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  چكيده 

و همچين نقش . پردازد  مياين مقاله به بررسي قاعده اصولي و فقهي الضرر در قانون مدني افغانستان
اين نوشته در عين بررسي . قاعده الضرر را در دايره زندگي جامعه افغانستاني به بحث خواهد گرفت

ها محدوده تيوريك قاعده مذكور را  قاعده الضرر و الضرار در قانون مدني و ساحت زندگي افغانستاني
  . نيز تبيين خواهد كرد

 رار، قاعده و قاعده فقهيهقاعده الضرر و الض :كليد واژگان

  انگيزه انتخاب موضوع

شايد اين سوال جالب به نظر برسد كه چرا قاعده الضرر را براي پژوهش برگزيدم؟ پاسخ اين سوال مبتني است 
يعني هر صبح كه چشم از خواب . هاي خاكي در زندگي ما آدم» الضرر«به حضور سنگين و همه جانبه قاعده 

ست ا گستردگي اين مفهوم براي من نوعي تا آنجا. كنيم ايم با ضرر دست و پنجه نرم ميبكشاييم تا شب هنگام د
مثال در سفرها اگر سرما . مسايل عبادي و غير عبادي را تحث تاثير قرار داده استاين قاعده ابعاد گسترده  كه

شود و يا وضو با آب يخ  بخوريم و امكانات دسترسي به آب گرم هم نباشد، اگر وضو بگيريم مريضي ما بحراني مي
اينجا چه كنيم؟ و وظيفه ما : شود ي ما ضرر دارد، همين جاست كه براي ما اين سوال پيدا مياها بر زده رودخانه
  چيست؟

  پيشينه قاعده الضرر و كاربرد آن
ويژه اين به . قاعده الضرر از آنجا كه ارتباط سيال و جاري با زندگي مردم دارد، همواره همزاد انسان بوده است

طبق اين . قاعده به عنوان دايم شكل و فرم زندگي انسان، انسان مسلمان را به سمت و سوي درست سوق داده است
ها و معارف ديني جايگاه ژرف و  اين قاعده در متن آموزه. ها نيست قاعده هيچ ضرر و ضراري در زندگي انسان

  .گردد به صدر اسالم بر ميتوان گفت كه پيشينه اين قاعده  اي دارد پس مي شايسته

  تعريف قاعده
: در تعريف قاعده گفته شده است. كند قاعده چيست؟ اين نخستين سوالي است كه در ذهن هر آدمي خطور مي

ي است كه بر جزئيات تطبيق ت به اين معنا كه قاعده كلي1».فاالقاعده هي حكم اغلبي ينطبق علي معظم جزئياته«
  .كند  است كه بر هر عمل ضرري صدق مياي ي كه حكم كلمانند قاعده الضرر. بديا مي

  تعريف قاعده فقهيه

كند، چيستي قاعده فقهيه است،   ذهن خواننده را مشغول ميرباز هم نخستين سوالي كه در بحث قاعده الضر
اصول «: از جمله گفته شده است. هاي زيادي شده است اين كه قاعده فقهيه چيست؟ براي قاعده فقهيه تعريف

 2».ها فقهيه كليه في نصوص موجزت دستوريه، تتضمن احكاماً تشريعيه عامه في الحوادث التي تدخل تحت موضوع
لكن نه به طريق واسطه . گيرد هايي هستند كه در طريق استفاده احكام قرار مي قواعد فقهي قاعده«يا آمده است كه 

هاي بسيار كلي   قاعده فقهيه را فرمول3».افرادشبلكه به طريق انطباق و تطبيق مانند انطباق كلي طبيعي بر 
 يا قواعد 4.گيرند شوند و مبناي قوانين مختلف و متعدد قرار مي اند كه منشاي استباط قوانين محدودتري مي دانسته

هاي كلي فقهي هستند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آنها  فقهيه نهادها و بنياد
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به طور مثال هرگاه چاه . ي است و عام مانند قاعده الضررخي گفته است قاعده فقهي احكام كل بر5 .كند  مياستفاده
 در نهايت قاعده 6.منزل كسي به ديگري خسارت وارد سازد، مالك چاه بايد از عهده جبران خسارت وارد، برايد

  .گيرد  و فقها و قضات قرار ميفقهي، مساله كاربردي و مفيدي است كه همواره مورد تمسك حقوقدانان

  دايره و گستره قاعده فقهي
در . كند ها حكايت مي هاي ذهني انسان ست؟ سوال بعدي است كه از تشويش ادايره شمول قاعده فقهي تا كجا

قواعد فقهي مشتمل بر دو امر است كه عبارتند از اثبات حكم شرعي فرعي «: توان گفت كه جواب اين سوال مي
  7.»ضع عام يا نفي آن و نيز شيوع آن در جميع ابواب فقه يا ابواب مسايل مختلف فقهي مانند قضاتكليفي يا و

  معناي لغوي ضرر
. كنند هايي هستند كه كليد فهم مبحث را با خود حمل مي به طور مشخص ضرر چيست و چه معنا دارد؟ سوال
 است كه مستند اي يقاعده الضرر نهاد كل شده است كه به عبارت ديگر از آنجا كه در تعريف اين قاعده گفته

 آيا ضرر به چه معنا است؟ علماي اهل لغت، واژه 8.گيرد بسياري از مسايل فقهي در باب معامالت و عبادات قرار مي
، سؤ حال )صحاح اللغه( خالف هاي ونه گفته شده است كه ضرر به معنابه طور نم: اند ضرر را چنين معنا كرده

.  است9با اين توضيح كه ضرر به معناي نقص. آمده است) نهايه ابن اثير و مجمع البحرين(ق ، نقص در ح)قاموس(
در . با اين تعريف، ضرر نقطه مقابل نفع است» انه خالف النفع«: صحاح اللغه اين كلمه را چنين معنا كرده است

ل مكروه به ديگري و نقص مجمع البحرين ضرر عبارت است از نقص در حق، و در مصباح، ضرر عبارت است از فع
سؤ حال يا در نفس به خاطر قلت علم و فضل يا در بدن بدون جرح و نقص : راغب در مفردات گفته است. در اعيان

ه معناي مجازات به خاطر ضرري 10و يا در حال به خاطر كمبود مال و سؤ جا،  بعضي از علما و نويسندگان ضرر را ب
همچنين گفته شده است كه معناي ديگر آن ضرر زدن دو نفر . گرفته استكه از سوي شخص بر ديگري وارد شود 

كند بر صدور ضرب از فاعل يا به  ضرار داللت مي«:  اما در مورد معناي ضرار گفته شده است كه11.به يكديگر است
 به اين معنا كه 12».نحو استمرار و يا تكرار يا به نحو قصد يا تعمد فالضرر يعني اليصدر منكم الضرر متقصدين اليه

از لحاظ منطقي بين ضرر و ضرار رابطه عموم و . پس بين ضرر و ضرار فرق است. ضرار به كننده كار اشاره دارد
ر اعمال طرفيني داللت مي. خصوص من وجه برقرار است كند در حالي كه ضرر يك طرفي  يعني ضرار از باب فعال ب

   13.دشو است يعني يك طرف ضررش به طرف ديگر وارد مي

  معاني حديث ضرر

برخي از . تري از سوژه داشته باشيم فهم معناي حديث ضرر چيست؟ به ما كمك خواهد كرد تا تصوير درست
احدها ان يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قول : ان حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان: فقها گفته است

  14تعالي الرفث و ال فسوق و ال جدال في الحج،

  بيين جايگاه حقوقي ضررت

  ها ديدگاه
در . اند در اين كه قاعده الضرر چه نقشي در دايره عملكرد و يا اعمال مكلف دارد، علماي بسيار ابراز نظر كرده

دارد يا موضوع را؟ يعني نقش اجرايي  اول، آيا قاعده الضرر حكم را بر مي: گيرد بدو امر بحث در دو محور قرار مي
فالتحقيق ان المراد «: ونه دوار زندگي مردم چيست؟ مرحوم شيخ مرتضي انصاري گفته استاين قاعده در گرد

باالضرورت خصوص الدينوي و قد رفع الشارع الحكم في موارده امتناناً فتكون القاعده حاكمه علي جميع العمومات 
تلزم ضرر باشد يا از جهت  بدين معنا كه هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مس15».المثبته للتكليف

مثال در مورد كسي كه آب . شود اجراي آن ضرري براي مردم حاصل شود طبق قاعده الضرر آن حكم برداشته مي
يا مثال در معامله غبنيه يعني . شود برايش ضرر داشته باشد وجوب وضو به موجب قاعده الضرر برداشته مي

در اينجا . د اگر بيع الزم باشد حكم لزوم باعث ضرر بر مغبون استگردن اي كه احد از متعاملين مغبون مي معامله
در حالي كه معامله به . شود طبق قاعده الضرر حكم لزوم به منظور جلوگيري از ورود خسارت به مغبون برداشته مي

  16 .قوت خود باقي است ولي شخص مغبون خيار فسخ خواهد داشت
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معتقد است كه اگر ) آخوند خراساني(م شيخ محمد كاظم هروي اما در مقابل نظر مرحوم شيخ انصاري مرحو
ه لسان نفي موضوع . شود بيع باعث ضررگردد حكمش كه وجوب است برداشته مي بدين معنا كه در كالم پيامبر ب

بنابراين در نظريه مرحوم صاحب كفايه آنچه كه برداشته شده متعلق حكم به عبارت ديگر . نفي حكم شده است
 با اين توضيح كه مراد از نفي ضرر در 17.شود ولي در نظريه شيخ انصاري حكم برداشته مي. استخود موضوع 

و وضعي است يعني احكامي كه از قبل آنها ضرر حاصل . حديث الضرر و الضرار نفي مشروعيت در احكام تكليفي 
  18.شود مشروع نيست

  اهميت قاعده الضرر در زندگي و موارد كاربرد آن
هاي مسايل عبادي و اقتصادي است و اهميت آن به حدي است كه بسياري از فقها از   يكي از بنيانقاعده الضرر

ان الضرر المترتب علي المعامله «يعني 19.دير باز در تاليفات و تقريراتش رساله مستقلي را به آن اختصاص داده است
 الغبنيه و المدلس فيها و تارتاً ينشاء من امر ينشاء تارتاً من بعض اركانها او الشروط المأخوزت فيها كاالمعامالت

 بدين معنا كه ضرر مترتب بر دو قسم 20».خارج كما ازا باع داره لشرير يوذي الجار اللصيق، العابرين في الطريق
هريك از اين موارد از جزو موضوعاتي است كه همواره در . يا مانند معامالت غبني است و يا مانند پياده روي. است
حاال اين . كند كه در زندگي ضرر و ضراري نيست لذا قاعده الضرر حكم مي. ي اجتماعي دامنگير افراد استزندگ

مبناي مرحوم شيخ محمد كاظم خراساني   .عدم ضرار و ضرر يا بر مبناي مرحوم شيخ انصاري است و يا بر 

  داليل و مستندات قاعده الضرر
آيا اين : پرسيم شايد هريك ما از خود مي. ادي ديگر استمستندات و داليل قاعده الضرر چيست؟ سوال بني

ه  توان گفت كه علما سه دليل براي قاعده الضرر  هاي استداللي دارد يا خير؟ در جواب اين سوال مي قاعده پشتوان
 .اند كه عبارتند از دليل عقلي، دليل كتابي و دليل روايي برشمرده

   دليل كتابي-اول
آيا از كجا معلوم است كه اين كلمه و . مه ضرر و مشتقات آن را استعمال كرده استدر قرآن آياتي است كه كل

مشتقات آن مبين قاعده الضرر است؟ از كجا معلوم است كه از كلمه الضرر و مشتقات آن قاعده الضرر به دست 
اند كه از باب  توان گفت كه كلمه الضرر و مشتقات آن احكامي را ارايه كرده آيد؟ در جواب اين تشويش مي مي

 روي اين مبنا قرآن 21.كند تعليق حكم به وصف حاوي معناي عام است و الضرر را به صورت يك قاعده تثبيت مي
به عنوان يكي از منابع حقوقي مسلمانان است، حكم اعمال و افعال ضرري را تبيين كرده و به موارد زير دسته 

  : شود بندي مي

  طالق
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال «: با موضوع طالق در قرآن كريم آمده استاز جمله موارد كاربرد ضرر 

تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا و اليوم االخر ذلكم 
و رسيدند به سرآمدشان پس باز و هنگامي كه طالق داديد زنان را (» .ازكي لكم و اطهروا اهللا يعلم و انتم ال تعلمون

اندرز بداده  ش اگر تراضي كنند في مابين خويش به خوبي بدينينداريد آنان را از آن كه همسر شوند با شوهران خو
داند و  تر و خدا مي تر است براي شما و پاكيزه شود آن كس از شما كه ايمان دارد به خدا و روز بازپسين اين پاك

  22).دانيد شما نمي

  بيع
و اشهدوا اذا تبايعتم و ال يضار كاتب و ال شهدوا ان ... «: فرمايد قرآن مي. يكي از موارد قاعده الضرر بيع است

و گواه گيريد گاهي كه دادو ستد كنيد و آزار (» .تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا اهللا و يعلمكم اهللا و اهللا بكل شيئ عليم
آموزدتان خدا و خدا   همانا آن نافرماني است از شما و بترسيد خدا را و مياي و نه گواهي و اگر بكنيد نشود نويسنده

و اشهدوا اذا تبايعتم و ال يضار كاتب و ال شهيد و ان ... « و در جاي ديگر بيان كرده است كه 23)است به هر چيز دانا
كنيد  واه گيريد گاهي كه دادو ستد ميو گ(... » .تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا اهللا و يعلمكم اهللا و اهللا بكل شيئ عليم

آموزد خدا   است از شما و بترسيد خدا را و مياي يهي و اگر بكنيد همانا آن نافرماناي و نه گوا و آزار نشود نويسنده
  24).و خداست به هر چيز دانا
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  كودك
و ال تضار والدت ... «: فرمايد قرآن مي. شود، در مورد كودك است از آنجاهايي كه الضرر در قرآن استخراج مي

بولدها و ال مولودله بولده و علي الوارث مثل ذلك فان اراد فصاال عن تراض منهما و تشاور فال جناح عليهما و ان 
به فرزندش و بر ) پدر(له ر نشود مادر به كودكش و نه مولودآزا(» ...اردتم ان تسترضعوا اوالدكم فال جناح عليكم

خواستند از شير باز گرفتن را با تراضي و مشاورت هر دو باكي با آن نيست اگر براي وارث است مانند اين، پس اگر 
شود كه كلمه ضرر داللت   از آيات فوق اين طور استفاده مي25...)كودكان خود شير ده خواستيد باكي بر شما نيست

  26 .صدكند بر ضرر صادر از فاعل از روي عمد و ق كند به نفس نقص و كلمه ضرار داللت مي مي

  ارث
و ان كان رجل يورث «: فرمايد كه در اين باره قرآن مي. ديگر از موارد كاربرد قاعده الضرر در مورد ارث است

كلكه اوامرآت و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد و 
و اگر مردي باشد كه ارث برده شود به كالله (» .هللا عليم حليمصيته يوصي بها او دين غير مضار وصيه من اهللا وا

يا زني باشد كه وي را برادر يا خواهري باشد پس براي هر كدام است شش يك و اگر باشند ) برادران و خواهران(
از بيشتر از اين پس آنانند شريكاني در ثلث پس از وصيتي كه كرده شود و يا وامي تا زيان آورنده دستوري است 

  27)خدا، خدا است داناي بردبار

  ضرر در عبادات
يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوت «: در اين باره قرآن گفته است. قاعده الضرر در عبادات نيز جاري است

فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين و ان كنتم جنباً فاطهروا و ان كنتم 
والظاهر انه ال اطالق في اآليه يقتضي صحت «:  تحليل آيت اهللا سيستاني بر اين آيه28»...مرضي او علي سفر او جاء 

  29.»الوضوء و الغسل في حالت الضرر بل الظاهر منها بطالنهما في هذه الحاله

   دليل روايي-دوم

  قاعده الضرر در فقه اهل سنت
از جمله منابعي كه اين قاعده . اند عده الضرر به نحو مبسوطي پرداختهاهل سنت و جماعت در منابع متعدد به قا

مسند، االمام : كنيم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و در اينجا فقط به طور مختصر و گذرا به آن شاره مي
اجه، ، المسند، سنن الدارمي، عبداهللا الرحمان دارمي، سنن ابن م37، ص 5 جزء 313، ص1احمد بن حنبل، ج

، 2بن يزيد ابن ماجه، سنن ابي داوود، سنن الدار قطني، السنن اكبري، سنن النسايي، الموطا، مالك، ج امحمد
، 542، ص5 همچنين در آثار فقهي مهم اهل سنت از قبيل المغني، ج69، ص 6 و سنن، البيهقي، ج745ص

آيت اهللا سيستاني در اين . ه شده است به تفصيل پرداخت30المجموع في شرح المهذب، بدايع الصنايع و المبسوط
   31.»فان العامه قد رووا هذ الحديث عن جماعت من الصحابه«: گويد زمينه مي

  )شيعه(قاعده الضرر از نظر اماميه 
هذه القاعده و ان كان قد يستقل «: در خصوص مبناي قاعده الضرر مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني گفته است

ض صورها اال ان االصل فيها عند القوم هو الحديث النبوي المشهور بين محدثين الشيعه بحكمها العقل القاطع في بع
 بحسب ظاهر، وصل الينا من الروايات في )ص( الضرر و ال ضرار و قد روي في طريقنا صدوره عنه )ص(و السنه من قول 

 والثالت، في روايت -3  والثاني، في خبر الشفعه،-2 احدها؛ تضمن قضيت سمرت بن جندب، -1: ثالثه مواضع
اي   به عقيده مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني قاعده الضرر اگرچه يك قاعده32».اليمنع فضل الماء ليمنع فضل الكالء«

است كه براساس مستقالت عقلي يك قاعده عقلي است به عالوه مبناي روايي نيز دارد كه روايات در سه كتگوري 
  سمره جندب، خبر شفعه و روايت ؟گيرد كه عبارتند از قضيه  قرار مي

حتي ادعي بعض العامه ان الفقه يدور علي خمست احاديث احدها حديث الضرر «: فرمايد آيت اهللا سيستاني مي
ها حديث   يعني به نظر اهل سنت و جماعت فقه داير مدار پنج حديث است كه يكي از آن حديث33.»و الضرار

قد بالغ بعض العامه حتا قال ان الفقه يدور علي «يز آمده است كه در متون اهل سنت و جماعت ن. الضرر است
  34.»خمسه احاديث احدها حديث ال ضرر و ال ضرار
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   دليل عقلي-سوم
» مستقالت عقليه«در واقع بايد گفت كه مدلول اين قاعده جز . ترين دليل براي نفي ضرر و ضرار عقل است مهم

 قاعده الضرر در پرتو عقل به اين معنا 35 .رسد ع خود عقل به آنها مياست كه عبارتند از اموري كه بدون حكم شر
به اين معنا كه عقل . خواهد هيچ ضرر و ضراري به ديگران رسانده نشود كند و مي است كه ضرر و ضرار را نفي مي

ران خسارت اگر چنانچه ضرر و يا ضراري وارد گرديد، جب. كند براين كه ضرر و ضرار به كسي وارد نگردد حكم مي
مستقالت عقلي يكي . البته از راه مستقالت عقلي. پس يكي از مستندات عقلي قاعده الضرر عقل است. آيد پيش مي

مرحوم شيخ . عقلي علم اصول فقه است كه اين علم از ابداعات نظام فكري مسلمين است- از مباحث تخصصي
بت عقالً، فان العقل اذا حكم بحسن شئ او قبحه فان والحق ان المالزمه ثا«: گويد محمدرضا مظفر در اين باره مي

 يعني حق و انصاف اين است كه مالزمه بين 36».الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع فالبد ان يحكم الشرع بحكمهم
  .كند هرگاه عقل به موضوعي حكم كرد شرع نيز حكم مي. حكم شرعي و عقلي ثابت است

  مفاد حقوقي قاعده الضرر
 كه فرمود الضرر )ص(ا نظريه نهي از ايقاع ضرر، گروهي از فقها معتقدند كه مراد از نفي در قول پيامبردر ارتباط ب

از آنجا كه اين تحقيق جاي جوالن و مانور ندارد بنابراين . و الضرار يا نهي و زجر از ايقاع ضرر به طور مطلق است
توان از فقهاي اهل سنت ابن نجم  اند كه مي ر پرداختهكنيم كه به مفاد حقوقي قاعده الضر فقط به منابعي اشاره مي

، 4شرح الزرقاني علي الموطا، ج( و زرقاني 40، ص)6المنتقي علي الموطا، ج(، الباجي )االشباه و النظاير(از حنفيه 
جامع العلوم و الحكم (از شافعيه و ابن رجب ) 15االشباه و النظاير، ص(از مالكيه، جالل الدين سيوطي ) 32ص
و شيخ الشريعه اصفهاني، اشاره ) 311، ص1العناوين، ج(اي  از حنابله و از فقهاي شيعه مير فتاح مراغه) 288ص
  .كرد

  بررسي قاعده الضرر در قانون مدني جمهوري اسالمي افغانستان
قاعده الضرر صرفا يك موضوع نظري محض و صرفا ذهني نيست بلكه موضوعي است كه در گستره زندگي 

اي صرفاً تيوريك و نظري هرگاه در گستره  قاعده الضرر به عنوان يك قاعده. ماعي جاري و ساري استفردي و اجت
قاعده مذكور به عنوان قاعده كاربردي در گستره حقوق مدني جامعه . زندگي افراد تطبيق شود، كاربردي خواهد شد

زم است يادآوري شود كه هر بحث نظري ال. تري است كه اين قلم در صدد تبيين آن است افغانستان نگاه كاربردي
لذا در اين قسمت بحث، در واقع ثمره عملي . آن وقت مفيد است كه با بحث عملي و كاربردي گره و پيوند بخورد

ها آنگاه مثمر ثمر است  البته اين يك حقيقت مسلم است كه هر قسمتي از زندگي انسان. بحث قاعده الضرر است
  .رسيم  كاربردي آن مي-هاي نظري بحث به بحث عملي پس با توجه به بحث. يق باشدكه در عرصه زندگي قابل تطب

  جبران خساره
؟ اگر يك وقتي ضرري محقق شد، آنگاه قاعده چه »در اسالم ضرر نيست«گويد  آيا اين كه قاعده الضرر مي

از . غانستان پرداخته استافغانستان به طور مبسوط به قاعده الضرر در جريان زندگي مردم اف. م.كند؟ ق حكمي مي
بدين معنا كه جبران خسارت به معناي اين است كه گويا هيچ . بيني كرده است جمله جبران خسارت را پيش

پس جبران خسارت به اين معنا است كه نقص وارده به . ضرري در زندگي شهروندان افغانستاني وارد نشده است
: با اين توصيف كه اگر قاعده فقهي الضرر گفته است. نيامده استهاي معنوي و مادي مردم اصالً به وجود  دارايي

رساند كه ضرر وارده جبران  الضرر و الضرار، روي ديگر آن اين است كه اگر ضرري در زندگي رخ داد، قاعده مي
هر « :گويد افغانستان مي. م.قبنابراين . كند پس همانا همان جبران مافات خسارتي است كه ضرر را خنثا مي. گردد

اگر شخص . يابد اوالد انتقال ميه تواند عالوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي ب شخص مي
تواند عالوه بر  خود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر ميه اسم خانوادگي غير را ب

طبق مفاد اين قانون، ). 38. ، م1 افغانستان، ج،.م.ق( ».به نمايدمطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطال
كه حقوق شخصي او مورد  شخصي، )6. ، م1 افغانستان، ج.م.ق (.شود ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي

 .تواند عالوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد گيرد مي تجاوز قرار مي
هرگاه ضرري از تقصير كلي ناظر بر اموال موقوفه و يا حاصالت آن عايد گردد، يا ). 45. ، م1 ج افغانستان،.م.ق(
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ي ناظر باشد، وقتي مسووليت جبران ياگر ضرر عايده ناشي از تقصير جز و باشد مسوول جبران خساره وارده مي
. م، 2و 1هاي  بند، 1جافغانستان، . م.ق (. نمايدگردد كه وظيفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا خساره به وي عايد مي

محل غصب، به جبران خساره  رغصب عايد گردد، مرتكب برعالوه رد عين مال مغصوبه درثاه ضرري ب اگر، )388
هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرري به غير عايد گردد ) 765. م، 2بند ،2 جافغانستان،. م.ق( باشد مكلف مي نيز

  )776. ، م2 جافغانستان،. م.ق( .باشد ن خساره مكلف ميمرتكب به جبرا

  جبران ضرر معنوي
گذار افغانستاني عالوه بر جبران  قانون. خيلي واضح است كه ضرر وارده به انسان گاهي مادي است و گاهي معنوي

 يزجبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي ن :گويد بيني كرده مي ضرر مادي جبران ضرر معنوي را نيز پيش
 ،اقارب وي عايد گردد معنوي به زوج ور كه مورد تعدي واقع گرديده، ضر به سبب وفات شخصي اگر. باشد مي

معنوي،  ضرر جبران خساره ناشي از. جبران خساره حكم نمايده درجه دوم ب اقارب تا تواند براي زوج و محكمه مي
 حكم قطعي محكمه تعيين شده باشد يا  طرفين واساس موافقهه آن ب كه مقدار اين كند، مگر انتقال نمي غيره ب
  ).778.م، 3و1،2هاي  بند، 2 جافغانستان،. م.ق(

  تناسب ميزان جبران خساره با ضرر وارده
نمايد،  محكمه جبران خساره را به تناسب ضرر عايده تعيين ميبيني كرده است كه  افغانستان پيش. م.ق

هرگاه و ). 779. ، م2 جافغانستان،. م.ق( ت كرده باشدا مضر نشكه ضرر مذكور مستقيماً از فعل مشروط بر اين
مورد  را در تواند حق مطالبه تجديد نظر نباشد، مي امكانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محكمه ميسر

 و). 780.، م2 جافغانستان،. م.ق(حفظ نمايد  خالل مدت معقول براي متضرر بران خساره، در جتعيين مقدار
تواند  عايده اشتراك داشته باشد، محكمه مي يد ضرريتز يا ايجاد و نسبت خطاي خود در ه متضررهرگا

شديد  ضرر). 782.، م2 جدني افغانستان،م .م.ق (به آن حكم ننمايد اصال مقدار جبران خساره را تقليل داده يا
 غيره رسيده ب اوه كه ب ضرري كه جهت حمايت نفس خود بيشتر از شخصي. گردد خفيف دفع مي ايراد ضرر با

). 785.، م2افغانستان، ج. م.ق (گردد را عادالنه پندارد، محكوم مي اي كه محكمه آن ه برساند، به جبران خسار ضرر
 وقوع ضرر و شخصيه تاريخ علم متضرر ب سه سال، از مرور بعد نوع فعل مضر هر  جبران خساره ناشي ازدعواي

 شود  سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نميپانزدهمرور  تمام احوال بعد عايد نموده، همچنان در كه ضرر را
ضرر شخص ه بدون سبب مشروع ب هرگاه شخص، گرچه غيرمميز باشد، مفادي را). 798.، م2افغانستان، ج. م.ق(

. م.ق (باشد ديه جبران خساره، براي متضرر مكلف مياحدود آنچه كسب نموده به ت ديگري كسب نمايد، در
  .)799. ، م2انستان، جافغ

تواند رد آنچه را  ديه بدون علم بر آن، وجايب خود را ايفا نمايد، مياهرگاه مديون قبل از رسيدن موعد ت
رد مفادي كه در نتيجه پرداخت قبل از وقت ه تواند تنها ب باوجود آن داين مي. ديه نموده مطالبه نمايدات

ديه ا آن نرسيده تياي كه موعد ايفا  هاگر وجيب. كتفا نمايدمديون اه كسب نموده، متناسب به ضرر عايده ب
اساس موافقه طرفين از ه اين قانون ب) 735.(جبران خساره عايده مطابق احكام مندرج مه نقود باشد، داين ب

هرگاه شخص گرچه غير مميز  .)804. ، م2افغانستان، ج. م.ق (باشد بابت مدت باقيمانده موعد معينه، ملكف مي
ديه جبران اته ضرر شخص ديگري كسب نمايد، در حدود آنچه كسب نموده به  مفادي را بدون سبب مشروع بباشد،

هرگاه متعهد  .)809. ، م2افغانستان، ج. م.ق (باشد باشد، گرچه كسب مفاد ادامه نداشته خساره براي متضرر مكلف مي
رعايت ضرر  ناع از تنفيذ اصرار ورزد محكمه بايا به امت بعد از تهديد به غرامت تعهدش را عينا تنفيذ ننمايد و

هرگاه ). 825. ، م2افغانستان، ج. م.ق(د ينما دار جبران خساره را تعيين ميعهد مقتتعنت م طرف مقابل وه عايده ب
حكم  تواند، بدون اينكه حق وي در اعتراض بر در حكم جزايي كذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم مي

  ).1021. ، م2 ج افغانستان،.م.ق(ل گردد، جبران خساره مطالبه نمايد صادره عليه او اخال

  ضمان
 شخصي: دارد افغانستان اظهار مي. م.كما اين كه ق. شود افغانستان ضرر موجب ضمان مي. م.بيني ق طبق پيش

 ضرريه ي بودن مصلحت شخص نسبت بيجز مثال در مورد .گردد كه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او الزم مي
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ه تلف نمايد، ب را كه مال غير شخصي. م.بيني ق همچنين طبق پيش). 9. ، م1، ج.م.ق(سازد  غير وارد ميه كه ب
اندازه   كه ضرر عايد بيشتر از در مواردي). 758.، م2افغانستان، ج. م.ق (باشد ناشي از آن مكلف مي ضمان ضرر

كه ثابت نمايد كه مديون  اين ا از مديون مطالبه نمايد، مگرتواند مقدار اضافي ر ضمان تعيين شده باشد، داين نمي
  ).733. ، م2افغانستان، ج. م.ق( خطاي فاحش گرديده است مرتكب خيانت يا

مين او، قصداً و تصرف خودش باشد يا را خواه در كه مال غير شخصي ضمان ه بدون قصد تلف نمايد، ب يا ا
كه ايجاد سبب اتالف موجب  طوري). 759.، م2افغانستان، ج. م.ق( شود ضرر ناشي از عمل خود مكلف شناخته مي

افغانستان، . م.ق( گردانيد ضمان ضرر را الزم مي تهيه وسايل ممكنه رعايت احتياط، نيز در گردد، قصور ضمان مي
 شده باشد به وقوع ضرر شود كه فعل او منجر ديه ضمان پنداشته مياوقتي مكلف به ت متسبب ضرر). 760.، م2ج
هرگاه شخصي ثابت نمايد كه ضررعايده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله وي يا ). 764. ، م2افغانستان، ج. م.ق(
 است، كردهت انش به سبب خطاي شخص متضرر يا از غير ا يحادثه غيرمترقبه ياناشي از اسباب مجبره بوده و از
. ، م2افغانستان، ج. م.ق( خالف آن حكم نمايده موافقه طرفين ب كه قانون يا اين مگر. گردد ضمان مكلف نميه ب

 آبياري نمايد و به اثر آن آب  كه زمين آن را تحمل بتواند، صورت عادي طوريه كه زمين خود را ب شخصي). 783
ه شود و اگر زمين خود را ب در زمين شخص ديگري جريان پيدا كند و زراعت او را از بين ببرد، ضامن شناخته نمي

، 4افغانستان، ج. م.ق(شود   آبياري نموده و شخص ديگري از آن متضرر گردد، ضامن شناخته ميصورت غير عادي
  ).1914. م

  طالق
ردي كه قاعده الضرر در زندگي مدني مردم افغانستان پيش بيني شده است، تقاضا و درخواست  يكي از موا

ر اين اساس . طالق ناشي از ضرر است  اين قانون ازدواج نموده 86 مادهكه شوهر وي بر خالف حكم  زنيب
 اين قانون، بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه 183 مادهتواند مطابق به احكام مندرج   مي،باشد

ازدواج به بيش از يك زن «: بدين قرار است كه. م. مذكور ق86مفاد ماده ). 87. ، م1افغانستان،ج. م.ق (طالق نمايد
 -2 ؛كه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد  در حالتي-1: تواند گرفته ميبعد از تحقق حاالت آتي صورت 

؛ مين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشداكه شخص كفايت مالي براي ت در حالتي
عب العالج، كه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض ص  در حالتي-3و 

 مادهكه در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج  شخصيپس ). 86. ، م1افغانستان، ج. م.ق(» موجود باشد
هل بودن خود را كتمان نمايد و رضايت و موافقه صريح زني را كه جديدا به نكاح گرفته است در ا اين قانون مت86

تواند در صورت عدم رضايت به دوام معاشرت به زوج،  ديد ميصورت زوجه ج ين ادست نياورده باشد، دره مورد ب
، 1افغانستان، ج. م.ق(بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طالق نمايد 183ماده ج رمطابق به احكام مند

تواند مطالبه تفريق نمايد كه زوج مبتال به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير  زوجه وقتي ميهمچنين ). 89. م
. م.ق(كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد  مكن يا مدت طوالني براي معالجه او الزم باشد، به نحويم

هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت يا ). 176. ، م1افغانستان، ج
و ). 183. ، م1افغانستان، ج. م.ق(لبه تفريق نمايد تواند از محكمه مطا بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي

. م.ق(نمايد   محكمه به تفريق حكم مي هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصالح بين زوجين صورت گرفته نتواند،
 ادعاي خود اصرار داشته باشد،ه هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه ب). 184. م، 1بند، 1افغانستان، ج

هرگاه ). 185. ، م1افغانستان، ج. م.ق(نمايد  حيث حكم جهت اصالح بين زوجين تعيين ميه كمه دو شخص را بمح 
  كه زوجه از غياب وي متضرر شود، زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتي

 و زوجه از آن نفقه خود را تامين كرده بتواندگرچه زوج مالك دارايي بوده . تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد مي
  ).194. ، م1افغانستان،ج. م.ق(

  قاعده الضرر در مقام دفع

   قيموميت و واليت-1
تواند بدون اجازه  پدركالن نمي: بيني كرده است افغانستان در خصوص قيموميت و واليت پيش. م.ق

ا صلح مبني بر ضرر نموده يا از محكمه با صالحيت در مورد اموال شخص تحت واليت خود تصرف ي
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هرگاه نسبت سو تصرف ). 280. ، م1افغانستان، ج. م.ق (عمل آرده مينات تقليل بامينات آن انصراف و يا در تات
تواند واليت ولي را سلب و يا صالحيت او را  ولي ضرري به اموال شخص تحت واليت متوجه باشد، محكمه مي

ه جبران خساره ضرري و پدر). 284. م، 1افغانستان، ج. م.ق(محدود سازد  عايد  كه صغير پدركالن بالترتيب ب
كه ضرر  اين زمينه انجام داده يا در كه ثابت نمايد، مراقبت الزم را صورتي در مگر. باشد نموده، مكلف مي

الدين، تهديد به رسانيدن ضرر به و). 790.، م2افغانستان، ج. م.ق (گردد مراقبت الزم حتماً واقع مي وجود با
تواند با  همسر يا محارم شخص و يا تهديد به خطري كه منافي حيثيت باشد، اكراه پنداشته شده، محكمه مي

ه موجوديت موضوع ).555. ، م2افغانستان، ج. م.ق (درنظرداشت حاالت وكوايف تهديد را ارزيابي نمايد  هرگا
ضرر در آن  ت تخمين نبوده، جهالت وصوره شرطي جواز دارد كه به وجيبه در آينده متحقق گردد، عقد ب

  ).589. ، م2افغانستان، ج. م.ق (موجود نباشد

   وصي-2
اقامه  :عمل آرده تواند بدون اجازه محكمه با صالحيت در اموال شخص تحت وصايت تصرفات ذيل را ب وصي نمي

مينات يا انصراف از تا و خير آن ضرر و يا ضياع حقوق شخص ناقص اهليت متصور باشداكه در ت دعاوي، مگر اين
ذون به اهرگاه شخص م). 304. م، 2 و 1هاي  بند، 1افغانستان،ج. م.ق( ضرر ناقص اهليت تمام شوده تقليل آن كه ب

تصرف نمايد و يا اسبابي  و ت نموده يا در اداره خود سا اين قانون اجرا317 مادهاداره اموال مخالف احكام مندرج 
تواند   محكمه مي،ذون اموال تحت اداره وي مواجه به ضرري باشداصرف شخص مموجود گردد كه از رهگذر دوام ت

يا يكي از اشخاص ذيعالقه پس از استماع داليل شخص ) دادستان(ارنوال س مطالبه ه اثربر حسب صوابديد خود يا ب
اند غرض مراقبت تو محكمه مي). 318. ، م1افغانستان، ج. م.ق(ذون، اجازه داده شده را محدود و يا سلب نمايد ام

ناظر مكلف است در صورت ايجاب . حيث ناظر تعيين نمايده  قيم و وكيل از غايب، شخصي را ب ت وصي،ااجرا
، ناظر  تا زمان تعيين نايب و يا وكيل .مربوط را از جريان امور مطلع گرداند) دادستان(سارنوال مصلحت، محكمه و يا 

اگر ). 331. م، 2و 1هاي  بند، 1افغانستان،ج. م.ق( ير آن ضرر متصور باشدخأنمايد كه در ت اجراي اموري اقدام ميه ب
و تقسيم قيمت آن به  مال موقوفه قابل تقسيم نبوده و يا در تقسيم آن ضرر كلي متصور باشد، مطالبه فروش 

 هرگاه عضو). 377. م، 2، بند1جافغانستان، . م.ق (تواند تناسب سهم هر يك از مستحقين صورت گرفته مي
كه  در صورتي. سسه در مورد حقوق شان حكم وصيت يا هبه را داردوسيس مات  نين يا ورثه داشته باشد،يسس، داوم
كه در مورد وصيت و  احكام قانونيه توانند مطابق ب نين يا ورثه را متضرر سازد، آنها مييسسه حقوق داوسيس مات

تصرف صغير مميز كه كامالً به منفعت وي باشد، ). 457. ، م1افغانستان،ج. م.ق( نمايند اهبه موجود است، دعو
ضرر وي باشد، باطل ه كه تصرف مذكور كامالً ب در صورتي. جواز دارد، اگرچه ولي وي اجازه نداده باشد

ه داده باشد پنداشته مي اجازه ولي در حدود صالحيت وي ه ضرر ب  تصرف متضمن نفع و.شود گرچه ولي وي اجاز
، 544. ، م2افغانستان، ج. م.ق(باشد  يت بعد از رسيدن به سن رشد موقوف مييا اجازه شخص ناقص اهل

  ).2و1بند

  زا نيست ليتوو مس، كه ضرريموارد
افغانستان تصريح . م.در اين باره ق.  استدفاع مشروعاول در صورت . آور نيست در دو صورت ضرر مسووليت

حالت دفاع مشروع از نفس يا مال خود و يا شخصي كه در . شود ضرورت به قدرضرورت تعيين ميكند كه  مي
. ، م2 و 1هاي  ، بند2افغانستان، ج. م.ق (شود نفس يا مال شخص ديگري مرتكب ضرر گردد، مسوول پنداشته نمي

موظف عام از فعلي كه غير را متضررساخته وقتي غيرمسوول بدين معنا كه .  استامر آمردوم در صورت ). 784
ه اساس امر آمري كه اطاعت امروي واجب بوده و يا به موجب آن اعتقاد داشته باشد، شود كه آن را پنداشته مي  ب
افغانستان . م.اين سوال كه آيا دفع ضرر با ضرر جواز دارد؟ ق) 787.، م2، بند2افغانستان، ج. م.ق(. اجرا نمايد

. م.ق (گردد آن رفع نميمثل لبا ندارد، همچنان ضرر جواز ضرر با مقابله ضرر و رساندن ضررصراحت دارد كه 
  ).788.، م2افغانستان، ج

  وليت مدنيومس
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شخصي كه به حكم قانون يا موافقه، مكلفيت . وليت ناشي از ضرر را به رسميت شناخته استوافغانستان مس. م.ق
، شخص تحت نظارت خود، مانند صغير و مجنون، مسووليت هنظارت شخص را داشته باشد، از اعمال مضر

 همچنين استخدام كننده از ضرري كه از طرف شخص تحت استخدام وي به سبب عمل غير. دشو پنداشته مي
موافقه  يا كه قانون و اين مگر. شود گردد، مسوول پنداشته مي به سبب آن واقع مي يا حين اجراي وظيفه و مجاز

ك آن نباشد، از ضرر محافظ عمارت گرچه مال ).791.، م2و1، بند2افغانستان، ج. م.ق (طور ديگري تصريح نمايد
شخصي كه  ).795.، م1، بند2افغانستان، ج. م.ق( شود ي باشد، مسوول پنداشته مييناشي از انهدام با آنكه انهدام جز

حاالت تخنيكي يا ديگر اشياي را در اختيار داشته باشد كه جلوگيري از توليد ضرر آنها مستلزم توجه خاص 
كه ثابت نمايد در جلوگيري  مگر اين. شود ت مذكور، مسوول شناخته مي از اشياء وآالرباشد، در صورت وقوع ضر

 گردد احكام خاصي كه در زمينه بعداً وضع گردد نيز رعايت مي. از وقوع ضرر احتياط كافي را به كار برده است
س عمل مشتري از تغييرات اساسي كه در مبيعه به اساس عمل خود او يا به اسا ).797. ، م2افغانستان، ج. م.ق(

). 1149. ، م3افغانستان، ج. م.ق(شود  شخص مسوول ديگري عايد و بايع از آن متضرر گردد مسوول شناخته مي
هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمين كرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسوول 

افغانستان، . م.ق(كند  مقدار عوض هبه تجاوز نميباشد در صورتي كه هبه به مقابل عوض باشد مسووليت واهب از  مي
هرگاه ملك شخصي با ملك شخص ديگري طوري متصل گردد كه انفصال آن بدون ضرر غير ). 1195. م، 2، ج3ج

شود كه قيمت آن بيشتر   قيمت، تابع ملكي شناخته ميهدياممكن باشد، ملكي كه قيمت آن كمتر است بعد از ت
صورت عدم امكان  باشد، در به ايفاي عين آنچه تعهد نموده مكلف مي متعهد). 808. ، م2افغانستان، ج. م.ق(باشد 
 طرف مقابل ضرره تعويض مالي ب كه از اين عيني، مكلف گردانيدن متعهد به تعويض مالي جوازدارد، مگر تنفيذ

  ).815.، م2افغانستان، ج. م.ق(كلي عايد گردد 
مگر .  غير گرددتواند در آن طوري تصرف نمايد كه موجب ضرر نميهرگاه به ملك حق غير تعلق بگيرد، مالك 

. م.ق (شود يضرر فاحش قديم باشد يا جديد از بين برده م .)1905. ، م4افغانستان، ج. م.ق( به اجازه صاحب حق
 ضرر فاحش آن است كه سبب شكست يا انهدام بنا گرديده و يا مانع حوايج اصلي كه .)1906. ، م4افغانستان، ج

طور كلي از خانه ضرر ه مانع شدن روشني ب .)1907. ، م4افغانستان، ج. م.ق (بارت از منافع مقصود آن است گرددع
ه  اعمار نمايد كه كلكين خانه همجوار را مسدود ساخته و بيتواند چنان بناي شود، هيچكس نمي فاحش شمرده مي

تواند دفع ضرر را در صورت امكان و در  همجوار ميدر صورت احداث چنين بنا، . طور كلي مانع روشني در آن گردد
شخصي كه عمارتي بنا ). 1908. ، م4افغانستان، ج. م.ق( غير آن از بين بردن بنا را براي دفع ضرر مطالبه نمايد

. ، م4افغانستان، ج. م.ق( كند بايد آن را طوري اعمار نمايد كه از كلكين، عمارت قديمه همجوار متضرر نگردد مي
اندازه زميني  با رعايت عدم ضرر رساندن به عامه، تعيين حق استفاده از آب نهر عمومي و توزيع آن به. )1909
  ).1911. ، م4افغانستان، ج. م.ق( كند باشد كه آبياري را ايجاب مي مي

 راه كه احداث راه عام اتصال ندارد و يا راه مرور به آن ناكافي و دشوار باشد، طوريه كه اصال ب مالك زميني
تواند در برابر تعويض عادالنه در زمين  كافي بدون تحمل مصارف گزاف يا دشواري بزرگ ميسر نباشد، مي

مشروط بر اينكه از حد معتاد تجاوز ننمايد و اين حق تنها . اندازه الزم تصرف و آن را استعمال نمايد همجوار به
م در موضع استعمال شده مي ). 1919.، م4، ج.م.ق (دست آيده د مقصود بتواند كه با كمترين ضرر رفت و آ

 اعمار گردد كه ضرر اي رساند، بايد در مسافه كه به همجوار ضرر مي سيساتيافابريكه، دستگاه تجارتي، چاه و ديگر ت
هرگاه ملكيت عين، بين دو نفر يا زياده از آن مشاع باشد، ). 1932. ، م4افغانستان، ج. م.ق(آن به همجوار نرسد 

ه  اندازه حصه خويش از آن حق استفاده داشته و ميه ها بهر يك آن تواند در آن طوري تصرف نمايد كه ب
و بهره همچنان در صورتي. شريك ديگر ضرر عايد نگردد معلوم باشد بيع  ري آن ب كه مقدار مشاع  صورت ه بردا

ز دارد و استعمال آن نيز جواز دارد، مشروط بر اين . م.ق (عايد نگردد  ضرركه به حقوق ساير شركا مشاع جوا
شرطي جواز دارد كه يكي از متقاسمان ثابت نمايد كه از ه ي بينقض تقسيم رضا ).1935. ، م4افغانستان، ج
ه او ضرر عايد شده استاند هاثر غبن به تقسيم ب اندازه غبن قيمت  در تعيين. ازه بيش از خمس قيمت ب

تواند بدون اجازه مالك   مالك طبقه باال نمي).1973. ، م4ن، جافغانستا. م.ق (شود روز تقسيم مال اعتبار داده مي
كه ثابت شود عمل مذكور به  ين در باالي منزل بنا جديد اعمار يا به ارتفاع منزل خود اقدام كند، مگر اينيطبقه پا
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فاع آن اقدام ين به اعمار يا ارتيتواند بدون اجازه مالك طبقه پا صورت مي در اين. كند ين ضرر عايد نمييطبقه پا
و در ). 1984. ، م4افغانستان، ج. م.ق(كند  هرگاه وصيت طور سهم مشاع در نوع معين مال تركه صورت گيرد 

مال غايب وجود داشته باشد شخصي دست ه ين نوع حاضر ب اكه به او وصيت شده حصه خود را از آن دين يا 
كه به او  رج شده بتواند در غير آن شخصيكه حصه مذكور از ثلث حاضر متروكه خا مشروط بر اين. آورد مي

هر وقت كه شي حاضر . باشد اندازه اين ثلث مستحق حصه خود شده و باقيمانده حق ورثه مي وصيت شده به
گردد مشروط بر اينكه  اندازه ثلث از نوع وصيت شده مستحق حصه مي  كه براي او وصيت شده به شد، شخصي

و اگر آنه  حصه هكه به او وصيت شده قيمت باقيماند ا از آن متضرر گردند شخصيورثه از آن متضرر نگردند 
هرگاه عيني كه  .)2145. ، م4افغانستان، ج. م.ق (گيرد خود را تا تكميل حق خود از ثلث نوع وصيت شده مي

كه وصيت شده داشته باشد  غير از طريقيه برداري را ب به منفعت آن وصيت شده احتمال انتفاع و بهره
كه از  طريق مطلوب استفاده نمايد مشروط بر اينه تواند از آن ب وي وصيت شده است ميه  بكه شخصي

حصول منفعت به اساس ). 2155. ، م4افغانستان، ج. م.ق (عين مذكور ضرري عايد نگردده اين ناحيه ب
يا گردد  وي وصيت شده به تناسب حصه هر يك رعايت ميه كه ب تقسيم غله يا ثمره بين ورثه و شخصي

كه عين مذكور  گيرد مشروط بر اين از لحاظ تقسيم زمان و مكان يا از طريق تقسيم عين صورت مي
معاش از سرمايه براي مدت ه  وصيت ب).21581. ، م4افغانستان، ج. م.ق (بدون الحاق ضرر قابل قسمت باشد

 رده بتواند و به ترتيبياي كه تنفيذ وصيت را تضمين ك ه انداز  معين صحت دارد و از مال وصيت كننده به
هرگاه آنچه براي تضمين تنفيذ وصيت موقوف گذاشته از  .گردد ديه ميأكه ورثه از آن متضرر نگردند ت

و . شود ثلث متروكه بيشتر باشد و ورثه مقدار زايد را اجازه ندهد در حدود مقدار ثلث گذاشته مي
ص وصيت شده تا مقدار قيمت ثلث گردد كه شخ وصيت در آن و در حاصالت آن تا زماني نافذ مي

. م.ق (متروكه حق خود را بگيرد يا مدت وصيت سپري گردد و يا شخص وصيت شده فوت شود
وسيله مواد ه  از طرف مالك زمين بكه جديداً سيساتياهر بنا يا غرس اشجار يا ت). 2165. ، م4افغانستان، ج

ديه قيمت مواد و در صورت اتگردد ملك صاحب زمين محسوب شده به  مملوكه غير احداث مي
د بدون الحاق  مشروط بر اين. شود موجوديت دليل موجه به پرداخت تعويض نيز مكلف مي كه كشيدن موا

 هرگاه شخص توسط مواد ).2203. ، م4افغانستان، ج. م.ق (سيسات مذكور ممكن نباشداضرر بزرگ به ت
ت او احداث يت غير در زمين شخص ديگري بدون رضاسيسات ديگري را با وجود علم به ملكياشخصي خود، بنا يا ت
مصارف احداث كننده مطالبه نموده در صورت موجوديت دليل موجه ه را ب تواند ازاله آن نمايد مالك زمين مي

تواند  زمين ممكن نباشد مالك زمين ميه د شدن ضرر بيكه ازاله آن بدون عا در صورتي. تعويض را نيز مطالبه نمايد
كه حيازت  شخصي). 2204. ، م4افغانستان، ج. م.ق(ديه قيمت آن تصاحب نمايد اازاله را در مقابل ت قابل ياشيا

دست داشته و به علت اسباب معقول از اجراي اعمال تعرضي جديد كه حيازت ه عقاري را در ظرف يكسال كامل ب
موده و توقف اين اعمال را مطالبه محكمه با صالحيت تقديم نه تواند موضوع را ب  مي كند بترسد، وي را تهديد مي

حدوث ضرر ه كه اعمال مذكور به انجام نرسيده و از شروع بر اجراي اعمال مذكور كه منجر ب مشروط بر اين. نمايد
. ، م4افغانستان، ج. م.ق( منع تعرض را اقامه نمايد ايتواند دعو سال منقضي نشده باشد، در غير آن مي شود، يك مي

ر منفصل از هم در بين دو عقار  انب مالك اصلي وقتي موجود ميتخصيص از ج ).2273 شود كه مالك دو عقا
 تبعي ايجاد گردد كه اگر دو همذكور عاليم ظاهري احداث نمايد كه به اساس آن بين آن دو عقار چنين عالم

ر مذكور ملك دو نفر فرض شود، ب و اين امر به عقا  اثبات ثابت يكي از طرقه وجود حق ارتفاق داللت نمايد، 
دو نفر ديگر انتقال نمايد، حق ه همان حالت به ر بيين حال اگر ملكيت دو عقار مذكور بدون تغي ادر. گردد

كه شرط صريح مخالف  مگر اين. شود نفع و ضرر مالكان جديد، ثابت شمرده ميه ارتفاق بين دو عقار مذكور ب
ب از جوي عام و توزيع آن با رعايت عدم الحاق حق استعمال آ ).2344. ، م4افغانستان، ج. م.ق (آن باشد
. ، م4افغانستان، ج. م.ق (گيرد كه آبياري آن منظور نظر باشد اندازه اراضي صورت مي  مصالح عامه بهه ضرر ب
. كه اصال نامشروع باشد شود، مگر اين حال خود گذاشته ميه  حق مرور، مجرا و مسيل اگر قديمي باشد، ب).2349

اگر مسيل  .شود شود و در صورت موجوديت ضرر واضح از بين برده مي قدامت اعتبار داده نميه در اين صورت ب
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شود  منزلي در راه عام يا خاص كشيده شده باشد كه از آن ضرري به مردم عايد باشد، ضرر مذكور رفع ساخته مي
  ).2351. ، م4افغانستان، ج. م.ق(گرچه قديمي باشد 

كه از آن ضرري به عام توليد شود  ت فاضله آب باران و غيره، در راه عام در حاليدان يا حفر بدرف احداث ناوه
جواز ندارد و همچنان احداث امور فوق در راه خاص كه غير نافذ باشد بدون اجازه شاروالي يا اهل كوچه، مجاز 

بادرت ورزد كه براي چنان اعمالي مه تواند ب صاحب حق ارتفاق، مي). 2354. ، م4افغانستان، ج. م.ق(باشد  نمي
و الزمي شناخته شود و بايد حق مذكور را  ت حق مذكرظاستعمال حق او در ارتفاق ضروري باشد، يا براي محاف
ر ). 2355. ، م4افغانستان، ج. م.ق(طوري استعمال نمايد كه از آن ضرري عايد نشود  هرگاه اموالي كه حق تقدم ب

وجود اعتراض اجاره دهنده يا بدون علم او انتقال نمايد، و در عين مذكور آن ثابت باشد، از عين اجاره داده شده با 
ماند، مگر بقاي اين حق  اموال كافي براي ضمان حقوق متقدم باقي نماند، حق تقدم بر اموال نقل شده باقي مي

  ).2406. ، م4افغانستان، ج. م.ق(سازد  حقوق غير را كه با حسن نيت در اموال مذكور كسب نموده، متضرر نمي

  دين
 هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم گويد كه افغانستان مي. م.ق

اگر وعده . گردد شود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعويض مكلف مي شناخته نمي
. م.ق (گردد  تعويض وعده مكلف نميداين بپردازد، بهه  مذكور بدون رسانيدن ضرر بهاجراي وجيبه دهنده ب

 ،يا مزاح صورت مواضعه يا جبري وه هرگاه متعاقدين بافغانستان مشعر است كه . م.ق). 701. ، م2افغانستان، ج
كه داراي حسن نيت باشند،  توانند در صورتي خلف خاص آنها، مي نين متعاقدين ويعقدي را انجام داده باشند، دا

ه  اثر آن متضرر شدهه توانند شكليات عقدي را كه ب همچنان مي. عقد ظاهر تمسك نماينده ب اند، ثابت نموده و ب
 نينييهرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دا). 699. ، م2افغانستان، ج. م.ق (عقد غير ظاهر تمسك نمايند

هرگاه ). 837. ، م2افغانستان، ج. م.ق (توانند ين حكم استفاده كرده مي اكه تصرف مذكور به ضرر آنها انجام يافته از
كه از حقوق مديون  ن را متضرر سازد طوريين تصرفي نمايد كه داآمديون در  ديه بوده وان قابل تيحق دا

ن يزيادت افالس مديون گردد، دا ه افالس يا ببه تعهدات مديون به نحوي بيفزايد كه منجر بكاهد يا
. م.ق(نفاذ چنين تصرف را مطالبه نمايد ا اين قانون عدم 835ده ماا درنظر گرفتن شرايط مندرج بتواند  مي

را به  مديون عمداً افالس خود ي دين عليه مديون اقامه گردد واكه دعو مديون در صورتي .)834.، م2افغانستان، ج
. افته باشد به صدور حكم افالس اثبات دين خاتمه ياكه دعوين نين وانمود سازد، مشروط بر ايقصد ضرر رساندن به دا

را به لحاظ  موال خوداافالس او بعضي  ربمبني  نين بعد از حكم حجريغرض ضرر رساندن داه كه مديون، ب در صورتي
. ، م2افغانستان، ج. م.ق (يا به مبالغه در دين، مبادرت ورزد به ديون ساختگي و عدم تطبيق حكم پنهان نمايد يا

ديه دين حاصل گردد، در برابر انين متضامن به سببي غير از تي از دات ذمه مديون در برابر يكيئهرگاه برا). 856
نيني باشد كه مديون دربرابر برائت حاصل ي داهقدر حصه كه ب مگر اين. شود  الذمه شناخته نميئينين بريمتباقي دا
 اين عمل دراساس آن به داين ضرري وارد آيد، ه هرگاه يكي از دائنين متضامن عملي را مرتكب شود كه ب. نموده
  ).876. ، م2افغانستان، ج. م.ق (شود نين نافذ شمرده نميي ساير داهحص

هرگاه يكي از . هرگاه يكي از مديونين متضامن به دين اقرار نمايد، اقرار او در مورد ساير مديونين اعتبار ندارد
آن متضرر  د، ساير مديونين ازن سوگند ياد نماييبه اثر توجيه آن دا مديونين متضامن از سوگند نكول نمايد و يا

ن به سوگند يكي از مديونين متضامن اكتفا نمايد، ساير مديونين از آن مستفيد ي هرگاه دا.گردند نمي
كه  نين را در صورتييتواند در مرض موت، دين يكي از دا مديون نمي). 889. ، م2افغانستان، ج. م.ق (گردند مي

بپردازد  هرگاه غير مديون قسمتي از دين را). 901. ، م2افغانستان، ج. م.ق (انجامد، بپردازدينين بيبه ضرر ساير دا
متباقي دين به غير  در متضرر نساخته و ن راين گردد، اين امر دايقام دا مآن قسمت قايم در و مطالبه قسمت 

ي در هرگاه شخص ديگر. خالف آن موافقه صورت گرفته باشدر كه ب مگر اين. شود مديون، مقدم شناخته مي
 خود به مديون هيك در تقسيم دين به تناسب حص ن گردد، هريپرداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دا

  ).907. ، م2افغانستان، ج. م.ق (تواند مراجعه نموده مي
 رسيدن موعد، دين را تواند قبل از ن نميياقساط معين قسط شده باشد، داه يا ب جل بوده ووهرگاه دين م

  .مطالبه نمايد
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آنهم محكمه  با .باشد ديه فوري دين مكلف مياته ديه آن رسيده باشد، مديون بادين معجل بوده يا موعد ت
مشروط . صورت عدم موانع قانوني با درنظر داشت حالت مديون، به مديون مهلت بدهد در تواند عندالضرورت و مي

  ).921. ، م2افغانستان، ج. م.ق (ن نرسديداه آن ضرر فاحش ب كه از بر اين
ديه دين اقدام اته تواند قبل از رسيدن موعد ب جيل به مفاد مديون باشد، مديون مياجل بوده و توهرگاه دين م

يا از  كه به خالف آن موافقه شده باشد و مگر اين شود، ن به قبول دين مجبور ساخته مييين صورت دا انمايد در
  ).922. ، م2جافغانستان، . م.ق (ن متضرر گرددياين اجبار شخص دا

اگر شخص غير مال مديون را كه در تصرف او . مجرايي كه حقوق مكتسبه غير را متضرر سازد، جواز ندارد
تواند به مجرايي دين   خود گردد، مديون به ضرر حجز كننده، نميينن ديبعد از آن مديون، دا است، حجز نمايد و

يون با وجود داشتن حق طلب مجرايي، دين را ادا نمايد، هرگاه مد. )944. ، م2افغانستان، ج. م.ق (اقدام نمايد
كه به حق  مگر اين. كه تضمين حق او را نموده به مجرايي تمسك نمايد ميناتياتواند به ضرر غير در مورد ت نمي

سبب مرور ه  باعدم استماع دعوه انصراف از حق دفع ب). 945. ، م2جافغانستان، . م.ق( مذكور علم نداشته باشد
كه  ، در مدتيدعوا قبل از ثبوت حق، دفع در آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفين به عدم جواز استماع زمان

كه قدرت  شخصي. ين قانون به منظور مرور زمان پيش بيني شده است، جواز ندارد اهاي باشد كه در خالف مدت
 از حق دفع به مرور زمان انصراف نمايد، تواند بعد از ثبوت حق خود در آن تصرف را در حقوق خود داشته باشد، مي
. ، م2افغانستان، ج. م.ق (باشد كه از آن متضرر شوند نافذ نمي نين ديگرييگرچه داللتاً باشد، اين انصراف در حق دا

هرگاه مديون افالس نمايد، داين مكلف است دين را جهت تثبيت در افالس خط ارايه نمايد واال ). 982
. م.ق (گردد كفيل به سبب اهمال داين، ساقط مي ل درحدود ضرر عايده برحق رجوع وي باالي كفي

هرگاه مديون ثابت نمايد كه ضمان تعيين شده غير عادالنه بوده و با ضرري كه از عدم ). 1701. م، 3افغانستان، ج
متناسب نمياتنفيذ نش هبه به ضرر ). 732. ، م2افغانستان، ج. م.ق (تواند باشد، داين مستحق آن شده نمي ت نموده 

  ).1188. م، 3افغانستان، ج. م.ق (نين جواز ندارديدا

  مشاع

منع فروختن حصه مشاع به خاطر ايجاد ضرر، ) 3افغانستان، ج. م.ق( منع فروش حصه مشاع به خاطر ايراد ضرر
ه از آن ك اين راز جواز دارد، مگربفروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از ا: كند تصريح مي. م.طوري كه ق

  ).1059. ، م3ج( شريك عايد باشد ضرري به بايع يا

  حق شفعه
ز عقد جواز داشته و به اصل عقد راجع مي ز كمي ثمن . گردد  موافقه به زيادت و كمي ثمن، بعد ا شفيع ا

زيادت آن متضرر ز  گر بايع از تمام ثمن منصرف شود، شفيع مي. گردد  نمي استفاده كرده و ا تواند عقار را به  ا
بعدا  كه به عقد واحد فروخته شده باشد و يياشيا). 1067. ، م3افغانستان، ج. م.ق(ثمن مثل آن اخذ نمايد 

تواند معيوب را مسترد  كه در انقسام آن ضرري موجود نگردد مشتري مي معيوبيت بعضي آن ظاهر گردد در صورتي
اشياي مذكور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر تواند تمام  از بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري نمي نموده و

افغانستان، . م.ق(يا رد نمايد  مام مبيعه را به كل ثمن قبول وتتواند  در انقسام آن ضرري موجود باشد مشتري مي
  ).1099. ، م3ج

  شريك
شريك . سيس شركت باشد، خود داري نمايداضرر شركت و يا مخالف اهداف ته كه ب شريك بايد از هر فعاليتي

كه به  دارد، مگر اين مكلف است در تدابير مصالح شركت طوري بذل توجه نمايد كه در مصالح شخصي خود مبذول مي
  دهدجخره تواند كمتر از يك شخص عادي توجه ب در اين صورت نمي. مقابل اجرت براي امور اداره گماشته شده باشد

  ).1245. م، 3افغانستان، ج. م.ق(

  اجاره
تواند فسخ عقد يا  ين اجاره شده چنان عيبي موجود شود كه مستوجب ضمان گردد، اجاره گيرنده ميع هرگاه بر

كه اجاره دهنده  وي عايد شده باشد مطالبه نمايد، مگر اينه كه از آن ضرري ب تنقيص اجرت را با تعويض در حالي
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تواند در عين  اجاره گيرنده نمي). 1361. م، 3افغانستان، ج. م.ق (ثابت سازد كه از وجود عيب علم نداشته است
ه  .اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد كه از آن ضرري عايد شود در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده ب

نصب ). 1367. م، 3افغانستان، ج. م.ق (تواند حال اقتضاي آن مكلف شده مي تعويض در حالت اولي وه اعاده عين ب
كه از آن  نحويه لفون، راديو و امثال آن، در عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بي برق، تآالت آبرساني، گاز،

ز دارد ه ضرري ب  اجاره گيرنده در عين اجاره هرگاه). 1368. ، م3افغانستان، ج. م.ق(عين مذكور عايد نشود، جوا
ثر باشد مبادرت ورزد، اجاره ومت عقار مبلند بردن قي كه در شده، به بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي ديگري
. ه گيرنده بپردازدرمصرف رسيده يا مقدار تفاوت قيمت را به اجاه دهنده مكلف است، در ختم اجاره حد اقل آنچه را ب

وجود ه وجود اعتراض وي ب ينات مذكور بدون علم اجاره دهنده يا باياگر تز .خالف آن موافقه شده باشده كه ب مگر اين
ينات به عقار عايد شود، از اجاره يكه از ناحيه رفع اين تز را با تعويض ضرري تواند ازاله آن اشد، اجاره دهنده ميآمده ب

منع كردن اجاره گيرنده از اجاره باطني، مستلزم منع از تنازل ). 1378. م، 3افغانستان، ج. م.ق (گيرنده مطالبه نمايد
خصوص به اجاره عقاري باشد كه در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا مگر اينكه اجاره . باشد عكس آن مي اجاره و
وجود شرط  تواند با ين صورت محكمه مي ادر. فروش دستگاه مذكور بپردازده حكم ضرورت به اجاره گيرنده ب شود و

به اجاره كه مشتري تضمين كافي تقديم داشته و از آن ضرر محقق  اين مشروط بر. مانع، به بقاي اجاره حكم نمايد
هرگاه حاصالت بعد از درو كردن از بين برود اجاره گيرنده ). 1380. م، 3افغانستان، ج. م.ق (دهنده عايد نباشد

كه موافقه به ترتيبي صورت نگرفته باشد كه اجاره   مشروط بر اين.تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد مي
ر اين صورت اگر حاصالت توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار به باشد د ي از محصول را دارا مييدهنده حق جز

بيني وقوع ضرر  اگر در وقت انعقاد عقد پيش. گردد  خود متحمل ميهاندازه حص تسليمي از بين برود اجاره دهنده به
اجاره ). 1406. م، 3افغانستان، ج. م.ق (تواند اسقاط اجرت را مطالبه نمايد متحقق باشد اجاره گيرنده نمي موجود و

كه بعد از وي در زمين مذكور تصرف  گيرنده مكلف است زميني را كه به اجاره گرفته در مدتي تخليه نمايد تا شخصي
افغانستان، . م.ق (ين ناحيه ضرري به او نرسد اكه از اين مشروط بر. دزكشت سا نمايد بتواند زمين را آماده زراعت و مي
  ).1410. م، 3ج

  عاريه
برآورده شدن منظوري كه  مدت تعيين نشده باشد با اگر. گردد انقضاي مدت موافقه شده منتهي ميه  بعاريت

هاي  وقت انت تواند، هر صورت عدم تحديد مدت، عاريت دهنده مي در. يابد براي آن عاريت صورت گرفته خاتمه مي
كه رد عين به  صورتي در اما .رد نمايد عين راهاي عاريت  انت قبل از تواند عاريت گيرنده مي .مطالبه نمايد عاريت را

فرمايش دهنده ). 1477. م، 3افغانستان، ج. م.ق(شود  عاريت دهنده باشد به قبول آن مجبورگردانيده نمي ضرر
صورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره  در فسخ و مقاوله را اخطار به صنعتگر از حاالت آتي بعد تواند در مي

ه نفصال ناشي از سوء استعمال حق ب اين مقدار تعويض كه ازيتع محكمه در). 1522. م، 3ستان، جافغان. م.ق(نمايد 
اندازه ضرر وارده را در نظر   كه عقد بر آن صورت گرفته، مدت خدمت اجير و وجود آمده، عرف جاريه، طبيعت كاري

  ).1547. م، 3افغانستان، ج. م.ق(گيرد  مي

  وكالت
  بريضرر عاد كه وكالت قابل تجزيه نبوده يا  مسووليت تضامني دارند، مشروط براينوكالي متعدد به عقد واحد

تنفيذ آن،  ت وي درا اجراوس تجاوز يكي از وكالي متضامن از حدود وكالت يا. موكل نتيجه خطا مشترك آنها باشد
باشد كه به وكيل  يكل مسوول ضرري موم). 1567. م، 3افغانستان، ج. م.ق(آورد  بار نمي مسووليت تضامني را

منازل ). 1573. م، 3افغانستان، ج. م.ق(رسد  بدون ارتكاب خطا به سبب اجراي عادي وكالت مي اداره كنندگان 
ه باشند، ب ول ميوآورند مس مهمانان با خود مي كه مسافرين و امثال آن از حفاظت اموالي ها و ، هوتليرهايش

كه داير كنندگان با  مگر اين.  متجاوز از پنج هزار افغاني باشد قيمتي كه تعويض آنياشيا استثناي پول نقد و
صورت امانت امتناع ه را متعهد يا بدون تمسك قانوني از تسليم شدن اشيا ب وجود آگاهي از قيمت اشيا، حفاظت آن

  ).1632. م، 3افغانستان، ج. م.ق(ا زيردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد ب بزرگ خود ياساس خطاه ورزد يا ب

  بيمه
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كه بيمه براي آن  كه از اثر وقوع خطري بيمه كننده به تعويض بيمه شونده ملزم نيست، مگر صرف از ضرري
مبالغي كه از طرف بيمه كننده ). 1647. م، 3افغانستان، ج. م.ق (باشد اندازه قيمت بيمه، ملزم مي  صورت گرفته به

نده يا استفاده كننده در مقاوله عقد بيمه تعهد شده بيمه سر رسيدن موعد براي بيمه شوه حين وقوع حادثه يا ب
سر رسيدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبات ضرر عايده، ه مجرد وقوع حادثه يا به شونده يا استفاده كننده ب
  ).1650. م، 3افغانستان، ج. م.ق(شود  مستحق آن شناخته مي

  رهن
عمل آمده، تعويض ضرر ه ت حفاظت مال مرهونه باز رهن حيازي عالوه بر اصل حق، مصارف ضروري كه جه

تنفيذ آن، تعويضات قانوني يا موافقه ناشي از  مصارف عقد حيازي قيد و ناشي از عيب شي، مصارف عقد دين با
هرگاه دين مرهونه قبل از موعد دين تضمين ). 1801. م، 3افغانستان، ج. م.ق(شود  ديه دين، پرداخته مياخير تات

هريك از   مگر براي رهن دهنده و رهن گيرنده يكجا، و،تواند دين را ايفا نمايد سر رسد، مديون نميه رهن به شده ب
ه وديعت بگذارد ديه مياتوانند از مديون مطالبه نمايند، آنچه را ت دو نفر مي صورت حق رهن به آنچه  ين ادر. نمايد ب

 وجهيه ديه نموده، بانده مكلفند آنچه را مديون ترهن دهنده و رهن گير .نمايد به وديعت گذاشته شده، انتقال مي
افغانستان، . م.ق(براي داين رهن گيرنده از آن ضرري عايد نباشد، معاونت نمايد  كه براي رهن دهنده مفيدتر بوده و

افي به از بين رفتن، نقصان، يا غير ك  هرگاه در هر حال اعمالي واقع گردد كه به اثر آن عقار مرهونه). 1822. م، 3ج
كه مانع  اتخاذ تدابيري تواند از محكمه مربوط امر توقف چنين اعمال و شدن براي تضمين مواجه شود، داين مي

  ).1856. ، م3افغانستان، ج. م.ق(وقوع ضرر گردد، مطالبه نمايد 
و قرآن (قاعده الضرر و الضرار يك قاعده اصولي و فقهي و حقوقي است كه متكي به داليل نقلي : نتيجه بحث

ها و نظريات  گذشته از ديدگاه. باشد و ريشه در تاروپود زندگي حقوقي جامعه افغانستان دارد و عقلي مي) سنت
ها در ابعاد وسيع در حقوق  علماي شيعه و سني در نحوه حضور اين قاعده، قاعده مذكور در ساحت زندگي انسان

نين موضوعه كشور از منظر تحليل، رهيافت بررسي هريك از مضامين قوا. مدني افغانستان جريان سيال دارد
روي اين ملحوظ است كه نقش و تاثير قاعده الضرر و الضرار را . اي را در زندگي اجتماعي ترسيم خواهد كرد عالمانه

  .كنيم ها خيلي پر رنگ مشاهده مي در زندگي مدني افغانستاني

  ها پي نوشت
عد الفق -1 لشيخ محمد الزرقا، شرح قوا مشق، چالشيخ احمدبن ا   33، ص6هيه، دارالعلم، د
ا، ص -2 لزرق لشيخ محمد ا  34الشيخ احمد بن ا

