . »دیگر درحد متعارف جـایز اسـت   اطالع از وضع شخصی، زندگی و اخالق یک    
  :چند نکته قابل ذکر است

هـم مطـابق    منظور از دیدار و ارتباط مشروع فقط صحبت کردن است و صحبت کـردن       -1
  :فقه نباید خارج از موارد ذیل باشد

این نکته براي جوانان که قـصد ازدواج را دارد، بـسیار       .  اطالع یافتن از وضعیت زندگی     )الف
کـه  قـصد دارد ازدواج کنـد بایـد کـه وضـعیت زنـدگی و رفتارهـاي                    هرشخـصی . مهم است 

شخـصیت یـک انـسان    وضعیت زندگی بیان کننده . دیگر را درك کند و بفهمد اجتماعی یک 
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مـاده  آواج دشـود، بـراي از   وقتی که جوانان از وضعیت زندگی یک دیگر خوب مطلع می    . است
گاهی . گردد ها باعث تسریع در ازدواج می       هاي زندگی یکی از آن     که جذابیت  شود و یا این     می

  .شود که نامزدي فسخ گردد هم خالهاي موجود در وضعیت زندگی یکی از نامزدان باعث می
اخـالق  . تر آگاهی پیدا کند    دیگر بیش  شود که  نامزدان از اخالق یک         نامزدي سبب می   )ب

نقش بسیار مهم در رابطه خانوادگی دارد، براي همین، فقه نیز در ایـن زمینـه توجـه نمـوده                     
ولی براي درك اخالق یـک  . است که باید نامزدان از اخالق یک دیگر درك کامل داشته باشد    

بـراي  . دیگر نیز در حـد متعـارف باشـد         که فهمیدن از اخالق یک     این. محدودیت وجود دارد  
  .دیگر  نباید مرتکب عمل  حرام گردد درك اخالقیات یک

  پرداخت مخارج نامزدي
ـ    ازدواج خارج مـی   رزمانیکه یکی از نامزدان، از تعهد خود مبنی ب         عبـارت دیگـر   ه گـردد و ب

 است کـه   یاین نوع مخارخ، مخارج   . بپردازدا  گردد، باید خسارات وارده ر      حاضر به ازدواج نمی   
پرداخت مخارج طرف مقابل ربـط بـه عـذر    . یکی از نامزدان به اعتبار وقوع ازدواج نموده است   

باشد، یا ) دلیل قانونی یا عذر موجهه چه ب(فسخ نامزدي از هرنوع    . موجه یا دلیل قانونی ندارد    
 کـه نـامزدي را فـسخ    به هرصورت طرفِحتا دلیل هم براي فسخ نامزدي وجود نداشته باشد،     

 :دارد  مقرر مـی .ت .ا .ش .ا . ق78ماده . هاي مصرف شده را پرداخت نماید  کند، باید هزینه    می
قرارداد نامزدي را بدون دلیل قانونی و یا عذر موجـه بعـد از قبـولی،                هرگاه یکی از نامزدان،   «

مقدمات ازدواج از جانب مقابل   باشد که براي      فسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضروري می       
البته حکم این ماده شامل جبـران خـسارات فـسخ         . »به اعتبار وقوع ازدواج مصرف شده است      

که  مثل این. یعنی نامزد حق مطالبه خسارت ناشی از فسخ نامزدي را ندارد    . شود  نامزدي نمی 
کـه آبـرو وحثیـت     ادعا کند که به موجب نامزدي، خواستگاران دیگر را از دست داده و یا این        

   ....است ودار شده  اش لکه خانوادگی

  مطالبۀ عین یا مثل هدایا
 که داده اسـت را مطالبـه نمایـد، عـین هـدایا تحـت         یهرگاه هریک از نامزدان عین هدایای     

  :شرایط ذیل پرداخت خواهد شد
  ؛ در صورتی که هدایاي مصرفی قبل از فسخ قرارداد نامزدي مصرف نشده باشد-1
شود، تلف نـشده باشـد، ولـی در     ی که هدایاي غیر مصرفی که عرفاً نگهداري می     درصورت-2

  ؛ وصورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه است
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هـدایاي کـه مـصرف گردیـده اسـت، قابـل مطالبـه         ولی هرگاه یکی از نامزدان فوت شـود،      
  .5باشد نمی

  ها  عکس و نامههمبادل
فسخ نامزدي آیـا عکـس و    پس از ت کهگیرد آن اس  دیگري که  مورد توجه قرار میموضوع

ها را جزء هـدایاي   توان آن آیا می. قابل استرداد است هاي رد وبدل شده میان دو نامزد یا نامه
  نامزدي به حساب آورد؟

 وقتی کـه نـامزدان بـا       .شود  این مطلب واضح است که  عکس نیز  نوعی هدیه محسوب می            
 کـه نـامزدي فـسخ     یزمـان . باشـد   ار ازدواج مـی   کند نیز به اعتب     دیگر عکس رد و بدل می      یک
 بنـابر . دیگـر باشـد   شود که عکس نامزدان در دست یک ، دیگر ضرورت احساس نمی     گردد  می

بنـابراین صـاحب عکـس    .  اسـت امشمول مقررات مربـوط بـه اسـترداد هـدای     این عکس نیز 
امـا راجـع بـه     « :یـسد نو می  هاشمی. اما در مورد نامه نیز آقاي ف .مطالبه کند تواند آن را می
وبدل شده پـس از انحـالل نـامزدي در صـورت تلـف نامـه        هایی که در دوران نامزدي رد نامه

از این باب درخواست کرد امـا در فرضـی کـه نامـه هـا بـاقی        توان خسارتی بدون تردید نمی
ان تو حقوقدانان آن است که پس دادن نامه قابل توجیه نیست و تنها می ، نظر بعضی از باشند
از طـرف   ها وسیله اي براي سوء اسـتفاده  مگر آن که این نامه.  ي اخالقی دانست وظیفه آن را

مـسوولیت مـدنی     مقابل را فراهم آورد و باعث ورود زیان به او شود که طبـق قواعـد عمـومی          
   .6»تمکلف  به جبران خسارت وارده اس

ها و نامه هـایی   عکس) 1(« :دارد  خود مقرر می80قانون احوال شخصیه اهل تشیع در ماده    
شـود   که بین نامزدان مبادله گردیده است، در حکم اموال غیر مصرفی بوده، نوعاً نگهداري می    

  .گردد و در صورت مطالبه مسترد می
ها و مکالمات ثبت شده غرض ضرر و ایذاي طرف دیگـر جـایز           عکس ها، استفاده از نامه  ) 2(

  .»باشد نمی
ها جزء مال غیـر مـصرفی اسـت و در صـورت مطالبـه بایـد        نامهها و   مطابق این ماده عکس   

 استفاده شود که بـه طـرف   یها نوع ها و نامه ها مسترد نگردد و از آن      اگر عکس . مسترد گردد 
هـا   خسارت وارد کند، در این صورت مسوولیت بـه عهـده کـسی اسـت کـه از عکـس و نامـه                  

هـا و     هرنوع استفاده سوء از عکـس      قانون احوال شخصیه اهل تشیع    . استفاده سوء نموده است   
 در  ،مفهوم مخالف این ماده این است     . داند  ها را غیر مجاز می     مکالمات تلفنی ثبت شده و نامه     

. ، مرتکب باید مجازات شود  و جبران خسارات نماید     صورت که یک چنین عمل صورت بگیرد      
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 و یـا نامـه بـه     است که به موجب نشر عکـس و مکالمـات تلفنـی     یجبران خسارت هم از نوع    
از طرف دیگر منظور از این ماده نشر عکـس و مکالمـات تلفنـی و                . شخص وارد گردیده است   

بلکه صرف مطلع شده یک نفر از مکالمه تلفنی و یـا یـک نفـر        ، نامه ها به حد گسترده نیست     
د، غیر از نامزد سابق آن را ببیند و یا نامه را بخواند، به موجب این عمل طرف دیگر ضرر ببینـ    

  . ول استونشر کننده مس

  موانع نکاح به سبب قرابت نسبی و سببی 
شـود کـه زن و مـرد بـاهم ازدواج نکنـد و         ها باعث می    موانع نکاح اموري است که وجود آن      

  -3 ، منـع ازدواج مجـدد  -2 ، قرابت -1: این موارد عبارت است از    . باشد  مانع صحت ازدواج می   
 10 ، سه طـالق -9  ، وطی به شبه-8 ، زنا-7 ، لعان-6 ، احرام -5 ، عده -4 ،شوهردار بودن زن  

  . لواط-11 کفر، و –
  که  یخویشاوندان  دو نفر موجود است  بین  که  است  از خویشاوندي  عبارت قرابت: قرابت - 1
  .شوند  می  نامیده محارم ،  است  ممنوع  قرابت  علت ها به  با آن نکاح

 :شدبا  نکاح با محارم ذیل ممنوع می. گردید که قبالً ذکر است  قسم  بر سه قرابت
 ، باال برود ، هر قدر که  با پدر و اجداد و با مادر و جدات نکاح -1
 ، برود  پائین  با اوالد هر قدر که نکاح -2
 . برود ینی پا ها تا هر قدر که  با برادر و خواهر و اوالد آن نکاح - 3
  . پدر و مادر و اجداد و جدات خاالت و   خود و عمات  و خاالت  با عمات نکاح - 4

ازدواج با اقارب نسبی ذیل ) 1(« دارد که  قانون احوال شخصیه اهل تشیع مقرر می81ماده 
مؤبد حرام است، حتا اگر قرابت حاصله از وطی به شبهه یا  به طور) پدري یا مادري(اعم از 

  :زنا باشد
 .اصول و فروغ - 1
 ). وخواهراناجداد و برادران(  اصول وفروغ ابوین - 2
 .ماما و خاله عمه، عمو، - 3
 .خاله  ابوین ماما و عمه، عمو، - 4
به واسطۀ مصاهره به طورمؤبد حرام ) نسبی و رضاعی(ازدواج با اقارب ذیل اعم از ) 2(
  :باشد می
  . مادر و جدة زوجه به محض عقد نکاح- 1
  . دختران زوجه به شرط دخول- 2
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  . زوجۀ پدر و جد به محض عقد نکاح- 3
  .»ۀ پسران به محض عقد نکاح زوج- 4

 قانون احوال شخصیه اهل تشیع 82ماده . گردد قرابت رضاعی نیز سبب موانع نکاح می
قرابت رضاعی با شرایط مندرج در این قانون، به استثناي موارد ذیل همانند « :دارد مقرر می

  :شود قرابت نسبی موجب حرمت مؤبد نکاح می
  . خواهر پسر رضاعی- 1
  .ر یا برادر رضاعی مادر خواه- 2
  . جدة پسر یا دختر رضاعی و هرچه باال رود- 3
  .» خواهر برادر رضاعی- 4

  ارکان قرابت رضاعی
  : ارکان قرابت رضاعی عبارت است از

  .دهد مرضعه کسی است که شیر به طفل می:  موجودیت مرضعه- 1
  .خورد کسی است که از مادر رضاعی خود شیر می:  موجدیت مرتضع- 2
  .7دن شیرخور- 3

  موانع نکاح به سبب قرابت رضاعی
  ارکان قرابت رضاعی

هـا قرابـت    باشد که در صورت عدم یکی از آن قرابت رضاعی داراي عنصر یا ارکان خاص می     
  :این عنصر عبارت است . آید رضاعی به وجود نمی

. دهد حین شیردادن زنـده و واحـد باشـد          کسی که به طفل شیر می      :موجودیت مرضعه  - 2
که مرضعه زنده و واحده باشد به خـاطر ایـن موضـوع اسـت کـه هرگـاه دو زن                    نمنظور از ای  

کـه یـک طفـل    ایـن  البتـه  . شود مجموعاً پانزده مرتبه به طفل شیر بدهد، موجب حرمت نمی      
چند بار از یک زن شیر بخورد تا موجب حرمت گـردد، دیـدگاه گونـاگون وجـود دارد کـه در          

  .فتبحث جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گر
مرتضع باید حـین شـیر خـوردن        . خورد   کسی که از یک زن شیر می       : موجودیت مرتضع  -2

 .زنده و سن او کمتر از دوسال قمري باشد
بخورد، بـدون شـیر خـوردن قرابـت رضـاعی           که طفل از یک زن شیر      این:  شیر خوردن  -3

  .شود ایجاد نمی
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  شرایط شیر خوردن
ابـن جنیـد معتقـد    .  نظر جـدي وجـود دارد      در مورد دفعات شیر خوردن بین فقها اختالف       

ابن جنید براي اثبات نظر خود به سنت و    . شود  حتا یکبار شیر خوردن باعث حرمت می      ،  است
کند که علی بن مهزیار به امام    استناد می  اي  هابن جنید به نام   . چند حدیث استناد کرده است    

م باشد ویا زیاد باعث حرمت شیر خوردن چه ک   « : نوشته و در مورد رضاع پرسیده است       )ع(رضا
هرگاه کودك بـه مقـداري   « :همچنین امام رضا در جواب یعقوب نیز گفته است که     . »شود  می

دیگري در بین اکثر . »شود ش پر شود، این مقدار شیر موجب حرمت می        ا  شیر بخورد که شکم   
بـار شـیر   این نظریه معتقد است که ده . داند بار شیر خوردن را موجب حرمت می      » ده«فقهاء  

  . 8شود خوردن موجب روئیدن گوشت و استخوان می
 يایـن نظریـه بـین فقهـا       . باشـد    بار شیر خوردن طفل از زن مـی        15نظریه   نظریه دیگري، 

وال شخصیه اهل تشیع ترکیب از نظریـات        حولی قانون ا  . است متأخر از شهرت زیاد برخوردار    
ــت   ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــا را م ــزء . فقه ــره 1ج ــا) 4( فق ــرر  .ا .ش .ا . ق83ده م ت مق

مدت یک شبانه روز یا پـانزده مرتبـه کامـل و متـوالی یـا بـه مقـداري کـه موجـب             «:دارد  می
در این مـاده سـه نکتـه در نظـر         ) 9. (»استخوان و روئیدن گوشت گردد، خورده شود        محکمی

  :شیرخوردن طفل باید به سه طریق صورت بگیرد، تاموجب حرمت گردد. گرفته شده است
  .شبانه روز شیر بخوردیک  - 1
  .ی شیر بخوردلپانزده مرتبه کامل و متوا - 2
 .یدن گوشت شودیاستخوان و رو به مقداري شیر بخورد که موجب محکمی - 3

البته مراد از شیر کامل این است که طفل از شیر مادر سیر شود و خودش از شـیر خـوردن          
داند، معتقد اسـت کـه     فقهاء که نظریه شیر خوردن کامل را موجب حرمت می         . منصرف گردد 

گـردد و لـو    اگر قبل از سیر شدن طفل از شیر خوردن او جلوگیري شود، موجب حرمت نمـی              
شـیر خـوردن کامـل در    .  بار برسد؛ باز صحیح نیـست 15که جمع دفعات ناقص هم به تعداد        

 هردفعه شیر خوردن، باید به نحوي باشد که طفل بدون اجبار، از خـوردن شـیر، صـرف نظـر                 
  .نماید

اي است کـه در بـین دفعـات شـیر خـوردن غـذاي        نظور از متوالی شیر خوردن نیز، شیوه  م
در ایـن زمینـه اخـتالف بـین فقهـا وجـود       . دیگري و یا شیر زن دیگري به طفـل داده نـشود      

چنین بسیار از فقها نظر داده است که تنها شیرزن دیگر باعث اخـتالل در تـوالی                   هم. 10ندارد
  .11ذا اشکال ندارداست و خوراندن آب و یا غ
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مرتضع باید حین شیرخوردن زنده و سـن  « : دارد ت مقرر می. ا. ش. ا.  ق 83ماده  ) 3(فقره  
 سـالگی تاکیـد   2قانون احوال شخصیه اهل تشیع روي سـن    . »او کمتر از دوسال قمري باشد     

صاحب . گردد  این اگر طفل بعد از دوسالگی شیر بخورد، موجب حرمت نمی           بنابر. نموده است 
گـردد   از کلمات بسیاري از فقها چنین اسـتنباط مـی  «  :کند که جواهر در این مورد اضافه می   

که این دوسال نه فقط شرط مرتضع است بلکه عالوه بر آن معتبر است که از سن بچـه خـود                
  .12»مرضعه نیز بیش از دوسال نگذشته باشد

 2جـزء  . زن باشـد شرط دیگري که در شیر خوردن وجود دارد این است کـه شـیر از یـک                 
 شـیر از فحـل واحـد باشـد و اگـر دو     « : چنین صراحت دارد .ت. ا. ش. ا.  ق 83ماده  ) 4(فقره  

ایـن مـاده   .  »گـردد   مرضعه با فحل واحد شیر بخورند، موجب قرابت  رضاعی مـی            طفل از دو  
هدف قانونگذار از گنجاندن این مـاده بیـان ایـن مطلـب     . تر قابل تفسیر است براي درك بیش 

هـا بـه صـورت      باشد که هرگاه دو طفل از دو زن که شیر خورده باشد و شـیر خـوردن آن                  می
ها باشد، موجب قرابت رضاعی بـین اطفـال و     دفعه از هریک از آن زن  15مکمل و یا به اندازه      

  .شود مادران می
اما نکته دیگري که باید ذکر شود این است که هرگاه دوطفل که از یک زن شـیر بخـورد و               

. هـا جـاري خواهـد شـد     الگی را تکمیل نکرده باشد نیز احکام قرابت رضاعی بین آن      س 2سن  
 بـار شـیر بخـورد    8 و از دیگـري  7طفل از یـک زن   زن داشته باشد و ولی هرگاه یک مرد دو  

که از یک شبانه روز کامـل، شـب از یـک زن و روز از زن دیگـر      یا این. شود باعث حرمت نمی  
هـاي   گردد هرچند که یـک شـبانه روز کامـل از فحـل زن          میشیر بخورد، باز موجب حرمت ن     

 بحث دیگري کـه در دفعـات شـیر خـوردن وجـود دارد،     . متعلق به یک مرد شیر خورده باشد   
 که طفل یک شبانه روز کامـل  یوقت. همان بحث یک شوهر است که قبالً نیز به آن اشاره شد     

یعنـی اگـر یـک    .  مرد واحـد باشـد   دفعه شیر بخورد، باید از فحل زن واحد متعلق به          15و یا   
 بار از زن دیگر متعلق بـه مـرد دیگـر    8 بار از یک زن متعلق به یک مرد شیر بخورد و 7طفل  

  . 13شود شیر بخورد، احکام رضاع به آن جاري نمی
شـده، حاصـل از      شیر مکیده « :دارد  ت چنین مقرر می   . ا. ش. ا.  ق 83ماده  ) 4( فقره   3جزء  

از ایـن جـزء چنـین       . » یا شبهه طرفینی یا تلقیح مـشروع باشـد         حمل مشروع به عقد صحیح    
شود که شیر خوردن از زن که از حمل نامشروع صاحب شیر شده است و یا عقـد     می طاستنبا

  .گردد طور صحیح صورت نگرفته است، موجب حرمت نمی هازدواج زن ب
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  موارد ثبوت رضاع
هرگاه اختالف به وجود آمـد    . یدگاهی ممکن است در مورد قرابت رضاعی اختالف پیش بیا         
ایـن فرمـول در مـادة هـشتاد و     .باید از فرمول ذیل براي اثبات قرابت رضـاعی اسـتفاده شـود        

در مـوارد ذیـل ارضـاع       ) 1(« :چهارم قانون احوال شخصیه اهل تشیع چنین مقرر شده اسـت          
  :شود ثابت می

  . اقرار به ارضاع-1
  .ا یک مرد و دو زن عادل شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل و ی-2
  .» شهادت شهود غیر عادل در صورتی که موجب اطمینان گردد-3

، خودش اقرار کند کـه بـه     که طفل را شیر داده استی زن ،کننده این است    این فرمول بیان  
موارد دیگر این است که  دو مرد عادل و چهار زن عادل شـهادت بدهـد              . طفل شیرداده است  

ولی هرگـاه هـیچ یـک از ایـن دو گزینـه ممکـن       .  شیر خورده استکه طفل از یک زن خاص   
  .باشد نباشد، شهادت شهود غیر عادل نیز در صورت که اطمینان حاصل گردد، قابل قبول می

  موانع نکاح به سبب قرابت رضاعی
توانـد     کـه قرابـت رضـاعی دارد، نمـی         یکسان. گردد  قرابت رضاعی نیز سبب موانع نکاح می      

دیگـر ازدواج  کنـد     تواند به سبب قرابت رضاعی بایک    که نمی  یکسان. ج کند بایک دیگر ازدوا  
قرابت رضاعی بـا شـرایط منـدرج در      «  : چنین ذکر گردیده است    .ت .ا .ش .ا . ق 82در ماده     

  :شود به استثناي موارد ذیل همانند قرابت نسبی موجب حرمت مؤبد نکاح می این قانون،
  .خواهر پسر رضاعی - 1
 . برادر رضاعیمادر خواهر یا - 2
 .جدة پسر یا دختر رضاعی و هرچه باال رود - 3
 .»خواهر برادر رضاعی - 4

  حاالت منع ازدواج مجدد
 بنـابر . باشـد  مـی   هاي اسـالمی  در بین مسلمانان چهار همسري رایج و مورد قبول همه فرقه 

ولی ازدواج یک مرد بـا چنـد زن        . این عموم مسلمانان مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند        
در موارد ازدواج مجدد ممنوع و گاهی از اوقات مباح و مشروط به          .باشد  به صورت مشروط می   

 کـه ازدواج   يدر مـوارد  . باشـد   بینی شده است، مـی     رعایت شرایطی که در شرع و قانون پیش       
  :مجدد ممنوع است عبارت است از 
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   جمع بین دوخواهر-1
  )سادات( زن فاطمی جمع بین دو - 3
  .دوران عده طالق رجعی است کسی که زن او در -3
  . استع ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنو-4

هـا را نیـز از    فقهاي شیعه رعایت عدالت بین زنان و رعایت مساوات بین زنـان و حقـوق آن              
از طرف دیگر . باشد در غیر این ازدواج مجدد مباح نمی. داند که باید رعایت گردد      می یشرایط

  .14قه و و هزینه زندگی را نیز داشته باشد تا ازدواج مجدد کند پرداخت نفیداشتن توانای
مـاده  . قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در زمینه ازدواج مجدد احکام خاص خود را دارد  

ـ      ذیل نمی  تمرد در حاال  ) 1(« :دارد که    مقرر می  86   طـور دایمـی  ه تواند با بیش از یـک زن ب
  :ازدواج نماید

  .عدالت بین زوجات در حقوق واجبه در حالت عدم رعایت -1
  . در حالت عدم کفایت مالی در اداي نفقات واجبه-2
  .عدم ازدواج با زن دیگر را شرط کرده باشد  در حالتی که زوجۀ اولی در ضمن عقد،-3
  .گردد در صورت در خواست زوجه، کفایت مالی زوج توسط محکمه احراز می) 2(
  .»باطل است جات سابق در عدة رجعی باشد،یکی از زو نکاح با زن پنجم ولو) 3(

طور که گفته شد، کفایت مالی یا تواناي مالی در ازدواج مجدد از اهمیت بسیار زیـاد             همان
که زوجه سابق از محکمه بخواهد که شوهرش کفایت مالی نـدارد،           در صورتی . برخوردار است 

  .تواند ازدواج مجدد مرد را ممنوع نماید محکمه می

  دن یا معتده بودن زنشوهردار بو
ولـی در  . دار در هر جامعه بشري قابل قبول نیست و مطلقـاً منفـور اسـت             نکاح با زن شوهر   

منظـور از   . گـردد   دار، سبب حرمـت مؤبـد نیـز مـی          اسالم جدا از باطل بودن عقد با زن شوهر        
ج بـا  است که مرد ولو در زمان بیوه بودن زن نیز قادر بـه ازدوا  مییحرمت مؤبد، یک حرمت دا 

) 1(« :ت در مورد نکاح با زن شـوهردار چنـین صـراحت دارد            . ا. ش. ا.  ق 87ماده  .  او نیست 
زن شوهردار یا معتده، با داشتن علم به حکـم و موضـوع باطـل اسـت و در غیـر                     عقد نکاح با  

  .گردد وطی به شبهه موجب حرمت مؤبد میان طرفین عقد می
جهل به حکم یا موضوع، باطل است و در صـورت  عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با        ) 2(

  .»گردد موجب حرمت مؤبد براي طرفین عقد می دخول،



 
  

 

 109  
 

هل
ه ا

صی
شخ

ال 
حو

ن ا
انو

ی ق
وق

 حق
یل

حل
ت

...  
  

 که در عـده  ی قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ازدواج با زن شوهردار  و زن           87مطابق ماده   
اي در  ولـی هرگـاه شـبهه    . باشد یا به موضوع عالم باشی یا جاهل فرق نـدارد و  باطـل اسـت                

. گـردد  وجود که عقد باطل است ولی موجب حرمت مؤبـد نمـی           گرفته باشد، با   ازدواج صورت 
  .گردد  که دخول صورت گرفته باشد، موجب حرمت مؤبد مییاما در صورت

  نکاح در حالت احرام
ي منع و حرام کردن است و در اصطالح فقهی حالتی اسـت کـه زائـر    ااحرام در لغت به معن 

و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اعمـال حـج اسـت      خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی       
 کـه او را از سـیر بـه    یاي اعمـال  محرم از پـاره . کند و او را در این حالت محرم گویند         پیدا می 

هر گاه کسی درحال احرام ازدواج کنـد،       .دارد از جمله نکاح، منع شده است        سوي حق باز می   
توانـد بـا طـرف دیگـر      اشد، بعدها هم نمـی    عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته ب          

  .ازدواج کند و به تعبیر دیگر، ازدواج بین آنان حرام موبد خواهد شد
عقد نکاح در حالت احرام زوجـین  ) 1(« :دارد ت در این زمینه مقرر می. ا. ش. ا.  ق88ماده  

فین عقـد  باداشتن علم به حکم و موضوع باطل و موجب حرمت مؤبد براي طر ها، یا یکی از آن 
  .گردد می
جهل به حکم یا موضوع باطل و بـا   با ها، عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آن     ) 2(

  .گردد دخول به زوجه موجب حرمت مؤبد براي طرفین عقد می
  .»باشد هرگاه ثابت شود که احرام باطل  بوده، عقد نکاح صحیح می) 3(

دو حالـت   ز حکم موضوع مطلع باشـد، در هـر       کند که مرد یا زن ا       در حالت احرام فرق نمی    
دو تـا ابـد    حالـت هـر  ایـن  در .  که نکاح صورت بگیـرد، ازدواج مطلقـاً باطـل اسـت     یدرصورت

ولی هرگاه یکی از زوجین در حکـم موصـوغ جاهـل بـوده و     . دیگر ازدواج کندیک تواند با   نمی
حیطـه حرمـت مؤبـد    هـا وارد   نکاح صورت گرفته باشد، در این صورت نکاح باطل اسـت و آن        

هـا    دیگـر آن  . گـردد   اما اگر دخول صورت گرفته باشـد، حرمـت مؤبـد ثابـت مـی              . نشده است 
. باشد نکته دیگري که وجود دارد در مورد خود احرام می      . ابد باهم ازدواج کند    تواند که تا    نمی

بدین مفهوم که اگر خود احرام ثابت شود که باطل بوده است، عقد نکـاح کـه صـورت گرفتـه         
  .باشد است صحیح می
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  نکات مهم در حرمت نکاح
   العان   -1

اسـت کـه در آن زن و شـوهر بـا رعایـت       در فقـه و حقـوق اسـالمی       لِعان یا مالعِنه مراسمی   
اي بـه   به این نحو که شوهر با سـوگندهاي ویـژه  . کنند دیگر را لعنت می تشریفات خاصی یک 

با . کند مشابهی اتهام شوهرش را رد میدهد  و همسرش با سوگندهاي     زن خود نسبت زنا می    
 .ها تا اَبد ممنوع است  آنٔدیگر جدا شده و ازدواج دوباره تحقق لعان زن و شوهر از یک

شود که مردي به همسر خود نسبت زنا دهد و یا فرزندي را که زن به          لعان زمانی شروع می   
رع چهار بار ادعاي خود را با گاه شوهر باید در حضور حاکم ش      آن. دنیا آورده از خود نفی کند     

سـپس  . »لعنت خدا بر من اگر دروغگـو باشـم   «: ذکر سوگند تکرار کند و بار پنجم اعالم کند        
خـشم خـدا بـر    «: کند گوید و بار پنجم اعالم می  خورد که مرد دروغ می      زن چهار بار قسم می    

و شـوهر از یـک   پس از انجام این مراسم نکاح فسخ شـده و زن  . »من اگر او راست گفته باشد   
 آن دو ممکـن  شـود و ازدواج دوبـاره   زن براي همیشه بر شوهر حـرام مـی  . شوند دیگر جدا می 

ي که مورد لعان واقع شده متعلـق بـه شـوهر            اگر موضوع لعان نفی فرزند باشد، فرزند      . نیست
دلیل قذف و اتهـام  ه شود، یعنی نه شوهر ب چنین حد از هر دو ساقط می  هم. شود  قلمداد نمی 

  . شود خورد و نه زن به دلیل زنا سنگسار می ا تازیانه میزن
کاربرد لعان در جایی است که شوهر زناي همسر خود را مشاهده کرده ولـی امکـان اثبـات             

. خـورد  آن را ندارد و در صورتی که زناي او را فاش کند به اتهام قذف هشتاد ضربه شالق مـی     
عان همسر خـود را رهـا کنـد و فرزنـدي را کـه      تواند با انجام مراسم ل      در این وضعیت مرد می    

  . متعلق به مرد دیگري است از خود نفی کند
 است که وقوع ازدواج مجـدد را    یدر قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز لعان از جمله نکات          

انحـالل نکـاح بـه سـبب لعـان         «  :دارد   اشعار مـی   .ت. ا. ش. ا.  ق 89ماده  . کند  تاابد حرام می  
  .»گردد ش بینی شده در این قانون موجب حرمت مؤبد بین زوجین میمطابق شرایط پی

   زنا و وطی به شبهه -2
وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردي بـا زنـی کـه اسـتحقاق آن را نـدارد و خـود را            

قـانون احـوال شخـصیه اهـل     . 15داند خواه در این بنا معذور باشد و خـواه نباشـد        مستحق می 
وطی به شبهه پرداخته اسـت و ایـن موضـوع را چنـین           ر مورد زنا و    خود د  90تشیع در ماده    

وطی شخص بالغ، عاقل و مختار با داشتن علم به حرمـت و          : عمل زنا ) 1(«  :بیان نموده است  



 
  

 

 111  
 

هل
ه ا

صی
شخ

ال 
حو

ن ا
انو

ی ق
وق

 حق
یل

حل
ت

...  
  

است که به طـور عمـد    ) مستی( عدم رابطۀ زوجیت و یا در حال بی اختیاري ناشی از اختیار،           
  .انجام شده باشد

یـا   خص بالغ و عاقل با غیر از زوجه خود که با جهل به حرمت ووطی ش : وطی به شبهه  ) 2(
  .جهل به عدم رابطه زوجیت یا نداشتن قوة تمیز انجام شده باشد

گـردد،   زنا با زن شوهردار و معتده رجعیه، موجب حرمت ابدي میان زانـی و زانیـه مـی           ) 3(
ب حرمـت ابـدي   موجـ  چنین در عدة باین و عدة وفـات و فـسخ،   ولی در وطی به شبهه و هم      

  .گردد نمی
 به شـبهه، ممنـوع   ده زانیه و موطعازدواج پدر زانی با زانیه و ازدواج زانی با اصول و فرو   ) 4(

  .است، ولی اگر زانیه عمه یا خاله باشد، عقد نکاح با دختران عمه و یا خاله جایز نیست
  »گردد عقد نکاح سابق از اثر زناي الحق منحل نمی) 5(

کـسی کـه نابـالغ    .  در وطی به شبهه شخص باید بالغ باشـد    .ت. ا. ش.  ا . ق 90مطابق ماده   
وطی به شـبهه عقـل نیـز شـرط      از طرف دیگر در. تواند است مرتکب وطی به شبهه شده نمی  

اگـر  . شود، داراي عقل کامل باشـد  که وطی به شبهه را مرتکب مییعنی شخصی. اساسی است 
  .ددگر ه نمیهشخص دیوانه باشد مرتکب وطی به شب

یعنی اگر زمان زن بیـوه گـردد،       . گردد  ها می   دار موجب حرمت ابدي بین آن      زن شوهر  زنا با 
هـا بـه    دلیل عمل زنـاي قبلـی آن  هتواند بایک دیگر ازدواج کند، چون شرعاً ب زانی و زانیه نمی   

ولـی   .  که در عده رجعی قرار دارد   یو همچنین است زنا با زن     . دیگر حرام مؤبد شده است     یک
چنین است در عـدة بـاین و عـدة وفـات و      هم. کند وطی به شبهه حرمت ابدي ایجاد نمی   در  

  .گردد فسخ نکاح که موجب حرمت ابدي نمی

  سه طالق و نه طالق
 طـالق کـه  مـرد     ن عبارت است ازیطالق با. ن استیسه طالق و نه طالق ازجمله طالق با    

 سه طـالق و نـه طـالق در      .ع کند بعد از طالق، حق ندارد بدون عقد جدید، به زن خود رجو           
ایـن   با. طالق زوجه بعد از سه مرتبه همرا با دورجوع است     .گردد  فقه شیعه موجب حرمت می    

توضیح که هرگاه مرد همسر خود را طالق بدهد و باز به او رجوع کند و بعد از رجوع اول بـار                
ع دوم بار دیگر همـسر  فعه دوم به همسر خود رجوع کند و بعد از رجوددوم طالق بدهد و باز   

 اشـعار  .ت. ا. ش. ا.  ق91مـاده  ) 1(فقـره  . رجوع کند تواند به او خود را طلق بدهد، دیگر نمی 
زوج  طالق زوجه بعـد از سـه مرتبـه همـراه بـا دو رجـوع، موجـب حرمـت بـر                  ) 1(« :دارد  می
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ق، که زوجه با مردي دیگري نکاح نماید و بعـد از دخـول بـه واسـطه طـال             مگر این  گردد،  می
  .»فسخ یا فوت، نکاح انحالل یابد

هرگـاه بنـابر دالیـل     .زوجه بایـد بـامردي دیگـري ازدواج کنـد     این بعد از طالق سوم،  بنابر
تواند با شوهر سابق خـود    همچون وقوع طالق، فسخ یا فوت، نکاح انحالل پیدا کند، زوجه می           

  . ازدواج کند
زوجه بعد از نه بـار طـالق بـر زوج حـرام        « :دارد   مقرر می  .ت. ا. ش. ا.  ق 91 ماه   )29(فقره  

 .ا . ق91 مـاده  2مطابق حکم فقـره  . »که شش آن رجعی باشد گردد، مشروط بر این    مؤبد می 
باشد، زن بـراي همیـشه بـر مـرد      ت بعد از نه بار طالق دادن که شش تاي آن رجعی می       .ش

فتد و هنوز نگارنده چنـین  ا ها در جامعه به ندرت اتفاق می البته این نوع طالق  . گردد  حرام می 
له یک حکم شرعی اسـت کـه در قـانون هـم پـیش      امورد را مشاهده نکرده است ولی این مس  

  .بینی گردیده است

  کفر
 . یکى دیگر از موانع ازدواج کفر است

کسى است که در آیینى غیر از اسالم باشد و یا مسلمان بوده، ولى منکـر ضـروریات             ) کافر(
 شـود، بـه طـورى کـه افکـارش بـه انکـار رسـالت یـا تکـذیب            )و حـج  مانند نماز، روزه    (دین  

 یا ناقص شمردن شریعت مقدس اسالم بازگردد، یا گفتار و کـردار کفرآمیـز از وى                 )ص(پـیامبر
  .صادر شود

 اقسام کافر
   مرتد  فطرى )الف

 انـد و خـود پـس از      کسى که در حال انعقاد نطفه الاقل یکى ازپدر و مادرش مسلمان بوده            
  .  اسالم را پذیرفته و سپس کافر شده استبلوغ

   مرتد ملّى)ب
کسى که در حال انعقاد نطفه هیچ یک از پدرو مادرش مـسلمان نبـوده انـد، ولـى پـس از                     

  . شده است سپس کافر اسالم نموده و بلوغ، اظهار
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  احکام ازدواج با غیرمسلمان
  جـایز ،بـه تمـام اقـسام آن    ، ـ ازدواج زن مسلمان ـ چه دایم و چه موقت ـ بـا مـرد کـافر      1

  . نیست
  : اج مرد مسلمان با زن کافرو ـ ازد2

  . طور دایم جایز نیسته  غیر کتابى، از اصناف کفار ب)الف
ـ       ه   کتابى، مثل زن یهودى و مسیحى، ب       )ب ه طور دایم به احتیاط واجب ممنوع است، ولى ب

  . طور موقت جایز است
ونیز ازدواج مـرد مـؤمن بـا زن    ) غلوکننده) (21(ناصبى و غالى   ـ ازدواج زن مـؤ مـن با  3 

ها به کفّار ملحق هستند گرچه دین اسالم را به خود        نیست، زیرا این   نـاصـبـى و غـالى جـایز   
  .16بسته اند

) 1( « : خود در زمینه کفـر چنـین احکـام دارد   92قانون احوال شخصیه اهل تشیع در ماده       
 عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است و         عقد نکاح مرد مسلمان با زن غیر کتابی و        

هرگاه زن و مرد غیر مسلمان یکجا مـسلمان   .در این حکم فرق بین کفر اصلی و ارتداد نیست     
  .باشد ها باقی می شوند، نکاح آن

هرگاه شوهر زن کافر کتابی، مسلمان شود، نکاح باقی است، چه قبل از دخول باشد یـا            ) 2(
  .بعد از آن

در ایـن صـورت او    شـود،  ه زن کتابی قبل از دخول مسلمان گردد، نکاح فسخ مـی        هرگا) 3(
  .مستحق مهر نیست

چـه شـوهر قبـل از سـپري شـدن       چنـان  هرگاه زن کتابی بعد از دخول مسلمان شود؛    ) 4(
زمان عده مسلمان شود، نکاح اول صحیح اسـت، در غیـر آن زن از حـین مـسلمان شـدن، از               

  .شود شوهرش جدا می
شـود   اه زن یا مرد کافر غیر کتابی، قبل از دخول مسلمان شود، نکاح فوراً فسخ می           هرگ) 5(

شـود و   و اگر مسلمان شدن بعد از دخول باشد، نکاح بعد از سپري شدن زمان عده فـسخ مـی    
  .»ماند ها باقی می اگر دیگري نیز در زمان عده مسلمان شود، زوجیت آن

. ازدواج کنـد ) غیر کتـابی ( تواند بازن کافر   ن نمی  مرد مسلما  .ت. ا. ش. ا.  ق 92مطابق ماده   
در قانون احوال شخـصیه بـه صـراحت در    . تواند با زن کتابی ازدواج کند     ولی مرد مسلمان می   

مـاده  ) 1(زمینه ازداج مرد مسلمان با زن کتابی صحبت نشده است ولی از قسمت اول فقـره                  
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اشـکال  ) مـسیحی یـا یهـود   (تابی شود که ازدواج مرد مسلمان با زن ک         چنین برداشت می   92
  .ندارد

کـه مـرد غیـر مـسلمان       غیر مسلمان ازدواج کند اعم از ایـن       باتواند    ولی زن مسلمان  نمی    
  .باشد ها باطل می باشد، درصورت که ازدواج نماید، ازدواج آن) کافر(کتابی یا غیر کتابی

اگـر شـوهر   . مطلب دیگري  که خیلی مهم اسـت، در مـورد شـوهر زن کـافر کتـابی اسـت                 
ولو که مسلمان شدن شوهر قبل از دخـول باشـد یـا           . ماند  ها باقی می    نکاح آن  مسلمان گردد، 

  .بعد از دخول
هرگاه زن کتابی قبل از دخول مسلمان شود، و بعد از او شوهرش نیز تا قبل از اتمام زمـان                 

نـشود، زن از  ماند ولی اگر شوهر مسلمان  ها به قوت خود باقی می    عده مسلمان شود، نکاح آن    
  .شود شوهر خود جدا می

زش باشد،  یهرکاه زن یا مرد کافر غیر کتابی مسلمان شود، و وقوع مسلمان شدن قبل از آم               
ها بعد از دخول باشـد، وقـت زمـان        و اگر مسلمان شدن یکی از آن      . گردد  ها فسخ می    نکاح آن 

سلمان گـردد، نکـاح   ولی اگر دیگري نیز در زمان عده م       . گردد  عده سپري شد، نکاح فسخ می     
  .ماند ها به قوت خود باقی می آن

  لواط
موجـب   لـواط قبـل از عقـد نکـاح،    . باشـد   لواط یکی دیگر از موارد موانع نکاح در اسالم می         

  :شود حرمت نکاح با اشخاص ذیل می
  .ین رود، اعم از نسبی یا رضاعیی مادر ملوط و هرچه پا-1
  .بی یا رضاعیین رود، اعم از نسی دختر ملوط و هرچه پا-2
  .خوهر ملوط اعم از نسبی یا رضاعی -3

  شرایط صحت عقد نکاح
در سیستم حقوقی اسالم و نظام مدنی مسلمین، نکاح قراردادي عادي و معمـولی نیـست و    

باشـد،   اهمیت نکاح صرف تراضی بین زوج و زوجـه نمـی    . باشد  اي برخوردار می   از اهمیت ویژه  
ن، ایجاب و قبول نیز در فقـه امامیـه اهمیـت فـوق العـاده      بلکه عالوه بر تراضی و توافق طرفی   

ایجاب و قبول بـا اظهـار الفـاظی کـه صـریحاً قـصد و اراده          . گیرد  دارد که با الفاظ صورت می     
  .باشد طرفین بر ازدواج را آشکار نماید، یکی از شر ایط ازدواج می
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ظی ضروري است و بدون گوید که در ازدواج و در انجام عقد نکاح ایجاب و قبول لف      فقها می 
  .شود آن رابطه زوجیبت ایجاد نمی

   اعبتار عربی بودن عقد نکاح-1
عدة زیاد از فقها معتقد است که اگر قدرت اجراي عقد نکاح به زبـان عربـی وجـود داشـته                   

