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

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 22 از شتریب و صفحه 11 از مترک یارسال مقاله (2

 .آن یپک 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 یینها گیری نتیجه و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله یمحتوا

 آورده مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب یدیلک واژگان و لمه(ک 121 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای یفارس دهکیچ (2

 شود.

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

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

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر،

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

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

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

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

d. باشد، نداشته مورداستفاده صفحه در حتا یتفاوت و شده معرفی قبالً هک شود اشاره یمنبع به هرگاه 

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

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

 .شود آورده مورداستفاده

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

 است. یضرور موردنظر منبع و سندهینو منا باشد، ترجمه یارسال مقاله هرگاه (8

 آدرس ای و تلفن شماره مثل ،یو به یدسترس ینشان با همراه را، اش یعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 .شود نمی فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید اینترنتی سایت ای مجله در قبالً دینبا یارسال مقاله (12
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 المللی چگونگی اختالفات بین

 
  اهلل وزیری امین

 

 چکیده

حل بسیاری از معضالت و دست یافتن به اهداف بلند علم و دانش نیازمند تحقیق و 

های مختلف و گوناگون است تا منازعات فروکش نموده و وضععیت   پژوهش در عرصه

رهای علمی و تحقیقی بهبود یابعد. آنهعه هویداسعت    کا اجتماعی بشری با استفاده از راه

که بشر از ابتدای خلقت تا هنوز برای کسب منفعت بیشتر یا دفع و طرد خطر، بعاهم   این

هعا   ترین جنع   گاهی منجر به خونین درگیر بوده و منازعه داشته است. این منازعات گاه

یعر و ذار منازععات و   گردیده و قامت بشر را خمیده ساخته است و اکنون بشر نیعز درگ 

 ها از انسان قربانی گرفته و این امر همهنان ادامه دارد. ها بوده و بسیار از آن کشمکش

این تحقیق بعه خعاطر بررسعی اختالفعات و چگعونگی آن تعدوین گردیعده و روش        

تحقیق این پعژوهش، توصعیفی و تحلیلعی و بعا اسعتفاده از ابعزار کتابخانعه، مجعالت و         

 ی است.های معتبر علم کتاب
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المللعی و انعواع آن بعوده و     محور اصلی این پژوهش متمرکز بر روی اختالفات بعین 

زور  شعود بعدون توسعل بعه     تحقیق حاضر تالش دارد تا به این سوال که آیا منازعات می

 پایان یابد؟ پاسخ مناسب دریابد.

هعای گسعترده در ایعن عرصعه از سعوی       یافتعه کعه تعالش    تحقیق به این نتیجه دست

هایی نیعز پیشعکش گردیعده     حل المللی و جوامع بشری صورت گرفته و راه های بیننهاد

 است.

المللعی، اختالفعات سیاسعی، اختالفعات حقعوقی و       اختالفات بینهای کلیدی:  واژه

 .وفصل منازعات حل

 مقدمه

هعای   اندازه تاریخ بشر قدامت دارد. یعنی از زمانی کعه مرزبنعدی   جن  و منازعات به

ها و منازعات نیز پدیدار  های انسانی شکل گرفت، جن  وام، قبایل و گروههویتی میان اق

 شد.

هعای سیاسعی، امنیتعی،     عوامل مختلفی که بیشتر مربوط به منعافع کشعورها در زمینعه   

شعود. امعروزه بعضعی از عوامعل      گردد، سبب اختالف بین کشورها می اقتصادی و ... می

شعده   ها افعزوده  ق بشر و تروریسم  به آنهای کشتارجمعی، حقو دیگر نیز ازجمله سالح

 است.

این در حالی است که تالش  کوشش بعرای جلعوگیری از جنع  و منازععه قعدامت      

های  مدرن، برگشته و پعس   گیری دولت ، زمان شکل17بیشتر نداشته و سابقه آن به قرن 

ها بیشتر شده است و امروزه کشعورها بعر اسعاس حکعم      از جن  جهانی دوم این تالش

زور و حعل اختالفعات شعان از راه     نشور سازمان ملل متحد مکلف بعه منعع توسعل بعه    م

 آمیز است. مسالمت

گیعری از وقعوع اختالفعات و یعا      الملعل پعیش   چه یکی از اهداف عمده حقعوق بعین  

وفصعل   هعای مسعلحانه و حعل    ها به مناقشات و درگیری جلوگیری از تشدید و تبدیل آن
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الملل امروزه بر اساس قواععد و مقعررات حقعوق     قوق بین. بنابراین تابعان ح1ها است آن

هعای   اند تعا اختالفعات شعان را نعه از طریعق جنع  و زور بلکعه از راه        الملل مکلف بین

 وفصل نمایند.   آمیز حل مسالمت

هعای حقعوق    ای خصوصاً کنوانسعیون  المللی و منطقه در اغلب معاهدات و اسناد بین

، اعالمیعه اصعول حقعوق    1982، حقعوق دریعا   1969، حقوق معاهدات 1961دیپلماتیک 

، 1982، اعالمیعه مانیعل   1971ها  الملل راجع به همکاری و روابط دوستانه بین دولت بین

، پیمعان بوگوتعا بعین کشعورهای     1988المللی  اعالمیه عدم استفاده از زور در روابط بین

، منشور اتحادیعه  1927آمیز اختالفات  ، کنوانسیون اروپایی حل مسالمت1948آمریکایی 

اند که  ها ملزم آمیز اختالفات تاکید شده و دولت وفصل مسالمت و ... بر حل 1942عرب 

 .2مطابق این اصل عمل نمایند

منشععور ملععل متحععد تاکیععد بععر  33و  2میثععاق جامعععه ملععل و مععواد  13و  12مععواد 

العی   33ه المللی دارد و فصل ششم منشور از معاد  آمیز اختالفات بین وفصل مسالمت حل

منشعور سعازمان ملعل     2. دربند سوم معاده  3شده است بر این موضوع اختصاص داده 38

المللعی   های عضو سازمان ملل متحد )باید اختالف بین متحد آمده است که تمامی دولت

منشعور ملعل    33وفصل نمایند(. بر اسعاس معاده    آمیز حل صورت مسالمت خودشان را به

المللعی را بعه    اوی که محتمل است تا صلح و امنیت بعین اند که دع متحد کشورها مکلف

وفصعل اختالفعات    . حعل 4وفصل کننعد  آمیز حل خطر بی اندازد به یکی از طرق مسالمت

                                                           
1
 .42، ص 1388محمود، واعظي، میانجیگری در نظریه و عمل، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک،  - 

2
 .216، ص 1388الملل از نظریه تا عمل، چاپ اول، تهران، نشر میزان،  علي امیدی، حقوق بین - 

3
 .21۵امیدی، پیشین، ص   - 

4
 .109، ص 1390الملل عمومي، چاپ نوزدهم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، هوشنگ مقتدر، حقوق بین - 
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یعک اصعلی از هفعت اصعل      عنعوآن  طورکلی به آمیز امروزه به المللی به طریق مسالمت بین

 .2زور است به و مکمل اصل منع توسل 1الملل مورد شناسایی قرارگرفته  حقوق بین

   3مفهوم و معنای اختالف -۱

اختالف که یک واژه عربی بوده در لغت به معنای با یکدیگر خالف کردن، مخعالف  

. در فرهن  دهخعدا اخعتالف   4شدن، ناسازگاری داشتن، ناجور بودن و ناسازگاری است

ای و در قعرآن کعریم بعه معنع     2به معنای عدم موافقت، نزاع، منازعه و مشاجره ذکرشعده 

 . 6تفاوت و تفرقه آمده است

 بندی اختالفات دسته -۲

شود: اختالفعات داخلعی یعا ملعی و      صورت عموم به دودسته تقسیم می اختالفات به

 پردازیم: المللی. که به هر یک ذیالً می اختالفات بین

 اختالفات داخلی یا ملی             -الف

بعه وضععیت داخلعی یعک      شود که مربعوط  اختالفات داخلی به اختالفاتی اطالق می

کشور بوده و رسیدگی آن در حوزه صالحیت ملی آن کشعور اسعت و دولعت مربوطعه     

                                                           
1
الملل در واپسین سالهای قرن بیستم، ترجمه صالح رضایي پیش رباط، چاپ دوم، مرکز  ایان برانلي، حقوق بین - 

 .133، ص 1386مور خارجه، چاپ و انتشارات وزارت ا
2
 .3۵7، ص 1392الملل عمومي، چاپ اول، تهران، نشر میزان،  نامه حقوق بین الهام یوسفیان و امیر اماني، درس - 

3
- Dispute 

4
 .6۵، ص 1389حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ دوم، تهران، نشر فرهنگ اندیشمندان،  - 

۵
 .17/7/1396اختالف، تاریخ دریافت یاب الکترونیکي دهخدا، واژه  فرهنگ واژه - 

6
قِّ لِیَحكکُمَ بَیكنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ کَانَ النَّاسُ أُمَّۀً وَاحِدَۀً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَ - 

 مِنَ الْحَقِّ أُوتُوهُ مِن بَعكدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیكنَهُمك فَهَدَى اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِالَّ الَّذِینَ

مَّۀً وَاحِدَۀً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوكالَ کَلِمَۀٌ وَمَا کَانَ النَّاسُ إِالَّ أُ،  (213آیت بقره/بِإِذْنِهِ وَاللّهُ یَهكدِی مَن یَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسكتَقِیمٍ )

 .(19)یونس/ آیت  سَبَقَتك مِن رَّبِّکَ لَقُضِيَ بَیكنَهُمك فِیمَا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ
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. تعهعد بعه   1الملعل نعدارد   آمیز آن بر اساس قواعد حقوق بعین  تعهدی برای حل مسالمت

ها خواهد بود که اختالفات  آمیز اختالفات فقط زمانی بر عهده دولت وفصل مسالمت حل

المللعی بعه معنعای     ته باشد. بناً تعیین قلمرو اختالفات داخلی و بعین المللی داش جنبه بین

مداخلعه خواهعد    آمیز اختالفات و اصعل ععدم   وفصل مسالمت تعیین مرز اعمال اصل حل

 .2بود

 المللی  اختالفات بین -ب

الملل نیست؛ اما در فرهن  علعوم   اصطالح اختالف دارای مفهوم دقیق در حقوق بین

لمللی عبارت است از ناهماهنگی دو کشور، در موضوع حقی و یعا  ا سیاسی اختالف بین

. دیعوان دایمعی ععدالت    3در وقوع امری و تضاد حقوقی و تعارض منعافع آن دو کشعور  

المللی را چنین تعریف کرده است: )عدم توافعق بعر سعر یعک      المللی، اختالفات بین بین

و یعا تععارض منعافع    نظر حقعوقی   موضوع حقوقی و یا یک واقعیت و همهنین اختالف

 .4میان طرفین آن(

تواند باشد که طعرفین آن   المللی، یا اختالفاتی می الزم به ذکر است که اختالفات بین

بعرده شعده و یعا هعم      نعام  2(Interstate conflictsعنعوان )  ها بوده و از آن بعه  دولت

المللعی   نیک سازمان بی طرف آن دولت و طرف دیگر آن تواند باشد که یک اختالفاتی می

 برده شده است. ( نامInternational conflictsعنوان ) که از آن به  6باشد

                                                           
1
 .3۵9، ص 1388(، چاپ دوازدهم، تهران، نشر میزان، 1/2الملل ) رضا، موسي زاده، بایسته های حقوق بین - 

2
 .3۵8یوسفیان، پیشین، ص  - 

3
 .330، ص 1386علي آقا بخشي و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسي، چاپ دوم، تهران، نشر چاپار،  - 

4
 .۵02، ص 1388الملل عمومي، چاپ سي و ششم، تهران، گنج دانش،  محمدرضا، ضیایي بیگدلي، حقوق بین - 

۵
، 1389لدولي، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ا المللي و بین وفصل اختالفات بین عباس، تندی، شیوه های حقوقي حل - 

 .20ص 
6
المللي، چاپ پنجم، تهران،  آمیز اختالفات بین وفصل مسالمت محمدعلي، صلح چي و هیبت اهلل نژندی منش، حل - 

 .32، ص 139۵نشر میزان، 
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 المللی . انواع اختالفات بین۱

بنعدی   تعوان دسعته   نظرهای ذیل معی  المللی را ازنقطه صورت عمومی اختالفات بین به

 نمود:

اختالفعاتی کعه تهدیدکننعده صعلح و امنیعت       المللیی:  ازلحاظ تهدیدات بیین  -اول

 باشند. المللی نمی المللی بوده و اختالفاتی که تهدیدکننده صلح و امنیت بین نبی

ماننعد اختالفعات سعرزمینی، اختالفعات راجعع بعه تفسعیر        ازلحاظ موضیوع:   -دوم

 معاهدات و ...

بر اساس دکتعرین علمعای حقعوق و رویعه قضعایی       ازلحاظ تیوری و عمل: -سوم

شعود: اختالفعات سیاسعی،     دسته ذیل تقسعیم معی  المللی به سه  المللی، اختالفات بین بین

 .1اختالفات حقوقی و اختالفات فنی یا تخصصی

 ت سیاسیاختالفا -یک

هرگاه یکی از طرفین دعوی خواهان تغییر یا اصالح وضع موجود یعا حعق موجعود    

حعل حقعوقی    . و یا کلیه اختالفعاتی کعه راه  2شود باشد، به آن اختالف سیاسی اطالق می

شعوند. ایعن اختالفعات از تععارض منعافع و       ، اختالفات سیاسی نامیده معی نداشته باشند

مصالح دو کشور ناشی شده و از طریق مذاکره و دیپلماسی، پایمردی و مساعی جمیلعه،  

 .3شود وفصل می تحقیق و بازجویی و سازش و آشتی حل

                                                           
1
 .44 -43پیشین، صص  - 

2
 .46همان، ص  - 

3
، 1394المللي و دیپلماسي در اسالم، چاپ نهم، تهران،  ت بینعباسعلي، عمید زنجاني، فقه سیاسي: حقوق معاهدا - 

 .246ص 
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 اختالفات حقوقی -دو

ه مسعایل حقعوقی از قبیعل    الملل در زمین که بین دو یا چند تابع حقوق بین درصورتی

تطبیق، اجرا و تفسیر یک حق موجود تضاد درخواست پدیعدار شعود بعه آن اختالفعات     

شود. این اختالفات معموالً از تجاوز یا از نحوه تفسعیر قراردادهعا یعا     حقوقی اطالق می

های ناشی از نقعض قراردادهعای    المللی و نیز از خسارت نقض و یا تعارض مقررات بین

 .1شود لی ناشی میالمل بین

 اختالفات فنی -سه

های اخیر پدیدار شده است، اختالفعاتی اسعت کعه توسعط      این اختالفات که در دهه

وفصل شعده و بعه آن اختالفعات فنعی نیعز       نهادهای تخصصی و آگاه مسایل متذکره حل

 .2شود اطالق می

 المللی های حل اختالفات بین . روش۲

انعد   ها مکلعف  د و چه هم سیاسی، تمامی دولتالمللی چه حقوقی باش اختالفات بین

 وفصل نمایند.   آمیز حل های مسالمت که آن را بر اساس روش

المللی معموالً به دو روش  الملل، اختالفات بین به باور نویسندگان حقوق بین

 3های غیردوستانه، های دوستانه و دوم با روش تواند. یکی با روش وفصل شده می حل

 شده، یکی سیاسی یا دیپلماتیک یعنی انه خود به دودسته تقسیمهای دوست که روش

)کوششی که از طرف خود اصحاب دعوی  4المللی غیرقابل ارجاع به مراجع قضایی بین

                                                           
1
 .246پیشین، ص  - 

2
الملل عمومي، ترجمه محمدحسین حافظیان با همکاری سید داود آقایي،  گرهاردفن گالن، درآمدی بر حقوق بین - 

 .۵90، ص 1383جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 
3
 .۵12، ص 1393سینا،  الملل عمومي، موسسه تحصیالت عالي ابن حقوق بینسرور، دانش، درآمدی بر  - 

4
الملل، ترجمه بهمن آقائي، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش،  رابت بلدسو، بوسچک، فرهنگ حقوق بین - 

 .4۵0، ص 137۵
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های تحقیق که در طول  ها با استفاده از بحث و روش و یا با کمک دیگر موجودیت

یی )روش تعیین موضوعات دیگری حقوقی یا قضا یابد( و یافته انجام می ها تکامل سال

مختلف حقوقی و سوابق امر توسط شخص ثالث غیر ذینفع از طریق داوری و یا رای 

های غیردوستانه مانند محاصره، انتقام و  . به باور سرور دانش روش1های قضایی( ارگان

عنوان دیپلماسی  توان به تواند که از آن می حل سیاسی بوده می جن  نیز یک نوع راه

 .2ام بردخشونت ن

کارهای حقعوقی بعرای    وفصل منازعات حقوقی و سیاسی، راه های حل در میان روش

کارهعای سیاسعی    آور دانسعته شعده؛ امعا در اسعتفاده از راه     الملعل العزام   تابعان حقوق بین

 حل گردن نگذارند. توانند از این حلقه پای خود را بیرون کشیده و به نتایج این راه می

 گیری نتیجه

یافته است کعه موجودیعت اخعتالف یعا      ذکر شد، نگارنده به این نتیجه دستازآنهه 

المللی بشری یک امر انکارناپعذیر   های مختلف تاریخی جوامع ملی و بین منازعه در دوره

های  اند تا روش ها تالش نموده وفصل آن، دولت بوده و برای جلوگیری از تشدید و حل

 بینی نمایند.   آمیز را پیش مسالمت

تواند انعواع مختلعف    یافته است که اختالفات می نان نگارنده به این نتیجه دستهمه

ها هیچ نعوع   المللی نداشته و داخلی باشند، دولت داشته باشد. هرگاه اختالفات جنبه بین

المللعی   آمیز آن نداشته و اما هرگاه اختالفات جنبعه بعین   وفصل مسالمت الزامی برای حل

اند که با توجه به منشور سازمان ملل متحعد و سعایر    مکلف داشته باشد، طرفین اختالف

المللی اختالفات متذکره چه حقوقی و یا سیاسی باشد را، به خاطر جلعوگیری   اسناد بین

 وفصل نمایند. آمیز حل های مسالمت از تهدید صلح و امنیت جهانی، بر اساس روش

                                                           
1
 .268، ص 1389ات، الملل، ترجمه محمدحسین وقار، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطالع ملکم شاو، حقوق بین - 

2
 دانش، همان.  - 
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 المللی انعقاد معاهدات بین

 
 امراهلل اعظمی

 :چکیده

المللی در اعصار قدیم به اشکال گوناگون و به انواع متعدد بین  معاهدات بین

امثال آن های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فامیلی و  ها در عرصه دولت

ها و تنظیم  ها جهت رفع مشکالت، برآورده ساختن ضرورت گردید که دولتمنعقد می

گذاشتند. معاهدات  مناسبات خویش معاهدات را ترتیب، امضاء و به منصه اجرا می

ها یا  المللی با سایر دولت درواقع همان توافق است که یک دولت یا یک سازمان بین

شده  وضوعات معین  با درنظرداشت اصول پذیرفتهالمللی در م های بین سازمان

نمایند و هویدا است که هر  الملل عقد می المللی با رضایت کامل تابعان حقوق بین بین

بارگی و بدون طی مراحل، شکل نگرفته و اصوالً  المللی به یک سند اعم از ملی یا بین

شناخته شود. معاهدات تابع سپری نمودن مراحلی است تا به حیث یک سند مدار اعتبار 

المللی دارای شیوه انعقاد منحصر به خود است؛ بناءً  در  المللی نیز به حیث اسناد بین بین

این مقاله در ابتدا به مفهوم معاهده بحث مختصری صورت گرفته و در قدم ثانی مراحل 
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در بندی گردیده که  گیری معاهده تبیین گردیده است. این مقاله به دو قسمت فصل شکل

ای ٔ  درزمینه1969فصل اول آن، مفهوم معاهده از دیدگاه دانشمندان، کنوانسیون ویانا 

حقوق معاهدات و حقوق افغانستان تحریر گردیده  و فصل دوم آن به مراحل 

شده که شامل مراحلی چون مذاکره،  المللی اختصاص داده گیری معاهدات بین شکل

ثبت، تودیع، مبادله و انتشار معاهده  نگارش متن، پذیرش، امضاء، تصویب، الحاق،

 است.

 :مقدمه

الملل برای بررسی و تصویب  المللی و حقوق بین بین قواعد و مقرراتآشنایی با 

اینکه  اوالً ؛از اهمیت جدی برخوردار استاز دو جهت المللی  قراردادها و معاهدات بین

شود. نین ملی محسوب میالمللی از منابع حقوق داخلی و قوا بین های میثاقمعاهدات و 

های  تا معاهدات و میثاقسازد ظف میورا م افغانستان، دولتقانون اساسی ثانیاً 

 .المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است، رعایت نماید بین

بنابراین رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آن است. از طرفی دیگر،  

های  تصدیق معاهدات و میثاق )شورای ملی( مقننه هم قومه های صالحیتیکی از 

نیازمند درک درست و آشنایی الزم با معاهدات  ،مهمامر است. انجام این المللی  بین

در الملل  و سایر تابعان حقوق بینها  روابط میان دولتو از سوی دیگر المللی است  بین

ه بدون آن زندگی در جامعه شده، ک ناپذیری تبدیل جهان امروزی به یک امر اجتناب

منافع کشورها در  د. در عصر حاضردشوار خواهد بو ،بزرگ جهانی، اگر ناممکن نباشد

قابل تأمین  ،دارندالمللی  های بین و یا سازماندیگر کشورها  گستردگی روابط که با

با انعقاد معاهدات المللی  های بین یا سازمانمهم است که کشورها  بنابراین،است. 

و  قانونمندی روابط خود با دیگر کشورها منظور به المللی دوجانبه و چندجانبه اقدام بین

 داخل را در المللی خویش سو روابط بین د. تا از یکننمای المللی های بین سازمان

سوی دیگر منافع  از و المللی شامل ساخته شده بین پذیرفته اصول و قواعد چهارچوب،
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گاهی نیز و آورند.  دیگران جلوگیری به عمل منافع به جاوزت خود را قربانی نکرده، از

نماید. های دیگر می برای ایجاد یک رابطه جدیدی اقدام به انعقاد یک معاهده با دولت

مراحلی را  است الزم ایجاد نماید، ها طرفبرای اینکه این معاهدات بتواند التزام برای 

 مراحل معاهدات راهکارهای مشخصطی هر کشور برای  یحقوقنظام در طی نماید که 

. تنها با این اقدام است که یک کشور در قبال یک معاهده که نماینده است شده بینی پیش

آن در مذاکرات شرکت نموده و آن را امضاء کرده است و بر طبق قانون  االختیار تام

 والًاص المللی، بین گذاری برساند. حقوق داخلی، آن را باید به تصویب مجلس قانون

 واگذار کشورها داخلی حقوق عهده به را معاهدات تصویب برای صالح مقام تعیین

 منطقی است و ورزیده امتناع مورد این در متحدالشکل رویه یک پیشنهاد و از نموده،

قوق اساسی ح. پذیرد صورت کشورها داخلی حقوق به مطابق این کار تا است نیز

با درنظرداشت قوانین اساسی خویش و نیز نظام  های متفاوتی کشورها در این مورد رویه

اختصار در رابطه  شود تا به تالش میمقاله در این  است. گرفته پیش ،آن سیاسی حاکم در

. طوری که مطالبی ارایه گرددگیری آن  و مراحل شکل المللی  به مفاهیم معاهدات بین

الملل و نظام حقوقی  رف بیندر ابتدا در رابطه به مفهوم معاهده از دیدگاه دانشمندان، ع

المللی که  شده و در قدم دوم هر یک از مراحل انعقاد معاهدات بین افغانستان پرداخته

شامل مذاکرات، نگارش متن، پذیرش و امضای معاهده، تصویب و الحاق به معاهده و 

طور عام  درنهایت تبادله و تودیع اسناد است از دو منظر بحث گردیده در  نخست به

حل انعقاد معاهدات طور مفصل ذکر گردیده و بعداً پیرامون آن، موقف نظام حقوقی مرا

 ویانا استفاده و تبیین گردیده است.  1986و 1969های  افغانستان و کنوانسیون

 ها: کلیدواژه

 ثبت. معاهده، میثاق، مذاکره، امضاء، تصویب، الحاق، تودیع، انتشار  و
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 فصل اول

 لیالمل مفهوم معاهدات بین

الملل،  ترین و در عصر حاضر اولین منبع حقوق بین المللی به حیث مهم معاهده بین

المللی شکل داده و نماد  الملل را درصحنه بین فعالیت دولت و سایر تابعان حقوق بین

ها است. معاهده درواقع یک عمل حقوقی عادی است  ها و سازمان رسمی اقتدار دولت

-ها را محدود می گیرد و ضمناً اقتدار آنالملل صورت می وسیله تابعان حقوق بین که به

 کند.

الملل یا نظام  الملل هر قراردادی یا پیمانی که میان تابعان حقوق بین در حقوق بین

 1شود، معاهده نام دارد.المللی منعقد یا بسته می المللی یا میان اعضای جامعه بین بین
ه تعریفی به مفهوم وسیع و مضیق ارایه اما برخی از دانشمندان حقوق، برای معاهد

اند که در تعریف معاهده به مفهوم وسیع، معاهده به معنای پیمانی است که برای  نموده

شده باشد و معاهده به  المللی بسته حصول آثار حقوقی معین که میان اعضای جامعه بین

 2رود. میشود که برای انعقاد معاهده به کار مفهوم مضیق، به آیینی اطالق می

المللی به هرگونه توافق منعقده دو یا چندجانبه کتبی یا  دیگر معاهده بین عبارت یا به

شده و آن مقررات بر آن حاکم  الملل، تنظیم شفاهی )گفتاری( میان تابعان حقوق بین

 3گردد. باشد و درنتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد، اطالق می

تذکر یافته و جهت نیل به یک تعریف کلی، کامل و بناءً با درنظرداشت تعاریف 

المللی در رابطه به  نماید تا اوالً دیدگاه عرف بین المللی ایجاب می جامع از معاهده بین

حقوق معاهدات را پیرامون  ویانا درزمینه 1969تعریف معاهده، ثانیاً دیدگاه کنوانسیون 

                                                           
 . 88 ش، ص ـ.ه1383نشرنو، ، تهران: دوم چاپ ،الملل معاهدات ینبحقوق  هدایت اهلل فلسفي، 1
  .92و  91پیشین صص  2
 . 9 ش، ص .هـ1388گنج دانش، ، تهران:چهارم چاپ ،الملل ینبحقوق معاهدات  محمدرضا ضیایي بیگدلي، 3
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تان را در رابطه به تعریف معاهده تعریف معاهده و ثالثاً دیدگاه نظام حقوقی افغانس

 المللی موردبررسی قرار دهیم. بین

 المللی  تعریف معاهده از دیدگاه عرف بین

الملل، معاهده عبارت از توافق منعقده )اعم از کتبی و شفاهی (   از دیدگاه عرف بین

منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق  الملل به میان دو یا چند تابع حقوق بین

شود. از تعریف  الملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می ینب

گردد المللی مشخص می الذکر عناصر اصلی  و اساسی معاهده از دیدگاه عرف بین فوق

 انعقاد یک توافق؛ -1اند از:  که عبارت

 های توافق؛  طرف -2 

 1الملل. حصول آثار حقوقی طبق حقوق بین -3 

 حقوق معاهدات ٔ  ویانا درزمینه 1969عاهده از دیدگاه کنوانسیون تعریف م

حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف نموده  ٔ  ویانا درزمینه 1969کنوانسیون  

صورت کتبی  المللی که میان کشورها به معاهده عبارت از یک توافق بین» است: 

سندی واحد یا دو یا چند الملل باشد؛ اعم از اینکه در  منعقدشده و مشمول حقوق بین

.نظر از عنوان خاص آن سند مرتبط به هم، قطع گردد  طوری که مشاهده می  2«

ها قلمداد کرده و از سایر تابعان  های توافق را صرف دولت کنوانسیون متذکره طرف

با انعقاد  1969الملل سخنی به میان نیاورده است که این خالء کنوانسیون  حقوق بین

های  ویانا به سازمان 1986مرتفع گردیده است؛ زیرا کنوانسیون  1986کنوانسیون 

های  المللی نیز صالحیت اعطاء نموده تا به حیث عضو در معاهدات و میثاق بین

المللی مبتنی بر کنوانسیون   های بین دیگر، سازمان بیان المللی شرکت نمایند یا به بین

                                                           
 . 10، صپیشین 1
 ویانا در زمینه حقوق معاهدات، بند الف ماده دوم. 1969ون کنوانسی 2
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المللی را باهمدیگر یا با  معاهدات بین توانند،حقوق معاهدات، می ۀویانا درزمین1986

 کشورها منعقد نمایند. 

 تعریف معاهده از دیدگاه حقوق افغانستان

المللی، معاهده چنین تعریف گردیده است:  های بین در قانون معاهدات و میثاق

معاهده: توافق کتبی دولت جمهوری اسالمی افغانستان با دول خارجی، مؤسسات »

های بین الحکومتی است که مطابق احکام این قانون منعقد  انالملل یا سازم بین

 1«گردد. می

شود این تعریف درواقع معاهده را به آن  طوری که در تعریف معاهده دیده می

المللی اطالق نموده که میان  دولت جمهععوری اسالمی افغانستان  و  های بین توافق

 گردد.  الملل طور کتبی منعقد می سایر تابعان حقوق بین

نامه،  نامه، تفاهم چون؛ میثاق، قرارداد، موافقتالبته قانون مذکور اصطالحات 

پروتوکول، یادداشت تفاهم و الحاق را تعریف نموده و به نحوی بین ایشان تفکیک 

 قایل شده است.

