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 نویسندگان به یادآوری
 شود. نوشته خوانا امالًک خط با ای پیتا ورد طیمح در مقاله (1

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 2۵ از شتریب و صفحه 11 از مترک يارسال مقاله (2

 .آن يپک نه شود فرستاده مجله در درج یبرا ان،کام صورت در ،آن شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 هک شود نوشته ای گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها گیری نتیجه و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله یمحتوا

 مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب یدیلک واژگان و لمه(ک 1۵1 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای يفارس دهکیچ (۵

 شود. آورده

 :شود آورده لیذ قرار به مقاله انیپا در منابع به ارجاع و حاتیتوض (6

a. نشر، محل چاپ، نوبت مترجم، نام تاب،ک نام سندگان،ینو سنده/ینو يخانوادگ نام و نام تاب:ک 

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر، نام

b. :خیتار سال، دوره/ ه،ینشر نام ،«ومهیگ داخل در مقاله عنوان» سنده،ینو يخانوادگ نام و نام مقاله 

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

c. مطلب عنوان» ت(،یسا )از مطلب افتیدر خی)تار سنده،ینو يخانوادگ نام و نام :اینترنتي تیسا 

 مزبور. تیسا در سند املک آدرس باالخره و اینترنتي تیسا نام ،«ومهیگ داخل در

d. باشد، نداشته مورداستفاده صفحه در حتا يتفاوت و شده معرفي قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

 .شود آورده (Ibid يسیانگل در ای) «همان» لمهک

e. در «نیشیپ» لمهک باشد؛ داشته تفاوت مورداستفاده صفحه که درصورتي( يسیانگل op.cet) و 

 .شود آورده مورداستفاده صفحه

 شود. آورده صفحه نییپا در نوشته در مورداستفاده اصطالحات و يخارج یها نام نیالت معادل (7

 است. یضرور موردنظر منبع و سندهینو نام باشد، ترجمه يارسال مقاله هرگاه (8

 ای و تلفن شماره مثل ،یو به يدسترس ينشان با همراه را، اش يعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا آدرس

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 .شود نمي فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید اینترنتي سایت ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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تحلیل حقوقی فسخ قرارداد به دلیل امتناع 

 متعهد از انجام تعهد

 محمد اسحاق رحیمی

 چکیده

المللی، فسخ های حقوقی و اسناد بینحقوق افغانستان همسو با بیشتر نظام

قرارداد را به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادی، یک تأسیس حقوقی و ضمانت 

اجرای نقض قرارداد دانسته است. درواقع، فسخ مجازات مدنی و فشاری است بر 

متعهد که تعهدات خویش را اجرا نماید در غیر آن چنانچه متعهد به تعهد خویش 

های جبران تواند قرارداد را فسخ کند یا فسخ یکی از شیوههدله میعمل نکند، متع

خسارت است که متعهدله به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد متحمل شده 

 است.
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اثر مهم فسخ در حقوق افغانستان اعم از فسخ قضایی یا توافقی یا قانونی، رجعی 

حکم به فسخ بلکه از زمان انعقاد بودن اثر آن است؛ بدین مفهوم که عقد نه از زمان 

گردد و اثر رجعی فسخ مقتضی اعاده وضعیت طرفین قرارداد یکن میلممنحل و کأن

به حالت قبل از انعقاد است. همچنین، عقد از زمان فسخ نسبت به آینده نیز منحل 

یر گ تنها دامن گونه اثری نیست. البته، آثار مذکور نهشده و نسبت به آینده دارای هیچ

 گردد.طرفین بوده بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز ظاهر می

 واژگان کلیدی

فسخ قرارداد، انحالل قرارداد، فسخ قضایی، فسخ توافقی، فسخ قانونی، حقوق 

 افغانستان.

 مقدمه

های حقوقی، از آن اصل لزوم قراردادها، یکی از اصولی است که در اکثر نظام

کنندۀ  موردپذیرش قرارگرفته است. اصل مذکور تضمینجمله نظام حقوقی افغانستان 

های منعقده در جامعه است. مطابق اصل امنیت و استواری روابط حقوقی و پیمان

یک از طرفین  طرفین قرارداد، ملزم به انجام تعهدات مندرج در آن بوده و هیچ ،یادشده

تعهدات ناشی از آن امتناع تواند اصل مزبور را نادیده گرفته و از اجرای تنهایی نمی به

کند. باوجود اصل مزبور در بعضی از موارد ممکن است قرارداد از جانب یکی از 

طرفین عقد فسخ گردد. موجبات فسخ قرارداد نیز متفاوت است. در برخی از موارد، 

گذارند که در مدت معین یکی از طرفین یا هر طرفین قرارداد در ضمن آن شرط می

گذار هم به  ثالث اختیار فسخ معامله را داشته باشد. قانون دو طرف و یا شخص

نهد. در بعضی از موارد دیگر، تصمیم طرفین احترام گذاشته و بر آن مهر تأیید می

طور ناخواسته با ضرر ناروای مواجه  منظور حمایت از طرف متضرر که به گذار به قانون

بار رها ا از زیر بار پیمان زیاندهد که قرارداد را فسخ و خود رشده است اختیار می

موردی  ،نامند. مورد دیگر فسخمی« خیار فسخ»سازد. این حق را در اصطالح حقوقی 
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های قرارداد به تعهد خود وفا نکند یا در مقررات و هرگاه یکی از طرفاست که 

های عنوان یکی از شیوه شروط آن اخالل نماید، طرف دیگر قرارداد )متعهدله( به

تواند قرارداد را فسخ کند. آنچه موضوع بررسی این قانونی اجرای قرارداد، می تضمین

عنوان یک از  به« فسخ»دهد، نوع اخیر فسخ است که در این حالت مقاله را تشکیل می

رود. ضمانت اجرای نقض قرارداد و پشتوانه حمایتی برای قرارداد به شمار می

ها هستیم که آیا فسخ قرارداد این پرسشدر این بررسی درصدد پاسخ به  بنابراین،

یکی از ضمانت اجراهای قانونی نقض قرارداد است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ آیا 

زمان آن با الزام به اجرای قرارداد وجود دارد یا اینکه باید نخست  امکان اعمال هم

، متعهدله خواستار اجرای اجباری قرارداد گردد و در صورت تعذر اجرای قرارداد

حکم دادگاه دارد یا اینکه طرفین  یابد؟ آیا فسخ قرارداد نیاز بهصالحیت فسخ را می

توانند توافق کنند که در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی یکی از متعاقدین می

فسخ  طرف دیگر بدون مراجعه به دادگاه بتواند قرارداد را فسخ کند. درنهایت آیا

کند یا از زمان به عبارتی قرارداد را از ابتدا منحل میو  قرارداد دارای اثر رجعی است

 حکم به فسخ؟

 مفهوم و مبنای حق فسخ -1

 مفهوم حق فسخ -1-1

و نیز برهم زدن  1فسخ در لغت به معنای زایل گردانیدن، شکستن و جدا کردن

معامله و باطل کردن پیمان، تباه گردانیدن، رأی را شکستن، ویران ساختن، برانداختن 

اما در اصطالح،   2بیع را، نیست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن آمده است.

شده است. دکتر شهیدی  تعاریف متعددی از سوی صاحبان فن و اساتید حقوق ارائه

                                                           
 .2۵4۵، تهران: انتشارات امیرکبیر ، چ نهم، ص 2(، فرهنگ فارسي، ج 137۵محمد معین، ).  1
 .1۵129، ص 11تهران، چاپ سوم، ج نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه  (، لغت1377اکبر ) دهخدا، علي.  2
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فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی »ریف نموده است: فسخ را چنین تع

شده است که تعریف گفته  1«.وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث قرارداد به

یادشده صرفاً به بیان آثار فسخ )پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحالل عقد( 

که افزون بر بیان آثار پرداخته است اما تعریف جامع از فسخ تعریفی خواهد بود 

 2حقوقی فسخ، مبین منشأ و مبنای حق فسخ نیز باشد.

فسخ درواقع عبارت از حقی اصوالً »شده است  همچنین، در تعریف فسخ گفته

منظور جلوگیری از  واسطه قانون یا اشتراط احد طرفین در عقد و به مادی است که به

ها و یا ثالث  یا هردوی آنضرر یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاقدین 

طرفه عقد را منحل و به هستی که یک طوری دهد بهایجادشده و به صاحب آن حق می

باوجوداینکه تعریف یادشده تعریفی نسبتاً  3«.و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد

رسد ولی باید گفت که حق فسخ با علل گوناگون برای طرفین عقد جامع به نظر می

نظر متن حاضر، به وجود آمدن این حق در اثر تخلف  آید. اما ازنقطهوجود می به

متعهد از اجرای تعهد است. بدین توضیح که هرگاه متعهد از عمل به تعهد خودداری 

یابد که از ادامه ای متعهدله صالحیت مینماید و مرتکب تقصیر شود با شرایط ویژه

ن کسب رضایت یا اجازه از طرف طرفه و بدوصورت یک قرارداد جلوگیری کند و به

مقابل، آن را نسبت به آینده برهم زند. هرگاه حق فسخ را با درنظرداشت مطالب 

-فسخ عبارت از عمل حقوقی یک»توان گفت: یادشده مورد شناسایی قرار دهیم؛ می

جانبه است که در قراردادهای معوض یکی از طرفین آن درنتیجه عدم اجرای تعهد از 

آنچه  «.نمایدبل، قرارداد را از بین برده و از ادامه آثار آن جلوگیری میسوی طرف مقا

رسد این است که باید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهد در اینجا مهم به نظر می

                                                           
 .119(، سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد، چ ششم، ص 1391شهیدی، مهدی ).  1
 (، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، تهران: کتابخانه گنج دانش، چ سوم، ص 1391نهریني، فریدون ) . 2
 . همان. 3
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توانند باعث فسخ قرارداد گردند. بنابراین، باشد؛ چه در غیر آن عوامل دیگری نیز می

گردد که تکالیف مقرر گیر متخلفی می ه دامنفسخ عقوبت و مجازات مدنی است ک

 قراردادی خود را انجام نداده یا در طرز انجام آن تخلف ورزیده است.

قانون مدنی افغانستان همانند قوانین کشورهای دیگر از قبیل فرانسه، مصر، آلمان، 

فسخ داده است؛ کلیاتی نیز  سویس و غیره افزون بر تفصیلی که ضمن عقود معینه از

کتاب دوم، مبحث چهارم آثار عقد، فرع پنجم آثار عقد در مورد انحالل عقد در جزء )

یک از قوانین درباره آن وضع نموده است. ولی در هیچ«( فسخ»اول آن تحت عنوان 

 132کشورها و ازجمله قانون مدنی افغانستان تعریفی از فسخ نشده است؛ صرفاً ماده 

فسخ عبارت »را چنین تعریف کرده است: « دواجفسخ عقد از»قانون مدنی افغانستان 

که  نحوی است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعدازآن، به

رسد؛ قانونی از فسخ تعریف کاملی به نظر نمی تعریف ماده«. مانع دوام ازدواج گردد

، تعریفی که بهترین تعریف شده است. درحالی چراکه در آن صرفاً دالیل فسخ بیان

است که جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ یعنی تعریف مبین، مبنا، دالیل و آثار حقوقی 

گشا است برای هایی که تعریف یادشده دارد اما راهموضوع باشد. باوجود نقص

-پردازی در خصوص پدیده نویسندگان و شارحین قانون مدنی به نحویکه زمینه نظریه

 نماید.ای فسخ را فراهم می

توان گفت ممکن است طرفی که تعهد به ضرر او نقض شده اجازه بنابراین، می

وسیله آن از انجام تعهدات متقابل خود رهایی یابد.  فسخ قرارداد را پیدا کند و به

های حقوقی اعم از حقوق بیشتر از کشورها و حقوق افغانستان همسو با سایر نظام

عدم اجرای تعهدات قراردادی را یک تأسیس المللی، فسخ قرارداد به سبب اسناد بین

در این خصوص مقرر  937حقوقی و ضمانت اجرای نقض قرارداد دانسته و در ماده 

سازد طرفین عقد متوجه می هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به»دارد: می

جبران تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با وجیبه را ایفا ننماید، طرف مقابل می

قانون مدنی، هرگاه  937لذا به استناد ماده «. خسارت از طرف دیگر مطالبه نماید...
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تواند خواستار فسخ قرارداد گردد. سؤالی که متعهد قرارداد را اجرا نکند متعهدله می

مجرد عدم اجرای قرارداد( از  است که آیا متعهدله از همان ابتدا )به گردد آنمطرح می

تواند قرارداد را فسخ کند، بلکه ر است و یا اینکه در ابتدا نمیحق فسخ برخوردا

نخست باید به دادگاه مراجعه نماید و الزام متعهد به اجرا را بخواهد، چنانچه امکان 

اجرا وجود نداشته و نیز اجرای تعهد با هزینه متعهد توسط ثالث ممکن نباشد، آن 

زبور دو دیدگاه از سوی نویسندگان در پاسخ سؤال م یابد؟زمان صالحیت فسخ را می

برخی معتقدند که هرگاه یکی از طرفین تعهد خویش  شده است. نخست آنکه مطرح

تواند از دادگاه فسخ عقد را مطالبه کند که له صرف در صورتی میرا اجرا نکند متعهد

ریه نظ  1عمل به تعهد بنا بر دالیلی غیرمقدور یا اجرای تعهد به مفاد متعهدله نباشد.

در نظام  گذار نیز قرارگرفته است؛ طرفداران آن معتقدند کهدیگر که مورد تأیید قانون

حقوقی افغانستان در صورت عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، متعهدله از همان ابتدا 

از حق فسخ و نیز اجبار به اجرای عین تعهد برخوردار است، به عبارتی اجبار به 

ای اساس و پیشینه 2داد در عرض یکدیگر قرار دارند.اجرای قرارداد و فسخ قرار

گردد. در حقوق فرانسه به  بازمی حقوق فرانسه اجبار و فسخ به مختار بودن متعهدله به

در صورت عدم اجرای تعهد در تعهدات قراردادی،  3قانون مدنی، 1111استناد ماده 

                                                           
؛ قویم، احمد فهیم 131وجایب، کابل: انتشارات مستقبل، چ سوم، ص (، حقوق 1394اهلل )دانش، حفیظ . 1

شراتي ستره ، مجله قضا، ارگان ن«اثر شرط در عقود از دیدگاه فقهای اسالمي و پیامد حقوقي آن»(، 1391)

 .27، ص محکمه، ثور
؛ جاکوبسون، 276(، قواعد عمومي قراردادها، کابل: انتشارات امیری، چ دوم، ص 1391رسولي، عبدالحسین ) . 2

(، 2114سام، جانس، کریس، آرامش، آرش، اوکیون، یان، دی مارکو پیتر، هامیلتون، ایریک و ریدیک، ترانه )

مبادی حقوق وجایب افغانستان، پروژه تعلیمات حقوقي افغانستان دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، چ دوم، ص 

14۵. 
طور ضمني در قراردادهای معوض، برای موردی که یکي از  همواره به شرط فاسخ»قانون مدني فرانسه:  1184ماده .  3

گردد. طرفي که تعهد به نفع او کند، مقرر است. در چنین موردی، قرارداد منفسخ نميطرفین تعهد خود را ایفا نمي

عهد و که ممکن باشد ملزم به اجرای تعهد کند یا درخواست فسخ ت اجرانشده، مخیر است طرف دیگر را درصورتي
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ه اجرای تعهد کند که ممکن باشد ملزم ب متعهدله مخیر است طرف دیگر را درصورتی

یا از دادگاه درخواست فسخ تعهد و پرداخت خسارت نماید. به پیروی از آن، قوانین 

موازات  لبنان و اردن فسخ قرارداد و اجبار به انجام تعهد را به کشورهای مصر، عراق،

اند. همچنین، در حقوق امریکا در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه یکدیگر قرار داده

شده است که اگر در یک قرارداد فروش  برای متعهدله حق فسخ در نظر گرفتهمتعهد 

طورکلی متعهد به آنچه  کاال، خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید و یا به

در حقوق  1آید.گرفته، عمل نکند حق فسخ برای طرف دیگر به وجود می برعهده

فسخ و اجبار به انجام انگلیس نیز در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد حق 

 2شده است. عین تعهد برای متعهدله در نظر گرفته

نقض قرارداد باید اساسی باشد در غیر آن هرگاه نقض  البته، شایان توجه است که

توان خواستار ای وارد نکند، نمیجزئی بوده و عدم اجرا به هدف قراردادی صدمه

هرگاه آنچه را مدیون ایفا »دارد: یبیان م هقانون مدنی درزمی 911فسخ گردید. ماده 

اساسی «. تواند مطالبه فسخ را رد نمایدننموده، نسبت به تعهد ناچیز باشد، محکمه می

بودن نقض باعث شده است که فسخ در حقوق افغانستان همانند حقوق فرانسه، 

محض عدم  دیده مستقیماً به و لبنان چهره قضایی یابد. به عبارتی، زیان عراق مصر،

تواند قرارداد را فسخ نماید بلکه باید از دادگاه تقاضای فسخ کند. اجرای تعهد نمی

دادگاه چنانچه نقض را قابل انتساب به متخلف و اساسی تشخیص دهد حکم به فسخ 

دهد و ممکن دادگاه با درنظرداشت شرایط به متعهد مهلتی دهد تا در آن مقطع می

                                                           

واحوال، به خوانده مهلت داده  پرداخت خسارت نماید. فسخ باید از طریق دادگاه باشد و ممکن است با توجه به اوضاع

 «.شود
1 . Rosenberg,Robert and Gott, William(1972). College Business Law, New 

York, Mcgraw- Hill, 4
th

 Edition, p. 209. 
2 . Guest, A.G. Anson (1998).law of Contract, Oxford press, 27

th
 Edition, p. 492. 
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در »دارد: قانون مدنی در این خصوص تصریح می 917ماده  1زمانی تعهد را اجرا کند.

دلیل «. تواند مدیون را غرض اجرای وجیبه مهلت بدهدحالت ابالغ فسخ، محکمه می

دهد؛ در آن است اینکه دادگاه با توجه به وضعیت متعهد بابت اجرای تعهد مهلت می

د در این که مقنن خواسته ثبات و استحکام قرارداد تا حد امکان حفظ گردد و متعه

  2شکنی رهایی یابد.مقطع زمانی تعهد خویش را اجرا و از مسئولیت پیمان

 حق فسخ مبنای -1-2

قی از منبع پنهانی و ها و مفاهیم حقودر مبنای حق فسخ همانند سایر پدیده

-می ترسیماولین پرسشی که در ذهن  گردد.سرچشمه مشروعیت حق فسخ بحث می

یکی از طرفین قرارداد چیست؟ چرا  حق فسخ درد این است که مبنا و اساس شو

ای را که زاییده و جانبه پدیدهیک صورت بهبدون در نظر داشت رضایت متعاقد دیگر 

ی ؟ چه عامل و چه نیرویبرداز بین می را آنمحصول تالقی اراده طرفین است 

و به  این وسیله حمایتی و تضمینی استفاده نمودهسازد تا از را وادار می متعهدله

 ؟نحوی خسارات وارده را جبران نماید

شده است. اختالف این  های متفاوتی ارائهحلیادشده راه هایپرسشبرای پاسخ 

ها قانون درگذشتههای تاریخی فسخ؛ بدین توضیح که به ریشه گردد یبرمها نیز حلراه

روم در صورت عدم اجرای قرارداد حق فسخ برای متعهدله شناسایی نشده بود 

تعهدات طرفین هیچ ربطی نسبت به همدیگر نداشتند؛ به نحویکه در عقد بیع تعهد 

فروشنده به تسلیم مبیع جدا از تعهد خریدار به تأدیه ثمن بود؛ چنانچه یکی از طرفین 

توانست ف مقابل به دلیل عدم اجرای تعهد او نمیکرد، طرتعهد خویش را اجرا نمی
                                                           

کارشناسي ارشد، به  نامه پایان، موجبات فسخ عقد مطابق حقوق ایران و افغانستان(، 1387) اهلل حمیدفرهمند، .  1

 .126، ص بیت اهلالمللي ، دانشکده حقوق و علوم سیاسي، دانشگاه بینزاده جعفر قاسم میرراهنمایي 
، کابل، انتشارات دانشگاه کاتب، چ اول، ص مسئولیت مدني ناشي از نقض قرارداد(، 1392قاسمي، عبدالخالق ).  2

2۵7. 
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و  1قرارداد را فسخ کند. اما با تطور قانون مدنی که عقد بیع در آن رضایی شناخته شد

گنجانیدند که در صورت عدم اجرای طرفین قرارداد شرط صریحی را در قرارداد می

-د از دادگاه میقرارداد از سوی یکی از متعاقدین، طرف مقابل خواستار فسخ قراردا

به تعقیب آن رجال کلیسا نظریه یادشده را گسترش داده و معتقد بودند که  2گردید.

تواند حق خویش را از طرف مقابل دریافت دارد، وی از اجرای ای که نمیمتعهدله

ها فسخ را جزای مدنی متعهدی  یابد و مضاف بر آن، آنتعهدات قراردادی معافیت می

سپس نویسندگان قانون  3جرای تعهدات خویش امتناع ورزیده است.که از ا ددانستنمی

 گذاران قانونآن  تبع بهمدنی سابق فرانسه فسخ را از قانون کلیسای اقتباس نموده و 

ی نمودند و ماده گذار قانونجدید فرانسوی نظریه فسخ را در قانون جدید فرانسه نیز 

که یکی از  درصورتی»ارد: دقانون مدنی فرانسه در این خصوص مقرر می 1111

متعاملین تعهد خود را انجام ندهد، حق فسخ قرارداد همیشه در عقود معوض 

 1با توجه به ماده یادشده فسخ در فرانسه مبتنی بر شرط فاسخ است.« مفروض است...

است. درواقع طرفین قرارداد  قراردادفسخ مبتنی بر قصد ضمنی طرفین  به عبارتی

کنند که در صورت عدم اجرای قرارداد از ضمنی توافق می طور بههنگام انعقاد قرارداد 

اما نظریه شرط  ؛طرف دیگر حق فسخ قرارداد را داشته باشد ،سوی یکی از طرفین

و معتقدند هرگاه عقد مبتنی  قرارگرفته موردانتقادفاسخ از سوی برخی از نویسندگان 

گردد، نفسه منفسخ میشرط فاسخ باشد در صورت عدم اجرای تعهد، عقد فی بر

گیرد. افزون بر آن آنکه فسخ یا بر اساس حکم دادگاه یا توافق طرفین صورت می حال

                                                           
. بشله، ماری نوئل، شهرجردی، پیام، ژوبل، محمد عثمان، فائز، عبدالبصیر، متین، برات علي، نجیب، ظل الرحمن،  1

 .188سوم، ص  (، دوره حقوق وجایب، کابل: انتشارات سعید، چ1392)
 .24۵(، مصادر االلتزام في القانون المدني االردني، عمان: الجامعۀ االردنیه، چ اول، ص 1987. سلطان، انور ) 2
 .319، ص 1(، النظریۀ العامه لاللتزام، مصادر االلتزام، دمشق: مطبعۀ ریاض، ج 1981. سوار، محمد وحید الدین ) 3
 . 214، ص 1(، النظریۀ العامه لاللتزام، حلب: منشورات جامعۀ حلب کلیۀ الحقوق، ج 2117. الدائم، احمد عبد ) 4
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دالیلی حکم به فسخ  بر بنا دادگاه استباوجود درخواست متعهدله به فسخ ممکن 

منتفی گردد یا متعهدله باوجود ندهد یا با اجرای تعهد از سوی متعهد حکم فسخ 

درخواست از آن عدول نموده و خواستار اجرای عین قرارداد یا اجرای قرارداد از 

نظریه شرط  شده عنوانبنابراین، با توجه به مطالب   1.گرددطریق جبران خسارت 

 نماید.فاسخ، منطقی و شایسته نمی

دند که فسخ مبتنی بر برخی دیگر از نویسندگان از آن جمله اساتید مصری معتق

عدم اجرای قرارداد از سوی یکی از متعاقدین، تعهد  که ینحو بهنظریه سبب است. 

تواند از اجرای طرف مقابل را بالسبب نموده و طرف مقابل بر اساس فسخ می

البته نظریه سبب هم نظریه  2تعهدات خویش نسبت به متعهد متخلف رهایی یابد.

رسد چه آنکه نظریه مزبور ویژه عقود معوض )الزم الطرفین( است جامعی به نظر نمی

تعهد یکی از متعاقدین سبب تعهد طرف مقابل است اما در عقود مجانی و  که ینحو به

نیز عقودی که برای یکی از طرفین الزم )معوض( است محملی برای فسخ نخواهد 

ود ندارد که با امتناع تعهدات متقابل و مرتبط وجبود. چه آنکه در این نوع عقود، 

متعهد، طرف غیر متعهد با اعمال فسخ تعهد خویش را اجرا نکند بلکه تنها نفع او در 

یعنی هرگاه  کند؛عالوه نظریه سبب ساحۀ فسخ را محدود می اجرای قرارداد است. به

گردد که عدم اجرای تعهد یکی از مبنای فسخ سبب باشد، فسخ محدود به مواردی می

گردد. ایراد دیگری که تعهد طرف مقابل باشد و شامل تعهدات دیگر نمی طرفین سبب

بر این تئوری وارد است اینکه هرگاه فسخ مبتنی بر تئوری علت و سبب باشد، فقدان 

                                                           
(، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، بیروت: دار احیاء التراث العربي، 2114. السنهوری، عبدالرزاق احمد ) 1

 .۵71، 1ج 
 .2۵3ه لاللتزامات، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیه، ص (، النظریۀ العام1987. الجمال، مصطفي ) 2
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بنابراین، چنانچه به دادگاه درخواست  1گردد نه فسخ عقد.آن موجب بطالن عقد می

 به ابطال عقد خواهد داد. فسخ داده شود، دادگاه به دلیل فقدان سبب حکم

دلیل انتقادات وارده بر نظریه شرط فاسخ و نظریه سبب برخی دیگر نظریه  به

عدالت )ارتباط( را مطرح کردند. بر اساس این نظریه تعهدات متقابل در قراردادهای 

الزم الطرفین باهم مرتبط هستند یا میان تعهدات متقابل در این نوع عقود تعادل برقرار 

به عبارتی  2گردد.عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد باعث سقوط این تعادل میاست. 

یابد چنانچه یکی از متعاقدین تعهد خویش را اجرا نکند، طرف مقابل صالحیت می

یا درخواست فسخ  3حق حبس()که تعهداتی که بر ذمه دارد از اجرای آن امتناع کند 

توان یکی از شروع است. چه آنکه نمیبنابراین فسخ عدالت م 1را به دادگاه دهد.

با شخصی نمود که تعهدات خویش را اجرا  طرفین را مجبور به استمرار ارتباط قانونی

 نکرده است.

جبران »گردد؛ نظریه شده نظریه دیگری که مطرح می با توجه به مطالب عنوان

 های جبران ضرر است کهاست. بر اساس این نظریه فسخ یکی از راه« خسارت

متعهدله از عدم اجرای قرارداد توسط متعهد متحمل شده است. البته متعهدله مثل 

که  اما این عمل درصورتی تواند اجرای اصل قرارداد را مطالبه کند؛سایر طلبکاران می

متعهد عاجز از اجرای آن باشد مؤثر و کارآمد نخواهد بود. بااینکه متعهدله حق مطالبه 

ما در صورت مواجهه متعهدله با طرفی که توان اجرای تعهد اجرای قرارداد را دارد ا

ماند که در این صورت، فسخ خویش را ندارد، عوض متعهدله بدون جبران باقی می

 قرارداد بسیار مؤثر و مناسب خواهد بود.

                                                           
 .269(، مبادی االلتزام في القانون المصری و اللبناني، بیروت: الدار الجامعه، ص 1986. ابوالسعود، رمضان ) 1

 میدح؛ فرهمند، 131، ص 4(، شرح القانون الموجبات و العقود، بیروت: دار الثقافۀ، چ اول ج 1967. یکن، زهدی ) 2

 . 12۵، همان اثر، ص اهلل
3 . Right of Lien.  

 .۵71. السنهوری، عبدالرزاق احمد، همان اثر، ص  4
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 شرایط و انواع فسخ -2

 شرایط فسخ -2-1 

 قرارداد معوض باشد -2-1-1

های قرارداد فسخ رادارند که میان تعهدات طرفالقاعده قراردادهایی قابلیت علی

رابطه متقابل وجود داشته باشد که در فرض عدم اجرای تعهد از سوی یکی از 

متعاقدین، طرف مقابل بر اساس حکم دادگاه یا حکم قانون یا توافق خواستار فسخ 

: داردقانون مدنی در این خصوص صراحت داشته و بیان می 937 قرارداد گردد. ماده

سازد وجیبه را طرفین عقد متوجه می هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به»

با توجه « از طرف دیگر مطالبه نماید ...تواند فسخ عقد را ایفا ننماید، طرف مقابل می

طرفین  صراحت ماده یادشده یکی از شرایط اساسی فسخ الزم بودن قرارداد نسبت به به

صرف در این نوع قراردادها است که قرارداد باعث ایجاد  قرارداد )معوض( است.

ها نسبت به همدیگر مرتبط و  و اجرای تعهدات آن 1تعهد نسبت به طرفین آن شده

ها سبب و علت تعهد طرف مقابل است  به عبارتی تعهد یکی از آن 2گردد.موکول می

تواند میو چنانچه یکی از متعاقدین تعهدات خویش را اجرا نکند طرف مقابل 

مانند  3خواستار فسخ قرارداد گردد و وضعیت را به حالت قبل از انعقاد برگرداند،

کند. قرارداد بیع که تعهدات متقابل را به ذمه هر یک از فروشنده و مشتری تحمیل می

-چنانچه فروشنده بعد از انعقاد عقد از تسلیم مبیعه به مشتری امتناع ورزد، مشتری می

                                                           
 .188. ماری نوئل بشله و دیگران، همان اثر، ص  1
 . 12۵، همان اثر، ص اهلل حمید؛ فرهمند، 146. جاکوبسون، سام و دیگران، همان اثر، ص  2
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اد را از دادگاه بخواهد. عدالت و انصاف نیز مقتضی عدم متعهد بودن تواند فسخ قرارد

شخصی است که طرف مقابل آن تعهدات خویش را اجرا نکرده است. بنابراین هرگاه 

یکی از طرفین قرارداد تمام یا بخشی از تعهدات خویش را اجرا نکند، تعادل مقصود 

که از عقد بر عهده او ناشی طرفین مقتضی آن است که طرف مقابل نیز تعهداتی را 

تواند اجرای عین قرارداد را شده است از طریق فسخ اجرا نکند. همچنین، متعهدله می

 1از دادگاه خواستار گردد.

که برای یکی از  نحوی اما در قراردادهایی که برای طرفین الزم )معوض( نیستند به

یک تعهدی(، در صورت  طرفین الزم و برای طرف مقابل غیر الزم باشد )قراردادهای

امتناع متعهد برای طرف مقابل امکان فسخ نیست. چراکه در این نوع قراردادها متعهد 

عالوه تعهدات متقابل و مرتبط وجود ندارد که با امتناع متعهد، طرف  واحد بوده و به

عالوه متعهدله با درخواست  غیر متعهد با اعمال فسخ تعهد خویش را اجرا نکند. به

دلیل عدم اجرای تعهد نفعی دریافت نخواهد کرد، بلکه تنها نفع او در اجرای  فسخ به

-عالوه چنانچه متعهد حاضر به اجرای قرارداد نگردد، متعهدله می به  2قرارداد است.

  3تواند خواستار جبران خسارت از وی گردد.

 های قرارداد از همدیگر مستقلازآنجاکه در فقه، در عقود معوض تعهدات طرف

گونه ارتباطی نسبت به همدیگر ندارند، در صورت عدم اجرای تعهد از هستند و هیچ

تواند قرارداد را فسخ کند بلکه قرارداد سوی یکی از متعاقدین، طرف دیگر نمی

تواند خواستار اجبار واحوال می کماکان ثابت مانده و متعهدله با درنظرداشت اوضاع

                                                           
؛ رسولي، عبدالحسین، 284، ص 1(، النظریۀ العامه لاللتزام، بیروت: دار النهضۀ العربیه، ج 1998. ابراهیم سعد، نبیل ) 1

 .281همان اثر، ص 
(، مصادر و احکام االلتزام. بیروت: 2116. الجمال، مصطفي، ابوالسعود، رمضان محمد و ابراهیم سعد، نبیل ) 2

، همان اثر، اهلل حمید؛ فرهمند، 281؛ رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص 274اول، ص  منشورات الحلبي الحقوقیه، چ

 .12۵ص 
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بنابراین، چنانچه در عقد رهن هرگاه  1گردد.به اجرای قرارداد یا جبران خسارت 

تواند قرارداد را فسخ کند بلکه حق مرتهن تعهدات خویش را انجام ندهد، راهن نمی

 اجبار به اجرای تعهد یا جبران خسارت را دارد.

 عدم انجام تعهد از سوی متعهد -2-1-2

است. درواقع فسخ قرارداد، جزای شخصی است که تعهد خویش را اجرا نکرده 

تواند حکم به فسخ دهد که یکی از متعاقدین تعهد بنابراین دادگاه در صورتی می

یعنی عدم امکان اجرای تعهد ناشی از تقصیر او باشد یا امکان  2خویش را اجرا نکند؛

مانند اینکه در  اجرای تعهد وجود داشته باشد، اما متعهد از اجرای آن خودداری کند؛

یم ثمن از سوی مشتری یا عدم تسلیم مبیعه از سوی عقد بیع در صورت عدم تسل

تواند خواستار فسخ قرارداد گردد. اما هرگاه عدم اجرای فروشنده، طرف مقابل می

تعهد ناشی از علت خارجی و قوه قاهره باشد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را 

 1331ه ماد 1و بند  767گردد )ماده خود منفسخ می خودینداشته بلکه قرارداد به

شود که تنفیذ عینی لذا امکان فسخ قرارداد زمانی فراهم می 3قانون مدنی افغانستان(.

قرارداد به فعل متعهد مستحیل شده یا امکان تنفیذ وجود داشته ولی متعهد به اجرای 

 1کند.آن اقدام نمی

                                                           
، ص 6(، مصادر الحق في الفقه اسالمي، تهران: انتشارات خرسندی، چ اول، ج 1391. السنهوری، عبدالرزاق احمد ) 1

231. 
؛ ۵13(، حقوق مدني قواعد عمومي عقود، کابل: انتشارات سعید، چ اول، ص 1387الدین ) . عبداهلل، نظام 2

 ؛ 146جاکوبسون، سام و دیگران، همان اثر، ص 
که وفا به تعهد به سببي که خارج از اراده او بود  هرگاه مدیون ثابت نماید»قانون مدني افغانستان:  961. ماده  3

شده دراثنای  ( هرگاه عین اجاره داده1»)قانون مدني افغانستان:  13۵4ماده  1؛ بند «گرددد ساقط ميناممکن شده، تعه

 «. شود...خود فسخ مي مدت اجاره کامالً از بین برود اجاره خودبه
 .191. بشله، ماری نوئل و دیگران، همان اثر، ص  4
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همچنین، هرگاه عدم اجرای تعهد ناشی از خطا یا تقصیر متعهد باشد، مسئولیت 

که متعهدله مخیر است بر اساس مسئولیت قراردادی،  نحوی یابد، بهدادی تحقق میقرار

آن، طرفین  جبران خسارت مطالبه کند یا اینکه خواستار فسخ قرارداد گردد. افزون بر

توانند توافق کنند که در صورت عدم اجرای قرارداد، قرارداد فسخ نشود بلکه می

شرط »صرفاً خسارت مطالبه نماید که از آن به متعهدله بر اساس مسئولیت قراردادی 

 گردد.تعبیر می 1«خسارت

البته برای وقوع فسخ الزم نیست که متعهد در اجرای تمام تعهدات خویش تقصیر 

-کرده باشد، هرچند که عدم اجرای قرارداد جزئی یا در حکم آن باشد نیز متعهدله می

مانند آنکه در قرارداد بیع فروشنده مبیع را تسلیم مشتری   2تواند خواستار فسخ گردد،

تواند ورزد. در چنین موردی نیز متعهدله مینموده اما از تسلیم ملحقات مبیع امتناع می

خواستار فسخ از دادگاه گردد. قاضی با بررسی درخواست یا حکم به فسخ داده یا 

هرگاه جزء اجرانشده نسبت به  بدین توضیح که 3کند؛اینکه درخواست فسخ را رد می

قانون مدنی  911تمام تعهد ناچیز باشد، قاضی درخواست فسخ را رد نموده )ماده 

و ممکن است به مدیون مهلت اضافی  افغانستان( و حکم به جبران خسارت دهد

قانون مدنی افغانستان(. اما هرگاه جزء اجرانشده  917جهت اجرای تعهد دهد )ماده 

که فسخ را توجیه کند قاضی با درنظرداشت وضعیت حکم به فسخ  به میزانی باشد

تمام قرارداد یا به فسخ جزئی آن بدهد. چنانچه تعهد متعهد غیرقابل تجزیه باشد یا 

باوجود قابلیت تجزیه جزء اجرانشده بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی حکم 

 به فسخ قرارداد خواهد داد.

 

                                                           
1 . Agreed Damages Provision. 

 .281همان اثر، . رسولي، عبدالحسین،  2
 .12۵، همان اثر، ص اهلل حمید. فرهمند،  3

ACKU



 

 

 

ه...
د ب

دا
ار

قر
خ 

س
ی ف

وق
حق

ل 
حلی

ت
 

19 

 

 

 به انجام تعهد  آمادگی متعهدله -2-1-3

ای که خواستار فسخ است نباید در اجرای تعهدات خویش تقصیر داشته متعهدله

چه آنکه فسخ  1باشد و باید تعهداتش را اجرا یا حداقل قادر به اجرای آن باشد.

در فرض تقصیر  مجازات مدنی شخصی است که تعهد خویش را اجرا ننموده است و

لذا، چنانچه مدعی فسخ تعهد خویش  2گردد.مدعی فسخ، درخواست فسخ منتفی می

تواند از می« حق حبس»را اجرا نکند یا قادر به اجرای آن نباشد طرف مقابل بر مبنای 

تواند خواستار فسخ متعهد اول )مقصر( نمی 3اجرای تعهدات خویش امتناع ورزد،

تأخیر مشتری، گردد، مانند آنکه هرگاه مشتری در پرداخت ثمن تأخیر ورزد و به دلیل 

تواند خواستار فسخ گردد. چه فروشنده از تسلیم مبیع به آن امتناع کند، مشتری نمی

گردد. هرگاه آنکه تأخیر در تأدیه ثمن باعث ایجاد حق حبس مبیع برای فروشنده می

فروشنده از تسلیم آن به فروشنده امتناع ورزد، امتناع وی باعث ایجاد حق فسخ برای 

ای که آمادگی انجام تعهدات خویش را نداشته یا در اجرای . متعهدلهگرددمشتری نمی

تعهداتش اخالل کند باوجودآن نیز خواستار فسخ گردد، خالف منطق و عدالت 

دادگاه باید آن را رد کند. اما هرگاه  قراردادی خواهد بود و در فرض درخواست فسخ،

مقابل کماکان بر عدم اجرا اجرای قرارداد باشد و طرف  مدعی فسخ )مشتری( آماده

 یابد.مشتری صالحیت درخواست فسخ را می 1اصرار ورزد،

                                                           
؛  الدائم، 2۵6(، مصادر االلتزام في القانون المدني، عمان: دار المسیرۀ، چ اول، ص 2119. عبیدات، یوسف محمد ) 1

 .217احمد عبد، همان اثر، ص 
 .2۵6؛ سلطان، انور، همان اثر، ص 281. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  2
 .191. بشله، ماری نوئل و دیگران، همان اثر، ص  3
 .273؛ ابوالسعود، رمضان، هما اثر، ص 284. ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص  4
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 قدرت متعهدله به بازگرداندن وضعیت به حالت اول -2-1-4

ازآنجاکه مقتضای فسخ قرارداد، بازگشت وضع به حالت قبل از انعقاد قرارداد  

فسخ قادر به ای مدعی است. لذا برای صدور حکم فسخ الزم است که متعهدله

چه آنکه فسخ   1بازگشتاندن وضعیت به حالت قبل از انعقاد قرارداد را داشته باشد.

مندی قرارداد در صورت عدم توانایی اعاده وضعیت به حالت قبل از عقد باعث بهره

عالوه فسخ دارای اثر رجعی است و  به 2گردد.متعهدله از نفع مادی غیرعادالنه می

تبع آن حق فسخ را نیز از دست  تحقق این اثر را نداشته باشد بههرگاه متعهدله توان 

-های را که دریافت نمودهخواهد داد؛ بنابراین در صورت فسخ طرفین قرارداد عوض

اند ملزم به استرداد آن به مالکین قبل از عقد هستند. چراکه با فسخ عقد محلی برای 

مانند آنکه در عقد بیع، اگر مشتری خواهان فسخ   3ماند،تطبیق حکم عقد باقی نمی

گردد باید قدرت بازگرداندن مبیع به فروشنده را داشته باشد در غیر آن قرارداد می

شده باشد  چنانچه مشتری آن را به شخص ثالث فروخته یا بنا بر هر دلیل دیگری تلف

ارداد را نخواهد که نتواند آن را به فروشنده برگرداند، صالحیت درخواست فسخ قر

گردد. در صورت  داشت بلکه باید خواستار اجرای عین قرارداد یا جبران خسارت

تلف موضوع عقد اگر متعهدله باوجودآن خواستار فسخ قرارداد گردد تلف یا مستند 

به فعل متعهد است یا مستند به عامل خارجی. در فرض نخست به استناد بند دوم 

تان متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. اما چنانچه قانون مدنی افغانس 913ماده 
                                                           

 .2۵۵؛ عبیدات، یوسف محمد، همان اثر، ص 282. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  1
 .146. جاکوبسون، سام و دیگران، همان اثر، ص  2
ان ، مجله قضا، ارگ«توضیح مفاهیم قانون مدني، آثار در مورد انحالل قرارداد»(، 1394ني، یادگار ). راجي سمنگا 3

 .191؛ بشله، ماری نوئل و دیگران، همان اثر، ص 7، ص نشراتي ستره محکمه، دلو

ACKU



 

 

 

ه...
د ب

دا
ار

قر
خ 

س
ی ف

وق
حق

ل 
حلی

ت
 

21 

تلف مورد تعهد ناشی از عامل خارجی باشد متعهد مسئول خسارات وارده به میزانی 

که مورد تعهد دریافت است که از آن منتفع شده است نه بیشتر از آن، زیرا در موقعی

دی مقتضی آن است داشته است دارای حسن نیت بوده است. لذا منطق، عدالت قراردا

 که به میزان انتفاع خویش مسئول باشد نه فراتر از آن. 

 ابالغ به متعهد -2-1-5

شرط دیگر برای فسخ، اخطار به متعهد مبنی بر اجرای تعهد است. به عبارتی 

نخست باید متعهدله به متعهد متخلف اخطار دهد که قرارداد را اجرا کند. در فرض 

متعهدله دادگاه حکم به فسخ قرارداد خواهد داد.  عدم اجرا در صورت درخواست

 917 مدنی تصریح نیافته است اما به استناد ماده باوجوداینکه شرط یادشده در قانون

تواند مدیون را غرض اجرای گوید: در حالت ابالغ فسخ، دادگاه میآن قانون که می

لذا، قبل از  1رد.توان به ضروری بودن اخطار برای فسخ پی بوجیبه مهلت بدهد، می

فسخ باید ابالغی از متعهدله به متعهد رسانیده شود. چه در فرض عدم ابالغ چنین 

گردد که متعهدله از اجرائات متعهد راضی بوده و ضرری به وی از ناحیه تلقی می

البته اخطار متعهد الزم نیست از طریق اوراق رسمی مکتوب  2عدم اجرا نرسیده است.