 این نظریه معتقد است کـه  اگـر  طرفداران باشد، باید عقد نکاح به زبان عربی جاري شود،حتا   
 وجود داشته باشد، ولی به زبـان دیگـر اجـرا شـود عقـد باطـل                  یعربی آشنای  به زبان    عاقدان

  .17است
 اما دالیل این گروه از فقها اقامه نموده اند، از قوت چندانی برخوردار نیست، چـون دالیـل                   

ایـن عـدة زیـاد از     بنـابر . تر با توجه به اهمیت موضع ازدواج جنبه احتااطی داشـته  ها بیش  آن
 داده انـد ولـی   ا و در عدم لزوم عربی بودن صیغه نکاح فتـو         ند اراد گرفته ا   فقها در نظریه فوق   

  .18رعایت جانب احتااط را نیز در نظردارد
 نیز عقـد نکـاح بـه زبـان عربـی را در صـورت          99در قانون احوال شصخیه اهل تشیع ماده        

رفتـه  در این قانون شرایط صحت عقد نکاح از قـرار ذیـل در نظـر گ        . ممکن الزم دانسته است   
  .گی خاص داردشده است که هرکدام ویژه

  سن ازدواج -2
.  اختالف نظـر وجـود دارد  اسن ازدواج یکی از شرایط صحت عقد نکاح است که در بین فقه  

 سالگی براي دختران را سن بلوغ و اهلیت براي ازدواج دانسته اسـت، امـا     9تعداد از فقها سن     
 :دارد  چنـین مقـرر مـی   94ت در مـاده  . ا .ش .ا .ق.  سالگی اختالف نظر وجود دارد     9در سن   

اثبـات  . باشد سال مکمل شمسی می  ) 18(انسال و براي پسر   ) 16(سن ازدواج براي دختران     «
  .»بلوغ، اهلیت و مصلحت ازدواج قبل از سنین مذکور توسط ولی در محکمه امکان پذیر است

د، زیـاد  نـ زدواج کند انـ خواه  کـه مـی  ی سالگی براي دختران16 سالگی و 9تفاوت بین سن  
 سـاله اسـت، در افغانـستان نـه داراي        9 که   يدختر. ف خیلی هم مهم است    رباشد، و از ط     می

 سـاله در افغانـستان داراي رشـد    16ولـی دختـر   . شـد فکـري دارد  راسـت و نـه    رشد جسمی 
تر  از این لحاظ در تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع دقت بیش    . باشد  و فکري می    جسمی

کنـد،   ج میا سالگی ازدو16 هرچند که همین اکنون عرفاً کمترین دختران در سن  شده است، 
  .گیرد ولی قانون احتمال موارد خاص را نیز در نظر می
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 اثبـات  94مطـابق قـسمت آخـر مـاده     .  حکم دیگري بـراي ازدواج دارد 94جمله آخر ماده    
وظـایف ولـی دختـر     سـالگی از     16بلوغ، اهلیت ازدواج و مصلحت ازدواج دختر قبـل از سـن             

هرگاه ولی دختر تشخیص بدهد که دختر او نیـاز بـه ازدواج دارد و دختـرش هنـوز          . باشد  می
 سالگی را تکمیل نکرده باشـد، ولـی بایـد اجـازه ایـن کـار را از محکمـه بگیـرد و در         16سن  

. کـه اهلیـت ازدواج را دارد    محکمه باید ثابت کند که دخترش به سن بلوغ رسیده و یـا ایـن           
 . سالگی خود را در محکمه ثابـت کنـد  16ی قهري همچنین مصلحت ازدواج دختر کمتر از   ول

  .دهد  سالگی اجازه نمی16در غیر این محکمه ازدواج دختر را قبل از سن 

   نکاح باکره-3
همیت خاص برخـوردار اسـت، اجـازه ازدواج بـراي     ا که سن ازدواج براي دختر از    يبا وجود 

 ي مطلـق نیـست،  ااجازه ولـی قهـري بـه معنـ    . ن ولی قهري استچنین امري نیز منوط به اذ  
یعنی ولی اوالً بدون اجازه و رضایت خود دختر قادر نیست که اجازه عقد ازدواج را صادر کند             

ولی قهري نیـز بایـد داراي   . و در ثانی تا وقت اجازه ولی نافذ است که به مصلحت دختر باشد        
  .سازد، باشد بر میشرایط الزم که اجازه عقد ازدواج را معت

نفوذ نکاح دختر باکره منوط به رضـایت        ) 1(« : چنین صراحت دارد   .ت. ا. ش. ا.  ق 95ماده  
بـاکره در پیـشگاه محکمـه     اثبات موارد ذیل توسط دختـر ) 2. (باشد او و اجازة ولی قهري می     

  :گردد موجب سقوط اجازة ولی قهري می
م بـا مـشقت زیـاد بـوده و دختـر           ایا تـو  که استیذان ولی قهري غیر ممکن و        صورتی  در -1

  .محتاج نکاح باشد
  .که ولی قهري سفیه باشد در صورتی-2
  .که ولی قهري غیر مسلمان باشد در صورتی-3
که ولی قهري از ازدواج باکفو شرعی و عرفی او با وجـود نیـاز او بـه شـوهر و               در صورتی  -4

  .عالقه او به آن ممانعت نماید و کفو دیگري هم نباشد
  .»باشد و مسلمان کفو مسلمان است قومیت، ملیت و نژاد، معیار کفو بودن نمی) 3(

که دختر باکره او   ولی قهري باید رضایت داشته باشد تا این        .ت. ا. ش. ا.  ق 95مطابق ماده   
 ذکر گردیده است در ولی قهري آشکار گـردد،  95 که در ماده ياما هرگاه موارد. ازدواج نماید 

  :این موارد عبارت است از . گردد زة او میموجب سقوط اجا
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هرگاه اجازه دادن ولی قهري غیر ممکـن باشـد، و یـا     :غیر ممکن بودن اجازه ولی قهري   -1
توانـد   که اجازه گرفتن از ولی قهري با مشکالت توام باشد، در این صورت دختر باکره مـی              این

  .صالحیت ولی قهري را ساقط نماید به محکمه مراجعه کند و
هرگاه ولی قهري سفیه باشد، در این صورت نیز دختـر نیـاز بـه     :  سفیه بودن ولی قهري    -2

  .اجازه ولی قهري ندارد
هرگاه ولی قهري مسلمان نباشـد، دختـر بـاکره بـدون            :  غیر مسلمان بودهن ولی قهري     -3

  .تواند ازدواج کند اذن او می
 فقه در نظر گرفته شده اسـت کـه   این نکته نیز در:  منع کردن دختر از ازدواج با کفو  او   -4

 )کـسی کـه بـا او شـرایط برابـر دارد     ( هرگاه ولی قهري دختر باکرة را از ازدواج کردن با کفـو       
  .تواند بدون اذن ولی قهري ازدواج کند دختر می شرعی و عرفی او منع نماید،

 »محکمـه «ت در  نظرگرفتـه شـده اسـت، وجـود          . ا. ش. ا.  ق 95 کـه در مـاده       اياما نکته 
گردد و یا او متهم به عدم شـرایط الزم   وقتی که ولی قهري دچار خالهاي قانونی می . باشد  می

. ثابـت گـردد  » پیـشگاه محکمـه   «شـود، بایـد در    اش می براي اجازه دادن ازدواج دختر با کره     
محکمه باید متوجه عدم شایستگی ولی قهري گردد، وقتی محکمه حکم به عـدم شایـستگی              

 95امـا مـاده     . تواند، با رضـایت خـودش ازدواج نمایـد          ود، دختر باکره می   نم ولی قهري صادر  
کننده این نکته نیست که هرگاه ولی قهري شرایط الزم نداشته باشد، محکمه بـه دختـر             بیان

باکره اجازه ازدواج را بدهد، بلکه دختر باکره باید در محکمـه ثابـت کنـد کـه ولـی قهـري او                
  .شرایط الزم اذن دادن را ندارد

ت خوانندگان یا قضات را دچار ابهـام خواهـد   . ا. ش. ا.  ق 95نکته مهم دیگري که در ماده       
رسد که منظور از عبارت دختر باکره همان دختر اسـت   نظر میه ب. است» باکره« نمود، کلمه  

کار هبه عبارت دیگر در این ماده  دختر باکره در مقابل زن بیوه ب          . که هنوز ازدواج نکرده است    
دالیـل حـوادث   ه  که هنوز ازدواج نکرده است و بکارت او ب  ياین هرگاه دختر   بنابر. ه است رفت

باشـد و قاضـی    همچون حرکات ورزشی یا تصادف از بین رفته باشد، به حکم دختر باکره مـی         
خواهـد ازدواج   حق ندارد که از وجود بکارت و عدم بکارت دختر که قبالً ازدواج نکـرده و مـی            

خواهـد بـدون     تفتیش در این مورد خالف حقوق مدنی دختر است کـه مـی          .کند سوال نماید  
 که خواهان ازدواج با کفـو  يقاضی الزم است بداند که دختر  . واج کند داذن ولی قهري خود از    

ـ                  کـه هنـوز ازدواج     یخود است، قبالً ازدواج کرده است یانه؟  از طـرف دیگـر معمـوالً دختران
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تا اذن ولی قهري خود را ساقط نمایـد و همـین انـدازه    ند نک نکرده است به قاضی مراجعه می    
  .کافی است که قاضی  متوجه شود که زن بیوه نیاز به مراجعه به قاضی را ندارد

تواند بگویـد   یعنی در اسالم کسی نمی    . و نژادي و ملیتی ندارد      اما در اسالم کفو معیار قومی     
یـا    کشور دیگـر از قـوم دیگـر و   که مرد مسلمان کفو دختر مسلمان نیست ولو که مرد از یک      

اما وقتی که یک مرد مسلمان معتاد به مواد مخدر ویا بدنام باشـد، در ایـن              . ملیت دیگر باشد  
 که بی سواد و بی تخـصص  و بـی ثـروت باشـد هـم      ییا طرف. من نیستوصورت کفو دختر م 

  . باشد توان گفت که کفو کسی که متخصص و ثروتمند است نمی می

  کتابنامه
1- http://hamidtavakoli.bloghaa.com/1388/01/13/hasan-ganji-mavane-nekah    

 .)1388( سال 988شماره  جریده رسمی قانون احوال شخصیه اهل تشیع منتشره   - 2
3- http://www.parswoman.com/view/1360.aspx  

  .86،ص 1376 ، سال6 محقق داماد، سید مصطفی،حقوق خانواده، نشر علوم اسالمی، چ - 4
   ).   1388( سال988  قانون احوال شخصیه اهل تشیع، منتشره جریده رسمی- 5

6- http://www.javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38670.aspx    
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  دحیلی حقیقت اوشرعی حیثیت
  

  ينوال سيف الرحمن ستانکزي 
  
  
  
  
  

مشروع گي اووايي  يني علما يي جايزاو .علماؤ اختالف دي دحيلو دمشروعيت په هکله د
اعتبار لري اويني علما يي غير مشروع  حيلي په اسالمي شريعت کي شرعي حيثيت او: چي

  .حيلي هي ول شرعي حيثيت او اعتبار نه لري: اوناجايز گي اووايي چي
دمشروعيت او  دحيلي شرعي حيثيت او زه په دغي مقاله کي دحيلي اصلي حقيقت اوماهيت،

چي  دحيلو دولونواود ينو هغو مثالونو يادونه کوم،  سره دعلماؤ دنظریاتو،عدم مشروعيت داليل
  .دحيلي په اساس يي په حکم کي اوتون اوبدلون راغلي وي

خپلو موخو ته  په لغت کي په امورو کي دزيرکتيا، .دثالثي مجرد مصدر ده حيله عربي لفظ او
اوياپه يوه ول تدبيراوفکر سره ديوحال دفکر رولو،په په سره يوه حالت ته رسيدلويا گرولو

 )١(.خه بل حال ته په ظاهره سره دگريدلوپه معني ده
په اصطالح کي يوول مخصوص عمل ده،چي فاعل يي ديو حالت خه بل حالت ته ورباندي 

يا هغه په تگالره ده،چي په دي سره موخي اواهداف په يو ول خاصه زيرکتيا اوذکاوت )٢(.گري
يا په معلومه پيه کي دهغه چا لپاره،چي ورباندي مبتلي وي،دخالصون )٣(.ته راول کييسره الس 
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يادشرعي حکم )٥(.يا تظاهر په يوعمل ده،چي  هدف ورخه دبل غافل کول وي)٤(.شرعي الره ده
دباطلولو لپاره،دهغه عمل واندي کول دي،چي په ظاهر کي جايزوي،ترويي په ظاهرکي بل حکم 

  )٦(.ته وگروي
يني علما داسي فکر کوي ،چي سد الذرايع،ذريعة اوحيله په يومعني او مفهوم دي،حال داچي 

ددي لپاره چي ددريواو توپير روانه .سد الذرايع ،ذريعه اوحيله يو دبل سره زيات توپير لري
 :شي،ه به داوي چي سد الذرايع اوذريعه تعريف کو

شي ته درسيدوپه معني ) ذرايع(بنديدو اوبل لفظ يي د)سد(سد الذرايع مرکب اسم ده،يو لفظ يي 
په اصطالح کي ذريعه هغه شي ده،چي په دي سره هغه ممنوع شي ته ورسيي،چي نوموي شي .ده 

اوسد الذرايع په اصطالح کي دهغو مباحو الملونوقطع کيدل دي،چي په )٦(په مفسده مشتمل وي
  )٧(دي الملونو سر حرامو ته رسيي

 له اصطالحي تعريفونو خه داسي کاري چي حيله اوذريعة الندي توپيرونه دحيلي اوذريعي
 :لري
 .حيله دذريعي خه عامه ده- ١
په ذريعه کي داالزمي نه ده،چي مقصودي وي اوپه حيله کي مقصود داوي چي دحرامو خه - ٢

  )٨(.دخالصون الره وموندل شي
  :دحيلي سره الندي الفاظ تاو لري

دپولو په معني ده اوپه اصطالح کي دهغه ه اظهار اورکندول دي،چي په لغت کي دشي :خدعة
  .دهغه خالف پ وي،موخه ورخه دگي الس ته راول اويا دضرردفع کول وي

  .انسانّ هغو کو ته ا کوي ،چي ضرر ورته رسوي هغه وهم ده،چي:غرور
  .په داسي ول دکارونو برابر ول دی چي پهراتلونکي کي ه وي: تد بير

په حيلي اوتدبير دواو کي ديوه حالت خه بل حالت ته ديوشي اول دي،خو تدبير په دي کي 
برابره خبره ده،چي په هغه کي صالح وي .اني دي،چي په هغه کي صالح وي اوحيله عامه ده

  .اوکه فساد وي
ه کل.کيد يو ول حيله ده.دچل اوفريب په ول په بل باندي دمکروه اوبد کار کول دي:کيد

  .ستايل شوي وي اوکله ناستايل شوي وي،خو ناستايل شوي صورتونه يي زيات وي
يني مکر ستايل شوي .هغه ده،چي په حيلي سره بل شخص دخپل هو خه وگروي:مکر

  .اويني ناستايل شوي وي،خو دحيلي خه خاص دي
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وخه ورخه په ظاهر کي ديوه لفظ په يوه معلومه معني کي کارول دي،خو م: توريه اوتعريض
  )٩(.دظاهر خالف بله هغه معني وي،چي لفظ ورته شامل وي

دفقهاء له نظره ولي حيلي ناروا اوولي حيلي روا نه دي،بلکي په اتفاقي ول يني حيلي روا اوپه 
اتفاقي ول يني حيلي ناروا دي او دينو حيلو په مشروعيت اوعدم مشروعيت کي اختالف 

  .باندي ويشلي دي)مشروع حيلي اوغير مشروع حيلي(په دوو ولونولري،له دي کبله علماؤحيلي 
هغه حيلي دي،چي دگناه خه دخالصيدو، ياحق ته درسيدلو اويادباطل :  مشروع حيلي- الف

داهغه حيلي دي،چي شرعي اصل له من نه وي اوشرعي مصلحت .ددفع کولو لپاره نيول کيي
  .سره په تناقض کي نه وي
  :وله ديمشروع حيلي په دري 

هغه حيله ده،چي پخپل ذات کي حرامه وي،خوموخه ورخه مشروع اوروا کار ته رسيدل - ١
ورخه منکر وي اودحق ) مديون (لکه چي ديوه تن په بل چا باندي حق وي ،مدعي عليه .وي

دحق خاوند .دخپل حق دثبوت لپاره شاهدان اويا سند هم ونه لري) داين(خاوند 
بوت لپاره ددروغو شاهدان تيروي،ترو ددغو شاهدانو په شهادت ويلو دخپل حق دث)پورورکونکي(

ناروا ده،موخه )ددروغو شاهدان(په دي صورت کي وسيله .سره خپل حق وندي کي
له دي کبله دحق خاوند ددروغو شاهدانو په تيرولو .مشروع دي)دخپل حق وندي کول(اومقصود

داول حيلي په .ته راول دي،ماخوذ نه ديکناهار دي اوپه مقصودکي چي هغه دخپل حق الس 
  .ينو وختونو کي جايز او په ينو وختونو کي ناجايز دي

لکه هغه اسباب .هغه حيلي چي پخپل ذات کي مشروع وي اومشروع کارته مفضي هم وي- ٢
چي شارع نصب کي وي اومسبباتو ته مفضي وي لکه دبيع،اجاري اوداسي نورعقدونه،چي معقود 

دحيلي په ول په دغو عقدونو باندي منافع راجلبوي اوضرر . باندي الس ته راويعليه په هغو
 )١٠(.دان خه لري کوي

هغه حيله ده،چي پخپل ذات کي دمشروع لپاره دوسيلي په توگه وضع شوي نه وي،بلکي - ٣
لکه په خبروکي حيله کول،دمظلوم انسان حيله .حيله کوونکي يي دمشروع کار لپاره وسيله نيسي

يا لکه چي انسان يو لفظ په موضوع له معني .ول،ترودظالم انسان دظلم خه خوندي پاتي شيک
کي استعمال کي اوپه ظاهرکي موخه ورخه دکالم حقيقت وي،خو اوريدونکي دپوهي دکمزوتيا 

  )١١(.يا دحال دشهادت له مخي،له نوموي کالم خه غير موضوع له معني مرادکي
ي يني په اتفاقي ول جايز اودينو په جواز اوعدم جواز کي اختالف په روا اومشروع حيلو ک

  .ده



  

 

122  
 

له
سنب

  
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

91  

هغه حيلي دي،چي گناه ته درسيدلويا دحق دباطلولو يا باطل ته دودي : غير مشروع حيلي- ب
دا هغه حيلي ده،چي شرعي اصل له من .ورکولواويا په باطل کي دشبهي دننوتلو لپاره نيول کيي

يني ناروا حيلي دولو علماؤ په نزد ناروا دي . تناقض کي ويوي اوشرعي مصلحت سره په
لکه رنگه چي روا حيلي په دري وله دي .اودينو په نارواوالي کي دعلماؤ اختالف دي

  :همدارنگه ناروا حيلي هم په دري وله دي
لکه چي يوتن خپله .هغه حيله ده،چي پخپله ناروا وي اوموخه اوهدف هم ورخه ناروا وي- ١
 ه دبل ي طالق شويي ،چي نوموي اووروسته اراده وکه په دريو طالقونو سره طالق ک

اوس نوموي شخص داسي .چا له نکاح،دخول اوطالق خه پرته دان لپاره حالله اونکاح کي
ي دي،صحيح نه دي،که چي پخواني نکاح چي ددوي په من کي صورت نيول:حيله جووي

ترو دپخواني نکاح دفساد لپاره الره جوه  اهدان صحيح نه دي، فاسق دي يا يي شدي ولي
  .کي

کله چي پخواني .دا خبره روانه ده،چي طالق يواي دصحيح نکاح په صورت کي واقع کيي
نکاح دطالق کوونکي په حيلي سره فاسده شي،نودحيله کوونکي دري طالقونه هي واقع شوي نه 

  .دي
لي سره هغه ه چي ده په دريو طالقو سره طالقه کي حيله کوونکي شخص په دغي ول حي

  .وه،دبل شخص دنکاح،دخول اوطالق خه پرته دان لپاره دنکاح په تجديد سره حالله که
لکه چي . هغه حيله ده،چي پخپل ذات کي مباح وي،خوموخه ورخه حراموته رسيدل وي- ٢

سفر پخپل ذات کي مباح ده،ولي .ييوتن دانسان دولو ،قطع الطريق اوداسي نورولپاره سفر وک
  .موخه اوهدف ورخه دانسان ول يا قطع الطريق دي اودغه دواه کارونه حرام اوناروا دي

هغه حيله ده،چي دناروا کار لپاره ايودل شوي نه وي،بلکي دمشروع اوروا کار لپاره - ٣
لکه چي .ه نيسيخو حيله نيوونکي شخص يي دناروا کار ته درسيدلو په موخ.ايودل شوي وي

په داسي حال کي چي وارث ته وصيت کول دورثو .يوتن اراده ولري،چي وارث ته وصيت وکي
داجازي خه پرته جواز نه لري،خو حيله کوونکي داسي حيلي جووي،چي وارث ته وصيت 

هغه داچي شخص  دناروغي دمخه په پور باندي دوارث لپاره اقرار وکي،بنا مال .صحيح شي
ه دي مثال کي وصيت پخپله مشروع کار دي اودغير مشروع لپاره وضع شوي هم نه پ.دوارث وي

دي،خو حيله کوونکي نوموي وصيت يا اقرار په پور دنورو ورثو دمحرمولو په موخه وسيله 
 )١٢(.جووي
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  :دمباحو اومشروع حيلو دمشروعيت داليل
يستطيعون حيلة واليهتدون اال المستضعفين من الرجال والنسا والولدان ال: فرمايي)ج(اهللا 
مگر هغه ريتني ضعيفان اوعاجزان له سيو،و اوهلکانو،چي نه توانيي اونه .باه)١٣(.سبيال

  )١٤(.اونه پيني الره دوتلو له مکي خه)دوتلو دمکي خه دفقر اوعاجزي له امله(دوي لره حيله
ه په حيلي سره دان په نوموي ايت شريف کي دحيلة دلفظ خه موخه اوهدف دکفارو خ

) ج(خالصون ده ،داسي ول حيلي ستايل شوي ده اوهغه وک چي په دي حيلي عمل وکي،اهللا
  .ورته اجر اوثواب ورکوي

همدارنگه اسالمي شريعت هغه مکره ته دارخصت ورکوي،چي دکفارو له لوري دکفر کلمي ويلو 
ص ته دارخصت ده،چي په داسي حالت کي دحيلي په ول نوموي مکره شخ.ته اشوي وي

دکفارو خه دخالصون په موخه په بي سره دکفر کلمه په داسي حال کي ووايي،چي زه يي په 
دحراموخه وتل اوحاللوته ننوتل اوله گناه خه ان غورل شرعي امر . ايمان مطمئن اواه وي

سي حيلو پيدا کول چي دحراموخه ان خالص اوحاللو ته الره ورباندي اوواجب دي اودا
  .ومومي،شرعي اومطلوب کار دي

داسالمي شريعت اصول له من وي :دحيلو دعدم مشروعيت الملونه اواسباب دادي چي
کله چي داخبره له من اله شي،چي حيلي داسالمي .اوشرعي مصلحت سره په تناقض کي کيي

من نه وي اوله شرعي مصلحت په تناقض کي نه واقع کيي،په دي صورت کي شريعت اصول له 
  .دعدم مشروعيت لپاره هي ول دليل نه پاتي کيي،بلکي دمشروعيت لپاره يي الره هواريي

لوه وکه چي خپله ميرمنه سل دوري ووهي،حال داچي ه يي دومره کمزوري ] ع[ايوب 
ته دلوي خه ] ع[ايوب ] ج[اهللا .قت يي نه درلودهاوناروغه وه چي دسل دورو دوهلو طا

وخذْ ِبيِدك ِضغثًا فَاضِرب ِبِه ولَا : دخالصون اونه حانث کيدلو په موخه دحيلي په ول فرمايي
په الس خپل کي يوه غمچه دلتو اوپه نوموو لتو خپله ه ) ايوب(واخله .باه)١٥(تحنثْ 

  .ي دخپلي لوي خه به خالصون وموميووهه،نوته به حانث نشي،بلک
په ول )دلوي خه دخالصون ( په دغه ايت شريف کي دسل دورو په اي لتي دحيلي 

شريعت دپخوانيو شريعتونو له جملي خه دي،خو هغه ] ع[که ه هم دايوب . کارول شوي دي
اغلي اوسکوت ور يا يي رد نه وي ر.پخواني شريعتونه چي داسالمي شريعت له خوا تايد شوي وي 

په داسي حال کي چي دغه .خه شوي وي،زمون لپاره دفرعي مصدر په توگه دليل اوحجت دي
  .له خوا تايد شوي) ص(ول حيله درسول اهللا
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حيثُ إنه أَخبره بعض أَصحاِب رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه : له أَِبو أُمامةَ بِن سهٍل خه روايت دي
فَهش لَها فَوقَع , فَدخلَت علَيِه جاِريةٌ ِلبعِضِهم , ن الْأَنصاِر أَنه اشتكَى رجلٌ ِمنهم حتى أَضنى وسلم ِم
وِل اللَِّه صلى اهللا استفْتوا ِلي رس: وقَالَ , فَلَما دخلَ علَيِه ِرجالُ قَوِمِه يعودونه أَخبرهم ِبذَِلك , علَيها 

 لَيع لَتخٍة داِريلَى جع تقَعو ي قَدوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم , عليه وسلم فَِإنسِلر وا ذَِلكفَذَكَر
ما , ك لَتفَسخت ِعظَامه لَو حملْناه إلَي, ما رأَينا ِبأَحٍد ِمن الناِس ِمن الضر ِمثْلَ الَِّذي هو ِبِه : وقَالُوا 

فَيضِربوه , فَأَمر رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يأْخذُوا لَه ِمائَةَ ِشمراٍخ , هو إلَّا ِجلْد علَى عظٍْم 
نو دته له انصارو خه ي: له ابو امامه دسهل دزوي خه روايت ده چي.باه. ِبها ضربةً واِحدةً

په نوموي ناروغ سي باندي دبل چا وينه داخله .صحابو خبر ورک چي يوتن سخت ناروغه وو
کله چي ددغه ناروغ سي دپوتني لپاره دده دقوم خه ه .ناروغ سي زنا ورسره وکه.شوه

چي په دي هکله :کسان ورغلل،ناروغ سي خپل قوم په زنا کولو باندي خبر کاو ورته يي وويل
دزنا دواقعي خه خبر ک اوصحابو ] ص[صحابو رسول اهللا . خه پوتنه وکئ]ص[هللادرسول ا

نوموي زنا کوونکي سي ير سخت ناروغه دي،که چيري مون دي تاسي : داهم ورته وويل چي
نوهوکي يي راووي اودده په بدن باندي يواي رمن په هدوکو باندي هوار .ته انتقال کو

نه وکه چي تاسي دده لپاره سل لتي واخلئ اوپه نوموو لتو يي الروو] ص[پيغمبر .دي
دنوموي ناروغه زنا } ص{له نوموي حديث شريف خه معلوميي چي رسول اهللا ) ١٦(.ووهئ

کوونکي شخص په هکله دحيلي په ول دسلو دورو دشرعي حد په بدل کي دسلو لتو دووهلو 
  . الروونه وکه
أَنَّ الرسولَ صلى اهللا عليه وسلم استعملَ رجلًا : ه روايت ده چي فرماييخ) رض(له ابو  سِعيٍد 

 ربيلَى خولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم , عسر ِنيٍب فَقَالَ لَهٍر جمِبت اَءهكَذَا ؟ : فَجه ربيِر خمأَكُلُّ ت
والصاعيِن ِبالثَّلَاثَِة فَقَالَ رسولُ اللَِّه ,  لَنأْخذُ الصاع ِمن هذَا ا ِبالصاعيِن لَا واَللَِّه يا رسولَ اللَِّه إنا: فَقَالَ 

يوتن ] ص[پيغمبر .باه) ١٧(ثُم ابتع ِبالدراِهِم جِنيبا, صلى اهللا عليه وسلم لَا تفْعلْ ِبع الْجمع ِبالدراِهِم 
هغه (راولو لپاره مقرر ک،نوموي مقرر شوي شخص جنيب کجوريپه خيبر باندي  دکجورو د

چي :ورته وويل] ص[رسول اهللا.ته راوي) ص(رسول اهللا ) کجوري چي دمندکي خه وتلي وي
نه دخيبر ولي کجوري داسي نه :دخيبر ولي کجوري په داسي ول دي؟مقرر شوي شخص وويل

ورته ] ص[رسول اهللا .يو پيمانو په بدل کي اخلومون د جنيب کجورو يوه پيمانه په دوو يا در.دي
تاسي ولي کجوري په پيسو وپلورئ،وروسته په پيسو باندي جنيب .داسي کار مه کوئ:وويل

  .کجوري راونيسئ
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په دغه حديث کي دحيلي په ول الرونه وکه،چي ولي کجوري په پيسو باندي ] ص[پيغمبر 
  . ترو دسود مخنيوي وشي.اونيسئوپلورئ اوپه دغو پيسو باندي جنيب کجوري ر

غير مشروع حيلي په مخادعي،چل اوفريب باندي بنا شوي :دغير مشروع حيلو دعدم جواز داليل
وي،همدارنگه په مشروع اوغير مشروع وسايلو باندي ددي لپاره بنا شوي وي،تروحرامو ته 

  .ورباندي ورسيي
په هغه شخص چي دبل لپاره هغه ه )ص(پيغمبر.باه.لَ لَه لَعن رسولُ اللَِّه الْمحلِّلَ والْمحلَّ- ١

چي په دريو طالقونوسره طالقه شوي وي، په موقتي نکاح سره حاللوي، همدارنگه په هغه شخص 
د مثال په ول يوتن . چي په دريو طالقونو سره طالق شوي ه ورته حالليي، لعنت ويلي دي

کي، نوموي مطلقه ه په هغه صورت کي اول ميه ته خپله ه په دريو طالقونوسره طالقه 
حالليي، چي بل تن يي په نکاح کي، جماع هم ورسره وکي اووروسته يي پخپله خوه طالقه 

  .په دي صورت کي اول ميه کولي شي، چي دغه ه دان لپاره نکاح کي.کي
قه شوي ه اوولي يي په دي صورت کي دنکاح حالل کوونکي شخص،په دريو طالقو سره طال

دحقيقي نکاح اوددي اراده نه لري چي نوموي په دريو طالقو سره طالقه شوي ه دان لپاره 
ه کي،بلکي په حقيقت کي ددي اراده لري چي په موقتي نکاح سره هغه ه چي په دريو 

  .طالقو سره طالقه شوي وي، اول ميه ته حالله کي
ي چی هغه ه ته، چي دعقد دحکم خه بهر وي، دنکاح دوی په شرعي الفاظو سره غوا

هغه داچی په دغو ول .ان ورسوي.دمقصود خه لري وي، اودعقد له مقصود سره منافي وي
  . حيلو سره، نوموي ه طالق کوونکي ميه ته حالله کي

ت علَيِهم الشحوم فَجملُوها حرم, قَاتلَ اللَّه الْيهود : ديهود دحيلو په هکله فرمايي) ص( پيغمبر- ٢ 
ديهود هالک ئ،که په دوي باندي وازدي حرامي کل شوي ] ج[اهللا .باه.)١٨(. فَباعوها

ترو دحرمت حکم دپيسو په .وي،دوي به دحيلي په ول وازدي ويلي کي، وروسته به يي پلورلي
  .اخيستلو ورخه لري شي

يوتن يويز په يومعين قيمت باندي وپلوري اوواپس يي دمشتري هغه بيع ده چي :بيع العينة- ٣
په دي صورت کي بايع اومشتري )١٩(.خه دپخواني قيمت خه په ي قيمت باندي راونيسي

دواه د شي دپلورلو اوپيرودلو حقيقي اراده نه لري اومبيعه ته هي ول اتيا نه لري،بلکي دبايع 
 ي قيمت باندي واپس راونيسي اومشتري دلس افغانيو پور په حقيقي اراده داوي چي خپل مال په

  .  داسي ول بيعي دسود لپاره وسيله اوذريعه ده.بدل کي اوه افغاني نقدي الس ته راوي
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دخلت عاليه علَى عاِئشةَ رِضي اللَّه :چيَ أُم ولَِد زيِد بِن أَرقَم  وايي: موقوف حديث کي راي- ٤
. ني ِبعت غُالَما ِمن زيٍد ، ِبثَماِنِمائَِة ِدرهٍم ِإلَى الْعطَاِء ، ثُم اشتريته ِمنه ِبِستِمائَِة ِدرهٍم نقْدا ِإ: فقالت  

اللَِّه صلَّى اللَّه أَنَّ ِجهاده مع رسول : ِبئْس ما اشتريِت ، وِبئْس ما شريِت ، أَبِلِغي زيدا : فَقَالَت لَها 
وبتطَل ، ِإالَّ أَنْ يب لَّمسِه ولَيه.)٢٠(عبا .خه روايت ده چي زه اوعاليه :دزيد بن ارقم دام ولدي

په زيد بن ثابت باندي مي غالم په اتسو درهمو  پور :بي بي عايشي ته ورغلو اوعاليه ورته و ويل چي
] رض[بي بي عايشي .درهمو نقدو باندي ورخه راونيوباندي وپلوره اوواپس مي په پنه سوو 

داسي ول رانيول ير بد دي اوزيد خبر کۀ چي ستا جهاد درسول اهللا :ورته دوه لي وويل چي
  .سره په هغه صورت کي باطل دي ،چي توبه ونه باسي] ص[

خه يي ] ص[په هغه صورت کي بيانوي ،چي درسول اهللا ] رض[داسي حديث بي بي عايشه 
  . اوريدلي وي

ِإذَا ضن : أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَال :  له  ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما خه روايت ده- ٥
الِْجهاد ِفي سِبيل اللَِّه ، أَنزل الناس ِبالديناِر والدرهِم ، وتبايعوا ِبالِْعينِة ، واتبعوا أَذْناب الْبقَِر ، وتركُوا 

 مهوا ِديناِجعرى يتح هفَعرالًَء ، فَالَ يب ِبِهم خه روايت دي چي] رض[ له ابن عمر )٢١(اللَّه: رسول
کله چي خلک درهم اودينار ه وگي ،دعيني په بيعي معامله وکي او : وفرمايل ] ص[اهللا 

اوجهاد پريدي،اهللا ] ند ته مخه کي اوهميشه په غوايانو يوي پيل کيکرو[دغوايانو لکي ونيسي
به مصيبت اوبال ورباندي نازله کي اونوموي مصيبت اوبال به تر هغه وخت ورباندي مسلطه ] ج[

  .وي،چي تر و يي دين ته مخه نه وي کي
يلي جوي کي يهودپه دي باندي مالمت اوپه بدي سره ياد کل چي په حرامويي ح]ج[اهللا - ٦

ولَقَد عِلمتم الَِّذين اعتدوا ِمنكُم ِفي السبِت فَقُلْنا لَهم كُونوا ِقردةً : په دي هکله داسي فرمايي.
اِسِئينه)٢٢(.خبا. خه په ي وو له تاسيندلي وو تاسي هغه کسان چي تيري يي کاوبيشکه چي پي

  .ئ تاسي خوار اوسپک بيزوگانش: شنبي کي،نووويل مون هغوي ته
په يهودو باندي دشنبي په ور کي کار کول اوپه انگي ول دکبانو کار کول ] ج[اهللا 

حرام کي وو،له دوي خه ينو دحيلي په ول يو اي  دبحر په غاه کي ور کولو اوبحر ته يي 
 به يي لتي نوموي ور کله چي به دشنبي ور راورسيدله،نودبحر له لوري.الره اولتي ورکولو

اي ته ورخالص ک،بحر به په خپلو پو سره کبان نوموي ور اي ته ور غورول او کله به 
چي ديکشنبي ور راورسيدله نودوي به راغلل او له دغه ور اي خه به يي هغه کبان راونيول 

هغه ( خوديکنبي مون: او داسي به يي وويل چي.،چي دشنبي په ور به په کي راول شوي وو
دکبانو کار کي دي اوپه هغي ) ور کي چي مون دکبانو دکار کولو خه منع شوي نه وو
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ددغي ] ج[اهللا .چي دکبانو دکار خه منع شوي وو،کار نه دي کي) دشنبي ور(ور کي 
( امحيلي په کولو سره دوي دعذاب په ول،په بيزوگانو سره مسخ کل،که دوي په حيلو سره حر

  .حالل گلي وو)چي هغه دشنبي په ور کي دکبانو کار کول دي
په پورتني ايت شريف کي الروونه وکه چي تاسي هغه ه مه کوي،کوم چي يهودو } ج{اهللا 

  . محارم حالل گلو] ج[دحيلي په ول کول اوپه دغو حيلو سره يي داهللا 
نوموي .بيشکه اعمال په نيت پوري اه لري.باه.اِت إنما الْأَعمالُ ِبالني: فرمايي] ص[پيغمبر - ٧

حديث شريف په دي داللت کوي چي دانسان اعمال دنيت اومقاصد تابع دي،له دي کبله وک 
چي دبيعي په عقد سره په ربوي يزونو کي دسود کولو نيت لري اونوموي عمل يي سود ته 

  . مفضي شي،په دي صورت کوي نوموي شخص سود کوونکي دي
په دي صورت .کله داسی وی چی په يني وخت کي دحکم تنفيذ اوعملي کول ستونزمن شي

کي يني خلک دا کوشش کوي چي په حيلي سره دمواخذي خه پرته دحکم دتنفيذ خه 
  ايا داول حيلي مشروع دي اوکه ممنوع دي؟. دخالصون الره پيدا کي

که :لي دمبتلي په نسبت په و وله ديداسي ول حي:  علما ددی پوتني په واب کي ليکي
چيري په مباحه الري نيولو سره دحق دله منه ولو اويا دباطل داثباتولو وي، داسي ول حيلي 
حرامي دي که چيري دمباحي حيلي خه موخه دحق ثبوت اويا دباطل دفع کول وي،دداسي ول 

ه داوي چي په مکروه عمل کي که چيري په مباحو حيلو سره موخ.حيلو نيول واجب يا مستحب دي
که چيري مباحه حيله ددي لپاره وي چي .واقع نشي، داسي ول حيلي نيول مستحبي اويا مباح دي

  .مندوب عمل مخه ونيسي ،داسي ول حيلي نيول مکروه دي
ليس من أخالق المؤمنين الفرار من أحكام : نسفی په کافي کي له محمد بن حسن خه رانقلوي

} ج{دمؤمنانو داخالقو خه دا نه دي چي داهللا .باه.موصلة إلى إبطال الحقاهللا بالحيل ال
  . داحکاموخه دتتي په موخه، په هغو حيلو عمل وکي چي دحق دابطال المل شي

وخذ بيدك { أصل الحيل قوله تعالى : دالمحيط مؤلف دحيلو لپاره داسي ضابطه وضع کي ده
التباعد عن اإلثم فحسن ، وإن كانت إلبطال حق مسلم فال، بل إن كانت للفرار من الحرام و}  ضغثا

که چيري دحيلي خه موخه .اصل دحيلو په جواز کي پورتني ايت شريف ده.باه.هى إثم وعدوان
دحرامو خه تته او له گناهونو خه لري کيدل وي،داول حيلي ي دي،که چيري حيله نيول 

  .حيلي نيول گناه اوتيري ديدمسلمان دحق دابطال په موخه وي،داول 
أن :  امام شاطبي چي حيلي ديوه شرعي اصل په ول نه مني دمشروع حيلو په هکله داسي ليکي

الحيل التى جاء الشرع بذمها والتحذير منها، بل وإبطالها هى ما هدم أصال شرعيا، أو نقض مصلحة 
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شهد الشارع باعتبارها، فهى غير شرعية، فان كانت الحيلة ال تهدم أصال شرعيا، وال تناقض مصلحة 
هغه حيلي  چي شرعي اصل له من وي اوشرعي مصلحت لري .باه.داخلة فى النهى وغير باطلة

کوي،داهغه حيلي دي چي شريعت يي مذمت اوبدي بيان کي دي،له هغو خه يي دان ساتلو امر 
وي اوشرعي مصلحت کي وي اوهغه يي باطلي کي وي اوهغه حيلي چي شرعي اصل له من نه 

  .داول حيلي په نهي کي داخلي اوباطلي نه دي نه لري کوي اوشارع ورته اعتبار ورکوي،
  
  .مخ٣٩٧االشباه والنظاير،- ١
  .مخ٣٣٠وک،١٨الموسوعة الفقهية،- ٢
 . مخ٢٤٠وک،٣ اعالم الموقعين عن رب العالمين،- ٣
 .مخ٣٩٥ زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم،االشباه والنظاير،- ٤
  .مخونه٢٥٤ او٢٥٣دوکتور محمد جعفر،جعفري،ترمينولوي حقوق،- ٥
  .مخ٤٣٤ ابراهيم بن موسي اللخسي الغرناطي المالکي،الموافقات في اصول الشريعة،- ٦
  .مخ،المکتبة الرشيدية٨٧٣دوکتور وهبة الزحيلي،اصول الفقه االسالمي،دوهم وک،- ٧
  .مخ١٩٨وک،٤الموافقات في اصول الشريعة،- ٨
  .مخ٩١١ل الفقه االسالمي،دوهم وک، اصو- ٩

 .مخ٢٣وک،١ابن القيوم الجوزيه،سد الذرايع وتحريم الحيل،- ١٠
  .مخ٧٦٨وک،٢اعالم الموقعين عن رب العالمين،- ١١
  .مخونه٣٣١او٣٣٠وک،١٨الموسوعة الفقهية،- ١٢
  . ايت٩٨دنسا سورت،- ١٣
  .مکتبة الحقانيهمخ، ال٢٤٢مولوي مراد علي،تفسير يسير فوق اليسير،لومي وک،- ١٤
  . ايت٤٤ص سورت،- ١٥
 . مخ٦١٥ سنن ابي داود،لورم وک،- ١٦
  .مخ٣٩٩وک،٤الصحيح البخاري،- ١٧
  .٢٢٢٣ مخ،گه ١٠٧ وک،٣ الصحيح البخاري،- ١٨
  .مخ٦٦وک،٩الموسوعة الفقهيه،- ١٩
  . مخ٥٢الدار قطني،دريم وک،- ٢٠
  . مخ٧ نصب الرايه،دريم وک،- ٢١
 .ايت٦٥بقري سورت،- ٢٢