عد الفقهيه، ج -3  26، ص1مكارم، القوا

سالمي، چ -4 مدني، ويرايش دوم، مركز نشر علوم ا ه، بخش  قواعد فق محقق داماد،  سيد مصطفي   2، ص1386، 15دكتور 

ه، پيشين، ص -5 قواعد فق محقق داماد،  سيد مصطفي   3دكتور 

 131فقه، پيشين، صهمان، قواعد  - 6

عده  -7 هللا مشايخي، قا ا، تهران،  قدرت ا  2، ص1385هاي فقهي، سمت، دانشگاه الزهر

ه، پيشين، ص -8 قواعد فق محقق داماد،  سيد مصطفي   131دكتور 

 114دروس التمهديه، ص -9

ات (152 قدرت اهللا مشايخي، پيشين، ص - 10 مجمع البحرين، مصباح و مفرد  )به نقل از صحاح، 
ص قدرت اهللا مشايخي، - 11  152 پيشين، 

ه، ص - 12  117 دروس التمهدي

ه، پيشين، ص - 13 قواعد فق محقق داماد،  سيد مصطفي   138 دكتور 

ني، ص - 14 لشريعه اصفها  24 شيخ ا

مرتضي انصاري، المكاسب رساله نفي ضرر، ص - 15  374 شيخ 

قهيه  -16 قواعد ف محقق داماد،  سيد مصطفي  قرير درسي–بخش مدني ( دكتور  ن انديشه  ) ت سالمي،  نو در علوم ا چهاي  لوم اسالمي،  نشر ع  147، ص1357، 5شر مركز 

ص1357، 5 همان، چ - 17  ،149 

عد فقهي مدني، ص - 18 هللا لطفي، قوا  32 دكتور اسدا

ه، پيشين، ص - 19 قواعد فق محقق داماد،  سيد مصطفي   131دكتور 

اصفهاني، ص - 20  17شيخ الشريعه 

قواعد فقه  - 21 محقق داماد،  سيد مصطفي  مدني(دكتور   132، پيشين، ص)بخش 

قره، آيه - 22  231 سوره ب

آيه  - 23  107سوره توبه، 

قره، آيه  - 24  282سوره ب

قره، آيه  - 25  233سوره ب
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  چكيده

ديده است و هرگاه كسي به ديگري زيان  ترين هدف مسووليت مدني، جبران خسارات زيان  كه مهمجا آناز 
. ديده مسوول بوده و بر اساس اصول كلي مسووليت مدني بايد خسارات وي را جبران نمايد برساند در برابر زيان
زيان ملزم به جبران خسارات   كه مبناي اين مسووليت چيست؟ چرا و بر چه اساس عاملستا حال سوال اين جا

گر اين  ديده يا شخص ديگري نبايد زيان مزبور را تحمل نمايند؟ توجيه چرا زيان. باشد ديده مي وارده به زيان
 نوشتار حاضر كه .است شده نظريات و مباني مختلفي ارايه  ،مسووليت چيست؟ در راستاي پاسخ به اين پرسش

، سعي دارد به منظور بررسي دقيق نظريات است شدهي انجام و در چهار مبحث تدوين ا به صورت تحقيق كتابخانه
و مباني مزبور در مبحث اول به تبيين مفهوم و اقسام مسووليت مدني پرداخته و در مبحث دوم مباني فقهي و در 

ررسي دقيق قرارداده و سپس در مبحث چهارم مبناي مبحث سوم مباني نظري مسووليت مدني را مورد ب
  .المللي كاال را به كنكاش بگيرد مسووليت مدني در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين

مسووليت قهري، مسووليت قراردادي، مباني فقهي مسووليت مدني، مباني نظري مسووليت  :واژگان كليدي
  .المللي كاال ينمدني، قوانين افغانستان، كنوانسيون بيع ب

  مفهوم و اقسام مسووليت مدني: مبحث نخست

يسال، مصدر صناعي مسوول بوده و به معناي ضمان، ضمانت، تعهد و و مسووليت، يك واژه عربي از ريشه سال 
مسوول، صفت مفعولي از مصدر سوال به . شود برگردانده مي» پاسخگويي« كه در زبان فارسي به iاست ه مواخذ

i.گيرد مي ست كه مورد سوال و مواخذه قرارمعناي كسي ا i ه  در اصطالح حقوقي عبارت است از التزام شخص ب
مسووليت حقوقي، زماني ايجاد . شود  پاسخگويي در قبال اعمال نامشروع و غير قانوني كه عرفاً به او نسبت داده مي

ضوعه را نقض كرده يا موجب ايراد ضرر شود كه فردي با ناديده گرفتن هنجارهاي اجتماعي و قانوني، مقررات مو  مي
  :شود مسووليت حقوقي خود به دو قسم كيفري و مدني تقسيم مي. به ديگران شود

مسووليت فردي است كه با زير پا گذاشتن مقرراتي كه به منظور حمايت از جامعه و ايجاد نظم، : مسووليت كيفري. 1
iسازد نيت عمومي را مخدوش ميامنيت و عدالت اجتماعي به وجود آمده است، نظم و ام i i و قانونگذار به منظور 

گيري از جرم،  مجازات متناسب  جبران خسارت و اعاده احساس امنيت عمومي، اصالح مجرم، عبرت آموزي و پيش
i نمايد؛  مقرر مي با اعمال مجرمانه vي خويش، ديگربار   بدان اميد كه مجرم با چشيدن طعم تلخ كيفر عمل مجرمانه

  .دار نكند اشته باشد و آرامش جامعه را خدشهالل در نظم و امنيت اجتماعي را ندات اخاجر

عبارت از التزام به تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زياني است كه در نتيجه عمل مستند  «:مسووليت مدني. 2
د باشد، كه در اين صورت  ممكن است تعهد مزبور ناشي از قرارداد و اراده متعهv.»است ه   به او به ديگري وارد شد

شود و ممكن است منشاي تعهد، صرفاً مقررات قانوني باشد كه   مي ه  مسووليت ناشي از آن، مسووليت قراردادي ناميد
) الف: شود بر اين اساس، مسووليت مدني،  بر دو قسم تقسيم مي. نامند مسووليت ناشي از آن را مسووليت قهري مي

  : يت قهريمسوول)  ب؛مسووليت قراردادي

                                                 
 حقوق خصوصي) ماستر(فوق ليسانس ∗
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عبارت است از التزام متعهد به جبران خساراتي كه در نتيجة عدم «: مسووليت قراردادي: مسووليت قراردادي. 1، 2
 به ديگر سخن مسووليت قراردادي، مسووليت متعهدي است كه به علت vi.»شود اجراي قرارداد به طرف او وارد مي

ير منطبق با تعهدي كه ضمن عقدي از عقود به عهده گرفته، عدم اجرا، تاخير در اجرا، اجراي ناقص يا اجراي غ
vi.شود براساس قانون بر او تحميل مي iترين تفاوت مسووليت قراردادي و مدني در           مهم: توان گفت  بنابراين، مي
رداد و در مسووليت قراردادي، التزام متعهد به جبران خسارت، ناشي از قرا. شود وجود و عدم قرارداد، خالصه مي

 و  به حكم قانون  ه در حالي كه در مسووليت قهري، فرد مسوول با زيانديده قراردادي منعقد نكرد. اراده متعهد است
  . شود زيان، تحميل مي مسووليت بر عامل

مسووليت قهري يا خارج از قرارداد عبارت است از هر نوع مسووليت قانوني كه واجد : مسووليت قهري. 2، 2
.  خاص مسووليت قراردادي نبوده و فقط بر مبناي وظيفه عام خودداري از اضرار به غير، ايجاد شده باشدي ها  ويژگي

برخالف مسووليت قراردادي مربوط به نظم عمومي بوده و اسقاط آن از طريق تراضي ممنوع «: مسووليت قهري
vi.»است i i    

حث از آن به فرصت ديگر موكول شده و در اين جا كه مسووليت كيفري از قلمرو اين بحث خارج است، ب      از آن
مباني فقهي و نظري  شود و به منظور بررسي دقيق نوشتار تنها به بررسي مباني مسووليت مدني پرداخته مي تر، 

  .گيرد مسووليت مدني در دو مبحث و به طور مجزا مورد بررسي قرار مي

  مباني فقهي مسووليت مدني: مبحث دوم

مباني نظري و فلسفي آن مراد از مباني مسوول يت مدني در فقه، مستندات و داليل شرعي مسووليت مدني است، نه 
را مورد » ضمان«ي  كلمه» مسووليت«و قانون مدني افغانستان با تبعيت از فقه و حقوق اسالمي به جاي واژه 

ه عنوان ضمان ناشي از نقض قرار. استفاده قرارداده است داد، وجود ندارد ولي گرچه در فقه باب و فصل خاص ب
ه عنوان احكام عام و مستندات كلي براي جبران هر خسارتي،  قواعدي براي ضمان قهري مطرح شده است كه ب

گيرند، چه اين كه خسارت مزبور ناشي از نقض قرارداد و عهد شكني باشد يا اين كه سبب آن  مورد استناد قرار مي
بر اين اساس، قواعد مزبور به عنوان مستند لزوم . ر، تشكيل بدهدرا ارتكاب يك عمل نامشروع و غير قانوني ديگ

ترين قواعد فقهي مزبور را به  در زير مهم. باشند جبران خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي، نيز قابل استناد مي
  :كنيم اختصار مرور مي

  قاعده الضرر. 1

 ابواب فقه قابل استناد بوده و يكي از منابع مهم لزوم ترين قواعد فقهي است كه در اكثر قاعده الضرر يكي از معروف
ه معناي عام، شناخته مي i.شود جبران خسارت و مسووليت مدني ب x لزوم تدارك و جبران ضرر وارده به غير، از 

ترين نهاد حقوقي است كه از زمان تكَون جوامع ابتدايي وجود داشته و مسير پر پيچ و خمي  را  براي  قديمي
حقوق اسالمي نيز با . ه اينجا پشت سر گذاشته و تحوالت زيادي خصوصاً در مباني آن صورت گرفته استرسيدن ب

را مورد توجه قرارداده است و در همين راستا يكي ) مسووليت مدني(وضع قوانين و قواعد مختلف، لزوم تدارك ضرر 
كند، قاعده الضرر است و هر جا سخن از  مياز قواعد مهم فقهي كه لزوم جبران ضرر را در حقوق اسالمي پشتيباني 

مبتني بر اين قاعده است، هرچند كه قاعده مزبور به  جبران خسارت و مسووليت مدني در ميان باشد اساس آن 
تر از مسووليت مدني به  منتها، قلمرو قاعده الضرر در حقوق اسالمي وسيع. عنوان مستند اصلي آن مطرح نباشد

يهان اسالمي از آن به عنوان حكم ثانوي جهت اجراي عدالت و ايجاد تعادل در روابط معناي متعارف بوده و فق
 و هر جا ضرر نامشروع و نا متناسبي شخصي يا نوعي، از احكام شرعي وضعي يا xبرند اقتصادي و اجتماعي، سود مي

مثال، اگر لزوم يك . كنند ي ميتكليفي، ناشي شود، با استناد به قاعده الضرر، احكام مزبور را بر داشته و از آن دور
قراردادي، موجب ايجاد ضرر شود، قاعده الضرر اين حكم را تعديل كرده و به عنوان وسيله جبران خسارت، عقد 

    xi.كند مزبور را جايز يا خياري اعالم مي

و فقها در ، اخذ شده است »الضرر و الضرار في االسالم«:      قاعده الضرر از حديث مشهور نبوي كه فرمودند

ترين مستندات آن روايات موجود در  اند كه از مهم رابطه با مستندات اين قاعده به كتاب، سنت و عقل تمسك كرده
xi.ست ااين زمينه، حكم عقل و بناي عقال iگرچه اهل لغت معاني :   در رابطه با معناي لغوي ضرر و ضرار، بايد گفت
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هاي ضرر و ضرار در منابع اسالمي معلوم   دقت در موارد كاربرد واژهاند، ولي با مختلفي را براي آن دو بيان كرده
هاي وارد بر ديگري است، ولي ضرار مربوط به مواردي است كه  ها و زيان ضرر شامل كليه خسارت«: شود كه مي

به شخص با استفاده از يك حق با جواز شرعي به ديگران زيان وارد سازد كه در اصطالح امروزي از چنين موارد 
ست كه وي با استفاده از  اخواند، نا گفته پيدا» مضار« سمره را )ص(رسول اكرم. شود سوء استفاده از حق تعبير مي

xi»خواست به صاحب منزل زيان وارد سازد حق خود مي i i  
شود كه به طور  در نگاه نخست چنين برداشت و استنباط مي» الضرر و الضرار في االسالم«     از حديث نبوي 

نفي » ال« و بيروني در جوامع اسالمي و در ميان مسلمانان، ضرر وجود ندارد؛ زيرا معناي حقيقي كلمه خارجي
گيرد، در عالم خارج وجود  قرار مي» ال«اي وارد شود، دال بر اين است كه آن چه بعد از  جنس بوده و در هر جمله

نان ضرر وجود داشته و افراد، به طرق مختلف ندارد، در حالي كه ما، خود، شاهديم كه در عالم خارج ميان مسلما
xi.شوند موجب اضرار به غير مي v بنابراين، بايد ديد كه مقصود شارع و عقيده فقها در اين زمينه چيست و ادعا نفي 

اند كه  فقها در اين زمينه مباحث مبسوطي را مطرح كرده. ضرر در دين اسالم، بر چه مبنايي صورت گرفته است
  .كنيم ورترين نظرات مطرح شده را،  در زير به اختصار بررسي ميترين و مشه مهم
در جمله الضرر و الضرار في االسالم، در معناي حقيقي » ال«مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه  :نفي حكم. 1 -1

اما چون ضرر واقعاً در خارج وجود داشته و به كلي نفي نشده است، . خود يعني نفي جنس به كار رفته است
 اين است كه حكم ضرري )ص(در تقدير گرفته و بگوييم كه منظور پيامبر اعظم» ال«را بعد از » حكم«بوريم واژه مج

بنابراين، آن چه حقيقتا نفي شده است ضرر عيني و خارجي نيست بلكه سبب آن، كه . در دين اسالم وجود ندارد
. هم وجود نخواهد داشت) ضرر(سببوجود ندارد، پس م) حكم(حكم ضرري باشد، نفي شده است و چون سبب

   xv.براين اساس، در دين اسالم ضرر وجود ندارد
در جمله الضرر در همان معناي » ال«مرحوم محقق خراساني معتقد است كه : نفي حكم به لسان نفي موضوع. 2 -1

ه . نفي موضوعكند، اما به لسان  حقيقي خود كه نفي جنس باشد، استفاده شده و حقيقتاً حكم ضرري را نفي مي ب
ديگر سخن، معناي الضرر اين است كه موضوع ضرري در اسالم حكم ندارد يعني موضوعي كه داراي حكم است اگر 

 مثال در عقد بيع كه خود بيع موضوع و لزوم حكم xvi.شود عنوان اولي آن موجب ضرر بشود، حكمش برداشته مي
  .شود  است، برداشته ميموجب ضرر گردد، حكمش كه لزوم) بيع(آن است، اگر موضوع 

      تفاوت بين نظريه مرحوم شيخ انصاري و مرحوم محقق خراساني در اين است كه براساس، نظريه محقق آن چه 
شود موضوع حكم است اما به انگيزه نفي حكم، ولي طبق نظريه شيخ، خود حكم مستقيما  كه نفي و برداشته مي

موضوع ضرري نباشد، ولي حكم ضرري باشد «: دهد كه خود را نشان ميآثار اين تفاوت در جايي . شود برداشته مي
كه در اين صورت بنابر نظريه مرحوم محقق خراساني، قاعده الضرر شامل مورد نيست؛ زيرا خود موضوع باعث ضرر 
نيست تا حكمش برداشته شود، ولي طبق نظريه مرحوم شيخ، اگرخود حكم صادر شده از ناحيه شارع موجب ضرر 

مثال در معامله غبني، به نظر مرحوم محقق خراساني چون خود معامله موجب ضرر . شود د، آن حكم برداشته ميباش
در حالي كه بنا بر نظريه مرحوم شيخ، قاعده . .... نيست بلكه لزوم آن موجب ضرر است، مشمول قاعده الضرر نيست

  . »الضرر بر بيع ضرري قابل انطباق است
در جمله الضرر و الضرار في االسالم در معناي » ال«مرحوم نراقي نيز معتقد است كه : ارك نفي ضرر غير متد.1-3

حقيقي خود مورد استفاده قرارگرفته و يكي از صفات مدخولش يعني ضرر را كه عبارت از عدم تدارك باشد، نفي 
xvi.كند مي iدارك و جبران نشده  به ديگر سخن آن چه كه توسط حديث نبوي نفي شده و وجود ندارد ضرر غير مت

متدارك را مطرود دانسته و مي فرمايند تمام ضررهاي وارده به غير، بايد جبران  است يعني شارع مقدس، ضرر نا
xviشوند i iدر اسالم ضرر وجود ندارد: توان گفت شود، پس مي   و چون ضرر متدارك و جبران شده ضرر تلقي نمي  .  
در جمله ال ضرر در معناي حقيقي خود » ال«هاني معتقد است كه مرحوم شريعت اصف: نهي از اضرار به غير. 4 -1

و پيامبر گرامي اسالم» نهي«بلكه در معناي مجازي . يعني نفي جنس به كار نرفته است  طي اين )ص(به كار رفته 
ت بنابراين، حديث مزبور بيانگر يك حكم تكليفي يعني حرم. حديث مسلمانان را از اضرار به غير نهي فرموده است
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تري در ميان فقها مواجه شده  از ميان اين چهار نظريه، نظريه مرحوم شيخ انصاري با اقبال بيش. اضرار به غير است
  .  است و طرفداران زيادتري را به خود اختصاص داده

شود، ولي بين فقها        ترديدي وجود ندارد، كه قاعده الضرر شامل كليه احكام وجودي كه ضرري باشند مي
كه نبود آن موجب ضرر است به ) مثل لزوم جبران ضرر(توان براي اثبات حكمي ف در اين است كه آيا مياختال

به ديگر . ، حكم جديدي جعل كرد يا خير)عدم لزوم جبران ضرر(قاعده الضرر استناد كرده و با نفي حكم منفي
مثال شخصي كه انسان . لقي شود يا خيرتواند مستند لزوم جبران ضرر و مسووليت مدني ت سخن، آيا قاعده مزبور مي

در حالي كه . باشد يا خير  آيا ملزم به جبران خسارات وارده، مي شده است،آزادي را زنداني كرده و مانع كسب او
بر اساس، نظريه مرحوم نراقي و : توان گفت در پاسخ به اين پرسش مي. حكم به عدم ضمان يقيناً ضرري است

رر بي ترديد از مستندات مهم مسووليت مدني و لزوم تدارك خسارات وارده به ديگري شريعت اصفهاني قاعده الض
باشد؛ زيرا طبق نظريه مرحوم نراقي شارع مقدس، اعالم  محسوب شده و فرد مزبور ملزم به جبران زيان وارده مي

چنين  هم. بران شوندكند كه ضرر نا متدارك در دين اسالم وجود ندارد و تمام ضررهاي وارده به غير بايد ج مي
براساس نظريه مرحوم شريعت اصفهاني نيز الضرر از منابع مسووليت مدني خواهد بود؛ زيرا لزوم جبران ضرر وارده 

اما بر مبناي نظريه مرحوم شيخ انصاري و آخوند خراساني، در اين مورد . به غير، از لوازم نهي اضرار به غير است
تواند لزوم تدارك ضرر و مسووليت مدني را   عقيده دارند كه الضرر نميها آني از ا عده. ميان فقها اختالف نظر است

دار نفي حكم، در  ،  نيست، بلكه تنها عهده)لزوم جبران ضرر(اثبات كند؛ زيرا نقش قاعده الضرر اثبات حكم جديد 
ي حكم ضرري در صورت اي ديگر معتقدند كه قاعده الضرر عالوه بر نف در مقابل عده. صورت ضرري بودن آن است
 به هنگام وضع حق شفعه براي شفيع نيز جمله )ص(كند؛ چنانچه پيامبر گرامي اسالم لزوم، اثبات حكم نيز مي

xi.را به عنوان علت يا حكمت آن بيان فرموده است» الضرر و الضرار« x در حالي كه قراردادن حق شفعه براي شفيع 
ين، قاعده الضرر محدود به رفع احكام موجود نيست بلكه در صورتي كه بنابرا. بي ترديد اثبات حكم است نه نفي آن

 چون تنها در اين صورت است كه دين xx.خالي قانوني و نبود حكم موجب ورود زيان شود، نيز قابل استناد است
    xxi.يابد اسالم عاري از ضرر بوده و مصداق الضرر و الضرار في االسالم تحقق  مي

دهد كه مفاد حديث نبوي الضرر اين است كه در دين اسالم چه در مرحله  ارگانه نشان مي     برآيند نظريات چه
تشريع و قانونگذاري و چه در مرحله اجراي قوانين، ضرر مشروعيت ندارد و احكام الهي اعم از وضعي و تكليفي 

. باشد تأييد دين اسالم نميچنين اضرار به غير در روابط اجتماعي نيز، مورد  براساس نفي ضرر، وضع شده است و هم
در همين راستا، مجلة االحكام كه براساس فقه تدوين شده است، نيز قاعده الضرر را در مبحث مستندات ضمان 

xxi.آورده و يكي از منابع مسووليت مدني تلقي كرده است i   
« : دارد  مقرر مي 776ه  قانون مدني افغانستان نيز قاعده الضرر را از مباني مسووليت مدني دانسته و در ماد    

و » باشد ميو يا تقصير ضرري به غير عايد گردد مرتكب به جبران خساره مكلف ] اشتباه[هرگاه به اثر خطا 
 مواد فوق به شخص ]در [مندرج غير از اضراره كه از آن ضرري ب  هرنوع تعدي«: گويد مي  777چنين در ماده  هم

 ضرر معنوي را نيز مشمول 778 ماده 1و در بند » باشد مي مكلف جبران خسارهه ديگري عايد گردد، مرتكب ب
جبران خساره شامل « :گويد زيان را ملزم به جبران خسارات ناشي از آن نموده مي عامل ضرر قابل جبران دانسته و

  . برده است از استناد به قاعده الضرر سود قانونگذاردر موارد متعدد ديگر، چنين  هم» باشد  ميسنجش ضرر معنوي نيز

  قاعده اتالف. 2 

شود، قاعده اتالف  يكي ديگر از قواعد فقهي كه در عداد منابع مسووليت مدني و لزوم جبران خسارت آورده مي 
xxi.است i i هركس مال ديگر را تلف كند، ضامن است(» من اتلف مال الغير فهو له ضامن« اين قاعده از عبارت( ،

xxiون حديثي نيامده است،گرچه عبارت مزبور در مت. اخذ شده است vنظيري در ميان فقها   ولي از شهرت بي
  مستندات قاعده اتالف را فقها كتاب، xxv.گيرد برخوردار بوده و در ابواب مختلف فقهي، مورد استناد فقها قرار مي

  . دانند سنت، عقل و اجماع مي
) اتالف حقيقي(شود  مال حقيقتاً نابود مي    ناگفته پيداست كه اتالف و نابود كردن گاهي بر عين مال تعلق گرفته و

ر ماليت مال تعلق گرفته و علي اتالف (برد  رغم سالمت عين مال، ارزش اقتصادي آن را از بين مي و گاهي هم ب
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گيرد و بعد از انقضاي مدت اعتبار، بر    مثالً فردي اسكناس در حال جمع آوري فرد ديگري را ميxxvi).حكمي
  . گرداند كند و در زمستان بر مي داري مي اي ديگري را در تابستان گرفته نگهيا شخصي يخ ه. گرداند مي

فقها اكثراً : شود يا خير؟ بايد گفت      در پاسخ به اين سوال كه آيا قاعده اتالف شامل اتالف ماليت مال هم مي
اشد، ولي اثبات اين ب معتقدند كه در اتالف حكمي گرچه متلف براساس مستندات ديگر مسوول جبران خسارت مي

مسووليت از قلمرو حاكميت قاعده اتالف خارج است؛ زيرا اتالف مال، ظهورش در اين است كه مالي تلف شده و 
xxvi.شود  و موجود است نابود گردد، در حالي كه در اتالف حكمي، عين مال تلف نمي iاي ديگر معتقدند كه    عده

ا در اتالف حكمي نيز مال مزبور ارزش اقتصادي خود را از دست شود؛ زير قاعده اتالف شامل اتالف حكمي نيز مي
xxvi.شود داده و حكماً نابود مي i iشود چه اين    البته اتالف اختصاص به اعيان خارجي نداشته و شامل منافع نيز مي

xxi.كه منفعت مزبور  مربوط به مال، انسان يا حيوان باشد x   
 تحقق ضمان ناشي از اتالف مال غير، عناصر عمد و قصد تاثير      با توجه به اطالق مستندات قاعده اتالف، در

نداشته و تلف كننده اعم از اين كه قصد و تقصيري داشته يا نداشته باشد، ملزم به جبران خسارات وارده 
در ضمان اتالف، تقصير شرط نيست، «: به ديگر سخن.  مشروط به اين كه زيان وارده منتسب به او باشدxxxباشد، مي
 بنابراين، در اتالف صرف xxxi.»نتساب شرط است و بايد اين عامل كه ركن اصلي ضمان است، احراز گرددولي ا

اما در صورتي كه فعل . رابطه عليت بين فعل و تلف مال كافي است ولو قصد حصول نتيجه وجود نداشته باشد
فردي در اثر انفجار، زلزله يا تصادف مثال اگر . توان وي را مسوول دانست بار قابل انتساب به شخص نباشد، نمي زيان

xxxiتوان او را مسوول شناخت؛ ترديد نمي بر روي مال فردي ديگر پرتاب شده و آن را از بين ببرد، بي i زيرا رابطه 
  .  عليت عرفي بين فعل او و تلف مال بر قرار نيست

  قاعده تسبيب. 3

است، با اين تفاوت كه در اتالف شخص مستقيماً  قاعده تسبيب همانند قاعده اتالف يكي از منابع مسووليت مدني 
ي اتالف مال ديگري را طوري فراهم  كند ولي در تسبيب شخص زمينه و بدون واسطه مال ديگري را تلف مي

آيد كه عمل او به طور غير مستقيم به اتالف مال ديگري  سازد، كه عرفاً اين احتمال و انتظار به وجود مي مي
به ديگر سخن، برخالف اتالف كه براي مسوول دانستن متلف، . سبب از بين رفتن آن بشودانجاميده و با واسطه، 

ي سببيت براي تحقق ضمان  ي علّيت بين فعل وي و زيان وارده احراز شود، در تسبيب تنها احراز رابطه بايد رابطه
وده و از جودش وجود مسبب و از اش، كه معادل علّت تامه ب كافي است؛ زيرا سببيت در اين قاعده در معناي فلسفي

xxxi.آيد، به كار نرفته است عدمش عدم آن الزم مي i iاش، يعني فراهم   بلكه سبب در قاعده مزبور، در معناي حقوقي
براين . رود در شرايط خاص، منجر به اتالف مال ديگري شود، استفاده شده است ساختن بستري كه عرفاً انتظار مي

مثالً شخصي كه در . زمه عقلي يا عرفي بين فعل مسبب و زيان وارده وجود نداردگونه مال اساس، در تسبيب هيچ
گردد، حفر كننده گودال گرچه  كند و شخص ديگر با سقوط در آن متحمل زيان مي معبر عمومي گودالي حفر مي

ن، وجود ندارد؛ و ورود زيا) حفر گودال(ساز ورود زيان به ديگري است، ولي رابطه عليت بين عمل او  سبب و زمينه
xxxi.، هرگز كسي در آن سقوط نكرده و زياني به بار نيايد)عرفاً(رغم احتمال وقوع حادثه  زيرا ممكن است علي v به 

بار، و احراز انتساب آن به حافر، وي به دليل تسبيب، مسوول  همين جهت است كه تنها در صورت وقوع حادثه زيان
  .آمد شد، زياني به بار نمي ر نميجبران زيان وارده است؛ زيرا اگر گودال حف

گيرد       تفاوت ديگري نيز بين اتالف و تسبيب وجود دارد و آن اين كه اتالف مال هميشه با فعل مثبت صورت مي
بار لزوماً مثبت نبوده و ممكن است فعل  و اتالف با فعل منفي امكان پذير نيست، در حالي كه در تسبيب فعل زيان

خواه فعل مزبور يك تعهد قراردادي باشد مثل اين كه . سبب ورود زيان به ديگري بشودمنفي و ترك فعل نيز 
تاجري بر خالف تعهد قراردادي خويش مبني بر عدم عرضه كاالي مورد معامله به تجار ديگر، آن را در بازار عرضه 

ه پدري با نپرداختن نفقه كرده و سبب ورود خسارت به متعهدله شود، يا اين كه يك تعهد قانوني باشد مثل اين ك
  xxxv. زيان برساندها آنبه فرزندان صغيرش، به 

ي سببيت و بستر  عالوه بر جنبه) مثبت يا منفي(     الزم به ذكر است كه براي مسوول دانستن سبب، بايد فعل او
ت، موجب ضمان بار، از وصف عدوان و تعدي نيز برخوردار باشد، در غير اين صور اي زيان سازي براي وقوع حادثه
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پس اگر فردي همان گودال در مثال .  بنابراين، بر خالف اتالف، در تسبيب تقصير ركن اصلي استxxxvi.نخواهد شد
xxxvi.پيشين را در ملك خصوصي خويش حفر كند، مسوول زيان وارده به غير نخواهد بود i    

 توسط سبب، اصل عمل را فردي بار     در تسبيب، معموالً پس از فراهم شدن بستر مناسب براي وقوع فعل زيان
م مي ولي ممكن است گاهي اوقات سبب و مباشر هر دو در اتالف مال . گويند دهد كه به او مباشر مي ديگر انجا

در اين صورت چه كسي بايد مسووليت جبران زيان وارده را تحمل كرده و ضامن تلقي شود؟ . دخالت داشته باشند
ورتي كه مباشر ورود خسارت چيزي باشد كه قابليت مسووليت پذيري را در ص: در پاسخ به اين سوال بايدگفت

ندارد، در اين صورت به دليل عدم مسووليت مباشر، سبب ضامن بوده و مثل اين است كه سبب بال واسطه زيان 
مباشر اتالف باشند. وارده را ايجاد كرده باشد نيز همانند اما در فرضي كه مباشر . مثل اين كه  باد، طوفان يا حيوان 

مبناي قاعده الضرر معتقدند كه هر كس به  سبب، انسان باشد، در اين مورد بين فقها اختالف نظر است، برخي بر 
بنابراين، در اجتماع سبب و مباشر، هر دو مسووليت . هر نحوي در ايجاد ضرر دخالت داشته باشد، مسوول است

xxxvi.ند مراجعه كندتوا تضامني دارند و متضرر به هر كدام كه بخواهد مي i i برخي ديگر را عقيده بر اين است كه 
بار همواره به مباشر منسوب بوده و وي اقوي از سبب است و اين امر را اجماعي و از مسلمات تلقي  فعل زيان

xxxiكرده xاي قطع  بار ارتباط ضعيف سبب با زيان وارده را به گونه رابطه مستقيم مباشر با فعل زيان: گويند   مي
  . ماند اي بين سبب و زيان وارده باقي نمي  عرفاً رابطهكند كه مي

بار به فاعل است، يعني زيان وارده عرفاً به عمل  رسد معيار مسووليت، اسناد و انتساب عرفي فعل زيان      به نظر مي
است،  بنابراين، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد، مسلماً او ضامن xl.هر كسي منتسب باشد، او ضامن است

به همين دليل در صورت اكراه يا فريب فردي به اتالف مال غير، فريب دهنده و اكراه كننده، سبب تلقي شده و 
xl.ملزم به جبران زيان وارده خواهند شد i اما در صورتي كه ميزان دخالت سبب و مباشر در ورود زيان برابر بود و 

اي قايل به  عده. ه چه كسي است اختالف نظر وجود دارديكي از ديگري اقوي نباشند، در اين كه مسووليت به عهد
xlدانند تضامن بوده و هر دو را ضامن مي i iاند  برخي ديگر داوري عرف را راه گشاه دانسته.xl i i i اما اكثريت فقها  

xl.اند مباشر را مسوول قلمداد كرده i vرسد كه حق با كساني باشد كه حكم به تضامن كرده و هر دو   ولي به نظر مي
برابر است غير ) مباشر و سبب(دانند؛ زيرا مسوول دانستن مباشر  در اين فرض كه ميزان دخالت هر دو   ميرا ضامن

xl.مگر اين كه مباشر عامد و سبب غير عامد باشد. رسد منطقي و نامعقول به نظر مي v   
 و با تبعيت از فقه، هر      در قانون مدني افغانستان تسبيب نيز همانند اتالف از منابع مسووليت مدني دانسته شده

  759 و 758قانون مزبور پس از آن كه در ماده . ، مورد بررسي قرار گرفته است)اتالف(دو مبحث تحت عنوان واحد 
 ايجاد سبب اتالف را نيز، 760كند، بال فاصله در ماده  متلف را به جبران خسارات ناشي از اتالف مال غير ملزم مي

] همان[«: دارد ت تحقق يابد يا با فعل منفي، از موجبات ضمان قلمداد كرده و مقرر مياعم از اين كه با فعل مثب
ط، نيز ضمان ضرر يا رعايت احت،گردد، قصور در تهيه وسايل ممكنه طوري كه ايجاد سبب اتالف موجب ضمان مي

  .»گرداند را الزم مي

  قاعده ضمان يد. 4

منابع مسووليت مدني قاعده يد است ر مال غير دست يافته و   بر.يكي ديگر از  اساس اين قاعده هرگاه شخصي ب
عالوه بر آن كه مكلف به باز گرداندن عين در زمان بقاي آن «: استيال پيدا كند در برابر مالك ضامن است يعني

رآيد xl»است، اگر مال مذكور تلف شود يا نقض و خسارت به آن وارد گردد بايد از عهده خسارت وارد نيز ب vi با 
رد آنچه غصب نموده ه غاصب ب«: دارد  مقرر مي765د به همين قاعده قانون مدني افغانستان در ماده استنا

ر رثاه ضرري ب اگر. باشد ميمكلف  محل غصب، به  عالوه رد عين مال مغصوبه در غصب عايد گردد، مرتكب ب
اخذ » د ما اَخَذَت حتا تُوديهعلَي الي«: قاعده مزبور از حديث مشهور نبوي .»باشد ميمكلف  جبران خساره نيز

xl.شده است vi i  نيز )ع(به عالوه، بناي عقال و سيره مسلمين در تمام ادوار تاريخي با شمول عصر حضور معصوم ،
xl.مويد مسووليت مستولي در برابر مالك است vi i i گرچه سند حديث ضعيف استxl i xي   ولي،  از آن جا كه عده

 lكند شهرت فتوايي شكل گرفته است، شهرت مزبور ضعف سند را جبران ميزيادي از فقها مطابق آن فتوا داده و 
هاي شريعت اسالمي نبوده بلكه از جمله  و از طرف ديگر با توجه به اين كه مضمون حديث از تأسيسات و نوآوري
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و هم امواردي است كه مطابق بناي عقال و شارع مقدس آن را امضا و تاكيد كرده است  چنين با در نظر  ست 
گرفتن شيوايي و بالغت متن حديث، احتمال تقلّبي و جعلي بودن آن تضعيف گرديده و نسبت به عدم جعل آن 

l.شود اطمينان حاصل مي i برخي، مفاد آن را جعل حكم  در رابطه با مفاد حديث نيز اتفاق نظر وجود ندارد و
ه اليد را مك  طي اين حكم ذي)ص(تكليفي دانسته و معتقدند كه پيامبر اعظم لف به حفظ مال و بازگرداندن آن ب

lمالك نموده است، i iبا بيان )ص( اما مشهور مفاد حديث را جعل حكم وضعي دانسته و معتقدند كه رسول اكرم 
مزبور ضمان و مسووليت مال مورد استيال را بر عهده مستولي و متصرف قرارداده و او را مكلف نموده است مادامي 

ه مالك برگرداند و همكه عين مال باقي است عين و د چنين در صورت آسيب  ر صورت تلف مثل يا قيمت آن را ب
l.ديدن مال، از عهده جبران خسارات وارده برآيد i i i بر مبناي نظر مشهور قاعده مزبور از منابع مهم ضمان و 

  . آيد مسووليت مدني به حساب مي
و      باتوجه به اطالق و عموم روايت مزبور، صرف استيال بر مال دي گري عمداً باشد يا جهالً موجب ضمان شده 

گيرد و چنانچه استيالي عمدي باشد، از مصاديق غصب تلقي شده  وجود اعتباري آن مال بر ذمه مستولي قرار مي
l.و عالوه بر مسووليت مدني مستوجب مجازات شرعي نيز خواهد بود i vدر تحقق اين ضمان، «:   به ديگر سخن

بناي اين مسووليت، وضع يد و استيال بر مال ديگري است، اعم از اين كه عالماً عامداً تقصير دخالتي ندارد، بلكه م
و جهل(بنابراين، هر دو مورد. صورت گرفته باشد و يا از روي جهل و غير عمد در مسووليت مدني با ) عمد 

متفاوتند، بدين معنا كه در فرض عمد، عالوه بر  يك مسووليت مدني ديگر مشتركند، ولي در مسووليت كيفري 
l.»مسووليت كيفري نيز وجود دارد و در فرض جهل، مسووليت كيفري وجود ندارد v  

تر از مسووليت مدني به معناي متعارف آن بوده و هر نوع استيال بر مال       بنابراين، قلمرو ضمان يد وسيع
تحقق يافته باشد، چنانچه در شود، اعم از اين كه به صورت عدواني و تعرض به حقوق ديگران  ديگري را شامل مي
اعم از اين كه نسبت به عدم عدوان عالم (يا اين كه به نحو غير عدواني حاصل شده باشد . غضب اين گونه است

l، مثل قبض به عقد فاسد)باشد يا جاهل viو يا ماخوذ بالسوم l vi iيا گرفتن مهر در نكاح باطل .l vi i i بدين 
ار وسيع بوده و شامل تمام تصرفات عدواني و غير عدواني ترتيب، روشن است كه حوزه حاكميت قاعده يد بسي

شود، مگر مواردي كه دليل خاصي آن را از شمول ضمان يد خارج نمايد، همانند يد اماني كه به سبب وجود  مي
lدليل خاص i xمين، بدون تعدي يا تفريط مسووليتي ندارد از .  از شمول قاعده ضمان يد خارج بوده و متصرف ا

ي و متصرف مال غير بعد از استيال مطلقا ضامن است هر چند تلف يا نقصان مال مستند به او اين رو، مستول
مترقبه صورت گرفته باشد ميان ضمان يد و ضمان ناشي از . نبوده و در اثر قوه قاهره و حوادث غير  تفاوت اساسي 

ال باشد؛ زيرا در تحقق ضمان اتالف استناد تل اتالف مال غير نيز در همين امر مي ف به متلف ضروري است و ا
اما در ضمان يد صرف استيال بر مال غير براي تحقق مسووليت كافي است ولو اين كه . كند اتالف صدق نمي

  .مستولي در اتالف آن هيچ نقشي نداشته و مال مزبور در اثر قوه قاهره و همانند آن تلف شده باشد

  قاعده غرور. 5

براساس اين قاعده هركس، فرد ديگري را مغرور نموده و .  قاعده غرور استيكي ديگر از منابع مسووليت مدني
l.موجب زيان وي گردد، در برابر فرد مغرور ضامن است و بايد از عهده زياني كه به وي وارد شده برآيد x مثالً اگر 
مزبور از آن شخصي زمين متعلق به ديگري را به عنوان مال خويش بفروشد و يا بدون اعالم اين امر كه زمين 

خود او نيست، مورد معامله قراربدهد، و خريدار در آن زمين ساختمان بسازد، سپس مالك زمين با مراجعه به 
ي خسارات وارده بستاند و از اين طريق مشتري مغرور گرديده و متحمل زيان  مشتري عين مالش را به عالوه

مراجعه نموده قيمت زمين ) غار(ارده به فريب دهنده تواند براي جبران خسارات و مي) مغرور(شود، فريب خورده 
ي صغير، پسر  يا مثال اگر فردي در بازار اعالم كند كه اين پسر بچه. و كليه خسارات وارده را از وي مطالبه نمايد

مزبور توانيد با او معامله نماييد، سپس معلوم شود كه فرد  ام بعد از اين مي من است و من به وي اجازه معامله داده
l.توانند خسارات ناشي از معامله با آن صغير را، از غار مطالبه نمايند ها مي فرزند كسي ديگر بوده است، بازاري xi     

l.ست اترين مستندات قاعده غرور روايات و بناي عقال      مهم xi i يكي از آن روايات حديث معروف نبوي است 

براي مطالبه خساراتي كه در اثر ) فريب خورده( مغروريعني» المغرور يرجع الي من غرَّه«: كه حضرت فرمود
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l.مراجعه كند) غار(تواند به فريب دهنده  فريب به وي وارد شده است، مي xi i i گرچه داللت اين حديث بر 
مسووليت غار واضح است، ولي سند آن مشكل دارد چون در منابع روايي اعم از شيعه و اهل سنت، نيامده 

l.است xi vها پيداست كه عبارت  ون آن مورد اجماع فقها قرارگرفته است و از سياق كالم آن ولي با اين حال، مضم
مبناي آن فتوا داده l.اند مزبور را روايت تلقي كرده و بر  xv بنابراين، چون روايت مزبور مستند فتواي عده كثيري  

  . دشو از فقها قرار گرفته است، طبق نظريه مشهور، ضعف سند آن نيز با عمل فقها جبران مي
     براي تحقق غرور، جهل مغرور به واقع ضروري است؛ زيرا اگر مغرور با علم و عمد بر ضرر خود اقدام كند، 

نخواهد شد چون تنها در صورت جهل مغرور فريب صدق » غار«مشمول قاعده غرور نبوده و موجب ضمان 
l.كند مي xviقصد فريب و خدعه داشته باشد الزم نيست كه وي ) فريب دهنده( ولي براي مسوول تلقي شدن غار

بلكه همين اندازه كه عملي از او سربزند كه موجب فريب ديگري شود، ولو  قصد فريب مغرور را نداشته باشد، 
lبراي تحقق غرور و اثبات مسووليت كافي است؛ xvi i زيرا در اين صورت نيز رابطه عرفي بين عمل او و فريب  

  . براي تحقق مسووليت كافي استزيانديده وجود دارد و همين انتساب عرفي 
فريب (جاهل و غار ) فريب خورده(     به طور متيقن، قلمرو و حوزه حاكميت قاعده غرور موردي است كه مغرور

چنين در صورتي كه هر دو يا مغرور به تنهايي عالم به واقع باشد،  عالم به نتيجه عمل خويش باشد و هم) دهنده
lاما اگر هر دو جاهل باشند، بين فقها اختالف است؛. خارج استمتيقناً از قلمرو قاعده غرور  xvi i i زيرا غار 

دانسته و  الذمه  اي از فقها او را بري به همين دليل عده. شود داند كه عمل او موجب زيان طرف ديگر مي نمي
 حالي كه توان وي را غار تلقي كرد؛ زيرا معناي غرور، تدليس و خدعه است در معتقدند كه در صورت جهل، نمي

l.خدعه و نيرنگ در مورد كسي كه جاهل است، تصوري ندارد xi x در مقابل برخي ديگر معتقدند كه علم و جهل 
l.غار تاثيري در مسووليت وي ندارد؛ زيرا صدق عنوان افعال احتياجي به علم ندارد xx مثال وقتي كسي شخص 

در صدق عنوان غار نيز چنين . شته باشدكند، ولو قصد زدن ندا بر او صدق مي» ضارب«زند عنوان  ديگر را مي
است يعني كافي است كه كسي ديگري را بر كاري كه متضمن ضرر است تحريض، تحريك و يا تشويق نمايد، 

زيرا تنها  هرچند تشويق كننده از نتيجه زيان. كند عنوان غار بر او صدق مي بار عمل خويش آگاهي نداشته باشد؛ 
مثال اگر شخصي براي تعظيم و . كنند م يا توهين است كه بدون قصد صدق نميعناوين قصديه مثل تعظيم، تكري

ه فرد ديگر خم شود يا از جايش برخيزد، تنها در صورتي كه همراه با علم و قصد انجام پذيرد عنوان  اداي احترام ب
و يا از جا برخاستني تعظيم نخواهد بود تعظيم بر آن صدق مي صدق عناوين ساير ولي در . كند و اال هر خم شدن 

و جهل نقشي ندارند l.افعال از جمله عنوان غار علم  xxiبار    بنابراين، اگر كسي شخصي ديگر را به انجام عمل زيان
باشد هرچند شخص ترغيب كننده جاهل به ضرر باشد  ديده مي ترغيب كند ملزم به جبران خسارات وارده به زيان

lكاهد؛ ور باشد نيز از مسووليت او نميو يا حتا اگر معتقد به سودمند بودن عمل مزب xxi i زيرا فرقي بين غار جاهل 
  .      و عالم وجود ندارد بلكه آنچه اهميت دارد وجود رابطه عرفي ميان عمل غار و زيان وارده به مغرور است

تمام شود كه آيا       در صورتي كه مغرور در اثر فريب غار مال شخص ثالثي را تلف نمايد، اين سوال مطرح مي
يا » مغرور«مسووليت مستقيماً متوجه فريب دهنده است يا اين كه مالك مال مختار است به هر كدام از مباشر 

را دارد و او نيز پس از » مغرور«تواند مراجعه كند؟ يا اين كه فقط حق مراجعه به مباشر  كه بخواهد مي» غار«سبب 
  ده به غار، مراجعه كند؟تواند براي جبران زيان وار پرداخت خسارات مالك، مي

برخي غرور را سبب تضعيف مباشرت دانسته و تنها سبب .      در اين مورد ميان فقها اختالف نظر وجود دارد
براساس اين نظريه . اند  و مباشر مغرور را معاف از مسووليت قلمداد كرده را ضامن تلقي كرده) فريب دهنده(

در ميان فقهاي اماميه قايلي براي . اجعه نمايد و حق مراجعه به مغرور را نداردتواند مستقيماً به غار مر ديده مي زيان
قول مزبور منسوب به شافعي است، ولي نظريه مشهور نزد شافعيه نيز مسووليت . اين قول شناخته نشده است
l.تضامني غار و مغرور است xxi i iر دو را در اي ديگر از فقها، قايل به مسووليت تضامني شده و غار و مغرور ه  عده

تواند   كه بخواهد ميها آنديده به هر كدام از  اند، به موجب اين نظريه، زيان ديده مسوول قلمداد كرده برابر زيان
پردازد، به غار  ديده مي تواند براي مطالبه آنچه كه زيان مراجعه كند؛ در صورتي كه به مغرور مراجعه كند، وي مي

l.تواند به مغرور مراجعه نمايد  ديده به غار مسلم است كه وي نمي مراجعه كند و در صورت مراجعه زيان xxi v البته 
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اين در صورتي است كه زيان وارده، مالي باشد، اما در صورتي كه زيان مزبور، جاني باشد، مباشر ضامن است 
l.مطلقا xxv ر به صورت غاصبانه و غير قانو» غار« گروهي ديگر قايل به تفصيل شده و معتقدند در صورتي كه ني ب

تواند به هر كدام كه بخواهد  مال تلف شده استيال داشته و يا در اتالف آن به نحوي دخالت نموده باشد، مالك مي
ه است و هم چنين حق مراجعه به مغرور  مراجعه نمايد، حق مراجعه به غار را دارد چون او مقدم در استيالي غاصبان

ه دليل يد غاصبانه و مغرور به دليل مباشرت در اتالف در به ديگر. را دارد؛ زيرا وي مباشر در اتالف است  سخن غار ب
 ها آنتواند به هر دو  بنابراين، مالك مي. شود باشند و ضمان هيچ كدام مانع ضمان ديگري نمي برابر مالك ضامن مي

ه اما در صورتي كه غار به جز فريب دادن متلف نقش ديگري نداشته باشد، مالك فقط حق. مراجعه كند  مراجعه ب
البته به دليل قاعده غرور، . را كه مباشر در اتالف است دارد؛ زيرا در اين صورت مباشر اقوي از سبب است» مغرور«
ضامن است و مغرور مباشر حق مراجعه به غار سبب را دارد و ) فريب خورده(در برابر مغرور) فريب دهنده(غار

l.سرانجام خسارت بر ذمه غار مستقر خواهد شد xxvi   
باشند،      از ميان نظريات فوق نظريه گروه دوم كه قايل به مسووليت تضامني غار و مغرور در برابر مالك مي

دهد  را تامين نموده و به وي حق انتخاب مي) ديده زيان(رسد؛ زيرا نظريه مزبور بهتر حقوق مالك  تر به نظر مي موجه
رساند، يكي از  تر به حقش مي ام يك به نفعش بوده و او را سريعتا با توجه به شرايط موجود و اين كه مراجعه به كد

قانون مدني افغانستان نيز همين نظريه را پذيرفته و در ماده . را براي مطالبه خسارت، برگزيند) غار يا مغرور(آن دو 
ا قسمتي از تبرع نمايد كه در نتيجه آن تمام ي هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه يا«:  مقرر نموده است772

تواند از هر يكي كه  منه مي اليه هر دو مسوول شناخته شده، مغصوب مال مذكور تلف گردد، غاصب و متصرف
شود كه قانونگذار فرقي ميان   از اطالق ماده فوق به خوبي معلوم مي.»خواسته باشد، ضمان مال را مطالبه نمايد

رابر مالك مسوول قلمداد كرده است، اعم از اين از غاصب اليه عالم و جاهل نگذاشته و وي را مطلقا در ب متصرف
در صورت مراجعه مالك به متصرف اليه البته . بودن طرف ديگر آگاهي داشته باشد يا اين كه جاهل به آن باشد

المغرور يرجع الي من « تواند به غاصب مراجعه نمايد؛ زيرا براساس قاعده غرور جاهل، وي براساس قاعده غرور مي
ه   . شود و سرانجام مسووليت  به عهده غار مستقر مي» غرّ

 و فقهاي اسالمي مبناي واحد براي مسووليت مدني را حقوقداناندهد كه        برآيند مطالب تا بدين جا نشان مي
مباني مختلف با توجه به اوضاع و احوال و  براي برپايي عدالت و تنظيم روابط اجتماعي كافي ندانسته و استناد به 

اند؛  ديده يافته تضاي خسارت به بار آمده در هر مورد را، وسيله مناسب براي اجراي عدالت و احقاق حقوق زيانمق
ها را بر يك  توان همه مسووليت زيرا با توجه به تنوع و گستردگي روابط اجتماعي خصوصاً در جهان كنوني، نمي

واند پاسخگوي تمام نيازهاي انسان بوده و عدالت را به ت اصل بنا كرد؛ زيرا مبناي واحد خصوصاً در عصر حاضر، نمي
قاعده «شود كه فقها با استناد به  بر همين اساس، مشاهده مي. طور احسن بر قرار و روابط اجتماعي را تنظيم نمايد

متلف مال غير را مطلقا مسوول قلمداد كرده»اتالف بر عكس اند، اعم از اين كه مرتكب تقصير شده يا نشده باشد و  ، 
بار وي از وصف عدوان و  دانند كه عمل زيان ساز اتالف را در صورتي مسوول مي زمينه» قاعده تسبيب«به موجب 

مسوول تلقي شدن براي » قاعده غرور« در حالي كه به مقتضايتعدي برخوردار بوده و تقصيرش محرز باشد،
ق مسووليت، صدور عمل فريبنده را كافي قصد فريب و خدعه را الزم ندانسته و براي تحق) فريب دهنده(غار

  . اند قلمداد كرده
شود، وجود رابطه سببيت  چه اهميت داشته و موجب ايجاد مسووليت مي رسد در حقوق اسالمي آن      به نظر مي

و در برخي موارد كه مسووليت مبتني بر تقصير دانسته زيان است  بار و عامل و استناد عرفي بين فعل زيان
نيز، عنصر تقصير به عنوان وسيله احراز رابطه سببيت مورد توجه است نه به عنوان مبناي مسووليت است  شده

ديده است، اعم از اين كه در  زيان ملزم به جبران خسارات وارده به زيان مدني و در صورت احراز رابطه مزبور عامل
تثنا مطلقا موجب ضمان دانسته شده اعم از به طور اس) غصب(وقوع زيان مقصر باشد يا نباشد و استيالي نامشروع

ي قاهره  اين كه زيان وارده به مال مورد استيال ناشي از فعل يا ترك خود مستولي يا شخص ثالث و يا در اثر قوه
  .باشد

  مباني نظري مسووليت مدني: مبحث سوم
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ديده است و  ن خسارات زيانترين اهداف مسووليت مدني، جبرا دهد كه يكي از مهم برآيند مطالب گذشته نشان مي
حال سوال اين جاست كه مبناي اين . ديده مسوول بوده و بايد خسارات وي را جبران نمايد زيان در برابر زيان عامل

گر اين  باشد، توجيه زيان ملزم به جبران خسارات وارده به زيان ديده مي مسووليت چيست؟ برچه اساسي عامل
ترين آن  اند كه مهم ها نظرياتي مختلفي ارايه نموده تاي پاسخ به اين پرسش در راسحقوقدانانمسووليت چيست؟ 

در اين مبحث سعي . نظريه تقصير، نظريه خطر، نظريه مختلط، نظريه تضمين حق و نظريه استناد عرفي: عبارتند از
نستان و بر اين است كه نظريات مزبور به اختصار مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود كه در حقوق افغا

  .المللي، كدام يك از اين نظريات فوق مورد پذيرش و مبناي مسووليت قرارگرفته است كنوانسيون بيع بين

  نظريه تقصير . 1

زيان چيست و چرا وي ملزم به جبران   طرفداران نظريه تقصير در پاسخ به اين سوال كه اساس مسووليت عامل
ن كه او مرتكب تقصير شده و فعل يا ترك فعل عمدي وي سبب ورود به دليل اي: گويند باشد؟ مي خسارات وارده مي

اي از روي عمد، مورد مذمت و نكوهش  خسارت به ديگري شده است و براساس قواعد مسلّم اخالقي زيان رساننده
 نظريه معيار سنجش تقصير، در اين. ديده مسوول است و بايد زيان وارده بر او را جبران نمايد بوده و در برابر زيان

شود كه رفتار وي اخالقاً قابل سرزنش و نكوهش  زيان در صورت مقصر و مسوول تلقي مي يعني عامل. اخالق است
. بنابراين، تقصير ركن اساسي مسووليت بوده و وجود رابطه سببيت بين خسارات وارده و تقصير ضروري است. باشد

. مقصرانه زيان وارد نكند ملزم به جبران خسارت نيستمفهوم مخالف اين نظريه اين است، كسي كه از روي عمد و 
چون عادالنه نيست كسي را كه مرتكب تقصير نشده بلكه اعمال مشروع وي سبب ورود زيان به ديگري شده 

l قانون مدني فرانسه1383 و 1382 ميالدي در اروپا رواج يافت و  مواد 18اين نظريه در قرن . مسوول بدانيم xxvi i 
l.ه تدوين گرديده استبراساس همين نظري xxvi i iقانون مدني افغانستان 795 و 794، 793رسد مواد   به نظر مي 

  . نيز ناظر بر همين نظريه باشد
چنين      برآيند نظريه مزبور اين خواهد بود كه افرادي كه فاقد اراده هستند همانند مجانين و صغار غير مميز و هم

به دليل اين كه قصد . ه، مجبور و مضطر، فاقد مسووليت مدني باشندافرادي كه اراده شان معيوب گرديده مانند مكر
l. متصور نبوده و يا اين كه اراده شان معيوب استها آنو عمد از  xxi x نتيجه ديگر نظريه فوق اين خواهد بود كه 

. تچون اصل بر عدم تقصير اس. زيان در ورود خسارت را اثبات كند بايد تقصير عامل) ديده زيان(مدعي خسارت 
ديده الزم  البته در مسووليت قراردادي گاه عدم انجام تعهد خود تقصير يا اماره قانوني بر تقصير تلقي شده و زيان

متعهد را اثبات كند ديده در  اما در مسووليت قهري، تقصير همواره بر خالف اصل است و زيان. نيست كه تقصير 
l.نقش مدعي بايد آن را اثبات كند xxx     

به همين دليل بعد از انقالب صنعتي . ترين مشكالت اين نظريه است ير عامل زيان يكي از اساسي    اثبات تقص
هاي بزرگ اقتصادي شكل گرفتند، نظريه تقصير، جذّابيت  ها و بنگاه يعني از اواخر سدة نوزدهم ميالدي كه شركت

 عادي و توده مردم  امر بسيار مشكل و هاي مزبور براي افراد اخالقي خويش را از دست داد؛ زيرا اثبات تقصير شركت
هاي  اي كه از نقض فرآورده ديد يا مصرف كننده كارگري كه در كارگاه عظيم صنعتي زيان مي«گاه محال بود و 
ه از نظر مالي مي اي متضرر مي چنين موسسه توانست با آن به مبارزه برخيزد و نه از لحاظ فنّي قادر بود عيب  شد ، ن

l.»اي چنين كارگاهي ر اتشخيص دهد و اثبات كند ساختمان پيچيده xxxiها به دليل يأس  ديده  لذا، بسياري از زيان
كردند به نحوي  از احقاق حقوق خويش از شكايت و تالش براي احقاق حقوق شان صرف نظر كرده و يا تالش مي

اي موجود در شرايط ه اي تقصير پاسخگوي ضرورت  دريافتند كه نظريهدانانقحقولذا . تقاص و تالفي نمايند
اجتماعي جديد، نيست و براي جلوگيري از زيان اكثريت مردم و اقدام خود سرانه افراد براي تقاص و ايجاد بي 

  :كنيم  هاي زير را براي تعديل نظريه تقصير ارايه نمودند كه به اختصار مرور مي نظمي، راه حل

  توسعه قلمرو مسووليت قراردادي. 1 -1
و مسووليت قهري را نيز در بر  حل، سعي مي براساس اين راه  شد كه قلمرو مسووليت قراردادي گسترش يافته 

زيان گذاشته  ديده  بر داشته شود و بر عكس، اثبات عدم تقصير بر عهده عامل بگيرد تا بار اثبات تقصير از عهده زيان
 براي مدتي كارفرما را مسوول صيانت 1898 در سال قانونگذارهاي فرانسه قبل از اقدام  در همين راستا دادگاه. شود
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كردند و بر اين اساس كارفرما ملزم  از سالمت كارگران قلمداد كرده و مبناي اين مسووليت را قرارداد كار اعالم مي

l.شد به پرداخت خسارات ناشي از كار به كارگر مي xxxi iچنين متصدي حمل و نقل را به استناد تعهد ايمني    هم

l.دانستند هاي ارسالي مي  وارده به مسافران و محمولهضمني، مسوول خسارات xxxi i i       

  سود جستن از اماره قانوني تقصير. 2 -1

گفتند  ارايه كنندگان اين نظريه مي. راه حل ديگري كه براي تعديل نظريه تقصير ارايه شد، اماره قانوني تقصير بود 
ديده از اثبات تقصير  زيان گذاشته شود تا زيان بايد در برخي موارد خصوصا موارد پر خطر، فرض بر تقصير عامل

بر همين اساس ديوان كشور فرانسه در مقام . زيان معاف گرديده و بتواند به راحتي مطالبه خسارت نمايد عامل

l قانون مدني1385 و 1384 تفسير مواد xxxi v اعالم كرد، مواد مزبور حاكي از اماره قانوني بر تقصير محافظ اشيايي  

l.ن و حيوان استمنقول بي جا xxxvديده   به ديگر سخن، در صورتي كه اشيا يا حيوان به ديگري زيان برساند، زيان

براي مطالبه خسارت، الزم نيست تقصير محافظ و مالك آن را اثبات كند، چون قانون وي را مقصر فرض نموده 
براي مسوول تلقي شدن مالك و است، بلكه تنها اثبات رابطه سببيت بين زيان وارده و اشيا يا حيوان مورد نظر 

كسي كه آنرا در اختيار داشته، كافي است و بر عكس فرد مزبور مكلف است براي رهايي از مسووليت، عدم تقصير 
  .خويش را ثابت نمايد

نسبت به (چنين تقصير كارفرما   تقصير ولي و قيم صغار و مجانين و هم791، 790     در حقوق افغانستان نيز مواد 
 بنابر تقصير محافظ 797 و 795همين طور در مواد . را مفروض دانسته است) وارده از ناحيه كارگرزيان 
ر تقصير افراد گذارن قانوبه ديگر سخن، . جان، گذاشته شده است و دارنده اشيا و آالت بي) ساختمان(عمارت  اصل را ب

يابند كه عدم تقصير   صورتي از مسووليت رهايي مي  درها آنبنابراين، .  را مقصر فرض كرده استها آنمزبور نهاده و 
مسووليت ناشي از عمل غير سرانجام بر خود ، 792ماده البته براساس . در انجام وظايف خويش را اثبات نمايند

اي را  تواند جبران خساره مسوول از عمل غير، مي« :ي مزبور مقرر شده است شود؛ زيرا در ماده زيان مستقر مي عامل
 .  »اخته است، از عامل مطالبه نمايدكه پرد

  تصرف در مفهوم تقصير. 3 -1

ه عنوان مبناي مسووليت مدني، عدم قابليت اثبات  چنان چه بيان شد، يكي از عمده  ترين مشكالت نظريه تقصير ب
 مفهوم آن براي توده مردم است، به همين دليل طرفداران نظريه تقصير بر آن شدند كه براي رهايي از اين ايراد،

. مراد از تقصير، تقصير شخصي نيست، بلكه مراد تقصير نوعي و اجتماعي است: تقصير را بازنگري كرده و اعالم كنند
بنابراين، براي تحقق تقصير الزم نيست كه عمل شخص قابل مذّمت و نكوهش باشد و تقصير هر شخص به صورت 

مورد بررسي قرار بگيرد، بلكه به صرف اين كه عملي با مستقل و با توجه به اوضاع واحوال روحي و پيراموني وي 
شود؛ ولو عامل مزبور به سبب  رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرايط هم خواني نداشته باشد، تقصير محقق مي

l.انجام آن عمل، قابل سرزنش و مالمت نباشد xxxvi طرفداران اين نظريه با تصرف در مفهوم تقصير و ارايه نظريه 
متعارف و محتاط، تقصير ن وعي سعي كردند عالوه بر رفع مشكل اثباتي نظريه مزبور و معيار قراردادن رفتار انسان 

مشكل عدم مسووليت مجانين و صغار غير مميز را نيز بر طرف سازند؛ زيرا در معيار نوعي، به دليل عدم توجه به 
l.عنصر رواني، براي تحقق تقصير، قصد و عمد الزم نيست xxxvi iبار، موجب  متعارف زيانناه هر عملي  در نتيج

  . زيان مجنون يا صغير غير مميز باشد مسووليت است ولو عامل

  نظريه خطر. 2

زيان ملزم به جبران خسارات وارده به غير  طرفداران اين نظريه در پاسخ به اين سوال كه چرا و بر چه اساسي عامل
چون مقتضاي : گويند ده نبايد زيان را تحمل نمايد؟ ميدي گر اين مسووليت چيست؟ چرا زيان باشد و توجيه مي

عدالت و انصاف اين است كه هر كس خطرات و آثار زيان بار ناشي از عمل خويش را، خود به عهده بگيرد و 
l.ديده خسارات ناشي از عمل غير را تحمل نمايد منصفانه نيست كه زيان xxxvi i i و  19  نظريه خطر از اواخر قرن 

lصنعتي به وجود آمد؛همزمان با انقالب  xxxi x زيرا در اثر صنعتي شدن جامعه و افزايش حوادث ناشي از آن مسايل 
توانست پاسخگوي آن   حقوقي جديدي در روابط افراد خصوصا كارگر و كارفرما پديدار گشت كه نظريه تقصير نمي
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نقض فني غير قابل داد كه در وقوع آن كسي مرتكب تقصير نشده و منشاي آن  مثال گاه حوادثي رخ مي. باشد
بيني بود و يا در صورت وجود مقصر اثبات تقصير، مشكل يا غير ممكن بود و براساس نظريه تقصير، اين قبيل  پيش

اين امر موجب شد نظريه خطر كه مالك . ماند شده باقي مي خسارات غير قابل جبران تلقي شده و جبران نا
ميان فعل زيان ه بار آمده است، پا به عرصه وجود بگذاردبار و مسووليت در آن رابطه عليت   براساس اين xc. زيان ب

بلكه هر كسي كاري انجام بدهد كه در اثر آن به . نظريه، براي تحقق مسووليت مدني وجود تقصير الزم نيست
ديگري خسارت وارد شود، مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود ولو تقصير هم نداشته باشد، طرفداران نظريه 

زيان، اثبات تقصير الزم نيست، بلكه صرف وجود رابطه عليت بين عمل   معتقدند براي مسوول تلقي شدن عاملخطر
نظريه خطر ريشه در مكتب تحققي ايتاليا و نظريه . بار و خسارت وارده براي تحقق مسووليت كافي است زيان
اي بين دو  اي مسووليت مدني رابطه  بطهرا: گذاران  نظريه خطر معتقد است  سالي، يكي از بنيانxci.دارد» فردي«

دارايي است نه رابطه بين دو شخص و جبران خسارت در مسووليت مدني مجازات نيست تا ارتباط با عوامل رواني و 
xci.باطني داشته و وجود تقصير در آن موثر باشد، بلكه انتقال مالي از يك دارايي به دارايي ديگر است i   

رسد ناظر بر  خواني داشته و به نظر مي خوريم كه با نظريه خطر هم  مواد متعددي بر مي     در حقوق افغانستان به
مثال. اند اين نظريه تدوين يافته xci قانون مدني758ماده  به عنوان  i i  فتلشي از به جبران خسارات نارا،  مال غيرم

و اتالف بدون عمد قاي. كند ميآن مكلف   به اين 759ل شود و در ماده بدون اين كه تفاوتي ميان اتالف عمدي 
مين او، قصداً و يا  شخصي«: گويد تصريح كرده ميعدم تفاوت  كه مال غير را خواه در تصرف خودش باشد يا ا

نقش نداشتن تقصير چنين  هم. »شود ميضمان ضرر ناشي از عمل خود مكلف شناخته ه بدون قصد تلف نمايد، ب
و يا ] اشتباه[هرگاه به اثر خطا «: كند تر برگزار كرده مقرر مي صراحت بيش با 776ماده زيان را در  در مسووليت عامل

 نيز مقرر 762ماده  در  در همين راستا.»باشد ميتقصير ضرري به غير عايد گردد مرتكب به جبران خساره مكلف 
تلف  ال غير راغير مميز پنداشته شود، م مميز و يا شخصي كه تابع حكم صغير مميز يا غير هرگاه صغير«: كند مي

شدن وي  دارا صورت نداشتن مال تا زمان در. گردد خود وي الزم ميه نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق ب
شود، مگر در صورتي كه محكمه  ضمان مال تلف شده مكلف پنداشته نميه ولي وصي و قيم ب. شود مهلت داده مي

از آن جا كه . »باشد  محفوظ ميهتلف كنند ها بر رجوع آنين صورت حق  اضمان مال مكلف سازد، دره آنها را ب
 غير مميز پنداشته شود شخصي كه تابع حكم صغيرچنين  و هم گذار در ماده فوق صغير مميز و غير مميز قانون

بار شان مسوول تلقي كرده در حالي كه تقصير و قصد اضرار به غير در افراد  يعني مجانين را، در قبال اعمال زيان
شود كه ماده مزبور وجود تقصير را براي تحقق مسووليت مدني افراد فوق الزم  ور تصوري ندارد، معلوم ميمزب

  . ندانسته و در اين زمينه نظريه خطر را مبناي مسووليت قرارداده است
ر با حذف منتقدين معتقد بودند كه نظريه مزبو.      نظريه خطر با انتقادات شديد طرفداران نظريه تقصير مواجه شد

تقصير كه يك قاعده اخالقي است از مبناي مسووليت مدني، موجب انحطاط اخالقي در ميان مردم شده و احساس 
xciكند مسووليت نسبت به ديگران را در افراد كم رنگ مي vداران و  شود كه افراد خصوصا سرمايه  و سبب آن مي

ي آن بر روي كاالها و خدمات  زودن هزينههاي خويش و اف هاي بزرگ با بيمه كردن مسووليت صاحبان شركت
 xcv.توليدي، ديگر به فكر انطباق اعمال خويش با موازين اخالقي نبوده و باكي از اضرار به غير نداشته باشند

چنين طرفداران نظريه تقصير معتقدند، نظريه خطر موجب عدم نوآوري، ابتكار، اختراع و پويايي جامعه خواهد  هم
اي خزيده و روزگار به سالمت سپري  الّق و مبتكر جامعه ترجيح خواهند داد كه به گوشهشد؛ زيرا نيروهاي خ

نمايند، چون هر اختراع و نوآوري به موازات مزايايش مضاري نيز در بر خواهد داشت كه براساس نظريه خطر، سبب 
ازمانده و به معضل عقب در نتيجه جامعه از پويايي و حركت رو به جلو ب. مسووليت پديد آورنده آن خواهدشد
  . ماندگي و عدم توسعه دچار خواهد شد

     سرانجام انتقادات شديد طرفداران نظريه تقصير طرفداران نظريه خطر را وادار به تعديل نظريه مزبور كرده و 
 را ها و ضوابط نظريه خطر را بازنگري و در آن تجديد نظر نموده و چند نظريه جديد  معيارها آنموجب شد كه 

  . كنيم مطرح نمايند كه به اختصار مرور مي
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  نظريه خطر در برابر انتفاع مادي. 1 -2

طرفداران اين نظريه چون عدم تمايز بين عمل ناشي از تقصير و عمل ناشي از غير تقصير در ايجاد مسووليت را 
 xcvi.ره اخالقي آن را حفظ كنندناموجه و غير اخالقي ديدند، سعي كردند با قراردادن مسووليت در برابر انتفاع چه

بنابراين، . برد بايد خسارات ناشي از آن را نيز تحمل كند بر اين اساس اعالم كردند، هر كس از انجام كاري سود مي
هاي مسووليت ساز است كه انجام دهنده آن از عمل خويش  هر فعاليتي موجب مسووليت نيست، بلكه تنها فعاليت

من لَه الغُنم فَعلَيه «: گويند ن نظريه منطبق با نظريه فقهاي اهل سنت است كه مياي. انتفاع مادي برده باشد

اي  ولي از آن جا كه همه. برد، خسارت ناشي از آن را نيز بايد متقبل شود يعني كسي از چيزي سود مي.  »الغُرم

بار هيچ سودي  جام عمل زيانگيرد، و گاهي ممكن است در ان هاي انسان به منظور انتفاع مادي صورت نمي فعاليت
زيان از  مادي متصور نبوده و عمل مزبور صرفا به منظور انتفاع معنوي انجام شده باشد، در اين صورت،  چون عامل

، فاقد هر گونه »خطر در برابر انتفاع مادي«عمل خويش هيچ گونه سودي مادي نبرده است، براساس نظريه 
xcvi.مسووليت مدني خواهد بود iاين امر موجب شد كه . ، برخي خسارات جبران ناشده باقي خواهد ماند  بنابراين

خطرهاي ايجاد «اي ديگر در صدد تكميل و رفع نواقص اين نظريه برآمده و نظريه ديگري تحت عنوان نظريه عده
  .را مطرح كنند» شده

  نظريه خطرهاي ايجاد شده. 2 -2

ي از عمل خويش است، اعم از اين كه از عمل مزبور سود زيان مسوول جبران خسارات ناش براساس اين نظريه عامل
ه . مادي برده باشد يا سود معنوي بنابراين، بر مبناي اين نظريه انتفاع اعم است از انتفاع مادي و معنوي و هر كس ب

  .  بار خويش منتفع شده باشد بايد خسارات ناشي از آن را نيز جبران نمايد هر نحوي از عمل زيان
گفتند مسوول دانستن افراد در قبال هرگونه فعاليت،  ريه نيز با انتقادات شديد مواجه شد، منتقدين مي    اين نظ