گردد. ولی امه دعوی در دادگاه مبنی بر فسخ، اخطار تلقی میباشد، بلکه صرف اق

کند، یا اجرای تعهد طور کتبی و صریح اعالم کند که تعهد را اجرا نمی هرگاه متعهد به

فایده واقع نه گردد؛ مانند آنکه مورد تعهد غذا دادن به مهمانان  بنابردالیلی مفید به

شته باشد، در چنین موردی ابالغ به جشن عروسی در روز معین باشد که وقت آن گذ

 3متعهد قبل از فسخ الزم نیست.
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شود اثبات خطا و تقصیر متعهد مبنی بر عدم ای که از ابالغ ناشی میاثر و نتیجه

محض  اجرای تعهد است. مضاف بر آن در فرض عدم اخطار چنانچه متعهد متخلف به

دعوی بر متعهدله تحمیل  های طرحدرخواست متعهدله قرارداد را اجرا کند هزینه

 خواهد شد.

 فسخ انواع -2-2

 فسخ قضایی -2-2-1

کند، دادگاه القاعده منازعات و اختالفاتی که میان اشخاص در جامعه بروز میعلی

طرف میان خصوم اقدام به حل منازعه خواهد کرد. البته در موضوعات عنوان نهاد بی به

از پیشگاه دادگاه تقاضای حل منازعه و فسخ مدنی و از آن جمله در فسخ باید متعهدله 

چه آنکه طبق اصل و قاعده عمومی تحریک دعاوی مدنی به عهده طرفین  1را نماید.

تبع آن در اینجا نیز قاضی در صورت عدم طرح دعوای فسخ از سوی متعهدله،  به .است

عالوه قبل از مطرح نمودن دعوای  صالحیت صدور حکم فسخ را نخواهد داشت. به

قانون  917که در قدم نخست متعهدله مطابق ماده  استفسخ از سوی متعهدله الزم 

ه در غیر آن قرارداد را فسخ چ مدنی به متعهد اخطار دهد که قرارداد را اجرا نماید

فایده خواهد بود که موعد اجرا  کرد. البته اخطار یادشده در صورتی مفید به خواهد

طور کتبی و صریح اظهار  عالوه متعهد به باشد و بهسپری نشده و اجرای آن محال نشده 

 کند.نکرده باشد که تعهدش را اجرا نمی

تواند هرگاه متعهد متخلف با یادآور شدن متعهدله تعهد را اجرا ننماید متعهدله می

-قانون مدنی در این خصوص مقرر می 937 خواستار فسخ قرارداد از دادگاه گردد. ماده

سازد وجیبه طرفین عقد متوجه می عاقدین در عقودی که الزام را به هرگاه یکی از»دارد: 

تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خسارت از را ایفا ننماید، طرف مقابل می

                                                           
 .191. بشله، ماری نوئل و دیگران، همان اثر، ص  1

ACKU



 

 

 

ه...
د ب

دا
ار

قر
خ 

س
ی ف

وق
حق

ل 
حلی

ت
 

23 

طرف دیگر مطالبه نماید. عقودی که طبیعتاً غیر الزم بوده یا به خیاری مقترن گردیده 

با طرح دعوای فسخ از سوی «. تثنا استباشد که موجب فسخ گردد، از این حکم مس

متعهدله، قاضی ملزم نخواهد بود حکم به فسخ قرارداد دهد، بلکه دادگاه در اجرائات 

شده مدعی فسخ قناعت نموده و حکم  خود مستقل بوده و ممکن دادگاه به دالیل ارائه

مقطع  ممکن دادگاه با درنظرداشت شرایط به متعهد مهلتی دهد تا در آنو  1فسخ دهد

قانون مدنی افغانستان(. البته دادگاه در صورتی به  917زمانی تعهد را اجرا کند )ماده 

دهد که از آن ضرر فاحشی برای متعهدله نرسد. هم متعهد مهلت اجرای تعهد می

چنان هرگاه دادگاه با درنظرداشت دعوی تشخیص دهد که متعهد در تأخیر یا عدم 

یا متعهد به آغاز مجدد اجرای تعهد تمایل نشان  اجرای قرارداد عذر موجهی دارد

عالوه چنانچه خسارت وارده  دهد و بهبرای اجرای تعهد به متعهد مهلت می 2دهد.

ناشی از فعل متعهد نبوده بلکه از فعل مدعی فسخ ناشی شده یا خسارت وارده 

ن ممک  3منظور اجرای تعهد مهلت خواهد داد. خسارت ناچیزی است برای متعهد به

که نقض قرارداد اساسی نباشد یا نقض جزئی بوده و در اثر  است دادگاه درصورتی

قانون مدنی افغانستان(،  911ای وارد نگردد )ماده عدم اجرا به هدف قراردادی صدمه

درخواست متعهد مبنی بر فسخ را رد کند. هم چنان هرگاه آشکار گردد که در صورت 

متوجه متعهدله گردد، یا عمل متعهد توأم با اعطای مهلت از سوی محکمه ضرر جدی 

ذکر است که  سوءنیت بوده است در چنین موردی حکم به اعطای مهلت ندهد. شایان

متعهد باید در مهلت اعطایی، قرارداد را اجرا کند. چه در غیر  در فرض اعطای مهلت

بدون  نفسهآن دادگاه صالحیت اعطای مهلت برای بار دوم را نداشته و قرارداد فی

 گردد.آنکه دادگاه در حکم خویش بدان تصریح نماید، فسخ می
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ای که از دادگاه خواستار فسخ قرارداد شده است به بقای از سوی نیز متعهدله

امکان اجبار به اجرا، میان  شود، بدین ترتیب که وی در صورتموقفش مجبور نمی

 1قانون مدنی(. 1117و  937فسخ قرارداد و اجبار به اجرا مختار خواهد بود )مواد 

دیده تقاضای فسخ نموده باشد تا قبل از صدور فسخ از سوی  همچنان هرگاه زیان

تواند از فسخ به اجرای عین قرارداد یا اجرای قرارداد از طریق جبران دادگاه می

هم چنان هرگاه از دادگاه تقاضای اجبار به اجرا نموده باشد   2خسارت عدول نماید.

اجبار از تقاضای اجبار به فسخ عدول نماید و نیز چنانچه  صدور حکم به تا قبل از

تواند به اجرای قرارداد از طریق جبران خسارت امکان اجبار وجود نداشته باشد می

تواند به عدول نماید. هرگاه متعهدله خواستار اجبار به اجراشده است؛ قاضی نمی

به فسخ صرفاً به تقاضای متعهدله بنابراین، حکم 3فسخ حکم کند و نیز عکس آن. 

 1تواند به فسخ حکم دهد.بر تقاضای متعهد نمی صورت گرفته و قاضی شخصاً یا بنا

چون طبق قواعد عمومی رسیدگی تحریک دعاوی مدنی به عهده مدعی بوده و این 

-مدعی است که حدود و صغور موضوعات مورد رسیدگی را معین و مشخص می

دعاوی مدنی تحریک دعوی و لجام آن به دست طرفین قرار سازد. باوجوداینکه در 

نماید. اما دارد و محکمه در محدودۀ مطالبه خواهان مبادرت به صدور حکم می

شده است حکم به فسخ یا جبران خسارت یا اجبار به اجرای عین تعهد همانند  گفته

به عبارتی  3دید قضایی است. پذیر بوده و تابع لزومحکم به اعطای مهلت انعطاف

                                                           
تأدیه امتناع ورزد یا وجایب دیگری را هرگاه مشتری از تأدیه ثمن مبیعه در موعد »قانون مدني افغانستان:  1119. ماده  1

 «.تواند تنفیذ یا فسخ بیع را مطالبه نمایدموجب عقد بیع به آن مکلف است اخالل نماید، بایع مي که به
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-فیه حکم به کدامدهد با درنظرداشت هر موضوع متنازعدادگاه است که تشخیص می

های جبرانی و تضمینی دهد تا احقاق حق و اجرای عدالت گردد. مثالً یک از وسیله

چنانچه نقض قرارداد جزئی باشد و نتوان موجب برهم زدن تعادل و توازن قرارداد 

عوض آن  م به فسخ قرارداد نخواهد داد، بلکه بهگردد در چنین موردی محکمه حک

دهد و ممکن حکم به جبران خسارت توأم با تنفیذ عینی حکم به جبران خسارت می

رسد باشد، هرچند که متعهدله آن را از دادگاه مطالبه نکرده باشد. ولی به نظر می

در آن  جمع باشند؛ بدین ترتیب که اصل در دعاوی مدنی های یادشده قابلدیدگاه

است متعهدله یا خواهان اقامه دعوی کند و دعوی را به حرکت درآورد اما چنانچه 

دوراز منطق، عدالت قراردادی و قانون باشد دادگاه طبق میل و  مطالبه خواهان به

آنکه قانون و عدالت را مبنای حکم خویش قرار دهد، حکم نخواهد خواسته او بی

عوض آن هر آنچه  کند بهلبه خواهان آن را رد میمطا جا بودنکرد. بلکه در فرض بی

توان گفت قانون و عدالت قراردادی مقتضی آن باشد حکم خواهد کرد. به عبارتی می

حکم به خواسته متعهدله است که خواسته او منطبق با  محکمه در صورتی مقید به

اشد محکمه عدالت و قانون باشد، اما چنانچه خواسته او منطبق با عدالت و قانون نب

 ملزم به اصدار حکم بدان نخواهد بود.

تواند با اقدام به اجرای تعهد از همچنان متعهد تا قبل از صدور حکم فسخ می

که متعهدله قبل از طرح دعوای فسخ به  ویژه در موردی فسخ جلوگیری نماید به

اصدار تواند به موردی صرفاً حکمی که دادگاه می متعهد اخطار داده باشد. در چنین

هم  آن مبادرت ورزد حکم به جبران خسارت بابت تأخیر در اجرای تعهد است و آن

قانون مدنی  937مشروط به آنکه متعهدله خواستار جبران خسارت شده باشد )ماده 

قاضی در صورت عدم طرح دعوای  ،چه آنکه طبق اصل و قاعده عمومیافغانستان(. 

صدور حکم به جبران خسارت را  صالحیت دادگاهجبران خسارت از سوی متعهدله، 

اما چنانچه بابت حکم به جبران خسارت و عدم فسخ به متعهدله  نخواهد داشت.
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ضرری عاید گردد در چنین موردی محکمه حکم به فسخ خواهد داد نه جبران 

 1خسارت.

 فسخ توافقی -2-2-2

اصل  حکم دادگاه صورت گیرد. اما اصل در فسخ آن است که قضایی باشد و به

یادشده از قواعد آمره که مرتبط بانظم عمومی و اخالق حسنه باشد، نیست. لذا طرفین 

توانند، توافق کنند که در صورت عدم اجرای قرارداد، عقد در زمان انعقاد عقد می

موافقت »دارد: قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر می 912فسخ گردد. ماده 

بدون حکم دادگاه، در صورت عدم ایفای وجایب ناشی طرفین عقد مبنی بر فسخ آن 

گردد؛ مگر اینکه در از عقد جواز دارد. این موافقت سبب معافیت از ابالغ فسخ نمی

بنابراین یکی از «. آمده باشد عمل مورد معافیت از ابالغ موافقت تحریری طرفین به

وانند توافق کنند که تانواع فسخ، فسخ توافقی است که طرفین در زمان انعقاد عقد می

در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی یکی از متعاقدین قرارداد، فسخ گردد. درواقع 

منظور حکم بر فسخ  فسخ توافقی، توافق طرفین مبنی بر عدم توسل به دادگاه به

های قرارداد است که با قرارداد در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی یکی از طرف

-خود فسخ می خودی حکم دادگاه قرارداد به قرارداد بدون نیاز بهدرج شرط فاسخ در 

توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای قرارداد صالحیت  2گردد.

سازد، بدین ترتیب که با تحقق شرایط وسیعی دادگاه برای فسخ قرارداد را محدود می

فسخ قضایی متذکر  های که را که در بحثتوافق شده طرفین، محکمه صالحیت

شدیم مانند اعطای مهلت اضافی بابت تنفیذ تعهد، اجتناب از صدور حکم مبنی بر 

تواند مانع صدور حکم فسخ از عالوه متعهد نیز نمی را ندارد. به ...فسخ قرارداد و
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سوی دادگاه گردد. بلکه دادگاه صرف صالحیتش محدود به اعالم شرایط تحقق فسخ 

 1گردد.می

گیرد؛ د گفت که توافق طرفین مبنی بر فسخ حاالت متفاوتی را به خود میالبته بای

ای تأثیر را داشته و توافق بدین توضیح که برخی اوقات شرط فاسخ کمترین درجه

کنند که در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی یکی از متعاقدین قرارداد فسخ می

را نکند قرارداد باید به دلیل عدم گردد. در چنین موردی هرگاه متعهد تعهد خود را اج

اجرا فسخ گردد؛ اما توافق یادشده جنبه عملی ندارد. چراکه باوجود توافق طرفین بر 

نیاز فسخ نیز چنین فسخی متعهدله را از طرح دعوی در دادگاه و اخطار به متعهد بی

و  سازد. بلکه متعهدله باید نخست به متعهد اخطار مبنی بر اجرای تعهد دهدنمی

با اقامه  2چنانچه متعهد تعهد را اجرا نکند، سپس در دادگاه دعوای فسخ را اقامه نماید.

محض  یابد که بهدعوای فسخ در دادگاه، همانند فسخ قضایی دادگاه صالحیت می

طرح دعوای فسخ، دعوی را فسخ ننماید بلکه با بررسی قضیه و لحاظ نمودن 

ی به متعهد مهلتی دهد تا در آن مقطع زمانی مدن قانون 917بر مبنای  واحوال اوضاع

تعهد را اجرا کند. هم چنان هرگاه نقض قرارداد اساسی نباشد یا نقض جزئی بوده و 

قانون مدنی افغانستان(،  911ای وارد نکند )ماده عدم اجرا به هدف قراردادی صدمه

نیست که با  دادگاه حکم به فسخ نخواهد داد. مضاف بر آن توافق یادشده مانع متعهد

چه آنکه هدف اساسی طرفین  3اجرای قرارداد از حکم به فسخ جلوگیری کند.

قرارداد، اجرای آن است و چنانچه با طرح دعوی فسخ از سوی متعهدله، متعهد قبل 

از صدور حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد را اجرا کند، در چنین موردی دادگاه حکم 

 به فسخ نخواهد داد.
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شرط یادشده از نیروی بیشتری برخوردار باشد و توافق کنند که در ممکن است 

توافق »خود فسخ گردد که از آن به  صورت عدم اقدام یکی از طرفین، قرارداد خودبه

گردد. توافق مزبور نیز همانند شرط قبلی متعهدله را از لزوم تعبیر می« بر انفساخ عقد

سازد. چراکه بر مبنای نیاز نمیدگاه بیاخطار به متعهد و نیز طرح دعوای فسخ در دا

اصول کلی و قواعد عمومی حکم دادگاه در خصوص فسخ جنبه انشایی دارد، نه 

تواند اما این شرط حق بررسی موضوع را از قاضی سلب نموده و او نمی 1اعالمی.

تواند حکم به فسخ برای اجرای تعهد به مدیون مهلت به اجرای تعهد دهد، صرفاً می

 دهد.

هم چنان ممکن است طرفین توافق کنند که در صورت سرپیچی یکی از 

که  حکم دادگاه فسخ گردد. طوری خود و بدون نیاز به متعاقدین، قرارداد خودبه

موافقت »دارد: قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر می 912قسمت اول ماده 

دم ایفای وجایب ناشی طرفین عقد مبنی بر فسخ آن بدون حکم دادگاه، در صورت ع

بنابراین در چنین موردی در صورت عدم اجرای تعهد از سوی «. از عقد جواز دارد...

گردد. اما ممکن است حکم دادگاه فسخ می خود و بدون نیاز به متعهد، قرارداد خودبه

متعهد مدعی اجرای قرارداد و تفسیر آن گردد، در این حالت اگر برای رفع اختالف به 

مراجعه کنند و دادگاه با بررسی به این نتیجه برسد که متعهد قرارداد را اجرا دادگاه 

  2ننموده است حکم به فسخ خواهد داد؛ فسخ دادگاه در این حالت جنبه اعالمی دارد.

گردد. بلکه البته باید گفت شرط فاسخ یادشده مانع لزوم اخطار به متعهد نمی

باوجود اخطار متعهدله  متعهد بخواهد اما اگرمتعهدله نخست باید اجرای تعهد را از 

-خود فسخ می صورت خودبه همچنان، متعهد از اجرای آن سرپیچی کند قرارداد به

                                                           
؛ الجمال، مصطفي، ۵91، ص 1. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج  1

 .2۵۵ابوالسعود، رمضان و ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص 
 .2۵8؛ رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص 149اثر، ص  . جاکوبسون، سام و دیگران، همان 2
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گردد. بنابراین متعهدله در اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و فسخ قرارداد مخیر 

 است.

حکم  نیاز بهخود و بدون  توانند، توافق کنند که قرارداد خودبهدرنهایت طرفین می

دادگاه و بدون نیاز به اخطار، فسخ گردد. در چنین موردی با سررسید موعد اجرا و 

عدم اقدام متعهد به اجرای قرارداد، قرارداد بدون حکم دادگاه و بدون لزوم اخطار 

فسخ قرارداد در این حالت جنبه انشایی دارد، چراکه فسخ  1گردد.خود فسخ می خودبه

تعهد به اجرای تعهد از صالحیت متعهدله است و اوست که با قرارداد و اجبار م

دهد که با واحوال و سنجش سود و زیان خویش تشخیص می درنظرداشت اوضاع

. بنابراین  2انشای فسخ، قرارداد را فسخ کند یا خواهان اجرای قرارداد گردد

یز باید گردد، باوجودآن نخود باعث فسخ قرارداد می باوجوداینکه شرط فاسخ خودبه

توان گفت که شرط فاسخ مندرج در قرارداد نوعی می متعهدله خواهان فسخ گردد. به

شرط متمسک شده و خواهان فسخ گردد و  تواند بهبه مصلحت متعهدله است و او می

تواند به قرارداد متمسک شده و خواهان اجرای عین قرارداد گردد. البته ممکن می

رد قبل، متعهد مدعی اجرای تعهد گردد و دادگاه با است در این مورد نیز مانند مو

بررسی موضوع و فراهم بودن شرایط فسخ حکم به فسخ قرارداد دهد که حکم 

  3یادشده جنبه اعالمی خواهد داشت.

کند زمانی برجسته نیاز میاهمیت شرط فاسخ که از صدور حکم دادگاه ما را بی

تعهد مفلس گردد، مانند آنکه مشتری مبیع گردد که متعهد با سررسید موعد اجرای می

                                                           
 .147. جاکوبسون، سام و دیگران، همان اثر، ص  1
قانون است؛ بدین ترتیب که از سوی حکم  حکم بهاین مورد حالت حد وسط میان فسخ قضایي و انفساخ  درواقع.  2

شود. از سوی دیگر برای فسخ در این مورد اراده و دادگاه راجع به آن جنبه اعالمي دارد. لذا فسخ قضایي گفته نمي

 گردد.انفساخ تلقي نمي جهت ازآنخواست متعهدله الزم است که 
 ؛149؛ جاکوبسون، سام و دیگران، همان اثر، ص 286. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  3
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شده و ثمن را باوجود رسیدن موعد پرداخت تأدیه نکرده و مفلس گردیده  را تسلیم

تواند دعوی فسخ است. از طرفی، طبق قواعد عمومی در حالت افالس فروشنده نمی

ند توارا در دادگاه مطرح کند. در چنین مورد بااینکه متعهد مفلس است، متعهدله می

 قرارداد را فسخ و مالک مبیع گردد.

توانند توافق کنند که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی در فقه نیز طرفین می

که در عقد بیع تحت عنوان  ها طرف دیگر قرارداد را فسخ کند. طورییکی از طرف

توانند توافق کنند که در صورت عدم پرداخت ثمن در مدت معین بیعی می «خیار نقد»

ر میان نباشد. همچنین، در صورت قبض ثمن از سوی بایع اگر تا مدت سه روز د

مسترد نمود بیعی در میان نبوده و فاسد خواهد بود و در فرض عدم رد آن عقد 

دارد: در این خصوص بیان می 1مجلۀ االحکام العدلیه 313درست خواهد بود؛ ماده 

گیرد که هرگاه مشتری در فالن اگر میان بایع و مشتری به این خیار، بیع صورت »

صورت بیع صحیح است و آن را  وقت پول را ادا نکند بیع در میان نباشد، در این

به استناد ماده یادشده دارنده خیار مشتری است چون اوست که با «. خیار نقد گویند

کند. پرداخت ثمن اقدام به امضای عقد و با عدم پرداخت ثمن اقدام به فسخ عقد می

داینکه دارنده خیار مشتری است اما ذینفع در آن فروشنده است. ممکن خیار باوجو

برای فروشنده باشد؛ بدین ترتیب که ثمن را مشتری برای فروشنده تأدیه و فروشنده 

شرط کند که اگر تا مدت معین ثمن را مسترد نمود، بیعی در میان نباشد چنین بیع 

                                                           
احمد جودت »حت ریاست نفری ت توسط کمیته هفت 1286-1293. مجلۀ االحکام العدلیه در جریان هفت سال  1

عنوان قانون مدني دولت عثماني شناخته شد. بعدازآنکه مجله  وزیر عدلیه وقت دولت عثماني تدوین و به« پادشاه

جمهور وقت توشیح و به نشر رسید، سپس در  ماده در ترکیه توسط رئیس 18۵1کتاب و  16ضمن یک مقدمه و 

ودی، یمن و مصر مورد تطبیق و اجرا قرار گرفت. این مجموعه در جز عربستان سع قلمرو تحت نفوذ دولت عثماني به

عنوان یک سند تقنیني قابل  به« نامه اداری محاکم اصول»و « نامه اجرائات حقوقي محاکم اصول»اساس  افغانستان بر

های دادگاهاعتبار و اعمال مورد شناسایي قرارداد گرفته است که بعد از قانون مدني مجله االحکام دومین منبع در 

 افغانستان کاربرد دارد.
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زمان خیار حق تصرف  ده باشد در مدتدرست است. اما اگر مشتری مبیع را قبض نمو

بدان را ندارد. در این صورت نیز همانند مورد قبل باوجودآنکه دارنده خیار فروشنده 

اما برخی از شارحین مجله وجود چنین  1است اما منفعت مبیع متعلق خریدار است.

اند و معتقد است که در صورت عدم تأدیه ثمن در  خیاری را به چالش کشانیده

گردد و منفسخ دیگر خیاری مفهوم ندارد و شده عقد فاسد می زمانی مشخص مدت

اما برخی  2توان خیار را نسبت به عقد فاسد و منفسخ به اثبات رسانید.چگونه می

دیگر از شارحین مجله و فقهای اسالمی )امام ابوحنیفه( چنین خیاری را از باب 

ته و آن را از مصادیق خیار شرط های جامعه مشروع دانساستحسان به دلیل نیازمندی

که مشتری ثمن مبیعه را در  درصورتی»دارد: مجله مقرر می 311عالوه ماده  به 3داند.می

منظور از مدت  .«است 1مدت معینه ادا نکند، بیعی که در آن خیار نقد باشد فاسد

شود، چنانچه مشتری در آن مدت ثمن معینه، مدتی است که توسط طرفین توافق می

را به فروشنده تأدیه کند بیع صحیح و الزم است در غیر آن فاسد خواهد بود. هم 
                                                           

 .261، ص 1تا(، دررالحکام في شرح المجله، کویته: مکتبۀ العربیه، ج حیدر، علي )بي . 1
، ص 2چا ، ج (، تحریر المجله، قم: مکتبۀ النجاح و مکتبۀ الفیروز آبادی، بي13۵9. آل کاشف الغطاء، محمدالحسین ) 2

۵1. 
، دمشق، دار الفکر للطباعۀ و التوزیع و النشر بدمشق، چ دوم، ص 4ه االسالمي و ادلته. ج فق(. 198۵وهبۀ )، الزحیلي.  3

 .261تا(، همان اثر، ص ؛ حیدر، علي )بي27۵
قانون  613قانون مدني افغانستان مبتني بر فقه حنفي میان عقد باطل و فاسد تفاوت قائل شده است، به نحویکه ماده .  4

قانون مدني افغانستان عقد فاسد را چنین  621داند که اصالً و وصفاً غیر مشروع باشد. ماده يمدني عقد باطل را عقدی م

که اصالً صحیح بوده در  نحوی عقد فاسد آنست که اصالً مشروع و وصفاً غیر مشروع باشد، به»به معرفي گرفته است: 

منظور از اصل، رکن و «. رجي فاسد باشدرکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر به اعتبار بعضي اوصاف خا

علیه است که در صورت نبود آن عقد شروط متعلق به رکن مانند وجود متعاقدین، توافق ایجاب و قبول، قابلیت معقود

اما منظور از وصف شروط متعلق به صحت عقد؛ مانند غرری یا ربوی نبودن عقد،  گردد؛از بین رفته و باطل مي

تحلیل »(، 1394شهابي، مهدی و افضلي، عبدالواحد )ضوع عقد و نبود شرط فاسد در آن است )تعیین بودن مو قابل

وپنج،  ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دوره چهل«تطبیقي عقد باطل و فاسد در قانون مدني ایران و افغانستان

 (.۵87ص ، 4شماره 
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کنند باید معلوم و معین باشد. اما زمانی را که طرفین بر آن توافق می چنان باید مدت

صورت مجهول بازهم عقد فاسد  کنند بهکنند یا ذکر میزمانی را ذکر نمی چنانچه مدت

فروشنده و مشتری توافق صورت گیرد که تا مدت معین بنابراین هرگاه میان  1است.

حکم  مشتری ثمن را به فروشنده تسلیم کند در غیر آن عقد بیع بدون آنکه نیاز به

 شده و بیعی در میان نخواهد بود. دادگاه باشد، فسخ

 فسخ قانونی )انفساخ( -2-2-3

 2ن،انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه فسخ، به معنای نقض کرد

برانداختن، باطل شدن، تباه شدن، گسیختن و متالشی شدن است. در فقه و حقوق به 

از اثر افتادن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع، بیرون از اراده انشا کنندگان آن 

نحالل قهری موردی به عبارتی انفساخ یا ا 3حکم شرع و قانون را انفساخ گویند. به

 خودکار صورت حکم قانون و به بهاراده طرفین ادگاه و حکم داست که قرارداد بدون 

که هرگاه اجرای قرارداد در اثر قوه خارجی  . طوریگرددخود منحل می و خودبه

گردد، بدین لحاظ بینی محال گردد، قرارداد به دلیل عدم تنفیذ منفسخ می پیش غیرقابل

معوضات مالی موضوع هرگاه در » دارد:مقرر می 911قانون مدنی در ماده است که 

که در تصرف مالک قرار دارد هالک گردد، عقد فسخ گردیده و در  عقد درحالی

طرف مقابل حتمی است، خواه این هالک به فعل  صورت قبض عوض، رد آن به

از ظاهر ماده یادشده و اطالقی که «. مالک صورت گرفته باشد یا خارج از اراده وی

رسد که هرگاه موضوع قرارداد قبل از اجرای آن می به نظر دادر آن وجود دارد در ابت

از بین برود اعم از اینکه از بین رفتن موضوع با اراده متعهد باشد یا خارج از اراده 
                                                           

 .261تا(، همان اثر، ص . حیدر، علي )بي 1
 .119۵، ص 3نا، ج  ، ، بیروت: بيلسان العربتا(، الدین بن مکرم )بي منظور ابي الفضل جمالاالفریقي، ابن  .2

، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چ دانشنامه حقوق خصوصي(، 1388طاهری، محمدعلي و انصاری، مسعود ) . 3

 .483، ص 1سوم، ج 
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شود. اما با دقت و تأمل باید میان حاالت مختلف قائل او، قرارداد منفسخ می

عدم امکان تفصیل شد؛ بدین توضیح که هرگاه از بین رفتن موضوع تعهد و  به

تبع آن تعهد  اجرای آن مستند به سبب خارجی باشد، تعهد متعهد از بین رفته و به

-قانون مدنی افغانستان در این خصوص بیان می 767 رود. مادهمتعهدله نیز از بین می

که وفا به تعهد به سببی که خارج از اراده او بود  هرگاه مدیون ثابت نماید»دارد: 

رود که عدم بنابراین تعهد در موردی از بین می«. گردداقط میناممکن شده، تعهد س

امکان اجرای آن ناشی از سبب خارجی یا قوه قاهره باشد که در  چنین موردی 

 1گردد.قرارداد منحل و باعث فراغت و معافیت متعهد از مسئولیت زیان وارده می

طار زمانی مفید همچنان برای انفساح اخطار طرف قرارداد شرط نیست؛ چراکه اخ 

حکم  گردد که امکان اجرای تعهد وجود داشته باشد. همچنین نیاز بهفایده واقع می به

رود، برفرض آنکه متعهدله به دادگاه قاضی نیست بلکه قرارداد در ذات خود از بین می

مراجعه کند؛ دلیل مراجعه وی اثبات عدم امکان اجرای قرارداد است و چنانچه دادگاه 

 2سخ دهد حکم صادره اعالمی خواهد بود نه انشائی.حکم به ف

در فقه نیز در صورت محال شدن اجرای قرارداد به دلیل وقوع قوه قاهره و 

که در عقد اجاره هرگاه منفعت  گردد. طوریحوادث غیرمترقبه قرارداد منفسخ می

ز دادن کلی از بین برود، مستأجر ا شده به دلیل خرابی یا تلف آن به داده عین اجاره

-نفسه منفسخ میاجرت معافیت یافته و نیاز به فسخ قرارداد ندارد بلکه قرارداد فی

همچنین فقهای حنفی معتقدند که اگر کسی زمین را برای زراعت اجاره نماید  3گردد.

-نماید قطع شود یا زراعت با آب باران میو سپس آبی که با آن زمین را آبیاری می

                                                           
، مجله «بررسي تطبیقي تعذر )قوه قاهره( اجرای قرارداد در فرانسه و افغانستان»(، 139۵) اسحاق. رحیمي، محمد  1

 .43، ص 164عدالت، وزارت عدلیه، شماره 
 .296. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  2

 .232، ص 6. السنهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق في الفقه االسالمي، ج  3
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عهده مستأجر،  باران نیز قطع گردد در این حالت برتوانسته آبیاری شود و 

ای متصور نیست و حق فسخ برای مستأجر بدون حضور مالک خواهد  االجاره مال

اگر شخص مکف ول فوت »فقهای حنبلی در مورد عقد کفالت معتقدند که:  1بود.

 نماید یا عین بقوه قاهره تلف شود یا مکف ول خود را تسلیم نماید عهده کفیل از

 2«.شودمسئولیت بری می

اما چنانچه عدم امکان اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، مسئولیت تعاقدی 

وی کماکان پابرجا بوده و باید نسبت به عدم اجرای تعهد برای متضرر جبران 

قانون مدنی  937(. ماده 173، ص 1372خسارت تأدیه دارد )بشله و دیگران، 

هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد »دارد: رر میافغانستان در این خصوص مق

تواند علیه تأخیر اندازد، محکمه می عیناً ایفا نماید یا اجرای وجیبه را از مدت معینه به

او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان وفا یا تأخیر در 

البته در چنین «. دخیل نبوده استاجرای وجیبۀ ناشی از سببی بوده که وی در آن 

موردی قرارداد منفسخ نشده بلکه دادگاه در صورت درخواست متعهدله حکم به 

جبران خسارت خواهد داد و مضاف بر آن، درخواست جبران خسارت متعهدله را از 

کند. اگر در جای اجرای قواعد مسئولیت قراردادی منع نمی تطبیق فسخ قضایی به

تار فسخ گردد، دادگاه ملزم به صدور حکم فسخ است. چراکه چنین حالتی خواس

امکان دادن مهلت جهت اجرای قرارداد بعد از محال شدن آن وجود ندارد. حکم 

گردد بر در چنین موردی جنبه انشایی دارد نه اعالمی و قراردادی که فسخ می دادگاه

 3اساس حکم دادگاه است نه حکم قانون.

                                                           
 .81، ص 3، بیروت: دارالکتاب العربي، چ اول، ج الفقه علي مذهب االربعۀ(، 211۵الجزیری، عبدالرحمن ) . 1

 .11۵، ص ۵، بیروت: دارالفکر، چ اول، ج المغنيق(،  141۵المقدسي ابو محمد، عبداهلل بن احمد بن قدامه ) . 2

 ؛292؛ ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص 2۵8. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  3
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محض انحالل قرارداد  وان مرتب نمود این است که بهتاثری که بر انفساح می

گردند، چنانچه میان طرفین قرارداد عوض و  طرفین به وضعیت پیش از عقد برمی

معوض ردوبدل شده باشد طرفین قرارداد ملزم به مسترد نمودن آن هستند. چنانچه 

ه مسترد نمودن عوض امکان نداشته باشد در فسخ طرفی که عوض را دریافت نمود

بود، ملزم به مسترد نمودن جبران خسارت آن بود ولی در انفساخ ملزم به مسترد 

نمودن جبران خسارت نیست. چراکه دلیل عدم تنفیذ در انفساخ قوه قاهره است و 

-که متعهد از اجرای قرارداد معاف می قوه قاهره معافیت متعهد را به دنبال دارد. وقتی

ف خواهد شد. مضاف بر آن متعهد ملزم به گردد از مسترد نمودن عوض نیز معا

جبران خسارت نیز نخواهد بود. چراکه محال شدن اجرای قرارداد منتسب به متعهد 

 نیست بلکه عامل خارجی باعث محال شدن اجرای قرارداد شده است.

 آثار فسخ -3

 طرفین قرارداد آثار فسخ نسبت به -3-1

 انحالل قرارداد -3-1-1

کی از اسباب انحالل قرارداد را فسخ دانسته است که با قانون مدنی افغانستان ی

شود. به عبارتی فسخ، اعم از فسخ قضایی، توافقی و قانونی قرارداد از ابتدا منحل می

همچنان عقد  1کند.انحالل عقد اثر رجعی داشته که قرارداد را از زمان انعقاد منحل می

رود و نسبت به آینده دارای ن میاز زمان فسخ نسبت به آینده نیز منحل شده و از بی

های عقد تعهدات خویش گونه اثری نخواهد بود. بنابراین چنانچه یکی از طرفهیچ

صورت ناقص و معیوب، طرف  را انجام نداده باشد یا تعهداتش را انجام داده اما به

شده ملزم به اجرا یا اتمام و اکمال تعهدات خویش نخواهد  دیگر بر اساس عقد فسخ

                                                           
؛ رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص 262مال، مصطفي، ابوالسعود، رمضان و ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص . الج 1
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های قرارداد به استناد آن ملزم بود. چراکه بعد از فسخ، قراردادی وجود ندارد که طرف

 به اجرای تعهدات ناشی از آن باشند.

البته اثر رجعی فسخ ویژۀ قراردادهای فوری است. اما فسخ نسبت به قراردادهای 

د از زمان و در این نوع عقود، عق 1تدریجی و زمانی مانند اجاره دارای اثر رجعی نبوده

گردد نه از زمان انعقاد. چون زمان در این نوع قراردادها مقصود بالذات فسخ منحل می

و تعهداتی که قبل از فسخ گذشته است، اجراشده تلقی  2و موضوع عقد )رکن( است

 3گردد و مستأجر نیز از عین مستأجره استفاده کرده که قابل بازگشت نیست.می

ریجی و زمانی عقد از زمان انعقاد تا فسخ همچنان نافذ و بنابراین در قراردادهای تد

دارای آثار حقوقی است. ولی از زمان فسخ عقد منحل شده و از این زمان به بعد 

رود و گونه اثری نیست و تعهداتی که قبالً ایجادشده بود نیز از بین میدارای هیچ

 طرفین نسبت به همدیگر دارای حق و تعهدی نخواهند بود.

 اعاده وضعیت به حالت قبل از انعقاد قرارداد -3-1-2

تبع آن اثر دیگری  ازآنجاکه یکی از خصوصیت فسخ رجعی بودن اثر آن است، به

شود عودت طرفین به وضعیت قبل از انعقاد است. به عبارتی که از فسخ ناشی می

اند  شده مموجب عقد تسلی طرفین باید به وضعیت قبل از انعقاد بازگردند و آنچه را به

طرف مقابل بازگردانند. تعهد به اعاده وضعیت قبل از عقد تکلیف قانونی است نه  به

لذا، چنانچه طرفین یا یکی از  1قراردادی که مبتنی بر قبض و استیالی بدون حق است.

طرف مقابل تحویل نداده است، ملزم  ها تعهدات خویش را انجام نداده یا مال بهطرف

طرف دیگر نیست، چون قراردادی وجود ندارد که شخص بر  آن بهبه اجرا و انتقال 
                                                           

 .262. سلطان، انور، همان اثر، ص  1
 .288. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  2
 .262. همان؛ سلطان، انور، همان اثر، ص  3

 .288. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  4

ACKU



 

 

 

ه...
د ب

دا
ار

قر
خ 

س
ی ف

وق
حق

ل 
حلی

ت
 

37 

اساس آن کماکان متعهد باقی بماند، مانند آنکه در عقد بیع اگر فروشنده تا هنوز مبیعه 

را تحویل مشتری نداده است با فسخ بیع، ملزم به تسلیمی مبیعه به مشتری نخواهد 

ـ هرگاه عقد  1»دارد: رر میقانون مدنی در این خصوص مق 913بود. بند یک ماده 

گردد در این معاوضه وارد بر اعیان مالی، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمی

اما هرگاه طرفین «. ...صورت تسلیمی عوضی که توسط عقد ثابت گردیده الزم نیست

ها تعهدات خویش را اجرا نموده باشند، باید به حالت قبل از انعقاد  یا یکی از آن

ها  که عوضین باید به وضعیت قبل از عقد به مالکین اولی آن نحوی ه شود؛ بهبرگرداند

تحویل داده شود. مثل عقد بیع که با فسخ آن مشتری مبیع را به فروشنده و فروشنده 

گوید: اگر عوض قبل از  می قانون 913ثمن را به مشتری تسلیم دهند. بند دوم ماده 

ذکر است که  الک اول آن مسترد گردد. شایانشده باید دوباره به م فسخ تسلیم داده

افزون بر مسترد نمودن عین و ثمن مشتری منافع مبیعه و فروشنده ربح قانونی و 

مشروع ثمن را نیز باید به همدیگر تحویل دهند. البته محاسبه منافع و ربح از زمان 

 درخواست قضایی خواهد بود.

 پرداخت جبران خسارت -3-1-3

قانون مدنی افغانستان که  913عمومی و نیز استناد بند دوم ماده بر اساس قواعد 

شده باشد، به رد آن و در صورت عدم امکان به  اگر عوض قبالً تسلیم داده»گوید: می

، برای اعاده طرفین به وضعیت قبل از انعقاد باید طرفین «شودرد ضمان آن حکم می

مسترد دارند. اما چنانچه استرداد  طرف مقابل اند بههایی را که دریافت نمودهعوض

امکان نداشته باشد حکم به جبران خسارت خواهد شد. طوری که هرگاه مشتری مبیع 

را قبالً قبض نموده باشد، در صورت فسخ مکلف به رد آن و در صورت عدم امکان 

البته باید گفت فرض یادشده  1التصرف است.رد مشتری مکلف به پرداخت ضمان یوم
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است که فروشنده خواستار فسخ قرارداد شده و مبیع در دست مشتری  در موردی

دهد. اما برخی معتقدند که در این دادگاه حکم به جبران خسارت می شده باشد، تلف

دهد چون فسخ به دلیل عدم استرداد فرض دادگاه نخست حکم به فسخ قرارداد می

که هرگاه  درحالی 1.دهدمبیعه محال است سپس دادگاه حکم به جبران خسارت می

مبیع در دست مشتری تلف و فروشنده خواستار فسخ قرارداد گردد، چون مشتری 

توان استرداد مبیعه یا اعاده وضعیت به حالت قبل از انعقاد را ندارد درخواست فسخ 

تواند بر اساس مسئولیت قراردادی جبران خسارت مطالبه نماید و در او رد و صرفاً می

 گاه حکم به جبران خسارت خواهد داد.چنین موردی داد

همچنین ممکن است متعهدله همراه با درخواست فسخ خواهان جبران خسارت 

و »... قانون مدنی بیان داشته است:  937تکمیلی نیز گردد چنانچه قسمت اخیر ماده 

البته متعهدله در «. در صورت لزوم با جبران خسارت از طرف دیگر مطالبه نماید

به چنین درخواستی خواهد بود که از ناحیه عدم اجرای تعهد متضرر  موردی مجاز

طرف مقابل تحویل داده است، برای جبران آن  شده و فسخ و استرداد چیزی که به

مانند آنکه در عقد بیع بعد از فسخ به دلیل عدم اجرای تعهد مبیعه  ضرر کافی نباشد؛

از قیمتی که در زمان انعقاد عقد به فروشنده مسترد گردد ولی قیمت مبیعه در بازار 

تواند خواستار جبران خسارت متعهدله برای جبران ضرر می 2داشت نزول نموده باشد.

اتفاق نویسندگان عربی و برخی از نویسندگان افغانستانی معتقدند که  گردد. قریب به

خسارت یادشده مبتنی بر مسئولیت قهری است نه قراردادی، چراکه بعد از فسخ، 

ردادی وجود ندارد که متعهدله بر اساس آن خواستار خسارت گردد؛ بلکه مبنای قرا

                                                           
 .2۵6. ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص  1
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ولی باکمی تأمل  1دهد.مسئولیت متعهد را در خصوص خسارت تقصیر او تشکیل می

متوجه خواهیم شد که دیدگاه نویسندگان مذکور منصفانه و منطقی نبوده و جبران 

دی است. چون عامل اصلی که خسارت در این فرض نیز مبتنی بر مسئولیت قراردا

چنین خسارتی را به متعهدله وارد آورده نقض یا تأخیر در اجرای قراردادی است که 

از قبل میان متعهد و متعهدله انعقادیافته بود. چه در غیر آن متعهد و متعهدله همدیگر 

عالوه در مسئولیت  یافت. بهشناختند و چنین نقض و خسارتی نیز تحقق نمیرا نمی

راردادی دو طرف قرارداد از پیش باهم درباره ماهیت حقوقی و تعهدات ناشی از آن ق

کنند و بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده قراردادی را تراضی و توافق می

که در حوزه مسئولیت قهری اغلب طرفی که در برابر دیگری  نمایند. درحالیمنعقد می

یش با او قراردادی نبسته و تعهدی نکرده است بلکه تنها از پ گیرد نهمسئول قرار می

حکم قانون و به سبب ضرری که به او وارد کرده است  شناسد ولی بهاغلب او را نمی

 گیرد.مسئول قرار می

بنابراین در مسئولیت قراردادی قبل از تحقق مسئولیت در اثر انعقاد قرارداد، رابطه 

سبب عدم اجرای تعهد مزبور مسئولیت شود که به حقوقی میان طرفین ایجاد می

عنوان اثر و بدل تعهد اصلی به وجود آمده و شخص مسئول را ملزم به  قراردادی به

که در مسئولیت قهری طرفین  سازد. درحالیدیده می جبران خسارات وارده بر زیان

-یگونه رابطه حقوقی باهم نداشته و کامالً از هم بیگانه م پیش از تحقق مسئولیت هیچ

 باشند.