» نگارد: قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی در تعریف معاهده چنین می

های سیاسی و نظامی  ها در عرصه صورت کتبی میان دولت افقی است که بهمعاهده: تو

 2«الملل باشد. منعقدشده و حاوی  قواعد حقوق بین

المللی حاال به مراحل انعقاد یا  با بررسی مختصر در رابطه به مفهوم معاهده بین

 پردازیم. المللی می گیری معاهدات بین شکل

 

                                                           
 ماده سوم. ش، ـ.ه139۵، سال 1236 جریده رسمي شماره:المللي،  ینبهای  یثاقممعاهدات و  قانون وزارت عدلیه، 1
ماده  ،هـ . ش139۵، سال 1246: رسمي شماره ه، جریدطرز طي مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینيوزارت عدلیه، قانون  2

 .سوم
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 فصل دوم

 المللی ری معاهدات بینگی مراحل انعقاد یا شکل

المللی است که آثار حقوقی بر آن، مترتب و دارای  المللی سند رسمی بین معاهده بین

المللی است. برای تهیه و تنظیم چنین سندی مراحل و تشریفات  ارزش و اعتبار بین

ازآنجام تشریفات طوالنی و پیهیده  المللی معموالً پس خاص الزم است. هر معاهده بین

سو به نوع معاهده و موضوع معاهده و از  یابد و این تشریفات و مراحل از یک د میانعقا

توان های معاهده بستگی دارد؛ اما درمجموع می سوی دیگر به طبیعت و تعداد طرف

 بندی نمود: گیری معاهدات را به ترتیب ذیل دسته مراحل مشترک انعقاد یا شکل

 مرحله اول: مذاکره؛ 
 معاهده؛مرحله دوم: نگارش 

 مرحله سوم: امضای معاهده؛

 مرحله چهارم: تصویب یا الحاق به معاهده؛

 1مرحله پنجم: مبادله یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق شده.

الذکر را  االجرا شدن، مراحل فوق المللی الی انعقاد یا الزم بنابراین معاهدات بین

های  شوند و برای طرفنمایند تا به حیث یک سند بین االمللی شناخته  سپری می

آور باشد، حاال به تشریح و توضیح مراحل معاهدات  ها، الزام معاهده نظر به تعهد آن

 پردازیم. المللی می بین

 مبحث اول: مذاکره درزمینۀ انعقاد معاهده

المللی بوده که به مفهوم گفتگوی ساده  مذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهدات بین

کره به یک فن یا هنر مبدل شده و صرف شامل گفتگوهای منظم نیست؛ زیرا امروز مذا

                                                           
 .2۵ ص پیشین ،الملل ینبحقوق معاهدات  محمدرضا ضیایي بیگدلي، 1
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ها و حتی  یافته نیست؛ بلکه شامل تمام مکاتبات، مبادله یادداشت و رودررو و سازمان

 1های معاهده را نیز شامل است. های مخابراتی طرف تماس

ها و  هر گفتگوی ساده شاید مقدمه برای مذاکره  و نتیجه هماهنگی اراده دولت

ها باشد.  المللی در حل مسایل اجتماعی و برقراری تعادل میان منافع آن های بین زمانسا

ها که منافع متضاد و واحدهای سیاسی مستقل  مذاکره مجموعه است از فنون  و روش

اند منطق و  المللی خواسته ها در جامعه بین بنابراین دولت 2دهد. را باهم آشتی می

اند؛ زیرابه قول کالو  نظر پرداخته کم باشد و به تبادلها حا دیپلماسی بر سرنوشت آن

های بزرگ پدید آمده  ها برابر اند و موازنه سیاسی میان  قدرت وقتی سالح» وزتیس: 

نگری و  است، آنهه اهمیت دارد، فرماندهی فضای سیاسی  و دیپلوماتیک، شیوه آینده

  3«مذاکره است.

عاهده متفاوت است؛ یعنی هرگاه مذاکره اشکال مختلف دارد و برحسب نوع م

مذاکره جهت انعقاد معاهدات دوجانبه باشد؛ تنها نمایندگان دو طرف در مذاکره شرکت 

نمایند و معموالً میان مقامات رسمی؛ مثل وزرای امور خارجه یا نمایندگان می

گیرد؛ نظران و کارشناسان فنی صورت می دیپلوماتیک و با اشتراک و حضور صاحب

المللی  نهاد بین اه معاهدات چندجانبه باشد، مذاکرات معموالً در محضر یکولی هرگ

 گردد.دایم  )ازجمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد( یا موقت انجام می

 دار جهت انجام مذاکره  مقام صالحیت

المللی به شمار  گیری یا انعقاد معاهده بین از آن جائیکه مذاکره یکی از مراحل شکل

کننده به  های مذاکره طرف ای مذاکرات، آثار حقوقی را بهمکن است درنتیجهرود و م می

دار  دار شرکت نماید. البته مقام صالحیت بار آورد؛ لذا باید در مذاکرات مقام صالحیت

                                                           
 .26پیشین، ص  1
 . 27 ، صپیشین ،الملل معاهدات ینبحقوق  هدایت اهلل فلسفي، 2
 . 128 ص پیشین،  3
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گردد که عمدتاً در قانون اساسی یا قوانین موجب حقوق داخلی معین و مشخص می به

شود که در اکثر عقد معاهدات مشخص می عادی، مقام ذیصالح انجام مذاکرات و

کشورها این مسؤولیت را معموالً مأموران قوه مجریه مخصوصاً وزیر امور خارجه به 

المللی مدیر یا  های بین عهده داشته و مسؤولیت مذاکره و عقد معاهده را در سازمان

 دارد. رئیس عمومی یا نماینده وی به عهده

دار انجام مذاکرات، باید سندی بنام  قام صالحیتهرحال، اصل بر این است که م به

 1اختیارنامه یا اعتبارنامه در دست داشته باشد.

های مذاکره  قبل از آغاز به مذاکره  باید اعتبارنامه  یا صالحیت نامه  بنابراین طرف

کننده دارای اختیار تام  خویش را ارایه نمایند، تا اوالً اطمینان حاصل گردد که مذاکره

ثانیاً حدود اختیارات وی تا چه حدی است؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است  است،

اقداماتی در رابطه به انعقاد معاهدات از جانب اشخاص فاقد صالحیت نمایندگی، انجام 

شود و درنتیجه، معاهده منعقده، مواجه به بطالن بنا بر فقدان اثر حقوقی از جانب طرف 

   2گردد.معاهده می

المللی،  ت مربوط به انعقاد معاهدات چندجانبه مخصوصاً در مجامع بیندر مذاکرا

ها رسیدگی  گردد و وظیفه آن ها تشکیل می ها یا اختیارنامه معموالً ابتدا کمیته اعتبارنامه

کنندگان است آغاز و اجازه انجام مذاکره به  های نمایندگان و مذاکره به اختیارنامه

                                                           
 ست: یارنامه را چنین تعریف نموده ااختویانا در زمینه حقوق معاهدات،  1969بند ج ماده دوم کنوانسیون  1

شود و طبق آن شخص یا اشخاص  يمیله مرجع صالح یک کشور صادر وس بهیارنامه به معنای سندی است که اخت» 

برای نمایندگي  آن کشور جهت مذاکره، قبول یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعالم رضایت آن دولت به 

به همین ترتیب  «گردد.در مورد یک معاهده تعیین مي التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری

ایست که برای انجام مذاکره و انعقاد  نامه اجازه: اعتبارنامه: » اند نمودهرا چنین تعریف  اعتبارنامهبرخي از دانشمندان 

  «نماید. يمگردد و رئیس دولت آن را امضاء پیمان صادر مي
 . 8پیشین، ماده   2
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ویانا  1969کنوانسیون  1ها است. به تأیید اختیارنامه آنکنندگان در مذاکره منوط  شرکت

حقوق معاهدات باوجودیکه ارایه اعتبارنامه را جهت هرگونه اقدام مربوط  به  نۀزمی در

داند، اما دو مورد را استثناء نموده است و ارایه اعتبارنامه را در  انعقاد معاهدات الزم می

 کند:دو مورد زیر مطلق تلقی نمی

واحوال دیگر چنین  گاه از رویه کشور یا سازمان مربوط یا شرایط و اوضاعهر -1»

ها این بوده  که شخص یا اشخاص که بدون اختیارنامه در مذاکره  برآید  که قصد آن

 «  2المللی خود تلقی کند. اند، نماینده کشور یا سازمان بین شرکت کرده

تن اختیارنامه نماینده های که دارند بدون داش اشخاص زیر به لحاظ سمت -2»

 گردد: المللی متبوع خود محسوب می االختیار کشور یا سازمان بین تام

ها )رؤسای حکومت( و وزرای امور خارجه  الف: رؤسای کشورها، رؤسای دولت

 منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده. به

تن یک متن معاهده بین منظور پذیرف های سیاسی )دیپلوماتیک( به ب: رؤسای هیئت

 ها را پذیرفته است. داده و کشوری که استوارنامه آن 3ها استوارنامه کشورهای که بر آن

                                                           
 .28پیشین ص  ،الملل ینبحقوق معاهدات  دلي،محمدرضا ضیایي بیگ 1
 .7، ماده  1ویانا در زمینه حقوق معاهدات، جزء ب،  بند 1969کنوانسیون  2
ي الملل نیبمعرفي سفیر یا نماینده یک کشور یا یک سازمان  منظور ای رسمي است که به نامهعبارت از  استوارنامه 3

یا مقام ذیصالح دیگر که صالحیت قانوني  جمهور رئیس از طرفال حسب احو ها آنتوآم با تعیین حدود اختیارات 

 .گردد يمارسال  موردنظري الملل نیبرا دارا باشد به کشور یا سازمان  استوارنامهصدور 

 یک طي معموالً نسخه اصلي وامور خارجه  وزیر به کاپي نسخه. شود مي تهیه کاپي و اصلاستوارنامه در دو نسخه 

شود و  کشور میزبان تقدیم ميمقامات دیگر  جمهور یا رئیس به سفیر توسط "استوارنامه تقدیم" عنوان با رسمي مراسم

 عوض بهاست که در افغانستان  ذکر قابلد، شو طور رسمي آغاز مي بهنده یا نمایسفیر  تیمراسم دوران مأمور نیازا پس

و  اعتبارنامه، البته تفاوت که بین شود يمیا صالحیت نامه استفاده  اعتبارنامهاز کلمۀ معادل آن یعني  استوارنامهکلمه 

نستان و قانون معاهدات و مطابق قانون اساسي افغا اعتبارنامهصالحیت نامه وجود دارد این است که صالحیت اعطای 

است ولي صالحیت اعطاء یا صدور صالحیت نامه مبتني بر قانون معاهدات و  جمهور سیرئي از آن الملل نیبی ها ثاقیم
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المللی،  ج: نمایندگان آکرودیته )دارای استوارنامه ( کشورهای در یک کنفرانس بین

در آن منظور پذیرفتن متن معاهده  ها به های آن المللی یا یکی از ارگآن یا یک سازمان بین

 المللی و یا در آن ارگان. کنفرانس یا سازمان بین

المللی جهت قبول  های نمایندگی کشورها نزد یک سازمان بین د: رؤسای دایم هیئت

متن یک معاهده میان کشور فرستنده و آن سازمان در مواردی که حداقل یکی از 

   1«المللی باشد. ها، یک سازمان بین طرف

 مذاکره  در نظام حقوقی افغانستان دار انجام مقام صالحیت

( ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، 17موجب جزء ) در افغانستان به

های   الدول مطابق احکام قانون از صالحیت اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین

ات ( ماده چهارم قانون معاهد2و1های ) جمهور دانسته شده و به همین قسم  فقره رئیس

 المللی در رابطه، چنین مشعر است: های بین و میثاق

جمهور معاهدات را مستقیماً عقد نموده یا اعتبارنامه را غرض انجام  ( رئیس1»)

 نماید. مذاکرات یا عقد معاهدات مندرج ماده نهم این قانون به نماینده خود اعطاء می

جمهور و  ان نماینده رئیس( اعتبارنامه قبل از انجام مذاکره یا امضای معاهده می2)

 «  گردد.طرف مقابل تعاطی می

جمهور کشور مستقیماً صالحیت انجام مذاکره و  گردد، رئیسطوری که مالحظه می

تواند که به نمایندگی از خود، شخص دیگری  عقد معاهدات را دارا است و همهنین می

 را جهت انجام مذاکرات و عقد معاهدات اعتبارنامه دهد.

المللی در رابطه به تعریف اعتبارنامه و  های بین انون معاهدات و میثاقتعدیل ق

 صالحیت نامه طور ذیل صراحت دارد: 
                                                           

و صالحیت نامه در قانون معاهدات و  اعتبارنامه، البته موارد اعطای استي از آن وزیر امور خارجه الملل نیبی ها ثاقیم

 است. شده ينیب شیپي لالمل نیبی ها ثاقیم
 ، ماده دوم.2بند پیشین،  1
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جمهوری اسالمی افغانستان غرض انجام  اعتبارنامه: سندی رسمی است، که رئیس»

( ماده نهم این قانون به نماینده خود 1مذاکرات  و امضای معاهدات مندرج فقره )

 «ید.نماتفویض می

موجب آن وزیر امور خارجه شخصی را  صالحیت نامه: سندی رسمی است، که به»

استثنای حکم مندرج فقره  نامه، پروتوکول، و معاهده به منظور مذاکره و امضای موافقت به

المللی به نمایندگی از دولت  ( ماده نهم این قانون یا اشتراک در جلسات بین1)

 1«نماید. می جمهوری اسالمی افغانستان معرفی

 مبحث دوم: نگارش متن معاهده

شود و درواقع دومین مرحله مذاکرات معموالً به نگارش متن مکتوب منجر می

  2المللی نگارش متن آن است. انعقاد یک معاهده بین

نگارش متن معاهده، کار مسلکی و کارشناسی است که عمداً توسط اشخاص دانا، 

گیرد. البته این  نمایند، صورت می را همراهی میکنندگان  خبره و مسلکی که مذاکره

شود؛ ولی معاهدات عام یا قانون ساز تا  روش صرف در معاهدات قراردادی اجرا می

الملل در فرایند  حدودی زیادی نحوه نگارش متفاوت دارد؛ زیرا امروز تابعان حقوق بین

بلکه این وظیفه را به نمایند؛ نگارش معاهدات عام یا قانون ساز مستقیماً مداخله نمی

 3گذارند.الملل یا کمیسیون موقت می عهده نهادهای دایم، ازجمله کمیسیون حقوق بین

گردد،  المللی نظر به نوعیت معاهده، طور متفاوت  نگارش یا تحریر می معاهدات بین

فرایند نگارش در معاهدات عام یا قانون ساز و معاهدات قراردادی متفاوت است که 

 گیریم:طور جداگانه به بحث می ذیالً به

                                                           
 مورخ 1269جریده رسمي شماره: المللي،  های بین وزارت عدلیه، تعدیل قانون معاهدات و میثاق 1

 ش.هـ.1396/میزان/2۵
 .102  ص پیشین ،الملل عمومي ینبحقوق  محمدرضا ضیایي بیگدلي، 2
 .103و  102پیشین صص  3
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 فرایند نگارش معاهدات قراردادی 

نگارش معاهده یک عمل کارشناسی  بوده که ممکن است در معاهدات قراردادی 

کنندگان را همراهی  بالفاصله پس از پایان مذاکرات توسط کارشناسانی که مذاکره

ه نگارش متن یک معاهده گیرد یا موکول به زمان آینده گردد. هرگاکنند، صورت می می

نویس یا مسوده ازنظریات  توانند، پیشها می به آینده موکول گردد، هر یک از طرف

های  موردتوافق در مذاکره را به شکل معاهده، تهیه و تنظیم نموده و برای طرف یا طرف

ها و اصالحات خویش را  توانند نظریات، پیشنهادها نیز می دیگر ارسال نمایند و آن

نویس، ارسال دارند درهرحال با مکاتبات و مذاکرات میان  کننده پیش طرف ارسال به

ها باید در خصوص معاهده توافق حاصل آید در غیر این صورت، شکست در  طرف

 1این مرحله، با شکست در مرحله  اول تفاوت ندارد.

 فرایند نگارش معاهدات قانون ساز

زیادی از معاهدات قراردادی یا ساده  نگارش معاهدات عام یا قانون ساز تا حدودی

و اجرایی متفاوت است؛ زیرا اکثراً نگارش معاهدات عام یا قانون ساز به عهده نهادهای 

دایم یا موقت است که ازجمله نهادهای دایم در این زمینه که نقش اصلی و فعال دارند، 

را عمدتاً این الملل  الملل است؛ زیرا توسعه و تدوین حقوق بین کمیسیون حقوق بین

برد و به همین ترتیب نهاد موقتی که بر اساس تصمیم مجمع  پیش می کمیسیون به

تواند، معاهدات را نگارش یا تحریر گردد نیز میعمومی سازمان ملل متحد، ایجاد می

گردد هر دو نهاد )دایمی و موقتی ( بر اساس بدارد؛ بنابراین طوری که مالحظه می

توانند، معاهدات را تحریر دارند. جهت زمان ملل متحد، میتصمیم مجمع عمومی سا

 آوریم:  طور جداگانه به رشته تحریر درمی وضاحت موضوع، این دو مورد را به
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 الملل فرایند نگارش معاهدات در کمیسیون حقوق بین

الملل، سعازمان ملعل متعحد بنا بر تصمیم مجمع عمومی  کمیعسیون حقعوق بین

گیرد که یا به تشخیص خویش، تهیه و تنظیم معاهده را به عهده می سازمان ملل متحد

تعیین  (Reporter  adhoc)« مخبر ویژه»عنوان  در ابتدا یکی از اعضای خود را به

 نماید. مخبر مأمور مطالعه موضوع به کمک داراالنشای سازمان ملل متحد است.می

تعقیب یک سلسله مذاکرات بعداً کمیسیون بر اساس پیشنهادهای مخبر ویژه و به 

دهد و سپس  آن را ابتدایی مواد یک معاهده قانون ساز را مورد تصویب قرار می

منظور بحث و بررسی به مجمع عمومی  و کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال  به

ها نظریات شان را به کمیسیون ارایه نمایند، کمیسیون، نظریات کشورهای  دارد تا آن می

ن ملل متحد را در صورت مؤجه بودن در طرح معاهده منعکس و بعد از عضو سازما

نماید. مجمع عمومی طرح تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می

-معاهده را جهت بررسی بیشتر حقوقی، به کمیته ششم )کمیته امور حقوقی( ارسال می

فرایند نگارش معاهده خاتمه  نماید و با تصویب نهایی معاهده از طرف مجمع عمومی،

  1یابد.می

 فرایند نگارش معاهدات قانون ساز در نهادهای موقتی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی اوقات پس از وصول طرح معاهده از 

الملل با صدور مصوبه، تشکیل نهاد موقتی مثل یک کنفرانس  جانب کمیسیون حقوق بین

سازد در این صورت طرح یک معاهده مشخص میالمللی را برای بررسی نهایی  بین

نهاد مربوط اصالحات الزم را در طرح معاهده وارد نموده و فرایند نگارش معاهده را 

 بخشد.خاتمه می
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تواند، بدون در اختیار داشتن طرح از جانب کمیسیون حقوق البته مجمع عمومی می

ور یک مصوبه، شرکت به الملل، نهاد موقت را در فرایند نگارش معاهده با صد بین

 1حضور داده و تهیه و طرح مواد را از ابتدا تا انتها به عهده آن بگذارد.

 طرز انتخاب زبان در نگارش معاهدات

یکی از موضوعات که در فرایند نگارش معاهدات از اهمیت به سزایی برخوردار 

و برابری  است، مسئله زبان است؛ زیرا این مسئله مرتبط با اصل حاکمیت، استقالل

کند. عالوه بر این، زبان نگارش معاهده، کشورها و حتی گاهی ایجاد اعتبار و حیثیت می

ای نماید؛ زیرا مقام تفسیرکننده با رجوع به نسخه نقش اساسی در تفسیر معاهده ایفاء می

تواند معاهده را طور بهتر مورد تفسیر از معاهده که به زبان معتبر تحریر شده باشد، می

 ار دهد.قر

الملل درگذشته و حال در انتخاب زبان در نگارش معاهدات،  تابعان حقوق بین

زبان،  اند از: انتخاب یک اند که عبارت های متفاوت و متعددی را اختیار نموده روش

انتخاب چند زبان با رجحان یکی و انتخاب چند زبان بااعتبار برابر، که در زیر هر یک 

 ر جداگانه تبیین گردیده است:الذکر طو های فوق از روش

 زبان انتخاب یک

-زبان استفاده می الملل در نگارش معاهده از یک برخی اوقات تابعان حقوق بین

سو، یکی بودن زبان رسمی  زبان پیامد دو امر است: از یک نمایند. نگارش معاهده به یک

زبان عربی شود؛ طور مثال نگارش معاهده  به  ها در نگارش معاهده اعمال می طرف

های معاهده است و از  میان کشورهای عربی زبان. این روش طبیعی و عادی طرف

زبان در نگارش معاهده  های معاهده و انتخاب یک سوی دیگر متنوع بودن زبان طرف
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وسطی تا عصر جدید،  است، درگذشته، این روش بسیار معمول بود، طوری که از قرون

تا جن  جهانی  19شد؛ اما از آغاز قرن تین نگاشته میدر اروپا معاهدات فقط به زبان ال

زبان فرانسوی  1919اول زبان فرانسوی تقریباً جایگزین زبان التین شد. در سال 

داده و زبان انگلیسی جایگاه ویژه و بهتر یافته است و  انحصاری بودن خود را ازدست

 1شود. زبان کمتر استفاده می امروز از روش انتخاب یک

 چند زبان با رجحان یکی انتخاب

ها بر سایرین  روش دیگری نگارش معاهدات به دو یا چند زبان، رجحان یکی از آن

های معاهده و به  است. این روش طوری است که معاهده در چند نسخه به تعداد طرف

گردد و یک نسخه آن به زبان مرجح به رشته تحریر  ها تحریر می های رسمی آن زبان

  Texteی که به زبان مرجح نگاشته شده، درواقع متن معتبر )اآید. نسخه می
authentique( و سایر متون صرفاً متون رسمی )Texte official .هستند ) 

البته میان متن معتبر  و متن رسمی ازلحاظ حقوقی در اساس تفاوتی وجود ندارد و 

کند ی تفاوت بروز میباشند؛ اما زمانها دارای ارزش و اعتبار حقوقی برابر می کلیه آن

دهد که اختالف در تفسیر یا اجرا معاهده پیش وبرتری یکی بر سایرین خود را نشان می

المللی باید فقط متن معتبر را مالک حکم قرار  آید و در این صورت، قاضی یا داور بین

 دهد.

 انتخاب چند زبان بااعتبار یکسان 

های رسمی  های متعاهد به زبان طرفهای به تعداد  طبق این روش، معاهده در نسخه

های معاهده در حکم  شود با اعالم این مطلب که کلیه نسخهها تنظیم و نگاشته می آن

شود، البته مشکلی که از  یک بر دیگری مرجح دانسته نمی واحد بوده و معتبر اند و هیچ
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عاهده، هم که مآید، هنگام تفسیر معاهده است  و آن استفاده این روش به وجود می

 سازد.ازحد می چندجانبه باشد که مشکالت تفسیر را بیش

 یا ساختار معاهده بافت

دهد. این  ازنظر شکلی، هر معاهده متضمن عناصری است که معاهده را تشکیل می

ها است. در  ها یا پیوست عناصر شامل مقدمه، متن معاهده و در برخی حاالت ضمیمه

ابتدا و قبل از تحریر نمودن مقدمه، معاهده را به نام  های گذشته، در بسیاری موارد زمان

کردند؛ ولی امروز نام خداوند سبحان و تعالی در سرلوحه خدای متعال آغاز می

گردد  یا شود، تحریر میمعاهدات دوجانبه  که میان کشورهای اسالمی منعقد می

را باالی « ریر مقدسس»نماید  معاهداتی را که دولت واتیکان با سایر کشورها منعقد می

رسیم که هر معاهده از دو الذکر به این نتیجه می نویسد. با ذکر مطالب فوقآن می

ها  شود یکی مقدمه و دیگری متن و در برخی مواقع احتماالً ضمیمهقسمت تشکیل می

ها را  ها یا پیوست ها؛ بنابراین در این بخش مقدمه، متن معاهده و ضمیمه یا پیوست

 گیریم:بیشتر به بحث میجهت وضاحت 

 مقدمه معاهده

شود، اسامی هر معاهده دارای مقدمه است در مقدمه معموالً کلیات ذکر می

های معاهده، موضوع معاهده و انگیزه انعقاد معاهده، عمدتاً در مقدمه معاهده  طرف

های  ذکر است که در معاهدات قراردادی ذکر اسامی طرف شود، قابلگنجانیده می

ها مشخص نیست؛  ممکن است؛ اما در معاهدات قانون ساز چون تعداد طرف معاهده

های معاهده به دو صورت تحریر  ها ممکن نبوده و ذکر نام طرف لذا ذکر اسامی آن

 شود: می

ذکر نام کشورهای طرف معاهده: در این خصوص در مقدمه معاهده نام  -1

ها هستند  ست؛ زیرا فقط دولتشود که امر منطقی نیز اکشورهای طرف معاهده ذکر می

-که درواقع باید آثار معاهده را متحمل شوند؛ ولی امروز از این روش کمتر استفاده می
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نمایند؛ مگر با آنهم پس از جن  جهانی دوم با ذکر نام کشورها در معاهدات چندجانبه 

که در چارچوب سازمان ملل متحد به امضاء رسیده است، این روش دوباره احیا 

  1یده است؛گرد

شود یکی  ذکر نام ارکان دولتی طرف معاهده : این روش به دو صورت انجام می -2

 اینکه رکن منفرد را در مقام مسئول نام ببرند و دیگر اینکه رکن جمعی  را.

ها و یا رکن دولتی صالح برای عقد معاهده را  که نام رؤسای دولت نخستین شکل آن

شکل آن این است که امضای معاهده  با ذکر نام کنند، دومین در معاهده ثبت می

تواند که آن معاهده  ها در مقام طرف معاهده در مواردی صورت گرفته می دولت

دوجانبه بوده و اهمیت خاص داشته باشد. سومین شکل نیز وجود دارد که البته چندان 

 ند. شده نیست و آن این است که مردم یا ملتی، خودشان طرف معاهده باش شناخته

الملل هنوز تابعان  این مورد به دلیل آنکه مردم یا ملت به حیث تابعان حقوق بین

 المللی نیستند، موردی نادری است. اصلی یا بالفصل حقوق بین

ها غالباً پس از ذکر انگیزه اصلی عقد  شود، دولتهدف معاهده نیز در مقدمه ذکر می

 پردازد. معاهده، به شرح اهداف خود می

 یان موجبات و اهداف معاهده متضمن فوایدی حقوقی است مشروط بر اینکه: البته ب

 صورت منطقی پُر کند؛ مقدمه خالی موجود در معاهده را به -1

صورتی بیان نماید که در تفسیر مندرجات  مقدمه، هدف غایی معاهده را به -2

  2معاهده مؤثر باشد.

و اینکه موضوع معاهده  شودو همهنان موضوع معاهده نیز در مقدمه ذکر می

 چیست؟ تا در صورت بروز اختالف در تفسیر معاهده استفاده شود.

                                                           
 .13۵ صپیشین  ،الملل معاهدات ینبحقوق  هدایت اهلل فلسفي، 1
 .136 ص پیشین، 2
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گردد، این است که آیا مقدمه از سوالی که در رابطه به مقدمه به ذهن متبادر می

 است یا خیر یا اعتبار حقوقی مقدمه چیست؟ اعتبار حقوقی برخوردار

های قواعد  اهده؛ همهون سایر مجموعهدر پاسخ باید اشاره کرد که اصوالً مقدمه مع

 شود.آور نیست؛ بلکه صرف برای تفسیر از آن استفاده می حقوقی دارای قدرت الزام

حقوق معاهدات، ضمن اعالن این نکته، که در تفسیر  ۀویانا درزمین 1969کنوانسیون 

سیاق معاهدات باید سیاق و عبارات آن را در پرتو هدف و موضوع آن موردنظر قرارداد 

  1دانند.عبارات را شامل مقدمه نیز می

 ب: متن معاهده

شود؛ اما آنهه بیشتر معمول است، آن متن معاهده همیشه به یک صورت تهیه می

ها، بستگی به نوعیت معاهده دارد  بندی کنند البته شمار این ماده است که معاهده را ماده

( ماده؛ 441صلح ورسای که ) برخی معاهدات دارای مواد بیشتر است. مثالً معاهده

درباره تشکیل جامعه اقتصادی اروپا 1927( ماده؛ معاهده 111منشور ملل متحد که )

  2( ماده دارد.321حقوق دریاها )1982( ماده و معاهده 248)

متن معاهده مشتمل بر مواد معاهده و شرایط پایانی آن است و تعداد مواد یک 

های آن معاهده، بستگی دارد. شرایط یا قیود  ل طرفمعاهده به گستره معاهدات موردقبو

 پایان معاهده شامل مندرجات نهایی آن است. معموالً متضمن نکات شکلی زیر است:

 روش اصالح و تجدیدنظر در معاهده؛ -

 االجرا شدن معاهده؛ نحوه الزم -

 اند؛ شمولیت معاهده نسبت به کشورهای که در تهیه متن معاهده شرکت نداشته -

 مدت معاهده و این در صورتی است که معاهده قراردادی باشد؛ -

                                                           
 .37 صپیشین  ،الملل ینبحقوق معاهدات  محمدرضا ضیایي بیگدلي، 1
 .137 ص پیشین ،الملل معاهدات ینبحقوق  هدایت اهلل فلسفي، 2
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 مرجع تفسیر و حل اختالف و امثال آن. -

 ها ج: ضمایم یا پیوست

ها ممکن است شامل مقررات علمی، فنی، اداری، تکمیلی،  ضمایم یا پیوست

ها باشد. در  تفسیری یا تفصیلی و غیره در مورد برخی از مواد معاهده یا مجموع آن

ها ازنظر مادی ناشی از احتراز از حجیم شدن معاهده است  و  برخی مواقع، ضمیمه

ها یک معاهده ممکن است بسیار زیاد باشد، از دیدگاه حقوقی  تعداد اسناد ضمیمه

های یک معاهده از اعتبار یکسانی برخوردار نیستند و این به نوعیت سند  ضمیمه

رانس تدوین یک معاهده، اعالمیه پایانی یا شده، بستگی دارد. مثالً هرگاه کنف ضمیمه

ضمیمه معاهده درآید، چنین  قطعنامه در رابطه به آن معاهده صادر نماید و آن سند به

سندی فاقد اعتبار حقوقی بوده، ولی سندی که در جهت تکمیل یک معاهده، ضمیمه یا 

اد جزء الینفک گونه اسن است؛ زیرا این پیوست آن شده است از اعتبار حقوقی برخوردار

آوری؛ همهون متن معاهده برخوردارند،  شوند و از قدرت الزاممعاهده محسوب می

  1ی دارند.که اسناد دسته اول جنبه توصیه درحالی

های معاهده در متن اصلی معاهدات  البته در بسیاری موارد موضوع اعتبار ضمیمه

عتبار حقوقی همهون متن گردد که در چنین حالت؛ ضمیمه دارای اصراحت قید می به

 معاهده است.