از . هاي سازنده، ثمر بخش و ابتكاري شده و سبب ركود و سكون در جامعه خواهد شد موجب ترس از انجام فعاليت
برد، مورد توجه قرار   سود مادي يا معنوي ميديده نيز از فعاليت خود طرفي ديگر، نظريه مزبور مواردي را كه زيان

xcvi.دهد نمي i i را » نامتعارفخطر « اين انتقادات باعث شد كه برخي ديگر به منظور رهايي از اشكاالت فوق، نظريه
  .مطرح نمايند

  متعارفنظريه خطر نا.  3 -2

 را، ناموجه و غير منطقي طرفداران اين نظريه، چون حذف تقصير و ناديده گرفتن اخالق در مبناي مسووليت مدني
خواستند نامتعارف بودن عمل را جايگزين تقصير كرده و بدين طريق مسووليت مبتني بر خطر را  كردند، مي تلقي 

xci.امري اخالقي جلوه دهند xهاي افراد براي ديگران ايجاد  خطر و زياني كه فعاليت:  به همين دليل اعالم كردند
بر همين . كند  تلقي شود، ايجاد مسووليت مينامتعارفرف، غير عادي و كند فقط در صورتي كه از منظر ع مي

عملي متعارف ولو به ديگران زيان : بار را به دو دسته متعارف و غير متعارف تقسيم نموده گفتند اساس، عمل زيان
كه از روي عمد و ، ولي عمل غير متعارف مطلقا مسووليت ساز بوده و اعم از اين  آورد برساند مسووليتي به بار نمي

زيان ملزم به جبران آن  مقصرانه واقع شده باشد يا اين كه تقصيري در كار نباشد، ايجاد مسووليت كرده و عامل
  . باشد مي
ر اين نظريه نيز انتقاد شده و گفته شده است كه نظريه مزبور در عمل فرقي با نظريه تقصير ندارد؛ زيرا براي       ب

 بوده است يا خير، بايد عمل مزبور با رفتار يك فرد متعارف و محتاط نامتعارفبار،  زيانبررسي اين كه آيا عمل 
  c.بار توام با تقصير بوده است يا خير سنجيده شود، اين همان بررسي عنصر تقصير است كه آيا عمل زيان

  نظريه مختلط. 3

نظريه مورد نظر شان جامع و كامل است و  امر معتقد بودند كه آغازهاي تقصير و خطر در  هر چند طرفداران نظريه
گرفتند، ولي گذشت زمان و تحوالت اجتماعي ثابت كرد كه هيچ يك   هر يك نظريه طرف مقابل را به باد انتقاد مي

هاي اساسي  ها پاسخگوي نياز توانند به تنهايي مبناي مسووليت قرارگرفته و در تمام زمينه هاي مزبور نمي از نظريه
ه   هاي تقصير و خطر پذيرفتند كه نظريه در نتيجه طرفداران نظريه. جامعه باشند ي شان فقط در كنار نظريه رقيب ب
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به دليل اين كه در برخي موارد بايد مسووليت مبتني بر تقصير، باشد و در برخي موارد ابتناي . رسد كمال مي
مناسب  در جهت همگرايي موجب تعديل در گرچه تالش. تر است تر و به عدالت نزديك مسووليت بر نظريه خطر 

هاي مزبور شد ولي نتوانست اختالف نظرها را كامال از بين ببرد و اختالف نظر در مورد حوزه حاكميت و  نظريه
كردند قلمرو اعمال  هاي تقصير و خطر تالش مي  ها همچنان باقي ماند و هر يك از طرفداران نظريه قلمرو نظريه

در اين راستا، طرفداران نظريه تقصير معتقد بودند كه به طور كلي مسووليت مبتني بر . نظريه شان را توسعه دهند
به عبارت ديگر، مسووليت مبتني بر تقصير به . تقصير است و مسووليت مبتني بر خطر جنبه فرعي و استثنايي دارد

ي در مواردي كه عدالت به صورت فرعي و استثناي) نظريه خطر( عنوان اصل و قاعده است و مسووليت بدون تقصير
هاي مزبور از اعتبار و  اي ديگر معتقدند كه نظريه  در مقابل عدهci.و انصاف اقتضا كند، قابل استناد و استفاده است

ارزش مساوي برخوردارند، ولي با توجه به اين كه قلمرو مسووليت مدني به سه بخش مسووليت ناشي از فعل 
شود، بهتر است  وليت ناشي از مالكيت و حفاظت اشيا و حيوان تقسيم ميشخص، مسووليت ناشي از فعل غير و مسو

. مسووليت ناشي از فعل شخص مبتني بر تقصير قرارداده شده و مسووليت در دو قسم ديگر مبتني بر خطر باشد
در دو قسم ولي . ديده بايد تقصير او را ثابت نمايد بنابراين، در صورتي كه زيان، ناشي از فعل خوانده باشد، زيان

ci.ديگر براي تحقق مسووليت نيازي به اثبات تقصير نيست i   
    گرچه در حقوق خارجي، نظريه مختلط به عنوان مبناي مسووليت مدني مورد پذيرش قرارگرفته، ولي اختالف 
زه نظر در مورد قلمرو حاكميت نظريه تقصير و خطر همچنان ادامه دارد و هنوز معيار دقيق علمي براي تفكيك حو

ci.حاكميت آن دو ارايه نشده است i i   

  نظريه تضمين حق. 4

ci فرانسوي به نام بوريس استاركحقوقداناين نظريه كه توسط يك  vهاي تقصير و خطر   ارايه شد، بر خالف نظريه
ديده  اي زيان زيان معطوف است، كانون توجه خويش را منافع از دست رفته كه تمام توجه شان به ارزيابي عمل عامل

: گويد رداده و در پاسخ به اين پرسش كه چرا كسي كه به ديگري زيان رسانده ملزم به جبران خسارت است؟ ميقرا
زيرا هر كسي در جامعه حق دارد كه خود و نزديكانش در آسايش و امنيت زندگي كنند و از اموال و دارايي خويش 

.  حق مزبور را به رسميت شناخته و تضمين كنندرسالت قوانين و مقررات اجتماعي نيز اين است كه. مند شوند بهره
يكي از راهكارهاي تضمين حق، مسوول دانستن كسي است كه حق مزبور را حرمت نگه نداشته و به حريم آن 

منيت جاني و مالي افراد، مسووليت مدني متجاوز به آن استcv.تجاوز نمايد .   به ديگر سخن، ضمانت اجراي حق ا
شناسد بايد  زم است كه خسارات وارده را جبران نمايد؛ زيرا حقي را كه جامعه به رسميت ميزيان مل بنابراين، عامل

به همين دليل آقاي استارك معتقد . آن را تضمين كرده و متجاوز به آن را ملزم به جبران خسارات وارده نمايد
  . ه استاست كه مبناي مسووليت مدني، تضمين حقي است كه توسط جامعه به رسميت شناخته شد

     اين نظريه نيز با يك ايراد اساسي مواجه است و آن اين كه اگر كسي در راستاي ايفاي حق مشروع خويش به 
توان گفت طبق نظريه تضمين حق، او، مسوول جبران خسارات وارده است؟  ديگري خسارت وارد كرد چگونه مي
حق (زيان تضمين شود ولي حق عامل) يت و سالمتحق امن(ديده كند كه حق زيان چگونه عدالت و انصاف ايجاب مي

ديده مورد  به عبارت ديگر، چرا بايد هميشه حق زيان. تضمين نشده و بدون حمايت باقي بماند) فعاليت و تالش
توجه و حمايت قرارگرفته و بر حقوق ديگران ترجيح داده شود؟  استارك در پاسخ به اين پرسش و به منظور رفع 

  :شود حقوق به دو دسته تقسيم مي: گويد يتزاحم اين حقوق م

اي هستند كه تضمين اجراي آن با اضرار به غير مالزمه داشته و ورود ضرر   طبيعتاً به گونهها آن برخي از )     يك

مثل حق تجارت، حق اعتصاب، حق نقد آثار ادبي و هنري، اين گروه از حقوق بر حق . باشد از لوازم حقوق مزبور مي
زيان  مت ديگران، مقدم است و در صورتي كه درست اعمال شوند، هيچ گونه مسووليتي براي عاملامنيت و سال
تواند با علم به متضرر شدن ديگري، حق خويش را اعمال كرده و موجب اضرار به  كند و صاحب حق مي ايجاد نمي

 هنگام قانونگذاربه ديگر سخن، . دباش غير شود؛ زيرا ايجاد مسووليت و الزام به جبران به منزله انكار خود حق مي
ه تجارت و يا حق اعتصاب و يا حق نقد ادبي و هنري، به خوبي از اين مساله آگاهي داشته  تضمين حق اشتغال ب
است كه اجراي اين حقوق سبب اضرار به ديگران خواهد شد و با علم به اين مالزمه، حق مزبور را براي افراد به 
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اي از حقوق حق دارند حقوق مشروع خويش را اعمال كنند ولو  ن، صاحبان اين دستهبنابراي. رسميت شناخته است
مثابه انكار اصل حقوق مزبور، خواهد بود   به cvi.موجب اضرار به ديگران شود؛ زيرا ممانعت از اضرار به ديگران به 

دي يا معنوي ديگران، طور كلي استارك معتقد است كه در صورت تزاحم اين گروه از حقوق با ضررهاي صرفا اقتصا
تواند آن را  ديده نمي حقوق مزبور مقدم است و ضررهاي صرفا اقتصادي يا معنوي غير قابل جبران باقي مانده و زيان

زيان مطالبه كند، مگر اين كه ثابت كند كه ذي حق، حق خويش را به درستي اعمال نكرده و مرتكب تقصير  از عامل
  .شده است

زيان باشد، مورد   حقوقي هستند كه به طور نوعي و  بدون اين كه نياز به اثبات تقصير عاملاي ديگر دسته)      دو

باشند هرچند  بار خويش مي تضمين قرارگرفته و متجاوز به اين حقوق ملزم به جبران خسارات ناشي از عمل زيان
اين . سمي و حق مالكيتمثل حق حيات، حق سالمت و تماميت ج. مقصر نبوده و قابل سرزنش و نكوهش نباشند

قبيل حقوق به طور نوعي مورد حمايت قرارگرفته و هيچ كس حق ندارد در راستاي اعمال حق خويش به امنيت و 
. سالمت جسمي و مالي ديگران صدمه بزند؛ زيرا الزمه هيچ حقي ضرر زدن به امنيت جسمي و مالي ديگران نيست

رت بدني و مالي از يك سو، و خسارات معنوي و اقتصادي از اي تضمين حق، بين خسا بدين ترتيب، در نظريه«
 ورود زيان، در هر حال بايد جبران  اي نخست، قطع نظر از تقصير عامل دسته:  شده است سوي ديگر، تفاوت گذارده

هاي بدني و  لكن، در مورد خسارات معنوي و اقتصادي، اگر همراه با زيان. شود و مسووليت ناشي از آن نوعي است
cvi.»بار، مقصر باشد شود كه مرتكب كار زيان مالي نباشد، مسووليت در صورتي ايجاد مي i   

به طور  8لذا در ماده . رسد قانون مدني افغانستان تقسيم بندي در اين نظريه را مردود دانسته است      به نظر مي
كند،  واز قانوني ضمان را نفي ميج«: دارد مطلق اجراي حق قانوني را موجب عدم مسووليت اعالم نموده و مقرر مي

؛ زيرا اشخاص حق »دباش كند، مسوول خسارات ناشي از آن نمي شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده مي
دارند حقوق قانوني خويش را به طور متعارف و در محدوده قانون اعمال كنند ولو اعمال آن موجب اضرار به غير 

 صاحب حق از حق خويش تجاوز نكرده و با سوء استفاده از حق خويش، آن را وسيله بنابراين، تا هنگامي كه. باشد
اما اگر از حق خويش تجاوز كند، ضامن .  مسوول خسارات ناشي از اعمال آن نخواهد بود اضرار به غير قرار ندهد،

 ضمن مسوول 9 در ماده در همين راستا قانون مدني افغانستان. است و خسارات وارده به غير را بايد جبران نمايد
كه از حق خود تجاوز  شخصي) 1« : گويد دانستن ذي حق متجاوز، مصادق تجاوز از حق را نيز مشخص نموده مي

  .گردد نمايد، ضمان بر او الزم مي
  : آيد وجود ميه تجاوز از حق در موارد آتي ب) 2
  ؛اعمال مخالف عرف و عادت. 1
  ؛ داشتن قصد تعرض بر حق غير. 2
  ؛ وسازد غير وارد ميه ضرري كه به ي بودن مصلحت شخص نسبت بجزي. 3
  .»غير مجاز بودن مصلحت. 4

شود كه در حقوق افغانستان ايفاي حق قانوني تا زماني كه با حسن نيت، به طور  از مواد فوق به خوبي معلوم مي
م از اين كه خسارت وارده به كند، اع متعارف و بدون قصد اضرار به غير صورت بگيرد، مطلقا ايجاد مسووليت نمي

  .  غير، بدني و مالي باشد يا  خسارات معنوي و اقتصادي
     نظريه تضمين حق نيز با اين انتقاد مواجه است كه تفكيك حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق 

نسه صورت گرفته هاي محاكم فرا  مبناي نظري دقيقي نداشته و براساس قوانين و رويهها آنمعنوي و اقتصادي 
cvi.است i i  

  نظريه استناد عرفي. 5

. بار به او است بر اساس اين نظريه، مبناي مسووليت شخص به جبران خسارت وارده به غير، استناد عرفي فعل زيان
زيان است و در  بار و عامل به ديگر سخن، معيار مسووليت براساس اين نظريه، وجود رابطه سببيت بين عمل زيان

ديده است، اعم از اين كه عمل وي عمدي و  زيان ملزم به جبران خسارات وارده به زيان ين رابطه عاملصورت احراز ا
بنابراين، اگر . ارادي باشد يا اين كه غير ارادي بوده و او در راستاي وقوع زيان هيچ تقصيري مرتكب نشده باشد
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سبب اضرار به غير شود، براساس اين نظريه ...  وطوفان، زلزله، بيماري: كسي در اثر رويداد خارج از كنترلش همانند
 تصوري ندارد همانند صغير و ها آنچنين كساني كه قصد و عمد در  هم. مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود
ها   بار مسوول جبران خسارات وارده خواهند بود؛ زيرا ضرر عرفا به آن مجنون، نيز در صورت ارتكاب عمل زيان

چون طبق يك اصل مسلّم عرفي و عقاليي . ها  در ايراد ضرر تقصيري مرتكب نشده باشند چه آنمنتسب است، گر
ci.هر شخص مسوول اعمال خويش است و بايد در قبال اعمالي كه عرفا به او استناد دارد، پاسخگو باشد x ،بنابراين 

ناشي از عمل خويش را جبران بار عرفا به كسي مستند باشد وي ضامن است و بايد زيان  در صورتي كه فعل زيان
  .نمايد، اعم از اين كه در وقوع زيان مقصر باشد يا نباشد

اند،  زيان قرارداده رسد فقها در مواردي كه مسووليت را مبتني بر تقصير عامل      با نگاهي به فقه اسالمي، به نظر مي
است نه مبناي مسووليت؛ زيرا  ، استفاده شدهاي براي احراز استناد عرفي فعل به فاعل آن از تقصير به عنوان وسيله

بار به  در بسياري از موارد ديگر، فقهاي مسلمان مبناي مسووليت را استناد يا عدم استناد عرفي عمل زيان
احكام فقهي داير : اند  در مورد معيار مسووليت سبب و مباشر اظهار نمودهها آن از cxمثال برخي. اند  دانستهزيان،  عامل

زيان  بار به عامل بيب و مباشرت نيست بلكه معيار كلي مسووليت در تمام احوال، استناد عرفي عمل زيانمدار تس
 و اعم از اين cxiزيان ضامن است، اعم از اين كه عامل مزبور، سبب باشد يا مباشر است و با احراز رابطه عرفي، عامل
cxiدر همين راستا فقيهي ديگر. كه مقصر باشد يا بدون تقصير iبا دقت در مسايلي كه فقها در زمينه : گويد  مي

بار از  شود كه مدار و معيار مسووليت، صدق عرفي صدور عمل زيان اند روشن مي مسووليت سبب و مباشر بيان كرده
زيان است و مباشرت و تسبيب خصوصيتي ندارند و به دليل همين معيار كلي، فقها در مورد مسووليت ناشي از  عامل

دانند؛ زيرا با وجود اكراه، مباشرت تضعيف شده و فعل  راه كننده را مسوول جبران خسارت وارده ميعمل اكراهي، اك
شود، يعني در حقيقت اكراه كننده مال غير را تلف كرده است و اين يك  بار عرفاً به اكراه كننده استناد داده مي زيان

 بوده و مسوول دانسته شود مگر اين كه عمل امري خالف قاعده نيست، بلكه هيچ توجيهي ندارد كه مباشر مقدم
cxi.بار عرفا به وي مستند باشد، و اين استناد در مورد عمل ناشي از اكراه منتفي است زيان i i يكي ديگر از اعاظيم 
cxiفقها v نيز در مورد كسي كه گوسفندي را غصب كرده و بره آن در اثر گرسنگي تلف شده است و يا كسي كه 

گرچه در مورد : فرمايند كرده و حيوان مزبور در اثر عدم مراقبت تلف شده است، ميمالك حيواني را زنداني 
مسووليت غاصب ميان فقهاء اختالف نظر وجود دارد، ولي نظريه صحيح، مسووليت غاصب است، در صورتي كه 

 در cxv.شد نميافتاد تلف نيز عادتاً واقع  استناد تلف به عمل غصب، به نحوي احراز شود، كه اگر غصب اتفاق نمي
در صورتي كه : فرمايند  نيز در مورد كسي كه بر ديگري فرياد زده و موجب مرگ او شده است، ميcxviجايي ديگر

cxviيكي ديگر از نويسندگان حوزه فقه و حقوق. استناد مرگ به فرياد مزبور احراز شود، فرياد زننده مسوول است i 
بار به هر كس منتسب باشد، او ضامن است و براي  زيانمعيار مسووليت، انتساب عمل است و عمل : گويد نيز مي

تحقق مسووليت درجات باالي اكراه و اجبار نيز الزم نيست، بلكه همين كه فاعل مرعوب و تحت تأثير شديد اراده 
هرگاه شخصي خدمتگزار خود را وادار سازد كه خانة «بنابراين، . مسبب باشد عرفاً عمل منتسب به مسبب است

چنين اگر فرمانده  هم. راب كند، آمر كه كارفرما است، ضامن است و بر مباشر مسووليت و ضماني نيستديگري را خ
در اين . نظامي به پرسنل زير دست خود دستور تخريب مكاني را بدهد، فرمانده ضامن است و پرسنل ضامن نيستند

اش به طور كلي سلب شده باشد، ولي  گونه موارد، هر چند مباشر مكره واقعي نيست، يعني چنان نيست كه اراده
چون عمل مستقيماً منتسب به مسبب است نه به مباشر، مسبب ضامن است؛ زيرا همان طور كه گفته شده، معيار، 

  . »انتساب عمل است، نه سلب واقعي اراده فاعل
ن را مبناي مسووليت دانسته و زيا بار به عامل      بنابراين، با توجه به اين كه بسياري از فقها استناد عرفي عمل زيان

توان به اين نتيجه رسيد كه مبناي  زيان يا بدون تقصير وي، مي اين استناد اعم است از استناد همراه با تقصير عامل
و اين نظريه به عنوان مبناي . بار به عامل آن است مسووليت مدني، در حقوق اسالمي استناد عرفي عمل زيان

  .قرار گرفته استمسووليت مدني مورد پذيرش 
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  المللي   مباني مسووليت در حقوق افغانستان و كنوانسيون بيع بين: مبحث چهارم

  مبناي مسووليت در حقوق افغانستان. 1

رسد كه مواد  از ظاهر برخي مواد قانون مدني افغانستان انطباق آن با نظريه خطر استنباط شده و چنين به نظر مي
زيان اعم از اين كه تقصير داشته يا نداشته باشد،  اند؛ زيرا در مواد مزبور عامل ن يافتهمزبور براساس نظريه خطر تدوي

شود،   ميشي از آن مكلف به جبران خسارات نا مال غير،  متلف758ماده مثالً براساس . مسوول تلقي شده است
cxvi. شده باشدبدون اين كه تفاوتي ميان اتالف عمدي و همراه با تقصير و اتالف غير عمدي قايل i i و در ماده 

ه اين عدم تفاوت 759 مين او،  شخصي«: گويد تصريح كرده مي ب كه مال غير را خواه در تصرف خودش باشد يا ا
 در ماده چنين هم. »شود ميضمان ضرر ناشي از عمل خود مكلف شناخته ه قصداً و يا بدون قصد تلف نمايد، ب

cxi.اند شان مسوول تلقي شده بار ن، در قبال اعمال زيانچنين مجاني و هم  صغير مميز و غير مميز762 x در حالي 
شود كه  بنابراين، از مواد فوق چنين استنباط مي. كه تقصير و قصد اضرار به غير از افراد مزبور تصوري ندارد

يه حقوق افغانستان در موارد فوق وجود تقصير براي تحقق مسووليت مدني را الزم ندانسته و در اين موارد نظر
  . خطر را مبناي مسووليت قرارداده است

، محافظ 795 و 794، 793مثالً به موجب  مواد .  برخي مواد ديگر تداعي كننده نظريه تقصير است      از طرفي،
است كه مرتكب تقصير شده و  حيوان فقط در صورتي مسوول جبران خسارات وارده از ناحيه حيوان دانسته شده

ر . اهي كرده باشدداري از آن كوت در نگه جمع بين اين دو دسته مواد موجود در قانون مدني، ابتناي مسووليت ب
گذار ابتناي مسووليت بر يكي از نظريات خطر رسد كه شايد قانون نين به نظر مينظريه مختلط را تقويت كرده و چ

  .وليت قرارداده استيا تقصير را براي برپايي عدالت كافي ندانسته و تركيب از دو نظريه را، مبناي مسو
     ولي از آن جا كه قانون مدني افغانستان براساس فقه و شريعت اسالمي تدوين يافته و به همين دليل در 

 همين قانون، قاضي مكلف است به اصول كلي فقه و شريعت اسالمي 2صورت نبود حكم قانوني، براساس ماده 
معتقدات و احكام  تواند مخالف  نمييدر افغانستان هيچ قانون« قانون اساسي 3چنين براساس ماده  مراجعه كند؛ هم

كه  ها پيش از آن دانيم كه پيشينه مسووليت بدون تقصير در فقه اسالمي به قرن ، و مي»اسالم باشد دين مقدس
ي تواند نظريه خطر را مبنا بنابراين، نمي. گردد  ميالدي در اروپا مطرح شود، برمي19نظريه خطر در اواخر قرن 

رسد، نظريه تقصير مبناي مسووليت مدني در  چنين به نظر نمي هم. مسووليت مدني در حقوق افغانستان دانست
شود كه عنصر تقصير در مواد مزبور به عنوان  حقوق افغانستان باشد؛ زيرا از ظاهر مواد مربوطه چنين برداشت مي

د توجه قرار گرفته است، نه به عنوان مبناي مسووليت زيان مور بار و عامل وسيله احراز رابطه سببيت بين عمل زيان
توان مبناي مسووليت مدني در حقوق افغانستان را نظريه مخلتط دانست؛ زيرا  چنين مشكل مي از اين رو، هم. مدني

هاي خطر و تقصير محرز باشد، چون كاركرد نظريه  شود كه ابتناي مسووليت بر نظريه نظريه مزبور زماني مطرح مي
ط، جمع بين آن دو نظريه است؛ در حالي كه به نظر نگارنده، در حقوق افغانستان ابتناي مسووليت مدني بر مختل

  . باشد مورد ترديد مي) خطر يا تقصير(آن دو نظريه
     بنابراين، با توجه به وابستگي حقوق افغانستان به فقه اسالمي و ضرورت انطباق احكام آن با فقه و شريعت 

زيان است  بار به عامل توان گفت كه مبناي مسووليت مدني در حقوق افغانستان استناد عرفي عمل زيان اسالمي، مي
  . رساند و تقصير، يكي از عواملي است كه قاضي را در راستاي احراز اين استناد ياري مي

   وين1980المللي مبناي مسووليت مدني در كنوانسيون بيع بين. 2

شود كه مسووليت مدني در كنوانسيون  المللي چنين استنباط مي انسيون بيع بينبا بررسي مواد موجود در كنو
 موارد رفع مسووليت را منحصر به موردي دانسته 79است و بر همين اساس در ماده  » نظريه خطر«مزبور مبتني بر 

گونه نقشي   و وي هيچ ودهاي خارج از اقتدار او ب است كه ناقض تعهد، ثابت نمايد كه عدم ايفاي تعهد، ناشي از حادثه
ه عبارت ديگر صرف عدم انجام تعهد براي تحقق مسووليت قراردادي كافي دانسته . در عدم ايفاي آن، نداشته است ب

است، اعم از اين كه متعهد در راستاي عدم ايفاي تعهد، مرتكب تقصير شده يا نشده باشد و به همين دليل، بار  شده
گذاشته شده و وي براي رهايي از مسووليت بايد ثابت نمايد كه علت عدم ايفاي ) متعهد(اثبات دليل بر عهده او
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توانسته آن را كنترل كند و يا در زمان انعقاد قرارداد آن را  است كه او نمي اي خارج از اقتدار او بوده تعهد حادثه
  ).  كنوانسيون79ماده (بار آن شده و يا آن را دفع نمايد بيني كرده و مانع تحقق آثار زيان پيش

     بنابراين، چون كنوانسيون تنها عامل رهايي از مسووليت مدني قراردادي را اثبات عدم رابطه سببيت ميان زيان 
ناشي از عدم انجام تعهد و متعهد قراردادي دانسته و فقط در اين صورت است كه به دليل عدم استناد تخلف 

شود كه مسووليت مدني قراردادي در كنوانسيون  ردد؛ به خوبي معلوم ميگ قراردادي به وي، او از مسووليت مبرّا مي
  .باشد المللي مبتني بر نظريه خطر مي بيع بين

  نتيجه

شود، وجود رابطه  در حقوق اسالمي آنچه اهميت داشته و موجب ايجاد مسووليت ميدهد  برآيند مطالب نشان مي

و در برخي موارد كه مسووليت مبتني بر تقصير گرديده  ان است زي بار و عامل سببيت و استناد عرفي بين فعل زيان

مبناي مسووليت مدني و  است نيز، عنصر تقصير به عنوان وسيله احراز رابطه سببيت مورد توجه است نه به عنوان 

وقوع ديده است، اعم از اين كه در  زيان ملزم به جبران خسارات وارده به زيان در صورت احراز رابطه مزبور، عامل

به صورت استثنايي به طور مطلق موجب ضمان ) غصب(تقصير باشد و استيالي نامشروع زيان مقصر بوده و يا بي

ميان زيان وارده به مال مورد استيال و فعل يا ترك فعل مستولي است شدهدانسته  ؛ اعم از اين كه رابطه سببيت 

با ي قاهره به وجود آمده باشد و  بوده و يا در اثر قوهوجود داشته يا اين كه زيان مزبور ناشي از عمل شخص ثالث 

مبناي مسووليت مدني در حقوق  توجه به وابستگي حقوق افغانستان به فقه و شريعت اسالمي، مي توان گفت كه 

زيان است و تقصير، يكي از عواملي است كه قاضي را در راستاي  بار به عامل استناد عرفي عمل زياننيز، افغانستان 

   .رساند از اين استناد، ياري مياحر

هاي تقصير و خطر بوده است ولي از  ترين مباني ارايه شده براي مسووليت مدني نظريه      و در حقوق خارجي مهم

هاي   كه تحوالت اجتماعي و ظهور مسايل جديد حقوقي در روابط اشخاص نشان داد كه هيچ يك از نظريهجا آن

هاي تقصير و خطر  مبناي مسووليت قرارگرفته و عدالت را بر قرار سازد، طرفداران نظريهتوانند به تنهايي  مزبور نمي

رسد و در شرايط جديد اجتماعي اگر مسووليت  ي شان فقط در كنار نظريه رقيب به كمال مي  پذيرفتند كه نظريه

تر  طر باشد، به عدالت نزديكمدني در برخي موارد مبتني بر نظريه تقصير بوده و در موارد ديگر مبتني بر نظريه خ

رو، نظريه مختلط به عنوان مبناي  از اين. شد خواهدبوده و موجب توسعه عدالت و تنظيم روابط حقوقي اشخاص، 

چنان  ولي اختالف نظر در مورد قلمرو حاكميت نظريه تقصير و خطر هم. مسووليت مدني مورد پذيرش قرارگرفت

از ظاهر مواد كنوانسيون . است  نشده براي تفكيك حوزه حاكميت آن دو ارايه ادامه داشته و هنوز معيار دقيق علمي

شود كه برخالف حقوق افغانستان مسووليت مدني در كنوانسيون مزبور مبتني  المللي نيز چنين استنباط مي بيع بين

ي خارج از  دثه كنوانسيون، موارد رفع مسووليت به وجود حا79است و بر همين اساس در ماده » نظريه خطر«بر 

  .است  اقتدار متعهد، منحصر گرديده
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بعد التأمل« .113 وال خصوصية للمباشرة وال .  في هذه المسائل التي أوردوها تتنبه على أن المدار على الصدق العرفي ، فال نطيل الكالم بذكر األمثلةوأنت 

 - ه األتالف إلى المكر  نظرا إلى أن المباشر هنا ضعف باألكراه فصار يستند الفعل و-  بالكسر -هذا هو السر في جعلهم الضمان على المكره  و. للتسبيب
 .» ففي الحقيقة هو الذي أتلفه، فليس هذا مخالفا للقاعدة، بل ال وجه لجعلهم المباشر مقدما إال الصدق، وهو هنا منتف- بالكسر 

 .64، ص37نجفي، محمد حسن، جواهر الكالم، پيشين، ج .114

 »ادةواالصح الضمان مع استناد التلف إلى فعل الغاصب ، بمعنى أنه لو ال الغصب والحبس لما تلفت ع« .115

 .57، ص43همان، ج .116

 .123محقق داماد، دكتر مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، پيشين، ص .117

ضرر را شخصي كه مال غير« :  قانون مدني افغانستان آمده است758در ماده  .118  .»باشد ناشي از آن مكلف مي تلف نمايد، بضمان 

شته شود، مال غير را ي كه تابع حكم صغيرمميز و يا شخص مميز يا غير هرگاه صغير«:  نيز مقرر شده است762ماده در  .119 مايد،  غير مميز پندا تلف ن
ق بخود وي الزم مي شده از مال متعل ولي وصي و قيم . شود شدن وي مهلت داده مي صورت نداشتن مال تا زمان دارا در. گردد ضمان مال تلف 

شته نمي شده مكلف پندا سازد، درشود، مگر در صورتي كه محكمه آن ها را بضمان مال تلف   ها بر ين صورت حق رجوع آن ا بضمان مال مكلف 
كنند محفوظ مي  .»باشد تلف 
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  بررسي تطبيقي سرمايه گذاري خارجي  .121

                        از منظر قوانين داخلي افغانستان ، .122

                                        مالزي و جمهوري اسالمي ايران  .123
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  مقدمه .128
اين موضوع . باشد يابي به رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي و افزايش سطح توليدات و عوايد ملي مي گذاري خارجي دست هدف از آزاد سازي سرمايه .129

cxi.هاي مورد بحث ذكر شده است جي كشورگذاري خار به صراحت در قوانين مربوط به سرمايه x  

هاي خصوصي و  سازي اقتصاد و تشويق بخشي اخير به وجود آمده است كه آزادها  اين ديدگاه مشترك در هرسه كشور مورد نظر در سال .130

ه مالزي در اين مسير پيشگام البت. شود گذاري خارجي باعث رونق بيشتر اقتصادي و افزايش توليدات و عوايد ملي مي گذاران در امر سرمايه سرمايه

گذاري خارجي روي آورده است و اما در افغانستان نظام اقتصادي  سازي و تشويق سرمايه هه اخير به خصوصيجمهوري اسالمي ايران در د. است

cxi.بيني شده است كشور در قانون اساسي جديد بر پايه نظام بازار پيش x  

هاي   هاي خارجي در پروژه  استفاده از سرمايه. انجامد  لزوما به رونق اقتصادي ورفاه اجتماعي نميگذاري خارجي با اين همه صرف آزادسازي سرمايه .131

به همين دليل در هر سه . اي بدون تدابيرالزم نتيجه معكوس به بار خواهد آورد و به جاي رونق اقتصادي به ركود و نابساماني منجر خواهد شد تو سعه

هاي  اين تدابير قانوني و راهكار. اند هاي عملي خاصي را تدارك ديده   تدابير قانوني و راهكار،ه اين هدف مهميابي ب كشور مورد بحث براي دست

  .هاي بين آنها وجود دارد  ها و تشابه ديگر مقايسه شود تا مشخص شود چه تفاوت هاي مختلف با يك عملي بايد در محور

  .قابل بررسي است،  مقرارت سه كشور مورد بحث در دو محور كلي زيربيني شده در تدابير قانوني و راهكارهاي عملي پيش .132

  ها  محدوديت-1 .133

براي سرمايه ها، موازين و پيش شرط طبعا هر كشور با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود ناگزير يك سري سياست .134 هاي  گذاري هايي را 

  .كند مستقيم خارجي وضع مي

به همين دليل كشورهايي . گذارد وازين از پيش تعيين شده تاثيرات مستقيمي بر ميزان جذب سرمايه خارجي بر جاي ميهاي كلي و م  اما اين سياست .135

كنند كه حداقل موانع ممكن  اند، اين موازين كلي و شرايط از پيش تعيين شده را طوري تنظيم مي گذاري خارجي واقف كه به ضرورت جذب سرمايه
آيند و  گذاري مستقيم خارجي به حساب مي هايي كه ازيك طرف موانع جذب سرمايه محدوديت. جي به وجود بياوردرا دربرابر جذب سرمايه خار

  :باشند عبارتند از ها مي ازطرف ديگر دولت به موجب مصالح ملي خود ناگزير از تعيين ميزاني از اين محدوديت

  ن اهداف كليي تعي- 1-1 .136
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بيني  اهداف كلي پيش. گذاري است شود اهداف سرمايه گذاري خارجي كشورها به آن پرداخته مي سرمايهيكي از موضوعات كه در قوانين مربوط به  .137

بنابراين، اولين محوري كه . دهد گذاري خارجي جهت مي هاي عملي دولت را در امر سرمايه  شده در قانون هم مقرارت بعدي حقوقي و هم سياست

  .باشد گذاري خارجي مورد مقايسه قرار داد، محور اهداف كلي مي نظر را راجع به سرمايهتوان بر مبناي آن مقررات سه كشور مورد  مي

  گذاري خارجي جمهوري اسالمي ايران  قانون تشويق وحمايت سرمايه- 1- 1-1 .138

ز اين رهگذر محدوديت توان ادعا كرد ا در واقع نمي. باشد گذاري خارجي تعيين شده است، عام وگسترده مي  اهدافي كه در اين قانون براي سرمايه .139

گذاري خارجي بر اساس اين  پذيرش سرمايه«: بيني شده است كه در اين قانون چنين پيش. گذاري خارجي تحميل گرديده است خاصي براي سرمايه

شاورزي و خدمات بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني،ك قانون و بارعايت ساير قوانين و مقررات كشور، مي

cxi.»صورت بپذيرد000 x  

  گذاري خصوصي افغانستان   قانون سرمايه- 2- 1-1 .140

اين اهداف . گذاري مورد اشاره قرار گرفته است گذاري خارجي در قانون افغانستان به طور ضمني در ضمن بيان اهداف سرمايه  اهداف سرمايه .141

تغال، افزايش توليدات و عوايد صادراتي، انتقال تكنولوژي، بهبود و ارتقاي سطح رشد و انكشاف اقتصادي، فراهم ساختن زمينه اش«: عبارتند از

cxi.»زندگي مردم و رفاه عامه x  

  .گذاري خارجي را فراهم آورد اي نيست كه موجبات محدوديت سرمايه ست اهداف مذكور در اين قانون نيز به گونه ا چنان كه پيدا .142

cxi مالزي1986گذاري خارجي   قانون ارتقاي سرمايه- 3- 1-1 .143 xو ساير مقررات اين كشور   

ترين هدفي كه در مقررات مالزي  باشد؛ عمده  اندكي متفاوت مي بيني شده است، گذاري خارجي پيش  اهدافي كه در مقررات مالزي براي سرمايه .144

cxiبيني شده است، حمايت از بخش توليد و تمركزسرمايه در صنايع تكنولوژي برتر براي جذب سرمايه خارجي پيش x به همين دليل در . باشد مي

اند كه در ادامه مورد بحث  بيني كرده گذاري خارجي پيش هاي بيشتري براي سرمايه  مقايسه با مقررات جمهوري اسالمي ايران و افغانستان محدوديت

  . قرار خواهد گرفت

   تعيين شروط كلي- 1-2 .145

. باشد رافت برخوردار ميظ اندكي از  ي قابل ترسيم نيست؛ زيرا اين مسالهگذاري خارجي و شروط كلي به روشن  مرز ميان اهداف كلي جذب سرمايه .146

اما شروط كلي جنبه منفي دارد و هدف از تعيين آنها . اهداف كلي بيشتر جنبه مثبت دارد و در تعيين آنها جلب منافع معين ملي مورد نظرمي باشد

امد پيش ميان شروط كلي كه . كشور شود... گذاري خارجي متوجه اقتصاد، فرهنگ و  سرمايههاي منفي است كه ممكن است در اثر  گيري از آثار و پي

بيني شده در  مقررات پيش. شود و ميزان جذب سرمايه خارجي رابطه مستقيم وجود دارد گذاري خارجي تعيين مي در مقررات داخلي براي سرمايه

  .قوانين كشورها از اين نظر يكسان نيستند

  گذاري خارجي جمهوري اسالمي ايران  حمايت سرمايه قانون تشويق و- 1- 1-2 .147

  :گيرد كه گذاري خارجي در صورتي مورد پذيرش قرار مي  بر اساس قانون مربوطه جمهوري اسالمي ايران سرمايه .148

افع عمومي، تخريب محيط زيست، اخالل در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه)الف .149   اري داخلي نشود؛گذ  موجب تهديد امنيت ملي، من

گذاران را در موقعيت انحصاري  اي است كه سرمايه منظور از امتياز حقوق ويژه. گذار خارجي نباشد  متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه)ب .150

cxi.دهد قرار مي x  

نع  در قانون تشويق و حمايت سرمايه .151 طاف پذيري به عنوان شروط كلي گذاري جمهوري اسالمي ايران، چنان كه واضح است، از تعابير عام و ا

  .گذاري خارجي ايجاد كند تواند موانعي را در برابر سرمايه گذاري استفاده شده است كه بسته به شرايط و موقعيت زماني و مكاني مي سرمايه

  گذاري خصوصي افغانستان   قانون سرمايه-2- 1-2  .152

 به طور دقيق با تعيين مصاديق مشخصي تعيين -  اعم از داخلي و خارجي- گذاري  هگذاري خصوصي افغانستان ساحات ممنوعه سرماي  در قانون سرمايه .153

 توليد مواد مخدر و ساير مواد نشه - 3 و ها و محالت مشابه آن؛ يس قمارخانه تاس- 2 انكشاف انرژي هستوي؛ - 1«: شده است اين مصاديق عبارتند از

cxi. »آور x  

دهد با در نظر داشت منافع علياي كشور در اين موارد تجديد نظر  گذاري خصوصي صالحيت مي رمايه البته قانونگذار افغانستان به كميسيون حمايت س .154

cxi.كند x   

   مالزي1986گذاري خارجي   قانون ارتقاي سرمايه- 3- 1-2 .155
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آيد كه  ن بر مياما از روح مقررات موجود چني. گذاري خارجي مالزي از ممنوعيت مطلق سخن به ميان نيامده است  در مقررات مربوط به سرمايه .156

عالوه براين، به موجب مقررات مالزي . گذاري خارجي در مواردي كه با قواعد آمره و نظم عمومي در استيكاك باشد، مجاز نيست پذيرش سرمايه

cxi.استگذاري آزاد در آن راه نيافته  گذاري در حوزه منابع طبيعي از جمله نفت وگاز هنوز در اختيار دولت است و راه سرمايه سرمايه x  

   تحميل شروط جانبي و اضافي - 1-3 .157

. كنند گذاران خارجي تحميل مي ها به طور كلي از پيش بر سرمايه  يكي ديگر از عوامل محدوديت جذب سرمايه خارجي شروطي است كه دولت .158

  .هاي مورد بحث ما از اين نظر نيز با هم تفاوت دارند مقرات كشور

   مقررات جمهوري اسالمي ايران -1- 3 -1 .159

  .بيني نشده است جز رعايت قوانين، شرط يا شرايط ديگري پيشه گذاري خارجي ايران و آيين نامه اجرايي آن، ب ر قانون تشويق و حمايت سرمايهد .160

  گذاري خصوصي افغانستان   قانون سرمايه- 2- 1-3 .161

كه به صراحت در قانون به آنها اجازه داده شده است گذاران خارجي نه تنها تحميل نشده بل در مقررات افغانستان نيز شروط الزامي خاصي بر سرمايه .162

داد بسته و از اين طريق نيروي كار انساني مورد نياز خود را به سهولت تامين خارجي طبق قوانين نافذ كشور قرارتوانند با كاركنان و متخصصين  كه مي

cxi.كنند x  

گذاري خصوصي افغانستان اشاره شده اين است كه  در قانون سرمايهگذاران خارجي  اي كه راجع به شرايط و تعهدات ضمني سرمايه تنها نكته .163

cxi.شوند هاي خارجي براي به كارگيري كاركنان داخلي تشويق مي  شركت x   

  گذاري مالزي وساير مقررات اين كشور   قانون ارتقاي سرمايه- 3- 1-3 .164

باشد، يك سيستم فرمول بندي  گذاري كار برتر مي  و سرمايههاي تكنولوژي برتر گذاري در بخش دولت مالزي از آنجا كه در صدد تشويق سرمايه .165

 يك نفر كارمند m$ 000/55اند در برابر هر  گذاران موظف بر اساس مقررات مالزي سرمايه. كند گذاري خارجي اعمال مي اي را بر سرمايه شده

  .داخلي استخدام كنند

  :ود، مگر در موارد استثنايي زيرش گذاراني كه اين شروط را رعايت نكنند حمايت نمي از سرمايه .166

  باشد؛ % 30ـ در صورتي كه ارزش افزوده كاالي توليد شده بيشتر از1 .167

  باشد؛% 15 در صورتي كه شاخص مديريت، تكنيك و نظارت بيشتر از -2 .168

  قي شود؛ هاي ارتقا يافته تل   در صورتي كه فعاليت مورد نظر وكاالي توليد شده جزء توليدات تكنولوژي برتر و فعاليت-3 .169

cxi.انجام گرفته باشد) قسمت شرقي مالزي(» والدن «گذاري در  در صورتي كه سرمايه-4 .170 x  

   تحميل روش حل اختالف - 1-4 .171

روش سه كشور مورد بحث دراين زمينه . آيد گذاري خارجي به حساب مي تحميل روش حل اختالف و قانون حاكم نيز جز عوامل باز دارنده سرمايه .172

  نيز يكسان نيست 

   جمهوري اسالمي ايران - 1- 1-4 .173

گذاران خارجي درخصوص  اختالف بين دولت و سرمايه«گذاري خارجي جمهوري اسالمي ايران  بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه .174

 آن كه در گيرد، مگر هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي چه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاهنهاي موضوع اين قانون چنا گذاري سرمايه

گذار خارجي شيوه ديگري از حل و فصل اختالفات مورد توافق قرارگرفته  گذاري با دولت متبوع سرمايه قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه

cxi».باشد x  

cxi.گيرد أت دولت مورد رسيدگي قرار مي باشد در هي هايي كه طرف آن دولت مي گذاري اختالف مربوط به سرمايه .175 x  

 غانستان  مقررات اف- 2- 1-4 .176

تواند در موافقتنامه اوليه خود نكات ذيل را تعيين  گذار خارجي مي گذار يا شركت سرمايه گذاري خصوصي افغانستان سرمايه براساس قانون سرمايه .177

  :نمايد

cxi. محل اختالف- 3حاكم بر حل وفصل اختالفات از طريق حكميت؛ و ) كشور خارجي( قانون -2 حكميت يا روش حل اختالف؛ -1 .178 x  

گذار خارجي بيش از  هاي دولتي در خصوص سلب مالكيت بروز كند و سهم سرمايه گذار خارجي و نهاد ا البته درصورتي كه اختالف بين سرمايهام .179

cxi. باشد قوانين نافذ افغانستان حاكم خواهد بود25٪ x  
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گذاري خارجي بين  تالف در مورد يك سرمايه در صورتي كه اختالف مربوط به سلب مالكيت جبران خسارت و انتقال وجه جبران خسارت و يا اخ .180

تواند از  گذار خارجي بروز كند، ابتدا بايد از طريق مزاكره دوستانه و توافق حل شود و در صورت عدم امكان مي ت و موسسا ت دولتي و سرمايهاادار

  :طريق يكي از مراجع ذيل حل و فصل گردد

  .)ICSID(گذاري المللي حل وفصل اختالفات سرمايه مركز بين .181

ق قواعد داوري كميسيون سازمان ملل متحد براي تجارت بين .182 UNCITRAL.(cxi(المللي حل و فصل مطاب x  

  مقررات مالزي - 3- 1-4 .183

cxi.گذاري خارجي، قانون مالزي خواهد بود بيني شده در قوانين مالزي قانون حاكم بر اختالفات ناشي از سرمايه  بر اساس مقررات پيش .184 x  

  يم جزئيات قراردادها نظارت دولت بر تنظ- 1-5 .185

البته نفس نظارت دولت اعمال محدوديت به . باشد گذاري خارجي نظارت دولت بر تنظيم قراردادها مي  راه ديگر اعمال محدوديت بر جريان سرمايه .186

  .گرد آنچه مهم است نحوه نظارت و جزئيات شرايطي است كه براي تنظيم قراردادها از پيش تنظيم مي. آيد حساب نمي

   مقرارت جمهوري اسالمي ايران و افغانستان - 1- 1-5 .187

ي   گذاري خارجي ايران و افغانستان الزامات خاصي راجع به نظارت مستقيم دولت برتنظيم محتويات قرارداد در قوانين و مقررات مربوط به سرمايه .188 ها

ي خصوصي افغانستان مورد توجه قرار گرفته، نظارت يك گذار تنها چيزي كه در قانون سرمايه. بيني نشده است گذاري خارجي پيش مربوط به سرمايه

هدف از اين نوع نظارت بهبود بخشيدن به وضعيت . گذاري خصوصي، اعم از داخلي و خارجي، است نهاد دولتي بر وضعيت عمومي سرمايه

  .هاي بيشتر  محدوديتهاي مورد نياز در اين زمينه است، نه ايجاد   گذاري خارجي و ايجاد تسهيالت بيشتر و سهولت سرمايه

   مقررات دولت مالزي - 2- 1-5 .189

بر اين كشور  كند تا مبادا شرايط غير عادالنه گذاري خارجي به طور مستقيم مداخله مي  دولت مالزي در مورد انتقال تكنولوژي ازطريق سرمايه .190 اي 

ستناد حفاظت از منافع عمومي و اقتصادي  يگذاري به منظور انتقال تكنولوژي انعقاد م در مواردي كه قرارداد سرمايه. تحميل شود يابد، دولت به ا

نظارت دولت بر اين گونه قراردادها . دهد بر كل روند انعقاد و اجراي قرارداد و تنظيم مندرجات قرار داد اعمال نظارت كند كشور به خود اجازه مي

 مجموع مبلغ -4 ميزان و چگونگي آموزش پر سونل محلي؛ - 3لوژي؛   خصوصيات تكنو- 2 حجم و مقدار تكنولوژي؛ - 1: گيرد ابعاد زير را در بر مي

cxi. قانون حاكم بر حل اختالفات كه بايد قانون مالزي باشد-5تعهدات و روش ايفاي تعهدات؛ و  x  

  بيني شده  هاي پيش  تسهيالت و مشوق-2 .191

توان در  هاي خارجي در نظر گرفته شده است را مي  يههاي مورد بحث براي جذب هر چه بيشتر سرما هاي كه در مقررات كشور تسهيالت يا مشوق .192

  :هاي زير پي جست محور

  گذاري خارجي  اي در سرمايه هاي حوزه  ها يا محدوديت  رفع ممنوعيت- 2-1 .193

ن  گذاري خارجي هر يك از سه كشور مورد بحث در اين مقاله مقررات و تدابير امنيتي براي تشويق سرمايه  در مقررات مربوط به سرمايه .194 گذارا

  .بيني شده است خارجي پيش

  گذاري خارجي ايران   قانون تشويق و حمايت سرمايه- 1- 2-1 .195

هايي  حوزه. ها پذيرفته شده است گذاري خارجي تحت شرايط خاصي در همه حوزه سرمايه1381در جمهوري اسالمي ايران به موجب قانون مصوب  .196

گذاري خارجي به اين موارد  هاي سرمايه  حالت تمثيلي دارد و حوزه) كشاورزي وخدماتهاي معدن، صنعت،   حوزه(كه در قانون ذكر گرديده است 

cxi.شود محدود نمي x  

  گذاري خصوصي جمهوري اسالمي افغانستان   قانون سرمايه- 2- 2-1 .197

ماده چهارم قانون در . گذاري خارجي، جز در موارد معيني، برداشته شده است گذاري خصوصي افغانستان ممنوعيت سرمايه  در قانون سرمايه .198

هاي اقتصادي  توانند در تمام سكتور اشخاص داخلي و خارجي به استثناي موارد مندرج ماده پنجم اين قانون مي«گذاري خصوصي آمده است  سرمايه

توليد مواد - 1: د عبارتندازاين موار. آيند گذاري به حساب مي موارد كه در ماده پنجم احصا شده از موارد ممنوعه سرمايه. گذاري نمايند كشور سرمايه

  ... تاسيس قمارخانه و-3اي؛    انكشاف انرژي هسته-2مخدر؛

  گذاري خارجي مالزي   مقررات مربوط به سرمايه- 3- 2-1 .199

ها مجاز نيست و يا حق  گذاري خارجي در آن بخش هاي زيادي وجود دارد كه حق سرمايه  ها و حوزه  بر اساس مقررات مالزي هنوز بخش .200

حوزه : گذاري هنوز در آن راه نيافته است هايي كه آزادي سرمايه از جمله حوزه. باشد رو مي اي روبه هاي قابل مالحظه  اري با محدوديتگذ سرمايه

هاي مهمي  يكي از حوزه. باشد گذاري خارجي در آن محدود شده است زياد مي هايي كه سرمايه ها يا حوزه اما بخش. باشد منابع طبيعي نفت و گاز مي
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هايي كه قبال دولتي بوده و بعد خصوصي  در بخش. باشد هاي خصوصي شده مي گذاري خارجي در آن با محدوديت مواجه است بخش كه سرمايه

  . باشد  مجاز مي٪25گذاري خارجي نهايت تا سقف  شده است سرمايه

از ... هاي هواپيمايي و  مثالً سيستم آبرساني، شركت. استهاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده   هاي زيادي از فعاليت هاي اخير بخش  در سال .201

cxi.اند مواردي است كه اخيرا به بخش خصوصي واگذار شده xبر  تواند مانع عمده  مي٪25گذاري خارجي به   بنابراين محدوديت سرمايه اي در برا

  .ها باشد جذب سرمايه خارجي در اين بخش

قابل يادآوري است كه طبق طرح . باشد  حد قابل توجهي محدود شده است بخش خدمات ميگذاري خارجي در هاي ديگري كه سرمايه از بخش .202

 تصميم گرفت ميزان 1997دولت مالزي در سال . سازي بيشتري صورت گرفته استاعالن شده است در بخش خدمات آزاداي كه اخيرا  هشت گانه

 ٪51گذاري مجاز در امور بيمه را در شرايط خاص به   و ميزان سرمايه٪49به  ٪30گذاري خارجي را در حوزه ارتباطات تلفني از  محدوديت سرمايه

cxi.افزايش دهد x  

  گذاري خارجي   رفع قيودات مربوط به نوع و حجم سرمايه- 2-2 .203

   مقررات جمهوري اسالمي ايران- 1- 2-2 .204

در آيين نامه . شود  خاصي مشاهده نميگذاري خارجي از لحاظ مقررات داخلي جمهوري اسالمي ايران محدوديت در مورد حجم و نوع سرمايه .205

cxi.»گذاري خارجي تابع هيچ محدوديتي نيست حجم سرمايه«: گذاري خارجي به صراحت آمده است كه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه x بر

تواند در  گذاري خارجي مي رمايهگذاري خارجي جمهوري اسالمي ايران، س  آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه3 ق و ماده 3اساس ماده 

cxi».هاي ساخت، بهره برداري و واگزاري، بيع متقابل، و مشاركت مدني صورت گيرد  قراردادي شامل انواع روش«چارچوب  x  

   مقررات افغانستان - 2- 2-2 .206

به اين موضوع مي عدم توجه قانون.  مقررات افغانستان در اين زمينه صراحت ندارد .207 گذاري خارجي به  ير كرد كه در سرمايهتوان چنين تعب گذار را 

  .گذاري منعي وجود ندارد لحاظ حجم و نوع سرمايه

   مقررات دولت مالزي - 3- 2-2 .208

  .دهد، ظاهرا به اين موضوع پرداخته نشده است  درمقررات داخلي مالزي نيزتا جايي كه اسناد قابل دسترس نشان مي .209

  گذاري خارجي  هاي سهم بندي در سرمايه  كاهش يا رفع محدوديت- 2-3 .210

بررسي . شود گذاري خارجي اعمال مي گذاري خارجي محدوديتي است كه از نظر در صد مشاركت سرمايه  يكي ديگر از موانع جذب سرمايه .211

  .هاي اقتصادي و بازرگاني اين سه كشور باشد تواند نشانگر تفاوت سياست مقررات سه كشور مورد بحث از اين زاويه نيز مي

  مهوري اسالمي ايران  مقررات ج- 1- 2-3 .212

شود و پروژهايي  گذاري كه كاالي توليدي آن صادر مي هاي سرمايه جمهوري اسالمي ايران بين پروژه1381گذاري  قانون تشويق و حمايت سرمايه .213

ن به خارج صادر هايي كه توليدات آ گذاري رسد، تفكيك قايل شده است؛ براي سرمايه هاي داخلي به فروش مي  كه كاالي توليدي آن در بازار

كه . خ.س.ح.ت. آيين نامه اجرايي ق4عبارت ماده . بيني نشده است گذاري خارجي پيش شود هيچ محدوديتي به لحاظ درصد مشاركت سرمايه مي

cxi.گذاري است ، ناظر براين نوع سرمايه»گذاري خارجي وجود ندارد محدوديتي ازنظر در صد مشاركت سرمايه«: دارد مقرر مي xد آن  اما در مور

  :گردد هاي زير اعمال مي  شود محدوديت هاي داخلي عرضه مي  هاي خارجي كه كاالي توليدي و خدمات آن در بازار گذاري دسته از سرمايه

  ؛٪25نهايت تا ) كشاورزي، معدن، صنعت(در هر بخش اقتصادي ) الف .214

  . ٪35 تا تنهاي...) ، ماهيگيري و پرورش آبزيان، شكار وزراعت و باغداري، جنگل: مثال دربخش كشاورزي، رشته(در هر رشته اقتصادي ) ب .215

 گذاري خارجي افغانستان   مقررات مربوط به سرمايه- 2- 2-3 .216

البته اين امر در شرايط كنوني كامال . بيني نشده است گذاري خارجي هيچ محدوديتي پيش  در مقررات افغانستان از لحاظ درصد مشاركت سرمايه .217

برتابد تواند يك چنين محدوديت اي است كه اصوال نمي  ملي اعم از بخش دولتي وغير دولتي به گونهطبيعي است؛ وضعيت اقتصاد   .هايي را 

   مقررات دولت مالزي - 3- 2-3 .218

هايي است كه در  بيني گرديده است، بيشتر از ميزان محدوديت گذاري خارجي پيش هايي كه از لحاظ درصد مشاركت سرمايه  در مالزي محدوديت .219

  :هاي خارجي به دو دسته تقسيم بندي شده است گذاري در مقررات مالزي نيز سرمايه. بيني شده است يشايران پ

هايي كه در بخش  گذاري شود و سرمايه  توليدات آن به خارج صادر مي٪80شود و بيش از  هايي كه در بخش توليد انجام مي گذاري سرمايه) الف .220

در اين نوع . ها به كلي برداشته شده است گذاري  مربوط به درصد مشاركت در اين دونوع سرمايههاي محدوديت. شود تكنولوژي برتر انجام مي

  . باشد  مجاز مي٪100ها ميزان مالكيت خارجي تا سقف  گذاري سرمايه
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cxi.شود ها انجام مي هاي مستقيمي كه در ساير حوزه گذاري سرمايه) ب .221 x  

  :كند هاي زير را از لحاظ در صد مشاركت اعمال مي يتها محدود گذاري  كشورمالزي دراين گونه از سرمايه .222

ن . باشد  مالكيت خارجي مجاز مي٪79شود، تا سقف   از توليدات آن صادر مي٪79 تا 51گذاري خارجي كه  هاي سرمايه  براي پروژه) الف .223 ميزان اي

  . شود  ميزان افزايش توليدات محلي تعيين ميگذاري و  اندازه و موقعيت سرمايه نوسان باتوجه به سطح تكنولوژي، مدت زمان تاثيرات،

ميزان نوسان . باشد  مالكيت خارجي مجاز مي٪51 تا 30شود،  از توليدات آن صادر مي٪50 تا 20گذاري خارجي كه بين  هاي سرمايه  براي پروژه) ب .224

  .باز هم به شرايطي كه درباال ذكر شد بستگي دارد

  . باشد  مالكيت خارجي در آن مجاز مي٪30شود حد اكثر   توليدات آن صادر مي٪20كه كمتر از گذاري خارجي  هاي سرمايه  براي پروژه) ج .225

گذاري به اين ترتيب انجام  هاي سرمايه  گذاري خارجي، جز درحوزه تكنولوژي برتر، اين است كه توزيع سهام در پروژه  سياست كلي كميته سرمايه .226

  :گيرد

  .مي داخلي غير بو٪40 بومي داخلي و٪30 خارجي 30٪ .227

بر اساس الزامات پيش .228 cxi»آسه آن« 1998بيني شده در اعالميه   اما البته دولت مالزي  xگذاري   سرمايه2003تا 1998هاي   تصميم گرفت بين سال

  : تجويز نمايد٪100هاي توليدي، به جز در هفت مورد زير، تا سقف  مستقيم خارجي را در تمام بخش

  ... فوالد و-5 فلزات؛ -4 صنعت چاپ -3هاي پالستيك؛    صنايع فراورده-2هاي كاغذ    صنايع توليد فراورده-1 .229

   محدود ساختن ملي سازي، سلب مالكيت و مصادره سرمايه - 2-4 .230

اي است كه سرمايه خارجي در آن به كار  سازي شركت يا پروژه گذاري خارجي خطر سلب مالكيت و ملي  يكي ديگر از موانع جذب سرمايه، سرمايه .231

مقررات قانوني ناظر براين موضوع . كند متفاوت است هاي خارجي را تهديد مي گذاري ميزان خطري كه از اين رهگذر سرمايه. شود  ميانداخته 

  .هاي مورد بحث تفاوت اساسي ندارد دركشور

   مقررات جمهوري اسالمي ايران - 1- 2-4 .232

گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد  سرمايه« كه بيني شده است گذاري خارجي ايران پيش در قانون تشويق و حمايت سرمايه .233

آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن  گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غير تبعيض

cxi.»گذاري بالفاصله قبل از سلب مالكيت سرمايه x   

گذار خارجي  شود و سرمايه سرمايه خارجي در مقابل ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي«: ايي همين قانون آمده استدر ماده چهارم آيين نامه اجر .234

  .»در اين موارد حق در يافت غرامت را دارد

   مقررات افغانستان - 2- 2-4 .235

هاي تشبث  گذاري يا دارايي امه، مالكيت سرمايهتواند صرف به منظور تامين منافع ع دولت مي«: گذار خصوصي افغانستان آمده است  در قانون سرمايه .236

cxi.خارجي را به صورت غير تبعيض آميز طبق احكام قوانين نافذ كشور سلب نمايد x  

المللي خسارت مناسب، بدون تاخير و طبق نرخ روز  در اين صورت دولت مكلف است قبل از سلب مالكيت، طبق اصول و قوانين پذيرفته شده بين « .237

cxi.»پرداخت كند x  

   مقررات دولت مالزي - 3- 2-4 .238

قانون اساسي فدرال مبين اين موضوع است اما بر اساس 13از جمله ماده .  بر اساس قوانين مالزي امكان ملي سازي و سلب مالكيت خارجي وجود دارد .239

موظف است خسارت آن رابه كند  همين ماده قانون اساسي و ساير قوانين عادي، دولت در صورتي كه دارايي يك شركت خارجي را ملي اعالن مي

cxi.صورت موثر و فوري جبران كند x  

 با چندين كشور 2000گذشته از اين، دولت مالزي در سال . به لحاظ تاريخي اتفاق نيفتاده است كه در مالزي سرمايه شركت خارجي ملي اعالن شود .240

  : شود امل مياين قرارداد موارد زير را ش. گذاري خارجي امضا كرده است قرار داد تضمين سرمايه

ي  گذاري سازي سرمايه منع سلب مالكيت يا ملي) الف .241 هاي خارجي، جز به دليل امنيت ملي و جبران عادالنه و موثر در صورت سلب مالكيت يا مل

  سازي؛

  گذاري خارجي؛ حق انتقال هرنوع سرمايه نقدي، سود و سهام سرمايه) ب .242

cxi.اعتبار حقوق مالكيت و آزادي تجارت) ج .243 x
 

  محدوديت انتقال سرمايه، سود و منافع آن  رفع- 5 -2  .244
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به همين دليل كشورهايي . گذاران باشد تواند مشوق سرمايه گذاري خارجي مي  سهولت الزم قانوني براي نقل و انتقال سرمايه و منافع حاصل از سرمايه .245

قانوني الزم را براي امكان انتقال اصل سرمايه و هاي خارجي هستند، سعي دارند حداكثر تسهيالت  گذاري كه در صدد جلب هر چه بيشتر سرمايه

  .عوايد ناشي از آن فراهم سازند

  :اند اي را تدارك ديده سبتا مشابه سه كشور مورد بحث در اين زمينه مقررات ن .246

   مقررات جمهوري اسالمي ايران- 1- 2-5 .247

با دادن آگهي سه ماه قبل به ...  سرمايه خارجي و منافع آناصل«: گذاري خارجي جمهوري اسالمي آمده است كه  در قانون تشويق و حمايت سرمايه .248

cxi.»قابل انتقال به خارج خواهد بود... هيات و بعد از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات x در جاي ديگري از همين 

اي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و ه  اندوخته گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و  سود سرمايه«: قانون آمده است

cxi.»دارايي قابل انتقال به خارج است x  

   مقررات افغانستان - 2- 2-5 .249

هاي قانوني انتقال اصل سرمايه، مفاد سرمايه، وجه حاصل از فروش منافع يا اصل سرمايه و نيز ساير  گذاري خصوصي افغانستان نيز راه  در قانون سرمايه .250

به  فهرست حقوقي كه قانون افغانستان براي سرمايه. بيني شده است گذاري به تفصيل پيش اصل از عوايد سرمايهعوايد ح گذار خارجي در اين زمينه 

 :باشد رسميت شناخته است به شرح زير مي

بعد از پرداخت ماليات  حق انتقال معادل وجوه كلي سرمايه .251 cxiو با اطالع بانك مركزي؛گذاري شده به اسعارخارجي و به اساس نرخ روز،  x  

cxiهاي مالياتي؛   انتقال مفاد سرمايه به اسعار خارجي، براساس نرخ روز، بعد از پرداخت هزينه-2 .252 x   

cxiهاي آن؛   انتقال اصل قرضه خارجي و ساير پرداخت-3 .253 x   

cxiخارجي و يا دولت افغانستان؛ و حق فروش منافع تمام مالكيت يا بخشي از آن، بعد از اداي ديون و مقررات مالي، به اشخاص داخلي، -4 .254 x  

cxi.هاي خارجي گذاري هاي حاصل از سرمايه   حق انتقال عوايد حاصل از فروش مالكيت-5 .255 x  

   مقررات دولت مالزي - 3- 2-5 .256

 شده گذاري خارجي و ساير عوايد آن، طبق مقررات قانون به رسميت شناخته  درمالزي نيز حق انتقال هر نوع سرمايه نقدي، سود حاصل از سرمايه .257

cxi.است x   

طرح  هاي ناشي از ممنوعيت يا  جبران زيان- 2-6 .258   توقف اجراي 

ا  جبران زيان سرمايه: جمهوري اسالمي ايران به صراحت آمده است كه. خ.س.ح.ت. در آيين نامه اجرايي ق .259 گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت وي

ثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حدا امه مالي بر ا اما در قوانين . شود كثر تا سقف اقساط سر رسيده توسط دولت تضمين ميتوقف اجراي موافقتن

البته در صورتي كه اقدام عملي يا وضع قانون از . خورد گذاري خارجي افغانستان و مالزي چيز صريحي در اين مورد به چشم نمي مربوط به سرمايه

اما عدم ذكر آن در قانون مربوط به . حقوقي، دولت ضامن خواهد بودگذار خارجي شود، براساس موازين  طرف دولت باعث ضرر و زيان سرمايه

  .توان نقطه ضعف تلقي كرد گذاري خارجي را مي سرمايه

   رفع يا كاهش عوارض گمركي - 2-7 .260

  گذاري خارجي   ايجاد نهاد اداري معيني براي حمايت از سرمايه- 2-8 .261

گذاري  به عبارت ديگر، هر سه كشور نهاد مشخصي را براي تسهيل و تشويق سرمايه. اند اي را به عمل آورده  از اين نظر هر سه كشور تدابير مشابه .262
  .اين نهادها در هر سه كشور كاركرد همساني را به عهده دارند. اند خارجي به وجود آورده

   جمهوري اسالمي ايران- 1- 2-8 .263

اي را به منظور پيگيري اهداف مندرج اين قانون  ماني ويژهگذاري خارجي جمهوري اسالمي ايران تشكيل ساز  قانون تشويق و حمايت سرمايه .264

cxi.بيني كرده است پيش xهاي خارجي در كشور و مرجع رسيدگي به كليه امور مربوط به  گذاري  اين سازمان تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه

  :اين سازمان از دو ركن اصلي تشكيل شده است. باشد هاي خارجي مي گذاري سرمايه

  گذاري خارجي سرمايههيات ) الف .265

برنامه ريزي كشور، )رييس كل سازمان( اعضاي اين هيأت عبارتند از معاون وزير اقتصادي ودارايي  .266 ، معاونان وزير امورخارجه، سازمان مديريت و 

  .هاي ذيربط رييس كل بانك مركزي، و حسب مورد معاونان وزارتخانه
  ها  وظايف و صالحيت .267
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ن  يكي از مهم. شود ها در هيات انجام مي ها و تصميم گيري تعيين سياست. دهد كن اصلي اين سازمان را تشكيل ميگذاري در واقع ر  هيات سرمايه .268 تري

  .گذاري و صدور مجوز آن است شود پذيرش در خواست سرمايه هايي كه در هيات انجام مي تصميم

  گذاري خارجي  مركز خدمات سرمايه) ب .269

كز خدمات بخش اداري و اجرايي ساز .270 گذاري خارجي  ها و ابتكارات جديد مركز خدمات راجع امور مربوط به توسعه سرمايه طرح. باشد مان مي مر

  .گذاري برسد آيد كه به تصويب هيات سرمايه در صورتي به مرحله اجرا در مي

  :توان فهرست كرد هاي سازمان را به شرح زير مي  ها و فعاليت  خالصه صالحيت .271

  هاي خارجي در چارچوب قانون؛ گذاري ه پذيرش و حمايت از سرماي-1 .272

  هاي خارجي؛  گذاري هاي تشويقي براي سرمايه   هدايت فعاليت-2 .273

  گذاري؛ هاي سرمايه  هاي قانوني و فرصت   معرفي بست-3 .274

   انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي؛ -4 .275

276. 5- ....  

   افغانستان - 2- 2-8 .277

 خصوصي نهاد حمايتي خاصي براي تسهيل هرچه بيشتر شرايط جهت توسعه بخش خصوصي و گذاري  در افغانستان نيز بعد از تصويب قانون سرمايه .278

اين نهاد نيز شبيه به سازماني كه در جمهوري اسالمي ايران به وجود آمد، از دو ركن عمده تشكيل . گذاران خارجي به وجود آمد جلب سرمايه

  : شود مي
  انستانگذاري خصوصي در افغ كميسيون حمايت از سرمايه) الف .279

براي ايجاد هماهنگي الزم در تصميم گيري   كميسيون از نمايندگان وزارتخانه .280 گذاري خصوصي به  هاي راجع به امور مربوط به سرمايه هاي مختلف 

خصوصي گذاري  گذاري و نظارت بر تطبيق قانون سرمايه اين كميسيون عاليترين مرجع دولتي است كه براي تعيين سياست سرمايه. وجود آمده است

اي جز اولويت دادن به سكتور خصوصي و  از آنجا كه دولت كنوني افغانستان تحت شرايط و اقتضائات جديد چاره. تاسيس گرديده است

وزراي تجارت، ماليه، امور (ترين وزراي كابينه دولت  مهم. گذاري خارجي ندارد، به كميسيون پيشگفته اختيارات وسيعي داده شده است سرمايه

cxi.دهند به عالوه رييس د افغانستان بانك، اعضاي اين كميسيون را تشكيل مي) اقتصاد، معادن و صنايع، زراعت و مالداري و مواد غذاييخارجه،  x 

كميسيون در صورت ضرورت نمايندگان سكتورهاي خصوصي را غرض مشورت در . باشد اما حق راي ندارد رييس عامل دفتر نيز عضو كميسيون مي

cxi.كند جلسات دعوت مي x  

281.   

  ها وظايف و صالحيت .282

  :باشد هاي زير برخوردار مي گذاري خصوصي افغانستان از وظايف و صالحيت  كميسيون بر اساس قانون سرمايه .283

  گذاري و پيشنهاد تعديالت در قانون به منظور بهبود امور؛   نظارت بر وضعيت عمومي سرمايه-1 .284

  هاي الزم به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون؛  ان و تصويب لوايح و طرزالعملهاي مورد نياز به شوراي وزير   پيشنهاد وضع مقرره-2 .285

 گذاري آنها از طرف دفتر رد شده است؛ و هايي كه درخواست سرمايه رسيدگي به شكايات شركت) ج .286

 .... منظوري نصاب سرمايه ابتدايي -4 .287

cxiگذاري افغانستان اداره حمايت از سرمايه) ب .288 x
 

  باشد و  گذاري در واقع بخش اجرايي كميسيون مي ايه اداره حمايت از سرم .289

  : هاي زير را به عهده دارد وظايف و صالحيت .290

  هاي ارايه شده طبق هدايت كميسيون؛    بررسي درخواست-1 .291

 ها و ارايه آن غرض منظوري كميسيون؛   ترتيب طرزالعمل جهت بررسي و ثبت درخواست-2 .292

 ربوط و ارايه آن جهت تصويب به كميسيون؛ هاي م  طرح و تسويد لوايح و طرزالعمل -3 .293

  گذاران از طريق تبليغات؛   جلب و جذب سرمايه-4 .294

  ؛...ها، لوايح و گذاران براي فهم اين قانون، مقرره  مساعدت به سرمايه-5 .295

 گذاري؛ و  فراهم آوردن تسهيالت الزم به منظور تهيه و ترتيب جواز سرمايه-6 .296

297. 7- ... 