 
 

                                                           
مصطفي، ؛ الجمال، ۵8۵، ص 1. السنهوری، عبدالرزاق احمد،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج  1

؛ رسولي، 221؛ الدائم، احمد عبد، همان اثر، ص 2۵8ابوالسعود، رمضان و ابراهیم سعد، نبیل، همان اثر، ص  
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 آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث -3-2

های  طرف آثار فسخ نسبت به ثالث دقیقاً همان آثاری است که از فسخ نسبت به

ها عقد را فسخ نماید، دربند که هرگاه یکی از طرف نحوی شود. بهقرارداد مترتب می

تبع آن  بهرود و قبلی متذکر شدیم تمام آثاری که از عقد ناشی شده است از بین می

شده کسب نموده بودند نیز از بین  حقوق و تعهداتی که اشخاص ثالث از قرارداد فسخ

شده را به شخص ثالثی بفروشد  رود. مثالً در عقد بیع هرگاه خریدار عین خریداریمی

یا به رهن دهد و سپس فروشنده اول خواستار فسخ قرارداد گردد و درخواست فسخ 

شده باید به همان حالت اول و  شده یا به رهن داده فروخته وی نیز پذیرفته شود، عین

مجرد از تمام حقوق به فروشنده اول مسترد گردد و تمام حقوق متصرف الیه )ثالث( 

از بین برود. به عبارتی مشتری مالک مبیعه نشده است و با فروش آن به ثالث در ملک 

بت به ملک غیر انجام داده غیر تصرف نموده است. از سوی نیز تمام تصرفی را که نس

بوده که بدون رضایت مالک اصلی )فروشنده اول( باطل است و باید به  1است فضولی

  2مالک مسترد گردد.

البته قاعده رجعی اثر فسخ استثنائاتی دارد و یکی از آن استثنائات این است که 

فروشنده هرگاه مشتری مبیع را قبل از فسخ به ثالث دارای حسن نیت اجاره دهد و 

عقد را فسخ کند، فسخ بیع نسبت به مستأجر تأثیری نداشته و مبیع مستأجره کماکان 

                                                           
وقاوف عقادی   . قانون مدني افغانستان عقد اشخاص فضول را عقد غیر نافذ )موقوف( دانسته است. عقد غیر نافذ یاا م  1

وسیله رضاای   است. عقد متذکره به است که غیر از رضا تمام شرایط اساسي برای صحت را دارا است، یعني فاقد رضا

و اگار رد   عقد مذکور اگر تنفیذ شاود صاحیح   همین خاطر گیرد. به خود مي شده و آثار مخصوص را به مؤخر تکمیل

عقاد موقاوف غیار نافاذ، فاقاد اثار       »چنین مقارر داشاته اسات:     637گردد. قانون مدني افغانستان در ماده شود باطل مي

که بر موضوع عقد و تصرف در آن صااحب   گردد. مگر با اجازه شخصيحقوقي بوده، ثبوت ملکیت از آن افاده نمي

 «.صالحیت بوده و اجازه وی دارایي جمله شرایط صحت باشد...
 .194نوئل، همان اثر، ص  ؛ بشله، ماری291. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  2
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استثنای دیگر حمایت از  1تا پایان مدت اجاره در اختیار مستأجر باقی خواهد ماند.

ثالث دارای حسن نیت در قراردادهای تصرف است. هرگاه مشتری حق تصرفی را 

نماید، فسخ عقد اصلی که اعاده وضعیت قبل از برای ثالث دارای حسن نیت ایجاد 

 2حق ثالث دارای حسن نیت تأثیری ندارد، انعقاد برای طرفین اصلی است نسبت به

شده را به ثالث دارای حسن نیت بفروشد و سپس  مثالً هرگاه مشتری منقول خریداری

ر گونه تأثیفروشنده نخست قرارداد را فسخ کند، فسخ نسبت به مشتری دوم هیچ

زیرا قاعده حیازت در منقول با حسن نیت همراه با سبب صحیح سند از حق  ندارد؛

قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر  2211کنند؛ ماده مشتری دوم حمایت می

( شخصی که مال منقول یا حق عینی را بر مال منقول یا سندی که به نام 1»)دارد: می

تناد اسباب صحیح توأم با حسن نیت حایز شود، حامل آن اعتبار داشته باشند به اس

شود که از طرف غیر ( سبب صحیح به سندی اطالق می2شود. )مالک آن شناخته می

استثنای دیگر حمایت از مصحلت «. مالک یا غیر صاحب حق، صادرشده باشد

گونه در عقار است که فسخ عقد اصلی هیچ ایجادشده برای ثالث دارای حسن نیت

حق ثالث ندارد مانند آنکه مشتری قبل از فسخ عقد اصلی حق عینی  بت بهتأثیری نس

چون رهن رسمی یا حیازی را به نفع ثالث دارای حسن نیت ایجاد نماید، فسخ 

قانون مدنی  1131حق ثالث دارای حسن نیت تأثیری ندارد. ماده  قرارداد اصلی به

طرف مالک صادرشده باشد هرگاه رهن از »دارد: افغانستان در این خصوص مقرر می

اعتبار گردد، رهن به که سند ملکیت او باطل، فسخ، لغو، زایل یا به سبب دیگر بی

ماند. مشروط بر اینکه حین انعقاد عقد رهن، داین منفعت داین رهن گیرنده باقی می

بنابراین چنانچه شخصی در مقابل دینی که ثالث باالی او «. دارای حسن نیت باشد

شده را به رهن دهد و سپس زمین مرهونه از طرف شخص دیگر خریداریدارد زمین 

                                                           
 .292. رسولي، عبدالحسین، همان اثر، ص  1
 . همان. 2
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گردد، یا زمین ملک به استحقاق برده شود که درنتیجه آن سند ملکیت مدیون باطل می

صورت فضولی زمین را باالی مدیون به فروش برساند و مالک  غیر بوده و شخص به

اعتبار گردد یا سند و سند بی اصلی بیع فضولی را اجازه ندهد که در اثر آن بیع فسخ

اعتبار گردد؛ در چنین مواردی چنانچه ملکیت نسبت جعل و تزویر لغو و زایل و بی

که از موضوعات فوق آگاهی نداشته  نحوی راهن داین دارای حسن نیت بوده باشد، به

هرچند سند اصلی که بر اساس آن مدیون عقار به  1ماند،باشد، رهن به نفع او باقی می

وثیقه نهاده است فاقد اعتبار است. ولی برای فک رهن الزم است که مدیون مرتهن 

شده و تأمل به مواد مذکور در  دین داین راهن را ایفا نماید. با توجه به مطالب عنوان

عتبار مطلقی توان گفت که رجعی بودن اثر فسخ نسبت به ثالث از ااین خصوص می

 گردد.برخوردار نبوده و در موارد خاص محدود می

 نتیجه -4

عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی نقض قرارداد و شیوه حمایتی از  فسخ به

ای است که در اثر تخلف متعهد نسبت به نقض قرارداد متضرر شده است. متعهدله

ویژه مصر و عراق  ی عربی بهقانون مدنی افغانستان با اقتباس از قوانین مدنی کشورها

تبع قانون مدنی فرانسه، فسخ به دلیل عدم اجرای  و قوانین کشورهای یادشده نیز به

تعهد را یکی ضمانت اجراهای قانونی نقض قرارداد دانسته است. البته فسخ در این 

 اعمال است آورند قابل های قرارداد تعهدتعبیر در قراردادهای معوض که برای طرف

گردد به نظریه عدالت  بدان لحاظ ریشه و اساس فسخ برمی قانون مدنی(. 937 ماده)

)ارتباط(. بدین مفهوم که تعهدات متقابل در قراردادهای معوض باهم مرتبط بوده و 

ها نوعی تعادل برقرار است که در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد  میان آن

                                                           
ارگان نشراتي ستره  ، مجله قضا،«توضیح مفاهیم قانون مدني در زمینه رهن»(، 1391. راجي سمنگاني، یادگار ) 1

 .28ص محکمه، سرطان، 
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یابد که درخواست فسخ را به حیت میکند و طرف مقابل صالاین تعادل سقوط می

دادگاه دهد. چه آنکه بر اساس قانون مدنی افغانستان اصوالً فسخ قضایی و در 

جبران »یا فسخ مبتنی بر نظریه  حکم دادگاه دارد. مواردی فسخ توافقی نیاز به

که متعهدله از عدم اجرای قرارداد توسط متعهد خساراتی را  نحوی است، به« خسارت

که با تمسک به این شیوه تضمینی و حمایتی قرارداد را فسخ و خود گردد میمتحمل 

 کند.بار آزاد میرا از زیر بار پیمان زیان

رجعی بودن اثر انحالل عقد است که شود، اثر مهمی که از فسخ ناشی میدرنهایت 

از تبع آن عودت طرفین به وضعیت قبل  کند. بهقرارداد را از زمان انعقاد منحل می

های را که انعقاد است. برای اعاده طرفین به وضعیت قبل از انعقاد باید طرفین عوض

طرف مقابل مسترد دارند. اما چنانچه استرداد امکان نداشته باشد  اند بهدریافت نموده

عالوه ممکن متعهد در کنار درخواست فسخ  حکم به جبران خسارت خواهد شد. به

قانون مدنی(. البته  937یز گردد )قسمت اخیر ماده خواهان جبران خسارت تکمیلی ن

متعهدله در موردی مجاز به چنین درخواستی خواهد بود که از ناحیه عدم اجرای 

طرف مقابل تحویل داده است، برای  تعهد متضرر شده و فسخ و استرداد چیزی که به

 جبران آن خسارت کافی نباشد.

 نامه کتاب

 فارسی -الف
بشله، ماری نوئل، شهرجردی، پیام، ژوبل، محمد عثمان، فائز، عبدالبصیر، متین، برات علی، نجیب، ظل  .1

  چ سوم.(، دوره حقوق وجایب، کابل: انتشارات سعید، 1372الرحمن، )

جاکوبسون، سام، جانس، کریس، آرامش، آرش، اوکیون، یان، دی مارکو پیتر، هامیلتون، ایریک و  .2
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 دانشگاه استنفورد، چ دوم.

 (، حقوق وجایب، کابل: انتشارات مستقبل، چ سوم.1371اهلل )دانش، حفیظ .3

 .11چاپ سوم، ج نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  (، لغت1399اکبر ) دهخدا، علی .4
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 های حبس ای بدیل تدابیر بین المللی و منطقه

 محمد احمدیعید

 چکیده

وجود   زندانکارکرد و مؤثریت مجازات توجهی درباره  جالب  بحث ها گذشته از سال

 یابد. آن تبلور می «اصالح«  وکردن مجرم « تنبیه»کارکردهای حبس در  داشته است.

اف و هداها عمالً نیل به این  زندان  در  کـیفری  افزایش رو به رشد جـمعیتاما 

های آنان و  خانواده زندانیان،  ساخته و مشکالت متعددی را برای  را غیرممکنکارکرد 

را   المللی متعددی بین  اسناد ، ملل  سازمان  دلیلبه همین  ها به وجود آورده است. دولت

 است.  تدوین کـرده ها جایگزین ز جـرم و رفـتار با مجرمین وپیـشگیری ا ۀدرزمین
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نیز در روند   و رفتار با مجرمین  جرم  از  پیشگیری  های سـازمان مـلل راجع به کنگره

حداقل قـواعد »1733نقش بسزایی داشته است. در سال   زمینه  ایجاد قواعد در این

سازمان   ازآن در کنگره ششم پس رساند.  ویبتص  را به «اسـتاندارد برای رفتار با زندانیان

 شد.  های حبس تصویب با عنوان جایگزین 1قطعنامه شـماره  مـلل،

خود  117/13قـطعنامه شـماره  1777  لسـا  در  مجمع عمومی سازمان مللهمچنین 

« به اقدامات غیر بازداشتی  حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل راجع» تحت عنوان

در این قطعنامه از کشورهای عضو . را بـه تـصویب رساند تـوکیو  قواعد  موسوم به

خود   های اقتصادی و اجتماعی و سنت شرایط سیاسی،  به  تا با توجه  شده است خواسته

از   همچنین درآورند.  اجرا  به  های خود و در عمل گذاری ایـن قـواعد را در سیاست

 ها، دادستان  اطالع  وص ایـن قـواعد را بـهخص تا به  شده است کشورهای عضو دعوت

 مجرمین، قربانیان جرم، وکال، قضات اجرای احکام، صادرکننده حکم،  قضات

  که نقش مهمی در اجرای مجازات جـایگزین  های خدمات اجتماعی و غیردولتی سازمان

 .دارند، برسانند

وجود   زمینه  اروپایی در اینای نیز معیارهای  در سطح منطقه ، عالوه بر قواعد توکیو

تحت   خود  72نامه شماره  تـوصیه  1772  سـال  در  کمیته وزیران شورای اروپا دارد.

را به تصویب رسـاند کـه  «های اجتماعی و اقدام  قواعد اروپا راجع به مجازات»عنوان

  ی قواعدورکند. تأکید بیشتر این نوشته  را بیان می  مجازات جایگزین  اجرای  چگونگی

 است.توکیو و برخی موارد قواعد اروپا 

المللی، قواعد توکیو و  : مجازات حبس، مؤثریت زندان، تدابیر بینواژگان کلیدی

 ای.  تدابیر منطقه
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 مقدمه

انداز و اهدافی مشخص انجام  تعیین نوع، اندازه و تطبیق مجازات بر مرتکب با چشم

های وارده ازجمله این اهداف  و جبران خسارتسازی  گیرد. اصالح، سزادهی، ناتوان می

شوند، در  به زندان افکنده می  هستند. در این میان، هدف مهم این است افرادی که

دوران سپری نمودن محکومیت پشیمان و به اصالح درونی نایل شوند و به این درک و 

تحول  هنجارشکن و نادرستی است. همراه با این  فهم برسند که ارتکاب جرم عملی

یک زندگی توأم با احترام به   ها آموخته شود تا پس از آزادی نیز به آن  هایی مـهارت

دهنده خالف آن  قانون را برگزینند. واقعیت اجتماعی و آمارهای کشوری و جهانی نشان

یابی به این اهداف  محابس عمالً امید دست  کـیفری  است. افزایش رو به رشد جـمعیت

های آنان،  زندانیان، خانواده  های متعددی برای و برعکس باعث چالش ساخته  را ناممکن

ای نوزدهم که مجازات زندان، جایگاه  ها گردیده است. از آغاز سده جامعه و دولت

ای بیستم که واکنش اجتماعی در  اصلی را در خانواده مجازات پیدا کرد، تا پایان سده

ب آزادی شده بود و در کشورهای برابر بزهکار در کشورهای غربی منحصر در سل

اسالمی اکثریت قاطع مجازات سلب آزادی بود، ویژگی ارعابی و ترهیبی خود را 

داده و با رویکرد انسانی کردن مجازات تحوّل ژرف را شاهدیم. امروزه  ازدست

  ملل  سازمان  المللی پیداکرده و به همین دلیل ای بین ناکارآمدی و تبعات زندان جنبه

ها آغاز نموده است. در گام  های را برای بهبود و اصالح زندان ر گام اول تالشمتحد د

ها و تدابیر بدیل مجازات حبس هست. در همین راستا در قالب  دوم به دنبال سیاست

های مختلفی درزمینه پیـشگیری از جـرم و  ها و گزارش ها، برگزاری همایش اعالمیه

که  ری اقدامات مهمی را انجام داده است. ازآنجاییرفـتار با مجرمین و تحوّل عدالت کیف

یابی به اهداف  نظام تقنینی و قضایی افغانستان با سازوکاری کنونی خود در دست

المللی و  های روبرو است، شناخت جایگاه زندان در نگاهی بین عدالت کیفری با چالش
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و تا حدودی  های آن، نسبت به سیاست جنایی افغانستان اثر گزار تدبیر جایگزین

های حبس با  های شناخت سیاست بدیل ها و ضرورت کننده است؛ بنابراین، بایسته تعیین

 تواند باشد. ای راهگشا و الگو خوبی می المللی و منطقه رویکرد بین

ها  رفت از این چالش ای برای برون المللی و منطقه آگاهی از تدابیر و اقدامات بین

بنابراین همت این نوشتار بحث و بررسی اقدامات  ضرورت و نیاز مبرم کشور است،

های آن است. در آغاز  ای در مورد حبس زدایی و معرفی بدیل المللی، منطقه بین

ای در این خصوص را به بحث و ارزیابی  المللی و منطقه زمینه و دالیل رویکرد بین پیش

 گیریم. می

 ناکارآمدی مجازات زندان، ضرورت برای طرح نو -1

« مجازات بدنی»را بهترین راهکار عبور از « گرایی زندان»ای از زمان تأکید بر  برههدر 

کردند. نگرش به این نوع سزادهی را تحول بزرگ در علوم جنایی تلقی کرده و  تلقی می

در این دوره مجازات  1دادند. آوردهای عصر روشنفکری قرار می آن را در ردیف دست

شد. برخالف  ابله با بزهکار و دفاع از جامعه تلقی میزندان بهترین راهکار برای مق

آزادی در اذهان جامعه شکل گرفت، گذشت زمان  های که از مجازات سالب بینی خوش

تواند راهگشای مبارزه با مجرمین و تدبیر خوبی برای  نشان داد که مجازات زندان نمی

های مختلف  در کشورالمللی و هم  رو، هم در نظام بین دفاع اجتماعی باشد. ازاین

یابی علل جرم،  باوجود پدیده تنوع در جرایم و پیچیده شدن بزه ارتکابی، همراه با ریشه

نگاهی نو به نوع واکنش به بزهکاری پیدا شد و تغییر بنیادین در سیاست جنایی را 

ازآن جنبش دفاع اجتماعی  مورد همت و تالش خویش قراردادند. مکتب تحققی و پس

شدن حق آزادی که یکی از  یر را بر رویکرد حبس زدایی داشته و با مطرحبیشترین تأث

آید، سیاست حبس زدایی جایگاه خود را پیداکرده  حساب می ترین حقوق اساسی به بنیاد

                                                           
 . 26، ص 1382بینابین، تهران، نشر گرایش،  مجازاتهای زندان یا  . آشوری، محمد؛ جایگزین1
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ای ارتکاب جرم و  جهت حقوق شهروندان به بهانه و منجر به بازتعریف آن شد، تا بی

 اخالل در نظم اجتماعی سلب نشود.

رتیب تأثیر گزاری حبس و حتی مشروعیت آن مورد پرسش قرار گرفت و ت این به

پیامدهای ناگوار که به لحاظ اخالقی و تربیتی بر زندانی، خانواده او و اقتصاد جامعه 

ای را واداشت که به دنبال  المللی و منطقه داشت، اندیشمندان علوم جنایی، نهادهای بین

های اندیشمندان باید  ین چرخش را در اندیشهمجازات جایگزین باشند. مبنای فلسفی ا

 1«دفاع اجتماعی« »جرم»جای  به« شخصیت مجرم»جستجو کرد  که با تکیه و تأکید بر 

را مطرح کردند و ضمن اقدامات پیشگیرانه در محیط اجتماعی نام این تدبیر را 

تماعی ای برای عوامل اج پادزهرهای، عالی»گذاشت و آن را به « های کیفری جانشین»

دیگر باید به مجرم نگاهی اصالحی داشت و شخصیت او  بیان به 2تلقی نمود.« بزه

موردتوجه قرار گیرد. در این راهبرد دفاع اجتماعی با اصالح افراد یکی است، چون با 

اصالح فرد »اصالح فرد، در حقیقت دفاع از جامعه صورت گرفته است. این رویکرد که 

است، تغییرات بنیادین را در سیستم مجازات موجب  «مجرم، همان دفاع از جامعه

ها منشأ  گردید و در مکتب مجازات نرمش چشمگیری را سامان داد. این نگاه و اندیشه

ای و کشوری شده است  المللی، منطقه های برای یافتن راهکار جدید در سطح بین تالش

 گیرد. که موردبحث و بررسی قرار می

 های حبس مند سازی زندان و بدیل نالمللی قانو تدابیر بین -2

« کنترل جرم»سازمان ملل متحد از نخستین روزهای فعالیت مسلکی درباره 

پیشگیری از جرم و » و « پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران»هایی را مانند  عنوان

گذاری، آموزشی، پژوهشی و اجرای خود در این  برای نهادهای سیاست« عدالت کیفری

                                                           
 (348. )فری جامعه شناسي جنایي، ص کاربردبه « فری». این اصطالح را نخستین بار 1
 .96، ص 1388های کیفری، ترجمه علي حسین نجفي ابرندآبادی، تهران، سمت،  یشهاند. پرادل، ژان؛ تاریخ 2
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هایی است که این سازمان برای سیاست  ده است که بیانگر تدبیر و رسالتزمینه برگزی

جنایی مطلوب خود در نظر گرفته است. در طرز تلقی سازمان ملل متحد، عدالت 

کیفری در حقیقت شامل تام نهادها و اشخاصی است که هریک در حقوق جزا دارای 

آید و دامنه  ه حرکت درمیهای این عدالت از زمان ارتکاب جرم ب وظایفی هستند. چرخ

اش، یعنی مرحله  فعالیت و جنبش آن، تا زمان بازگرداندن بزهکار به جامعه و خانواده

های  ها با تأثیرپذیری از اندیشه ، ادامه دارد. این تالش«چرخه کیفری»خروج بزهکار از 

ای  ای نوزدهم که معروف به سده جدید علوم جنایی در عرصه عدالت کیفری از سده

است که « اصول راهبردی»است، آغازشده است و مبتنی بر « کیفر سالب آزادی »

نامه، اعالمیه، ... به تصویب مجمع عمومی، شورای اقتصادی  صورت قطعنامه، توصیه به

ساله رسیده است. هدف نهایی سازمان ملل متحد، هماهنگ  های پنج و اجتماعی و کنگره

جرایم « مهار مؤثرتر»منظور  ای عضو، بهکردن و نزدیک کردن سیاست جنایی کشوره

را در دو  1ای و جهانی است که سیاست عدالت کیفری ملی و فراملی در سطح منطقه

 مطالعه و ارزیابی است. مند سازی زندان و زندان زدایی قابل بخش قانون

 مند سازی زندان . قانون1-2

المللی، قانونمندسازی، چگونه رفتار با زندانیان، کیفیت  های بین گام نخست تالش

ساختمان زندان و فردی سازی اعمال کیفر حبس است که موضوعات مهم و بروز 

ها ضرورت تحوّل در سیاست جنایی  ها بوده و گفتمان غالب در آن ها و اجالسیه همایش

بوده است. برایند این گفتمان غالب  و کیفری با رویکرد اصالح و درمان مجرم،

ها و مقرراتی است که مورد تأیید و تصویب کشورها قرارگرفته است. در این  اعالمیه

میان تحوّل در کیفر سالب آزادی از دو نگاه عمده مورد اهتمام قرارگرفته است: یکی از 

                                                           
1
ای  قرار دارد که نیازمند بحث و بررسي جداگانه ملل متحد سازمان. پیشگیری از جرم در رأس سیاست جنایي  

 است.
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بهسازی  گر و درمان ساز باشد و موجب بابت تأثیر و نقش این کیفر که باید اصالح

سازی تعیین و اجرای حبس)کیفر زدایی( و این  بزهکاران شود. دوم نگاهی محدود

ها انجام گیرد.  گذاری و هم قضایی با رویکرد جایگزین محدودیت هم در مرحله قانون

پیشگیری از »با تأثیرپذیری از اقدامات سازمان ملل، فعالیت ارزشمند و مفیدی با عنوان 

گرفته است. همچنین در همین برهه با  انجام 1737در دهه « جرم و اصالح مجرمان

با نگاهی انسانی کردن « قواعد حداقل الزم الرعایه رفتار با زندانیان»حمایت این سازمان 

   1رفتار با زندانیان و محیط آن صورت گرفته است.

ها  مندی این سیاست خود سازمان ملل در راستای عملیاتی سازی، اعتبار و قانون

های  ها و همایش ابیر مختلف و متعددی را سنجیده که یک شیوه آن تشکیل کنگرهتد

  و رفتار با مجرمین  جرم  از  پیشگیری  های سـازمان مـلل راجع به المللی است. کنگره بین

کنگره در اولین   نقش بسزایی داشته است. این  زمینه  نیز در روند ایجاد قواعد در این

حداقل قـواعد اسـتاندارد برای رفتار »در ژنو  1733خود در سال  ای تشکیل پنج ساالنه

در چارچوب  1739ژوئیه  31ازآن در  رساند. پس  تصویب  اتفاق آراء به را به« با زندانیان

 2مورد تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی نیز قرار گرفت. 663قطعنامه شماره 

نودوپنج ماده است که یک بخش  مجموعه قواعد و مقررات حداقل دارای یک مقدمه و

ها و طبقات  اجرا نسبت به گروه قواعد قابل»و بخش دوم به « قواعد عمومی اجرا»آن به 

قواعد اصالح »پرداخته است. خاستگاه این سلسله مقررات را در « خاص محکومین

د شده بو ها تدوین المللی کیفری و زندان که نخستین بار از طرف کمیسیون بین« زندانیان

                                                           
ی و حسین نجفي ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ محمد آشوردفاعي اجتماعي، ترجمه . آنسل، مارک؛ 1

 .86، ص 1391چهارم، 
 . 36، ص138۵. آشوری، محمد؛ پیشین، 2
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به تصویب رسانده بود، باید  1731و سپس جامعه ملل با تغییرات اندکی آن را در سال 

  1جستجو کرد.

کنگره پنجم این سازمان به شورای اقتصادی و اجتماعی  1793حدود دو دهه بعد، 

ها و کیفیت اعمال مقررات این مجموعه مورد ارزیابی  توصیه کرد که قلمرو و نیز روش

، کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با 1796مه  12بر اساس قطعنامه قرار گیرد. شورا 

بزهکاری را توظیف نمود تا مطالعات را در این خصوص آغاز کند. این کمیته با 

های کارشناسان و اعضای خود در اجالس چهارم و هشتم متنی با عنوان  تالش

اقل درباره شیوه مقررات ناظر بر تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حد»

به تصویب  1711مه  23ای در  گردید. این متن نیز در قالب قطعنامه« رفتار با زندانیان

شورای اقتصادی و اجتماعی رسید. متن بیانگر ارتقاء اجرای بهتری مجموعه قواعد و 

 2نماید. مقررات حداقل است که کشورهای عضو را به رعایت و عمل به آن توصیه می

ه پس از اولین کنگره، مجمع عمومی مطابق توصیه کنگره هشتم بیش از سه ده

 11ای در تاریخ  درباره اصالح بزهکاران طی قطعنامه« اصول اساسی» 1777کوبا در 

به تصویب رسانید. ضرورت این اصول برایند مطالعاتی است که چند  1777دسامبر 

اجالس کمیته برای بررسی و تصویب به دهمین  1711سازمان غیردولتی در سال 

پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری ارائه گردیده بود. این پیشنهاد در اجالس 

مجموعه »منظور تکمیل  ای آمریکای التین کنگره هشتم دریازده بند به تدارکاتی منطقه

شده بود. مضمون این اصول بیشتر با رویکرد  تهیه و تنظیم« قواعد و مقررات حداقل

                                                           
، دانشگاه 18سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقي، شماره . نجفي ابرندآبادی، علي حسین؛ سیاست جنایي 1

 .334، ص1374شهید بهشتي، 
2
 . Compendium of United Nations standards and in crime prevention and criminal 

Justice op. cit. 
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یابی به آن را مطرح کرده است. از قبیل رعایت  های دست و راه ها اصالح محور روش

  1حقوق و مقام انسانی زندانیان، نبود تبعیض نسبت به آنان و ... .

بدین ترتیب سازمان ملل متحد با تصویب قواعد و مقررات مختلف، اعمال کیفر 

اوتی قرار داده های متف ها و نظام سالب آزادی را با توجه به تنوّع زندانیان تابع روش

است. نتایج این حرکت، فردی کردن اجرای مجازات، تشویق و نهادینه نمودن سیاست 

 مدت است.  های کیفرهای سالب آزادی کوتاه ویژه بدیل ها به جایگزین

های که از طرف جرم شناسان و کیفر شناسان درباره اثربخشی  نتایج پژوهش

شده است  مبارزه با تکرار جرم انجاممجازات زندان درزمینه ای اصالح مجرمین و 

یابی به اهداف خود ناکام بوده است و  ها در دست دهنده آن است که زندان نشان

های بدون سابقه  مدت باعث تکرار جرم نسبت به آدم های کوتاه مخصوصاً در حبس

های  رو، حبس زدایی و سیاست جایگزینی آن، موضوع روز کنگره ازاین 2شده است.

گذاری کشورهای مختلف گردید. این سیاست، تعدیل و تعلیق  راجع قانونعلمی و م

های  اجرای مجازات زندان و بخصوص یافتن راهکارهای جایگزینی را برای حبس

مدت و نیز برای قرارهای تأمینی که منجر به بازداشت احتیاطی و موقت متّهم  کوتاه

عملی سازمان ملل در توصیه به در اینجا به فرایند اقدامات 3کند. شود، دنبال می می

کشورها و قانونمند کردن سیاست جایگزینی با رویکرد انسانی و حقوق بشری 

 پردازیم. می

 المللی . تدابیر جایگزینی بین2-2

(، در 1717)  های حبس در سطح سازمان ملل نخستین بار در کنگره ششم جایگزین

  کنگره  شد. سپس در  تصویب« های حبس عنوان جایگزین»با  1قالب قطعنامه شـماره 

                                                           
1
 . برای آگاهي بیشتر ر.ک: همان منبع. 

2
 .94. مارک انسل، پیشین، ص 
 .1373ی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتي، ابرندآباد ينجفهای کیفری، ترجمه حسین  ریخ اندیشه. ژان پرادل، تا3
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جمعیت کیفری   عنوان کاهش»با  16ش( سازمان ملل نیز قطعنامه شماره 1313هفتم )

حبس و باز پذیر کردن اجتماعی بزهکاران در   های ، سازوکارهای جایگزین«زندان

ها با رویکرد تدوین اصول اساسی پیشگیری از  دستور کار برای تحقیق و تبادل دیدگاه

های مطالعات و  برایند یافته  شیوه رفتار با مجرمین، مدنظر قرار گرفت. سرانجامجرم و 

در طی  1716مه  21و اجتماعی سازمان ملل در   اقتصادی  تحقیقات آن شد که شـورای

دبـیر کل سازمان ملل   از  های حبس، به جایگزین  ، راجع17/1716ای شماره  قطعنامه

ها  برای پیشنهاد، بررسی، تهیه و تصویب آن،  یگزینخواست تا گزارشی را در مورد جا

 ( سازمان ملل ارائه دهد. 1777کنگره )  هشتمین  به  آماده کند و نتیجه آن را

کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری )کمیسیون فعلی پیشگیری از جرم و 

ای آسیا و  ه منطقهها و مؤسس المللی کیفری و زندان عدالت کیفری( با همکاری بنیاد بین

خاور دور پیشگیری از جرم و اصالح بزهکاران وابسته به سازمان ملل متحد، مسوده و 

قواعد حداقل ملل متحد درباره تهیه و تنظیم اقدامات غیر »نویسی را با عنوان  پیش

ای کنگره هشتم که با  آماده نمودند که در اجالس مقدماتی بین منطقه« سالب آزادی

سان مختلف در توکیو برگزار شد، موردبررسی و تصویب قرار گرفت و حضور کارشنا

معروف شد. قواعد مزبور در هشتمین کنگره سازمان ملل در « قواعد توکیو»به 

به تصویب مجمع عمومی  1777دسامبر  11مورخ  117/13چارچوب قـطعنامه شـماره 

 1های عضو توصیه شد. نیز رسید و اجرای آن به دولت

شرایط سیاسی،   به  با توجهتا   شده است نامه از کشورهای عضو خواستهدر این قطع

های خود و هم در  گذاری ورسوم ایـن قـواعد را در سیاست اقتصادی، اجتماعی و آداب

تا مضمون و مفاد   شده است از کشورهای عضو دعوت  درآورند. همچنین  اجرا  به  عمل

صادرکننده حکم، قضات اجرای احکام،   قضات سارن واالن،  اطالع  ایـن قـواعد را بـه

                                                           
 .338، ص1374. نجفي ابرندآبادی، علي حسین؛ همان، 1
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که نقش مهمی   های خدمات اجتماعی و غیردولتی وکال، مجرمین، قربانیان جرم، سازمان

قوه مجریه، قوه مقننه و عموم مردم   دارند، اعضای  در اجرای مجازات جـایگزین

 برسانند.

، هـر 1771سال   عتا از شـرو  است  همچنین این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته

و کنترل جرم   پیشگیری  اجرای قواعد توکیو به کمیته  از  گزارشی  بار پنـج سال یک

تا قواعد تـوکیو را از طـریق ابالغ به   و از دبیر کل خواسته است  سازمان ملل ارائه دهد

که   مؤسساتی  نفع و سایر غیردولتی ذی  های المللی، سازمان بین  های ها، سازمان دولت

توزیع نماید.   وسیعی  اجـرای مجازات جـایگزین نقش دارند در حد  در  نوعی به

اند از: قانونمند کردن و ترویج ضمانت  ترین اهدافی اصولی قواعد توکیو عبارت مهم

اجراهایی غیر سالب آزادی، افزایش حس مسئولیت بزهکاران، حمایت از حقوق فردی 

رم و انسانی نمودن سیاست کیفری با رویکرد حقوق آنان و بزه دیدگان، پیشگیری از ج

  1بشری و عدالت اجتماعی.

ای  برخی این تدابیر ماهیت محدودکننده آزادی یا حقوق را دارد و دارای جنبه

تأمینی، تربیتی و برخی رویکرد مالی و با ویژگی جبران خسارت و به نفع جامعه و 

عنوان حکم اصلی  تواند به جدید می باشند. کاربرد مقررات سیاست متضرر از جرم می

عنوان جایگزین مجازات زندان استفاده شود. درهرصورت هدف  تواند به باشد و می

اجتناب از ضمانت اجرای مجازات زندان است و تالش شود که در جرایم سبک و 

خطر از جایگزینی حبس استفاده شود. چگونگی اجرای تدابیر غیر سالب آزادی با  کم

ر خصوص شیوه نظارت، مدت و شرایطی که بزهکار باید رعایت کند، روش مقرراتی د

 2اصالح و درمان بزهکار ضمانت اجرای نقض شرایط و تکالیف مشخص گردیده است.

بنابراین قواعد توکیو، برای نیل به ایجاد توازن بین حقوق بزهکاران، بزه دیدگان و 

                                                           
 .1ماده  ۵و  2، 1های  . قواعد توکیو؛ فقره1
 .14و  13، 12، 11، 11. همان؛ قواعد 2
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امات غیر سالب آزادی و چگونگی نیازهای امنیتی جامعه، اصول راهبردی ناظر بر اقد

 اجرای آن را بیان و روشن نموده است.

های  متأثر از یافته که یزندانبدین ترتیب سیاست جنایی سازمان ملل متحد در برابر 

مند و  شناسی و کیفرشناسی درباره ناکارآمدی کیفر سالب آزادی است، هم سامان جرم

های مجازات  ست. چنانکه اشاره شد، آسیبابزارمند شده و هم توسعه و انکشاف یافته ا

زندان، اختصاص به یک کشور ندارد و یک مشکل جهانی است و افغانستان بیش از هر 

المللی برای اصالح نظام جزایی و سیستم  کشور دیگر ضرورت استفاده از تجارب بین

مجازات حبس را دارد. یکی از مسایل که موردتوجه ویژه جامعه جهانی با محوریت 

سازمان ملل متحد بوده و است، تخلفات کودکان و شیوه رفتار با آنان است، لذا در 

صورت خاص موردتوجه قرارگرفته  سیاست جنایی تحوّل ساز سازمان ملل، کودکان به

 پردازیم. است که به شرح و بیان آن می

 المللی در واکنش به کودکان متخلف تدابیر بین -3

شناسی  ی مختلف آن در حقوق کیفری و جرمعاملی است که زوایای« کودکی»

ای بوده که مورد مطالعات و مقررات خاصی قرارگرفته است، زیرا کودک  همواره مسأله

ضعیف و شرایط « بزهکاری و بزه دیدگی»به دلیل شرایط جسمی و زیستی در برابر 

 شناسی بیانگر های جرم پذیری بیشتری نسبت به برزگساالن دارند. لذا داده آسیب

باشند. کودکان و نوجوانان متخلف در محکمه  ضرورت حمایت ویژه از کودکان می

-موجب اصول محاکمات خاصی محاکمه و موضوع اقدامات حمایتی اختصاصی و به

« حقوق جزای کودکان»گیرند، لذا رسالت  تربیتی در کانون اصالح و تربیت قرار می

لف و قربانی تخلف در برابر تکرار داشتن اطفال و نوجوانان متخ حمایت و محفوظ نگاه

های  تخلف و تکرار قربانی تخلف است. در این راستا سازمان ملل متحد از اواخر سال

درصدد تنظیم اصول راهبردی شکلی و ماهوی عدالت کیفری ویژه کودکان  1797

( کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با 1717برآمده است. پس از توصیه کنگره ششم )
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ای، سازمان  ای و بین منطقه پژوهشی منطقه-با همکاری مؤسسات آموزشی بزهکاری

ملل متحد فعالیت و مطالعات خود را برای تدوین و گسترش این اصول آغاز کرد. 

ای مقدماتی برای برگزاری کنگره هفتم که  نویس این اصول در اجالس بین منطقه پیش

چین( برگزار شد -جینگ )پکندر بی« جوانان، جرم و عدالت»درباره  1711در سال 

مجموعه قواعد حداقل »موردبررسی و تجدیدنظر نهایی قرار گرفت و سپس با عنوان 

مطرح و  1713در کنگره هفتم « ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار

 27ای در تاریخ  ای این کنگره در قالب قطعنامه درنهایت بر پایه توصیه1پذیرفته شد.

با همین عنوان به تصویب مجمع عمومی نیز رسید. قواعد بیجینگ، اصول  1713 نوامبر

راهبردی ناظر بر کلیه مراحل کیفری خاص کودکان بزهکار را در شش قسمت بیان 

 2شده است. بینی پیش 16ای از مجازات جایگزین حبس در قاعده  کرده و مجموعه

ای  قطعنامه 1717مه 21ورخ پیرو تصویب این قواعد، شورای اقتصادی و اجتماعی م

المللی کار، یونیسف،  را صادر کرد. ازجمله موارد قطعنامه آن است که از سازمان بین

یونسکو، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت دعوت کرد 

های خود برای بهبودی  باید در تمام برنامه که در جهت اجرایی شدن قواعد بیجینگ، می

ع جوانان به لحاظ تحقق عدالت کیفری تالش کنند. همچنین متذکر شد که در وض

                                                           
الملال،   ینبو نسرین مهرا؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق  34۵، ص1374. نجفي ابرندآبادی، علي حسین؛ پیشین، 1

 .221، ص1382، انتشارات دانشگاه شهید بهشتي، پاییز و زمستان 38مجله تحقیقات حقوقي، شماره 
2
، هادف از آماوزش روشان    گاردد  يحقوق متخلف و حمایت جامعه تضامین ما   که يدرحال 1-16. متن قواعد توکیو:  

کارکنانشان در ارتباط با بازپرورى متخلف خواهد بود. آماوزش بایاد باه کارکناان ایان درک را       های یتساختن مسئول

 .بدهد که همکارى و هماهنگى فعالیت با مؤسسات مربوط، یک نیاز است

ازجمله دستورالعمل درباره ماهیت قرار غیر حبسى، هادف نظاارت و    یيها موزشقبل از ورود به کار، کارکنان آ 16-2

 .مختلف و کاربرد قرار غیر حبسى دریافت خواهند کرد یها روش

 یهاا  ضامن خادمت و دوره   یهاا  را باا حضاور در آماوزش    یتشاان بعد از ورود به کار، کارکنان معلوماات و ظرف  16-3

 .ى آن منظور تسهیالت کافى فراهم خواهد شدبازآموزى حفظ و بهبود خواهند داد. برا
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باید دبیر کل سازمان ملل گزارش از وضعیت عملی شدن قواعد  1777کنگره هشتم 

آمده از اعمال قواعد موردبررسی قرار گیرد. در کنگره  دست های به ارائه کند تا پیشرفت

به تصویب « کودکان محروم شده از آزادیقواعد ملل متحد راجع به حمایت از »هشتم 

به تصویب مجمع عمومی نیز رسید.  1777دسامبر  11ای در  رسید و از طریق قطعنامه

کودکان قربانیان و مباشران »ای با عنوان  طی قطعنامه 1773بخصوص کنگره نهم مورخ 

در « اقدامجرایم برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت کیفری: از تصویب قواعد تا اعمال و 

های جایگزین کیفر سالب  راستای قواعد مصوب قبلی سازمان ملل، بر پیشبرد اقدام

وفصل  های جدید حل آزادی، غیر قضایی کردن رسیدگی به بزهکار صغار، روش

های مادی و معنوی اطفال  اختالفات در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان، ترمیم خسارت

بنابراین، حمایت کیفری و پیشگیری از بزه دیدگی  بزه دیده و ... تأکید کرده است.

صورت روشن موردتوجه  کودکان نیز در تدبیر و سیاست جنایی سازمان ملل متحد به

المللی حقوق جزا،  پکن، در کنگره هفدهم بین 1773قرارگرفته است. در راستای قواعد 

صولی را به تصویب در شهر پکن برگزار شد، باز ا 2771سپتامبر  17تا  12که در تاریخ 

عنوان یک کیفر استثنایی و در مورد جرایم بسیار  آن، سلب آزادی به 13رساند و در ماده 

شده است و بر تحدید مجازات زندان تأکید ورزیده است. همچنین استفاده  مهم پذیرفته

جای رسیدگی قضایی و سلب آزادی مورد تأکید قرارگرفته است.  از تدابیر جایگزین به

اهمیت این اصل را   نیجریه،  نظارت در اظهارنظر خود نسبت به گزارش کشور کمیته

از حبس و بازداشت کودک تا حد ممکن باید »دهد:  چنین مورد تـأکید قـرار مـی

باید   آن  هایی کـه بـیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد برای خودداری شود و جایگزین

نیز  1717نسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد کنوا«. بینی و به اجرا گذاشته شود پیش

ها در  ساز محدودیت حبس در مورد کودکان و استفاده از جایگزین تواند زمینه می

 راستای حمایت از حقوق کودک باشد.