  
  
  
  
  
  
  

  حکمیت در منازعات عقود اداري و بین المللی
  دکتور عبدالعزیز عبدالمتعم خلیفه

  عزیز اهللا علیزاده مالستانی: ترجمه
  
  
  
  
  

  ارتباط عقد به فعالیت خدمات عمومی: مطلب دوم
کند؛ زیرا اداره که یک جانب  کند، صفت اداري را کسب نمی هر عقد را که اداره منعقد می

کند،   آن عقود است، اگر مصلحت اقتضا نماید، عقود مدنی را نیز منعقد میبر قرار کردن
بنابر این به محض آن که اداره یک طرف تعاقد است، صحیح نیست که صفت اداري را کامل 

در اکمال این وصف در تعاقد، چاره نیست که به فعالیت منافع عمومی ارتباط . کرده باشد
مه است که دولت آن را به وجود آورده و یا بر اداره آن نظارت و آن هر طرح و برنا. پیدا نماید

هاي عمومی را  گیرد، تا نیازمندي دارد، و در ایجاد و راه اندازي آن از مقامات اداري کمک می
به شرط آن که هدف این برنامه بدست آوردن سود در ضمن فراهم آوردن . تامین کند
گیري در حمایت نظام عمومی   بلکه مقصود سهمهاي عمومی، براي مقامین نباشد، نیازمندي

  .1و خدمت مصالح عمومی در دولت باشد
کند که این   وقتی تحقق پیدا می-  در صورتی که یک طرف آن اداره است-پس عقد اداري

عقد به فعالیت در جهت منافع عمومی مرتبط باشد؛ یعنی از نظر تنظیم و به راه انداختن آن 
  . اجات عمومی، مصالح عمومی بر مصالح افراد خصوصی غالب باشدبراي تحقق اغراض و احتی
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رو، اگر ارتباط بین عقد و منافع عمومی موجود نباشد، صفت اداري بودن را فاقد  از این
  . شود، هر چند یک طرف آن شخص حقوقی باشد است و از عقود قانونی خصوصی می

الك خصوصی خود را به یکی از بنابراین اگر یکی از هیات عمومی، یک قطعه زمین از ام
 .2افراد اجاره داد تا روي آن کارخانه احداث کند، از چارچوب عقود اداري بیرون است

  هاي قانون عمومی در عقد اداري رعایت اسلوب: مطلب سوم
متصف کردن عقدي را به صفت عقد اداري، به محض آن که اداره طرف آن باشد و به 

کند، بلکه به عالوه آن، اداره در حال برقرار کردن  ت نمیمنافع عمومی مرتبط باشد، کفای
هاي قانون عمومی را نیز در نظر داشته باشد، و آن این است که شروط استثنایی  عقد، شیوه

که در عقود مدنی مالوف نیست، هم در ضمن آن عقد بیاورد؛ یعنی ترغیب کردن در غلبه 
 با اداره؛ بدان گونه که عقد، شروط نادیده دادن مصالح عمومی را بر مصالح خصوصی در تعاقد

بندد، در راه تحقق مصلحت عمومی، در برداشته  گرفتن مصلحت کسی را که با اداره عقد می
  .باشد

در محکمه اداریی علیا به ضرورت فراهم کردن شروط استثایی در عقد اداري، به صفت 
 علیا در تعریف شروط محکمه اداري. نقشی که ممیز این عقد باشد، تاکید کرده است

استثنایی عقود اداري، چنین گفته اند که شروط استثنایی، شروطی است که اداره به صفت 
کند براي بهره مند شدن از حقوق و  که از مقامات عمومی است، آن را وضع کرده و می

صد تحقق این کار به ق. مند نیستندامتیازاتی که، متعاقد با اداره از آن حقوق و امتیازات بهره
این شروط در عقود قانون خاص، . منفعت عمومی یا مصلحت و منفعت از منافع دولت است

خالی بودن عقد از شروط استثنایی، به معناي این است که اداره از به . غیر مالوف است
  .هاي قانون عمومی در تعاقد خود انصراف کرده است کابري اسلوب

شود، با آن که خالی از شروط   اداري گفته میبه رغم این مطلب، بعضی از عقود، عقود
استثنایی است؛ چنانچه وضع و حال عقود التزام منافع عمومی و مشاغل عمومی و تهیه مواد 
و اجناس، چنین است؛ یعنی این چنین عقود به طبیعت خود عقود اداري است؛ چون 

ه متعاقد با اداره در این ها را در همه احوال عقود اداري شمرده است، به حیث ک قانونگذار آن
  .عقود در راه اندازي منافع عمومی، مستقیماً اشتراك دارند
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  هاي شروط استثنایی صورت
شروط استثنایی زیاد است، ولی ممکن است همه را در دو بخش عمده جمع کرده، که 

گري یکی آن تعلق دارد به شروط استثنایی که به امتیازات مقامات عمومی ارتباط دارد، و دی
  .همان است که رنگ قانون عمومی را گرفته است

  شروط استثنایی که مرتبط به امتیازات مقامات عمومی است) اول
رویی متعاقد با اداره و یا ازه اداره است مقامات را در رویااین شروط، یا دربر دارنده اج

  .متضمن اجازه این تعاقد مقامات را است در رویارویی با غیر
 .ردارنده است امتیازات اداره را پیش از تعاقد با ادارهشروطی که در ب - 1

هاي این شروط این است که اداره براي خود، حق تعدیل عقد را به اداره مستقل  از مثال
کند که  و از آن جمله شروط این است که اداره، متعاقد را وادار می. دهد خود اختصاص می

  .اثناي تنفیذ تعاقد داشته باشدبه صورت همراهی، اختیارات نظارت و مراقبت در 
دهد که اختیارات مداخله در ارتباط متعاقد با کارمندان  یا آن که اداره براي خود اجازه می

ها است، را  هایی که مخصوص آن و بتواند ساعات کار و اجره. و مستخدمین خود داشته باشد
  .   3تحدید کند

شود، یعنی در صورتی که  ظاهر میشروط استثنایی در این جا در بازرترین صورت خود 
عقد در بردارنده اجازه مقامات، پایان دادن عقد را پیش از موعد معین باشد، بدون حاجت به 

  .آن که عذر متعاقد در این مورد پذیرفته شود و یا مورد تنبیه قرار بگیرد
 :شروط که حاوي بر تقریر مقامات اداري با متعاقد است در رویارویی با غیر - 2

ف فرض سابق که اداره اختیارات خود را در مواجه و رویارویی با متعاقد به کار برخال
برد، در این فرض براي متعاقد حق استفاده از اختیارات خود در مواجه با غیر داده  می
هاي آن، این است که براي متعاقد اجازه  از مثال. شود؛ یعنی کسی که طرف تعاقد نیست می

کنندگان جمع آوري کند و در راه تحصیل آن از مقامات  را از استفادهشود تا مالیات  داده می
  .پلیس استمداد جوید

  شروطی که طبیعت قانون عمومی را دارند) دوم
این شروطی است که عقد اداري آن را در ضمن خود دارد، تغییر آن ممکن نیست مگر در 

اره است براي خود حق هاي آن شروط، عطا کردن اد از مثال. پرتو نظریات قانون عمومی
  .کننده عقد امتیاز است تعدیل شروط را که تنظیم
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از آن جایی که عقود اداري محلی، تضمین شروط استثنایی است، کفه توازن را براي 
کند و سر آغاز آن اصل  منفعت اداري در مقابل کسی که با آن تعاقد کرده است، سنگینی می

ط دربر دارنده آن است، بر منافع فردیی که اصل غلبه دادن منافع عمومی است که این شرو
  .کند توازن بین مصالح افراد متعاقد در چارچوب عقود مدنی آن را فرض می

وقتی نسبت به عقود محلی امر چنین باشد، عقود اداري داراي طبیعت دولتی است و 
 کند برایش ممکن است که به تنهایی خود، شرط یا شروطی را براي متعاقد اجنبی تضمین

که به مقتضاي آن براي خود به عنوان مسوول عمومی، امتیازاتی را در نظر بگیرد، مانند آن 
دهد که عقد را از جانب خود فسخ کند، در حالی که اداره مستحقات  که براي خود حق می

اجنبی را پرداخت و با او تصفیه حساب نکرده است، بدون آن که این شروط، عقد را از دایره 
  .مومی خارج کندقانون ع

بیند که این شروط را بپذیرد؛ چون نیاز دارد که این عقود را  گاهی اداره خود را مجبور می
با طرف اجنبی منعقد نماید و این در مواردي است که موضوع تعاقد، مربوط به رشد 

تواند، یا  اقتصادي است که محتاج است به مصارف سنگینی که خزانه دولت آن را تحمل نمی
  .4رفته که در محل آماده نیست که اجراي این تعاقد محتاج است به تکنالوژي پیشآن 

  فصل دوم
 در مورد حکمیت در عقود اداري داخلی پیش از صدور قانونی موقف فقه و قضا

  1994 سال 27شماره 
  تمهید و تقسیم

 سال 9در صورت نبودن ماده قانونی که براي حکمیت که پیش از صدور قانون شماره 
کند، فقه و قضا در این مورد،   که در عقود اداري تنظیم شده که این امر را تکمیل می1997

دو شیوه را در پیش گرفته اند؛ یکی آن که اجازه متوسل شدن به تحکیم را براي تصفیه 
  .منازعات عقود اداري، رد کرده است و روش دوم آن را تجویز کرده است

 را در مورد حکمیت در منازعاتی که مربوط به عقود اي روشنی این امر، موقف فقه و قضبرا
  :دهیم اداري است، در دو بحث آتی مورد بررسی قرار می

  موقف فقه در حکمیت در منازعات عقود اداري: بحث اول
فقه در مورد حکمیت در منازعات عقود اداري به دو جهت تقسیم شده است؛ اول آن 

جهت دومی، . زعات عقود اداري تایید کرده استمتوسل شدن به آن وسیله را در تصفیه منا
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کننده آن است متوسل  و هر یک از دو روش به اصول قانونی که تایید. آن را رد کرده است
  .گیریم این را ما در دو مطلب زیر به تفصیل به بحث می. شده است

  رد حکمیت در منازعات عقود اداري: مطلب اول
 مربوط به عقود اداري است، به یک سلسله اصول فقهی که معارض با حکمیت در منازعات

این روش فقهی در رد کردن خود، . استناد کرده است که مربوط به حاکمیت دولت است
حکمیت در منازعات عقود اداري را، مخالف قانون و اندیشه نظام عمومی اعتبار کرده است، و 

  :کنیم ما این را در ضمن دو فرع بیان می

  5یم با حاکمیت دولترابطه تحک: فرع اول
حکمیت با اصل حاکمیت دولت معارض است؛ چون حکمیت مالزم با سلب اختیارات 
قضاي محلی است که مظهري از مظاهر آن حاکمیت است؛ براي آن که به موجب توافق 
حکمیت، اراده دو طرف حکمیت در حل و فصل نزاع شان، به دور از قضا دولت متوجه 

وسط داور و یا داورانی است که مطابق قواعد که متخاصمین بر و این حل و فصل ت. شود می
یا بدون تقیید به هر گونه قواعد وصفی حل و فصل . گیرد اند، صورت می آن توافق کرده

  .شود، مانند حکمیت توسط صلح می
از همین جا است که رو آوردن به حکمیت براي تصفیه منازعات اداري، از دو ناحیه به  

کند؛ یکی آن این است که اختیارات قضاي محلی را سلب  تباط پیدا میحاکمیت دولت ار
شود که به دور از قانون محلی،  و دومی آن، این است که براي حکم اجازه داده می. کند می

  .کند مطابق توافق دو طرف نزاع، قضیه را حل و فصل می

  نقد این دلیل
ي حل و فصل منازعات در عقود بعض فقها نظر داده اند که در رو آوردن به حکمیت برا

  6:اداري، ارتباطی به حاکمیت دولت نیست به چند دلیل
گاهی قضاي دولت در مسایل فنی که محل نزاع است تخصص ندارد؛ مسایل فنی که  - 1
کند که از اهل جبره استمداد جویند و حل و فصل دعوا وابسته به راي اهل  ها را وادار می آن

 است، بهتر این است که متخاصمین مستقیماً به اهل خبره وقتی که وضع چنین. خبره است
قرار دهند و این کار » حکم«رجوع کنند و در نزاع که بین آنان صورت گرفته است، او را 

 .شود که وقت کمتر  را در بر بگیرد و هزینه کمتر هم داشته باشد موجود می
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کند،   را سلب میبه فرض آن که بپذیریم که حکمیت در حقیقت اختیار قضاي دولت - 2
 .ولی در عین حال این کار به متقضا و اجازه قانون است

پس قانونگذار محلی در حقیقت به حکمیت اجازه داده است، هر چند رجوع به حکمیت به 
اختیار متنازعین باشد؛ زیرا اراده افراد به تنهایی براي تجویز حکمیت کافی نیست، بلکه 

  .ن به تحکیم را اقتضا کرده استضرورت مداخله قانونگذار متوسل شد
هاي  شود که رابطه بین قضاي محلی و حکمیت موجود است؛ زیرا به موجب ماده عالوه می

قانونی، قضا اختیار مداخله در کار محکمین را دارد، چه با مساعدت و چه با مراقبت و 
  .کند هاي مختلف فرق می  این اموري است که مقدار آن در نظام نظارت،

ه قانون محلی در همه احوال تطبیق متوسل شدن اطراف نزاع به حکمیت دور چنان چ
قرار کردن عقود اداري و درج کردن شرط حکمیت  نیست؛ زیرا مقامات اداري که در سدد بر

توانند تطبیق قانون محلی را به صورت اساس  فصل منازعات است، می را به صفت شیوه حل و
  .فصل نزاع، شرط کند حل و

  ل شدن به حکمیت، تجاوز بر اختیارات قضاي محلی استدر متوس
مخالفین حکمیت در منازعات عقود اداري، براي تایید نظریه خود به نص ماده دهم از 

فقره یازدهم این ماده تصریح کرده است که فقط محاکم . اند قانون مجلس دولت استناد کرده
ه مخصوص به عقود التزام و مجلس دولت، نه غیر آن، اختیارات حل و فصل منازعاتی ک

  .مشاغل عامه و تامین اجناس و کاال و هر عقد اداري دیگر است، را دارد
در این ماده حل و فصل منازعات عقود اداري را به قضاي اداري منحصر کرده است، نه به 

  .غیر آن از وسایل حل و فصل نزاع در منازعات اداري که از جمله آنها حکمیت است
اند به آن که عقود اداري متصف به طبیعت  ت، گرایش خود را تعلیل کردهمخالفین حکمی

زند؛ و از همین جهت قواعد  مخصوص و احکام متمیزه است که قانون عمومی را به هم می
کند که همان قواعد قانون اداري است و قسمت عمده آن  مخصوصی براي آن حکومت می

پس دشوار است که منازعاتی که ناشی .  استقانون قضا است که قضاي اداري به وجود آورده
از قواعد مخصوص حاکم بر عقود اداري است، تابع حکمیت شود؛ زیرا قانونگذار به صراحت 

  .7نگفته که آن منازعات، تابع قانون حکمیت باشد

  نقد این دلیل
  :این دلیل با انتقادات عدیده مواجه است که از آن جمله است

سابق در رد کردن حکمیت در منازعات عقود اداري، به قانون مجلس دولت که دلیل  - 1
آن استناد کرده است، نص صریحی ندارد که اقتضاي عدم رجوع به آن را بکند، بلکه به 
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 از این قانون، متضمین جواز رجوع به حکمیت و قبول حکم 58عکس آن، نص ماده 
 .محکمین است، به شرط آن که فتواي آن از نوع فتواي مجلس باشد

ماده دهم قانون مجلس دولت، به قصد بیان حدود اختیارات قضاي اداري و تمییز نص  - 2
آوردن هیات اداري براي حل  گوید که رو آن در این مورد از قضاي عادي است و این ماده نمی

و فصل منازعات مخصوص به اداره، به حکمیت جایز نیست؛ زیرا اگر قانونگذار این را اراده 
 .گرفت  از قانون مجلس دولت می58ه صراحت در ضمن نص ماده کرد، باید آن را ب می
شود که حکمیت به صفت یک نظام براي حل و فصل منازعاتی که متعلق به  عالوه می - 3

عقود اداري است، در ذهن قانونگذار در حین صادر کردن او قوانین مجلس دولت را نبوده 
 .8م1972 سال 47است، که از آن جمله است مصوبه شماره 

  مخالفت حکمیت با قانون: رع دومف
کند، براي تایید خود گفته است که  اي که حکمیت را در منازعات عقود اداري رد می نظریه

 قانون است که تصریح کرده است بر 172حکمیت در منازعات عقود اداري، مخالف با ماده 
زعات آن که مجلس دولت، هیات قضایی مستقل دارد که مخصوص است به حل و فصل منا

  . 9کند یبی، و اختیار دیگر آن را قانون مشخص می اداري و دعاوي تا

  نقد
از دیدگاه من، استناد به این نص براي رد حکمیت در منازعات عقود اداري، استناد بی 
مورد است؛ زیرا نص مذکور هر چند حاویی تقریر والیت عامه براي محاکم مجلس دولت در 

این نص موجب حرمان قانونگذار از اختصاص دادن حل و منازعات اداري است، جز آن که 
فصل بعض منازعات اداري را توسط حکمیت نیست، که از آن جمله است منازعات متعلق به 

  .عقود اداري از جهات دیگر
پس اختیارات مجلس دولت در منازعات اداري، اصل عمومی است که مقصود از آن، خروج 

مجلس دولت مختصراً صالحیت حل و فصل عقود  سابق است که محاکم  وضعیت قانون
اما براي قانونگذاري جایز است به صورت استثنا از این اصل  خارج شود و . اداري را داشت

  .ت حکمیت واگذار نمایداحل و فصل منازعات عقود اداري را به هی
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  معارضه حکمیت با نظریه قوانین نظیم همگانی
کنند، نظر خود را بر نظریه  ود اداري را رد میفقهاي که اصل حکمیت در منازعات عق

اند؛ یعنی رجوع به حکمیت در این منازعات، اخالل قوانین  قوانین نظم همگانی استوار کرده
  .نظم همگانی است

مقصود از این نظریه در قانون اداري، غلبه دادن مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی 
رو، رجوع به حکمیت  مدنی را داشته باشد، از ایناست، بنابر این باید عقود اداري، حکم عقود 

  .در مورد عقود اداري بدون نص صریح از طرف قانونگذاري جایز نیست
به نظر من، استناد به تعارض حکمیت در عقود اداري، با قوانین نظم همگانی، رایی نزدیک 

حکم خود در » محکم«کند؛ چون  به قبول است از اسناد دیگري که نظام حکمیت را رد می
کند با  براي او معین می) متنازعین(ملتزم نیست به جز از تطبیق قواعد قانونی که محتکمین 

قطع نظر از آن که این تطبیق چه بسا به غلبه دادن مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی، 
  .یا نه. شود منجر می

اس رد حکمیت پیروان این نظریه که به نظریه قوانین نظم عمومی استناد کرده و آن را، اس
گویند که قواعدي که متعلق به اختیارات نوعی  در منازعات عقود اداري قرار داده اند، می

براي قضا و ضابطه براي توزیع اختیارات بین دو جهت قضا عادي و اداري است که متعلق به 
از آن جمله قواعد تعلق به اختصاص محاکم مجلس دولت در حل . قوانین نظم همگانی است

  .ل عقود اداري استو فص
کند، بر خالف این  داد می از این جهت براي اداره جایز نیست که با کسی که با آن قرار

  . 10قواعد توافق کند، ورنه این توافق باطل است

  اجازه حکمیت در منازعات عقود اداري: مطلب دوم
 47یک بخش فقه در مصر پیش از صدور قانونی که براي حکمیت تنظیم شده، شماره 

، تایید کرده است جواز توافق بر حل و فصل منازعات عقود اداري را به واسطه 1994سال 
. این جواز موافق قواعدي است که در قانون مرافعات مدنی و تجاري وارد شده است . حکمیت

  :و این جواز مستند به دالیل زیر است
د، تطبیق قانون احکام قانون مرافعات، که قانون مجلس دولت فعلی با ماده سوم خو - 1

مرافعات را بر منازعات عقود اداري اجازه داده است؛ البته در جاي که در مورد آن نص 
ده نشده باشد و با روابط قانون عمومی، در تعارض نباشد، موافق بر   مخصوصی از این قانون دا
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توافق  از قانون مرافعات تصریح کرده است که 501حکمیت را از جازه داده است؛ زیرا ماده 
 .شود، جایز است بر حکمیت در همه منازعاتی که از عقد معینی ناشی می

استناد کرده اند؛ چون اشاره کرده اند که » عقدمعین«پیروان این نظریه به عام بودن کلمه 
شود، و آن که مطلق بر اطالق آن  نص، عام و غیر معین آمده و شامل عقود اداري و مدنی می

  . امري که با آن، اقرار حکمیت در عقود اداري را تعیین ننمایدجاري است، در صورتی که
در قانون مجلس دولت نص صریحی وجود ندارد که حکمیت را در مورد قطع منازعات  - 2

 این نقطه نظر صالحیت ندارد که اساس باشد براي اجازه حکمیت در  .عقود اداري، منع نماید
کند که به   می استثنایی است و اقتضامنازعات عقود اداري؛ زیرا نظام حکمیت یک امر 

از این جهت، . صراحت توافق بر حکمیت را در حل و فصل منازعات اداري، تجویز نماید
سکوت قانونگذار را از جواز حکمیت در منازعات عقود اداري، نباید به اجازه حکمیت تفسیر 

ت بر اجازه نظام شود؛ چون نبودن نص در این حالت؛ یعنی اراده قانونگذار متوجه موافق
 .حکمیت براي حل و فصل منازعات عقود اداري نیست

شود اختصاص محاکمه را در مورد  نص ماده دهم از قانون مجلس دولت که شامل می - 3
. منازعات اداري، بیان حد فاصل بین اختیارات قضاي عادي و قضاي اداري را قصد کرده است

هیم به آن که این نص، متوسل شدن به از این جهت جایز نیست که این غرض را سرایت بد
داشت باید به  کند؛ چون اگر قانونگذار تقریر این منع را منظور می تحکیم اختیاري را منع می

 . 11کرد صراحت آن را منع می
 از قانون مرافعات، بر عدم جواز حکمیت در مواردي که در آن صلح جایز 501ماده  - 4

کمیت را به عینه موضوعات صلح قرار داده نیست، تصریح کرده است؛ یعنی موضوعات ح
، بنابراین، شان و حال حکمیت همان شان و حال صلح است و هیچ ارتباطی به  است

 .اختصاص محکمه که مخصوص باشد، ندارد
و به رغم آن که پیروان این گرایش فقهی، حکمیت در عقود اداري را تجویز کرده اند، ولی 

ها منحصر کردن اجازه حکمیت در عقود  د؛ زیرا به نظر اینبعضی در این مورد، تامالتی دارن
اداري، به معناي فنی آن داراي طبیعت دولتی است، و این امر محتاج به مداخله قانونگذاریی 
که آن را اجازه دهد نیست؛ زیرا اجازه آن به توافقات بین المللی مستند است که کشور مصر 

  . 12یت اقرار کرده استها ضمیمه شده و بر قانون حکم هم به آن
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موقف قضاي مجلس دولت در مورد حکمیت در عقـود اداري پـیش از              : بحث دوم 
  1994 سال 27صدور قانون شماره 

موقف فتوایی و قضایی مجلس دولت در مورد حکمیت در عقود اداري، پیش از صدور 
 که موقف  ما در ضمن آن . بین اجازه ورد آن اختالف داشتند1994 سال 27قانون شماره 

شویم، در طی دو  مجموع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري و قضاي اداري را متعرض می
  :گذاریم مطلب به بحث می

موقف مجمع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري در مورد حکمیـت در      : مطلب اول 
  عقود اداري

لس دولت در زمینه فتوایی، فتواي که از مجموع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري مج
به نظر این مجمع، حکمیت بر اراده . صادر شده حکمیت در عقود اداري را تجویز کرده اند

در حالی که با نبودن قانون . متخاصمین قایم است و قانونگذار این اداره را امضاء کرده است
کند؛ عقود اداري یعنی عقودي که یک طرف  مخصوصی که منازعات عقود اداري را تنظیم می

کند  در عین حال رجوع به حکمیت، معین می. اره است، چه عقود مدنی باشد یا اداريآن اد
شروط عمومی حکمیت و اقداماتی را که در مورد قانون مرافعات وارد شده است که با 

  .طبعیت روابط اداري تعارض هم ندارد
، به  از قانون مجلس دولت10این قول، دلیل ندارد که محاکم مجلس دولت، مطابق ماده 

حل و فصل منازعات عقود اداري اختصاص دارد، نه غیر آن؛ زیرا اگر منازعات در عقود اداري 
به شیوه حکمیت مشروعیت داشته باشد، نتیجه اش، سلب والیت قضاي اداري در این مورد 

  .است
این قول از این جهت دلیل ندارد که مقصود از نص ماده دهم که قبالً ذکر شد، بیان حد 

ن اختیاراتی است که براي محاکم مجلس دولت و قضاي عادي مقرر شده است و فاصل بی
جایز نیست در تفسیر این نص از قصد قانونگذار تجاوز نماییم، و قایل به منفع حکمیت در 

  . 13منازعات عقود اداري شویم
در این فتوا، مجمع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري به طور مطلق بر اجازه حکمیت در 

  .نازعات عقود اداري موافقت شده و در این حالت با عقود مدنی مساوي قرار داده شده استم
 از قانون مجلس 10اند که قانونگذار با نص ماده  در این فتوا، مجمع عمومی نظر داده

 به - نه غیر آن- که حکم کرده است به اختصاص محاکم دولت1972 سال 47دولت، شماره 
ها از این نص، قطع رابطه بین محاکم  عات اداري، ولی منظور آننظر دادن در مورد مناز



 
  

 

ي و
دار

د ا
قو

ت ع
زعا

منا
در 

ت 
کمی

ح
...   

 139  
 

ولی در عین زمان، حق اطراف منازعه را در . عادي و نظر دادن در مورد عقود اداري است
ولکن این مشروط است . عرضه کردن این منازعات را برهیات حکمیت ویژه، منکر نشده اند

  .شود، استباط نداشته باشد داري تطبیق میبه آن که قواعد قانونی موضوعی که بر عقود ا
موقف مجمع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاریی مجلس دولت، در اجازه دادن حکمیت را 
در منازعات عقود اداري، تحولی را نسبت به موقف سابق آن آورده است که شیوه حکمیت را 

  . 14کرد در حل و فصل منازعات اداري رد می

سبت به حکمیـت در منازعـات عقـود اداري، پـیش از             موقف قضاء ن  : مطلب دوم 
  1994 سال 27صدور قانون شماره 

ها،  محکمه قضاي اداري، حکمیت را در منازعات عقود اداري، در دعواي که یکی از شرکت
مستند آن این است که . ضد وزیر مسکن و فواید عامه اقامه کرده است، اجازه داده است

ت مسکن و شهر سازي بر قرار شده است، عقد امتیاز عقدي که بین شرکت مدعی و وزار
است و در یکی از بندهایی آن تصریح کرده است که هرگونه اختالفی که بر تفسیر یا تنفیذ 
احکام که توافق نامه آن را در ضمن خود دارد، بین طرفین منازعه است، و نیز اختالف در 

 احکام هیات تحکمی در مقابل  .ودش مورد شروط قبول واگذاري، از طریق حکمیت فیصله می
  .محاکم مصري به طریقی که قانون معیین کرده است، قابل اعتراض است

اما اگر اداره قضا یا دولت در این حکم در نزد محکمه اداریی علیا اعتراض کرده، به الغاي 
   15.شود شود؛ یعنی به عدم جواز حکمیت درعقود اداري حکم می آن حکم قضاوت می

ل رد کردن محکمه اداري علیا، حکمیت را در عقود اداري، در برابر محکمه قضاي در مقاب
محکمه . باشد اداري چیزي جز تحول از قضا سابق و رد حکمیت در منازعات عقود اداري نمی

دارد که محاکم مجلس دولت، اختصاص داشتن منازعات در عقود  اداري علیا چنین تقریر می
  .کند ، سلب می1972 سال 47 شماره 10اداري را با استناد ماده 

  فصل سوم
   موقف قانونگذار در مورد حکمیت در عقود اداري

  تمهید و تقسیم
بعد از این که اختالف فقهی و قضایی در پیرامون حل و فصل منازعات عقود اداري توسط 

 در مورد حکمیت در موارد مدنی و تجاري 1994 سال 27حکمیت درگرفت، قانون شماره 
جز آن که این قانون روش نکرد که عقود اداري، تابع احکام حکمیت است یا . در شدآن صا
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نه، اما بعد از فتواي مجمع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري، قطعی شد که عقود اداري تابع 
  .حکمیت نیست

 تغییر کرد، که به 1997 سال 9از این جهت این قانون در ماده اول خود به قانون شماره 
 تصریح کرد بر تعبیت منازعات عقود اداري از حکمیت با شروط مخصوص، و از این صراحت

نظر که منازعات عقود اداري، گاهی در ضمن دو حالت حکمیت اجباري که به قانون شماره 
شود، بر آن شدیم که بر   در مورد بخش عمومی تصریح شده است، داخل می1983 سال 97

هاي را که گذشت در  مستقل پرتو افگنیم و همه بحثحکمیت در سایه این قانون در بحث 
  :مباحث سه گانه آتی متعرض شویم

   1994، سال 27حکمیت در عقود اداري قلمرو در احکام قانون شاره : بحث اول
 در مورد حکمیت در منازعات مدنی و تجاري صادر شد، که 1994 سال 27قانون شماره 

این بعد از . شود ی براي حل و فصل منازعات میمتضمن نظمی است که شامل این نظام قانون
 از قانون مرافعات را که متعلق به تنظیم 513 الی 501هاي  الغا کردن این قانون است، ماده

  ).1986 سال 13شماره (حکمیت است 
هاي که در   قانون، محدوده کار برد خود را به موجب ماده اول از قانون اصدار، در حکمیت

  .شود، تحدید و تعیین کرده است قرار است، یا آن که بعد از انفاذ بر قرار میوقت انفاذ آن بر 
در پیرامون معیار قابلیت منازعه براي تبعیت از حکمیت، ماده اول از قانون انطباق احکام 
خود را بر هر حکمیتی که بین اطراف منازعه است از اشخاص قانون عام یا قانون خاص، بیان 

زند، هر گونه که  ه طبیعت عالقه قانونی که نزاع در اطراف آن دور میداشته است، درحالی ک
باشد؛ در صورتی که این حکمیت در کشور مصر اجرا شود، یا حکمیت تجارتی بین المللی 

شود، ولی اطراف منازعه بر تبعیت این حکمیت از  باشد که در خارج مورد اجرا گذارده می
  .احکام قانون مصري توافق داشته باشد

شود، ماده دوم از قانون بیان داشته که در  در تحدید آن که چه وقت حکمیت تجاري می
صورتی که نزاع در پیرامون ارتباط قانونی که داراي طبیعت اقتصادي است، عقدي باشد یا 

این از باب مثال، وارد کردن اجناس و . غیر عقدي، نشات کرده باشد، حکمیت تجاري است
  .شود مور فنی و هندسی را شامل میخدمات و اهل خبره در ا

المللی  چنان چه ماده سوم تصریح کرده است بر آن که حکمیت در صورتی حکمیت بین
المللی ارتباط داشته باشد، و حکمیت تجاریی   به تجارت بینشود که به نزاع مربوط بار میاعت
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 صورت بگیرد، اگر در خارج. بین المللی در کشور مصر صورت بگیرد، تابع قانون مصر است
  .تابع قانون مصري نیست، مگر آن که اطراف نزاع توافق کند که تابع قانون مصر باشد

شود، شرط کرده است که  ماده یازدهم قانون در موضوعی که حکمیت در آن جاري می
  .قابل تصرف باشد و قابلیت داشته باشد، که در مورد آن صلح صورت بگیرد

، تابعیت عقود اداري براي تحکیم تاکید شده است؛ 1994 سال 27در سایه قانون شماره 
این طرح، شامل هفت باب و ... چون تذکاریه ایضاحی آن قانون تصریح کرده است بر آن که

متضمن هشتاد و پنج ماده است، باب اول آن به قواعد عمومی ارتباط دارد که شامل 
رنامه و طرحی که ماده اول در مقدمه آن تحدید گستره احکام ب. شود موضوعات متفرقه می

آن را معیین کرده است آمده است، بعد از آن که احکام توافقاتی را که در مصر مورد عمل 
است، ترجیح داده است و آن به سبب جریان این احکام است بر هر حکمیت تجاریی 

المللی که در کشور مصر جریان دارد، چه آن که یک طرف آن از اشخاص قانونی عمومی  بین
  .باشد، یا اشخاص قانون خصوصی

بنابراین قانونگذار، شکوکی را که پیرامون مقدار تبعیت بعض انواع عقودي که یک طرف آن 
پس تصریح کرده است بر . زند، قطع کرده است از اشخاص قانون عمومی است، دور می

اط تبعیت همه منازعاتی که ناشی از این عقود است، براي احکام این طرح وطبعیت ارتب
  .زند، هرگونه که باشد قانونی که نزاع اطراف آن دور می

 در مورد حکمیت در 1994 سال 27به رغم تاکید سیاق تذکاریه ایضاحی قانون شماره  
منازعات مدنی و تجاري، بر تعبیت عقود اداري از احکام این قانون که ماده اول آن بر جریان 

 قانون عمومی یا خصوصی، تصریح کرده احکام آن بر هر حکمیتی که بین اطراف است از
ولی در . زند، هر طوري که باشد است، و طبیعت ارتباط قانونی که نزاع در اطراف آن دور می

عین حال صدور این قانون، اختالف فقهی و قضایی که در پیرامون تبعیت منازعات عقود 
تی توضیح این را ما در ضمین دو مطلب آ. اداري از حکمیت است، قطع نکرده است

  :دهیم می

 سـال  27موقف فقه در مورد حکمیت در عقود اداري، قلمـرو قـانون         :  مطلب اول 
1994  

، 1994 سال 27فقه در مورد جواز حکمیت در عقود اداري، در سایه قانون حکمیت شماره 
قسم اول آن حکمیت در عقود اداري را اجازه نداده : به سه گونه گرایش تقسیم شده است
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لی که قسم دوم آن تجویز کرده است و قسم سومی، موقف وسط را بین اجازه است، در حا
  .این نظام براي حل و فصل منازعات عقود اداري در آن گرفته است

  نظر رد کنندگان حکمیت در منازعات عقود اداري: اول
پیرامون این راي براي تحکیم عدم اجازه خود، حکمیت را در منازعات عقود اداري در سایه 

گویند که قانون با نص صریح متوسل شده به   چنین می1994 سال 27نون شماره قا
حکمیت را براي حل و فصل منازعات عقود اداري، اجازه نداده است و این منازعات جایز 

  .نیست که از تبعیت اختیارات قضاي اداراي استثنا شود، مگر با نص قانونی صریح
 از قنون 172ر منازعات عقود اداري، به نص ماده این نظریه در رد خود اجازه حکمیت را د

در آن تصریح شده است که، مجلس دولت هیات قضایی مستقل دارد که . استناد کرده است
اختیارت دیگر آن را قانون . به حل و فصل منازعات اداري و دعاویی تادیبیه اختصاص دارد

  . 16کند معیین می
بلیت داشتن منازعات عقود اداري براي این راي به این جا منتهی شده است که قا

توان آن را پذیرفت؛ چون با نص ماده  رو است که به آسانی نمی هاي رو به حکمیت، با دشواري
 و مناقشاتی که در مجلس ملی اطراف آن دور 1994 سال 27اول قانون حکمیت، شماره 

 حکمیت در عقود به شود در مورد مساله زند و آنچه در تذکاریه ایضاحی آمده است، نمی می
  . 17راي نهایی رسید

  نظر تجویز کنندگان حکمیت در منازعات عقود اداري: دوم
 27اجازه دهندگان این راي براي حکمیت در منازعات عقود اداري، در سایه قانون شماره 

گویند این قانون با نص صریح براي اشخاص قانونی عمومی، توسل به  ، می1994سال 
اده است در هر گونه رابطه قانونی که داراي طبیعت تجاري و اقتصادي حکمیت را اجازه د

شکی نیست که این معید بر منازعات عقود اداري . باشد و قبول صلح و تصرح را داشته باشد
شود؛ بدان گونه که ممکن است گفته شود که این قانون در واقع امر، قانون  منطبق می

ت و شامل همه منازعات داراي طبیعت حکمیت تجاري است که مدلول آن وسیع اس
شود؛ چه وصف منازعات مدنی بر آن صدق کند، یا منازعات تجاري بلکه، شامل  اقتصادي می
شود که دخل در دایره عقود اداري است، در صورتی که رنگ اقتصادي را داشته  منازعاتی می

 . 18باشد
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کمیت را در عقود اداري چنان چه پیروان این نظریه براي تایید نظر خود که در آن ح
کند که عام تا زمانی که  کند که قاعده اصولی اقتضاي می کرد، چنین استدالل می تجویز می

و . تخصیص نخورد، بر عموم و اطالق خود باقی است و با بودن نص واضیح، اجتهاد معنا ندارد
ن اشخاص لذا به جایی که نص ماده اول از قانون حکمیت به صورت عام آمده و حکمیت بی

کند که طبیعت عالقۀ قانونی که نزاع  قانونی عمومی و خصوصی را شامل می شود، فرق نمی
و بنابر این پیروان این نظریه به امتداد دایرة . زند، هر گونه باشد در پیرامون آن دور می

هاي  دهند، به اعتبار آن که عقود اداري یکی از صورت حکمیت به عقود اداري راي می
 .19انونی بین اشخاص حقوقی و حقیقی استعالقات ق

  نظریه وسط: سوم
بین دو نظر رد کننده و تجویز کنندة حکمیت در منازعات عقود اداري، نظر وسطی به 

کنند، با منحصر کردن  وجود آمده است که حکمیت را درمنازعات عقود اداري تجویز می
ا چنین عقود است که به اطراف آن المللی داشته باشد؛ زیر گسترة آن را بر عقود که رنگ بین

شود، بدین معنا که طرق عقد در داخل دولتی که در آن  و موضوع آن عنصر اجنبی ملحق می
عقد برقرار می شود، مقر و محل اقامت نداشته باشد، یا آن که تنفیذ عقد در دولت دیگر 

  .20المللی تعلق داشته باشد صورت بگیرد، یا موضوع آن عقد به تجارت بین

موقف قضاء در مورد حکمیت در منازعات عقود اداري، قلمرو قـانون            : مطلب دوم 
  م1994 سنبله 27

قضاي اداري به اجازه متوسل شدن به حکمیت براي تصفیۀ منازعات عقود اداري، اقرار 
کرده است و آن را به حکم محکمۀ قضاء اداري در دعوایی که علیه وزیر مشاغل عمومی به 

» اسناد جدید«هاي  هاي اروپایی براي طرح پل نی مجموعۀ شرکتصفت ضد ممثل قانو
منعقد شده است، مطالبۀ مدعی به بطالن حکم هیت حکمیت در دعوا، رد شده است؛ زیرا به 

ها این هیات اختیارات ندارد، براي آن که هیات تعلق به عقد اداري دارد و آن  نظر شرکت
ت حل منازعات آن را، مجلس به هیات قضاي عبارت است از عقد مشاغل عمومی، که اختیارا

  .21)ولی محکمۀ قضاء این دعوا را رد کرده است: (اداري داده است، نه غیر آن
چنان چه محکمه قانونی علیا در این مورد نظر داده است، که حکمیت به اعتبار آن که 

جازه داده است  براي طرفین عقد ا ي است قانونگذار به آن اعتراف کرده است و استثنا وسیله
  .گیرد، بر آن توافق نماید که براي حل و فصل منازعات که بین شان صورت می
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 اختیارات - حکمیت در واقع امر آن چنان که محکمۀ تمییز در یک عده از احکام خود
و حکمیت به . قضایی را نیست به محاکم مجلس دولت و محاکم عادي، سلب کرده است

 نظر مسایلی که حکمیت شامل آن می شود، به منزله عزل همۀ تعبیر محکمه قانونی علیا، از
  .22محاکم است

مجمع عمومی دو قسم فتوا و قانونگذاري در مجلس دولت، وقتی مساله حکمیت در عقود 
اداري براي شان عرضه شده است، بعد از آن که معترض دو مادة اول و دوم قانون حکمیت 

قود اداري در قلمرو وضع قانونی که قانون  شده، حکمیت را در ع1994 سال 27شماره 
در نتیجه فتواي مجمع به اجازة حکمیت در . حکمیت مذکور  را آورده است، رد کرده است

طلبد، منتهی شده است؛ یعنی در مواردي که  عقود اداري که مداخلۀ قانونگذاري می
  .23و قواعد منظمقانونگذار به صراحت حکمیت را تجویز کرده باشد، آن هم با ضوابط معین 

  1997 سال 9حکمیت در منازعات عقود اداري در قلمرو قانون شماره : بحث دوم
براي قطع کردن اختالف فقهی و تردد قضایی و فتوایی، در مورد جواز توسل به حکمیت 

مداخله 1997 سال 9در حل و فصل منازعات عقود اداري، قانونگذار به موجب قانون شماره 
این در ضمن .  تصفیۀ منازعات عقود اداري را توسط حکمیت تاکید کندکرده است تا جواز

 را به شیوه آتی است و 1994 سال 27اقدام آن به تعدیل  فقرة اول از قانون حکمیت، مشاره 
 و فقره دوم از قانون حکمیت در موارد مدنی و تجاري که صادر شده به قانون 1بر آن مادة 

  :شود و نص آن این است می است، عالوه 1994 سال 27شماره 
نسبت به منازعات عقود اداري، توافق بر حکمیت به موافقت وزیر ویژه یا کسی که 