   مالزي - 3- 2-8 .298
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گذاري خارجي را به عهده  گذاري خارجي وجود دارد كه وظيفه سياست گذاري و نظارت برسرمايه يز كميته خاصي به نام كميته سرمايه در مالزي ن .299

  .باشد ها و اختيارات كافي بر خوردار مي گذاري خارجي از صالحيت اين كميته در زمينه سرمايه. دارد

هاي فراروي سيستم كنترل  چالش. هايي مواجه است گذاري در مالزي با چالش د كننده سرمايه به اين طرف مقررات محدو1990 مالزي از اواخر دهه  .300

  :توان به شرح زير خالصه كرد گذاري خارجي در مالزي را به طور خالصه مي كننده سرمايه

امه سرمايه1998  در هفتم ماه مي -1 .301 د رشد پايدار توسعه اقتصادي در درون هدف اين قراردا. را امضا كرد» آسه آن«گذاري   دولت مالزي توافقن

به موجب اين توافقنامه مالزي . باشد هاي عضو مي هاي عضو از طريق آزاد سازي تجارت، ارتقاي تجارت و جريان سرمايه در درون كشور كشور

  :موظف است

  خارجي، رفتار ملي را تطبيق كند؛گذاران   با تمام سرمايه2020هاي عضو و تا سال   گذاران كشور  با تمام سرمايه2010 تا سال –1 .302

به مالزي   براي تمام سكتور2020و تا سال » آن. سه. آ«هاي اقتصادي اعضاي   براي تمام سكتور2010 تا سال -2 .303 هاي اقتصادي خارجي اجازه ورود 

  بدهد؛ 

  را عملي سازد؛ و » بادول كاملته الوداد« بالفاصله اصل رفتار-3 .304

  .را فراهم سازد» آن. سه. آ«هاي عضو  ارگر ماهر و فني و تكنولوژي در ميان كشور زمينه جريان آزاد سرمايه، ك-4 .305

امه.  به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمده است1995 مالزي در سال -2 .306 موافقتنامه عمومي «هاي عمومي سازمان تجارت جهاني   يكي از موافقتن

cxi»گذاري مربوط به تجارت سرمايه xاين موافقتنامه مالزي موظف استبر اساس.  دور اروگويه است  :  

cxiگذاران خارجي رفتار ملي در پيش گيرد؛  با همه سرمايه– 1 .307 x   

امه-2 .308 cxi.ها را به ميكانيزم حل منازعات ارجاع دهد  هرگونه اختالف ناشي از تعهدات موافقتن x  

امه ديگر نيز مي .309   :باشد  عالوه بر اين، دولت مالزي عضو دو موافقتن

امه مربوط ب-1 .310 cxiه مالكيت معنوي؛ موافقتن x   

cxi.»آن.سه.آ« قرارداد تجارت آزاد -4 .311 x  

  

  

  

  

  

  

  
 

  2 در از دواج اسالميبررسي مباني اختالفات فقهي مذاهب 
                                                                         محمد تقي مناقبي 

 واليت در ازدواج: بخش سوم

هم است كه  از ديرباز در ميان بسياري از جوامع از جمله جامعه اسالمي مطرح واليت در ازدواج يكي از مسايل م
هاي  در فقه اسالمي، اصل واليت در نكاح از مسلمات و مورد اتفاق فقيهان تمامي مذاهب و مشرب. بوده و هست

طرح در بحث مهم و م. اند اي نيز در اصل لزوم و مشروعيت آن تشكيك كرده هرچند عده. مختلف اسالمي است
، چگونگي اعمال واليت يعني به عليه مولياينجا در مورد كيفيت واليت، شرايط ولي، نوع اعمال واليت، شرايط 

  .باشد مي... صورت اختياري يا اجباري و
 به -هاي فيمنيستي و غيره كه در اين مورد نيز سخناني دارند ي از گفتمانيما  در اين جا به صورت فشرده جدا

ي واليت در ازدواج  هاي مطرح در عرصه حث و سپس به بررسي و نقد مباني فقهي و حقوقي ديدگاهتبيين موضوع ب
هاي به اصطالح تجدد گرا، فرار از يك  سبب دوري از طرح مباحث جديد ارايه شده از سوي گروه. خواهيم پرداخت

ه  گفتمان راهگشا و جديد نيست؛ زيرا نخست آن كه طرفداران آن ديدگاه ناحق نيز به كمتر از پذيرش تمام ها حتا ب
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در . شود دهند در حالي كه امور خالف عقل و وجدان، دين و فرهنگ ما در آن يافت مي هاي خود رضايت نمي گفته
از اين رو در . طلبدثاني مباحث از آن قبيل نقدا از موضوع مورد بحث ما خارج است و فرصت و جايگاه خود را مي

  و بررسي مباني ايشان در اين باب مورد نظر )رضوان اهللا عليهم(هاي فقيهان اسالم  شهاندي اين جا تضارب آرا و 
  :است

  چيستي واليت

ه فتح واو به معناي ياري رساندن است و فقيهان آن را حق تنفيذ سخن فردي بر غير مي دانند چه آن  واليت ب
cxi.غير راضي باشد يا راضي نباشد xتقسيم كرده است مانند واليت خاص و هاي مختلفي  برخي واليت را به گونه 

واليت ) واليت بر ثيب رشيده(واليت استحبابي برنفس . واليت خاص بر نفس و واليت خاص برمال. واليت عام
cxi)واليت برصغيره(وجوبي بر نفس  x .طبق اين تقسيم، مراد از واليت در اين مبحث واليت بر نفس است.  

  

 .118/زيد االبياني همان .1

  .همان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي شخص كامل به حكم شارع بر ي شرع سلطه: گذشته از اين تقسيمات، واليت در ازدواج عبارت است از
cxi.گردد  كه به او باز ميعليه وجود دارد و مصلحتي  در موليبه جهت نقصي كه» عليه مولي« x  

اگر ولي اين شرايط ). عليه مولي بودن در صورت مسلمان(بنابراين ولي بايد انسان بالغ، عاقل، آزاد و مسلمان باشد 
  .باشد مند به ولي يا قيم ميرا دارا نباشد، صالحيت واليت را ندارد بلكه خود نياز

گرچه از . در اين كه آيا در ولي عدالت شرط است يا نه؟ فقيهان امامي و حنفي عدالت ولي را شرط نمي دانند
cxiاند  مباالت را مشروط به وجود مصلحت قرار دادهها ازدواج با اجازه ولي متهتك و بي  نظر حنفي x .. اما فقيهان

cxiاز نظر فقيهان حنبلي نيز ولي در ازدواج بايد عادل باشد. دانند مالكي عدالت ولي را شرط مي x . دليل ايشان همان
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شاهد ازدواجي نيست جز با ولي و دو . حديث مشهور منقول از ابن عباس است كه ال نكاح االبولي و شاهدي عدل
  .عادل

در . يكي قرابت، دومي ملكيت، سومي والء و چهارمي امامت: اند  اسباب واليت را معموال فقها چهار چيز دانسته
هاي ديگر پركاربردتر است و  زيرا اين مورد از همه بخش. اين جا ما تنها از واليت ناشي از قرابت بحث خواهيم كرد

  .باشد ر ازدواج مياي در موضوع واليت د  بقيه از امور حاشيه

  مباني لزوم يا عدم لزوم واليت در ازدواج

زيرا لزوم آن در . اند در مورد فلسفه لزوم و يا عدم لزوم واليت در ازدواج معموال فقيهان مسلمان كمتر سخن گفته
اند   ايه كردهبا اين وجود برخي از ايشان تاحدودي در اين باره توضيحاتي ار. نزد ايشان تقريبا از مسلمات بوده است
  .كه ذكر آن در اينجا خالي از لطف نيست

: گويد مالك مي« :نويسد  ميهاي صحت نكاح است يا نه ي از شرطدر اين كه واليت شرط) 595-520(ابن رشد
ابو حنيفه، زفر، . شافعي نيز بدان باور دارد) في رواية اشهب عنه.( ، ولي شرط صحت است"ال نكاح إلّا بولي" طبق

داود قايل است كه واليت . اگر زني بدون اذن ولي با كفو ازدواج كرد، ازدواج صحيح است: گويند هري ميشعبي و ز
  »...ولي در باكره شرط است نه در ثيب

سبب اختالف آن است كه آيه و يا سنتي روشن در مورد شرط واليت در ازدواج نيامده است چه رسد به اين كه 
ها  كه عادتا طرفداران شرط واليت در ازدواج به آن) ها روايت(ها  يات و سنتآ. در مورد نصي وجود داشته باشد

كه طرفداران عدم اشتراط ) ها روايت(ها  باشد؛ همين طور آيات و سنت كنند، تماما داراي احتمال مي استناد مي

  .است) غير قطعي(نمايند، نيز داراي احتمال  ها استناد مي واليت به آن
 واليت در -2الفقه علي مذاهب الخمسةج. اين تعريف گرچه بلند است ولي جامع تر به نظر مي رسد.  زياد ارايه شده استدر اين مورد تعاريف .2

 .نكاح

 .1/118زيد االبياني  .3

  .و شرح منتهي االرادات. 289/الجواهر شرح المقدمة العزية لآلبي
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مگر حديث . ها نيز اختالف است  در الفاظ خود، در صحت آناحاديث موجود در اين باره با وجود محتمل بودن

cxi؟.باشد گرچه اسقاط آن بال دليل است، اما اصل برائت ذمه مي) النكاح إالّ بولي(ابن عباس  x  

هاي طرح شده از سوي مخالفان  هاي طرفداران لزوم واليت در ازدواج و ديدگاه در اين جا به برخي از استدالل

  :پردازيم ايشان مي

  باني قايلين به لزوم واليت در ازدواجم

  :دهد هاي اين طيف را شماري از آيات و برخي روايات تشكيل مي عمده ترين دليل

cxi».و إذا بلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن« :  آيه مباركه-1 x و هنگامي كه زنان را طالق داديد و 

  . همسران خود ازدواج كنندعده خود را به پايان رساندند، مانع آن نشويد كه با

اند اين آيه خطاب به اولياي عقد است كه اگر ايشان حق واليت در ازدواج نداشتند از منع ازدواج مجدد با  گفته

cxi.شدند همسران سابق  خود نهي نمي x  

مباركه-2 cxi».و ال تنكحوا المشركين حتا يؤمنوا«:  آيه  xاين اند  كه گفته. يد تا ايمان آورند با مشركان ازدواج نكن

cxi خود را نكاح ننمايندعليه مولينيز خطاب به اولياي در ازدواج است كه به مشركان  x.  

أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل «:  فرمود)ص(رسول خدا:  كه گفت)رض( روايت زهري از عايشه-3

cxi».ثالث مرّات xاج نمايد، نكاحش باطل استهر زني كه بدون اجازه ولي خود ازدو:  رسول خدا سه بار فرمود.  

  نقد و نظر

اين آيه تنها بيانگر منع اقارب زن از دخالت در از سرگيري : نويسد ابن رشد در رد استدالل به آيه نخست مي

شرط بودن اجازه اولياي در ازدواج دانسته ) امتناع(از اين رو از نهي از عضل. ازدواج او با شوهر سابق خود است

عناي حقيقي و نه معناي مجازي آن شرط بودن اذن ولي در ازدواج است؛ بلكه اصال ممكن زيرا نه م. شود نمي

  .عليهم خود را ندارند  اولياء حق دخالت در ازدواج مولياست عكس آن فهميده شود؛ يعني اين كه

 .8-2/9بداية المجتهد .4

 .232/بقره .5

 .2/9بداية المجتهد .6

 .221/بقره .7

  .بداية همان .8

 .5/13اين روايت را شافعي از عروة بن زبير از عايشه نقل كرده استاالم. 163)/اسماعيل المزني( صر المزني  مخت- .16/385المجموع  .9

  /بدايه همان
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ايراد ديگري كه ممكن است بر اين استدالل گرفته شود آن است كه آيه ياد شده سخن از زناني به ميان آورده 

زنان ثيب طبق نظر تقريبا تمامي مذاهب اسالمي خود حق . اند ي ثيب بودهاند، يعن است كه قبال شوهر داشته

از اين رو اين استدالل شما تخصصا از موضوع واليت در ازدواج خارج . انتخاب سرنوشت خود را در امر ازدواج دارند

  .باشد مي

مانان باشد بيشتر قريب به مشكل استناد به آيه دوم آن است كه خطاب آيه اگر به حاكم مسلمانان يا عموم مسل

كمترين احتمالي كه در اين باب وجود دارد تشكيك بين :  در ازدواج باشدرسد تا اين كه خطاب به اوليا  ميذهن

 باشد يا به ولي امر مسلمانان يا تمامي مسلمانان و اين تشكيك استدالل شما را از وليااين است كه آيه خطاب به ا

  .اندازد حجيت مي

تواند راه به  اما اين نيز نمي. اند  خطاب در التنكحوا عام و شامل همه است حتا اولياي عقد در ازدواج برخي گفته

 گفته اگر. شود اگر خطاب عام باشد ديگر واليت خاصه ولي در اجازه ازدواج امتيازي محسوب نمي: جايي ببرد، زيرا

اگر چنين باشد، خطاب : الزم است؛ خواهيم گفتو اجازه ايشان ) نه ديگران(  استشود خطاب به واقع به اوليا

زيرا اوصاف و اصناف اولياي را روشن بيان ننموده و تاخير بيان از وقت نياز جايز . مجمل و غير قابل عمل است

  . شد رسيد و نقل مي شد، در اين گونه مسايل مورد ابتال حتما به ما مي اگر احيانا بيان مي. نيست

 به واليت در نكاح ندارد؛ بلكه اشاره صريحي ي اصال ربط"ال تنكحوا المشركين" ركه سخن آخر اين كه آيه مبا

cxi.است به نهي از ازدواج با مشركان x  

اظهر آن است كه در . كه در وجوب عمل به آن اختالف شده است: در مورد حديث منقول از عايشه، بايد گفت

  .چيزي كه بر صحت آن اتفاق نباشد، عمل به آن واجب نيست

برفرض قبول صحت، حديث مزبور داللت ديگري ندارد جز شرط بودن اذن ولي در ازدواج زناني كه ولي دارند، نه 

برفرض گفته شود اجازه ولي در تمام زنان حتا آناني كه ولي ندارند نيز شرط است؛ اما اين را نيز نمي . همه زنان

هر اين گونه است كه در صورت اجازه ولي او خود تواند بنفسه عقد جاري نمايد؛ بلكه در ظا رساند كه زن نمي

تواند عقد را بخواند بدون اين كه حضور ولي هم در جريان عقد و يا اجراي صيغه عقد از سوي ولي شرط  مي

cxi.باشد x  

  مباني عدم اشتراط اجازه ولي در ازدواج 

در اين جا . الزم نمي داننداند طبق اصل نخستين اجازه ولي در ازدواج را  طيف ديگري از علما كه در اقليت

  :شود مهمترين داليل و مباني ايشان بيان مي
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cxi.»فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف« : ي مباركه  آيه-1 x گناهي بر شما نيست كه هرچه 

ر اين آيه دل. ي شايسته انجام دهند در باره خودشان به گونه.) مرد دلخواه خود ازدواج كنند با( خواهند مي يل ب

  .استقالل زن در امور ازدواج است و ديگران نبايد در اين مورد دخل و تصرفي نمايند

 .2/10بداية المجتهد .10

 .همان .11

  .234/بقرة

cxi.»أن ينكحن ازواجهن«:  در قرآن كريم مواردي زيادي آمده است كه- x مانع شان نشويد كه با همسران 

cxi.»حتا تنكح زوجا غيره«: يا. خويش ازدواج كنند x ه آيات زن را ... اين كه همسري ديگري برگزيند و تا ه اين گون ب

  .قيم خود به رسميت شناخته است و چنين نيامده است كه برود از ولي اجازه ازدواج بگيردعنوان 

األيم أحقّ بنفسها من وليها و البكر تستأمر في نفسها و إذنها «: كه فرمود) ص( حديثي است رسول خدا-3

cxi.»صماتها xب از ولي خود سزاوار تر بر نفس خود است و از دختر باكره بايد اجازه خواسته شود،  زن بيوهيا ثي 

  .سكوت او اجازه او است

  نقد و نظر

چيزي . رساند كه اگر زني  در باره خود به نيكي كاري انجام دهد، بر شما گناهي نيست آيه نخست در ظاهر مي

از نظر برخي . رساند كه زن خود حق دارد ازدواج كند آيه اين را ميظاهر . ديگري غير از ازدواج ظاهرا مراد نيست

cxiفقها xمشكل اين نظريه اين است كه قايل . ، اگر اين ازدواج او به معروف و مصالح او نبود، ولي حق فسخ دارد

  .ي ديگر رها شود نيز ضعيف خواهد بود ي از آيه استناد و پارها اگر به پاره. ندارد

توانند ازدواج كنند، طبق اصل اوليه  يعني خود مي. ه ازدواج به خود زنان اضافه شده استهاي بعدي ك در آيه

ر  همان است كه ازدواج بايد مطابق با نظر خودشان انجام شود؛ ولي مشكل در اين جا اين است كه دليلي ديگري ب

اند ، يعني  دارد كه قبال شوهر كردهچه اين كه تمامي آياتي از اين قبيل اشاره صريح به زناني . اين امر وجود ندارد

ما قبال ياد آور شديم بحث ثيب تقريبا خارج از دايره واليت در ازدواج است و اگر چنان باشد، موضوع مورد . ثيب

  .شود استناد شما تخصصا از حيطه بحث خارج مي

دون اذن و اجازه ولي ازدواج تواند ب رساند كه خود زن مي  كامال مي)ص( حديث منقول از ابن عباس از رسول خدا

ميان زنان بيوه و باكره يعني اين حديث در مورد تفاوت . كند؛ اما كدام زن؟ بازهم مورد بحث زنان ثيب و بيوه است

  .تواند تمام باشد؛ چون دليل اخّص از مدعا است ازدواج صراحت دارد ولي براي استدالل شما نميرشيده در 

  نتيجه

مثال ممكن است گفته شود، جمع بين دو طرف در .  معاني مختلف و احتماالت استادله هر دو جانب داراي

از . تواند كه در اموال خود تصرف مياست چنانآن است كه هرگاه زن رشيد گرديد خود عهده دار امور ازدواج خود 

  آن سوي، احتمال وجود دارد كه شارع به جهت

 .232/بقره .12

 .230/بقره .13
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 احكام القرآن -4/141 صحيح مسلم- 1/242مسند احمد-3/150 مغني المحتاج- 5/19)شافعي( االم - 39)يدشيخ المف(خالصة االيجاز  .14

 ... و1/486)جصاص(

  11/بداية همان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به جهت اين گونه مسايل است كه برخي از فقيهان در اصل .  اهميت قضيه ازدواج واليت را الزم قرار داده باشد

cxi.ازدواج كرد، ولي از حق فسخ برخوردار باشد) كفو( همشأناند؛ ولي اگر با غير انستهازدواج نظر خود زن را نافذ د x  

حال اگر واليت در ازدواج واقعا شرط بود، چرا شارع آن را به درستي روشن و بيان ننمود تا امروز فقيهان دچار 

اند  و حتا   واليت اختالف كردهبه خصوص آن كه فقيهان مذاهب اربعه در صدر و ذيل مساله! پراكندگي آراء نشوند؟

اند ؛  خويشاوندان بسيار دور را دسته دسته در زمره اولياي عقد داخل نموده، سرنوشت زن را به دست ايشان سپرده

  .دهنداي عظيمي را پوشش نمي  در حالي كه ديديم آيات و روايات در اين زمينه چنين گستره

خصي بر فرد ديگر است؛ اما جمع بين مباني طرفداران و مخالفان بايد اذعان نمود كه اصل اوليه عدم واليت ش

همين طور . واليت در ازدواج و هم چنين لزوم اعمال واليت در موارد خاص و عدم لزوم اعمال آن در موارد ديگر

 ثيب، روايات وارده از طرق عامه و خاصه بر لزوم آن، فقيهان را وا داشته است تا در موارد چون تفاوت بين بكر و

 دچار اختالف نظر -بين واليت پدر و جد پدري با واليت ديگر اقارب و تفاوت بين واليت بر كبيره رشيده و صغيره

  .پردازيم هاي ايشان مي  به بررسي ديدگاهكشوند كه اين

  ولي كيست و چه كسي در ازدواج واليت دارد؟

  !و يا همه و حتا اقارب بسيار دورتر؟تنها پدر، يا جد پدري، يا مادر ! به راستي چه كسي ولي است؟

جا سعي بر  در اين. هاي فقيهان مذاهب اسالمي شده است هاي بسيار در ديدگاهپاسخ به اين سوال موجب تفاوت

ها و مباني استداللي فقيهان مذاهب چهار گانه اهل سنت و همين گونه ديدگاه  و  ي از ديدگاهاآن است كه خالصه

  :مي بيان شودمباني نظري فقيهان اما

   ولي از ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت-1

   ولي از نظر فقيهان حنفي

كد بندي نمود، در نخستين كسي كه فقه اسالمي را به صورت كتب قانوني) ق.هـ1306م(مرحوم قدري باشا، 

يل و حتا الشرعيه كه طبق فقه حنفي نوشته شده است، طيف وسيعي از اعضاي فام  از  كتاب االحكام35ماده 

به } خويشاوندان ذكور پدري{ولي در ازدواج نفس عصبه«: وابستگان دور را در شمار اولياي ازدواج آورده است

شود، پس از او پسر پسر و هرچه پايين رود،  پس پسر مقدم مي. است)  مانع ارث-حجب( ترتيب ارث و حجب 
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ويني( برادر شقيقپس از او . پس از ايشان پدر و سپس جد صحيح و هرچه باال رود ، سپس عموي پدري، )اب

ويني، بعد پسر عموي پدري، سپس والي عتق ولي زن مجنونه در ازدواج پسر او است و . بعد پسر عموي اب

  ».در صورت اجتماع پسر زن ديوانه با پدر او، پسر مقدم است. هرچه پايين رود

 .ديدگاه مشهور فقيهان حنفي همين است .15

  .35وال الشخصيه،م االحكام الشرعيه في االح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرچند در قرابت زيادي شفقت، . گرفتن پسر بر پدر زن ديوانه در واليت بر ازدواج، عصبه بودن استدليل پيشي

  .باشد پدر مقدم بر پسر مي

ه ترتيبي منصوص در قول « :  مقرر داشته است9در قانون احوال شخصيه اردن ماده  ولي در ازدواج عصبه است ب

  ».مذهب ابوحنيفهراجح از 

  ولي ازدواج در فقه شافعي

ها پدر است، پس از او  و سزاوارتر ولي« : فقيهان شافعي نيز نظير فتاوي حنفيان را در مورد ولي در ازدواج دارند

. بعد عموها واليت دارند. جد است و بعد پدر جد، سپس برادران ابويني يا پدري، بعد پسر برادر و هرچه پايين رود

  .برند رسد كه ارث مي ت به ديگر اقارب ميسپس نوب

پسر به عنوان پسر بودن نمي تواند ولي . شودظاهرتر آن است كه برادر ابويني بر برادر پدري تنها مقدم مي

يا قاضي ) اگر برده بوده( عليه را آزاد كرده است  مادرش در ازدواج شود، پس اگر پسر پسر عمو و يا كسي كه مولّي

اگر هيچكدام يافت نشد آزاد كننده و سپس اقارب پدري همانند ارث، ولي در . اج او خواهد بودباشد، ولي ازدو

cxi...ازدواج خواهند بود و x  

  ولي ازدواج در فقه مالكي

:  باشد و در رساله نيز آمده است واليت در عقد ازدواج طبق هريك از اوليا در ميراث مي« : نويسد كنشاوي مي

پسر پسر و .  اين حكم مورد قبول است-اگر اقارب دور او را به ازدواج كسي در آورد. تپسر از پدر سزاوار تر اس

عليه پدر ندارد، پس ولي او برادرش است، سپس پسرش و هرچه  اگر زن مولي. هرچه پايين رود همانند پسر است

ت نشد، عمو كه پسر جد عمو بر پدر جد و جد جد مقدم است؛ يعني اگر جد ياف. باشد پايين رود، بعد از او جد مي

سپس عموي پدر و بعد پسرش سپس . گيرد و هرچه پايين رود باشد، پس از او پسر عمو قرار مي است مقدم مي

شود، پسر عموي ابويني  همان گونه كه برادر ابويني بر برادر پدري تنها مقدم مي. عموي جد هرچه پايين يا باال روند

cxi»...و. نيز بر پسر عموي پدري تنها مقدم است x  
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  ولي ازدواج در فقه حنبلي

ه ازدواج زن آزاد، پدرش سپس پدر پدرش و هرچه باالرود، سپس پسرش و پسر پسر و «  سزاوار ترين ولي ب

cxi»).البته عكس آن نيز گفته شده است. (هرچه پايين روند x  

  مباني تعدد اولياي ازدواج در مذاهب چهار گانه

نسبي مانند عاصب ) خويشاوند پدري(به ترتيب مذكور چيست؟ عصبه كه علّت واليت اقارب ياد شده در اين

غيره و يا در اين كه معيار ترجيح تقدم در درجه قرابت است يا از حيث  بنفسه يا عاصب لغيره يا عاصب مع

  جهت يا اقوي بودن، بحث درون مذهبي صرف است و خارج از

 .4/249مغني المحتاج .16

 .58/بدر الزوجين و نفخة الحرمين .17

  .1/120 به نقل از زيد االبياني پيشين5/178لفروع ا
  

هاي فقه استداللي و تفصيلي مذاهب مزبور  تواند به كتابجوينده گرامي براي بررسي بيشتر مي. حوصله اين مقال

  .مراجعه نمايند

قسيم طوري كه گاه امر از ت! به راستي فلسفه اين  سلسله پيچيده واليت در امر روشني مانند ازدواج چيست؟

بر ازدواج ) پدري( مثالً از ابو يوسف نقل شده است كه غير از خويشاوند عصبه. رود فرايض در ميراث نيز فراتر مي

cxi».النكاح الي العصبات«) : ص(واليت ندارند، به جهت حديث شريف نبوي  xها   يعني ازدواج تنها مربوط به عصبه

ها  شاگرد خود ابويوسف استدالل نموده است كه غير از عصبه؛ امام ابوحنيفه بر خالف نظر )نه غير عصبه(شود مي

 با ابراز عليه موليعليه است و توجه به  اقارب ديگر نيز واليت دارند؛ زيرا ثبوت واليت براي نظر و توجه به مولي

فلسفه آن شفقت با عثه در مادر و ديگر اقارب وجود دارد، پس . شودحاصل مي) شفقت الباعثه اليه(شفقت و محبت

cxi.نيز موجود است) اقارب پدري( واليت بر ازدواج براي همه اقارب حتا غير از عصبه x  

ر ازدواج، امري اما چنان كه در جاي ديگر نيز اشاره شده است، فلسفه و علت شمردن ابراز شفقت براي واليت ب

مثال شفقت . ز نيستاست كه در كتاب و سنت ريشه ندارد و صرف استحسان شخصي است، حتا استحسان نوعي ني

خويشاونداني كه چندين درجه و مرتبه از شخص ازدواج كننده دور است و حتا با هم محرميت نيز ندارند هرگز 

نگهي حتا اگر حديث نبوي مورد استناد ابويوسف و وا. ثابت نيست؛ بلكه در موارد بسياري خالف آن ثابت است

سوي ديگر بگوييم كه خويشاوندان دور نيز شفقت دارند، در مورد بسياري ديگر از فقيهان را نديده بگيريم، و از 

  .رسدبه صورت قطع اين استدالل به نقطه غير قابل دفاع مي... واليت اشخاصي چون والي عتق و 

   واليت در ازدواج از منظر فقه اماميه-2

ر اين مورد بايد قايل به در مبحث اصل لزوم و يا عدم لزوم واليت در ازدواج به صورت كلي دريافته شد كه د

تفصيل گرديد و موردي عمل كرد؛ بدين معنا كه  اصل همان عدم واليت شخص بر نفس ديگري است، مگر در 

اسيت موضوع و وجود چنين اصلي، بايد احتياط بيشتري نمود و . مواردي كه با دليل ثابت شده باشد با توجه به حس
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ود؛ نه اين كه به صورت دلخواه به موارد ديگر تعميم دهيم و احكام حكم واليت را منحصر در موارد منصوص آن نم

  .اي مشخص شرعي صادر نماييم  سخت و دست و پاگير فاقد پشتوانه

دار و  خود عهده.) اند  و سپس تفريق حاصل شده زناني كه قبال ازدواج كرده( در نزد فقيهان امامي زنان ثيب 

در .  و دختران باكره بايد اجازه ولي خود را در مورد ازدواج كسب نمايندمالك امور ازدواج خويشند؛ اما كودكان

مورد نوع اجازه ولي در باكره رشيده كه آيا اجازه شرط اصلي و شرط صحت عقد است و يا صرفا جنبه مشورتي 

  دارد؟ اختالف شده است

  .2/240 بدائع الصنائع-222-4/219)السرخسي(المبسوط  .18
  . به بعد1/120زيد االبياني پيشين

  
  
  
  
  
  

براي اثبات موضوع در اين بحث .  خود واليت دارندعليه موليدر نزد فقيهان امامي تنها پدر و جد پدري بر ازدواج 
يكي استدالل و مباني  عرفي و عقلي، ديگري داليل شرعي وارده در اين : دو گونه استدالل قابل طرح و بررسي است

  :موضوع

  قل و عرف واليت در ازدواج از نگاه ع-1

ها عواقب  از نگاه عقل و خرد بشري، بدون ترديد نكاح امر مهمي است و بايد در آن دقت زياد صورت بگيرد تا بعد
طلبد كه زن در دام احساسات گرفتار نشود و اين مهم مي. ها دامنگير خانواده و جامعه نشود سوء حاصل از بي دقتي

  . ازدواج نمايدبا دريافت و استفاده مشورت از اولياي خويش 
پدر و جد پدري از باب اين كه همواره در نقطه ثقل بنيان خانواده در جوامع مسلمان قرار دارند و حامي دلسوز و 

تواند واليت خود را اعمال كند و بر نوع انتخاب همسر دختر خود اظهار نظر و يا اعمال نظارت امين دختر است، مي
هاي مسلمان به عالوه احاديث موجود در مجامع  ها و نحله ان از تمامي فرقهبينيم تمامي فقيه از اين رو مي. كند

روايي فريقين بر ضرورت واليت پدر و جد پدري در امر ازدواج صغيره و حتا بكر بالغه  داللت و تاكيد دارد؛ به اين 
  .معنا كه واليت پدر و جد پدري اجماعي است

اگر ضرورت امري هويدا شد . ندان دور غير از پدر و جد پدري استاما سوال قابل طرح اثبات واليت براي خويشاو
آن راه افراط را بپيماييم؟ درست است كه دختر نياز به همراهي، نظارت و مشورت توانيم در راستاي اجراي آيا مي

 امانت و ولي امين و دلسوز در امر ازدواج خود دارد؛ اما آيا خويشاوند  درجه چندم در نبود پدر و جد آن دقت،
ميلي دارند، مانند پسر  افرادي كه از لحاظ شرعي بيگانه، نامحرم و حيثيت و سرشت جداگانه! دلسوزي را دارد؟ ي فا

  ... عمو و حتا پسر پسر عمو و
ه و نامحرم به مجرد انتساب  سپردن زمام كودك بي ه به دست افراد بيگان پناه در امر ازدواج و همين طور زن ديوان

در مواردي كه فقيهان براي ولي حق . سازد اميلي، امري است كه فلسفه واليت بر ازدواج را مخدوش ميبسيار بعيد ف
تصور كنيد مثال مطابق برخي . شودتر مي اند، مشكل حادتر و نگران كننده عليه قايل شده اجبار در ازدواج براي مولي

از (دارد، اين ولي خويشاوند بسيار دور غير عصبه  خود را عليه موليمذاهب فقهي كه ولي فاسق حق اجبار بر تزويج 
و فاسق نيز باشد، چه شفقة الباعثة اليه، چه دوستي  و محبت خانوادگي، ... يا پسر پسر عمو و يا) اقوام دور مادري

  !ماند؟ نوشت كودك بي پناه باقي ميدرستكاري دلسوزانه براي تعيين سرچه امانت و 
هاي  تواند خود به تفتيش و استقراي عملي در ميان اليه ل درك نيست، مي اگر اين استدالل براي كسي قاب

ه نام حق  عين بي توجهي به سرنوشت انساني در مانده. معمولي اجتماع محل زندگي خود بپردازد ي خواهد بود كه ب
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 غريبه فاسق ديني زنجير سر نوشت او در تحميل اجباري همسر تحت عنوان اقارب به دست افراد نامحرم، بيگانه و
  !افتاده است
كه در مباحث گذشته از قول ابن رشد فقيد آورديم،  از منظر شرعي در اين زمينه آيه و حتا روايتي كه به چنان

ها و  ها، پيش زمينه قياس ازدواج با نيازمندي. صورت قطعي داللت بر واليت غير از پدر و جد پدري نمايد نداريم
ر آمده از فرهنگ قبيلهفلسفه خاص خودش با مساله ارث  اي و ارايه آن به نام احكام   و با تكيه بر استحسانات ب

  .شريعت امر مشكل است

  )فقه اماميه( مباني نقلي تعيين ولي در ازدواج-2

كه در مساله قيمومت و واليت خاص بر صغار و  واليت در امر ازدواج تنها براي پدر و جد پدري ثابت است، چنان
از ديدگاه فقيهان اماميه ثيب رشيده . براي ايشان واليت ثابت است نه ديگر اقارب و خويشاوندانمجانين نيز تنها 

بكر بالغه را نيز بسياري از فقيهان صاحب اختيار خود در موضوع . خود صاحب اختيار خود در امر ازدواج است
cxiخاب همسر نمايد،تواند بدون كسب اجازه ولي مبادرت به انت دانند؛ يعني او نيز مي ازدواج مي x هرچند شماري

طبق اين مبنا، حكم واليت پسر بر مادر . اند ديگر از فقيهان امامي اجازه ولي را در عقد ازدواج بكر بالغه الزم شمرده
و اقارب دورتر از ايشان را كه مطابق ديدگاه فقهي برخي مذاهب بيان ) مادر بزرگ(بر مادر كالن ) نوه(و واليت نواسه

cxiشد xنمايد  منتفي اعالم مي، از اصل.  

در مورد ازدواج صغيره و بكر بالغه، گذشته از نوع واليت كه آيا اجباري است يا مشاوره اي، تنها پدر و جد پدري 

در ثاني احاديثي از طريق فريقين در . نخست اين كه واليت پدر و جد پدري اجماعي است: واليت دارند زيرا

ثاً در احاديثي كه مطلق ولي را ذكر كرده است بدون تعيين اشخاص يا ثال. خصوص واليت آن دو نقل شده است

اثبات واليت بقيه نياز به دليل .  نيز پدر و جد پدري قدر متيقن است-عناوين، مانند حديث منقول از ابن عباس

وان نمونه در اين جا به بيان چند روايت در مورد واليت در ازدواج به عن. زايد دارد و چنين دليلي موجود نيست

  :كنيم بسنده مي

: قال) ع( محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عالء بن رزين عن ابي يعفور عن ابيعبداهللا-1

cxi».ال تزوج ذوات اآلباء من األبكار إالّ بإذن آبائهن« xنقل شده است كه فرمود)ع( از امام جعفر ابن محمد الصادق  :

از اين حديث چند مطلب دانسته . توانند ازدواج نمايند مگر با اجازه پدران شان يدختران باكره داراي پدر نم

در ثاني آن كه اگر پدر و جد . باشند نخست آن كه تنها دختران باكره در امر ازدواج نيازمند اجازه ولي مي: شود مي

خود ) رد معمول بوده استاگر پدر را شامل جد نيز بگيريم چنانكه در روزگار امام صادق اين كار ب(نداشتند 

  .دار تصدي ازدواج خود است عهده

يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها «:  في رجل يريد أن يزّوج اٌخته قال)ع(عبداهللا عن داود بن سرحان، عن ابي ... -2

  زوجني فالنا فليزوجها ممن ترضي و: و إن أبت لم يزّوجها و إن قالت

 .270 - 4/258الخالف .19

  .4/220)سرخسي( المبسوط .20
  .5/392الكافي
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cxi».اليتيمة في حجر الرجل ال يزوجها إالّ برضاها x در مورد مردي كه : نقل شده است) ع(  از امام صادق
از دختر اجازه بخواهد اگر سكوت كرد همان اقرار او است و اگر امتناع : خواست خواهر خود را شوهر دهد، فرمود مي
دختر يتيمي در . مرا به فالني شوهر ده، بايد با طرف مورد نظرش شوهر دهد: د بايد  شوهر دهد و اگر گفتنمو

رساند كه برادر واليت بر خواهر خود  اين حديث مي. توان شوهر داد مگر با رضايت خودش دامن مردي ديگر را نمي
  .ندارد
ما تقول في صبية زوجها : )ع(ي إلي أبي جعفر الثانيكتب بعض بني عم«: عن محمد بن الحسن االشعري قال ...-3

cxi».ال تكره علي ذالك و األمر أمرها: عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه x از امام صادق سوال شد كه چه 
اي كه او را عمويش شوهر داده و چون بزرگ شده از ازدواج امتناع نموده است؟ امام   گوييد در مورد دختر صغيره مي

  .او را نمي توان اجبار كرد، امر امر خود او است: با خط خود نوشت
كسي . آيد كه در نگره فقيهان امامي اولياي ازدواج تنها پدر و جد پدري استچه گفته آمد اين به دست مياز آن

حب ديگر از خويشاوندان به صورت لزومي حق واليت ندارند، هرچند گفته شده است كه در نبود پدر و جد مست
  .است با برادر خود نيز مشورت نمايد
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  گستره شمول واليت ولي در ازدواج

هاي مذاهب مختلف فقهي  چه كسي بايد در ازدواج از ولي خود اجازه بگيرد؟ در مورد پاسخ به اين پرسش ديدگاه
 يا كبيرند يا :ها خارج نيستند كند از اين فرضخيلي از هم دور نيست؛ زيرا  به صورت كلي اشخاصي كه ازدواج مي

  ).بيوه(باشند يا زن و زن نيز يا باكره است يا ثيب  صغير در هر دو صورت يا مرد مي
همه فقيهان قايل به عدم واليت كسي بر ازدواج آنان . در مورد ازدواج مردان به ويژه مردان رشيد اختالفي نيست

ه احكام حجر است و جاي خاص خود را بحث در مورد ازدواج مرد سفيه، ديوانه و پسران كوچك مربوط ب. است
بحث . شود و پسران خردسال تنها با اجازه ولي انجام مي) دايمي(رت خالصه، ازدواج ديوانه اطباقيدارد؛ اما به صو

  .اصلي در اين جا گستره واليت در ازدواج دختران و زنان است چه صغيره يا كبيره، باكره يا ثيب، عاقل و ديوانه

  بر ازدواج در فقه مذاهب چهارگانه  گستره واليت -1

ولي : نويسد در مورد واليت در ازدواج زنان و دختران، مرحوم محمد قدري باشا از فقيهان متجدد حنفي مي
است كه به آن دو ) مجنون و مجنونه(شرط صحت ازدواج پسر و دختر صغير و اشخاص بزرگ غير مكلف 

آزاد عاقل بالغ نيست؛ بلكه ازدواج ايشان بدون ولي نافذ ولي شرط صحت ازدواج مرد و زن . شوند ملحق مي
واليت استحبابي، يعني واليت بر بالغه عاقله : از نگاه مذهب حنفي واليت در ازدواج بر دو نوع است. باشد مي

  چه باكره باشد يا ثيب باشد، ديگري
 .5/313الكافي .21

  .همان
  

cxi.همين طور واليت بر كبيره در حكم صغيرهواليت اجباري يعني واليت بر صغيره باكره يا ثيب و  x  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از نظر فقيهان حنفي)  الف

شان خود و با مهر به  اگر با مرد كفو و هم) غير باكره( از نظر فقيهان حنفي كبيره بالغه چه باكره و چه ثيب 

تر از مهر المثل ازدواج كرده اندازه يا باالتر از مهر المثل ازدواج نمايد عقد صحيح و الزم است؛ ولي اگر زن به كم 

. تواند اعتراض كند تا مهر را  باال ببرد و يا قضيه را به قاضي بكشاند ولي او مي. باشد، عقد صحيح ولي غير الزم است

شان خود ازدواج  اگر زن بالغه رشيده با مرد غير هم. گردد شود و يا عقد ازدواج فسخ مي در نتيجه يا ولي راضي مي

cxi.قد از اصل باطل استنموده باشد، ع x ازدواج صغير غير مميز يا كبير غير عاقل تنها به اجراي عقد از سوي ولي 

cxi.صحيح است x  

  از نظر فقيهان شافعي) ب

زنان به هيچ وجه بدون اجازه ولي حق ازدواج ندارند حتا اجازه مباشرت و اقدام بنفسه : در فقه شافعي آمده است

دليل ايشان آن است كه زن داراي حيا و . د، چه ايجاب كننده يا قبول كننده باشددر عقد را با اجازه ولي نيز ندارن

ACKU



٦٠ 
 

                                                                                                                                                      

 به آيه الرجال قوامون علي و از قول امام شافعي. تواند در اين گونه امور خود شخصاً اقدام نمايد حجب است و نمي

cxi. نيز استناد كرده و اين مورد را از امور قيمومت مردان بر شمرده استالنسا x  

   ديد مذهب مالكياز) ج

از اين رو ازدواج بدون خود ولي و اجازه او در باكره و ثيب . ولي از اركان ازدواج است: فقيهان مالكي معتقدند

cxi.باشد باطل مي x  

  از ديد فقه امام احمد ابن حنبل) د

. ير خود را ازدواج جز با ولي صحيح نيست و زن نه اختيار شوهر كردن خود را دارد و نه اختيار شوهر دادن غ

اين . اگر خالف آن عمل كند، ازدواج باطل است. تواند براي خود غير از ولي خود را وكيل در عقد بگيرد او نمي

cxi. مستند نموده است)رض(ديدگاه را با روايتي از عايشه x  

 . نيز آمده است3/255اين حكم بعينه در فتح القدير. 34االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه، ماده .22

 .34 ذيل ماده1/119 و زيد االبياني پيشين52-51ان مادههم .23

 .همان .24

 ).عيسوي1958نسخه طبع بيروت دار احياء التراث(3/146المغني المحتاج .25

 .287/الجوهر المضيئة بشرح مقدمة العزّية .26

  .7/337)عبداهللا بن قدامة(المغني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي و نتيجه

حنفيان اجازه ولي را به :  گانه اهل سنت و جماعت آورده شد، دانستيماز آن چه تا كنون از فقه مذاهب چهار

دانند و ازدواج زن رشيده را بدون اجازه ولي تنها در صورتي  صورت اجباري براي صغير، صغيره و ديوانه الزم مي

اين كه حتما با مرد ديگري . مهريه تعيين شده كمتر از مهر المثل نباشديكي : شمارند كه دو شرط را دارا باشدصحيح مي

  . شان و كفو ازدواج كرده باشد هم
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از نظر سه مذهب ديگر زنان به صورت مطلق چه باكره باشند چه ثيب، چه صغيره چه كبيره بايد با اجازه ولي 

و زنان حتا اگر ولي اجازه نيز بدهد خود حق اقدام و مباشرت به انجام عقد را ندارد : خود ازدواج نمايند؛ اغلب گفتند

  . تواند براي خود غير از ولي را در اجراي صيغه عقد وكيل انتخاب نمايد حتا گفته شد، زن نمي

در نتيجه دريافتيم كه فقه حنفي در اين مورد با تساهل و مداراي بيشتر برخورد كرده است تا مذاهب فقهي 

  .ديگر

  ب سه گانه غير از حنفي چيست؟گيري ارباب فقه به خصوص در مذاه حال بايد بررسي كرد دليل آن همه سخت

هاي فقهي هريك از مذاهب نامبرده مباني طويل و عريضي براي اثبات ديدگاه خود و رد  گذشته از آن كه كتاب

ها به دو حديث مذكور در  رسد برگشت همه آن استدالل اند، به نظر مي هاي فقهي ديگر آورده هاي مشرب ديدگاه

هاي حديثي و فقهي تمامي مذاهب اسالمي  صورت بسيار گسترده در كتاباين دو حديث به . مجامع روايي است

cxi».أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل«: فرمود) ص(رسول خدا: مورد استفاده قرار گرفته است x هر زني 

ين حديث عموم هاي فقهي از ا بسياري از ارباب مشرب. كه بدون اجازه ولي خود ازدواج نمايد، ازدواج او باطل است

  .دانند اند  و براي تمامي زنان اجازه ولي را الزم مي را اراده كرده

cxi.»ال نكاح إال بولي و شاهدي عدل« : )ص(حديث دوم منقول از رسول خدا x نكاحي جز با ولي و دو شاهد عادل 

  و ميان صغيره و اين حديث نيز به صورت مطلق از نكاح سخن گفته و تفكيك و تفصيلي ميان باكره و ثيب. نيست

  .كبيره قايل نشده است

تذكري كه شايد در اين جا ضروري به نظر رسد آن است كه گذشته از استدالل مخالفان اين ديدگاه، بايد دقت 

آيا ما حق داريم كسي كه خداوند او را رشيد دانسته . كرد كه واليت در جاي مطرح است كه نيازي به ولي باشد

  ! دوباره رشد او را باطل اعالم كنيم؟است با تعميم حكم واليت

 سنن - 1/605سنن ابن ماجه- 2/137سنن دارمي- 6/66 مسند احمد- 3/148 مغني المحتاج-16/146)النووي(  المجموع- 5/13) االمام الشافعي(االم  .27

 ...و2/168 المستدرك حاكم النيشابوري-2/281ترمذي، 

 - 2/280 سنن ترمذي-1/463 سنن ابي داود- 1/605 سنن ابن ماجه-2/137دارمي سنن - 1/250 مسند احمد- 164/ مختصر المزني-7/235االم
  ... و2/169المستدرك حاكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانند آن است كه از  دليل آن كه فقيهان حنفي ازدواج استقاللي زنان رشيده را با غير از كفو و همشأن باطل مي

حتا خويشاوندان بسيار دور در فقه حنفي (ن حقوقي دارند ديد ايشان ازدواج تنها حق زن نيست؛ بلكه اوليا نيز در آ
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عليه رشيده  اگر اوليا پيش از عقد به ازدواج مولي). اندازه كافي بيان شد شود، چنان كه قبال به  جزء اوليا شمرده مي

cxi.شان راضي نشوند، عقد باطل خواهد بود خود با مرد غير هم x  

  دامنه شمول واليت ازدواج در فقه اماميه

ازدواج ديوانه . ز نظر فقيهان امامي، واليت بر ازدواج صغير و صغيره مسلم است چه صغيره باكره باشد چه ثيبا

در مورد ازدواج استقاللي مرد رشيد نيز سخني در . اعم از زن و مرد نيز بايد تحت اشراف يا با اجازه ولي انجام شود

اند؛ يعني كسي بر او در امر  فقيهان امامي با اتفاق پذيرفتهازدواج استقاللي زن رشيده ثيب را نيز . ميان نيست

  .ازدواج واليت ندارد

تواند براي خود  به اين صورت كه آيا او به تنهايي مي. در مورد باكره بالغه، ميان فقيهان امامي اختالف شده است

 يا بايد در اين زمينه نظر خود تواند به صورت استقاللي او را به نكاح كسي درآورد؟ همسر بر گزيند؟ آيا ولي مي

  دختر با نظر ولي باهم تامين شود؟ 

، ازدواج باكره را به صورت )ص( از رسول خدا)ع(برخي طبق احتياط و شماري نصوص وارده از طريق أيمه اهل بيت

اما بسياري . ندا داند؛ كه اغلب اين اجازه را نقطه كمالي براي رضايت خود او بر شمرده مطلق وابسته به اجازه ولي مي

  :از بزرگترين فقيهان امامي نظر خالف آن دارند

پدر و جد (به هر حال آيا واليت آن دو «: نويسد  صاحب جواهر به تبع محقق صاحب شرايع در اين باره مي

ها آن است كه واليت  هاي آمده است ظاهرترين آن شود يا خير؟ در اين باره روايت بر باكره رشيده ثابت مي) پدري

تواند در ازدواج دايم و منقطع خود  تصميم بگيرد و در اين صورت، اگر  باشد و باكره رشيده مي ايشان ساقط مي

cxi».يكي از آن دو او را به ازدواج كسي در آورد، عقد جز با رضايت خود دختر مورد قبول نيست x صاحب جواهر در 

cxi.ع نموده استاين باره از قول سيد مرتضي علم الهدي در انتصار ادعاي اجما x  

هاي خويش در مورد گستره واليت در  هاي را كه فقيهان امامي براي اثبات ديدگاه اي از استدالل  در اين جا فشرده

ميان فاخر از ديگران است اند  ذكر مي ازدواج آورده   :كنيم؛ البته جايگاه شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي در اين 

cxi.دگاه مذهب بيان شد اجماع دارند فقيهان امامي بر آن چه به عنوان دي-1 x  

مباركه-2 cxi».فال تعضلو هن أن ينكحن ازواجهن«:  آيه  x يعني مانع ازدواج مجدد زنان با شوهران سابق شان 

  .اين آيه نكاح را با زنان اضافه كرده است و اشاره دارد به استقالل زنان ثيب در امر ازدواج. نشويد

 .1/119زيد االبياني همان .28

 .175-29/174مجواهر الكال .29

 .29/175همان .30

  ).نسخه مصحح.(4/250)ابي جعفر الطوسي( الخالف 
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cxi».فإن طلّقها فال تحل له من بعد حتا تنكح زوجا غيره«:  آيه مباركه-  3 x مرتبه سوم ( اگر زن خود را طالق داد

باركه نيز امر ازدواج زن ثيب اين آيه م. ديگر بر او حالل نيست تا اين كه با مرد ديگري ازدواج كند) با شرايط خاص

  .را به خود او واگذاشته است و نفرموده كه ولي زن او را به ازدواج ديگري درآورد

cxi»اوفوا بالعقود«  عقد ازدواج دختر بالغه رشيده به صورت استقاللي صحيح و تحت عموم -4 xتاييد .  واقع است

 است كه  مرتضي انصاريب شرايع و شيخ اعظمبر مساله ديدگاه فقيهان بزرگي چون صاحب جواهر، محقق صاح

شان خود داشته باشد عقد صحيح است، حتا اگر ولي از آن  قائلند اگر دختري رشيده تمايل به ازدواج با فرد هم

cxi.كراهت داشته باشد x  

cxi»فانكحوا ماطاب لكم من النساء«  عموم آيه مباركه -5 xنكاح كنيد آن چه را كه پاك است براي شما از زنان . 

  .شود بعد از استثنا شدن ازدواج صغيره، زن ديوانه و سفيهه به عموم خود باقي است و شامل اين موارد نيز مي

 نقل شده )ع( در مورد استقالل بالغه رشيده در امر ازدواج احاديثي فراواني آمده است، از جمله از امام صادق-6

cxi»ال بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها«: است x باكي نيست از ازدواج دختر باكره هرگاه خود او راضي

اين روايت تقييد پذير : فرمايد شيخ اعظم مي) در برخي نسخ ولي آمده به جاي پدر(باشد بدون اجازه پدرش 

cxi.نيست x  

 التزوج ذوات اآلباء من االبكار إالّ بإذن«:  به سند كافي آمده است)ع( از ابيعبد اهللا جعفر بن محمد الصادق-7

cxi»آبائهن xدر صورت نبود پدر و جد پدري . كند مگر با اجازه پدران شان  دختران باكره كه پدر دارند ازدواج نمي

cxi.واگذارد... كسي ديگري بر ايشان واليت ندارد؛ گرچه بهتر است امر ازدواج خود را به اقارب نزديك مانند برادر و x  

فسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و إذنها األيم أحقّ بن«: )ص( روايت ابن عباس از رسول خدا-8

cxi».صماتها xب  زتر است از ولي خود و از دختر باكره در باره ازدواج از خودش به نفس خود سزاوار) بيوه(ن ثي

  شود، اجازه او سكوتش است اجازه خواسته مي

 .232/بقرة .31

 .230/بقره .32

 .1/المائده .33

 .5/229)ع(فقه االمام جعفر الصادق .34

 3/النساء .35

در جواهر واژه وليها به ( 29/177 جواهر- 10)/شيخ المفيد(  رسالة المتعه- 100/308 بحار-20/285 وسائل الشيعة-7/254 التهذيب- 3/236االستبصار .36

  -14/442 مستمسك العروة- )جاي ابيها آمده است

 .5/230ملحقات المكاسب به نقل از فقه االمام جعفر الصادق .37

 .5/393الكافي .38

 .4/250الخالف .39

 7/115 السنن الكبري- 2/287 سنن ترمذي- 4/141 صحيح مسلم- 2/138 سنن دارمي - 1/219 مسند احمد- 516)/االمام الشافعي( الف الحديث اخت
  ...و
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اين حديث هم داللت بر استقالل زن ثيب در امر ازدواج و هم داللت بر صاحب اختيار بودن باكره رشيده بر امر 

  .سازيم ره را با دليل خاص ديگر از تحت اين حكم خارج مياما صغي. ازدواج خود دارد

cxi»ليس للولي مع الثيب امر«:  كه فرمود)ص( روايت ديگري از ابن عباس از رسول خدا-9 x ب امريولي بر زن ثي 

  .ندارد؛ يعني واليتي در ازدواج ندارد

واند در تمام امور خود به صورت  واليت بر خالف اصل است و اصل آن است كه انسان بالغ رشيد و رشيده بت-10

در نزد تمامي عقالي . استقاللي تصرف نمايد و هيچ كسي حق نداشته باشد براي اعمال اين حق مشكل ايجاد نمايد

حال اگر كسي بخواهد اين اصل را استثنا يا تخصيص . عالم، بالغه رشيده داراي اهليت كامل از تمامي جهات است

آن عمل كند، بايد دليل محكمي داشته باشد و مخالفان اين ديدگاه چنين دليلي بزند و يا به هر نحوي خالف 

  .اند ندارند؛ بلكه به صرف استحسانات اكتفا نموده

 ما برخي احاديثي مبني بر استقالل بالغه رشيده اعم از بكر و ثيب در امر ازدواج را آورديم، ممكن است -11

گوييم اين دو دسته احاديث در نهايت دچار  ر امر ازدواج ايشان بياورد، ميجانب مقابل احاديثي بر لزوم اجازه ولي د

شود، با از ميان رفتن اين احاديث، اصل اوليه عدم واليت كسي بر ديگري به قوت خود  تعارض و سپس تساقط مي

  .ماند باقي مي

  ولي و اجبار بر ازدواج

مدافع حقوق بشر و يا مدافع حقوق زن به شيوه غربي هاي  يكي از موضوعات كه امروزه مورد نقد و بررسي جريان

ازدواج اجباري از دير باز در ميان اكثر جوامع و در زمان ما نيز در . هاي اجباري است قرار گرفته است، مساله ازدواج

م و اين جوامع معموال رسو. اي و سنتي دارند  ميان بسياري از اقوام و مردماني رواج دارد كه عمدتا زندگي قبيله

الزامات سنتي و عادات صنفي خود را دارند كه اغلب آن را با دستورات ديني در هم آميخته و به صورت امور مقدس 

هاي اصلي باورها و الزامات موجود در ميان جوامع  به هر صورت، دين يكي از خواستگاه. نمايند ها برخورد مي با آن

  . سنتي است

ت؟ آيا اجبار بر ازدواج امر ناپسند و مذموم است؟ مذاهب اسالمي چه آيا اجبار بر ازدواج امر پسنديده اس

  اند ؟ هاي اجباري قايل شده جايگاهي براي اجبار بر ازدواج يا ازدواج

  پردازيم اكنون به بررسي اجبار بر ازدواج از نگاه فقيهان مذاهب اسالمي مي

 احكام -16/311 كنزالعمال- 3/167 سنن دارقطني-7/118لسنن الكبري  ا- 6/85 سنن نسايي- 1/466 سنن ابي داود-14/315مستدرك الوسائل
  ...و1/486)جصاص(القرآن
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  فقيهان مذاهب چهارگانه و مساله اجبار بر ازدواج

  حنفي) الف

در اين زمينه مرحوم . عليه خود را اجبار بر ازدواج نمايد فقيهان حنفي بر اين باورند كه ولي حق دارد كه  مولّي

پدر و جد و غير آن دو از ديگر اوليا، با احراز شرايط، «: نويسد  از االحكام الشرعيه چنين مي44اشا در مادهقدري ب

باشد و حكم مرد و زن ) بيوه( واليت اجبار بر ازدواج كودكان صغير و صغيره را دارند، حتا اگر صغيره ثيب 

cxiمعتوه xو ديوانه مانند صغير و صغيره است .cxix  

هرگاه واليت براي يكي از اولياي مذكور چه پدر باشد چه جد يا غير «: نويسد  شرح ماده مزبور ميزيد االبياني در

تواند صغير و صغيره   مي-باشد يا نباشد، خويشاوند دور باشد يا نزديك) خويشاوند ذكور پدري(آن دو، چه عصبه 

 حال چه خود ايشان از اين عمل راضي باشند .و معتوه را به زور و اجبار زن يا شوهر دهد) اعم از زن و مرد(ديوانه 

cxi».يا راضي نباشد x  

باشند؛ از اين  م ياد شده  ناقص العقل يا فاقد عقل ميعليه موليمبنا و دليل اين حكم آن است كه تمامي اشخاص 

 قرار شارع به همين جهت ولّي را ناظر بر مصالح و منافع آنان. رو، نمي توانند مصالح خود را درست تشخيص بدهند

cxi.داده است، تا هرچه را به صالح آنان دانست همان را انجام دهد x  

  شافعي) ب

:  محمد ابن شربيني در المغني المحتاج ديدگاه فقيهان شافعي را در مورد اجبار بر ازدواج چنين آورده است

بدون اجاز خود او است؛ پدر واليت بر اجبار دارد، و آن تزويج دختر باكره صغيره يا كبيره عاقله يا ديوانه خود «

زن ثيب بر نفس خود سزاوارتر است : به خاطر روايت دارقطني كه. البته اگر ميان ايشان دشمني آشكار نباشد

پدر از دختر باكره خود در امر : آورد؛ اما روايت نقل شده از مسلم كه و باكره را پدرش به ازدواج كسي در مي

دليلي ديگر بر حق اجبار ازدواج از سوي پدر آن است كه . شود اب ميكند، حمل بر استحب ازدواج طلب امر مي

در نبود پدر، جد و هرچه باال رود، تمام ... }هاي او را پدر انجام دهد از اين رو بايد كار{. دختر شدت حيا دارد

cxi ».صالحيت پدر را در مورد تزويج اجباري دختر باكره دارد؛ همين طور وكيل پدر و جد x  

  .3/268البحر الرائق. كالم او مختلط است و در درجه پايين تر از ديوانه قرار مي گيرد. است فهم اندك و سوء تدبير داردمعتوه كسي  .40

  .2/2/117 و همين طور رك به  تبيين الحقايق44االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه، ماده .41

 .1/136زيد االبياني همان .42

 .همان .43

  146- 3/142المغني المحتاج
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شوند، حق اجبار بر  مي... ظاهرا غير از پدر و جد ديگر اوليا كه در فقه شافعي شامل برادر، عمو، پسر، پسر عمو و

  .ازدواج را ندارند

  مالكي) ج

اند  در مورد باكره بالغه گفته. فقيهان مالكي معتقدند پدر حق دارد دختر باكره خود را اجبار بر ازدواج نمايد

تواند  پدر مي.  نيز نظري بخواهد؛ اما در مورد كودكان، نظر خواهي عادي نيز الزم نيستمستحب است از خودش

cxi.دختر ديوانه خود را حتا اگر داراي فرزند نيز باشد، اجبار بر ازدواج كند x  

 را به رسول )رض( عايشه)رض(حضرت ابابكر: عليه در فقه مالكي تنها مال پدر است زيرا حق اجبار بر ازدواج مولي

 تزويج كرد در حالي كه او دختر شش ساله بود؛ اما در غير از پدر كسي واليت اجبار بر ازدواج ندارد زيرا )ص(اخد

شود مگر به خاطر نياز و با نبود شهوت در صغير و صغيره واليت و نياز  قياس مانع از واليت شخصي بر ديگري مي

cxi.منتفي است؛ اما چنان كه ذكر شد واليت پدر منصوص است x  

  حنبلي) د

بدان در مورد تزويج « :  ديدگاه فقيهان حنبلي در مورد اجبار بر ازدواج چنين آمده است"نصافاال"در كتاب 

  :كودكان از سوي پدر ده مساله است

ي خود را به ازدواج كسي در آورد، چه  تواند فرزندان صغير خود و همين طور فرزندان كبير ديوانه  پدر مي-1

  ...و راضي باشند، چه اجازه نداده و ناراضي باشندخود شان اجازه داده 

  .بدون رضايت خودش شوهر دهد) حنبلي(تواند به اتفاق فقيهان  دختر باكره كمتر از نه سال را نيز مي-3

تواند بدون اجازه   دختر باكره باالتر از نه سال را طبق ديدگاه صحيح مذهب حنبلي و بزرگان اصحاب مي-4

  .خودش شوهر دهد

  .تواند بدون اجازه خودش شوهر دهد ختر باكره بالغه را نيز طبق نظر صحيح از مذهب حنبلي مي د-5

  . ازدواج دختر كبيره ديوانه نيز اجباري است-6

كمتر از نه سال بازهم نظر صحيح از مذهب حنبلي حكم به اجبار بر ازدواج وي از ) بيوه(  در مورد زن ثيب -7

  .نمايد سوي ولي مي

cxi...د زن بيوه عاقله باالتر از نه سال دو نظر وجود دارد در مور-8 x  

 .6- 2/5)الدواني(الفواكه  .44

 .البته شواهد تاريخي اين را كه عايشه در شش سالگي ازدوج كرده بوده، رد مي كند. 1/142زيد االبياني همان .45

  .57-8/52االنصاف
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  نتيجه

 همه فقيهان مذاهب چهارگانه اهل سنت اتفاق دارند؛ اختالفي كه عليه از سوي ولي،در اصل اجبار بر ازدواج مولّي

حنفيان تمامي اولياي ازدوج را كه طبق مذهب ايشان شامل . رسد بيشتر در مورد حيطه آن است به نظر مي

سه . دانند عليه در ازدواج مي  داراي حق اجبار مولي-شود خويشاوندان پدري و حتا خويشاوندان غير پدري نيز مي

هريك از . شمارند نه ديگر اوليا هب ديگر عمدتا اين حق را مخصوص پدر و جد پدري و احيانا اجداد باالتر بر ميمذ

هاي دارند كه در اين جا در  تر ديگر نيز اختالف نظر اين دو دسته بر نحوه اعمال اجباري ازدواج و مسايل كوچك

  .ها نيستيم صدد بحث از آن

ها اين اختالف  رسد، مباني و داليلي است كه بر اساس آنابل بررسي به نظر ميكه در اين جا قي مهمي نكته

اندازه نياز اين نوشته  ها به صورت بسيار فشرده و در  داليل و مباني هريك از ديدگاه. ها شكل گرفته است ديدگاه

هي صدور احكام اجبار بر ازدواج اند با ايراد اشكاالت و معايبي مباني فق ارايه شد؛ اما فقيهان حنفي در صدد بر آمده

تر، مبرا از عيوب و قابل  به اين ترتيب ديدگاه خود را برجسته. را بر اساس مذاهب سه گانه ديگر مخدوش سازند

  : دفاع عرضه دارند

كنند و دليل فقيهان ديگر مذاهب را ناتمام بر  ايشان انحصار قدرت ولي در اجبار بر ازدواج را در پدر و جد رد مي

، غير از پدر و جد، خويشاوندان ديگر اعم از عصبه يعني خويشاوندان ذكور )رض(از ديد امام ابوحنيفه: شمارند مي

 امامه دختر )ص(عليه خود را دارند؛ زيرا رسول خدا پدري و يا خويشاوندان غير عصبه نيز حق اجبار بر تزويج مولّي

cxi.»لها الخيار إذابلغت«: ه تزويج كرد و فرمودحمزه ابن عبدالمطلب عموي خود را به سلمه ابن ابي سلم x يعني 

اين حق اجبار بر تزويج از باب نبوت نبوده است؛ بلكه از . هرگاه بالغ شد خود در مورد ازدواج خود حق خيار دارد

بلغت معنا بود و لها الخيار اذا بود بايد مانند ازدواج از سوي قاضي قطعي مي باب قرابت بوده زيرا اگر از باب نبوت مي

  .نداشت

از ديد حنفيان استدالل امام مالك ابن انس مبني بر اين كه صغيره نياز شهواني ندارد و اين كه واليت پدر 

  .نيز مطرح است... ها تنها شهواني نيست؛ بلكه نياز به مسكن، نياز به نفقه و  نياز: باشد زيرا منصوص است، مردود مي

را درست است كه واليت براي توجه و نظر است اما اين توجه و نظر استدالل شافعيان نيز مخدوش است زي

به ويژه كه حديث . اختصاص به پدر و جد پدري ندارد؛ بلكه در هريك از خويشاوندان ديگر نيز موجود است
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پس حق تزويج اجباري مربوط به خويشاوندان به صورت عموم . »النكاح الي العصبات«نبوي  نيز آمده است كه 

  شدبا مي

 . به نقل از زيد االبياني همان7/21اسد الغابة .46

  .2/240 بدائع الصنائع- 4/219المبسوط سرخسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . پي ببردتواند با عنايت به مباحث گذشته به جواب اين ايرادات خواننده عزيز مي

  اجبار بر ازدواج از منظر فقيهان امامي

گرديد، اولياي ازدواج منحصر در پدر و جد پدري است؛ پس از ديدگاه فقيهان امامي چنان كه در گذشته بيان 

و خويشاوندان غير عصبه تخصصا از موضوع خارج ) ذكور پدري( بقيه خويشاوندان اعم از خويشاوندان عصبه 

  . باشد مي

ايشان حتا بسياري از آراي مطرح شده از . عمده داليل مخالفان اين ديدگاه، از سوي فقيهان حنفي ارايه شد

وي فقيهان ديگر مذاهب اهل سنت را نيز رد كردند؛ اما آن گونه كه در گذشته ياد كرديم از نظر فقيهان امامي آن س

ر عقل و يا مباني روايي مي استدالل در واقع . باشد ها اغلب استحسانات صرف بوده و فاقد استحكام استداللي مبتني ب

 يا عدم ضرورت واليت در اوايل مبحث واليت بر ازدواج آورديم داليلي را كه از مرحوم ابن رشد در زمينه ضرورت و

  .سازد نيز تلويحا تمامي مباني استداللي مخالفان اين ديدگاه را با چالش جدي مواجه مي

از ديدگاه بزرگان چون . بنابراين، پدر و جد پدري و هرچه باال روند حق اجبار بر ازدواج صغير و صغيره را دارند

ر ازدواج موليفه ابيشيخ الطا از ديد فقيهان امامي، . عليه خود را ندارد و جعفر طوسي جد در نبود پدر، حق اجبار ب

اگر صغيره را به كمتر از مهر المثل به عقد كسي درآورند و يا براي پسر صغير كسي را عقد نمود ولي به زيادتر از 

 اگر رعايت مصلحت نشده باشد عقد  در صورت رعايت مصلحت هم عقد صحيح است و هم مهريه و-مهر المثل

متوقف بر اجازه خود وي پس از كبيره شدن است اگر بعد از كبيره شدن همان مهر را . صحيح ولي صحت مهر 

cxi.گردد اجازه و تنفيذ ننمود، مهر به مهر المثل بر مي x   

اي كوتاه    اين جا اشارهداليل فقيهان امامي به صورت عمده در مورد اصل واليت بر ازدواج در گذشته بيان شد، در

  :به مستندات ايشان خواهيم داشت
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اندازه از تجويز اجبار بر ازدواج در تمامي مذاهب و  اجماع فقيهان اين مذهب است و اين كه اين : دليل نخست

 است بنا بر اين ادعاي واليت در فراتر از اين موارد نيازمند ارايه دليل. هاي فقهي اسالمي پذيرفته شده است مشرب

  .اند  محكم نيافتيم و داليلي را كه ديگران در اين زمينه ارايه كرده

از امام ... علي ابن ابراهيم «:  است، از جمله)ع(دومين دليل اخبار و روايات نقل شده از طريق ائمه اهل بيت

ليس « : ودامام در پاسخ فرم.  در موردي دختري پرسيده شد كه پدرش او را بدون رضايت تزويج كند)ع(صادق

يؤامرها : قال و سئل عن رجل يريد أن يتزّوج اخته قال: لها مع أبيها أمر إذا نكحها جاز نكاحها و إن كانت كارهه

cxi».فإن سكت فهو اقرارها و إن أبت لم يزّوجها xاگر او را به عقد كسي .  دختر با پدري خود امري ندارد

  درآورده باشد، ازدواج جايز

 ).بيرت–دارالعلم .( 2/324الفقه علي مذاهب الخمسة .47

  .5/394الكافي

  
  
  

و پرسيده شد از مردي كه قصد دارد خواهر خود را به زني كسي : گفت. است هرچند كه خود دختر بي ميل باشد

در . از خود دختر بپرسد، اگر سكوت كرد همان اقرار او است و اگر امتناع نمود او را تزويج نكند: امام فرمود. بدهد

  .ازه بسنده شد اند اين جا از باب نمونه به همينيات فراواني وجود دارد؛ ولي در اين مورد روا

  واليت وصي در ازدواج

cxi.وصيت در امر ازدواج صغيره از نظر فقه حنفي جايز نيست؛ زيرا واليت در ازدواج امر وصيت پذير نيست x ولي 

شمارند زيرا او نازل منزل و جانشين   بر ميفقيهان مالكي وصي ماذون بر ازدواج را صاحب واليت در ازدواج صغيره

cxi.پدر در حيات و مرگ او است x  

در يكي از اين اقوال از احمد ابن حنبل روايت شده است : از حنبليان دو دسته استدالل متناقض نقل شده است

در . اند ردهاين نظر را خرقي، حسن و حماد ابن ابي سليمان پيروي ك. كه وي واليت وصي را در ازدواج قبول دارد

اين ديدگاه مورد توجه سوري، شعبي، . نظر ديگر از وي نقل شده است كه واليت در ازدواج وصايت پذير نيست

دليل ديدگاه دوم همان استدالل حنفيان است كه واليت در . نخعي، حارث عكلي، ابوحنيفه و شافعي قرار دارد

cxi.ازدواج مانند حضانت قابل واگذاري نيست x   

محمد ابن ادريس . طر پيشين اشاره شد، شافعي نيز واليت وصي بر ازدواج صغير را قبول نداردچنانكه در س

ها را به  هرگاه ميت تزويج دخترانش را به مردي وصيت نمايد؛ اگر خود وصي ولي است، از باب واليت آن: گويد مي

cxi.نداردزيرا ميت واليت بر زنده . اگر ولي نيست، چنين حقي را ندارد. دهد شوهر مي x  

وصيت به : شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي ديدگاه فقيهان امامي را در باره وصيت به تزويج چنين بيان نموده است

  :زيرا. تزويج دختر صغيره صحيح و به تزويج دختر كبيره باطل است

  .  اصل بر جواز وصيت بر واليت در ازدواج است و مانعي هم وجود ندارد-1
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cxi»له بعد ما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدلونهفمن بد«:  آيه شريفه-2 x يعني كسي كه وصيت را پس از 

اين آيه به صورت مطلق آمده و مورد خاصي . اند شنيدن تبديل نمايد، گناهش بر كساني است كه آن را تبديل كرده

  .را استثنا ننموده است

كند تا مصالح او حفظ شود، پس بايد بتواند در تواند براي مال صغير وصيت   به اتفاق فقيهان مذاهب، ولي مي-3

cxi.مورد مصالح ازدواج او نيز وصيت كند x  
.ادامه دارد  ..  