ترتیب سیاست جایگزینی حبس در مورد کودکان مورد تأکید بیشتر سازمان  این به

ساالن نیست. در کل  شتن آن در مورد بزرگملل متحد است و این به معنای نادیده انگا
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های دیگر  سیاست سازمان ملل بر تحدید مجازات حبس است و برای پیدا کردن روش

صورت وسیع  به افغانستان کهتوصیه اکید دارد. بدون شک سیاست جدید جزایی کشور 

 ها را در کد جزایی و قانون تخلفات اطفال پیشنهاد و به تصویب موارد از جایگزین

ها، قواعد توکیو و تصمیمات این سازمان نیست.  تأثیر از اعالمیه رسانده است، بی

بنابراین دانستن سیاست جنایی سازمان ملل متحد و اسناد و قواعد مربوط به آن، برای 

گذاران امر الزم و درخور توجه  قدانان و قانون قضات، سارنواالن، وکالی مدافع و حقو

که بیانگر رسمی سیاست جنایی سازمان « قواعد توکیو»همی است که در اینجا مطالب م

ملل متحد در مورد تدابیر جایگزینی حبس و حمایت ویژه از کودکان متخلف و قربانی 

صورت کوتاه موردبحث و بررسی قرار  های مختلف آن، به تخلف است را در جنبه

 دهیم. می

 المللی در قواعد توکیو بازتاب سیاست جنایی بین -4

 قواعد کلی. 1-4

استفاده از  یلهتا بدان وس دهد یرا ارائه م یاز اصول اساس  یا مجموعه  یوتوک قواعد

ین و مجرم یرا برا هایی یتدهد و حماو  انکشاف را توسعه  یگزینمجازات جـا

هدف قواعد  کند. یـجاداند ا قرارگرفته یگزینجا  کـه مـشمول مجازات متخلفین کودکی

و اصالح   درمان یثاز ح یژهو به یفریک یستمجامعه را در س  مشارکت  که  اسـت ینا

قبال   در  دهد که یشافزا یناحـساس را در مـجرم یندهد و ا یشافزا ینرفتار مجرم

 یکمقررشده است کـه هـدف از  یزقـواعد اروپا نـ  37  مـاده د. درجامعه مـسئول هستن

طور  مجرم را در قبال جامعه به  یتباشد که احساس مسئول ینا یدبا یگزینمجازات جا

 1د.ده  یشافـزا  طور اخـص به  جـرم یقبال قربان  اعم و در

                                                           
1
. Council of  Europe Committee of Ministers the European Rules on Community 

Sanctions and Measures Recommendation NO.R 92 19 October 1992 Rule 30. 

ACKU



 

 

 

... 
ی

ه ا
طق

من
و 

ی 
ملل

ن ال
 بی

یر
داب

ت
 

61 

 یو فـرهنگ اجتماعی ی،اقتصاد یاسی،سـ یطبا در نظر گرفتن شرا یدبا یوتوک قواعد

  در هنگام یدکشورها با .یدآن به اجرا درآ یفریعدالت ک  یستمهـر کـشور و اهـداف سـ

 ین، حقوقحقوق مجرم ینب  یمناسب  توازن  یابند ینانالش کنند تا اطمقواعد ت ینا یاجرا

 یدکشورها با از جرم ایجادشده است. یشگیریو پ یاجتماع  یتامن جرم، یانقربان

 یجادا یگریوسیله مجازات د خود داخل کنند تا بدین ینرا در قـوان یگزینمجازات جا

 1یابد.  حبس کاهش  مجازات  استفاده از  یبترت ینشود و بد

 یاجرا یا محاکمه، یب، تحتکه تحت تعق یاشخاص یهدر مورد کل یوتوک قواعد

« مجرم» قواعد یـناشخاص در ا  یناتمام دیگر  عبارت به .شود یحکم هستند اجرا م

 یجرادر حال ا یا  اند شده هستند، محکوم  یبتحت تعق ینکهنظر از ا صرف ،اند شده یدهنام

یت، رنگ، جنس نژاد، یثاز ح یضیگونه تبع بدون هیچ یدقواعد با  ینا مجازات هستند.

 یا  یی، تولددارا  و  ی، اموالاجتماع یا  یمل یاسی، منشااعتقادات س ذهب،سن، زبان، م

منطبق با  یشترانعطاف ب یتقـابل یـجادا منظور یند. بهاجرا درآ  به یاتخصوص یرسا

از  یاجتماع و خوددار یتحفظ امن و سابقه جرم،  یتشخص جرم،  و شدت  یتماه

قبل از  های یتوضع  یبرا یدبا ییقضا  یستمس استفاده غیرضروری از مجازات حبس،

 کند. یجادا  را یگزینمجازات جـا یسر یکحکم  یمحاکمه تـا بـعد از اجرا

دارد  یاردر اخت یصادرکننده را یقاض  که یگزینو نوع مجازات جا  دیگر تعداد عبارت به

مجازات  ینعالوه بر ا شود. یرپذ ای باشد که مجازات مناسب امکان گونه به یدبا

مورد  یدبا  ها شـوند و اسـتفاده از آن یجادطور مستمر ا به یدبـا یزنـ یدجد یگزینجا

 2.ردیقرار گ یابیارز

ای متنوع باشد  گونه به یدقبل از محاکمه با یگزینمجازات جا یوموجب قواعد توک به

  دیگر استفاده عبارت شود و به یدر دادگاه خوددار یرسم یدگیکه تا حد ممکن از رس

                                                           
1
  قواعد توکیو. 1ماده  ۵تا  1. فقرات  

2
 توکیو. قواعد 2ماده  7تا  1. فقرات  
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طرف کیفر زدایی و قضا زدایی  حرکت به  یاناز جر یبخش یدبا یگزینمجازات جـا  از

 د.باش

انتخاب  شود. ییندر قانون تع یدبا یزن یگزینمجازات جا یو اجرا ایجاد، تعریف

  یت، شدتماه  یلاز قب یمشخص یارهایمع یابیبر اساس ارز یدبا یگزینجازات جام یک

جـرم  یهدف از مجازات و در نظر گرفتن حقوق قـربان و سابقه مجرم،  یتشخص جرم،

  1.باشد

که  یگزینمجازات جا  یک ییناست که تع ینا یوتوجه در قواعد توک قابل مسئله

در مورد  گیری یمتصم مجرم اسـت. یترضا  مستلزم کند یم  یجادمجرم ا یرا برا یتعهد

 یـگرصالح مـستقل د  مـقام یک یا ییتوسط مقام قضا یدبا یگزینمجازات جا یک  یینتع

  در  حق را داشته باشد که ینا یدمجرم با .یردگ  و بر اساس درخواست مجرم صورت

به  یتیشکا گذارد یم یرتـاث  او     یشـخص  که بر حقوق یگزینیمجازات جا  مورداجرای

 یگزیندر مورد مجازات جـا یبترت ینارائه دهد. بد یگرمقام مستقل د یا ییمقام قضا

را منطبق  یگزینجا  مجازات یشخص  که درصورتی  شود تا یجادا یمناسب  یزممـکان یدبـا

مقام باالتر  یکبتواند به  شده است نداند، شناخته  المللی ازنظر بین  که یبا حقوق بشر

ترتیب کاربرد و استفاده از مجازات  این به 2.خود را ارائه دهد یتکرده و شکا  توسل

تواند تطبیق  جایگزین یک حق است برای مجرم و نه یک تکلیف، یعنی او می

صورت قهری بر وی  جایگزینی حبس را نپذیرد که در این صورت مجازات اصلی به

 تطبیق و اجرا خواهد شد.

خـطر غیرضروری را  یـاباشد   یروان یا طبی  یشآزمـا  شامل  یدنبا یگزینجا مجازات

که  یمجرمو آبروی  یثیتح مجرم داشته باشد. یبرا یروح یا یصدمه جسم  یثاز ح

 یاجرا  در شود.  حفظ  مراحل  در تمام یدبا شود یدر مورد او اجرا م یگزینجا  مجازات

                                                           
1
 قواعد توکیو. 3ماده  2تا  1. فقرات  

2
 قواعد توکیو. 3ماده  7تا  3. فقرات  
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 یاصل یمتـصم  در  ییر ازآنچه که مقام قضایشتب یدحقوق مجرم نبا یگزینمجازات جا

 یزندگ  یگزینمجازات جا یدر اجرا شده است محدود شود. خود مجاز شمرده

سوابق  .یردمورداحترام قرار گ یدبا  یو  خانواده  یخصوص  یزندگ یزمجرم و ن یخصوص

  فـقط مـحدود به یدبا  سوابق  به  یکامالً محرمانه باشد و دسترس یدمجرم با یشخص

  که  یاشخاص  یرسا یاباشد که مستقیماً با پرونده مجرم سروکار دارند و  یاشخاص

 1.شده است مجاز شمرده  نها به پرونده طبق قانو آن یدسترس

 از محاکمه یشپ. قواعد 2-4

 یادادسرا سارنوالی و  یـا یساجازه دهـد، پل کشور یک ییقضا یستمس  که درصورتی

حق را داشته باشند که  ینا یدبا  ،دارند  سروکار  یفریک  یها که با پرونده یینهادها یرسا

قانون و  یتجرم، حاکم  از  یشگیریپ اجتماع، یتحفظ امن یبرا یابندکه در درصورتی

آزاد   را  یست، متهمن  پرونده مجرم در دادگاه  بـه یدگیبه رسـ یازین یحفظ حقوق قربان

به این شیوه از دادرسی موقعیت و صالحیت داشتن تعقیب که اصطالحاً  -کنند

ای در  کننده ها اغلب نقش تعیین دادستانلوی سارنوالی و  یسپل درواقع -گویند می

ها  که جرم آن شود ینم ینیمجرم  محدود به  مسئله فقط ینا دارند. ییقضا های یستمس

به مـجازات  محکوم  اهدادگمحکمه و   در  است که احتمال دارد  اهمیت قدری کم به

در  ینقش مـهمسارن واالن  )مانند افغانستان( از کشورها یدر برخ نشود.  حـبس

قطعاً در  یدها با درباره زندان  اطالعات  ارائه  یتالش برا ینبنابرا مجازات دارنـد.  یینتـع

  منظور به یوقواعد توک موجب به شود. یتلق  یضرورسارن واالن و  یسمورد پل

در دادگاه   یبه جرم و  یا  شود  مجرم آزاد  است  مناسب یاآ ینکهدر مورد ا گیری یمتـصم

 شود. یجادا یحقوق یستمدر هـر سـ یدمدون بـا ینقوانلسله س  یک، شود یدگیرس

                                                           
1
 قواعد توکیو. 3ماده  12تا  8. فقرات  
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 یمـناسب را بـرا یگزینمجازات جا  یتاهم کم  یمبتوانند در مورد جرا یدباسارن واالن 

 1.کنند  یینمجرم تع

است که  یتقدری حائز اهم به ینهزم یندر ا  ها دادستانسارن واالن و و  سیپل نقش

خود مقرر  36/1779  شماره  در قطعنامه یزن  سازمان ملل یو اجـتماع یاقـتصاد یشـورا

  ازدحام  که یاز مسائل یدها با دادستانسارن واالن و و  ها یسپل  نموده اسـت کـه

 یثها از ح زندان  در اداره یدو با  دشون  آگاه  کامالً کند یم یجادها ا ازحد در زندان بیش

 2.در زندان مشارکت کنند یتجمع  مـقابله با کاهش یهایی بـرا حل راه  یافتن

 از محاکمه است.  قبل یها از بازداشت  یخوددار  یگرموردتوجه د مسئله

  یفریک یستمحل در س راه ینعنوان آخـر به یدبا  دیگر بازداشت قبل از محاکمه عبارت به

در مـورد   یقتحق  انـجام  که یردصورت گ  یزمان  آن  نظر گرفته شود و استفاده از  در

بازداشت قبل از محاکمه  جرم، یو حفظ حقوق قربان جتماعا  یتامن  یی، حفظجـرم ادعا

ا ت شود یفرض مـ  گناه یفـرد بـ  هر  همه کشورها یفریک های یستمس . درکند  یرا ضرور

 صالح  دادگاه  یک  او در  جرم  که یزمان

محاکمه در  یدر طـ یدنبا  شده اسـت یمتهم به جرم  که یشخص ینبنابرا شود. اثبات

  دوران  در  را مطلقاً الزم بداند و حبس یامر  ینچن  واحوال اوضاع ینکهحبس باشد مگر ا

فرایند در توقیف  یلدرواقع دال 3شود. یلقت ییاستثنا  اقدام  یکعنوان  به  یدبـا  محاکمه

 د:باش زیر موارد  یناز ا یکی تواند یحاکمه مم

 ؛ جامعه باشد  یبرا  یجد  یدیمتهم مـمکن اسـت تهد -1

 ؛ فرار تالش کند یبرا -2

                                                           
1
 قواعد توکیو. ۵. ماده  

2
 . United nations Economic and Social Council Resolation 1997/36 36

th
 Plenary 

meeting 21 July 1997. 
3
 قواعد توکیو. 3تا  1. فقرات  
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را  ییقضا یدگیرس یانتالش کند تا جر یگراز طـرق د  یـا  کـند  یدتهد  را  شاهد -3

از عـوامل  یکاز هـر  یریاز حبس کردن متهم جلوگ یهدف اصل ینبنابرا کند.  منحرف

بازداشت  های یگزیناز جا یدوجود نداشته باشد با  املعو  ینکه ا فوق است و درصورتی

تا حد  یدبازداشت قبل از محاکمه با های جایگزین قـبل از مـحاکمه اسـتفاده شود.

و  یـددرآ  اجـرا  بـه یانطور انس و به یردممکن در همان مرحله اول مورداستفاده قرار گ

  مقام یـکحق داشته باشد که بـه  یدمتهم با گذاشته شود.  بشر احترام یذات یثیتبه ح

قبل از محاکمه مورد   که بازداشت یدر موارد یگرمقام مستقل د یک یا ییقضا

 .و مـراجعه کند  یتشـکا گیرد یقرار م  سوءاستفاده

 مجازات  یینرحله محاکمه و تعتدابیر در م .3-4

 یو ارائه گزارش اجتماع یقتحق  کشور امکان یک ییقضا یستمدر س که درصورتی

 یـافـرد صـالح   یک  که توسط یاز گزارش تواند یم  ییقضا  مقام باشد،  وجـود داشـته

اطالعات  یحـاو یدبا  گزارش شده است استفاده کـند. تهیه یموسسه رسم یک

 های یهتوص  آن  شده باشد و در واقع یمو جرا  یو یتیشخص یمتهم و الگو یاجتماع

و ارائه گـزارش   یقتحق مجازات ذکر شـود. یاجرا  یوهش  گزارش در مـورد  کننده یهتـه

یک سلسله  یدبا ییقضا مقام 1یرد.گ  هدفمند و بـدون تـعصب صورت ی،واقـع یدبا

در مورد  یمرا در دسـترس خـود داشته باشد و در زمان اخذ تصم یگزینمجازات جا

اجتماع را موردتوجه قرار   یتمسئله اصالح مجرم و حـفظ امـن  یدبا  یگزینمجازات جا

 2یرد.به نحو مناسب مـورد مـشورت قرار گ یدبا یزجرم نـ یقربان دهد.

  را یرز یگزینجا  از مجازات یکی تواند یمـ ییمقام قـضا یوقواعد توک در

 د:ده  مورداستفاده قرار

                                                           
1
 قواعد توکیو. 7. ماده  

2
 قواعد توکیو. 8ماده  1. فقره  

ACKU



 

 

س 
قو

«
13

96
» 

ل 
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

8
 

66 

 :کننده ممکن است مواردى را به طرق ذیل فیصله دهند مقامات محکوم

 ؛مجازات شفاهى مانند نصیحت، توبیخ و اخطار .1-3-4

  بهتر اسـت در .شود یم  کاربرده کوچک به یمجـرا یاخطار معموالً بـرا یا تذکر

 یکـه از ناراحت ینیسالخوردگان و مـجرم جوانان، یرنظ پذیر یبآس ینمـورد مـجرم

اوقات  یمجازات استفاده شود. گاه یناقـتضاء از ا  صـورت  در  برند یرنج م  یروح

شود مثالً   اضافه  بـه اخـطار  یطیشرا ، یعنیصورت مشروط باشد ممکن است اخطار به

  خاص  یها محل  به  وآمد از رفـت یـامـرتکب جرم نـشود و  ینمع  مـدت یکمجرم در 

 کند. یخوددار

 ؛مشروطآزادی  .2-3-4

صادر  یو یبرا یحکم ینکها  بدون  است که متهم ینا ینجااز آزاد کردن در ا منظور

مشروط   صورت به یاو ق مطل  صورت متهم مـمکن است به  آزاد کـردن شود آزاد شود.

 ینکهمشروط بر ا شود یآزاد کـردن مـشروط مـتهم بدون صدور حـکم آزاد مـ . درباشد

  اگر در مدت معموالً سه سال است مرتکب نشود. ینمع  ظرف مدت یگریجرم د یچه

 .مـحکوم کند یزن یجرم اصل  یرا برا  او تواند یشده مـرتکب جـرم شود دادگاه م تعیین

 ؛تعلیق یا تعویق حکم .3-3-4

جرم صدور حکم را به تأخیر   وقوع یخحداکثر تا شش ماه از تار  دادگاه  مورد ینا در

ور حکم را به تأخیر انـدازد که مجرم با آن صد تواند یم یزمانمحکمه  .اندازد یم

در  ییرتغ یادر رفتار مجرم  ییرهرگونه تغ  یدبا  صورت دادگاه ینموافقت کند.در ا

 .کند یابیارز تواحوال را در آن مد اوضاع
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 )تعلیق مراقبتی(؛  نظارت آزمایشى و قضایی .4-3-4

 ینب  یمـدت  یبـرا  مجرم را  موجب آن و به کند یم صادر یمورد دادگاه حکم ینا در

  است ینا ینجاتوجه در ا مسئله قابل .دهد یقرار م ناظر  یک  نظارت  تحت  تا سه سال یک

حکم . مجازات حبس است  یگزینو جا شود یم صادر «مجرم یترضا» حکم با ینکه ا

سـال سـن داشته باشد صادر  19  یباال  که  یهر مجرم یبرا تواند یمـ یمـراقبت یقتعل

بار اول مرتکب جرم   یکه برا شود یم صادر ینیمورد مجرم  در  احکام معموالً  ینا شود.

  ینیبه مراقبت دارند و مجرم یازکه ن یحکم در مورد جوانان، سالخوردگان ینا اند. شده

 شود.  یصادرم یزن یستن یدها چـندان شد آن  جـرم  که

ازجمله  شود یمراقبت ذکر م  و رفتار مجرم در دوران  نظارت یطحـکم شرا یـنا در

به ناظر خود  یدو چگونه با  ییها زمان  کند و در چه یزندگ یدبا یدر چه محل ینکها

هـرگونه  یدکه بـا شود یم  خاطرنشان  به مجرم یمراقبت یقگزارش دهد.در حکم تعل

  مجرم  که  شود  م ممکن است مقررحک یندر ا دهد. ارشخود را به ناظر گز ینشان ییرتغ

در   است  ممکن  یاکند و   دادگاه است اقامت ییدکه مورد تا یروز مرکز شبانه یکدر 

 یبرا یزندگ یها مهارت یادگیریمرکز آمـوزش   یکحکم مقرر شود کـه مـجرم در 

تواند حداکثر تا  می همدرن مشغول به آموزش شود ک یزندگ  یفشارها  با  شدن  رو روبه

 . روز باشد 67

 یحکه قبالً در مورد آن تـوض  آزاد کردن مجرم است یرنظ یمراقبت یقتعل  یحقوق اثر

 یدیکه اگر مجرم در دوران مراقبت مرتکب جرم جد یبترت  ینبد  شـد  دادهـ

رم مـج   که  .درصورتیشود یبه اجرا گذاشته م  او  در مورد یزن یجرم اصل  شود،مجازات

 ینشود.در ا یمهاست جر  ممکن  نکند  یترا رعا یمراقبت یقمقرر در حکم تعل یطشرا

حکم   یا  صادر کند و یزرا ن یحـکم به انجام خدمات اجتماع تواند یم  صـورت دادگـاه

جرم را بر   مجازات  یتاًنها  یاکند و   مرکز مراقبت مراجعه یـکصادر کند که مجرم به 

  کـه  به کاربرد یزن مجرمینیدر مـورد  توان یرا م یمراقبت یقتعل  کند.حکم یلتحم یو
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 یدصورت حکم با ین.در ابرند یم  رنج یروح یماریاز ب یول یستندمجنون ن  اگرچه

 باشد. یدرمان پزشک  مربوط به  یطیشرا  یحاو

 ؛ دستور خدمت به جامعه .5-3-4

کرده و حداقل   اعالم  خود را یتکه رضا شود یصادرم یحکم در مورد مجرم این

 217تا  17 ینکه ب  شود یم  حکم مجرم مجبور  ینموجب ا سال داشـته باشد.به 16

  و تحت  شود یجای مجازات حبس صادرم حکم به . ایندهد  انجام  مزد  ساعت کار بدون

  یگزارش ناظر دارد و معموالً ط  به یحکم بستگ ینا .آید یبه اجرا درم ناظر یکنظارت 

  است  ممکن  حکم  شود.نقض یدتمد  آن  مدت ینکهمگر ا شود یمـاه اجرا م  دوازدهـ

 یکه مجازات جرم اصل لغو حکم گردد و درصورتی  باعث  یاشود و  یمهمنجر به جر

. همچنین موارد زیر را مجازات زنـدان شود یاجرا  به یمنته  است  زندان باشد ممکن

استفاده نماید که برای پرهیز از طوالنی شدن سخن، از عنوان جایگزین  تواند به می

 شود. نظر می ها صرف توضیح آن

 ؛های نقدى و روزانه های پولى مانند جریمه مجازات اقتصادى و جریمه .6-3-1

 ؛دستور مصادره با سلب مالکیت .9-3-1

 ؛دستور اعاده مال به قربانى یا جبران خسارت .1-3-1

 ؛ارجاع به مرکز مراقبت .7-3-1

 ؛تحت نظر در منزل .17-3-1

 ؛روش رفتارى غیر از زندان هرگونه .11-3-1

 1.الذکر ترکیبى از تدابیر فوق .12-3-1

 پس از محکومیتتدابیر  .3-5

                                                           
1
 قواعد توکیو. 8ماده  2. فقره  
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پس زندان های جانشین  حل وسیعى از راهمستقل باید تعدادی مقام صالح قاضی یا 

کمک کرده و هر چه زودتر متخلفان بتواند به از محکومیت را در اختیار داشته باشد تا 

 توانند شامل موارد زیر شوند: های پس از محکومیت می جایگزینبه جامعه بازگردند. 

 ؛هاى خاص کانو اقامت در مدادن به زندانیان مرخصى  .1-3-3

 تحصیل؛کار یا  شرط آزادی به .2-3-3

 به قول شرف؛ مختلف التزامنواع ا .3-3-3

 1محکوم. عفو .1-3-3

استثنای مورد  های پس از صدور حکم به گیری در مورد جایگزین ترتیب تصمیم این به

به عمل آید  باید به از طرف قاضی یا یک مقام صالح و بر اساس درخواست محکومعفو 

 و تا حد امکان در کمترین زمان صورت پذیرد.

 حبس    های یگزینای جا منطقه یرتداب .6

 یگزینیجا یاستمنظور توسعه و انکشاف س به یهای جهان موازات تالش به همچنین

 یشورا یای و بخصوص در اروپا از سو در سطح منطقه ییها در محدوده حبس، تالش

گرفته است. پس از  انجام ینهزم یندر ا ییجنا یلمسا یژهو ییاروپا یتهدر قالب کم  اروپا

موقت که  یفرع یتهکم یالدیم 1736در سال  ناییج یلمسا یژهو ییاروپا یتهکم یلتشک

مأمور  یزن -یدگرد یجاداروپا ا یشورا یمجمع مشورت 173شماره  پیشنهاد موجب به–

 63-1قطعنامه شماره  1763وزرا در سال  یسیون. کمیدزندان گرد های یگزینجا یبررس

 یتهطرف کم از« حبس های یگزینجا یگرو د یشنپروب یقی،مجازات تعل»را که در مورد 

عضو به  یها قطعنامه دولت ین. به دنبال آن در نخستیرفتشده بود، پذ موقت تهیه

 یابه قضات  یدعضو با یگذاران کشورها قانون»شدند که امر فراخوانده  ینا ینتضم

 یاراخت یا یاز آزاد یتدر مورد مجازات متضمن محروم یگزینیجا یارربط اخت مراجع ذی

                                                           
1
 قواعد توکیو. 9ماده  4تا  1. فقرات  
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از  یشمشابه( پ یرتداب یا یشنمشروط )مجازات معلق، حکم پروب یرتداب یگزینیجا

 یکس یابار مرتکب جرم شده  یننخست یکه فرد یرا در موارد یمجازات ینچن یاجرا

 «  شده را اعطاء کنند. یدشد یرکه مرتکب جرم غ

 یرتداب یاجرا ییراتتغ ییجنا یلمسا یژهو ییاروپا یفرع یتهکم 1767از دهه  پس

مورد شد.  یندر ا یدجد یشنهادرا موردبررسی مجدد قرارداد و منجر به پ یگزینجا

 یرتداب «یسازمان اجرا»وزرا در مورد  نیسیوکم 97-1در قالب قطعنامه شماره  یشنهادپ

قطعنامه و گزارش همراه  ین. ایدمشروط گرد زاتنظارت و مراقبت بعد از خروج، مجا

طرح قواعد حداقل راجع به اعمال  یاقدام برا ینمنتشر شد، اول 1797که در سال  آن

از مجازات، الزامات مربوط  یشپ یقاست و در آن راجع به تحق یسالب آزاد یرغ یرتداب

طفره  یاجرا نتها و ضما مشروط و سازمان و کارکنان آن یو آزاد یشنبه دوره پروب

. یدها پیشنهادهایی ارائه گرد آن یانمهم از طرف متصد یررفتن از نظارت و الزامات غ

 کاهش یاانداختن  یقامکان به تعو: »کند یقطعنامه به دولت عضو پیشنهاد م ینا 1ماده 

 یکردن مجازات است را بررس یمشروط که مانع فرد یرتداب یاجرا یبرا ها یتمحدود

 «.  کنند

به  1797در سال  ها یگزینکه در مورد جا یمرا دار 96-17قطعنامه شماره نیز

 : کند یم یهتوص ینعضو چن یها دولت

 یها یگزیناعمال جا یمنظور برطرف ساختن موانع حقوق را به هایشان گذاری قانون

 کنند. یحبس بررس

متضمن  یشنپروب یدجد یها موجود را گسترش دهند، مثالً روش های جایگزین

متناسب با منبع  های یمهجر یش،افراد تحت آزما یبرا یاستفاده از امکانات اقامت یشافزا

( یرانندگ نامه ی)مثل گرفتن گواه یتروزانه( اعمال محروم یمه)جر یندرآمدهای مجرم

 .سمستقل حب یگزینعنوان جا ضبط به یا
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سادگی  که به یفریک یرکنند )مثل تداب یمجازات زندان را بررس یدجد های جایگزین

مجازات،  یقو از تعو شود یبه مجرم اعمال نم یهستند، اما مجازات یتدهنده مجرم نشان

 .شود یبازداشت استفاده م یمهالمنفعه و ن کار عام

عضو  یکشورها یها سازمان زندان یرانفرانس مدکن یندوم یزن 1713سال  در

اروپا موردبررسی  یعضو شورا یرا در کشورها« زندان یگزینجا»اروپا  یشورا

 یندر ا یسنت های یگزینو جا یدجد های یگزینجا یتآن وضع یقراردادند و در ط

از تکرار جرم موردبحث و بررسی قرار گرفت.  در  یشگیریها در پ آن یرکشورها و تأث

 یقواعد رفتار اصالح یمبه تنظ یمجرم تصم یلمسا ییاروپا یسیونکم یزن 1716ژوئن 

  72شماره  نامه یهتـوص  1772  اکتبر 17را انتخاب نمود. درنهایت در  یسالب آزاد یرغ

 یندر ا ار «یاجتماع یها و اقدام  ها به ضمانت اجرا  قواعد اروپا راجع»تحت عنوان   خود

  یاجرا  یدر مورد چگونگ یضـوابط یقـواعد حـاو  ینرسـاند. ا یببه تصو  ینهزم

 است.  یگزینمجازات جا

ای  و منطقه یمراکز مل یرهای توسط سا اروپا تالش یهای شورا عالوه بر فعالیت باز

 ینتوجه در ا های قابل اندک بوده است. از فعالیت یاربس یگزینیجا یاستس ۀدرزمین

کنفرانس  یو آموزش را در برگزار یتمطالعات امن یعربمرکز  یهمکار توان یم ینهزم

بر مطالعه  یداز جرم با تأک یشگیریو پ یقاتتحق هالمللی سازمان ملل متحد دربار بین

و  یاای آس نقش مؤسسه منطقه ینو همچن 1711 یهحبس در ژانو یفرک های یگزینجا

قواعد حداقل ملل متحد  یمرا در تنظ یناز جرم و اصالح مجرم یشگیریخاور دور پ

دو  ینا رکا یجهنام برد.  هرچند نت یسالب آزاد یراقدامات غ یمو تنظ یهدرباره ته

 یکنالمللی مؤثر واقع شد، ل در سطح بین یقواعد یبای در تصو مؤسسه منطقه

مند شوند.  از آن بهره توانند یسازمان ملل متحد م یعنوان اعضا به یزمنطقه ن یکشورها

ناچارند که  ینها و محبوس آمدن بر مشکالن زندان یقفا ییدر راستا یزستان نکشور افغان

و  یاجتماع یتروش در امن ینا یترا باقدرت و قوت دنبال کنند. البته موفق یرمس ینهم
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دیده  امکانات و کارکنان آموزش یر،تداب یازمندخطرناک ن یها و انسان ینکنترل مجرم

 1.است یژهو

 نتیجه

که تمام کشورهای « المللی سیاست جنایی بین»کار تهیه و تدوین اصول راهبردی 

عضو از آن برای کنترل جرم الهام بگیرند، در حدود یک سده پیش آغاز گردید. این 

ها  یافته آن را عامل مخل برای نظم عمومی دولت ویژه اشکال سازمان سازمان جرم را به

مانع مهمی برای توسعه و پیشرفت کشورها و و خطری برای صلح و امنیت جهانی و 

های خود را  کند. بر همین اساس سازمان ملل متحد تالش ها تلقی می شکوفایی انسان

ها از  دهی جایگزین طرف و سازمان ازیک« های عضو مند کردن رفتار دولت قانون»برای 

ت مسائل ممکن اس، شود شـخصی سلب می یآزاد  که  زمانیطرف دیگر آغاز نمود. از 

تا   اند شده المللی تدوین به همین علت اسنادی بین مـربوط بـه حـقوق بشر مطرح شود.

اما مسائل حقوق بشر  مقرراتی را برای استفاده از مجازات جـایگزین حبس مقرر کنند.

ها  مجرمینی کـه در زنـدان نیستند و در مورد آن تنها محدود به مجازات حبس نـیست.

شده در حـکم  شده است نیز ممکن است در حدود تعیین تعیین  مجازات جایگزین

ها  ها و شرایط خاصی برای آن ممکن است محدودیت تـحت نـظارت و کنترل باشند.

ها اطالعاتی در مورد رفتار و عملکرد آنان  آن  بر  کننده مقررشده باشد و افـراد نـظارت

  شده اسـت رعایت نکنند ممکن ینها شرایطی را که در حکم تعی آوری کنند. اگر آن جمع

در مـورد مجازات جایگزین حبس  مواجه شوند.  حبس  با نتایج شدیدی ازجمله  است

صورت خدمات اجتماعی بـاید دقـت شـود از کار اجباری یا کاری که باعث تـحقیر  به

یت بـنابراین کـار مـجرمین باید همیشه با رضا شود خودداری گردد.  مردم  یـا اهانت به

                                                           
1
های  احمدی، ضرورت جایگزین محمد یدعها مراجعه کنید به:  . برای آگاهي بیشتر از سازوکاری تطبیق جایگزین 

 .1396حبس و سازوکار اجرای آن در حقوق کیفری افغانستان، مجله مؤسسه حمیده برمکي، 
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مجمع عمومی سازمان در همین راستا  .آنان بـاشد و از اسـتثمار آنان خودداری شود

هایی را مقرر کرده است تا اطمینان  تضمین  «قواعد توکیو»  به  ملل در قطعنامه مـوسوم

طور عـادالنه  حاصل شود مجازات جـایگزین در یـک چارچوب قانونی روشن و به

تواند  اسـت و مـجرم می  شده  رعایت  حـقوق مـجرم در آناند و  مورداستفاده قرارگرفته

شده   نقض  که اعتقاد داشته باشد حقوق وی در هریک از مراحل رسیدگی  درصورتی

  عالوه بـر این است بـه یـک مکانیزم باالتر جهت ارائه شکایت مراجعه کـند.

  طور نیز باید بهکه شـرایطی در حکم مقررشده بـاشد نتیجه تخلف از شرایط  درصورتی

 .دقیق و واضح به مجرم توضیح داده شود

منظور ایـجاد قابلیت انعطاف بیشتر منطبق با ماهیت و  به موجب قـواعد تـوکیو، به

  شخصیت و سابقه مجرم، لزوم حفظ امنیت جامعه و اجتناب از مجازات شدت جرم،

ازات جـایگزین سیستم قضایی باید طیف وسیعی از مج حـبس در مـوارد غیرضروری،

ایجاد مجازات جایگزین جدید باید مورد  را از قـبل از مـحاکمه تـا بعدازآن ایـجاد کند.

عالوه بر  طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد. ها باید به از آن  استفاده  و تشویق قرار گیرد

ای  قهقواعد اروپا در سطح منط المللی مقرر گـردیده است. قواعد توکیو که در سطح بین

اند  که تحت مجازات جایگزین قرارگرفته  افرادی  هایی را برای حفظ حقوق نیز تضمین

این قواعد نیز تحمیل مجازات جایگزین باید در قانون  موجب به مقرر کرده است.

مقررشده است   وی  مشخص شود و زمانی که مـجرم در انـجام شرایطی که برای

خود تبدیل به مجازات حبس شود بلکه  خودبهت جایگزین نباید امجاز کوتاهی کند،

  گیری در این خصوص باید پس از اخذ توضیحات از مجرم و ناظر توسط مقام تصمیم

 . گیرد  صـورت  قـضایی

اجرای مجازات جایگزین تا حد زیادی بستگی به البته نباید نادیده انگاشت که 

جایگزین را   مجازات  صـحیحکه ممکن اسـت اجـرای   اجـتماعی دارد   های  زیـرساخت

. درنهایت بایسته و شایسته است که کشورهای اسالمی نیز در مورد دچار اختالل کند

های دایم داشته باشند، زیرا به دلیل مشترکات فرهنگی و  ها مشورت تدابیر جایگزین
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بهتر و بیشتر تطبیق  ها در  بهبودی و مؤثریت هر چه حقوقی که دارند مبادله تجربه

 کند.  ها کمک می ست جایگزینسیا
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 انتقال محبوسین در حقوق جزای افغانستان
 

 شناس مارینا حق

 مقدمه:

پدیده جرم از زمان خلقت انسان در جهان وجود داشته، و همچنان ادامه دارد و 

منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم، تامین نظم جامعه و اصالح مجرم  ها به دولت

راهکارهای را از قبیل وضع قوانین، مجازات مجرمین و اتخاذ تدابیر امنیتی و غیره در 

ای توانسته  کن نتوانسته اما تااندازه لی از جامعه ریشهک اند، که اگرچه جرم را به گرفته پیش

همیشه مرتکبین جرایم تا ارتکاب جرایم را محدود سازند، اما باید متذکر شد که 

ارتکاب یافته در یک کشور تبعه خود آن کشور نبوده و یا هم ممکن تبعه یک کشور 
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گر مرتکب جرم همیشه در کشور متبوع خود مرتکب جرم نشود بلکه در یک کشور دی

شود، و چون هر دولت تنها در مقابل مجنی علیه مسئولیت ندارد بلکه مسئولیت دارد 

تا بر عالوه تأمین نظم جامعه و حقوق مجنی علیه، حقوق مجرم را نیز تامین کند، و 

تواند که در قلمرو حاکمیت خودش  حقوق تبعه مجرم خود را زمانی تامین کرده می

المللی بین کشورها در  های بین این امر سبب گردیده تا همکاریقرار داشته باشد، که 

چهارچوب معاهدات و قراردادها به وجود آید و دولت افغانستان نیز از این لحاظ 

کوتاهی نکرده و با کشورهای دیگر همچون کشور روسیه، جمهوری اسالمی ایران، 

ی را در مورد انتقال، ها نامه جمهوری تاجیکستان، چین و امارات متحده عرب موافقت

تحویل دهی و تبادله محبوسین به امضاء رسانیده است، تا از این طریق آن عده از اتباع 

به  افغان را که از طرف محاکم ذیصالح در این کشورها به دلیل ارتکاب جرایم محکوم

بهایشان به کشور خود برگردانیده شوند  اند، برای سپری نمودن حبس محکوم حبس شده

 شده و هم باعث اصالح مجرم گردد. دالت بهتر تأمینتا ع

 واژگان کلیدی:

 حکم، حبس، محبوس، انتقال، قرارداد و تسلیم دهی.

 فصل اول

 کلیات

با در نظر داشت موجودیت جرم و مجرم در هر جامعه موجودیت مجازات حبس 

در پهلوی سایر مجازات برای اصالح مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرایم یک امر 

 ضروری است.

مجازات حبس به نسبت اینکه در امر اصالح و بازپروری مجرم نسبت به اعدام که 

اصالً هدف اصالحی ندارد و نسبت به جریمه نقدی و یا سایر مجازات نقش بیشتر را 

کند، در همه کشورها قابلیت اجرای خود را دارا است. در جرایم ملی هیچ نوع   ایفا می
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مجازات باالی مرتکبین آن وجود ندارد اما در تطبیق مجازات اشکالی در تطبیق این 

المللی یک سلسله اشکاالتی را در پی دارد، که یکی از  حبس باالی مرتکبین جرایم بین

ها مسئله انتقال محبوسین است. که این مسئله یکی از مفاهیم جدید حقوق جزای  آن

شود که بر اساس آن هرگاه  یها گنجانیده م المللی است که در چهارچوب موافقت بین

موجب حکم قطعی محکمه باصالحیت به مجازات  فردی در یک کشور خارجی به

حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای سپری نمودن و تحمل مجازات خود به 

شود و دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم  کشور متبوعش تحویل داده می

های  زند. در اثر این انتقال هزینه دست به اجرای آن می صادره توسط محکمه خارجی

شود و موازین حقوق بشر نیز  یابد، اصالح او مفیدتر انجام می اصالح محکوم کاهش می

 گردد. به گونه درست رعایت می

 تعریف مفاهیم: -مبحث اول

صورت درست و بهتر درک نموده باشیم  برای اینکه موضوعات موردبحث را به

 نماید تا بعضی از اصطالحات و مفاهیم کلیدی این تحقیق را تعریف نمایم. ایجاب می

 تعریف حبس: -گفتار اول

در لغت به معنای زندانی کردن و بازداشتن است. در اصطالح حبس نوعی از حبس 

طور  وآمد فرد محکوم یا نگهداری وی به مجازات سالب آزادی است که آزادی رفت

 1ی به نام زندان از وی سلب گردد.ها دائم و یا موقت در مکان

انواع حبس در کشورهای مختلف  متفاوت است، که در نظام    انواع حبس: -الف

نظر  نظر نوعیت، شدت و وخامت به سه نوع و ازنقطه جزایی کشور ما حبس ازنقطه

 اند از: نوع است که هرکدام آن عبارت 4میعاد و مدت  به 
                                                           

1
 .117، ص 1383، حقوق جزای عمومي، تهران: انتشارات، میزان، سال محمدعلي، اردبیلي  
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 نظر نوعیت، شدت و وخامت:  انواع حبس ازنقطه -اول

حبس قباحتی عبارت از انواع حبسی است که در اثر ارتکاب  حبس قباحتی:  -1

 44گردد و مدت آن نظر به قانون جزای افغانستان از  جرم قباحت باالی مجرم تطبیق می

 ساعت الی سه ماه است.

رنتیجه ارتکاب جرم جنحه در حبس جنحوی حبسی را گویند که د حبس جنحوی: -2

گردد و مدت آن نظر به قانون جزای افغانستان بیش از سه ماه الی  مورد مجرم عملی می

 پنج سال است.

شود که تطبیق آن در قبال ارتکاب  حبس جنایتی به حبسی گفته میحبس جنایتی:  -3

ستان بیش گیرد و مدت آن نظر به قانون جزای افغان جرم جنایت باالی مجرم صورت می

 1سال( است. 42از پنج سال الی حبس دوام )

 نظر  مدت و میعاد: انواع حبس ازنقطه -دوم

 حبس قصیر. -1

 حبس متوسط. -4

 حبس طویل. -3

 حبس دوام. -4

البته باید متذکر گردید که کود جزای افغانستان که فعالً روی طرح آن کار جریان 

حال در حقوق جزای ما وجود  که تابهدارد یک نوع حبس دیگر را نیز اضافه نموده 

 نداشته که عبارت از حبس ابد است .

                                                           
1
 .82 ی، ص، انتشارات مقصود139۵،جلد اول، سال الملل بینحفیظ اهلل، دانش، حقوق جزای   
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حکم قطعی و نهایی محکمه  علیه به عبارت از زندانی ساختن محکوم حبس قصیر:

سال دریکی از محابسی که دولت به این منظور  1ساعت الی  44باصالحیت برای مدت 

 اختصاص داده است. 

حبس قصیر عبارت است از » آمده است که: چنانچه در قانون جزای کشور ما 

علیه دریکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور  زندانی ساخت محکوم

 یافته است. تخصیص

 1«تواند. ساعت کمتر و از یک سال بیشتر بوده نمی 44مدت حبس قصیر از 

حکم قطعی و نهایی محکمه  علیه به عبارت از زندانی ساختن محکوم حبس متوسط:

سال دریکی از محابسی که دولت به این منظور  5باصالحیت برای مدت یک سال الی

 اختصاص داده است. 

حبس متوسط عبارت است از » چنانچه در قانون جزای کشور ما آمده است که: 

علیه دریکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور  زندانی ساختن محکوم

 یافته است. تخصیص

 4«ز یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر نیست.مدت حبس متوسط ا

حکم قطعی و نهایی محکمه  علیه به عبارت از زندانی ساختن محکوم حبس طویل:

سال دریکی از محابسی که دولت به این منظور  15سال الی 5باصالحیت برای مدت 

 اختصاص داده است. 

ت است از حبس طویل عبار» چنانچه در قانون جزای کشور ما آمده است که: 

علیه دریکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور  زندانی ساختن محکوم

 یافته است. تخصیص

                                                           
1
 .112، ماده 13۵۵، سال 347شماره  قانون جزا، وزارت عدلیه، جریده رسمي،  

2
 .111، ماده 13۵۵، سال 347قانون جزا، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   

ACKU



 

 

س 
قو

«
13

96
» 

ل 
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

8
 

80 

 1«مدت حبس طویل از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نیست.

حکم قطعی و نهایی محکمه  علیه به عبارت از زندانی ساختن محکوم حبس دوام:

دریکی از محابسی که دولت به این منظور  سال 42سال الی 11باصالحیت برای مدت 

 اختصاص داده است. 

حبس دوام عبارت است از » چنانچه در قانون جزای کشور ما آمده است که: 

علیه دریکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور  زندانی ساختن محکوم

 یافته است. تخصیص

 4«تا بیست سال است. مدت حبس دوام از شانزده

 تعریف محبوس: -دومگفتار 

 محبوس در لغت به معنای مغلوب شده و مورد حکم قرارگرفته شده است.

شود که طبق قانون و بر اساس  و در اصطالح حقوق جزا به کسی محبوس گفته می

 3حکم قطعی محکمه به مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده باشد.