زمان و همراه با ضمیمه آن است، ممکن است در  معموالً انعقاد یک معاهده، هم

ها جدیدی باشد که این عمل باید به  ها یا پیوست ضمیمه حین اجرای معاهده نیاز به

های معاهده و یا به ترتیب مندرجات مقرر در معاهده صورت گیرد.  توافق بعدی طرف

عتبار چنین ضمیمه که بیشتر معروف به الحاقیه است نیز بااعتبار متن اصلی معاهده، ا

 یکسان است.

                                                           
 .38 صپیشین  ،الملل ینبحقوق معاهدات  محمدرضا ضیایي بیگدلي، 1
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 پذیرش و تصدیق اعتبار متن معاهده 

بعد از مرحله مذاکره، مرحله نگارش و پذیرش متن معاهده مطرح بحث است که 

ه است. در پذیرش متن معاهده حاکی از پایانی مرحله مذاکره و  تهیه و تنظیم معاهد

شود یکی تأیید متن مرحله پذیرش متن دودسته عملیات مستقل و جداگانه تشکیل می

 معاهده و دیگر تصدیق اعتبار متن آن.

کنندگان معاهده را  تأیید متن معاهده به این معنا است که مذاکره خاتمه یافته، مذاکره

متن معاهده روشی است  دهند؛ اما تصدیق اعتباردر یک نگاه اولیه موردپذیرش قرار می

کنندگان قطعی تلقی کردن متن نگاشته شده است. درنتیجه،  که بنا بر آن قصد مذاکره

وتعدیل نیست. تأیید متن و تصدیق اعتبار متن  متنی که اعتبار آن تصدیق شده قابل جرح

در مورد معاهدات چندجانبه عمالً مستقل از یکدیگر است، بدین ترتیب که ابتدا متن 

موردپذیرش یک کنفرانس  1شود  و یا از طریق کنسانسوسده  به رأی گذاشته میمعاه

                                                           
که این اصطالح در زبان دیپلماتیک برای  شود ميخاطرنشان  ؛اخص شایسته است طور بهتعریف دقیق کنسانسوس  1

کمیته و غیره ( کنفرانس ) » است؛ لذا اغلب به جمالتي همچون  شده گرفتهمتعددی بکار  های پدیدهمشخص کردن 

تمامي تالشها برای اتخاذ تصمیمات با تراضي عمومي بکار برده » ویا « تصمیمات خود را با کنسانسوس اتخاذ مي کند 

بر مي خوریم . واضح است که در اینجا کنسانسوس به معنای آئیني است که برای اخذ تصمیمات به کار « خواهد شد 

در مقررات داخلي )یک کنفرانس ( منظور مي گردد، آن را در بخش یا ماده میرود و در تمام مواردی که کنسانسوس 

رکن به » ای که مربوط به اخذ تصمیمات است، مي یابیم . اما بسیاری از اوقات به عباراتي بر مي خوریم نظیر 

بارات ویا ع« کنسانسوس مورد نظر ایجاد شده است »، «کنسانسوس بدست آمده است » ، «کنسانسوس رسیده است 

دیگری که ناظر بر توافق عمومي ، به عنوان ثمره مشورتها و نتیجه نهایي جریان مذاکراتي است که در طي آن روش 

کنسانسوس به کار گرفته شده . علي رغم چنین تفکیکي میان این آئین و نتیجه حاصل ازآن ،آشکارا به نظر مي رسد 

ي چند جانبه برای رسیدن به نتایجي ) همچون تصمیمات ، توصیه که کنسانسوس قبل از هر چیز آئیني است در دیپلماس

تحلیل دقیقتر این  با تجزیه و ،در حقیقت .توافق عمومي شرکت کنندگان است هنامه ها ، متون وغیره ( که بیان کنند

طول شاید صحیح تر باشد که از آن به عنوان فن مذاکره و اخذ تصمیم یاد کرد، که ویژگي آن، در تمام  ،آئین
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گیرد و سپس توسط المللی قرار می المللی یا رکنی از یک سازمان بین یا مجمع بین

شود در مقابل، معاهدات دوجانبه عموماً مورد  های نمایندگی امضاء می رؤسای هیئت

هده با یک عمل حقوقی واحد، مورد تصدیق واقع گیرد  و اعتبار متن معا تأیید قرار می

 شود. می

 امضای معاهده

های معاهده،  پس از پایان مذاکرات، نگارش متن معاهده و پذیرش آن توسط طرف

های  االختیار کشورها یا سازمان رسد که توسط نمایندگان تام مرحله امضاء فرامی

د. اصوالً امضای معاهده مرحله گیرهای بین الحکومتی صورت می المللی یا سازمان بین

پایانی مذاکرات است که با تشریفات معینی همراه است. امضاء درواقع نوعی رسمیت و 

های اعالم  عنوان یکی از شیوه تواند بهحال می بخشد و درعین قطعیت به معاهده می

 1رضایت به التزام در قبال معاهده نیز باشد.

  2ک معاهده دارای آثار حقوقی زیر است:به باور برخی از دانشمندان امضای ی

شود. متن امضاء بیش از هر چیز، باعث رسمیت بخشیدن به متن معاهده می -1

یک از طرفین  شود و بدین سبب هیچ معاهده درواقع  پس از امضاء یا پاراف،  قطعی می

ن که در مت تواند، در آن تغییری وارد نماید، مگر به مذاکره جدید یا درصورتی نمی

حقوق معاهدات  ۀویانا درزمین 1969شده باشد و یا مقررات کنوانسیون  بینی معاهده پیش

 مجاز دانسته باشد.

                                                           

نیز عدم  های غیر رسمي، عدم توسل به رأی و تصمیم گیری، علي رغم احتمال انجام نظرخواهي مذاکرات و

 . اعتراضهای اساسي است
 . 11در زمینه حقوق معاهدات ماده 1969کنوانسیون ویانا  1
 .70 هـ. ش، ص1389نشر میزان  ، تهران:چهارم چاپ ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده، 2
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طور قطعی ایجاد التزام برای کشور امضاء کننده  تواند، بهدر مواردی امضاء می -2 

که آن  شده باشد و یا این بینی کند و آن در صورتی است که در معاهده چنین چیزی پیش

 های ساده یا اجرایی باشد.          نامه اهده از نوع موافقتمع

های  ها و سازمان امضای معاهده باعث ایجاد الزامات رفتاری برای دولت -3 

شرط تصویب یا تأیید صورت  که امضاء بهشود، خصوصاً اینالمللی امضاء کننده می بین

نشده است، دولت یا سازمان االجرا  زمانی که معاهده هنوز الزم گرفته باشد در مدت

االجرا نبودن معاهده، اقداماتی را که به  تواند، به بهانه الزمالمللی امضاء کننده نمی بین

 کند، انجام دهد.هدف و منظور معاهده لطمه وارد می

کند تا امضای معاهدات )در معاهدات رسمی( برای قوه مجریه ایجاد التزام می -4

 برای قوه مقننه ارسال کند.  متن معاهده را جهت تصویب

 اند: ولی به باور برخی از دانشمندان امضای معاهده دارای سه جایگاه ذیل

 عنوان طریقه جهت رسمیت و قطعیت  بخشیدن به متن معاهده؛ امضاء به -1

 شرط تصویب یا تصدیق معاهده؛ امضاء به -2

 1منزله تصویب یا تصدیق معاهده. امضاء به -3

الذکر دارای نتایج یا آثاری است، که ذیالً طور  ه نوع امضای فوقکه هر یک از س 

 جداگانه تبیین گردیده است: 

 منزله رسمیت و قطعیت بخشیدن به متن معاهده آثار حقوقی امضای به

طوری که از عنوان آن هویدا است این نوع امضاء صرف به متن معاهده قطعیت و 

ف در معاهدات غیررسمی مطرح بحث بخشد. البته این نوع امضاء صر رسمیت می

 است.
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 منزله تصویب یا تصدیق  آثاری حقوقی امضای به

طرف به نوع معاهده بستگی دارد و از طرف دیگر  آثار حقوقی امضای معاهده ازیک

دهند، ارتباط دارد. در معاهداتی که امضاء  های معاهده به آن می به منزلتی که طرف

المللی(  های بین ها( و یا تصدیق )در مورد سازمانمنزله  تصویب )در مورد کشور به

های  شرطی که طرف های ساده یا اجرایی آنهم بی نامه باشد، البته صرف در موافقت

معاهده دارای اختیار چنین امضایی بوده یا دارا شده باشند، این نوع امضاء تجلی 

التزام در قبال آن المللی امضاء کننده معاهده به  های بین رضایت کشورها یا سازمان

 است.

حقوق معاهدات، ضمن تأیید امکان  ٔ  ویانا درزمینه 1986و 1969های  کنوانسیون

عنوان  منزله تصویب یا تصدیق را، به منزله تصویب یا تصدیق، امضای به امضای به

  1المللی به التزام در قبال معاهده دانسته است. رضایت یک کشور یا یک سازمان بین

حقوق معاهدات در رابطه به اعالم  ٔ  ویانا درزمینه 1969نسیون کنوا 12ماده 

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء چنین مشعر است: رضایت 

کشورها به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور در صورتی ابراز 

 شود که: می

 اشد؛شده ب بینی الف: مراتب در خود معاهده پیش

کننده در خصوص اینکه  ب: به نحوی دیگری ثابت گردد که کشورهای مذاکره

 امضاء باید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

المللی مربوط از اختیارنامه نماینده آن  ج: قصد و نیت کشورها یا سازمان بین

 شده باشد. مشخص شود یا در حین مذاکره این امر بیان

                                                           
 .11ماده حقوق معاهدات ویانا  در زمینه  1986و 1969کنوانسیون  های 1
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این ماده چنین مشعر  1منظور اجرای مفاد بند  به 12ماده  2بند  به همین ترتیب 

 است:

کننده در این خصوص، پاراف متن  الف: در صورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره

 گردد؛ منزله امضای معاهده محسوب می معاهده به

وسیله کشور  که به زمان با کسب تکلیف توسط یک نماینده درصورتی ب: امضای هم

  1تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد. مربوطه

 شرط تصویب یا تصدیق  آثار حقوقی امضای به

ویانا  1986و  1969های  شرط تصویب یا تصدیق که در کنوانسیون امضای به

است و به  بینی گردیده است، درواقع امضای موقت حقوق معاهدات نیز پیش ۀدرزمین

ر، نیاز دارد این تأیید اثر عطف بما سبق دارد و باعث دا تأیید مقامات دولتی صالحیت

زدگی و تعجیل در التزام قطعی و نهایی نسبت به  معاهده  گردد تا هرگونه شتابمی

وجه در  هیچ شرط تصویب نموده باشد به احتراز شود. کشوری که معاهده را امضای به

ضای معاهده خودداری وضعیت کشوری که اصالً معاهده را امضاء نه نموده  یا از ام

توجهی از کشورها و  نموده است، نیست. امضای یک معاهده از سوی تعدادی قابل

المللی دارای اهمیت سیاسی و حقوقی است که از مسئله اعتبار بخشیدن  های بین سازمان

 2رود. یا نه بخشیدن، صرف متن معاهده فراتر می

تصویب یا تصدیق فاقد اعتبار  شرط المللی امضای به درگذشته از دیدگاه عرف بین

-حقوقی به معنی دقیق کلمه بوده  و درنتیجه، کشوری که فرضاً معاهده را امضاء می

-های معاهده محسوب نمی کرد از زمره طرفنمود؛ اما از تصویب آن خودداری می

المللی عدالت، این  گونه مسؤولیتی متوجه او نبود. دیوان بین گردید و درنتیجه، هیچ

این واضح و » خوبی بیان کرده است.  را دریکی ازنظریات مشورتی خویش به موضوع

                                                           
 .12در زمینه حقوق معاهدات، ماده  1969کنوانسیون ویانا  1
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آشکار است که امضای معاهده بدون تصویب، کشور امضاء کننده را طرف معاهده 

؛ اما در «گرداند باوجوداین، امضاء یک وضعیت موقت به نفع آن کشور برقرار کند.نمی

حقوق  ٔ  ویانا درزمینه 1969ون عصر حاضر با عنایت به مواد و مقررات کنوانسی

شرط تصویب یا تصدیق دارای اثر حقوقی نسبی گردیده است؛ یعنی  معاهدات، امضاء به

کنوانسیون مذکور در فاصله زمانی امضاء تا تصویب یک سلسله تعهداتی را به کشورها 

که ذیالً از آن  1المللی امضاء کننده معاهده تحمیل کرده است. های بین یا سازمان

 گردد:ادآوری میی

 تا تصویب یا تصدیق معاهدات  تعهدات زمان امضا

حقوق معاهدات، کشوری که معاهده  ۀویانا درزمین 1969کنوانسیون 18مطابق ماده 

کند در فاصله زمانی میان امضاء تا تصویب یا تصدیق و تا زمانی که را امضاء می

نباید مرتکب اعمال شود که به قصدش را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده باشد، 

موضوع و هدف معاهده لطمه وارد نماید. در اعمال و اجرای تعهدات زمان امضاء تا 

تصویب یا تصدیق معاهده، حسن نیت نقش اساسی دارد. تعهدات زمان امضاء تا 

االجرا شدن معاهدات نیز تداوم دارد، البته  تصویب یا تصدیق معاهده حتی تا زمان الزم

حاضر در معاهداتی که مستقیماً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در عصر

 گیرد.شوند، امضاء جایگاه ندارد و صرفاً الحاق صورت می تصویب می

 امضای معوق یا پاراف معاهده

رود و آن در انعقاد معاهدات، پاراف یک مرحله قبلی از امضای قطعی به شمار می

دولت دارای اختیار امضاء نیست و یا در مورد  گیرد که نماینده یک زمانی صورت می

برخی از مواد معاهده تردید دارد، نماینده دولت با پاراف کردن متن معاهده، توافق 

                                                           
 . 18در زمینه حقوق معاهدات بند الف ماده 1969ویانا  کنوانسیون 1
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آنکه دولت خود را ملزم به  دارد، بی دولت متبوع خود را نسبت به متن معاهده، اعالم می

ه به آن رأی مخالف و بعداً امضای قطعی آن نماید و یا اینکه به هنگام قبولی متن معاهد

در رأی خویش تجدیدنظر نموده و معاهده را امضاء کند این امضاء، امضای معوق 

دهد؛  ها می گیری به دولت است. هرچند پاراف متن معاهده اجازه اندیشیدن و تصمیم

 2موجب جزء الف  بند  ولی در برخی موارد همان ارزش امضای قطعی را دارا است، به

های  حقوق معاهدات در صورت توافق دولت ٔ  ویانا درزمینه 1969نوانسیون ک 12ماده 

  1منزله امضای معاهده باشد. تواند به کننده، پاراف متن معاهده می مذاکره

 تفاوت امضاء با پاراف یا امضای معوق

امضای معاهده درواقع تثبیت قطعی متن معاهده است یعنی پس از امضاء معاهده 

گو پیرامون متن معاهده خاتمه یافته و جز با گشایش مجدد مذاکره هرگونه بحث و گفت

توان در شده در معاهده یا کنوانسیون حقوق معاهدات، نمی بینی غیراز طریق پیش و یا به

شود که اوالً فرایند نگارش معاهده ختم آن تغییری آورد. امضای معاهده زمانی انجام می

کننده در مذاکره، اختیار امضای معاهده را  ختیار شرکتاال شده باشد؛ ثانیاً نمایندگان تام

توانند معاهده را صرف پاراف ها می دارا بوده و یا بعداً دارا شوند در غیر این صورت آن

کنند؛ یعنی هرگاه نماینده در مذاکرات شرکت نموده و صالحیت امضاء نداشته باشد، 

توانند، باوجود داشتن ندگان میتواند متن معاهده را پاراف نماید. همهنان نمای می

صالحیت امضاء، معاهده را پاراف نمایند و از مقامات کشور خود کسب تکلیف یا 

گردد. البته ممکن  درخواست اجازه نمایند که در این صورت نیز معاهده پاراف می

-است، معاهده پاراف شده به مرحله امضاء نرسد در این صورت، پاراف معاهده هیچ

توان اهمیت نماید؛ لیکن نمی حقوقی برای دولت پاراف کننده ایجاد نمی گونه تعهدی

منزله امضای قطعی  سیاسی موضوع را نادیده گرفت. ممکن است که پاراف معاهده به

                                                           
 .70 ص پیشین ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده، 1
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کننده  های مذاکره معاهده نیز محسوب گردد و این در صورتی است که موردتوافق دولت

 1قرار گیرد.

 تصویب معاهدات

ها است و قواعد ناشی از پیمان یا  فقط مبین مضمون اراده دولتامضای معاهدات 

ها آن را تصویب  آور است که دولت سازد و هر قاعده آنگاه الزامآور نمی معاهده را الزام

 نموده باشد.

وسیله  جانبه است که مؤخر بر امضای معاهده است و به تصویب عمل حقوقی یک

داخلی )معموالً قانون اساسی ( دارای  آن مقامات عالی یک کشور مطابق قوانین

المللی هستند، معاهده تهیه و امضاءشده، توسط نمایندگان  صالحیت انعقاد معاهدات بین

االجرا گردد،  االختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به اینکه معاهده قطعی و الزم تام

ر قبال سایر دهند و رسماً به نام کشور متبوع خود، جهت اجرای آن درضایت می

  2شوند.کشورها متعهد و ملتزم می

دار داخلی با انجام آن، دولت  تصویب؛ تأییدی است از معاهده که مقامات صالحیت

کنند و یا به المللی متعهد و ملتزم می های بین ها یا سازمان خود را در قبال سایر دولت

نمایندگان  ها از عمل حقوقی است که سخن دیگر، تصویب، تأیید نهایی دولت

هر »معتقد است  3سازد. مریت اپنهایمها با امضای خود آن را محقق می االختیار آن تام

آور آن تا زمان تصویب معلق  یابد؛ منتها نیروی الزام محض امضاء انعقاد می معاهده به

                                                           
 .12، ماده 2جزء الف، بنددر مورد حقوق معاهدات  1986و   1969کنوانسیون های ویانا  1
 .4۵ ص پیشین ،حقوق معاهدات بین الملل محمد رضا ضیایي بیگدلي، 2
تولد و در  1913اکتبر  6نامبرده در بود.  سوئیس اهل ،تبار آلماني مدل تجسمي و هنرمند ،عکاس  نهایممریت اُپ 3

 درگذشته است. 198۵نوامبر  1۵
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نشده، هرچند معاهده انعقادیافته است، آثاری  ماند درنتیجه تا زمانی که تصویب اعالم می

   1«آن مرتب نیستبه 

گذاری و یا  از سوی مجلس قانون تتصویب عبارت از تأیید و اعالن التزام قطعی

مقامات ذیصالح یک کشور نسبت به اجرای مقررات یک معاهده است، این اعالن 

مثابه قانون داخلی به  المللی به شود که آن معاهده بین التزام نهایی است و موجب می

گردد، عمل تصویب یک مرحله جداگانه از ی که مالحظه میطور 2اجرا گذارده شود.

معاهده متمایز بوده و از حیث زمان نیز  امضای معاهده است و عمل تصویب از امضای

 از امضاء مجزا است.

 دیدگاه کنوانسیون حقوق معاهدات پیرامون تصویب معاهدات  

دیق را یک حقوق معاهدات، عمل تصویب یا تص ۀویانا درزمین1969کنوانسیون 

عنوان یکی از اشکال رضایت کشورها به ملتزم شدن در  المللی دانسته و تنها به عمل بین

قبال معاهده، قلمداد کرده است. قاعده رضایت به ملتزم شدن، قاعده جدیدی است که 

المللی را  عنوان یک قاعده عام، کلیه اشکال تجلی رضایت کشورها یا سازمان بین به

اند از: امضاء، مبادله اسناد  وجه قرار داده است. این اشکال عبارتطرفانه موردت بی

به  3دهنده معاهده، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق و دیگر طرق توافق شده. تشکیل

حقوق معاهدات در رابطه به اشکال رضایت  ۀویانا درزمین1986همین ترتیب کنوانسیون 

بینی نموده که تقریباهمان اشکال رضایت  شالمللی مواد یا احکامی را پی های بین سازمان

 "سند تأیید رسمی"از واژه  "تصویب"جای واژه  کشورها است با این تفاوت که به

 استفاده کرده است.

                                                           
 .138 ص پیشین ،بین الملل معاهداتحقوق  هدایت اهلل فلسفي، 1
 .73 صپیشین  ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده، 2
 . 11در زمینه حقوق معاهدات، ماده 1969کنوانسیون ویانا  3
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 ضرورت عمل تصویب معاهدات

های  نامه المللی از حیث تشریفات انعقاد به معاهدات رسمی و موافقت معاهدات بین

های ساده یا اجرایی با امضای هر  نامه . و اکثراً موافقتشوندساده یا اجرایی تقسیم می

که  گردد؛ درحالی ها بارز می ها، رضایت به التزام و متعهد شدن در قبال آن یک از طرف

برخی معاهدات مطابق قوانین داخلی کشورها نیازمند تصویب مجلس مقننه است. سوال 

 ست؟ شود، این است که ضرورت به عمل تصویب چی که مطرح می

توان گفت؛ که ضرورت به عمل تصویب دالیل عمده دارد در پاسخ به این سوال می

 گردد: که ذیالً تحریر می

گذاری در اکثر کشورها، حق بررسی و ابراز نظر در مورد سیاست  مجلس قانون -1

چنین صالحیت، الزم است تا متن  خارجی را دارا است، جهت حفظ و اعمال این

 ا موردقبول قرار داده و یا آن را رد نماید؛امضاءشده معاهده ر

االختیار هنگام امضای معاهده از حدود اختیارات خویش  ممکن است نماینده تام -2

کننده و تصحیح کننده و  تجاوز نموده باشد؛ بناءً مرحله تصویب درواقع ارزیابی

 درنهایت تأییدکننده معاهده خواهد بود؛

کند و از یندگان مردم اراده ملت را تمثیل میگذاری به حیث نما مجلس قانون -3

نماید و سیاست خارجی در  اینکه معاهدات اکثراً سیاست خارجی کشور را تنظیم می

گذاری در تصویب  نماید، تا مجلس قانون وضعیت اتباع تأثیرگذار است؛ بناءً ایجاب می

 و انعقاد معاهدات سهیم باشد؛

ها  های چنین نظام لمانی از خواستهای پار ضرورت عمل تصویب در نظام -4

 است.

دار  المللی توسط مقامات صالحیت اصوالً اینکه آیا تصویب یک معاهده بین

های آن، یک امر الزم و ضروری است یا خیر، باید به حقوق داخلی یا قوانین  طرف

داخلی آن کشور مراجعه نمود و مبانی حقوقی ضرورت تصویب را استحصال کرد 

ACKU



 

 

 

ی
ملل

ن ال
 بی

ت
دا

اه
مع

د 
قا

نع
ا

 

43 

حقوق معاهدات، نظام خاصی را جدا از  ٔ  ویانا درزمینه 1969وانسیون باوجودیکه کن

 پردازیم: نظام حقوقی داخلی کشورها تبیین نموده که ذیالً به آن می

 خصیصه بارز تصویب  و پیامدهای آن 

از آن جائیکه تصویب معاهده، عملی است که با حاکمیت کشورها در ارتباط است؛ 

وجه تجلی صالحیت الزامی کشورهای امضاء  هیچ به ده ولذا امری ارادی و اختیاری بو

دار برای تصویب معاهدات ابداً الزام کننده معاهده نیست. بنابراین رکن داخلی صالحیت

حقوق معاهدات،  ٔ  ویانا درزمینه1969باوجوداین، کنوانسیون  1به انجام این کار ندارد.

شرط تصویب  ده، معاهده را بههای معاه در مورد چنین تبیین نموده است که اگر طرف

یا تأیید رسمی امضاء کرده باشند، نباید تا زمانی که قصدشان را به عدم تصویب آن 

معاهده ابراز نکردند، اعمالی انجام دهند که به موضوع و هدف چنین معاهده خدشه 

های تصویب، ارادی بودن آن است که سه اثر یا نتیجۀ ذیل را  وارد کند. یکی از ویژگی

  2واهد داشت:خ

 نامعین بودن مهلت تصویب -۱

هرگاه در معاهده، برای تصویب معاهده، مهلتی تعیین نشده باشد، دولت امضاء 

کننده، اختیار خواهد داشت که هرگاه مصلحت دانست، معاهده را تصویب کند؛ چون 

 کشورهای امضاء کننده معاهده، تعهداتی برای تصویب آن ندارند درنتیجه، مختار اند

پس از امضاء و هر موقع که مقتضی مصلحت بدانند، آن را تصویب نمایند. در حقوق 

الملل قاعده وجود ندارد که مهلت تصویب را معین کرده باشد؛ مگر اینکه طرفین  بین

معاهده، مهلت تصویب را در متن معاهده معین کرده باشند و البته پس از گذشت 

ب معاهده امضاءشده خویش، خودداری کند زمانی متعارف، اگر دولتی از تصوی مدت

                                                           
 .49 صپیشین  ،حقوق معاهدات بین الملل محمد رضا ضیایي بیگدلي، 1
 . 141 ص پیشین ،حقوق بین الملل معاهدات هدایت اهلل فلسفي، 2
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نظران عقیده دارند که هر  امتناع آن در حکم عدم تصویب خواهد بود. برخی از صاحب

دولت اصوالً ازنظر اخالقی مؤظف به تصویب معاهده است که آن را امضاء کرده است؛ 

ت تصویب، کننده برای امتناع خویش ابراز بدارد. نامعین بودن مد مگر اینکه دلیل قانع

ها در انجام عمل تصویب، سستی نمایند و پس از گذشت  موجب شده است که دولت

 سالها؛ چنانهه منافع شان اقتضاء نماید به تصویب معاهده مبادرت ورزند.

 مشروط کردن تصویب معاهده -۲

نتیجه دوم خصیصه ارادی بودن تصویب معاهده، آن است که کشور امضاء کننده  

شده را مشروط به تحقق امر سیاسی  معاهده یا مبادله اسناد تصویب تواند، تصویب می

 نماید.

 امتناع از تصویب معاهده  -3

المللی آزاد اند  و هر  ها اصوالً در تصویب معاهدات از هر قیدوبندی بین دولت

المللی مسؤولیتی داشته باشد از تصویب معاهده که  آنکه ازنظر بین تواند، بیدولت می

ده است، خودداری نماید. البته ممکن است امتناع دولت از تصویب معاهده امضاء نمو

توان،  حال نمی های دیگر معاهده عملی غیردوستانه و نابجا باشد، بااین به لحاظ طرف

المللی دانست. و منشاء چنین آزادی و  عمل دولت ممتنع را ناقض مقررات و قواعد بین

یعنی از زمانی که  19ها است؛ زیرا از قرن ارادی بودن تصویب در نظام داخلی کشور

اند، اصل تفکیک قوا چنین  شده ها، مبتنی بر قانون اساسی بنیاد گذاشته های دولت نظام

اقتضاء داشته که معاهدات با مداخله دو رکن هر کشور )قوه مقننه و اجراییه ( به 

 تصویب برسد.
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حقوق و تکالیف کشورها  به باور برخی دانشمندان تصویب، دارای آثاری است، که

 1درک است: در اثر تصویب و یا عدم تصویب با توجه به قواعد و اصول زیر قابل

الملل هیچ دولتی ملزم به تصویب معاهدات  بر اساس قواعد حقوق بین -1

 المللی نیست؛ بین

 زمان خاص نیستند؛ المللی، در یک ها ملزم به تصویب معاهدات بین دولت -2

ها تحمیل  ملل تشریفات خاص را برای تصویب معاهدات به دولتال حقوق بین -3

 نماید؛ نمی

الملل، هیچ مجازاتی برای دولت که از تصویب معاهدات  در حقوق بین -4

 نشده است. بینی کند پیشالمللی امضاءشده، خودداری می بین

ذکر است که در حال حاضر تصویب معاهده اهمیت گذشته خویش را  قابل

 توان گفت این امر جریان گذرا یا مستمر است.  و البته هنوز نمی داده ازدست

 المللی  مقامات ذیصالح برای تصویب معاهدات بین

المللی همیشه تابع آن مقامی است که اهرم اصلی قدرت را  تصویب معاهدات بین

 در دست دارد.