 .1/126زيد االبياني همان .48

 .3/177شرح الخرشي علي مختصر خليل .49

 )عبدالرحمن بن قدامه.(7/440شرح الكبير .50

 .4/127االم .51

 .18/بقرة .52

  .9مسأله 4/254الخالف
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  احكام غصب در فقه اسالمي
   بين مذاهب پنجگانة اسالمي، مقارن با قوانين موضوعه اي بحث مقايسه

  دومبخش 
  

  عبدالجبارحمد شراره: تاليف

  عزيز اهللا عليزاده مالستاني: ترجمه و تلخيص

  
  :فصل دوم، شامل سه بحث است

  عناصر غصب: بحث اول
  شروط غصب:  دومبحث

  اصول نظريه يا ادله حرمت غصب: بحث سوم

  عناصر غصب: بحث اول

توانيم عناصر غصب را خالصه كنيم؛ و آن  از البالي كلمات فقها در تعريف غصب كه قبالً معترض آن شديم، مي
  :يابد كه در غصب دو عنصر عمده موجود است، كه با وجود اين دو عنصر، غصب تحقق مي اين 
  ر مادي عنص-1

مقصود ما از آن، همان سيطره مادي، يا وضع يد، يا استيال است كه همه مفيد يك معنا است، چنانچه خواهم 
  .گفت
   عنصر معنوي-2

  . يابد و بدون تحقق اين دو عنصر، غصب با مفهوم شرعي آن تحقق نمي. و منظور از آن، قصد عدوان و تجاوز است
 همرفته به دو نظريه خالصه  قت آن، بين فقها اختالف است، كه روياما عنصر مادي، درتعيين مفهوم و حقي

  :شود مي
  . غصب، اثبات يد مبطله بر عين است: گويد  نظريه كه مي-1
  . غصب، به عالوه اثبات يد مبطله، ازاله يد مالك را است از مال: گويد  نظريه ديگري كه مي-2

كه نسبت اين اقوال به آنها صحت پيدا كند،  براي آن.  استراي اول، از فقهاي شافعي، حنابله، مالكي و جعفري
  . ناگزيريم اقوال آنها را نقل نماييم
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  در مذهب شافعي

ر ...) در زمان فعلي موتر و موتور سكليت و( در غصب اسپ، االغ، قاطر و اشتر: امام غزالي گفته است سوار شدن ب
  )1(.و اين غايه استيال است. استو در غصب فروش، نشستن باالي آن كافي . آنها كافي است

و نيز اگر . سوار شدن برمركب غير و نشستن بر فراش او، از مصاديق غصب است:  و انصاري بيان داشته است كه
اما اگر صاحب . اش بيرون كند و در آن داخل شود، از مصاديق غصب است به قصد استيال، كسي را به زور از خانه

    )2(.ف آن استخانه را بيرون نكند، غاصب نص
شود، كه مقصود به استيال، مجرد اثبات يد است؛ از اين جهت اگر وضع يد  از دو نص متقدم براي ما روشن مي

  ) 3(:كه شرقاوي نيز اين را در حاشيه اش گفته است يابد، آن چنان محقق نشود، استيال تحقق نمي
مواشي اش اجازه دهد، اما زراعت و مواشي تلف شد، اگر مالك را به آب دادن زارعت و : زيرا در آن آمده است، كه

  .ضامن نيست؛ چون عرفاً استيال منتفي است، چه قصد منع مالك را از آب دادن داشته باشد يا نه
آور است و اگر از روي ظلم باشد،  اثبات يد، ضمان: غزالي نيز بدين مطلب تصريح كرده است؛ زيرا گفته است

   )4(.ي نقل است، مگر در مركوب و فروش د در اموال منقول به واسطهو اثبات ي. شود غصب گفته مي

  در مذهب مالكي

  .از ظاهر فتاواي  آنان نيز، استيال همان اثبات يد است و بس
مراد به اخذ، استيال بر مال مغصوب است، هر : سيدي احمد دردير به قولش اين مساله را بيان داشته است كه

باشد، پس كسي كه بر مال شخصي تسلط پيدا نمايد؛ يعني صاحب مال را از تصرف در چند فعالً آن را اخذ نكرده 
  . مالش ممانعت نمايد، هر چند آن را از جايش انتقال ندهد، وي غاصب است

مانند كسي كه امانتي نزد او است، آن را منكر شود، بعد اقرار به امانت بودن آن نمايد يا با : و بازهم گفته است
  . شود، بعد تلف شود ولو با آفت آسماني، او غاصب استبينه اثبات 

 و در )6(.غصب وضع يد ظالمانه است از روي قهر: ابن حطاب در ضمن تعريفي كه غصب را كرده، گفته است
سومي آن ... شود اسباب ضمان سه چيز است، هرگاه يكي آنها وجود گيرد، ضمان واجب مي: آمده است» فروق«

  ) 7(.شود نان است، پس يد غاصب در يد غير قابل اطمينان داخل ميوضع يد غير قابل اطمي
كند، سببيت  لفظ صاحب شرع اقتضا مي: و در جاي ديگري كه به عدم ضمان زوايد احتجاج كرده، گفته است

سبب ضمان نيست و سببيت آن دليل » غير وضع يد«وضع يد را براي ضمان؛ و مفهوم آن اين است كه 
اين نظر موافق با . كند، كه سيطره و تسلط مادي، همان اثبات يد است ر اين نصوص افاده مي و ظاه)8(.خواهد مي

  . ها بود كه گذشت نظر شافعي

  در مذهب حنبلي

غصب بدون استيال حاصل : و در اقناع آمده است. اي مادي، همان وضع و اثبات يد است مقصود از استيال و سيطره
ي كسي داخل شود، كه صاحب آن در آن باشد، با اذن او باشد يا بدون اذن،   خانهشود، بنابراين اگر در زمين يا نمي

  ).كند چون استيال صدق نمي(شود  به صرف دخول، آن را ضامن نمي
استيال بر هرچيزي به حسب خود آن چيز است، پس كسي كه مركوب ايستاده : و در غايه المنتهي گفته است

  ) 9(. غاصب آن است هرچند آن را گردش ندهدشده را بدون اذن صاحب آن سوار شود،
  . شود كه استيال همان اثبات يد است از اين نص نيز فهميده مي

  در مذهب جعفري

ر : اند اند، ياد آورد شده هاي كه براي غصب كرده فقهاي مذهب جعفري در تعريف غصب، اثبات يد است انفراد آب
   )10(.مال غير از روي ظلم
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شود، چه قصد  اشكال با نشستن باالي فرش و سوار شدن مركوب، غصب محقق مي  بي:و در مسالك آمده است
كه استيال برسبيل ظلم صدق  غصب را كرده شد يانه، مالك آن حاضر باشد و او را به زور بيرون كند يا نه، براي آن

   )11(.كند مي
  .  يد استاي مادي يعني استيال، همان اثبات شود كه سيطره از اين عبارات فهميده مي
وقتي در ضمان، استيال به صورت مستقل معتبر است، اگر كسي را از ساكن شدن در : و در روضه آمده است

اش ممانعت نمايد، ولي اثبات يد و استيال بر آنها نداشته باشد،  اش ممانعت نمايد، يا از گرفتن حيوان فراري خانه
   )12(.شود غاصب خانه و حيوان گفته نمي

مشهور اين است كه هرگاه بر مال غير تعدي نمايد ولي استيالي مستقل نداشته : ن داشته استسبزواري بيا
   )13(.شود، هر چند گناهكار است باشد، غاصب گفته نمي

  نظريه دوم 

ي مادي يا استيال، به عالوه اثبات يد مبطله، ازاله يد مالك نيز باشد؛ هرگاه يكي از  راي دومي اين است كه سيطره
  . يابد كند، تحقق نمي ي مادي كه با عدوان، غصب را محقق مي   امر نباشد، سيطرهاين دو

اين راي ابوحنيفه و ابويوسف از مذهب حنفي است، براي تاكيد اين گرايش نزد آنها، نصوص فقهي آنها را 
ي كه امكان نقل نشستن بر بساط، تصرف در آن نيست؛ زيرا غصب اين است كه در مال: غانم گفته است ابن: آوريم مي

ه آن تعلق بگيرد، اما اگر در محل، فعلي  را دارد، بدون اذن صاحب آن به وجهي كاري صورت گيرد، كه ضمان ب
  .)منظور فعلي است كه با آن دست مالك را از تصرف باز دارد() 14(.شود صورت نگيرد، غاصب گفته نمي
كه برفرش غير بنشيند، ضامن  ت، انتقال ندهد مثل آناگر چيزي را كه قابل نقل اس: و در تحفه الفقها آمده است

   )15(.شود نمي
كه در عين مغصوبه كاري صورت گيرد؛ صرف بازداشتن و منع كردن مالك را از  شود مگر آن و ازاله تمام نمي

  . شود مالش، ازاله گفته نمي
ب نيست، بلكه با انجام ي غص  ي مادي، تحقق دهنده ظاهر اين دو نص اين است كه صرف اثبات يد و سيطره

  . كاري دست مالك را از مالش كوتاه نمايد
اش ممانعت كند، يا نگذارد كه مال خود را اخذ نمايد،  اگر كسي را از دخول در خانه: و در اختيار آمده است

ن را از شود، ولي اگر آ اگر مالك را از مواشي او منع نمايد، تا آن كه ضايع شود، ضامن نمي. شود غاصب گفته نمي
  . جايش نقل دهد، غاصب است

كسي كه در خانه غيرش بدون اذن او ساكن شود، و صاحب آن را از آن خارج نمايد، يا : سمرقندي گفته است
اما در نزد ابوحنيفه و ابويوسف موجب ضمان . زمين غير را بدون اذن او، زراعت كند، غصب و موجب رد است

   )16(.نيست
ت غصب موجب رد است، ولي موجب ضمان نيست؛ كه اثبات يد حاصل شده اما ازاله اين چنين مورد از اين جه

ه نظر آنها در عقار، نقل و ازاله - به نظر آنها-يد مالك كه همان انجام فعل در عين است  محقق نشده است؛ زيرا ب
  . ممكن نيست

كه عبارت است از ازاله يد خالصه آن كه عنصر مادي غصب، نزد اين دسته از فقها، همان عمل دوگانه است، 
  . دهد، و اثبات يد اجنبي ظالمانه مالك را با فعلي كه در عين مال انجام مي

غصب، انتزاع و بيرون كردن «: شود؛ زيرا در تعريف غصب آورده است از قانون روماني نيز همين گرايش ظاهر مي
معنا كه كه تحقق غصب بدون ازاله يد مالك را از ملك كند؛ بدين  و انتزاع افاده ازاله را مي» .مال غير را است با زور

  )17(.كند و ازاله و انتزاع افاده نقل را مي. او، ممكن نيست
  . اما قانون مدني عراقي، قول اول را برگزيده است؛ و آن، آنكه عنصر مادي غصب، همان اثبات يد است

اثبات يد كسي است : د تعريف كرده است يعنيان كه فقها تعريف كرده در نشريه قضايي آمده و غصب را آن چنان
  )18(.بر ملك غير، بدون اذن مالك آن
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  اما عنصر معنوي غصب، همان قصد عدوان است

به عنوان قيد در تعريف آمده است، » عدوان«كرديم، ديديم كه  ما وقتي تعريف فقها را در مورد غصب بررسي مي
  . اند كه از آن به تعبيرات متقاربه تعبير كرده

بالاذن من له «اند  و جماعتي گفته. اند را آورده» بالحق«اي  اند، عده را در تعريف آورده» عدواناً«بعضي به صراحت 
و جماعتي ديگري » علي وجه الغليه و التعدي« بدون اذن كسي كه صالحيت اذن را دارد و جماعتي -»االذن
  . اند را به عنوان قيد تعريف آورده» ظلماً«

براي . است» قصد عدوان«كند و معناي واحدي دارد، كه همان  بيرات هدف واحدي را دنبال ميي اين تع همه
  : آوريم اند، مي كه صحت اين معاني تاكيد شود، آنچه را فقها هر مذهب در اين خصوص آورده آن

  در فقه حنفي

 )19(»مجاهره و المغاليهعلي سبيل ال«بينيم كه كاشاني در تعريف غصب، از قصد عدوان تعبير كرده است به  مي
  . يعني بر سبيل علني و زور

  ) 20(»بال اذن من له االذن«غانم از آن تعبير كرده است به  و ابن
اما اثبات يد بر مال غير به وجه تعدي، بدون ازاله يد مالك، غصب : اش گفته است اما سمرقندي در كتاب خزانه

   )21(.موجب رد است نه موجب ضمان، و اين در نزد ما است
  ».بطريق التعدي«موصلي در تعريف غصب از قيد عدواناً، تعبير كرده است، به 

، تعبير به  و بابرتي نيز همين قيد را ) 22(.كرده است» غير اذن مالك«و ابن همام در تكمله خود، جاي قيد عدواناً
  )23(.تعريف غصب آورده است

كه به عنوان قيد تعريفات آمده، اساس » عدوان«ه شود ك از اين نصوصي كه ذكر كرديم، براي ما اشكار مي
شود؛ حتا با ازاله يد مالك و اثبات يد ديگري؛ بلكه بدون  تعريفات و عنصري است كه بدون آن  غصب محقق نمي

غانم، سبب آوردن قيد  شود، مانند وديعه، عاريه، رهن و غير آنها؛ از اين رو، ابن اين قيد داخل در عناوين ديگري مي
  . را گفته است، كه براي احتراز از وديعه است»  اذن من له االذنبال«

  در فقه شافعي

را به عنوان قيد اساسي در تعريف آورده است؛ و در توضيح » عدواناً«صاحب نهايه المحتاج در تعريف غصب، كلمه 
ني و عاريه و مالي كه در نزد و با اين قيد، مالي را كه با چانه ز. يعني بر وجه ظلم و تعدي» عدواناً«آن آورده است 

  ) 24(.شود او به عنوان امانت شرعيه است، خارج مي
را در تعريف غصب آورده، و آن را با اثبات يد عنصر غصب اعتبار كرده است، آنجاي كه گفته » عدوان«و غزالي 

و مودع يعني . باشد پس غصب است» عدوان«اما اثبات يد پس موجب ضمان است، و اگر اين كار از روي : است
 و اردبيلي )25(.ز زمان انكار، غاصب استكسي كه چيزي به حيث امانت به او سپرده شده، اگر منكر امانت شود، ا

  )26(.را به صراحت در تعريف غصب آورده است» عدوان«
و گناه تعريف مي: شرقاوي در تعريفي كه براي غصب كرده، آورده است شود، و گفته  غصب گاهي به اعتبار ضمان 

   )27(.شود، غصب استيال بر مال غير است از روي عدوان مي 
با اين قيد، عاريه : تعبير كرده است، و در بيان توضيح اين قيد آمده است» بالحق« عدوان به ابوبكر بكري از قصد

  )28(.زني در معامله و امثال آن خارج شد، كه در آنها استيال بر حق غير است، لكن با حق و چانه
   )29(.ابو يحيا انصاري در كتاب منهج خود، عين همين تعبير را كرده است

  بلي اما در مذهب حن

تعبير كرده است، و آراي فقهاي اين مذهب را در » بغيرحق«در تعريف غصب به » عدوان«در انصاف از قصد 
  ) 30(.تاكيد اين معنا ذكر كرده است
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 و )33( و غايه المنتهي)32( و نيز اين قيد در مقنع)31(.را آورده است» بغير حق«ابن نجار نيز در تعريف غصب، قيد 
  .  آمده است)34(در عده شرح العمده

  ) 35(.قيد تعريف آمده است» ظلماً«در محرر به جاي قصد عدوان، كلمه 

 و اين )36(يعني بدون مجوز را اضافه كرده است،» بغير مسوغ«در تعريف غصب بعد از قيد ظلماً، » فواكه«اما در 
نشده است، » قصد عدوان«ه هاي اين مذهب، تصريح ب در اين موارد هر چند در تعريف غصب در كتاب. تر است دقيق

فهماند كه تنها قصد عدوان، عنصر اساسي غصب است كه بدون آن، استيال برشي، غصب گفته   ولي اين معنا را نمي
  .) زيرا اين قيودات، نيز مفيد قصد عدوان است. (شود نمي

  در مذهب مالكي

غصب، گرفتن مال است به : است كهرا در تعريف غصب آورده و گفته » عدوان«تسولي در كتاب بهجه خود، قيد 
   )37(.زور و ظلم و بدون جنگ

اخذ مال از روي غلبه و قهر و بدون حق، برده قسم : و در تحفه االحكام از قول قاضي عياض نقل كرده است كه
   )38(...جنگ و قتال، فريب، غصب : است

اخذ » قهراً« در توضيح آن آمده است كه با و. را آورده است» قهراً تعدياً«اما احمد در دير، در تعريف غصب كلمه 
و . كه با اخيتار است... اختياري خارج شد مانند عاريه، قرض، هبه، وديعه و امثال آن از عاريه دهنده، قرض دهنده و

   )39(.امثال سرقت و اختالس را خارج كرد؛ چون سارق و مختلس در حال اخذ با قهر نيست» تعديا«با قيد 
 از همه اين عبارات فهميده )40(.غصب، اخذ مال است از روي قهر و ستم بدون قتل و خون: ستدر مواهب آمده ا

كه  كه با صراحت و اشاره در تعريف غصب در اين سطح آمده است، دليل است بر آن» قصد عدوان«شود، كه   مي
  . عنصر غصب است

  در مذهب جعفري

 اما )41(.ريف غصب به صفت يك قيد اساسي آورده استرا در تع» عدوان«محقق حلي در شرايع االسالم، كلمه 
   )42(.آورده است» علي وجه التعدي«عالمه حلي در تعريف غصب، كلمه 
احتراز كرد از اثبات يد مرتهن، وكيل، مستاجر، و غير آن از چيزهاي » عدوان«و در الجواهر آمده است كه با قيد 

   )43(.كه از روي عدوان نيست
را در تعريف غصب آورده است، و در قول ديگري كه در تعريف آن نقل كرده، كلمه » ر حقبغي«سبزواري كلمه 

   )44(.را اثبات كرده است» عدوان«
را تعريف در غصب آورده و آن را نيكوتر دانسته، و در قول ديگري كه در » بغير حق«شهيد ثاني در مسالك كلمه 
   )45(.را آورده است» عدوان«تعريف غصب نقل كرده، كلمه 

اثبات يد مرتهن، » عدوان«را در تعريف غصب آورده، و در توضيح آن گفته است كه با قيد » عدواناً«و در روضه 
 محمد حسين )46(.عليه، موكل، موجر و عاريه دهنده را خارج كرد ولي، وكيل، مستاجر، مستعبر، بر مال راهن، مولي

 از همه آنچه از )47(.ام است، استيال بر مال غير است با عدوانغصب كه شرعاً و عقالً حر: آل كاشف الغطا گفته است
عنصر دومي در تعريف غصب است » قصد عدوان«شود كه  كلمات فقها را كه در اين مقام متعرض شديم، روشن مي

  . يابد كه با آن و استيال، غصب تحقق مي
نقل و تحقيق كرديم، اين است كه دو خالصه آنچه از كلمات فقها را از مذاهب اسالمي و مدارس فقهي مختلف، 

  : عنصر غصب
  است، و) يا اسيتال( اثبات يد -1
  . قصد عدوان-2

مترتب  بنابراين، غصب با مفهوم شرعي خود محقق نمي شود، و در نتيجه اثر آن كه ضمان و غيره باشد بر آن 
رده و استيال يابد، ولي نه از روي شود، مگر با فراهم آمدن هر دو عنصر، پس اگر كسي بر مال غير اثبات يد ك نمي
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تواند وصي باشد، قيم باشد و غير آنها، و همچنين اگر كسي قصد عدوان داشته باشد، و  ظلم، غاصب نيست، بلكه مي
  . شود آن را به شكلي اظهار نمايد، ولي اثبات يد نكرده و بر مال استيال پيدا نكرده است، نيز غاصب گفته نمي

  حالتي مساوي با غصب

كه كسي كه مال غير به عنوان و ديعه، رهن در دستش هست،   اينجا خوب است به نكته مهمي توجه شود؛ و آن
يا آن كه قيم و وصي بر آن مال است، بعد مالك مال آن را مطالبه نمايد و او منكر شود، پس او غاصب است؛ براي 

د و انكار خود، پس از مطالبه مال يا محقق است؛ زيرا وي با جحو) وضع يد و عدوان(آن كه دو عنصر غصب 
كند؛  و همچنين كسي كه در ملك غير تصرف مي. شود وكيلش، متجاوز است و يد امانت او به يد ضامنه تبديل مي

  . گذارد، غاصب و ضامن است دهد و به رهن مي فروشد يا اجاره مي به اين معنا كه آن را مي
اما قانون ) 48(.مساوي با غصب است، و اين نظر اغلب فقها استهمه اين صور از نظر حكم كه همان ضمان است 
حالتي كه در ازاله تصرف، مساوي با غصب :  خود گفته است201مدني عراق تصريح به اين مطلب كرده و در ماده 

ون بنابراين اگر مستودع و ديعه را انكار نمايد، در حكم غاصب است و بعد از انكار اگر بد. است، حكم آن غصب است
  . باشد تعدي در دستش تلف شود، ضامن مي

  

  مبحث دوم شروط غصب

منظور از شروط غصب، خصوصيات و مشخصاتي است كه واجب است در عين مغصوبه موجود باشد، تا با استيال از 
  . روي ظلم، غصب تحقق پيدا كند و اثر شرعي آن بران مترتب شود

شود كه عين يا محلي كه غصب در آن تحقق پيدا كند، بايد سه  از تعريفات كه قبالً براي غصب نقل شد، ظاهر مي
  : شرط را داشته باشد

   مال باشد؛-1
   مال داراي قيمت باشد؛ و-2
  .  مال محترم باشد-3

لكن ابوحنيفه و پيروانش، . اند اين شروط سه گانه را جمهور فقها اعتبار كرده و براي تحقق غصب كافي دانسته
قابل انتقال باشد، ورنه استيال بر آن از روي ظلم، به ) محل(ه كرده است؛ و آن اين است كه شرط ديگري را نيز اضاف

  . و ما اين را در ضمن تعريف غصب نقل كرديم. شود معناي شرعي اصطالحي غصب گفته نمي
  :  تاكيد شودگيريم، تا اعتبار و اشتراط آنها در نزد فقها و ما اين شروط را به صورت جداگانه به بحث و بررسي مي

   شرط اول مال بودن-1

» مال غير«و اين قيد . واقع شود» مال غير«در تعريفات فقها مالحظه كرديم، كه استيال واخذ الزم است كه بر
  . شود كه اگر كسي مستولي شود به چيزي كه مال نيست، غاصب گفته نمي مشعر است به آن

فقها چيست؟ و اين موضوع بر اين نقطه از بحث روشنايي پس اول بايد اين بحث را بكنيم كه مال در اصطالح 
  :اندازد خوبي مي

  مال در لغت

و . شود شود، بعد به هر عيني كه قابل ملك است اطالق مي مال در اصل طال و نقره است كه انسان آن را مالك مي
   )49(.ع است، مال استدر نزد باديه نشينان، مال، چهارپايان است و در نزد فقها هر چيزي كه قابل بذل و من

  در اصطالح فقها

شود مگر برچيزي كه داراي قيمت  اسم مال واقع نمي: در مذهب شافعي، سيوطي مال را تعريف كرده به قولش كه
   )50(.شود شود و تلف كننده آن ضامن مي است، كه به سبب آن فروخته مي

ت كه طبع به سوي آن ميل كند و ذخيره مراد به مال، چيزي اس: در مذهب حنفي، ابن عابدين گفته است كه
مال اسم است براي غير آدمي كه خلق : و در البحر الميحط آمده است. كردن آن براي زمان احتياجيت ممكن باشد

ACKU



٧٩ 
 

                                                                                                                                                      

در عبد هر چند معناي ماليت هست . داري و تصرف در آن بر وجه اختيار ممكن باشد و نگه. شده براي منفعت آدمي
  .  از اين جهت كشتن و تلف كردن آن جايز نيستولي در حقيقت مال نيست،

  در مذهب جعفري

در شرع تعريف به خصوص (هر چيزي كه ماليت و ارزش داشته باشد، مال است و حقيقت شرعيه براي آن نيست 
  . بلكه برگشت تعريف آنچه مقصود به مال است، عرف است، آنچه را عرف مال اعتبار كرد، مال است) نشده است

اما عيني كه در آن بذل و منع جريان ندارد، مانند يك دانه گندم و مشتي : جواد مغنيه گفته استشيخ محمد 
   )51(.شود خاك، مال شمرده نمي

معناي ملكيت و ماليت و الفاظ مرادف آنها، معناي اضافي است كه بدون وجود مالك و : شيخ نراقي بيان داشته كه
 و اين معناي اضافي به حكم عرف و تبادر، عبارت است از اختصاص .شود چيزي كه ماليت داشته باشد محقق نمي

شود كه  مال و هرچيزي كه ماليت دارد، موجب مي. خاص و رابطه مخصوص كه معهود است بين مالك و مملوك
  . شخص منفرداً قدرت برتصرف آن داشته باشد

عريف بر اعالن شرع ندارد، بلكه پس معناي ملكيت و ماليت، ملك و مال، عرفي يا لغوي است كه معرفت آن ت
  ) 52(.براي معرفت آن به عرف مراجعه كرد

ر دو اساس كه عبارت است از عينيت و عرف، : استاد زرقاء خالصه كرده است، به آن بايد كه ماليت ممتركز است ب
 آن عادت منظور از عينيت اين است كه مال، چيزي مادي و داراي وجود خارجي باشد، و عرف برمال بودن و حفظ

به قسمي كه در آن بذل و منع جريان داشته باشد، پس چيزي كه در آن در عرف، بذل و منع جريان . كرده باشد
  . شود؛ هرچند عين مادي باشد، مانند انسان  و دانه گندم و مشتي خاك ندارد، مال گفته نمي

م در آن جاري باشد، ولي داراي و نيز چيزي كه عرف در ماليت و حفظ آن عادت داشته باشد، و بذل و منع ه
شود، بلكه گاهي ملك است، گاهي حق است مانند منافع، حقوق  عين مادي نباشد، به نظر عرف مال گفته نمي

  . هر عين داراي قيمت مادي بين مردم است: بنابراين ممكن است مال، اين گونه تعريف شود كه. محضه و ديون
منافع و حقوق محضه از چيزهاي كه ملك به حساب » عين«با :  گفته استاين تعريف را شرح داده و استاد زرقا، 

اعيان را كه بين مردم قيمتي براي آن نيست، مانند مشتي گندم و » قيمت مادي«و با . آيد نه مال، خارج شد مي
  . خارج كرد... مردار و

قها در تعريفات خود، مال را ذكر و ما با استاد زرقا در اين تعريف موافقيم؛ زيرا اين تعريف از مجموع آنچه ف
  . تر است اند، استنباط شده است؛ و اين تعريف جامع و مانع و سالم از نقص است، و با فن تعريف موافق كرده

استيال «: اند در سابق در ضمن تعريفات غصب، بيان داشتيم كه اكثر فقها اين تعريف را در مورد غصب ترجيح داده
  ».ميافتن برحق غير از روي ظل

اي از فقها  و اين تعريفي بود كه من نيز آن را ترجيح دادم، و بنابراين يكي از شروط مغصوب، بنابر راي اين دسته
اند،  حق به نظر آنها اعم از مال است؛ زيرا ما مناقشه آنها را در تعريف غصب كه مال را آورده. اين است كه حق باشد

ست و استيال منفعت غير يا چيزي كه از مختصات غير است، باشند را، اند اين تعريف، غير جامع ا ديديم كه گفته
  . كه استيال بر منفعت غير يا چيزي كه از مختصات غير نيز غصب است كند؛ درحالي خارج مي

اند و دايره  در اينجا خوب است اوالً مقصود به حق را روشن نماييم، بعد بدانيم فقها از حق چه چيز را قصد كرده
  د آنها چيست؟حق در نز

تر و  در نظر آنها عام» حق«را در تعريف، بدل از مال، براي اين است كه » حق«ظاهر اين است كه ايراد فقها كلمه 
كه   در حالي-و آنچه در اينجا براي ما مهم است. كند تر است، از اين جهت تعريف به نظر آنها گستره پيدا مي شامل

به اعتبار آن كه محل » حق«اين است كه توضيح دهيم كه مقصود از  -ما در مقام بيان شروط مغصوب هستيم
  غصب است، نزد آنها چيست؟
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را كه در تعريف فقهاي آنها آمده است، منحصر به » مال«و حال آن كه ما دانستيم مذهب حنفي را، كه مدلول 
اشد براي آن كه اينها صحيح ب كنند و بنابراين استيال بر حق غير از قبيل منفعت يا اختصاص، غصب نمي مي» عين«

  . نيست كه محل غصب واقع شود چنانچه قبالً گفته شد
  .شود اند، كه حق غير مانند منفعت يا اختصاص، محل غصب واقع مي كه جمهور فقها راي داده در حالي

ير هر چند كلب و خنز» علي حق الغير«:  رملي، از فقهاي شافعيه در ضمن توضيح قيود تعريف غصب گفته است
شود، مانند تحجير و حق كسي كه در جاي از مسجد نشسته و از  محترم باشند، و اين قيد شامل اختصاصات هم مي

  ) 53(.جايش حركت نكرده است

كند، ذات است  در ذهن تبادر مي» مال«و احمدي در دير، از فقهاي مالكيه بيان داشته است، كه آنچه از كلمه 
  ) 54(.ستيال بر منفعت تنها را مانند سكني خانهپس با آن خارج كرد تعدي؛ يعني ا

ناظم به تعريف متعدي اشاره كرده است، و آن را در ضمان مانند غاصب تشبيه كرده و : و در بهجه آمده است
منافع است بدون قصد تملك رقبه و ذات؛ پس او آنچه را بر او تعدي كرده اگر : گفته است مانند متعدي و او غاصب 

شود غصب منافع و اختصاص صحيح  از عبارت ايشان فهميده مي ()55(.شود ي تلف شود، ضامن ميبدون آفت سماو
  .)است

 )57( و مرداوي  آن را ترجيح داده)56(را ذكر كرده» علي حق الغير«ابن نجار از علماي حنابله در تعريف غصب، قيد 
اين مناقشه را از اين جهت . كرده استرا در تعريف غصب آورده است، مناقشه » مال«بعد از آن كه با كسي كه 

در تعريف به نظر او غير جامع است؛ براي آن كه غصب كلب، خمر ذمي، منافع، حقوق و » مال«كرده كه آوردن 
  . شود اختصاص را شامل نمي

حق، شود كه مراد به  از اينجا اشكار مي. كند و حارثي گفته كه حقوق واليات مانند منصب اماره و قضا را خارج مي
  . گيرد شود، چون درمحل غصب قرار مي است، و حقوق عينيه را هم شامل مي» مال«اعم از 

را در تعريف غصب آورده است، مناقشه كرده و گفته كه آوردن » مال«شهيد ثاني از فقها جعفريه با كسي كه 
در » مال«يزهاي كه در تعريف، جامع افراد غصب نيست، شامل حق تحجير، حق مدرسه، و امثال آن از چ» مال«

حق » مال«اگر بدل . شود و نيز حر صغير را شامل نمي. شود با آن كه غصب محقق است كند، نمي آن صدق نمي
  )58(.كند آورده شود، تعريف شمول پيدا مي

شود كه مدلول حق، شموليت و عموميت بيشتر دارد و محل غصب هم واقع  ها ظاهر مي از مجموع اين گفته
. شود نيست از قبيل حق، منفعت و اختصاص، محل غصب واقع مي» مال«چه كه در اصطالح فقها پس آن. شود مي

  . نتيجه آن كه يكي از شروط غصب اين است كه شي يا محل مغصوب، مال يا حق باشد

  قيمي بودن:  شرط دوم-2

 ارزش باشد، ورنه بيان شد كه شروط تحقق غصب اين است كه بر مال يا حق واقع شود، و آن كه اين مال داراي
  . غصب به معناي اصطالحي نيست

  . هاي مقدماتي توضيح داديم، و آراي فقها را نقل كرديم كه نياز به بيان بيشتر نيست ارزش داشتن را در بحث
آنچه در اين مقام مهم است، اين است كه اعتبار اين شروط را براي محقق شدن غصب، تحقيق كنيم، و مطابق 

  :شويم تا به نتيجه برسيم  فقها را در اين مقام متعرض ميي خود، آراي شيوه
متقوم«پس در مذهب حنفي دانستيم كه فقهاي اين مذهب، در تعريفات شان براي غصب، قيد  يعني ارزش » ال

  )59(.اند، و طبيعي است كه آوردن آن به سبب اعتبار آن است دار را هم آورده
شود؛  نزير را از مسلماني بگيرد و آنها را تلف كند، ضامن آنها نمياگر كسي خمر يا خ: و در سعيديات آمده است

ولي اگر خمر و خنزير را از ذمي بگيرد و . براي آن كه عدم ماليت آنها اين فعل را از غصب بودن خارج كرده است
  ) 60(.شود؛ زيرا ارزش خمر و خنزير در حق او باقي است تلف كند، ضامن آنها مي
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 دانستيم كه در اتالف خمر و خنزير ذمي قايل به ضمان نبودند، چه برسد كه اينها از اما در مذهب شافعي،
مسلمان باشند، و ظاهراً سبب عدم ضمان آنها، عدم ارزش آنها است، ورنه آنها در نزد ذمي مال است و احيناً از آنها 

  . يابد برند و در آنها بذل و منع جريان مي نفع مي
كه، بايد آن را رد كند؛ زيرا محتمل است با آن آتشي رونق نمايد، يا گلي را  اول اول آناجه : و شيرازي گفته است

وجه وجه : اگر كسي خمر را از مسلماني غصب كند، در آن دو وجه است. تر كند، پس واجب است آن را رد كند
از يتيماني كه ) ص(هللادوم آن كه واجب نيست آن را رد كند و صحيح همين است؛ براي آن كه ابو طلحه از رسول ا

   )61(.حضرت دستور داد آن را به زمين بريزد. خمر را به ارث بردند، پرسيد
شود كه غصب به معناي اصطالحي و شرعي آن، در مورد كسي كه بر خمر دست خود  از اين نص ظاهر مي
  . شود؛ به دليل آن كه خمر ارزش ندارد و مهدور الماليت است گذاشت است، محقق نمي

ها است؛ يعني   توضيح دادم، موافق با راي شافعي-)قيمتي بودن مال(كه در بحث تقوم   آن چنان- راي حنابلهاما
مگر آن كه ذمي آنها را پوشيده بدارد، و . دانند، حتا نسبت به ذمي خمر و خنزير را از اموال داراي ارزش نمي

اگر كسي خمر غير مستوره را از : اوي گفته استمرد. مسلماني يا ذمي آن را تلف كند، ملزم به رد است نه ضمان
   )62(.بر اين قول همه اتفاق دارند و مذهب همين است. ذمي غصب كند، رد آن واجب نيست

  در مذهب جعفري

  . آيد، چيزي كه شرعاً مباح نباشد، از ماليت ساقط است و ارزش ندارد از عبارات فقهاي آنها به دست مي
اط ارزش مالي از اموال، براي اين است كه شارع انتفاع از آن مال را مباح نكرده اسق: سيد يزدي گفته است كه

   )63(.است، زيرا مناط در ارزش داشتن چيزي اين است، كه منفعت محلله داشته باشد
كه اگر استيال عدواني بران صورت بگيرد، غصب  كه فقها ارزش داشتن را، در آن شود، ها ظاهر مي از همه اين گفته

  . دانند وجب ضمان است، شرط ميو م

  محترم بودن مال:  شرط سوم-3

مقصود از محترم بودن اين است، كه مال معصوم باشد، و هيچ كسي را نسزد كه به آن تجاوزد كند و به شكلي از 
اشكال در آن تصرف نمايد، جز براي مالك آن، شرع شريف مال كسي را محترم دانسته كه مسلمان، ذمي يا پناهنده 

  . اشدب
اما نسبت به مسلمان، احاديث مشهور را در مورد حرمت تصرف در مال مسلمان، بدون اذن او و حرمت تجاوز بر 

  :آن را به هر نحو كه باشد نقل كرديم؛ از قبيل
يعني، هر مسلماني بر مسلماني؛ خون، مال و آبروي او حرام » كل المسلم علي المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه«
  . است
يعني، تصرف مال مسلمان براي » .اليحل مال امرئ مسلم االعن طيب نفسه«: )ص(قول حضرت پيامبر اسالمو 

  . كسي حالل نيست، مگر به رضايت خودش
 )64(.شود، تا ملزم به احكام ملت اسالم باشد و اما نسبت به ذمي؛ كه همان كتابي است كه از او جزيه گرفته مي

. اند؛ يعني مال اهل ذمه مانند جانش معصوم است و تجاوز بر آن حرام است سير كردهفقها ذمه را به معناي امان تف
آنچه به نفع ما است براي آنها نيز است و «: در ميان فقها اين قول مشهور درباره اهل ذمه مشهور شده است كه

مين موضوع نقل كرده و امام كاشاني در كتاب بدايع خود حديثي به ه» .آنچه براي ضرر ما است براي آنان هم است
آنچه براي مسلمين است براي «: وقتي عقد ذمه را قبول كرديد، براي آنها اعالم بداريد: گفته است كه نبي گفت

  ».آنان نيز هست، و آنچه به ضرر مسلمين است به ضرر آنان نيز هست
و در معناي اين . قها استهاي حديث معروف وارد نشده، ولي معناي آن مورد قبول ف اين حديث هر چند در كتاب

شود، تا اموال  عقد ذمه از اين جهت قبول مي: فرموده) ع(حديث بعضي آثار از گذشتگان نيز است، علي ابن ابيطالب
: و در شرح سير كبير امام سرخسي آمده است» هاي، محترم باشند هاي آنان مثل خون آنها تا مانند اموال ما و خون

  ) 65(».كردند، تا اموال و حقوق آنان مانند اموال و حقوق مسلمانان باشند ميمسلمانان عقد ذمه را قبول «
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كند و حرام و  كند، مال و خونش عصمت پيدا مي شود كه ذمي همين كه عقد ذمه را قبول مي از اينجا واضح مي
  . گيرد، غاصب است شود، پس كسي كه از روي عدوان و ظلم مال آنها را مي محترم مي

: و اصل در آن قول خداوند است.  و مستامن؛ يعني كسي است كه خواهان امان است)66(پناه جوياناما نسبت به 
اگر يكي از مشركان از تو پناه !  يعني اي پيامبر)67(»و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كالم اهللا«

  . بخواهد، او را پناه بده تا كالم خدا را بشنود
  ».ذمه المسلمين واحده يسعي بها ادناهم «)ص( اسالمو فرموده رسول گرامي

هنگام جنگ با كفار اگر يك . (تواند آن را قبول كند ترين آنها مي  همه مسلمانان يك ذمه وتعهد دارند كه پايين
اين امان، امان موقت ) سرباز يا آشپز مسلمان، كافري را امان دهد، او در امان است و كسي حق كشتن او را ندارد

سپارند كه به شرايط ذمه  يعني كفار كتابي با امام تعهد مي(شود  ت به خالف اماني كه با عقد ذمه محقق مياس
  . اين امان، امان هميشگي است) عمل نمايند

شريعت اسالمي براي پناه جويان در داراسالم، حقوقي را مقرر كرده است، مانند حقوق اهل ذمه؛ زيرا پناه جويان 
  . فته فقها به منزله اهل ذمه هستنددر داراسالم به گ

  .باشند بنابراين، قاعده عمومي اين است كه پناه جويان، در حقوق مانند ذمي مي
  . پس مال پناه جويان نيز محترم است، و احدي را نسزد كه به شكلي از اشكال بر مال آنها تجاوز نمايد

صمت و احترام ندارند، كسي كه بر مال آنها استيال ماند كافر حربي، كه به راي فقها خون و مال آنها ع باقي مي
شود، از نظر حكم اسالم غنيمت است، و اين سخن  باشد، بلكه اموال كه از كفار حربي اخذ مي يابد، غاصب نمي مي

  :همه فقها است

  پس در مذهب حنفي

ب داخل شوند و چيزي از هرگاه يكي يا دو نفر براي غارت كردن، بدون اذن امام در دار حر: مرغيناني گفته است
پس اگر . مال آنها بگيرند، خمس ندارد؛ زيرا غنيمت آن است كه با قهر و غلبه اخذ شود، نه با اختالس و سرقت

جماعتي كه داراي قدرت باشند، داخل دار كفار شوند و چيزي از مال آنها را بگيرند، خمس آن را بدهند هر چند 
   )68(.باشد ا قهر و غلبه گرفته شده است و غنيمت ميبدون اذن امام باشد؛ زيرا اين مال ب

شود، مانند جزيه و خراج، اما مالي كه با  فيئ مالي است كه از كفار بدون قتال اخذ مي: در مجمع انهر آمده است
   )69(.شود شود، غنيمت ناميده مي قتال اخذ مي

كه جنگ بر قرار  با قهر و غلبه، در حاليغنيمت، نامي است براي مالي كه از كفار : و در جاي ديگر گفته است
مانده بعد از خمس مخصوص جنگ جويان  و حكم آن اين است كه تخميس شود، و باقي. شود است، اخذ مي

  . شود كه مال كافر محارب، معصوميت ندارد و غير محترم است از اين نصوص اشكار مي)  70(.است
ايراد اين قيد براي اخراج مال : گويند آورند، بعد مي را مي» ترممح«فقهاي احناف در تعريفات شان، قيد بودن مال 

  ) 71(.حربي است كه آن غير محترم است

  در مذهب مالكي

شوند، از طعام موجود ) كفار حربي(باكي نيست كه مسلمانان هرگاه داخل سرزمين دشمن : امام مالك گفته است
  ) 72(.شان بخورند، پيش از آن كه در معرض قسمت قرار گيرد

شود، و قف است خراج آن در مصالح مسلمين،  اراضي كفار كه با زور و استيال گرفته مي: ابن حطاب گفته است
  . شود هاي خير، صرف مي ارزاق جنگ جويان، كارمندان، آباد كردن پل و مساجد و در راه

ه اگر مال كافر حربي را مالك شو: و در جاي ديگر از قول ابن عرفه نقل كرده است كه د، غنيمت است و مختص ب
شود كه مال كافر حربي حرمت ندارد، استيال يافتن بر آن از   از اين عبارات براي ما ظاهر مي)73(.باشد اخذ آن مي

  . ها اين بود راي مالكي. شود روي قهر و زور، غصب گفته نمي

  در مذهب شافعي

   )74(.كنند سبيل غلبه آن را اخذ ميغنيمت، هر مالي است كه مجاهدين بر : غزالي بيان داشته است كه
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براي ما جايز است غير از حيوان، اموال كفار را اتالف كنيم، مانند بنا و شجر، : و ابويحياي انصاري گفته است
شود كه مال كافر حرمت  هاي اينها ظاهر مي  از گفته)75(.انگيزد هرچند گمان برود اين عمل خشم آنها را بر مي

  . ندارد

  ليدر مذهب حنب

تواند آن را بخورد و علف چار پاي  كسي كه از دارحرب، طعامي را يا علفي را اخذ كند، مي: مرداوي گفته است
   )76(.خود نمايد

و غنيمت . يكي زمين و ديگري ساير اموال: غنيمت بر دو قسمت است: بهاالدين مقدسي در باب غنايم گفته است
بعد از قول احمد نقل كرده كه گفته . انايي جنگ را داشته باشداز كسي است كه در جنگ حضور داشته باشد و تو

شود، اگر سوار باشد سهم سوار برايش داده  هر كه حضور در جنگ پيدا كرده باشد، غنيمت برايش تقيسم مي: است
؛ براي شود كه اموال كافر حربي حرمت ندارد هاي اينها روشن مي از گفته) 77(.شود، و اگر پياده باشد سهم پياده مي

آن كه استيال بر آنها، اگر منقول باشد به اتفاق غنيمت است، و اگر زمين باشد، حكم آن اختالف پيدا به چگونگي 
  . فتح اسالمي

  در مذهب جعفري

اول، غنايم دارحرب يعني آنچه را لشكريان جمع آوري : خمس در هفت چيز واجب است: محقق حلّي گفته است
ي نشده باشد مانند زمين و غيره، نيز غنيمت است؛ به شرطي كه از مسلماني و يا هم و آنچه جمع آور. كرده باشند

   )78(.پيماني، غصب نكرده باشد، كم باشد يا زياد
اصل غنيمت مالي است كه از راه كسب به دست آمده است، اما منظور از آن اينجا آن : شهيد ثاني گفته است

  )79(.شد، نه با اختالس و سرقت كه اين از گرنده آن استاست كه مجاهدين از طريق غلبه اخذ كرده با
آن اموال مشركين كه قابل نقل و تحويل نيست، مانند زمين، بستان، مساكن، شجر از :  در جاي ديگر گفته است

   )80(.همه مسلمانان است، مجاهدين باشند يا غير آنها
  . م نداردشود كه مال كافر محارب احترا از همه آنچه ذكرش رفت واضح مي

  اصول نظريه تحريم غصب

فقها در مورد تحريم غصب و استنباط بعضي احكام و تاسيس قواعد آن، بر ادله كتاب، سنت و اجماع استناد 
عالوه بر آن بعض در تحريم غصب به حجيت عقل استناد كرده و آن را مستقل در ممنوعيت غصب . اند كرده
  . گيريم تا منظور خود را كامالً گفته باشيم ط به بررسي ميما اين ادله را به طور مبسو. اند دانسته

  ادله كتاب

در كتاب كريم آيات زيادي است كه در مورد حرمت غصب به آنها استناد شده است، و ما در مورد هر آيه كه 
  :آوريم هاي مختلف آن مي مورد تمسك قرار گرفته است، آراي مفسرين را با گرايش

و االتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلو بها الي الحكام لتاكلوا من اموال الناس «:  استدر سوره بقره آمده) الف
  ) 81(».باالثم

اموال خود را بين خود به باطل نخوريد، و آن را به امرا و قضات تقديم نكنيد، تا از روي گناه بخشي از : ترجمه
  . اموال مردم را بخوريد

كند بر حرمت تصرف  اين آيه داللت مي: اند  حرمت غصب است، علماي تفسير گفتهاين آيه شريفه از بارزترين ادله
فخررازي اين آيه را كه در مقام . و غصب از بارزترين مصاديق باطل است. مال غير، به باطل؛ يعني بدون وجه حق
 يا به جهت معناي شود مالي كه حرام مي: شيخ ابو حامد غزالي گفته است: تفسير آورده و به دنبال آن گفته است

قسم اول به دليل صفتي كه در عين آن است . است كه در عين آن است، يا به جهت حالت كه در اكتساب آن است
   )82(.حرام است، مانند خنزير، و قسم دوم به جهت خللي كه از جهت اثبات يد بر آن است، حرام است

   )83(».لباطل اال ان تكون تجاره عن تراضوال تالكوا اموالكم بينكم با«: در سوره نسا آمده است) ب
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مگر آن كه اين تصرف از راه تجارتي باشد كه با ) تصرف نكنيد(اموال خود را بين خود به باطل نخوريد : ترجمه
  . رضايت صورت گرفته باشد

ه اند كه مشابه است اند، و در تفسير آن سخنان گفته مفسرين توسط اين آيه براي حرمت غصب استدالل كرده  ب
  . اند آنچه در تفسير آيه قبلي گفته

 است به آن كه، شريعت آن را مباح نكرده باشد، از قبيل سرقت،  پس در تفسير كشاف باطل را تفسير كرده
  )84(.خيانت و غصب

منظور از حرام آن است كه در شرع حالل نيست، و باطل آن است كه از روي حق : ... در فتح البيان آمده است
  )85(.رد آن زياد آن است مانند ربا، غصب و سرقتنيست و موا

يعني بعض اموال را به باطل؛ يعني به آنچه شريعت آن را مباح نكرده : و قاسمي در تفسير اين آيه گفته است
  ) 86(.است، نخوريد، مانند ربا، قمار، رشوت و غصب

ه است و از آن ساير تصرفات را اراده در آيه اكل را ذكر كرد: اما حايري، باطل را بدين گونه تفسير كرده است
و باطل؛ يعني به وجه غير . از اين جهت اختصاص داده شده كه معظم منافع است) خوردن(كرده است، اما اكل 

  )87(.شرعي و به  غير استحقاق مانند غصب و سرقت
بر تحريم غصب آياتي و : اما جزايري، اين آيه را دليل بر حرمت غصب آورده است؛ زيرا در قاليد گفته است كه

  )88(.كند، از آن جمله اين آيه است داللت مي
حاصل آن كه آنچه را كه شرع اخذ آن را از مالكش مباح نكرده است، ماكول به باطل : و در فتح البيان آمده است

  ) 89(.مانند تصرف از راه ظلم، غارت و غصب. است

ي حقيقي نباشد، از بطل و بطالن گرفته شده كه به باطل چيزي است كه در مقابل ش: و در المنار آمده است
معناي ضياع و خسران است، و شريعت تصرف مال را بدون آن كه در مقابل آن شي حقيقي مورد اعتنا باشد، و 

پس در عنوان باطل، غصب، غش، خدعه و ربا داخل . شود، حرام كرده است بدون رضايت كسي كه از او گرفته مي
   )90(.شود مي

باطل، يعني چيزي از بين رونده و زايل شونده است، چيزي كه از بين : رسي در تفسير اين آيه گفته استاما طب
 و ال تاكلوا؛ يعني بعض شما  مال بعض ديگري را، از روي غصب، - باطل شد-شود بطل رفته باشد، به آن گفته مي

   )91(.)تصرف نكند(ظلم و وجوه كه حالل نيست نخورد 
  :گفته شده در معناي اين آيه دو قول است... اال تاكلوا: تفسير اين آيه گفته استاما شيخ طوسي در

كه : تقدير چنين است... يكي اين است كه اكل و تصرف از جهت ظلم نباشد، از قبيل خيانت، سرقت، غصب و 
ديگر  از يك» .سكمها اموال بعض ديگر را مانند مال خودش نخورد، كه از راه باطل باشد؛ مانند و تلمزوا انف بعض

  ) 92(.عيب جويي نكنيد

 شما مال بعض ديگر را به باطل  بعض: معناي آيه اين است كه: ابوجعفر طبري در تفسير اين آيه گفته است
   )93(.به باطل، تصرف به غير وجهي است كه خداوند آن را مباح كرده است) تصرف(نخورد، و اكل 

  . ت كه خداوند آن را مباح نكرده استو شكي نيست كه غصب، تجاوز بر اموالي اس
  ) 94(.و مثل همين تفسير را زمخشري  در كشاف كرده است

يكي آن كه مال را : اما ابن جوزي در معناي اين آيه، از قاضي ابويعلي نقل كرده است كه باطل بر دو وجه است
 و در )95(.باطل، ظلم است: ه استدومي، زجاج گفت... بدون رضايت مالك آن اخذ كند، مانند غصب، سرقت، خيانت و

» اكل«گردد اين است، كه مراد به التاكلوا همان  آنچه از قول خداوند تعالي مفهوم مي: البحر المحيط آمده است
متعارف است» اكل«متعارف است؛ زيرا معناي حقيقي ) خوردن( را ذكر كرده و ساير » اكل«خداوند . همان اكل 

كثر اموال  ترين حوايج را بر آورده مي مهم» اكل«نكرده است، براي آن كه وجوه اعتدا و استيال را ذكر  كند، و اتالف ا
: اما باطل، زجاج گفته كه... مجاز باشد و منظور از آن اخذ و استيال است و» اكل«است، و جايز است » اكل«توسط 

و قمار درآن داخل باطل، جهتي است كه مشروع نيست، پس غصب، غارت : ظلم است، و غير او گفته است
   )96(.شود مي
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و اصفهاني تعداد از اين . آيات ديگري نيز هست كه با عموميت خود، بر مذمت و تحريم غصب داللت دارد) ج
   )97(:آيات را ذكر كرده و گفته از جمله آنها است، اين آيه

  ) 98(».فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«
و جزا سيه «: و اين آيه. عدي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت، بر او همانند آن تجاوز كنيدهر كه راه ت: ترجمه
مثلها   .  يعني، كيفر بدي، مثل آن بدي است)99(»سيه 
ولمن انتصر بعد ظلم فاوليك ما عليهم من « : و اين آيه. و كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است: ترجمه
   )100(»سبيل

  .گيرند، عتاب و عقابي نيست پس از ستمي كه بر آنان رفته است، انتقام ميبركساني كه : ترجمه
كند؛ زيرا غاصب را متجاوز،  اين آيات با عموميت خود، بر مذمت و حرمت غصب داللت مي: اصفهاني گفته است

ت؛ چه، او شود، و همه آنها را خداوند نهي كرده اس ظالم و زشت كار معرفي كرده است، كه شامل مال و غير آن مي
 استدالل شده است، آن چنان )101(گاهي با اين آيات سه گانه بر جواز مقاصه. متجاوز، ظالم و بدكار را دوست ندارد

  . كند  بر آن داللت مي)ع(كه اخبار روايت شده از اهل بيت
ي عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتد«: در فتح البيان، در تفسير اين قول كه

   )102(».فاعتدوعليه بمثل ما اعتدي عليكم
اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند و با شما جنگ كردند، شما حق (ماه حرام در برابر ماه حرام است : ترجمه

داراي قصاص است، هر كه راه ) يعني ناموس، شخصيت، دارايي، و مقدسات(و حرمات ) دفاع و مقابله با آنها داريد
در اينجا دفع تجاوز . (و تجاوز را با شما در پيش گرفت، بر شما جايز است همانند آن، بر آنان تجاوز كنيدتعدي 

  .)ديگران از باب مشاكله، تجاوز ناميده شده است
و قصاص، به معناي مساوات و . حرمات ماننده ظلمات؛ جمع حرمت يعني هر چيزي كه محترم است: آمده است
پس كسي نسبت با شما . است) مقابله با مثل(يه اين است كه هر حرمتي داراي قصاص و معناي آ. مماثله است

توانيد از باب مقابله مثل، هتك حرمت او را بكنيد و پروا نداشته باشيد، پس براي  كند، شما هم مي هتك حرمت مي
  . كسي كه بر مال يا جانش تعدي صورت گرفته است، جايز است كه همانند آن تعدي نمايد

اما دفع تجاوز و . باشد» حرمات قصاص«در حكم تاكيد جمله اولي است، كه عبارت از » ...فمن اعتدي«ما جمله ا
  )103(. تجاوز ناميده شده است-عمل به مثل از باب مشاكله، اعتدا
براي كسي كه به مالش تعدي شده يا جراحتي به او رسيده، جايز است همانند آن : و در تفسير قرطبي آمده است

   )104(.بر او تعدي كند، هر چند فجيعانه اين كار را انجام دهد، بين او و بين اهللا چيزي نيست
دليل دوم برتحريم غصب، سنت نبوي است؛ يعني احاديثي كه با منطوق و مفهوم خود بر حرمت غصب داللت 

اال ان دمائكم و «: قيه رواياتزياد است كه بعض را در مبحث غصب عقار نقل كرديم، هم اينك ب. و اين روايات. دارند
   )105(».اموالكم عليكم حرام الحرمه يومكم هذا وفي شهر كم هذا في بلدكم هذا

  . هاي شما و اموال شما همانند حرمت امروز و اين ماه و اين شهر، بر شما حرام است خون! هان
 يعني، هر چيز )106(». و عرضهكل المسلم علي المسلم حرام دمه و ماله«:  وارد شده است)ص(از حضرت نبي) ب

  .مسلمان بر مسلمان؛ خون و مال و آبرويش حرام است
 يعني، تصرف مال )107(».اليحل مال امري مسلم االعن طيب نفس منه«: از آن حضرت نقل شده كه فرمود) ج

  . مسلمان، بدون رضايت صاحبش حالل نيست
متاع أخيد العباً و الجاداً و اذا اخذ احدكم عصاء أخيد ال ياخذ احدكم «: نيز از آن حضرت روايت شده است كه) د

اگر يكي از شما . اعتنايي و نه جدي  يك شما مال برادرش را اخذ نكند، نه از روي بي  يعني، هيچ)108(».فليردها
  . عصاي برادرش را بگيرد بايد به صاحبش برگرداند

ناي اتفاق است؛ هرگاه قومي و گروهي بر رايي اجماع در لغت به مع.  دليل سوم بر حرمت غصب، اجماع است-3
  ) 109(.اند اتفقوا، يعني اتفاق كرده: شود اتفاق كرده باشند، گفته مي

   )110(. است، در عصري بر حكم شرعي)ص(اتفاق مجتهدين امت محمد:  و در اصطالح
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فاق، اختالف دارند؛ چنانچه  اما در تعلق ات)111(اصوليون هر چند در داللت كردن اجماع بر اتفاق، اتفاق دارند
به نظر بعضي، اتفاق مجتهدين است در عصري، و به نظر امام مالك، . منظور اتفاق مطلق امت است: اند بعضي گفته

  . اتفاق اهل مدينه است
بينيم كه  و بنابراين ما مي. كند آنچه براي ما مهم است، اين است كه اجماع، اتفاق است يا داللت بر اتفاق مي

 مذاهب اسالمي، اجماع دارند بر حرام بودن تعدي براموال و تصرف در آن، بدون اذن صاحبش، و اين كار را فقهاي
  . اند شرعاً موجب گناه و عقاب اخروي و ضمان دانسته

و طبيعي است كه مانند چنين اجماعي، حجت قوي و پايه اساسي است، كه در اصول نظريه حرمت غصب، به آن 
  . استناد شده است
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ده ، 1049 اللمع النواجم، شويري، ص- 49 العرب ج: و ر،ك) مول(ما   .6351، ص11لسان 

  .197 االشباه و انتطائر، ص- 50

قه امام صادق، ج- 51   .4 ف
عوائد االيام، ص- 52   . ش.هـ1266، چاپ سنگي، ايران، 57  نراقي، 

المحتاج، ج- 53   .143، ص5 نهايه 

  .85-84، صص4 الشرح الصغير، ج- 54
  . 351، ص2 البهجه شرح التحفه، ج- 55

  .351، 2 شرح التحفه، ج البهجه- 56

  .124- 121، صص 6 االنصاف، ج- 57

  .18- 17، صص7 الروضه البهيه شرح المعه الدمشقيه، ج- 58

م، ص - 59 م: ، و ر،ك58، ص3، و نيز االختيار لتعليل المختار، موصلي، ج117  مجمع الضمانات، ابن غان   . دررالحكام شرح مجله االحكام، علي حيدر، كتاب هشت

  .229، ص2محمد سعيد عبدالغفار، ج سعيديات، - 60

  .381، ص1 المهذب، ج- 61

ن قدامه، ج: و نيز ر،ك. 125-124، صص6 االنصاف في الراحج من الخالف، ج- 62 اع، بهوتي، ج232، ص2المقنع، اب و نيز كشف القن   .77، ص4، 

  .  حاشيه يزدي بر مكاسب، چاپ سنگي، ايران- 63

م زيدان، چاپ اول،  احكام ذمي ها پناه جويان در داراسال- 64   .1963م، عبدالكري

  .70 همان، ص- 65

ان در داراسالم، سابق، ص  احكام ذمي- 66 اه جوي   .73-46ها و پن

  .7 توبه، سوره- 67

  .149، ص2 الهدايه، ج- 68

  .641، 1 مجمع االنهر شرح متقي االبحر، ج- 69

  .647 همان، ص- 70

م، ص- 71   .117 مجمع الضمانات، ابن غان

  .451ص، 1 الموطا، ج- 72

الخليل، الخطاب، ج- 73   .365، ص3 مواهب الجليل شرح مختصر 
  .174، ص1 الوجيز، ج- 74

و نيز در حاشيه بجيرمي، ج173، ص1 فتح الوهاب، ج- 75   .259، ص4، 

  .153، ص4 االنصاف في الراحج من الخالف، ج- 76
و نيز االقناع، ابووفا مقدسي، ج600 العده في شرح العمده، ص- 77   .22، ص2، 

قه الجعفريه، ص94، ص1شرايع االسالم، ج - 78 افع في ف   .90، و نير مختصر الن

  .400، ص2 الروضه البهيه شرح اللمعه الدمشقيه، ج- 79
  .403 همان، ص- 80

، آيه - 81 قره   .188 سوره ب

  .127، ص5 التفسير الكبير، فخررازي، ج- 82
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  .9/ نساء- 83
  .233، ص1 تفسير كشاف، زمخشري، ج- 84

بيان في- 85   .259، ص2 مقاصد القران، صديق حسن خان، ج فتح ال

  .، طبع يكم1203 - 1202، صص5 محاس التاويل، ج- 86
  .87، ص6 متقنيات الدرر، ج- 87

  .317، ص 2 قالئد الدرر في ايات االحكام باالثر، ج- 88
بيان في مقاصد القران، صديق حسن خان، ج- 89   .، طبع يكم304، ص1 فتح ال

  .40، ص5رضا، ج تفسير المنار، محمد رشيد - 90

ان، ج- 91   .، طبرسي133، ص2 مجمع البي
ان، ج- 92   .، شيخ طوسي138، ص2 التبي

ي القران، ج- 93   .، ابو جعفر، ابن جرير طبري183، ص2 جامع البيان عن تاويل ا

  .233، ص1 الكشاف، ج- 94
  .164، ص1 زاد المسير، ج- 95

حيان اثير الدين اندلسي، ج- 96   .55، ص2 البحر المحيط، ابي 

دهم- 97   . الجمان الحسان في احكام القران، محمود موسوي اصفهاني، چاپ تهران، بحث 
  .190/ بقره- 98

  .40/ شوري- 99

  41/ شوري- 100
ال خود را كه غصب شد، از غاصب بگيرد، مي- 101 ال خود، از مال او به هر شكل ممكن بگيرد  مقاصه به اين معنا است كه اگر قدرت ندارد م زه م    .تواند به اندا

  .194/ بقره- 102

صديق حسن خان، ج- 103 ان في مقاصد القرن،    .311، ص1 فتح البي
  .355، ص2 تفسير قرطبي، ج- 104

ا ، از ابو عمر روايت كرده ب92- 91، صص6و بيهقي در سنن، ج. ، نقل كرده و گفته است كه حديث متفق عليه است73، ص3 اين حديث را صنعاني از ابوبكره، در سبل السالم، ج- 105

ن عاصم روايت كرده است هللا ب ب 355، ص5، و شوكاني در نيل االوطار، ج172، ص4و نيز هيثمي در مجمع الزوايد، ج. اختالفي در لفظ و گفته كه بخاري در صحيح از محمد بن عدا ، و به تعقي
  .  از پدرانش نقل كرده است)ع(، از طريق امام صادق149، ص3وسائل، ج و حاجي نوري در مستدرك ال- مجمع عليه است درنزد جميع مسلمين و مطابق عقل و شرع است: آن گفته

عد گفته172، ص4، مجمع الزوايد، هيثمي، ج92، ص6 سنن كبري، بيهقي، ج- 106 ا عين الفاظ، ب ن مسعود از نبي. احمد اين را روايت كرده و سلسله روات هم ثقات هستند: ، ب هللا ب عبدا  )ص( و 

ال م: روايت كرده است   . سلمان مانند حرمت خون او استحرمت م

اني، ج. ، با اين روايت بر حرمت غصب استدالل كرده است171، ص 4 مجمع الزوايد، ج- 107 ، مستدرك الوسائل، 25، ص3، دار قطني، ج97، ص6، سنن بيهقي، ج140، ص15و نيز فتح رب

  .201، ص1يث الهدايه، ج، از طريق امير مومنين، و ابن حجر عقالتي، الدرايه في تخريخ احاد145، ص3ج

اني، ج- 108   .172، ص 4، مجمع الزوايد، ج355، ص5، نيل االوطار، ج92، ص6، سنن كبري، بيهقي، ج140، ص15 فتح الرب

النوا جم، شويري، ص- 109   .128 اللمع 

حنبلي، ص- 110   . ، آمده است299، و نيز در اصول فقه الخضري، ص271 اصول فقه اسالمي، شاكر 

م، ص اصول فقه - 111   .255مقارن عمومي، محمد تقي حكي
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  رسيدگي جرايم فريبكاري در محاكم كشور
  

  وه شاه علي اصغر شهرستاني  قضاوتپ
  

ها حيات در روي زمين وجود داشته و در هر عصر و زمان اعمال  انداخته شود، قرن اگر به تاريخ عمر بشر نظري 
به . است ها ناروا خوانده شده ها تقسيم بندي شده، بعض اعمال از ديدگاه اجتماع پسنديده و بعضي انساني به درجه
م اجتماعي قوانين به وجود آمده، اين قوانين يا ساخته دست بشر بوده و يا از توان مندي تنظيم نظا خاطر ضرورت

كه قوانين ديني و انساني هر دو به تنظيم اعمال . اند  جنبه الهي داشته و به نام قوانين الهي خوانده شده،آن خارج
و اعمالي انساني پرداخته كه به ضرر اجتماع خوانده شده از  اند، كارهاي كه مورد پسند جامعه بوده آن را تشويق 

كه   مثالً باالثر حادثه طبيعي باران آمده و سيل را ايجاد كرده، عده كساني. اجراي آن ممانعت به وجود آمده است
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ها امركرده تاسيل بردگان را ياري  اند، قانون به ساير انسان اند طعمه سيل قرار گرفته در مسير دريا قرار داشته
ي در جنب مخالف كه در باندها شامل هستند  ا اند، و عده اندوخته ي هستند مال و متاع دنيا را زياد نمايند، يا كسان

 قانون در اين راستا هدايت داده است تا .نمايند تا اين اموال را از نزد دارنده مال بدون حق تصاحب نمايند درك مي
كه مرتكب چنين  جلوشان گرفته شوند يا كسانيورزند  كه به سرقت و تصاحب مال دارنده مال مبادرت مي كساني

  . جامعه آنها را به كيفر اعمال شان برساند. اند عملي شده
و اسالم دين دنيا و . ز قوانين اسالمي الهام گرفته استدهيم كه ا كه ما منجمله قوانيني را مورد مطالعه قرار مي

مسايل معامالت، عقوبات، احوال شخصيه و . ه است كه به اساس قرآن نظام دنيا و آخرت را تنظيم نمودآخرت است
اگر اين مطلب را . ها قوانين خاص خود را حاكم ساخته است گذاري كرده و بر همه آن ساير مسايل را هسته

ه  كه نظام اسالمي در اين كشور حاكم گرديده، تمام منازعات انسان دركشورخود مورد مطالعه قرار دهيم از زماني ها ب
  . شريعت مورد حل و فصل قرار گرفته استاساس دستور 

از بدو ايجاد سيستم قانونگذاري در افغانستان منشاي تمام قوانين احكام شريعت اسالم است، چه در ساحات 
اين همه قوانين، قانون اساسي است كه ما در همين » مادر«جزايي، مدني و تجارتي و يا ساير مطالب بوده، مگر 

انفاذ آخرين قانون اساسي كشور هستيم و در اين قانون در ماده دوم دين دولت جمهوري ها شاهد تصويب و  نزديكي
اگر ساير قوانين با قانون اساسي مطابقت نداشته باشد، مورد . اسالمي افغانستان را دين مقدس اسالم خوانده است

 گرديده تا الحال به قوت  تسويد، تصويب و نافذ1355قانون جزاي كشور كه در سال . تطبيق قرار نخواهند گرفت
كه توسط آن تنظيم گرديده توسط محاكم قوه قضاييه كشور درمعرض تطبيق  خود نافذ بوده تمام جرايمي

  . قرارگرفته است
 قانون اساسي نافذ مطابق احكام 131 و130 اين قانون جرايم حدود، قصاص و ديات بانظرداشت مواد 1طبق ماده 

ته و اين قانون ساير جرايم تعزيري را تنظيم نموده است اگر مختصر در اين مورد شريعت در معرض تطبيق قرار گرف
  . مطالبي ارايه گردد موجب دردسر نخواهد بود

علما و دانشمندان جرايم حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را از بدو ظهور اسالم تاالحال طي كتب متعدد در تمام 
ياهاي كوچك توانيم از بحرهاي عظيم و در اند كه ما نمي حرير در آوردههاي مختلف دنيا به رشته ت ها به زبان كشور

  .  مگر با آنهم تالش در ارايه مفاهيم بيجا نخواهد بودقطره را ارايه نماييم،
حدود در لغت جمع حد دانسته شده، حد كلمه عربي است كه به معناي مانع به كار رفته در ميان اعراب انتهاي 

آنها را از هم جدا كند اطالق اند و به معناي مرز و يا مانعي در بين دو چيز متشابه كه  ستهيك چيز را نيز حد دان
  .  بناء اگر كسي از مرز قوانين الهي تجاوز نمايد، به خودش ظلم كرده استشده،

حد در اصطالح شرعي عبارت از مجازات معيني خوانده شده، كه در مقابل جرايم معيني ازطرف شارع بيان 
  . ده، از حيث كيفيت و كميت مشخص شده استگردي

اين قانون ادعاي اداره زمين را . نمايد ضرورت اجراي آن در تمام كشورها، از انهدام حقوق اجتماعي جلوگيري مي
اي  تواند در هر عصري در منطقه مي. داشته و چاره براي معالجه بيماران بوده هرگز تمايلي به استبداد نخواهد داشت

كه تخلف از اين قانون خود، جرم بزرگي محسوب شده است بناء فلسفه . قع شده با مجازات تنبيه شودكه جرم وا
گذاري  را مرهم  گردد آن تطبيق حد با تكامل جامعه مخالفت نداشته، در حقيقت اگر پيكر جامعه متضرر مي

از وجود مريض دور كند و مريض مثالً مريض قابل تداوي نبوده و طبيب عضو فاسد را به اثر عمليات . نمايد مي
به اين اساس حقوق بشر را كشورهاي . نمايد ياب گردد، تطبيق حد هم، چنين فلسفه را به جامعه ارايه مي صحت

فرياد كننده در كشور خود تطبيق و ما در كشور خود عمالً اعالميه اسالمي حقوق  بشر و اعالميه جهاني حقوق بشر 
زنيم تا در واليات كشور  وي و كشتار جمعي را فرياد مي وي، اتمي، هسته هاي ذره حنماييم و خلع سال را تطبيق مي

اگر حد را كه مربوط به حق اهللا است قابل تطبيق و قانون اساسي و ساير قوانين را تحقق بخشيم . ما فاجعه بار نيايد
  .گناه نخواهد بود

توان تشريحات  خوانده شده در مورد آن ميكلمه قصاص كه اسم مصدر است به معناي نفس متابعت و استيفا 
ها در اسالم اثر دانشمند حسن عباس  ها و مجازات  و مابعد جلد دوم كتاب جرم216مصدري مطلب را در صفحه 
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كسي به كس ديگر  مگر بايد دانست كه اگر.  در تبريز ايران به نشر رسيده مطالعه نمود1378زاده اهري كه درسال 
عليه حق دارد كه  منجر شود، شخص مجني» عليه مجني«اند كه به قتل و يا نقص عضو صدمه جاني و عضوي برس

 و مابعد 217داليل اين مطلب در صفحه . مطابق جنايت وارده از شخص جاني مطابق شريعت اسالمي تالفي نمايد
خصوص مطابق و داليل تطبيق آن مطابق احكام قرآن، سنت، عقل، اجماع و به . كتاب فوق الذكر قابل فهم است

تواند از اين حق عدول  عليه مي العبد بوده، مجني اين حق مربوط به حق. نص قرآن اين قانون را بايد تطبيق نمود
آميزي نمايد زيرا لذتي كه در عفو است در انتقام نيست،  و اين مطلب را رنگ. نمايد، يا جاني را مورد عفو قراردهد

دد به انسان مثل خود عنايت نمايد و يا در مقابل مطابق احكام شريعت دشمن را مورد عفو قرار دهد، و حيات مج
  . بها را حاصل نمايد ديت يا خون

مگر در مورد تعزيرات بايد دانست كه اگر در جرايم فوق شبه وارد گردد، جرايم مذكور در جامعه مطابق قانون 
  .  را تشريح نموده استگردد و قانون جزاي كشور ما، جرايم جنايت، جنحه و قباحت مجازات مي

 جريده رسمي دولت به نشر رسيده شامل دوكتاب بوده، كتاب اول 347 در شماره 1355اين قانون كه در سال 
اصلي، تبعي، (، جزا )مسووليت جزايي(مجرم ) عناصر آن (احكام مقدماتي، جرايم (احكام عمومي را طي پنج باب 

وكتاب دوم مباحث جنايات، جنح و قباحات را با مجازات آنها در ) ا، سقوط جرايم و جزاه)تكميلي، تدابير امنيتي
سه باب تشريح نموده كه باب اول شامل جنايات و جنح ضد منفعت عامه، باب دوم جنايات و جنح ضد افراد باب 

  . سوم قباحات است
م تاقبل از ارايه داني چون موضوع بحث ما رسيدگي به جرايم فريبكاري توسط قوه قضاييه تذكر رفته، بهتر مي

مطالب درمورد موضوع مشخص يكي ازچند اصطالحات جرمي را كه با جرم فريبكاري نزديك است مورد مطالعه 
  . قرار داده بعداً به روي اصل موضوع صحبت نماييم

  

  تدليس  : قسمت اول

اعمالي گفته شده در فرهنگ اصطالحات حقوق كيفري اثر عباس ايماني به معناي فريبكاري و در حقوق مدني به 
دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا  شخصي كه عهده. گردد كه موجب فريب طرف معامله مي

ها باشد به واسطه تدليس يا تقلب در معامله نفعي براي خود يا  امر به ساختن آن براي ادارات دولت و سازمان
 جانب مقابل خود را به امور واهي فريب دهد و عقد انجام شود ديگري تحصيل و در انجام معامله يكي از طرفين

 چاپ بيستم آن از طبع 1382به مالحظه فرهنگ فارسي متوسط داكتر محمد معين كه در سال ). 255شماره (
برآمده تدليس را كلمه عربي دانسته و آن را مصدر الزم به معناي فريبكاري كردن، فريب دادن و پنهان كردن عيب 

و در اسم مصدر به معناي فريبكاري، عوام فريبي خوانده شده كه جمع آن تدليسات ذكر . را دانسته استچيزي 
 هجري شمسي توسط 1348 فرانسه اثر داكتر مرتضي معلم كه درسال -طبق فرهنگ جديد فارسي . گرديده است
  :ارات امير كبير نشر شده به معنايموسسه انتش

1.  Fourberie. Hypocrisie. 
2.  Demagogie. Tromperie.  
3. Deguisement.  
4.  Coquinerie.  

   تدليس كردن را و Farder. Parler avec hypocrisy, disguiser گويند
همين قسم اين كلمه در كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق كه توسط داكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 

  : تاليف و تحقيق گرديده چنين صراحت يافته است
مدلس مانع بصيرت طرف است و او را در . به معناي ظلمت است) بروزن دگمه( بن وريشه دلسه  ازdolتدليس 
است به عمد و آگاهي، يا اظهار وصف كمال آن ) معامالت و نكاح(اصطالحاً اخفاي عيب مورد عقد . گذارد تاريكي مي

در . لم و عمد هم تدليس استسكوت از اظهار عيب از روي ع. است تا رغبت طرف انگيخته شود در اقدام به عقد
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ميز، اغفال وفريب كاري درعقود: اند تعريفي ديگر گفته ه . تدليس عبارت است از تظاهر خدعه آ تدليس طرف را ب
پس تدليس قسيم اشتباه نيست بلكه مايه اشتباه . گذارد اندازد وبررضاي عاقدي كه زيان ديده اثر مي اشتباه مي

  . ه استعليه همرا است و با اشتباه مدلس
  : وي عناصر تدليس را ازاين قراردانسته است

  وقوع عقد، خواه از عقود مالي باشد چون بيع، يا غير مالي باشد چون نكاح؛  .1

 فقدان وصف كمال هم شبه نقص است بين متعاقدين؛ .  وجود نقص و عيب در معقود عليه .2

. ين يكي در نكاح زياد اتفاق افتاده استا. اغفال يكي از متعاقدين به وسيله طرف ديگر و يا واسطه در عقد .3
 اغفال همراه با قصد فريب است؛ و

.  شخصي دارد نه نوعي پس تدليس جنبه.  وضع روحي و اطالعات طرف طوري باشد كه منفعل از اغفال گردد .4
 . تصريه از مصاديق تدليس است

 در موردي كه واقعاً عيب وجود توانند شد خيار عيب و خيار تدليس به صورت عموم من وجه در خارج محقق مي
گزارش بگيرد عمل به خيار عيب كرده . پس اگر فسخ كند عمل به هر دو خيار كرده است. داشته و اخفا شده باشد

   : مختلف را قرار ذيل شرح داده استوي انواع. چنين است اجتماع خيار تدليس و خيار غبن. است

   dol principal تدليس اصلي -1

در برابر تدليس فرعي به كار رفته . شد  تامه وقوع عقد باشد كه اگر نبود اساساً عقد واقع نميتدليسي كه علت
  . است

  گذار  تدليس بيمه-2

 موضوع بيمه آگاه كند يعني هر وضع معلومي Risqueگذار مكلف است كه موقع عقد بيمه طرف را از خطر  بيمه
گر كه به  گر بگويد ولو آن كه در پرسشنامه بيمه  به بيمهگر موثر است را كه در ارزشيابي خطرمورد تعهد بيمه

اگر متقلبانه سكوت كند ويا دروغ بگويد اغفال و تدليس . دهد متعرض بعضي از مخاطرات نشده باشد ار ميذگ بيمه
  . اوال ًموجب بطالن عقد بيمه است: گذار تدليس بيمه. كرده است

ه بيمه گر حق دارد اقساط عقد افتاده بيمه را تا   استرداد نيست حتا بيمهگر داده باشد قابل ثانياً وجوهي اگر ب
گذار را ثابت كند زيرا صرف  گر است كه قصد اغفال بيمه بر عهده بيمه. تاريخ كشف تدليس و فسخ بيمه مطالبه كند

  . ترك اظهار برخي مخاطرات، مصداق اغفال نيست، به هرحال بايد عناصر تدليس محقق شده باشد

  گر س بيمه تدلي-3

را به صورت  گر در بيمه نامه تعهدات خود را و مدت عقد بيمه را و شرايط انحالل بيمه و سر رسيد آن اگر بيمه
 ترك اين تكاليف آن است كه بيمه يضمانت اجرا. متمايز از باقي مندرجات بيمه نامه ننويسد تدليس كرده است

  .دهد ت مينامه نسبت به آن مطالب، ارزش اثباتي خود را از دس

   تدليس ترك  -4

البته بايد همه عناصر تدليس . يعني عاقد، نقص معقود عليه را به طرف خود يادآور نشود يعني اخفاي عيب كند
  . جمع شوند يعني ترك بايد عمدي باشد

   تدليس در نكاح -5

تواند مهر  ي ميدهد ول تدليس در نكاح، حق فسخ نكاح به زوج نمي. غالب مطالب تدليس راجع به نكاح است
اين در صورتي است كه تدليس را وجه . المسمي را فسخ كند و مهرالمثل بدهد اگر زياده بر مهرالمسمي نباشد

تدليس كرده باشند به موجب قوانين مسووليت مدني ) عاقد يا ثالث مانند اولياي نكاح (اگر غير زوجه . كرده باشد
  . بايد مهر را بدهند

  dol incident تدليس فرعي -6
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تميز تدليس فرعي از . شد ولي باثمن كمتر از ثمن المسمي بود هم عقد واقع مي تدليسي است كه اگر نمي
  . تدليس اصلي بسيار دشوار است

   تدليس فعل -7

و به فروشد و نگويد . تدليسي است كه با فعلي از افعال مدلس صورت گيرد مثالً اتومبيل تصادفي را تعمير كند
  . ستكه تعمير شده ا

   تدليس قول -8

. چنان كه در بيع مرابحه رأس المال را زيادتر از واقع بگويد. اين تدليس با سخن خالف واقع گفتن همراه است
  . هم تدليس قولي است) بروزن فحش( نجش 

   تدليس ماشطه-9

سابقاً در . نهماشطه آرايشگر زن است مثالً موي مصنوعي به سر او وصل كند و معلوم نباشد كه طبيعي است يا 
  در باب نكاح آيا جراحي پالستيك ملحق به عنوان مورد بحث است؟. بيع برده متداول بود

  تقلب: قسمت دوم

كتر معين تقلب را كلمه عربي دانسته و به معاني ذيل تشريح نموده   : اند  فرهنگ دا
 مصدر الزم، برگشتن ازحال به حالي، ديگر گون شدن؛ - ١

   واژگون شدن، زير ورو شدن؛ - ٢

 در كاري به نفع خود و به ضرر ديگري تصرف كردن؛  - ٣

 اسم مصدر، نادرستي، دغلي، دغل كاري؛ و - ٤

 . گردش حال، دگرگوني - ٥

  .  دغلي كردن دركاري، حقه زدن– عربي، فارسي، مصدر الزم –تقلب كردن كه جمع آن تقلبات است 
  :چنين بيان نمودهآقاي داكتر معلم تقلب را نادرستي، دغلي، شايبه، نيرنگ و در فرانسوي 

Fraude , Falsification, duperie , tromperie , dol.  
   تقلب كردن را Frauder , faire la fraude , falsifier گويند .