 تعریف محبس: -گفتار سوم

 مکان معنای دو هر به است آمده باء کسره با هم و فتحه با هم که محبس کلمه

 محبس جای به واژه زندان فارسی های فرهنگ در است. شده استفاده زندان خود و زندانی

 و متهمان که جایی حبس، محبس، قید خانه، از است عبارت که است شده پذیرفته

در زبان پهلوی زیندان، در زبان ارمنی زندان و در زبان  .کنند می نگهداری را محکومان

 کاررفته است. اوستی زیندون به

                                                           
1
 .111همان قانون، ماده   

2
 .99همان قانون، ماده   

3
 .۵۵، ص 1371، سال امیرکبیرمعین، محمد، فرهنگ فارسي، تهران: انتشارات   
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 تصرفات از و شود بازداشت شخصی عبارت است از اینکه زنداندر اصطالح فقهی 

 از چه و مسجد در یا باشد خانه در بازداشت این خواه گردد. ممنوع آزادانه، و دلخواه

 یا وکیل اینکه یا و درآورد خود، اجباری سرپرستی یرز را، موردنظر فرد طریق این

 است سبب همین به نشود جدا او از و باشد او با جا همه در که بگمارند او بر را ماموری

 باید بنابراین .است نامیده اسیر را زندانیمحبوس یا   )ص( خدا رسول از روایتی در که

 به زندان و حبسم  )ص( نبوی سنت و مقدس شرع و قرآن فرهنگ در که داشت توجه

 فقط بلکه نیست ) سلول ( تاریک و تنگ یک مکان در متهم یا و مجرم دادن جای معنای

  است. بازداشت معنای به

 آن که در است محلی محبس»افغانستان  در ها توقیف خانه و محابس مطابق قانون

 1«شوند. می نگهداری اند، قرارگرفته علیه محکوم محکمه نهایی حکم به که اشخاصی

 المللی: جرایم بین -گفتار چهارم

ترین تعریف آن  المللی تعاریف متعدد صورت گرفته است که مهم از جرایم بین

الملل است که  ترین قواعد حقوق بین الملل نقض مهم اند از: جرایم بین عبارت

ه نموده و المللی را به خطر مواج های جهانی را نقض نموده، صلح و امنیت بین ارزش

 4الملل است. کلیت جامعه بین مربوط به

کشور ذیصالح به  المللی: کشور ذیصالح در رسیدگی به جرایم بین -گفتار پنجم

شود که صالحیت رسیدگی به جرم را ازلحاظ پرنسیپ صالحیت  کشوری گفته می

 اصلی و یا صالحیت تعویضی دارا باشد.

                                                           
1
 .4، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   ، سال  ، ماده ها خانهقانون محابس و توقیف   

2
 ماستری. دوره، بالغت، لکچر نوت درسي، یحیي  
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وضوعات عمده در حقوق جزای یکی از متعیین کشور ذیصالح:   -گفتار ششم

الملل تعیین و تثبیت کشور ذیصالح در امر رسیدگی به جرم است چون در هر  بین

 الملل دو یا چندین کشور دخیل است. قضیه جرمی مربوط به حقوق جزای بین

برای تعیین کشور ذیصالح یک سلسله پرنسیپ ها وجود دارد که تمام این پرنسیپ 

ته )پرنسیپ صالحیت اصلی و پرنسیپ صالحیت تعویضی(  توانیم به دودس ها را می

 تقسیم نماییم.

شود که به اساس آن اولین  به پرنسیپی گفته می پرنسیپ صالحیت اصلی: -الف

تواند  گردد. که این کشور می کشور ذیصالح برای رسیدگی به حادثه جرمی تعیین می

 مستقیماً و مستقالً در قدم اول به جرم رسیدگی کند.

پرنسیپ بدو نوع ) پرنسیپ صالحیت محلی و پرنسیپ صالحیت عینی( است.  این

به اساس پرنسیپ صالحیت محلی کشوری برای رسیدگی به جرم ذیصالح دانسته 

 شده باشد. شود که جرم در قلمرو آن واقع می

به اساس پرنسیپ صالحیت عینی کشوری برای رسیدگی به جرم ذیصالح دانسته 

 1شده باشد. منافع آن واقعشود که جرم علیه  می

شود که به اساس آن اولین  به پرنسیپی گفته می پرنسیپ صالحیت تعویضی: -ب

تواند  شود. که این کشور نمی کشور ذیصالح نه بلکه دومین کشور ذیصالح تعیین می

تواند به جرم رسیدگی کند که  مستقیماً و مستقالً به جرم رسیدگی کند، بلکه وقتی می

 صالحیت اصلی نتواند یا نخواهد به جرم رسیدگی کند.کشور دارای 

پرنسیپ صالحیت تعویضی نیز به دودسته ) پرنسیپ صالحیت شخصی و پرنسیپ 

شده است. که در پرنسیپ صالحیت شخصی برای تعیین  صالحیت یونیورسل( تقسیم

                                                           
1
 .68 -36، انتشارات مقصودی، ص 139۵،جلد اول، سال الملل بینحفیظ اهلل، دانش، حقوق جزای   
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ک دیده ی شود و نه به منافع صدمه کشور ذیصالح نه به محل وقوع جرم اعتبار داده می

 شود. دخل در جرم یعنی مجرم و مجنی علیه اعتبار داده می کشور، بلکه به اشخاص ذی

به اساس پرنسیپ صالحیت یونیورسل کشوری برای رسیدگی به جرم ذیصالح 

شود که مجرم در قلمرو آن کشور اقامت داشته باشد ولو که جرم در قلمرو  دانسته می

 1آن واقع نشده باشد.

 المللی در مسایل جنایی: های بین همکاری -گفتار هفتم

المللی بسیار ضروری  های بین المللی در مسایل جنایی دارای جنبه های بین همکاری

است، چون در بسا موارد باوجود تعیین کشور ذیصالح کشور مذکور بنا بر دالیلی 

تواند به جرم رسیدگی کند، مثالً کشور الف کشور ذیصالح است اما مجرم در  نمی

 اقامت دارد. بناءً کشور الف به همکاری کشور ب ضرورت دارد. کشور ب

 دولت صادرکننده حکم: -گفتار هشتم

شود که محکمه آن در مورد محبوس مورد  دولت صادرکننده حکم به دولتی گفته می

انتقال حکم صادر کرده باشد. چنانچه در قرارداد انتقال محبوسین به حبس بین 

 صادرکننده حکم را چنین تعریف نموده است.افغانستان و روسیه دولت 

دولت صادرکننده حکم آن جانب قرارداد که محکمه آن در مورد شخصی که برای »

شده است حکم صادر کرده  گردد و یا تسلیم داده سپری نمودن مجازات تسلیم می

 4«است.

                                                           
1
 .91-74حفیظ اهلل ، دانش، همان اثر، ص   

2
انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و فدراسیون روسیه، جریده رسمي  نامه موافقت  

 ، ماده اول.1386(، سال 391شماره)
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ت نامه انتقال محکومین به حبس میان افغانستان و ایران دول هم چنان در موافقت

 طور ذیل تعریف نموده است. صادرکننده را به

دولت صادرکننده حکم عبارت از دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر »

مجازات سلب آزادی راجع به شخص مورد انتقال، از محاکم واقع در قلمرو حاکمیت 

 1«آن صادرشده باشد.

 دولت اجراکننده حکم: -گفتار نهم

تقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی افغانستان و نامه ان ماده اول موافقت

 جمهوری اسالمی ایران دولت اجراکننده حکم را چنین تعریف نموده است.

دولت اجراکننده حکم عبارت از دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سلب 

آزادی را که درباره فردی دارای تابعیت او صادرشده است، در قلمرو حاکمیت خود 

 کند. جرا میا

به همین ترتیب در قرارداد تحویل دهی محبوسین میان جمهوری اسالمی افغانستان 

 و فدراسیون روسیه در ماده اول آن دولت اجراکننده حکم را چنین تعریف نموده است.

دولت مجری حکم کشوری است که زندانیان را برای سپری کردن دوره حبسشان 

 شود. تسلیم می

 خچه انتقال محبوسین:تاری -مبحث دوم

در این قسمت از تحقیق تاریخچه انتقال محبوسین به حبس را موردبحث قرارداده، 

که در ابتدا در رابطه به سیر تاریخی انتقال محبوسین به حبس در دنیا و بعداً تاریخچه 

 گیریم. انتقال محبوسین به حبس را در افغانستان به بحث می

                                                           
1
یده رسمي انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و جمهوری اسالمي ایران، جر نامه موافقت  

 ، ماده اول.1386(، سال 391شماره)
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 محبوسین در دنیا:تاریخچه  انتقال  _گفتار اول

یابیم که بیانگر سابقه  اگر تاریخ ملل را بررسی نمایم موارد بسیار زیادی را درمی

توان آن را به ادوار مختلف تقسیم نمود و  تاریخ انتقال محکومین است که می

ترین سند و یا معاهده را که در خصوص این موضوع در  موردبررسی قرارداد. قدیمی

است بین پادشاه مصر رامسس دوم و پادشاه ختیا، ختیازیر در قرن تاریخ ثبت گردیده 

سیزده قبل از میالد است که در موضوع استرداد فراریان دو امپراتوری منعقد گردیده 

 1است.

در فقه سیاسی و حقوقی اسالم نیز مسئله استرداد چهارده قرن قبل وجود داشته 

هندگی ناشی از عقود و معاهدات است و به استرداد مجرمین و تعاون قضائی و پنا

ترین سندی که اصل  عنوان محکم که در قران کریم به طوری توجه خاصی شده است به

توان اتخاذ سند نمود.  طور واضح بیان کرده است می جهانی بودن مجازات مجرمین را به

در صدر دین اسالم اولین قرارداد مکتوب استرداد مجرمین بین پیامبر اسالم حضرت 

 4مد )ص( و ابوسفیان سردسته مشرکین منعقد گردید.مح

از قرن نوزدهم به بعد مرحله جدید در تکامل مسئله استرداد به وجود آمد و علت 

آن نیز تغییراتی بود که در شکل اجتماعات بشری به وجود آمد و امکانات فرار مجرمین 

اصل حاکمیت  رو ساخت. ازاین آسانی فراهم می را از یک کشور به کشور دیگر به

نماید که هر دولتی در مورد تعقیب مجرمین که در قلمرو کشورش  ها ایجاب می دولت

شوند اقدامات مؤثر را روی دست بگیرد. همین مسئله استرداد مجرمین  مرتکب جرم می

های  ها به همکاری دوجانبه و یا چندجانبه و تشکیل سازمان باعث شده است که دولت

میالدی پولیس و حقوقدانان کشورها  1114یند. بدین اساس در سال المللی اقدام نما بین

                                                           
1
 .116عمومي، ترجمه دکتر سید حسین سیدی، ص  الملل بینرشید، استاد احمد، اسالم و حقوق   

2
 .24، ص 1373عباسي، محمود، استرداد مجرمین،تهران. کتابخانه گنج دانش، سال   
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اقدام به تشکیل سازمانی بنام سازمان پولیس جنایی در شهر موناکو نمودند. در این 

المللی برای استرداد مجرمین  کنندگان پیشنهاد نمودند که قراردادهای بین سازمان شرکت

جهت مصئون ماندن کشورشان از جرم و ازاین بسیاری از کشورها  به وجود بیاید. پس

شان گنجانیدن. همچنان  جنایت موضوع استرداد مجرمین را در قوانین وضعی داخلی

کنوانسیون را که صورت خاص ناظر به انتقال محکومین  1193شورای اروپا در سال 

االجرا گردید و تا سال  الزم 1195است در استراسبورگ به امضا رسانیدن و از سال 

وشش کشور ازجمله تمامی کشورهای عضو شورای اروپا به این کنوانسیون  چهل 4213

اند و امکان پیوستن کشورهای غیراروپایی به آن نیز وجود دارد. که بدین  ملحق شده

توان قراردادها و معاهدات زیادی دوجانبه و چندجانبه را در خصوص استرداد  گونه می

 میان کشور پیدا نمود.

 یخچه انتقال محبوسین در افغانستان:تار -گفتار دوم

انتقال محبوسین تا زمان حکومت حامد  ٔ  میان افغانستان و کشورهای دیگر درزمینه

نامه صورت نگرفته بوده، که دلیل ان ممکن این باشد که تا آن  کرزی هیچ نوع موافقت

تان در ها به کشورهای دیگر کمتر بوده و از طرف دیگر مردم افغانس زمان مهاجرت افغان

ها را حفظ کرده و مرتکب جرم  صورت مهاجرت به کشور دیگر حیثیت و وقار افغان

شدند، یا هم ممکن دلیل آن این بوده که افغانستان ازلحاظ روابط با سایر کشورها  نمی

 مانده بود. عقب

با فدراسیون روسیه  3/4/4225هرحال افغانستان برای اولین بار در تاریخ  به

که  در مورد انتقال محبوسین در دو نقل به دو زبان روسی و دری درحالی نامۀ را موافقت

هر دو متن اعتبار قانونی یکسان دارد  به امضا رسانیده است. و بعدازآن با سایر کشورها 

و با امارات متحده عربی در  1391، با تاجیکستان در سال 4221چون ایران در سال 

های پشتو، فارسی ، عربی و  ابوظبی به زبان در شهر 4213ه ش مطابق سال  1314سال 
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انگلیسی به امضاء رسید که در صورت تفاوت در تفسیر آن به زبان انگلیسی آن 

 شود. ارجحیت داده می

 آثار انتقال محبوسین: -مبحث سوم

انتقال محبوسین از یک کشور به کشور دیگر از خود آثار خاص خود را دارد که 

 اند از: عبارت

 آثار حقوقی انتقال محبوسین: -گفتار اول

محبوسینی که برای سپری نمودن دورۀ باقیمانده حبسشان به دولت متبوع شان 

باشند که در دولت جانب دیگر برای  شوند از همان حقوقی برخوردار می انتقال داده می

 شده است. همچو مجازات تعیین

س  خود به دولت از طرف دیگر محبوسی که برای سپری نمودن دورۀ باقیمانده حب

 تواند. شود، به جرم همان عمل برای بار دوم مجازات شده نمی متبوع اش انتقال داده می

 آثار سیاسی انتقال محبوسین: -گفتار دوم

مسئله انتقال محبوسین بین کشورها بر عالوه آثار حقوقی که در پی دارد، ازلحاظ 

دهی و یا تبادله محبوسین  سیاسی نیز بین کشورهای که در میانشان انتقال، تحویل

گیرد، آثار خاص خود را دارد، چنانچه این امر باعث بهبود روابط سیاسی و  صورت می

 کند. دیپلماتیک این دو کشور شده و از تهاجم این دو کشور جلوگیری می

 فصل دوم

 انتقال محبوسین در حقوق جزای افغانستان

شان در  محبوسین به حیات عادیبرای نیل به هدف  تامین عدالت و بازگشت 

هایی که درنتیجه ارتکاب جرم زندانی هستند، این  نماید تا به آن جامعه ایجاب می

امکانات میسر گردد تا مدت حبس خود را در دولت متبوع و یا محل اقامت دایمی 
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المللی میان کشورها  های حقوقی بین خویش سپری نمایند. از همین جهت همکاری

 وجود دارد.

هایی را در مورد انتقال  نامه شور ما افغانستان نیز همچون سایر کشورها موافقتک

نامه انتقال محکومین  محبوسین با کشورهای دیگر به امضاء رسانیده است، چون موافقت

نامه انتقال  به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه،  موافقت

می افغانستان و جمهوری اسالمی ایران و    محکومین به حبس میان جمهوری اسال

نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری  موافقت

 تاجیکستان و غیره.

 اسناد تقنینی مربوط به انتقال محکومین به حبس: -مبحث اول

داخلی و خارجی  در مورد   افغانستان نیز همچون سایر کشورها اسناد تقنینی

 استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس را وضع نموده است.

 اسناد تقنینی داخلی: _گفتار اول

 قانون اساسی: -الف

 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی.  -ب

 مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس. -ج

 اسناد تقنینی خارجی: _مگفتار دو

نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و  موافقت _الف

 جمهوری اسالمی ایران.

نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و  موافقت _ب

 جمهوری تاجیکستان.

افغانستان و  نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی موافقت _ج

 فدراسیون روسیه.
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 مبحث دوم: شرایط انتقال محبوسین:

برای انتقال محبوسین از کشور افغانستان به کشور دیگر باید گفت که تعیین شرایط 

انتقال محبوسین و احکام و مقررات آن موضوع قرارداد است که به اراده و توافق 

وجه به منافع، نیازها و مقتضیات ها با ت طرفین قرارداد بستگی دارد و معموالً دولت

کنند. در این مورد در  سیاسی، اجتماعی و حقوقی خود این شرایط را تعیین می

توان قواعد و شرایط  مواففتنامه نمونه سازمان ملل متحد و کنوانسیون استراسبورگ می

صورت ستندرد های انتقال محبوسین محسوب  کلی و مشترک یافت که تقریباً به

ازآنجاکه کنوانسیون استراسبورگ به دلیل چندجانبه بودن، مقررات آن برای شوند،  می

شرط برای  1این کنوانسیون  3ماده  1االجرا است دربند  های عضو الزم تمامی دولت

 شویم. انتقال تذکر یافته است. به گونه مثال از آن یادآور می

 .  محکوم متقاضی انتقال باید تبعه دولت اجراکننده باشد.1

 . حکم قطعی در مورد او صادرشده باشد.4

مانده باشد یا این  . در زمان تقاضای انتقال حداقل شش ماه از محکومیت او باقی3

 که مدت محکومیت او نامعین باشد.

 . متقاضی انتقال یا نماینده او راضی به انتقال باشد.4

 شد.شده در کشور اجراکننده هم جرم با . رفتاری که به خاطر آن محکوم5

 . دولت صادرکننده حکم و دولت اجراکننده حکم موافق انتقال باشد.1

چنانچه تذکر به عمل آمد که شرایط انتقال محبوسین به حبس بستگی به چگونگی 

نامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری  قرارداد میان دو کشور دارد بناً در موافقت

شرایط انتقال محبوسین به حبس چنین اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران 

 پردازیم. بینی گردیده است که ذیال به آن می پیش

 . محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.1»

 . حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده قطعی و الزم اال اجرا باشد.4
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 مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ما باشد. . باقی3

انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و به  . محکوم4

نامه انتقال او را  روانی او، اقارب و یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرفین این موافقت

 درخواست کند.

. عملی که درباره آن حکم صادرشده است، طبق قوانین دولت اجراکننده جرم 5

 محسوب شود.

 1«و اجراکننده با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.های صادرکننده  . دولت1

 مصارف انتقال محبوسین: -مبحث سوم

انتقال محبوس از کشور صادرکننده حکم به دولت متبوع اش ایجاب یک سلسله 

نماید که مسئولیت پرداخت این مصارف را قبل از تسلیم دادن دولت  مصارف را می

پس از تسلیم دادن را دولت اجراکننده حکم صادرکننده حکم به عهده داشته و مصارف 

نامه بین افغانستان و تاجیکستان در مورد  داشته باشد. چنانچه در موافقت به عهده می

 مصارف انتقال محبوسین چنین توافق صورت گرفته:

مصارف انتقال محبوس تا زمان تسلیم دادن به عهده دولت صادرکننده حکم است، »

 4«.پردازد دادن را دولت اجراکننده حکم میاما مصارف  پس از تسلیم 

نامه میان افغانستان و ایران چنین  همچنان در مورد مصارف انتقال محبوسین موافقت

 مشعر است:

                                                           
1
انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و جمهوری اسالمي ایران، جریده رسمي  نامه موافقت  

 ماده سوم. .1386(، سال 391شماره)
2
، جریده رسمي تاجیکستانانتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و جمهوری  نامه موافقت  

 1386( سال 931شماره)
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های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت  کلیه هزینه»

 1«.شود، به عهده دولت اجراکننده خواهد بود اجراکننده می
ال محکومین الی زمان تسلیم دهی به دوش طرفی است که آن را مصارف انتق»

جمله مصارف عبور ترانزیتی را  عملی نماید، و اما مصارف پس از تسلیم دهی، من

 4«پردازد. دولت مجری حکم می

 پروسه انتقال محبوسین: -مبحث چهارم

ه به اساس توافقاتی که بین افغانستان و کشورهای دیگر صورت گرفته است پروس

های  منظور تسلیم دهی محبوسین، یکی از ارگان انتقال محبوسین طوری است که به

حکم محکمه  باصالحیت جانبین درخواست تحریری تسلیم دادن تبعه خود را که به

شده است، برای ادای میعاد متباقی حبس را به کشور  باصالحیت کشور مقابل محکوم

شده، یا  تواند از طرف خود محکوم مقابل صادر نموده، همچنان این درخواست می

 نماینده قانونی وی و یا خویشاوندان نزدیک او صورت گیرد.

تواند که  باید متذکر شد که انتقال محبوس یا محکوم زمانی صورت گرفته می

به دلیل کبر  که محکوم شده باشد درصورتی رضایت محکوم یا محبوس مذکور حاصل

زادانه تصمیم بگیرد، موافقه نماینده وی و سن و یا وضع جسمی و روحی نتواند آ

 شود. همچنین موافقه دولت اجراکننده حکم ضروری دانسته می

                                                           
1
محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و جمهوری اسالمي ایران، جریده رسمي  انتقال نامه موافقت  

 .1386(، سال 391شماره)
2
انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمي افغانستان و فدراسیون روسیه، جریده رسمي  نامه موافقت  

 .1386(، سال 391شماره)
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دار کشوری که درخواست شده به تسلیم دهی یا انتقال محبوس  مقام صالحیت

موقع اسناد مربوط به رضایت و عدم رضایت به مسترد نمودن یا انتقال  مکلف است تا به

 درخواست دهنده  اطالع دهد.محبوس را، به کشور 

ترین وقت توسط طرفین  بعدازآن زمان، مکان و ترتیب انتقال محبوس، در کوتاه

 گردد. تعیین می

بهای تبعه آن  هرگاه دولت متبوع تبعه خارجی در حالتی که مدت حبس محکوم

 4سپری نگردیده باشد، تقاضای انتقال وی را نماید، وزارت امور خارجه با رعایت فقرۀ 

ماده نهم قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، درخواست آن را جهت 

که وزارت عدلیه بعد از  نماید. درصورتی یطی مراحل قانونی به وزارت عدلیه ارجاع م

نامه انتقال  بررسی، تشخیص نماید که با کشور متبوع شخص تقاضا شده موافقت

نامه انتقال محکومین به  محکومین به حبس عقد گردیده، مطابق قوانین کشور و موافقت

انتقال نامه  نماید. هرگاه با جانب کشور متبوع شخص تقاضا شده موافقت حبس اقدام می

محکومین به حبس نگردیده باشد، در مورد انتقال وی مطابق قانون استرداد متهمین، 

محکومین و همکاری عدلی و یا تعامالت بالمثل و یادداشت ضمیمه مقرره استرداد 

مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس که از جانب وزارت امور خارجه ترتیب 

 1شود. دد، اقدام میگر جانب مقابل ارائه می و به

 حاالت عدم انتقال محکومین به حبس: -مبحث پنجم

یک سلسله حاالت و مواردی وجود دارد که ممکن عمل انتقال محکومین به حبس 

 پردازیم: بین دو کشور عملی نشود، که در ذیل به این موارد می

 دالیل عدم انتقال محبوسین: -گفتار اول

                                                           
1
 ، ماده هفتم.12۵6نتقال محکومین به حبس، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شمارهمقرره استرداد مظنونین و متهمین و ا  
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 تواند: دالیل ذیل صورت گرفته نمی تسلیم دهی یا انتقال محبوسین به

 هرگاه در قانون کشور اجراکننده حکم عمل ارتکابی، جرم شمرده نشود. -1

هرگاه محبوس به تسلیم دادن رضایت نداشته باشد و موافقه تحریری نماینده  -4

 قانونی وی نیز موجود نباشد.

محبوس کمتر از مانده جزای  هرگاه هنگام درخواست انتقال محبوس مدت باقی -3

 استثنای حالت مریضی. شش ماه باشد، به

هرگاه جزا به دلیل خفت آن و یا هر دلیل قانونی دیگر در داخل کشور  -4

 اجرا نباشد. اجراکننده حکم مخالف قوانین جاری کشور بوده و قابل

اگر تسلیم نمودن یا انتقال محبوس به ضرر منافع دولت صادرکننده حکم یا  -5

 ع محبوس باشد.دولت متبو

 اگر انتقال محبوس به  امنیت کشور صادرکننده حکم تأثیر داشته باشد. -1

 ممنوعیت استرداد زن یا طفل: -گفتار دوم

متهم زن یا طفل تبعه افغانستان یا طفل خارجی یا بدون تابعیت به دول خارجی 

 شود. گرددو مطابق به قوانین داخلی افغانستان رسیدگی می مسترد نمی

 گیری: نتیجه

طی تحقیق که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در عصر حاضر با در نظر داشت 

های اتباع  یک کشور به  ها و پناهندگی پیشرفت در روابط کشورها و ازدیاد مهاجرت

کشور دیگر زمینه ارتکاب جرایم توسط تبعه یک کشور در کشور دیگر فراهم گردیده 

جرایم کشورها را در مشکل قرارداده است، که کشورها  است، که رسیدگی به چنین

شان در جامعه با  برای نیل به هدف  تامین عدالت و بازگشت محبوسین به حیات عادی

هایی که درنتیجه ارتکاب جرم زندانی  اند تا به آن ها کوشش کرده نامه انعقاد موافقت
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ت متبوع و یا محل اقامت هستند، این امکانات میسر گردد تا مدت حبس خود را در دول

 دایمی خویش سپری نمایند. 

مسئله انتقال محبوسین اگرچه یک امر جدید نیست و از ازمنه قدیم بین کشورها به 

اشکال متفاوت وجود داشته اما در کشور ما افغانستان برای اولین بار در زمان حکومت 

ای به امضاء رسیده است، که  نامه حامد کرزی در مورد انتقال محبوسین چنین موافقت

ا تعدادی از کشورها چون کشور روسیه، جمهوری اسالمی تا امروز کشور ما افغانستان ب

 ایران، جمهوری تاجیکستان و جمهوری چین قراردادهای را به امضاء رسانیده است. 

 فهرست منابع:

 .1355، سال 343قانون جزا، وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره  -1

           ، سال زارت عدلیه، جریده رسمی، شماره ها، و قانون محابس و توقیف خانه -4

، سال 1123قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، وزارت عدلیه، جریده رسمی شماره   -3

1314. 

، 1451مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس، وزارت عدلیه، جریده رسمی شماره  -4

 .1311سال 

 .1393ی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات، میزان، سال اردبیل -5

 ، انتشارات مقصودی.1315الملل،جلد اول، سال  حفیظ اهلل، دانش، حقوق جزای بین -1

 الملل عمومی، ترجمه دکتر سید حسین سیدی. رشید، استاد احمد، اسالم و حقوق بین -3

 .1333تابخانه گنج دانش، سال عباسی، محمود، استرداد مجرمین،تهران. ک -9

 . 1331معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، سال   -1

نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه، جریده  موافقت -12

 .1391(، سال 311رسمی شماره)

جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران، نامه انتقال محکومین به حبس میان  موافقت -11

 .1391(، سال 311جریده رسمی شماره)

نامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری تاجیکستان، جریده  موافقت -14

 .1391( سال 131رسمی شماره)

 یحیی، بالغت، لکچر نوت درسی، ماستری. -13
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  پیشینه تاریخی شکنجه؛
 المللی  قواعد و مقررات بین ودیدگاه شریعت اسالم 

 
 رحیمه مهمند

 چکیده:

یکی بوده و شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان 

های اخیر در حقوق داخلی بسیاری از کشورها  از شدیدترین جرایمی است که در دهه

» ای ( موردتوجه قرارگرفته و الملل )در دو سطح جهانی و منطقه و هم در حقوق بین

در  پیش از آندر زمان ظهور اسالم و شکنجه رود.   بشمار می«جرم حقوق بشری 

روان ادیان جدید، توسط معاصران خویش تا جامعه وجود داشت و حتی بسیاری از پی

شدند، شکنجه عیسی مسیح و حواریون او، شکنجه ایمان  سرحد مرگ شکنجه می

های بارز شکنجه در دوران کهن بود. اما علیرغم ثبت  اسالم، از نمونه رآورندگان به پیامب

ستقلی عنوان فصل م ها در تاریخ ادیان، در منابع کهن دینی، شکنجه، به این شکنجه

های دیگری اِعمال  ها در قالب و چارچوب گرفته ، زیرا شکنجهنموردبررسی قرار 
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الملل  .  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این عمل را محکوم و حقوق بینشد می

 یک  عنوان چنین حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه، امروزه به وهم

سازمان  1711وانسیون منع شکنجه مصوب سال شود و کن المللی شناخته می جرم بین

جرم بودن آن تأکید دارد. سازمان ملل برالمللی جزائی،  ملل متحد و اساسنامۀ دیوان بین

انجام هرگونه اذیت،  آزار، رفتار غیرانسانی و بشری  1719ای در سال  متحد در قطعنامه

م خواستار پیوستن ای باهمین نا در کره زمین را محکوم کرد و در منشور قطعنامه

کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه و مجازات و پیگیری عوامل ) مخصوصأ 

المللی هم قاعده منع شکنجه  های دولتی ( در سراسر دنیا شد.  در عرف بین شکنجه

شده است.  برای این جرم در حقوق جزای  المللی پذیرفته قاعده آمره بین یک عنوان به

شده و برای  داخلی اکثر کشورها مجازات در نظر گرفته الملل و حقوق جزای بین

اعمال  رسیدگی به این  جرم سه نوع صالحیت )سرزمینی ( ) شخصی( و )جهانی( قابل

 است.                                             

الملل، عمل  اسالم ،حقوق بین شریعت:شکنجه ، بشر، ادیان ، واژگان کلیدی

 المللی.                                                                                             المللی، قواعد و مقررات بین های بین مجرمانه، کنوانسیون

 مبحث اول 

 گفتار اول : پیشینۀ تاریخی شکنجه

از منظر شکنجه هم در عمل وهم در تیوری از سابقۀ طوالنی برخوردار است، 

شد به  تاریخی، شکنجه همیشه یک عمل مجرمانه نبوده گاهی یک عمل قانونی تلقی می

ترین راه برای تحصیل اقرار ، شکنجه بوده است  گفتۀ ارستیوتل ، در یونان قدیم مطمئن

گرفتند و در حقوق روم نیز شکنجه  میکرات موردشکنجه قرار  و بردگان آتن به

  بوده است . در فرانسه برای متهمینو اثبات جرم ای برای کشف حقیقت  وسیله

شده بود و در انگلستان نیز از شکنجه استفاده  بینی شکنجه قبل و بعد از محکومیت پیش
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ده ش بینی شد . در چین ، کسب اقرار از طریق شکنجه در قوانین سلسلۀ مانچو پیش می

ای را در  بود . در جاپان افراد متهم به سرقت مجبور بودند که یک میلۀ آهنی گداخته

گیرند و سوختن یا نسوختن پوست آنان دلیل بر مجرمیت یا عدم مجرمیت ایشان  دست

وسطی کافران و کفر گویان را  ها محاکم تفتیش عقاید در قرون تر از این بود، مهم

در گذشته عمآل از شکنجه برای اثبات جرم کار کردند  یوسیلۀ شکنجه ، باز جوئی م به

چندان دور ، شکنجه عملی کامأل مشروع ، مخصوصأ  .بنا براین درزمانی نهمی گرفتند 

که این حق یک کشور بود تا اسیران جنگی کشور دیگر  طوری ها بوده است به در جنگ

دان  گفتۀ حقوق توان را برای کسب اطالعات موردشکنجه قرار دهد.  در مورد می

معتقد بود که اقرار بهترین ادله کشف  1979فرانسوی )ژوس ( راکه قبل از انقالب 

، دلیل گرفت . متوسل شدن  می باشدتر و از همه مصؤن تر  حقیقت است و از همه مهم

روش در  یک عنوان به اقرار یک رویۀ قضائی در اروپا شده بود و نتیجتاً شکنجه را به

جزء از انگلستان مرسوم گردانیدند واز قرن چهاردهم به بعد در نظام  سراسر اروپا به

که از این قرن به بعد محاکم و قضات برای کشف  شناخته شدقضائی رسمیت م

کم این روش  کردند تا جائیکه کم روش استفاده می ها و رسیدن به حقایق ازاین واقعیت

 شد.                                      غیرانسانی و سیستم ضد انسانی یک عمل قانونی و رسمی

ترین  ترین ادله اثبات جرم بود و شکنجه را مهم رسیدگی قضائی که اقرار جزء مهم

ترین وسیله برای به دست آوردن ادله اثبات جرم )اقرار( مطرح  نموده،  روش و عادی

ح شد و در که در اروپا آن روز مطر  ندتفتیشی نامیدرا بنام نظام ننظام که این 

های امویان و عباسیان مروج گردید . قضات  کشورهای اسالمی بخصوص در حکومت

کردند که شکنجه بهترین وسیله برای اقرار شخص  طور فکر می و محاکم آن زمان این

به جرم و مصؤن ترین روش برای اثبات جرم است ، چراکه در آن زمان هنوز پرنسیپ 

ود و اصل برمجرمیت شخص بود، اگر اتهامی بر کس نشده ب و اصل برائت ذمه پذیرفته

کرد ،  اش را اثبات می گناهی شد فرض این بود که شخص مجرم است وباید بی وارد می
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گردید در حال که  شد و مجازات می شد، مجرم دانسته می اگر مؤفق به این کار نمی

العموم (  یکند )مدعی ویا مدع امروز اصل برائت شخص است وکسی که اتهام وارد می

کند ....به  است که ادله اثبات را به قضا پیش کرده و این متهم است که از خود دفاع می

هر صورت در اواخر قرن وسطی در اروپا شکنجه متهمان توسط کلیسا قانونی شد و 

شان پرداختند و هر  قضات نیز رسماً برای استفاده از شکنجه به کشف حقایق خیالی

شد توسط این وسیله از متهمان اخذ  حقایق پنداشته می آنچه که در ذهن قضات

 گردید . در این دوره دو نوع شکنجه وجود داشت :                    می

 Questionرفت. الف : شکنجه تمهیدی  )که برای تکمیل دوسیه متهمین به کار می

Prealable          :ب 

                                        Question Prealeشکنجه قبلی        

این نوع شکنجه در مورد محکومین به مرگ، قبل از اعدام غرض معرفی معاونان و  

طور مطلق بدترین نوع شکنجه بود و  شد و این شکنجه به شان اعمال می شرکای جرمی

گرفت و از وسایل و طرق مختلف چون  در آن هرگونه اعمال شکنجه آمیز صورت می

داشتن  ریختن آب توسط  پایپ به دهن شخص محکوم برای مدت زیاد ، گرسنگی نگه

برای ساعات متمادی ، نشاندن محکوم در آب سرد برای مدت طوالنی ......استفاده 

میالدی از سوی شورای عالی کلیسا در فرانسه مانند سایر  1713کردند. در سال می

متهمین و محکومین برای گرفتن اقرار جز از انگلستان،شکنجه  کشورهای اروپائی به

 رسمیت یافت. 
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 وسطی های قرون گفتار دوم : شکنجه

آید، دورانی  ترین مقاطع در تاریخ بشر بشمار می وسطی یکی از ظالمانه دوران قرون

ترین وبدترین  شود. که معمول که با خالقیت در شکنجه و ابزار شکنجه شناخته می

              گیریم.                                                              های شکنجه را در آن زمان به معرفی می روش

 آنو -1

که فقط سر  درحالیشود. فرد  هم شناخته می این نوع شکنجه با نام نشستن در و آن

ترتیب امکان حرکت  این شد به آن چوبی قرار دارد، درون و آن نشانده میوی بیرون از و

شد. بعدازآن شکنجه دهنده صورت قربانی را با مخلوط شیر و عسل  از او گرفته  می

ها دور صورت قربانی جمع شده و شروع به  ید که پس از مدت کوتاهی مگسپوشان می

خوردن مخلوط شیر و عسل می کردند در مدت شکنجه دایمأ به قربانی غذا خورانده 

آن چوبی از مدفوع قربانی پرشود بعد شد که بعد از مدتی و کار باعث میشد و این  می

 خوردند.                                  زنده می قربانی را زنده ها نیز پدیدار شده و بدن از گذشت چند روز کرم

 گاو برنجی -2

شده  نام دیگر این شکنجه گاو سیسیلی است که برای اولین بار در یونان باستان ابداع

تکه بزرگ از فلز برنج را ذوب کرده و آن را به شکل یک  است . در این روش یک

ساختند، این گاو که میانش خالی بوده و امکان ورود و خروج اشیا به داخل  گاوی می

کردند سپس  رون گاو قرار داده و در آن را قفل میآن وجود داشته است ، قربانی را د

دادند که حرارت آتش، گاو را داغ و  آتشی را زیر شکم گاو روشن کرده و اجازه می

شد و با سروصدای زیاد  زنده کباب می سوزان کند. با این کار فرد قربانی درون گاو زنده

که صدای قربانی در داد .گاو را طوری طراحی کرده بودند  جان خود را از دست می

 ها و سایر افراد برسد.                                                              حال سوختن به شکل صدای غرش گاو نر به گوش تماشاچی
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 چهار میل کردن -3

این روش یک نوع اعدام از طریق شکنجه است . در این روش قربانی را مجبور می 

صورت عمودی  تیزو کلفت بنشیند سپس این چوب را به کردند که روی یک چوب

صورت آهسته وبا وزن بدن خود  شد که چوب به دادند ،این کار باعث می قرار می

های قربانی خارج  قربانی وارد بدن وی شود . در اغلب موارد چوب از دهان و یا شانه

بردند، در  می شد .این روش اعدام را اغلب برای درد وزجر کشیدن محکومین بکار می

های حساس بدن مثل قلب و کبد و  شد که چوب فرورفته ،ارگان این روش سعی می

 غیره را مورد اصابت قرارندهند تا شخص مدت بیشتر زنده مانده و درد بکشد.  

                                 

 چنگال دوسر -4

ال تیز است، تکه فلز یکپارچه که دو سر آن به شکل چنگ این وسیله از یک 

بند چرمی متصل است یکسر این وسیله به زیر چانه فرد و سر  شده که به یک ساخته

گرفت .از بند چرمی نیز برای بستن و محکم  دیگر آن روی چناغ سینه وی قرار می

شد با این وسیله اگر سرقربانی کمی پائین  کردن وسیله روی گردن قربانی استفاده می

 شد.                   افته شده و باعث زجر کشیدن وی میبیاید گلو و سینه وی شک

 قالده خاردار                                                                                                          -5

شد ، این وسیله درواقع نوعی  این وسیله اغلب از جنس فلز ویا چوب ساخته می

مقاومت بود ، قربانی باید این وسیله را روی گردن خود بسته و به زندگی خود آزمون 

ادامه دهد البته باوجوداین وسیله روی گردن زندگی معنایی نداشته چراکه امکان غذا 

 خوردن ،خوابیدن و پائین آوردن سر برای قربانی وجود نداشت .

 

 

ACKU



 

  

 

101 

د...
دی

و 
ه 

نج
شک

ی 
یخ

ار
ه ت

شین
پی

 

                                                                    خردکنندۀ انگشتان                               -6

شده است . این وسیله تنها برای یک  اولین بار از این وسیله در قرن وسطی استفاده

های بزرگ این  هدف خاص طراحی شد و آن خورد کنندۀ  انگشتان است ، اندازه

،خردکننده سر، هم وجود داشت که  توانست زانو هاو آرنج را نیز خرد کند ماشین می

 گرفت.      البته بیشتر برای اعتراف گرفتن مورداستفاده قرار می

 بارانی از سرب                                                                                                         -7

گر مادۀ  شد ،شکنجه ش پر میاین وسیله عمومأ با سرب مذاب ، آب یا روغن جو

های بدن قربانی مانند  صورت قطره ،قطره روی شکم و یا سایر قسمت مذاب را به

چکاند برخورد این مادۀ مذاب با بدن قربانی باعث ایجاد درد زیاد و بعضاً  ها می چشم

 گردید.                                                 مرگ وی می

 ب                                                                                                     شکنجه با طنا -8

مثال با بستن  عنوان شد، به ترین وسیله برای شکنجۀ قربانیان محسوب می طناب ساده 

دست و پای فرد و بستن او به درخت وی را خلع سالح کرده و در برابر حملۀ 

چنین از طناب برای اعدام کردن، به دار کشیدن افراد  دادند هم وحشی قرار میحیوانات 

شد گاهی نیز طناب را به دست یا سایر اندام قربانی بسته و سر دیگر طناب  استفاده می

 بستند سپس اسپ را حرکت داده تا اندام قربانی قطع شود .             را به اسپ می

                                                                                              گیوتین                    -9

ای ساده و  ها اعدام با گیوتن است ، گیوتین نام وسیله یکی از بدترین انواع اعدام

شده است ، سر  حال کشنده است که از یک تیغه تیز ، طناب و قاب تشکیل درعین

قربانی در پائین ترین قسمت گیوتین قرارگرفته و جالد با بال بردن تیغه توسط طناب و 
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های است که نسبت  د. این روش اعدام یکی از روشکر رها کردن آن سر وی را قطع می

 کند . شده و قربانی درد زیادی را احساس نمی تر انجام ها سریع به سایر روش

 قفسه مرگ                                                                                                             -11

شود .  وسطی شناخته می ترین نوع شکنجه در قرون ان دردناکعنو این نوع شکنجه به

شده بود است . این نوع  این وسیله برای جدا کردن مفاصل قربانی از یکدیگر طراحی

ها و  یک دسته وجود دارد، دست شده که باال و پائین آن وسیله از یک قاب چوبی تشکیل

چرخاندند ، این  ها را می یگر دستهشد و دو فرد د ها بسته می پاهای قربانی به این دسته

شده  ها از بدن وی می کار باعث جدا شدن مفاصل کمر قربانی و گاه خارج شدن آن

ها و یا پاهای قربانی کنده  مثال کف عنوان است در بعضی موارد هم اندام قربانی به

                                                     شد.                                                                     می

 قیچی زبان بر                                                                                                       -11

رسد ، درواقع یک ابزار برای بریدن  این وسیله که در نگاه اول یک قیچی به نظر می

کردند ، سپس زبان  . ابتدا دهان قربانی را با وسیلۀ به نام دهان بازکن ، باز می زبان است

آوردند . در این هنگام قیچی زبان بر را بر  وی را با ابزار دیگری گرفته و بیرون می

                                                                        کردند .                     انتهای زبان قربانی قرار داده و با بستن تدریجی پیچ آن ، زبان او را قطع می

 شکنجه با موش                                                                                                     -12

عیار محسوب  ها خودش یک شکنجه تمام تنها ماندن با یک موش برای خیلی

ها در قرن وسطی یکی از بدترین نوع شکنجه بوده است که  شود ، شکنجه با موش می

یک یا چند موش )جونده( را درون قفسی که از یک سمت باز بوده است و  در آن

دادند سپس به قسمت باالی قفس آتش اضافه  قسمت باز را روی بدن قربانی قرار می

الت  طبیعی از آتش فرار می کردند ها که در ح ترساندند، موش ها را می کرده و موش
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برای آسیب ندیدن راهی جز ورود به بدن قربانی و پاره کردن آن نداشتند با این کار در 

 آمد.                                                                                                    های مرگباری به وجود می بدن قربانی آسیب

 صندلی شکنجه                                                                                                     -13

نام دیگر این وسیله صندلی یهود است ، این ابزار وحشـــــتناک در قرن وسطی به 

 ها اضافه شد چال سیاه

میخ تیز و کلفتت پوشــــانیده  1377تا  377ای از  کلیه سطوح این صندلی با الیه

 های شد، در قسمت می

داشته و مانع بلند  شده بود تا قربانی را ثابت نگه هایی تعبیه مختلف این صندلی تسمه

 شدن او شود.

های آن از آهن بود در بعضی از انواع آن، قسمتی  که جنس تیغه با توجه به این

 ها را وجود داشـــت تا تیغه

کنجه را افزایش دهند . این وسیله بیشتر برای ترســــاندن کرده و شدت ش داغ

 ها اعتراف مردم بود تا از آن

 گرفته و گاه  گناهان انجام نداده را به گردن بگیرند.