و براي این قانون، . باشد اختیارات آن را نسبت به اشخاص حقوقی عمومی داشته باشد، می
محدودة تطبیق موضوعی و زمانی است؛ چنانچه براي این تطبیق شروط واجب االحترام 

  :دهیم این را، در ضمن دو مطلب آتی توصیح می. است

  در مـورد حکمیـت در      1997 سـال    9محدودة تطبیق قانون شـماره      : مطلب اول 
  مناعات عقود اداري

  : این داراي دو فرع است

  1997 سال 9محدودة موضوعی براي جریان قانون شماره : فرع اول
جواز حکمیت در همه انواع محدوده و گستره تطبیقی این قانون از ناحیه موضوعی شامل 

شود؛ محلی باشد یا داراي طبیعت دولتی باشد؛ چون قانونگذار نوع معین از  عقود اداري می
و به . شود، تحصیص نداده است عقود اداري که منازعات آن از طریق حکمیت حل وفصل می
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 هاي منازعات این عقود عالوه شمول نص همه انواع عقود اداري را، شامل همۀ صورت
شود؛ چه تعلق به برقراري و استواري عقد داشته باشد،یا به تنفیذ آن و آثاري مترتب بر  می

  .این تنفیذ است
قانون توسل به حکمیت را در خالل شرط حکمیت اجازه داده است؛ چه آن که در اصل 
عقد اصلی باشد، او در طی مشارطۀ حکمیت باشد که اطراف عقد در مرحلۀ ال حق برقراري 

  .آمدن نزاع بین آنان، آن را برقرار کرده است در حالت به وجود آن و 

  1997 سال 9ة زمانی براي تطبیق احکام قانون شماره دمحدو: فرع دوم
این قانون در «: ، که در آن آمده است1997سال 9موافق نص مادة دوم از قانون شماره 

 می شود براي این قانون شود و به آن از روز دوم تاریخ نشر آن عمل جریدة رسمی نشر می
  .»اثر مستقیم وجود دارد، نه اثر قابل فسخ

 27، طرح تفسیري براي نصوص قانون شماره 1997 سال 9ممکن نیست که قانون شماره 
 باشد، تا شامل قانون عطف بماسبق شود و برگشت به وقت تطبیق این قانون 1994سال 

غییر بیرون شده و حالت تعدیل به خود  از چارچوبۀ ت1447 سال 9شود؛ زیرا قانون شماره 
اي را اضافه کرده است که در آن   احکام جدیده1994 سال 27گرفته است، بلکه براي قانون 

  .نیامده است
 به صراحت آمده است که این قانون، 1997 سال 9که در نص قانون شماره  نآبه عالوة 

 27ر شده به قانون شماره تعدیل بعض احکام قانون حکمیت در مواد مدنی و تجاري صاد
  .باشد  می1994سال 

 سال 9و از آن جاي که ما منتهی شدیم به امتداد جریان تعدیل قانونی که به قانون شماره 
المللی، و آن که این قانون با   صادر شده است، به همۀ عقود اداري، داخلی باشد یا بین1997

شود، پس براي تطبیق حکمیت  ق میاثر مستقیم خود بر عقودي که بعداً صادر شود، تطبی
در مجال منازعات عقود اداري، شروطی است که باید فراهم شود به قسمیکه در مطلب آتی 

  .پردازیم به آن می

  شروط جواز حکمیت درعقود اداري: مطلب دوم
 سال 9براي جواز حکمیت در منازعات عقود اداري، شرط اجرایی است که قانون شماره 

 در مورد حکمیت مدنی و 1994 سال 27ندة احکام قانون شماره  که تعدیل کن1997
  . آورده است تجاري است، آن را
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ضرورت حصول آن بر موافقت وزیر ویژه یا کسی که قایم مقام او نیست به اشخاص 
چنان چه قانون مجلس دولت بر اخذ راي . عمومی است، متوقف است) حقوقی(اعتباري 

ونگذاري در مجلس دولت تصریح کرده است؛ یعنی این اخذ مجمع عمومی دو قسم فتوا و قان
  .راي نزد برقراري بعض عقود اداري است که متضمن شرط یا مشارطه حکمیت است

اعطاي (و مزایدات )  دهنده داد به باالترین پیشنهاد اعطاي قرار(چنان چه قانون مناقصات 
 حکمیت در منازعالت عقود اداري بر اجازة)  لیالم-ترین پیشنهاد دهنده  قرار داد به پایین

اش  نظر داده است، به شرط التزام هر یک از طرف عقد، به استمرار دادن در تنفیذ التزامات
و این را در ضمن متعرض شدن شروط به صورت آتی توضیح . که ناشی از آن عقود است

  :دهیم می

  اذن متوسل شدن به حکمیت: شرط اول
، بر عالوه کردن فقره دوم را به مادة اول از قانون 1997  سال9مادة اول از قانون شماره 

نسبت به « : است، تا نص آن چنین باشد  تصریح کرده1994 سال 27حکمیت شماره 
منازعات عقود اداري، توافق بر حکمیت به موافقت وزیر ویژه یا کسی که اختیارات او را 

  .»باشد نسبت به اشخاص اعتباري حقوقی عمومی دارد، می
سازد اجازة قانون را براي حکمیت در عقود اداري به همۀ  ن نص به صراحت واضح میای

صور آن، جز آنکه متوسل شده به این وسیله حل و فصل منازعات عقود اداري، مقید کرده به 
یک قید اجرایی که ضرورت حصول آن بر موافقت وزیري که در ضمن اختیارات وزارت خود 

قانون براي کسی که اختیارات وزیر را . کند، توقف دارد له میدر منازعات محل حکمیت مداخ
در اشخاص حقوقی عمومی دارد، اذن داده است که منازعات مربوط به عقد اداري را به 

  .واسطۀ حکمیت حل و فصل نماید
هاي  هاي بخش رو، واگذار کردن وزیر ویژه یا کسی که قایم مقام او است، به شرکت  از این

کند،  حکمیت را که بر اساس این تفویض باطل صورت گرفته است باطل میعمومی، توافق 
  .زیرا صدور این موافقت از غیر صاحبان صالحیت است

  .شود یعنی چیزي که با آن والیت هیات حکمیت در مورد این نزاع ضعیف می
نص قانونی وزیر ویژه یا کسی که اختیارات او را نسبت به اشخاص حقوقی عمومی دارد، 

ذار کردن غیر شان را درموافقت در تصفیه نزاعی که به عقد اداري تعلق دارد، در چارچوبۀ واگ
  .اختیارات شان به واسطۀ حکمیت، ممنوع کرده است
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برگشت این ممنوعیت در نظر گرفتن قانونگذاري است، اهمیت توسل به حکمیت را براي  
 محلی از اختیارات در مورد تصفیۀ منازعات عقد اداري، که عبارت است از دور شدن قضاء

نزاع و دور شدن قانون محلی از تطبیق بر محل نزاع، که وزیر ویژه و یا کسی که اختیارا او را 
نسبت به اشخاص حقوقی عمومی دارد را، از واگذاردن اختیارات خود را توسط تجویز کردن 

اال باشد، ممانعت اش ب موافقت اولی بر حکمیت، براي غیر خود هرچند در ترتب وظیفه مقام
  .کند می

و تذکاریۀ ایضاحی قانون، اشتراط موافقت وزیر ویژه را بر تضمین عقد اداري براي شرط 
حکمیت، تجویز کرده است؛ و موافقت وزیر براي انظباط استفاده از این موافقت و تضمین 

   و یاتوافق حکمیت به اعتبار منافع عمومی است و صالحیت در این مورد براي وزیر ویژه
  .اشخاص حقوقی عمومی است که اختیارات او را دارد

با همین تحدید قانونی، کسی که صفت متصرف در او فراهم است، در این نوع از عقود، 
کند؛ زیرا در صورتیکه صفت قانون در کسی که توافق حکمیت  توافق بر حکمیت را امضاء می

شکلی که قانون آن را براي برقراري عقد کند فراهم نباشد، توافق باطل است چون  را امضا می
  .واجب کرده است، مفقود است

شکلی که در این مورد مفقود است، شکل جوهري است؛ چون قانون با نص صریح فراهم 
کند، از این جهت در تخلف آن شکل، از بین بردن غایت و مقصدي  بودن آن را مطالبه می

  .24وجود آورده استاست که قانونگذار به خاطر آن، این نص را به 

  جزاي اخالل به شرط موافقت بر حکمیت
، جزاي که در حالت انعقا عقد اداري و تضمین آن شرط 1997 سال 9قانون شماره 

حکمیت را، بدون موافقت وزیر ویژه و اشخاص حقوقی عمومی که اختیارت او را دارد، تطبیق 
 تعدیل قانون که در ماده اول این به حهت اعمال تعدیلی است که. نماید مقرر ندشته است
هر چند مفقود بودن این .  آن را به وحود آورده است1994 سال 27قانون حکمیت شماره 

براي حل و فضل نزاع عقد اداري به واسطه حکمیت حایل واقع ) موافقت وزیر(موافقت 
  .شود می

 بر حکمیت بعضی از فقها، در مقابل چنین نظر داده اند که اقدام اداري بر متوسل شدن
درعقد اداري، به رغم عدم موافقت وزیر ویژه یا اشخاص حقوقی عمومی که اختیارات او را 

و اداري به . دارد، موجب ارتکاب خطاي منفعتی است که از جانب اداري صورت گرفته است
جاي خطاي که مرتکب شده است، شخصی را که با طرف عقد را برقرار کرده، عوض کند تا 
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منعقد نماید؛ ) یعنی موافقت وزیر مختص( با شرطی که قانون در نظر گرفته عقد را موافق
  .25کند چون بدون این شرط رجوع به حکمیت ممکن نیست و این براي طرف، تولید ضرر می

بعض دیگري از فقهاء گفته اند که عوض کردن متعاقد در این حالت، نسبت به عقود اداري 
را براي اداري جایز نیست از توافق بر حکمیت به دلیل المللی، راه حل کافی نیست؛ زی بین

المللی  عدم حصول توافق وزیر ویژه، شانه خالی کند؛ زیرا این کار مخالف نظام عمومی بین
دانند، بلکه  است که وظیفۀ خود را تنها بر حمایت مصالح علیاي اجتماع منحصر نمی

المللی است  مایت همبستگی بینکند و آن ح هاي دیگري را نیز در حساب داخل می ضرورت
ها سهم بگیرند تا  ملت شود که در کار فعال سازي روابط ویژه بین که از هر دولت مطالبه می

از آن جایی . ها برقرار گردد  آن با هم نزدیک شوند و تفاهم برقرار شود و صلح و امنیت بین
اجب است هر دولتی بر راه ها است، و هاي تبادل ثروت ترین زمینه المللی مهم که تجارت بین

اندازي آن و فعال سازي این روابط تالش کند، و هر گونه مشکل و موانعی که سر راه آن 
  .26است بر دارند، هر چند این عملی به دادن قربانی باشد
الملل عمومی این است که هیچ دولتی  سزوار است در این زمینه اشاره شود که اصل بین

المللی نیست و این را از نصوص  ن به حکمیت در عقود اداري بینمنکر التزام به متوسل شد
  .فهمیم ها می قوانین داخلی دولت

از این رو، عدم حصول موافقت وزیر ویژه، شرط متوسل شدن به حکمیت را درعقود اداریی 
کند؛ زیرا این عقود از چارچوبه محلی بودن بیرون  المللی است، باطل نمی که داراي رنگ بین

کند، البته تا زمانی که دولت به توافقات   از اینجهت قوانین محلی بر آن تطبیق نمیاست و
کند، ملزم شده  اي که حکمیت را به شکلی که بعداً گفته خواهد شد تجویز می المللی بین

ولی درعین حال، تخلف موافقت وزیر ویژه یا اشخاص حقوقی عمومی که اختیارات او . باشد
شود؛  ته باشد، مانع حل و فصل منازعات این عقد از طریق  حکمیت میرا در عقد اداري داش

چون موافقت سابق هر متوسل شدن به حکمیت، شرط شکلی جوهري است که الزم صحت 
  .توافق بر حکمیت است؛ زیرا آن موافقت با نص قانونی مقرر شده است

شد، نیز سرایت بر توافق حکمیت که از غیر شخص ویژه صادر شده با) بطالن(همین حکم 
هاي  کند چنانچه اگر از غیر وزیر ویژه یا کسی که جانشین او است، در مورد شرکت می

هاي عمومی صادر شود، چنان چه اگر تجویز این موافقت از وزیر ویژه واگذار شده  بخش
کند که این واگذاري در این مورد جایز نیست؛  باشد؛ از این جهت این بطالن سرایت می
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وزیر با اشخاص حقوقی عمومی که اختیارات او را دارد، در اجازة این توافق چون عنوان 
  .اعتبار دارد

در عین حال ممکن است گفته شود که شرط موافقت که سابق بر متوسل شدن به 
المللی،  حکمیت است، در تطبیق عملی، نیست به عقود اداري محلی و عقود اداري بین

المللی، حکمیت با تخلف شرط موافقت سابق  ت اداري بیناهمیت برابر ندارد، چون در منازعا
بر حکمیت نیز جایز است؛ زیرا اساس آن موافقت، قانون داخلی دولتی است که عقد اداري را 

  .کند برقرار می

  جمع عمومی بخش فتوا و قانونگذارياخذ راي م: شرط دوم
لت، که پیش از  در مورد مجلس دو1972 سال 47 از مصوبۀ شماره 58موافق نص مادة 

در عقد اداري، بر وزارت و مصالح ) حکم کنندگان(انعقادیا اجازه یا تنفید مصوبه محکمین 
هاي عمومی، اخذ راي مجمع عمومی دو بخش فتوا و قانونگذاري تعیین  دولت و هیات

 هزار لیرة مصري باالتر باشد، و به  این در موردي است که قیمت عقد اداري از پنج. شود می
 التزام به اخذ راي مجمع عموي به دو بخش فتوا و قانوگذاري در مجلس دولت، نسبت رغم

به توافق حکمیت در مثل این عقود، ولی راي این مجمع در این مورد، راي مشورتی است که 
  .تواند با آن مخالفت نماید بدون آن که تصرف آن رنگ بطالن بگیرد اداره می

می دو بخش فتوا و قانونگذاري در این مورد، این معناي استشاري بودن راي مجمع عمو
پوشی از آن به  نیست که نادیده گرفتن طلب آن جایز باشد، چون نادیده گرفتن و چشم

شود؛ زیرا طلب راي در این حالت، شکل جوهري و  بطالن توافق حکمیت منجر می
ی عالی براي ارشاد االحترام است باقطع نظر از عمل به آن، چون این راي از مقام قضای واجب

شود، غایت و هدف اصلی فوت می شود  شود، و اگر از طلب آن اغفال می مقام اداري صادر می
 را در مورد مجلس 1972 سال 47 مصوبه قانون 58که به خاطر آن قانونگذار، نص ماده 

  .دولت وضع کرده است که این شکل را واجب کرده است

  1983 سال 97هاي عمومی شماره  حکمیت اجباري در قانون بخش: بحث سوم
هاي عمومی  ها و شرکت هاي بخش در این بحث به قلمرو حکمیت اجباري در قانون هیات

هاي، و در  هاي حکمیت و اختیارات آن پردازیم، به عالوه تحدید کیفیت تشکیل هیات می
ه این در ضمن مطالب آتی به بحث گذاشت. هاي حکمیت اخیر طبیعت اعمال و احکام هیات

  :می شود
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  تشکیل هیات حکمیت و اختیارات آن: مطلب اول
  تشکیل هیات حکمیت: فرع اول

اي براي تشکیل هیات حکمیت صادر  از طرف وزیر عدلیه در هر نزاعی علیحده، مصوبه
این هیات به ریاست یکی از مشاورین محاکم قضایی یا مجلس دولت و عضویت .  شود می

اصلی که در نزاع محل حکمیت ) اطراف دعوا(وم تعدادي از محکمین است به عدد خص
  .27است

کند؛ یعنی اول دفتر  تمامیت پیدا می) اطراف منازعه(اختیار محکمین توسط خصوم 
سازد که در خالل دو هفته از تاریخ اخطار و اعالم، هر  حکمیت، اطراف منازعه را مکلف می

دلیه پس از انقضاي این مدت، اگر  وزیر ع .یکی از اطراف منازعه، حکَمی را انتخاب نماید
هاي قضایی را به صفت محکُم  بعض اطراف منازعه در خواست حکَم نماید، یکی از شخصیت

  .28نماید در آن جهت انتخاب می
به عالوه میعاد پانزده روز که براي اختیار محکم در جهت منازعه معین شده است،  

 براي حکمیت اخطار داده شده است و مسافتی که بین مقر شرکتی که توسط مامور دادگاه
بین مقر وزارت عدلیه، در نظر گرفته شود که در این موعد که براي احترام این میعادي که 

شود که در  بیان شد، کافی نیست که در خالل آن فقط محکم اختیار شود، بلکه معین می
  .این موعد، وزارت او را اعالم نماید

ضاي موعدي که قبالً ذکر شد و بعد از آن که به وزارت ابالغ هر گاه وزیر عدلیه، بعد از انق
شد که در جهت معین، محکم اختیار کند، یکی از رجال قضا را به حیث محکُم انتخاب کرد، 
واجب است به این ابالغ اهمیت ندهد؛ در صورتی که موعد مذکور با موعد مسافت تکمیل 

  .شده باشد
یار شده است، پیش از شروع جلسات حکمیت و و هرگاه محکمی که از جانب شرکت اخت

یا بعد از اولین جلسه آن مرد، واجب است که همان شرکت که مهلت تعیین محکم را دارد، 
و واجب است مرافعه در برابر هیات جدید اعاده . محکم جدید را از جانب خود انتخاب کند

  .29 صارد شده استشود، با نظر گرفتن احکام موضوعی قطعی که قبالً از هیات سابقه
تصویب وزیر عدلیه به تشکیل هیات حکمیت یا تعیین محکم، به عنوان مصوبه اداري  

از همین جهت قابل اعتراض و الغاء است؛ البته موافق قواعد و شروط قبول  . شود شمرده نمی
  .30دعواي الغاي مصوبۀ اداري که در قانون مجلس دولت آمده است
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یات حکمیت به صورت نا خود آگاه نیست که سیر منازعۀ اعتراض به تصویب تشکیل ه 
هر چند بهتر این است . حکمیت را متوقف سازد؛ یعنی معیناً حکم این توقف را صادر  کند

که هر گاه جدي بودن اعتراض به اثبات رسد، حکم توقف صادر شود، تا از ابطال حکم هیات 
  .دحکمیت در حالت قضاوت به بطالن تشکیل آن اجتناب شو

شود، که اساس آن  گاهی تشکیل هیات حکمیت به شیوة سابق به انتقاد فقهی مواجه می 
این است بهتر این است که به متخاصمین و یا خصوم اصلی، حق اختیار محکمین شان داده 
نشود، براي آن که این اختیار بر جانبداري محکم تاثیر گذار است، و او طبعاً از منافع کسی 

پس باید محکمین از اشخاص بی طرفی که در ارتباط با . کند ده است دفاع میکه او را برگزی
  .موضوع تخصص دارد، انتخاب شوند

اند که قانون باید هیات حکمتی را تنظیم کند  در چارچوب این نقد، بعضی پیشنهاد کرده 
 واجب کرده است که عدد محکمین باید برابر با 57مادة . که دایمی و داراي تخصص باشد

عدد خصوم اصلی باشد، و مقصود این مادة قانونی این است که همه اطراف عقد در انتخاب 
  .یک نفر در هیات حکمیت اشتراك داشته باشند

هرگاه چندین شرکت اتحادیۀ را به وجود آورد و به صورت شرکت واحد در آید، این 
کند؛ زیرا از نظر عقل و  اتحادیه یک نفر را  به نمایندگی خود به عنوان طرف دعوا انتخاب می

کند، به تعداد  منطق و قانون، تصور نمی شود که کسی که در هیت حکمیت نمایندگی می
  .زند و این کار، تعادل و موازنه را بهم می. همۀ مشترکین در این اتحادیه باشد

در حالت تساوي آراي «: گوید که هاي عمومی می هاي بخش  قانون شرکت65نص مادة  
ها است ترجیح داده  حین صدور حکم، جانبی که رییس حکمیت در میان آنمحکمین در 

  .»شود می

  اختیارات هیات حکمیت: فرع دوم
هاي عمومی، فقط هیات حکمیت که در این  ها و شرکت  قانون بخش56مطابق نص مادة 

  :قانون بدان تصریح شده است، اختیارات نظر دادن در منازعات آتی دارند
  .هاي عمومی است هاي بخش شرکتمنازعاتی که بین  - 1
هاي عمومی و جهت حکومتی یا هیات  هاي بخش منازعاتی که بین یکی از شرکت - 2

 .گیرد عمومی صورت می
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مطابق این نص، این منازعات از اختیارات والیی محاکم بیرون است؛ زیرا اختیار نظر دادن 
ریح شده است، نه غیر به این منازعات منحصر به هیات حکمیت است که در قانون به آن تص

 .آن
رو، در این حکم شده است که چون قانونگذار هیات حکمیت اجباري را که حکم  و از این

کند، در حل و فصل منازعاتی که قانون آن را معین کرده است، با نصوص  خود را صادر می
این که متعلق به حکمیت وارد شده به قانون مرافعات است، اختالف دارد؛ زیرا اختیارات 

 بدان تصریح شده است، 1983 سال 97هیات در حل و فصل منازعاتی که در قانون شماره 
هر گونه اختیارات را از جانب قضاي عادي نسبت به این منازعات سلب کرده است، از این 
جهت مرافعه کردن دعواي ابتدایی را در برابر قضاي براي مطالبۀ بطالن حکم هیات اجباري 

  .31جایز نیست
اي انعقاد اختیارات نظر دادن در نزاع حکمیت براي هیات حکمیت، معین شده است بر 

پس اگر هیات . همه خصوم و اطراف دعوا در اختیارات هیات حکمیت اجباري دخیل باشند
ها شخص طبیعی یا اعتباري حقوقی باشد، این در حالت حکمیت  متعدد باشد و یکی از آن

هاي  هاي بخش جهت حکم شده که اگر مدعی یکی از شرکتگیرد، و از این  اجباري قرار نمی
عمومی باشد، و به عنوان آن که از یک شرکت اجنبی دیگر وکیل است، طرح دعوا کند، 

  .32شود، نه براي هیات حکمیت اختیارات نظر دادن به این گونه نزاع براي محاکم منعقد می
 مقاطعه کاران عرب در  چنانچه هیات حکمیت، در خواست حکمیت را که از طرف شرکت

مورد داخل کردن اتحادیه اجرایی اقدام شده است، رد کرده است، چون این درخواست 
حکمیت در جهت حکمیتی است که بر ضد هیات عمومی منافع بانگ صحی قاهرة بزرگ 
اقدام شده است؛ زیرا قلمرو حکمیت و خصوم آن به کسی معین شده است که منازعات آنان 

 که از دفتر حکمیت مربوط به وزارت عدلیه کامل شده است، که در آن در طلب حکمیت
به .  است1383 سال 79این مطابق نصوص قانون شماره . شود محکم هر خصم تعیین می

 همین قانون متذکره، اشخاص را که احکام این قانون را قبول دارند 56عالوه آن که ماده 
 آن میان نیست، از این جهت رد کردن تعیین کرده است، ولی شرکت مقاطعه کاران در

  .33مطالبه اوخان شرکت مقاطعه کاران با مورد است، چون اساس قانونی ندارد
دهد، صالحیت دارد در  و هیات حکمیت فقط به همان مقداري که قانون اجازه می

منازعات اعمال نظر کند، و حکم آن در خارج محدودة قانون با هر دلیل که باشد، سندیت 
شود  هاي محدود می  فصل همان نزاع و اختیارات هیات حکمیت اجباري نیز، در حل و. دندار
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شود، بی  که مدعی آن را معین کرده است، و هر مصوبه که خارج از این محدوده صادر می
  .اعتبار است

کند؛ چون  بنابر این، حکمیت اختیاري در این زمینه با حکمیت اجباري اختالف پیدا می
 قانون مرافعات، در موضوع حکمیت، توافق 3/501تیاري، مطابق نص مادة در حکمیت اخ

اما در مورد حکمیت اجباري تنها مدعی در تعیین محل . گیرد بین دو طرف نزاع صورت می
تواند در  نزاع استقالل دارد، هیات حکمیت و همان موضوعی را که مدعی کرده است، می

ج موضوع مصوبۀ را صادر کند، ملغا و فاقد اعتبار اش اعمال نظر کند، اما اگر در خار باره
  .34باشد می
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  مدیریت جمعی حق مؤلف و 
 حقوق مرتبط

   رزایی محمدعلی می-عبدالحسین شیروي 
  

  

  

 چکیده
 مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه

-سازمان آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به در این نظام، پدید. بنیان نهاده شد
استفاده از  دهند تا حقوقشان را اداره کنند، یعنی بر هاي مدیریت جمعی اجازه می

مذاکره کنند و در مقابل  کنندگان احتمالی آثارشان با استفادهآثارشان نظارت نمایند، 
اعضاي خود را به آنها  پرداخت اجرت، تحت شرایط مناسب، مجوز استفاده از

 .میان اعضا تقسیم کنند نمایند، در بدهند و در نهایت مبالغی را که وصول می
 اول: مایدن مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسی را دنبال می

شان حقوق آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا کوشد پدید اینکه می
را براي  که این امکاندوم این. اي کم اجرا کنند را به طور مؤثر و با هزینه

دسترس  کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا استفاده
در استفاده  ا که قوانین حق مؤلف براي کسب اجازهآسان به آثار بیابند و تعهداتی ر

 .ها ایجاد نموده است، ایفا نماینداز آثار براي آن
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  مقدمه
تکثیر، حق  پدیدآورندگان یا دارندگان آثار ادبی و هنري از حقوقی انحصاري چون حق

ن ها ایحقوق به آن این دسته از. اجراي عمومی، حق پخش و حق عرضه و توزیع برخوردارند
ها را به یا اجازة استفاده از آن دهد که یا خود این حقوق را استیفا نمایند و امکان را می
تواند با ناشر مبادرت به انعقاد قرارداد نشر  می به عنوان مثال، نویسندة کتاب. دیگران دهند

اي از حقوق وجود دارد که اجراي  اما دسته. خود را اجرا کند نماید و یا خود شخصاً، حق
 به عنوان مثال، در زمینۀ حق اجرا در آثار موسیقایی این. پذیر نیست امکان انفرادي آنها

اثرش مبادرت به  کنندگان از امکان وجود ندارد که پدید آورندة اثر موسیقایی با تمام استفاده
کنندگان نیز قادر  دیگر، استفاده از سوي. انعقاد قرارداد کند و اجازة اجراي اثرش را بدهد

این  .اجازة استفاده از آثارشان را کسب نمایند آورندگان آثار را بیابند و یستند تا پدیدن
بود؛ یعنی  »مدیریت جمعی حقوق«راه حلی که ارائه گردید، . مشکل نیازمند راه حل است

دارندگان حقوق مرتبط، با تأسیس  آورندگان و دارندگان آثار ادبی و هنري و نیز که پدیداین
. صورت گروهی و جمعی اداره و اجرا نمایند  مدیریت جمعی، حقوق خود را بهسازمانهاي

هاي مدیریت با حق مؤلف به وسیلۀ سازمان مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط
هایی بهترین وسیله براي حمایت از منافع سازمان گیرد و چنین جمعی صورت می

و دارندگان حقوق مرتبط، به عضویت آورندگان  پدید. اند حق آورندگان و دارندگان پدید
دهند و  آیند و آثار آنها مجموعۀ سازمان را تشکیل می می هاي مدیریت جمعی درسازمان
 جهت استفاده از آثار اعضاي سازمان با سازمان وارد مذاکره و انعقاد قرارداد کنندگان استفاده

 دیرینه در سابقۀ نسبتاً مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که . گردند می
دستگاه حقوقی   از آن بحثی نشده و چنین نظامی واردماحقوق غرب دارد، اما در حقوق 

  .نظام مدیریت جمعی را معرفی نماییمدر این نوشتار برآنیم تا .  نگردیده استکشور

  پیشینۀ تاریخی مدیریت جمعی -1
 ر این کشور فردي به نامد. نظام مدیریت جمعی نخستین بار در فرانسه شکل گرفت 

اتر یمالکان ت ها نمود؛ زیرا اتری حقوقی علیه ت اقدام به مبارزة (Beaumarchais) بومارشه
که حقوق نمودند، بدون این می ها بومارشهآورندگان و از جملۀ آن اقدام به اجراي آثار پدید

ادارة «گیري  به شکل 1777بومارشه در سال  مبارزة. ها را رعایت نمایندمادي و معنوي آن
سازان آورندگان و آهنگ انجمن پدید«دفتر بعداً به  این.  انجامید*»قانونگذاري نمایشی

بنابراین، اولین سازمانی که به  (Petri, 2002: 70 - 96) . تبدیل گردید**»نمایشی
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سازان نمایشی در آورندگان و آهنگ آورندگان پرداخت، انجمن پدید پدید مدیریت حقوق
دیگر  رویۀ بومارشه را نیم قرن بعد هانري بالزاك، الکساندر دوما، ویکتور هوگو و .بود نسهفرا

. دي.جی.اس (نویسندگان فرانسوي در حوزة آثار ادبی تعقیب نمودند و انجمن نویسندگان
 تشکیل جلسه داد 1837را به وجود آوردند که اولین مجمع عمومی آن در سال .)*** ال

(Ficsor, 2002: 18) .جمعی کامل به  هاي مدیریتهایی، سازمانچنین سازمان
مدیریت جمعی کامالً توسعه  امري که منجر به. اند، نبودند مفهومی که امروزه شناخته شده

هاي ویکتور سال دو آهنگساز به نام در این.  بود1847یافته گردید، مبدأ آغاز آن سال 
و یک نویسنده به نام  (Paul Henrion) و پل هنریون (Victor Parizot) پاریزوت

که به وسیلۀ ناشران خود حمایت  در حالی (Ernest Bourget) ارنست بورگت
اي واقع در پاریس ـ اقامۀ  مالک کافه ـ (Ambbassadeurs) شدند، علیه آمباسادور می
پول اش  هاي غذایی ها و وعدهمالک کافه براي صندلی ها این بود کهاستدالل آن.  نمودندادعو
نماید و به آنها پولی پرداخت  آنها را گروه ارکستر اجرا می گیرد، در حالی که آثار می

 دادگاه حکم به نفع آنها صادر نمود و مالک کنسرت کافه ملزم گردید که مقدار. گردد نمی
رسمیت شناخت،  حقی که دادگاه به. ها بپردازداش را به خواهان زیادي از اجرتهاي دریافتی

انجمن نویسندگان،  1850به همین جهت، در سال . نفرادي آن غیر ممکن بوداجراي ا
اي که در  رویه. (Ibid: 18)به وجود آمد)* ساسم(سازان و پردازشگران موسیقی آهنگ

هاي گرفتند و اقدام به تأسیس سازمان فرانسه به وجود آمد، دیگر کشورها از آن الگو
استرلینگ در کتاب خود، مراحل تحول . مدیریت جمعی در کشورهاي خود نمودند
مرحلۀ اول زمانی است که . نماید تقسیم می سازمانهاي مدیریت جمعی را به چهار مرحله

. در قرون نوزده و بیست به وجود آمدند) مدیریت جمعی سازمان(کننده  انجمنهاي وصول
** كسازمانهاي مدیریت جمعی ملی اقدام به تأسیس سیسا مرحلۀ دوم زمانی است که

.  نمودند1926در سال ) سازانآورندگان و آهنگ انجمنهاي پدید کنفدراسیون بین المللی(
سینمایی،  ها دارندگان آثاراین انجمن. کننده است هاي وصولگیري انجمن مرحلۀ سوم شکل

. کردند نمایندگی می صوتی و تصویري را به طور مستقل از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنري
کشورها  در این مرحله. رم توسعۀ وسایل و ابزارهاي فنی جدید فتوکپی بودمرحلۀ چها

به این منظور سازمان  قوانینی را به تصویب رساندند که بر این وسایل مالیات تعلق گیرد و
ها را بین اعضاي وجود آمد تا این مالیات به.)*** او. آر. آر. اف. آي(المللی حق تکثیر  بین

  .(Sterling, 1998: 404) نمایدخود تقسیم 
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   واژه شناسی و تعریف مدیریت جمعی -2
هاي مدیریت سازمان هایی براي مدیریت جمعی و در دکترین و ادبیات قانونگذاران از واژه

، »آورندگان  پدید انجمن« در دکترین بیشتر از اصطالحات. جمعی استفاده شده است
 (Jauna, 2004: 2) گردد استفاده می» گانآورند انجمن حقوق پدید«، و »جمعی  مدیریت انجمن«

فکري فرانسه از  در قانون مالکیت. گردد هایی استفاده می در ادبیات قانونگذاران نیز از واژه
حق مؤلف و حقوق مرتبط  در قانون. استفاده شده است» هاي وصول و دریافتانجمن«واژة 

قانون حق مؤلف اتریش از این . است استفاده گردیده» هاي مدیریتانجمن«سوئیس از واژة 
در قانون کپی رایت، حق اختراع و . نماید می یاد» هاي دریافتانجمن«سازمانها به نام 

. تاستفاده شده اس» کننده هاي وصولانجمن«واژة   از1988طرحهاي انگلیس مصوب 
عی، ادارة جم: نماید ه مییاز مدیریت جمعی چنین تعریفی ارا* سازمان جهانی مالکیت فکري
دهند  مدیریت جمعی اجازه می هايمالکان حقوق به سازمان.... نظامی است که بر اساس آن 

کنندگان  از آثارشان نظارت کنند، با استفاده شان را اداره نمایند، یعنی بر استفادهتا حقوق
ها در مقابل پرداخت اجرت تحت شرایط مناسب مجوز دهند و آن احتمالی مذاکره نمایند، به

  .(WIPO, 1990: 8) وصول شده را در میان اعضاي خود تقسیم نمایند نهایت مبالغدر 

   :انواع سازمانهاي مدیریت جمعی -3
پردازند که  می هاي مدیریت جمعی در کشورهاي مختلف به فعالیتامروزه سه نوع سازمان

  .کنیم ها اشاره میبه آن

 traditional collective)  سـازمـانهـاي مدیـریـت جـمعـی سنتـی-3-1
management organizations)   

گیرند و  می کنندگان طرف مذاکره قرار هایی هستند که خود مستقیماً با استفادهسازمان
کنندگان و  انعقاد قرارداد با استفاده اقدام به تعیین حق امتیازها، شرایط استفاده از آثار اعضا،

کننده با پدیدآورنده طرف   مراحل، استفادهاز این در هیچ یک. کنند وصول حق امتیازها می
هاي مدیریت جمعی هایی، سازمانرو چنین سازماناز همین. گیرد نمی مذاکرة مستقیم قرار

  .دهند که اجراي حقوق اعضا را خود صورت می کاملی هستند

   (right clearance centers)  مراکز تسویۀ حقوق- 3-2
خود، مجوز  معی هستند که به نمایندگی از اعضاياي دیگر از سازمانهاي مدیریت ج دسته

اثر و میزان حق امتیاز را اعضا  شرایط بهره برداري از. نمایند استفاده از آثار اعضا را صادر می
  .ها ندارد و مرکز دخالتی در این حوزه کنند کنندگان تعیین می مستقیماً با استفاده
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   (one - stop - shops) ۀ خدماتی مکان واحد ارا-3-3
گردد  می هاي مدیریت جمعی مستقل اطالقۀ خدمات به ائتالفی از سازمانیمکان واحد ارا

ها معموالً براي سازمان این. دهند هاي عضو ائتالف را میکه مجوز استفاده از آثار سازمان
اي  کنندة اثر چند رسانه زیرا تولید آیند، اي به وجود می حل مشکل تولید آثار چند رسانه

ها را در تولید مختلفی مجوز کسب کند و آثار آن سازمان ي تولید اثر باید از سازمانهايبرا
کند و دیگر نیازي  ها این مشکل را حل میاین ائتالف. امر مشکلی است اثر به کار برد و این

  .کننده از چند سازمان مجوز استفاده از آثار اعضایشان را اخذ نماید تولید نیست که

   هاي مدیریت جمعی ادارة سازمانحقوق تحت -4
حقوق را  آورندگان و دارندگان هاي مدیریت جمعی، دستۀ متنوعی از حقوق پدیدسازمان
هاي مدیریت جمعی سازمان آورندگان و دارندگان حقوق به حقوقی که پدید. کنند اداره می

ه از حقوق را حقوق ثانویه آن دست. گردد کنند، معموالً شامل حقوق ثانویه می واگذار می
در . گیرد وسیع و خارج از حوزة خانواده صورت می گردد که استفادة از اثر در سطح شامل می

در این حوزه . گیرند عمومی و حق دریافت اجرت قرار می این دسته از حقوق، حق اجراي
به وجود آید که به  است که اجراي حقوق به صورت انفرادي ممکن نیست و باید سازمانی

هاي مدیریت جمعی به ادارة این دسته در حال حاضر، سازمان. چنین حقوقی بپردازداجراي 
حق تکثیر مکانیکی  -2 حق اجراي عمومی در زمینۀ آثار موسیقایی؛ -1: پردازند می از حقوق

حق .3 گردد؛ یاد می (mechanical right) «حق مکانیکی«آثار موسیقایی که از آن به 
حق اجارة  -5 حق دریافت اجرت براي تکثیر خصوصی؛ -4 ي؛پخش مجدد آثار سمعی ـ بصر

حق فروش مجدد آثار هنري که در  -6 عمومی و امانت آثار صوتی و آثار سمعی بصري؛
حق تکثیر رپیروگرافی  - 7 شود؛  یاد می» تعقیب حق«حقوق فرانسه از این حق به عنوان 

حق پخش  -8 ؛)نمایند ر را تکثیر میبسیار آثا تکثیر از طریق فتوکپی با وسایلی که به مقدار(
این دسته از حقوقی که ذکر گردید، در زمرة حقوق مادي . رادیویی و تلویزیونی

آورندگان که  اما حقوق معنوي پدید. آیند دارندگان حقوق به حساب می آورندگان و پدید
دآورنده پدی گردد، متعلق به پدیدآورنده است و انتساب اثر و حق تمامیت اثر می شامل حق

هستند، یعنی افراد مجاز  این دسته از حقوق از زمرة حقوق سلبی. پردازد ها میبه اجراي آن
منتسب نمایند و یا در تمامیت اثر دخل و  نیستند اثري را که متعلق به دیگري است به خود

. گیرند انجام این اعمال مورد تعقیب کیفري قرار می آنان در صورت. تصرفی صورت دهند
اي اعضاي خود  که به منظور دفاع از حقوق و منافع حرفه هاي مدیریت جمعیانسازم
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از همین رو در مواردي . کوشند از حقوق معنوي اعضا نیز حمایت کنند می گردند، تشکیل می
یعنی به  کند؛ سازمان احتمال نقض حق معنوي اعضا را دهد، از اعطاي مجوز امتناع می که

بدان معنا نیست  آورد، ولی این وي اعضا حمایت به عمل میطور غیرمستقیم از حقوق معن
  .کنند ها را اجرا میکه حقوق معنوي آن

  کارکردهاي سازمان مدیریت جمعی -5
توان  می هاهاي مدیریت جمعی داراي کارکردهاي متنوعی هستند که از زمرة آنازمانس

ها، وصول و توزیع حق آن  ازبرداري از آثار اعضا و نظارت بر استفاده به اعطاي مجوز بهره
هاي فرهنگی و اجتماعی و انعقاد فعالیت امتیازها، اقامۀ دعوي علیه ناقضان حق، انجام

   .دیگر سازمانهاي مدیریت جمعی اشاره نمود قراردادهاي دو جانبه یا چند جانبه با

   اعطاي مجوز- 5-1
 اشخاصی که. ترین کارکردهاي سازمان مدیریت جمعی، اعطاي مجوز است  مهماز 
از سازمان به  خواهند از آثار اعضاي سازمان استفاده کنند، الزم است مجوز استفاده را می

تعبیر  (licensing agreement) از این مجوز به قرارداد لیسانس. دست آورند
از اثر، میزان حق امتیاز، موارد فسخ  برداري، نوع استفاده در این قرارداد شرایط بهره. گردد می
مجوزي که سازمانهاي مدیریت جمعی . شود ذکر می ارداد، مدت قرارداد، و دیگر مواردقر

مجوز -2 (blanket licensing) مجوز فراگیر -1: نمایند معموالً بر دو نوع است اعطا می
کننده داده  در مجوز فراگیر این حق به استفاده (transactional liceusivy) تبادلی

آثار  ۀ آثار سازمان استفاده کند و معموالً این نوع مجوز در زمینۀتمام مجموع شود که از می
هاي باالي  هزینه دلیل آن نیز این است که به جهت. گیرد موسیقایی مورد استفاده قرار می

از . اثري یک مجوز صادر گردد نظارت بر استفادة موردي از اثر، ممکن نیست که براي هر
اما در . مدیریت و نظارت بهتر صورت گیرد تا امکانشود  همین رو مجوز فراگیر داده می

معموالً براي  شود و مجوز تبادلی، مجوز استفاده از بعضی آثار سازمان داده می
 مجموعۀ سازمان استفاده نمایند خواهند از تمام آثار کنندگانی کاربرد دارد که نمی استفاده

(Gervais, 1998: 6-7) .  