ه تا حدی های داخلی کشورها منزلت یافت المللی از نظام از آن جاییکه معاهدات بین

اند و در  المللی اعتبار همهون قانون داخلی داده که در برخی کشورها به معاهدات بین

گذار در امر تصویب،  قانون اساسی اکثر کشورها به نظر و رأی مردم و حکم قانون

المللی  اهمیت خاصی داده است؛ اما مشکل که اخیراً در قلمرو انعقاد معاهدات بین

المللی را نیز متحول کرده است، پیدایش  روابط بینحال  پیداشده و درعین

های ساده و اجرایی که در نوع خود، مبین اقتدار وبرتری قوه مجریه در  نامه موافقت

                                                           
 .76 ص پیشین ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده،1
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اداره روابط خارجی است. در بسیاری از کشورها تصویب یا تأیید معاهده قراردادی یا 

که صالحیت  لینامه ساده و اجرایی به حکومت محول گردیده است درحا موافقت

گذاری واگذار گردیده  المللی عام یا قانون ساز به مجلس قانون تصویب معاهدات بین

ها واگذارشده است و درمجموع  است. این موضوع به حقوق داخلی دولت

گذاری و صدراعظم و وزیر امور خارجه حسب احوال  جمهور، مجلس قانون رئیس

ت که مطابق قانون اساسی یا قوانین عادی صالحیت تصویب یا تأیید معاهده را دارا اس

 شده است. ها داده این صالحیت به آن

 المللی در افغانستان  قام ذیصالح تصویب معاهدات بینم

المللی یا  های بین مطابق ماده نودم قانون اساسی افغانستان، تصدیق معاهدات و میثاق

است. در متن قانون  های شورای ملی فسخ الحاق افغانستان به آن ازجمله صالحیت

المللی  های بین اساسی کشور به گونه عام ذکرشده است که تصدیق معاهدات  و میثاق

المللی که  نماید که هر سندی بین های شورای ملی است، اصوالً ایجاب می از صالحیت

المللی باشد، باید به تصویب شورای ملی برسد؛ ولی از  تحت نام معاهده یا میثاق بین

های ساده و اجرایی و معاهدات قراردادی در این اواخر بنا بر  نامه افقتاینکه مو

ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجارتی و امثال آن میان دولت جمهوری اسالمی 

گردد که در این الملل به پیمانه زیادی عقد می افغانستان با سایر تابعان حقوق بین

نماید. که المللی را تصویب می ای بینه خصوص حکومت برخی از معاهدات و میثاق

( 1» )المللی چنین مشعر است:  های بین در این رابطه ماده نهم قانون معاهدات و میثاق

المللی در ساحات ذیل بعد از تأیید شورای وزیران، تصدیق  های بین معاهدات و میثاق

 گردد: جمهور مرعی االجرا می شورای ملی و توشیح رئیس

 رکه ) ختم جن (.معاهده متا -1

 معاهده تعیین و تثبیت سرحدات. -2

 المللی. های بین معاهده برقراری روابط خارجی، دوستی و همکاری -3
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 معاهده عدم توسل به قوه و تجاوز. -4

 المللی. معاهده تأسیس  سازمان بین -2

 معاهده که ایجاب تعدیل قانون نافذ را نماید. -6

 معاهده موقف حقوقی اتباع. -7

 های مالیاتی و محصوالت گمرکی. معاهده اعطاء یا اخذ قرضه یا اعطای معافیت -8

 های قضایی.  معاهده استرداد، متهمین و محکومین و همکاری -9

 المللی )کنوانسیون( و پروتوکول های منضمه آن. های بین میثاق -11

 های امنیتی. نامه معاهدات و موافقت -11

 ای اقتصادی.ه نامه معاهدات و موافقت -12

مقتضای محتوا و ماهیت، ایجاب تصدیق شورای ملی را  سایر معاهداتی که به -13

 نماید 

ها و قراردادها ساده و اجرایی که به تشخیص  نامه های تفاهم، موافقت ( یادداشت2)

نماید از طرف شورای وزیران  وزارت امور خارجی ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی

 «گردد. راء میتصویب و  مرعی االج

 المللی  های بین المللی در سازمان تصویب معاهدات بین

ویانا  1986نماید، کنوانسیون المللی عقد می های بین در مورد معاهدات که سازمان

بینی نموده است که تقریباهمانند  حقوق معاهدات مقررات خاصی را پیش ۀدرزمین

کنوانسیون مذکور،   11ماده  2بند نمایند. مطابق  معاهداتی است که کشورها عقد می

المللی به التزام در قبال هر معاهده ممکن است با امضاء مبادله اسناد  رضایت سازمان بین

دهنده آن معاهده، سند تأیید رسمی )که معادل عمل تصویب است ( پذیرش،  تشکیل

یابد. یتصدیق، الحاق، و یا از طریق هر وسیله که  در موردتوافق حاصل گردد، تحقق م

المللی است که مقام ذیصالح برای  بنابراین اساسنامه یا مقررات داخلی هر سازمان بین

المللی باشد،  طرف آن سازمان بین اعالم رضایت بر التزام در قبال معاهداتی را که یک
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منشور آن، تصویب  43موجب ماده  کند. ازجمله در سازمان ملل متحد، به مشخص می

دهنده نیروی نظامی ملل متحد با شورای امنیت است و یا طبق  کیلهای تش نامه موافقت

های منعقده میان شورای اقتصادی و  نامه همان منشور، تصویب موافقت 63ماده، 

 اجتماعی  و نهادهای تخصصی  وابسته، به عهده مجمع عمومی است.

 گونه ترسیم نمود که اصوالً توان رویه سازمان ملل متحد را این درمجموع می

کند با مجمع عمومی  و امضاء با دبیر کل یا  تصویب معاهداتی که سازمان را ملتزم می

شود، که شورای امنیت  حال، مواردی در عمل دیده می رئیس داراالنشاء است بااین

توان به  ندرت به تصویب برخی از معاهدات پرداخته است که از آن میان می به

 نیروهای حافظ صلح در یک منطقه اشاره نمود.های مربوط به استقرار  نامه موافقت

  الحاق

المللی و سایر تابعان حقوق  های بین برخی اوقات ممکن است کشورها، سازمان

عبارت نمایند که درواقع الحاق المللی الحاق می های بین الملل به معاهدات یا میثاق بین

و تدوین یک معاهده  در نظام المللی های بین یا سازمان است از ترتیبی که کشورها

آن  به عضویت آن درآمده و مقررات مندرج در المللی اشتراک نداشته باشد، رسماً بین

قصد  جانبه که بیانگر نیت و وسیله صدور یک سند یک الحاق به. نمایندمی قبول ،را

 گیرد. الحاق کننده است، صورت می کشور

چنین در این مورد  اتحقوق معاهد ۀویانا درزمین 1969کنوانسیون  12ماده 

قبال یک معاهده از طریق الحاق به  به التزام در رضایت یک کشور ": صراحت دارد

  :گرددصور زیر اعالم می
 ؛بینی کرده باشد وسیله الحاق به معاهده را پیش معاهده، اعالم رضایت آن کشور به الف:

الم رضایت آن خصوص اع کننده در ب: به نحو دیگر ثابت شود که کشورهای مذاکره

  ؛اند کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده
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ممکن است با  توافق کرده باشند که رضایت آن کشور های معاهده بعداً ج : همه طرف

 دد.الحاق به معاهده اعالم گر

  گیرد: الحاق عمدتاً در حاالتی ذیل صورت می
 ؛عاهده حضور نداشته استتصویب م الحاق کننده هنگام تدوین و کشوردر حالتیکه  -1
 شده باشد. بینی در متن معاهده پیش در حالتیکه -2

گیرد یا به توافق  جانبه صورت می صورت یک اما در مورد اینکه آیا الحاق به 

الملل مطرح است. نظریه قراردادی که توافق  حقوق بیندر  هکشورهای عضو، دو نظری

جانبه که  داند و نظریه اقدام یکمی را در الحاق جانب سوم شرط میان کشورهای عضو

ارتباط به معاهدات و  اما درمجموع، در ؛داندنمیالرعایه  چنین شرطی را الزم

له ئمس ،المللی رویه واحدی وجود ندارد، بلکه با توجه به نوع معاهده های بین کنوانسیون

  شویم: ، که ذیالً از آن متذکر میتفاوت استم
تواند به آن است که هر کشوری بدون تبعیض می هبه گونها  برخی از کنوانسیون -1

معاهده منع گسترش  ؛شده است. مانند بینی معاهده پیشد خو الحاق نماید و این امر در

 ؛گیرد جانبه صورت می صورت یک الحاق به ،این نوع معاهدات در ایسالح هسته
خاص ورهای کشنمودن به آن، صرف برای گروه دوم معاهداتی است که الحاق  -2

ای که خاص کشورهای همان حوزه های منطقه مانند کنوانسیون ؛است پذیر امکان

این موارد از طریق تبادل اعالمیه بین متقاضی  الحاق در ،شکلی ازنظر جغرافیایی است.

  ؛گیردصورت می ،سازمان نگهدارنده اسناد و
اصلی صورت گیرد. این ثالث باید با توافق اعضای  های که الحاق کشور کنوانسیون -3

 .های دفاعی و نظامی معمول است در پیمآن رویه بیشتر
المللی و فسخ  های بین طوری که قبالً نیز تبیین گردید، تصدیق معاهدات و میثاق

های  الحاق افغانستان به آن، مطابق ماده نودم قانون اساسی افغانستان، از صالحیت

المللی و فسخ الحاق کشور   های بین و میثاق شورای ملی است. بناءً در تصدیق معاهدات

 بایست اجازه شورای ملی اخذ گردد. 
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 مبادله یا تودیع اسناد تصویب معاهده 

از حیث ماهوی، تصویب بر تنظیم سندی به نام سند تصویب و مبادله اسناد تصویب 

های معاهده استوار است. طبق اصل عمومی مشترک در مورد کلیه معاهدات اعم  طرف

ترتیب که هر یک از  این ز دوجانبه یا چندجانبه، اسناد تصویب باید مبادله گردد بها

های معاهده، سند تصویب خود را تهیه  و برای  های معاهده، باید به تعداد طرف طرف

های متعدد،  ها ارسال نماید. افزایش تعداد معاهدات چندجانبه آنهم با طرف یکایک آن

گونه معاهدات موجب گردید که در آغاز  مبادله در اینمشکالت ناشی از انجام عمل 

میالدی رویه معمول شود تا عمل پیهیده مبادله اسناد معاهدات چندجانبه  19قرن 

های  جای مبادله است. به این منظور طرف تسهیل گردد و آن تودیع اسناد تصویب به

ند، تا وظیفه کمعاهده، طبق توافق مشترک و مقرر در معاهده، امین را تعیین می

پس در معاهدات  داری اسناد تصویب و یا سایر امور مربوط را انجام دهد ازاین امانت

کننده معاهده، سند تصویب خود را برای امین معاهده  چندجانبه، هر طرف تصویب

مجلس وصول را تهیه و تصاویر آن را  دارد و امین پس از دریافت آن صورتارسال می

 کند.ع ابالغ میهای ذینف به سایر طرف

 ماهیت حقوقی مبادله یا تودیع اسناد تصویب معاهده

مبادله یا تودیع اسناد تصویب معاهده ضمن اینکه یکی از مراحل انعقاد معاهدات 

المللی به التزام در  های بین المللی است یکی از اشکال  رضایت کشورها یا سازمان بین

تصریح در معاهده و یا نوع  ب، نیاز بهقبال آن نیز است و این عمل برعکس عمل تصوی

دیگر عمل مبادله یا تودیع اسناد تصویب  بیان های معاهده ندارد. به دیگر از توافق طرف

های معاهده  گونه توافق قبلی یا بعدی طرف خود و بدون ضرورت و هیچ معاهده، خودبه

 1ها به التزام در قبال معاهده دارد. داللت بر رضایت آن

                                                           
 .72 ص پیشین، چهارم چاپ ،حقوق معاهدات بین الملل محمد رضا ضیایي بیگدلي، 1
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حقوق معاهدات تأییدکننده  ۀدرزمین 1986و 1969های  کنوانسیون 16و 14،13مواد 

که تصویب، دارای ماهیت و هویتی داخلی  نکات مذکور است. از سوی دیگر درحالی

شود،  المللی است، که عمالً به شکل اسناد تصویب می است  و هرچند یک اقدام بین

یع معاهده است، دارای ماهیت و مبادله یا تودیع اسناد تصویب که همان مبادله یا تود

المللی است که البته ورود یک معاهده را المللی است و آن  نیز یک اقدام بینهویتی بین

 سازد. المللی فراهم می نظام  بین به

 نحوه مبادله اسناد تصویب معاهده 

نحوه مبادله اسناد تصویب معاهده نسبت به نوع معاهدات )که دوجانبه یا چندجانبه 

ست( متفاوت است که ذیالً نحوه مبادله اسناد تصویب را در معاهدات دوجانبه و ا

 گیریم: چندجانبه طور جداگانه به بحث می

 شده در معاهدات دوجانبه الف: مبادله یا تودیع اسناد تصویب

قبل از اینکه طبق مقررات قانون اساسی، معاهده به تصویب برسد، سندی که حاوی 

صالحه کشور در مورد معاهده است، باید به دولت متعاهد دیگر  امضای نهایی مقامات

تسلیم و متقابالً سند تصویب کشور مقابل دریافت گردد. انجام این مبادله، معموالً با 

جلسه مبادله اسناد تصویب معاهده که توسط نمایندگان کشورهای متعاهد  تنظیم صورت

ناد تصویب معاهده اکثراً از قبل در متن یابد. عمل مبادله اس رسد، تحقق می به امضاء می

شود  و معموالً پایتخت یکی از متعاهدین است و در غیر آن بینی می معاهده پیش

البته احتمال دارد مبادله اسناد  1پایتخت است که معاهده قبالً در آنجا امضاءشده است.

لت تصویب معاهده توسط ارسال یادداشت سیاسی نیز صورت گیرد که در این حا

شود. االجرا شدن معاهده شناخته می تاریخ وصول یادداشت سیاسی مؤخر تاریخ الزم

                                                           
 .87 ص پیشین ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده، 1
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جلسه مبادله اسناد تصویب معاهده، توسط نمایندگان  ذکر است که امضای صورت قابل

 گیرد.باشند، صورت مینامه میدر کشور که دارای اختیار

 ب: مبادله یا تودیع اسناد در معاهدات چندجانبه

دات چندجانبه، تعیین یک کشور یا یک سازمان نگهدارنده اسناد تصویب در معاه

ضروری است؛ زیرا کشور یا سازمان نگهدارنده، شبیه دبیرخانه معاهده، کلیه مکاتبات 

کند. کشورهای عضو را وصول و اقدام به پذیرش و تصدیق اسناد تصویب کشورها می

های آن پس  شود و کاپیه سپرده مینسخه اصلی معاهده نزد کشور یا سازمان نگهدارند

شود. المللی ذیربط ارسال می های بین از تصدیق به کشورهای عضو یا سازمان

بایست، اسناد  کشورهای که خواهان عضویت در یک معاهده چندجانبه هستند، می

المللی، تحت عنوان امین معاهده، تودیع  تصویب معاهده را نزد کشور یا سازمان بین

تواند، حقوق معاهدات، تعیین امین می ۀویانا درزمین1969کنوانسیون  76اده کنند طبق م

المللی، یا باالترین مقام اداری آن سازمان باشد. ماده  یک یا چند کشور، یا سازمان بین

المللی دارد و امین مؤظف  وظایف امین جنبه بین»افزاید :  کنوانسیون مذکور می  76

طرفی را رعایت کند، خصوصاً اگر معاهده هنوز  بی است در اجرای وظایف خود جانب

االجرا نشده باشد یا اینکه بین یک کشور و نگهدارنده  بین تعدادی از اعضای آن الزم

راجع به انجام تکالیف نگهدارنده، اختالفی بروز کند، این امر نباید هیج تأثیر بر 

 «طرفی مزبور بگذارد. بی

 انتخاب امین معاهده

که مذاکرات یا کنفرانس تهیه و تنظیم متن معاهده در قلمرو آن در  معموالً کشوری

شود؛ اما کدام ممانعت در انتخاب روش عنوان امین معاهده انتخاب می جریان است، به

المللی تهیه و  دیگر وجود ندارد و مخصوصاً که معاهده تحت حمایت یک سازمان بین

ACKU



 

 

 

ی
ملل

ن ال
 بی

ت
دا

اه
مع

د 
قا

نع
ا

 

53 

عنوان امین، نهادینه شدن مقام امین  ل آن بهشود، با انتخاب آن سازمان یا دبیر کتنظیم می

   1شود. غالباً کامل می

معموالً امین معاهده یک شخص یا نهاد است؛ اما استثناء امکان انتخاب امنای متعدد، 

ویانا  1969برای یک معاهده نیز وجود دارد. در مورد انتخاب امین معاهده کنوانسیون 

 بینی نموده است: پیش حقوق معاهدات چنین احکامی را ۀدرزمین

کننده در خود معاهده یا  تعیین امین برای معاهده ممکن است، توسط کشوری مذاکره

المللی  تواند یک یا چند کشور یا سازمان بینبه نحوی دیگری صورت گیرد  و امین می

 2یا باالترین مقام اداری سازمان باشد.

-متحد تهیه و تنظیم میدر عصر حاضر در معاهداتی که تحت لوای سازمان ملل 

 شود.عنوان امین انتخاب می گردد، رئیس داراالنشای سازمان ملل متحد، به

 وظایف امین معاهده

المللی است و امین متعهد است،  وظایف امین معاهده دارای ویژگی و جنبه بین

طرفی کامل انجام دهد. مخصوصاً این موضوع که معاهده میان  وظایف اش را با بی

های آن به مرحله اجرا درنیامده یا اینکه اختالفی میان او و یک  کشور یا  طرف برخی از

آمده، نباید بر این متعهد تأثیر  المللی در مورداجرای وظایف امین پیش یک سازمان بین

  3گذارد.

 76حقوق معاهدات و ماده  ۀویانا درزمین 1969کنوانسیون  77موجب ماده  به

جز در مواردی که معاهده ترتیب  حقوق معاهدات، به ۀنویانا درزمی 1986کنوانسیون

                                                           
 .73 ص پیشین ،حقوق معاهدات بین الملل محمد رضا ضیایي بیگدلي، 1
بند در زمینه حقوق معاهدات 1986کنوانسیون ویانا  و  76ماده  1بند در زمینه حقوق معاهدات  1969ویانا  کنوانسیون 2

 .77ماده  1
در زمینه حقوق معاهدات 1986کنوانسیون   ویانا  و  76ماده  2بند در زمینه حقوق معاهدات  1969کنوانسیون ویانا  3

 .77ماده  2بند 
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المللی متعاهد به  المللی متعاهد یا سازمان بین دیگری مقرر کند یا کشور یا سازمان بین

 ترتیب دیگری توافق کند، وظایف امین معاهده مخصوصاً مشتمل بر موارد ذیل است:

 شود؛آن تسلیم میهای که به  تأمین حفظ متن اصلی معاهده و اختیارنامه -1

های دیگر،  های مصدق برابر با متن اصلی و سایر  متون معاهده به زبان تهیه کاپی -2

المللی که  های بین ها و کشورها و سازمان ها به طرف مورد لزوم طبق معاهده و ابالغ آن

 حق )صالحیت یا اهلیت ( طرف معاهده شدن، را دارند؛

ها و  دریافت یا تأمین حفظ کلیه اسناد اطالعیه دریافت کلیه امضاءهای معاهده و -3

 مکاتبات مربوط به آن معاهده؛

بررسی این امر که آیا امضای سند )ازجمله سند تصویب (، اطالعیه یا مکاتبه  -4

توجه کشور یا  مربوط به معاهده بایسته و به شکل صحیح است و در صورت نیاز، جلب

 سازمان ین المللی مربوط به موضوع؛

المللی که حق )  های بین های معاهده و کشورها و سازمان آگاه ساختن طرف -2

صالحیت یا اهلیت( طرف معاهده  شدن، را دارند، از اینکه از چه زمانی، تعداد امضاءها 

یا اسناد تصویب معاهده، اسناد مربوط به تأیید سند رسمی، یا اسناد پذیرش، تصدیق یا 

 شده است؛ االجرا شدن رسیده یا تودیع زمالحاق به حدنصاب )الزم(  برای ال

 ثبت معاهده نزد داراالنشای سازمان ملل متحد؛ -6

حقوق  ۀدرزمین1986و  1969های  انجام وظایفی که در سایر مقررات کنوانسیون -7

 شده است. معاهدات معین

المللی و امین در  در صورت بروز هرگونه اختالفی میان یک کشور یا سازمان بین

های  انجام وظایف مذکور، امین باید موضوع را به اطالع کشورها یا سازمانمورد 

دار  که الزم دانست به اطالع و آگاهی رکن صالحیت المللی متعاهد یا درصورتی بین

المللی مربوط برساند، در مقابل وظایف امین معاهده کلیه کشورها و  سازمان بین

گونه اطالعیه یا مکاتبه مربوط به معاهده را که المللی متعاهد نیز باید هر های بین سازمان

ها است، برای امین معاهده ارسال بدارد، این ارسال یا  ها در زمره وظایف آن ارسال آن
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شود که امین نیز آن را دریافت کرده شده تلقی می تسلیم به امین معاهده زمانی انجام

 1باشد.

ای ملتزم به معاهده را، بلکه هر ه تنها دولت امین معاهده همهنین مؤظف است که نه

موجب معاهده دارای حق پیوستن یا الحاق به معاهده است، از  دولت دیگری را که به

 تودیع اسناد باخبر بسازد.

 ٔ  ویانا درزمینه 1969کنوانسیون   77موجب جزء  )ز( ماده  امین معاهده همهنان به

شده است در داراالنشای  حقوق معاهدات، مؤظف است، معاهده را که نزد وی تودیع

 سازمان ملل متحد ثبت نماید.

دبیر کل سازمان ملل متحد در مقام امین معاهده حق اظهارنظر درباره مشروعیت یا 

عدم مشروعیت شروط وارد بر معاهده را ندارد وی در این مقام واسطه میان دولت و 

کل در این مقام در صدر  سایر تابعان متعاهد یا امضاء کننده معاهده است، بنابراین دبیر

ها قلمداد  های متعاهد و امضاء کننده، اقتدار ندارد و نمایندگان آن رکن جمعی دولت

 2طرفی انجام دهد. المللی است که باید در کمال بی دار وظیفه بین شود؛ بلکه عهدهنمی

 ثبت و انتشار اسناد

تبع آن  آشکار و به دیپلماسی 1918یکی از اصول چهارگانه اعالمیه ویلسون در سال 

المللی بین کشورها بود و به همین دلیل برای نخستین بار در  انتشار هرگونه توافق بین

ازآن در منشور ملل متحد، بر علنی بودن معاهدات تأکید  میثاق جامعه ملل و پس

نامه  منشور در هر معاهده یا موافقت 112ماده  1موجب بند  صورت گرفته است. به

گردد، االجرا شدن این منشور، میان اعضای ملل متحد عقد می ه پس از الزمالمللی ک بین

 باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت شود تا دبیرخانه آن را منتشر کند.

                                                           
 .79ماده در زمینه حقوق معاهدات 1986کنوانسیون ویانا و  78ماده ینه حقوق معاهدات در زم1969کنوانسیون ویانا  1
 . 22۵و 224پیشین صص  ،حقوق بین الملل معاهدات هدایت اهلل فلسفي، 2
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های آن عضو سازمان  الذکر، دبیرخانه را به ثبت معاهداتی که یکی از طرف ماده فوق

هده میان یک دولت عضو ملل ملل متحد باشد، مؤظف کرده است، بنابراین اگر معا

متحد و دولت غیر عضو منعقد گردد، دبیرخانه باید آن را به ثبت برساند. تمامی 

( به این نکته 3/242و  قطعنامه ) 112های عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده  دولت

های عضو، ملزم به ثبت معاهدات شان در دبیرخانه هستند؛  اشاره نموده که همه دولت

های غیر عضو مختار اند که معاهدات شان را در دبیرخانه ثبت نمایند یا نه  ولتاما د

 1نمایند.

( منشور سازمان ملل 112مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرایط اجرای ماده ) 

مشخص 1948نوامبر  3و  1946دسامبر سال  14فبروری و  11متحد را طی قطعنامه 

 نموده است. 

معاهدات  به نحوی وسیعی مورد تفسیر قرارگرفته  در این قطعنامه تکلیف ثبت

تنها معاهدات رسمی؛ بلکه  المللی یعنی نه است، بدین معنی که کلیه اسناد بین

های فنی  نامه المللی عدالت، موافقت های پذیرش صالحیت اجباری دیوان بین اعالمیه

ها، راجع به  دولتجانبه  های یک المللی و اعالمیه ها یا سازمان بین منعقده بین دولت

االجرا نبودن معاهداتی که قبل از جن   ملغی االثر بودن قسمتی از یک معاهده یا الزم

جهانی دوم با متخاصمان سیاسی منعقدشده بود، باید در دبیرخانه به ثبت برسد و 

منشور ملل متحد در رابطه به ثبت  112بنابراین ماده  2درمجموعه آن سازمان نشر گردد.

 معاهدات، چنین مشعر است:  و انتشار

االجرا شدن منشور ملل  المللی که پس از الزم های بین نامه معاهدات و موافقت -1

گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه آن  متحد، توسط هر یک از اعضا منعقد می

 سازمان، ثبت و توسط آن منتشر شود؛

                                                           
 . 200 ص پیشین،1
 .90 صپیشین  ،حقوق معاهدات بین المللي رضا موسي زاده، 2
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ی که بر طبق مقررات بند الملل های بین های معاهدات و میثاق یک از طرفهیچ -2

توانند، در مقابل ارکان ملل متحد به آن معاهده  ( این ماده به ثبت نرسیده باشد، نمی1)

 نامه استناد جویند. یا موافقت

حقوق معاهدات، در رابطه  ۀویانا درزمین1969(کنوانسیون  81و به همین قسم ماده )

 دارد. به ثبت و انتشار معاهدات چنین مقرر می

گردند االجرا شدن به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال می عاهدات پس از الزمم -1

 تا حسب مورد، ثبت دبیرخانه، آرشیف، یا ثبت در سوابق شده و منتشر گردند؛

 نماید.انتصاب امین وی را مجاز به انجام اقدامات مقرر دربند  اخیر می -2

که  متفاوت است، نخست این مقررات فوق از دو جهت با مقررات منشور ملل متحد

منشور صرفاً  اعضای ملل متحد را مکلف به ثبت معاهدات در دبیرخانه  112ماده 

 نماید. سازمان می

به عباره دیگر کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد، ملزم به ثبت معاهدات خود 

اعده حقوق معاهدات، ثبت معاهدات را قۀدرزمینه 1969که کنوانسیون  نسیتند درحالی

داند. دیگر اینکه منشور  عام دانسته و آن را محدود به اعضای سازمان ملل متحد نمی

 ۀویانا درزمین 1969بینی نکرده  و کنوانسیون ملل متحد زمان ثبت معاهدات را پیش

 دارد. االجرا شدن اعالم می حقوق معاهدات  ثبت معاهدات را پس از الزم

   گیری نتیجه

الملل در موضوعات معین با  است که میان تابعان حقوق بین معاهده درواقع توافقی

ها منعقد گردیده و حقوق و مکلفیت های را  برای طرفین به بار  رضایت کامل آن

های  بارگی به میان نیامده بلکه  محصول سال المللی به یک آورد و معاهدات بین می

 المللی است.  های بین ها و سازمان متمادی روابط دولت

نماید که نماینده کشور یا سازمان ی انجام مذاکرات و عقد معاهدات ایجاب میبرا

موجب نظام حقوقی افغانستان،  المللی دارای سند به نام اختیارنامه باشد یا به بین
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اعتبارنامه یا صالحیت نامه داشته باشند و درواقع مذاکره مرحله اولی و مهم در انعقاد 

المللی به لحاظ اینکه میان تابعان حقوق  هدات بینمعاالمللی است.  معاهدات بین

ها از  ها دارند لذا برخورداری آن الملل انعقادیافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولت بین

تا باالی طرفین تأثیرگذار باشد؛ زیرا  اعتبار قانونی مالزمه با تصویب قوه مقننه دارد.

نماید که  گذاری را می قانونبرخی معاهدات رسمی ایجاب تصویب یا تصدیق مجلس 

باید به تصویب مجلس مذکور برسد که طبق ماده نودم قانون اساسی افغانستان، از 

گذاری حق  های شورای ملی است، البته در بسیاری از کشورها مجلس قانون صالحیت

مداخله در سیاست خارجی کشور را دارا است و از طریق تصویب معاهدات در این امر 

و تأثیرگذاری خود را در سیاست خارجی ثابت و حسب تعهد و تضمین مهم دخالت 

 اجرای منشور سازمان ملل متحد در مرحله اجرا قرار گیرد.

 
 منابع و مأخذ
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 االمر واک او بېلګې یېد مباح په تقیید کې د اولو
 
 
 عبدالکریم فضلي                                         

         
رعیت باندې الزم کړي او  دا چې اولو االمر د دې حق لري چې مباح حکم په 

که نه؟ ایا اولو االمر ددې واک لري چې مباح چاره په ممنوع او په منعې سره تقیید 
کړي اوکه نه ؟ ایا کله چې اولو االمر یوه مباحه چاره په رعیت الزمه کړي، پر رعیت 

ې ک مقالهباندې د اولو االمر اطاعت واجب دی او که نه؟ نو دغو پوښتنو ته به په دغه 
ځواب وویل شي او د شرعي نصوصو په رڼا کې به د مباح د تقیید په اړه د اولو االمر 

 واک وڅېړل شي.
د اوس وخت امیران له پخوانیو امیرانو سره توپیر لري، پخوا به امیران علماء او 
مجتهدین وو او په اوس وخت کې امیران زیاتره داسې اشخاص دي چې په دیني زده 

خوانیو امیرانو به له قرآن او سنت څخه پخپله احکام راویستل، کړو تخصص نلري ، پ
بله خبره داده چې پخوا مسلمانانو یو واحد قیادت درلود، ټولې اسالمي خاورې تر یو 
واحد قیادت پورې تړلې وي او د هغه له خوا به اداره کېدلې، دغه اوسني وېشونه چې 
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مسلمانان یو واحد قیادت نه لري او  مسلمانان بېالبېل هېوادونه لري، شتون نه درلود،
سني امیران او ولسمشران د پخوانیو په نسبت کمزوري او ضعیف دي، هغوی ته د 
خلیفه او امیرالمومنین القاب کارول کیدل، خو اوسنیو ته د پاچا، ملک، ولسمشر، 
رئیس جمهور او داسې نور القاب کارول کېږي، نو په واک او قدرت کې هم اوسني 

 له پخوانیو امیرانو سره ډېر توپیر لري.امیران 
دا چې اولو االمر د مباح د تقیید حق لري او که نه، نو الزمه ګڼم چې لومړی 
مباح ووېشو، مباح په دوه ډوله دی: لومړی منصوصي مباح چې په نص سره یې اباحت 

یا دا ( 2...{ )اَث َوُرَباَعَفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلراغلي وي، لکه: }
ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما یا دا آیت شو: }(3{ )َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّباآیت شو:}

نو داسې ډېرآیاتونه شته چې د یوه څیز په اباحت داللت کوي او همدغه  (4{)َرَزْقَناُكْم
 ې د اباحت حکم شوی دی.مباح ته منصوصي اباحت وایي چې د شارع له خوا ی

دويم ډول عام مباح چې اباحت یې په استصحاب الحال سره ثابت وي، یعنې د 
یوه څیز اصلي حالت چې په اباحت داللت کوي او عامو نصوصو څخه یې اباحت 
معلومیږي، لکه خوراک کول، لباس اغوستل، له یو ځای څخه و بل ځای ته تلل مباح 

په هر ځای کې چې څوک اوسیږي د اسالمي  دي، چې په هرې وسيلې سره وي،
 خاورې څخه ورته مباح دي.