 های سیمانی کفش -14

های سیمانی اولین بار توسط مافیای آمریکایی برای از بین بردن  روش کفش

 شده دشـــمن خودشان  استفاده

ها را درون محفظۀ قرار داده و آن را باسیمان پر  کاران و جاسوس خیانت است .پای

های  کردند پس از خشک شدن سیمان ، قربانی را زنده ، زنده درون دریا یا سایر آب می

 انداختند.  . عمیق می
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 قیچی کروکدیل -15

این نوع شکنجه بیشتر برای قطع عضو کسانی که قصد داشتند پادشاه و یا سایر 

 های بلندپایه را ترور قامم

گرفت . ابتدا این قیچی آهنی را حرارت داده تا به رنگ  کنند ، مورداستفاده قرار می

 قرمز درآید،  سپس

 کردند. ها قرار داده و آن را قطع می اندام موردنظر قربانی رابین تیغه

 ازدواج جمهوری خواهان فرانسه -16

این روش توسط ژان باتیست در طول عالوه بر گیوتین و سوزاندن در آتش ، 

 انقالب فرانسه استفاده شد .

کردند ، سپس  در این روش مردان وزنان را برهنه کرده و با زنجیر به هم متصل می

 ها را درون آب یخ آن

زده در دسترس  شده و یا از شدت سرما بمیرند اگر آب یخ انداختند تا غرق زده می

 ها را با شمشیر نبود، آن

ها مورداستفاده قرار  کشتند . این روش بیشتر برای راهبه ها و کشیش سرنیزه میو 

 گرفت . می

 چرخ شکننده -17

شود . این روش برای  این نوع شکنجه با نام چرخ کاترین هم شناخته می

 آرامی هرچه کشـــــتن قربانی به

های یک چرخ  پردهتر و زجر بیشتر او ایجادشده بود . ابتدا اندام قربانی را به  تمام

 بستند بزرگ چوبی می

های  زمان با واردکردن ضربه صورت هم گر با چرخاندن آرام چرخ به ، سپس شکنجه

 یک چکش آهنی
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شکستند بعد از شکستن  های مختلف بدن قربانی را می های بخش استخوان

 ها ،قربانی را رها می استخوان

دادند تازنده ، زنده  برج بلند قرار می آرامی بمــــیرد یا او را باالی یک کردند تا به

 خوراک پرندگان شود.

کشید در برخی موارد هم  ماند و زجر می قربانی در بیشتر موارد تا چند روز زنده می

 که قلـــــب جالد به

 کشت. به سینه و یا شکم قربانی او را می آمد با یک ضربه رحم می

 االغ اسپانیائی -18

در طول تفتیش عقاید در اسپانیا ، االغ اسپانیائی نام  های شکنجه یکی از دستگاه

 داشته است . این وســــیله

شد . قربانی را  ها برای شکنجه محسوب می ترین دستگاه یکی از وحشتناک

 صورت برهنه روی یک به

دادند در قسمت باالئی این چهارپایه یک گوه ای تیز  چهارپایه به شکل االغ قرار می

 شکل وجود داشت

گر کم ، کم به پاهای قربانی  نشست ، بعدازآن شکنجه ه قربانی درواقع روی آن میک

 هایی را وزنه

 شد. وسیله گوه تیز از وسط به دونیم تقسیم می کرد تا اینکه قربانی به اضافه می

 مبحث دوم 

 شکنجه در اسالمممنوعیت  گفتار اول:

امور شاقه و بسیار سخت و شناسند و این واژه برای  شکنجه را به واژه تعذیب می

شده  وسیلۀ شالق تعریف شده است و هم به معنی کثرت ضرب به گرفته تدشوار عاری

های متفاوت و  ، شکنجه، در قالب و چارچوبمانبا توجه به اینکه از دیرزاست 
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)رنج « تعذیب»های عربی، مثل  شده است، برخی از واژه های مختلفی اعمال باانگیزه

سرفصل  ه که )اذیت و آزار رسانیدن( به معنای شکنج« ایذاء»ن( و دادن و عذاب کرد

جدیدی از مباحث فقهی شد. سپس احکام مرتبط با شکنجه، در ابواب مختلف فقهی، 

 بیان گردید. 

اسالم دین عزت و کرامت انسانی و همواره حامی اجرای عدالت و دفع ظلم است . 

مدنظر قرارگرفته و مجازات سخت بدنی  در ادیان الهی برای هر جزای جنبۀ اخالقی آن

فرماید : )ال یکلف اهلل نفس اال وسعها (  را نهی نموده است .خداوند در قران کریم می

کند مگر به توانائی وی و آن  اینکه حکم و  کسی را به تکلیف مکلف نمی خداوند هیچ

سلمان حرم خداست فرمایند : م قانون آن را برای او آورده باشد و در آیه مبارکه دیگرمی

پایۀ ایذاء خداوند متعال و پیامبر وی دانسته شده  و رعایت حرمت  بندگان خدا هم

ن کریم هرگونه ظلم وستم به خویش و دیگران منع شده است . آاست . هم چنان در قر

عنوان وثیقۀ معتبر اسالم هرگونه ظلم و ستم ، ایذاء و آزار ، توهین و  ن کریم بهآقر

ن کریم مؤمنان را به آداند . قر حد ایماء و اشاره را ممنوع و حرام می تمسخر حتی در

شده از سوی  سازد و هر اقدامی که خارج از مرزهای تعیین رعایت حدود الهی ملزم می

داند. از  شناسد و آن را موجب کیفر می گیرد، به رسمیت نمی شارع مقدس قرار می

واکنش که بدون سبب و خارج از  حضرت محمد)ص( نقل می کردند : هرگونه کنش و

چارچوب عدالت منجر به آزار و اذیت دیگری گردد ممنوع و حرام است و فاعل آن 

گیرد . سورۀ نحل : همانا خداوند به عمل و  مستحق مجازات و عقاب الهی قرارمی

 کند . کاری و ستم نهی می دهد و از فحشا، زشت احسان و بخشش به خویشان فرمان می

ن آمنطبق است  قر آناز مقیاس اسالم است که باید دید چه چیزی  اصل عدالت

های آسمانی را برپاداشتن قسط  کریم یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران و نزول کتاب

فرمایند :عدالت میزان )ترازوی(  عدل معرفی کرده است .رسول گرامی اسالم )ص( می

خداوند درروی زمین است .بنأهر امری که ناقض اصل عدالت باشد در اسالم ممنوع 
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گردد  اری و هرگونه عملی که ظلم محسوب میاست و به همین دلیل شکنجه ، بدرفت

گردد که  ،ممنوع و مورد نکوهش اسالم است .از آیات و گفتار پیغمبر اسالم معلوم می

در دوران رهبری پیامبر اسالم و ائمه راشده هرگز کسی از طرف حکومت اسالمی 

ها را به مصادیق شکنجه  شرع بیشترین حساسیت  موردشکنجه قرار نگرفته است و

 .ه استنشان داد

 الف :حرمت ایذاء

( : کسانی که مردان وزنان باایمان را موردشکنجه 17قران کریم در سورۀ بروج آیه )

 هاست. قراردادند و سپس توبه نکردند ،عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان برای آن

ها که مردان وزنان باایمان را به خاطر کاری که انجام  ( : و آن31سورۀ احزاب آیه )

طور آشکار دلیل  اند. این آیت به دادند ،متحمل بهتان و گناه آشکارشده اند آزار می دادهن

 بر این است که هرگونه ایذاء را حرام دانسته است .

هم چنان در روایتی از رسول اکرم )ص( نقل گردیده است : خداوند در روز قیامت 

هد کرد . هم چنان در کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه می کردند ، عذاب خوا

کس که در اثر تخویف یا حبس و  روایاتی از حضرت علی ابن ابیطالب آمده است: آن

یا زدن به گناهی اعتراف کرد این اقرار علیه او فاقد اعتبار بوده و حد بر او جاری 

 گردد. نمی

 شکنجه برای اعتراف گیریب : 

شکنجه برای اعتراف گیری، هم برای فقها و حقوقدانان، و هم برای دولتمردان و 

سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. حتا در بین برخی از مخالفین شکنجه، 

شده است. مثال فرضی  منع شکنجه جهت اقرار و اعتراف، موردشک و تردید قرار داده

اطالع داشتن فردی است که اطالعات مشهور آن، درخطر بودن جان شهروندان و 

گیریم یا  دهد. اینجا بین دو واقعه قرار می خویش را در اختیار نهادهای مربوطه قرار نمی
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با ایجاد فشار و شکنجه دادن، از این فرد مطلع اطالعاتی به دست آورده شود و جلوی 

ا کرده و که با رعایت اصل ممنوعیت شکنجه، وی را ره فاجعه گرفته شود و یا این

 شاهد فاجعه و کشتار باشیم.

اعتبار کردن قرارهای ناشی از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این  فقه با بی

اختیار "های عمومی،  در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط. »هها برداشت نوع شکنجه

، بیّنه  ر اقرارشود اقرار گرفت... هرگونه اجبار ب نمی "اکراه و زور"است یعنی با  "داشتن.

 «. برد بودن و حجت بودن آن را از بین می

حلی جایگزین  کار ننشستند و راه البته موافقان شکنجه باانگیزه اقرار گیری بی

نهادند و شکنجه متهمان را رنگ و لعابی مشروع « تعزیر»اند، نام شکنجه را  پیداکرده

یعنی جرمی که در محکمه  تعزیر در اسالم برای جرم ثابت و قطعی است،»بخشیدند. 

 «. شده باشد، نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار صالحه ثابت

کسی که پس از شکنجه و کتک خوردن  ،شده نقلطالب  علی ابن ابیاز امیرالمؤمنین 

شود. در حدیث دیگری نقل  به دزدی اقرار کرده باشد، حدَ سرقت بر وی جاری نمی

کسی که هنگام تجرید )عریان کردن »کند:  حضرت علی نقل می کند که ایشان نیز از می

 «.و کتک خوردن( یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدّی نیست

، در ممنوعیت شکنجه و برهنه کردن و کتک زدن و به غُل و زنجیر ادیث حدر تمامی ا

مجرد  هم و شکنجه وی بهتعزیر مت»کند  گیری می کشیدن متهمان در اسالم، نتیجه

تر  احتمال، مشکل است، و ترتیب اثر دادن به اعتراف وی که براثر شکنجه باشد مشکل

است... و به همین دلیل، جایز نیست که امام جامعه و قاضیان به اعترافات و اقاریر 

متهمینی که به خاطر حبس و شکنجه و یا از ترس آن، و یا با نیرنگ و فریب اتخاذشده، 

بدون تردید اعتراف با «. »ارزش است ماد کنند، چنین اقرارها در محاکم شرعی بیاعت

در همین زمینه، برخی فقها بر  «.شکنجه و فشار، شرعاً در محاکم شرعی اعتبار ندارد

این باور هستند که حتی اگر بقای اسالم نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد، این سبب 
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امر باشد   بر این  شود: اگر بقاء اسالم متوقف  گفته  چهچنان»جایز دانستن شکنجه نیست: 

از   که  ضوابط  با این  که  یاسالم؟! اسالم  شود: کدام می  داده  ؛ جواب جواز است  موجب

  ها سوء ظنّ پیداکرده آن  به  نسبت  حاکم  که  افراد مبرّا و پاکی  تعذیب  آن  جملۀ مقدّمات

 «.خدا نخواهد بود  یابد، موردنظر رسول  اهد قوامدهد بخو می  ها را شکنجه و آن

 شکنجه برای تنبیه و مجازات ت: 

های شکنجه، تنبیه و مجازات است. روایات زیادی مبنی بر  یکی دیگر از انگیزه

 حرام بودن کتک زدن مردم و شکنجه آنان، واردشده است. 

که مرتکب قتل  در روایات، فردی که کسی را که وی را نزده است بزند، یا فردی

خدا نامیده شده است. روایت « ترین بنده سرکش»را به قتل برساند،  ، اونشده است

ای از آتش  ای بزند، خداوند نیز او را با تازیانه اگر شخصی دیگری را تازیانه»کند :  می

 «.خواهد زد

شده است و  در احادیث زیادی، شکنجه و عذاب دادن به مردم امری ناپسند شمرده

شده  نقلحضرت محمد)ص( شده است. از پیامبر اسالم  ی آن، عذاب الهی وعید دادهبرا

کسانی که مردم را در »، «دهد کسی که مردم را عذاب دهد، خدا وی را عذاب می»است 

خدا » فرماید  در جای دیگری می «.دادند، در آخرت عذاب خواهند شد دنیا عذاب می

یش را به قتل برساند یا فردی غیر ضارب لعنت کند کسی که فردی غیر از قاتل خو

 «.خویش را مضروب سازد

مبغوض ترین مردم نزد خداوند کسی است که مسلمانی را »پیامبر تأکید داشت که 

هرچند در این روایت اخیر، «.  کند تا شکنجه کند( کند )برهنه می ناحق برهنه می به

ور قباحت مطلق شکنجه است ولی بدون تردید منظ« مسلمان»سخن از قباحت شکنجه 

کند و ثانیاً، چون  هر انسانی را منع می ۀاست، زیرا اوالً سایر روایات، ایذاء و شکنج

مخاطبین گفتار پیامبر، مسلمانان بوده است گاهی پیامبر آنان را باهمین توصیف 
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اند و بایستی هماهنگ  کند تا یادشان بیاورد که مسلمان شده )مسلمان بودن( خطاب می

 حقیقت جهان هستی باشند. امینیم فرو تسل

های دینی، اذیت و آزار دیگران قبیح و ناپسند  چنانچه مالحظه شد در آموزه

ها، بلکه آزار حیوانات نیز کاری غیراخالقی محسوب  تنها آزار انسان است. نه شده شمرده

ندان اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسف شده و دینداران از آن نهی شده

جان  به هنگام ذبح، یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن حیوان و سخت

که جسمش همچنان گرم است  شود، ممنوعیت پوست کندن حیوان درحالی دادن وی می

و شکنجه را  ،اذیتدهد که اسالم آزار و صبر کردن تا خروج کامل روح و... نشان می

 طالب  حضرت علی ابن ابی امیرالمؤمنین شمارد. حتا نسبت به حیوانات زشت می

نبایستی گوسفندی را در برابر گوسفند دیگر و شتری را در برابر شتری دیگر »گوید  می

ها برای کاستن رنج و درد حیوانات است  این سفارش«. نگرد قربانی کرد که وی را می

        تا کمتر اذیت شوند.

                                                      

 «شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عملث :

های رایج شکنجه دادن است.  اجبار دیگران به انجام کاری، یکی دیگر از انگیزه

گذشت دید بر  در سفرش به شام، از مکانی میحضرت عمر فاروق )رض(خلیفه دوم 

اند تا شکنجه شوند، پرسید  سر برخی از افراد روغن ریخته و زیر آفتاب داغ نگاه داشته

اند شکنجه  ها کیستند؟ پاسخ شنید که اینان جزیه )مالیات( خویش را نپرداخته این

ه آنان را آزاد نمایند و دستور داد کدوم اسالم شوند تا مالیاتشان را بپردازند. خلیفه  می

مردم را شکنجه نکنید همانا کسانی که مردم را در دنیا »گفت از پیامبر اسالم شنیدم: 

 «.دادند، خداوند در روز قیامت آنان را عذاب خواهند کرد عذاب می

عمر بن عبدالعزیز به وی نوشت که برخی مردم اسالم یکی از کارگزاران خلیفه 

دهد  ها باشد، خلیفه پاسخ می زند مگر اینکه فشار و عذابی بر آنپردا خراج )مالیات( نمی
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خواهی، گویا من سپری  من از تو در شگفتم که از من اجازه شکنجه مردم را می»که 

از عذاب خدا نجات  ترابرای تو در برابر عذاب خداخواهم بود و رضایت من 

ای مردم! من »ه خواند که برای مردم خطباسالم گوید که خلیفه  ابو فراس می«. دهد! می

برای شما کارگزارانی نفرستادم که شمارا کتک زده و اموالتان را بگیرند! بلکه من آنان را 

 «.تان را به شما بیاموزد فرستادم تا دین

یکی از موارد وسوسه کننده برای شکنجه، موردی است که شاهد از ادای شهادت 

در دادگاه به اثبات برسد. در این مورد، شود که امر حقی  کند و مانع می خودداری می

 برخی، گرایش دارند که بتوانند با شکنجه، چنین فردی را مامور به ادای شهادت کنند.

 شکنجه تبعیض گرایانه: ج:

گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی از نژاد یا مذهب و یا طایفه خاصی 

پندارد  را از نژاد یا طایفه برتری میگر خود  گیرد، در این مورد، شکنجه هستند انجام می

داند. اسالم از همان ابتدا، با  پندارد سزاوار اذیت و آزار می تر می لذا آنانی را که پایین

کرد تا  هرگونه تبعیضی مخالفت کرد. داعیه جهانی بودن اسالم کمک شایانی می

ری از روحیه های تبعیض گرایانه اجتناب کنند. قرآن برای جلوگی مسلمانان از شیوه

ها تصریح کرده است.  های گوناگونی، به برابری انسان تبعیض، درآیات متعدد و با شیوه

خداوند « »در برخی آیات یادآوری کرده است که الَّذِی خَلَقَکم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَۀٍ و..

فْسٍ وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَکم مِّن نَّ» :ت شده اس گاهی اشاره «شمارا از نفس واحدی آفرید

یا أَیهَا »، و گاه توضیح داده است که «خدا شمارا از منشاء واحدی آفرید»که  ،  «وَاحِدَۀٍ...

اى مردم! ما شمارا « »النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

وسیله یکدیگر  از مرد و زنى آفریدیم و شمارا ملت ملت و قبیله قبیله قراردادیم تا بدین

وَمِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »کند که  تصریح میشریف قرآن  «خود را بشناسید

های قدرت  )واز نشانه« لْعَالِمِینَوَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکمْ وَأَلْوَانِکمْ آن فِی ذَلِک لَآیاتٍ لِّ

های شما و در  ها و رنگ ها و زمین است و مختلف بودن زبان خداوند)ج( خلقت آسمان
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زبان و  های تفاوتها است.(   ها هرآینه عالئم قدرت خداوند برای تمامی عالم این نشانه

ی ایجاد ها و آیات خداوند است نه اینکه موجب و سببی برا ها، نشانه رنگ انسان

 باشند.« تبعیض»

اصرار داشت تا به پیروان خویش بفهماند و بقبوالند که  حضرت محمد )ص( 

عرب بر عجم، و عجم بر عرب، سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، هیچ برتری ندارند مگر »

پیامبر مردم را «. شده است به پرهیزگاری، انسان از آدم زاییده شد و آدم از خاک آفریده

ها را باهم دوستانه و عطوفت  دانست. او، رابطه انسان برابر می« های شانه انهدند»بسان 

ها، بسان جسمی واحد هستند، از درد یک  انسان»داد که  طلبید و توضیح می آمیز می

شوند و در درد و رنج وی همدلی و  خوابی مبتال می عضو، اعضای دیگر به تب و بی

 .«مشارکت می کردند

 گیری امشکنجه جهت انتقح :

مجازاتی مثل قصاص و دیات،  ٔ  اسالم با قانونمند کردن رسوم اعراب درزمینه

گیری افراد از یکدیگر را از امری شخصی به امری قانونی تبدیل کند،  تالش کرد تا انتقام

های مادی  جای قصاص، هدف را از انتقام، به کاهش رنج و با قانونمند کردن دیه به

لهی، در گرایش دهد. البته در همین زمینه نیز با تشویق به بخشش، و با وعده به پاداش ا

 هایی مثبت برداشت. گیری گام سازی روحیه انتقام پاک

گیری رایج و مرسوم در دوران  های انتقام از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوه

های غیرانسانی را در حدّ  ، تالش کرد تا راه شکنجه«مثله کردن»ظهور اسالم، مثل 

ستانه وداع، به خاندانش پس از ضربت خوردن و در آ )رض(مقدور ببندد. حضرت علی

ای در  گیری بپردازند، ضربه جای مجازات قانونی به خشونت و انتقام توصیه کرد مبادا به

بپرهیزید از مُثله کردن »گفت:  ای. سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که می برابر ضربه

 «.ها و قطع عضو دیگران، حتا از مثله کردن سگ
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 مبحث سوم 

 المللی  قواعدو مقررات بینشکنجه از دیدگاه 

شده  آنچه امروزه اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرده و موردتوجه آنان واقع

است ،نحوه تعریف کردن و ارائه معیارهای جهت فهم و استنباط اصطالح )شکنجه ( و 

چگونگی انطباق قاعده با مصادیق عینی آن است . البته برخی از مراجع نظارتی مثل 

عتقدند که ضرورتی به تعریف دقیق اصطالح ،کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد م

رحمانه ، غیرانسانی و ترذیلی( نیست  شکنجه و دیگر اصطالحات مشابه )رفتار بی

ها را در اجرا با توجه  توان آن چراکه این اصطالحات مفاهیمی کلی و نسبی است که می

یکرد به هدف ،شدت و ماهیت رفتار ،کشف و استنباط نمود . رویکرد فوق امروزه رو

المللی  المللی و مراجع قضائی و نظارتی بین شود و غالب اسناد بین غالب محسوب نمی

 اند.  مبادرت به تعریف هر یک اصطالحات فوق نموده

گفتار اول: کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای و مجازات ظالمانه 

 ،غیرانسانی یا تحقیرآمیز

در کنوانسیون منع شکنجه سازمان  ها در خصوص شکنجه ترین تعریف یکی از دقیق

آمده است .مادۀ اول این کنوانسیون شکنجه  1711ملل متحد مصوب دهم دسامبر سال 

 را چنین تعریف نموده است :

گرددکه از طریق آن عذاب یا درد شدید   ر عملی اطالق می)واژه شکنجه به ه

وم، مجرم یا جسمی ویا روحی به مقصد اخذ اطالعات ویا اعتراف متوجه شخص محک

متهم به ارتکاب جرم و یا شخص ثالث گردد ویا تهدید ویا تخویف نمودن وی یا 

 شخص سوم ویا به هر علت دیگر بر اساس تبعیض از هر نوعی که باشد، وارد گرددو

هنگامیکه چنین شکنجه و عذاب مبنی بر تحریک با موافقت یا رضایت شخص 

یک موقف رسمی قرار دارد، اعمال  دررسمی )مربوط خدمات عامه( و یا شخصیکه 
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شده باشد. این تعریف مشمول شکنجه و عذابی که از تعزیرات قانونی و یا تصادفی 

 نشئت کند، نخواهد بود.(

شود که اوالً شکنجه  با توجه به عبارات کار گرفته در این تعریف معلوم می

شود ، رفتار متضمن تواند رفتار متضمن درد ورنج جسمانی را شامل  گونه که می همان

منظور کسب اطالع و اقرار  تنها به گردد،ثانیاً شکنجه نه فشارهای روحی را هم شامل می

یابد .ثالثاً اعمال  از قربانی، بلکه برای کسب اطالع و اقرار از ثالث نیز ارتکاب می

المللی مربوط به مواردی است که مرتکب شکنجه خود مأمور  ضمانت اجراهای بین

ت باشد و یا به دستور یا ترغیب و رضایت وی این رفتار ارتکاب یابد رسمی دول

درنتیجه اگر مرتکب مأمور دولتی نبوده و با ترغیب یا دستور وی چنین عملی واقع 

اعمال  المللی مذکور در کنوانسیون فوق قابل نشده باشد ، ضمانت اجراهای خاص بین

 نیست.

 1998زائی سال المللی ج گفتار دوم: اساسنامه دیوان بین

( 9المللی جزائی شکنجه را در دو ماده آورده است . در مادۀ ) در اساسنامه دیوان بین

بند الف  2پاراگراف  1در زمره جرایم علیه بشریت قرار داده و مادۀ  2بند  1پاراگراف 

 حساب آورده است . در زمره جنایات جنگی به 1و بند ج شماره  2شماره 

 ه بشریت مادۀهفتم: جنایت علی

هریک از اعمال  ی( در راستای اهداف این اساسنامه ،جنایت علیه بشریت به معنا1)

یافته علیه هر  عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان که به ذیل است درصورتی

 جمیعت غیرنظامی )با علم به آن حمله( ارتکاب یابد.

 های جنگی مادۀ هشتم:جنایت

 ر این اساسنامه موارد ذیل است :های جنگی د منظور از جنایت
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ژنو ، یعنی ارتکاب هریک از  1717های سال  های فاحش کنوانسیون الف: نقض

های تحت حمایت مقررات کنوانسیون  اعمال مشروحه ذیل برضد اشخاص یا دارایی

 ربط ژنو. ذی

 کشتار عمدی ؛ -1

 .شناسی های زیست نی ازجمله آزمایششکنجه یا رفتار غیرانسا -2

 

ویژه قتل از هر نوع ، قطع عضو، رفتار  خشونت برضد جسم و جان به -1

 رحمانه و شکنجه. بی

طور مطلق  المللی به شود ، شکنجه در اساسنامۀ دیوان بین گونه که مالحظه می همان

شده است ، بر اساس تعریف اساسنامه دیوان  و خالی از هرگونه قیدی تعریف

خصوص مادۀ هفتم شکنجه به معنای تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا  به

انگیزۀ »در این تعریف ؛ قید روحی بر شخص در حال توقیف یا تحت کنترول است . 

نیز « مامور رسمی و دولتی بودن» و امثال آن مطرح نشده است ، چنانکه قید « اخذ اقرار

در این تعریف نیامده و نتیجه ارتکاب جرم شکنجه ،اعم از سوی شخص مامور دولتی 

صورت گیرد یا هر شخص حقیقی دیگر ، مشمول تعریف مذکور در اساسنامه دیوان 

ود . علت این امر آن است که در اساسنامه دیوان ، جرایم علیه بشریت که خواهد ب

گردد که در چارچوب یک  شکنجه یکی از مصادیق آن است به جرایمی اطالق می

یافته بر ضد هر جمیعت غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست  حملۀ گسترده و سازمان

ور دولت بودن مرتکب ،ضرورتی جهت مام یک دولت یا یک سازمان گرفته باشد . بدین

تواند از اعضای یک سازمان غیردولتی نیز باشد که در جهت  نداشته و مرتکب ، می

 شود. های سازمان ،خود مرتکب چنین رفتاری می اهداف و سیاست
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المللی  در سند عناصر اختصاصی جرایم مندرج در اساسنامۀ دیوان جزای بین

مادۀ هفتم جرایم علیه بشریت از طریق  1اگراف در تبین بند )و( پار 2772مصوب سال 

 کند: شکنجه ؛ عناصر جرم شکنجه را چنین بیان می

مرتکب درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخص یا اشخاصی تحمیل  -1

 نموده باشد.

 این شخص یا اشخاص باید در توقیف یا تحت کنترول مرتکب بوده باشد. -2

)وبطور طبیعی یا اتفاقی ( از مجازات قانونی ناشی این درد یا رنج نباید صرفاً  -3

 شده باشد.

عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمیعت  عمل به -1

 غیرنظامی ارتکاب یافته باشد .

دانسته یا قصد آن را داشته است که عمل وی بخشی از یک حملۀ  مرتکب می -3

 غیرنظامی باشد.ت عیگسترده یا سیستماتیک علیه یک جم

 گفتار سوم :ارکان شکنجه

 الف: رکن مادی

 و جرم شکنجه هم از این امر مستثنیتحقق هرجرمی ، نیاز به رکن مادی دارد 

طورکلی ، جرم شکنجه با فعل و ترک فعل قابل  نیست و نیازمند رکن مادی است به

ها  شود آن ارتکاب است . تحقق رکن مادی جرم شکنجه مستلزم شرایطی است که می

 گونه برشمرد : را از قواعد و مقررات مربوط با این جرم، این

ون منع شکنجه بیان گر سربزند چنانچه مادۀ اول کنوانسی اوالً رفتاری از شکنجه

هر عمل عمدی که به اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی » دارد: می

شود ، شکنجه  منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او ویا شخص سوم اعمال می به

 «نام دارد.
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عملی که عرفأ و در عالم ماده قادر باشد ، درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد 

ها گاهی ممکن است اذیت و آزار  ، مانند زدن ، سوزانیدن ، خورانیدن و امثال آنکند 

وجرح نمودار شود.در مورد صدمات روحی اگر ثابت شود نتیجه  صورت ضرب شدید به

رود  گر صادر گردیده است ، شکنجه روحی بشمار می رفتاری است که از شکنجه

صدماتی که به دیگری واردشده  هرچند منشأ آن صدمات بدنی نباشد و یا درنتیجه

 ،فراهم آمده باشد .مانند تهدید به شکنجه و مرگ .

ثانیاً برای تحقق شکنجه فرقی میان فعل و ترک فعل نیست .مهم رفتاری است که از 

شود یا در قالب فعل مثبت است و یا در قالب ترک فعل .  گر صادر می فرد شکنجه

ب وظیفه مکلف به انجام دادن قعل باشد و که تارک فعل ، قانونأ وبر حس درصورتی

قصد شکنجه دیگری ، از ادای این تکلیف خودداری کند ، این ترک فعل عنصر مادی  به

داشتن ، خودداری از دادن دارو و ارائه  دهد مانند تشنه نگه جرم شکنجه را تشکیل می

 ها . درمان ویا خودداری از تحویل لباس و مانند آن

گر و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد  شکنجه ثالثاً میان رفتار

گر باشد در موارد آزار ،  .بدین معنی که نتیجه مجرمانه ، منتسب به رفتار شکنجه

خصوصاً صدمات روحی باید ثابت شود که این حاالت ، نتیجۀ رفتاری است که 

ناشی از دستگیری و گر آن را مرتکب شده است . بنا براین رعب و هراس  شکنجه

توان تأثیر روحی تلقی کرد، هرچند منجر به اقرار یا دادن اطالعات  زندان را نمی

گردد.مانند از بودن در زندان خسته شده است و تحمل بودن در آن را ندارد،  برای رها 

 دهد. شدن از زندان اقرار به جرمی یا اطالعاتی را می

 ب: رکن معنوی 

نظر دارند  المللی در مورد آن اتفاق م اسناد و رویه قضائی بینازجمله مواردی که تما

تواند از یک رفتار غیرعمدی  یک رفتار عمدی است و نمی«شکنجه»، این است که 

و اعالمیه حمایت  1711ناشی شود .مادۀ اول کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد 
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فتار غیرانسانی سازمان متحد از کلیه افراد در مقابل شکنجه ، آزار ، مجازات و یا ر

، مادۀ دوم کنوانسیون بین کشورهای آمریکائی جلوگیری و مجازات شکنجه  1793

المللی جزائی و رویه کمسیون و دیوان اروپائی  ( ، مادۀ هفتم اساسنامه دیوان بین1713)

 اند. حقوق بشر ، شکنجه را رفتار عمدی دانسته

هر عمل عمدی که »امر تصریح نموده است  مادۀ اول کنوانسیون منع شکنجه به این

و مراد از عمد در اینجا عالوه برعمد در انجام دادن فعل « به اثر آن درد یا رنج شدید....

شود . درنتیجه  ، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود را، نیز شامل می

گر افزون  جهقصد آزردن مجنی علیه کافی نیست،  بلکه شکن صرف انجام دادن فعلی به

گر  بر آن باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند . فعل نامشروع و غیرقانونی شکنجه

قصد کسب اطالع ، اخذ اقرار ، تنبیه کردن ، ایجاد رعب ، اجبار و یا به  ممکن است به

هر دلیل که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد ، بروز کند . باوجوداین مطالب 

تواند موجب  احتیاطی یا مسامحه نیز می تقد اند در برخی از موارد ، بیحقوقدانان مع

ای ساده ، بلکه  تحقق شکنجه شود و آن مواردی است که آن مسامحه نه یک مسامحه

ای انتظار  یک مسامحه فاحش بوده که عرفأ از یک شخص معقول چنان مسامحه

عمد یا قصد را فرض نمود توان  رود حقوقدانان باور دارند از مسامحه فاحش می نمی

 چراکه عمد یا قصد از ماهیت رفتار نیز قابل احراز است .

( مقدمه کلی سند عناصر اختصاصی جرایم مندرج در اساسنامه دیوان 3دربند )

 شده است : به این مطلب اشاره 2772المللی مصوب  جزای بین

 طه استنباط شود.واحوال مربو تواند از حقایق ، اوضاع وجود قصد یا آگاهی می -3

 ج: رکن قانونی

کارگیری  المللی دربارۀ منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعیتی به حقوق بین

الملل  که منع شکنجه در عصر حاضر در حقوق بین طوری داند به شکنجه را مردود می

ای است جهانی و  یک قاعده عمومی در آمده است . قاعده منع شکنجه ، قاعده  عنوان به
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الملل  موجب دو منبع حقوق بین ر زمان و در هر شرایط اطالق دارد منع شکنجه بهدر ه

شده و از اقتدار حقوقی برخوردارگردیده است یکی معاهدات  قاعده معتبر شناخته

المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول  المللی و دیگری عرف بین بین

المللی و هم در  های بین شکنجه هم در کنوانسیون طورکلی، قاعدۀ منع شده است .به واقع

 شده است . منابع حقوق  داخلی اکثر کشورها پذیرفته

 المللی  های بین گفتار چهارم:منع شکنجه در کنوانسیون 

« کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»

سازمانی ملل متحد، قدرت اجرائی کنوانسیون مجمع عمومی  1711مصوب سال 

( ماده است . هدف کنوانسیون حمایت از همه 33دارای ) 1719جون  26مصوب

اشخاص تحت شکنجه و قربانیان دیگر رفتارها یا مجازات وحشیانه غیرانسانی و 

منظور تأمین آزادی ،  سو و پاسداری از کرامت ذاتی احاد بشر به تحقیرآمیز از یک

 وصلح در جهان است .عدالت 

» مادۀ اول کنوانسیون ، شکنجه را از آثار و اشکال تبعیض برشمرده ، ناقض اصل 

 داند . افراد بشر می« برابری 

ژنو در خصوص زندانیان جنگی ،  1717( مادۀ دوم با الهام از کنوانسیون 2دربند )

 بخشد. یشمول کنوانسیون را در حالت جنگ و هرگونه شرایط سیاسی نیز تسری م

( 2( مادۀ چهارم ناظر بر ضمانت اجرای کیفری اعمال شکنجه است و بند )1بند )

 مادۀ مذکور بر تناسب جرم و مجازات داللت دارد .

 کند : مادۀ چهارم چنین بیان می

هر دولت عضو ، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت  -1

کسی که مبادرت به انجام این عمل با او قوانین جنائی ، جرم محسوب گردد و برای 

 نماید ، جرم شناخته شود. مشارکت و همکاری می
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ها ، جزای  هر دولت عضو برای این جرایم و با نظر گرفتن نوع و اهمیت آن -2

 مناسب تعیین خواهد کرد.

شکنجه را  1771المللی جزائی مصوب سال  مادۀ هفتم اساسنامه دیوان بین

یه بشریت دانسته و در ماده هشتم در مورد صالحیت دیوان ، زیرمجموعۀ جنایت عل

 شکنجه را ازجمله جرایم تحت صالحیت رسیدگی دیوان برشمرده است .

اعالمیه حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه ، آزار، مجازات و یا رفتار غیرانسانی 

( مادۀ 1)سازمان ملل متحد ، پس از تعریف شکنجه دربند  1793( دسامبر 7مصوب )

افزاید : شکنجه کردن شکل ظالمانه رفتار غیرانسانی و  ( همین ماده می2اول دربند )

موارد  1713دسامبر  27( شورای نظارت 17دهد . قانون شماره ) تنبیه را تشکیل می

زندانی کردن ، شکنجه و هتک ناموس به عنف را به فهرست جنایت بر ضد انسانیت 

 . منشور نورنبرگ افزوده است 

مادۀ پنجم اساسنامه دادگاه یوگوسالوی سابق و مادۀ سوم اساسنامه دادگاه رواندا 

المللی اختیار خواهد داشت  این دادگاه بین» گوید: زیر عنوان جنایت علیه بشریت می

افرادی را که مسئول جنایات زیر هستند ، تحت پیگرد قرار دهد:قتل عمد....و 

در مورد جنایت بر ضد انسانیت این است که بر  تنها تفاوت در دو اساسنامه«شکنجه

اساس اساسنامه دادگاه یوگسالوی ، جنایت فوق باید در خالل درگیری مسلحانه 

شده است ولی دادگاه  ارتکاب یافته باشد، اما این شرط در اساسنامه دادگاه رواندا حذف

آمیز نموده  عیضبرده را مشروط به داشتن قصد تب رواندا ارتکاب هر یک از جنایات نام

 است .

 دارد: در مادۀ پنجم مقرر می 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 

صورت رفتار یا مجازات غیرانسانی  کس نبایستی در معرض شکنجه و ظلم به )هیچ

 و پست قرار گیرد.(
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گوید:  در مادۀ هفتم می 1766المللی مدنی سیاسی مصوب سال  میثاق حقوق بین

آور قرار  موردشکنجه یا رفتار و مجازات خشن ، غیرانسانی و خفتکس نباید  هیچ»

های طبی یا علمی  کس نباید بدون رضایت خود مورد آزمایش گیرد ، مخصوصأ هیچ

 «واقع شود.

( مادۀ سوم این قرارداد ضمن الزام 1ژنو راجع با اسرای جنگی ، بند ) 1717قرارداد

» افزاید: ها می جنگ و رفتار انسانی با آنها به حفظ حقوق افراد غیر درگیر در  دولت

اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد 

بود : لطمه به حیات و تمامیت بدنی ازجمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن ، رفتار 

راراً از ممنوعیت هم به ک 77و91، 19این قرارداد در مواد« رحمانه ، شکنجه و آزار... بی

برده است . در قرارداد دیگر ژنو ازجمله )قرارداد حمایت  شکنجه در موارد مختلف نام

از افراد کشورهای در حال جنگ( و نیز )قرارداد معامله با اسرای جنگی( و )قرارداد 

بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح( هم مکرر به منع  راجع به

 شده است . ارهشکنجه اش

 گر گفتار پنجم :موقف شکنجه

های رسمی است ، یعنی اذیت و آزاری که  ناظر بر شکنجه1711مقررات کنوانسیون 

اند .بنابراین ، شرط  کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده

د مقام رسمی یا کارمن است اینکه اوالً کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب

دولت باشد، هرچند این عمل را طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع 

ها، ثانیاً جرم شکنجه را به مناسبت شغل دولتی  کند مأمور شود، مانند پزشکان زندان می

دیگر، اگر صدمات بدنی یا روحی نتیجۀ  عبارت یا منصوب رسمی مرتکب شده باشد به

که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارد ، فعل آنان فعل شخص یا اشخاصی باشد 

موجب قوانین موضوعه خواهد  مشمول احکام ایراد ضرب وجرم و سایر تعرضات به

مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی  بود . همچنین اگر کارمند دولت یا هر صاحب
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ویا منافع خصوصی ونه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ، 

گری را تحت شکنجه قرار دهد حتی اگر به مقصد اعتراف و یا کسب اطالعات بوده دی

 خارج است . 1711باشد ، فعل او از شمول مقررات قرارداد 

طور مطلق آمده و  گر به المللی، شخصیت شکنجه اما طبق اساسنامه دیوان جزای بین

طور مطلق  و  جه بهالزم نیست که کارمند دولت باشد بلکه در اساسنامه دیوان ، شکن

خصوص  شده است .بر اساس تعریف اساسنامه دیوان ، به خالی از هرگونه قیدی تعریف

مادۀ هفتم شکنجه به معنای تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر 

 شخص در حال توقیف یا تحت کنترول است .

شکنجه یکی از  علت این امر آنست که در اساسنامه دیوان ، جرایم علیه بشریت که

گردد که در چارچوب یک حمله گسترده و  مصادق آ ن است به جرایمی اطالق می

یافته بر ضد هر جمیعت غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا  سازمان

رو مامور دولتی بودن مرتکب ، ضرورتی نداشته و  یک سازمان گرفته باشد ازاین

مان غیردولتی نیز باشد که در جهت اهداف و تواند از اعضای یک ساز مرتکب می

 شود  های سازمان خود مرتکب چنین رفتاری می سیاست

 گر و اعمال صالحیت جزائی  گفتارششم : مسئولیت جزائی شکنجه

الملل است که عالوه بر مسئولیت  ارتکاب شکنجه ازجمله موارد نقض حقوق بین

شود . طبق نظام حقوق  د هم میطور متقارن موجب مسئولیت جزائی افرا دولت ، به

گذاری مناسب و اعمال صالحیت قضائی  ها باید با قانون الملل حقوق بشر ، دولت بین

 کنوانسیون منع شکنجه .  3و 1اد به اتهامات ارتکاب شکنجه رسیدگی جزائی کنند. )مو

های جنگی  عنوان یکی از موارد جنایت ضد بشریت و جنایت همچنین ، شکنجه به

المللی محسوب و بر همین اساس ، مشمول  ترین جنایات بین ه مهمدر دست

المللی است . بدین ترتیب طبق اسناد و معاهدات مختلف  های بین های دادگاه صالحیت

عنوان نقض آشکار حقوق بشر و چه  ، اسباب تعقیب این عمل ضد انسانی چه به
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المللی فراهم آمده است .  های ملی و بین های مزبور در دادگاه عنوان مصداق جنایت به

گر اعمال هم شده  المللی برشماری از شکنجه های ملی و بین خوشبختانه این صالحیت

کاران در  است . زیرا براثر اقداماتی که سازمان ملل برای تعقیب و محاکمۀ جنایت

های کیفری  یوگوسالوی و رواندا انجام داد، شمار زیادی از متهمان به شکنجه در دادگاه

المللی محاکمه شدند و مسئولیتشان بر اساس شقوق مختلف مسئولیت فردی ف  ینب

مانند ارتکاب امر ؛تشویق و همکاری و مساعدت در ارتکاب و همچنین مسئولیت در 

المللی این  های بین قبال اعمال زیردستان تحت کنترول ، احراز شد. دادگاه

کند . در همین  مدت محکوم میطورمعمول به مجازات حبس بلند پیشگان را به جنایت

اند مثالً  های ملی برگزار کرده خصوص برخی از کشورها محاکماتی را در دادگاه

های نظامی آمریکا به محاکمه نظامیان امریکائی که به علت اعمال شکنجه در  دادگاه

گران ،  ای از اعمال صالحیت قضائی ملی  نسبت به شکنجه زندان ابوقریب عراق ، نمونه

کمۀ که به اخراج شان از ارتش آمریکا و محکومیت به حبس ابد انجامید . همچنان محا

که دادگاه نظامی بریتانیا چند نظامی بریتانیائی را به جرم شکنجه چند غیرنظامی عراقی 

المللی  در اردوگاهی در بصره محاکمه و به حبس محکوم کرد.امروزه هم دادگاه بین

برای رسیدگی به بعضی از جرایمی که در اساسنامه  المللی صالحیت بین  ICCجزائی 

تواند  دیوان در مادۀ پنجم ذکرشده را دارد. شکنجه یکی از جرایمی است که دیوان می

بر مرتکب آن اعمال صالحیت جهانی نماید . شرایط اعمال صالحیت دیوان در مادۀ 

سبت به تواند صالحیت خود را ن دیوان می  »شده است :  سیزدهم دیوان بیان

های مذکور در مادۀ پنجم بر اساس مقررات این اساسنامه اعمال نماید ،  جنایت

 که :  درصورتی

رسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است ، بر  الف:وضعیتی که به نظر می

 اساس مادۀ چهاردهم توسط یک دولت عضو به دادستان ارجاع شود.
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د جنایت در آن ارتکاب است ، بر اساس رسد که یک یا چن ب: وضعیتی به نظر می

 فصل هفتم منشور ملل متحد از طرق شورای امنیت به دادستان ارجاع شود.