  :آقاي داكتر لنگرودي عناصر آن را به قرارذيل دانسته است
 . فعل يا ترك فعل  - ١

 .نون صورت گيردلطمه به حقوق ديگران برسد و يا نقض قا) ياترك( ازآن فعل  - ٢

 . شود وسيله متقلبانه ناميده شده است اي كه در اجراي تقلب  به كارگرفته مي وسيله. قصد نتيجه متقلبانه  - ٣

  تقلب در كسب و تجارت 

 افغانستان جرايم ي قانون جزا) قانون جزاي ايران238ماده (تقلب مذكور از نظر اسالمي مصداق غش است 
كه به وسيله تقلب يا  ، شخصي477ماده : قصات و مزايدات را چنين تشريح كردهمربوط به مداخله در آزادي منا

هايي كه رسمي يا  ساير وسايل غير مشروع در آزادي و سالمت مناقصات و مزايدات كه به دولت، موسسات يا شركت
را در مواد و جرايم مربوط به تجارت . گردد گيرد اخالل وارد نمايد، به حبس محكوم مي نيمه رسمي تعلق نمي

كه عمداً از  شخصي:  تقلب در معامالت تجارتي چنين ذكر شده است479 تشريح كرده و طبق ماده 480 - 478
كه متضمن تقلب يا فريب  طريق نشر وقايع مختلفه يا اخبار كاذب يا پروپاگند و يا از طريق ارتكاب ساير اعمالي

ق مالي آماده ترويج گردد يا جنسي از اجناس آماده باشد، سبب بلند رفتن يا پايين آمدن قيمت اجناس، اورا
  . گردد استهالك را پنهان نمايد يا سبب آن گردد، به حبس و جزاي نقدي محكوم مي

كه با عقد كننده دريكي از مواد آتي تقلب نمايد به حبس متوسطي كه از دو سال بيشتر  شخصي: 480 ماده
  :گردد  يا به يكي از اين دو جزا محكوم مينباشد و جزاي نقدي كه از ده هزار تجاوز نكند
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 در عين جنس طوري كه غير آنچه -2 در تعداد، مقدار، مقياس، وزن، پيمانه، طاقت و فيصدي مواد تركيبي؛ -1
 در نوع، -4 در ماهيت، صفات اساسي، عناصر مفيده و مركبه شي؛و -3را تعهد نموده به جانب مقابل تسليم دهد؛ 

  . اند ه و نجش از مصاديق تقلب در كسب و تجارتتصري. جنس و منبع شي
در اصطالح جمع كردن شير حيوان است در پستان او به . در لغت ذخيره كردن آب و حبس آب است: تصريه

اگر در بيع آن، براي اظهار صفت كمال حيوان شيرده تصريه كنند تا خريدار را فريب دهند . خودداري از دوشيدن
گناه بزرگ است و مرتكب قابل تعزير .  ترك و از مصاديق جرم تقلب در كسب استتدليس است از نوع تدليس

) به ضم اول و تشديد ثالث(آن حيوان را مصراه . اين خيار را خيار تصريه گويند. مشتري خيار فسخ دارد. است
  . نامند

خيار . وفور اعمال شودمدتي براي خيار تصريه مقرر نشده است اما بعد از علم به تصريه خيار مذكور بايد به 
  . شود تصريه براي آزمايش تصريه مايه سقوط خيار تصريه نمي

نجش عبارت است از اين كه كسي با بايع تباني كرده و تظاهر به خريد متاع و مبيع او به قيمتي بيش از نرخ 
غبن و تدليس . رخ متعارفبه قيمتي زايد بر ن. خبر از اين تباني، حاضر به خريد آن گردند عادله كند تا ديگران بي
  . فاعل نجش را ناجش گويند. شوند در اين معامله جمع مي

  . عمل او غش وگناه است
بايع كه ثالثي با علم و رضاي وي جرم نجش را به سود او در معامله به زيان ديگري )  جزا–مدني: (منجوش

  . صورت داده باشد) مشتري(
  

  تقلب در مسكوكات 

 94 -93ماده ( ساختن پول رايج كشور و صادر كردن يا وارد كردن از كشور و به كشور تقليد كردن و يا مغشوش
  ). را تشريح نموده  قانون جزاي افغانستان آن324 و323قانون جزاي ايران و همچنان مواد 

  : لنگرودي عناصر  تقلب نسبت به ثالث را از اين قراردانسته است
 دهد؛  ه متقلب صورت ميك) اعم از عقود و ايقاعات ( عمل حقوقي  - ١

هنوز تا اينجا تقلب منحصراً نسبت به ثالث . آن عمل مايه زيان ديگري باشد خواه طرف عقد باشد يا نباشد - ٢
 شود؛  نيست ولي شامل تقلب در كسب و تجارت مي

 عمل مذكور جنبه صوري نداشته باشد پس حيل به كلي از تقلب خارج شد؛ - ٣

 ؛ و)اضرار به غير(قصد نتيجه متقلبانه  - ٤

 .وارد آيد) در رابطه باعقد ( ضرر به ثالث  - ٥

  : تقلب  نسبت به قانون شامل  عناصر ذيل است
 عمل قضايي خواه از عقود و ايقاعات باشد خواه نباشد مانند تغيير تابعيت از كشوري كه درآن طالق ممنوع  - ١

پس مورد تقلب . عيت سابقاست به كشوري ديگر كه در آن، طالق مجازاست و سپس تغيير تابعيت اخير به تاب
 . نسبت به قانون، اعم است از مورد تقلب نسبت به ثالث

 عمل مذكور جنبه صوري نداشته باشد چنان كه بيع را به صورت صلح درآورند براي فرار از شفعه شريك بايع  - ٢
 ). دانند  از نظر كساني كه صلح ربوي را درست مي(و يا فرار از ربا 

 . ها پيدا است ن قسم تقلب گاه موجب اضرار غيراست گاه نه چنان كه از مثالاي. قصد نتيجه متقلبانه - ٣

اين . مانند نهي از طالق در برخي از ممالك جهان و نهي از ربا در شريعت) امريا نهي( نقض يك الزام قانوني  - ٤
 . يكي عنصر مشخص اين قسم تقلب است

  جعل : قسمت سوم

جعل عبارت است از ساختن امري از .  مزور و وضاع مرتكب جرم جعلجاعل يعني. به فتح اول يعني تزوير و وضع
اي  پس جعل سند، شعبه. روي قصد و برخالف واقع مانند جعل اسناد و ساختن سكه قلب و جعل نسب دروغين
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داكتر معين طي فرهنگ مربوط تزوير را عربي و مصدر الزم به معناي . جعل خود نوعي از غش است. است از جعل
ستن، دروغ پردازي كردن، مكر كردن، فريب دادن، گول زدن، دورويي كردن، و در اسم مصدر آن را دروغ دروغ آرا

پردازي، غدر، حيله دانسته  و تزوير كردن را در عربي وفارسي مصدر الزم، فريب دادن، مكر كردن، دورويي كردن، 
جمع ( در فرهنگ مربوط آن را حيله آقاي داكتر مرتضي معلم. دروغ آراستن، دروغ پردازي كردن دانسته است

  : تزوير، مكر، متذكر و حيلت را در فرانسوي چنين بيان كرده است) حيل
1. Ruse, astuce, frasque, attrape – niais, attrape – nigaud, tromperie, fraude,  
2.  insidieux, se  حيله آميز 

Ruser  حيله كردن faurberie  حيله بازي 

فرهنگ اصطالحات حقوق كيفري تزوير به معناي حيله و مكر و در اصطالح حقوق كيفري را ذكر كرده و در 

  . مترادف با جعل به كار رفته است

  :اند داكتر لنگرودي درمورد جعل اسناد ذيالً اضافه نموده

جعل سند عبارت است از ساختن نوشته يا چيز ديگر چون . جعل بدون قيد، منصرف به اين قسم جعل است

و ) رسمي يا غير رسمي( و اسناد تعهدآور بانكي برخالف حقيقت، يا ساختن مهر و يا امضاي اشخاص ديگر اسكناس

يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن ياقلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم و تاخير تاريخ 

شته ديگر، يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه اي به نو سند نسبت به تاريخ حقيقي، يا الصاق متقلبانه نوشته

صاحب آن و نظاير آنها مانند الصاق عكس ديگري به كارت رسمي ورود به جلسه امتحانات و امتحان دادن به جاي 

 قانون جزاي افغانستان در زمينه صراحت 322 -302 قانون مجازات عمومي ايران و مواد 97صاحب كارت ماده 

 قانون جزاي افغانستان تقليد پول مروجه، تنقيص مقدار اصلي مسكوكات با 302 ماده 2 فقره كه طبق. كامل دارد

كه با پول مروجه ديگري كه ارزش آن بيشتر باشد شبيه گردد جعل شمرده شده و طبق  ملمع كردن آن به قسمي

يير دادن آن به وسيله ها، اسناد، امضا و مهر خالف حقيقت يا تغ  تزوير عبارت است از ساختن نوشته309ماده 

  . اضافت، تبديل، تقليد يا حذف كه مجازات هر دو در قانون متذكره سنگين خوانده شده است

كتر لنگرودي كه در مورد جعل . ناميدند اسناد مجعول را سابقاً اسناد مزوره و رسايل كاذبه مي به ادامه صحبت دا

  : اند اكاذيب گفته

  : پس عناصر آن از اين قرار است: معلوم گرددآن را با افترا قياس بايد كرد تا 

   اول جرم افتراء دراين مورد هست؛عنصر)  الف

   سبب اضرار يا تشويش اذهان گردد؛اسناد جنحه يا جنايت يا هر امر ديگر كه) ب

  به شخص يا اشخاص معين يا نامعين؛ واسناد ) ج

  . عمد يعني قصد اضرار و تشويش اذهان) د

 اعم ازجرم افترا است ولي براي استقالل جعل اكاذيب از افترا بايد افترا را از شمول جعل پس جعل اكاذيب ظاهراً

  .باقيمانده اختصاص به جعل اكاذيب دارد. اكاذيب خارج كرد

  جعل مادي 

قلب حقيقت به وسيله دخل و تصرف در سندي مانند خراشيدن و تراشيدن و استعمال مهر ديگري بدون اجازه 

 قانون كيفر عمومي ايران و مواد فوق الذكر قانون جزاي 249 -106 - 97ماده ( امضا كسي صاحب آن يا جعل

  ). افغانستان

  جعل معنوي 
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قلب حقيقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادي مانند الصاق عكس ديگري به جاي عكس صاحب كارت 
 اين كه حسابداري برخي از عوايد واصله را ورود به جلسه امتحان و امتحان دادن به جاي او، يا ترك فعل مانند

  .  كه واقع همان است كه او نوشته است چنان بنماياندعمداً ننويسد و
در نهايت فرهنگ اصطالحات حقوق كيفر جعل و تزوير را عبارت از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا 

ن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم برد
اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون  تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته
ترين جعل را در اسكناس و امضا و قرارداد و مهر و  مهم. اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب دانسته است

آقاي ايماني . عالم تجارتي صنعتي و اسناد رسمي و يا پاسپورت و كارت هويت و اسناد تحصيلي دانستهخط و  دست
  . شوند المللي دانسته كه به صورت گروهي و توسط باندها در كشورها مرتكب مي جعل را از جرايم مهم بين

  حيله: قسمت چهارم

گر، مكار، فريبنده، محيل،  شامل حيله باز، چارهبوده ) حيلت( در فرهنگ داكتر معين حيله كلمه عربي حيله 
گر، حيله كردن، چاره كردن، افسون كردن، نيرنگ زدن تذكر رفته اين كلمه از نگاه حقوق مدني در  حيله كار، حيله

دارد و فاعل آن به عمل قصد  كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق، يك عمل حقوقي دانسته شده كه جنبه صوري
  . گردد، توضيح گرديده ه يك نتيجه غير قانوني آن عمل را مرتكب ميتقلب و رسيدن ب

  كاله برداري : قسمت پنجم

استعمال نام يا عنوان مجعول به قصد اين كه .  كاله بردار، به فريب مال و پول ديگران را گرفتن، حقه بازي
. ين طريق وجه يا مالي از او بگيردموسسات مجعول و اعتبارات موهوم اميدوار و يا از امور موهوم خايف سازد و بد

 :    فرانسه ذيالً تذكر داده-داكتر معلم در فرهنگ فارسي

 .Fraude , Charlatanerie , tromperie, duperie, tricherie Escroquerie كاله برداري

  .Flouer. escroquer, tromper كاله برداري كردن 

   Escroquerieكاله برداري به معناي   مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 11387در شماره  
  :شود شامل عناصر ذيل مطالعه مي

 : توسل به وسايل متقلبانه به يكي از دو صورت ذيل -1

يعني در . كه منتهي به تسليم مالي به مجرم گردد) كتبي يا شفاهي(انتخاب نام مجعول يا عنوان مجعول ) الف
  . سلسله، علل تسليم مال قرار گيرد

 در ديگري به وجود موسسات يا قدرت عاري از حقيقت ايجاد اميد يا بيم از يك موفقيت يا حادثه ايجاد اميد) ب
  . كاهن و ساحر مشمول اين امر استند و گر يا هر واقعه و همي  فال

. يا در ضمن جريان كار در ادارات و محاكم. توسل به وسايل متقلبانه  اعم است از اين كه در خارج صورت گيرد
و يا جعل يا  يكي از عوامل سازنده جرم كاله ت هدف جعل، كالهممكن اس رويه قضايي . برداري باشد برداري باشد 

به هرحال . برداري شمرده است تاريخ را در برابر دين مسلم، با مضايقه از رفع نقص آن چك، كاله صدور چك بي
  . تشخيص، توسل به  وسايل متقلبانه امري است موضوعي و يا محكمه است

  مال منقول؛  - ١

 برداريا ثالث؛  برداري به وسيله كاله اخذ مال مورد كاله  - ٢

 بردار شرط تحقق نيست؛ و بهره ورشدن كاله. عليه و يا ايراد زيان به او خروج مال از چنگ مجني  - ٣

 . سو نيت يا عمدكه عنصر معنوي جرم است  - ٤

رف متجاوزان باهوش، زيرك و با استعداد كاله برداري از جمله جرايم عليه اموال بوده به صورت مختلف از ط
عوامل توسعه آن . گيرد هاي متناسب و دقيق با احوال زماني و مكاني به صورت ماهرانه صورت مي باطرح نقشه

  : انداز عبارت
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هاي ماهرانه مردمان ساده  برد پالن و نقشه خوار و بيكار كه با پيش دمان مفتبرداري مر  راحت طلبي و نفع - ١
 . نمايند طالع و حتا افراد باهوش را شكار ميا لوح و بي

 افزايش مقررات اقتصادي و تجارتي و پيشرفت روز افزون علم و تكنالوژي، توسعه وسايل حمل و نقل كه  - ٢
شناسند، او افراد جديدي را به دام گرفته  روند و مردم او را نمي مجرمين به سادگي از يك شهر به شهر ديگر مي

در شرايط امروزي جامعه كه طي سه دهه جنگ نافرجام و هنوز دوام دارد، تجاربي . نمايد قرباني نيرنگ خود مي
ترين جنس خارجي يكبار مصرف را وارد و توسط وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات، راديو، تلويزيون،  كيفيت بي

يا . آورند دم را به چنگ ميانترنيت وايمل، اعالن وفريب رنگارنگ را به نشر رسانيده، مردم را اغوا نموده و پول مر
ين زمين را باالي شاروالي كابل براي مستحقين، نمرات زمين را توزيع  و پول آن را توسط مردم تحويل نموده بعد ا

پروژه شمال (باشند  آمد فروخته كمايي بشتر حاصل نموده و مردم مظلوم روزها سرگردان ميهاي پر در شركت
 ) . ميدان هوايي كابل

 .  گذارد شاغل عدم اطال ع مردم از آنها كه حرف آنها باالي افراد نا آگاه تاثير مثبت مي پيچيدگي م - ٣

گانه، قوانين حمورابي داشته، جرايم سرقت، خيانت  اين جرم سابقه تاريخي در قوانين روم قديم، الواح دوازده
اين مطلب در . اند جدا شدهدرامانت، كاله برداري تفكيك نشده، به مرورزمان به علت وسعت و پيچيدگي ازهم 

 جلد دوم حقوق كيفري اختصاصي توسط آقاي دكتر هوشنگ شاميباني و در صفحه اول بحثي پيرامون 160صفحه
  . برداري توسط داكتر محمدآشوري، انعكاس يافته است كاله

به طريق باطل و  سوره بقره در مورد منع و تحريم استفاده از اموال همديگر 188و از نظر حقوق اسالمي در آيه 
  . كه احاديث مختلف تاكيدات بيشتردر اين مورد نموده است. ناحق منع گرديده است

از نظر عناصر تدليس مدني و . آقاي شاميباني عقيده دارد كه اين عمل درشريعت به نام تدليس و غبن ياد شده
عليه مستقيماً  لبانه در اراده مجنيجزايي متفاوت بوده در جزايي اغفال به نحوي است كه به كار بردن وسايل متق

در مدني باب غفلت بوده يكي از طرفين معامله نسبت به مورد . سازد نفوذ كرده و او را متوجه عمليات خود مي
شود كه طرف ديگر معامله فريب خورده و اين فريب به صورت  معامله كه عين خارجي است مرتكب عملياتي مي

در فعل احتيال در . توجهي طرفي است كه فريب خورده است دقتي، بي انگاري، بي غير مستقيم و صرفاً معلول سهل
  . واقع محتال كسي است كه مال مردم را به حيله ببرد

آن كسي كه مال مردم را به حيلت، :  كتاب متذكره به نقل از صاحب شرايع  بيان داشته161وي در صفحه 
هاي دروغ دادن و آنچه مانند اينها است ببرد مستوجب  طل و پيغامهاي مزور نوشتن و گواهي با مكروفريفتن، و نامه

  . تعزير و غرامت و در شهر گشتاندن است تا عبرت ديگران گردد
عليه به  عليه شده و در نتيجه مجني محتال كسي است كه با توسل به حيله و فريب و نيرنگ، موجب اغفال مجني

  . دهد  محتال قرار ميخاطر آرام به دست خود مال خود را در اختيار
بردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله  كاله

  . نمايد موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري را تحصيل مي
  . برداري واقع شود  تا جرم كالهانجام اعمال متقلبانه، جلب اعتماد، اغفال، اخذ مال، بردن مال بايد تحقق يابد

برداري را   قانون تشديد مجازات مرتكبين رشوت، اختالس و كاله1367وي اضافه نموده كه در ايران در سال 
  : تصويب و در ماده اول آن آمده

داشتن ها يا موسسات موهوم يا به  ها يا كارخانه ها يا تجارتخانه هركس از راه حليه وتقلب مردم را به وجود شركت
آمدهاي غير واقع بترساند و  اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش

و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اسناد با حوالجات . يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند
بردار محسوب و عالوه بررد اصل مال به   از اين راه مال ديگري را ببرد كالهيا قبوض و امثال آنها تحصيل كرده، و

  . شود كه اخذ كرده است محكوم مي صاحبش به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي
ها و موسسات دولتي يا  در صورتي كه شخص مرتكب برخالف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان

ها يا ساير نهادها و به طور كلي قواي  ها و شاروالي هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ته به دولت يا شركتوابس
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ها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با  گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهاد سه
انتشار چاپي و خطي صورت گرفته باشد، يا استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي درمجامع ويا 

ها يا به طور كلي از قواي  هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان
 الي ده 2گانه و نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت عمومي باشد، عالوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس  سه

اين . شود كه اخذ كرده است محكوم مي  از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل ماليسال و انفصال ابد
رساند،  مطالب دركشور ما قابل دقت بوده به خصوص اطالعات جمعي كه فقط در مقابل پول اعالنات را به نشر مي

  .بدون آن كه اضرار بعدي را در جامعه متوجه باشند

  فريب كاري : قسمت ششم

كتر معلم به معناي–، مكر، حيله درفرهنگ فاسي كلمات فريب   : فرانسه دا
Seduction, Ruse, tromperie, dupe  

Etre - decu,e, dupe  و فريب خوردن را 

trompe. se laisser  duper, donner dans le panneau  
. prendre le change,   

tromper , seduire ,duper  فريب دادن را 

abuser. fourber, circonvenir donner le change 
 فريب ده و فريبنده را  trompeur , se. dupeur ,seاند   گفته

كلمه فريب طبق فرهنگ داكتر معين ابتدا فرهيب بوده به معناي مكر، حيله، غافل شدن و غافل كردن به خدعه، 
  . ي ذكرشده استو فريبكاري به معناي مكاري، غدار. طلسم، عشوه، فريبنده، دلفريب و مردم فريب

 جريده رسمي چنين 1355 سال 353 قانون جزاي افغانستان منتشره شماره 473 -469فريب و غبن طي مواد 
تصريح شده كه فريب عبارت از به كار بردن وسايل حيله آميز قولي يا فعلي است كه طرف مقابل عقد را به راضي 

به اين . شد شد رضايت او در عقد حاصل نمي ه كار برده نميكه اگر اين وسايل ب شدن انعقاد عقد كشانيده، به نحوي
 تفاوت قيمت حقيقي و قيمتي كه مال به فروش رسيده -باشد) مراحل شديد و قبيح(اساس اگر فريب غبن فاحش 
 يا فريب توسط شخص ثالث باشد فريب خورده فسخ آن را مطالبه نموده و اگر غبن -پانزده فيصد يا بيشتر باشد

ه . موال دولت، وقف و مال شخص محجور باشدفاحش در ا حتماً موجب فسخ عقد بوده، هرگاه از احتياج يا عدم تجرب
تواند عقد  يا ضعف ادراك يكي از عاقدين سو استفاده شده غبن فاحش را بار آورد، فريب خورده در خالل يكسال مي

  .نمايد دليس جانب مقابل را ثابت ميدر عقود امانت فريب سلبي به محض كتمان حقيقت غش و ت. را فسخ نمايد
كتر معين  Tromperie ,Fraude dans la venteخدعه و غبن در فرهنگ معلم   ذكر شده در فرهنگ دا

فروشنده خريدار را فريب دهد يا عكس آن (زيان آوردن بركسي در بيع شرا، فريفتن، زيان يافتن در خريد و فروش 
خسارات صريح و . اندك و فاحش تذكر رفته افسوس، دريغ، حيف و به غبن زيان، ضرر، ) و يا دالل آن را بفريبد

بسيار در خريد جنس به قيمتي كه هر شخص ماهر و مطلع از معامالت خسارت زياده از حد عادت را در آن تاييد 
  .كنند

ه معناي خدعه و نيرنگ دانسته و تذكر Injury lesionداكتر لنگرودي غبن  داده كه در  را ازنظر مدني درلغت ب
اصطالحات مدني به هم خوردگي تعادل ارزش عوضين است به ضرري كه طرف عقد بدون اين كه متضرر راضي به 

  . آن باشد
  : وي عناصر آن چنين برشمرده است

 عقد از عقود معينه باشد؛  .1

 عنه به طوري كه زياده بر ارزش اقتصادي مال او باشد؛ تعيين قسمت از سو منتقل .2

 ورد عقد نباشد كه  سبب به هم خوردن تعادل ارزش باشد؛ عيب در مال م .3

 تدليس درعقد به كار نرود؛  .4

 آورد؛ و اليه به ارزش اقتصادي مالي كه از عقد به دست  مي جهل منتقل .5
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 . جهل مركب باشد .6

  . در اين بحث زيان ديده را مغبون و طرف او را غابن نامند
زند، دسيسه در لغت مكر و حيله پنهاني و اجراي كاري از روي در نتيجه بايد گفت كه اگر براي كسي دسيسه بسا

و غش . حيله تذكر رفته است مگر فريب نيز مكر و حيله و آن عناويني كه در قبل تذكر رفت مثل تدليس، تقلب 
برداري  ، جعل و تزوير، حيله و افسون، نيرنگ زدن، كاله) جزاي كشور480بلند رفتن قيمت اجناس خالف ماده (

و تفاوت در آن است كه دسيسه خدعه پنهاني بوده، در فريب، . ازي و غيره  بوده شكل دسيسه را به خود داردحقه ب
دهد  يعني حقيقت را به شكلي جلوه مي. دهد فريب دهنده براي اجراي عمل خود مستقيماً عمل خالف را انجام مي

نمايد كه به خود  به ارتكاب عمل مجرمانه ميفريب خورده را وادار . كه كار خالف را متصور سازد كه حقيقت است
هاي اجتماعي  كه فريب دهنده كاري غير قانوني و ضد اجتماعي را به كار درست موافق بارويه در حالي. ضرر برساند

هاي شان نموده، مگر در  جلوه داده مثالً شركت گاز با مردم طي اوراق نشر شده قرارداد في كيلو گاز را رسانيده خانه
داند كه يك عمل حقوقي را  ها را بلند برده و امروز به دو چندان رسانيده و نمي ن عمل تجارتي خود هر روز نرخجريا

نمايد كه شايد از قانون و قانونيت كشور آگاهي داشته باشد و با وزارت  انجام داده و يك عقد تجارتي را اخالل مي
 قانون اساسي و 10نترول انحصاري خود درآورده و مفهوم ماده تجارت تعهدي را انجام داده باشد، مگر بازار را در ك

دانند؟ آيا ايشان  اندازه قانوني مي دانيم اين عمل را مسوولين دولت تا چه  اقتصاد بازار را مورد سوال قرار داده نمي
وسط مخالفين از حق دارند هر روز نرخ عقد شده را بلند برده، كرايه موتر، معاش دريور و قيمت يگان موتر را كه ت

گيرد پس بيمه چه مسووليت خواهد  بگيرد  اگر از مردم مي) مشتريان(رفته يا نرفته و غلط انعكاس يافته از مردم 
  داشت؟ 

ها به اين طرف عملي به نام جرم فريبكاري دركشور وجود داشته، طبق عمل مذكور فريبكاران كه با  بناء از مدت
نمايند، يك عمل نهايت زشت و سوزاننده بوده، به جانب مقابل خسارات  ار ميرنگ رنگ وسايل جانب مقابل را شك

ها دست فروشان اشياي فلزي را به نام طالي سفيد، طالي عربي و غيره  نمايد مثالً در عقب خانه سنگين وارد مي
ه قيمت نازل مي . نمايند را كناره ميفروشند پول و اجناس قيمتي را از دست آنها بيرون آورده، خود  براي مشتريان ب

و يا فريبكاران مردم دهاتي و اطرافي را اغوا نموده با اموال به دست آورده شده خود را كناره نموده، و فرياد جانب 
  . شوند اين اشخاص كمتر به چنگ قانون افتاده و يا در اشتباه افراد بيگناه گرفتار مي. رساند ها مي مقابل را به آسمان

ياد شده طبق قانون جزا، قانون اجراات جزايي و اجراات جزايي موقت در داخل يك پروسيجر رسيدگي بر قضاياي 
از صالحيت قوه قضاييه كشور دانسته شده، طبق قانون تشكيل و صالحيت محاكم قوه قضاييه افغانستان و تعديالت 

هاي شهر  ت عامه حوزههاي امني الزم كه در آن به عمل آمده صالحيت رسيدگي مختص قضايا از صالحيت ديوان
در اين محاكم در هر واليت به . باشد هاي كه صالحيت رسيدگي به ايشان داده شده مي كابل و در واليات ديوان

صورت ابتدايي و استينافي قضايا مورد رسيدگي قرار گرفته، طبق قانون جديد تشكيل و صالحيت محاكم قوه 
ها قضاياي اسيتنافي امنيت عامه كه ابتداً در  ، چه در گذشتهقضاييه شرايط سهل براي مردم ايجاد گرديده است

هاي محكمه عالي استيناف مركز مورد رسيدگي قرار  گرفت در يكي از ديوان هاي مرافعه صورت مي يكي از ديوان
. گرفتند ها در انتظار قرار مي آمدند، بايد مدت گرفت و متهمين به خاطر تعيين سرنوشت شان از واليتي كه مي مي

  . كه اكنون اين مشكل قانوني مرفوع شده است
بيني شده براي اين جرم در كشور طبق قانون حبس قصير خوانده شده است  در اخير بايد گفت كه مجازات پيش

كه با نظرداشت حاالت مشدده جرم، و سنگيني آن اين جزا نهايت كم و غير عادالنه است ايجاب تجديد نظر و 
نمايد تا در قانون جزا در فصل مذكور تعديالت وارد و غنامندي بيشتر به آن بخشيده  يتعديل و تشديد جزا را م

شود و محاكم كشور متوجه اين موضوع باشند كه قبل از رسيدگي دعواي جزايي  موضوع حق العبدي را يك طرفه 
العبد به  و مدعي حقنمايد از حبس رها  نمايند در غير آن با آن كه متهم مدت حبس قصير را در زندان سپري مي

  . دنبال آن سرگردان خواهد بود
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�	3� �� 7	�@	 �
B� .	�g !� �#¬� �� ��	B� � !8 �E� :���	� �	� �� hBO���� ^�@	2 �B� .�/� �� 0�
�@� ��� .
 �T� ��	�	BE+� � !8 �� �>	B6 �K �yG� �� X6 X��1��� ��� .�	3� �� ��	�@	 � �1K �T� ��	� X��1��� !8 ��

�1U�U� .�/�)�@( !� e	V� �� �� �� C#� �B� �@ X��1��� !8 #�@� ��	G � �A ) ]I� ( :C#� C	K�� C	K !�
U ��g :���= �1U�U� �9$ �G1
� �� �Q�Q �4EV9� �� !8 �@	B© � ���� C�� ��� �� �U	]= �@�� �
B� �� �� �U	~ h

 ���= �1U�U� ��  ]I� C�� 0�Q�@ ��B6 �� ,
B1A @	� ��
� �B� � X��1��� � !8 �E� �6 :C#� 0�Q�@ X��1���
�@	2 �B� �4
E' X6�� ��  ]I� ��B6 	
U :�� ½�4]� ��	� �A �2�' � �56 � ��� ^�@	2 �B� � �V��@� :�� �O�� ��� ^

�� �O�� ��� �U �U �I4� .�/� �� C���� _+GU 7��	 ����� � !8  ]I� �� �A�	3� ��.  
 �G��
� �56 �� C�� ,A	� ��� �I4� .�/� �� ��	� �$ @�I� �G��� %��� � !8 �� �� ����	� ��J' �� !� C	K C��

� ����א0  �� 	
U :�EA	� C@��V�	�� �@�� �� �yn !8 j�$ �J' �� �� :C#�@� C� �� �
B6� �A �G��
� %��� !8 Cd
� ��

C�� ��6 ���� ��
� �� � !� _+GU �� %��� � !� ��
�� �� ��� 7	+�� ,B1�.  
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7	B�� �)�@(7	B� hU ���{� 03א� �� �]V2 � 7	[
U@t� � !� ��	�g �� )�@ ( Z�V'� �G�@	 �G
K � !� £4EA �� X��1��� �
� �U �A7	B�� .�/� �� �� ���V)�@( !� �� !8 �U	]= �GA @�E$ �56 :C#� ��
� ,� Ci��V� C�� !8 ��	�6� �A C� !� 

 �>� !8 �E� :�1
�� �9+� C@�� C� ��� �U �U �I4� �� !8 �9$  ]I� �56 �� !8 0@	B©� C�� �� �U	~ hU ��g
9+� ��� ��� �� :��� C#�@� �A �I4� �A�
U �9+� �E=� �� ,
B1A @	� 0d
�� �A �T�� �� :�2�� :C�IU :�1� :�G��� �

 � 7	B�� .�/� :��� �A	� ��� 7	B�� .�/� �� �9+� ��� �� ��� ������ �A@� 03א� �� Z�V'� � �$ �A C��
C��� � �yG� �� �9+� �� ���{>	� ^�4V� @�� X��1��� . �� @	� C�� �>����� ��� �A 0	� C�B C�[6 .  

 ��	�	BE+� � !� �I� C���� 0��@ � :��  �	I� ��B6 ���� ����	)p( �' :���@	� �©�A �� @�I� X6�� � X6 �G� 
 !8 ����@� �� �A	8 !� �g	�� �� �� 0�� �G� �9$ ����@ �� ����� � �E' ^�@	2 �B� .�/� !8 �V� X6 ���V���@ ����

��� �1E' �� ��� h���A �� ������ �� C��
� !8 ,�� �� �56 :�� ,1
�� ¹��	�� W�m- ̂ �2 FG��A �VG� �� X��1��� � 
�#� . C�� �GVn�� �9$ �1E' �4EV9� ��	
U C�� ��
� C�� X1� �Ē +� ���� � !8 �V� X6 .	��� ���� !� ��	�g C��

 �U	]= 	
U  ��T� ��
� �U �� �� ��
� �EI
2 �+>	B6 �U 	
U �� ��
� �U �� �V� X1� %�� �� 0��@ � ��� C�� !8 C�
 �ES' �������� @�	= !� �U �EI
2 �� ��	� �	3V��.  

���� X�@����� X�@����� X�@����� X�@� : : : :L�� ��
� %��� C@�� ��'� �A C#
� �B6�� � 	
U ���� ��	B
� �� C#
� ���� � �E��� �>�L�� ��
� %��� C@�� ��'� �A C#
� �B6�� � 	
U ���� ��	B
� �� C#
� ���� � �E��� �>�L�� ��
� %��� C@�� ��'� �A C#
� �B6�� � 	
U ���� ��	B
� �� C#
� ���� � �E��� �>�L�� ��
� %��� C@�� ��'� �A C#
� �B6�� � 	
U ���� ��	B
� �� C#
� ���� � �E��� �>�....        
�� 0��@ � �� X��1��� ���@�I� 7��	 � !� �E��� C��)p( �U	]= �G
K !� ���@	n ���� �� �'� C�� �' :�� �G� 

BE+� �� 0�� @�3T� %����©�A �� 0	�� � ���� ������ �A@� �@	S� ��V2 � �U ��	�	 :�T�	� .�/� !� �G��� ��)�@( � !8 
C� C#� ��� 0�@ ��	&� �� �A@�T� !� ��@	8 ��	
� �� ����@� L�V2 !� !� �O
� �G�� �� �� �� ���
K�- @�I� L�V2 .

 !� �G+� ,S' �� ,JG� hU �B�� %	�����C#� ��W ����	�� �56 �� �]4=  ����@ �9$ �T�	� .�/� �� !8 C� 
�� C��.  

�� �G©�$ ¹
� �� �V4� � M	J� hU ���J� !� �1� �� . �� C���� hU hB�����J� !� %	� �� ��	� hU f�� !� ��IU ��
 �� ����@ �� ����� � �	GV�� �� X��1��� � C�� :C�G� 7	+
� hU M�	� !� hB� �� �� p	��� hU �B� hU ���J� !� �I�

,S'����@� ��V2 �	3V��  . �� �3�2 � C� C#� g@	U !������� �� h
G�A ����� � �A��	3V�� �� �A	��&� ��	
V4� ��� ;�<� �
Cd��G©�$ ����
� �VyG��@ �� �&� Z�V'� � �� ������.  

���� %@�E$ :�� ��
� %��� C@�� ��	B
� �A C#
� ��@�E$ � 	
U ,
� �9$ �'� �� C#
� �B6�� � �E��� �>�C.  
#� ��
� ���� 7�BA ����� !� �I� C�� .0�� C� ���¬GK @�> �BE� !����@	n ����� �� . �A ���Vu�� X��1��� �

��� �A	�g ���E�	� .��� h���A ����	�� � . �VyG��@ ¹��	�� ������ �� C@D �4EV9� ��� �� ����@ �� ,�� � ����	�� �

� 0�
B� �9$ �¬E
U �� ��	�g C�� X6 ���
�Cd . ���V���@ ����� ��  
�� %�� !8 ��� �� �yn � �©�A �� 0	�� �

��� �@	�� �A@� �©�A C��D �� C� C��:  
C�� ��	�� �yn � !8 �G�@	� �56 0�� j�6 �G�� �	+G�� ��	�� h
� 0	���� �1E6 C� C�� ����@ . hU� �J6t 	��

�VT� �
6 ¹��� �56 � !8 C#� ,�� �9$ h
�� . �>� ���� ��	J�� ����� �	+G�� �V�	� !8 C� C�� ����@  
�� ¹���
�� ��	BO
� ��	�� �yn � �G�� .C� ������ ¹��� �>� ���� ��	�G= %	�� �� ��	J�� .�� 0��@ ��)p( 0#A º�@� C��	U 

C� C��.  
1� �
' �@D� h<J2 X1u	+� ��� X�@��� � X1u�9U X1u	
G>� � X�@��� X1u���� 7	� �t�� !8 C� C�� ����@ h� X

 �56 � �� C� C#� ����@ q9� ��	� �� C�� \�	= �1K C� �EEU �� s��> �� C#� ����@ C{��A 0� �>� 	6�3l
�� C�� ,EU s��> .	���@ . �
�	A � �A	��&� �ES' � !� ��	� �4EV9� �� 7��	 ����� � ¹��	�� �G
K �©�A C�B6 �� ��

� h���A �� XE� � ����� � !8 C� C�� ��� @�&G� ��C� @	� ��	�� �� .� ��  �� �56 � ��.  
��� �@	�� �A@� 0�W C��D �� !8 �V� X6 C�	
A#¬�	K C@�� �$ !� �I� C��:  

�- �� @�I� � ¹��� �@	S� b	JGV�� � ��	1�� ����	 �3�2 � !8 �G�� C�� �56 :���T1BT� !� ��=	G�  �� �3�2 � 
� �� �G
��� � �9$ M	
 �� :�� �� �� �� 0�J 0�W @� �@	S� 7��	 � M	
 	�� C� @	� �¬G$ 0�� �A@�� �Y- !� �����
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 �E16 �� �56 	
U �@�� �G
K �� �� ;�<� �©�A �� @�I� �3�2 ��� � FG��A 	BE� � X6 �	B�� ��� �� �� C� @�I� ����
0���@� .	��&�  �	9�.  

�-�� ��� �A !� ��	�g C�� X6  
�	A ��2 0�=� �  . �56 �<��� �� XE� C�� ���� �� !8 Cd
� �O� �� C@D ·A
�����A !� .	��8 %�� �� �� 0�W %�� �� o��9V�� �G
��� �� ��	1�� � �9$ �E�D� .  

�- X
+�A ��	�@�- �V- �4EV9� �� C���@ ����� !8 %	1�� �56 �©�A �� 0	�� � :0���G©�$ �@ �A	��<=� �3�2 � 
C� 0�W C��D �� .	��<=� �56 :0�� : :s��� :��2���1� �� :%��� :;¾J� :s]V+� :�G� . �A X1� �6 �@	� �

�� �[
V� �A��	3V�� � ��	3�2 � 0��@� s�� �A	��<=� �> � ����.  
�- �K@� h� �A C��	U .�	
 C�G�� �� �BE� �� C�56 � 7	�	BE+� C#� � !8 0�� �G©�$�@ �U��� �G
K !� ��	�g C�� 

��� ����	� !� �©�A C��D �� !8 C� ,�	:  
 �� :�� �G©�$�@ !� �2�� �� �U	~ hU 7	B�� �4
G��U�.  
e :�� �G©�$�@ !� �G��� �� ��	� %	��.  
o :#� 7��@ C����� �� @	� �BE� ,S' !� �I� �� ^��� �� ��2	� %	��.  
� :�� %	�� s6{� C�� ���� � X6 ,JG� hU �B�� %	��.  
�6 :7	�	�� �
TA ,6� � : hU ��g %	�� @�3T� �� ����g � !8s�	� �U� hU �E� hU h
+� hU �E� . @�3T� �� �
�	�� �

C� C�� �A	� ��©	� �� �4
G��U� %	�� !8 C� ^�	= �4�� ���J� �U� %	��.  
� :C#� ��� C@	1B6 ��� ����S' � ���J6{� � C�56 � �<���� ��	�g � !8 X6 ���J6{� �� 7	�	�� �EEA �9$ FG� �� .

� hU hB�����J� ��@�3T� !� ��W C�� �' :C� ���� �� ��	�	�� � ���J6{� �@�� � !8 C� C�6	l ���� �� ���g�� �B]
C�� �T� C�� �� ���J6{�.  

C� C�� b	JGV�� �9$ �G� �� X��1��� �� !� 	�@ �� �<���� �� w
]� � .	��&� �� 	3�2 �>� � . �E�� �©�A �� 0	�� �
9$ �����©	� �� !�  ��� %	�� !8 s6{� �4
G��U� %	�� � �� �V��1� �� �V��� ���� ����A �� ���� 	/ � �� C� �

C�� 	
V'��� �&� � �A �J6�{� �@�� �J+� ��� �� �yn � �� C� ���
� !� %	� �� .	�g !� w���� . %i� hU� 0�W C�B6 ��
��� .	��&� C#¬�	K ,S' C� C#� ��	1�� � o��9V�� ��� �<���� �� !�	�g � !� !� ������ �V��� �� !8 C�6	l.   

 � X32 �� X��1��� � !8 �� �� !� �E� Ld
� 0�
� !� ��2 ����� �� .	��&�  EV9� %�� !8 ��� �� ����� � �yn �
 �A	��&� ��4EV9� �� h��3V[� ��� ���
� !� �&� ��א0 �� �� .	��&�  EV9� ����� �U	]= �� �
~	A w
]� �� ,�� �� �������

C� C�� ,�	 .V� X6 ���א0 '� ��� �G
KC� C�� C�G©�$ C����� �9$ ������ �� ¹��� � !8 �.  
�T�	� �U �U .�/� � !� ·G� �� ,B� �)�@( C� C�� ¹�	U C� X6 ���4��  EV9� ��� ����� �U	]= � �� 0�@ 

C#� @	
V'� ���4�� �	/V� ��� �� 0�@ �yn � �	3�2 !� ��G�� �� !8 . !8 C�  ��� ¹��� �56 ,
�� �n C�J' C�B6 �
�1U�U�)@�(C� C#� ����@ !� ��	�g �� ·G� � ,B� �  .�E>�@ !� ¹��� : e	
�	� �G�� ¡���� X6��� ��� � %� \E4� h�

�� MD �� �yn � !� �� �T� !8 %� �56 �T� �U.  
 �� @�' ����	U X�	]�� � �EB�� �� C� C#� !� ���1� �� C� C#� ��t ?�@	A �G��
� ���� !8 !� �I� C��

 !� !� �I� �� !8���C� C#� ��D �A ���1� �9$ @�@� ,S' �� 0	� L�[6  . �� hB� � C�@� �1E� �©�A C�B6 ��
 �@�� �@�	'�� �� �� C� C#� ���1� ��	� ����� C�� .	2� .  

 !� �U	]I�� i
BA �2 �U	=D� �� ����+� �[� hU� %	������ �3�2 XE� � ����� � !� C�56 �� �� C#� ����	� �G��
� 
� �A	
U�� ��C� C#� ��t !� @	< � . ��	K �� !� ¹��	�� �� C�� �B3V� C�� �E���>@� �� �G��
� !� ����@ �� ¹��� �

C� C#� ��� C�� .���� �J6t 	�� : C�� j�$ !��� !� �yn �� 	� �G�� 	6���A h�D � �B3A� h� �	+� �2 �BE� 	��
�� � ¹��� �56 � �� �E�� º�@� �� C� C�� �B3V� � �56 !8 ���
�C�� ,G� C�  . ����B6 X6 �9$ �[� hU� %	�� ��

C� C�� ,�� 0�.  
���� XyG� :C�� ��
� %��� C@�� ����� �A �2�' ��	J� � 	
U ���
� �9$ C#
� ��@�E$ ��.  
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0�� ���� ����]U ���� �� C�l	G� FG� �A ��	�	�� �� �J6�{� :��� ��
� �
��@ �
E�A � !� ��	�g C�� . �� ���@ �
4+E2 ��@	2��	� ��� 0�@ ,S' !� ���� ����A �� ��l	G� C�� �<G� ��	��� �� ��	Uv �A	��&� � . �� X�	� �6 !� �I� C��

���� ��	4V�� �9$ �E�D� �E�� �� �E�� �� @�&G� �� �
�	A � �&� ,S' � %	��.  

���� %dS����� %dS����� %dS����� %dS� : : : : MD �� ���6 � ����� �� ���5U � MD �� ���6 � ����� �� ���5U � MD �� ���6 � ����� �� ���5U � MD �� ���6 � ����� �� ���5U ���������C@�� ��	B
� �A C#
� C@�� ��	B
� �A C#
� C@�� ��	B
� �A C#
� C@�� ��	B
� �A C#
� ....        
3V�� !� ��	�g C�� C��W !� �©W �BE� �� :��� �< �<U�@ FG��A ��	B�	� � ���V1EB� ����� � :��  
�� �
3U C�	

0�� ��	� MD �� ��	�@	VA � .	4
�	A �
B� .	�g C�� �VyG��@ Ci��V�.  
  

���� %������ %������ %������ %�� : : : :C� �E>�@ �V9��� !� ,���A �� �3�2 � !8 C@�� �K@� h� �A �9$ ��	B
� �� C#
� �B+�@	��C� �E>�@ �V9��� !� ,���A �� �3�2 � !8 C@�� �K@� h� �A �9$ ��	B
� �� C#
� �B+�@	��C� �E>�@ �V9��� !� ,���A �� �3�2 � !8 C@�� �K@� h� �A �9$ ��	B
� �� C#
� �B+�@	��C� �E>�@ �V9��� !� ,���A �� �3�2 � !8 C@�� �K@� h� �A �9$ ��	B
� �� C#
� �B+�@	��....        
!� �I� C�� �G
K�� �A �A	��&� �G
K ��� .� �� �E�D� � !8 7@	�� ��2 �� �� C�� �9� �A C@�� �	3V�� � 	
U ,K �� 

Ld
� �9$ @� ��	4V�� !� �A	+��� �BE� ����� �� �� C� ������ o��@ Cd
� 0��@� \
��A.  
D �� ���V�� � �� C�� �1
���V1�� ���U	V�  EV9� ����� ����� � !� �I� "G�� � �� .�©�6 �� C#� � X�	� �6 C@

!� �EV��� .	��&� ��	BE� �4EV9� � !�.  
Ld
� 0�@	� @�	I� ����D �@	S� %	&� ���� %��� � !� �E��� ����� C�B6 ��.  

C#���C#���C#���C#��� : : : : @�	I� �	4A� @�	I� �	4A� @�	I� �	4A� @�	I� �	4A�        
�-�� � !8 X��1��� )o(�B]� .�/� �� �� C� e	V� )p(C� C�� 0g	� .  
�-�� 0��@ � )p( :L����A !8 �G� Cd
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  2اصطالحات حقوقي
  

                                                                                                      قسمت سوم

  محمد عثمان ژ

  حق مسيل .155

  .عبارت از حق جريان آب و مسيلي است كه از داخل خانه به خارج رود

 حكم .156

ـين مـي   است كه از جانب خصمين براي رسيدگي و فيصله موضوع نسبتيكسي ) به فتح اول و دوم ( . گـردد  شان تعي
 .به ضم ميم و فتح حا و تشديد و فتح كاف نيز گويند) محكم(به اين شخص 

  حكم .157

ي     ) بضم اول و سكون ثاني  ( صله و قطـع ـم كنـد و بـه دو    عبارت است از اين كــه محكمه خـصومت و جــدال را فـي
  :شود طريق صادر مي

زام يا قضا استحقاق، و دوم قضا بالترك و منع-ول ا   رك قضا الزام و ،رك قضا بالترك.  قضا اـل

  حلف .158

  ر ك يمين. مرادف اصطالحات سوگند، قسم و يمين است

  حمل .159

شود و آغاز وجود آن از تاريخ انعقاد نطفه و انتهاي وجود آن  شود كه در رحم زن پيدا مي به موجودي گفته مي
  . والدت است

  هحوال .160

  .عبارت از انتقال دين از يك ذمه به ذمه ديگر است

  حواله مطلقه .161

  .عليه وجود دارد، مقيد نشده باشد حواله مطلقه آن است كه به اعطاي مال محيل كه در نزد محال

  حواله موقوفه .162

  .له باشد اي است كه بين محيل و محال عليه انعقاد يابد و موقوف به قبول محال حواله
وي آن . باشد به خود بگير گري گويد حواله ديني را كه به ذمه من از فالن شخص ميمثالً شخصي به دي

 . گـردد له آن را بپذيرد نافذ مي گردد و در صورتي كه محال راپذيرفت، حواله موقوفه منعقد مي

  حواله مقيده .163

  .است، حواله دهدعليه دارد و يا در يد او  له را به اخذ مال خود كه به ذمه محال آن است كه محيل، محال

 حيض .164

يكي از عاليم بلوغ شرعي و عبارت است از خوني كه از رحم زن در چند روز هر ماه جاري شود و سيالن آن را 
  . هم حيض نامند

  خارج .165

  .بها، عاري باشد كسي است كه از وضع يد و تصرف در مال مدعي

  خراج .166
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گرديد، كه دولت اسالمي از  يات اراضي اطالق ميدر حقوق اداري سابق به معناي باج و ماليات است و به مال) الف
  .گرفت مسلمين يا اجانب تحت مقررات معين مي

  .نمايات و منافع مال معين) ب
گفته شده است كه معناي آن اين است نمايات و منافع يك مال از آن ) الخراج بالضمان(در همين معناي حديث 

  .دشو كسي است كه تلف آن مال از دارايي او محسوب مي
به طور مثال شخصي حيواني را خريداري كرد و قابض گرديد، و بعد از مدتي معلوم شد كه اين حيوان داراي 

اي كه تا زمان رد از جانب مشتري به عمل آمده  لذا مبيعه را به بايع مسترد نمود، در اين صورت استفاده. عيب است
، از مال او بود، از اين رو استفاده هم برايش مجاز بوده شد باشد زيرا اگر حيوان در نزد وي تلف مي است، مجاني مي

  . است

  خليط .167

  .اي از آب و يا راه شريك باشد كسي كه در حقوق ملك مانند حصه

  خيار .168

  .عبارت است از مخير بودن يكي از متعاقدين
اند عقد  ردهتوانند طبق شرطي كه حين انعقاد به عمل آو خيار صالحيتي است كه بعد از عقد بيع، طرفين عقد مي

 .بيع را در خالل مدت معلوم و معين به اساس تحقق شرط، فسخ نمايند

 خيار تعيين .169

هاي از اموال قيمي را جدا جدا بيان كند و مشتري هريك را كه بخواهد به ثمني  هرگاه بايع ثمن دو چيز يا چيز
 .شود بوده و به آن خيار تعيين گفته ميكه بيان شده بگيرد و بايع نيز هر كدام راكه بخواهد اعطا نمايد، بيع صحيح 

  خيار رويت .170

شخصي كه چيزي را بدون ديدن خريداري نمود، وي مخير به اين است كه مبيعه را ببيند وبيع را بپذيرد يا فسخ 
  .نمايد، اين خيار را خيار رويت گويند

  خيار شرط .171

 هر دو و يا شخص ثالث اختيار در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معيني براي بايع يا مشتري يا
  .فسخ معامله باشد

  .اين خيار را خيار شرط گويند

  خيارعيب .172

آنچه به بيع مطلق فروخته شد، هر گاه به مبيعه عيب قديم ظاهرگرديد، در اين صورت مشتري مخير به اين است 
دارد و تفاوت نقصاني را كه به  گه تواند كه مبيعه را ن كه مبيعه را ردكند و يا آن را به ثمن مسما قبول نمايد و نمي

 .سبب عيب در آن وارد شده است به دست آرد اين خيار را خيار عيب گويند

  خيار وصف .173

باشد، در اين  هرگاه مالي به وصف مرغوب فروخته شد و سپس ظاهر گرديد كه مبيعه از اين وصف عاري مي
  .استصورت مشتري در فسخ بيع و يا اخذ آن به جميع ثمن مسما مخير 

  .اين خيار را خيار وصف گويند
  .مثالً اگر شخصي گاو شيري را فروخت و بعداً ظاهر شدكه غير شيري است، در اين صو رت مشتري مخير است

  خيار نقد .174

مابين بايع و مشتري به اين خيار بيع صورت گيرد كه هرگاه مشتري در فالن وقت ثمن را ادا نكند بيع در  اگر في
  . صورت بيع صحيح است و آن را خيار نقد گويندميان نباشد، در اين
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  درخت .175

  .درخت عبارت از نباتي است كه در زمين مدت يك سال يا بيشتر از آن ثابت و باقي بماند

  درهم .176

  .، واحد مسكوك نقره را گويند)ها و كسر آن بالكسر و فتح(
 مثقال بوده و 6 درهم 10 گاهي وزن درهم و قيمت آن بر حسب اعصار و امصار ازهم متفاوت بوده است، چنان كه     

وزن بوده، ) دانق( دانگ 6درهم معمول داراي .  مثقال قرار داشت7در زمان عبدالملك مروان هر در هم برابر با وزن         
ي         شكيل ـم  درهـم شـرعي   10دهـد و   هر دانگ دو قيراط و هر قيراط برابر با دو طسوج و هر طسوج دو جو ميانه را ـت

 . م شرعي را درهم بغلي نيز گويندو دره.  مثقال است2معادل 

 دعوا .177

آن است كه شخصي حق و يا تعهدي را كه برذمه ديگري دارد، طبق احكام شريعت و قانون، در حضور قاضي 
  .مطالبه نمايد
  .گويند) مدعي عليه(را ) طلب كرده شده(منه  و مطلوب) مدعي(را ) طلب كننده(طالب 

  دفع.178

  .گردد  مدعي دفع مي،گيرد و به وسيله آن دعوا  ميعليه صورت ي است كه از طرف مدعيادعو
عليه گويد اين پول را من  خواهد، و مدعي به طور مثال اگر شخصي بر ديگري ادعا نمود كه از او اين قدر قرض مي

لكه گويد اين مبلغ قرض نيست، ب ام، يا تو از آن ابرا دادي، يا ما و تو با هم از اين پول اصالح كرديم، يا مي پرداخته
قيمت فالن مال است كه به تو فروخته بودم، يا گفتم به تو آن را يا به فالني حواله دادم تا طلب مرا از او بگيري و 

  .گردد تو اين پول را كه به من دادي همان پولي است كه حواله گرفتي، دعوايش دفع مي

  دالل .179

  .دكسي كه با دريافت حق معين رابطه بين بايع و مشتري را تامين نماي
خواهد  به عبارت ديگر دالل كسي است كـه در مقابل اجرت، واسطه انـجام معامالتي شده يا براي كسي كه مي

عامالتي را انجام نمايد طـرف معامله پي   .باشد كالت در داللــي قابل اجرا ميعلي القاعده مقررات و. كند دا ميـم

  ديت .180

عليه  يل مطابق احكام شريعت اسالم از مجرم به نفع مجنيمجازات نقدي يا جبراني است كه در هر يك از موارد ذ
  مقام شرعي او گرفته شود يا قايم

  .هرگاه قصاص بنابر داليل شرعي ساقط گردد، موجب آن ديت است
  .مقام قانوني او، و مجرم كه به جاي قصاص ديت داده شود عليه يا قايم در صورت تراضي مجني

 جرم مقدور نباشد چنان كه اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص در صورتي كه رعايت شباهت مجازات با
 .و اين جرم را منقله گويند. مقدور نيست

  .در موردي كه شريعت اسالم حكم به ديت نمايد مانند قتل فرزند به دست پدر
مختار است محكوم عليه . باشد  مثقاله مي7 درهم 10000 دينار يك مثقاله 1000ديت كامل نفس صد شتر، يا 

 . نه فوق ادا نمايدرات شريعت به يكي از انواع سه گاتا ديت را طبق مقر

 دين .181

  .در لغت به معناي وام، وام خواستن و وام گرفتن است
شود و مفهوم  باشد در مفهوم نخست به معناي قرض به كار برده مي در اصطالح فقه و حقوق، داراي دو مفهوم مي     

  .د كه در ذمه مديون ثابت باشدنماي ديگر تعهدي را احتوا مي
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به بيان ديگر دين عبارت از حق يا تعهدي است كه برذمه شخص ثابت باشد، طور مثال يك اندازه درهم به ذمه 
مبلغ كه حاضر نباشد يا يك اندازه درهم معين و يك جوال گندم حاضر بوده  شخصي ثابت بوده يا قسمتي از آن 

  . شود بيل ديون دانسته مياين همه از ق. ولي افراز نشده باشد

  دينار .182

 مذروع ذرعي و. شود  نخودي نيز ياد مي18دينار به نام اشرفي . واحد مسكوك طال است كه يك مثقال وزن دارد
  .معلوم شود) ذرع و متر، گز، خشت و امثال آن(اش به قياس  آن است كه اندازه

  ذواليد .183

 دست دارد، و تصرف مالكانه خود را برآن اثبات را در حال به) عين(كسي است كه يك مال مشخص ) متصرف(
  .كند مي

  راس المال .184

  .عبارت از سرمايه است

  راه خاص .185

  .بسته باشد اي است كه پيش راه خاص كوچه
مراد به پيش بسته بودن كوچه اين است كه مربوط اين همان كوچه مانع عبور و مرور مردم بيگانه در آن شده 

  .توانند مي
سته مسجدي قرار داشته باشد، آن كوچه در حكم كوچه باز است، مشروط بر اين كه ب هرگاه در كوچه پيش

  .مسجد قديم بوده و جديد االعمار نباشد
  رك به طريق خاص. شود راه خاص به نام طريق خاص نيز ياد مي

 راهن .186

  .راهن كسي است كه رهن را داده است

 رب المال.187

  .در عقد مضاربت صاحب سرمايه را گويند

  ربح .188

  . با به معناي بهره، فايده و جمع آن ارباح است ت به كسر را و سكوندر لغ
  .گيرد در حقوق مدني موضوع ربح در بحث تقسيم ميان شركا و در عقد مضاربت مورد بحث قرار مي

  .شود در اصطالح به هرچيزي كه افزون برسرمايه و يا به موجب زحمت و تالش به دست آيد، ربح گفته مي
  . مجله االحكام ربح عبارت از عايد كسب است1058مطابق حكم ماده 

  رجوع .189

  .مصدر و به معناي بازگشت، عودت و بازگشت است) رجع(در لغت از ريشه 
  .در اصطالح بازگشت به حالت پيشين و يا نقض تصرف نخست را رجوع گويند

صاص دارد، حـال آن كـه رجـوع عبـارت از          بازگـشت بـه   رجوع اعم از رجعت است و رجعت به طـالق رجعـي اخـت
  .وضعيت پيش از وقوع يك عمل حقوقي است

  رجوع به طور مشخص به دو معنا به كار رفته است
بازگشت به وضع پيشين مانند رجوع از ايجاب، رجوع از قبول، رجوع از صدقه، رجـوع از ابـرا، رجـوع از اقـرار          ) الف

  .رجوع از شهادت و امثال آن

ACKU



١١٦ 
 

                                                                                                                                                      

ي معناي ديگر رجوع به مفهوم مراجعه اس      ) ب ماننـد حـق رجـوع    . گـردد  ت كه از آن، رجوع به شخص هم تعبير ـم
ه        . كفيل به اصيل براي دريافت وجهي كه به حساب او پرداخته اسـت       ايع در صـورتي كـه مبيـع ه ـب شتري ـب رجـوع ـم

  .مستحق للغير گردد و امثال آن

  رسالت .190

  .باشدرسالت رساندن كالم يكي به ديگري است بدون اين كه تصرف رساننده در آن دخيل 
شود  و براي شخصي كه كالم به او رسانيده مي) مرسل(و براي صاحب كالم ) رسول(رساننده كالم  براي

  .شود گفته مي) اليه مرسل(

  رسول .191

  .گردد كه پيام يكي را به ديگري بدون تصرف انتقال دهد به كسي اطالق مي

  رشيد .192

 .كند ر پرهيز ميكسي است كه به پاسداري مال خود پابند بوده و از اسراف و تبذي

  رطل .193

  باشد عبارت از اوزان قديم است و داراي انواع ذيل مي) به فتح اول وكسر آن(
  . درهم است40و يا ) به ضم اول وتشديد يا( او قيه 12رطل بغدادي كه معادل ) الف
  . درهم است132رطل عراقي كه وزن آن ) ب
  . درهم است195و نيم برابر رطل عراقي يعني  رطل مدني كه وزن آن يك) ج
  .رطل مكي كه وزن آن دو برابر رطل بغدادي يعني دوصد درهم است) د

  رهن .194

عبارت از حبس مال و توقيف آن است در مقابل حقي كه استيفا آن از مال مورد بحث ممكن باشد و به آن 
  .شود مرهون نيز گفته مي

  رهن مستعار .195

  .  اجازه مالك رهن نمايدآن است كه شخصي مال ديگري را به عاريت گيرد و آن را به

  زوايد مغصوب .196

هاي عسل را غصب كرد  مثالً اگر غاصب، زنبور. آيد و ملك صاحب آن است عبارت از حاصل مغصوب به شمار مي
  .شود عسلي را كه در نزد وي حاصل دهد نيز به نام زوايد مغصوب ياد مي

 باغ مغصوب از جمله زوايد مغصوب است همچنان اگر شخصي حيواني يا باغي را غصب كرد چوچه حيوان يا ميوه
  .شود و ملكيت صاحب آن شناخته مي

  زيادت .197

مثالً ضم نمودن از . باشد عبارت از ضم كردن چيزي از مال مشتري و عالوه نمودن آن به مبيعه بوده مانع رد مي
 زمين از و غرس اشجار در) آميزي رنگ(طريق دوختن جامه توسط خياطي و رنگ نمودن آن به وسيله صباغت 

  .جانب مشتري مانع رد است

  سبيكه .198

  . اي از طال و امثال آن كه ذوب شده و به قالب ريخته شده باشد سبيكه قطعه

  سفيه .199

كسي است كه مالش را بيجا صرف كند، در مصارف زياده روي نمايد و اموال خويش را ضايع سازد و با اسراف 
  .سبب اتالف اموال خود گردد
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پروايي به تجارت بلد نيست نيز ازجمله  ورزد و از نافهمي و بي فت خويش غفلت ميكسي كه هم در داد و گر
  .رود ها به حساب مي سف

  سلم .200

  .در لغت به معناي پيش پرداخت بها، گردن نهادن، اطاعت كردن و درخت مغيالن است
ال معجـل   گردد، عبارت از بيعي است كه در آن مبادله مال در اصطالح كه از آن به سلف نيز تعبير مي          موجل به ـم

  .صورت گرفته باشد يعني بيع ثمن آجل به ثمن عاجل
ي        مانـد   به عبارت ديگر بيعي است كه در آن ثمن پيش از مثمن پرداخت شده و ثمن تا مدت معين در ذمه باقي ـم

  . افتد و براي مدت معين به تاخير مي
در ) مـدت دار (ن موصـوف بـه ذمـه موجـل     اندكه سلم عبارت از عقدي است كه در آ همچنان در تعريف سلم گفته    

 .شود قبال ثمن قبض شده در مجلس عقد فروخته مي

  سوگند .201

  رك يمين. مرادف اصطالحات حلف، قسم و يمين است

  سوم شراء .202

سوم شراء در لغت به معناي عرضه مال و ذكر ثمن از طرف بايع و در خواست و تقاضاي فروش از طرف مشتري 
  .را گويند

گيرد كه آن را مطالبه كند و بسنجد و بعداً وارد   كه مشتري مالي را از بايع باتسميه ثمن ميدر اصطالح آن است
  . مذاكره براي خريد آن شود اين نوع وضع يد را بر مال غير، اخذ به سوم يا سوم شراء گويند