د اباحت له تشریع څخه د شارع مقصد دادی چې پر بنده ګانو باندې اساني او 
تخفیف راشي، هغوی له حرج سره مخامخ نه شي، اساني او تخفیف د شارع اراده ده، 

اندې د اهلل تعالی رحمت دا ځکه چې انسان کمزوری دی او په اباحت کې په مکلفینو ب
دی، هر هغه څیز چې شرعًا له هغه څخه منعه نه وي شوې نو بنده له هغه څخه ګټه 

 اخیستالی شي، ځکه اصل په شیانو کې اباحت دی.
د اباحت په تشریع کې چې شارع د بنده ګانو لپاره آزاد پرېښودالی، کول او نه 

دی، دغه راز د ظروفو او حاالتو  کول یې د هغوی اختیار ته پریښی دی، دا یو سهولت
په بدلون سره کېدای شي همدغه مباح په منعه او یا الزام سره د اولو االمر په امر مقید 
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شي، ظروف او حالت به د مباح د تقیید غوښتونکي وي او تقیید کې به د رعیت 
 مصلحت پروت وي.

المر د تقیید هغه مباح چې استصحاب الحال یا عقلي مباح ورته ویل کېږي اولو ا
واک لري، ځکه چې اولو االمر د رعیت د مصلحت لپاره دا چاره سرته رسوي او د 
اولو االمر تصرف په مصلحت پورې تړلی وي، چې کله عامه مصلحت ورپورې تړلی 
وي، نو د مباح تقیید ټول فقهاء په دغه ډول مباح کې مني او د اولو االمر دغه تصرف 

 سره دی او موجب یې عام مصلحت دی.د هغوی په نیابت او وکالت 
اولو االمر ځکه دغه مباح تقیید کوالی شي چې کوم منصوصي مباح ندی چې د 
هغه تقیید وشي بلکې دا مباح د همدې لپاره عام پرېښودل شوی، چې ځینې وخت کې 
الزام او منعې باندې مقیدول د رعیت ګټې رامنځ ته کوي. که څه هم چې په قرآني 

بوي سنتو کې په دې اړه کوم خاص او ځانګړی نص نه دی راغلی چې اولو ایاتونو او ن
االمر دې مباح مقید کړي، خو د پیغمبر )صلی اهلل علیه وسلم( تصرفات د مباح په 
ساحه کې او د اصحابو کرامو ))رضي اهلل عنه( خصوصًا د راشدو خلفاوو ځینې 

اولو االمر مباح تقیید تصرفات چې مباح یې مقید کړی دی، په دې داللت کوي چې 
 کوالی شي، چې دلته یې د استدالل لپاره څو بېلګې راوړو:

َأنَُّه َكاَنْت َلُه َعُضٌد ِمْن َنْخٍل ِفى » څخه روایت دی چې وایي: َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب– ۱
ْدُخُل ِإَلى َنْخِلِه َفَيَتَأذَّى ِبِه َحاِئِط َرُجٍل ِمَن اأَلْنَصاِر َقاَل َوَمَع الرَُّجِل َأْهُلُه َقاَل َفَكاَن َسُمَرُة َي

صلى اهلل -َوَيُشقُّ َعَلْيِه َفَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيِبيَعُه َفَأَبى َفَطَلَب ِإَلْيِه َأْن ُيَناِقَلُه َفَأَبى َفَأَتى النَِّبىَّ 
ْن َيِبيَعُه َفَأَبى َأ -صلى اهلل عليه وسلم-َفَذَكَر َذِلَك َلُه َفَطَلَب ِإَلْيِه النَِّبىُّ  -عليه وسلم

َأْنَت  :َأْمًرا َرغََّبُه ِفيِه َفَأَبى َفَقاَل ،َفَطَلَب ِإَلْيِه َأْن ُيَناِقَلُه َفَأَبى. َقاَل َفَهْبُه َلُه َوَلَك َكَذا َوَكَذا
 (5).«اْذَهْب َفاْقَلْع َنْخَلُه  ،ِلأَلْنَصاِرىِّ -صلى اهلل عليه وسلم-َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،ُمَضارٌّ

سمرة بن جندب د انصاري په باغ کې د خرما یوه ونه درلوده او هغه به دغې ونې ته 
ورتلو، دده په راتلو سره انصاري ته ډېر تکلیف رسېده، ځکه چې له هغه سره په خپل 
باغ کې د هغه کورنۍ وه، نو دغه انصاري رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( ته شکایت 
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له ما ډېر په تنګ یم، ځکه چې هغه باغ ته ننوځي او  وکړ چې سمرة بن جندب څخه
خپله کورنۍ وي، نو رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( سمرة بن جندب ته نصیحت سره 

وکړ چې دغه د خرما ونه په انصاري باندې وپلوري، خو هغه ونه منله، بیا د پرېکولو 
ل دا یې هم ونه منله، نو ورته وویل دا یې هم ونه منله، بیا یې ورته د هبې کولو ووی

رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( ورته وفرمایل: )انت رجل مضار و امر االنصاری بقلع 
نخله( ته ډېر زیان رسوونکی شخص یې او انصاري ته یې د ونې د ویستلو امر وکړ( د 
استدالل وجه په دې ځای کې داده چې سمرة بن جندب ته یې د ضرر دفع کولو لپاره 

رلو، د هبې کولو او قطع کولو حکم وکړ، خو هغه ویل چې دا زما ملکیت دی او د پلو
له ونې نه تیریده، دا چې انصاري ته ډېر ضرر متوجه کېده او هغه ته یې د ونې د 

 ویستلو حکم وکړ او سمرة بن جندب یې د ونې له ګټې اخیستلو څخه منعه کړ.
َن َخِليَفَة َساَق َخِليًجا َلُه ِمَن اْلُعَرْيِض، أنَّ الضَّحَّاَك ْب»: راځي کې حدیث بل په – ۲

ي، َفَأَراَد َأْن َيُمرَّ ِبِه ِفي َأْرِض ُمَحمَِّد ْبِن َمْسَلَمَة، َفَأَبى ُمَحمٌَّد، َفَقاَل َلُه الضَّحَّاُك: ِلَم َتْمَنُعِن
َأَبى ُمَحمٌَّد، َفَكلََّم ِفيِه الضَّحَّاُك َوُهَو َلَك َمْنَفَعٌة َتْشَرُب ِبِه َأوَّاًل َوآِخًرا، َواَل َيُضرَُّك ، َف

 ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َفَدَعا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُمَحمََّد ْبَن َمْسَلَمَة َفَأَمَرُه َأْن ُيَخلَِّي َسِبيَلُه، َفَقاَل
اِفٌع، َتْسِقي ِبِه َأوَّاًل َوآِخًرا، ُمَحمٌَّد: اَل، َفَقاَل ُعَمُر: ِلَم َتْمَنُع َأَخاَك َما َيْنَفُعُه، َوُهَو َلَك َن

َوُهَو اَل َيُضرَُّك، َفَقاَل ُمَحمٌَّد: اَل َواللَِّه، َفَقاَل ُعَمُر: َواللَِّه َلَيُمرَّنَّ ِبِه، َوَلْو َعَلى َبْطِنَك، 
ن ( ضحاک بن خلیفه غوښتل چې د محمد ب6)«َفَأَمَرُه ُعَمُر َأْن َيُمرَّ ِبِه، َفَفَعَل الضَّحَّاُك

سلمة په ځمکه کې په عریض نومې ځای کې خپلې ځمکې ته د اوبو لپاره ویاله بوځې، 
خو محمد بن سلمة هغه ته اجازه ورنه کړه، ضحاک دغه موضوع عمرفاروق ))رضي 
اهلل عنه(( ته وړاندې کړه، محمد بن سلمة یې را وغوښت چې خپل ورور ته د اوبو 

ه، چې له دغو اوبو څخه به یې څښې، خو تېرولو اجازه  ورکړي، تاته پکې هم ګټه د
محمد بن سلمه انکار وکړ، نو عمر فاروق )رضی اهلل تعالی عنه( ورته داسې وویل: 
)واهلل لیمرن به ولو علی بطنک( قسم په اهلل چې ویاله به تیریږي ان که ستا په خیټه 

چا باندې وي. په دې ځای کې اولو االمر تصرف کړی، چې د ضرورت په بنا د بل 
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شخصي حق کې اولو االمر تصرف کوالی شي، نو له دې څخه معلومیږي چې امام یا 
اولو االمر د دې حق لري چې د رعیت په شخصي مال کې تصرف وکړي. په دې ځای 
کې د استدالل وجه دا ده چې عمر فاروق )رضی اهلل تعالی عنه( د محمد بن سلمه په 

رر دفعه شي، نو کله چې په شخصي ملکیت کې تصرف د دې لپاره وکړ، چې ض
شخصي ملکیت اولو االمر تصرف کولی شي، په مباح کې په طریقه اولی کولی شي، 
که د ضرورت او مصلحت لپاره اولو االمر وغواړي چې مباح تقیید کړي، هغه مباح 

 مقید کولی شي. 
اللََّه َوَأِطيُعوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا: }نیسي دلیل ایت دې په راز دغه – ۳

ای مومنانو د اهلل اطاعت وکړئ او د رسول اطاعت  (7)الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم{ 
وکړئ او د خپلو امیرانو چې له تاسو څخه وي اطاعت وکړئ( د شرعي سیاست په رڼا 
کې اولو االمر کولی شي د مباح کارول کوم چې مفسدې ته مفضي کېږي، هغه منعه 

ي او دغه حق اولو االمر ته ورکړل شوی دی. دکتور وهبه الزحیلی وایي : دولت د کړ
دې حق لري چې د افرادو په خصوصي ملکیتونو کې مداخله وکړي، ترڅو عام 

دا چې دولت د افرادو په خصوصي  (8مصلحت رامنځ ته شي او هغه تحقق پیدا کړي )
و منعه کې خو په طریقه اولی ملکیت کې د مداخلې حق لري، نو د مباح په الزام ا

مداخله کولی شي او په ملکیت باندې ځینې قیدونه وضع کولی شي څو د عام ضرر 
مخنیوی وشي. په دغه ایت کې چې د مسلمان امیر په اطاعت حکم شوی د هغه د 
اطاعت مجال همدغه سیاسي نظام، د مباح تقیید په الزام یا منعې سره، د عدل اقامه د 

، تر هغه چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي، د امیر لپاره د تقنین ظلم مخنیوی دی
مجال همدغه مباح دی چې په هغه کې تقنین وکړي، په فقهي قاعده کې راځي: 

( د اولو االمر تصرفات به د رعیت په 9)تصرف االمام علی الرعیة منوط بالمصلحة ()
ي دي: )لالمام الحق فی مصلحت پورې تړلی وي، په بله فقهي قاعده کې داسې راغل

تقیید المباح( د مباح تقیید په دې شرطونو پورې تړلی دی: لومړی د امام یا اولو االمر 
تقیید به دموقت لپاره وي، په دائمه توګه اولو االمر د مباح تقیید نه شي کولی، دويم دا 
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شرعي  چې د هغه تقیید به د اباحت نسخ نه شمیرل کېږي، درېيم داچې د مباح تقیید د
سیاست په ضمن کې به داخل وي، څلورم دا چې د مباح تقیید پورې به عام مصلحت 
تړلی وي، نه خاص مصلحت، د دغو شرطونو په موجودیت کې امام یا ولي األمر د 

 مباح تقیید کولی شي.
په هېواد کې چې کوم قوانین توشېح کېږي ډیری د مباحو  په سیمه کې دي او د 

لري، د مباح تقیید ته په عربي ژبه کې بیال بیل اصطالحات  مباح تقیید پکې شتون
کارول کېږي لکه: ایقاف العمل المباح، منع المباح، االمتناع عن المباح او تعطیل 
المباح، نو اولو األمر د رعیت د مصلحت په بنا مباح تقیید کولی شي چې نفساني 

 غوښتنه پکې نه وي.
شران او امیران فقهاء او د شرعي علومو داچې په اوسني وخت کې د مسلمانانو م

متخصصین نه دي، له نصوصو څخه شرعي احکام نه شي استخراجولی د اجتهاد وړتیا 
نه لري، نو دوی چې د مباح تقیید کوي باید له فقهاوو او د شرعي علومو له 
متخصصینو څخه مشورې واخلي، ترڅو غلط او په تقیید کې خطا نه شي، په واقعیت 

ید او نه تقیید دنده د مجتهد ده، هغه کوالی شي د شرعي مقاصدو او خو د تقی
مصالحو په رڼا کې مباح تقیید کړي، خو دغه تقیید به اولو االمر تطبیق کوي، ځکه چې 
د مجتهد فتوی پر ټولو باندې الزامي نه ده، یواځې د اولو االمر تقیید پر ټول رعیت 

عمل پرې وکړي، دغه راز د اولو األمر الزامي دی او پر ټولو باندې واجب دی چې 
نایب هم کوالی شي چې د مباح تقیید وکړي، ځکه د اولو االمر ځای ناستی او نایب 

 ګڼل کېږي.
که څه هم په ځینو هېوادونو کې د قوانینو تصویب د پارلمان دنده ده، ځکه چې د 

ـ ۳و ـ قضایه قوه ا۲عرف له نظره هر هېواد درې قوې لري، لومړی مقننه قوه،
اجرائیه قوه، د قوانینو تصویبول د مقننې قوې له واکونو څخه دي او د مباح تقیید هم 
دوی کوالی شي، خو د اسالمي خلیفه ګانو په وخت کې د ټولو قوو واک له خلیفه 
سره وو، خو په ننۍ زمانه کې داسې نه دي. که د راشده خلفاوو حکومتونو ته ښه ژور 
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هغوی ټول واک او قدرت په خپل الس کې درلود، هو  فکر وکړو، نو معلومه به شي
هغوی اهل الشوری، مجتهدین او وزیران درلودل، چې په چارو کې ورسره مرسته 
وکړي، خو په اوس وخت کې د رعیت د قرار داد په بنسټ کوم چې ألواألمر سره یې 

 کوي واک څرګندیږي.
ځکه خو د هغه تقیید د د مباح تقیید د اجتهاد له مواردو څخه یو مورد دی، نو 

مجتهد دنده ده، تنفیذ او تطبیق یې ولي األمر کوي، ان که بل مجتهد د مباح د تقیید نه 
غوښتلو، نو په دغه مجتهد باندې هم الزم دي چې د اولو االمر حکم ومني او خپل 

 اجتهاد باندې عمل کول ورته جواز نلري. 
لحاكم ال يجوز نقضه في المسائل اتفقوا على أن حكم اپه دې اړه اصولین وایي: )

( اصولین په دې کې یوه خوله دي چې اولو االمر حکم 10( )االجتهادية لمصلحة الحكم
په اجتهادي مسئلو کې د حکم د مصلحت لپاره نه ماتیږي( دغه راز په بل ځای کې 

(  په اجتهادي مسئلو 11وایي: )ان حکم الحاکم فی مسایل االجتهاد ال یرد وال ینقض( )
ې د اولو االمر حکم نه نقض کېږي او نه ردیږي( د اولو األمر د حکم نقض هغه ک

وخت جایز دی چې د نص، اجماع او جلي قیاس خالف وي، د دې  لپاره د حاکم یا 
اولو األمر د حکم نقض درست نه دی چې د هغه د حکم ثقه والی له منځه ځي او 

 شوکت یې ختمیږي.

په دې اړه دوه نظرونه شته دی د علماوو نظریات: د منصوصي مباح د تقیید په اړه 
 چې د هر نظر دالیل په دې ځای کې راوړو:

لومړی نظر: شیخ ابن تیمیه، سلیمان بن القرافی، ابن القیم او احمد خالد الطحان  
وایي اولو األمر د منصوصي مباح د تقیید واک نه لري، ځکه چې دا خو په نص باندې 

ه وخت چې هغه مباح په الزام یا منعې سره مقید کړي، نو د ثابت شوی مباح دی، نو څ
شرعي حکم تغیر او بدلون دی، هیچا ته د دې حق نشته چې هغه مقید کړي، په دغه 
چاره کې د اهلل تعالی او رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( د حکم مخالفت راځي او 
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چې د تشریع حق  شرعي حکم ماتېږي، په ټولو شرعي نصوصو کې داخبره ثابته ده
 یواځې د اهلل تعالی دی او په دغو ایاتونو باندې دلیل نیسي: 

َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك اهلل تعالی فرمایي: } -۱
( )اهلل( له 12{ )َلا َتَتَفرَُّقوا ِفيِهَوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َو

دین څخه هغه څه تاسو ته مشروع او روا کړي چې په هغه سره نوح) علیه السالم( ته 
حکم شوی او هغه څه چې مونږ تا ته وحی کړې او هغه څه چې په هغه سره مونږ 
 ابراهیم، موسی او عیسی )علیهم السالم( ته وحی کړې چې تاسو په پوره معنی سره

په بل ایت کې اهلل تعالی فرمایي: ئ ( تاسو په هغه کې اختالف مه کوئ دین قایم کړ
( ایا ددی مشرکینو لپاره 13{ )َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللَُّه}

قې غوره شریکان )اهلل تعالی سره شریکان نیسي( چې د دوی لپاره یې د دین داسې طری
ُقْل َمْن َحرََّم کړې چې اهلل د هغې اجازه نه ده کړې( دغه راز په بل ایت کې راځي: }

( څوک دی چې د اهلل تعالی هغه 14{)ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق
 . ښکال چې د بنده ګانو لپاره یې پیدا کړې او پاکه روزې حرامه کړي

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه په بل ایت کې اهلل تعالی فرمایي:}
( ای مومنانو کوم پاک  شیان چې اهلل 15{ )َلُكْم َوَلا َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

، تیری ئله حد نه تیری مه کو اوئ ستاسې لپاره حالل کړي دي هغه مه حرامو
ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه َأَمَر َألَّا َتْعُبُدوا کوونکي د اهلل ډېر بد ایسي( په بل ایت کې راغلي: }

( په څیزونو کې حکم کول د اهلل تعالی واک دی، حکم یې کړی، چې 16{ )ِإلَّا ِإيَّاُه
َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اللَُّه َلُكْم راغلي: }نه د بل چا( په بل ایت کې ئ فقط د اهلل عبادت وکړ

( ای 17{ )ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَلاًلا ُقْل آللَُّه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن
پیغمبره ! دوی ته ووایه تاسې کله په دې فکر کړی دی چې کومه روزي چې اهلل تاسې 

وه له هغې څخه تاسې پخپله ځینې حرام او ځینې حالل وګرځول! له ته راکوزه کړې 
او که تاسې پر اهلل     دو ی څخه پوښتنه وکړه، اهلل تاسې ته د دې اجازه درکړې وه؟

 ؟ ئ دروغ تړ
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پورته ایتونو کې دا خبره پرته ده چې د تحلیل او تحریم حکم یواځې د اهلل  په دغو
حکم واک په اهلل پورې خاص دی، هېڅوک د دې  تعالی حق دی، د حاللو او حرامو د

حق نلري له ځانه یو شی حالل او یا یې حرام کړي. څنګه چې بیعه منصوصي اباحت 
دی، هېڅوک د دې حق نلري چې بیعه په زمانې پورې مقیده کړي، لکه داسې ووایي:  

فالني چې بیعه دې په فالنۍ ورځ یا په فالنۍ اوونۍ کې وي  یا داسې ووايي: چې په 
 ځای کې به بیعه وي او نورو ځایونو کې به نه وي. 

دغه راز د زوجاتو د تعدد مسئله: دغه تعدد په نص سره روا شوی دی او مباح 
چاره ده، که چیري په عام ډول د زوجاتو تعدد منعه شي، نو دغه تقیید درست نه دی، 

ملزم کړي، ځکه دا دغه راز ولي األمر د دې حق نلري چې نارینه او ښځینه په نکاح 
 داسې الزام او ایجاب دی چې شریعت نه دی الزم کړی. 

عثیمین، شیخ عبدالرحمن تاج، شیخ عبدالمحسن العبیکان الدوهم نظر: شیخ ابن 
او شیخ یوسف القرضاوي په دې نظر دي: چې د منصوصي مباح تقیید د ضرورت او 

 دالل کوي: مصلحت له کبله جواز لري او په الندې دالیلو باندې است

هغوی وایي چې دغه پورته کوم ایتونه چې د منصوصي مباح د تقیید په عدم جواز 
 کې وړاندې شول په دې مورد کې ورباندې استدالل نه کېږي ځکه چې: 

ـ په ایاتونو کې مراد له اختالف څخه چې ممنوع ګڼل شوی، په اصولو کې ۱
الی او یو شان دي او په فرعي اختالف دی، په اصولو کې ټول اسماني دینونه ورته و

 مسایلو کې خو اختالف مذموم نه دی. 

ـ داچې څوک حالل څیز حرام کړي، چې شریعت حالل ګڼلی وی او یو ۲
څوک قصدًا هغه څیز حرام وګڼي، دا د اهلل د حکم نقض او له اهلل تعالی سره مخالفت 

نشته دي، بلکې کول دي، خو د مباح په تقیید د حرام حاللول او د حالل حرامول 
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کوم څیز چې په نص سره یا په اصلی حالت باندې مباح وي، دغه څیز د ضرورت له 
کبله الزمي ګرځي او یا یې منعه الزمي ګرځي، فقط تقیید په الزام یا منعه باندې راځي، 
لکه څرنګه چې د مخمصې په حالت کې د مردارې خوراک په نص سر ه ثابت دی 

( په دې ایت کې د ضرورت په بنسټ 18{)َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْيِهَفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر }
چې لوږه ده د مردارې غوښه خوړل جواز لري، په حقیقت کې په عادي حاالتو کې د 

 مردارې خوراک حرام دی. 

ـ په ایتونو کې د تحریم او تحلیل واکدار اهلل تعالی دی او هر مؤمن باید په دغه ۳
د تحریم او تحلیل واکدار بل څوک وګڼي هغه مشرک او کافر دی، په  باور وي، که

ایت کې مطلب د مباح تقییدول مطلب نه دي او نه هم د مباح په تقیید کې د حاللو 
 تحریم او د حرامو تحلیل راځي.

ـ په ایت کې دا منعه راغلې چې له ځانه به یو څیز نه حاللوو او نه به یې حرام ۴
شریعت په رڼا کې به د تحلیل او تحریم حکم لټوو، نو پورته ټول  وو، بلکې د اسالمي

 ایاتونه د مباح د تقیید په حرمت او عدم جواز باندې داللت نه کوي.

د )الضرورات تبیح المحظورات( قاعدې له مخې د منصوصي مباح تقیدول  -۵
رر جواز لري، څرنګه چې د ضرورت له مخې محظور او ناروا شی روا کیږي، نو د ض

د مخنیوي او د ضرورت له امله خو د منصوصي مباح تقیدول په الزام یا منعې سره ارو 
 مرو جایز دي.

د )درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح( قاعدې له امله د منصوصي مباح  -۶
تقیید جایز دي، که د مفسدې او مصلحت ټکر راشي نو د قاعدې له مخې مفسده تر 

ې مخکې ده، دغه راز مباح د مفاسدو د مخنیوي او د مصلحت څخه په دفعه کولو ک
 مصلحت د جلب پر اساس تقیید کیدای شي.
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د سدالذرائع، فتح الذرائع او د مرسله مصالحو پر اساس د مباح تقیید په الزام  -۷
او منعه سره جواز لري، څرنګه چې زیات اجتهادي احکام فقهاوو پر هغو باندې بنا 

 کړي دي.  

عت کې داسې بېلګې لرو چې منصوصي مباح د اسالم خلیفه عمر په اسالمي شری
 فاروق ))رضي اهلل عنه(( تقیید کړی دی، چې څو بېلګې یې دلته راوړو: 

لومړی ـ تسعیر )نرخ ټاکل(: اولو األمر او د هغه نایب کولی شي د رعیت د 
دول مصلحت په خاطر د ځینو څیزونو لپاره نرخ ټاکل او په معلوم نرخ د هغوی مقی

جواز لري، که څه هم چې اصل په سوداګري کې حریت او د نرخ او قیمتونو ازادي 
ده او پر سوداګر باندې اجبار نه کول دي: او په دې اړه حدیث شتون لري، چې انس 

 : َغاَل السِّْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلل َعلْيِه وَسلََّم ، َفَقاُلوا: َيارضی اهلل عنه وایي
 ،اْلَباِسُط ،َرُسوَل اهلِل، َقْد َغاَل السِّْعُر َفَسعِّْر َلَنا، َفَقاَل: ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلُمَسعُِّر، اْلَقاِبُض
( د 19« )الرَّاِزُق، ِإنِّي أَلْرُجو َأْن َأْلَقى َربِّي َوَلْيَس َأَحٌد َيْطُلُبِني ِبَمْظِلَمٍة ِفي َدٍم َواَل َماٍل

علیه وسلم( په وخت کې د څیزونو نرخ لوړ شو، خلکو وویل ای  رسول اهلل )صلی اهلل
د اهلل تعالی رسوله )صلی اهلل علیه وسلم( نرخونه لوړ شول، مونږ ته نرخنامه وټاکه، 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( وفرمایل: بیشکه اهلل تعالی نرخ ټاکوونکی دی، پراخي 

سې حالت کې مې د اهلل تعالی سره مالقات او تنګي راولي، او زه دا هیله کوم چې په دا
وشي چې هېڅوک له تاسو څخه پر ما باندې د وینې او مال دعوه ونه کړي( د 
مصلحت په بنا باندې اولو االمر یا د هغه نایب د څیزونو لپاره نرخ ټاکلی شي، که څه 

تو او هم چې نبي کریم )صلی اهلل علیه وسلم( نرخ ټاکل ظلم ګڼلی، ځینې احکام د حاال
زمانو په بدلون سره بدلون مومي، د نبي کریم )صلی اهلل علیه وسلم( زمانه د عدالت، 
انصاف او اخالقو زمانه وه، په هغه وخت کې سوداګرو تیری او ظلم نه کاوه، کېدای 
شي د څه نورو الملونو له امله د شیانو نرخ پورته شوی وي، خو که د نرخ لوړوالی 

ته له شکه ولي األمر او یا د هغه نایب نرخ ټاکلی شي، که کې د سوداګرو الس وي پر
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څه هم په دې اړه فقهاء په خپل منځ کې اختالف لري، چې دغه اختالف ته په الندې 
 توګه اشاره کوو: 

ـ حنفیان او مالکیان په دې نظر دي چې کله نرخونه لوړ شي او پر رعیت ۱
دغه تقیید عمر )رضی اهلل عنه(   باندې ظلم کېده، ألواألمر حق لري چې نرخ وټاکي،

 .(20)په خپل خالفت کې کړی دی

ـ حنبلیان او شافعیان په دې نظر دي چې نرخ ټاکنه حرامه ده او دلیل یې ۲
 (21پورتنی حدیث دی.)

دویم ـ  په اسالمي فقه کې دا مسئله راغلې، چې د مرګ مرض )مرض الموت( 
ضرر وي، نو د هغه تصرف کې که څوک داسې تصرفات وکړي چې وارثانو ته پکې 

درست نه دی، که څه هم چې هرڅوک په خپل مال کې آزاد تصرف کوالی شي، خو 
د مرګ په مرض کې د مریض داسې تصرف چې د وارثانو لپاره  ضرر او زیانمن 
تمامیږي، د مریض دغه تصرف یې مقید کړی دی، لکه مریض خپل نیمایې مال صدقه 

نو تاوان دی، نو د مریض تصرف نادرست او کړي داچې په دې تصرف کې د وارثا
( نو په مرض موت کې 22دغه صدقه یې درسته نه ده او د مریض تصرفات مقید شول)

 مریض باندې حجر راځي څو داسې تصرف ونه کړي چې نورو ته یې زیان ورسیږي.

درېيم ـ پر مفلس باندې حجر: په اسالمي فقه کې دا مسئله راغلې، چې که یو 
وي او قرضداران محاکمې ته راشي چې زمونږ په قرضداره دې له  شخص قرضداره

تصرفاتو څخه حجر اعالن شي، چې کوم مال لري هغه له منځه الړ نه شي او پر هغه 
باندې محکمه د عدم تصرف حکم کوي او له تصرفاتو څخه یې منعه کوي، که څه هم 

نه شي، خو پر هغه چې انسان په خپلو تصرفاتو کې حر دی او باید ازادي یې سلب 
باندې د دې لپاره د عدم تصرف قیدونه محکمه لګوي، چې د نورو حقونه ضایع نه شي 

 (.23او د داین قرض اداکړي)

ACKU



 

  

 

المر
و ا

 اول
ې د

د ک
تقیی

 په 
اح

د مب
... 

71 

څلورم ـ دغه راز د شفعې د حق تقیید: د ځمکې خاوند نه شي کوالی چې د 
خپل ګاونډي له اجازې پرته ځمکه وپلوري، که ځمکه پلوري، نو لومړی حق د 

ی، چې هغه یې واخلي، دغه حق اسالمي شریعت د ګاونډي لپاره ثابت کړی ګاونډي د
او د ځمکې خاوند د دې حق نلري، چې ځمکه د ګاونډي له اجازې پرته په بل چا 

 وپلوري او دغه د شفعې قید په هغه پورې تړلی دی.