ج: دادستان تحقیقاتی را بر اساس مادۀ پانزدهم در مورد چنین جنایتی آغاز 

 کرده باشد .

 المللی  گفتار هفتم :ضمانت اجرای قاعده منع شکنجه در قواعد و مقررات بین

از ضمانت اجرا این است که آیا مجازاتی برای مرتکبان این جرم در سطح  منظور

شده است یا خیر؟ چه قانونی مجازاتی حاکم بر این جرم است  المللی در نظر گرفته بین

توان در پاسخ بیان نمود این است که مقرراتی که قبل از اساسنامه دیوان  ؟ آنچه که می

گونه مقرراتی  ورد نوع و میزان جرم شکنجه هیچالمللی وجود داشت ، در م جزای بین

طورکلی  المللی به تصویب رسیده به نداشت ، ولی معاهداتی که در سطح بین

کنندۀ قاعدۀ منع شکنجه است . بدین معنا که کشورهای امضاکنندۀ معاهده را  تضمین

یزان کند،  لیکن نقضی که دارد در این است که م گران می موظف به برخورد با شکنجه

اند و هر کشور طبق قوانین داخلی خود با این جرم  گر را بیان نکرده مجازات شکنجه

 کند. مادۀ چهارم کنوانسیون منع شکنجه در مورد چنین صراحت دارد: برخورد می

هر دولت عضو مراقب ومطمئین خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین  -1

کند و یا  ه مبادرت به انجام شکنجه میجنائی ، جرم محسوب گردد و برای کسی ک

 نماید، مجرم شناخته شود. کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می

ها جزای  هر دولت عضو برای این جرایم وبا در نظر گرفتن نوع و اهمیت آن -2

 مناسب تعیین خواهد کرد.

المللی جزائی برای بعضی از جرایم ازجمله شکنجه  اما در اساسنامه دیوان بین

( اساسنامه دیوان مجازات را 99عنوان جرم علیه بشریت و جنایت جنگی در مادۀ ) به

بینی نموده است این مجازات شامل حبس به مدت معین و حبس ابد است . دیوان  پیش
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مرتکب را به پرداخت جریمه نقدی هم تواند بر اساس ضوابط،  افزون بر حبس می

اعمال چنین  محکوم نماید مادۀ هفتاد و هفتم اساسنامه دیوان با عنوان مجازات قابل

 صراحت دارد:

تواند یکی از  به تجدیدنظر دیوان در رابطه به تقلیل مجازات ( دیوان می )راجع  -1

رج در مادۀ پنجم مجازات زیر را بر شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جنایات مند

 محکومیت یافته اعمال کند:

 الف: حبس به مدت معین ) که بیش از سه سال نباشد( 

علیه توجیه  که با شدت جنایت و شرایط شخصی محکوم ب: حبس ابد درصورتی

 باشد.

 تواند دستورات زیر را صادر کند: عالوه بر حبس دیوان می -2

 در قواعد دادرسی و ادله .ای بر اساس ضوابط مقرر  الف: پرداخت جریمه

های که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از جنایت  ب: مصادرۀ عواید ، اموال و دارائی

 شده ) بدون لطمه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت( . حاصل

 گفتار هشتم :مراجع رسیدگی به جرم شکنجه  

ند نوع المللی را به چ توان صالحیت رسیدگی در سطح ملی و بین طورکلی می به

 صالحیت تقسیم کرد:

 الف: صالحیت سرزمینی 

های داخلی خود را بر آن  ها صالحیت جزای دادگاه ترین اصلیکه دولت شده شناخته

های  بنامی نهند ، اصل سرزمینی بودن جرایم است . این بدان معنی است که دادگاه

کشور اتفاق داخلی یک کشور معموالً به جرایمی رسیدگی می کردند که در قلمرو آن 

طور کامل در داخل یک کشور اتفاق  افتاده است در این نوع از صالحیت ، به جرم به

 افتاده است و هیچ عنصر خارجی در آن دخالت نداشته است .
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 ب: صالحیت شخصی

در کنار اصل سرزمینی بودن جرایم در حقوق کشورهای مختلف ، اصل دیگری نیز 

های داخلی برای رسیدگی به جرایمی  یت دادگاهشود که با اجرای آن ، صالح یافت می

یابد . آن موارد ازجمله شامل وضعیتی  که در قلمرو کشور دیگر اتفاق افتاده ، توسعه می

است که متهم تبعۀ آن کشور است و یا مجنی علیه تابعت آن کشور را دارد، یا اینکه 

هرحال جرم به گونۀ  هجرم علیه نظام یا امنیت داخلی آن کشور ارتکاب یافته است . ب

( مادۀ پنجم کنوانسیون منع شکنجه به 1کننده ارتباط داشته باشد.بند ) با کشور رسیدگی

 این نوع صالحیت اشاره دارد:

های که  هر دولت عضو ، اقدامات الزم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرم»

 انجام خواهند داد:قرار زیر  راجع به مادۀ چهارم است، را در دستگاه قضائی خود به

شده آن  که جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریائی و هوائی شناخته الف: هنگامی

 گرفته است . کشور ، انجام

 که متهم شهروند آن کشور باشد. ب: هنگامی

 که قربانی )شکنجه( شهروند آن کشور باشد و دولت آن را تائید نماید . ج: هنگامی

 صالحیت جهانی ج :

حیت دیگر نیز وجود داردکه به صالحیت جهانی شهرت یافته است . یک نوع صال

تواند و یا حتی موظف است تا در  موجب اصل صالحیت جهانی ، یک دولت می به

ها وصرف نظر از تابعت مجرم یا  نظر از محل آن ای جرایم مهم ، قطع رابطه به پاره

 قربانی ، به جرم مذبور رسیدگی نماید.

المللی اعمال  های بنیادی جامعه بین  به نام پاسداری از ارزشصالحیت جهانی اصوأل

ازپیش به  های اخیر بیش ضرورت بی کیفر نماندن جنایات، در سال شود و با توجه به می

اهمیت آن توجه شده است . ضرورت اعمال صالحیت جهانی را مجمع عمومی 

دسامبر  16مورخ  67/119سازمان ملل متحد به هنگام تصویب قطعنامه بسیار مهم 
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ها باید با وضع و اجرای  کند . طبق این قطعنامه ، دولت ها یادآوری می به دولت 2773

المللی اعمال کنند .  مقررات متناسب داخلی صالحیت جهانی را نسبت به جنایات بین

 2773الملل نیز در قطعنامه سال  بنا به همین اهمیت و ضرورت ، انستیتوت حقوق بین

ای صالحیت جهانی ، جنایات مشمول این  ذکر مبنای عرفی و عهدنامه ضمن تعریف و

توان  کند . در یک نگاه کلی می شمرد و نحوه اعمال آن را بیان می صالحیت را برمی

صالحیت جهانی را به دو صورت تصور نمود ، صورت اول بدین معنی که سیستم 

ر نقطۀ از جهان اتفاق قضائی داخلی هر کشور صالحیت رسیدگی به هر جرمی که در ه

المللی صالحیت  افتاده را داشته باشد و صورت دوم به این معنی که یک دادگاه بین

المللی است و  المللی را داشته که نمونه بارز آن دیوان جزای بین رسیدگی به جرایم بین

 المللی مطابق باصالحیت اند که دادگاهی بین ها با یکدیگر توافق نموده شماری از دولت

ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبان جرایمی را که در اساسنامه 

 آمده ، به مجازات برساند. 

رسد که گرایش به صالحیت جهانی به معنای صورت  در حال حاضر هم به نظر می

های از اعمال این نوع صالحیت در  خورد . نمونه اول در بین کشورها بیشتر به چشم می

دادگاه عالی اسپانیا  2779جنوری سال  11مختلف ، اتفاق افتاده است . در کشورهای 

صالحیت دادگاه جزائی این کشور برای رسیدگی به اتهامات یک افسر سابق ارتش 

 2773در مکزیک توقیف و در جون  2777آرژنتینی را تائید کرد . این متهم که در سال 

م ربائی ، شکنجه و سر به نیست کردن به اسپانیا مسترد شد به اتهام مشارکت در آد

( در کشور خودش هم تحت 1796-1713های دیکتاتوری نظامیان ) صدها نفر در سال

 پیگرد قرارگرفته است .

 مبحث چهارم :منع شکنجه در قوانین داخلی

( کشور 136بررسی اجمالی در مقررات و قوانین اساسی ویا سایر قوانین عادی )

طور ضمنی یا تلویحی،  قوانینی در منع  ( کشور به112)جهان بیانگر آن است که 

ACKU



 

 

س 
قو

«
13

96
» 

ل 
س

سل
 م

ره
ما

ش
17

8
 

128 

ها علیه شکنجه یکسان نیست زیرا طرز تلقی از شکنجه  شکنجه دارند.البته واکنش دولت

و رفتارهای خشن و موهن متأثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از 

 یک قاعده عمومی است .  جوامع است ، ولی نفی آن

هفتم ، بند سوم مادۀ بیست و هفتم و مادۀ بیست ونهم قانون اساسی بند اول مادۀ 

 افغانستان چنین صراحت دارد:

المللی را که  های بین الدول، میثاق مادۀ هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین

 کند. افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می

حکم محکمۀ  توان مجازات نمود، مگر به شخص را نمی مادۀ بیست وهفتم:هیچ

 باصالحیت و مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ باشد.

 مادۀ بیست ونهم: 

تواند حتی به مقصد کشف حقایق از  تعذیب انسان ممنوع است .هیچ شخص نمی

جزا باشد ، به  هشخص دیگر چه تحت تعقیب ، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم ب

تعذیب او اقدام نماید یا امر بدهد . تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع 

 است .

جمهوری اسالمی افغانستان به تاسی از احکام مندرج قانون اساسی خویش ، قانون 

جمهوری  رئیس11/12/1373( مورخ 216منع شکنجه رابه اساس فرمان تقنینی شماره )

 انستان  با اهداف ذیل نافذ نمود:اسالمی افغ

رعایت و حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در  -1

 مراحل تعقیب عدلی.

جلوگیری از شکنجه مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاص در مراحل  -2

 کشف جرم ، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات.

 شهود ارتکاب آن .حمایت از متضرر شکنجه و  -3

 تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه . -1
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 تأمین جبران خسارۀ متضرر جرم شکنجه. -3

قانون متذکره تمام موارد نقض حقوق بشری مظنونین، متهمین و محکومین و 

مجازات مرتکبین جرم متذکره را در مراحل مختلف تعقیب عدلی به داخل چهارفصل و 

 ینی نموده است .ب صراحت پیش ویک ماده به بیست

مادۀ سی و هشتم قانون اساسی ایران: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارویا کسب 

اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین 

شهادت و اقرار و سوگند، فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون 

 شود. مجازات می

دۀ  دوصدودوازدهم قانون جزای جدید فرانسه جرایمی را تحت عنوان ما -1فقرۀ 

شمارد که شکنجه هم از آن جمله است: انتقال اشخاص ، تنزل  جرایم علیه بشریت می

های بدون محاکمه وسیع و منظم ، ربودن و ناپدید ساختن افراد  آنان در حد برده ، اعدام

های سیاسی ، فلسفی، نژادی یا  انگیزهو شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی که ملهم از 

علیه یک گروه از مردم  یافته بوده و در اجرای یک طرح و نقشه متفق مذهبی سازمان

 گرفته باشد. غیرنظامی انجام

 اصل چهاردهم قانون اساسی پاکستان 

 غیرقابل تعرض بودن حرمت انسانی:  

 عرض خواهد بود،خانه اشخاص غیرقابل ت ( حرمت افراد و طبق قانون حریم 1)

 کس برای ادای شهادت مجبور یا شکنجه نخواهد شد. ( هیچ2)

 گیری: نتیجه

مجازات مثل قصاص و دیات،  ٔ  اسالم با قانونمند کردن رسوم اعراب درزمینه

گیری افراد از یکدیگر را از امری شخصی به امری قانونی تبدیل کند،  تالش کرد تا انتقام

های مادی  جای قصاص، هدف را از انتقام، به کاهش رنج و با قانونمند کردن دیه به
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هی، گرایش دهد. البته در همین زمینه نیز با تشویق به بخشش، و با وعده به پاداش اال

 های مثبت برداشت. گیری گام سازی روحیه انتقام در پاک

گیری رایج و مرسوم در دوران  های انتقام از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوه

های غیرانسانی را در حدّ  ، تالش کرد تا راه شکنجه«مثله کردن»ظهور اسالم، مثل 

وداع، به خاندانش توصیه  مقدور ببندد. حضرت علی پس از ضربت خوردن و در آستانه

ای در برابر  گیری بپردازند، ضربه جای مجازات قانونی به خشونت و انتقام کرد مبادا به

بپرهیزید از مُثله کردن و »گفت:  ای. سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که می ضربه

 .« ها قطع عضو دیگران، حتا از مثله کردن سگ

ترین راه برای کسب اقرار  ممنوع نبوده بلکه معمول تنها های قدیم شکنجه نه در زمان

شد و در کشورهای مختلف چه در شرق و چه در شرق اعمال  از متهمان محسوب می

های شرق و ادیان الهی و سپس در  مرورزمان منع شکنجه ابتدا در تمدن شد، لیکن به می

المللی راه  بینقوانین کشورهای اروپائی مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات 

الهه  1779و 1177های  توان از کنوانسیون یافت ازجمله این معاهدات می

المللی  ، میثاق بین1799و پروتوکول های الحاقی به آن در  ژنو11717های  ،کنوانسیون

های مختلف سازمان ملل  حقوق مدنی و سیاسی ، اعالمیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه

ای نیز کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و کنوانسیون  طقهمتحد نام برد . در سطح من

ترین  اند . لیکن مهم آمریکائی حقوق بشر ممنوعیت شکنجه را مورد تصریح قرار داده

المللی در موردشکنجه ) کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر  سند بین

 است . 1711ال رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده( در س

خصوص برای  امروزه بر اساس قوانین اغلب کشورهای دنیا ، ارتکاب شکنجه به

المللی هم  اخذ اقرار ، اعتراف یا اطالع ،ممنوع است .این قاعده در عرف بین

موردپذیرش قرارگرفته است. اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم به نحوی 

اند .پس بدین  وانین جزایی داخلی خود گنجانیدهعنوان جرم در ق ممنوعیت شکنجه را به
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ترتیب شکنجه یک جرم جهانی است که دستگاه قضائی کشورهای مختلف و همچنین 

هم  ( صالحیت رسیدگی به آن را دارد و برای مرتکب آنiccالمللی جزای) دادگاه بین

  شده است . مجازات در گرفته

              مأخذ:                                                                                                                        

 قرآن شریف-1

، چاپ دوم، 1319اهلل(، حکومت دینی و حقوق انسان، ناشر سرایی، زمستان  حسینعلی )آیت منتظری -2

 .تهران

 1319بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی اسالم سال –حمزه ، قاسم  -3

  1391جعفر لنگرودی، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش چاپ اول  -1

 1397فقیه،والیت فقاهت و عدالت ، انتشاران اسرا چاپ دوم سال  جوادی آملی ، عبداهلل والیت -3

 1399ق بشر،انتشارات اطالعات تهران سال المللی حقو ر.ک. مهر پور نظام بین -6

 آشوری، محمد آیین دادرسی جلد اول  -9

 1311المللی تهران سال   میر محمدصادقی، حسین ، حقوق جزای بین -1

 اردبیلی محمدعلی ، گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن . -7

 مجلۀ دیدگاه حقوقی .میر محمدصادقی ، حسین ؛ جرائم علیه بشریت در منشور لندن ،  -17

المللی ، مجلۀ  شمس ناتری ، محمدابراهیم ، جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین -11

 1311های حقوق سال  اندیشه

  الملل( مجلۀ انترنیتی  حقوق بین )از دیدگاه _نفس ،مهدی ، مفهوم شکنجه  نیک -12

 المللی کیفری . ینرضا ، مجموعۀ مقررات ب محمد نسل ، غالم -11

 1397اردبیلی محمدعلی ، شکنجه ، تحقیقات حقوقی سال  -13

ها علیه بشر )ترجمه علی حسین نجفی  بوریگان ژاک ،جرایم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسان -16

 ابرندآبادی و منوچهر خزایی(

 1313سال   کاوشی در بنیادهای حقوقی منع شکنجه–طاهری جبلی ، محسن ، پی نگاشت  -19

.    المللی جزائی ، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی  ساک کیتی شایزری، کریانگ . حقوق بین -11
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 های حقوقی آنو پیامد )ص(بعثت پیامبر

 
 عبدالقدیر قیومی 

 

 مـکـرم تـر از آدم و نـسل آدم  ســالم علیـک ای نبـی مـکرم

 صورت مؤخر به معنی مقدم هب  سالم علیـک ای ز آبای عـلوی

چراغ هدایت و راه ظلمت دو پدیده و شاهراه سرنوشت ساز برای فرزندان ادم 

است، از هدایت ادمی به نردبان برتر از ملک می رسد اما فرورفتن به تاریکستان و 

ظلمت به نفس اماره و حضیض پستی میکشاندش و به پرتگاه نیستی سوق اش می 

دهد یعنی پوینده گان راه توحید و خدا طلبی جایگاه خود را به مقامات علیین می بینند 

اما خدا ستیزان به بهیمیت میروند و انسان های که آزاد آفریده شده اند در اسارت و 

 .تنگنای هوا و هوس فرو می ننشینند
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آدمی زاده از بدایت هستی و خلقت اش در همین دو مسیر راه پیموده عده ی 

 نجات شان را از بی راهه 

گی و گم گشتگی در پیمودن راه فالح سراغ داشته اند اما عده ی تسلیم نفس اماره 

و پلید، گشته، نتوانستند از طوفان امواج جهل و انسان ستیزی خود را به ساحلی که در 

 از طغیان گری و شقاوت است بکشند و وارسته زندگی نمایند. آن وارئیدن

حقا که بعثت انبیاء و تعالیم آسمانی در همه مقاطع زمانی حد فاصل میان گزینش 

این دو کاروان بوده و اصل کلی همین است که خداوند )ج( می فرماید: تا ما رسولی 

 نفرستیم قومی را به ارتکاب اعمال شان عذاب نمی کنیم.

این است اعالم عدالت الهی که بعثت رسوالن و فرستادن تعالیم خود توسط انها را 

 موهبت عظیم و معیار رفتن به فضایل برشمرده است.

اری رسالت و بعثت پیامبر )ص( بر خالف رسالت های سلف، محدود به نسل و 

ر عظیم قبیله ی نیست بلکه این رسالت همگانی برای همه مردم جهان بوده و تا رستاخی

خواهد ماند و مصداق آن معنی همین آیه مبارک است که خداوند )ج( می فرماید: ای 

محمد بگو، ای مردم بی گمان من فرستاده خدا بسوی همه ی شما هستم و آن حضرت 

نیز فرموده اند هر پیامبری در میان قوم ویژه خود مبعوث می شد و رسالت اش خاص 

مه نژاد ها و قوم ها مبعوث شده ام و حدیث دیگری بر همان قوم بود لیکن من برای ه

 از پیامبر گرامی است که من رحمت اهدایی خدایم.

وقتی  ماموریت پیامبر بزرگوار اسالم را ازجهت حقوقی آن به بررسی می گیریم 

میابیم که از دیدگاه اسالمی تعریف هیچ جرم و تطبیق مجازاتی را بدون حکم شرعی 

( سوره اسرآ می فرماید: پروردگار تو اهل هیچ شهر و 13در آیه )مجاز ندانسته چنانچه 

 دیاری را تا در آن رسولی نفرستد که آیات ما را بر آنها تالوت کند هرگز هالک نسازد.

رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اساسات بزرگ اسالم است که انعکاس 

ر گذار و مکتب های حقوقی جهان از آن در اسناد بین المللی و قوانین ملی کشورها تاثی

( میالدی میان شاه انگلستان 1213آن الهام گرفته اند چنانچه قرار داد ماگناکارتا که در )
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و رعایای وی عقد شد در ماده اول آن آمده است: هیچ کس را نمی توان حبس، تبعید 

 1.و توقیف کرد مگر به موجب قوانین مملکتی و تطبیق حکم محکمه صالحیت دار

( اعالمیه حقوق 9متعاقباً اعالمیه های دیگری نیز در همین خط روان بوده در ماده )

 ( مجلس موسسان فرانسه آمده است.1917( اگست )26بشر و شهروند مصوب )

هیچ کس را نمی توان متهم کرد یا بازداشت نمود یا زندانی ساخت مگر در مواردی 

نون مقرر داشته باشد ..... اما هر فرد ملت که قانون معین کرده است و به طریقی که قا

که به موجب قانون احضار یا توقیف شود باید فوراً اطاعت کند و در صورت مقاومت 

 2د.مجازات خواهد ش

(  و اعالمیه حقوق و تکالیف 1973( جنوری )21اعالمیه حقوق بشر و شهروند )

( اعالمیه اولی آمده 17ه )( فرانسه باری هم این قاعده را مد نظر گرفته در ماد1973)

است هیچ کس را نباید متهم، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون تجویز 

 ( اعالمیه اخیر الذکر مسجل شده که:1کرده است و نیز در ماده )

هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار کرد، متهم بازداشت یا زندانی کرد مگر در 

 کرده و به حسب آئینی که تجویز کرده است. مواردی که قانون  تعین

( مشمول اعالم استقالل امریکا که پس از 1971مصوبه اصالحات در قانون اساسی )

( آن تذکار رفته که هیچ کس را 3آزادی اش از استعمار برتانیه اصدار یافته در ماده )

از طرف نمی توان برای یک جنایت تحت داد رسی قرار داد مگر بعد از صدور کیفر 

 3ر بدون طی مراحل قانونی ممنوع است.هئیت منصفه ....... اجرای کیف

                                                           
 (. 36و  29، چاپ تهران صفحات )138۵حقوق بشر از منظر اندیشمندان تدوین ) ( نگار سال چاپ  1
  (41همان، ص ) 2
 (47و  43همان، صص ) 3
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( 17معتبرترین سند بین المللی دیگر یعنی اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب )

( که در حال حاضر مورد استناد همه حلقات حقوقی و سیاسی جهان می 1711دسمبر )

 ( آن می خوانیم که:11( ماده )2باشد در جزء )

کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب  هیچ

حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد، به همین طریق هیچ 

گرفت درباره احدی مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم با آن تعلق می 

 1اعمال نخواهد شد.

مرام مشروعیت جرایم و جزاها بر اساس قوانین به دور نبوده میثاقهای جهانی نیز از 

( 2( جزء )1766( دسمبر )16از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب )

( آن مشعر است که هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی 11ماده )

 .گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او به طبق قانون ظاهر شود

( اگست 13( اعالمیه اسالمی حقوق بشر که به تاریخ )27در دهه اخیر قرن )

( به تصویب رسید در رابطه به مشروعیت مجازات و توصیف جرمی در قوانین، 1777)

 اجزای )د( و )هـ( این اعالمیه چنین آمده است:

 هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت. -د

ست تا اینکه محکومیت اش از راه محاکمه عادالنه که همه متهم بی گناه ا -هـ

 2تضیمن ها برای او فراهم باشد.

اصل مشروعیت جرایم و جزاها که در اسناد بین المللی از آن تذکر یافت قوانین 

ملی نیز از آن تبعیت نموده است خاصتاً کشورهای اسالمی که قوانین آنها بر شالوده 

شده به هیچ عملی وصف جرمی نمی دهند و مجازاتی بر احکام شریعت اسالم پیریزی 

 آن تجویز نمی کنند مگر آنکه در قوانین توصیف شده باشد.

                                                           
 (۵1تهران ص )، چاپ 138۵حقوق بشر از منظر اندیشمندان تدوین ) ( نگار سال چاپ  1
 (۵7همان، ص ) 2
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در افغانستان مرعی داشتن اصل مشروعیت جرایم و مجازات به اتکای قانون از آغاز 

مرحله قانونگذاری مورد توجه بوده نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان که بتاریخ 

( هـ. ش به تصویب لویه جرگه منعقده شهر جالل آباد رسیده در 1371حوت ) (17)

 ( آن آمده است که:21ماده )

شکنجه و دیگر انواع زجر تماما موقوف است و خارج احکام شرع شریف و 

نظامات دولت که موافق احکام شرعی تنظیم یافته برای هیچ کس مجازات داده نمی 

 شود.

(، قانون اساسی سال 17محمد نادر شاه در ماده )( دوره 1377اصول اساسی )

(، قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان 26( دوره محمد ظاهر شاه در ماده )1313)

(، اصول 37( دوره شهید سردار محمد داود خان در ماده )1333( حوت )3مصوبه )

ارمل ( دوره ببرک ک1337( حمل )23اساسی جمهوری دیموکراتیک افغانستان مصوب )

( 1( و )1366( قوس )7(،قوانین اساسی جمهوری افغانستان مصوب )37در ماده )

( خود، حقوق و آزادی 11( دوره حکومت داکتر نجیب اهلل در ماده )1367جوزای )

های مردم را مشخص نموده برائت ذمه را حالت اصلی وانمود و شمردن جرایم و 

 مجازات را متکی به اصل قانونیت دانسته است.

 ( آن آمده است:29( افغانستان درماده )1312( دلو )6قانون اساسی مصوب )

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ 

 گردیده باشد.

 هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر به طبق احکام قانون.

مگر به حکم محکمه صالحیت دار و مطابق هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود 

 به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

(  شهید محمد داود خان رئیس 1333( سنبله )31قانون جزاء که بفرمان مؤرخ )

( آن جرم شمردن عملی را تابع قانون دانسته و 3( و )2جمهور توشیح گردیده مواد )
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دن اشخاص را وقتی مجاز می داند که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، مجازات نمو

 قانونی در مورد آن نافذ گردیده باشد.

کود جزاء که رئیس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان پس از تائید مجلس 

( فصل و 9آنرا توشیح نموده و در ) 1373/ 12/ 11عالی وزراء طی فرمان تاریخی 

( فصل دوم، برائت 9( ماده )3( و )2(، )1( و فقره های )3شد ماده )( ماده می با716)

ذمه و قانونیت جرم و جزاء در آن وضاحت داده شده برائت ذمه را حالت اصلی وانمود 

و شخص را تا زمانی که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگرفته 

یچ عملی جرم شمرده نمی شود ( مشعر است ه1باشد بی گناه دانسته چنانچه فقره )

 مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

( هیچ جزائی را نمی توان تطبیق نمود مگر این که در این قانون تصریح 2فقره )

 شده باشد.

( هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه ذیصالح 3فقره )

 1نی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.مطابق به احکام قانو

توضیحاتی که در مورد مشروعیت قانونی جرایم و مجازات داده شد و دیدگاه ها در 

سطوح جهانی و قوانین ملی مطرح گردید نشان دهنده وسعت نظر اسالم بوده نمایانگر  

ی باشد و رموزی از یکی از اهداف بعثت پیامبر )ص( و نزول قرآن عظیم الشان م

ماموریت سترک پیامبر واالمرتبت را در آن می یابیم و می بینیم که این موهبتی است 

بس عظیم برای همه امم اسالمی تا بر همه زوایای ظلم و تعدی پایان دهد و مرزی 

است میان عدالت، شقاوت و گمراهی، تا باشد انسان ها در فروغ تعالیم قرآنی وسنت 

اللعالمین به کافه امت مسلمه و اوالد آدم است مسیر فالح و رستگاری نبوی که رحمت 

                                                           
( ها ش ، وزارت عدلیه ج.ا.ا، ریاست نشرات و ارتباط عامه ، سال نشر 1382ا1311مجموعه قوانین اساسي افغانستان ) 1

1392 
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شان را در آن دریابند و پاسخی است برای همه قلدران و ظالمانی که می خواهند اسالم 

 را به بی راهه کشانند و زیر نام اسالم به مسلمانان جفا روا دارند.
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 الملل جزایی کشتارجمعی در حقوق بین  

 بخش دوم 

 مدبر علی  

 :چکیده

. در طـورکلی بحـث شـده بـود     کشـتارجمعی بـه  در بخش اول ایـن مقالـه روی مسـئله    

تـرین   کشـی را کـه از شـنیع    کوشـش شـده اسـت کـه پدیـده نسـل      این بخش از مقالـه  

الملـل جزایـی در پرتـو     حقـوق بـین   ؛ بـا تـو جـه بـه    شـود المللی شمرده مـی  جرائم بین

بــه بحــث و بررســی گرفتــه شــود. ایــن مقاولــه نامــه راه را بــرای   1711مقاولــه نامــه 

 انــد همــوار کــرده تعقیــب کســانی کــه بــه نحــوی در ارتکــاب جــرم همکــاری داشــته
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ــانی        ــتارجمعی، تب ــت در کش ــتارجمعی، معاون ــرم کش ــه ج ــروع ب ــد ش ــت. مانن اس

ــه ــل   ب ــه ارتکــاب قت ــی ب عــام  منظــور ارتکــاب کشــتارجمعی، تحریــک مســتقیم و علن

ــروه ــاً      گ ــت ذات ــد جمعی ــر ض ــالت ب ــه جم ــدایت عامدان ــان ه ــتن و همچن ــا، کش ه

. هــا ندارنــد غیرنظــامی یــا علیــه افــراد غیرنظــامی کــه شــرکت مســتقیمی در  درگیــری

همچنــان در مقالــه بــه مســایل مربــوط بــه پــی گیــری مســئله کشــتارجمعی ار طریــق  

ــین ــین  جامعــه ب ــل متحــد، نهادهــای ب ــین  المللــی و مل ــد دادگــاه ب ــی  المللــی مانن الملل

شـده اسـت و بـا توجـه بـه کنوانسـیون منـع شـکنجه، کنوانسـیون هیـا            نورنبرگ اشاره

شـده   بحـث و بررسـی گرفتـه    بـه  حمایت از حقوق بشـر و امثـال آن پدیـدۀ مـوردنظر    

 است.

 کشی. المللی، نسل زدایی و نسل کشتارجمعی، حقوق بین های کلیدی: واژه  

 مقدمه  

مفهوم اصطالحی کشتارجمعی،  ،در بخش اول این مقاله در رابطه به کلیات موضوع

ها، سیر تاریخی مسئله کشتارجمعی، تکوین مفهوم کشتارجمعی، تعریف مقاوله نامه

مقاله  بخشی از در این های صورت گرفت. بحثدهنده کشتارجمعی،  عناصر تشکیل

در رابطه به  که ایالمللی مسایل مربوط به مراجع و نهاد بین است،سعی شده 

نماید، به بحث و بررسی گرفته  دفاع حمایت می از حقوق مردم بی و کشتارجمعی کار

گریبان است  به دست رفت از این معضل ک همه ملل جهان به آن برون هایشود و راه

 جو گردد.و جست

به نام کشتارجمعی امروز در اکثر کشورهای جهان به وقوع  که جنایتیدر فصل اول   

بسیاری را به کام فرو برده است مورد بررسی گرفته گناه و مظلوم  مردمان بی وپیوسته 

ACKU



 

 

 

141 

ل...
مل

ن ال
 بی

ق
قو

 ح
در

ی 
مع

 ج
ار

شت
ک

 

 سعی شده، در رابطه به شروع به جرم، معاونت، تبانی و در این بخش شده است.

کشتارجمعی، کشتن، هدایات عامدانه حمالت ضد  جرم تحریک علنی در ارتکاب

ها  جمعیت ذاتاً غیرنظامی یا علیه افراد غیرنظامی که شرکت مستقیمی در درگیری

  بازنموده شود. ؛ندارند

، در مبحث اول آن عنوان دارد المللی و کشتارجمعی جامعه بینمقاله که در فصل دوم 

، قرارداد پیشگیری و مجازات جنایت نسل 1711کنوانسیون کشتارجمعی قبل از 

قرارداد کشتارجمعی پس  قرار گرفته است و در مبحث دومتحقیق مورد  (1711زدایی)

گسترش در بعد حقوقی، موارد مختلف کشتارجمعی و واکنش جامعه  ،1711از 

های  دگاهالمللی جهت تدویر دا المللی، تا اقدامات سازمان ملل و نهادهای بین بین

دادگاه نورنبرگ،  مورد بازکاوی قرار داده و مسایل مربوط بهالمللی کیفری را  بین

المللی نسل زدایی و سایر  المللی یوگسالوی، رواندا و دیوان کیفری بین های بیندادگاه

و امثال آن را به صورت جنایت کشتارجمعی جلوگیری از  المللی برای نهادهای بین

  کرده است.بسیار گذرا بررسی 

 ا ول فصل 

 ارتکاب کشتارجمعی 

در ارتکـاب   ، تبانی و تحریك مسـتقیم و علنـی  به جرم، معاونت شروع: مبحث اول

 کشتارجمعی

کسـانی را کـه    المللـی همـه   الملل کیفری عالوه بر مباشران جرائم بـین  حقوق بین اصوالً

، تسـهیل یـا تحریـک کننـد مسـئول      قدانسته ارتکاب این قبیل جـرائم را تلقـین، تشـوی   

نیز بر این اصل وفادار مانده و راه را بـرای تعقیـب کسـانی     1711شناسد. مقاوله نامه  می

اند همـوار کـرده اسـت. البتـه شـکل ایـن        که به نحوی در ارتکاب جرم همکاری داشته

و شده متنوع است و به مشـارکت   بینی مقاوله نامه پیش 3همکاری به شرحی که در ماده 
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شـده محـدود نیسـت. بـه      یهـا در حقـوق جـزای داخلـ     معاونت با تعـاریفی کـه از آن  

نقـل   مقاولـه نامـه را عینـاً    3پردازیم و پیش از آن ماده  باره می یحات بیشتری دراینضتو

 .کنیم می

 . افعال زیر مجازات خواهد شد:3ماده »

  .ـ شروع به جرم کشتارجمعی الف

 ـ معاونت در کشتارجمعی. ب

 .منظور ارتکاب کشتارجمعی ـ تبانی به ج

 .ـ تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب کشتارجمعی د

 ـ شروع به کشتارجمعیالف 

گـذار داخلـی بـرای     در این مقاوله باید در چهارچوب تدابیری که قانون« شروع به جرم»

بـه اعمـالی گفتـه     اصـطالحاً « شـروع بـه جـرم   »این عمل وضع کرده است، تفسیر شود 

واسـطه موانـع    قصد مجرمانه داللت کند به شرطی که این قصـد بـه   شود که بر وجود می

خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد معلق بماند و جـرم منظـور واقـع نشـود. در     

عملیات مقـدماتی کـه فقـط زمینـه      تعبیر رایجی که از شروع به جرم وجود دارد، عموماً

گداز جنگ  حال، حوادث جان سازد قابل مجازات نیست. بااین راهم میارتکاب جرم را ف

خطــر روزافــزون سلســله تــدابیری کــه مقدمــه جهــانی دوم و ســالهای بعــد از جنــگ، 

جنـایتی بـه گسـتردگی     وعپیشـگیری از وقـ   .رساند کند به اثبات کشتارجمعی اقتضا می

های  منظور دستیابی به شیوه مطالعه و تحقیق به کند اقداماتی نظیر می ءکشتارجمعی اقتضا

ابزار و ادوات و موادی که بـرای ایـن مقصـود     جدید کشتارجمعی، ساخت و نگهداری

شدیداً محکوم شود. در طرحی کـه دبیـر کـل     اند و حتی انتقال اطالعات الزم شده فراهم

کشـتارجمعی تلقـی    )مقدمه چیدن(تدابیر، تمهیدکرده بود برخی از این  سازمان ملل تهیه

شت، ولی کمیته ویژه در تدوین متن نهایی مقاولـه نامـه آن را   اشد و جنبه مجرمانه د می

توانـد تبـانی و یـا تحریـک      نپذیرفت. متأسفانه جز در مواردی که عملیات مقدماتی مـی 
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مستقیم و علنی و یا نوعی معاونت تفسیر شـود، در سـایر مـوارد موضـوع بـه سـکوت       

 برگزارشده است.

 معیـ معاونت در کشتارجب 

و شرایط تحقق آن همانند شروع به جرم، به شرحی کـه در مقـررات   « معاونت»تعریف 

وقتـی  « معاونت»جزائی داخلی مفهوم است، درباره کشتارجمعی نیز صادق است. فرض 

کـم شـروع بـه     کند که عمل اصلی کشتارجمعی محقق گردیده یـا دسـت   یدا میپصحت 

ی است که با تحریک یا ترغیب یـا تهدیـد   اجراشده باشد. بنا بر تعریف، معاون جرم کس

فریـب و نیرنـگ   ، وسـیله دسیسـه   یا بـه  یا تطمیع، دیگری را به ارتکاب جرم برانگیزد و

موجب وقوع جرم شود. کسی که با علم و اطالع، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کنـد ویـا   

وقوع جـرم را   یا دانسته و عامداً قصد مرتکب ارائه دهد و طریق ارتکاب آن را با علم به

توان معـاون جـرم    از سوی دیگر، کسی را می .شود تسهیل کند نیز معاون جرم نامیده می

صـرف سـکوت،    ار آورد که فعل مثبتی انجام داده باشد. بنابراین شخص مطلع بـه مبه ش

 شود.  معاون جرم محسوب نمی

 منظور ارتکاب کشتارجمعی ـ تبانی بهج 

قصد ارتکاب عمل مجرمانه بـا یکـدیگر    و یا چند نفر بهیا مواضعه آن است که د« تبانی»

تر از معنای آن در حقوق جزای  در این ماده معنای عمیق« تبانی»توافق کرده باشند. واژه 

در نظام حقوق آنگلوساکسـون مطابقـت   ”conspiracy“با مفهوم  داخلی دارد و تقریباً

نخست در بیان :»بکار رفته استصورت  دارد. در اساسنامه دادگاه نورنبرگ این مفهوم به

  «ارتکـاب آن محکـوم شـدند    مجرم مستقلی علیه صلح که زمامداران آلمان نازی به اتهـا 

، و دوم در توضیح صورتی از صور شرکت در ارتکاب جـرم متضـمن   6ماده « الف»بند 

ترغیب به ارتکاب جرم و تهیه مقدمات اجرای آن  )بند آخر ماده و در اجرای آن طـرح  

شوند کـه در اجـرای طـرح     سازمان دهند یکایک مسئول تمام اعمال شناخته می واحدی
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مجرمانه ضروری بوده اسـت، حتـی اگـر خـود در اجـرای آن شـرکت نداشـته و از آن        

 اطالع باشند. بی

 ـ تحریك مستقیم و علنی به ارتکاب کشتارجمعید 

و این حرکـت منشـأ    برانگیزد راشود که بتواند عامل  ق میالتحریک به فعلی اط ،عموماً

مرتـب  « تحریـک »ای بر  آثار و نتایج مجرمانه وقوع جرم شود. در اینجا الزم نیست حتماً

گـذار بـرای    کننده مورد مواخذه قرار گیرد. باوجوداین، دو شرط را قانون شود تا تحریک

باشد، یعنی موضوع کشتارجمعی « مستقیم»ست: نخست آنکه اتحقق تحریک الزم دیده 

باشـد، یعنـی آشـکارا و بـه هـر      « علنـی »وضوح ابرازشده باشد؛ دوم آنکه  و بهروشنی  به

 .ه شودای عموم را به کشتارجمعی فراخواند وسیله

های گروهی و  رسد، تبلیغ علنی رسانه باره اشاره به آن الزم به نظر می ای که دراین مسئله

های نژادی  گروه جویی نسبت به توزی و تقویت تمایالت برتری برانگیختن احساس کینه

طور مشخص کشتار این یا آن گروه  ها به آنکه در خالل این پیام قومی و دینی است، بی ،

است در این خصوص نیـز هـر نـوع تبلیغـی کـه بـذر حقـد و         درخواست شود. سزاوار

تـوزی را فـروزان سـازد محکـوم شـود تـا تصـور         ها بپاشد و آتش کینـه  حسادت بر دل

باره مقررات جزائـی بعضـی    ه فراهمی برای رشد نیابد. دراینکشتارجمعی در اذهان زمین

کشورها نظیر سوئد، دانمارک، نروژ و لهستان چنین تبلیغات زهرا گینی را بعدها ممنـوع  

اعالم کرد و این امر حاکی از آن است که تمایل به محکومیـت تبلغـی کشـتارجمعی در    

 (.91-91،   1316)واحدی،ها وجود دارد. میان ملت

 کشتن

(، از اصـطالح قتـل   killingجای کشتن) کشی به درمتن فرانسوی اساسنامه در مورد نسل

حـال،   شـده اسـت. بـااین    ( به معنای کشتن غیرقانونی و عامدانه اسـتفاده Meurteعمد)

هـا   کشی هیچ تفـاوتی و جـود نـدارد، زیـرا هـردو آن      نسل واقعاً بین این دومتن درزمینه

صـورت اتفـاقی یـا     نه یک نوع عملی کـه معمـوالً بـه   « کلی یا جزیی»قصد نابود کردن به
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گونـه کـه دیـوان     شوند. همـان درنتیجه غفلت صرف واقع خواهد شد، به هم مربوط می

قصـد سـلب    قتلی است کـه بـه  « کشتن»مقرر داشته است   Akayesu رواندا در پرونده

از کشـی، هریـک    موجب عناصر مـادی جنایـت نسـل    شود. بهحیات از دیگران واقع می

 (.  111،1317مکانی، مصادیق آن، لزوماً شامل قصد قبلی )عمد(است.)جنت

هدایات عامدانه حمالت بر ضد جمعیت ذاتاً غیرنظامی یا علیه افراد غیرنظـامی کـه   

 ها ندارند: شرکت مستقیمی در درگیری

شده کـه   پروتکل الحاقی دوم برگرفته 13ماده  2ازجمله نخست بند  1این بخش از ماده 

جمعیت ذاتاً غیرنظامی و نیز افـراد غیرنظـامی نبایـد هـدف حملـه قـرار       » دارد:می مقرر

این ممنوعیت که ممنوعیت اقدامات تالفی جویانه علیه غیرنظامیان را هم شـامل  « گیرند.