   اوصول و توزیع حق امتیازه -5-2
معموالً . یکی دیگر از کارکردهاي سازمان مدیریت جمعی، وصول و توزیع حق امتیازهاست

. نمایند ها دریافت میآن دهند و حق امتیازي را از کنندگان می ها مجوزي به استفادهسازمان
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آنها را در میان اعضاي خود توزیع  زمانی که چنین حق امتیازهایی را دریافت نمودند،
مبالغی که از این حق . براي خود اختصاص دهد ون اینکه سازمان مبلغی راکنند، بد می

هایی است که براي امور فرهنگی و  هاي اداري و یا هزینه هزینه گردد، فقط امتیازها کسر می
  .شود سازمان اختصاص داده می اجتماعی

   اقامۀ دعوي علیه ناقضان -5-3
 لف و حقوق مرتبط، امري سهل و آسان علیه ناقضان حق در حوزة حق مؤااقامۀ دعو حق
اقدام به جمع  زیرا پدیدآورنده باید در ابتداي امر ناقضان حق را شناسایی نماید،. نیست

ش وارد ادر اثر نقض حقوق تک ناقضان حق کند، خساراتی را که به او آوري دالیل علیه تک
لف علیه ناقضان حق هاي قضایی مخت حوزه شده است ارزیابی و تقویم کند و در نهایت در

هاي قضایی مختلف ارتکاب یافته باشد، انجام این  حوزه زمانی که جرم در.  نمایدااقامۀ دعو
 در. باشد که از عهدة پدیدآورنده خارج است هاي فراوان می بسیار و هزینه امور نیازمند زمان

نهاي سازما. گردد می هاي مدیریت جمعی آشکارتراینجاست که فلسفۀ وجودي سازمان
اقامۀ دعوي نقض حقوق اعضاي  مدیریت جمعی با امکاناتی که دارند، امکان بهتري براي

دعوي سازمان مدیریت جمعی را اقامۀ  بنابراین، یکی از کارکردهاي. کنند خود فراهم می
شود این است که آیا حق  سؤالی که در اینجا مطرح می. دده علیه ناقضان حق تشکیل می

توانند به طور شخصی علیه ناقضان  که اعضا نیز میاست یا این زمان مختص ساااقامۀ دعو
  رأیی1998 فوریۀ 24در این خصوص از دیوان عالی فرانسه در .  نمایندادعو حق خود اقامۀ

در . شناخت آورندگان به رسمیت صادر شد که حق اقامۀ دعوي علیه ناقضان را براي پدید
کرد که خواهان حقوق  می استدالل) ساسم(ناشران حالی که خوانده یعنی انجمن مؤلفان و 

دیوان این استدالل را رد . ندارد خود را به انجمن واگذار نموده است و حق طرح دعوي را
حق ادارة حقوق خود را به سازمان واگذار  نمود و بیان داشت که اعضاي سازمان، تنها

 1ستدالل نمود که رأي مذکور با مادة مورد نقد قرار داد و ا این رأي را آندره کرور. اند نموده
هاي  براي شرکتامالکیت فکري فرانسه که متضمن حق انحصاري طرح دعو قانون L 321ـ 

   ).210: 1384محمدي، (و نیز رویۀ قضایی سابق فرانسه مخالف است  مذکور است

    کارکرد فرهنگی و اجتماعی-5-4
ادبیات و   آثار فرهنگی در حوزة ولیدهاي مدیریت جمعی نقش مهمی در ارتقاي تسازمان
کنند براي توسعه و  می ها مقداري از حق امتیازهایی را که دریافتاین سازمان. هنر دارند
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ها سازمان. تولید آثار بیشتر بینجامد نمایند، تا این امر به تولید آثار فرهنگی هزینه می
   .دهند  موارد اختصاص میها را براي این امتیاز معموالً ده تا پانزده درصد از حق

   هاي مدیریت جمعیمقررات ناظر بر تأسیس و نحوة فعالیت سازمان -6
 هاي مدیریت جمعی در هر کشوري نسبت به کشور دیگرتأسیس و نحوة فعالیت سازمان

هاي سازمان کشورها معموالً برخی شرایط ماهوي و شکلی را براي تأسیس. متفاوت است
به کشورهاي فرانسه،  نمایند که به طور نمونه بینی می  خود پیشمدیریت جمعی در قوانین

هاي مدیریت جمعی، تنها دو سازمان، از مجموع سازمان. کنیم آلمان و انگلیس اشاره می
در ایتالیا یک مقام عمومی است و  (SIAE) آورندگان و ناشران پدید یکی انجمن ایتالیایی

ها یا دیگر سازمانها به صورت انجمن. در یونان یک شرکت تجاري است AEPI دیگري
  . (Gervais, 2007: 25)گردند غیر تجاري تأسیس می هايشرکت

   فرانسه-1- 6
 هاي وصول وهاي مدیریت جمعی انجمنهمان طور که قبالً گذشت، در فرانسه سازمان

قانون  هاي وصول و توزیع درمقررات تأسیس و فعالیت انجمن. شوند توزیع نامیده می
فرانسه،  بر اساس قانون مالکیت فکري.  آمده است1992کیت فکري فرانسه مصوب مال

 321 ـ 1مادة ( هاي مدیریت جمعی باید به صورت شرکتهاي مدنی تأسیس گردندسازمان
l .(کنندگان و  آورندگان، اجرا پدید اعضاي انجمنهاي وصول و توزیع نیز باید از

از  ).l 321 ـ 1مادة (مقام آنان باشند  یا قائم ویی وکنندگان آثار صوتی یا آثار ویدئ تولید
اساسنامۀ  نویس ها باید پیشها در فرانسه این است که انجمنشرایط شکلی تأسیس انجمن

با تأسیس انجمن داشته  چه وزیر فرهنگ مخالفتیچنان. ه نمایندیخود را به وزیر فرهنگ ارا
دادگاه . ه کندیدادگاه شهرستان ارا ماه بهباشد، مکلف است دالیل مخالفت خود را ظرف یک 

اي مؤسسان، امکانات مادي و نیروي انسانی را  حرفه نیز وظیفه دارد که در این حالت، شرایط
آوري کنند، ارزیابی نماید  استفاده قرار دهند تا حق امتیازها را جمع خواهند مورد که می

  ).l 321 ـ 1مادة (

   آلمان-2- 6
 هاي مدیریت جمعی قانون خاصهایی است که در خصوص سازمانآلمان از زمرة کشور 

سپتامبر  4 است که در» قانون ادارة حق مؤلف«عنوان این قانون، . به تصویب رسانیده است
اکثر کشورها  این در حالی است که.  اصالح شد1998 می 8 تصویب گردید و در 1965
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در این . اند اختصاص داده ت جمعیهاي مدیریموادي از قانون حق مؤلف خود را به سازمان
در . گردد یاد می »کننده هاي وصولانجمن«هاي مدیریت جمعی به عنوان قانون از سازمان

نماید، اما  تحمیل نمی کننده، قانون شکل خاصی را هاي وصولخصوص شکل حقوقی انجمن
ه یرش اراگزا(کنند  فعالیت می ولیت محدودوهاي با مسها به صورت شرکتدر عمل انجمن

کننده این  هاي وصولشکلی تأسیس انجمن از زمرة شرایط). 5: 1997شده به سناي فرانسه، 
انجمن باید پروانۀ فعالیتی را از ادارة ثبت اختراعات  است که متقاضی یا متقاضیان تأسیس

  .) قانون ادارة حق مؤلف1) 1(مادة ) آلمان به دست آورند

    انگلیس-3- 6
. ندارد هاي مدیریت جمعی وجود مقرراتی در خصوص تأسیس سازماندر انگلیس قانون و

 (private companies) هاي خصوصیهاي مدیریت جمعی به صورت شرکتاما سازمان
ها را رعایت بر اینکه حقوق شرکت کنند، مشروط ها را اداره میگردند و اعضا آن تأسیس می

 ,Garnett) گردد رکتها تحمیل میمدیران ش نمایند و از آن جمله شرایطی است که بر
2005: 1559)   

   :نظارت بر سازمانهاي مدیریت جمع -7
قانونی یا  هاي مدیریت جمعی در بازار داخلی اعم از انحصاربه جهت انحصاري که سازمان

کنترل و نظارت بر این  هایی به وجود آید تا باانحصار عملی دارند، ضروري است مکانیسم
کشورها تدابیري را براي نظارت . به عمل آورد ز سوء استفادة آنها جلوگیريها بتوان اسازمان

  .کنیم اند که به چند مورد آن اشاره می اندیشیده هاي مدیریت جمعیو کنترل سازمان
هاي یکی از روش  نظارت ادارة ثبت اختراع و مقام انحصار به همراه هیأت داوري-1- 7

اختراع و ادارة انحصار به   جمعی، نظارت ادارة ثبتکنترل و نظارت بر سازمانهاي مدیریت
اي است که در خصوص جلوگیري  اداره ادارة انحصار در آلمان. همراه یک هیأت داوري است

چنین مکانیسمی را کشور آلمان . کند می از به وجود آمدن انحصار در یک بخش فعالیت
تحت نظارت ادارة ثبت اختراع کننده  هاي وصولانجمن در این مکانیسم. اتخاذ نموده است

از . ادارة حق مؤلف آلمان اختیاراتی را به ادارة ثبت اختراع داده است قانون. گیرند قرار می
مطالبه  هاتواند هر اطالعاتی را در خصوص فعالیت بازرگانی انجمن اینکه اداره می جمله

عمومی و همچنان در  عتواند در هر زمانی در جلسات مجم ؛ اداره می)19) 2(مادة (نماید 
تواند انجمن را منحل نماید  می ؛ اداره)19) 3(مادة (جلسات هیأت نظارت شرکت نماید 

موجب قانون و یا اساسنامه صالحیت نمایندگی  تواند فردي را که به و اداره می) 4مادة (
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اوري که در هیأت د). 19) 4(مادة (دهد، عزل کند  انجام نمی دارد، اما فعالیتش را با صداقت
گردد، اما  اختراع تشکیل می بینی شده است، در ادارة ثبت قانون ادارة حق مؤلف هم پیش

این هیأت از سوي وزیر دادگستري آلمان  انتصاب افراد در. سازمانی مستقل از اداره است
نماید در دادگاه تالی مونیخ قابل تجدید  اتخاذ می هایی که هیأتگیرد و تصمیم صورت می

هیأت صالحیت رسیدگی به اختالفات  (Suthfhernen, 2000: 15-42) هستندنظر 
هیچ اختالفی در این دو . بلی را داردیقراردادهاي پخش مجدد ک ناشی از قراردادهاي جامع و

طی  گردند، مگر اینکه روند رسیدگی در هیأت داوري را دادگاههاي مدنی ارجاع نمی مورد به
مرجع سوم نظارت، ادارة انحصار آلمان است که به روابط بین  ).16) 1(مادة (نموده باشند 

  .نماید کنندگان نظارت می استفاده انجمن و
هاي کنترل و  از شیوه نظارت دادگاه مدنی و مقام اداري در کنار داوري محدود شده -2- 7

مدنی و در کنار آن یک مقام  هاي مدیریت جمعی، کنترل از سوي دادگاهنظارت بر سازمان
از این روش، . داوري محدود شده است داري به نام وزیر و در کنار این دو، یک هیأتا

هاي مثالً در فرانسه انجمن. برند اسکاندیناوي بهره می فرانسه، بلژیک، یونان و کشورهاي
هر انجمنی موظف است تا گزارش . وزیر فرهنگ قرار دارند وصول و توزیع زیر نظر

 م نماید و در این گزارش اصالح خود را راجع به قوانین و مقرراتوزیر اعال اش را به سالیانه
در خصوص  تمام اعمال وزیر). قانون مالکیت فکري فرانسه). l 321 ـ 12مادة ( وارد کند 

فرانسه یک ارگان . هاي مدنی استانجمن وصول و توزیع، محدود و موازي با صالحیت دادگاه
بل یخصوص حق انتقـال مجدد ک ه به حـل اختالف دربینی نموده است ک داوري را نیز پیش

حقوق نظیر حق دریافت اجرت در  در حق ریپروگرافی و دیگر). l 321 -20 - 1مادة ( 
و حق دریافت اجرت براي ). l 321 ـ1و  L 321ـ9مواد (مالیات بر نوارهاي خام 

  .پردازد کنندگان می اجرا کنندگان آثار صوتی و سمعی ـ بصري و تولید
هاي مدیریت جمعی در اقتصاد بازار آزاد سازمان مدیریت جمعی و حقوق رقابت - 8

اند  ه دهندة خدماتیهاي اراها که از جمله سازماناین سازمان اند، زیرا مشمول قوانین رقابت
 ها از وضعیت برترکه این سازمان اول این. توانند مشمول قواعد رقابت گردند می به دو لحاظ

. دارند وردارند و مضاف بر آن در تعدادي از کشورها وضعیت انحصاري نیزدر بازار برخ
هایی هستند که سازمان وضعیت غالب و انحصاري این سازمانها به این گونه است که تنها

نمایند و دارندگان حقوق نیز تنها از طریق  ها مجوز دریافتتوانند از آن کنندگان می استفاده
 (Kretschmer, 2002: 2) اجرا نمایند  خود راتوانند حقوق یک سازمان می
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هاي  توانند اقدام به تعیین تعرفه کنندگان می استفاده سازمانهاي مدیریت جمعی در رابطه با
غیر عادالنه و خودداري از اعطاي مجوز نمایند و یا در خصوص  باال، شروط قراردادي

  اعالم دارند که سوء استفاده ازهاتوانند شروطی را براي پذیرش عضویت آن می دارندگان حق
به عنوان مثال، سازمان حق مؤلف بلژیک، شرط . وضعیت غالب و انحصاري آنها تلقی گردد

تمام حقوق حال و آیندة افراد متقاضی عضویت اعالم نموده  پیوستن به سازمان را واگذاري
. شترك اروپا دانست معاهدة جامعۀ م82دادگستري اروپا آن را مغایر با مادة  بود که دیوان

خدمات  دیوان اعالم داشت که انجمن حق مؤلف سازمانی نیست که یک مقام عمومی، ادارة
. رقابت خارج گردد نفع عمومی را به آن واگذار نموده باشد تا در این صورت از شمول قواعد

ا به نماید و باید بیشترین آزادي ر می انجمن صرفاً منافع مالکیت خصوصی افراد را مدیریت
   (Ibid: 8) بدهد دارندگان حقوق در مدیریت حقوقشان

اجراي حقوق از طریق سازمانهاي مدیریت جمعی امري  نفع عمومی و مدیریت جمعی - 9
اند، الزم  هاي مدیریت جمعی که خواهان ادارة حقوقسازمان که یعنی این. اختیاري است

. اجرا نمایند ها را اداره ونند حقوق آنآورندگان وکالتی را به دست آورند تا بتوا پدید است از
آورندگان نخواهند عضو سازمان مدیریت جمعی باشند و در  ممکن است پدید در این حال

ایجاب  از سویی نفع عمومی. بخواهند که حقوق خود را به طور انفرادي اجرا نمایند مواردي
دسترس داشته  مرتبطؤلف و حقوق  کنندگان به آثار مشمول حق م نماید که استفاده  می

کنندگان از باب نفع عمومی به  استفاده اند که ها تدابیري اندیشیدهاز این رو، دولت. باشند
راه حل در حقوق کشورها به وجود آمده است که به آنها  از همین رو، دو. آثار دسترس یابند

  .کنیم  اشاره می
   (non - voluntary collective license)  مجوز جمعی اجباري-1- 9

  در زمینۀ حق تکثیر1995مجوز جمعی اجباري براي اولین بار در فرانسه در سال 
ملزم  در نظام مجوز جمعی اجباري، دارندگان حقوق. رپیروگرافی به رسمیت شناخته شد

که  نمایند، یعنی این گردند تا تنها از طریق سازمان مدیریت جمعی حقوق خود را مطالبه می
گیرد تنها از طریق سازمان مدیریت  می ها تعلقها، حقی که به آن آن  اثردر قبال استفاده از

کننده طرف مستقیم  تواند با استفاده دارندة حق نمی از این رو،. جمعی قابل پرداخت باشد
 کننده مطالبه نماید امتیازهاي ناشی از استفاده از اثرش را از استفاده قرارداد قرار گیرد و حق

(Koskinen, 2002: 20)   در مجوز جمعی اجباري، دیگر ضرورتی وجود ندارد تا
دارندة حق، وکالت به دست آرد تا به موجب این وکالت مجوز  سازمان از پدیدآورنده یا
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 کند که پدیدآورنده یا دارندة حق، عضو را بدهد، بلکه قانونگذار فرض می استفاده از اثرش
افزارها و آثار صوتی  ق نظیر حق امانت نرماجراي بعضی از حقو. سازمان مدیریت جمعی است

اگر در قانون کشور (بل و نیز حقوقی نظیر حق دریافت اجرت یتوزیع ک ـ تصویري و حق
هاي مدیریت جمعی مشروط به این است که تنها از طریق سازمان) شده باشد بینی پیش
اي از  د دستهنمای بنابراین، نفع عمومی ایجاب می (Davies, 2002: 296) گردند اعمال

کنندگان به آنها، از طریق سازمانهاي  مبرم دسترس استفاده آثار و حقوق به جهت نیاز
زیرا این احتمال وجود دارد که پدیدآورنده عضو سازمان . و اداره گردند مدیریت جمعی اجرا

ند توا می با این تدبیر سازمان به راحتی. کننده میسر نباشد و دادن مجوز به استفاده نباشد
. وکالتی را از آنها به دست آورد آورندگان را اعطا نماید، بدون اینکه مجوز استفاده از آثار پدید

دارد یا  سازگاري* اما در خصوص اینکه آیا پذیرش مجوز جمعی اجباري با کنوانسیون برن
مدیریت جمعی  حقوق کشورهایی که پدیدآورنده را از طریق سازمان: توان گفت خیر، می

آورندگان عضو  از موارد، پدید در بسیاري. نمایند، ناکارآمد بود به اجراي حقوق خود نمیاجبار 
بود، امکان استفادة دیگران از آثارشان وجود  ها انحصاريشدند و چون حقوق آن سازمان نمی

. تصمیم گرفتند تا نظام مجوز جمعی اجباري را تجربه کنند از همین رو، کشورها. نداشت
 بند دوم قسمت سوم آن 11اجباري را با کنوانسیون برن در مادة  جمعیانطباق مجوز 

باید شرایطی را که ] برن[کشورهاي عضو کنوانسیون : دارد این ماده مقرر می. یافت توان می
در بند پیشین را ممکن سازد مشخص نمایند، گرچه این  دستیابی به حقوق ذکر شده

تحت هیچ . شناسند قابل اجراست  را به رسمیت میکه این قوانین شرایط تنها در کشورهایی
 در صورت عدم توافق. اي وارد شود به حقوق مادي و معنوي پدیدآورنده لطمه شرایطی نباید

گوید  این ماده از شرایطی سخن می .طرفین، مرجع صالح میزان آن را تعیین خواهد نمود
را ممکن )  به پدیدآورندهانحصاري اعطایی نظیر حقوق(که دستیابی به حقوق ذکر شده 

. سازد، مجوز جمعی اجباري است دستیابی را فراهم می یکی از این شرایط که امکان. سازد
بعضی از . برن نیز مجوز جمعی اجباري مورد تأیید و پذیرش است بنابراین، در کنوانسیون

کنند  مجوز جمعی اجباري براي اجراي بعضی از حقوق استفاده می کشورهایی که از
، حق )قانون مالکیت فکري L 311ـ6مادة (فرانسه در حق تکثیر خصوصی  :اند از عبارت
آلمان  ؛ در)217lـ2مادة (بل یو حق انتقال مجدد ک )122lـ10مادة (رپیروگرافی  تکثیر

ویدئویی و آثار  ، حق تکثیر خصوصی آثار) قانون حق مؤلف27مادة (حق امانت عمومی 
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در ادبیات (فروش مجدد  یا حق) به مفهوم فرانسوي(ق تعقیب ، ح) همان54مادة (صوتی 
  ) همان26مادة ) (انگلیسی

   (extended collective license) مجوز جمعی تسري یافته -2- 9
که  مجوز جمعی تسري یافته، دومین روش براي دسترس و استفاده از آثار افرادي است

اسکاندیناوي   در کشورهاي1970 این روش در دهۀ. عضو سازمان مدیریت جمعی نیستند
هایی که نمایندة تعداد سازمان کنندگان و در این روش قراردادي میان استفاده. به وجود آمد

موجب قانون آثار این قرارداد به افرادي که  گردد و به اند منعقد می زیادي از دارندگان حق
رهایی است که دارندگان این نظام بیشتر مناسب کشو. یابد می عضو سازمان نیستند گسترش

مجوز  (Koskinen, op. cit: 18) سازماندهی خوبی برخوردار باشند حق در آن از
  :جمعی تسري یافته واجد برخی ویژگیهایی است که از این قرارند

 سازمان باید در سطح ملی )ب. کننده منعقد نماید  سازمان قراردادي را با استفاده)الف
 در صورت وجود شرایط )ج. داشته باشد ندگان حق را بر عهدهنمایندگی بخش اساسی از دار

 )د آور است عضو سازمان نیستند الزام بند الف و ب اثر قرارداد براي دارندگان حقوق که
 دارندة حق (. ه نماید اي خاص استفاده تواند از همۀ آثار سازمان و در طبقه کننده می استفاده

 در اغلب موارد دارندة حقی که عضو سازمان )و ددگر از حق اجرت انفرادي برخوردار می
در این صورت باید مدت معقولی . استفاده از آثارش گردد نیست، حق دارد که خواستار منع

شود تا مجوزهاي صادره را باطل سازد و مجوز جدیدي براي استفاده  به سازمان مهلت داده
 به یک 36 در مادة 1981مصوب  ارويقانون حق مؤلف ن (Ibid: 4) صادر نکند از آثار وي

پردازد و تکثیر براي فعالیتهاي آموزشی و تکثیر براي فعالیتهاي  می اي قرارداد با اثر توسعه
قانون . داند می استفاده از اثر براي افراد معلول را در حوزة مجوز جمعی تسري یافته تجاري و

دهد که هر  اجازه را می ن بند الف، ای15 نیز در مادة 1972ؤلف اسیانیا مصوب  حق م
الگوي مشابه براي اهداف تجاري به  ها را در یکشخصی که اجازة فتوکپی آثار یا تکثیر آن

تواند همۀ آثار از آن نوع را تکثیر  دارد، می موجب قرارداد با یک سازمان دارندگان حقوق
یافته عالوه مجوز جمعی تسري . سازمان مدیریت جمعی نباشد نماید، هرچند مؤلف اثر عضو

در دستورالعمل یکسان . اروپا نیز آمده است بر قوانین کشورها در دو دستورالعمل اتحادیۀ
اي و  و حقوق مرتبط قابل اعمال در پخش ماهواره سازي قواعد خاص راجع به حق مؤلف

کند و در   آن به مجوز جمعی تسري یافته اشاره می3مادة  1انتقال مجدد کابلی در بند 
 به موضوع مجوز جمعی تسري یافته 18اطالعاتی در مقدمۀ بند  عمل جامعۀدستورال

   .پردازد می
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   روابط افراد در نظام مدیریت جمعی -10
: قرار داد توان به طور متمایز مورد بررسی از نظام مدیریت جمعی سه نوع از روابط را می

رابطۀ سازمانها با : گان؛ و سومکنند استفاده رابطۀ سازمان با: رابطۀ اعضا با سازمان؛ دوم: اول
   .یکدیگر

آورندگان،  هاي مدیریت جمعی را معموالً پدیداعضاي سازمان  رابطۀ اعضا با سازمان- 10-1
رابطۀ . دهند ویی تشکیل مییکنندگان آثار صوتی و آثار وید یدکنندگان و تول اجرا ناشران،

حقوق به سازمان  اگذاري ادارةحقوقی این افراد با سازمان با امضاي قرارداد عضویت و و
آورندگان و دارندگان حق با عضویت در سازمانهاي مدیریت جمعی،  پدید. گیرد صورت می

 سؤال اینجاست که. نمایند هاي مدیریت جمعی واگذار میحقوق خود را به سازمان ادارة
رابطۀ در  اي که باید مد نظر داشت این است که نکته. ماهیت واگذاري ادارة حقوق چیست

حقوق به سازمان منتقل  گیرد و تنها ادارة سازمان و عضو، انتقال مالکیت حقوق صورت نمی
در حقوق فرانسه، . گردد اثر حفظ می با این فرض، رابطۀ مالکانه پدیدآورنده با. گردد می

نمودند که موضوع این وکالت ادارة  وکالت تلقی می واگذاري ادارة حقوق را زمانی یک نوع
، اما این نوع تلقی از ماهیت واگذاري صحیح به (Dulian, 2005: 1170) ودحقوق ب

توانند هر زمانی که بخواهند آن  وکالت عقد جایز است و طرفین عقد می رسید، زیرا نظر نمی
از همین . اما چنین امري در رابطۀ قراردادي عضو با سازمان مشهود نیست. نمایند را فسخ

به صورت  یعنی ادارة حقوق (Ibid) اند  واگذاري امانی دانستهها آن را نوعیحقوقدان رو،
جزء دارایی سازمان  از همین روست که حقوق واگذار شده. شود امانی به سازمان واگذار می

داشته باشد و چنین حقوقی را نزد  تواند نسبت به آن تصرفی شود، سازمان نمی شناخته نمی
اما در حقوق  (Linat, 2002: 2155) گرداند نماید تا به اعضاي خود باز خود حفظ می

تراست مالک اسمی  لذا. ز استیمدیریت جمعی موقعیت تراستی را حاانگلیس، سازمان 
اختیارات وسیعی برخوردار است، ولی  ها ازشود و در ادارة آن اموال مورد تراست محسوب می

ها در جهت انتفاع ز آنامانی در اختیار دارد تا ا در واقع اموال مورد تراست را به طور
  )26 ـ 27: 1383تفرشی و محمودي، (نماید  برداري نفعان بهره ذي

کننده را در  تجزیه و تحلیل رابطۀ سازمان با استفاده کننده  رابطۀ سازمان با استفاده- 10-2
کننده اقدام به  سازمان مدیریت جمعی با استفاده. ه نمودیتوان ارا می قالب قرارداد لیسانس

تواند از  می کننده به موجب این قرارداد، استفاده. نماید و انعقاد قرارداد لیسانس می رهمذاک
در حقوق فرانسه، اسناد این نوع قراردادها در زمرة اسناد . مجموعۀ آثار سازمان استفاده نماید

بنابراین، رسیدگی به این اسناد در صالحیت دادگاه شهرستان و . گردند می حقوق مدنی تلقی
و  کنندگان مقررات اقتصادي که به طور خاص در مورد تولید. هاي تجاري استدادگاه نه
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نهایت نیز  در. گردد گردد، در مورد این شرکتها اعمال نمی هاي تجاري اعمال میسازمان
 :Stewart, 1989) مقررات مالیاتی قابل اعمال بر آنها تابع شرکتهاي غیر تجاري است

14043)  
حوزة فعالیت سازمانهاي مدیریت  انهاي مدیریت جمعی با یکدیگرروابط سازم - 10-3

المللی  اصل رفتار ملی که در اسناد بین. گردد جمعی به حوزة داخلی کشورها محدود نمی
یونسکو و معاهدة ترپیس آمده است، نیازمند این امر  کنوانسیون برن، کنوانسیون حق مؤلف

 مدیریت جمعی به وجود آید تا حقوق اتباع هايالمللی بین سازمان بین بود که همکاري
تنها در کشورشان بلکه در کشورهاي عضو معاهدات و کنوانسیونها اجرا  عضو نه کشورهاي

 آورندگان و آهنگسازان آثار موسیقایی، همین رو، در حوزة اجراي حقوق پدید از. گردد
وجود آمد و  به)* ساكسی(آورندگان و آهنگسازان  هاي پدیدالمللی انجمنکنفدراسیون بین

 کنفدراسیون پیوستند به این (performance right) متعاقب آن سازمانهاي حق اجرا
(Garnett, op.cit: 1556)  هاي مدیریت جمعی بر سازمان این نوع اول از رابطۀ

توان تحلیل  ها را در نمایندگی متقابل میرابطۀ دوم سازمان. اساس اصل رفتار ملی است
 در قرارداد نمایندگی متقابل سازمان ملی الف. نمایند با یکدیگر منعقد می هازماننمود که سا

ب است،  به طور دو جانبه، حقوقی را که مربوط به مجموعۀ سازمان خارجی. کند تعهد می
سازمان الف . نماید کند، مدیریت   در حوزة عملکرد خود و در قلمرو کشوري که فعالیت می

ناقضان حق را مورد تعقیب قرار  کند، ع سازمان خارجی ب وصول میحق امتیازها را به نف
 Bently and) دهد ب انتقال می دهد و مبالغ وصول شده را به سازمان خارجی می

Shermand, 2001: 803)   
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  د احادیثو قانونی مرجعیت
  

  عبدالباری غیرت
  
  
  
  
 

 په وخت کی یو حدث نه دوه حدیثونه نه بلکی د حدیثونو مجموعی او صد حضرت رسول اکرم
لکه د صدقاتو او زکات په باب مجموعی موجودی وی چه یری ضخیمی . یکل شوی دیولې ل

  .وی
او کله چه احادیث منطم شول او په کتابونو او بابونو وویشل شول نو دا مجموعی هم پکی 

او هغه د . او نور دی) کتاب ایصدقه(او ) الصحیفه الصادقه(راغلی چی دهغو له نمونی خه 
  . لیکنی او مجموعی خوبیا یری مشهورې دیرضسحضرت علی او حضرت ان
 قضایی فیصلی هم دیاد و دی چه په لیکلی شکل راغلی دی لکه چه د صد حضرت رسول اکرم

هغه ورته .  ته فریاد وکصیهودو حضرت رسول اکرم. خیبرد یهود په من کی یو مقتول پیدا شو
دوی ورته ). نه ان خالصول شیدغه مقتول ستاسو په مین کی پیدا شوی دی تا سو (ولیکل 

ولیکل چه د حضرت موسی علیه اسالم په وخت کی همداسی پیه وشوه خو موسی علیه السالم ته 
ده په واب کی وویل چه . اهللا تعالی حکم راولېه ته هم همداسی وکه که رتنی پیغمبر یاست

ول نه مون وژلی او نه پری کسان دی په اهللا تعالی سوند وخوری چه دامقت) ۷۰(ستاسو او یا 
دغه پیه امام مسلم او ابوداوود هم، په ). بیا له هغه وروسته د دې مقتول دیت ادا کی. خبریو

همدا راز تحریری او لیکلی معاهدی هم موجودی دې او د جایدادونو قبالی . لنه توه راوی ده
  .ی دی خلکوته ورکصهم، په لیکلی ول موجود دی چه حضرت رسول اکرم
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  .همدارنه امن نامی د بیعی او شر وقف نامی تبلیغی لیکونه دا ول موجود دی
  . لکه د حبشی پاچا نجاشی ته دروم پاچا قیصرته د ایران پاچا کسرا او نورو پاچا یانوته

 خه وروسته د لور خلیفه انو هم همدا ادره وه چه په هره موضوع صله حضرت رسول اکرم
 هم خلک د احادیثو له لیکلو خه نه دی رضاو حضرت ابوبکر. جودی دیکی دد وی لیکنی مو

  .منعه کی
بکاره خبره دی چه د مسلمان په ژوند کی احادیث یر اهمیت او ا رزت لری خو دید مرغی دا 

وایی چه احادیث . ده چه ینی د اسالم مخالفان هلی لی کوی چه احادیث بی اعتباره ونیسي
چه دغه ناوه پروپاندونه د راثالینوو خلیفه انو په وخت .  او داسی نورثابت نه دی شوی دی

دا یوه . چه د سباییه فتنی په نامه یاده شوه. کی د عبداهللا بن سبا یهودی له خوا په کار واچول شوه
چه په کی . خطرناکه دسیسه وه چه د احادیثو په خالف او دهغو د ناکاره کولو لپاره راوه شوی وه

  . د دی فتنی مقابله وکه او هغه یی په نطفه کی خنثی ورولهرضعلیحضرت 
په اوس وخت کی هم ینی ختی پوهانو بی وهلی او د احادیثو په باب یی پروپاندونه او 
جعلیات پیل کی دی او غوای چه دغه د خفی وحی یوه مه کی او دوی خپلو شومو هدفوته 

 کولو سره قرآن کریم ته سخته صدمه رسیی او همدا حدیث که چه د حدیث په ناکاره. ورسیی
له دی کبله چه ختی پوهان په اسالمی ولنو کی . دی چه قرآن کریم بیا نوی او تفسیریی کوی

اعتبار او باورنه لری نو دوی سست عنصره کسان را پیدا کل او د هغو په وسیله یی احادیث د 
یاله اسالم خه ناخبره ده او یا د دوی په خدمت کی چه دا له . تاخت او تاز مورد ورول

ومارل شوی دی دوی غوای چه اسالم یوازیی دعبادت دین وروی او له سیاست خه یی 
له همدی امله دی چه دوی په لومی مرحله کی حدیث بی باوره روی ترو له . وه کی

ث په ینو مواردو کی د قرآن کریم دوی وایی چه حدی. هغه وروسته خپلوشومو اهدافوته ورسیی
  .په خالف واقع کیی حال دا چه داسی نه ده

دغه کسان له حدیث خه که منکر دی چه احادیث د دوی نفسی خواهشات او غرایز له 
مینه وی او دوی نه پریدی چه له اسالم خه داسی ه جو کی چه په خپله ه یی 

  .ن په الندی د لیلونو د حدیث خه انکار کویدهغه غرض لرونکی ختی پوها. ورخوی
دوی د اسالم سره یو ول تعصب لری چه له پخوا د دوی په سیاسی او نظامی واکدانو  -１

کله چه په لومی جن کی د اروپا مشر بیت المقدس ته داخل شو ویی ویل چه اوسی . حاکم ؤ
 دی و نشی چه د علم او فرهن ه تللی کوونه له منونو له الری صلیبی جناو نورو نیرن

 .مسلمانان له پو وغوروو او په دی باب ایی کتابونه ولیکو او د مسلمانان ذهنونه و کو
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 میالدی پیی کی ارپایانو په علم او تخنیک کی بری الس ته راو ۱۹-۱۸کله چه په  -２
وکی و یر غروره په دی فکر کی شول چه اسالمی اساسات او مبان هسی یی او وایی چه نو له

او په دی د سیسه کی زیاتره ختی . دا د پخوانی زمانی کیسی دی چه د نن عصر سره تطابق نه لری
چه ولو الس سره یو کی تر دولتی او . پوهان د کلیسا لویان او الروونکی او یهودیان شامل وو

 اصطالح نوی نا دولتی موسسو ولو دا کو کاوه چه د اسالمی ارزته ونیسی دوی یا په
او د دوی اصلی مرجع هم کلیسا وه چه له هغه ایه یی خپل . فرهن ا و یا هم مسحیت ته واوی

د دوی پوهانو خلکوته داسې ودله چه مو یرې ینی کی او یر حقایق مورا . افکار خپرول
 الندی برسیره کی دي چه په دی توه یی د مسلمانانو خه په اصطالح منوره له تر اغیی
 .راوستی وه او خپل افکاریی دوی ته علمی وودل او د دوی په مغزو کی یی پیچکاری کول

نو ده او د ده د فکر ملرو . هغه کسان چه نوی په اسالم مشرف شوی لکه اغلی محمد اسد
دا په اه کی ده چه په دی الر کی د دمنانو تبلیغات او دا چه احادیث يي اثره کوی او په ضد 

دلیل یی دا دی چه لویدی په شهوات رانیو او عیاشیو کی غرق دی . ی پروپاند او فعالیت کویی
  .او پرته له دی نه هی شی نه وینی

نو خبره چه داسی ده احادیث د نفس تذکیه او تصفیه کوی او انسان له بیی ایه عیاشیو او هوس 
داسی . رشوی او یر بد تبلیغات کویهمدا المل دی چه دوی یی په ضد وال. رانیو خه منعه کوی

دوی ته دغه د دنیا مادی ژوند هر ه . پروپاندونه چه انسان له اسالم او وې الری خه اوی
  .دی او معنا ورته هی ارزت نه لری

اسالم دوی له سودخوری خه منعه کوی او حال دا چه یهود او اروپا ولی معاملی یی په سود 
 دوی له قمار خه منعه کوی حالی دا چه د دوی تلویزیونی چینلونه او نور اسالم. باندی بناؤ دی

او د بانکونو بنس او بنیادی هم . مراکز په قمار باندی اخته او په دی الرکی سخت تبلیغات کوی
اسالم خلک له زنا خه منعه کوی حال دا چه د دوی به کلچر کی مچی . په سود باندی والی
نو احادیث دوی له . تی مستی او په پایله کی دا نورکارونه نغتل شوی دیاخیستل او په غیو س

  .دی کارونو خه په داسی حال کی چه دوی په دی هنرونو او مصروفتونو زیات لل شوی دی
که چیری دوی په دی کار کې خدای مه که بریالی شی او احادیث له منه یوسی او یا هم په 

کی نو د دوی اصلی مقصد حاصل شو ا و هغه دا چه بیا به ورو دی باب خلکوته شبهی را پیدا 
او وبه وایی چه دا خو مجمل دی او ه توضیحات . ورو له قرآن کریم خه هم خلک وروی

یی نه دی ورکی نو نه کیدای شی چه په دی باندی عمل وشی او داسی به شی چه د اسالم 
  .ی ویاسم به پاتی وی او رسوم به ولی له من تلل
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قرآن کریم کی چه ه راغلی دا اجمالی دی چه تفصیل یی احادثو بیان کی وی لکه د لمانه 
نو که له حدیث خه انکاروشی بیابه نو د عبادتو ا . ترتیب د زکات نصاب د حج فرایض او شروط

 بل دا چه همدغه انسانان دی چه د اهللا تعالی له خوا. و معامالتو موضوعانې نه حل کیی
خلکوته استول شوی دی، پرتی نه رای دا که چه دغه دنیا د امتحان سرای دی و به ازمویل 

دا هم د . شی چه د اهللا تعالی بنده انو ه کوی نه ایمان راوی او نه عبادتونه په حای کوی
ران استولی یادو لوو ده چه اهللا تعاله د هماغه زمانی د رنولی او کیفیتونو سره سم خلکوته پیغمب

دی ترو دوی خلک سمی او اصالحی الری ته وبولی او بیا د اهللا وروستی پیغمبر په داسی جامع 
او دی په د ولو خلکو د پاره . دین راغی چه هغه به تر آخره بوری د باطل به په کې نه رای

 ده مبارک چه د قرآن له الری خلک پوهول خو په حدیث سره یی د هغو وضاحت. رحمت وی
کاوه او کله چه اصحابه ؤ په وخت کی حدیث د اعتبارو وو تر آخره پوری ایی حدیث د اعتبار 

که چیری دا منکراَن نن له احادیثو منکریی سبا له قرآن خه . و وی ا و عمل پری باندی وشی
و یوازی قرآن لفظاً او معناً نازل شوی ا. منکریی که چه دواه په هماغه یوه الره راغلی دی

همدا دلیل دی چه قرآن د اعجاز په مرتبه کی دی او احادیث بیا . احادیث په مفهوم سره راغلی دی
او دا چه په همدی خدایی کالم کی راغلی چه مو د قرآن حفاظت او ساتنه کولو دا . داسی نه دی

  .خو بیا د احادیثو په تشریح سره کیی
ه کی دی دا هغو آیاتوته اشاره ده چه په وعد دا چه په قرآن کریم کی راغلی چه مو قرآن آسان

وعید قصو عبادتو او نورو کی راغلی دی او هغه چه د خلکوته په معامالتو کی قرآن کریم ویل د 
  .هغو تشریح بیا د احادیثو کی ده

نو قرآن کریم د پند آخستو دپاره . و که دا تشریح احادیثونه وی کی نو خپرونه به بیاو که وه
او احادیث به بیا په خپله پیغمبر تشریح . ی او د احکام استخراج بیا احادیثو ته اتیا لریآسان د

او کوم بیان چه په قرآن کریم د توحید  لپاره راغلی دا هم د معقولو کسانو لپاره یر واضح . کول
دا . دی ا و خلک کولی نشی چه د اهللا وجود به خپلو نفسونو کایناتو او کهکشانونو کې ووری

هم بیایی ووایو کوم اجتهادونه چه د خدای رسول کی بیا وحی هغه تأیید کی او یایی هم رد 
کی دی لکه چه د بدر په غزا  کې د خدای رسول اجتهاد کی بیا د تنبیه په توه د خدای رسول 

نو بیا په خپله د . و پوهوی شو او دا په حدیث سره ثابت شوی چه هی انکار تری نشی کیدی
. دای رسول فرمایلی دی چه د اهللا په اوامرو او نواهیو کې ماته وحی کیی او هغه د منلو و دیخ

. او کوم یزونه چه زه تاسوته د دنیا په چارو کې درتم کله به دا سم وی او کله به هم ناسم وی
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 په باب لکه د بدر په غزاکی د حزما دونې. زه هم ستاسو غوندی بشریم او د خطا سره مخامخ کیم
  .چه په هغه کالی یې میوه راونه وه او یایی هم کمه راوه

نو د رسول هدایتونه د رسول په توه د منلو و دی او د هغه مشوری بیا داسې دی چه کله 
تاسو د دنیا په چارو کی له مانه (که ده په خپله فرمایلی دی چه . سمی خیژی او کله ناسمی خیژی

نو زمو خبره او بحث هم د احادیثو په باب دی کوم چه په اخروی ). ریه پوهیی او ه تجربه ل
چارو پوری تعلق لری او هم د دنیا په چارو پوری اه لری کوم چه د حدیث او وحی سره ثابت 

  .شوی وی نه د دنیا په مشورو او غیروحی یونو کی
 او ول جهان ته استول په پایله کې ایی ووایو چه حضرت محمد رسول اهللا وروستی پیغمبر دی

قرآن کریم یی وحی جلی لفظاً او معناً نازل . شوی و دوی مراهی خه سمی الری ته وبولی
هدایات یی هم تر وری د . شوی او احادیث د مفهوم په لحاظ راغلی دی چه وحی خفی بلل کیی

  .قیامت پوری دی او نبوت او رسالت په ده باندی ختم شوی دی
ولو پیغمبرانو د دی تصدیق کی چه . انان ول په دی باندی اعتراف کویچه واقعبین انس

 هم فرمایلی دی صحضرت رسول اکرم . وروستی پیغمبر په رای او نوم به یی احمد یا محمد وی
  :چه
. همدا دلیل دی چه د ده رسالت پایدار دی). زه ولو خلکو ته د پیغمبر په توه استول شوی یم(

  .مبران په عامه توه نه وواستول شوی او خپلو سیمه والوته به یی الروونه کولهکه ه هم نور پیغ
  .دا هم ایی ووایو په عامه توه نه وواستول شوی او خپلو سیمه والوته به یی الروونه کوله

دا هم ایی ووایو چه سعودی عربستان د اسالم د خپرولو لپاره مناسب مرکز ؤ چه د نوری نی 
او عربی ژبه هم داسی ژبه ده چه په آسانی یادېی او بیا . سانی سره ایکه نیولی شویسره یی په آ