د مباح د تقیید لپاره ډېرې داسې پیښې او واقعات  د مباح د تقیید معاصرې بيلګې:
ته، چې د منصوصې مباح د تقیید لپاره کافي دي او په دې اړه  د مباح د تقیید د ش

دي او یو څو نور ورباندې  مشروعیت لپاره چې مخکې کوم دالیل وړاندې شول کافي
 اضافه کوو: 

ټولو ته معلومه ده چې حج یو ځل په ټول  ـ د حج په فریضه کې ځینې قیدونه:۱
ه باندې چې د الرې د تګ او بېرته راتګ توان ولري، عمر کې پر هر نارینه او ښځین

فرض دی، داچې د حج په فرضیه کې ډېر خلک ګډون کوي، نو له همدې امله د حج 
په مکانونو کې د شریعت په رڼا کې وسعت راځي، ځکه چې د حج وافدین کال په کال 

جو لپاره زیاتیږي او د حجاجو په شمېر کې زیاتوالی راځي، داچې دغه ځایونه د حجا
کفایت نه کوي، نو فقهاوو په ځینو مواردو کې فتوا ور کړې، فتوی دا ده چې د 
طواف ځای څو پوړه جوړ شي، صفا او مروه څو پوړه جوړه شي او د شیطان وېشتو 
ځای څو پوړه جوړ شي، دا په دې خاطر چې د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي او د خطر 

الو کې یو ځل حج کولی شي او هغوی ته د مخنیوی وشي.دغه راز سعودیان په پنځو ک
دې اجازه نشته، چې هر کال حج وکړي، دا د دې لپاره چې د خطر مخه  ونیول شي 
او حجاج له ستونزو سره مخامخ نه شي، نو ځکه خو د سعودي دولت تر پنځو کالو 
پورې چاته د حج اجازه نه ورکوي، حال دا چې حج په قران کریم باندې ثابت دی، 

( خاص د اهلل 24{ )َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًلاتعالی فرمایي: }اهلل 
تعالی لپاره پرخلکو باندې د بیت اهلل حج کول دی چې د الرې د ورتګ او بیرته راتګ 
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پورې توان ولري( نو دلته مونږ وینو چې د سعودي دولت خپلو اتباعو ته تر پنځو کالو 
حج ته د تلو اجازه نه ورکوي او دغه تقیید دی، ځکه اصل خو دا دی چې پر حج 
باندې قیود ونه لګول شي، پر هر چا باندې چې حج الزم شو باید هغه حج ته الړ شي 
او خپله فریضه اداکړي او په دې اړه چې سعودیان یو ځل د حج فریضه ادا کړي، بیا 

د قرعې او د حجاج شمېر په اړه د هغوی د علماوو تر پنځو کالو حج ته نه شي تالی، 
يقول السائل: ما قولكم في تحديد أعداد الحجاج واتباع القرعة في اختيار من فتوا ده: )

 سيحجون ؟
المختصة أمر جائز شرعًا نظرًا لعدم  تحديد عدد الحجاج من قبل الجهاتالجواب: 

ث إنه من المعلوم أن المشاعر ) استيعاب المشاعر المقدسة ألعداد الحجاج الهائلة حي
مكة ومنى ومزدلفة وعرفة ( قدرتها محدودة في استيعاب أعداد الحجاج كما أنهم 
بحاجة لخدمات صحية وأغذية ومواصالت وسكن وقد يصعب توفيرها للعدد الكبير 
منهم وخاصة أن عددهم قد يكون بالماليين لذا فإن المصلحة الشرعية تقتضي تحديد 

اد معينة موزعة على حسب كل بلد من بلدان المسلمين ولكن يجب الحجاج بأعد
 مراعاة عدة أمور في هذا التحديد:

 . أن يكون التوزيع عاداًل بين جميع أقطار المسلمين.1
. أن يشمل التحديد الحجاج القادمين من داخل السعودية حيث إن ما بين نصف 2

 (.25) عودية(أو ثلث عدد الحجاج في كل عام يكونون من داخل الس
په دغه پورته فتوای کې داخبره پرته ده چې د پوښتنه کوونکي په ځواب کې اوږد 
ځواب وویل شو چې د حاجیانو په تحدید کې کومه ګناه نشته او دغه فتوا د دالیلو په 

 رکړل شوې.وکې  رڼا
د ټولو په اتفاق سره حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی، له هغه وروسته 

باندې حمل کېږي، نو هغه قید چې په ځینو دولتو کې د  په ندب تکراري حجونه
 تکراري حج لپاره ټاکلی دی کوم د شریعت خالف عمل نه دی.
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: دا هم یو د سعودي دولت له خوا د هېوادونو لپاره د حاجیانو تعداد ټاکل -۲
تقیید دی، اصل خو دا دی چې پر هر مسلمان حج فرض شي، باید خپل حج ته الړ شي 

هغه ادا کړي، خو مونږ وینو چې د سعودي حکومت د اسالمي دولت د نفوسو د او 
شمیر په اندازه د فیصدي په بڼه هغوی ته د حجاجو تعداد ټاکي، چې له دې څخه به 
زیات حاجیان نه راځي او عماًل دغه تقیید د حجاجو په تعداد کې راغلی دی، دا تقیید 

المي هېوادونه د سعودي دولت دا حکم هم د مصلحت له مخې جواز لري او باید اس
ومني، ځکه چې سعودیان د حج د مراسمو د تیارولو مسوولیت لري، که دغه تقیید نه 
وي، نو له هر اسالمي دولت څخه به په زرګونو خلکو د حج په مناسکو کې ګډون 

ۍ کاوه، زیاته ګڼه ګوڼه به رامنځ ته کېده، له دغې زیاتې ګڼې ګوڼې څخه به زیاتې خراب
او ستونزې راوالړې شوې وای او له دغه واقعیت څخه هېڅوک منکر کېدای نه شي، 
که څوک وایي چې دا خو د شریعت خالف چاره ده، د شریعت خالف چاره نه ده، 
ځکه بله الره نه لرو، د ښه روڼتیا لپاره په اسالمي شریعت کې د مخمصې په حالت کې 

ه سرته رسول په اسالمي شریعت کې مرداره خوړل جواز لري، حال داچې دغه چار
ګناه او د دین خالف عمل دی، دلته هم د ضرورت او مصلحت له مخې د مباح تقیید 

 شوی دی. 
د مباح تقیید په اسالمي شریعت کې د مجتهد دنده ده او پرخلکو یې ادا کو ل او 

 منل ضروري چاره ده، که د حاجیانو تعداد تعین نه کړي نو څه به کوي.
باید په محکمه کې د قاضي وړاندې ورکول شي: داچې د طالق  طالق -۳

ورکول مباح عمل دی چې خاوند یې خپلې میرمنې ته ورکوي، خو په ځینو هیوادونو 
کې د طالق پېښې ډیرې شوي، نو په هغه هیواد کې په رعیت باندې دا الزمه کړی چې 

رته طالق درست نه طالق به په محکمه کې د قاضي په وړاندې ورکول کیږي له هغه پ
 دی، لکه په مصر کې دا تقیید شوی دی.

په محکمه کې د نکاح د تړون ثبتول: د نکاح عقد چې د اسالمي شریعت له  -۴
تعلیماتو سره سم وشي د نکاح تړون درست دی او د نکاح ټول اثار پرې مرتبیږي، خو 
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محکمه کې  په ځینو هیوادونو کې په رعیت دا الزمه کړی چې د نکاح تړون به په
 ثبتوي.

د مباح تقییدول که هغه منصوصي وي او عقلي مباح، دا یو ډول اجتهاد دی که 
اولو االمر دا اجتهاد جوګه نه وي، نو هغه دې له فقهاوو څخه پوښتنه وکړي او بیا دې 
مباح په الزام یا منعې سره تقیید کړي، بل داچې  د مباح تقیید د دین له ثوابتو څخه نه 

دین له متغیراتو څخه دی، نو د حاالتو او ظروفو په بدلون سره په مباح کې  دی بلکې د
بدلون راتالی شي، کله به مباح په خپل اصلي حالت )اباحت( باندې پاتې وي، کله په 

 الزام سره مقید وي او کله به په منعې سره مباح مقید وي. 
غوښو پلورل منعه  عمر فاروق )رضی اهلل عنه ( په اوونۍ کې دوه ځله پر لپسې د

کړي و، که څه هم چې د غوښو خوړل چې په حالله طریقه په الس راوړل شي، مباح 
چاره ده، خو عمر فاروق رضی اهلل عنه دا کار ځکه کړی، چې خلکو باندې د غوښو 

 (26ارزاني وشي او هر څوک غوښه وخوري.)
څو د رعیت د د مباح تقیید دا د اولو االمر په شرعي سیاست پورې اړه لري، تر 

ګټو ساتنه وکړي او له هغوی څخه ضرر دفعه کړي، پرته له هغه چې د مباح په تقیید 
کې د رعیت ګټه او د مفاسدو دفعه نه وي، نو بیا خو اولو االمر ته د مباح د تقیید 
جواز نشته، ځکه چې مرتب اثر یې نامعلوم دی، باید چې مباح په خپل اصلي حالت 

 ل شي. )اباحت( باندې پریښود
داچې د ولي األمر ټاکنه د دې لپاره وي، چې په رعیت باندې اسالمي شرعي 
احکام تطبیق کړي، دنیوي سیاست د اسالمي شریعت په رڼا کې پر مخ بوځي، هغه بې 
ځایه احکام او امرونه نه شي صادرولی، د ولي األمر تصرفات به د رعیت په مصلحت 

لو االمر په فردي حقونو کې هم مداخله بنا وي، حتی داسې صورتونه شته، چې او
 کوي، تر څو د ضرر مخه ونیول شي لکه: 
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ـ که یو شخص د خپل ملکیت په کارولو او استعمال کې نوروته ضرر رسوي ۱
نو په دې صورت کې ولي األمر یا ولسمشر حق لري چې د ضرر د مخنیوی لپاره 

 مداخله وکړي. 
کې د خپل فردي مصلحت لپاره ـ که یو شخص له عام مصلحت سره په ټکر ۲

چاره سرته رسوي، نو په دې صورت کې ولسمشر حق لري چې مداخله وکړي، ځکه 
 عام مصلحت تر فردي مصلحت څخه غوره  دی.

په ټوله کې ویالی شو چې د اولو االمر یا ولسمشر تصرفات، په فردي حق کې 
شریعت په چوکاټ او  مداخله کول، د مباح تقیید په الزام او منعې سره به د اسالمي

رڼا کې وي او د اسالمي شریعت له پولو او ضوابطو څخه نه شي وتالی، لکه د عمر 
فارو ق رضی اهلل عنه پرېکړه او فیصله چې د عراق د ځمکې  په هکله یې کړې وه، 

 چې د هغې توزیع او وېش یې پر مجاهدینو  باندې بند کړ.
ته وېشل کېږي، چې هغوی په وار واک یا سلطه د تجربې له مخې دريو ډولونو 

 ( اجرایه قوه.۳( قضایه قوه او ۲( مقننه قوه، ۱سره د مباح په تقیید کې ونډه لري: 
مقننه قوه: دا له هغو اشخاصو څخه جوړه ده چې پوهان، متخصصین دي، د  -۱

خلکو لپاره د دوی په ګټه قوانین جوړوي، څو د دوی د مصالحو ساتنه وکړي، نظام 
انصاف ودریږي، د مقننې قوې غړي باید زیات مجتهدین وي، چې د قرآن  په عدل او

کریم او نبوي ارشاداتو په رڼا کې او د نورو تشرعي مصادرو  پر بنا قوانین او فتوا 
 ګانې ورکړي.

په اوسنیو نظامونو کې مقننه قوه هغه ده چې قوانین تصویبوي، په اسالمي دولت 
 چې په الندې ډول ورته اشاره کېږي: کې مقننه قوې ته څه قیود شته دي،

د قوانینو په تصویب کې به له شرعي نصوصو استفاده کوي، شرعي نصوص  -الف
 به پلې کوي او د قوانینو هیڅ ماده به له شریعت سره په ټکر کې نه وي.

د رعیت د مصالحو او د هغوی د چارو د تنظیم ساتنه به کوي او د اسالمي  -ب
 نسټ به د رعیت د مصالحو جلب او د مفاسدو مخنیوی کوي.شریعت د مبادیو  په ب
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د مقننې قوې غړي به فقهاء، متخصصین چې تقوا ولري او امین اشخاص وي،  -ج
تر څو د اسالمي شریعت په رڼا کې قوانین جوړ کړي او په ولس باندې یې تطبیق کړي، 

مصلحت وي  هغوی به د رعیت مصالح او ګټې پيژني د رعیت په ګټه به کوم چې عام
احکام راوباسي، د رعیت له عرف څخه به خبر وي د هغوی عادات به ورته معلوم 

 وي.
قضایه قوه: دغه قوه دا دنده لري چې په ټولنه کې عدل قایم کړي د خلکو په  -۲

منځ کې په عدل او انصاف سره منازعې او دعواګانې فیصله کړي، له ظالمانو څخه د 
ک پرینږدي چې پر نورو ظلم او تیری وکړي او د هغوی مظلومانو حقونه واخلي، هیڅو

پر حقونو خیټې واچوي، راشدو خلفاوو هم شوری درلوده، چې له هغوی څخه به یې د 
قوانینو او مسئلو په تطبیق کې مشوره اخیستله، تر دې پورې چې عمر فاروق )رضي اهلل 

الخالفة څخه لرې سفر عنه( مشرانو صحابه وو ته، د دې اجازه نه ورکوله، چې له دار 
وکړي، هغوی قاضیان د قضا پر دنده ګومارلي و او د خلیفه په استازیتوب به یې 

 فیصلې کولې.
اجرایه قوه: د دې قوې دنده داده چې د قاضیانو فیصلې به تطبیق کوي، دغه  -۳

کسان د پولیسو او ملي امنیت منسوبین دي، په اوسني وخت کې مقننه قوه چې د 
یب د هغې دنده ده، نو د مباح تقیید هم په هغو پورې زیات تړاو لري او قوانینو تصو

ډېر واک د مباح په تقیید کې مقننه قوه لري، خو بیا هم دغه دری سره قوې، د مباح 
 په تقیید کې یو ډول نه یو ډول دخیل دي. 

په دې مقاله کې دا موضوع ثابتیږي چې د اولواالمر د مصلحت پر بنسټ د مباحو 
د کوالی شي خو دا هم د ځينو شرطونه په رڼا کې چې فقهاوو د مباح د تقیید لپاره تقیی

 ايښودلي دي.   
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 تحلیل حقوقی اصل برائت

 
 محمد کاشف منیب

 

 چکیده

اصععل برائععت یکععی از اصععول مهمععی اسععت کععه عمععالً تطبیععق آن در تمععام         

ال شخصععیه، هععای فقهععی و حقععوقی اعععم از قضععایای مععدنی، تجععارتی، احععو   عرصععه

گیعرد. یعنعی ایعن اصعل ععالوه بعر اینکعه         حقوق عامه و قضایای جزائی، صعورت معی  

گعردد، یکعی از اصعول اساسعی      یکی از قواعد مهعم  و اساسعی در  فقعه محسعوب معی     

و عمعده در عرصععۀ حقععوقی بخصعوص بخععش جزائععی بعوده و از موضععوعات مهععم و    

مللعی تسعجیل گردیعده و    ال شعده ئعی اسعت کعه در قعوانین ملعی و اسعناد بعین         پذیرفته

 "پرنسعیپ "اصعل   ایعن  رود. همهنان ازجمله اصعول محاکمعۀ عادالنعه نیعز بشعمار معی      

بعه اسعاس ایعن     لعذا  در حقیقت با اصل قانونیعت جعرایم و جعزا هعا در ارتبعاط اسعت.      

بعه  بعه اسعاس دالیعل شعرعی و قعانونی ملعزم قعرار نگیعرد،         کعه   شخص تا وقتعی  اصل،
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بععرا   شععود. همهنععان الذمععه پنداشععته مععی رایو بعع گععردد ذمععت او چیععزی ثابععت نمععی

سعت تعا حکعم قطععي و یعا نهعائي       االزم  ،اینکه شخص را محکوم بعه مجعازات نمعود   

 محاکم ذیصالح را در زمینه به دست آورد.

 کلید واژگان

 المللی. اصل برائت، قاعده، قوانین ملی، اسناد بین

 مقدمه

هععای  ۀ تمععام عرصععه، دربرگیرنععداز فقععه وارد حقععوق گردیععده  کععه اصععل برائععت

و توجععه مورد ،پععس از جنعع  جهععانی دوم کععه ایععن اصععل   حقععوقی اسععت. درحععالی 

المللععی و  و در اسععناد بععین گععذاران قرارگرفتععه  عنایععت خععاص حقوقععدانان و قععانون 

کشععورها تسععجیل گردیععده، خوشععبختانه دیععن  سععایر قععوانین عععادیقععوانین اساسععی و 

 است.شناخته به رسمیت  ها پیش این حق را برای بشر اسالم از قرنمقدس 

یکععی از  تنهععا در بخععش فقععه، بلکععه نععه اصععل برائععت چنانهععه قععبالً تععذکار یافععت،

طععور  بععهو  کععاربرد فععراوان دارد نیععز اسععت کععه در حقععوق   یتععرین اصععول  اساسععی

بعا اصعل قانونیعت جعرایم و جعزا      و همعواره معدنظر بعوده     ءمشخص در حقعوق جعزا  

تععوان آن را میععرات مشععترک  کععه مععیل ازینععرو ایععن اصعع .ناگسسععتنی داردهععا ارتبععاط 

جهانی حقعوق بشعر سعازمان ملعل     ۀدر اعالمیع  ،ملل مترقعی جهعان محسعوب کعرد     ۀهم

و سعایر اسعناد   قعوانین اساسعی   المللعی معرتبط و    هعای بعین   و سایر اسناد و میثاق متحد

 تسجیل گردیده است.کشورها تقنینی 

غانسعتان، از نظامنامعه   کعه در  کلیعه قعوانین اساسعی اف     اصل مزبور، ععالوه بعر ایعن    

اهلل خععان( الععی قععانون   ش. عهععد امععان1311اساسععی ) قععانون اساسععی مصععوب سععال  

ش. دوران زمامععداری حامععد کععرزی( انعکععاس  1382اساسععی جدیععد ) مصععوب سععال 

یافتععه، در قععوانین عععادی )اعععم از جزائععی و مععدنی( کشععور مععا نیععز تصععریح و تبیععین  

 گردیده است.

ACKU



 

 

80 

د 
س

ا
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

6
 

هععای حقععوقی اصععل برائععت و   اضععر، جنبععهبحععث ح در بنععابر اهمیععت موضععوع؛ 

سععایر قععوانین عععادی،   قععوانین اساسععی و  المللععی و  اسععناد بععین انعکععاس آن را در 

 ایم. به بررسی گرفتهجزائی کشورما، قوانین بخصوص 

در ترتیععب و تنظععیم ایععن بحععث کععه دارای یععک مقعععدمه و دو فعععصل اساسععی     

 اهیم کلعی قاعععدۀ بنععدی طععوری رعایعت شععده کعه در فصعل اول آن مفعع     اسعت، فصعل  

کععه شععامل سععه مبحععث جداگانععه  تحععت عنععاوین؛ معنععی لغععوی و     اصععل برائععت  

اصععطالحی اصععلا برائععت، دالیععل مشععروعیت اصععل برائععت و مععوارد اسععتفادۀ ایععن     

رعایععت ایععن اصععل در قععوانین ملععی و اسععناد      اصععل، اسععت. در فعععصل دوم آن   

در قععوانین  اصععل برائععت رعایععتدر دو بخععش جداگانععه تحععت عنععاوین؛ المللععی  بععین

شععده  المللععی بععه بحععث و بررسععی گرفتععه در اسععناد بععین اصععل برائععت و رعایععت ملععی

 ایم. گیری مختصری از  بحث  نموده  در اخیر هم، نتیجه است.

 فصل اول

 مفهوم شناسی

کردن  جمع ها آنهدف  اند که ول عام و فراگیریعی اصعقواعد فقهبدون شعک 

قواعد فقهی  .طور آسان است ها به ناخت آنده و شععی پراگنعععاحکام فقه  مسایل و

ها در قوانین وضعی؛ اعم از  ام آن، بلکه احکدر بخش عظیمی از فقه کاربرد دارند تنها نه

 فقیه، مجتهدالمللی نیز تسجیل گردیده است. این قواععد،  تقنینی ملی و اسناد بین اسناد

. قواعد رساند یاری می عیو قوانین وض کم شرعیرا در فهم و استنباط حُ و حقوقععدان

نگری و  اند که گویای همان جععاودانگی، ژرف فقهی درمجموع دارای خصوصیاتی

دوراندیشی احکام دین اسعالم است؛ مسععلماً، چون این قواعد و دساتیر برخاسته از 

باشند؛ ازینرو در تمام اعصار و قرون قابل تطبیق و تعمیل  عقل محععدود بشر نمی

و  ز عموج عۀد کلمعهی اینست که از چنعد فقعقواععمدۀ از خصوصیات  یکیباشند.  می

را شامل  دیگر  هیععععها مسایل و فروعات فق اما ده ،اند شده ترکیب و تشکیلمختصعر 
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 .شوند می

 :مراتب ذیل است از منظر شمول و وسعت دایرۀ احکام آن دارای قواعد فقهی

 .قواعد فقهی خمسۀ کبریشند مثل با که مورد اتفاق تمام علماء می یقواعد -1

که مورد اتفاق تمام علماء میباشد و شامل بر فروعات فقهی هم بوده اما  یقواعد -2

 .قرار ندارد "قواعد فقهی خمسۀ کبری "بااعتبار جامع و شامل بودن در مرتبه قسم اول

. یعنی فروعات فقهی بیشتر را در محدودۀ مضیق استدارای که قواعد فقهی  -3

 .گیرد و به باب خاص فقهی ارتباط دارد میبرن

یقین با شک یعنی  "الیقین الیزول بالشک "ازجمله فروع قاعدۀ فقهی اصل برائت 

که یکی از  قواعد فقهی خمسۀ کبری یا قواعد فقهی پنجگانۀ بزرگ  شود زائل نمی

 است.رود،  حساب می به

 اصل برائت  معنی لغوی و اصطالحی  -مبحث اول

 ۀیععک قاعععد  و ) اصععل، برائععت و ذمععه( بععوده از سععه کلمععه رکععبماصععل برائععت 

متععذکره  ۀقاعععد اسععت. یعنععیمفهععوم کلععی نمایععد کععه مبععین  مععیکلععی فقهععی را احتععوا 

بعه اسعاس دالیعل    کعه   شعخص تعا وقتعی    ؛ لعذا دانعد  برائت را حالت اصلی شعخص معی  

اینعک معنعی    .گعردد  بعه ذمعت او چیعزی ثابعت نمعی     شرعی و قانونی ملزم قرار نگیرد، 

 گیریم. دهندۀ قاعده را طور جداگانه ذیالً به بررسی می لغوی کلمات تشکیل

 معنی لغوی قاعدۀ اصل برائت  –گفتار اول

در لغت به معنعی دلیعل، قاععده، ریشعه و منبعع چیعزی چنانهعه فقهعا          اصل: -الف

 گویند که   می

اصععل در وجععوب حععج کتععاب، سععنت و اجمععاع اسععت؛ امععا دلیععل از کتععاب، ایععن  

   1( است.وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسا حِجُّ الْبَیْتِاوند متعال )فرمودۀ خد

                                                           

1(. ۵6(، صفحۀ )۵جلد ) موسوعه الفقهیه،،الکویت،   -وزارت االوقاف و الشئون االسالمیه 
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گیععرد و  در اصععطالح، حکععم کلععی اسععت کععه تمععام جزئیععات اش را در برمععی     

 1احکام مربوطه را فروع آن گویند.

واژۀ عربععی و در لغععت بععه معنععی بععری بععودن از  جععرم، عیععب،      برائییت: -ب

زاد بعودن انسععان از تحمعیالت و    یعا برائعت عبعارت اسعت از آ     2هعا.  تهمت و مانند آن

 3االتباع. تکعالیف و تعهدات و واجعبات، مگر در حدود مصرحات قانون الزم

طععرف نفععی الععزام قععانونی و  اصععطالحات فقهععی عبععارت از گععرایش بععهبرائععت در 

   4عدم تعهد و تکلیف و آزادی اراده در موقع برخورد با شک در تکلیف.

رائععت؛ اعععالم رهععائی مععتهم از انتسععاب    در اصععطالح علععم حقععوق ، مععراد از ب  

یعا   2دهعد.  تهمت است که مجرم نبودن فرد را  در ارتبعاط بعا اتهعام منسعوبه نشعان معی      

گنعاهی و ععدم    به تعبیر دیگر؛ برائت عبعارت اسعت از تصعمیم قطععی محکمعه بعر بعی       

مجرمیت یعا مقصعریت شعخص اسعت کعه مظنعون یعا معتهم بعه ارتکعاب جعرم بعوده             

کععه تقصععیر و مجرمیععت یععا خطععا و اهمععال وی ثابععت نشععده   اسععت. بنععابراین دلیععل 

   6باشد.

یعا   7: نیز واژۀ عربی بعوده و در لغعت بعه معنعی بعر عهعده گعرفتن و تعهعد        ذمه -ج

هعا وصعف یُصعیر الشعخص  بعه اهعالً        آن "عهد، امعان و ضعمان و در اصعطالح فقهعا،     

                                                           

1(.۵6صفحۀ )همان منبع پیشین،  
  

2 (.  893صفحۀ )(،  2فرهنگ سخن، جلد )، انوری، دکترحسن  
  

3 (.  832صفحۀ )(،  2جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد )  
  

4 (.  107صفحۀ )جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،    
  

۵ (.  ۵4صفحۀ )رسولي،  محمد اشرف، شرح و توضیح  قانون اجراآت جزائي،   
  

6به نقل از ایماني ، عباس ، فرهنگ اصطالحات حقوق کیفری. ( ۵4صفحۀ ) همان منبع پیشین، 
  

7 (.  2۵1۵صفحۀ )(،  2فرهنگ سخن، جلد )انوری، دکترحسن،. 
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"لالیجعاب لععه و علیعه  
یعنععی ذمعه وصععفی اسععت کعه شععخص بعه اسععاس آن اهلیععت     1

 کند. جاب را به نفع و یا ضررش پیدا میای

در اصععطالح علععم حقععوق نیععز؛ ذمععه عبععارت از  وصععفی اسععت کععه بععه سععبب آن  

کنعد تعا بعرای او چیعزی ثابعت شعود و یعا علیعه او چیعزی الزم           انسان اهلیت پیدا معی 

 2گردد.

 اصطالح قاعدۀ اصل برائت -گفتار دوم

طعور   طعور خالصعه ایعن    بعه  را اصعل برائعت  تعوانیم   با درنظرداشت مطالب فوق، می

 تعریف نمائیم:

گناه دانسته  برائت به این مفهوم است که تمام اشخاص به شمول مظنون و متهم؛ بی

شوند. زیرا برائت حالت اصلی است و مظنونیت یا اتهام و بعد تثبیت مقصریت نظر  می

رد تا به دالیل مؤجه ازجمله استثناآت این اصل است. بنا برآن هیچ شخص مکلفیت ندا

سازد؛  گناهی خود را ثابت بسازد. هر شخصی که اتهامی را علیه فردی مطرح می خود بی

مکلفیت وی است تا اتهام وارده را با ارائه دالیل ثابت نماید. در اصطالحات حقوقی، 

 3مفهوم خالی بودن ذمۀ شخص معین از تعهد را گویند.برائت به 

میم قطعععی محکمععه مبنععی بععر  بععه تعبیععر دیگععر؛ برائععت عبععارت اسععت از  تصعع  

گنععاهی و عععدم مجرمیععت یععا مقصععریت شععخص اسععت  کععه مظنععون یععا مععتهم بععه  بععی

ارتکاب جعرم بعوده اسعت. بنعابراین دلیعل کعه تقصعیر و مجرمیعت یعا خطعا و اهمعال            

 4وی ثابت نشده باشد.

                                                           

1 (.274(، صفحۀ )21جلد ) الموسوعه الفقهیه،کویت،   -المیهوزارت االوقاف و الشئون االس  
  

2(.133قاموس اصطالحات حقوقي، صفحۀ ) 
  

3 (.108صفحۀ )جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، همان منبع پیشین،   
  

به نقل از ایماني ، عباس ، فرهنگ اصطالحات حقوق  ( ۵۵صفحۀ ) رسولي،  محمد اشرف، همان منبع پیشین،  

4کیفری.
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دیگععر؛ اصععل برائععت عبععارت اسععت از اینکععه انسععان وقتععی تولععد    عبععارت یععا بععه

اشعغال بعه حقعوق غیعر اسعت، ولعی مشعغول گردیعدن عهعدۀ           شود ذمۀ آن خالی از می

شععخص بععه حقععی از حقععوق خععالف ایععن اصععل اسععت. یعنععی درجععایی کععه دربععارۀ   

موضععوعی دچععار تردیععد شععویم و بععاور نمععائیم کععه بععه انجععام آن مکلععف نیسععتیم،     

  1ترین دلیل اصل برائت خواهد بود. مهم

کععه اکثریععت قواعععد   (  مجلععه االحکععام العدلیععه 8) ۀمععاد دراصععل برائععت  ۀقاعععد

چنعین  تعدوین گردیعده اسعت،     آنقضعایی بعه شعیوه معواد قعانوني در       ۀفقهی در عرص

 تسجیل گردیده است:

االصل برائعت الذمعه، فعاذا اتلعف رجعل معالا آخعر و اختلفعا فعی مقعداره یکعون             (

القععول للمُتلِععف والبینععه علععی صععاحب المععال الثبععات الزیععاده(  یعنععی برائععت حالععت  

معین دلیعل اگعر چیعزی از نعزد دیگعری تلعف شعد و اخعتالف آمعد،           اصلی است، به ه

مععال بععرای اثبععات زیععادت بایسععت شععاهد   قععول تلععف کننععده اعتبععار دارد و صععاحب 

 2بیاورد.
در برابر اصعل برائعت برخعی از مؤلفعان اصعطالحاتی چعون اصعل برائعت جزائعی،          

 گنععاهی در انععد کععه فععرض بععی کععاربرده گنععاهی را نیععز بععه فععرض برائععت و فععرض بععی

 3دانند. حقوق جزائی را واژۀ مناسبی در مورد می

 اصل برائتدالیل مشروعیت   –مبحث دوم

 انعد؛  متفعاوت بلکعه بعاهم    ،دنع در یعک درجعه قعرار ندار    ،عتبار منبعاقواعد فقهی به 

اهلل  رسععول برخععی از قواعععد فقهععی مسععتنبط از کتععاب اهلل و سععنت ایععن معنععی کععهه بعع

                                                           

1(.328نذیر، دادمحمد، مبادی علم حقوق، صفحۀ ) 
  

، کابل هشتم( مادۀ 32( ، انتشـارات بهیر ، صفحۀ )1محمد عثمان، ژوبل، ترجمۀ دری مجـلۀ االحکام العـدلیه، جلد ) 

2. ش1381
  

3 (. 108صفحۀ )جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،   
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دیگعر  برخعی   .میباشعد  "ص"اهلل  نت رسعول برخعی تنهعا مسعتنبط از سع    بعوده و   "ص"

فقهعی مجمعوع آراء    ۀمصعدر قاععد   بعضعاً هعم   و شعده اسعت   به اساس اجماع ثابت هم

 .و اقوال علماء میباشد

ایععن حععدیث   ، بخصععوص"ص"اهلل  رسععول سععنت دلیععل شععرعی اصععل برائععت، 

 "ص"گویعد: پیعامبر    اسعت کعه ابعن عبعاس رضعی اهلل تععالی عنهمعا معی         "ص"پیامبر 

   فرمودند:

 الیمععینَ نَ َلکِععو، لَهُمأمععوا رجععالااا وماء دِ نععاسعي اد ل عع مدعواهُباعع اسُي النَعععطَععو یُل عع "

هعا آن چیعز    اگعر معردم )بعدون شعاهد( هعر ادععایی کردنعد بعه آن         "عَلََیهِ.عی دَعلي المُ

کننععد، ولععی )بععرای   بهععا و امععوال دیگععران را مععی  را بدهنععد، گروهععی ادعععای خععون 

سعم بخعورد. بنعابراین اگعر شخصعی علیعه شعخص دیگعری         شدن(، معتهم بایعد ق   تبرئه

ادععای حعق و یا دینععی کنععد، بایعد آن را ثابععت نمایعد؛ زیعرا مععدعی کسعی اسعت          

کعععند و در غیعععر آن مطعابعععق ایععن اصعععل بععه  کععه خعععالف اصععل برائعععت قیعععام مععی

وسعیله اصعل برائعت، دلیعل      شعععععود و بعدین   برائعت مدعی علیعه حُکععم کععرده معی    

همهنععان ازنظععر علمععای حقععوق،  1گععردد. حععق بععرای مععدعی علیععه واقععع مععی مُثبععت 

تعوان در معوارد زیعر سعراغ      دانعد، مبنعای آن را معی    کعه مقعنن برائعت را اصعل معی      ایعن 

 نمود:

اولین مبنا در این مورد اصل اباحعه اسعت، بعه ایعن معنعا کعه تمعام افعراد جامععه از          

هعر چیعزی را  کعه بخواهنعد      تواننعد  باشعند و معی   هعایی برخعوردار معی    حقوق و آزادی

دیگعر، اصعل بعر آن اسعت کعه هعر نعوع رفتعار بعه ذات خعود            عبعارت  انجام دهند یا به

تواننععد انجععام بدهنععد. امععا بعضععی از اعمععال و رفتععار اسععتثناء  مبععاح بععوده و افععراد مععی

 جرم دانسته شده است.