المللی عرفـی قلمـداد    ، از سوی دادگاه یوگسالوی )سابق(، بخشی از حقوق بینشودمی

شده است. عناصر این جنایت، سوای ماهیت درگیری مسلحانه ، که مثالً مشـابه عناصـر   

اساسـنامه   1مـاده   2جنایت جنگی حمله به غیرنظامیان مندرج در شق اول جزء)ب( بند 

 (.   361دیوان است.)ترجمه: یوسفیان و اسماعیلی،

 پیشگیری و مجازات :دوم بحثم

های متعاهد... پیشگیری از وقـوع و مجـازات آن    طرف»دارد:  مقاوله نامه مقرر می 1ماده 

بنابراین ابتکار پیشـگیری کیفـری از وقـوع کشـتارجمعی بـه عهـده       « کنند را تضمین می

یشـگیری از  پ تواننـد بـرای   این کشـورها مـی   شده است. نهایتاً های متعاهد گذاشته کشور

دار سازمان ملل متحد بخواهند که بر طبـق منشـور    وقوع این جنایت از مراجع صالحیت

کننده خود مقاوله نامه را نباید  (. معهذا اثر پیشگیری1اندیشی کند  )ماده  ملل متحد چاره

راده ا مقررات کیفری بـر عـزم و   :»بنتام فیلسوف انگلیسی معتقد بود که ؛کم گرفت دست

سـنجیده در اعمـال و    نـان دانسـته و  آشود  موجب می گذارد و اثیر روانی بجا میانسان ت

بنـابراین بـا پـذیرفتن و     «بینـی کنـد.   افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پـیش 

این مقاوله نامه را وضع مقرراتی که هم جنبه ماهیتی و هم جنبـه صـوری دارد،    بتصوی
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ریزی کنند. حال تاچه انـدازه در تـالش    های استواری برای این تدابیر پی اند پایه کوشیده

 باره نیاز دارد. اند، تفصیل بیشتری دراین خود موفق بوده

 قواعد ماهیتی -الف

کـرده اسـت؛ در عـوض     اجرایی مؤثر خودداری های از تعیین ضمانت 1711وله نامه امق

بر طبق قوانین اساسی خود تدابیر تقنینی الزم را بـرای  » اند: های متعاهد ملتزم شده طرف

 اجرایـی مـؤثر دربـاره    های ضمانت اتخاذ کنند و مخصوصاًه تأمین اجرای این مقاوله نام

را  3در مـاده  اشخاص مقصر و مـتهم بـه کشـتارجمعی و هـر یـک از اعمـال مشـروح        

چکسـلواکی بـا    1761قـانون جـزای    237(. برای مثال، مـاده  3)ماده «  نمایندبینی  پیش

 دارد: مقرر می« کشتارجمعی»عنوان 

 تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی یقصد نابود هرکس به»

ال مـادی  قرار دهـد کـه بـه زو     معرض شرایط حیاتی درالف ـ اعضای چنین گروهی را  

 ی آن منتهی شود، یکلی یا جز

 در چنین گروهی شود،   نب ـ تدابیری اتخاذ کند که مانع تولد کودکا

 ،  زور به گروهی دیگر منتقل کند ها را بهج ـ کودکان یکی از این گروه

د ـ آسیبی شدید به تندرستی یکی از اعضای چنین گروهی وارد آورد یا موجـب مـرگ    

 او شود، 

 شود. سال زندان یا به مجازات اعدام محکوم می 13تا  12به 

 هایی مانند برزیل، دانمارک، مجارستان، هلند، رمانی و چند کشور دیگر نیز تقریبـاً  کشور

اند که اجرای مقاولـه نامـه را در    به همین ترتیب و با عباراتی مشابه مقرراتی وضع کرده

ول خود وفا نکرده و هـر یـک   کند؛ اما کشورهایی که هنوز به ق این کشورها تضمین می

ازپیش آشـکار   را بیش 1711اند، ضعف اساسی مقاوله نامه  طفره رفته ربه دلیلی از این کا

، دعوای کشتارجمعی به یک مرجـع  6اند. وانگهی اگر روزی قرار شود طبق ماده  ساخته
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المللی احاله شود معلوم نیست مرجع مذکور برای تعیین مجـازات بـه کـدام     قضائی بین

 نظام جزائی متوسل خواهد شد.

حق به انتقاد از آن پرداخته، تغییـر یـافتن ماهیـت     دانان به نکته دیگری که یکی از حقوق

شـده   بینـی  پـیش  3ترتیبی که در ماده  هاست. ب یالملل عنوان یک جرم بین کشتارجمعی به

یـک   المللی تلقـی شـود، بـه    است، کشتارجمعی، یعنی عملی که باید اخالل در نظم بین

فتـه اسـت.   رهر کشـور مجـازاتی خـاص بـرای آن در نظـر گ      شده و تبدیل جرم داخلی

کنـد در روابـط بـین     می ءشتوانه این نظم اقتضاپ عنوان بهالمللی  که عدالت بین درصورتی

 کننده، یکنواخت و یکسان به اجرا گذاشته شود. دول تدابیر سرکوب

بامهارت تمـام از کنـار آن عبـور     1711ه برانگیز که مقاوله نام یکی دیگر از مسائل جدال

کرده مسئله ماهیت سیاسی یا عمومی جنایت کشتارجمعی است. آیا کشـتارجمعی جـرم   

آید یا عمومی؟ پاسخ به این پرسش آثاری ازلحاظ حقوقی در بردارد  سیاسی به شمار می

مسـلم   المللی است. قـدر  ترین آن مسئله استرداد عامالن ارتکاب این جنایت بین که مهم

 9جهت، مـاده   اند. بدین اینکه اکثر کشورها اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی را پذیرفته

شـود، بـدون آنکـه در     مقاوله نامه ضمن رد حکمی که از این قیاس منطقـی نتیجـه مـی   

 تکلیف را تعیین کرده است. صحت صغرا و کبرای قضیه اظهارنظر کرده باشد، صریحاً

 قواعد شکلی   -ب

وفصـل   داری که بتواند بـه نـام جامعـه جهـانی بـه حـل       تعیین مرجع صالحیت از دیرباز

الملـل را بـه    ردازد همواره ذهن علمای حقـوق بـین  پالمللی ب م بینایاز جر دعاوی ناشی

شـد تشـکیل    نورنبرگ و توکیو تصور مـی های  خود مشغول داشته است. بعد از دادرسی

ی بـه ایـن دعـاوی را داشـته باشـد از      دائمی که شایستگی رسیدگ المللی یک دادگاه بین

خواهد کاسـت؛ لـیکن بـاوجود     المللی ها و اختالفات ناشی از نقض هنجارهای بین تنش

ویـژه سـازمان ملـل متحـد بکـار رفـت و مقـدمات         المللی به در مجامع بینهایی  کوشش

ای کشـورها،   یشنهاد شد فراهم گردیـد پـاره  پکه های عی بر اساس طرحجمرتشکیل چنین 
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هـا   ص کشورهای قدرتمند که همواره مالحظات سیاسی را در روابط بین دولـت بخصو

دارند، هنوز هم تحقق چنین فکری را در شرایط کنونی همکاری و همبسـتگی   مرعی می

داننـد. دلیـل عمـده     ناسـودمند مـی    المللی ناممکن و تشکیل چنین دادگاهی را عمالً بین

جع قضایی مغایر بـا اصـل حاکمیـت ملـی     این است که تشکیل چنین مر مخالفان ظاهراً

المللـی را   ختیـارات ذاتـی باشـد، اختالفـات بـین     ا یااست و وجود آن باألخص اگر دار

س از چهار دهه که از عمـر  پ ،کند. نهایتاً شدیدتر و خطر رویارویی کشورها را بیشتر می

همچنـان   بر پایه اسـتدالالت فـوق   6گذرد اجرای بعضی مفاد ماده  می 1711مقاوله نامه 

داده است؛ زیـرا مـاده    مانده و مقاوله نامه منع کشتارجمعی کار آیی الزم را ازدست معطل

 کند: بینی می مقاوله نامه پیش 3

هـای   بـه دادگـاه   3اشخاص متهم به کشتارجمعی یا هر یک از اعمـال مـذکور در مـاده    »

ـ ان جوصالح کشوری که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا به دی المللـی   بـین  یزای

انـد جلـب خواهنـد     های متعاهد حق قضاوت آن را به رسـمیت شـناخته   صالح که طرف

 «شد.

شـد چنانچـه رسـیدگی بـه اتهامـات عـامالن کشـتارجمعی در         بینـی مـی   بنابراین، پـیش 

های صالح کشوری که جـرم در قلمـرو آن ارتکـاب یافتـه اسـت بـه دلیـل عـدم          دادگاه

دولت متقاضی  به اعتبار اصل عدم اسـترداد اتبـاع خـود     ها میسر نبوده و دسترسی به آن

ها نیز سرباز  از تعقیب آن ویا بنا به مالحظات دیگر از تسلیم متهمان خودداری ورزید و

دارد ولی الزامی هـم بـرای دول    اخیر را منتفی نمی یزد  )باآنکه مقررات مقاوله نامه شق

داری بـه قضـاوت    ثالـث صـالحیت   آورد(، با توافق طرفین مرجـع  متعاهد به وجود نمی

سـیس چنـین   أرفت بـا ت  دعوت شود و حکم مقتضی را صادر کند. بدین ترتیب امید می

دادگاهی و درنتیجه انسداد راه گریز عامالن این جنایت از مجازات، برای اجـرای مـؤثر   

المللـی   عدالت بـین که ید تا آنچه آطرفی به وجود  بندبند مقاوله نامه، مرجع رسیدگی بی

 شود تحقق پیدا کند. خوانده می
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حیت راه دیگر رسیدن به این مقصود بـه نیـت پـر کـردن خـال موجـود شناسـایی صـال        

با طبیعت جرم کشتارجمعی که ارتکاب آن اخـالل در   های همه دول متعاهد، اوالً دادگاه

 ،همکـاری جهـانی اسـت   ه شـود و مقابلـه بـا آن در گـرو     وب مـی سالمللی مح نظم بین

که جرم در سرزمین آن ارتکـاب یافتـه    حق دولت ای به سازگارتر است؛ ثانیاً هیچ خدشه

دانـد وارد   حیت سـرزمینی، خـود را صـالح بـرای رسـیدگی مـی      است و به اعتبار صـال 

آورد. کافی است دولت متقاضی به علل از تقاضای اسـترداد مـتهم بـه جـرم یـا بـه        نمی

تا این حق برای کشوری که مجـرم در خـاک آن    ،تعبیری از اعمال حق مجازات بازماند

المللـی   تعقیـب و مجـازات بزهکـاران بـین     دستگیرشده است، ثابت شود. درهرصـورت 

آیـد و   تنها برای دول متعاهد یک حق است، بلکه به اعتبار یک تکلیف نیز به شمار می نه

ـ  6توانند از موازین آن عدول کنند. از سیاق عبـارت مـاده   کشورها نمی ه نامـه نیـز   مقاول

ن کشـتارجمعی تعیـین تکلیفـی اسـت کـه      الاز استرداد عـام  شود که مقصود استنباط می

بر عهده کشوری که جرم خاک آن اتفـاق افتـاده قرارگرفتـه اسـت.      موجب مقاوله نامه به

هـای   کند یا متهم به کشـتارجمعی بـه دادگـاه    جهانی اقتضاء می بنابراین، اصل صالحیت

خـاک آن ارتکـاب یافتـه اسـت تحویـل داده شـود و یـا در        صالح کشوری که جرم در 

کشوری که متهم را در اختیار دارد تعقیب شود و به مجـازات برسـد. در ایـن صـورت     

های کشـور متضـرر    مراجع قضایی کشور اخیر فرع بر صالحیت اصلی دادگاهصالحیت 

 شود. از جرم شناخته می

میـزان معتبـر    همه کشورها به یـک الح صهای  توان این صالحیت را برای دادگاه البته می

هـای قضـایی و نهادهـای     الملل کیفری را از سـازمان  شناخت و بدین ترتیب حقوق بین

بـر   عمـالً  1711طـور کـه گذشـت مقاولـه نامـه       اجرایی برخوردار ساخت؛ لیکن همان

هـا دوختـه اسـت.     حاکمیت و قدرت ملی کشـورها تکیـه کـرده و چشـم یـاری بـه آن      

بینی کرد چنانچه کشتارجمعی در چهارچوب یک مرام حکومتی  وان پیشت که می درحالی

تکاب رها ا یافته به دست کارگزاران و مقامات دولتی یا با تبانی آن و یک سیاست سازمان

د چنین است ـ تعقیب و مجازات عامالن این جنایت تا زمانی که بـر    ریابد که بیشتر موا
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عـام در   ویـژه اگـر ایـن قتـل     اهـد سـپرد، بـه   سریر قدرت هستند به فرجام نیکی راه نخو

رسد در غیـاب   ها به وقوع بپیوندد. به همین جهت به نظر می تحت حاکمیت آن سرزمین

ایـن نقـص را    تواند تـا حـدی   حیت جهانی میالمللی، نظام صال مرجع دادرسی بین یک

 مرتفع سازد.

در دعـوای  عنـوان یـک مرجـع رسـیدگی نبایـد       همچنین نقض سازمان ملل متحد را بـه 

هـر یـک از   :» کنـد  بینی می مقاوله نامه پیش 1د. بر این اساس ماده رکشتارجمعی انکار ک

ق بـ دار سازمان ملل متحد بخواهد که بر ط تواند از مراجع صالحیت های متعاهد می طرف

منشور ملل متحد برای پیشگیری و سرکوب کشتارجمعی یـا هـر یـک از اعمـال دیگـر      

 .«مقتضی اتخاذ کند تدابیر 3مذکور در ماده 

کننده باید بر طبق منشـور ملـل متحـد     کننده و سرکوب این نکته که تدابیر پیشگیری ذکر

مقاوله نامه قصـد نـدارد اختیـارات جدیـدی بـرای       1دهد که ماده  نشان می ،اتخاذ شود

آنکـه   دار سازمان ملل تعیین کند. در میان مراجع صالح سازمان ملل، بی مراجع صالحیت

ها به میان آید، بیش از همه باید به نقش مجمع عمومی و بخصوص شـورای   ز آننامی ا

مراجعه به سازمان ملل در غیـاب دیـوان   »امنیت در این زمینه توجه کرد. به گفته پالنزر: 

فایده نخواهد بود؛ زیرا این تصمیم مناقشه را بـه قضـاوت افکـار     المللی بی بین (جنایی)

توانـد یـک دولـت را از ارتکـاب چنـین اعمـالی        یعمومی جهان خواهد گذاشـت و مـ  

 «.منصرف سازد

حیت دیـوان در تعیـین   اما با توجه به صال ؛این ماده خالی از ابهام نیست باآنکه مضمون

 ماهیـت و  بـازنمودن المللـی و   های ناشی از نقض تعهـدات بـین   مسوولیت مدنی دولت

 .توان نتیجه گرفت ت، میحدود ضرر و زیانی که از نقض این تعهدات به هم رسیده اس

المللـی بتوانـد پـیش از آنکـه      درهرصورت، تا همین اندازه که یک مرجـع قضـایی بـین   

المللی یک دولت احـراز شـود بـه محکومیـت دولـت متخلـف و        مسوولیت کیفری بین

جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به نفع دولت دیگری رای دهد، نباید از اهمیت ایـن  

 لمللی غافل ماند.ا تشکیالت در پیشگیری از نقض هنجارهای بین
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ها روبرو نشده اسـت سـزاوار    گاه با اقبال دولت المللی که هیچ در کنار مراجع قضایی بین

کـرد کـه بـه کـار تحقیـق       بینی مـی  طرفی را پیش تشکیل مرجع بی ءبود مقاوله نامه ابتدا

ـ باره ب وسقم ادعای کشتارجمعی و گردآوری اطالعات دراین پیرامون صحت ردازد. ایـن  پ

شـد   بـری آن شـناخته مـی    موجـب مقاولـه نامـه    خورداری از اختیاراتی که بهرا بمرجع ب

موجـب مـأموریتی کـه دبیـر کـل       تواند به درخواست هریک از دول طرف تعهد یا به می

تحقیـق دسـت بزنـد و     در محـل بـه شناسـایی و    کرد فوراً سازمان ملل به آن محول می

امات سازمان ملـل عرضـه بـدارد.    زارش مأموریت خود را برای تصمیمات بعدی به مقگ

 یهای سـازمان ملـل جلـب افکـار عمـوم      های هیئت تجربه نشان داده که انتشار گزارش

ها را  کند، دولت المللی را تهدید می مش بیناردم جهان نسبت به موضعی که صلح و آرم

  ، 1312)بافرانی، تـر سـاخته اسـت.    المللی راغـب  ای موارد به رعایت تعهدات بین در پاره

132-112.) 

 فصل دوم  

 المللی و کشتارجمعی جامعه بین

 1948کشتارجمعی قبل از کنوانسیون مبحث اول: 

بـرای نشـان    1711رافائـل لـومکن در    «جمعیکشـتار »دانیم اصطالح  ه میکهرچند چنان

این پدیده به دوران امروز تعلـق   ها در اروپا ابداع کرد، ولی یقیناً های نازی  دادن سفاکی

 یهای قـومی، نـژادی یـا دینـی عملـ      ود ساختن گروهبهای بسیار قدیم، نا ندارد. از زمان

هـای   اسـت: جنـگ   به شمار آمده و به ترتیب با یکی از این سه عامل مرتبط بـوده  عشای

های مسـخر بـوده اسـت، دیـن کـه       عام مردم سرزمین فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل

های دینـی رقیـب را بـر حـق دانسـته اسـت، و عامـل سـوم تفـوق           اغلب نابودی گروه

اواخـر اسـت کـه     های اروپایی در امریکا التین، آسیا و افریقا تا همین  استعماری قدرت

 فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است.
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 16نظیر کشتار ارمنیان در سالهای  های عام ترین قتل یافته ترین و سازمان هولناک همه بااین

بـه دسـت    1737ـ   13های  ها در سال یان و کولیدعام یهو ها، قتل به دست ترک 1713ـ 

ترین دالیل تـاریخی و خصوصـیات متمـایز ایـن      داده است. مهم ها در این قرن رخ نازی

نم کـه  کـ  اختصار به ذکر این نکته اکتفا مـی  کشتار برای ما روشن است.و من در اینجا به

ها بسیار خونسردانه و  المللی در قبال کشتار نخست یعنی کشتار ارمنی واکنش جامعه بین

دانـیم بسـیار شـدید     عام یهودیان چنانکه می مالن و قتلعاتردیدآمیز و برعکس در مورد 

مالن بـه  عـا بود. سران جنایتکار نازی پس از جنگ محاکمه و مجـازات شـدند، دولـت    

المللـی کـه هـدف آن     پاشید، سپس با تصویب یک معاهده بینمقیاس وسیعی از هم فرو

چنـین کشـتارهایی    بـه  ها برآن شـدند کـه   گونه فجایع بود دولت جلوگیری از تکرار این

در مجمع عمومی سازمان ملل حاصل این تـالش بـه    1711پایان دهند. پذیرش قرارداد 

 (.117،   1319)احمدی، شمار آمد.

 (1948ات جنایت نسل زدایی  ) قرارداد پیشگیری و مجاز  -1

ژینوساید واژه امروزی برای جنایت ضد بشری قدیمی است. معنـی آن نـابودی عمـدی    

های ملی، نژادی، دینی یا قومی است، در ادبیات حقوقی زبان فارسـی واژه مزبـور    گروه

شده است. اما بگفته یکـی   و... ترجمه "کشی نسل"، "کشتارجمعی"، "کشتار گروهی"به 

بهترین ترجمه از واژه فوق کلمـه نسـل زدایـی    " از استادان برجسته حقوق جزای ایران

به معنی نسل و "Genos "مرکب از دو واژه"Genocide "زیرا اصطالح التین "است

" Caedere" کن کردن است. به معنی زدودن و ریشه 

شـده اسـت و    ازینرو درین رساله نیز واژه نسل زدایی برای ترجمه ژینوساید بکار گرفته

های دیگر اصطالح فـوق   متن در استفاده از مأخذ دیگر، ترجمه منظور حفظ یکنواختی به

 اند. اند  متن حاضر به نسل زدایی برگردانده شده که در آن متون بکار رفته

که دولت  ها شاهد اندوهگین چنان اعمالی بوده است، اما قرن بیستم هنگامی تاریخ مدت

یافته نابود کـرد،   طور سازمان می بهآلمان نازی ملیون ها انسان را به دلیل منشأ دینی یا قو
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شده آن را مشـاهده   ترین مقیاس شناخته ترین و غیرانسانی انجام این جنایات را در وسیع

نامـه را بـه    دو قطع 1716نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در نخستین اجالس خود در 

نامـه   عنامه نخست اصول منشور دادگاه نورنبرگ و در قط تصویب رساند. مجمع در قطع

المللـی   نامه اصلی درباره نسل زدایی تائید کرد که نسل زدایی مطابق قوانین بین دوم قطع

جنایت است و عامالن هرکس که باشند و به هـر دلیلـی کـه مرتکـب آن شـده باشـند،       

المللـی بـرای جلـوگیری از کشـتار      اند. مجمع  خواهان همکـاری بـین   مستحق مجازات

های عضـو خواسـت قـوانین ملـی الزم را      د و از کشورگروهی و مجازات عامالن آن ش

منظور ایجـاد   برای این منظور تدوین و تصویب کنند. مجمع خواهان بررسی و مطالعه به

 "گونـه جنایـت شـد. ایـن منشـأ و مبنـا        المللی برای برخورد با این نهاد حقوقی بین یک

اتفـاق آرا   بـه  1711ر بود که روز نهم دیسمب "کنوانسیون پیشگیری و جنایت نسل زدایی

 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

 قرارداد چگونه تهیه شد -اول

از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست مطالعاتی را برای  1716مجمع عمومی در سال 

نویس کنوانسیونی درباره جنایت نسل زدایـی انجـام دهـد. دبیـر کـل درسـال        تهیه پیش

نویس نخست کنوانسـیون را تهیـه و    و اجتماعی پیشبه تقاضای شورای اقتصادی  1719

های عضو توزیع کرد. در آن مرحله گروهی از کارشناسـان   آنرا برای اظهارنظر بین کشور

واژه نسـل   1711فقیـد کـه در سـال     "دکتور رافائـل لمکـین  "المللی ازجمله  حقوق بین

اقتصـادی و اجتمـاعی در   کردنـد. شـورای   زدایی را ابداع کرده بود، دبیر کل را یاری می

نـویس   عضـو را انتخـاب کـرد تـا پـیش      9ای ویـژه متشـکل از    یـک کمیتـه   1711سال 

تجدیدنظر شده را به آن تسلیم کند. کمیته این کار را انجـام داد و شـورا پـس از بحـث     

نویس فوق را به مجمع عمومی تحویـل دهـد.    اوت تصمیم گرفت پیش 26کلی در روز 

نویس به بحث پرداخت  س مجمع در پاریس درباره این پیشکمیته حقوقی در یک اجال

منشـور نـورنبرگ،    6آنرا تصویب کرد. برخالف مفاد ماده  1711دسامبر  7و مجمع روز 
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اولین رهایی جنایت علیه بشریت از قید ارتباط با جنگی مسلحانه، در قالـب کنوانسـیون   

 رخ داد. 1711پیشگیری و مجازات نسل زدایی در سال 

 مقررات قرارداد -دوم

نسل زدایی، چه در زمان صلح یا زمـان  » دارد که: وضوح مقرر می ماده یک کنوانسیون به

معاهده مزبور با چنان اکثریت «. گردد المللی محسوب می جنگ ارتکاب یابد، جرمی بین

عنـوان یکـی از قواعـد حقـوق      قاطعی از سوی کشورها تصویب گردید کـه امـروزه بـه   

ها چه عضـو کنوانسـیون باشـند یـا نباشـند       شده و بر همه دولت ردهالملل عرفی شم بین

خواهد که اعمال نسل زدایی را مورد تعقیب قـرار دهنـد.    آور است و از کشورها می الزام

المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون نسل زدایـی   طور که دیوان بین همان

سازد که قصد سازمان ملل بر ایـن   ر مییابی کنوانسیون آشکا توضیح داده است. که ریشه

...، این کار حق حیـات جامعـه   "المللی جرمی بین"عنوان  بوده است که نسل زدایی را به

گردد و منجر به  دار شدن وجدان بشریت می طورکلی و انکاریکه باعث جریحه انسانی به

ملـل  شود و برخالف قواعـد اخالقـی درخـور اهـداف سـازمان       ضایعه عظیم انسانی می

 است،  محکوم را مجازات نماید.

در کنوانسیون کنونی، نسل زدایی بـه معنـی   » کند: نسل زدایی را چنین تعریف می 2ماده 

هریکی از اقدامات زیر است که قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گـروه ملـی، قـومی،    

 «.شود نژادی یا مذهبی به شرح زیر انجام می

 کشتن اعضای گروه. -الف

 آوردن آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه.وارد  -ب

 تحمیل عمدی شرایطی به گروه نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن. -ج

 منظور پیشگیری از زاد و ولد در داخل گروه. تحمیل مقرراتی به -د

 انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر. -ه
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یـی نسـبت بـه یهودیـان از سـوی      کننده اعمالی مبتنی بر نسـل زدا  تعریف فوق منعکس

 هاست که در دادگاه نورنبرگ نیز از آن یاد شد. نازی

افراد متهم به نسل زدایی یا هریک از اعمال ذکرشـده در مـاده   » آمده است که: 6در ماده 

شـده یـا توسـط     وسیله دادگاه صالح کشوری که عمل فوق در خـاک آن انجـام   باید به 3

هـا   های متعاهد صالحیت قضایی داشته و آن  طرف سبت بهالمللی که ن دادگاه کیفری بین

 «.صالحیت آن را پذیرفته باشند محاکمه شوند

 تفاوت نسل زدایی با جنایات علیه بشریت -سوم

عنـوان جنایـات علیـه بشـریت      دانـان از نسـل زدایـی بـه     هرچند تعداد زیادی از حقوق

ت میـان نسـل زدایـی و جنایـات     المللی حاکی از تفاو اند. ولی رویه قضایی بین یادکرده

های یوگسالوی، رواندا و دیوان کیفـری   رو در اساسنامه دادگاه علیه بشریت است. ازاین

ای مستقل در کنار جنایات علیه بشـریت ذکرشـده    صورت دسته المللی نسل زدایی به بین

 است.

در ایـن جـرم اسـت     "قصد خاص"تمایز نسل زدایی از جنایات علیه بشریت در لحاظ 

قصد نابود کـردن تمـام بـه     به "زیرا در تعریف نسل زدایی آمده است که این جرم باید 

قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی، صرفاً به دلیل تعلق داشـتن افـراد بـه    

اما قید مزبور در تعریف جنایات علیه بشـریت نیامـده    "همان گروه خاص، ارتکاب یابد

 است.

چه بعداً خواهد آمد مشخصه بارز جنایات علیه بشریت این اسـت  و از سوی دیگر، چنان

که این قید در  ارتکاب یابد. درحالی "یافته عنوان بخشی از حمله وسیع یا سازمان به "که 

 جرم نسل زدایی لحاظ نشده است.
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 های قرارداد نسل زدایی کاستی -چهارم

سـازی گـروه ملـی، قـومی،     فقط نابود 2طور که ذکر شد کنوانسیون بر اساس ماده  همان

شد. با توجه بـه تعریـف فـوق، کنوانسـیون مـوارد ذیـل را        نژادی یا مذهبی را شامل می

 شد: شامل نمی

هـای   گرفـت ماننـد تصـفیه    های سیاسـی و اجتمـاعی را در برنمـی    عام گروه قتل -الف"

اش  خونینی که استالین در دوران حاکمیت خویش بر شوروی، نسبت به مخالفان سیاسی

 ها انسان را به ظن مخالفت یا خیانت سر به نیست کرد. نجام داد و میلیونا

به همین اساس بود که دولت بریتانیـا اعتبـار حکـم دادسـتان اسـپانیا را در مـورد اتهـام        

مردود شمرد. به این اسـتدالل  « حاکم سابق شیلی» ارتکاب نسل زدایی نسبت به پینوشه:

گـرا شـامل    کن کـردن عناصـر چـپ    مبنی بر ریشه که تعریف کنوانسیون اقدامات پینوشه

 شود. نمی

کنوانسیون، تخریب مـادی گـروه را چـه از طریـق وسـایل فیزیکـی و یـا وسـایل          -ب

هـای   بیولوژیکی، مدنظر قرار داده است. اما فرهنگ کشی جمعی، یا نابودی سایر ویژگی

افتخارات تـاریخی  هویتی گروه مانند ممنوعیت استفاده از زبان خاص گروه، نابود کردن 

 کند را موردتوجه قرار نداده است. هایی که گروه به آن احساس تعلق می یا سنت

دلیل مسکوت ماندن مطالـب فـوق در کنوانسـیون ایـن بـود کـه اکثـر امضـاء کننـدگان          

های خویش با مشکل  هایی بودند که خود در درون مرز دولت 1711کنوانسیون در سال 

 ها مواجه بودند. اقلیت

ویژگی دیگر کنوانسیون این است که باید سوءنیت یعنی قصد نـابود سـاختن یـک     -ج

عنوان عنصر اساسی جرم نسل زدایی، احراز گـردد. طبعـاً ایـن شـرط گریزگـاه       گروه به

ها همواره ارتکاب نسـل زدایـی را    سازد؛ زیرا دولت ها فراهم می آسانی برای فرار دولت

در مورد نـابودی   1767، چنانکه ترکیه در سال کنند به علت فقدان قصد خاص انکار می
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برای رد اتهـام کشـتار گـروه قـومی گایـاکیس هـا         1791بومیان این کشور و پراکوئه در

 )آشه( یا انکار رضایت تلویحی به کشتار مزبور، جملگی به این دستاویز متوسل شدند.

رم نسل زدایی آیا در کنوانسیون، برای اثبات ج "قصد خاص "بنابراین با توجه به لحاظ 

رسد که کشتن یک فرد با قصـد نـابودی گـروه، نسـل زدایـی و جـرم        منطقی به نظر می

هـا انسـان بـدون قصـد نـابودی یـک گـروه         المللی به شمار رود، اما کشتار میلیـون  بین

 (.63-63،   1313المللی محسوب نگردد.)عالمه،  طورکلی یا جزئی، جرم بین به

 جمعی کشتار دسته جه ومتن کنوانسیون منع شکن -2

به تصـویب مجمـع    1711دسامبر  7جمعی که در  کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته

عمومی سازمان ملل رسید، کنوانسیونی است که یک روز قبل از تصویب اعالمیه جهانی 

مـاده اسـت. ایـن     17حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتـاه و  

عـام را بنـا بـر حقـوق      مجمع عمومی، قتـل  1716دسامبر  11به قطعنامه مقدمه با اشاره 

المللی جنایت بزرگ شناخته است که مغایرت آشکار باروح و اهداف ملـل متحـد و    بین

المللـی اسـت کـه     عام ازجمله کنوانسیون بـین  متمدن دارد.کنوانسیون منع و مجازات قتل

بـدون   1331آذر  27مـوده و در تـاریخ   امضاء ن 1321آذر  19دولت ایران آنرا در تاریخ 

گونه حق شرط و تحفظی به تصـویب مجلـس شـورای ملـی رسـانده اسـت. ایـن         هیچ

رود و هـر   ها از بین نمی المللی با تغییر رژیم کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین

تنهـا   دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده است. این الزام

طور رسمی و قـانونی آنـرا فسـخ     در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین به

کشور به عضویت ایـن کنوانسـیون    113سازمان ملل متحد،  1776سال  نماید. طبق آمار

انـد.   ها به برخی از مقررات کنوانسیون حق شـرط قائـل شـده    اند و تعدادی از آن درآمده

در مـورد   7انـد، مـاده    رها بـرای خـود ملحـوظ داشـته    ازجمله حق شرطی که این کشو

المللـی دادگسـتری و قسـمت     درخواست تفسیر در صورت بروز اختالف از دیوان بـین 
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)زنجانی، المللـی اسـت.   در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع بـه دادگـاه بـین    6دوم ماده 

1317   ،17-11). 

 1948پس از  مبحث دوم: قرارداد کشتارجمعی

 در بعد حقوقیگسترش -الف

هنجـاری و بعـد    شکاف میان بعـد کـامالً   1711در طول سالهای پس از پذیرش قرارداد 

بایـد  "ترشـد. پیشـرفت در جهـت     عملی این قرارداد که بیشتر هم محسوس بود عمیـق 

ها گامی برداشـته   "باید بودن"بسیار سریع بود، ولی در جهت عملی ساختن این  "بودن

بـدون کیفـر مانـد.     تمامـاً  ،ی که کشتارجمعی به ثبوت رسیدنشد،  حتی در موارد متعدد

 برای مالحظه بسط ابعاد هنجاری قرارداد در آغاز باید لحظه درنگ کنیم.

ایم. در ابتدا به  ما شاهد گسترش بسیار مهمی در سه بعد بوده 1711در این زمینه پس از 

های ملی و غیره(  دادگاه های ها، تصمیم های دولت شماری  )اعالمیه های بی یاری رویداد

ای کلی دربـاره کشـتارجمعی نضـج گرفـت کـه کمتـر حاصـل پـذیرش          رفته قاعده رفته

ها به بیش از صد دولت  هذا تاکنون تعداد آن ها  ) که مع از طرف دولت تدریجی قرارداد

هـایی   ها حتی دولت آید. بر طبق این قاعده تمام دولت متعاهد رسیده است( به شمار می

ــرا ــهکــه ق ــال یکــدیگر متعهد رداد را نپذیرفت ــد در قب ــه ممنوعیــت  اان ــع، دامن ــد. درواق ن

رفتــه  اسـت رفتـه   کشـتارجمعی کـه در ایـن سـند هنجـاری بــا ضـمانت اجرایـی تـوأم        

یافتـه اسـت.    المللی گسـترش  و بدون تاثیر خارجی به تمام موضوعات بین« ذاتی»طور به

طرف قـرارداد نیسـت ارتکـاب اعمـال      تواند به استناد اینکه اکنون دیگر هیچ دولتی نمی

کشتارجمعی را در قدرت خود بداند، زیرا به هـر صـورت ملـزم بـه رعایـت هنجـاری       

ها متصور نیسـت و همـه آنـان     عمومی است. بنابراین، دیگر هیچ گریزگاهی برای دولت

باید به ممنوعیت کشتارجمعی احترام بگذارند. عالوه بر آن،  این قاعده عمومی متضمن 

ماتی نسبت به همگان است، یعنی هر دولتی مکلـف بـه تـرک اعمـال کشـتارجمعی      الزا

دهد که خواهان منع کشـتارجمعی   است، ضمن آنکه به هر دولت دیگری این حق را می
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توانـد از دولـت دیگـر بخواهـد کـه بـه        الملل می هر موضوع دیگر حقوق بین ؛لذا شود.

هـای   کم به این اعمال پایان دهد. همـه دولـت   اعمال کشتارجمعی مبادرت نکند یا دست

،  1382)صـادقی،  دارند آمرانه بخواهند که منـع کشـتارجمعی رعایـت شـود.      جهان حق

136-131.) 

 المللی امعه بینموارد مختلف کشتارجمعی و واکنش ج -ب

دیـده   جمعی در جهـان رخـراش متعـددی از کشـتا    ، صحنه دل1711پس از قبول قرارداد 

در جهـان سـوم بـوده     که ها ) و این را نباید یک اتفاق تلقی کرد( تمام آن شده که تقریباً

 است.  

 یالـت کـازایی  ادر کنگو ارتش ملی این کشور صدها نفر از افـراد بالوبـا را در    1767در 

 1792و  1763جنوبی به هنگام بحران عمیق سیاسی داخلی به خاک و خون کشـید. در  

در بوروندی گروه اقلیت توتسی کـه ازلحـاظ سیاسـی مقتـدر بودنـد، گـروه هوتوقـوم        

بین صد تا  1792سران این قوم تصفیه شدند و در  1763عام کردند و در  اکثریت را قتل

،  در پاکسـتان شـرقی ارتـش ایـن کشـور      1791صد هزار هوتو به قتل رسـیدند. در  ه س

پوست آشـه در   هزاران سرخ 91-1797مردمان بنگالدش کنونی را از دم تیغ گذراند. در 

حکومت ایـدی امـین    91-1791پاراگوئه با همکاری رهبران این کشور کشته شدند. در 

از مخالفـان   شـماری  در اوگاندا هزاران نفر از افراد غیرنظامی را که در بین آنان تعداد بی

شدند به قتل رساند. ایـن   های قومی  )الکولی و النگو( دیده می سیاسی و نیز افراد گروه

ای ارتکاب یافت که ازآنچه کشتارجمعی به معنای اخص نام  گونه کشتار بدون تبعیض به

های کشتارجمعی را در این حادثـه   توان ویژگی دارد فراتر رفت ) هرچند به نظر من نمی

های سرخ طرفدار حکومت پـل   در کامبوج خمر 1791و  1793د(. بین سالهای انکار کر

هـا گروهـای قـومی و دینـی ازجملـه       پوت حدود دو میلیون انسـان را کـه در میـان آن   

در  عام کردند. تقریبـاً  شدند قتل های بودایی دیده می ها  )اقلیت مسلمان( و کشیش شمس
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بهـایی مـورد شـتم قـرار گرفتنـد و کشـته        همین سالهای در ایران بعضی از پیروان فرقه

 1797و  1767یید کـرد کـه در طـول دهـه     ألویس ت نویسنده امریکایی 1791شدند. در 

برزیل به صور مختلف، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، به سیاسـت انهـدام قبایـل متعـدد     

خبر از اعمـال کشـتارجمعی در گینـه اسـتوا داده      1791پوست ادامه داده است. در  سرخ

نظامیـان مسـیحی فالنـژ بـا معاونـت ارتـش اسـرائیل در دو         در لبنان شبه 1712شد. در 

در  1711-1716هـا دسـت زدنـد. در     عـام فلسـطینی   بـه قتـل  (صـبرا و شـتیال   )اردوگاه 

نگـالی هـا ) کـه    بت و اعمال کشتارجمعی علیه گروه تامول بـه دسـت   نسریالنکا، خشو

در بورونـدی بـار    1711عام تامول ها شدند( ارتکاب یافـت. در   نوبه خود قربانی قتل به

دیگر کشتار هوتو ها به دست توتسی ها تکرار شـد. در همـین سـال، ارتـش عـراق بـه       

بـاری میـان    هـای خـون   عام کردها پرداخت و در اتحاد جماهیر شـوروی کشـمکش   قتل

 های ارمنی به خاک و خون غلتیدند.   ه در چندین نوبت گروهارمنیان و آذرها رخ داد ک

المللی در برابـر مـوارد متعـدد     است که از خود بپرسیم جامعه بینرسیده حال نوبت آن 

کشتارجمعی چه واکنشی از خود نشان داده است؟ متأسفانه ایـن واکـنش بسـیار انـدک     

دیگـری از جانـب    هـا و  بوده است. درمجموع، دو نوع واکـنش یکـی از جانـب دولـت    

توان تشخیص داد. نوع سومی هـم بایـد بـه آن اضـافه کـرد و آن       سازمان ملل متحد می

هـا اعمـال کشـتارجمعی     هـایی کـه در قلمـرو آن    واکنشی است که در بعضـی از کشـور  

 بروز کرده است. ارتکاب یافته

ست کـه  آن واکنشی بوده اعمل ترین  المللی ضعیف بینجامعه   های نوعاً در بین واکنش

دربـاره منـع    1711المللی با تأکیـد بـر رعایـت قـرارداد      ها و مراجع بین بعضی از دولت

کشتارجمعی و یا هنجار عمومی به هنگام نقض جدی آن در بعضی از کشورها از خـود  

همه، استناد به این هنجارها اثر چندان پایداری به دنبال نداشـت، زیـرا    نشان دادند. بااین

نگرفتند و درنتیجه مرجع کنکاش که به بحـث   "تحویل"هشدار را  های دیگر این کشور

باره پرداخته بود بار را از عهده خود ساقط کرد. من در اینجا چند مورد مشـهور را   دراین
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کـه اسـناد کـافی در دسـترس بـود یعنـی        شـوم و بـه یـک مـورد خصوصـاً      یادآور مـی 

 پردازدم. می 1767کشتارجمعی بالوبا ها در 

عـام، بـا طـرح یـک سـوال و       وظیفه سازمان ملل متحد در موارد قتل سپس در خصوص

ه فگیری بر عهده شورای امنیت اضـا  قصد ایجاد تعهد و گذاشتن بار مسوولیت تصمیم به

طرفـی کامـل در    ه سازمان ملل متحد به حفظ بـی فآیا باید بر این گمان بود که وظی:»کرد

عنی اسـت کـه سـازمان ملـل     مخاصمات داخلی و در کمک به حکومت مرکزی بدین م

 ؟.«ها( به عمل دست بزند عام چنین مواردی  )قتل تواند در متحد نمی

های سازمان ملل متحد  پاسخ شورای امنیت به این سوال خاص متأسفانه مثبت بود؛ نیرو

حل پیشنهادی دبیر کل ازلحاظ سیاسـی زیرکانـه    باید از مداخله اجتناب کنند. بااینکه راه

ی گفته شد بعضی از نظامیـان کـه عامـل کشـتارجمعی بودنـد جـز ارتـش        زیرا وقت؛ بود

هـان آن از مسـوولیت مبـرا شـدند، راه     ه شوند، یعنی وقتی ارتش و فرماند محسوب نمی

هماننـد اشـخاص    ،عنـوان جنایتکـاران سـاده    برای مجازات مسـووالن کشـتارجمعی بـه   

حاکمه شـوند همـوار   معمولی که باید بر اساس قواعد حقوقی عادی هر دولت مستقل م

قعـی ننهادنـد. درواقـع،    ابه پیشنهاد هامر شـولد و  ،باوجوداین، چنانکه گفته شد. ماند می

ای بـه   شورای امنیت و تذکرات دبیـر کـل اهمیـت نـداد و درنتیجـه دیگـر هـیچ اشـاره        

 های بزرگ )ایالت متحـده امریکـا و سـایر    ها نشد. عدم تفاهم قدرت کشتارجمعی بالوبا

کردنـد(،   ی از کازاووبو و اتحاد جماهیر شوروی از لومومبا پشـتیبانی مـی  های غرب کشور

هـای   های بانفوذ سوسیالیستی( با هـامر شـولد، دشـواری    نظر لومومبا  ) و دولت اختالف

حل سریع برای درگیری، تازگی  یابی به یک راه خاص اوضاع این کشور، ضرورت دست

مسـئله   ،ه این مطلب موجـب شـد تـا   مبحث درباره نقش نیروهای سازمان ملل متحد، ه

، 1311)شـریعت بـاقری،  ها محو و بـه طـاق نسـیان سـپرده شود.     کشتارجمعی از خاطره

191-197.) 
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 گیری   نتیجه

مسـایل زیـادی را در رابطـه بـا کشـتار       1711در نتیجه میتوان گفـت کـه مقاولـه نامـه     

از کــه مقاولــه نامــه  مهــم ایــن از مســائل یــابی قــرار داده و یکــی جمعــی مــورد ارزش

سـی یـا عمـومی جنایـت     عبـور کـرد مسـئله ماهیـت سیا     بـه سـادگی   توان کنار آن نمی

هـای نـورنبرگ    قواعـد شـکلی بعـد از دادرسـی    کـه در نتیجـه آن     کشتارجمعی اسـت. 

المللـی دائمـی کـه شایسـتگی رسـیدگی بـه ایـن         و توکیـو ، تشـکیل یـک دادگـاه بـین     

نقــش  المللــی خواهــد کاســت. اختالفــات بــین هــا و از تــنش ؛دعــاوی را داشــته باشــد

ــه  ــل متحــد را ب ــوان یــک مرجــع رســیدگی  در دعــوای کشــتارجمعی،   ســازمان مل عن

توانـد از   هـای متعاهـد مـی    هریـک ار طـرف  :»کنـد   بینـی مـی   مقاولـه نامـه پـیش    1ماده 

دار ســازمان ملـل متحـد بخواهــد کـه بـر طبــق منشـور ملـل متحــد        مراجـع صـالحیت  

المللــی و کشــتارجمعی قبــل از کنوانســیون  جامعــه بــین «.کنــدتــدابیر مقتضــی اتخــاذ 

پیشــگیری هــا در اروپــا ابــداعات  هــای نــازی بــرای نشــان دادن ســفاکی 1711درســال 

ــور      ــه مزب ــه نام ــا مقاول ــته اســت؛ ام ــدابیری داش ــی ت ــت نســل زدای و مجــازات جنای

نظـیم  بسیاری از مسایل مربوط به سازمان ملـل در ایـن زمینـه را نیـز بـه طـور دقیـق ت       

 کرده است.
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