  سوم نظر .203

خواه ثمن آن . ان دهدآن است كه مشتري مال مبيعه را به تقاضاي خريد طوري قبض كندكه آن را به ديگري نش
  .اين مال در دست مشتري حكم امانت را دارد. بيان شده باشد يانه

 شاهد .204

يعني در حضور محكمه و طرفين دعوا بگويد به اثبات حق . كسي است كه از يك موضوع به لفظ شهادت خبردهد
  .دهم فالن كس بر ذمه فالن شخص شهادت مي

  شاهد زور .205

  . شاهدي است كه در اداي شهادت، دروغ گفته باشداست و عبارت از) شاهدكذب(مرادف 

   شرب .206

  .عبارت از نوبت انتفاع آب است براي نوشانيدن حيوان و آبياري كشت و زراعت

  شرط كفالت .207

كه در ايام صباوت  بناء كفالت مجنون و معتوه و صبي صحيح نيست و طفلي. آن است كه كفيل عاقل و بالغ باشد
  .گردد به آن اقرار نمايد مواخذه نميكفالت نمايد ولو هنگام بلوغ 

  شركت .208

در لغت اختصاص بيش از يك نفر به چيزي است كه در آن حايز امتياز باشند در عرف و اصطالح به معناي عقد 
و به همين مفهوم شركت عبارت از عقدي است كه به . شود شركت كه سبب همين اختصاص است استعمال مي

نمايند، تا در به كار انداختن يك فعاليت مالي به پرداخت مقدار مال يا  هد ميموجب آن دو يا زياده از اشخاص تع
اي كه بين آنها صورت گرفته، توزيع شود،  انجام عمل يا اعتبار طوري سهيم شوندكه مفاد و خساره به اساس موافقه

  رك شركت ملك و شركت عقد. گردد شركت در مجموع به شركت ملك و شركت عقد تقسيم مي
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  اباحتشركت  .209

عبارت از شركت عموم مردم در صالحيت تملك به اشياي مباحه است كـه هر شخص در اخذ و تصاحب آن كه 
  .ملكيت فرد نيست صالحيت تصرف و حق استفاده و تملك را دارد مانند استفاده از آب

 شركت ابدان .210

  .عبارت از شركت صنايع است

  شركت اختياري .211

ل گردد مانند شركتي كه به سبب شراء وهبه، وصيت و خلط اموال آن است كه از اشتراك به فعل شركا حاص
 .حاصل شود

مين در حفظ اموال وديعت از قبيل شركت اختياري است   .به طور مثال اشتراك اشخاص ا

  شركت اموال  .212

وقتي شركا شركتي را به سرمايه معلوم و از هر شريك به مقدار معين طوري تاسيس نمايندكه همه به طور دسته 
آيد ميان   عمل كنند يا هريك به طور عليحده وارد عمل گردد و يا مطلق باشد و آنچه از ربح به دست ميجمعي

ــها تقسيم شود، ايــن نوع شركت را شركت اموال گويند   .آنـ

  شركت باطله .213

 هرگاه در ميان شركا چنين مقاوله به عمل آيد كه سهم يكي از آنها مقدار معين پول به طور بالمقطع تعيين
ميان مي   .آيد عبارت از شركت باطله است گردد، در اين صورت شركتي كه به 

  شركت تقبل .214

  .عبارت ازشركت صنايع است

  شركت حمال .215

  .يابد نوعي از شركت اعمال است كه مبني بر تقبل و عمل مشترك شركا انعقاد مي

  شركت دين  .216

اك دو نفر به مقدار پولي كه در ذمه مانند اشتر. دهد اشتراك در مقدار مبلغ دين، شركت دين را تشكيل مي
  .مديون قراردارد

  شركت صحيحه .217

  . آن است كه اوصاف و شرايط مقرره آن مطابق شريعت و قانون باشد
  

  شركت صنايع .218

گردد، عبارت از آن است كه دوخياط يا دو صباغ يا  شركت صنايع كه در اصطالح ديگر به نام شركت تقبل ياد مي
شوند كه عمل و مزد ميان شان مشترك باشد، شركت صنايع را شركت تقبل و شركت چنين شريك  امثال آن باهم
  .ابدان نيز گويند

  شركت عقد  .219

  . گردد كه به سبب ايجاب و قبول بين شركا حاصل مي شركتي است
  .كه سرمايه و ربح ميان آنها مشترك باشد به عباره ديگر عبارت از عقد شركت ميان دو يا زياده از آن است طوري

 شركت عمل .220
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هرگاه شركا شركتي را تاسيس كردند و عمل خود را سرمايه قرار دادند و انجام عمل را به ذمه خويش تعهد 
ه ميان مي نمودند و اجرت حاصله يعني مزد آيد عبارت از شركت  ميان آنها تقسيم شود در اين صورت شركتي كه ب

  . عمل است

  شركت عنان  .221

ميان ميهرگاه در عقد شركت شرطي از شروط م آيد به  ساوات كامله مختل گردد، در اين صورت شركتي كه به 
به عباره ديگر شركت عنان آن است كه شركا درآن طوري موا فقه نمايند كه در . شود نام شركت عنان ياد مي

  .تصرف يا سرمايه، مفاد يا خساره باهم متفاوت باشند

  شركت عين .222

ـبا مانند اشتراك مشاعي دو نفر در يك . رت از شركت عين استاشـتراك در مال معين، مشـخص و مـوجود ع
  .راس گوسفند و يا يك گله از گوسفندان

  شركت غير صحيحه .223

  .آن است كه راس المال از يك جانب عين باشد و از جانب ديگر ديني باشدكه بر ذمت ديگران قرار دارد

  شركت فاسده .224

 سرمايه بوده مانند منافع حاصالت، متناسب به در تشكيل شركت و صحت عقد، قاعده اين است كه ربح تابع
  .شود سرمايه شركا قابـل تقسيم مي

  شركت مفاوضه .225

  .شركت مفاوضه آن است كه شركا در تصرف، سرمايه، مفاد و خساره باهم مساوي باشند

  شركت ملك .226

اصل شود شركت ملك آن است كه مالي بين دو نفر يا زياده از آن مشترك باشد و به يكي از اسباب تملك ح
 . مانند اشترا، اتهاب، قبول وصيت، توارث و امثال آن

 شركت وجوه .227

هر گاه دو نفر شركتي را به وجود بياورند به اين شرط كه مال را وام گيرند و آن را بفروشند و قيمت مال و ربح 
 به شركت وجوه ميان آنها بالمناصفه مشترك باشد و يكي از جانب ديگري كفيل باشد، در اين حال شركت مفاوضه،

  .دهد تغيير شكل مي

  شروط حواله .228

كه  له عاقل و بالغ باشند، بناء عليه صغير مميز طوري آن است كه در انعقاد حواله و نفاذ آن محيل و محال
  .تواند تواند ديني را به ديگري حواله دهد حواله دين را بر نفس خود نيز پذيرفته نمي نمي

  شفيع .229

  .باشد  ميكسي است كه حق شفع را حايز

  شهادت .230

به اين معنا كه به . گردد كه در موضوع مشخص از جانب مخبر به لفظ شهادت صورت گيرد به اخباري اطالق مي
  .دهم حضور قاضي و در حال وجود طرفين دعوا بگويد به اثبات حق فالني برفالني شهادت مي

مشهودله و به مخبرعليه ) و استكه خبر به مفاد ا كسي(شاهد و به مخبرله ) خبردهنده(براي شخص مخبر 
  .شود مشهودعليه گفته مي) كه خبر به ضرر او است كسي(

 صدقـه .231

 .ست كه به منظور حصول ثواب بخشيده شود امالي
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  صغير .232

داند و نيازمند ولي  آن است كه مانند مجنون و معتوه از قيام به امورش عاجز بوده و مصلحت خود را كماحقه نمي
  .باشد يا وصي مي
  .تفكيك شده است) غيرمميز(و ) مميز(از حيث رشد فكري به دو نوع صغير 

  صغير غير مميز .233

داند كه بيع سالب ملكيت بوده مال را از ملك شخص بيرون  همان است كه به خريد و فروش بلد نيست يعني نمي
  . گذارد كند و شراء جلب كننده آن است و بين غبن فاحش و غبن اندك فرق نمي مي

  صغير مميز .234

  .كه در امور بيع و شراء آگاه باشد و ميان غبن فاحش و غبن اندك فرق گذاشته بتواند صغير مميز گويند  طفليبه
  

  صلح .235

 .عقدي است كه نزاع را رفع و خصومت را به اساس رضايت طرفين قطع نمايد

  )شكار(صيد  .236

ـيوا ن متوحشي است كــه از انسان رم مي   . كند عبارت از حـ

  ضرر قانوني .237

مانند موارد حاالت اضطراري كـه  . شود  كه وارد كردن آن به موجب قانون بنابر ضرورت روا دانسته مي  ضرري است 
  .شود وارد مزرعه غير گردد و يا از طعام ديگري انتفاع برد شخص براي نجات جان خويش ناگزير مي

  . ستشود بعد از رفع حالت اضطرار قابل جبران ا كه در اين موارد به مالك وارد مي زياني

  عنه مĤخد، منابع ومنقول
 . م1988انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت، طبع اول، . لسان العرب، جلددهم. ابن منظور - 1

م. اتاسي محمد خالد - 2  . ع1403، )، كويته ميزان ماركيت طبع مكتبة االساميه) وقايه4جلد در6. (شرح مجله االحكا

 . ع1964) مصـر، دارالنهضة العربيه طبع ثالث (.االحوال الشخصيه. الحنفي، محمد الحسيني - 3

 .1384،)تهران محراب فكر(دوره سه جلدي . دانشنامه حقوق خصوصي.  انصاري، مسعود و دوكتور محمد علي طاهري - 4

 . ش1348انتشارات ستره محكمه، كابل مطبعه دولتي، . رهنـــماي معامالت. حـقاني، محمد عبدالكريم - 5

 . ش1363، )جـلد سوم،چاپ دوم(تهران انتشارات كتابفروشي خيام، ). آنندراج.(جامع فارسيفرهنگ . شاد، محمد پادشاه -6

مصر مطـبعه و مكتبه . (شيخ االسالم برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر بن عبدالجليل الرشداني المر غيناني، الهدايه، شرح بداية المبتدي - 7
 ).مصطفي البابي الحلبي

 . ش1351كابل انتشارات ستره محكمه، شماره فوق العاده، . 1350دومين سمينار روساي محاكم واليات . قضا، ارگان ستره محكمه - 8

 . ش1300، )كابل مطبعه سنگي دار السلطنه كابل.(حصه دوم، جزاء . هدايت نصاب تمسك القضات االمانيه. قندهاري، محمد عبدالواسع - 9

 1346، )تهران انتشارات ابن سينا. (ترمينولوژي حقوق. لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري -10

  .1381دايره المعارف علوم اسالمي، دوره دو جـــــلدي، تهران، انتشارات گنج دانش، . لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري -11
 .1381، )تهران انتشارات گنج دانش. (مبسوط در ترمينولوژي حقوق. لنگرودي، دوكتور محمدجعفر جعفري -12
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  نظربه قانون محابس افغانستان 
  

  پوهندوي دكتر غالم فاروق بشر 

  
ه . باشد ن بر همه افراد جامعه است كه واجد شرايط تطبيق آن ميآيكي از خصوصيات قانون تطبيق يكسان  ب

با . آن قانون جز به روي كاغذ كدام مفهومي نخواهد داشتهمين سان قانون بايد قابليت اجرا داشته باشد در غير 
  .درنظرداشت اين مفهوم، قانون محابس افغانستان مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است

مبدل گردد، به نظر من بر محبوسي كه در محوطه )  محبوسين  اداره اصالح(ها به  خانه اگر اسم محابس و توقيف
نمايد از نظر روحي اثر بهتر خواهد گذاشت و بايد محبوس در همچو موسسه  ري ميزندان مدت حبس خود را سپ

  .اصالح، و به جامعه بعد از گذشتاندن مدت حبسش نه به صفت جاني بلكه به حيث يك فرد اصالح شده اعاده شود
بر اين اي را عقيده  اصل كلي در محبوس ساختن مجرم از نظر علماي حقوق جزا، اصالح مجرم است ولي عده

است كه مجازات مجرم در حقيقت عمل انتقامي است به اين معنا كه چون مجرم عملي را مخالف نظم جامعه انجام 
از اين رو مجازات مجرم را عمل متقابل جامعه كه تطبيق كننده آن قوه . داده، بايد جامعه از متخلف انتقام بگيرد

عقيده بر اين است كه بايد مجرم از جامعه تجريد شود تا موجب اي را  تيب، عدهبه همين تر. دانند جراييه است ميا
شود، بايد او از جامعه تجريد و در  اخالل مردم و مرتكب جرم ديگري نشود يعني وقتي شخصي جرمي را مرتكب مي

نمايد، و  محل محفوظ براي مدتي تحت نظارت گرفته شود كه اين مدت را محكمه نظر به احوال متخلف تعيين مي
شود،  شود بدين معنا كه وقتي مجرم مجازات مي  چهارم اين است كه جزا دادن مجرم باعث عبرت جامعه مينظر

ديگران از آن عبرت گرفته و شايد هم از ترس جان خود كه مبادا به عين سرنوشت دچار نگردد، به عمل جرمي 
  .دست نزند

وسين در محالت سلب آزادي صحبت با درنظرداشت اين مختصر حال بايد روي موضوع محبس و حالت محب
تواند و محافظين و  البته بايد در قدم نخست ببينيم كه محبوس در محبس از كدام حقوق استفاده كرده مي. شود

  . باشند كاركنان مسلكي، اداري و ساير موظفين محبس، مكلف به احترام آن حقوق مي
ماده از طرف شوراي ملي وضع و از طرف رييس ها در هفت فصل و پنجاه و هفت  خانه قانون محابس و توقيف
مبناي آن اين قانون وضع و حالت . دولت توشيح گرديده است فصل اول اين قانون شامل اهدافي است كه بر 

  .محابس و محبوسين را تنظيم خواهد كرد
 قانون، هدف در فقره اول اين ماده.  به شرح ذيل تثبيت شده است2 و 1اهداف اين قانون در ماده اول، فقرات 

ها با ايشان  خانه يفقانون را تامين حقوق محبوسين و اشخاص تحت توقيف وانمود و اين كه در محابس و توق
در فقره دوم همين ماده هدف از تطبيق . محافظين و ساير كاركنان محابس چه نوع رفتار نمايد، تنظيم كرده است

 حبس و در نهايت آماده ساختن مجرم است به رعايت و حبس يا زنداني ساختن يك مجرم را اصالح مجرم بعد از
  .احترام از قوانين، معيارهاي زندگي اجتماعي، اخالق انساني، كارمفيد اجتماعي و عدم رجوع او به ارتكاب جرم

آيا در شرايطي كه . اهدافي راكه اين قانون در پرنسيپ وضع كرده خيلي قابل ارزش و قابل احترام است
برند، امكان دارد اهداف تثبيت شده اين قانون برآورده  س افغانستان در قيد حبس به سر ميمحبوسين در محاب

سواد يا كم سواد باشد، در محبس سواد بياموزد و براي كسب و  شود؟ اصل مسلم اين است تا يك محبوس اگر بي
دوباش محبوسين براي محبس به جز از محابس مركزي چند واليت اصالً محل بو. كار، حرفه يا  مسلك را ياد بگيرد

اي را در محالت  داري و نظارت از محابس است، بنابر حكم اجبار، خانه اعمار نگرديده، وزارت عدليه كه متكفل نگه
محبوس در چنين محل كه . گيرد كه اصالً براي يك محبس اعمار نشده و يا در نظر گرفته نشده است به كرايه مي

برد كه واضحاً اميد اصالح مجرم در  باشد، به حكم قانون در قيد به سر مي او ميفاقد هر نوع امكان براي اصالح 
  .چنين وضعي متصور نيست

موضوع رعايت حقوق بشر يا احترام به حقوقي كه اعالميه جهاني حقوق بشر براي يك انسان تثبيت كرده، در 
ها، سارنواالن،  خانه ن محابس و توقيفكاركنا«: شعر است اين ماده م1فقر . ماده سوم اين قانون چنين ثبت شده
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اند حين اجراي  كه تحت توقيف قرار دارند، مكلف كه به نحوي از انحا با محبوسين و اشخاصي قضات و ساير اشخاصي
وظايف، با محبوسين و اشخاص تحت توقيف، دساتير اسالم و حقوق بشر را رعايت نموده، با آنها بدون در نظرداشت 

، دين، نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، موقف اجتماعي يا سياسي و ساير مالحظات تبعيضي، طور قوم، تابعيت، مذهب
كه تعمير محبس فاقد تمام امكانات زيست يك انسان عادي باشد، چطور امكان  در صورتي» .خورد نمايده برطرفان بي

ت، براي محبوس اناث، اطفال دارد، حقوق بشري يك محبوس در آنجا رعايت شود؟ در حال حاضر بنابر نبودن امكانا
داري اطفال  كه نگه قانون اساسي جرم را يك امر شخصي تعريف كرده، در حالي. جاي مناسب وجود ندارد... صغير و 

با مادران شان در محبس بنابر هر علتي كه باشد نقض صريح از حقوق طفل بوده، اعالميه جهاني حقوق بشر و ساير 
دولت با در . باشد فل و رعايت از آن و در نهايت مخالف قانون اساسي افغانستان ميها در مورد حقوق ط كنوانسيون

نظرداشت رعايت از حقوق بشر و احكام قانون اساسي، مكلف است تا براي اطفال صغير، مادراني كه به حكم قانون 
و اطفال مادران داري اطفال شان را اعمار  شوند، براي اطفال همچو زنان محالت خاص نگه ايشان محبوس مي

داري اطفال صغير مادران محبوس،  در شرايط كنوني، نگه. محبوس را در آن محالت تحت تربيه و تعليم قرار دهد
در اكثر . در داخل محبس از يك طرف حق تعليم اطفال و از طرف ديگر حقوق بشري طفل را نقض كرده است

ات كشور، زمينه تعليم براي اطفال زنان محبوس در داخل ها و برخي از والي محابس افغانستان خاصتاً در ولسوالي
 قانون اساسي تعليمات متوسط را كه از 43ماده . باشد محبس و  حتا خارج از محبس، آموختن تعليم ميسر نمي

اين اجبار شامل مكلفيت دولت است تا براي تمام اطفال از . صنف اول تا ختم صنف نهم باشد، اجباري ساخته است
آيا وزارت محترم عدليه در . كه باشند، مساعد سازد لگي تا ختم صنف نهم زمينه تعليم را در هر جاييسن شش سا

محابسي كه اطفال با مادران شان اجباراً امرار حيات دارند چنين تجويز را گرفته است؟ در غير آن حكم قانون 
  .نشده خواهد بوداساسي در مورد تعليم چنين اطفال رعايت 

كه دوسيه  متهمي«: نگارد  اين ماده مي4فقره . اين قانون مطالب خيلي اساسي درج شده است 20در ماده 
ه  قانون اجراات جزايي موقت براي محاكم در مدت معينه تكميل شد6 ماده 3اش طبق حكم مندرج فقره  نسبتي

ه سارنوالي و محكمه مربوطه خانه مكلف است پانزده روز قبل از ختم ميعاد معينه ب نتواند، اداره محبس و يا توقيف
خانه، شخص محبوس يا   اداره محبس يا توقيفدر صورت عدم ارايه جواب،. از تكميل مدت متذكره كتباً اطالع دهند

براساس حكم اين ماده بايد محبوس يا توقيف شده، در صورت عدم ارايه جواب از » .نمايد توقيف شده را رها مي
رسد بر اين  سوالي در اين حصه به ذهن مي. خانه رها شود ز محبس يا توقيفح، محبوس بايد اطرف ارگان ذيصال

كه، اگرعليه متهم عالوه بر اتهام جرم، جبران خساره يا دين ادعا شده و يا جريمه نقدي از طرف دولت حكم شده 
 موجب سلب يا مديون بودن شخص«:  قانون اساسي32شود يا نه؟ براساس حكم ماده  باشد، آيا باز هم متهم رها مي
بسا ديده شده كه . گردد كه اين حكم شامل جريمه نقدي از طرف دولت نيز مي» .شود محدود شدن آزادي وي نمي

ها و حتا  داري مجرم يا متهم، در حبس عدم پرداخت تضمين مالي يا جريمه نقدي محبوس بوده و ماه علت نگه
آيا در چنين حالت نقض قانون اساسي . مانده استسالي چند در محبس بنابر همين علت محسوس در حبس باقي 

توان اين معضله را حل كرد؟ محبوس هيچ امكان پرداخت  گيرد؟ سوال در اينجا است كه چطور مي صورت نمي
داشت؟ در هيچ كشور جهان محبوس بنابر  آيا محبوس را تا زمان پرداخت جريمه در محبس نگه. جريمه را ندارد

شود و جريمه به تدريج و اقساط از معاش يا ساير مدرك  محبوس از حبس رها مي. ماند ندادن جريمه در حبس نمي
به نظر من اگر در سيستم حقوقي ما هم همين طريقه تعميل شود، از يك طرف . شود قانوني عايدش گرفته مي

 محبوس براي تواند، در غير آن بايد شخص قانون اساسي رعايت شده و از طرف ديگر جريمه دولت تحصيل شده مي
  .         گردد ها در حبس بماند و جريمه دولت نيز اخذ نگردد و در نتيجه قانون اساسي نقض  سال

به نظر من . شود در اين قانون از متهمين يا محبوسين سياسي ذكري به عمل نيامده  طوري كه مشاهده مي
را  در خود محبس هم بايد محل خاصي  از ساير محبوسين تفكيك شده و حتامتهمين يا محبوسين سياسي بايد

 . اشغال نمايند

زيرا مجرمين سياسي اصال جنايتكار نبوده و امكان دارد روزي فرا رسد كه همچو اشخاص در كدرهاي سياسي 
كشور اجراي وظيفه نمايند، مثالً مانديال در افريقاي جنوبي كه بعد از رهايي از حبس، به حيث رييس جمهور آن 

  .دمملكت انتخاب ش
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چون هدف اجراي حبس بر مجرمين از يك طرف تاديب و مجازات است و از طرف ديگر اصالح آنها مطرح بحث 
از اين رو به نظر من بايد در تمام مسايل حبس با مجرمين سياسي طوري برخورد صورت گيرد كه از يك . باشد مي

ه مجرم سياسي در اصطالح حقوقي طرف حيثيت و وقار همچو اشخاص حمايت شود و از طرف ديگر تميز گردد ك
  .اصال مجرم نبوده بلكه با سياست دولت در تناقض قرار دارد

ن بايد با در نظرداشت احكام قانون اساسي و ساير قوانين صورت گيرد شدگا ايت از حقوق محبوسين و توقيف حم
فرضاً در محابس . شده است نخورد در اين قانون درست تنظيما رعايت شود ولي ميكانيزم اين برو حقوق بشري آنه

ها، اگر حقوق بشري يك محبوس يا شخص توقيف شده رعايت نشود با متخلفين چه نوع معامله  خانه و توقيف
خواهد شد؟ به نظر من بايد در اين مورد به قوانين مربوط به حقوق بشر رجوع شود و حد اقل مجازاتي را براي 

  .شود  اين موضوع، از تخلفات حقوق بشر جلوگيري نميدر غير آن صرف تذكر. متخلفين قيد نمايند
نگارد كه آمرين محبس و توقيف  شدگان تذكر داده شده و مي  توقيفدر اين قانون از تامين حقوق محبوسين و

ود ندارد تا آمرين محابس توانند ولي تذكري در اين قانون وج ها، حقوق معينه محبوسين را محدود ساخته نمي خانه
كه اين حقوق را بدون موجبه قانوني محدود سازند با آنها مطابق كدام اليحه، مقرره و  ها را در صورتي انهخ و توقيف

  يا قانون معامله خواهد شد؟
در اين قانون ازگروپ بندي محبوسين بر اساس خصوصيات، عادات و احساس مشترك آنها بحث صورت گرفته 

ر اساس ن. است اگر طبقه بندي محبوسين . وع جرم صورت گيرد بهتر خواهد بودبه نظر من اگر اين طبقه بندي ب
براساس خصوصيات، عادات و احساس مشترك صورت گيرد امكان دارد محبوسيني كه خطرناك باشند و عادات 

  .مشترك با ديگران دارند، موجب درد سر محافظين محبس گردند
آيا در اين زمينه . سماني صحبت به عمل آمده استدر اين قانون از تسهيالت الزم تربيوي و زمينه اشتغال كار ج

  كدام مقرره وجود دارد تا مشخص شود كه چه نوع تسهيالت مدنظر است و كار جسماني نيز بايد تعريف شود؟
در سيستم امني ادارات پوليسي . خانه و محبس تثبيت شده محالت سلب آزادي بر مبناي اين قانون توقيف

آيا اين نوع محالت، شامل محالت . هاي امنيت ملي نيز وجود دارد ت سلب آزادي ارگانافغانستان نظارتخانه و محال
باشد؟ اگر جواب منفي است، آيا در  باشند؟ آيا در همچو محالت احكام اين قانون قابل تطبيق مي سلب آزادي نمي

  شود؟ چنين محالت حقوق بشري محبوسين رعايت مي
 سال باشد، بايد در محالت مختص براي چنين اشخاص 25 الي 18محبوسين و متهميني كه سن شان بين 

شود كه حتا در محابس واليات پيشرفته، براي دولت مجال نيست تا چنين  در عمل ديده مي. داري شوند نگه
به نظر من وقتي ما در قانون از . محالت را تاسيس كند چه رسد به واليات و محالت غير انكشاف يافته افغانستان

بيني شده را اعمار و سپس از تطبيق  كنيم، بايد قبل از وضع قانون، محالت پيش قوق بشر صحبت ميرعايت ح
گيري دارند  جامعه جهاني خاصتاً طرفداران حقوق بشر، برحكومت افغانستان خورده. امكانات در قانون قيدي بگذاريم

اند كه در افغانستان از سال  وش كردهشود ولي فرام گويند كه در محابس افغانستان حقوق بشر رعايت نمي و مي
و زندگي عادي افغانان برهم خورده .  تا امروز جنگ دوام دارد1357 تمام زير بناهاي اساسي اين كشور تخريب 
در . جنگ جهاني دوم بيش از پنج سال دوام نكرد ولي بيش از چهل سال را اعمار مجدد آن صورت گرفت. است

توان اميد برد كه در چند سال محدود  ست جنگ تحميلي دوام دارد، چطور ميافغانستان كه بيش از چهل سال ا
اعمار منازل و عمرانات ممكن به وقت كم ضرورت داشته . تمام زير بناهاي ويران شده  را به يك بارگي اعمار كنيم

. ل ضرورت داردباشد ولي اعمار مفكوره و فرهنگ تخريب شده، تربيه طبقه تعليم يافته افغان حداقل به بيست سا
از نظر دادن ارجعيت، افغانستان در قدم نخست به اعمار . اعمار محابس افغانستان به صدها مليون دالر ضرورت دارد

اگر ما بتوانيم فرهنگ از دست رفته و كدر تعليم يافته خود را . فرهنگ و علم و كمال فرزندان افغان ضرورت دارد
لكت خود را آباد و فرزندان صديق افغان را به جامعه افغاني عرضه كنيم آنگاه توانيم مم حاصل كنيم، ما در نهايت مي

با . تواند كمر همت بربندد و تمام تاسيسات از بين رفته وطن را اعمار كند اين قشر تعليم يافته افغان مي
ول و شرايط هاي اسالمي و اص ها با رعايت ارزش خانه  قانون محابس و توقيف23 ماده 1درنظرداشت حكم فقره 

 همين ماده وزارت عدليه را مكلف ساخته تا ساختماني موجود محابس 2و فقره . گردد معياري ملل متحد اعمار مي
اين ماده در . هاي اسالمي، اصول و شرايط معياري سازمان ملل متحد عيار نمايد ها را با رعايت ارزش و توقيف خانه

. هاي اسالمي و ديگري اصول و شرايط معياري ملل متحد ي ارزشاعمار محابس دو شرط اصلي را قيد كرده و يك
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ولي اين ماده مقيد نساخته كه اين محابس در چه مدت زماني بايد با معيارهاي ملل متحد عيار شود؟ آيا كدام 
 محبسي در افغانستان تا هنوز اعمار شده كه با معيارهاي سازمان ملل متحد مطابقت دارد؟ آيا ملل متحد يا كدام
ه معيارهاي سازمان متحد در افغانستان اعمار  دونر ديگري در اين راستا وزارت عدليه را مساعدت كرده تا محبسي ب
گردد؟ يگانه محبسي كه آنهم در زمان حكومت محمد داود، رييس جمهور وقت در پلچرخي اعمار شده بود كه از 

ر افغانستان اعمار شده كه در آن معيارهاي ملل شود كدام محبس ديگري د آن تا امروز به حيث محبس استفاده مي
 قانون 24متحد رعايت شده باشد؟ آيا در افغانستان محبسي جز محبس پلچرخي اعمار شده كه در آن احكام ماده 

ها و  خانه ها را مكلف ساخته تا توقيف  قانون محابس، محابس و توقيف خانه24محابس رعايت شده باشد؟ ماده 
 2فقره . داري نمايد ل مناسب صحي مجهز و محيط محبس را به صورت درست و نظيف نگهمحابس را با وساي

ها را مكلف ساخته تا براي هر محبوس و شخص توقيف شده، چپركت و  خانه همين ماده، ادارات محابس و توقيف
 تا به همكاري  همين ماده وزارت عدليه را مكلف ساخته3به همين ترتيب، فقره . بستر خواب جداگانه تهيه كند

اق و امور تهويه و تسخين محابس و توزارت صحت عامه در مسايل محل بودوباش، اندازه روشني در داخل ا
كند ولي اگر به  از نظر متن اين ماده قانون محابس خيلي عالي جلوه مي. ها تدابير الزم اتخاذ نمايد خانه توقيف

 مشكالتي كه در فوق از آن تذكر به عمل آمد، فكر كرده تطبيق اين حكم در محابس كشور نظر اندازيم، بنابر
عدم وجود وسايل . هاي افغانستان مورد تطبيق داشته باشد توانم كه هيچ يكي از اين تسهيالت در محبس نمي

متذكره اين ماده در محابس افغانستان، نه از آن جهتي است كه دولت افغانستان و به صورت اخص وزارت عدليه 
ي  اگر جامعه. باشد اين وسايل است بلكه، عدم توانايي مالي و كارمندان، موجب اصلي اين نقيصه ميمقصر تجهيز 

ه نظر من بايد هر چه زودتر خود در ميدان عمل  المللي آرزومند رفع اين معضله محابس افغانستان مي بين باشد، ب
ط كنوني توان بشري و مالي اعمار محابس برآمده وبه رفع اين معضله دست به عمل شود زيرا وزارت عدليه در شراي

اي  المللي در اين راستا سعي ورزيده تا نقيصه موجوده كه جامعه بين با وجودي. المللي ندارد را به معيارهاي بين
محابس افغانستان را مرفوع سازد ولي در عمل به جز چند محبس، ساير محابس اين كشور خاصتاً محابس 

  .   خورده و هيچ نوع شرايط صحي، اجتماعي و مدني در آن رعايت نگرديده استها تا هنوز دست ن ولسوالي
ها را مكلف كرده تا براي محبوسين و  خانه ها ادارات محابس و توقيف خانه  قانون محابس و توقيف25 ماده 1 فقره 
ر هر موسم سال، شدگان با درنظرداشت سن، حالت صحي خاصتاً حالت بارداري و والدت زنان، حالت كار د توقيف

  .آب و غذاي صحي و مناسب براي محبوسين تهيه نمايد
كه شرايط تداوي او در محبس ميسر نباشد، بعد از تصديق داكتر موظف  امكان تداوي يك محبوس در صورتي

محبس، او را به شفاخانه مناسب در خارج از محبس غرض تداوي ارسال كند ولي شرط اساسي اين است تا از 
سارنوالي مربوط از موضوع اطالع داده و در زمان انتقال محبوس، از قواي امنيتي در زمان انتقال محبوس موضوع به 

مسوول محافظت محبوس . به شفاخانه و محافظت او در زماني كه محبوس در شفاخانه بستر است استفاده نمايد
ي بودن غذاي محبوسين حداقل در اند از صورت صح اداره صحي محابس مكلف. باشد جزء وظايف قواي امنيتي مي

كه اداره صحي محبس شك پيدا كند كه يك نفر  در صورتي. هفته دو بار از صحي بودن غذاي شان مراقبت كند
  .هاي خاص محبس انتقال دهد تواند به قسمت باشد، محبوس را مي محبوس به كدام مرض ساري مبتال مي

اين ماده ادارات محابس را .  اين قانون داده شده28د، در ماده حق كار براي محبوسي كه اراده كار را داشته باش
هاي مجهز را تاسيس و فرصت مطالعه، كار، تعليم و تربيه،  ها، كتابخانه خانه مكلف ساخته تا در محابس و توقيف

و ساير سهولت آموزش حرفه، فعاليت  ها را به شمول زمينه عبادت محبوس و شخص توقيف هاي تفريحي و فرهنگي 
ها بر آورده شده، معلوم  از اين كه در عمل تا كدام حد اين مكلفيت. خانه فراهم سازد شده در داخل محبس و توقيف

وقتي حكومت نتواند محبسي به معياري كه ملل متحد تثبيت كرده اعمار كند، منطقاً نبايد انتظار برد تا در . نيست
. انان مبحث ديگري است كه در اين قانون از آن صحبت شدهها جدايي اطفال و نوجو خانه محابس و خاصتاً توقيف

ايم؟ آيا ما از نظر اقتصادي توان  آيا در حال حاضر ما در سيستم محابس خود به احداث چنين محالت اقدام نموده
داريم تا براي چنين اطفال در تمام كشور محالت مختص به اطفال و نوجوانان متهم  يا محبوس را تاسيس كنيم؟ 

شود، بايد براي اجراي قانون دولت امكانات تطبيق آن را ميسر سازد در  نظر من قبل از اين كه قانون وضع ميبه 
  .باشد غير آن، اداره در عدم رعايت از قانون دچار مي
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 اين قانون براي آن عده از محبوسين و متهميني كه سلوك و روش نادرست داشته يا موجب بروز 10ماده 
شوند، رژيم خاصي را پيشنهاد كرده يا  ها مي خانه محبوسين و متهمين يا اداره محابس و توقيفمشكلي براي ساير 

چه كسي . شوند تر باشد انتقال مي هاي داراي امنيت خوب به عبارت ديگر چنين اشخاص در محابس و توقيف خانه
 براي ساير محبوسين نمايد كه يك محبوس سلوك نادرست داشته يا موجب بروز اخالل و مشكالت تثبيت مي

گردد؟ آيا در مورد تثبيت اين ادعا در داخل محبس كدام شيوه خاص اداري وجود دارد و يا به تاييد نظريك  مي
شود؟ بهتر خواهد بود تا براي ثبوت هر نوع  اتهام در داخل محبس و يا  محافظ محبس اين ادعا كافي دانسته مي

كه محبوس به اتهام وارده قناعت نداشته باشد،   شودتا در صورتيخانه يك بورد اداري در محبس تاسيس توقيف
قضيه را در چنين بورد رجعت داده و بعد از فيصله اين بورد كه قسماً به حيث يك مرجع بازرسي اجراات عمل 
 و خواهد كرد، ادعا يا دفاع متهم را در محبس ارزيابي كرده و در صورت ثبوت اتهام بر محبوس، فيصله اداري صادر

  .  هيات اداري محبس آن را تطبيق كند
هاي سابق،  در رژيم. كند كه به امراض رواني و جسمي مبتال باشند  اين قانون درباره محبوسيني حكم مي11ماده 
كه محبوسين سياسي را در محالت خاص و تحت شرايط دشوار قرار داده باشند، او را تحت عنوان امراض  براي اين

ديدند، اعدامش  دادند و اگر الزم مي بود، انتقال مي  فاقد تمام شرايط زيست براي يك انسان ميرواني در محالتي كه
چنانچه در اين اواخر ضمن . كردند كردند و در محيط خاصي كه اين به منظور تهيه ديده شده بود او را دفن مي مي

خوش . باشد  اين ادعاي من ميكاري براي تعمير در داخل ارگ شاهي، اجسادي را كشف كردند كه شاهد كندن
كه، اين بيم از بين رفته، در قانون محابس قيد بر اين شده  بختانه در نظام جمهوري اسالمي افغانستان، نه تنها اين
  .گردند كه مريضان رواني به مركز صحي محابس منتقل مي

 در فقره 12حابس در ماده ها در بخش تشكيل و تنظيم محابس از موقعيت ساحوي م خانه قانون محابس و توقيف
  .         دارد  مردانه و زنانه به صورت جداگانه صحبت ميخانه  بحث نموده و از ايجاد يك باب محبس و توقيف1

هايي وجود دارد كه بخش زنانه آن از مردانه توسط ديواري كه در دروازه  خانه در شرايط حاضر محابس و توقيف
اي از وكالي  چندي پيش عده. تواند به بخش زنانه گشت و گذار كند  ميوجود دارد كه محافظين بخش مردانه

اي از محبوسين اناث از طرف بعضي از  شوراي ملي در ضمن باز ديد از محبس پلچرخي ادعا كردند كه عده
ه قاطعيت رد كرد . محافظين مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بودند و گرچه اين ادعاي وكالي ملت را وزارت  عدليه ب

هاي مردانه و زنانه بايد عمالً در محالت جداگانه تاسيس شود تا در  خانه براي حفظ ماتقدم بايد محابس و توقيف
گرچه در حالت كنوني حكومت افغانستان آنقدر قدرت مادي ندارد تا در تمام محالت . آينده سو تفاهمات پيدا نشود

 كند و يقيين كامل دارم اين مامول روزي در افغانستان هاي معياري اعمار خانه و واليات كشور محابس و توقيف
برآورده خواهد شد زيرا قانون اين وجيبه را به دوش حكومت گذاشته و اراده حكومت در تعمير همچو محابس مبرم 

  .است
 صالحيت 3خانه در مركز هر ولسوالي بحث دارد و به وزارت عدليه فقره   همين ماده از تاسيس يك توقيف2فقره 

  .خانه را تاسيس، تقسيم بندي نموده يا مسدود سازد تواند توقيف اده تا اگر الزم داند ميد
ه منظور تنظيم موثريت فعاليت ها،  خانه هاي محابس و توقيف در اين قانون از تاسيس شوراي عالي محابس ب

 شده كه در اين شورا، هاي وزارت و ادارات زيربط  احكامي گنجانيده آهنگ ساختن فعاليت رهبري امور آن و هم
خانه و ادارات با درك اهميت تربيه مجدد  ن دارم نمايندگان اين وزارتيقي. لفي عضويت دارندادارات مخت

هاي معقولي وضع، و در تطبيق احكام اين قانون سعي بليغ به خرچ  محبوسين، راهكارهاي درستي و استراتيژي
است كه آيا اين شورا خواهد توانست با اين بزرگي موضوعات متنازع نگراني نويسنده اين مقاله در اين . خواهند داد

ها  شدگان را با درنظرداشت اين همه كمي ها و محبوسين و توقيف خانه فيه بين كاركنان محابس و توقيف
رود بر آورده سازد؟ اين شورا به اساس حكم مندرج  ها آن چنان كه انتظار مي خانه هاي محابس و توقيف وكاستي

شدگان  هاي ويژه برخوردار است كه اميدواريم از امور محابس و محبوسين و توقيف  اين قانون از صالحيت14ده ما
كه ملل  ها در افغانستان را با معيارهايي خانه كه در اين قانون قيد شده، رسيدگي نموده و محابس و توقيف طوري

  .آهنگ سازند متحد وضع كرده متوازن و هم
 اين قانون در هر سه ماه به صورت عادي يك بار 15ها در رعايت از حكم ماده  خانه  و توقيفشوراي عالي محابس

البته اين شورا براساس حكم همين ماده صالحيت دارد در حاالت فوق العاده بنابر پيشنهاد . دهد تشكيل جلسه مي
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كه كه بنابر هر علتي وزير عدليه  ورتيدر ص. رييس شورا يا پيشنهاد يك ثلث اعضا، جلسات فوق العاده نيز داير نمايد
در حال حاضر وزارت . نمايد كه سمت رياست اين شورا را دارد حاضر نباشد، معيين وزارت عدليه شورا را رياست مي

تواند كه كدام معيين در غياب وزير از جلسه شورا رياست  عدليه دو معين دارد، از حكم اين ماده معلوم شده نمي
ن وزارت بايد گفته به عوض كلمه معي. ساخت  مرفوع ميشد اين ابهام را ن ماده چنين انشا مياگر اي. خواهدكرد

ها را رياست  خانه شد كه يكي از دو معيين وزارت از جلسات شورا در غياب وزير، جلسه شوراي محابس و توقيف مي
  .در تسويد موجوده اين قانون، اين ابهام وجود دارد. نمايد مي

 اين قانون، شوراي عالي 16ها صالحيت دارد تا با در نظرداشت حكم ماده  خانه ابس و توقيفشوراي عالي مح
ه منظور تطبيق بهتر اين قانون مقرره  صالحيت دارد تعديالت الزم را به مرجع ذيصالح پيشنهاد و به همين ترتيب ب

  . ها را وضع نمايد مورد نياز را پيشنهاد، لوايح و طرزالعمل
 اين قانون رياست عمومي 17 ماده 1در فقره . س از اداره مركزي محابس بحث به عمل آمدهدر قانون محاب
. نمايد ها را تنظيم نموده و از همه تاسيسات آنها مراقبت مي خانه ها تمام امور محابس و توقيف خانه محابس و توقيف

ود مكلف است مطابق احكام قانون اين رياست از نظر تشكيالتي جزء تشكيالت وزارت عدليه بوده و طبق وظايف خ
  .ها انجام دهد خانه محابس، مقرره، طرزالعمل و لوايح  مربوطه در متابعت از هدايات شوراي عالي محابس و توقيف

ها تابع وزارت عدليه و مسوول نظم و  خانه  اين قانون، پوليس محابس و توقيف1، فقره 18مطابق احكام ماده 
شود كه  كه محبس قندهار نشان داد، معلوم مي طوري. باشند ها مي خانه  و توقيفامنيت داخلي و خارجي محابس

پوليس محابس و . ها باالتر است خانه حفاظت محابس در شرايط كنوني افغانستان از توان پوليس محابس و توقيف
ترين   در پيشرفتههاي زيادي در جهان وجود دارد كه  حتا مثال. باشد ها تابع رژيم خاص امنيتي مي خانه توقيف

كندي رييس جمهور فقيد امريكا   يك محبوسي كه در قتل جان1960هاي  مملكت جهان، مانند امريكا در سال
رساند و تا  شد، يك نفر به ضرب گلوله او را به قتل مي كه غرض محاكمه به محكمه برده مي متهم بود، در حالي
به نظر من تربيه پوليس محابس و . قيد دست داشتماند كه چه كسي در عقب قتل كندي ف امروز مبهم مي

دانم وزارت عدليه در اين راستا  نمي. نمايد ها مانند تربيه پوليس امنيتي نبوده و ايجاب تربيه خاص را مي خانه توقيف
ها دارد، چطور از اين وظيفه  خانه كه پوليس افغانستان، به خصوص پوليس محابس و توقيف هايي با تمام محدوديت

زرگ موفقانه بدر خواهد آمد؟ ما در حال حاضر به دو مشكل قابل تفكر در مورد پوليس به ويژه پوليس محابس و ب
ها  خانه يكي نداشتن پوليسي كه به صورت خاص به حيث محافظين محابس و توقيف. ها مواجه هستيم خانه توقيب

هاي ساير محابس جهان به آن  نند پوليساجراي وظيفه نمايند و ديگري نداشتن تجهيزات ضروري و الزم كه ما
ها  سيستم نظارت، تامين امنيت و مراقبت  خانه شود تا در محابس و توقيف اين دو معضله موجب مي. مجهز باشند

ها داده كه  خانه هاي ديگري هم به پوليس محابس و توقيف اين ماده وظايف و صالحيت. درست و الزم تعميل گردد
ها، امور ذاتي  خانه تا زمان انفاذ قانون خاصي براي پوليس محابس و توقيف. شود ه نميضرورت به تذكر آن ديد

ها چون استخدام، تبديلي، ترفيع، تقاعد، رخصتي، مريضي و ساير امور آنها، تابع امور  خانه  محابس و توقيف پوليس
هاي اناث، پوليس زنانه را  قيف خانه براي محابس و تو5خوشبختانه اين ماده در فقره . باشد ذاتي افسران نظامي مي

 پوليس زنانه ،هاي زنانه خانه اين كه آيا در عمل وزارت عدليه آيا براي تمام محابس و توقيف. بيني كرده است پيش
و توقيف . دانند ها مي خانه دارد يا خير؟ سوالي است كه جواب آن را وزارت عدليه و كميسيون عالي محابس 

كه قانون حكم كرده تمام مندرجات آن  هاي افغانستان آن چنان خانه شود و محابس و توقيفاميدواريم قانون عملي 
بيني شده در آنها ايجاد و تنظيمات حكم شده عملي گردد تا حكم قانون در صفحات جريده  عملي و خدمات پيش
  .  رسمي فراموش نگردد

نمايند نيز احكامي چند  جراي وظيفه ميقانون محابس در مورد ساير كساني كه در محابس به حيث كارمند ا
ها عالوه بر پوليس اين موسسات، كارمندان اداري و مامورين ملكي اجراي وظفيه  خانه در محابس و توقيف. دارد
هاي معارف،  در فقره دوم اين ماده وزارت. دهند شان را مطابق اليحة مربوط انجام مي اين طبقه وظايف. نمايند مي

 اين 1ي، صحت عامه و امور زنان را مكلف ساخته تا هر يك در قسمت خود با درنظرداشت فقره كار و اموراجتماع
  .ماده در تهيه كاركنان مربوط شان اقدام و با وزارت عدليه همكاري نمايند

  :داري مظنونين، متهمين و محبوسين چنين ابراز شده است  اين ماده بر موضوع مهم يعني نگه20در ماده 
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شوند  داري مي ها و يا واليتي نگه هاي ولسوالي  اين ماده مظنونين و متهمين كه در توقيف خانه1 براساس فقره
به اين اساس . باشند عبارت از جمله كساني خواهد بود كه قضاياي شان در آن محالت تحت رسيدگي عدلي مي

اصل كلي اين است . منتقل شوندكه از طرف محكمه بر آنها اصدار حكم شده بايد به محابس آن واليت  ساير كساني
هدف . باشد كه محبوسين بايد در محالتي حبس خود را سپري نمايند كه نزديك محل سكونت اصلي شان مي

گاهي از اقارب خود ديدن كرده بتوانند،  هاي خود باشند كه گاه اصلي اين ماده اين است تا محبوسين نزديك فاميل
عدليه و يا كميسيون محابس نظر به حاالت خاص و موقف محبوس وزارت . ولي اين اصل يك امر كلي نيست

  .داري نمايد تواند در محلي كه الزم داند محبوس را نگه مي
داري محبوسين بايد دوسيه نسبتي متهم را مطابق حكم   اين ماده، اصلي را گنجانيده كه موسسات نگه4در فقره 

سيه نسبتي متهم را در مدت معينه نتواند تكميل كند اداره  قانون اجراات جزايي موقت، هرگاه دو6 ماده 3فقره 
 روز قبل از ختم ميعادي كه ماده ششم قانون اجراات جزايي موقت 15خانه را مكلف ساخته  محبس يا توقيف

 قانون اجراات جزايي موقت كه اين 6تثبيت كرده به اداره سارنوالي و محكمه مربوط از تكميل مدت معينه ماده 
در صورت عدم ارايه جواب، اداره محبس يا .  ماه تثبيت شده، به صورت كتبي اطالع بدهد9ال حاضر مدت در ح

  .نمايد خانه، شخص محبوس يا توقيف شده را رها مي توقيف
اند، كاركنان محابس جراات  كه اين مدت را سپري هم كرده اي از محبوسين با وجودي در عمل ديده شده كه عده

اميد است كميسيون . كند ه و محبوس مدت درازي را بدون سرنوشت در محبس سپري ميرهايي متهم را نكرد
ها بر اين مطلب توجه خاص مبذول دارند تا يك فرد بيش از مدت معينه در حبس نماند و  خانه محابس و توقيف

  .حكم قانون از تطبيق باز نماند
  

 ...ادامه دارد 
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  مهارجرت حالت رواني اطفال در 
  

  عبدالباري غيرت  
  

در حالت مهاجرت و زندگي دشوار و طاقت فرسا اطفالي به دنيا آمده كه والدين آنان به اين حاضر و آماده بودند 
كه اطفال خويش را به كسان ديگري بدهند زيرا كه والدين آنان وسع نفقه و كسوت آنان را نداشتند و نه هم كدام 

زيرا اوليا امور در حالت مهاجرت هر چيز را به توافق . گرديد كه غم آنها را بخورند موسسه و يا دفتري سراغ مي
گذاشتند كه مستقيماً بامهاجران در تماس  خوردند و به موسسات خيريه وقعي نمي بلعيدند و مي كشور مهماندار مي

  . شوند
انداختند تا صاحب ترحم و   در راه ميدادند و يا هم از شرم آنان را و الدين،  اطفال خويش را به كسان ديگر مي

كه به صورت ناجايز پيدا  اطفالي. اش را به دوش گيرد دلسوزي پيدا شود و آنان را تحرم نموده و مسووليت تربيه
اندازيم  گيرم و يا در جايي مي كشيم و اين گناه عظيم را به دوش نيز مي شود در فرهنگ ما اين كه وي را يا مي مي

  . گيردتا كسي وي را ب
كه در آغوش كدام خانواده پيدا  نمايد طفلي شريعت اسالمي در اين مورد موقف عادالنه و منصفانه دارد و حكم مي

طفل براي ) الولد للفراش(داند طوري كه حديث شريف است  باشد و حق مادر خود مي شود از همان خانواده مي مي
كار نامشروع و زنا اجرا نمايند و بعداً باهم نكاح نموده و زن و گويد اگر زن و مرد  همچنان شريعت مي. باشد خانه مي

رسند بلكه معاف بوده و طفل به همين پدرش تعلق دارد و به  شوهر شوند از زناي كه ولد آورده به جرم حد زنا، نمي
ا زناكار گفته و نه هم با آنه. شوند شود و مواخذه نمي اش كه زنا بود و زن و شوهر نبودند مراجعه نمي حالت قبلي

رسند بعد از آن نبايد با آنان زناكار گفته شود زيرا كه  مي) دره(كه زناكار به جزاي حد يعني  همچنان وقتي. شود مي
  . گردند كه جزا ديدند به صورت اولي خود باز مي حد باالي آنها تطبيق گرديده، وقتي

و در آن حقوق اطفال . دند كه شامل ده ماده بود را به تصويب رسان اي  ميالدي ملل متحد اعالميه1959در سال 
  : داريم معين گرديده بود كه ما نكات برجسته آنرا ذيالً تقديم مي

 آمده برخوردار بوده و به نژاد، رنگ، زبان، دين، مكفوره سياسي و ملت   طفل از همه حقوق كه در اين اعالميه-1
  شود؛ آن نگريسته نمي

  تا نام بااليش گذاشته شود؛ طفل در وقت تولد حق دارد -2
 طفل بايد از عطوفت والدين برخوردار بوده جاي رهايش، تعليمي، ورزش و ديگر ضروريات برايش تهيه گردد؛ -3
  و

  . پروايي تشدد، كارهاي شاقه و سنگين مصوون بوده باشد  طفل بايد از بي-4
در مورد حقوق اطفال در مجمع عمومي ملل  ميالدي ماه نوامبر 1989از اين اعالميه سي سال بعد يعني در سال 

 ماده داشت كه در آن به سويه فاميل، 54 ميالدي تعميل گرديد و آن 1990متحد تعهد به امضا رسيد كه در سال 
كه ما بعضي از .  ديني و سياسي، لساني،محيط و جهان حقوق طفل تثبيت گرديده بود و آن هم بدون امتياز قومي

  :داريم ه ميآن مواد را ذيالً اراي
 طفل حق دارد در فضاي سالم و به صورت صحي و صحيح نشو و نما نموده و به روحيات و جسم وي توجه -

  . جدي مبذول گردد
  .  طفل حق دار نام بااليش گذاشته شده و با كدام ملت تعلق و ارتباط داشته باشد-
  . شود  سالگي به پايين طفل شمرده مي18 از سن -
 سن بلوغ كه فوقاً تعين شده نرسيده باشد تمام كشورهاي اين كميسيون و باالخص پدر و مادر كه طفل به  وقتي-

  . و ياهم وكيل قانوني آن بدون امتياز نسل، لسان، جنس و مليت به اساس اين پروتكل حقوق وي را ادا نمايند
ر و مادر طفل اين را در  طفل حق دارد كه با وي محبت و نوازش صورت گيرد، با وي مشوره شود به ويژه پد-

  . باشد نظر گرفته و اگر آنان نتوانند همان دولت مكلف است كه طفل تابع آن مي
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و براي تبارز و انكشاف شخصيت وي وقت و جاي مناسب .  طفل حق دارد كه تعليم نمايد، ورزش و بازي نمايد-
  . ه ارايه گرديدالمللي ك اي از اين مواد ميثاق بين برايش تهيه گردد، و اين بود شمه

 ميالدي اعالميه حقوق بشر از جانب وزراي خارجه ممالك اسالمي براي جوامع اسالمي 1990بعداً در سال 
در وقت والدت براي طفل . داريم  ماده بود كه مواد مهم و اساسي آن را ذيالً تقديم مي25تصويب گرديد كه داراي 

...  براي تعليم و تربيه، انكشاف، و جسمي مناسب، اخالق و از طرف والدين جوامع و ممالك بعض حقوق بوده تا
  . كمك نمايد

براي طفل تعليم و تربيه مناسب و به ذوق وي داده شده و آن هم موافق شريعت اسالمي و مسووليت والدين، 
  . اين بود اعالميه وزراي خارجه ممالك اسالمي كه نمونه آن را آورديم. وكيل قانوني و دولت تهيه گردد

 ميالدي ده دسامبر ملل متحد در مورد حقوق بشر اعالميه جهاني را 1948بايد خاطر نشان ساخت كه در سال 
 براي طفل بعض حقوق داده شده كه ما همان 26 - 25 ماده بوده كه به اساس مواد 30به تصويب رساند كه داراي 

طفل بايد از نوازش خاص : گويد  مي25ماده پاراگراف آخري . گيرد آوريم كه به طفل تعلق مي پاراگراف آن را مي
  . طفل بايست از ازدواج قبل و بعد، از حمايت اجتماعي والدين مستفيد گردد. والدين برخوردار باشد

براي هر طفل حق تعليم و تربيه حاصل بوده، تعلميات ابتدايي وي مجاني تهيه شده بلكه : گويد  مي26ماده 
هم ضروري و نياز اجتماع بوده و تعلميات عالي وي به اساس لياقت و اهليت مهيا اي  تعليم حرفه. باشد اجباري مي

. الملل و ممالك اسالمي در مورد اطفال را به بررسي گرفتيم هاي بين كه موقف كنوانسيون و ميثاق وقتي. گردد مي
آنان اين . رو گرديد وبه با مشكالت فراواني ر1357 ثور كودتاي سال 7باز هم بايد گفت كه اطفال افغاني بعد از 

  . اند زندگي مصيبت بار را هم در داخل و هم در خارج متحمل گرديده
ها كمونستي و چه در   سرپرست را حكومت كمونستي از بين برده چه در زندان به طور مثال، پدران اطفال بي

گدايي و به ديگران نوكري هاي كبار جمع نموده، و  هاي مجاهدين و كمونستان، پسران يتيم آنان اين پاره جنگ
  . رو گرديده يا از بين رفته و يا هم معيوب گشتند هاي باطل با مين روبه كرده در حين جمع كردن كبار و كاغذ

اند، آنان نيز از طرف حكوت كمونستي نوازش  شان به طرفداري حكومت كمونستي از بين رفته كه پدران اطفالي
و اجبارا راه مهاجرت را درپيش گرفتند و در محيط مهاجرت به عادت بد چون تعليم شده ولگرد گرديده  نگرديده بي

اگر ما آنها را از نظر رواني مالحظه نماييم اين . اند دزدي، مواد مخدر و غيره معتاد گرديده و بار دوش جامعه شده
اند و در خواب هم  تهاطفال صداي توپ، راكت، بم، مين و ديگر آالت محاربوي آنها را به تكليف رواني دچار ساخ

  . دوند خيزند و هر طرف مي ناآرام بوده صداهاي مهيب و دلخراش ميزنند و نيمه شب از خواب مي
باشند و در اين مواقع حساس بايد طوري  بايد تذكر داد كه اطفال محيط مهاجرت زيادتر مورد توجه و مراقبت مي

وين بخورند نه اين كه در آينده براي همه دردسر بوده و تحت تربيه قرار داده شوند كه به درد جامعه آينده و ن
ها و مصايب  به طور مثال به صورت طبيعي در محيط مهاجرت دشواري. مجرمان معتاد و جانيان الابالي به بار آيند

ه. زياد بوده چه از نظر روابط اجتماعي و چه از نظر اقتصادي و تعليم و تربيه و غيره  مگر بايد به همه اينها ب
باشد و ديگري از قوماندان جبهه شكايت دارد و ديگري  مندي جواب داده شود يك مهاجر از رهبر شاكي مي حوصله

بيند كه رهبر جهادي  مهاجر مي. باشد هم از مدير توزيع مواد ارتزاقي كه معموالً در پاكستان به نام راشن معروف مي
و موفشن امرار حيات نمايد موتر لوكس پجرو، لندكر در شرايط خوب زندگي مي وزر شيشه سياه و قصر لكس 

داند و تصرفات  ولي مال غنيمت را شخصي مي. باشد مند مي خالصه اين كه از همه وسايل زندگي بهره. نمايد مي
يك قوماندان . نمايد حق كه اصالً حق آنها بوده با آنان تقسيم نمي نمايد و باالي مهاجرين ذي شخصي در آن مي

هاي بيجا كرده باشد چور و چپاول كرده باشد و به اين و آن نام، مردم  جهاد منحرف شده باشد، قتلجهادي از راه 
هاي  باالي مردم مهماني. هاي مردم را غصب كرده باشد زمين. هاي مردم را به زور گرفته باشد داشته باشد، مال

مگر مهاجر راه حل براي . نمايد هدم مياين مشكالت كه ستون نظم و عدالت اجتماع را من. گزاف تحميل كرده باشد
مهاجر نبايد اين گونه مسايل را در حالت مهاجرت در . اين مشكالت را پيدا كرده و جوابگوي معقول و منطقي باشد

خانه خود طرح نمايد و باالخص در حضور اطفال خود زيرا اطفال حساس بوده و باالي روان و نفسيات وي اثر بد را 
ان از اين گونه مسايل عقده به دل گرديده و شايد در آينده براي تسكين نفس خود به كارهاي دست آن. باشد دارا مي

تواند الزم به  كه در اين صورت جامعه از عمل وي در امان بوده نمي. بزند كه خالف دستورات انساني و اسالمي باشد
جرت بايست سمينارهاي ترتيب گرديده و در يادآوري است كه در مورد تربيه سالم اطفال به ويژه اطفال دوران مها

آن متخصصان علوم رواني و غيره علما اشتراك نموده از آرا و افكار آنان استفاده به عمل آيد و طرف بيرون رفت اين 
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تلويزيون، راديو، جرايد، كتب و : ها  و هم الزم است اين گونه مسايل از طريق رسانه. وجو گردد گونه معضالت جست
  . ح شده تا قناعت مردم فراهم گرديده باشداخبار طر

الزم به يادآوري است طوري كه در اول . چون از بحث موضوعات و مسايل طفل در حالت مهاجرت خالص شديم
آيد كه بعداً والدين وي را يهودي، آتش پرست و  فصول اين عنوان نوشتم كه هر مولود به فطرت اسالم پديد مي

كل مولوديولد علي فطره االسالم ثم ابواه «: حديث شريف بدين منوال آمده استطوري كه . سازد انحرافي مي
تربيه والدين، ارث و محيط كه تربيه . آيد بايد گفت كه طفل تحت اثر سه عنصر مي» يهودانه يمجسانه و ينصرانه
حاال . ايم الغه نكردههرگاه بگوييم كه محيط اول وي آغوش پدر ومادر است گزاف و مب. والدين اثر اولي و مهم دارد

بايد تذكر بدهيم كه فطرت چه است؟ فطرت همانا سرشت، طبيعت اول انسان، نهاد، صفت طبيعي انسان و 
  )فرهنگ عميد. ( همچنان به معناي دين و سنت هم آمده است

ود هاي خ ناخن(پاكي اختيار كنيد : گويد چرا كه اسالم مي. پس فطرت اسالمي همان فطرت طبيعي انسان است
حقوق ) در سالمتي و صلح زندگي كنيد. رساند را ببريد، ريش بگذاريد چرا كه تيغ و يا هم ماشين به پوست ضرر مي

روزه بگيريد تا معده تان . ديگر را مراعات نماييد، به غريبان ترحم نموده از مال خويش حصه با آنان بدهيد يك
تا از احوال و رسوم ديگران باخبر باشيد و مشاكل را حل حج بكنيد . تفريح نمايد و از احوال غريبان خبر شويد

هر دين فطري و سماوي كه به مرور زمان مورد جعل و . معنا روي مياوريد به مزخرفات و چيزهاي بي. نماييد
اگر در دين اسالم يعني در كتاب اهللا، سنت رسول اهللا و اجماع امت چيزي را . اكاذيب واقع شده از آن متابعت نكنيد

دا نكرديد به عقل و قياس مراجعه كنيد و آن هم كار پرهيزگاران علماي دين و نخبگان است كه همواره مشكالت پي
بلي بعد از آغوش پدر و مادر ارث تاثير دارد و احياناً اطفال، بعض خواص را از پدر و مادر و . نمايند جامعه را حل مي

ه ميراث مي پسر حالل ) الوليد الحال تسبع الخال(ست  امقوله عربي. مادريبرند خواه پدري باشند و يا هم  نيكان ب
بعد از . رسد ها تا پشت آخري مي اند كه ارث در اخالق و صورت ها گفته حتا بعضي. كند متابعت ماماي خود را مي

 در ، جوامع و ممالك باهم ارث محيط و جامعه هم در اخالق و روش اطفال تاثير به سزايي دارد از همين رو محيط
اي از اخالق تربيه و تعليم و روان اطفال كه در محيط مهاجرت و هم به  اين بود شمه. اخالق و اطوار فرق دارند

    . صورت عمومي نظر اندازي گرديد
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  المللي هاي بين معاهدات و ميثاق

  )المللي حقوق بشر اسناد بين(
  
  

  مقدمه
اش همواره در آشوب جنگ، به درد و رنج سپري  خواهد زندگي كه بشر نمي ها است با آن گري بتاريخ زندگي بشر، تاريخ جنگ و آشو

. زند افتد و آرزوي در صلح زيستن همچون تمناي در روح انسان براي دست يافتن صلح و آرامش تقال مي شود با اين هم جنگ اتفاق مي
ها و اقوام با  هاي غير عقالني ملت عدم رابطه: شود گفت اما مي! شته باشدكس پاسخ ندا افتد؟ هيچ شايد براي اين كه جنگ چرا اتفاق مي

  . شود ها و كشورها مي ديگرشان سبب جنگ و تداوم جنگ بين ملت يك

هم در مدت زمان زندگي يك نسل انسان، دو جنگ بزرگ به وقوع پيوست كه تاريخ معاصر بشر از اين دو جنگ به  در قرن بيستم، آن
ها انسان كشته شدند و اكثر كشورهاي جهان خواسته يا ناخواسته  در اين دو  جنگ ميليون. كند ني اول و دوم ياد ميعنوان جنگ جها

ها را وا داشت تا تصميم ايجاد سازمان ملل متحد را  ها، ملت بنابراين آثار زيانبار و غير قابل جبران اين جنگ. وارد معركه جنگ شدند
  .المللي كه موسوم به ملل متحد بود تاسيس شد ان بينبگيرد، به اين وسيله يك سازم

  :سازمان ملل متحد منشورش را با اين گونه تصميم ابراز كرد
هاي آينده از بالي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار  ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل

مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مصايب غير قابل بيان نموده و با اعالم 
ها و  ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط الزم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهدنامه مرد و زن و همچنين بين ملت

دگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به اين هدف به رفق و مدارا المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زن ساير منابع حقوق بين
  ...ديگر با يك روحيه حسن همجواري و كردن و زيستن در حال صلح با يك

تر  ها را عقالني ها كوشيد تا با تطبيق اين روش بتواند روابط ملت ها و دولت سازمان ملل متحد براي تسريع روابط دپلماتيك بين ملت
ز  ها و دولت حمايت  هاي هميشه در حال وقوع جلوگيري شود و از سوي ديگر از حقوق اساسي افراد بشر نيز در درون ملت جنگكند و ا

ها تقبيح كرد و اراده افراد را براي تامين قدرت و ايجاد دولت  هاي مطلق گرايانه را در درون ملت به عمل آورد به اين معنا كه قدرت
  . الزمي دانست

هايي را ارايه كرده است كه در  متحد از زمان ايجادش تا اكنون با درنظرگيري شرايط زندگي بشر منشورها و اعالميهسازمان ملل 
ها به  در نظام عدلي دولت... زندگي سياسي و حقوقي بشر قابل تاثير بوده و از سندهاي معتبر سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و

  . آيند  حساب مي
ي سازمان ملل متحد، يكي هم اعالميه جهاني حقوق بشر است كه امروز در زمينه عدالت، آزادي و حقوق اساسي ها از جمله اعالميه

دولت افغانستان هم با قبول اين اعالميه، در . شود ها به عنوان رهنمودي كلي درنظر گرفته مي  حقوقي دولت-افراد بشر در نظام عدلي
ي اعالميه  هاي شناخته شده تاكيد كرده است و قانون اساسي افغانستان با درنظرگيري ارزشقانون اساسي كشور به تطبيق اين اعالميه 

  . جهاني حقوق بشر تدوين شده است
ها و اسناد سازمان ملل را پذيرفته است بنابراين ضروري  باشد و اكثر اعالميه دولت افغانستان كه يكي از اعضاي سازمان ملل متحد مي

ها   حقوقي و دستگاه قضايي از اين اعالميه-قوقي، جامعه مدني و دولت افغانستان به ويژه نهادهاي عدلي ح- است تا موسسات عدلي
همچنين بايد اين اعالميه در دسترس عموم شهروندان افغانستان . المللي تطبيق گردد هاي بين تا عدالت طبق معيار. آگاهي داشته باشد

آگاهي داشته باشند زيرا آگاهي شهروندان در تطبيق بهتر عدالت، به موسسات حقوقي قرار گيرد تا شهروندان از حقوق اساسي شان 
  . كند كمك مي

المللي  الملي و يا اسناد بين هاي بين اي، كتاب معاهدات و ميثاق به اين منظور با اراده وزارت عدليه، مجله عدالت، به صورت سلسله
براي اين كه مواد الزم در اين زمينه، در افغانستان كم وجود دارد، تنها كميسيون . دكن حقوق بشر را تا آنجاي كه در دست دارد، نشر مي

هاي  اما اين كتاب حاوي تمام ميثاق. المللي حقوق بشر، نشر كرده است مستقل حقوق بشر افغانستان، كتابي را زير  عنوان ويژه اسناد بين
  . شدبا المللي نمي هاي حقوق بشري بين المللي و اعالميه بين

  .تواند آگاهي حقوق بشري را در جامعه ما نهادينه كند مي) المللي هاي بين معاهدات و ميثاق(بنابراين دسترسي به همچو اسنادي 
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  ∗- ∗ميثاق جامعه ملل-1
  

  

  :المللي مستلزم رعايت اصول زير است ها و تضمين صلح و امنيت بين از آنجا كه بسط همكاري ميان دولت
  در جهت دوري جستن از جنگ؛ پذيريش تعهداتي -
  الملل و استوار نمودن آن برعدالت و شرافت؛  علني كردن روابط بين-
  الملل بر اساس آن سازمان خواهد گرفت؛ الملل كه از اين پس روابط بين  رعايت كامل مقررات حقوق بين-
شود و بايد در روابط متقابل   گستردن مباني عدالت و به انجام رساندن دقيق تكاليفي كه از معاهدات ناشي مي-

  اقوام متمدن به اجرا درآيد؛
  . پذيرند ي ملل است مي هاي بزرگ متعاهد، پيمان حاضر را كه اساس تشكيل جامعه دولت

  ماده اول

  :اعضاي اصلي جامعه ملل عبارتند از
   امضا كنندگاني كه نام آنها در سند ضميمه اين ميثاق ثبت گرديده است؛-1

اي كه  هيچ قيد و شرطي، با اعالميه يي كه اسامي آنان در سند ضميمه ذكر شده است و بيها همچنين دولت
مفاد . ظرف دوماه از تاريخ به اجرا درآمدن اين پيمان به دبير خانه تسليم خواهند كرد به اين پيمان خواهند پيوست

  .ع ساير اعضاي جامعه خواهد رسانداين اعالميه را دبيرخانه به اطال
اي كه حكومتي آزاد دارد و در سند ضميمه، نام آن ثبت نشده است؛ به  ولت يا دومينيون يا مستعمره هر د-2

المللي خويش و مقرراتي كه جامعه در مورد  شرط اين كه داليل موثري ارايه دهد كه با خلوص نيت تعهدات بين
  .نمايد محترم خواهد شمرد ي وضع مينيروهاي زميني و دريايي و هواي

تواند از جامعه خارج شود؛ مشروط بر اين كه دو سال قبل از آن، اراده خود را به جامعه اعالم  عضو مي هر -3
  . المللي و همچنين تعهدات مندرج در ميثاق را انجام داده باشد كرده و ظرف اين مدت تمام تعهدات بين

  ماده دوم

ك مجمع عمومي و يك شوراي اجرايي و با اي كه در اين ميثاق مطرح گرديده است از طريق ي اختيارات جامعه
ه موقع اجرا گذارده خواهد شد   . كمك يك دبيرخانه دايمي ب

  ماده سوم 

  . يابد  مجمع عمومي از نمايندگان اعضاي جامعه تركيب مي-1
 مجمع عمومي در اوقات معين يا هر موقع ديگري كه مقتضي بداند در مقر جامعه يا هر مكان ديگري كه -2

  . ، تشكيل جلسه خواهد دادتعيين شود
 صالحيت مجمع عمومي به تمام مسايل مربوط به جامعه و كليه آن مسايلي كه صلح جهاني را به خطر -3
  . يابد اندازد، تعميم مي مي
اين نمايندگان . تواند بيش از سه نفر نماينده در مجمع عمومي داشته باشد  از اعضاي جامعه نميي هيچ يك-4

  . اي خواهند بودجمعاً داراي يك ر

 ماده چهارم

هاي متفق و متحدان آنها و نمايندگان چهار عضو ديگر جامعه تركيب   شوراي اجرايي از نمايندگان دولت-1
يابد كه چهار عضو ياد شده را مجمع عمومي آزادانه و هر زمان كه مقتضي بداند برخواهد گزيد؛ اما تا آن زمان  مي

 معين ننموده است، نمايندگان بلژيك، اسپانيا، يونان عضو شوراي اجرايي كه مجمع عمومي برگزيدگان خود را
  . خواهند بود
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تواند با تصويب اكثريت اعضاي مجمع، از ميان ديگر اعضاي جامعه، نمايندگاني در مقام عضو دايم   شورا مي-2
تعداد اعضاي شوراي تواند با تصويب اكثريت اعضاي مجمع عمومي،  اين شورا همچنين مي. شورا تعيين نمايد

  . شوند، افزايش دهد اجرايي را كه با راي موافق مجمع عمومي انتخاب مي

مجمع با نظر اكثريت دو سوم اعضا، مقررات مربوط به انتخاب اعضاي غير دايم شورا، خصوصاً مقررات :  مكرر- 2

  . نمايد مربوط به دوران نمايندگي و شرايط انتخاب مجدد آنان را تصويب مي
ورا در هر موقع كه الزم بداند و دست كم يك بار در سال، در مقر جامعه يا هر مكاني كه تعيين شود،  ش-3