قرآن چه معجزه کالم دی هم په حافظه کې سم ای نیسی او کله چی یاد شی بیا په آسانی سره نه 
ول ختی پوهان په دی عقیده دی چه اسالم یو جامع دين دی او د هری زمانې د افکارو . هیریی
دوی وایی قرآن داسې یو آسمانی کتاب دی چه له پییو راهسی په یوه شکل . طابق لریسره ت

قرآن د خلکو د روح سره برابر دی او له . راغلی او هیوک نشی کولی چه السوهنه پکې وکی
  .هغه پو اسرارو خه یې و پیی د مخه خلک خبر کی چه دا دی نن هغه کشف او واقع کیی

ی او مسلمانان سره وروه نې چه د یوه کتاب دستور به منی او د یو اهللا قرآن خلک سره نژد
کله چه دا وشول بیانو د تور او سپین عرب او عجم او نورو لنه داشوه چه له . عبادت به کوی
  . خه وروسته بل دین نه رایصحضرت محمد
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ه وحی نازلیی بلکی همدی رونه تر مین توپیر نشته دی او ول د یو اهللا بنده ان یادیی هم بل
آخری پیغمبر او وحی یی وروست وحی ل کیی او دغه آسمانی قانون به تر که خره پوری نافذ 

کله چه یر ایتونه او د علماوو آراؤ او نظریی هم په دی باندې داللت کوی او د دې دین . وی
. یو کامل دین ل کییاو . کمال هم په دی کې دی چه دا به د قیامت تر وری پوری باقی وی

که چه بل نوی دین ته اتیا نشته ه ستونزی او مشکالت چه په بشری ولنو کې پیدا کیی دا به 
لومی به دا په قرآن کریم سره حل کیی له دی کبله چه دا په اجمال سره نازل . نه حل کیی

ا و له دی کبله چه . کییشوی  دی او قواعدیی کلی دی بیا به د رسول اکرم په حدیث سره حل 
بشر عاجز دی که یی هلته حل نسوایی کی بیا به په اجماع د امت محمدی سره حل کیی او که 
په دی کې هم چا ه و نه موندل بیا د اسالم د مجتهدینو په اجتهاد او یا هم په قیاس سره حل 

چوکات خه به وک کیی چه له دی نه پرته بل هی شی ته جواز نه ورکول کیی او له دی 
  .بیرون نه وزی

تاسو . او دا د اهللا تعالی لوی فضل دی چه په دغه وسط او آخری امت باندی یی کی دی
ووری د نورو پیغمبرانو د وللو او وفات تاریخ نشته د خخیدو ای یی نه دی رند هغه اوامر 

ف د رسول اکرم هر ه کاره او نواهی یی په سمه توه مو ته نه دی رارسیدلی او د دی په خال
 ه او بی له تحریف راته رسیدلی د حیدثونو مجموعی او مسندونه یی له مودی قرآن یی په سمه تو

د ده مبارک د ژوند ول حاالت راته رند . سره شته دی چه هر وخت ورته مراجعه کولی شو
 غواو چه په لنه توه له دی خه وروسته. دی، داسی چه هی شک او شبهه پکې نه لیدل کیی

 په باب وکو ص اجماع امت او قیاس لنه پیژندنه خلکوته د رسول-  سنت نبوی-د قرآن کریم
ترو دوی پوه شی چه اسالم ومره با عدالته او جامع دین دی او د خلکو ولو مشکالتو ته یی 

  .واب ویلی دی
غت په نزد په دی اتفاق دی د ولو علی وو او مفسرینو،محدیثونو او اهل ل: قرآن کریم -１

او که راتلی نو دغه . چه حضرت محمد وروستی پیغمبر دی او له ده وروسته بل پیغمبر نه رای
 په رات اشاره کی صقرآن کریم به ورته اشاره کی وه لکه چه نورو پیغمبرانو د حضرت محمد

اله وروستی کتاب دی جلی وحی قرآن کریم د اهللا تع. خو قرآن پخوانیو پیغمبرانو ته اشاره کوی. ده
 . د حضرت جبرییل په وسیله نازل شوی دیصده چه په حضرت محمد

حضرت رسول اکرم . په احادیثو کې هم راغلی چه حضرت محمد وروستی پیغمبر دی -２
 صکله چه له پخوانیو پیغمبرانو کوم یو وفات شو بل پیغمبر به راغی خو له رسول اکرم: فرمایلی دی

 فرمایی صپیغمبر نشته بلکی خلیفه ان دی بل حدیث شریف دی چه رسول اکرمخه وروسته بل 
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زما به امت کی په دیرش پیغمبران پیدا شی دا به ول په درغو سره د پیغمبری دعوا کوی که چه 
 .زه آخری پیغمبریم

له معتبرو روایتونو خه رندیی چه کرامو اصحابو په اجماع له هغو کسانو : اجماع -３
ی چه د حضرت رسول اکرمسره جدهصه ک دعوا ک او .  له رحلت وروسته یې د پیغمبر

هم یی له هغو کسانو سره جن کی چه دغه د دروغو پیغمبران یی منلی وو او کومک یی ورسره 
چه له دغو جعلی پیغمبرانو . کی ؤ که چه دوی له دین خه وتلی او له ختم نبوت ه منکر وو

د امت اجماع له قرآن او سنت ورسته د علما وو په اتفاق قبوله . لم ؤخه مسلیمه کذاب ح
 .ریدلی ده

دا د ادله اربعه لورم دلیل دی دا هم د دې غوتنه کوی کله چه پیغمبر مبعوث : قیاس -４
نوبیا ه حاجت دی چه بل پیغمبر راشی . او کامل دین راو چه د هر ه لپاره واب ویونکی دی

 .که دا دین ته ولی جهان لپاره راغلی دی او بشپه دین دی. ویاو بل دین راته را
ایی په پای کې ووایم چه دغه بشری ولنې لکه ماشوم داسې دی، چه مختلف مراحل یې طی 

نو ولنو چه داسی مختلف مراحل طی کی چه د . کی وی لکه ماشومتوب وانی او بیا زت
خو کله چه . دوی ته د دوی د سطحی سره تبلیغ وکیهری ولنې لپاره پیغمبر استول شوی و 

 یی د وروستی پیغمبر په توه صبشری ولنې د پخوالی درجی  ته ورسیدی نو حضرت رسول اکرم
ورته ولیه په داسی حال کې چه دا دین هم د ولنی دغوتنو سره سم او بشپ دین دی او ددنیا او 

  .آخرت په مسأیلو بحث  کوی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قایسه جایگاه حقوق زنان درم
  وقانون منع خشونت علیه زنان 

  اسناد حقوق بشر
  

  آمنه عالمی  

  

  

  چکیده
 از امتیازات داراي يا مجموعه.  حقوق بشر آرمان تمامی بشریت است

مضمون و مفهوم واالي انسانی است که انسان صرف نظر از هر گونه 
است و به کرامت و وابستگی نژادي، جنسی و زبانی از آن برخوردار 

ت یاالصول ماه با آنکه حقوق بشر علی. شخصیت انسان ارتباط دارد
ها متعهد گشته اند که آن را براي آحاد بشر رعایت  قراردادي دارد، اما دولت

  .1کنند
ها و افراد هستیم؛ به   متاسفانه شاهد نقض آن از جانب دولتهمبا این 

اخیرا در .  برخوردار استهمین دلیل بحث از آن از اهمیت به سزایی
به تصویب »  قانون منع خشونت علیه زنان«افغانستان  قانون جدیدي به نام 

اي است بین قانون منع خشونت  مقاله حاضر مقایسه. پارلمان رسیده است
  .علیه زنان در افغانستان با اسناد حقوق بشر
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  مقدمه
وق و تکالیفی هستند که به همه افراد به واسطه شخصیت انسانی و شان ذاتی، داراي حق

بشر از  .شوند خاطر آن حقوق و تکالیف داراي ارزش معنوي و شان و منزلت اجتماعی می
هاي مختلف، زبان مختلف، جنس و سنین متفاوت تشکیل شده  هاي مختلف با نژاد گروه
صرف نظر از .  خاص هستند  عام و حقوق در یک جامعه مدنی، این افراد داراي حقوق. است

ترین ستم و تضییع حق در طول تاریخ، نسبت به زنان صورت گرفته  یگر اقشار جامعه، بیشد
تحوالت .زده است است، زیرا زن تحت سلطه و مالکیت مرد بوده و مرد حرف اول و آخر را می

هاي مختلف در سطح اجتماع ایجاد  اروپا با انقالب صنعتی، تحوالتی بر حضور زنان در عرصه
این تحوالت منجر به . شان را در جامعه پیدا کردند  دریج جایگاه و موقعیتزنان به ت. کرد

هاي  اسناد متعددي در زمینه.  المللی نسبت به حقوق زنان شد هاي بین توجه خاص  سازمان
این اسناد به طور ویژه و همه . امد  مظلوم به رشته تحریر دررشقمختلف براي حمایت از این 

ها در این زمینه  شود و الگویی براي دولت  بشري زنان را شامل میجانبه، تمام جوانب حقوق
  .باشد می

ها جنگ داخلی و خارجی را بدون آرامش و صلح تجربه  افغانستان کشوري است که سال
در این دوران نه تنها حقوق زنان بلکه حقوق تمام اقشار مردم افغانستان مورد  .کرده است

  .تعرض قرار گرفت
ترین  زن به شدید. ن افغانستان یک سیر تحجر و قهقرایی را تجربه کرددر دوران طالبا

 واقعه یازده زپس ا. شد برقع خالصه میو که فقط در یک چادر  شکل محدود شد، تا جایی
با روي کار آمدن دوره انتقالی، قانون . سپتامبر، توجه دنیا به سمت افغانستان معطوف شد

هایی داشت که زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم  ياین قانون نوآور. اساسی تغییر کرد
 قانون اساسی و در 131کرد؛ از جمله قانون احوال شخصیه اهل تشیع که به تاسی از ماده 

قانون اساسی کنونی . یک فرمان تقنینی از سوي رئیس جمهوري به تصویب پارلمان رسید
تشکیل وزارت : از جمله. ته استهاي موثري را برداش در راستاي بهبود وضع حقوق زنان گام

  ... زنان، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیداي ریاست جمهوري، استفاده از وزیر زن و
یکی از دستاوردهاي مهم در بهبود وضع حقوق زنان در افغانستان، قانون منع خشونت 

افغانستان به مساله خشونت در مورد زنان از مشکالت مهم و اساسی زنان . علیه زنان است
تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در . باشد شمار میرود که دامنگیر بسیاري از زنان می

  . بهبود این وضعیت گام موثري خواهد بود
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سعی در این نوشتار بر این بوده است که به بررسی مفاد و اهداف این قانون بپردازد و 
دوستانه  هاي بشر انون، اهداف و دیدگاه که تا چه میزان این قاین بحث مطرح شدهچنین  هم

  .الملل دنبال کرده است و حقوق انسانی زنان را در اسناد بین
گرفته شده مقایسه به  قانون منع خشونت علیه زنان با سه سند حقوق بشر ، در این نوشته

  .است
  :ها مقایسه شده از این قرارند اسنادي که این قانون با آن

 1994 فوریه 23اده است که در تاریخ  م 6 علیه زنان شامل  کنوانسیون منع خشونت- 1
  . به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید

 توسط 1979 دسامبر 18 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در تاریخ - 2
  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد

 اکتبر 15 به تاریخعلیه زنان  پروتکل اختیاري کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض - 3
  . به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید1999

  ها کلید واژه
 علیه تمنع خشونت علیه زنان، قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان، کنوانسون منع خشون

شکال زنان، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاري کنوانسیون حذف کلیه ا
  .تبعیض علیه زنان

  تعریف و ماهیت حقوق بشر
را مستحق این حقوق  در واقع انسانیت انسان او. هاست حقوق بشر، حقوق انسانی، انسان

ها در انسانیت، کرامت ذاتی و حیثیت انسانی با هم برابرند وافراد  تمام انسان. ساخته است
اي ساده، عواقب   طور فریبندهاین تفکر به. بدون هیچ تبعیضی مستحق حقوق بشر هستند

با خود به همراه دارد، چون مبناي آن فقط انسان بودن است به  سیاسی مهمی را اجتماعی و
  .2تمام نوع بشر تعلق دارد شمول بر طور جهان

هاي متفاوت از ماهیت آن  هاي نظري در مورد حقوق بشر در تلقی ریشه اصلی رویارویی
  :چنین گفته انددر تعریف حقوق بشر . است نهفته

بر طبق . از آن برخوردار است حقوق بشر به معناي امتیازاتی کلی است که هر انسانی - 1
  .حقوق جدا نیست هاي فکري و این تعریف، حقوق بشر از نظام
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در .  استاي از عدالت اجتماعی  حقوق بشر مسیري جهت اجراي بنیش و تکوین ویژه- 2
است که تمام افراد بشر، فقط به خاطر انسانیت از اي  یشهندي حقوق بشر، ا واقع اندیشه

  .اي برخوردارند حقوق سلب نشدنی ویژه
حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه است که هر انسان فارغ از :  از دیدگاه دین اسالم- 3

رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع واحوال متغیر اجتماع یا میزان قابلیت و صالحیت 
  . 3 عنوان عارضی دیگر او از خداوند دریافت کرده استهرممتاز وفردي و

  :توان درباره حقوق بشر به این نتایج رسید پس می
  .ست ا حقوق بشر جهانی) الف
حقوق بشر ( .کند اعطا نمی اي است الهی که هیچ مقام حکومتی و مذهبی آن را  هدیه) ب

  )ذاتی است
  .از آن برخوردار است بشر به جهت انسان بودن ) ج

  :آن است که حقوق بشر بر دو اصل استوار است تمام تعاریف فوق حاکی از
  .انسان بودن بشر  حقی است ذاتی به جهت- 1
  . بر پایه کرامت ذاتی وشأن افراد استوار است- 2

بر اساس موقعیت انسان در جهان هستی استوار ي خود را ها هاي فکري، ارزش نظام
ها نسبت به ماهیت بشر و نیارهاي او تأثیر  نظامنوع نگرش ز حقوق بشر هم ا. سازد می
   .پذیرد می

حق حیات، . ست اها هنغایت این حقوق، حرمت نهادن به انسانیت انسان در تمام زمی
بسیاري از  ادي بیان وزممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تبعیض، حق کار، حق تشکیل خانواده، آ

 وشکوفایی همه جانبه شخصیت اوي زیست اجتماعی انسان در رشد  حقوق دیگر که الزمه
  .4ست در قالب مثلث آزادي، برابري وامنیت جاي گرفته اندا

الملل عرفی، اصول و سایر منابع دیگر  ها، حقوق بین الملل میثاق حقوق بشر با حقوق بین
هاي عمومی و کرامت انسانی افراد  ها من جمله آزادي تضمین شده و از حقوق اساسی گروه

  .حمایت شده است
ها،  هاي بین المللی، کنوانسیون حقوق بشر در حقیقت یک حقوق ذاتی است که میثاق

بنابراین حقوق بشر توسط قانون ایجاد نشده . کند الملل آن را تعریف می وسایر اسناد بین
  .5است
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   هاي حقوق بشر ویژگی
مردم تمام . عام بودن آن است  و6بارزترین خصوصیت حقوق بشر جهان شمولی اولین و - 1

شمولی هر گونه حقوق بشري از اصل برابري  اصل جهان. باشند جهان مستحق این حقوق می
ها بدون توجه به قلمرو سرزمینی و یا دوره  و وحدت و یگانگی مشتق شده است و همه انسان

چه ماده   چنان. تمام بشریت وبراي تمام بشر است بشر از. 7تاریخی از این حقوق برخوردارند
  :گوید ه جهانی حقوق بشر مییک اعالمی

از خود دارند  افراد نه خودشان حق سلب این حقوق را .است 8 حقوق بشر انتقال ناپذیر- 2
  . این صالحیت را دارند مگر در موارد خاص نه دیگران و

حق، به تحقق سایر ک یعنی تحقق ی.  است9به هم وابسته  حقوق بشر به هم تنیده و- 3
ساز تضییع چندین حق دیگر را   نقض یک حقوق اغلب زمینهاز طرفی انجامد و حقوق می
  .کند فراهم می

کدام از حقوق که به عنوان حقوق بنیادین  یعنی هیچ.  است10 حقوق بشر تفکیک ناپذیر- 4
این حقوق به هم پیوسته و مرتبط . شوند بر سایر حقوق ارجع نیستند بشر محسوب می

اجتماعی، اقتصادي وفرهنگی زیست بشر حقوق بشر شامل وجوه سیاسی، مدنی، . هستند
 کند که توانایی مردم براي زندگی کردن بر است واصل تفکیک ناپذیري حقوق بشر تأکید می

  .شان وکرامت بشري مستلرم شناسایی این وجوه مختلف است هاي اساس، خواسته
  هیچگونه تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ،.11 برابري وعدم تبعیض- 5

  .وعقاید سیاسی وغیر سیاسی وجود ندارد زبان، سن، مذهب
تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادي، اجتماعی، . 12 مشارکت سیاسی- 6

  .فرهنگی وسیاسی مشارکت وفعالیت آزادانه داشته باشند
  .14ها نسبت به رعایت حقوق بشر مکلف و پاسخگو هستند دولت. 13ولیت پذیريو مس- 7

الملل  ي جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین ي حقوق بشر که در اعالمیهها این خصیصه
هاي بازسازي را در تمام مراحل  ها، برنامه ریزي آمده، اصول و معیارهایی هستند که فعالیت

هایی مثل بهداشت، آموزش،  ریزي در بخش کند و راهنماي خوبی براي برنامه اجرا، هدایت می
 که ذکر شد، حقوق يهمان طور.  رعایت و تطبیق حقوق بشر استدر راستاي... کار، امنیت و

بشر عام وشمول است و مخصوص گروه یا افراد خاصی نیست و شامل همه زن، مرد، طفل، 
رو در جهان مورد توجه واقع شده است که با وجود  امروز حقوق بشر از آن. شود می... صغیر و

 در طول 15.شود ز مورد تعرض واقع میحرمت و تقدسی که دارد همواره نقض شده و هررو
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تاریخ بشریت، حقوق بشر به کرامت انسانی و شأن شخصیت بشري احترام گذاشته وحقوقی 
الملل به مکرر آمده است  حقوقی که در اسناد مختلف بین. شناسد را براي آن به رسمیت می

 وق جنگ، درحقوق اسراء، حق. هاي مختلف تدوین شده است و براي اقشار مختلف در گروه
اما در این میان دو قشر زنان و کودکان به علت ضعف و ناتوانی و ... هاي بهداشت و زمینه

این افراد همواره مورد تعرض دیگر . شان را استیفا کنند شان نتوانستند حقوق محدودیت
اسناد حقوق بشر پیرامون این دوگروه به طور ویژه بحث کرده . اقشار جوامع واقع شده اند

هاي  ها و میثاق ها، پروتکل  اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد از قبیل کنوانسیوناست
آنها در  پیرامون حقوق زنان و حمایت از. بین المللی از حقوق کل بشر حمایت کرده است

  . اي بحث شده است اسناد ویژه

  حقوق به رسمیت شناخته شده براي زنان در اسناد بین المللـ 1
  ندرج در کنوانسیون منع خشونت علیه زنان حقوق م)الف

  :باشد کند که شامل موارد زیر می  موارد خشونت علیه زنان را بیان می، 2 و 1مواد 
   ؛ خشونت جسمی و جنسی و روحی●
  ؛ کتک زدن●
  ؛ آزار جنسی کودك●
  ؛ خشونت مربوط به جهیزیه●
  ؛ تجاوز شوهر●
  ؛ ختنه زنان●
  ؛ و خشونت در روابط بدون ازدواج●
   . استثمار زنان، قاچاق و تن فروشی زنان●

  : حق آزادي اساسی من جمله، 3 ماده 
حق زندگی، برابري، آزادي، امنیت شخصی، حمایت بالسویه از قانون، حق آزادي از همه 

  .یماشکال تبعیض، حق سالمت روانی و جس
 زن در هنگام  ناظر به برخورداري از حق حمایت دولت و قانون از9 تا 1 بندهاي -4 ماده 

  .نقض حقوق زنان و خشونت علیه آنان
، ناظر به 17 تا 11بندهاي  گونه تبعیضی و ، حق برخورداري از آموزش بدون هیچ10بند 

گیري و اقدامات خشونت علیه زنان و اجراي صحیح اسناد حقوق  ها در پیش توصیه دولت
  . بشر
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ملل براي شناسایی و  ویژه سازمانهاي  ها و نمایندگی  ناظر به وظایف ارگان،6 و 5ماده 
  .تحقق اصول مندرج در این اعالمیه

 حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسوین محو کلیه اشکال تبعیض علیه             )ب
  .زنان

  .ن تعریف تبعیض علیه زنا،1ماده 
  . اصل مساوات بین زنان و مردان،2ماده 
  . حق آزادي اساسی مساوي با مردان،3ماده 
  .خورداري از حمایت ویژه مادري حق بر،4ماده 

  . ناظر بر اقدامات دولتهاي عضو براي تعدیل و برابري حقوق زنان و مردان،5ماده  
 استفاده قرار ءها براي عدم سو  حق برخورداري از حمایت امنیتی از جانب دولت،6ماده 

  .گرفتن جنسی
  : ناظر به حقوق سیاسی،7ماده

  ؛حق راي ●
  ؛حق انتخاب شدن ●
   و؛نتصاب به سمتهاي دولتی و غیر دولتیحق ا ●
  .ها حق شرکت در انجمن ●

  . حق حضور و فعالیت در جامعه ملل در شرایطی مساوي مردان- 7ماده 
  . حق تغییر، کسب یا حفظ تابعیت خودشان یا فرزندانشان مساوي با مردان- 9ماده 
  : من جملهن حق بر خوداري از فعالیتهاي فرهنگی مساوي مردا-10ماده 

  ؛حق آمورش ●
  ؛ وحق شرکت در فعالیتهاي ورزشی ●
  .حق دسترسی به اطالعات آموزشی و سالمتی ●

  :ی مانند حقوق اجتماعی برابر با مردان بدون هیچ تبعیض-11ماده
  ؛حق اشتغال به کار ●
  ه؛ وحق انتخاب شغل و حرف ●
  . مردانباحق دریافت دستمزد برابر ●

  .دانرطلوب بهداشتی برابر م حق برخورداري از خدمات م-12ماده 
  . حق استاده از مزایاي اجتماعی-13ماده 
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  . حق برخورداري از کلیه حقوق اساسی و طبیعی براي زنان روستایی-14 ماده
  . تساوي حقوق زنان و مردان در امور مدنی، اقامتگاه و مسکنل اص-15ماده 
ط به احوال شخصیه بدون   اصل تساوي حقوق زنان و مردان در کلیه موارد مربو-16ماده 

  : از قبیلهیچ تبعیضی
  ؛ازدواج و انتخاب همسر ●
  ؛مسئولیتهاي یکسان در طول زناشویی و جدایی ●
  ؛سان به عنوان والدینکمسئولیتهاي ی ●
  ؛زادانهآتصمیم گیري  ●
  ؛ وقیمومت و حضانت و سرپرستی فرزند ●
  .مالکیت و کسب مدیریت ●

نوانسوین نسبت به حسن کلکرد مته و چگونگی عیح ساختارکمیر تش-32 تا 17مواد 
  .اجراي مواد مندرج در این کنوانسیون

 محو کلیه اشکال تبعیض     حقوق به رسمیت شناخته شده در پروتکل اختیاري        )ج
  علیه زنان

  . صالحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان جهت رسیدگی به شکایات- 1ماده 
یا افراد مستقیما یا به نیابت جمعیت در  حق رسیدگی به شکایات فرد ،4 و 3 و 2ماده 

  .صورت رضایت آنها و با اجازه قانون توسط کمیته
هاي داخلی و  که هیچ نتیجه  قابل قبولی از راه حق رسیدگی به شکایات کسانی، 5ماده 

  .ها نگرفته باشند دیگر سازمان
 با شرایط  حق رسیدگی محرمانه به شکایات غیر مجاز و بدون ذکر مرجع دولت،،6ماده 

  .ج در پروتکلرمند
  . تشریح روند رسیدگی به شکایات-9 و 8 و 7ماده 
ها و موازین  بر قوانین دولت  حق پیگیري در صورت خشونت یا تهدید به زنان بنا-10ماده
  .پروتکل
  . این کمیته9و 8 حق آزادي دولتها در نپذیرفتن مواد -11ماده 
  .ه گزارش ساالنه به کمیتهیارا -12ماده 

  . حق دسترسی عموم به مفاد کمیته و پروتکل حاضر-13ه ماد
  . تعیین مقررات اجرایی در جهت انجام وظایف کمیته-14ماده 
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  .هاي عضو شدن پروتکل براي دولت االجرا  حق مفتوح بودن و الزم-16 و 15ماده 
  . حق شرط در پروتکل اختیاري-17ماده 
  . حق اصالح و فسخ مفاد پروتکل- 19 و 18ماده 
  . ناظر به ساختار و روند عملکرد پروتکل-23 تا 20مواد 

نـع خـشونت علیـه زنـان در      حقوق به رسمیت شـناخته شـده در قـانون م          -2
  افغانستان

  : شرح مبانی و اهداف این قانون عبارتند ، 2 و 1ماده 
  ؛تامین حقوق شرعی و قانونی ●
  ؛محفظ سالمت خانواده مبارزه علیه رسوم و عادات مغایر اسال ●
  ؛حمایت از زن متضرر ●
  ؛جلوگیري از خشونت و مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان ●

  . شرح اصطالحات و مفاهیم- 3ماده 
  :ماده تشریح موارد خشونت

  ؛تجاوز جنسی و اجبار به فحشا ●
  ؛ضبط و ثبت و نشر هویت زنان ●
  ؛...اجبار به خودسوري و اعتیاد و  ●
  ؛ضرب و جرح و معلول کردن ●
  ؛و فروش زن ریدخ ●
  ؛بد دادن ●
  ؛نکاح اجباري، منع ازدواج و انتخاب همسر ●
  ؛منع تحصیل و تصرف در اموال شخصی و ارث ●
   و؛ازدواج مجدد ●
  .نفی قرابت ●

  :که عبارتند) علیها مجنی(  ناظر به حقوق مدنی و کیفري متضرر-6ماده 
  ؛حق تعقیب عدلی مرتکب خشونت ●
  ؛یتی و خدمات پزشکی رایگانمراکز حما حق حمایت توسط ●
  ؛حق داشتن وکیل ●
  .حق جبران خسارت ●
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  .حق طرح شکایت زن متضرر در محاکم قضایی و رسیدگی فوري به آن - 7ماده 
هاي امور زنان، ارشاد، معارف اسالمی، اطالعات و   ناطر به تدابیر وزارت-16 تا 8مواد 

گیري و کاهش خشونت علیه زنان و فرهنگ، عدلیه، امور داخله و وزارت صحت عامه در پیش
  :افزایش سطح آگاهی افراد در جامعه از طریق

 ؛برگزاري سمینارها و ایراد موعظه و خطبه توسط واعظان  
 ؛ها براي متعلمین و معلمینسازماندکی کتب درسی، برگزاري کنفرانس  
 ؛تداوي رایگان مجنی علیها  
  هاي ملی شان از طریق رسانه وق شرعی و قانونیقنان از حزاطالع رسانی و آگاهی،  

  .تکبین به تجاوز جنسی به زن بالغ و نابالغر مجازات م-17ماده 
  . مجازات مرتکبین به اجبار به فحشا نمودن زن بالغ یا نابالغ-18ماده 
  . محکومیت نشر کنندگان هویت زنان مورد تجاوز جنسی-19ماده 
  .جاد رعب و معلولیت آناننان با ایز مجازات مرتکبین آسیب به -23 تا 20ماده 
  . حق منع خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج-24ماده 
  . حمایت از زن در رسم بد دادن-25ماده 
  . حمایت از زن بالغ در هنگام ازدواج اجباري-26ماده 
  . حق انتخاب همسر و حق ازدواج براي زن-27ماده 
  .رسیده اند حمایت از دخترانی که به سن قانونی ازدواج ن-28ماده 
  . حق برخورداري از کرامت انسانی براي زن-29ماده 
  . حمایت از زنان مورد اذیت و آزار-30ماده 
  . اجبار به انزوا در مورد حمایت از زن-31ماده 
  . اجبار به اعتیاد در موارد حمایت از زن-32ماده 
  . اموال به ارث رسیده حق برخوداري زن از تصرف در-33ماده 
  .ق تصرف زن در اموال شخصی ح-34ماده 
  . حق تحصیل و کار و خدمات بهداشتی براي زن-35ماده 
  .گیرند  حمایت از زنان که مورد استثمار قرار می-36ماده 
  . قانون مدنی شروط ذکر شده در محکومیت ازدواج مجدد بدون رعایت-37ماده 
  . محکومیت نفی قرابت-38ماده 
  .لی به مرتکبین خشونت ناظر به رسیدگی عد-44 تا 39ماده 
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با شناسایی حقوق زنان در اسناد مختلف اکنون به بررسی تطبیقی کنوانسیون منع 
  .پردازیم کر میذخشونت علیه زنان در افغانستان با سه سند بین المللی فوق ال

اسناد حقوق بشر که در کنوانـسیون منـع    شده در  حقوقی به رسمیت شناخته   -1
  نشده یا ناقص آمده استخشونت علیه زنان گنجانده 

  هاي اساسی  حق آزادي)الف
 حقوق اساسی و طبیعی تمام بشر است نه گروه ءهاي اساسی جز حق برخورداري از آزادي

  .خاصی
در اعالمیه جهانی حقوق  بشر هم به تمامی جوانب این حقوق نسبت به تمام بشر تاکید 

هاي اساسی  در اسناد  زاديکرده است و براي همگان به رسمیت شناخته، این حقوق و آ
  :مخصوص حمایت از حقوق زنان هم به صورت جداگانه و ویژه آمده است که عبارتند از

  ؛حق حیات ●
  ؛حق برابري ●
  ؛ وحمایت بالسویه از قانون ●
  .آزادیهاي سیاسیحق  ●

  : کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است3در ماده 
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کلیه  ها بویژه زمینه تمام زمینههاي عضو باید در  دولت«

اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را براي تضمین، توسعه و پیشرفت کامل زنان با هدف 
 مردان به هاي اساسی بر مبناي مساوات بامندي آنان از حقوق بشر و آزادي ضمانت بهره

  .»عمل آورند
.  ساسی و تساوي آن با مردان براي زنان اشاره کرده استهاي ا در این ماده به آزادي

  :چنین  در کنوانسیون منع خشونت علیه زنان آمده هم
هاي اساسی در  آزادير وزنان به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بش «

شوند را   اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مدنی که شامل موارد ذیل می،هاي سیاسی عرصه
  :ستنددارا ه
  ؛حق زندگی ●
  ؛حق آزادي و امنیت شخصی ●
  ؛حق برابري ●
  ؛حق حمایت بالسویه از قانون ●
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   و؛حق برخورداري از باالترین میزان ممکن سالمت جسمی و روانی ●
آمیز واقع  غیر انسانی و تحقیر ها با رفتار که فرد مورد شکنجه  یا دیگر مجازات حق این ●
  .»دنشو

هاي اساسی  سناد حقوق بشر هم به طور عام مساله حقوق و آزاديدر این مواد و دیگر ا
قانون منع خشونت علیه زنان که  براي حمایت . بشر ذکر شده و هم به نحو خاص براي زنان

ه  هاي مختلف تاریخی در افغانستان به تصویب رسید شده زنان در دوران از حقوق نقض
اگر چه در جاهایی به طور پراکنده به . ته استمستقیماً  و به طور ویژه به این مساله نپرداخ

 حق انتخاب همسر به زن بیست و هفتمبه طور مثال در ماده . این موضوع اشاره شده است
گیرد حمایت کرده و   و در ماده سی و یکم از زنی که مورد انزواي اجباري قرار میشدهداده 

هاي اساسی در قانون منع  ديموارد آزا. بینی کرده است براي مرتکب مجازات کیفري پیش
مبانی قابل درك است که این قانون به تاسی از احکام و .  استترخشونت افغانستان محدود

هاي زن قایل  است،  ها و مرزهایی براي آزادي اسالم نوشته شده است و اسالم هم محدودیت
عدم قید . ست نیست که زن مثل موجودي اسیر و در قید و بند اااما این مساله به این معن

  .رود این موارد در قانون مزبور، در مقایسه با اسناد حقوق بشر جزء ضعف قانون به شمار می

   اصل تساوي حقوق زن و مرد)ب
مکرر در طور الملل است زیرا به  اصل تساوي حقوق زن و مرد از اصول مهم اسناد بین

  .اسناد مختلف ذکر شده است
  :گوید ی اعالمیه جهانی حقوق بشر م،1ماده 

  .»تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند«
 یاد، اصل تساوي حقوق بین همه افراد بشر »برابري«و» تمام بشر«در این ماده از واژه

دهد، اما در اسناد دیگري هم  این قانون به طور عام تمامی بشر را مخاطب قرار می. شود می
در کنوانسیون حذف کلیه اشکال . پردازد ه به حمایت حقوق زنان برابر مردان میبه طور ویژ

  : بند الف آمده است2تبعیض علیه زنان ماده 
هاي عضو باید اصل مساوات میان زنان و مردان را در قانون اساسی یا سایر قوانین  دولت«

سایر طرق مناسب مربوط هر کشور و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا 
  .»دیگر را اجرا کند

  : همین کنوانسیون آمده2در ماده 
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هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و   زمینه درویژهه ها ب هاي عضو باید در تمام زمینه دولت«
فرهنگی کلیه اقدامات مناسب من جمله وضع قوانین را براي تضمین توسعه و پیشرفت کامل 

هاي اساسی بر مبناي مساوات با  نان از حقوق و آزاديمندي آ زنان با هدف ضمانت بهره
  .»مردان به عمل آورند

  .ها اشاره دارد  به برابري حقوق زنان با مردان در تمام عرصه8 و 7 و 4چنین در مواد  هم
الملل این اصل به شدت مورد حمایت قرار گرفته  و تاکید کرده که همه  در اسناد بین

اما در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان . ین خود بگنجانندها باید آن را در قوان دولت
روي از احکام اسالم یست که این قانون به پ اعلت این. اي به این اصل نکرده است هیچ اشاره

 از نظر اسالم زن و مرد حقوق یکسان ندارند زیرا تکالیف. نوشته و به تصویب رسیده است
  .شان از نظر اسالم یکسان نیست

. توان گفت که تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست مجموع و با نگرشى کلّى مىدر 
  :همان طور که خداوند متعال هم در قرآن فرموده

  .ن شما نزد خدا با تقواترین شماستهمانا گرامی تری 16»انّ اکرمکم عنداهللا اتقاکم«
اما  مرد وجود ندارد، اي بین زن و پس برتري. ها را تقوا میداند  خداوند مالك برتري انسان

هایى در حقوق بین  با توجه به خصوصیات و وظایفى که بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت
ها به لحاظ خلقتى که زن و مرد دارند، تنظیم شده و  شود این تفاوت زن و مرد احساس مى

ساس حکمت ها بر ا تشریع احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است اما تفاوت در ویژگى
  .تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند

ها به خاطر   بر اساس حکمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت،بنابر این
ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و  ایجاد تناسب بین آن دو است، مثالً اگر همه انسان

این تفاوت هاى زن و مرد  ند مردها بودند، مکمل یکدیگر نبودند، بنابرروحى و روانى مان
ترى  ها تناسب بیش تناسب است، نه نقص و کمال قانون خلقت خواسته است با این تفاوت

 به دلیل وندخدا .اند به وجود آورد میان زن و مرد را که براى زندگى مشترك ساخته شده
چه بسا در روابط اجتماعی، . اسبى وضع کرده استطبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متن

که تأمین مخارج  برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنان
هایى به  اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش

اگر برخى مناصب اجتماعی، پس . کنند آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى حساب مى
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مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى 
  .تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است

توان نتیجه گرفت که عدم ذکر تساوي حقوق زن و مرد در این قانون که نشات  در کل می
خصوصی را از زن سلب نکرده است، زیرا طبق فرامین اسالم،  هگرفته از اسالم است، حق ب

شان حقوق مخصوص به خود دارند که این حقوق بر اساس  زن و مرد بر طبق نقش و تکالیف
  . ها قابل مقایسه نیستندتفاوت در تکالیف آن

  دایره شمول خشونت علیه زنان در اسناد حقوق بشر) ج
ق بشر، نسبت به آنچه که در قانون منع خشونت موارد خشونت علیه زنان در اسناد حقو

مساله تمکین زن از شوهر که در اسالم . علیه زنان در افغانستان بیان شده گسترده تر است
 و دیگر مستحق 17در صورت عدم تمکین، زن ناشزه است شود و جزء حقوق مرد محسوب می

.  زن خوانده شده استباشد، در اسناد حقوق بشر یک نوع تجاوز جنسی نسبت به نفقه نمی
تحقیقات و آمار مختلف . عنوان تجاوز در این مساله، مورد پذیرش هیچ جامعه اسالمی نیست

. هاي حفظ خانواده و زندگی زناشویی است نشان داده است که مساله تمکین، یکی از پایه
  .ها ریشه در همین مساله دارد آمار طالق هم نشان داده است که بسیاري از جدایی

 4در ماده. ین مساله در جاي دیگر هم جزء خشونت علیه زنان محسوب شده است ا
  :کنوانسیون منع خشونت علیه زنان آمده

نباید هیچ رسم، سنت، یا مالحظات  ها باید خشونت علیه زنان را محکوم کرده و دولت«
  .»طه با حذف آن بهانه کنندمذهبی را براي وظیفه خود در راب

  .اي براي خشونت علیه زنان باشد ات و رسوم مذهبی نباید بهانهمالحظ: طبق این ماده
 162اگر چه تمکین، حقی است براي مرد در ازاي تکلیف او براي نفقه زن که در ماده

  .قانون احوال شخصیه ذکر شده است
اي   کمیسیون منع خشونت علیه زنان،  مالحظات ورسوم مذهبی نباید بهانه4طبق ماده

ست مربوط به  امساله تمکین زن از مرد که یک تکلیف شرعی. نان باشدبراي خشونت علیه ز
باشد، طبق این سند خشونت محسوب شده ودر قانون منع خشونت علیه زنان در  مذهب می

چنین بر اساس ماده  هم. افغانستان شاید به دلیل همین مالحظات مذهبی درج نشده است
وحی هم به عنوان خشونت اشاره شده که از  کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، به آزار ر1

  .مصادیق حقوق معنوي است
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 حق برخورداري حمایت زنان از قانون و دولت و مؤسسات در مـوارد خـشونت        )د
  علیه زنان

شان که در اسناد حقوق بشر آمده   ند زنان را از حقوق طبیعی و قانونی اها موظف دولت
ی باید به نحوي باشد که سطح نگرش جامعه این آگاهی و اطالع رسان. است، آگاه سازند

در مورد . نسبت به زن ارتقاء یابد تا موارد خشونت، نقض و تبعیض حقوق زنان کاهش یابد
  .باشند ها موظف به رسیدگی کیفري و جبران خسارت می خشونت هم دولت

ها  لیه زنان، پیشگیري دولتعدر پروتکل اختیاري کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض 
پروکتل  ها و موازین کمیته و رموارد خشونت یا تهدید زنان بنابر قوانین قضایی خود دولت د

در تمام . هاي غیر دولتی هم در این موارد، قابل توجه است ها وارگان نقش سازمان. داند می
تر از قانون منع  تر و کامل  مورد ذکر شده اسناد حقوق بشر به مراتب وسیع4این موارد 
  .یه زنان در افغانستان بحث کرده استخشونت عل

 حقوق به رسمیت شـناخته شـده در قـانون منـع خـشونت علیـه زنـان در         )ب
  .افغانستان که در اسناد حقوق بشر پیش بینی نشده است

موارد خشونت که در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان ذکر شده است به نکات 
ر اسناد حقوق بشر به طور مستقیم به آن نپرداخته ظریف  و قابل توجهی اشاره دارد که د

این موارد .  شود  این قانون موارد زیر از موارد خشونت علیه زنان محسوب می5در ماده. است
  .در اسناد حقوق بشر نیامده است

  ،بد دادن ●
    ،17 و بند9منع استیفاي حقوق مالی وغیر مالی بند ●
  ، و21  بند، ازدواج مجدد●
  . ماده سی و هفت،تنفی قراب ●

گرا ومتعصب افغانستان ضروري بوده ذکر موارد فوق در این قانون، آن هم در جامعه سنت
  .است

  ـ بد دادن1 
   :کند   قانون منع خشونت علیه زنان بد دادن را چنین تعریف می4 بند3ماده

احوال به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر «
 رسم بد دادن 25  و ماده9  بند4این قانون در ماده. به پیروي از رسوم، عرف و عادات ناپسند

  .»کند از حقوق این افراد حمایت می کند و آن را محکوم می را از موارد خشونت بیان کرده و
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اطق نبد دادن در بسیاري از مناطق افغانستان از قدیم مرسوم بوده و اکنون هم در بعضی م
طبق تعریف قانون منع خشونت علیه زنان، اگر بین دو خانواده یا طایفه . خورد به چشم می

 شود و یا یک نفر از افراد یک  طرف درگیراختالفی دربگیرد که منجر به قتل یکی از افراد
خانواده یا قبیله به فرد دیگر از خانواده دیگر تجاوز جنسی کند، خانواده قاتل یا متجاوز 

.  به خانواده مقتول یا مورد تجاوز بدهدا یک دختر را براي صلح و ختم دعوجنسی باید
ي کسی است که باید تاوان گناه یا اشتباه  شود، به منزله دختري که وارد خانواده جدید می

ش مثل بقیه ا حقوق و تکالیف. اش را بدهد و مستحق هر ظلم وستمی است خانواده و قبیله
  . اعضاي خانواده نیست

 4اما طبق ماده. سناد حقوق بشر به طور مستقیم به این مساله نپرداخته استدر ا
کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان هرگونه رسم و رسوم که موجبات خشونت و ضرر به 