                                                           

1(.74ین، همان صفحه، به نقل از القشیری، صحیح مسلم، المجلداثاني، صفحۀ )نذیر، دادمحمد، همان منبع پیش 
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اصل دوم در معورد بعار اثبعات اسعت کعه اثبعات هعر نعوع اتهعامی کعه علیعه افعراد             

شود، منعوط بعه شعخص و مرجععی اسعت کعه چنعین اتهعامی را وارد سعاخته           وارد می

گنععاهی خععود را ثابععت سععازد. زیععرا اباحععه و  کععس مجبععور نیسععت تععا بععی اسععت. هععیچ

کعه مجععرم   برائعت اصعل اسعت و درواقعع اصععل بعه رععدم چیعزی بنععا یافتعه، درحعالی         

ل دانسععتن شععخص یععک اسععتثنای ایععن قاعععده اسععت. و چععون یکععی از مبععانی اصعع    

شععود. اگععر ادعععایی  گنععاه دانسععته مععی برائععت، عععدم آن اسععت کععه مطععابق آن مععتهم بععی

گیعرد. ایعن امعر خعالف اصعل بعوده، ایجعاب         مبنی بر مجرمیعت شعخص صعورت معی    

نمایعد تعا در قعدم اول بایعد مسعؤولیت شعخص تثبیعت گعردد و بععد فعرد مُقصعر             می

 1دانسته شود.

 اصل برائتموارد استفادۀ   –مبحث سوم

 نمایند: ول حکم را به دودسته قرار ذیل تقسیم میعلمای اص

حُکععم تکلیفععی: یعنععی حُکمععی کععه یععا مُقتضععی طلععبا انجععام فعععل ، یععا     -1

 مُقتضی دست برداشتن از آن و یا مُقتضی تخییر بین انجام و ترک فعل است.

عنععوان  چیععز بععه حُکععم وضعععی: یعنععی حُکمععی کععه مُقتضععی قععرار دادن یععک -2

   2چیز دیگر است. سبب یا شرط یا مانع برای یک

شعود. یعنعی    یعادآوری اسعت اصعل برائعت در مسعایل موضعوعی اسعتفاده معی         قابل

هرگاه دربارۀ موضوعی دچعار تردیعد شعویم و بعاور نمعائیم کعه بعه انجعام آن مکلعف          

معورد دانسعته مطعابق اصعل مععذکور      نیسعتیم، هعر ادععایی را کعه فاقعد دلیعل باشعد بعی        

اده از اصععل برائععت تکلیععف را مرفععوع اسععتفکنععیم. امععا در مسععایل حُکمععی  عمععل مععی

گعذار حُکمعی را وضعع کعرده      سازد. یعنی اگعر مبنعی بعر امعری نعدانیم کعه قعانون        نمی

                                                           

1 (.۵8و  ۵7رسولي،  محمد اشرف، همان منبع پیشین، صفحات ) 
  

2(.28( و )27فقه، مُترجم دکتر فرزاد پارسا، صفحات ) زیدان ، عبدالکریم، الوجیز در اصول 
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الذمعه بعدانیم، بلکعه     تعوانیم خعود را فعارغ    است یا خیر؟ بعا اسعتناد بعا ایعن اصعل نمعی      

گععذار را در زمینععه دریععابیم. اصععل برائععت بععا موجععود   مکلععف هسععتیم تععا نظععر قععانون

 1خالف آن قابل اعتبار نخواهد بود.شدن دلیل 

 فصل دوم

 المللی ملی و اسناد بین در قوانین اصل برائترعایت 

و چنانهعه قعبالً تعذکار     عادالنعه اسعت   ۀاصل برائعت یکعی از اصعول مهعم محاکمع     

ملععی و اسععناد  در قععوانین  ، بلکععهشععریعت اسععالمی تنهععا در   یافععت ایععن اصععل نععه  

 ،موجععب ایععن اصععل . بععهس یافتععه اسععت.صععریح انعکععا صععورت بععه المللععی نیععز  بععین

شععود. لععذا  گنععاه شععناخته مععی شععخص تازمععان یکععه جععرمش ثابععت نشععده اسععت بععی 

اینکعه جعرم او در محکمعه     مگعر  ،شعود  کسعی ازنظعر قعانون مجعرم شعناخته نمعی       هیچ

 .ذیصالح ثابت گردد

در این فصل رعایعت اصعل برائعت را بالترتیعب در قعوانین ملعی )افغانسعتان( اععم         

المللعی، طعی دو مبحعث جداگانعه بعه       اساسعی و قعوانین ععادی و اسعناد بعین     از قوانین 

 گیریم. بررسی می

 در قوانین ملی اصل برائترعایت  -مبحث اول

در مبحث هعذا بالترتیعب بعه بررسعی انعکعاس اصعل برائعت در قعوانین اساسعی و          

 پردازیم. عادی افغانستان، می

 در قوانین اساسی اصل برائت رعایت -اولگفتار 

قانون اساسی منحیعث وثیقعۀ ملعی؛ مجموععه اصعول و قواععدی اسعت کعه شعکل          

هعععا و نهادهعععای سیاسعععی دولعععت، روابعععط و وظعععایف و      حکومعععت، سعععازمان 

                                                           

1(. 328نذیر، دادمحمد، همان منبع پیشین، صفحۀ ) 
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هععا و همهنععان حقععوق و وجایععب اساسععی افععراد را کععه فععرد و     هععای آن صععالحیت

نمایعد. تعدوین    هعا اسعت، تعریعف و تبیعین معی      دولت مکلف بعه احتعرام و رعایعت آن   

اهلل خعان آغعاز و تعا     قانون اساسعی در کشعورما در دورۀ زعامعت امیعر امعان     و تصویب 

هععای مختلععف تععدوین و   ایععم کععه در دوره  اکنععون قععوانین اساسععی متعععددی داشععته  

انعد. خوشعبختانه اصعل برائعت نظعر بعه اهمیعت آن در کلیعه قععوانین          تصعویب گردیعده  

( العی قععانون  1311)اهلل خععان  اساسعی افغانسعتان از نخسععتین قعانون اساسععی دورۀ امعان    

(، تسعجیل گردیعده کعه در ذیعل بعه ذکعر مختصعر هرکعدام         1382اساسی نافعذ فعلعی )  

 پردازیم. آن می

اهلل خعان،   نظامنامۀ اساسعی دولعت علیعه افغانسعتان )قعانون اساسعی دورۀ امعان         -1

 ش.(  1311حوت  11

هععای  عنععوان اولععین قععانون اساسععی در کشععورما، حقععوق و آزادی ایععن نظامنامععه بععه

شععری را بععه رسععمیت شععناخته و مععواد دهععم و بیسععت و چهععارم آن در رابطععه بععه    ب

 اند: بینی نموده اصل برائت چنین احکامی را پیش

مععادۀ دهععم: حُریععت شخصععیه از هرگونععه تعععرض و مععداخلت مصئونسععت،        

کس بدون امعر شعرعی و نظامعات مُقننعه تحعِت توقیعف گرفتعه و مُجعازات کعرده           هیچ

 شود. نمی

ارم: شععکنجه و دیگععر انععواع زجععر تمامععاً موقععوف اسععت و    مععادۀ بیسععت و چهعع 

خارج احکام شرع شعریف و نظامعاِت دولعت کعه موافعق احکعام شعرعی تنظعیم یافتعه          

  1شود. کس مُجازات داده نمی برای هیچ

الععذکر بععا رعایععت اصععل برائععت ذمععه، گرفتععاری، توقیععف و مُجععازات    مععواد فععوق

 وع قراردادهاست.اشخاص را  بدون حُکم شرعی و قوانین وضعی ممن

                                                           

1(.23( و )19وزارت عدلیه، مجموعه قوانین اساسي افغانستان، صفحات ) 
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اصعععول اساسعععی دولعععت علیعععه افغانسعععتان )قعععانون اساسعععی دورۀ محمعععد   -2

 ش.(1311عقرب  8نادرشاه، 

قععانون اساسععی مععذکور کععه اکثععر احکععام آن از  نظامنامععۀ اساسععی قبلععی اقتبععاس    

 گردیده، اصل برائت در مواد یازدهم و نوزدهم آن چنین تسجیل گردیده است:

کعس بعدون    از هرگونعه تععرض مصئونسعت، هعیچ     اصلا یازدهم: حُریعت شخصعیه  

 شود. های موضوعه توقیف و مُجازات نمی امر شرعی و اصول نامه

اصععلا نععوزدهم: شععکنجه و دیگععر انععواع زجععر تمامععاً موقععوف اسععت و خععارج     

کععس مُجععازات داده  هععای دولععت بععرای هععیچ  احکععام شععرع شععریف و اصععول نامععه  

 1شود. نمی

ت ذمععه، گرفتععاری، توقیععف و مُجععازات  ایععن مععواد نیععز  بععا رعایععت اصععل برائعع  

 اشخاص را بدون حُکم شرعی و قوانین وضعی ممنوع قرارداده است.

 ش.(1343میزان  9قانون اساسی افغانستان )دورۀ محمدظاهر شاه،   -3

های دوم الی پعنجم معادۀ بیسعت و ششعم آن، اصعل برائعت بعه شعکل          در پراگراف

 صریح و واضح چنین تسجیل گردیده است:

موجعب قعانونی    شعود مگعر بعه    هیچ عملعی جُعرم شعمرده نمعی    بیست و ششم:  مادۀ

 که قبل از ارتکابا آن نافذ گردیده باشد.

تعوان مُجعازات نمعود مگعر بعر طبعق ُحکعم محکمعۀ باصعالحیت           کس را نمی هیچ 

 که بعد از مُحاکمۀ علنی و حضوری صادر گردیده باشد.

ق بعه احکعام قعانونی کعه قبعل      توان مُجازات نمعود مگعر بعر مطعاب     کس را نمی هیچ 

 از ارتکاب فعلا مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

                                                           

1(.۵2( و )۵0همان منبع پیشین، صفحات )  
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تععوان تعقیععب یععا گرفتععار نمععود مگععر بععر طبععق احکععام قععانون.   کععس را نمععی هععیچ

تععوان توقیععف نمععود مگععر بععر طبععق حُکععم محکمععۀ باصععالحیت و   کععس را نمععی هععیچ

 مطابق به احکام قانون.

حکععم قطعععی محکمععه   هکععه بعع  مععتهم تععا وقتععی  .برائععت حالععت اصععلی اسععت  

 1.شود گناه شناخته می علیه قرار نگیرد، بی محکوم

 2قعععانون اساسعععی جمععععهوری افعغعانسععععتان )دورۀ محمعععد داوود خعععان،    -4

 ش.(1322حعوت

ام ایععن قععانون نیععز اصععل برائععت بععه شععکل صععریح و واضععح حالععتِ  در مععادۀ سععی

 شده و چنین تصریح گردیده است: اصلی گفته

حکععم قطعععی  کععه بععه مععتهم تععا وقتععی .حالععت اصععلی اسععت برائععتام:  مععادۀ سععی

 .شود گناه شناخته می علیه قرار نگیرد، بی محکوم ۀ باصالحیتمحکم

کععس را  موجععب قععانون. هععیچ  تععوان جُععرم شععمرد مگععر بععه  هععیچ عملععی را نمععی 

 توان مُجازات نمود مگر بر طبق حُکم محکمۀ باصالحیت. نمی

بعر مطعابق بعه احکعام قعانونی کعه قبعل        توان مُجازات نمعود مگعر    کس را نمی هیچ 

 از ارتکاب فعلا مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

تعوان تعقیعب، گرفتعار یعا توقیعف نمعود مگعر بعر مطعابق احکعام            کس را نمعی  هیچ

  قانون.

اصعععول اساسعععی جمهعععوری دموکراتیعععک افغانسعععتان )دورۀ ببعععرک کارمعععل،  -2

 ش.(1329حمل22

 ائت چنین تسجیل گردیده است:ام این قانون نیز اصل بر در مادۀ سی

                                                           

  .1343سال  (12قـانون اسـاسـي افـغـانسـتـان، جـریـدۀ رسـمـي، شـمـارۀ مسـلـسـل )وزارت عدلیه،  22 

ACKU



 

  

 

ت
رائ

ل ب
ص

ی ا
وق

حق
ل 

حلی
ت

 
ني

مد
ي د

ایل
ه پ

هغ
و د

ا
 

91 

تعوان مُعتهم بعه ارتکعاب جعرم نمعود،  مگعر مطعابق بعه           کس را نمی هیچام:  مادۀ سی

 احکام قانون.

تععوان گرفتععار و توقیععف نمععود مگععر بععر مطععابق احکععام قععانون.  کععس را نمععی هععیچ

حکععم محکمععه و مطععابق بععه احکععام  تععوان مُجععازات نمععود مگععر بععه کععس را نمععی هععیچ

 ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ باشد. متهم حق دفاع را دارد. قانون که هنگاما

گنععاه شععناخته  حکععم قطعععی محکععوم نشععده اسععت، بععی  مُععتهم تععا زمععانی کععه بععه 

 1شود. می

قععوس  9قععانون اساسععی جمهععوری افغانسععتان )دورۀ دوکتععور نجیععب اهلل،       -6

 ش.(1366

ت بعه  های سوم العی ششعم معادۀ چهعل ویکعم ایعن قعانون اصعل برائع          در پراگراف

 شکل صریح و واضح چنین تصریح گردیده است:

حکعم قطععی    کعه بعه   معتهم تعا وقتعی    .برائت حالت اصعلی اسعت  مادۀ چهل و یکم: 

 .شود گناه شناخته می ، بینشدهمحکوم ه محکم

 توان جُرم شمرد مگر مطابق احکام قانون. هیچ عملی را نمی

مطعابق بعه احکعام    تعوان ، مُعتهم بعه ارتکعاب جعرم نمعود، مگعر         کعس را نمعی   هیچ 

 قانون.

 توان گرفتار و توقیف نمود، مگر مطابق به احکام قانون. کس را نمی هیچ

حکعم محکمعه، مطعابق بعه احکعام       توان مُجعازات نمعود، مگعر بعه     کس را نمی هیچ 

 2قانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده است.

                                                           
سال  (4۵0انسـتـان، جـریـدۀ رسـمـي، شـمـارۀ مسـلـسـل )افـغـ جمهوری دموکراتیک اسـاسي وزارت عدلیه، اصول 

13۵91
  

1366.2 سال (660افـغـانسـتـان، جـریـدۀ رسـمـي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جمهوری  اسـاسـي وزارت عدلیه، قانون
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وزای جعع 8قععانون اساسععی جمهععوری افغانسععتان )دورۀ دوکتععور نجیععب اهلل،     -7

 ش.(1369

های سوم العی ششعم معادۀ چهعل ویکعم ایعن قعانون نیعز اصعل برائعت            در پراگراف

ش.  بععه شععکل صععریح و واضععح چنععین تصععریح   1366ماننععد قععانون اساسععی سععال  

 گردیده است:

حکعم قطععی    کعه بعه   معتهم تعا وقتعی    برائت حالعت اصعلی اسعت   مادۀ چهل و یکم: 

 .شود گناه شناخته می ، بینشدهمحکوم ه محکم

 توان جُرم شمرد، مگر مطابق احکام قانون. یچ عملی را نمیه

تعوان گرفتعار و مُعتهم بعه ارتکعاب جعرم نمعود، مگعر مطعابق بعه            کس را نمعی  هیچ 

 احکام قانون.

تعوان توقیعف نمعود، مگعر بعه اسعتیذان از محکمعۀ باصعالحیت و          کس را نمعی  هیچ

 مطابق به احکام قانون.

حکعم محکمعه،  مطعابق بعه احکعام       مگعر بعه   توان مُجعازات نمعود،   کس را نمی هیچ 

 1قانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده است.

دلعععو  6قععانون اساسععی جمهععوری اسعععالمی افغانسععتان )دورۀ حامععد کععرزی،       

 ش.(1382

در مععواد بیسععت و پععنجم و بیسععت و هفععتم ایععن قععانون اصععل برائععت  بععه شععکل  

 صریح و واضح قرار ذیل تسجیل گردیده است:

 .برائت حالت اصلی استپنجم:  مادۀ بیست و

گناه  ، بی علیه قرار نگیرد محکومۀ باصالحیت حکم قطعی محکم که به متهم تا وقتی

 .شود شناخته می

                                                           

1369.1سال  (729افـغـانسـتـان، جـریـدۀ رسـمـي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جمهوری  اسـاسـي وزارت عدلیه، قانون 
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حکعم قعانونی    شعود مگعر بعه    هعیچ عملعی جُعرم شعمرده نمعی      مادۀ بیست و هفعتم: 

 که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.  

یععا توقیععف نمععود، مگععر بععر طبععق   تععوان تعقیععب، گرفتععار و شععخص را نمععی هععیچ

 احکام قانون.

حکعم محکمعۀ باصعالحیت و     تعوان مُجعازات نمعود، مگعر بعه      شخص را نمعی  هیچ 

  1مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام  نافذ گردیده باشد.

 در قوانین عادی اصل برائت رعایت -گفتار دوم

در کنعار قعوانین اساسعی، ایعن اصعل       با در نظر داشعت اهمیعتِ اصعل برائعت ذمعه،     

در قععوانین عععادی کشععور کععه رابطععه میععان فععرد و اجتمععاع را در سععاحات مختلععف    

نماینعد، نیعز تسعجیل گردیعده اسعت کعه در ذیعل رعایعت ایعن اصعل را در            تنظیم معی 

 نماییم. طور مختصر بررسی می قوانین مذکور، به

 ش.۱311قانون مدنی مصوب سال  -۱

( ایعن قعانون کعه فععالً نافعذ اسعت، قعرار ذیعل، چنعین          982اصل برائعت در معادۀ )  

 تسجیل گردیده است:  

 2(: برائت حالتِ اصلی است.982مادۀ )

 ش.1322قانون جزا مصوب سال  -2

 مادۀ چهارم این قانون چنین تسجیل گردیده است: 1اصل برائت در  جزء 

حکعم قطععی    کعه بعه   برائعت حالعت اصعلی اسعت. معتهم تعا وقتعی        -1مادۀ چهارم: 

 3شود. گناه شناخته می علیه قرار نگرفته باشد، بی حکمۀ باصالحیت محکومم

                                                           
1382.1سال  (818افـغـانسـتـان، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جمهوری اسالمي  اسـاسي وزارت عدلیه، قانون 

  

 13۵۵.2سال  (3۵3، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )مدني وزارت عدلیه، قانون 

13۵۵.3سال  (347، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جزا وزارت عدلیه، قانون 
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یععادآوری اسععت کععه ایععن قععانون بععا انفععاذ کععود جععزا منتشععرۀ جریععدۀ رسععمی  قابععل

 ملغی است. 1396( سال 1261شمارۀ مسلسل )

 ش.1382قانون اجراآت جزائی موقت برای محاکم مصوب سال  -3

ون  قععرار ذیععل چنععین تصععریح و تبیععین  اصععل برائععت در  مععادۀ چهععارم ایععن قععان 

 گردیده است:

مععادۀ چهععارم: از آغععاز اقامععۀ دعععوی جزائععی الععی تثبیععت مسععئولیت جرمععی کععه    

گنععاه پنداشععته  گیععرد، بععی علیععه قععرار مععی حکععم نهععائی محکمععه محکععوم  شععخص بععه

گعردد   شود. اگر فیصله باععث سعلب و یعا محعدودیت حقعوق بشعری شعخص معی         می

   1نونی بوده که محدود به کشف حقیقت باشد.باید استوار به دالیل قا

الزم بععه تععذکر اسععت کععه ایععن قععانون بععا انفععاذ قععانون اجععراآت جزائععی منتشععرۀ    

 ملغی است. 1393( سال 1132جریدۀ رسمی شمارۀ مسلسل )

 ش.1392قانون اجراآت جزائی مصوب سال -4

نعین  اصل برائت در  مادۀ پنجم ایعن قعانون کعه فععالً نافعذ اسعت، بعه معتن ذیعل چ         

 تسجیل گردیده است:

حکعم قطععی    کعه بعه   معتهم تعا وقتعی    برائعت حالعت اصعلی اسعت،     (1) :پعنجم  ۀماد

 .شود گناه شناخته می علیه قرار نگیرد، بی باصالحیت محکوم مۀمحک

تواننععد دالیععل مععبهم در قضععیه رابععه حیععث دالیععل    و قاضععی نمععی  ارنععوالڅ (2)

هععا تعبیععر  قععانون را بععه ضععرر آن یععا ابهععام در مععتهم توجیععه و ه مظنععون واثبععات علیعع

 2.نمایند

 ش.1396کود جزا مصوب سال  -2

                                                           

1382.1سال  (820، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جزائي مؤقت برای محاکم وزارت عدلیه، قانون اجراآت 
  

1392.2سال  (1132، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جزائي وزارت عدلیه، قانون اجراآت  
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ایععن قععانون کععه فعععالً نافععذ اسععت، در  مععادۀ چهععارم آن اصععل برائععت قععرار ذیععل  

 چنین تصریح و تبیین گردیده است:

حکععم قطعععی  برائععت حالععت اصععلی اسععت. شععخص تععا زمععانی کععه بععه   : 2ۀ مععاد

 1شود. گناه شناخته می بی ؛باشد علیه قرار نگرفته باصالحیت محکوم ۀمحکم

 

 المللی   در اسناد بین اصل برائترعایت  -مبحث دوم

اصععل برائععت کععه خوشععبختانه پععس از طلععوع آفتععاب عالمتععاب اسععالم، از چهععارده 

الوصععف  قععرن قبععل بدینسععو در جوامععع اسععالمی قابععل تعمیععل و تطبیععق میباشععد، مععع 

وارد گشععته و غربععی خوشععبختانه ایععن اصععل در قععرون معاصععر در حقععوق جوامععع    

مُبعین الهعی بعودن     کعه ایعن خعود   موجب تحول عمیق در این جوامعع گردیعده اسعت.    

 نگری و دوراندیشی فقه پویای اسالمی است. و ژرف

اصل برائعت بععد از انقعالب کبیعر فرانسعه در حقعوق غعرب و خاصعتاً کشعورهای          

و شعهروند  ( اعالمیعۀ حقعوق بشعر    9اروپائی قعرار گرفعت، ایعن اصعل ابتعدا در معادۀ )      

 فرانسه انعکاس یافت.

متحععدۀ امریکععا و بعععد از ان در  م. ایععاالت1791ایععن اصععل در قععانون اساسععی سععال

سععایر کشععورهای اروپععائی و غیععر اروپععائی سععرایت و مععورداجرا قععرار داده شععد. بعععد 

از خععتم جنعع  دوم جهععانی و تشععکیل سععازمان ملععل متحععد، بععه خععاطر جلععوگیری از 

م. اعالمیععۀ جهععانی حقععوق بشععر  1948ردم؛ در سععال هععای معع اتععالف حقععوق و آزادی

 2تصویب گردید.

المللععی،  در ایععن مبحععث، بععه بررسععی رعایععت اصععل برائععت در  اسععناد بععین  اینععک

 پردازیم. می

                                                           

1396.1سال  (1260، جریـدۀ رسـمي، شـمـارۀ مسـلـسـل )جزاء وزارت عدلیه، قانون  
  

2(.۵۵اشرف، همان منبع پیشین، صفحۀ ) رسولي، محمد 
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 1789اگسعععت  -26اعالمیعععۀ حقعععوق بشعععر و شعععهروند فرانسعععه مصعععوب   -1

 مجلس مؤسسان فرانسه

زمینععۀ حقععوق و  تععرین اسععناد در  تععرین و جععامع  ایععن اعالمیععه کععه ا ز صععریح  

رود و مبنعای قعوانین اساسعی فرانسعه و منشعأ       حسعاب معی   های فردی آنزمان بعه  آزادی

الهام نویسندگان قوانین اساسعی جوامعع غربعی اسعت، در معادۀ نهعم آن، اصعل برائعت         

 به متن ذیل تسجیل گردیده است:

بعه ثبعوت    شعود مگعر کسعی کعه تقصعیر او      گناه محسعوب معی   هرکس بی مادۀ نهم:

 1.برسد

قععوس  19 )مطععابق 1948دسععامبر 11اعالمیععۀ جهععانی حقععوق بشععر مصععوب    -2

 شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1327

در اجععالس پععاریس، بععر  ،سععال پععس از جنعع  جهععانی دوم سععه ایععن اعالمیععه کععه

دولعتِ   26دولعت ازجملعه    48بعا رأی مثبعت  اساس قطعنامعه کمیسعیون حقعوق بشعر،     

معاده بعه تصعویب رسعید،      31یعک مقدمعه  و   عضو آن زمعان سعازمان ملعل متحعد، در    

 در مادۀ یازدهم آن، اصل برائت به متن ذیل تسجیل گردیده است:
گنععاه محسععوب  هععرکس کععه بععه جرمععی مععتهم شععده باشععد بععی  -1 یععازدهم:ۀ مععاد

هعای   جریعان یعک دععوای عمعومی کعه در آن کلیعه تضعمین        که در خواهد شد تا وقتی

 و قانوناً محرز گردد.الزم برای دفاع او تامین شده تقصیر ا

کعس بعرای انجعام یعا ععدم انجعام عملعی کعه در موقعع ارتکعاب آن عمعل             هیچ -2

المللعی جعرم شعناخته نشعود، محکعوم نخواهعد شعد. بعه          موجب حقوق ملی یعا بعین   به

همین طریق هیچ مُجعازاتی شعدیدتر ازآنهعه کعه در موقعع ارتکعاب جعرم بعدان تعلعق          

 2شد.گرفت، دربارۀ کسی اِعمال نخواهد  می

                                                           

1(.18کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مجموعه اسناد حقوق بشری، صفحۀ ) 
  

2(.4کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همان منبع پیشین، صفحۀ ) 
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دسعععامبر  16المللعععی حقعععوق معععدنی و سیاسعععی مصعععوب     میثعععاق بعععین  -3

 ملل متحد  سازمان  عمومی  ( مجمع شمسی9/1342/ 22)مطابق با میالدی1966

توسععط مجمععع عمععومی  2211طععی قطعنامععه کععه  همععاده بععود 31دارای  ایععن میثععاق

مععارس  23مععاه پععس از تصععویب در  و سععه  هسععازمان ملععل متحععد بععه تصععویب رسععید

م. بععه آن الحععاق 1984دولععت افغانسععتان بععه سععال  خوشععبختانهاالجععرا و  م. الزم1967

تعرین اسعناد درزمینعۀ     حقعوق معدنی و سیاسعی کعه یکعی از مهعم       میثعاق نموده اسعت.  

 2در جععزء  شععود، ویععژه حقععوق مععدنی و سیاسععی محسععوب مععی حقععوق بشععری و بععه

   ت:مادۀ چهاردهم آن، اصل برائت به متن ذیل چنین تسجیل گردیده اس

  گناه دارد بی  باشد، حق  شده  متهم  جرمی  ارتکابا  به  هر کس -2مادۀ چهاردهم: .