  . تشكيل جلسه خواهد داد
 شوراي اجرايي براي رسيدگي به تمام مسايل مربوط به جامعه و كليه آن مسايلي كه صلح جهاني را به -4

  . افكند، داراي صالحيت است مخاطره مي
منافع   جامعه كه نماينده از هر عضو-5 متصمن  اي در شوراي اجرايي ندارد، براي رسيدگي به مسايلي كه خصوصاً 

  . اي براي شركت در جلسات رسيدگي شورا تعيين نمايد آيد كه نماينده آن عضو است، دعوت به عمل مي
  . ر عضو كه مسندي در شوراي اجرايي دارد، فقط داراي يك نماينده و يك راي استه -6
  

  ماده پنجم

اي خاص   تصميمات مجمع عمومي يا شوراي اجرايي، به جز در مواردي كه ميثاق يا موادي از آن، قاعده-1
  . گردد بيني كرده باشند، به اتفاق آرا اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي پيش
 تعيين شود و همچين مسايل مربوط به  هر مساله شكلي كه در مجمع عمومي يا شوراي اجرايي مطرح مي-2

شوند، با نظر اكثريت اعضاي جامعه كه در  هاي تحقيق كه براي قضاياي مخصوص تشكيل مي ماموريت كميسيون
  . شود اند، حل و فصل مي جلسات اين دو ركن شركت كرده

 نخستين جلسات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به دعوت رييس جمهور اياالت متحده امريكا تشكيل خواهد -3
  . شد

  مماده شش

شود، از يك دبير كل و چند دبير و تعدادي كارمند كه مورد نياز   دبيرخانه دايم كه در مقر جامعه تشكيل مي-1
  . يابد دبيرخانه است، ترتيب مي

  .  نخستين دبيركل، كسي است كه نامش در سند ضميمه اين ميثاق آمده است-2
  . عمومي انتخاب خواهد كرددبيركل بعدي را شوراي اجرايي با تصويب اكثريت اعضاي مجمع 

  . نمايد  دبيران و ساير كاركنان دبيرخانه را دبيركل مجمع عمومي و شوراي اجرايي به كار منصوب مي-3
  .  دبيركل جامعه از لحاظ حقوقي دبيركل مجمع عمومي و شوراي اجرايي نيز هست-4
  . كند، خواهند پرداخت  مخارج دبيرخانه را اعضاي جامعه بر اساس ضوابطي كه مجمع تعيين مي-5

  ماده هفتم

  .  مقر جامعه شهر ژنو است-1
  . تواند مقر جامعه را تغيير دهد  شوراي اجرايي هر گاه صالح بداند مي-2
هيچ تبعيضي به مردان يا زنان  توان بي  كليه مشاغل جامعه يا ادارات وابسته به آن و همچنين دبيرخانه را مي-3

  . محول نمود
هاي ديپلماتيك  عضاي جامعه و كارگزاران آن حين انجام وظيفه رسمي از مزايا و مصوونيت نمايندگان ا-4

  . برخوردارند
 بناها و اراضي مورد تصرف جامعه يا ادارات آن و محل تشكيل جلسات رسمي نيز از هرگونه تعرضي مصوون -5
  . است
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  ماده هشتم

اعضاي جامعه اعتقاد دارند كه اين كاهش بايد به هاي ملي است،   از آنجا كه حفظ صلح مستلزم كاهش سالح-1
ها كه مبتني بر انجام عمليات نظامي مشترك  المللي دولت آهنگ با امنيت ملي و يا تعهدات بين ميزاني باشد هم

  . است
هايي براي كاهش   شوراي اجرايي با در نظر گرفتن موقع جغرافيايي و اوضاع و احوال خاص هر دولت، طرح-2
  . ها بتوانند پس از بررسي آنها، تصميماتي، الزم اتخاذ كنند نظامي تهيه خواهد كرد تا دولتهاي  سالح
  . ها بايد هر ده سال يك بار وارسي گردد تا در صورت لزوم تغييراتي در آنها ايجاد شود   اين طرح-3
يب ياد شده پذيرفتند، هاي نظامي را، به ترت هاي مربوط به سالح هاي مختلف، محدوديت  پس از آن كه دولت-4

  . فرا رفتن از اين حدود جز با اجازه شوراي اجرايي ممكن نخواهد بود
آورد، اعضاي جامعه  هاي خصوصي مشكالتي پديد مي هاي جنگي در كارخانه  از آنجا كه ساخت مهمات و ابزار-5

ذير، ضمن درنظر گرفتن نياز آن هاي جبران ناپ دهند كه براي جلوگيري از بروز زيان به شوراي اجرايي ماموريت مي
ي ساخت اين قبيل ابزارها و مهمات برايند، به  ه توانند براي حفظ امنيت ملي از عهد دسته از اعضا كه خود نمي
  . اقداماتي موثر دست بزند

ي و كيفيت يهاي نظامي زميني و دريا ها و طرح  اعضاي جامعه موظفند كه تمام اطالعات مربوط به نوع سالح-6
  . ديگر در ميان بگذارند پرده با يك  صنايعي را ممكن است براي جنگ مورد استفاده واقع شود، بيآن

  ماده نهم

هايي در مورد چگونگي اجراي مقررات ماده اول و ماده هشتم  يك كميسيون دايمي تشكيل خواهد شد تا گزارش
  . نمايدو به مسايل نظامي و دريايي و هوايي تهيه و به شوراي اجرايي تسليم 

  ماده دهم

ديگر را محترم شمارند و در قبال  نمايند كه تماميت ارضي و استقالل سياسي كنوني يك اعضاي جامعه تعهد مي
در صورت وقوع تجاوز يا تهديد يا بروز خطر تجاوز، شوراي اجرايي . هرگونه تجاوز خارجي از آن به دفاع بر خيزند

  . اده خواهد كردبراي تحقق اين تكليف از وسايل الزم استف

  ماده يازدهم

گردد كه هر جنگ يا تهديد به آن كه به طور مستقيم يا غير مستقيم يك كشور عضو جامعه   صريحاً اعالم مي-1
  . گردد را در معرض خطر قرار دهد، به كل جامعه مربوط مي

در چنين موردي، .  بزنداز اين روي جامعه موظف است كه براي دفاع از حريم صلح جهاني به هر اقدام الزم دست
كند كه براي رسيدگي به اين قضيه  درنگ از شورا دعوت مي  از اعضاي جامعه، بييدبيركل به درخواست هر يك

  . تشكيل جلسه دهد
الملل را مختل سازد و در نتيجه آرامش يا روابط  شود كه اگر بحراني روابط بين  همچنين صريحاً اعالم مي-2

 از اعضاي جامعه حق دارد، به يصلح جهاني بر آن مبتني شده است تهديد كند، هر يكها را كه  دوستانه دولت
  . قه صلح دوستي، از مجمع يا شورا درخواست رسيدگي نمايديسا

  ماده دوازدهم

هاي روابط   همه اعضاي جامعه بر اين قولند كه هرگاه ميان شان اختالفي پديد آيد و بيم آن رود كه رشته-1
اره گردد، آن اختالف را از طريق داوري يا بر اساس آيين قضايي و يا اقامه آن در شورا حل و فصل دوستانه آنان پ

اينان، همچنين موافقت دارند كه در هيچ موردي قبل از انقضا، سه ماه از تاريخ صدور حكم داوري يا قضايي . كنند
  . يا گزارش شورا، به جنگ روي نياورند

گزارش شورا نيز بايد ظرف مدت . وري يا قضايي بايد ظرف مدتي معقول صادر شود در همه اين موارد، حكم دا-2
  . شش ماه از تاريخ رسيدگي تهيه و اعالم گردد
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  ماده سيزدهم

 اعضاي جامعه اتفاق نظر دارند كه هرگاه ميان آنان اختالفي پديد آيد كه به اعتقاد آنان بتوان از طريق داوري -1
هاي ديپلماتيك كفايت كار ايشان را نكند، آن اختالف را كالً در يك مرجع   حل و راهيا قضايي آن را فيصله داد 
  . داوري يا قضايي اقامه نمايند

توان با رجوع به محاكم داوري يا قضايي خواستار حل   اختالف زير عموماً از جمله اختالفاتي است كه مي-2
  :وفصل آنها شد؛ اختالفات مربوط به

  ؛ تفسير يك معاهده-1
  الملل؛ اي از مسايل حقوق بين  مساله-2
  المللي به شمار آيد؛  واقعيت هر امر كه در صورت ثبوت، نقض تعهدي بين-3
  يل چنين نقض عهدي پديد آمده است؛كميت يا ماهيت خساراتي كه به دل-4
ه ديوان دايمي دادگستري بين-3 ن اختالف خود المللي يا هر دستگاه قضايي يا دادگاهي كه طرفي  اين دعاوي ب

   ؛ وگردد اند، ارجاع مي اند يا از پيش با عقد معاهداتي به صالحيت آن اقتدا نموده انتخاب كرده
شوند كه احكام صادر شده را با حسن نيت به اجرا درآورند و با كشوري كه از حكم   اعضاي جامعه متعهد مي-4

كام به موقع اجرا گذارده نشود، شورا براي به اجرا در صورتي كه اين اح. تمكين كرده است از در جنگ وارد نشوند
  . هايي پيشنهاد خواهد كرد درآمدن آنها راه حل

  ماده چهاردهم

المللي تهيه نمايد و آن را به اعضاي  شوراي اجرايي موظف است طرحي براي تاسيس ديوان دايمي دادگستري بين
نمايند،  المللي كه طرفين دعوا به آن ارجاع مي بيناين ديوان براي رسيدگي به هر اختالف . جامعه عرضه بدارد
تواند در مورد هر اختالف يا هر مساله كه شورا يا مجمع عمومي بدان  ديوان، همچنين مي. داراي صالحيت است

  . كنند، نظر مشورتي دهد احاله مي
  

  ماده پانزدهم

مال وجود داشته باشد كه روابط  هرگاه ميان اعضاي جامعه اختالفي پديد آيد كه به سبب آن، اين احت-1
 به داوري به مرجعي قضايي احاله نشده باشد، 13آنان قطع گردد، در صورتي كه اين اختالف برابر ماده ] دوستانه[

از اين روي، به محض آن كه يكي .  جامعه موافقت دارند كه چنين اختالفي را در شوراي اجرايي مطرح سازندياعضا
ه از طرفين اختالف، دبيركل  را از وجود چنين اختالفي آگاه نمود، دبيركل اقداماتي الزم براي تحقيق و رسيدگي ب

  . آن اختالف معمول خواهد داشت
تر، شرح كل دعوا و داليل و اسناد مربوط به آن را به شوراي اجرايي تسليم   طرفين اختالف بايد هرچه سريع-2
  . كند درنگ منتشر مي اليل و اسناد مربوط به دعوا را بيشورا در صورتي كه الزم بداند، شرح كلي و د. دارند
چنانچه در انجام اين . اي بينديشد  در اجراي اين ماموريت تالش خواهد كرد كه براي حل اختالف چاره شورا-3

ها را براي اطالع عموم منتشر   حل داند، شرحي از وقايع و احتجاجات و راه كار موفق گردد، تا آن حد كه مفيد مي
  . كند مي
 در صورتي كه شورا نتواند براي اختالف راه حلي بيابد، با راي همه يا اكثريت حاضر اعضا، گزارشي در مورد -4

ها است تهيه و منتشر  ترين راه حل ترين و مناسب هايي كه به نظر شورا متضمن عادالنه كم و كيف دعوا و توصيه
  . كند مي
تواند شرح اختالف و عقايد خود را در آن  ي در شوراي اجرايي دارد نيز ميا  از اعضا جامعه كه نمايندهي هر يك-5

  . مورد منتشر نمايد
 هرگاه، صرف نظر از راي نمايندگان طرف اختالف، گزارش شوراي اجرايي به اتفاق آرا تصويب شود، اعضاي -6

  . ل نشوندجامعه مكلفند كه برضد طرفي كه نظر شوراي اجرايي را پذيرفته است، به جنگ متوس
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 در صورتي كه، صرف نظر از راي نمايندگان طرف اختالف، گزارش شورا به اتفاق آرا، تصويب نشود، اعضاي -7
  . جامعه حق خواهند داشت براي پاسداري از حق و عدالت به هر صورت كه صالح بدانند اقدام كنند

 است كه به لحاظ مقررات حقوق اي   هرگاه يكي از طرفين اختالف ادعا كند كه اختالف متضمن مساله-8
تواند اين ادعا  آن كه راه حلي توصيه كند، مي الملل در صالحيت انحصاري كشورش قرار دارد، شوراي اجرايي، بي بين

  . را تاييد نمايد
بيني شده است، اختالف را به مجمع عمومي  تواند در تمام مواردي كه در اين اصل پيش  شوراي اجرايي مي-9

تواند با يك دادخواست، اين اختالف را در مجمع مطرح كند؛ در   از طرفين نيز مييچنان كه هر يك د؛ هماحاله نماي
اين صورت، دادخواست بايد ظرف چهارده روز از تاريخ مطرح شدن اختالف در شوراي اجرايي به مجمع تسليم 

  . گردد
 كه به عمليات و اختيارات شورا 12 و ماده شود، مقررات اين ماده  در تمام اختالفاتي كه در مجمع مطرح مي-10

گزارش مجمع عمومي كه با راي نمايندگان اعضاي جامعه كه در شورا نماينده . پرداخته است مجري خواهد بود
دارند و راي اكثريت ديگر نمايندگان جامعه، به استثنا، نمايندگان طرف اختالف در هر مورد داراي همان اثر گزارش 

  . استثناي نمايندگان طرف اختالف، به تصويب رسيده است] به[ت كه به اتفاق آراي اعضا وشوراي اجرايي اس

  ماده شانزدهم

 به گردن گرفته است به جنگ 15 و 13، 12 هرگاه يكي از اعضاي جامعه، به رغم تعهداتي كه به موجب مواد -1
در اين صورت، اعضاي جامعه بايد اوالً . دتوسل جويد، مثل اين است كه با تمام اعضاي جامعه وارد كارزار شده باش

درنگ قطع نمايند و ثانياً از ايجاد هرگونه رابطه ميان اتباع خود و  روابط تجاري و اقتصادي خود را با آن كشور بي
ميان  اتباع دولتي كه نقض عهد كرده است، جلوگيري به عمل آورند و ثالثاً كليه مراوادات مالي و تجاري شخصي 

  . هاي ديگر را، اعم از اين كه عضو جامعه باشند يا نباشند، برهم زنند  خاطي و اتباع دولتاتباع دولت
هايي كه به لحاظ اين اختالف منافع آنان در خطر افتاده   در اين مورد، شوراي اجرايي موظف است به دولت-2

هاي مسلح جامعه را كه مامور ود نيراست، توصيه نمايد كه نيروهاي نظامي و دريايي و هوايي تدارك ببينند تا بتوانن
  . المللي است، متقابالً ياري دهند به اجرا درآوردن تعهدات بين

ديگر وسايل اجراي تنبيهات مقرر در اين   وانگهي، اعضاي جامعه بر اين قول اتفاق دارند كه بايد به كمك يك-3
اينان همچنين بايد در . ت را حتا االمكان كاهش دهندهاي ناشي از اين اقداما ها و بحران ماده را فراهم آورند، تا زيان

ديگر را ياري  آورد، ايستادگي كنند و يك قبال هرگونه اقدامي كه دولت ناقض عهد بر ضد يكي از آنان به عمل مي
المللي در عمليات  هاي بين دهند و وسايل عبور نيروهاي نظامي هر عضو جامعه را كه براي دفاع از حريم پيمان

  .  داخل شود، فراهم آورندمشترك
توان از جامعه اخراج كرد  المللي مندرج در ميثاق شده باشد، مي  هر عضو را كه محكوم  به نقض مقررات بين-4

  . اين اخراج بايد به تصويب ديگر اعضاي جامعه كه در شوراي اجرايي نماينده دارند، برسد

  ماده هفدهم

 عضو جامعه است و يا اين كه هيچ يك از آنها عضو جامعه نيست،  هرگاه ميان دولتي كه فقط يكي از آنها-1
شود كه همچون اعضاي جامعه، مقررات مربوط به حل و  هاي خارج از جامعه دعوت مي اختالفي پديد آيد، از دولت

د هرگاه اين دعوت مور. كند، مالك كار خود قرار دهند اي كه  شورا وضع مي فصل اختالفات را با شرايط عادالنه
نمايد، در  با جرح و تعديلي كه به نظر شورا الزم مي) ميثاق (16 تا 12ها واقع شود، مقررات مواد  پذيرش آن دولت

  . مورد آنان اعمال خواهد گرديد
شود  نامه، شوراي اجرايي به تحقيق درباره اوضاع و احوال مربوط به اختالف مشغول مي  به محض ارسال دعوت-2

  .كند نمايد، پيشنهاد مي تر و موثرتر مي اين خصوص به نظر عادالنههايي كه در  و راه حل
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 اگر دولتي كه از آن براي حل اختالف دعوت به عمل آمده است، دعوت شورا را براي حل اختالف بر اساس -3
 در مورد آن دولت به اجرا 16مقررات ميثاق نپذيرد و برضد يك عضو جامعه وارد در جنگ شود، مقررات ماده 

  . واهد آمددرخ
 در صورتي كه هر دو طرف دعوا از قبول مقررات جامعه در مورد حل مسالمت آميز اختالفات، امتناع بورزند، -4

تواند اقداماتي الزم و پيشنهادهاي مناسب بنمايد تا اختالف از ميان برخيزد و راه حلي براي دعوا  شوراي اجرايي مي
  . پيدا شود

  ماده هژدهم

درنگ در دبيرخانه ثبت شود  المللي كه از اين پس ميان اعضاي جامعه انعقاد يابد، بايد بي  بينهر معاهده يا تعهد
  . تر آن را منتشر كند و دبيرخانه نيز به فوريت هر چه تمام

  . المللي قبل از به  ثبت رسيدن، الزم االجرا نخواهد بود هيچ يا از اين معاهدات يا تعهدات بين

  ماده نوزدهم

تواند هر چند وقت يك بار، اعضاي جامعه را دعوت نمايد كه در معاهدات غير قابل اجرا و   ميمجمع عمومي
  .آميز است، تجديد نظر بنمايند هايي كه ادامة آنها براي صلح جهاني مخاطره وضعيت

  ماده بيستم

ه آن عضو مربوط ميعضاي جامعه هر يك از ا-1  معاهدات يا خ كليهگردد، مقررات ميثاق را ناس  ملل، تا آنجا كه ب
گردد كه از اين پس به  داند كه با مدلول اين مقررات مبانيت دارد و رسماً متعهد مي اي مي هاي دو جانبه موافقتنامه

  .معاهداتي كه با مفاد اين مقررات مخالفت دارند نپيوندد
 نموده باشد، مكلف است  هرگاه پيش از ورود به جامعه، يكي از اعضا تعهداتي مخالف با مقررات ميثاق تقبل-2

  .بي درنگ اقداماتي در جهت خالصي از آن پيمان به عمل آورد

  ويكم ماده بيست

كه ) Monroe(اي از قبيل دكترين مونرو  المللي، مثل معاهدات داوري و هرگونه وفاق منطقه هاي بين پيمان
  .ضامن بقاي صلح است با هيچ يك از مقررات اين ميثاق مباينت ندارد

  ودوم يستماده ب

رآنان تسلط  هايي كه پس از جنگ از يوغ حاكميت دولت  در مورد مستعمرات و سرزمين-1 هايي كه پيش از اين ب
اند و سكنة آن اقوامي هستند كه در اوضاع و احوال سخت دنياي امروز هنوز توانايي اداره كردن  داشته، خارج شده

هي از آنجا كه سعادت و ترقي اين اقوام، رسالت مقدس تمدن نگآو. خود را ندارند، اصول زير اعمال خواهد گرديد
  .اي تامين گردد نمايد كه در ميثاق كنوني وسيلة اجراي اين رسالت به نحو شايسته انساني است، الزم مي

هايي متمدن واگذار شود كه در پرتو  ترين راه تحقق اين اصل آن است كه قيمومت اين اقوام به دولت  عالي-2
دار اين مسووليت گردند و در  توانند عهده ها مي ت و تجربه يا موقع جغرافيايي خويش بهتر از ساير دولتمنابع ثرو

اين كشورها اين قيمومت را در مقام نماينده و به نام جامعه اعمال خواهند : شوند ضمن اين وظيفه را پذيرا نيز مي
  .نمود
ايي، اوضاع اقتصادي و ساير اوضاع و احوال مشابه ديگر  حد اين ماموريت به تناسب ميزان رشد، موقع جغرافي-3

  .ها متفاوت است در اين سرزمين
اند، تا آن حد رشد  آمده  بعضي از اين اجتماعات كه پيش از اين بخشي از قلمرو امپراتوري عثماني به شمار مي-4

سايي نمود، مشروط بر آن كه هايي مستقل شنا  دولت توان آنان را به طور موقت در مقام اند كه مي پيدا كرده
ه ) مانداتر(هاي دولت نماينده  ها و ياوري راهنمايي راهبرآنان در اداره امور گردد تا آنجا كه اينان خود بتوانند ب

بديهي است كه قبل از هر چيز نظر اين اقوام در انتخاب دولت . تنهايي سكان اداره كشور شان را به دست گيرند
  .آيد ار مينماينده شرط الزم به شم

ACKU



١٤٣ 
 

                                                                                                                                                      

نمايد كه دولت نماينده، خود   ميزان رشد و توسعه اقوام ديگر، خصوصاً اقوام ساكن افريقاي مركزي، ايجاب مي-5
عهده دار اداره آن مناطق گردد، به اين صورت كه عادات مذموم از قبيل برده فروشي و قاچاق اسلحه و الكل را دفع 

يد و هيچ محدوديتي جز آنچه براي حفظ نظم و اخالق حسنه ضرورت نمايد و آزادي وجدان و دين را تضمين بنما
هاي نظامي يا انتظامي و دفاع از خاك ضرورت دارد، تعليم نظامي  دارد، به وجود نياورد؛ همچنين استقرار پايگاه

  .ندهد و براي ساير اعضاي جامعه وضعي برابر در مبادالت و بازرگاني به وجود آورد
هاي ديگر مثل آفريقاي جنوب غربي و بعضي از جزاير واقع در جنوب اقيانوس كبير كه به   سر انجام، سرزمين-6

دليل كمي تراكم جمعيت يا اندك بودن وسعت خاك يا دوري از مراكز تمدن يا همجواري با خاك دولت نماينده 
ند و در نتيجه تابع توانند رشد يابند كه همچون جزيي الينفك از خاك دولت نماينده به شمار آي در صورتي مي

بيني  هايي كه در جهت منافع بوميان دسته فوق پيش قوانين داخلي آن دولت باشند؛ به شرط اين كه آن تضمين
  .شده است در مورد اينان بر قرار گردد

 در تمام اين موارد، دولت نماينده بايد هر سال گزارشي در مورد سرزمين تحت اداره خود به شوراي اجرايي -7
  . كندتسليم
 هرگاه ميزان اقتدار و نظارت يا حدود اختيارات دولت نماينده قبالً از طريق عقد يك معاهده به تصويب -8

  .اعضاي جامعه ملل نرسيده باشد، شوراي اجرايي در اين قلمرو مقرراتي وضع خواهد نمود
ه را بررسي كند و پس از هاي نمايند هاي ساالنه دولت  يك كميسيون دايمي ماموريت خواهد يافت كه گزارش-9

  .ها به شوراي اجرايي اعالم دارد آن نظر خود را در باره مسايل مربوط به ماموريت اين دولت

  وسوم ماده بيست

  :المللي موجود و يا معاهداتي كه در آينده انعقاد خواهد يافت، اعضاي جامعه با رعايت و حفظ اعتبار معاهدات بين
ي كار مردان و زنان و كودكان در قلمرو خويش وضعي عادالنه و مطابق با شان تالش خواهند نمود كه برا) الف

و حال را به تمام كشورهايي كه با آنها روابط تجاري و صنعتي دارند تعميم  انساني پديد آورند و همچنين اين وضع 
  المللي مناسب تاسيس نمايند؛ هاي بين دهند و براي تحقق اين امر سازمان

  ند كه با بوميان تحت سلطه خويش رفتاري عادالنه داشته باشند؛گرد متعهد مي) ب
هاي مربوط به خريد و فروش زنان و كودكان و قاچاق ترياك و  نامه دهند كه بر موافقت به جامعه ماموريت مي) ج

  ساير مواد مخدر نظارتي كلي معمول دارد؛
ورهايي كه نظارت بر تجارت اسلحه با آنان دهند كه تجارت اسلحه و مهمات را با كش به جامعه ماموريت مي) د

  به شمار آمده است، زير نظر بگيرد؛) المللي جامعه بين(الزمه حفظ منافع مشترك 
گردند كه مقرراتي مناسب براي تضمين و حفظ آزادي ارتباط و عبور و مرور و همچنين رفتار  ملتزم مي) هـ

مناطق ويران شده در جنگ ديگر وضع نمايند؛ البته با عادالنه در تجارت با يك  توجه به اين كه نيازهاي خاص 
  ؛ و همواره بايد مد نظر قرار گيرد1918 - 1914
  .المللي ضروري به عمل آورند كوشش خواهند كرد براي مبارزه با امراض و پيشگيري از آن اقدامات بين) و

  وچهارم ماده بيست

عاهدات جمعي تاسيس گرديده است، در صورت موافقت المللي كه پيش از اين با استناد به م  هر دفتر بين-1
المللي  المللي و هر كميسيون بين به همين ترتيب، دفاتر بين. طرفين آن، از اين پس زير نظر جامعه اداره خواهد شد

  .آيد، زير نظر جامعه به كار مشغول خواهد شد حل اختالف كه بعداً به وجود مي
المللي   كه با معاهدات عام فيصله يافته، اما در نظارت كميسيون يا دفتري بينالمللي  در مورد تمام قضاياي بين-2

تواند، در صورتي كه طرفين درخواست نمايند و شورا نيز موافقت كند، تمام اطالعات  درنيامده است، دبيركل مي
  .رزدمفيد را جمع آوري و منتشر سازد و در اين راه از دادن هر كمك الزم و خواسته شده دريغ نو

هايي را كه زير نظر جامعه به كار اشتغال  هاي مربوط به تمام دفاتر و كميسيون تواند هزينه  شوراي اجرايي مي-3
ه اضافه نمايد دارند، به هزينه   .هاي دبير خان
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  وپنجم ماده بيست

ي صليب هاي دواطلب مل شوند كه با تشويق و ترغيب موجبات استقرار همكاري سازمان اعضاي جامعه متعهد مي
شان بهبود وضع بهداشتي و جلوگيري از بروز امراض و كاهش آالم  سرخ را كه رسماً مشغول به كار هستند و هدف

  .انساني در جهان است، فراهم آورند

  وششم ماده بيست

شان در  آيد، به محض تصويب اعضاي جامعه كه نمايندگان  هرگاه اصالحي كه در پيمان حاضر به عمل مي-1
  .ت دارند، و اكثريت اعضاي مجمع عمومي، به اجرا گذاشته خواهد شدشورا عضوي

 هر عضو جامعه مجاز است كه اصالحات وارد بر ميثاق را نپذيرد و اگر چنين كند از عضويت جامعه خارج -2
  .گردد مي

   ميثاق1ضميمه 

  :اند از اند عبارت اعضاي موسس جامعه ملل كه معاهده صلح را امضا كرده
  تي ه امريكا                               هايياياالت متحد

  بلژيك                                                حجاز
  بوليوي                                                هندوراس

  برزيل                                                 ايتاليا
                            ژاپنبريتانياي كبير             

  كانادا                                                  ليبريا
  استراليا                                                نيكاراگويه

  افريقاي جنوبي                                       پاناما
                   پروزالند جديد                          

  هندوستان                                            لهستان
  چين                                                   پرتغال
  كوبا                                                    روماني

     صربستان، كرواسياكوادور                                             
  فرانسه                                                 سيام

  يونان                                                   چك و اسلواكي
  گواتماال                                                 اوروگويه

  :عوت به عمل آمده استهايي كه از آنان براي عضويت در جامعه د دولت
  جمهوري آرژانتين                                     هلند
  كلمبيا                                                   ايران

  دانمارك                                                 السالوادور
            سويداسپانيا                                         

  پاراگويه                                                  سويس
                                                            ونزويال
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 عدليه  ديدار سفيراستراليا با وزير

 جمهوري 

  اسالمي افغانستان

  
 و آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، آقاي مارتين كوين سفير كبير استراليا در كابل،

آقاي كوين هدف از مالقاتش را . وگو نمودند ، درمقر وزارت عدليه ديدار و گفت1387 سنبله 14صبح روز پنجشنبه 
  .هاي كاري اين وزارت در تطبيق عدالت  بيان نمود با وزير عدليه، معرفي خود و شناخت از اولويت

هاي مختلف بازسازي  مهوري اسالمي افغانستان در اين مالقات گفت كه  دولت استراليا در عرصهوزير عدليه ج
ها بيشتر  ها زياد محسوس نيست و ما انتظار داريم كه اين همكاري دولت افغانستان سهم گرفته؛ اما اين فعاليت

  .گردد
بخواهيم با فساد، جرايم و مواد مخدر مبارزه وزير عدليه، ارتباط عدالت با امنيت را مهم برشمرده و افزود كه اگر 

  .توان ناديده گرفت كنيم بدون شك نقش سكتور عدلي و قضايي را نمي
پس از كنفرانس : هاي گذشته گفت هاي داخلي و خارجي در سال آهنگي ارگان وزير عدليه با اشاره به عدم هم

المللي  آهنگي بيشتر بين نهادهاي داخلي و بين همالمللي حاكميت قانون در ايتاليا، طرح استراتيژي عدلي و  بين
  .مورد توافق قرار گرفت

هاي اين كنفراس مورد تاييد جامعه جهاني قرار گرفت، به منظور تطبيق   وزير عدليه گفت پس از آن كه  فيصله
يته رهبري و استراتيژي ملي عدلي و قضايي، كميته مشترك وزارت عدليه، لوي سارنوالي و وزارت ماليه به حيث كم

  .نظارت تشكيل شد و اين كميته در همكاري مشترك با بانك جهاني شروع به كار نمود
و محاكم عدلي   آقاي دانش، فعال ساختن نهادهاي عدلي در تمام مناطق افغانستان، ارتقاي ظرفيت قواي بشري 

وي افزود روي . اين وزارت برشمردهاي كاري  ترين اولويت و قضايي، اعمار زيربناهاي فزيكي و تعميرات را از مهم
 واليت از نظر تعميرات فزيكي با مشكل مواجه 17سكتور عدلي و قضايي در واليات كمتر كار شده و در بيش از 

  . هستيم
هاي بازسازي واليتي را در  اعمار و تجهيز دفاتر و محابس واليات موثر خواند و خواستار  وزير عدليه نقش تيم
  .ر تي استراليا در كمك به اعمار زيربناهاي فزيكي سكتور عدلي و قضايي شدنقش بيشتر تيم پي آ
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وي با استناد به استراتيژي ملي و توافقنامه لندن از تاسيس انجمن مستقل وكالي مدافع و تاسيس انجمن اداره 
  .دها تازه تاسيس است و ضرورت به كمك بيشتر دار هاي حقوقي  ياد نموده گفت كه اين انجمن مساعدت

آقاي دانش، با اشاره به اهميت نظارت بر حقوق بشر گفت كه دفتر واحد حمايت از حقوق بشر نيز قرار است در 
سپس . هاي دولتي است وزارت عدليه گشايش يابد و هدف از ايجاد اين اداره نظارت بر تطبيق حقوق  بشر در اداره

تامين عدالت و حمايت از حقوق بشر، تصريح نمود كه سفير استراليا ضمن تقدير از تالش وزير عدليه در راستاي  
وي گفت مطمين است كه كشور استراليا نهادهاي عدلي و . گذارد هاي وزارت عدليه را با  دولتش در ميان مي اولويت

  . كند  قضايي افغانستان را كمك مي
نستان، مبلغي را براي در عين حال آقاي مارتين كوين گفت كشورش از طريق كميسيون مستقل حقوق بشر افغا

مواردي را كه وزارت عدليه در اولويت : سفير استراليا گفت. تامين عدالت و حمايت از حقوق بشر هزينه نموده است
  .قرار داده است براي كشورش مهم است

 
  
  

 يرعدليه جمهوري اسالمي افغانستانمالقات سفيرناتو باوز
 
 

 
 

در افغانستان، با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، صبح روز فرناندو جينتيليني؛ سفير وگزارشگر ناتو 
  . وگو نمود  ديدار وگفت1387 سنبله  24يكشنبه  

مندي كشورهاي عضو ناتو در كمك به سكتور  هوي در مالقات با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، از عالق
ا از پروسه تامين عدالت و رعايت حقوق بشر در عدلي و قضايي افغانستان خبر داد و حمايت اين كشورها ر

  .افغانستان اعالم نمود
در اين ديدار آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، عدالت را بدون امنيت ناممكن خوانده، 

التي عد  سال در افغانستان حاكميت قانون وجود نداشته و مردم بيش از هرچيزي ديگري از بي30بيش از : گفت
امروز دركنار مبارزه با تروريزم و مسايل نظامي، وظفيه : وي با تاكيد بر تامين عدالت در كشور، گفت. اند رنج برده

مشترك دولت افغانستان و جامعه جهاني اين است كه در تامين عدالت بيشتر از مسايل نظامي و اقتصادي توجه 
  . كنند
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 و جامعه جهاني به تقويت سكتور عدلي و قضايي در افغانستان، آقاي دانش با ابراز تاسف از كم توجهي دولت
سه ركن عمده امنيت، انكشاف : داري را در استراتيژي انكشاف ملي افغانستان ناچيز خوانده افزود بودجه حكومت

 درصد بودجه به 2داري در استراتيژي انكشافي ملي افغانستان آمده است كه در اين ميان  اقتصادي و حكومت
  .ور حكومت داري اختصاص يافته كه سهم سكتور عدلي و قضايي از اين دو درصد بسيار ناچيز استسكت

پس از برگزاري كنفرانس روم در : وي ضمن ابراز نارضايتي از روند كند اصالحات در سكتور عدلي و قضايي گفت
  ما اين اقدامات ناكافي استفته؛ اماه جوالي سال گذشته؛ تا كنون اقدامات موثري به منظور اصالحات صورت گر

هاي موجود در روند پروسه اصالحات عدلي و قضايي در افغانستان  وزير عدليه، با اشاره به مشكالت و چالش
المللي تدوين شد و مكانيزم  تصريح نمود كه پس از كنفرانس روم استراتيژي ملي عدلي در مشوره با همكاران بين

هاي الزم  باط با اين موضوع ايجاد شد؛ تا در تطبيق استراتيژي ملي سهولتنظارتي و منابع تمويل كننده در ارت
  . ايجاد گردد

هاي سياسي و نظامي، در اصالحات عدلي و قضايي مهم  آقاي دانش در اين مالقات، نقش ناتو را در كنار حمايت
  .خواند

: كند گفت افغانستان فعاليت ميوي با بيان اين مطلب كه استراتيژي عدلي در چارچوب استراتيژي انكشافي ملي 
وزارت عدليه در همكاري با نماينده بانك جهاني، ستره محكمه و وزارت ماليه كار خود را براي تطبيق استراتيژي 

  .ملي عدلي در بخش ايجاد ظرفيت و تقويت سكتور نظارتي آغاز نموده است
يح نمود كه ايجاد نهادهاي عدلي، پوليس هاي كاري وزارت عدليه تصر وزير عدليه با برشمردن مهترين اولويت

هاي حقوقي، نظارت بر تطبيق حقوق بشر در  عدلي، دسترسي مردم به عدالت، تقويت وكالي مدافع، ارايه مساعدت
  .دهد هاي كاري وزارت عدليه را تشكيل مي نخستين اولويت...  هاي دولتي و اداره

انين را به ترتيب  در جايگاه دوم و سوم اولويت كاري قرار وي تطبيق ريفورم اداري و تصويب، تعديل و اصالح قو
از دو سال به اين طرف بيش از پنجاه درصد اصالحات اداري در وزارت عدليه و ستره محكمه تطبيق : داده افزود

  .اند بر مبناي برنامه اصالحات عدلي و قضاي استخدام شدند شده است و كساني كه در دو سال اخير استخدام شده
اي دانش در مورد اصالح، تعديل و تجديد نظر در قوانين گذشته، قوانين تجارتي، اقتصادي جزايي و مدني آق
  .رود ها سند تقنيني در وزارت عدليه تهيه شده و كار ريفورم قوانين به خوبي پيش مي در دو سال اخير ده: گفت

ها، محاكم،  ز كابل در بسياري از واليتبه غير ا: وزير عدليه، تاسيس زيربناهاي فزيكي را مهم دانسته گفت
هاي غير استندرد  هاي كرايي  و در تعمير هاي زنانه واطفال در خانه ها، زندان خانه ها و توقيف ها، زندان سارنوالي

 واليت كشور اين مشكل وجود دارد كه با اين وضعيت، رعايت حقوق بشر و 17شوند و در بيش از  داري مي نگه
  .رسد دانيان ناممكن به نظر ميتعليم وتربيت زن

هاي  هاي وزير عدليه در تامين عدالت و مبارزه با مشكالت و چالش سپس سفير ملكي ناتو، با تقدير از تالش
هاي كاري وزارت عدليه را  به شوراي رهبري ناتو گزارش  عدلي و قضايي در افغانستان، تاكيد نمود كه اولويت

هاي حقوق بشري  هاي مربوط به وزارت عدليه، تمويل پروژه ر بناهاي فزيكي ادارهخواهد داد و به ويژه در اعمار زي
  . ودسترسي مردم به عدالت پيشنهادهاي مشخصي را به سران ناتو ارايه خواهد نمود

آقاي فرناندو جينتيليني كه در ماه جوالي به افغانستان آمده است؛ تا كنون با بسياري از مقامات دولتي  ديدار 
هاي دولتي  عنوان شده  و هدف از ديدار وي با مقامات دولتي افغانستان بررسي و شناسايي مشكالت ادارهنموده 

هاي دولتي در افغانستان  هاي است كه در روند كار اداره دهي مشكالت و چالش ترين وظيفه وي گزارش است، مهم
ي دولتي را به شوراي رهبري ناتو گزارش هاي اداره ها قرار دارد، سفير ناتو در افغانستان دستاوردها و چالش

المللي را براي  هاي بين دهنده و سازمان ها، كشورهاي كمك دهد؛ تا شوراي رهبري ناتو با شناخت اولويت مي
  .  هاي ويژه در افغانستان تشويق كند بازسازي و فرستادن كمك
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 مالقات  سفير كانادا 

  با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان
 

 
  

  
ر روابط دوستانه ميان دو كشورگفت : ران هافمن؛ سفير كانادا در ديدار با آقاي سرور دانش وزير عدليه، با تا كيد ب

بناي زندان قندهار سهم عمار زيرحكومت كانادا متعهد است كه به صورت خاص در قسمت زيربناي سكتورعدلي، ا
  .گيرد

ر وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان صورت گرفت،  د1378 سنبله 26در اين ديدار كه روز سه شنبه 
سفير كانادا آماد گي كشورش را، براي هرگونه همكاري  با دولت افغانستان به خصوص در سكتور عدلي و قضايي 

مندي زياد  هاي اساسي در افغانستان است و دولت كانادا عالقه وي افزود سكتور عدلي يكي  از بخش. اعالم نمود
  . هايش را تنظيم نمايد هاي اين سكتور كمك با شناخت اولويتدارد كه 

. توانيم همكارهاي الزم را در قسمت آموزش زندانيان داشته باشيم ما مي: وي با تاكيد بر آموزش زندانيان گفت
هاي عدلي و قضايي افغانستان  وي در مورد وضعيت امنيتي و آزادي بيان گفت كه وضع امنيت و شماري از پرونده

  .  باشيم در مطبوعات كانادا به صورت وسيع انعكاس پيدا نموده است و ما روي اين مسايل حساس مي
ران هافمن افزود ما درك مي كنيم كه بودجه سكتور عدلي و قضايي نا كافي است و در اين خصوص بايد با 

  .لي و قضايي  تقويت گرددهاي الزم صورت گيرد؛ تا بودجه سكتور عد كشورهاي همسايه و كشورهاي عربي رايزني
دراين ديدار وزير عدليه، انتخاب آقاي هافمن را به حيث سفير كانادا تبريك گفت و از تجربه و تخصص وي به 

  . نيكي ياد نمود
ه توصيف نمود و از كمك هاي دولت كانادا به دولت  آقاي دانش، روابط  دو كشور را در نظام جديد دوستان

  . بط  نزديك و همكارهاي كشور كانادا با وزارت عدليه تقدير نمودافغانستان به ويژه از روا
ها در زندان قندهار كار را آغاز نموده است،  پي آر تي: ها در جنوب كشور گفت وزير عدليه در مورد وضع زندان

 ارزگان زندان قندهار در جنوب كشور از اهميت خاصي برخوردار است در اين روزها برخي از زندانيان، از هلمند و
  .اند به دليل عدم مصوونيت شان به قندهار انتقال داده شده

ACKU



١٤٩ 
 

                                                                                                                                                      

ها، اعمار و توسعه، بازسازي و  هاي سكتورعدلي و قضايي تصريح نمود كه موضوع زندان وي با برشمردن اولويت
  .ها در اولويت كاري سكتور عدلي قرار دارد طرح ريفورم زندان

اين طرح شامل تعليم و تربيت زندانيان، تعميرات، افزايش : ا گفته وي با تاكيد بر طبيق طرح ريفورم زندان
كنيم كه تطبيق اين طرح را در سال روان و حداكثر تا اوايل سال  گردد و ما تالش مي معاشات كارمندان زندان  مي

  . نو ميالدي آغاز كنيم
وي  تصريح . ه را داشته باشد وزير عدليه از دولت كانادا خواست كه در برنامه استرتيژي ملي عدلي سهم عمد

 پوليس 4000ها به بودجه اندك نياز دارد و ما در حدود  آهنگي الزم به وجود آيد پوليس زندان نمود كه اگر هم
ميزان به  محابس داريم كه در سال   . هزار تن خواهد رسيد6000هاي آينده اين 

و در صندوق پولي حمايت .  رود ن به شمار ميكشور كانادا از اعضاي چهار  كشور بزرگ كمك كننده در افغانستا
هاي تخنيكي  هاي حقوقي و كمك سهم عمده دارد، اين كشور با اعزام متخصصان، ارايه مشوره» LOTFA«از قانون 

  .كند سيستم عدلي و قضاي  افغانستان را  در تطبيق عدالت كمك مي
 

  رديدنخستين كتابخانه حقوقي افغانستان در دانشگاه كابل افتتاح گ

  
هاي حقوقي در محوطه  مركز آموزش در  1387 سنبله6 ، كتابخانه حقوقى افغانستان روز چهار شنبهنخستين

 داكتر محمد قاسم هاشمزي؛ معيين مسلكي وزارت عدليه و رييس بورد رهبري مركز .دانشگاه  كابل  گشايش يافت
 ،استادانباشد، و تمام  مكانات عصري مياين كتابخانه مجهز به تمام ا: هاي حقوقي، گفت ملي مستقل آموزش

توانند     مىهاي ستاژ قضايي و سارنوالي هاي شرعيات و حقوق و محصالن كورس ، محصالن و فارغان فاكولتهمحققان
  . اين مركز استفاده كنندهاي سهولت  وامكاناتاين كتابخانه از در  يتعضوبا 

نات و تجهيزات علمي، در نوع خود اولين كتابخانه در كشور آقاي هاشمزي، افزود كه اين كتابخانه از نظر امكا
اي را براي خريد كتاب در نظر  اين كتابخانه بودجه: وي گفت. هاي معتبر دنيا نيز ارتباط دارد است كه با دانشگاه

شتر المللي و موسسات كمك دهنده  در آينده از تجهيزات  بي رود كه به كمك  جامعه بين گرفته است و انتظار مي
  . برخوردار گردد

ن مسلكي وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، گفت كه اين كتابخانه افراد و پرسونل مجرب و مسلكي يمعي
  . را براي ارايه خدمات بهتر استخدام كرده است

  در اين كتابخانه  :گويد مي هاي حقوقي نيز ؛ رييس بخش اجرايي مركزملي مستقل آموزشصافيوديد آقاي   
هاي  حقوقى،  مذهبى،  قوانين چندين كشور  هاي پشتو و درى، كتاب مجموعه مكمل قوانين افغانستان به زبان

  .شود داري مي خارجى و مواد حقوقى از كشورهاى مصر، فرانسه،  پاكستان،  اتحاديه اروپا و اياالت متحده  نگه
ها و نشرات نهادهاى حقوقى مختلف چون ستره  نامهتوانند از روز مراجعين به اين كتابخانه همچنان  مى: افزودوي 

  . رنوالى نيز استفاده نمايندسامحكمه، وزارت عدليه، شوراى ملى  و لوى 
باشد  حقوقي، اين كتابخانه مجهز به خدمات  انترنتي نيز مىهاي   مستقل آموزش مليبه گفته مدير اجرايي مركز

  . كنندها استفاده توانند  از اين سهولت و مراجعين مى
و المللى اياالت متحده امريكا ايجاد گرديده  اين كتابخانه  به همكارى اداره انكشافى بين بايد خاطر نشان كرد كه 

  .    هزار دالر امريكايى به مصرف رسيده است150 براى تجهيز اين كتابخانه حدود ،كنون تا
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 ان و طرحنشوراي وزيران طرح قانون امور ذاتي افسران و بريدم

 هاي خدمات ملكي را تصويب كرد مقرره بست

  

 سنبله 12روز سه شنبه يس جمهوري اسالمي افغانستان يوزيران تحت رياست حامدكرزي ر جلسه نوبتي شوراي

  .جمهوري داير گرديد در قصر گلخانه ارگ رياست 1387

ن امور ذاتي افسران و جمهوري اسالمي افغانستان طرح قانووزير عدليه آقاي سرور دانش  طبق آژنداي جلسه،

هاي خدمات ملكي را كه در جلسه كميته قوانين شوراي وزيران فيصله شده   و طرح مقرره تنظيم بستمنان بريد

  . بودند، به جلسه شوراي وزيران ارايه كرد

راي يد كميته قوانين غرض منظوري به شوي تاپس ازماده  69 فصل و 9 در منان بريدطرح قانون امورذاتي افسران و 

اين قانون، تنظيم امور مربوط به تقرر، استخدام، تبديلي، ترفيع، تقاعد،   اهداف.بودوزيران پيشكش گرديده 

گيرد،  مي دربر  اردوي ملي رامنان بريداحتياط و ساير امور ذاتي افسران و  ،رخصتي، تاديب، مكافات، انفصال، استعفا

  .يد قرار گرفتيكه از جانب شوراي وزيران مورد تا

يد كميته قوانين، يتا پس از ماده تسويد و 7 فصل و 3 درهاي خدمات ملكي  طرح مقرره تنظيم بست همچنين

قانون كاركنان  34 ماده 1فقره  تاسي از حكمه اين مقرره ب. است غرض منظوري به شوراي وزيران پيشكش گرديده

ر  گرديده و اهداف ان را تثبيت و هاي خدمات ملكي وضع بست خدمات ملكي به منظور تثبيت و تنظيم معيا

بست براساس  هر ماده هشتم قانون كاركنان خدمات ملكي، معياري ساختن و هاي مندرج تفكيك معيار بست

  .دهد هاي اداره مربوط را تشكيل مي پروگرام اهداف و

 الحات اداري واداره مستقل اص داده و متذكره را مورد تصويب قرار طرح مقرره  الزم،پس از بحثشوراي وزيران 

معاشات كاركنان خدمات ملكي مطابق  تطبيق پروسه رتب و  تا با انفاذ اين مقرره در؛نمود خدمات ملكي را موظف

   .نمايد  اقدام زودتردرتطبيق اين مقرره هرچه ، ميكانيزم تصويب شده به
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   زنداني از محبس مركزي ومحابس سمنگان ،پكتيا وتخار آزاد شدند 81
 
 

پس از تطبيق فرمان رييس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين، 

كه به مناسبت هشتاد و نهمين سالگرد استرداد استقالل كشور صادر شده بود، هشتاد و يك تن از زندانيان محبس 

  . ، آزاد شدند1387 سنبله 7و محابس واليات سمنگان، پكتيا و تخار الي تاريخ ) پلچرخي(مركزي 

 زنداني از 43نرال محمد ابراهيم، مدير ارتباط با محاكم رياست محابس وزارت عدليه، از اين شمار ژبه گفته 

. اند همچنين سه زنداني به شمول يك زنداني از طبقه اناث از محبس سمنگان رها شده. اند محبس مركزي آزاد شده

  . اند  زنداني به شمول دو زن از محبس تخار رها گرديده27اند، و  ها شدهاز محبس پكتيا نيز هشت زنداني ر

مركز كميسيوني  در به منظور تطبيق احكام اين فرمان،  فرمان عفو محبوسين و محجوزين11ماده بر اساس 

 رياست عمومي امنيت ملي، رنوالي، ساهاي صحت عامه، دفاع ملي، امورزنان، لوي وزارت نمايندگان متشكل از

تربيت  يس مركز اصالح ويمحبس مركزي، ر افغانستان، نماينده قومانداني عمومي كميسيون مستقل حقوق بشر

 سارنواليروساي  هاي متشكل از واليات كميسيون در نماينده با صالحيت ستره محكمه و اطفال، تحت نظر

تربيت اطفال  مركز اصالح و ، آمرمحبس مدير امورزنان، نمايده رياست عمومي امنيت ملي، عامه و صحت استيناف،

گرديده  يس محكمه استيناف واليت تشكيليتحت رياست ر افغانستان بشر نمانيده كميسيون مستقل حقوق و

است كه اين كميسيون كار خويش را در مركز و واليات كشور آغاز نموده و پروسه تطبيق فرمان عفو رياست 

 نزديك با تطبيق احكام اين فرمان شاهد آزادي شماري از زندانيان در جمهوري تا كنون نيز جريان دارد و در آينده

 .ديگر محابس كشور خواهيم بود

هاى مختلف حبس محكوم بوده  و مرتكب جرايم جنايي از قبيل، قتل سرقت و جرايم  اين زندانيان به مدت

 در آينده اعمال مخالف قانون را همچنين از زندانيان هنگام رهايي، تعهد گرفته شده كه هرگز. اخالقي شده بودند

  . مرتكب نشوند

قابل يادآوري است كه بر اساس فرمان عفو رياست جمهوري، هفته گذشته شماري از محجوزين از مركز اصالح و 

  . تربيت كابل آزاد شدند
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   زنداني از زندان واليت هرات رها گرديدند 72
  

  . رها شدند1387 سنبله 17ات روز يك شنبه هفتاد و دو زنداني جنايي از محبس واليت هر

 اسد، سالروز استرداد استقالل كشور 28 رياست جمهوري به مناسبت  75اين زندانيان به اساس فرمان شماره 

    .اند آزاد شده

هاي زون غرب كشور گفته است كه در ميان اين  خانه نرال عبدالمجيد صادقي؛ رييس عمومي، محابس و توقيفژ

  .دهند  تن آنان را زنان تشكيل مي10 زنداني 72

  .باشند  سال نيز شامل اين افراد مي18گويد كه در ميان اين رهاشدگان، دو دختر و دو پسر زير سن  وي مي

آقاي صادقي، عالوه كرد كه اين زندانيان از دو الي شش سال به جرايم جنايي سرقت و ساير مفاسد اخالقي متهم 

  .ن حبس شان را سپري نموده بودندو زنداني بودند كه ثلث دورا

پيش از زنداني شدن من دست به هر كاري كه : گويد يك تن از اين محبوسان كه متهم به فساد اخالقي است، مي

 مجازات خود را ،زدم؛ اما با به سر بردن يك مدت در زندان اين را آموختم كه هر كار خالف خواست مي دلم مي

  .كند كه كارهاي خالف قانون را انجام ندهد شش ميوي افزود كه در آينده كو. دارد

برند كه در ميان آنان هفتاد زن نيز   متهم در حبس به سر مي1200در زندان واليت هرات هم اكنون بيش از 

  .باشند شامل مي

تخفيف  عفو و ، صادر شده بودنهمين سالگرد استرداد استقالل كشور و به مناسبت هشتادبه اساس اين فرمان كه 

ه  محاكم، محكوم به حجز يا حبس گرديده  نهاييكه به حكم قطعي و محبوسين را محجوزين و مجازات بودند نظر ب

  .شرايط خاص و ميعاد قيد، عفو شان از جانب رييس جمهور منظور شده بود

  . رييس جمهور، كميته تطبيق فرمان كارش را آغاز نمود75پس از صدور فرمان شماره 

شود   شوند هنگام رهايي، از آنان تعهد گرفته مي اس فرمان عفو رييس جمهور، از زندان آزاد ميزندانياني كه بر اس

 . كه هرگز در آينده اعمال مخالف قانون را مرتكب نشوند
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  زنداني از محبس تخار رها گرديد24
  
  . آزاد شدند سنبله7 زن از زندان مركزى واليت تخاربه تاريخ 2 زندانى جنايى به شمول 24 

، رهـا  »سالگرد استقالل استرداد كـشور « اسد 28آنها بر اساس فرمان عفو رييس جمهور حامد كرزى، به مناسبت      
  .اند گرديده

مولوى عبدالجليل مولوى زاده رييس محكمه واليت تخار با ذكر مطلب فوق به آژانس خبرى پژواك گفت كه اين         
ه و مدت حبس شان از يك الى چهار سال باقى مانده بـود كـه مـورد    هاى مختلف حبس محكوم بود  زندانيان به مدت  
  .عفو قرار گرفتند

  .مولوى زاده افزود كه زندانيان مرتكب جرايم جنايى از قبيل قتل، سرقت و جرايم اخالقى شده بودند
  .اند كه دوباره مرتكب جرايم نخواهند شد گويد كه از زندانيان رها شده تعهد گرفته وى مي
من دو سال قبل به جـرم سـرقت چنـد    «: گان گفت قوب باشنده شهر تالقان مركز تخار يكتن از آزاد شده   محمد يع 

  ».گوسفند سه سال بندى بودم، دو سال را گذشتاندم و يكسال را دولت برايم عفو كرد
ي    گويد كه دوباره به سرقت دست نخواهد زد، زيرا اگر زندانى نمى    وى مي  هـاى   كـرد و پـول گوسـفند    شـد، كـار ـم

  .آورد سرقت شده را از راه حالل به دست مى
سوولين زنـدان،         ه ـم ه گفـت ـته و ـب  زن  كـه  25 تـن بـه شـمول    250زندان تخار در شهر كهنه تالقان موقعيت داش

  . برند اند، در آنجا به سر مي مرتكب جرايم جنايى شده
ايى بـه شـمول يـك زن و يـ      11براساس فرمان حامد كرزى، روز گذشته      ت     زنـدانى جـن ـبس والـي ل از مح ك طـف

  .سمنگان نيز رها گرديدند
نمايندگان ادارات لوي سارنوالي، ستره محكمه، وزارت دفاع ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر، مركز اصالح و 
تربيت اطفال و رياست امنيت ملي در كميسيون تطبيق فرمان عفو رييس جمهوري به مناسبت هشتاد و نهمين 

  .ويت دارندسالروز استقالل كشور، عض

  يازده زندانى از محبس سمنگان آزاد شد

   Aug 27, 2008 - 11:54 - محمد برات 
  ايبك

   سنبله6آژانس خبرى پژواك، 
  .يازده زندانى جنايى به شمول يك زن و يك طفل از محبس واليت سمنگان رها گرديدند

ـتقالل    28اسـبت   رييس جمهور حامد كرزى، به من75اين عده زندانيان، بر اساس فرمان شماره         اسـد سـالگرد اس
  .استرداد كشور، امروز آزاد شدند

قضاوت پوه عبداالحد معاوون رييس محكمه مرافعه سمنگان با ذكر مطلب فوق به آژانس خبرى پژواك گفت كـه        
  .اند هاى شان، در فرمان عفو قرار گرفته  تن  بعد از بررسى دوسيه11اين 

ها نيز است، افزود كه زندانيان رهـا شـده مرتكـب جـرايم جنـايى از       وى كه رييس هيات كميسيون بررسى دوسيه      
  .هاى مختلف حبس محكوم شده بودند قبيل قتل، سرقت، قاچاق مواد مخدر و جرايم اخالقى بوده و  به مدت

من بـه خـاطر سـرقت    «: گان به آژانس پژواك گفت  ساله باشنده واليت پنجشير يكتن از رها شده35محمد حكيم  
  ».موتر كروال در سمنگان هفت سال بندى بودم، پنج سال را تير كدم و دو سال را دولت عفو كرديك عراده 

  .نامبرده عالوه كرد كه بعد از اين مرتكب جرايم نشده و به حيث يك فرد سالم در جامعه زندگى خواهد كرد
 مـاه الـى دو سـال    6ر از  زندانى ديگـ 7گويد كه بر اساس فرمان عفو، در حبس  رييس محكمه مرافعه سمنگان مي 

  .تخفيف به عمل آمده است
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 ثور سالگرد پيروزى مجاهدين نيز از محـبس سـمنگان رهـا گرديـده     8قبل از اين، چهار زندانى جنايى به مناسب         
  .بودند

 زن در ايـن  2 زندانى جنايى  به شـمول  176قرار اظهارات، سمونوال امير محمد امواج پور مدير محبس سمنگان،    
  .برند سر ميمحبس  به 

ـبس       اما وى از نبود جاى مناسب شكايت نموده، گفت كه زندانيان در سه اتاق، سه تهكابى و يك مسجد داخل مح
  .باشند زندان مي

 ماده يازدهم

هاي صحت عامه، دفاع  وزارت نمايندگان مركز كميسيوني متشكل از در به منظور تطبيق احكام اين فرمان -1

افغانستان، نماينده  رياست عمومي امنيت ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر لي،ارنواس ملي، امورزنان، لوي
نماينده با صالحيت ستره محكمه  تربيت اطفال، تحت نظر يس مركز اصالح ويمحبس مركزي، ر قومانداني عمومي

ت عمومي ده رياسنزنان، نماي امور عامه و صحت ارنوالي استيناف،سروساي  هاي متشكل از واليات كميسيون در و
 افغانستان بشر نمانيده كميسيون مستقل حقوق تربيت اطفال و مركز اصالح و محبس، آمر مدير امنيت ملي،

 .گردد مي يس محكمه استيناف واليت تشكيليتحت رياست ر) درصورت موجوديت(
  

 الگرد استرداد استقالل كشور به مناسبت هشتاد ونهمين س،محبوسين محجوزين و تخفيف مجازات مورد عفو و فرمان حامد كرزي در

پس از تطبيق فرمان رييس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد عفو و تخفيف مجازات محجوزين و محبوسين، 
كه به مناسبت هشتاد و نهمين سالگرد استرداد استقالل كشور صادر شده بود، هشتادويك تن از زندانيان محبس 

  . ، آزاد شدند1387 سنبله 7پكتيا و تخار الي تاريخ و محابس واليات سمنگان، » پلچرخي«مركزي 
 زنداني از 43نرال محمد ابراهيم، مدير ارتباط با محاكم رياست محابس وزارت عدليه، از اين شمار ژبه گفته 

. اند همچنين سه زنداني به شمول يك زنداني از طبقه اناث از محبس سمنگان رها شده. اند محبس مركزي آزاد شده
  . اند  زنداني به شمول دو زن از محبس تخار رها گرديده27و . اند  پكتيا نيز هشت زنداني رها شدهاز محبس

مركز كميسيوني  در به منظور تطبيق احكام اين فرمان،  فرمان عفو محبوسين و محجوزينماده يازدهمبر اساس 

رياست عمومي امنيت ملي،  والي،رنسا زنان، لوي هاي صحت عامه، دفاع ملي، امور وزارت نمايندگان متشكل از
تربيت  يس مركز اصالح ويمحبس مركزي، ر افغانستان، نماينده قومانداني عمومي كميسيون مستقل حقوق بشر

 سارنواليروساي  هاي متشكل از واليات كميسيون در نماينده با صالحيت ستره محكمه و اطفال، تحت نظر
تربيت  مركز اصالح و محبس، آمر مدير است عمومي امنيت ملي،ده رينزنان، نماي امور عامه و صحت استيناف،
 يس محكمه استيناف واليت تشكيليتحت رياست ر افغانستان بشر نماينده كميسيون مستقل حقوق اطفال و

گرديده است كه اين كميسيون كار خويش را در مركز و واليات كشور آغاز نموده و پروسه تطبيق فرمان عفو 
كنون نيز جريان دارد و در آينده نزديك با تطبيق احكام اين فرمان شاهد آزادي شماري از رياست جمهوري تا 

 .زندانيان در ديگر محابس كشور خواهيم بود
 سرقت و جرايم ،هاى مختلف به حبس محكوم بوده  و مرتكب جرايم جنايي از قبيل، قتل اين زندانيان به مدت

نگام رهايي، تعهد گرفته شده كه هرگز در آينده اعمال مخالف قانون را همچنين از زندانيان ه. اخالقي شده بودند
  . مرتكب نشوند

قابل يادآوري است كه بر اساس فرمان عفو رياست جمهوري، هفته گذشته شماري از محجوزين از مركز اصالح و 
 . تربيت كابل آزاد شدند
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    رهايي سيزده تن از محجوزان  مركز اصالح 

    جمهوري ا فرمان عفو رييسو تربيت اطفال ب

  به مناسبت روز استقالل كشور
  

با تطبيق فرمان رييس جمهوري مبني بر عفو و تخفيف مجازات محبوسين و محجوزين به مناسبت هشتاد و 

نهمين سالروز  استرداد  استقالل افغانستان، كميته تطبيق فرمان رييس جمهوري در نخستين اجراآتش شماري از 

  .الح و تربيت اطفال را مشمول مواد فرمان تشخيص داده و از حجز رها ساختمحجوزان مركز اص

، سيزده نفر از محجوزين مركز اصالح و تربيت اطفال كابل توسط كميته تطبيق 1387 سنبله 3روز سه شنبه 

از . دندشفرمان رييس جمهور از مركز اصالح و تربيت اطفال وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان در كابل آزاد 

  .باشند شان از طبقه اناث و متباقي از طبقه  ذكور مي نفر سه نفر13مجموع اين 

وال غالم محمود محسن زاده؛ رييس كميسيون تطبيق حكم رييس جمهور و عضو ستره محكمه در هنگام  قضاوت

ز طرف محاكم كه شما مرتكب جرايم شده بوديد و پس از اكمال دوسيه هاي شما ا: آزادي محجوزان به آنان گفت

  . شويد به ميعادهاي معين، مدت حبس تان  تعيين شده بود به اساس فرمان رييس جمهور امروز آزاد مي

شان برگردند و پس از اين در كسب علم و  وي از محجوزان درخواست نمود كه به زندگي اجتماعي و فاميلي

اخالقي كه مخالف با هنجارها و مغاير باورهاي هاي اخالقي روي آورند و از كارهاي ضد  دانش و فراگيري ارز ش

وي ضمن اخطار به كودكاني كه مورد عفو قرار . اعتقادي باشد پرهيز كنند و از فرمان پدر و مادرشان اطاعت كنند

وي به . شوند در صورت تكرار جرم، مجرمان متكرر از فرمان عفو رييس جمهور برخوردار نمي: گرفتند گفت

  .حكمه آزادي اين افراد را به آنان تبريك گفت و از آنان خواست كه متوجه عملكردشان باشندنمايندگي از ستره م

نمايندگان ادارات لوي سارنوالي، ستره محكمه، وزارت دفاع ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر، مركز اصالح و 

بت هشتاد و نهمين تربيت اطفال و رياست امنيت ملي در كميسيون تطبيق فرمان عفو رييس جمهوري به مناس

  .سالروز استقالل كشور، عضويت دارند

 نفر از اين 26شوند و داري مي  نفر از محجوزان نگه119قابل يادآوري است، در مركز  اصالح و تربيت اطفال كابل 

 . محجوزان از طبقه اناث هستند
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  ديوار جديد زندان مزارشريف اعمار شد
 
  

 هزار دالر امريكايي از 20 متر با هزينه 2.5 متر و ارتفاع 50كز واليت بلخ به طولديوار جديد زندان مزار شريف مر

  . افتتاح و به بهره برداري سپرده شد1387 سنبله 5كمك مالي تيم بازسازي واليتي مزار شريف به تاريخ 

ر سمت جنوب و اين زندان در مركز شهر مزار شريف و متصل به منازل رهايشي موقعيت دارد، اعمار اين ديوار د

  .هاي مسووالن زندان را، به خاطر فرار مجرمان مرفوع ساخته است غرب محبس نگراني

از تجربه تلخ فرار زندانيان در كندهار نگران بوديم : مل پاسوال غالم عثمان ترين؛ مدير محبس مزار شريف، گفت

  .و به همين دليل از تيم بازسازي واليتي خواهان اعمار ديوار زندان شديم

باشند  آقاي ترين، افزود كه تيم بازسازي واليتي مزار شريف كه متشكل از كشورهاي سويدن و فنلند مي

  .مسووليت ساخت ديوار زندان را به دوش گرفته و آن را اعمار نمودند

 زن به اتهامات گوناگون محبوس 20 مرد و380به گفته مدير محبس مزار شريف، در اين زندان به تعداد

  .باشند مي

ه دليل نداشتن محل نگه داري مناسب براي اين زندانيان آنان از اين مشكل رنج مي  مدير محبس اضافه كرد كه ب

  .برند

 جريب زمين در نظر گرفته شده 250آقاي عثمان، اظهار داشت كه در شمال ميدان هوايي مزار شريف در حدود

  .تا يك تعمير در سطح واليت بلخ براي زندانيان اعمار گردد

خواهند در  ر همين حال دگرمن تومينن؛ معاون قوماندان تيم بازسازي واليتي مزار شريف گفت كه آنان ميد

هاي آن  هاي مختلف ياري برسانند و اعمار ديوار محبس يكي از نمونه بخش بازسازي، مردم افغانستان را در عرصه

  .است

در واحد گروه بازسازي واليتي مزار شريف  سرباز سويدني و يك صد سرباز فنلندي 360او گفت كه در حدود 

  .خواهند سهم چشمگير داشته باشند مستقر هستند كه در بخش بازسازي مي

هاي امنيتي و بازسازي يكي از  معاون فرمانده تيم بازسازي واليتي مزار شريف كمك با مقامات محلي را در زمينه

 .اهداف اساسي گروه بازسازي واليتي خواند
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 اد اعمار زندان واليت سمنگان امضا شدقرارد
  

 قرارداد اعمار زندان مركزي واليت  سمنگان را 1378 سنبله  21وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان روز پنجشنبه 

در محفلي كه به همين منظور در وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان برگزار شده .  ژرمن امضا نمود- با شركت افغان

وهندوي عبدالقادر عدالتخواه معيين اداري وزارت عدليه، و آقاي حاجي خليل  رييس شركت افغان ژرمن اين قرارداد را بود، پ

  . امضا نمودند

زندان مذكور .  جريب زمين به صورت پخته و اساسي اعمار خواهد شد8 متر مربع معادل 16000اين زندان درمساحت 

گانه مردانه، زنانه، داراي بخش هاي  هاي نظارتي امنيتي، ساختمان هاي اداري، برج خانه، كلينيك، ساختمان  توقيفهاي جدا

  .باشد مي... ها، آشپزخانه و كنترولي دروازه

 دارد و قيمت مجموعي اين پروژه به ارزش ICRC نفر را مطابق با استندردهاي 196 زندان ياد شده ظرفيت گنجايش 

د كه اين مبلغ از طريق بودجه انكشافي افغانستان تمويل خواهد شد و مدت گرد  دالر امريكاي بالغ مي576892مجموعي 

  .  ماه را دربر خواهد گرفت9كارآن 

كند؛ اما اين تعمير  به گفته معيين اداري وزارت عدليه، زندان واليت سمنگان در تعمير مربوط به وزارت عدليه فعاليت مي

. برند داري مناسب در شرايط سختي به سر مي دانيان به دليل نبود محل نگهالمللي است و زن فاقد معيارها و استندردهاي بين

ه اين ضرورت   .ها، وزارت عدليه تصميم گرفت كه در واليت سمنگان زندان جديدي اعمار نمايد وي تصريح نمود كه نظر ب

فغانستان به اعالن سپرده شد طرح و ديزاين اين زندان از طريق اداره خدامات بازسازي و انكشافي ا: آقاي عدالتخواه گفت

 شركت به دليل نداشتن شرايط داوطلبي از رقابت 9 شركت آمادگي خويش را اعالن نمودند و از اين ميان 21كه در نتيجه 

 شركت باقي مانده به رقابت پر داختند كه شركت افغان جرمن به دليل  ارايه قيمت مناسب  و برخوردار بودن 12بازماند و 

  .اي اين داوطلبي  شناخته  شد ري  برندهازكيفيت معيا

معيين اداري وزرات عدليه، از شركت افغان ژرمن خواست كه كار پروژه را مطابق شرطنامه و با احساس مسووليت، در 

  .هاي از پيش تعيين شده به انجام برساند وقت و زمان معين و با ويژگي

وي بر . ها فعال است  واليت كشور زندان34در حال حاضر در: تها گف معيين اداري وزارت عدليه، در مورد گسترش زندان

ها فعال شده است  خانه  ولسوالي توقيف203تاكنون در سطح :  ولسوالي تاكيد نموده گفت364ها در  خانه ضرورت اعمار توقيف

  .ها اعمار نشده است خانه  ولسوالي نظر به مشكالت وكمبود بودجه توقيف161و

گير خواند و از اعمار ديوار جديد زندان مزار شريف،  ها را درسال جاري چشم زسازي زندانوي ميزان اعمار و با

گذاري زندان زنانه هرات، بازسازي زندان تخريب شده قندهار، امضاي تفاهمنامه زندان واليت ارزگان و امضاي قرارداد  تهداب

مار زندان واليت سمنگان هستيم كه با كمپني افغان ژرمن امروز شاهد امضاي قرارداد اع: اعمار زندان باميان ياد نموده گفت

  .گردد منعقد مي

هاي داراي استندرد از يك سو از فرار زندانيان جلوگيري به عمل  آقاي عدالتخواه، ابراز اميدواري نمود كه با اعمار زندان

  .هاي الزم ايجاد فراهم شود خواهد آمد و از سوي ديگر براي زندانيان سهولت
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  م جديد رتب معاشات در وزارت عدليه آغاز شد سيست
  

  

 پس از تصويب قانون كاركنان خدمات ملكي 1387 سنبله 16 وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، روز شنبه 

  . آغاز نمود معاشات را رسماً و رتبسيستم جديدطرح تطبيق 

 ،نستان برگزار شده بود، آقاي نادر هوتكدر محفلي كه به همين مناسبت در وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغا

يس بورد سمع شكايات كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي در مورد سيستم جديد رتب و ير

 و قانون كاركنان خدمات ملكي صحبت نمود و از وزارت عدليه به خاطر تطبيق  اصالحات اداري قدرداني اتمعاش

هايي است كه در صدر جدول اصالحات اداري قرار داشته و اين جاي  خانه رتوزارت عدليه يكي از وزا: نموده گفت

  .باشد خانه مي خوشي است كه در تطبيق سيستم جديد رتب و معاشات هم اولين وزارت

خدمات ملكي، آغاز تطبيق سيستم جديد رتب و   رييس بورد سمع شكايات كميسيون مستقل اصالحات اداري و

  .  اعالم نموده رسماًمعاشات را در وزارت عدلي

شوراي  سپس آقاي سرور دانش، وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، با اشاره به پاس شدن اين قانون از سوي 

 معاشات را گام بلند در راستاي اصالحات اداري خواند و حمايتش را از تطبيق  و رتبسيستم جديد، تطبيق ملي

  .اين پروسه اعالم نمود

 معاشات و كميسيون مستقل اصالحات اداري  وگونگي كاركرد كميته تطبيق سيستم جديد رتباين نشست چ   در

 به منظور تطبيق بهتر اين پروسه راهنمايي هاي الزم را به ، مورد بحث قرار گرفت و وزير عدليه،خدمات ملكي و

 .هاي موظف ارايه نمود اعضاي كميته
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