  .کند کند را محکوم می زنان را فراهم می

    منع استیفاي حقوق مالی-2
 و هر شود  انسانی محسوب میغیر قابل سلب هرو تصرف در اموال شخصی از حقوق اولیه 

 و صالحیت جهت اجراي حق) اهلیت تملک( صالحیت ذاتی جهت دارا شدن حقشخص 
تواند این  کس نمی پس هیچ. 18را دارد و این حق تا زمان حیات او ادامه دارد) اهلیت تصرف (

قانون اما اشاره به این مورد با وجود محرز بودن و قطعی بودن آن در . حق را از او سلب کند
ست، زیرا در بعضی نقاط افغانستان هنوز براي  امنع خشونت علیه زنان در افغانستان ضروري

کنند و همواره این حق  اي تصور نمی زن به عنوان یک موجود مستقل، حقوق تعریف شده
  .شود نقض میها  آنو برادران ) فرزندان پسر( ها، پدران، فرزندان توسط همسران آن

   ازدواج مجدد-3
 قانون مدنی افغانستان هم از 86نظر گرفتن حکم مندرج در ماده زدواج مجدد  بدون درا

  قانون مدنی افغانستان ازدواج با بیش از یک 86طبق ماده. موارد خشونت بیان شده است
  :تواند انجام شود زن در صورت زیر می

  ؛ در حالتی که حذف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد- 1
ه شخص کفایت مالی براي تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، مسکن ولباس  در حالتی ک- 2

  ؛ ووتداوي را دارا باشد
 در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجه اولی ویا مصاب بودن وي به - 3

  .امراض صعب العالج موجود باشد
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  :استعالوه بر سه شرط مذکور، قانون احوال شخصیه، دو قید دیگر را نیز افزوده 
   در حالتی که زوجه اولی در ضمن عقد، عدم ازدواج با زن دیگر را شرط کرده باشد؛ و- 1
   . 19 عدم ازدواج با زن پنجم-2 

تاکید بر این موضوع یعنی ازدواج مجدد به عنوان یکی از موارد خشونت در قانون منع 
 اي از مردان با د، عده زیرا در افغانستان که بافت سنتی دار.خشونت علیه زنان الزم بوده است

اج مجدد و مذهب، بدون در نظر گرفتن شرایط الزم جهت ازد مشروعیتپشتوانه عرف و
 و .کنند با این عمل بخشی یا تمام حقوق همسر اول را نقض می کنند و همسر دوم اختیار می

ز توانند کامل ادا کنند و در نهایت منجر به بروز بسیاري ا حقوق همسر دوم را هم رانمی
  . شود مشکالت خانوادگی و اجتماعی می

  نفی قرابت
  :نفی قرابت در ماده سی و هشتم چنین تعریف شده است

شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتالف سایر حقوق «
  .»...شرعی و قانونی وي انکار، ولی قرابت وي به حکم محکمه ثابت گردد

انکار نسبت خویشاوندي زن با شخص یا اشخاص، با : بت یعنیبر طبق این تعریف نفی قرا
نفی قرابت . اش به خصوص حق ارث محروم کنند این هدف که او را از حقوق شرعی و قانونی

ها و صدمات روحی و  به غیر از محروم ساختن زن از حقوق مادي خود، ممکن است آسیب
هایی صورت گیرد که موقعیت و  از راهروانی هم به او وارد کندف زیرا نفی قرابت ممکن است 

  .حیثیت او را زیر سوال ببرد

  يانزواي اجبار -5
ها و رسوم شده است که انزواي  زن هم  ساز بسیاري از عرف تعصب مردم افغانستان زمینه

زن در بعضی مناطق سنتی و متعصب به عنوان مادر، همسر و دختر محدود و . ستان آ ءجز
این . تواند بیرون برود  زن اجازه ندهد زن تحت هیچ عنوانی نمیاگر مرد به. وابسته است

 که يهمان طور.  پذیرفته شده است به طور متعارف و معمولمساله تا جایی هم در فقه
جا انزواي  اما در این. استشده هم به آن اشاره 162 ماده  تشیع شخصیه اهلدرقانون احوال

  .ده است که بسیار هم ضروري استشوم  محکباشد،  می مانند اسیر را کهاجباري زن
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شده در قانون منع خـشونت علیـه زنـان            حقوق مشترك به رسمیت شناخته     )ج
  اسناد حقوق بشر افغانستان و

  . حق برخورداري از کرامت ذاتی وانسانی بشر براي زنان- 1
  . حق تحصیل کسب، انتخاب شغل- 2
  . حق انتخاب همسر وحق ازدواج آزادانه- 3
  .شوند نونی از زنانی که مورد خشونت واقع می حمایت قا- 4
  . احقاق حقوق زن از طریق مبارزه علیه رسوم وعادات متضرر زن- 5
  . حق برخورداري از سالمت وبهداشت مناسب- 6
  .گیرند  حمایت از زنانی که مورد خرید وفروش وسوء استفاده قرار می- 7
سمی وروحی وجنسی قرار که زنان را مورد آزار ج  حق مجازات ومحکومیت کسانی- 8
  .دهند می
  .شان تکالیف  حق آگاهی زنان از حقوق و- 9

  . حق حمایت بالسویه از قانون-10

  گیرينتیجه
قانون منع خشونت علیه زنان اگر به درستی و در راستاي اهداف آن پیش رود، راهی 

. د بودروشن در جهت تثبیت و تبیین حقوق متروك و تضییع شده زنان در افغانستان خواه
اي بود اجمالی بین مفاد این  آمده، مقایسه آنچه به اختصار در این نوشته به رشته تحریر در

  .قانون با اسناد حقوق بشرو نقاط ضعف و قوت این قانون با اسناد مذکور نقد و بررسی شد
در انتهاي مقاله بنا بود مطلبی هم در مورد اشکاالت و نقاط مثبت قانون منع خشونت 

اي به مناسبت    حقوقی عدالت ویژه نامه-نان نوشته شود که مطلع شدم مجله تخصصیعلیه ز
 منتشر کرده است و با مطالعه مقاالت آن، از نوشتن 1388تصویب همین قانون در جدي 

با همه . این مطلب صرف نظر کردم چرا که استادان حقوق این وظیفه را قبال انجام داده اند
این قانون به چشم میخورد، وجود چنین قوانینی که به قشرهاي نقاط مثبت و منفی که در 

خاص توجه دارد، مخصوصا اقشاري که در جامعه افغانستان همیشه مظلوم واقع شده اند، 
  . ضروري است

با اشکاالت . قانون منع خشونت علیه زنان، فرصتی خوبی را براي زنان پیش آورده است
هاي احقاق حقوق زنان فراهم  خواهد شد تا زمینهموجود در آن، تصویب این قانون باعث 

هاي وسیع خود به نهاد خانواده  اي بر این باورند که این قانون با جرم انگاي گرچه عده. شود



  

 

آور خانواده ضربه سنگینی به  نان) در اثر ارتکاب جرم خشونت(زند و یا حبس  صدمه می
 تمامی حقوقی که در این قانون براي یا کسانی که فکر میکنند. 20اقتصاد خانواده خواهد زد

ها تا حدودي  همه این. بینی شده در جامعه سنتی افغانستان براي زن زیاد است زن پیش
هاي  این مشکالت ریشه. باشد درست است و مربوط به فرهنگ و سنت مردم افغانستان می

دش را به انجام فرهنگی و جامعه شناختی دارد و قانونگذار و حقوقدان باید وظیفه رسالت خو
تا قانونی نوشته نشود و به اطالع عموم نرسد، حقی براي کسی شناخته نخواهد شد . برساند

نهایتا وجود حق بهتر از نبودن آن . هاي احقاق آن در جامعه فراهم شود که حق و زمینه
شاید در اجراي این قانون مشکالتی اجتماعی و خانوادگی پیش آید، و همان طور که . است

 ها و نهادهاي فرهنگی و دولتی  هاي فرهنگی دارد و وظیفه ارگان ر شد این مشکالت ریشهذک
 دهد و نسبت به جدیت اجراي این قانون در بین مردم است که سطح فرهنگ مردم را ارتقا

هاي این قانون در  اطالع رسانی کند تا هم زنان از حقوق خود مطلع شوند و هم مجازات
بل ذکر است که حد اقل فایده این قانون نتیجه باز دارندگی و قا. جامعه شناخته شود

گیرانه مجازات تعیین شده در آن است، همان طوري که هدف قانونگذار نیز همین بوده  پیش
امید است که با نگاه . براي رسیدن به این مطلوب راه سخت و ناهمواري در پیش است. است

  .موارتر گرددعمیق دانشمندان حقوق به این مساله، راه ه
                                                

  کتابنامه
  . حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دکتر قربان نیا ناصر ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ص-  1
2  - Introduction to Human Rights Jack Donnelly. 

http://mysite.du.edu/~jdonnell/syllabi/4940_f98.htm    
  .مجالت فلسفه، کالم و عرفان، مقاالت,   باقر زاده رضا، اندیشه جهانشمولی حقوق بشر، محمد-  3
  .  زمانی، دکتر قاسم ، مجله حقوقی دفتر ریاست جمهوري-  4
  1388 ـ میر موسوي علی و حقیقت صادق، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسالم و دیگر مکاتب، ،پطوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 5
6  - universe 
، گردآورنده ،مقاله هنجارهاي قواعد حقوق بشر، نوشته فرید آزادبخت، نشرمیزان، ص  ذاکریان مهدي، مفاهیم کلیدي حقوق بشر-  7

107  
8  - inalienable    
9- dependent  

10  - inseparable  
11  - equality  
12- political participate  
13- responsibility  
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  .زهرا مینوي: ـ   بانچ شارلوت ، ترجمه 14
   1388 دکتر حسن مهر پور، اطالعات، تهران  نظام بین المللی حقوق بشر،-  15
  13 سوره حجرات، آیه -  16
   162 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده -  17
  3 همان، ماده -  18
   86 همان، ماده -  19
، ص 88 شفایی عبداهللا، حمایت از خانواده در قانون منع خشونت علیه زن، ، ماهنامه تخصصی، حقوقی فرهنگی عدالت، جدي -  20
72   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جنست و بزهکاري 
  با رویکرد جامعه شناختی

 محمد احسانی

 
 
 
 

  مقدمه
هاي دیگر جامعه شناسی، مطالعه نیمی از  جرم شناسی به طور سنتی مانند حوزه

هاي جرم شناسی، در باره  در بسیاري از کتاب. را نادیده گرفته است) زنان(جمعیت 
هاي تجاوز به عنف، فحشا و بیش تر  ست، به جز در بخشنقش زنان پرداخته نشده ا

  .نظریه کجروانه
پردازد که سهم زنان نسبت به مردان در پرداختن  این مقاله به بررسی این امر می

بنابه آمارها و تعداد زندانیا، همیشه سهم مردان در : به جرم تا چه اندازه است
تواند مطلقیت موضوع   آمارها نمیاما این. پرداختن به جرم بیش از زنان بوده است

بهتر است به مساله جرم زنان، مسایل اجتماعی، فرهنگی و تفاوت . ثابت کند
توان گفت بنابه تغییرات اجتماعی  پس می. هاي زمانی و مکانی را در نظر گرفت دمده

کند و با وارد شدن زن به طور گسترده در  و فرهنگی، میزان جرم زنان هم تفاوت می
هاي در جرم زنان  با این هم تفاوت. رود ، احتمال افزایش یافتن جرم زنان میاجتماع

دهند و برخی را  و مردان وجود دارد که برخی از جرم ها را زنان بیشتر انجام می
  .پردازند مردان، مثالً زنان بیشتر به سقط جنین می

نا برابري و در این مقاله بر عالوه میزان جرم زنان و مردان به مساله برابري و 
  . فلسفی و از دیدگاه اسالم پرداخته شده است-هاي فیمینستی دالیل آن در مکتب
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  میزان جرایم
آمار مربوط به جنسیت و جرم تکان دهنده است براي نمونه عدم توازن بسیار زیادي بین 

 مثالً در بریتانیا. مردان و زنان زندانی در تمام کشورهاي صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد
هاي  همان طور تفاوت. دهد هاي این کشور را تشکیل می  در صد از زندانی3زنان زندانی فقط 

جرایم که زنان مرتکب . شود شوند دیده می میان نوع جرم که مردان و زنان مرتکب می
هاي  شود به ندرت متضمین خشونت بوده، و همه پیش پاه افتاده است مانند، سرقت می

ند کران یک جنس از یک مغازه، و یا تخلفات مربوط به برهم زدن کوچک، به طور نمونه بل
ممکن است . نظم عمومی مثل مستی در مال عام و فحشا، نمونه جرایم زنانه هستند

هاي واقعی در میزان و به برحسب جنسیت کمتر از آن باشد، که آمارهاي نشان  تفاوت
 را کمتر از مردان خطرناك شاید پلیس و یا مقامات دیگر دولتی متخلفان زن. دهد می
شوند در مورد زنان  هاي که به خاطر آن مردان دستگیر می دانند مثل این که فعالیت می

هاي  در یک تحقیقاتی در ایاالت متحده موسوم به بررسی قربانیان و گزارش. گیرند نادیده می
وم شود  مقایسه گردیده، تا معلFBI با آمار 1976مربوط به بررسی ملی جرم در سال 

هاي تبهکارانه دخالت داشته اند وجود دارد یا  اختالفی از لحاظ نسبت زنانی که در فعالیت
خیر، از نظر جرایم مهمی که زنان مرتکب شده، بودند اختالف اندکی مشاهده، گردیده، در 
واقع بعضی از محقیقان استدالل کرده اند که نسبت زنانی که در جرایم، مردانه، دخالت 

مانند سرقت مسلحانه، ممکن است افزایش یابد اما هیچ گونه مدارك و شواهد روشنی دارند، 
  .2که نشان دهنده چنین روندي باشد وجود ندارد

هاي گم شده، منبع اطالعاتی در باره جنسیت، فرصت و جرم  هاي مربوط به نامه آزمایش
شود  پول قرار داده میفراهم ساخته است در این آزمایش ها نامه هایی را که در جوف آن ها 

شوند،  هاي مختلف تغییر داده می شرایطه گوناگون به شکل. انداختند هاي عمومی می امکآن
دزدیدن پول هنگامی که قربانی ظاهر یک مرد ثروتمند و پول نقد بود، بیش از همه معمول 

ادتري پول بوده اما احتمال دزدي زنان به همان اندازه مردان بود، مگر در جاي که مبالغ زی
در میان بوده در حدود نیمی از مردان مورد مشاهده، در مقایسه با کمتر از یک چهارم زنان 

تنها جرمی که در آن میزان محکومیت زنان به . زدند در این وضعیت دست به دزدي می
بعضی استدالل کرده . هاي بزرگ است شود، بلندکردن فلیس از فروشگاه مردان نزدیک می

مساله نشان دهنده این است که زنان بیش تر در جایی که خود را در زمینه اي اند که این 
هاي مجرمانه دست  هنگامی که در بیرون مشغول خرید هستند به فعالیت. عمومی بیابند
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به عبارت دیگر، جایی که فرصت ارتکاب جرم کم و بیش . زنند تا این که در زمینه داخلی می
در مقایسه . د، احتمال ارتکاب جرم براي هر دو یک سان استدر بین زنان و مردان برابر ان

هاي اندك  هایی که در تحقیقات صورت گرفته میزان دزدي زنان و مردان را از فروشگاه
 دریافت که احتمال دزدي مردان از فروشگاه 1989داشته، اما در یک مطالعه جدید در سال 

  .3ها به طور نسبی دوبرابر زنان است
دهد که باید در مورد این  بل و کارلن روي زنان تبهکار و زندانی نشان میتحقیقات کمپ

زنان ممکن است . فرض که خشونت منحصراً از خصوصیات تبهکار مررات محتاط باشیم
خیلی کمتر از مردان در جرایم خشن شرکت کنند اما همیشه از شرکت در ماجراهاي خشن 

کاري زنان تا این اندازه کمتر از مردان است به بنابراین چرا میزان تبه. شوند بازداشت نمی
دالیل آن تقریباً به طور مسلم همان دالیل هستند که اختالفات مربوط به جنسیت در 

از . بدیهی است که برخی جرایم زنان به خصوص وجود داند. کند هاي دیگر را تعیین می حوزه
د و حال آن که مشتریان مرد شون همه قابل توجه تر فحشا که به خاطر آن زنان محکوم می

مردانه بودن جرایم مردان به علت تفاوت در اجتماعی شدن است و این . شوند آن محکوم نمی
هاي و اشتغاالت  واقعیت که فعالیت ها و اشتغاالت مردان هنوز بیشتر از اکثر زنان فعالیت

 با اختالفات تفاوت از نظر جنس در زمینه جرم و جنایت اغلب در گذشته. غیر خانگی است
ذاتی زیست شناختی یا روان شناختی بر سبب اختالف در نیروي بدنی، حالت انفعالی یا 

امروز تا اندازه زیادي خصوصیات زنانه و خصوصیات . گردد اشتغالی به تولید نسل تعیین می
هاي  شوند تا ویژگی بسیاري از زنان اجتماعی می. دانند مردانه را ناشی از اجتماعی شدن می

هاي مردانه متفاوت است ارزش مند بدانند مثل مراقبت از دیگران و توسعه  را که با ویژگی
  .4روابطه شخصی

ها بخش بسیار زیادي از  که نسبت باالي از زنان اکنون در نیروي کار هستند، اکثر آنبا این
 و گذرانند تا مردان در محیط خانوادگی فرصت هاي خانوادگی می زندگی خود را در محیط

هاي عمومی است که مردان  هاي تبهکارانه کمتر از محیط تر اشکال فعالیتانگیزه براي پیش
  .تر در رفت و آمد استبیش

تواند با  به سختی می. شوند اکنون که در شرایط امروزي تقسیمات جنسی کمرنگ تر می
شبیه مردان قاطعیت گفت که آنا میزان جرایم و الگوهاي جرایم زنان به گونه فزاینده اي 

 تا اکنون جرم شناسان پیش بینی کرده اند که برابر 19از اواخر قرن . خواهند شد یا نه
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جنسی اختالفات در زمینه تبهکاري میان مردان و زنان را کاهش داده یا از میان خواهد برد، 
  .چنان برجسته باقی مانده استاما تا اکنون اختالفات هم

یم که آیا روزي اختالفات در میزان جرایم زنان و مردان از توانیم با قطعیت بگو هنوز نمی
  .میان خواهد رفت یا نه

  انواع تبهکاري
آماري که نمایانگر تعداد مرافعات کیفري، اعم از شکایت ها و اعالم : تبهکاري ظاهري) الف

باشد، چون وقوع جرم در این مرحله  هاي قضایی می هاي پلیس و سایر ارگآن جرایم به حوزه
نوز مسلم و قطعی نیست آماري که از این طریق در مراجع پلیس یا حوزه یا باز پرس ه

  .تنظیم شود مبیین تبهکاري ظاهري است
هاي قطعی است و نمودار تعداد  آمار جنایی محکومیت: تبهکاري قانون و یا قضایی) ب

ن آمار ای. اشخاص است که در زمان و مکان معروض محکومیت جزایی موثر پیدا کرده اند
شود ولی نمودار واقعی عجم  معموالً از روي سجل کیفري و به وسیله سارنوالی تهیه می

جرایم ارتکابی در یک کشور نیست زیرا نه فقط جرایم مکتوم و یا جرایمی که از آن شکایت 
ماند بلکه جرایمی که عامالن آن شناخته  به عمل نیامده است از دسترس آمار گران دور می

شوند  میرند یا در حین فرار کشته می و یا فراري هستند و یا پیش از محکومیت میشوند  نمی
کنند و یا به علت فقدان و دلیل یا تعلیق کیفر یا مرور زنان یا فقدان رکن  یا انتحار می

در مورد تعدد جرم . گردند کنند جزا آمار محسوب نمی معنوي جرم، محکومیت حاصل نمی
دهند که براي شدیدترین جرم ارتکابی مجرم  ورها فقط اجازه میمقررات کیفري بعضی از کش

در نتیجه عوامل نام برده، آمارهاي مراجع سارنوالی که مربوط به تبهکاري . کیفر تعیین شود
اشکال دیگري که در بررسی . قانونی است نمودار حقیقی تعداد تمام جرایم ارتکابی نیست

ست که در هر جامعه تعداد مردان بزهکار به مراتب شکی نی. آمار تبهکاري قانون وجود دارد
نگاهی به جمعیت زندان ها و آمار زندانیان مرد و زن در . بیش از زنان تبهکار آن جامعه است

کشورهاي مختلف، موید این حقیقت است که اختالف بسیار زیاد بین تعداد مردان و شماري 
 .5جزایی یافته اند وجود دارندزنانی که تحت تعقیب کیفري قرار گرفته و محکومیت 

جرم . این نوع از تبهکاري ها اصوالً مردانه است، تبهکاري زنان وضعی استثنایی دارد
شناسان در برابر این واقعیت عینی اتفاق نظر دارند اما در توجیه آن بدان سان وحدت نظر 

د ولی این بی درست است که بین جرایم مردان و زنان اختالف فاحش وجود دار. وجود ندارد
  .یابد تناسبی برحسب سنین، ادوار، اماکن وطبع جرایم تغییر می
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تمام : هاي ظاهري و قانونی مردان و زنان جهانی بودن عدم تناسب بین تبهکاري - 1
هاي جنایی را در تمام  باشند وجود اختالف نرخ کشورهاي که داراي آمار جنایی مرتب می

دهد  مار جمعیت این کشورها در ادوار مختلف نشان میادوار تایید کرده، اند و حال آن که آ
که تعداد مردان و زنان تقریباً برابر یک دیگرند و اگر در بعضی از کشور ها اندك اختالفی در 
شماره مردان و زنان وجود داشته چندان محسوس و چشم گیرنیست بطور مثال در فرانسه 

 محکومیت شده اند تقریباً یک سیزدهم هاي جنایی  تعداد زنانی که در دیوآن1968در سال 
 نفر مرد 1233 نفر زن در برابر 95تعداد مردان محکوم در همان مراجع بوده است دقیقاً 

کند که  هاي قضایی و پلیسی صدق می جنایتکار این ارقام در تمام کشورها و در تمام ارگآن
 که این موضوع در تعداد مردان جنایت کار چند برابر است با تعداد زنان جنایت کار

 .هاي جنسی ریشه دارند و حال این تفاوت ها را از چند دیدگاه بررسی خواهم کرد تفاوت
کند  از یک سو، اختالف با سن زنان تغییر می: سن) الف: عوامل موثر در اختالف نسبت - 2

 .بدون این که بتوان وجود یک رابطه مستقیم بین این تغییرات و شماره سال ها را ثابت نمود
در نزد . کند  بی قاعدگی این تغییرات را روشن می1958 با سال 1959مثالً مقایسه سال 

 سال که در 13 سال نسبت به کلیه اشخاص کمتر از 13جوانان، نسبت دختران کمتر از 
 درصد رسیده 10,4 این نسبت به 1959 محاکمه شده اند را در صد و در سال 1958سال 

 .د تنزل یافته است درص7,7 به 1967ولی در سال 
 درصد ثبت گردیده اما در سال 12,3 1958 ساله در سال 16 تا 13نسبت دختران بالغ 

هاي   ساله تفاوت18 و 16هاي   درصد رسیده است و همان طور در بین سال10,9 به 1959
شود که هرچه سن افراد باال رود به همان اندازه  زیادي وجود دارد پس نتیجه چنین می

  .یابد ه جرایم کاهش میارتکاب ب
آمارها : یابد هاي تاریخ معاصر تغییر می براي یک سن، عدم تناسب برحسب دورآن) ب

هاي جنگ در کشورهاي مختلف نشان داده است که تبهکاري زنان به هنگام  مربوط به زمآن
  . 6یابد پیماید و تعداد متهمان به ارتکاب جرایم افزایش می جنگ قوس صعودي را می

  :یابد بت بین بزهکاري زنان و مردان، برحسب مکان تغییر مینس) ج
از کشوري به کشور دیگر این نسبت در تغییر است، با مقایسه آمارهاي ملی که در بین 

اما اطالعاتی که جرم شناسان . چند کشور صورت گرفته اختالف نسبت بسیار فاحش است
دهند یک سان نسیت و  هاي جنایی این دو جنس به دست می در باره اختالف نرخ

به هر صورت . کند هاي گوناگون آن ها حکایت از وجود اختالف نظر در بین آنان می برداشت
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آمارهاي جنایی در تمام کشورها یک سان تنظیم . بررسی تطبیقی دقیق امکان ندارد
پارازیت «عوامل به اصطالح . شود فقط ظاهر این آمار همانند یک دیگر تنظیم می. شود نمی

یابند، عملی که در کشوري جرم است ممکن در کشور دیگر هم  در تنظیم آن ها راه می» اه
همان عمل جرم باشد ولی در یک کشور احتمال دارند عنوان جنایی داشته باشد و در کشور 

خالصه طرز تعقیب ماموران . دیگر عنوان جنحه بنابراین طبع جرم در دو کشور متمایز است
نسبت ها از شهرها به . ی در دگرگونی تنظیم چهره جنایی موثرندقضات و دادرسان، همگ

اگر در نظر گیریم که این عوامل و خطاها . روستاها حتا در داخل یک کشور نیز در تغییر اند
و اشتباهات عمومیت دارند و آمارهاي ملی نسبی هستند آن گاه مقایسه این آمارها ارزش 

  .7کنند نسبی و اهمیت خود را حفظ می
برخی از جرایم اصوالً زنانه است مثل : نرخ جنایی وابسته به طبع جرایم ارتکابی است) د

 در کشور فرانسه شاهد هستیم 1968 -1967هاي  سال«سقط جنین که باالترین آمار آن را 
 درصد آن ها را زنانی 70هاي جخه به محکومیت رسیده بود  که تمام مجرمان که در دادگاه

ط جنین کرده است و یا افرادي که به جرم بچه کشی محکوم بودند دهد که سق تشکیل می
دهد و بالعکس جرایم خاصی مردانه هم وجود دارد از آن   درصد آنان را زنان تشکیل می82

جمله جنایات خشونت آمیز و جرایم حرفه اي که مستلزم قدرت بدنی فوق العاده است و در 
یابد و از وضع عادي خود   مردان کاهش میمورد سایر جرایم، اختالف نسبت بین زنان و

  .شود خارج می
در فاصله بین دو جنگ جهانی، پس از یک بررسی دقیق در کشور بلژیک : گوید لومبروز می

تحریک : به این نتیجه رسید که بعضی از جرایم را با ویژه زنان شناخت که از آن جمله است
 کودك، سرقت از دست فروش ها، به عیاشی صفار، سقط جنین، یا بچه کشی، رها کردن

  .سرقت از فروشگاه ها و جیب برشی
در باره روابط جنس و تکرار جرم، تحقیقات پر دامنه و وسیع در دست : تکرار جرم و جنس

وي . توان به پژوهش لومبروز استناد جنست اما از میان آمارهاي قدیمی فقط می. نیست
 است نسبت به تکرار جرم مردان با توجه به خاطر نشان کرده است که تکرار جرم زنان کمتر

آمارهاي جدید در باره . رسد تحقیقات لومبروز تکرار جرم زن به نصف تکرار جرم مردان نمی
) دوفور(توان از آمارهاي  هاي اخیر فقط می تغییرات تکرار جرم بر حسب جنس در سال

 -1886هاي  سالوي که در مدت زمان آزادي مشروط در طول . اطالعات به دست آورد
نشان داده است که آزادي مشروط در میان مردان و زنان که به .  بررسی کرده است1938
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هاي دراز مدت محکوم شده اند به هنگام برخورداري از آزادي مشروط، زنان کمتر از  حبس
  .9مردان دست به تکرار جرم زده اند

هاي متفاوت، اسالمی، جامعه  کردتوان بر پایه روی اختالف میان جرایم زنان و مردان را می
  :شناسی، روان شناسی و زیست شناسی توجیه کرد

  )روان شناسی جنایی، اقتباس شده از روان شناسی قضایی(دکتر علی اکبر 

  صفات مردانه
  قدرت و زور

 برتري جوي و پیروزمند
  تمایل به مفاهیم مجرد وکلی

 تمایل به آزمایش و عمل
  توجه به امور کلی و اساسی

 حان دادن حیثیت و آبرورج
  به کار بردن احکام منطقی و معقول

  مقاومت بیش تر در برابر رنج روحی تا رنج بدنی
  توجه به رفع شهوت جنسی همراه با آزار دوستی 

  خشم بیش از ترس
  سرعت در اتخاذ تصمیم، دشواري در اعترافات اشتباهات

  استعدار بیش تر براي منطق و دلیل
 و مطمین وزاویه دارحرکات فراوان محکمه 

  صفات زنانه
  خواهش وظرافت

  عالقمندي به نگهداري موجود
  تمایل به مفاهیم محسوس و جزیی

  تمایل به تماشا و نظر
  توجه به جزئیات وجنبه تفصیلی امور

  رحجان دادن خوشی و لذت بردن از زندگی
  به کاربردن احکام ارزشی و عاطفی

   روحیتحمیل بیش تر در برابر رنج بدنی تا رنج
  توجه به رفع شهوت جنسی همراه با خود آزاري

  ترس بیش از خشم
  تردید درگرفتن تصمیم، سهولت در قبولی اشتباهات

 استعداد بیش تر براي حدس، کشف و درك مستقیم امور 
  حرکات مالیم، ملیح، ظریف و با خمیدگی
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 مجله پیام جامعه شناس آمریکایی در) هارمن سند مارتن(با وریکرد جامعه شناسی  - 2
 که به مناسبت سال بین المللی زن، انتشار یافته است تحت عنوان 67یونسکو در شماره 

 :نویسد  برتري مرد چنین فهرسنی از مشخصات زن و مرد را می-مردگراي

  مردان
 سخت دل و خشن

 خونسرد
  روشنفکر

  منطقی و موشکاف
  منظم و مآل اندیش 

  عمیق
  قوي

  آمر و مستبد
  )گریند دان نمیمر(مستقل و شجاع 

  جسور
  متجاوز و گستاخ

  داراي خوي و خصلت پدرانه
  جدي و جذاب

  ثابت قدم
  زشت

  اعتماد به نفس
  مثبت

 بی مالحظه و عالقمند به آسایش خود
  جوانمرد

  بی تفاوت
  داراي چند زن

  خبره و مجرب در عشق
  بی وفا

  شفیته امور و زندگی عمومی
  شهوت ران بی رحم

  مراشتغال دایمی فکر به یک ا

  زنان
  مهربان و آرام

  احساساتی
  حساس

  روشن بین
  فاقد حس مال اندیشی، گیج و با حرکاتی از روي بی اختیاري
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  سطحی
  شکننده و جنس لطیف

  مطیع و آرام
 )ترسو و ناالن(وابسته و حمایت شده 

  محجوب
  با حزم و احتیاط

  داراي خوي و خصلت مادرانه
  دلربا، فریبا ولی مسخرو مجذوب مرد

  تلوندمدي و م
  زیبا

  بی عزم
  منفی

  از خود گذشته و فداکار
  حسود

  کنجکاو
  داراي یک شوهر

  پاك و عفیف
  وفا دار

  عالقمند به خانه
  متحمل ضرب وجور شوهر

  مبتلی به هستري
هاي رفتاري زنان و مردان اساساً نتیجه  تا چه اندازه تفاوت: با رویکرد زیست شناختی

هاي روانی، اجتماعی و فرهنگی، به عباره  ههاي زیست شناختی جنس هستند تا جنب جنبه
هاي رفتار نتیجه اختالفات زیست شناختی است؟ در این مورد  دیگر، چه اندازه این تفاوت

هاي رفتاري بنیادي میان زنان و  نظریات متفاوت وجود دارد عده اي باور دارد که تفاوت
ز نویسندگان براین باورند برخی ا. شوند مردان وجود دارند که در همه فرهنگ ها ظاهر می

ها توجه شان  براي مثال آن. که یافته زیست شناسی اجتماعی قویاً به این جهت اشاره دارند
کنند که تقریباً در همه فرهنگ ها مردان در شکار و جنگ شرکت  را به این مساله جلب می

 آن است که استدالل این گونه است که مسلماً این موضوع نشان دهنده. کنند نه زنان می
ها  هاي مبتنی بر زیست شناسی در جهت برخاشگري دارند که زنان فاقد آن مردان گرایش

گویند میزان پرخاشگري مردان در  پذیرد و می هستند و عده اي این استدالل را نمی
روند که  در بعضی از فرهنگ انتظار این از زنان می. کند هاي مختلف بسیار فرق می فرهنگ

گویند این که یک خصوصیت کم و  ها می بر عالوه آن. هاي دیگر د تا فرهنگمالیمتر باشن
. دلیل بر این نیست که داراي منشا زیست شناختی است. بیشت عمومیت داشته باشد
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طبع . دهند گروهی از محققان ناچیز بودن تبهکاري زنان را به ویژگی طبع آنان نسبت می
نه براي ارتکاب پاره اي از جرایم نیست و زن مقتضی داشتن آن نیروي کافی بدنی مردا

زنان را فاقد نیروي جرم زاو نموده و از تمایل آنان به ) ضعف نیروي بدنی(همین ویژگی ها 
به این ترتیب منشاي تناسبی بین دو تبهکار را اصوالً باید در . جرایم دیگر کاسته است

دگاه هم مورد انتقاد قرار امروزه این دی. اختالف بیولوژیک این دو جنس جست وجو نمود
گرفته است و هنگامی که سخن از بی تناسی مطلق در میان است انتقاد هم شدت بیشتر 

  . 12یابد، ساتراند و همکاران اش این نظریه رد کرده اند می

  انتقادات ساترلند و همکاراش کرسی، بر توجیه زیست شناسی
 زنان و مردان را توصیه کند این توانست نسبت تبهکاري اگر زیست شناسی به تنهایی می

نسبت باید براي تمام کشورها ثابت بماند زیرا اختالف بیولوژیکی مرد و زن در تمام کشورها 
گوید در تمام  یکسان است و حال آن که بر طبق تحقیقات طرفداران نظریه بیولوژیک می

رتکاب مردان به  مرتبه ا342کشورها متفاوت است مثالً در یک دوز زمان در کشور بلژیک 
 2744جرایم بیش تر از زنان آن کشور بوده و در کشورهاي الجزایز و تونس این نسبت از 

هاي این نسبت را در بین شهرها و روستا از یک  تغییرات و تفاوت. مرتبه هم گذشته بود
توان به تنهایی در پرتو این  هاي جنگ را از طرف دیگر چگونه می طرف و تغییرات در زمآن

  .ضیه زیست شناسان توجیه کردفر
این پدیده تا حدي ناشی از اختالف جنس : گوید کند و می زیلیک در حالی که انتقاد نمی

ها است که از نظر زیست شناسی معلوم است و تا حدودي مرهون موقعیت ممتاز زن 
 که از نظر جامعه شناسی این نکته درست» باشد درجامعه به منظور مبارزه براي زندگی می

  .است
اختالفات ناشی از نظر فزیولوژي در بین این دو جنس تابع تغییرات «: دکتر دوگریف

متناوب بسیار مهم در ادوار زندگی شخصی است فلهذا تفکیک این دو گروه در تبهکاري 
رسد که سیستم عصبی  به نظر می«پرفسورلئوته . »حقیقی چندان از دقت برخوردار نیست

تر آسیب پذیر است و این امر  د از سیستم عصبی دختران بیشپسران در مراحل اولیه رش
  .13»هاي این دو جنس است احتماالً مربوط به هورمون

ساترلند و کرسی اختالف در بین زنان و مردان را ناشی از : توجیه بر پایه جامعه شناسی
وات بین در کشورهاي که مسا: کنند دانند این دو، چنین دفاع می ها می موقعیت اجتماعی آن

زنان و مردان بر قرار شد و زنان استقالل اقتصادي یافتند، مانند کشورهاي اروپایی و 
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. امریکایی شمالی، میزان نرخ جنایی زنان خیلی هم نزدیک به میزان نرخ جنایی مردان است
نویسند که در داخل هر کشور نسبت نرخ جنایی بین این دو جنس بر  این دو محقق می
 درصد 86یابد مثالً در لهستان اختالف میزان نرخ از  ماعی زنان تغییر میحسب موقعیت اجت

 گروه بر حسب سن و قانون احوال شخصیه، مناطق، شهر و روستا و 42 درصد 566به 
یافت و در جاي دیگر که به تدریج زنان به حقوق هم پایه حقوق مردان  مذهب تغییر می

این نتیجه فقط تا موقعی . تقلیل یافته استرسیده بود، اختالف بین جرایم این دو جنس 
تجربه جنگ عوامل جرم . هاي آن پدیده مصوون باشد درست است که از آثار جنگ و پی آمد

توان منبع اختالف  زاي دیگر مثل محیط، فقر، سطح تربیت، اوقات فراعت فاسد کنند، نمی
  .14جرایم زنان و مردان باشد

احتماالً در اثر مراقبت : نویسند سران را چنین میاختالف شدید بین جرایم دختران و پ
کوشند  دختران بیشتر از پسران می. آید تا از پسران تري است که از دختران به عمل می بیش

هاي نخست زندگی به  اند تطبیق دهند از همان سال تا خود را بر مقرراتی که آموزش دیده
لیح و وجیه باشند در حالی که پسران آموزند که باید شریف، نجیب و ظریف و م دختران می

هاي که رفتارش مشابه رفتار  آورند، پسربچه را از همان اوان سرسخت، خشن، دشوار بار می
ریشه این اختالف بدون شک در احتمال خطر آبستنی، . دختران باشد مورد پسند نیست

اي  ادثهفضیحت و بدنامی است براي دختر از نتایج و عواقب شخص و خانوادگی چنین ح
کوشند تا نه فقط از نظر رفتار جنسی دختران خود را تحت مراقبت شدید قرار  خانواده ها می

  .ها نیز بر مقررات اجتماعی منطبق باشد دهند بلکه بطور کلی باید سایر رفتارهاي آن
کند که بر حسب بعضی از کارهاي تحقیقاتی نسبت  این پژوهنده آمریکایی تبار اعالوه می

پاشیده برخاسته  هاي از هم از بین کانون. تر از پسران بزهکار است زهکار خیلی بیشدختران ب
هاي از دختران  کند که دلیل این امر مراقبت بیش از حد خانواده اند و چنین استدالل می

گیري از لغزش دختران را یک مساله مهم و اساسی براي حفظ آبرو و حیثیت  است و پیش
  .کند خانوادگی تلقی می

العاده  براي اختالف رفتار و شرایط اطرافیان اولیه تا این درجه اهمیت فوق«: گوید لئوته می
آمیز باشد علت وجود اختالف در نسبت میزان جرایم زنان و مردان را  قایل شدن شاید مبالغه

بازنگر وضع زندگی زنان و موقعیت اجتماعی آنان جست وجو کرد که امکان کمتري براي 
ترین علت مبانیت  رسد که مستقیم دهد تا مردان و این امر به نظر می به انان میارتکاب جرم 
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باید قبول کرد که توجیهات بیولوژي و جامعه شناسی هر دو » بین جرایم این دو جنس باشد
  .باشد علت موجه این اختالف می

ف جرایم ارقام آماري که در باره اختال«: نویسد زیلیک اسناد جرم شناسی دانشگاه سار می
هاي جرم زنان به مردان  کند معرف اختالف واقعی نسبت زنان و مردان چند کشور ذکر می

اختالف آماري از یک طرف کم و بیش بستگی به شدت وضعف رژیم . شناسد ها نمی آن کشور
در کشورهاي که براي زنان احترام زیادي . کیفري نسبت به زنان در کشورهاي مختلف دارد

شود و زنان در حمایت  تر با مهربانی و ادب رفتار می ها بیش سبت به آنقایل هستند و ن
گیرند مسلماً در اینگونه کشورها زنان کمتر محکومیت کیفري پیدا  مردان و پلیس قرار می

کنند و از طرف دیگر صورت مختلف زندگی اجتماعی زن را در کشورهاي مختلف از نظر  می
   زنان و مردان خیلی زیاد استدالیل اختالف بین جرایم» دور داشت

اختالف در ساختمان وشکل : وجود اختالف جنس از نظر زیست شناسی موثر است) الف
ظاهري بدن و غدد مترشح داخلی و اختالف در شخصیت و خلق و خوي، موثر در بروز 

باشد و به عالوه از نظر جامعه شناسی وضع اجتماعی زنان  جرایم متفاوت و تعداد جرایم می
  .15شود که زنان دست به ارتکاب بعضی از جرایم بزنند یا نزنند نع از آن میما

زن همین قدر که در اجتماع مورد احترام واقع گردید ساعی است که این احترام را براي 
خود حفظ کند و در نتیجه کمتر مرتکب جرم شود و گذشته از آن مبارزه براي تامین 

ر شده است و این زحمت که خود از عوامل موثر در مایحتاج زندگی به عهده مردان واگذا
بروز بسیار از جنایات است از دوش زنان برداشته شده و از ارتکاب بسیاري از جرایم معاف 

تري داشته باشند مسلماً  مانند، در هر جامعه که زنان در غوغاي امور اجتماعی نقش بیش می
در کشورهاي که زنان بیشتر به امور نسبت زنان مجرم در آن جامعه بیشتر است و به عکس 

تر در امور  شوند و به هنگام جنگ که زنان بیش پردازد کمتر مرتکب جرم می خانه داري می
یابد به طور کلی  گیرند به همان نسبت مجرمین شان افزایش می اجتماعی جاي مردان را می

  .16ن دانستتوا اختالف زیادي بین جرایم زنان و مردان را در اثر عوامل زیر می
اي منفعل و گریزان از کار نیز وجود دارند مانند زنانی  در میان زنان، تبهکاران حرفه) الف

دهند و از این راه بدون این که کار کنند و یا امکان کار کردن براي  گري تن می که به روسپی
مین معیشت کنند و از این راه تا مندانه را اختیار می ها فراهم باشند زندگی غیر شرافت آن
مانند و  نماید و به همین قسم تعداد زیادي از زنان بیکاره و بدکاره از مجازات معاف می می

شوند  هاي ولگرد محکوم می حال آن که مردانی که در وضع مشابه قرار دارند به عنوان انسان
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رست یابد و توجیه آماري دقیقاً کارایی د و اینجا است که میزان نرخ جرایم زنان کاهش می
  .17ندارد
اي، به ویژه در ارتکاب جرایمی که مستلزم  هاي حرفه زنان عموماً سهمی در تبهکاري) ب

قدرت بدنی و شهامت و جراات است مثل زدن بانک، زدن گاو صندق، زدن مغازه و یا 
این امر مربوط به طبع غیر عامل یا منفعل . فروشگاه، راه زنی در هنگام شب و غیره را ندارند

هاي بعدي این قسم جرایم  زن است و به همین لحاظ، زن به سوي انجام دادن نقشهبودن 
زیرا زنان مخفی کنند، کمتر گرفتار پنجه قانون . شود هاي مخفی کشیده می یعنی جرم

  .شوند می
اما در این خصوص، به طوري که اشاره . زنان سهم بالنسبه مهم در جرایم مالی دارند) ج

زنان در مواقع عادي کمتر مانند مردان در راه . ت اجتماعی زن بودشد، باید متوجه موقعی
در طی . عوامل زمان و مکان نیز در این امر تاثیر فراوانی دارد. کنند تامین معاش، تالش می

دو جنگ جهانی در مناطقی که زنان جاي مردان را گرفته بودند میزان ارتکاب به جرایم 
به موجب آمارهاي که اکسنر تهیه کرده است ثابت . افته بوداي افزایش ی ها به طور فزاینده آن

 شش برابر افزایش 1918هاي زنان براي جرم سرقت تا سال  شد که ارقام مطلق محکومیت
یافت و نسبت جرایم زنان کبیر بر اثر تعلیل جرایم مردان به علت بسیج و اعزام آنان به 

نسبت مجرمیت زنان در . ده بود در صد مجموع محکومیت ها رسی50هاي جنگ به  جبهه
  22,2 به 1940 درصد بوده ولی در جنگ جهانی دوم در سال 11,2 در آلمان 1932سال 

اي زنان بالنسبه مهم  در اتریش به ویژه در پایتخت این کشور، فعالیت حرفه. در صد رسید
قدر که هر . است و به همین مناسبت حتا در ایام صلح نیز نسبت زنان مجرم خیلی باالست

شود و فعالیت زنان در امور  در این کشور به سوي غرب پیش رویم محافظه کاري بیشتر می
  .18آید یابد در نتیجه نسبت تبهکاري پایین می اي تقلیل می حرفه

 زنانی که مرتکب 1932زنان سهمی ناچیز در اتکاب جرم علیه اشخاص دارند، در سال ) د
کرد و  د کلیه محکومان به این جنحه تجاوز نمی درص4ضرب و جرح شدید شده بودند از 

 در صد کلیه محکومان به این بزه 3نسبت جرایم علیه اخالق که زنان مرتکب شده اند از 
حال آن که زنانی که به عنوان تحریک یا به طور کلی به عنوان معاونت در . کرد تجاوز نمی

حسوب شده اند به عکس در ارتکاب جرم منافی اخالق محکوم شده بودند جز این آمار م
باید به خاطر . اند مورد ارتکاب جنایت مسموم کردن، زنان گویی سبقت را از مردان برده
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کنیم مسموم کردن به قصد کشتن در آمار  داشت وقتی آمار بعضی از کشورها را مطالعه می
  .19کند  درصد تجاوز می60شود و تازه این نسبت اخیرهم  مسمومیت ثبت می

 در سوگند دروغ سهم بزرگی دارند و به ویژه مادران در جهت منافع فرزندان خود زنان) هـ
  .20از سوگند دروغ عموماً رگردان نیستند

ارتکاب بعضی از جرایم اختصاص به جنس اناث دارد مانند سقطه جنین و بچه کشی، ) و
کومیت بی شوهر کشی، با وجود این مردان به عنوان همکار در این گونه جرایم از نظر مح

  .21بهره نیستند
اما نباید . بنابر آنچه گذشت، دریافتیم که زنان از نظر اخالقی بهتر و برتر از مردان نیستند

اختالف سن نیز . کنند انکار کرد که زنان تا حد زیادي از اقدامات ضد اجتماعی پرهیز می
  .باشد یکی از عوامل موثر در اختالف میزان نرخ جرایم می

هاي فیمینستی و دیدگاه اسالمی را در رابطه به  اي از دیدگاه ت مقاله، فشردهدر این قسم 
هاي  با وجود تنوع و تعدد دیدگاه. شود زن و برابري، نا برابري جنسیتی پرداخته می

توان در این رابطه شناسایی کرد که عبارت است از  فیمینیستی فقط هفت رویکرد عام را می
رکسیست، فیمنیسم رادیکال، فیمنیسم سوسیالیست، فیمنیسم لیبرال، فیمنیسم ما

  . فیمنیسم اکزیستانسیالیت، فیمنیسم روانکاوانه و فیمنیسم پست مدرنیست
هاي ولستون کرافت،   این رویکرد تداوم بخش آرا و اند شیه:فمینیسم لیبرال - 1

،  م است طرفداران این رویکرد19 و 18گامان فمینسم در قرن  استوارت میل و دیگر پیش
هاي  هاي طبیعی بین زن و مرد، علت تابعیت زنان از مردان را محدودیت برپایه انکار تفاوت

که از یک سو زنان را از ورود به جهان به اصطالح عمومی . دانند قانونی و آداب و رسومی می
هاي لیبرال  هاي عرصه فمینیست دارند و از سوي دیگر، بار مسوولیت و موفقیت در آن باز می

ساوي حقوق زن و مرد حمایت کرده و طی قرن گذشته، به ویژه در کشورهاي غربی، به از ت
هاي زیادي در این جهت دست یافته اند، فمینیسم لبیرال تمامی انسان ها را عوامل  پیشرفت

گیرد و تاثیر جسم در نیروي تعقل انسان را اگر هم بپذیرد، بخشی  اساساً عقالنی در نظر می
داند  به همین سبب، جنسیت فرد را تعیین کننده حقوق او نمی. شناسد میاز جوهر انسانی ن

هاي لیبرال باورمند اند که  به این ترتیب، فمنیست. داند و زنان را کامالً قادر به تعقل می
سرشت زنانه و مردانه کامالً یکسان است و تنها انسان وجود دارد بدون جنسیت، بر همین 

ها، ایجاد جامعه دو جنسیتی است، اعضاي جامعه دو  منیستاساس، آرمان این گروه از ف
هاي مردانه و زنانه با  جنسیتی ممکن است از نظر جسمی، مذکر یا مونث باشنده اما ویژگی
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هاي  محور مباحثات و مبارزات فمینیست. دهند اختالف اغراق آمیز روان شناختی نشان نمی
ساوي، حقوق مدنی مساوي، دستیابی در خواست دستمزد م: لیبرال عبارت بوده اند از

هاي سیاسی  مساوي به آموزش، بهداشت، رفاه و امکان مشارکت مساوي در جریان
این رویکرد بدون آنکه علل ساختاري نابرابري جنسی را به چالش بکشاند، در . دموکراتیک

 رویکرد این. صدد از میان برداشتن فاصله زنان و مردان از نظر حقوق و پایگاه اجتماعی است
هاي گسترده و جهانی طرفداران آن، به صورت  به لحاظ تقدم تاریخی و نیز به سبب تالش

ترین نتایج عملی  المللی در آمده و بیش چهره شناخته شده فمینسم در سطح عمومی و بین
 .23را براي زنان به ارمغان آورده است

 فمینستی در دوارن جدید، هاي گامان اندیشه ولستون کرافت، از پیش: مري ولستون کرافت
تر به شرایط تاریخی دوران خود، یعنی شرایط بروز سرمایه  در تحلیل نابرابري جنسی بیش

 باعث شد کار 18بنابر نظریه وي پیدایش نظام سرمایه داري در قرن . داري، ناظر بوده است
ن انجام تولیدي در آمدزا که تا آن زمان در محیط خانه و اطراف آن توسط مردان و زنا

فرایند . هاي عمومی انتقال یابد گرفت به بیرون از خانه، یعنی به کارگاه ها و کارخانه می
صنعتی شدن در آغاز بیش ترین، تاثیر خود را بر زنان متاهل طبقه بورژوا گذاشت، این گروه 

 کرد، از زنان در حالی که با مردانی نسبتاً ثروتمند از صاحبان صنایع و تجارتخانه ها ازدواج
بودند، نخستین کسانی بودند که دریافتند درون خانه تنها مانده اند، ضمن آن که کار 

  .ها باقی مانده است کی در دست آن زاي اند تولیدي و درآمد
کند که به جز  ولستون کرافت این زنان ممتاز را باپرندگان محبوس در قفس مقایسه می

به . ین سو به آنسو رفتن، هیچ کار دیگري ندارندتمیز کردن پرهاي خود و با ناز و نخوت از ا
عقیده وي، بانوي طبقه متوسط بودن مستلزم فدا کردن سالمتی، آزادي و فضیلت براي هر 

بنابر این، محدودیت در . تواند فراهم کند اندازه پرستیژ خوشی و قدرتی است که شوهر می
اصلی فرو دستی زنان را در هاي اجتماعی، عامل  خانه و محرومیت از آزادي ها و فرصت

دهد، تا جایی که این امر را حتا در شکل گیري شخصیت  اندیشه ولستون کرافت تشکیل می
شدند که  داند و اعتقاد وي اگر مردان هم محدود به همان قفسی می مردان و زنان ذخیل می

گر فرصت بسط کردند و ا هاي زنانه را کسب می زنان خود را در آن گرفتار یافتند، هما ویژگی
شد، آن ها نیز به صورت افراد احساساتی در  هاي عقالنی از مردان دریغ می قدرت

  .24آمدند می
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به کارل مارکس، به موجب این اعتقاد که رهایی زنان نتیجه : فمینیسم مارکسیست - 1
جانبی ایجاد در نظام سوسیالیسم خواهد بود به وضع زنان در جامعه سرمایه داري توجه 

او ضمن پذیرش نقش مادر همسري براي زنان، کار مزدي زنان و کودکان را . اشتچندانی ند
به عقیده او سرمایه داران از کار زنان و کودکان به . داند تهدیدي براي کارگران مرد می

کردند، از این رو، طرفداران این رویکرد آراي  هاي تولید استفاده می منظور کاهش هزینه
از نظر انگلس، ستم و تبعیض در حق . ه پردازي خود قرار داده اندانگلس را نقطه آغاز نظری

از این رو تنها راه رهایی زنان تبدیل نظام . زنان، ریشه در ایجاد مالکیت خصوصی دارد
سرمایه داري به نظام سوسیالیسم است که در آن وسایل تولید به همگان تعلق دارند و چون 

زنان از سلطه مردان آزاد شده، به برابري . ته نیستهیچ کس از نظر اقتصادي به دیگري وابس
ها مارکیست، فمینسم لبیرال و رادیکال را اشکال نادرست آگاهی  فمینیست. یابند دست می

ها عقیده دارند که زنان به جاي  دانند که زنان خارج از طبقه کارگر خلق کرده اند آن می
دان که این دیدگاه آن را اقدامی انقالبی و تالش در راه از بین بردن امتیازات ظاهري تمام مر

باید همراه با مردان طبقه کارگر در جهت . داند باعث بروز دودستگی بین طبقه کارگر می
منافع مشترك ودراز مدت یعنی بر اندازي نظام سرمایه داري، مبارزه کننده، زیرا زنان وطبقه 

 .25پایان یافتن نظام سرمایه داري استکارگر با هم پیوند طبیعی دارند و آزادي هر دو درگرو 
کوشیده است در باره ) 1980(میشل بارت در کتاب ستم امروز بر زنان : میشل بارت

ارتباط میان ستم بر زنان و استثمار طبقاتی در جامعه سرمایه داري، تحلیلی مارکسیستی 
رد و آنرا وي معتقد است باید طوري که در نظریه مارکسیستی تجدید نظر ک. ارایه دهد

متحول ساخت که مناسبات جنسیتی در مرکز تحلیل آن جاي گیرند به نظر او رمز 
ستمدیدگی زنان، نظام خانواده یا خانواده است مجتمعی که شامل یک ساختار اجتماعی و 

اي بنا تعریف ایدیولوژي خانوادگی،   است خانواده هسته-یک ایدیولوژي معین خانواده گرایی
سازد،   طبیعی را مشخص می گیرد، جهان شمول است و تقسیم کار ن میبطور طبیعی بنیا

تقسیم کاري که مرد را تامین کننده امکانات اقتصادي و زن را تیمار دار و کارگر بی مزد 
  .26سازند خانگی می

 شکل گرفت، 1960جریان سوم به موج دوم فمینسم که در دهه : فمینیسم رادیکال -2
شالوده این دیدگاه جنبشی استقالل براي . متاثیر بوده استبیش تر از فمینسم رادیکال 

هاي رادیکال گذشته از اختالفات ریشه داري که با یکدیگر  فمینیست. رهایی زنان است
دارند، در این جهت مشترکند که تمام جامعه تحت حاکمیت مردان را مورد تهاجم قرار 
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ی را که با پیدایش و تداوم ستم دهند به این معنا که مشروعین هر نوع نظام اجتماع می
این فمینیست ها باور دارند که علت اصلی . برند مردان بر زنان همراه باشد زیر سوال می

نظامی که قدرت، سلطه، سلسله مراتب و . مظلومیت زنان همانا، نظام پدر ساالرانه است
یدگان زنان ها بیولوژي زنان را منشاي ستمد این. باشد رقابت از خصوصیات اصلی آن می

 .27داند اي براي قدرت آزادي بخش زنان می پندارد بلکه بیولوژي زنان را منابع بالقوه نمی
آنچه که باعث ظم و ستم باالي زنان است، همان کنترل مردان بر فرایند تولید مثل و  

باشد که چگونه  ها این موضوع می پرورش فرزندان است مساله مورد توجه این فمینیست
هاي زندگی از جمله روابط شخصی، مانند پروش طفل، خانه  دان در تمام حوزهقدرت مر

داري و ازدواج و در انواع رفتارهاي جنسی، همانند تجاوز، فحشا، مزاحمت جنسی و نزدیک 
 آیا -1اندیشند  هاي رادیکال روي سه موضوع می فمینیست. شود جنسی، اعمال و تقویت می

هاي   آیا تفاوت-2دان ادامه دهند، یا جداي ضروري است؟ توانند به زندگی با مر زنان می
 کدام راهکار سیاسی را باید اتخاذ -3آیند؟  جنسی بطور زیستی یا به طور اجتماعی پدید می

  ؟28کرد، کناره گیري یا دگرگونی
 به تشریح مفهوم پدرساالري 1970هاي جنسی  کیت میلیت در کتاب سیاست: کیت میلت
هاي زیست شناختی  تقاد میلت، ایدیولوژي پدر ساالرانه در مورد تفاوتبه اع. پرداخته است

هاي  انگارد که مردان همواره نقش کند و این امر را مسلم می بین مردان و زنان مبالغه می
این ایدیولوژي از . را بر عهده دارند» زنانه«هاي تابع و  و زنان همواره نقش» مردانه«مسلط و 

دار است، زیرا مردان عموماً از طریق شرط سازي رضایت ظاهري همان توانایی ویژه اي برخور
آنان این کار را از طریق نهادهاي مثل مدارس . کنند زنان تحت ستم خود را تضمین می

دهند؛ نهادهاي که هر یک تابعیت زنان نسبت به  عالی، کلیسا و به ویژه خانواده انجام می
تر بودن نسبت به  نتیجه بسیار از زنان، احساس پستکنند و در  مردان را توجیه و تقویت می

  .29سازند مردان را درونی می
این فمینیسم موج دوم، در واقع نوعی واکنش نسبت به : فمینیسم سوسیالیست

هاي رادیکال از مارکسیسم و سوسیالیسم است و ضمن تاثیر پذیري از  انتقادات فمینیست
  .ن بپرهیزدکوشند از اشتباهات آ دیدگاه رادیکال می

داند یعنی این که مردان در تمام جوامع بر  این دیدگاه مردساالري را نظامی فرا تاریخی می
در عین حال، مرد ساالري در جوامع سرمایه داري شکل خاصی . کنند زنان اعمال قدرت می

از یک سو، . بر طبق این دیدگاه، هم طبقه حاکم و هم مردان بر زنان سلطه دارند. یابد می
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کنند و از سوي دیگر، کارگران مرد از این  داران مرد شرایط کار زنان را تعیین می رمایهس
کنند و از سوي دیگر،  واقعیت که زنان در قبال کار مزدي، نرخ پایین تري دریافت می

کنند و از  تري دریافت می کارگران مرد از این واقعیت که زنان در قبال کار مزدي، نرخ پایین
منافع مادي و غیر مادي فراوانی بدست . دهند مزد خانگی انجام می  کار بیاین که زنان

تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی نیز به تنها به نفع سرمایه داري، بلکه به نفع . آورند می
کنار گذاشتن زنان از حوزه عمومی به نفع مردان و سرمایه داران است گویا . مردان نیز هست

هاي  فمینیست. 30تمزد زنان نیز به نفع مردان و سرمایه داران استاین کار خانگی بدون دس
سوسیالیست ضمن پذیرش اصل ماتریالیسم تاریخی، در کاربرد آن از سه جهت اساسی فراتر 

  .دارند ها گام بر می از مارکسیست
ها تنها تحلیل نابرابري طبقاتی نیست،  موضوع تحلیل این فمینیست: تاکید بر تسلط - 1

 .31هاي اجتماعی را در نظر دارند تري از نابرابري گستردهبلکه پهنه 
هاي سوسیالیست بجاي منحصر کردن شرایط حادي  فمینست: باز تعریف شرایط مادي - 2

هاي تولید کاالهاي بازاري از شرایط گستره   اجتماعی، به ویژه شیوه- هاي اقتصادي به پویایی
جسم انسان، جنسیت و . کند یگویند که زندگی بشري را ایجاد و حفظ م تري سخن می

نقش آن در تولید مثل و پروش فرزندان، خانه داري بدون مزد، وظایف خانگی نامري و تغذیه 
شوند که برخی سود برگیرند و  هاي استثماري باعث می ها، تنظیم عاطفی، درهمه این فعالیت

 .32برخی دیگر زیان
هاي  هی، انگیزش، افکار و تعریفعواملی مانند آگا: ارزیابی دوباره اهمیت ایدیولوژي - 3

اجتماعی از موقعیت دانش، ایدیولوژي و خواست عمل کردن بر وفق مصالح خود یا تسلیم 
شدن به منافع دیگران، بر شخصیت و کنش انسانی و نیز بر ساختارهاي تسلطی که از طریق 

سیالیست هاي سو بدین سان، فمینیست. گذراند یابند، تاثیري عمیق می این کنش تحقق می
کنند که در آن، ساختارهاي اجتماعی کالن  تصویري از سازمان اجتماعی را ترسیم می

اقتصادي، سیاست و ایدیولوژي با فراگردهاي اجتماعی خصوصی، نزدیک وسطح مرز تولید 
مثل انسان، امور خانگی، جنسیت و ذهنیت براي حفظ یک نظام تسلط چند جانبه، کنش 

هاي سوسیال فمینیستی که هم پدر ساالري و هم شیوه تولید  نظریه. 33متقابل بر قرار کنند
: شوند دانند به طور کلی بدو دسته تقسیم می سرمایه داري را عامل سمتدیدگی زنان می

هاي یگانه، بسته به این که پدر ساالري و  هاي نظام هاي دوگانه و نظریه هاي نظام نظریه
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گر بدانیم یا این که آن ها را به یک حوزه و به یک سرمایه داراي را دو حوزه مجزا از یک دی
 .ایم هاي دوگانه یا یگانه قایل شده عامل ارجاع دهیم، به نظام

هاي دوگانه خود کوشیده تا تحلیلی  جولیت میچل در نظریه نظام: جولیت میچل
ري انجام گرایانه از پدر ساال گرایانه از سرمایه داري را با تفسیري غیر ماده مارکسیستی و ماده

وي در کتاب . شود هاي تمن در همین نقطه دوم آشکار می نماید که تفاوت نظریه او با نظریه
انکارانه در تحلیل پدر ساالري ابراز  با اتخاذ رویکردي رو) 1974(روانکاي و فمینیسم در سال 

 تغییرات نتیجه(هاي میان زنان در خانواده، اقتصادي اند  به عقیده میچل برخی از جنبه. کرد
 اجتماعی دارند در نتیجه -؛ برخی دیگر، خصلت زیستی.)بوجود آمده در شیوه تولید هستند

 - ؛ برخی دیگر، خصلت زیستی)تاثیر متقابل زیست شناسی زنانه و محیط اجتماعی اند
؛ در عین )نتیجه تاثیر متقابل زیست شناسی زنانه در محیط اجتماعی اند(اجتماعی دارند 
هاي هستند که جامعه در مورد  نتیجه اندیشه(داراي ماهیت ایدیولوژیک اند حال، بعضی هم 

شیوه تولید هر قدر هم تغییر یابد، این ) چگونگی ارتباط زنان با مردان پذیرفته است
از امتحان در .  اجتماعی و ایدیولوژیک به قوت خود باقی خواهند ماند-هاي زیستی جنبه

مگر انکه . ه گونه اي تحت ستم باقی خواهند ماندصورت تحقق نظام سوسیالیسم زنان ب
  .34داري با شکست پدرساالري توام گردد شکست سرمایه

  )سیمون دوبوار: (فمینیسم اگز یستانسیالیست
ارایه تبیینی اگزیستانسیالیست و از منظري فمینستی در باب موقعیت زنان، نخستین بار 

هاي مرسوم زیست شناختی،   از تبییندوبوار ناخرسند. توسط سیمون دوبوار صورت گرفت
 زنان، با تکیه بر بینش فلسفی اگز  روان شناختی و اقتصادي در باره ستمدیدگی

 فرهنگی ارایه کرد که -هاي ژان پل سارتر، تبیینی زیستی یستانسیالیسم و متاثر از اندیشه
روانکاوان به گفته دوبوار گرچه زیست شناسان . دهد پایه آن را موجودیت زن تشکیل می

ها در مورد علل و دالیل وضعیت موجود زنان، سخنان مهمی براي  و مارکسیست) فرویدي(
کنند که چرا زن، و نه مرد، موجود  گفتن دارند هیچ کدام از آنان به درستی تبیین نمی

کند که  هاي زیستی بین زن و مرد، استدالل می دوبوار با تاکید بر تفاوت. است» دیگر«
ها را  گذارد که جامعه در جهت اهداف خود آن هاي را به نمایش می اقعیتزیست شناس و

هاي تولید مثل  زیست شناس تفاوت اساسی بین زن و مرد را که در نقش. کند تغییر می
 مثل نقش -نماید و واقعیات بیولوژیک و فیزیولوژیک مربوط به زن ریشه دارد، مشخص می

ش ثانویه مرد، ضعف جسمی او در قیاس، با قدرت اولیه او در تولید مثل در قیاس، با نق
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گذارد، اما این  جسمی مرد و نقش غیر فعال او رد قیاس با نقش فعال مرد را در اختیار می
که به این واقعیات به چه میزان ارزش اسناد دهیم، به خود ما به عنوان موجودات اجتماعی، 

است » دیگر«چرا زن موجود زیست شناسی براي پاسخ به این پرسش که . بستگی دارد
توان او را به موجودي در  به تغییر دیگر زن چیزي بیش از بدن اوست و نمی. کند کفایت نمی

دوبوام با تامل در وجود زن، یک . خود تقلیل داد؛ زیرا او همچنین موجودي براي خود است
ار در توضیح دوبو. تعریف کرده است» دیگر«را تشخیص داد که مرد او را به عنوان » خود«

دالیل چنین تعریفی اظهار عقیده کرد که ما به لحض آن که خودمان را موجود فاعل و آزاد 
جنبه » دیگر«آید از ان به بعد ارتباط با  جدید می» دیگر«کنیم، تصور موجود  اعالم می

یک تهدید و یک خطر است، مردان به دالیل بی شمار » دیگر«کند موجود  نمایشی پیدا می
احتماالً زمان و انرژي . شود هاي تولید مثل مربوط می ها از محدودیت لب به آزادي آنکه اغ

الزم را داشته اند تا با استفاده از هوا، باد، آتش و آب به ایجاد وسایل جدید، اختراع و ساختن 
کننده که معناي  در نتیجه، مرد موجودي است متکی به نفس، آزاد و تعیین. آینده بپردازند

اي که معنایش  یعنی شی» دیگر«کند وزن موجودي است   را خودش تعریف میوجودش
بینی زنانه، ترجمانی است از نقشی  ذهنیت، بینش فرهنگی و جهان. شود براي وي تعریف می

که ذهنیت مردانه براي آن قالب ریزي کرده، است و خود زنان نیز آن را در دل پذیرفته و به 
  .35امل از خود بیگانگی زنان استآن تن داده اند و همین امر ع

هاي ساخته مردان، در تداوم سلطه آنان بر زنان تاکید  چنین بر نقش اسطوره دوبوار هم
قانونگذاران، : ها مندرج کرد نمود، تا آن جا که حتا تعالیم ادیان را در زمره این اسطوره

شان دهند موقعیت اند تا ن ها کوشیده کشیشان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان مدت
تر زنان، ریشه در عالم ملکوت دارد و در زمین هم سودمند است، ادیان ابداع شده  پایین

هاي جنسیتی به  جامعه پذیري نقش. سازند توسط مردان این آرزوي سلطه را منعکس می
از نسلی به نسل دیگر نیز مورد ) زن(» دیگر«بر ) مرد(» خود«عنوان عامل تداوم کنترل 

  .36وي قرار گرفته استتاکید 
اند که چرا مردان  هاي روانکاو در صدد حل این معما بوده  فمینست:فمینیسم روانکاوانه

بندند و  در همه جا کوشش بزرگ و خستگی ناپذیري را در جهت ابقاي پدرساالري به کار می
عتقاد آنان به ا. برند چرا از زنان کوشش متقابلی را در جهت مقابله با این نظام به کار نمی

شناخت منافع عملی و حساب شده نظام پدر ساالري، براي تبیین حمایت مردان از این نظام 
هاي مثبت پدرساالري اطمینان ندارند بر عالوه  زیرا مردان همیشه به پیامد. کند کفایت نمی
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ها بسیج نشده است به این دلیل   خاطر منافع شان در برابر آن زنان هم هیچ گاهی به
  .37شوند ها روانکاو براي حل معماي مذکور به عوامل روانی متوسل می یستفمین

گیرد، اما  گرچه زیگموند فروید در زمره صاحب نظران فمینیست قرار نمی: زیگموند فروید
دست کم به لحاظ تاثیري که بر شکل گیري دیدگاه فمینیسم روانکاوانه داشته است، جا 

گیري شخصیت  فروید با تاکید بر تفاوت الگوهاي شکل. مدارد ابتدا به نظریه وي اشاره کنی
هاي جنسی را در وراثت بجوید و قایل به جبر  دختر و پسر، به جاي آن که منشا تفاوت

زیست شناختی گردد، علت آن را روان شناختی دانست و اظهار داشت که مردانگی و زنانگی، 
شوند کودکان به هنگام  سب میهایی روانی اند که طی فرایند رشد روانی جنسی ک ساخت

باوجود این . هاي جنسی متفاوت برخوردارند، اما فاقد هویت جنسی اند تولد گرچه از اندام
  .38کننده در کسب ذهنیت وهویت جنسی است داشتن یا نداشتن آلت رجولیت، عاملی تعیین

پست مدرنیسم، به طور کلی هر مکتب فکري را که :  فمینیسم پست مدرنیست-7
ی درك واقعیت به صورتی یکسان و یکپارچه باشد چه لبیرالیسم باشد و چه مارکیسم یا مدع

گیرد که  این رویکرد مفروض می. داند کننده می ها نادرست و گمراه سوسیالیسم و یا غیر این
عینیت یا حقیقتی غایی وجود ندارد که با کار برد مفاهیم جدیدي از قبیل خرد و شناخت 

ها باور دارند که زن یک مقوله ثابت یا مفروض نیست، بلکه موجودیتی سیال  گیرد، از این می
هویت هر زن از طریق یک رشته عوامل دین، . و بسته به شرایط و عوامل متعدد است

شود که بر یک دیگر تاثیر  قومیت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسیت و تجربه شخصی درك می
 به یک اردوگا ایدیولوژیک واحد، ثمر بخش ها گذارند و هیچ تالشی براي کشاندن آن می

 .39نیست
بنابراین فمینیسم پست مدرنیسم دیدگاهی است که عمدتاً از دریچه معرفت شناسی به 

طرفداران این دیدگاه تحت تاثیر برخی از . مساله زن و نابرابري جنسی پرداخته است
زبان، بیانگر واقعیت نیست، فیلسوفان نسبیت گراه مانند فوکو، الکان و دریدا معتقداند که 

و » طبعیت زنانه«و » مرد«، »زن«لذا مفاهمیی مانند . بخشد بلکه خود به واقعیت معنا می
هاي به لحاظ   زنانه را زاییده فرهنگ و نتیجه گفتمان-نیز تقسیمات رایجی مثل مردانه

 زبان سالح کنند، دانند که در جهت تولید و بازتولید روابط قدرت عمل می تاریخی خاص می
شود که مردساالري را بر تمام قلمرو  نیرومندي براي کاستن از تاثیر قدرت زنان تلقی می

  .40فرهنگ و ادبیات حاکم کرده است
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هایی که   دقت در محتواي بسیاري از نزاع:برابري و نا برابري جنسی از دیدگاه اسالم
ا استناد به مفاهیمی هم چون به مسایلی اجتماعی، اقتصادي سیاسی و غیره مربوط بوده و ب

ها بیش از آن که  گیرد، نشانگر آن است که منشاي این نزاع عدالت و برابري صورت می
هاي شخصی یا فرهنگی متفاوت است که به تعبیرهاي مختلف از  واقعیات موجود باشد، ارزش

اثر از تفسیر به همین قسم، نزاع برابري و نابرابري جنسی تا حد زیاد مت. انجامد واقعیات می
هاي  بسیاري از دیدگاه. شود هاي ارزشی متعارضی است که از این موضوع ارایه می

اي از نابرابري و تبعیض  فمینیستی با هر گونه تفاوت اجتماعی بین زن و مرد به عنوان جلوه
تر  هاي کلی ورزند که این امر به نوبه خود، ریشه در برخی باورها و ارزش جنسی مخالفت می

هاي  در مقابل، چنان چه باورها و ارزش. هاي دینی دارد روي گردانی از باورها و ارزشو و
اسالمی را معرض بگیریم، رویکرد کامالً مغایري نسبت به مساله تفاوت ها و تمایزات 
جنسیتی را که فاقد هرگونه بار ارزشی اند پذیرفته است اما این پذیرش، به مواردي اختصاص 

مثالً اگر در بخش ارث، .  اجتماعی درگرو تمایز جنسیتی بوده استدارد که حفظ مصالح
سهم مذکر دو برابر سهم مونث مقرر گردیده، هیچ مسلمان آگاهی، آن را نشان فضلیت و 

آورد، بلکه این تمایز را صرفاً به لحاظ نقش اقتصادي ویژه مرد  برتري مرد بر زن به شمار نمی
 که فراتر از -هاي انسانی می که سخن از فضایل و ارزشاما هنگا. داند در نظام اسالمی می

کند و هیچ امتیازي  آید چیزي جز اصل برابري حکومت نمی  به میان می-جنسیت افرادند
گواه بر این مدعا تعبیر . شود براي هیچ فردي یا گروهی یا جنسی جز به تقوا مشاهده نمی

سلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و همانا مردان م: فرماید نورانی قرآن کریم است که می
با توجه به این مقدمه ... زنان با ایمان، مردان فرمانبردار خداوند و زنان فرمانبردار خداوندو

اي گذرا و کوتاه براي جهان  دنیا مقدمه«کوتاه باورهاي یک فرد مسلمان، از جمله این 
و گرنه هیچ منبع برتري براي تمایزاتی فقط به خاطر حکمت خداوند » همیشگی آخرت است

بر این اساس زن و مرد مسلمان کمال تعالی خود را نه در بریدن از . زن و مرد نیست
هاي اجتماعی، بلکه در کسب  ها و محدودیت پیوندهاي طبیعت و آزادي از مسوولیت

آنان برابري و حتا سبقت جستن و تفوق طلبیدن بر . کند خشنودي خداوند جست وجو می
معیار برتري در اسالم صرفا . جویند  را نه در پایگاه اجتماعی بلکه در بارگاه الهی مییکدیگر

  .41تقوا و پرهیزگاري است
این معیار بر مرد و زن به طور یک سان منطبق است، بر این مبنا تمایزات است جنسیتی 

  .مورد تایید اسالم، هیچ گاه زن و مرد مسلمان را دچار ناخرسندي نخواهند ساخت
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دهد که در مورد این  تحقیقات روي زنان تبهکار و زندان نشان می:  کمپل و کارلن:خالصه
  .فرض که خشونت منحصراً از خصوصیات مرد نیست

ها و اعالم  گر تعداد مرافعات کیفري اعم از شکایت آماري که نمایان: تبهکاري ظاهري -
 .باشد هاي قضایی می هاي پلیس و سایر ارگان جرایم به حوزه

هاي قطعی است و نمودار تعداد اشخاص  آمارهاي جناي محکومیت: بهکاري قانونیت -
 .است که در زمان و مکان مفروض محکومیت جزایی موثر پیدا کرده اند

عدم تناسب بین این دو نوع تبهکاري بنابر تحقیقات در تمام ادوار تایید شده است و  -
 زنان و مردان با وجود اختالف یکسان دهد که نرخ تبهکاري بین آمار تمام کشورها نشان می

 .نیست
ها به طرف  عوامل که در تبهکاري نقش اساسی دارند عبارت است از سن که هر چه سن -

یابد، مکان به این معنا که میزان و نسبت تبهکاري  باال روند، میزان نرخ تبهکاري کاهش می
دانه و زنانه عامل دیگر از بین زنان و مردان از کشور به کشور دیگر متفاوت است، صفات مر

 .شود تر مرتکب جرم می تبهکاري است که عموماً بر اساس صفات ذکر شده مردان بیش
ها  توان گفت که این ها و نظریات متفاوت و مشابه که دارند می ها بادیدگا انواع فمینیست -

با . دارندبناً این تفاوت هم تاثیر بر نرخ جرایم . هاي بین جنس مرد و جنس زن اند تفاوت
هاي جسمی زیادي دارند و بازهم در اکثر موارد در ارتکاب  وجود این که زنان و مردان تفاوت

شود زنان نقش  کنند و در بعضی موارد که جرایم خاص نامیده می جرایم یکسان عمل می
تر دارند مثالً در سقطه جنین که در تمام کشورها یک نوع جرم زنانه پنداشته  فعال و بیش

اي  تواند در این مساله نقش داشته باشند و یا بعض از جرایم ویژه ود ولی مردان هم میش می
 .هاي جسمی و شجاعت بستگی دارد تر به توانایی مردان است به خاطر این که بیش

  پی نوشت ها
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  وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان از 

 محبس والیت قندهار دیدن نمود
  
  
  
  
  

 
تن از زندانیان ) 32(جناب سارنپوه حبیب اهللا غالب درین سفر نخست به رهایی 

 از محبس مذکور پرداخته سپس با تک تک زندانیان به 34مطابق فرمان شماره 
کالت شانرا استماع نموده و جهت بهبود وضع صورت علیحده مالقات نموده و مش

  : محبس و محبوسین در این والیت به مسوولین هدایت آتی را صادر کردند
بخش صنایع در محبس بسیار کلیدي و مهم و براي امنیت محبس هم مهم است 

ضعیت  برد و از طرف دیگر براي و چرا که زمینه اغتشاشات و اعتصابات را از بین می
بوسین و تقویه بنیه مالی دولت هم مهم است، بناء در این راستا باید اقتصادي مح
  . تر صورت گیرد و توسعه یابد تالش بیش

جهت تحکیم حاکمیت قانون باید به امنیت قضات، سارنواالن و سایر مامورین 
عدلی و قضایی توجه بیشتر صورت گیرد و از لحاظ کمی هم در تعداد شان افزایش 

  . به عمل آید



  
  
  
  
  
  

  دوازده زندانی از حبس رها گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به اساس فرمان ریاست جمهوري اسالمی افغانستان، کمیسیون رهایی 
ین  ابه ادامه کارکردهاي قبلی خود در. ا .ا .زندانیان به ریاست وزیر عدلیه ج

) 17( تن زندانی را که توسط ریاست 12، 1/6/1389زمینه روز دوشنبه مورخ 
لی گرفتار گردیده بودند، از بند آزاد نمودند، نا گفته نماند که شش تن امنیت م

هاي محاکم  این زندانیان اکمال حبس و شش تن دیگر شان به اساس فیصله
  . برائت حاصل نموده بودند



  
  
  
  
  
  

 دهی پنج عراده موتر زرهی به وزارت عدلیهتسلیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ایاالت متحده امریکا به وزارت  موتر زرهی کمک عراده 5دهی اي پیرامون تسلیم جلسه
  . در تاالر این وزارت برگزار گردید30/6/1389عدلیه به روز سه شنبه 

در این محفل آقاي حبیب اهللا غالب، وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان، آقاي هنس 
ن مسلکی ی معیآهنگی حاکمیت قانون و تنفیذ قانون ایاالت متحده امریکا،کلیم، رییس هم

  . وزارت عدلیه، روساي این وزارت و جمعی از مهمانان و ژورنالستان حضور داشتند
هاي ایاالت متحده امریکا به وزارت  ابتدا وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان از کمک

هاي قبلی ایاالت  به ادامه کمک: عدلیه و در راه تحکیم حاکمیت قانون تشکري نموده، گفتند
 امریکا در راه تحکیم حاکمیت قانون، تامین امنیت عامه و رفاه مردم افغانستان، این متحده
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 عراده موتر زرهی را به وزارت عدلیه کمک نموده است، که این 5بار ایاالت متحده امریکا 
 بین وزارت عدلیه و سفارت ایاالت متحده 2006اي که در سال  ها به اساس توافقنامه کمک

  .  تعدیل یافت، صورت گرفته است2008رسیده بود و در سال امریکا به امضا 
هاي پولیس عدلی، پولیس جنایی و مبارزه  ایاالت متحده امریکا به پیروي حمایت از برنامه

علیه مواد مخدر این تصمیم را اتخاذ نموده است، عالوه از این که در راستاي تامین امنیت 
کنند، در   عمار و بازسازي آن، مردم ما را کمک میهمگانی به مردم افغانستان و در راستاي ا

راه تامین امنیت فردي مامورین عالی رتبه و کسانی که در این راستا همراي شان همکاري 
  . گردد، کمک وهمکاري نمایند دارند، که البته منافع آن به خود افغانستان برمی

ه موتر زرهی را به خاطر  عراد5ي مذکور تحت شرایط خاصی،  به همین اساس و توافقنامه
هاي افغانستان  خانه هاي عالی وزارت و اداره محابس و توقیف استفاده در امور رسمی ارگان

  .  اهدا کردند
کنم و امیدوارم در موضوعاتی که   شان تشکري می هاي یک بار دیگر از کمک و همکاري

و چه در ساحه اصالح شود، چه در ساحه محابس و تحکیم قانون  مربوط به وزارت عدلیه می
  . گیرد، با ما همکاري و همیاري نمایند قوانین که به حیات اجتماعی مردم افغانستان تعلق می

آهنگی حاکمیت قانون و تنفیذ قانون ایاالت متحده در اخیر آقاي هنس، کلیم، رییس هم
به پایان ها به وزارت عدلیه  دهی این موتر امریکا، وعده همکاري نموده و محفل با تسلیم

  .رسید



  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي دایمی قوانین شوراي وزیران، طرح قانون اداره  کمیته
  تفتیش را با در نظر داشت تعدیالت الزم تصویب نمود

  
  
  
  
  
  

 به 30/6/1389جلسه کمیته دایمی قوانین شوراي وزیران، روز سه شنبه 
 آن ریاست مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوري، و رییس

  . کمیته، در قصر گلخانه برگزار شد
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوري به آژانس باختر خبر داد، در این جلسه بر 

  . بنیاد آژندا، طرح قانون اداره تفتیش دولتی مورد بحث همه جانبه قرار گرفت
طرح قانون اداره تفتیش از سوي آقاي حبیب اهللا غالب، وزیر عدلیه، به جلسه 

اي از  طرح مذکور با دقت، مورد غور و بررسی قرار گرفته و در پاره. ارایه گردید
  . موارد، ایزادات و تعدیالت الزم در آن به عمل آمد

جلسه، طرح قانون اداره تفتیش را با در نظر داشت تعدیالت الزمی تصویب 
نموده فیصله نمود تا طرح مذکور غرض طی مراحل به شوراي وزیران جمهوري 

  . نستان محول گردداسالمی افغا
  



  
  
  
  
  
  

  
اي خدمات بهتر فارغان  ید طرح یازده فقرهیتا

موسسات تحصیلی و کورس هاي آموزشی نظامی 
  ساتنمنان و سربازان 

  
  
  
  
  

 تحت ریاست 29/6/1389جلسه نوبتی شوراي وزیران روز دو شنبه مورخ 
یاست حامد کرزي رئیس جمهوري اسالمی افغانستان، در قصر گلخانه ارگ ر

  . جمهوري برگزار گردید
به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و داراالنشاي شوراي وزیران به 
آژانس باختر، در ادامه جلسه، آقاي سارنپوه حبیب اهللا غالب، وزیر عدلیه 

اي خدمات بهتر فارغان موسسات  جمهوري اسالمی افغانستان طرح یازده فقره
ظامی ساتنمنان و سربازان را به جلسه مطرح هاي آموزشی ن تحصیلی و کورس

رج کشور مکلف هاي آموزشی در داخل و خا طبق این طرح، فارغین کورس. نمود
اقل ده سال طور باالفعل در صفوف پولیس ملی و امنیت ملی اند، حسب احوال، حد

خدمت نموده که مطابق نورم تثبیت شده در معاشات آن ها افزایش به عمل 
  . رح مورد تایید شوراي وزیران قرار گرفتآید، این ط می

به همین ترتیب شوراي وزیران، وزراي امور خارجه، معارف و تحصیالت عالی 
را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف نمود تا طرزالعمل تداوم کار استفاده 

هاي تحصیلی در داخل و خارج کشور را براي کارمندان ملکی گان از بورس کننده
 . تیب و به شوراي وزیران ارایه نمایندطی مدت یکماه تر