   1ظاهر شود.  قانون  او بر طبق  مقصر بودن  که شود تا این  فرض

مصوب  حقوق بشر در اسالم ۀقاهره دربار ۀعالمییا ااسالمی حقوق بشر  ۀعالمیا -4

 ش.(1369اسد 12و م.  1991اگست 2ق. ) مطابق 1411مُحرم 12

در  اجزای )د( و )هع( مادۀ نوزدهم این اعالمیه، اصل برائت به متن ذیل تسجیل  

 گردیده است:

 موجب احکام شریعت. هیچ جرمی یا مُجازاتی نیست مگر به -مادۀ نوزدهم: د

ای که همه  که محکومیت اش از راه محاکمه عادالنه گناه است تا این بی ،متهم -هع

 2.ثابت گردد ،ی دفاع از او فراهم باشدها برا تضمین

 گیری: نتیجه

ازجملععه  ،اصععل برائععتقاعععدۀ فقهععی گیععریم کععه  نتیجععه مععی گفتععه آمععدیم،ازآنهععه 

 کعه اصعل برائعت   . تعرین اصعول عملعی اسعت کعه در فقعه طرفعداران زیعادی دارد         مهم

                                                           

 
1  http://www.aihrc.org.af/home/document/747  7/.1397/3تاریخ بازدید    انترنتي سایت 

2(.14صفحۀ )همان منبع پیشین،  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  
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هعای حقعوقی اععم از     ، دربرگیرنعدۀ تمعام عرصعه   از فقعه وارد حقعوق گردیعده    مشخصاً

طعور مشعخص در حقعوق     بعه الوصعف   ، تجارتی، حقوق عامه و غیعره اسعت، معع   مدنی

یکعی از   تنهعا در بخعش فقعه، بلکعه     لعذا ایعن اصعل نعه    همواره مدنظر بوده است.  ءجزا

در  برائعت اصعل   .کعاربرد فعراوان دارد  نیعز  اسعت کعه در حقعوق     یتعرین اصعول   اساسی

بعه اسعاس   ا  ازینعرو حقیقت بعا اصعل قانونیعت جعرایم و جعزا هعا در ارتبعاط میباشعد.         

سعت تعا حکعم    االزم  ،بعرا  اینکعه شعخص را محکعوم بعه مجعازات نمعود        اصعل این 

 قطعي و یا نهائي محاکم ذیصالح را در زمینه به دست آورد.

سایر قوانین عادی، بخصعوص  قوانین اساسی و المللی و  اسناد بین در  این اصلبناءً  

این اصل اینکه تر از همه،  مهمه است. شد پذیرفته جزائی کشورما و سایر کشورهاقوانین 

م. و اعالمیعۀ   1948سعال   مصعوب در اعالمیه جهانی حقوق بشعر سعازمان ملعل متحعد     

 .المللی نیز تسجیل یافته است های بین م. و میثاق1991اسالمی حقوق بشر مصوب سال 

ملل مترقعی جهعان محسعوب     ۀتوان آن را میرات مشترک هم که میکه این اصل  درحالی

معورد اقبعال و عنایعت     ،ویژه پعس از جنع  جهعانی دوم    و به دریکی دو قرن اخیر ،کرد

قعوانین اساسعی و   المللعی و   و در اسناد بعین  گذاران قرارگرفته خاص حقوقدانان و قانون

هعا   اسعالم از قعرن  کشورها تسجیل گردیده، خوشبختانه دین مقعدس   سایر قوانین عادی

محاکم و مجریان قوانین توصیه کرده اسعت کعه   پیش این حق را برای بشر شناخته و به 

و  اسعت ونیت قعانونی  ئمصع وی دارای  ،نشعود ثابعت   محکمعه جعرم کسعی در   زمانی تا 

 مجازاتی برای او نخواهد بود.

 فهرست منابع: 
 ک تب: -الف

 کریم. قرآن -1
 هع. ق. 1421الکویت، سال  -الموسوعه الفقهیه، وزارت االوقاف و الشئون االسالمیه  -2
 ش.1381کترحسن، فرهن  سخن، انتشارات سخن، تهران، سعال انوری، د -3
جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر کتابخانۀ گنجا دانعش، چعاپ شعانزدهم، تهعران، سعال       -4

 ش.1382
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جعفری، محمدجعفر،  لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، نشر کتابخانۀ گنجا دانش، چعاپ دوم،    -2

 ش. 1381سال  تهران،

 ش. 1394رسولی، محمد اشرف، شرح و توضیح قانون اجراآت جزائی، نشر وزارت عدلیه، کابل،  -6
 ش.1389زیدان ، عبدالکریم، الوجیز در اصول فقه، مُترجم دکتر فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، تهران،  -7
 .ش1381عارات بهیر، کابل ( ، انتش1ژوبل، محمد عثمان، ترجمۀ دری مجعلۀ االحکام الععدلیه، جلد ) -8
 ش.1387ال ععلوم سیاسی پوهنتون کابل، کابل، س ۀ حقوق وعالحات حقوقی ، ناشر فاکولتعقاموس اصط  -9
 .ش1392مبادی علم حقوق، ناشر انتشارات رسعالت، کابل، سال  ،نذیر، دادمحمد  -11

 قوانین: -ب
 1329(، کابععل،  421الععاده )  رۀ فوقاصول اسعاسی جمهوری دموکراتعیک افعغعانعععتان، جعریدۀ رسمی، شما -1

 ش. 

 ش.1343(، کابل، 12ارۀ مسلعسل )مقانون اساسی افعغانسعتان، جریدۀ رسمی، ش  -2
 ش.1322(، کابل، سال 361) سلقانون اساسی دولعت جمهعوری افعغعانعسعتان، جریدۀ رسمی، شعمارۀ مسل -3

 ش.1366(، کابل، سال 661العاده ) شمعارۀ فوققانون اساسی جعمهعوری افعغعانعستعان، جریدۀ رسعمی،   -4
 ش.1369(، کابل، سال 729الععاده ) قانون اسعاسی جمهوری افعغعانعسعتان، جریدۀ رسمی، شمارۀ فوق -2
 ش.1382(، کابل، سال 818العاده ) قعانون اساسی جمهوری اسالمی افعغانععتان، جریدۀ رسمی، شمارۀ فوق -6
 .ش1322(، کابل، سال 323مارۀ مسلط )، جریدۀ رسمی، شمدنیقعانون  -7
 .ش1322(، کابل، سال 347، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلط )جزاقعانون   -8
 .ش1382(، کابل، سال 821، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلط )اجراآت جزائی موقت برای محاکمقعانون   -9
 .ش1392(، کابل، سال 1132، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلط )اجراآت جزائیقعانون   -11
 .ش1396(، کابل، سال 1261، جریدۀ رسمی، شمارۀ مسلط )کود جزا -11

 ش.1392مجموعه قوانین اساسی افغانستان، ناشر وزارت عدلیه، کابل، سال   -12
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 بررسی جرم سرقت در فقه حنفی و کود جزا

 
 مارینا حقشناس

 

 :چکیده

است ترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص  ترین و مهم سرقت یکی از قدیمی

شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع   پیشینه آن  توان گفت که می

بشری بوده و از زمانی که زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرارگرفته، سرقت در زمره 

که در ادیان و جوامع مختلف مجازات  یرفتارهای قبیح و ناپسند قرار داشته و باوجود

-شده است، این جرم به دالیل مختلف چون سهل بینی آن پیشسختی هم برای مرتکبین 

تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن نسبت به سایر جرایم بخش 

دهد و بنا بر میزان بلند جرم  اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می
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ردند که حداکثر عاری تنظیم گ ینماید تا قوانین طور سرقت در همه جوامع، ایجاب می

، طی این مقاله رسیدگی به از خال باشد و عدالت را به شکل بهتر تامین نموده بتواند

جرم سرقتِ را در کود جزای کشور ما در مقایسه به فقه حنفی شریعت اسالم به بررسی 

 گیریم. می

 واژگان کلیدی:

 سرقت، مال، حد، تعزیر، شهادت، اقرار.

 مفاهیم:-مبحث اول

نماید تا این مبحث  گان ایجاب میظور درک بهتر محتوای این مقاله برای خوانندمن به

را به تعریف مفاهیم اصعطالحاتی کعه بیشعترین کعاربرد را در ایعن مقالعه دارا بعوده یعا         

 دیگر اصطالحات کلیدی این مقاله است، اختصاص داده شود. عبارت به

 تعریف سرقت: -اول گفتار

نیاورده بود و  از سرقت تعریفی به عمل گذار قانون 1322هرچند در قانون جزای 

شخصی که مال منقول و متقوم ملکیت  »تنها به تعریف شخص سارق اکتفا نموده بود، 

اما کود جزا این خالء قانونی را پر  1.«شود غیر را طور خفیه بگیرد سارق شمرده می

سرقت عبارت است » نماید:  نموده است، چنانهه کود جزا سرقت را چنین تعریف می

 2.«از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک

تواند، که عبارت از سرقت  شده می سرقت بدو نوع تقسیمانواع سرقت:  _دوم گفتار

 سرقت تعزیری.و حدی 

                                                           
1
 .4۵4، ماده 13۵۵، قانون جزا، سال 347وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   

2
 .699، کود جزا، ماده 1396(، سال 1260). وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره  
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های  های موجب حد و سرقت ها اعم از سرقت باید تذکر داد که کلیه سرقت 

دهندۀ مادی و  مجازات آن عموماً ازنظر عناصر تشکیلتعزیری بدون توجه به میزان 

ها با توجه به شرایط مخصوص به خود  اند، منتها هر یک از آن روانی با یکدیگر مشترک

و یا محل وقوع جرم و کیفیت عمل سارق از حیث شدت و خفت، نوع و میزان 

 اند. مجازات با یکدیگر متفاوت

 سرقت حدی و انواع آن: -الف

سرقت حدی عبارت از سرقتی است که برای آن مجازات حد تعیین گردیده، حد 

شده است و دارای  عبارت از مجازاتی است که مقدار و کیفیت آن در شرع  تعیین

 های ذیل است:  ویژگی

 شود. جزای حد مجازاتی است بدنی که نسبت به جسم و جان مرتکب اجراء می -1

 سالب آزادی، فاقد حداقل و حداکثر است. میزان جزای حد برخالف مجازات -2

در صورت وجود شرایط تخفیف یا تشدید مجازات، قاضی و محکمه حق دخل  -3

 1و تصرف در میزان مقررۀ جزای حد را ندارند.

از آن جاییکه مجازات آن در بار اول قطع چهار انگشت دست راست سارق خواهد 

 هیبی است.بود، این مجازات در زمرۀ مجازات ترذیلی و تر

نظران و فقها اجرای این مجازات را در بارۀ سارق به وجود  بدین لحاظ صاحب

 اند. شرایط بخصوصی موکول کرده

تصریح  بینی و اجرای مجازات حد قطع در بارۀ سارق ازنظر اسالم متکی به پیش

 از سوره مائده است. 44و  43قرآن مجید درآیات 

                                                           
1
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصي، جرایم علیه اموال و مالکیت، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران،   

 .338، ص 1384سال 
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عُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزیزٌ وَ السّارِقُ وَ السّارِقَۀُ فَاقْطَ

   ۱.حَکیمٌ

های مرد و زن دزد را به جزای دزدی قطع کنید و این عقوبتی است  ترجمه: دست

 همتا است. شده و خداوند توانای بی که از جانب خداوند تعیین

 ۲.فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ

ترجمه: هرکس بعد از ظلم و تعدی خود توبه کند و عمل نیکو انجام دهد، خداوند 

 پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. اش را می توبه

 سرقت تعزیری:  -ب

نشده، بلکه از طرف  عبارت از سرقتی است که مجازات آن از طرف شارع تعیین

 گردد. الواالمر تعیین می

 دوم مبحث

 به اساس کود جزا و  فقه حنفی  دهنده جرم سرقت عناصر تشکیل

هرچند عناصر متشکله جرم سرقت در کود جزا و فقه حنفی از هم خیلی متفاوت 

گفتار جداگانه مختصراً نیستند اما در این قسمت عناصر متشکله جرم سرقت را طی دو 

 گیریم. حث میبه ب

 :به اساس فقه حنفی عناصر متشکله جرم سرقت -گفتار اول

طور خفیه  همانطوریکه قبالً نیز متذکر گردیدیم سرقت عبارت از اخذ مال غیر به

 اند از: الذکر عناصر متشکله این جرم عبارت نظر به تعریف فوق ءًاست بنا

 

                                                           
1
 .38قرآنگریک، سوره مائده، آیت   

2
 .39قرآنگریک، سوره مائده، آیت   
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 اخذ باید خفیه باشد. -1

 ماخوذ باید مال باشد. -2

 مال باید مملوک غیر باشد. -3

 مال باید متقوم باشد. -4

 .موجود باشد قصد جرمی -2

 گیریم: که هر یک از عناصر فوق را به شکل جداگانه مختصراً به بررسی می

 اخذ باید خفیه باشد: -الف

بدان معنی است که اخذ باید بدون علم مجنی علیه و بدون  ،اخذ باید خفیه باشد

که وی  باشد مثالً گرفتن مال متاع از خانه شخص درحالی رضایت وی صورت گرفته

ر حضور مجنی علیه صورت گیرد وصف دیگری دغائب و یا در خواب باشد، اگر اخذ 

گاه اخذ بدون علم مجنی علیه ولی به رضایت وی ره ترتیبرا خواهد داشت. به همین 

 1گردد. صورت گرفته باشد فعل مذکور جرم محسوب نمی

لطَّر ارا و المُختَلِسا قَطعٌ ، ألن ها دَغارَۀٌ مُعلَنَۀٌ ، و لکنْ یُقطَععُ مَعن یَأخ عذ  و    لَیسَ علي ا) 

  (  یُخفِی

ها ربعودن علنعي اسعت .     بر و اختالس کننده ، قطع دست ندارند؛ چون کار آن جیب 

 2.شود که در خفا بدزدد کسي دستش قطع می

 ماخوذ باید مال باشد: -ب

تلقی گردد شرط است تا شی که به شکل خفیه اخذ  برای اینکه فعل شخص سرقت

  .گردیده مال باشد

                                                           
1
 .3صص معتصم، محمد هارون، همان منبع،    
 . 8/۵/1397، دزدی ازنظر احادیث، تاریخ مراجعه: http://ahlolbait.comالبیت االسالم،  . اهل2

ACKU

http://ahlolbait.com/


 

 

 

ی 
س

رر
ب

ه...
فق

ر 
 د

ت
رق

س
م 

جر
 

 

105 

در و  مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد

تواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد،  اصطالح حقوقی هر چیزی که انسان می

 1.مال است

 2زد مردم قیمت مادی داشته باشد.مال عبارت است از عین و یاحقی که ن

طرف آن تمایل داشته و دارای ارزش در بازار  مال چیزی است که طبیعت انسان به

 باشد.

، تا مستوجب مجازات حد بر ذیل باشد گانه سهواجد شرایط مال اخذشده باید 

 منقول باشد. -1: سارق گردد

 متقوم باشد. -2

 3نصاب شرعی را تکمیل نموده باشد. -3

 مال باید مملوک غیر باشد: -ج 

شود باید مملوک خود سارق نبوده و  مالی که از طرف سارق به سرقت برده می

گردد،  مملوک غیر باشد، زیرا اگر مال از خود سارق باشد فعل مذکور سرقت تلقی نمی

 را طور خفیه اخذ نموده باشد.   ولو که سارق آن

ل از اجرای فعل سرقت از ملکیت وی اگر مال مسروقه در ملکیت سارق بوده، اما قب

شده باشد شخص مذکور مسئول بوده و در صورت موجودیت عناصر متشکله  خارج

گردد، اما اگر مال در ملکیت سارق نبوده اما دراثنای سرقت در ملکیت  قطع ید الزم می

گردد، همهنان ازنظر سایر فقها شرط  وی داخل گردد در این صورت قطع ید الزم نمی

ا مال مذکور باید قبل از خارج شدن از حرز در ملکیت سارق داخل شده باشد، است ت

                                                           
 

 .22/12/139۵ه: ، اموال منقول چیست، تاریخ مراجع http://www.yjc.ir/fa/newsباشگاه خبرنگاران جوان،  1
2
 .472، ماده 13۵۵، سال 3۵3قانون مدني، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   

3
 .۵، فوتوکاپي پیام عصر، ص1388( ،چپتر درسي، سال2معتصم، محمد هارون، حقوق جزای اختصاصي )  
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چون اگر بعد از خارج شدن مال از حرز مال مذکور در ملکیت سارق داخل گردد 

اگر مال بعد  )رح(تواند. اما ازنظر امام اعظم ابوحنیفه  شخص از مسئولیت بری شده نمی

گردد، ولی به  ل گردد، قطع ید ساقط میاز حکم و قبل از امضا در ملکیت سارق داخ

نظر امام ابو یوسف تملک بعد از حکم مانع قطع ید نیست و دلیل امام مذکور همان 

بردند و نبی کریم حکم قطع را )ص( سرقت چادر صفوان بود که سارق را نزد نبی کریم

م و خواهم و برایش صدقه نمود ها نمی صادر نمود در این اثنا صفوان گفت که من آن

السالم فرمودند: آیا قبل از آنکه نزد من بیایی این کار را کرده  آن حضرت رسول علیه

 1بودی. 

 مال باید متقوم باشد: -د

که از طرف  از مالی است که دارای قیمت مطلق بوده و درصورتی مال متقوم عبارت

 2متجاوز اتالف شود، قابل تضمین است.

لق و قیمت نسبی، برای اینکه سرقت مال مال دارای دو نوع قیمت است، قیمت مط

نه نسبی و هر  ،باعث قطع ید گردد شرط است تا مال مذکور دارای قیمت مطلق باشد

که دارای قیمت نسبی باشد در آن قطع ید نیست مثالً گوشت خنزیر و شراب  ن مالیآ

ولی در نزد  ،نه مطلق چون نزد مسلمانان قیمت ندارد ،دارای قیمت نسبی است

 سلمانان دارای قیمت است.غیرم

ارزش باشد قطع ید واجب  که کم همهنان به نظر امام اعظم ابوحنیفه در سرقت مالی

مانند سرقت خاکَ، ری ، خشت و غیره در این موردنظر امام مذکور آن است تا  ،نیست

  3دهد. داند یا ارزش می ارزش می ها بی قضیه را تابع عرف بدانیم و ببینیم که عرف آن

                                                           
1
 .7. معتصم، محمد هارون، همان اثر، ص  

2
 .209، ص 1387.قاموس اصطالحات حقوقي، پوهنتون کابل، سال  
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های دودی و  ، مانند انواع ماهی که اصل آن مباح و مشترک است قت مالیسر 

زده و غیر آن و مانند انواع پرندگان از قبیل مرغ و کبوتر و مرغابی و غیر آن مادام  نمک

. و اگر در حرز و محرز  ها قطع ید نیست که محرز و در حرز نباشند مجازات دزدی آن 

  ها اختالف دارند. مذهب مالکیه و شافعیه آنست نباشند علما درباره مجازات دزدی آ

که در این صورت مجازات دزد قطع ید است چون سارق به سرقت مالی پرداخت که 

 باشند.  دارای قیمت است و در حرز می

شده که  روایت )ص(زیرا از پیامبر ،گویند مجازات قطع ید ندارد حنفیه و حنابله می

. پس این حدیث  «گیرد که آن را می  کسی است ز آنشکار ا» «الصید لمن أخذه» : گفت

 . کند و شبهه موجب سقوط حد است ایجاد شبهه می

مردی را پیش عمر بن عبدالعزیز آوردند که مرغی »:  عبداهلل بن یسارگفته است

:  گفت  کند که سالم بن عبدالرحمن به وی دزدیده بود. عمر خواست دست او را قطع 

 . » مجازات قطع ید برای پرنده دزد نیست  : گفت  عثمان بن عفان

:  در روایتی آمده است که عمر بن عبدالعزیز از سائب بن یزید استفتاء کرد، او گفت

کرده باشد پس   ، مجازات قطع ید اعمال که درباره پرنده دزدی ام  کسی را ندیده من

کرد. بعضی  که عمر او را رها که مرغ دزدیده است قطع ید نیست  مجازات این شخص

، نه مرغ خانگی و  که مباح است پرنده شکاری است ای  اند: طیر و پرنده از فقها گفته

 1. ها نیز قطع ید است پس مجازات دزدی آن ،ها وحشی نیستند مرغابی اهلی چون این

 قصد جرمی:  -ه

 شود. تا زمانی که نزد سارق قصد جنایی موجود نباشد اخذ خفیه سرقت شمرده نمی

                                                           
1
 .1692سید سابق، همان منبع، ص   
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داند  نماید باوجوداینکه می یابد که جانی مالی را اخذ مید جنایی زمانی تحقق میقص

قصد تملک  که این اخذ او شرعاً و قانوناً حرام است و همهنان جانی مال مذکور را به

برای خود بدون علم و رضایت مجنی علیه اخذ نماید، بناءً زمانی که شخص مالی را 

ته باشد اخذ نماید و یا هم مال مذکور را در مکان آن بدون آنکه قصد تملک آن را داش

 شود. برد سارق شمرده نمی از بین می

 . مَن أصابَ بفِیهِ مِن ذِی حاجَۀٍ غَیرَ مُتَّخِعذ  خ بْنَعۀً .حعدیث فعال شَعیءَ علَیعهِ      حدیث: 

چیز  بخعورد، امعا بعا خعود     ( از مال دیگران برا  رفع گرسنگي) نیازمند  کهترجمه:  

 1. ندارد مجازاتی، نبردني چیز  پنها

قصد تملک  قابل ذکر است که هرگاه مجنون، معتوه و صغیر غیر ممیز مال غیر را به

 گردد. طور خفیه اخذ نماید مستوجب مجازات قطع ید نمی

همهنان در اکراه مادی و معنوی و در حالت اضطرار که تحت آن جانی مرتکب 

 فعل سرقت گردد مستوجب مجازات نیست.

 عناصر متشکله جرم سرقت در کود جزا -دوم گفتار

 عنصر قانونی جرم سرقت: -الف

ها جرم بوده و  سرقت ازجمله اعمالی است که در تمام کشورها و در تمام زمان

(  سرقت عبارت است از گرفتن 1» )آن آمده است که:  699است، در کود جزا در ماده 

( هرگاه در جرم سرقت 2) مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.

شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، 

  2.«گردد. مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجازات می

                                                           

 
 .8/۵/1397، دزدی ازنظر احادیث، تاریخ مراجعه: http://ahlolbait.comالبیت االسالم،  اهل. 1
2
 .699، کود جزا، ماده 1396ل (، سا1260. وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ) 

ACKU

http://ahlolbait.com/


 

 

 

ی 
س

رر
ب

ه...
فق

ر 
 د

ت
رق

س
م 

جر
 

 

109 

کود جزا  به تعریف جرم سرقت، مجازات سرقت،   711الی ماده  699از ماده 

 یافته است.  اختصاصحاالت مشدده آن و ارتکاب آن در اثر اکراه،  

 عنصر مادی جرم سرقت: -ب

سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول » کود جزا  699از ماده  رفتار مجرمانه:

توان گفت که رفتار  به وضاحت می 1.«ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد تملک.

 مجرمانه در جرم سرقت عبارت از گرفتن مال منقول ملکیت غیراست.

توان استنباط کرد که موضوع جرم سرقت مال است.  اده فوق میاز م موضوع جرم:

چنانهه میدانیم مال به دو نوع است مال منقول و مال غیرمنقول. موضوع جرم سرقت را 

 دهد و مال غیرمنقول شامل آن نیست. مال منقول تشکیل می

 که جرایم ازلحاظ نتیجه مجرمانه به جرایم مطلق و مقید تقسیم ازآنجایی نتیجه:

کود جزا جرم مقید به نتیجه بوده  699حکم ماده  گردد، باید گفت جرم سرقت نظر به می

یابد که شخص مال دیگری را اخذ و از ملکیت مالک و زمانی جرم سرقت تحقق می

 خارج و به ملکیت خود  داخل نماید.

منظور  چون سرقت یک جرم مقید به نتیجه است، پس به رابطه علیت و سببیت:

 باید بین نتیجه و رفتار مجرمانه رابطه علیت و سببیت موجود باشد. تحقق آن

 عنصر معنوی جرم سرقت: -ج

ازآن  الذکر آمده است که ) به مقصد تملک( پس قسمی که دیدیم در ماده فوق

منظور تحقق آن باید نزد  گردد که سرقت ازجمله جرایم عمدی است و به استنباط می

 د.مرتکب آن قصد جرمی موجود باش
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 است:  واجب سرقت حدی در ها آن اعتبار که  شرایطی و صفات -گفتار سوم  

طور خفیه سرقت تلقی شده و مجازات حد ) قطع ید( باالی  برای اینکه اخذ مال به

مرتکب آن اجراء شود، یک سلسله صفات و شرایطی است که باید موجود باشد، که هر 

 شده است: یک ذیالً به بررسی گرفته

 صفات و شرایط مربوط به سارق: الف:

ترین شرط اجرای حد قطع درباره سارق مکلف بودن اوست و برای اینکه  اساسی

انسان به انجام تکلیف خاصی مکف شود تحقق شرایط دیگری نیز الزم است که 

 اند از: عبارت

 سارق باید هنگام سرقت بالغ و عاقل  باشد: -۱

. بنا لف باشد یعنی بالغ و عاقل باشدشخصی که مرتکب دزدی شده باشد باید مک

ها اجراء  براین اگر کودک نابالغ یا دیوانه مرتکب دزدی شدند، حد سرقت درباره آن

 1نمایند.گردد. البته کودک را تادیب و تعزیر می نمی

 سارق باید هنگام سرقت مختار باشد: -۲

ار و اختیا ب برای اینکه شخص مستوجب حد سرقت شناخته شود شرط است تا

دارد او دزد و  سرقت واه اجبار و اکراه ب اراده خویش سرقت کند. پس اگر کسی او را به

کند و سلب اختیار  آید، چون اکراه و اجبار اختیار را سلب می حساب نمی سارق به

  2.موجب سقوط تکلیف است پس چنین شخصی مکلف نیست

                                                           
1
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شده است:  رداشتهاز امت من نه چیز ب» حضرت رسول اکرم )ص( فرموده است: 

دانند، آنهه را که  خطا، فراموشی، وادار شدن به انجام یا ترک کار، آنهه را که نمی

طاقت ندارند، آنهه را که از روی ناچاری انجام دهند، فال بد، حسد و رشک، و مجرد 

 1«اندیشیدن و وسوسۀ سوء.

  : نباید برای سارق در مال مسروقه شبهه ملکیت باشد  -3

گردد. لذا اگر  ای برای او تصور باشد، مجازات قطع ید اعمال نمی بههچون اگر ش

گردد، چون  پدر یا مادر، مال فرزندشان را بدزدند، مجازات دزدی درباره آنان اعمال نمی

تو و مالت از آن پدرت » 2«أنت و مالک لبیک» خطاب به کسی گفت: صپیامبر

 .   » باشی می

ال هر دو را بدزدد، این مجازات درباره او اعمال اگر پسر هم مال پدر یا مادر یا م

، جد پدری  فرزند در مال پدر و مادرش دستش باز است و معموالً شود. چون عادتاً نمی

فرزندان و  به همین ترتیب دارد، نیاکان و اجداد و را یا جد مادری هم حکم پدر

وری مجازات قطع ید و بقول ابوحنیفه و ث .، نیز همین حکم را دارندفرزندان فرزندان

، و خاله و خواهر و عمو و  شود، مانند عمه االرحام نیز اعمال نمی باره هیهیک از ذوی در

شود و خداوند دستور داده است  رحم می دائی و برادر. چون قطع ید موجب قطع صله

منزل شخصی ه رحم بجای آورده شود. و بعالوه این گروه حق ورود ب که صله 

باشند و خانه نسبت به آنان  خانه می منزله صاحب ا دارند، بنابراین بهخویشاوند خویش ر

، پس اگر  که اجازه ورود به خانه را یافته است  حرز نیست و او مانند مهمانی است

شود. امام مالک و شافعی و احمد  ها اعمال نمی کردند مجازات قطع ید درباره آن دزدی 

کب دزدی شوند، چون شبهه مالی درباره آنان گویند اگر ذوی االرحام مرت و اسحق می

                                                           
1
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 .199، ص1361ان، المهدی، سال اهلل محمدی گیالني، محمد،حقوق کیفری در اسالم، تهر آیت  

ACKU



 

 

د 
س

ا
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

6
 

112 

شود. لیکن اگر یکی از زوجین از  وجود ندارد، مجازات قطع ید درباره آنان اعمال می

دیگری دزدی کرد، چون شبهه اختالط و آمیزش و شبهه مالی باهم دارند، پس حرز 

نیست و  شود ، چون هم شبهه مالی وجود دارد و هم حرز کامل درباره آنان اعمال نمی

 1 .این مذهب ابوحنیفه و مقتضای یکی از دو قول شافعی و احمد است

 صفات و شرایط مربوط به مال مسروقه: -ب

طوری که قبالً متذکر گردیدیم برای اینکه اخذ مال سرقت تلقی گردد شی اخذشده 

باید مال باشد و عالوتاً مال مذکور واجد شرایط ذیل نیز باشد تا مستوجب مجازات حد 

 گردد. گردد در غیر آن مرتکب تعزیراً مجازات می

 مال باید منقول باشد:  -۱

شده است که ازلحاظ استقرار به منقول  مال از چندین لحاظ به انواع مختلف تقسیم

 شده است. و غیرمنقول تقسیم

ونقل آن بدون تلف شدن  عقار اشیایی است که دارای اصل ثابت بوده و حمل

 2 شود. که واجد این وصف نباشد اشیای منقول پنداشته می غیرممکن باشد. اشیائی

 در مورد اموال منقول و غیرمنقول دو دیدگاه وجود دارد:

وانتقال آن ممکن باشد خواه شکل ظاهری آن  دیدگاه احناف: هر آن چیزی که نقل

تغییر کند یا نکند و اموال غیرمنقول آن است که انتقال آن اصالً ممکن نباشد. اما از 

شود که انتقال آن با حفظ شکل ظاهری آن  دیدگاه فقهای مالکی منقول به مالی گفته می

ممکن باشد و غیرمنقول مالی است که اصالً انتقال آن ممکن نبوده و یا در صورت 

 3 انتقال شکل ظاهری آن تغییر کند.

                                                           
1
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 قانون مدنی کشور ما نیز نظر فقه مالکی را پذیرفته است. 

قق پیدا کند مال اخذشده باید منقول باشد، زیرا سرقت مقتضی برای اینکه سرقت تح

انتقال  و اخراج شی از محل محرز و اخراج آن از حیازت مجنی علیه و آوردن آن 

 تحت حیازت جانی است، که این عملیه در غیر از منقوالت ناممکن است، و هر مالی

بلکه  ،ذاتاً منقول باشد که قابلیت انتقال را داشته باشد منقول بوده و شرط نیست که

کافی است که با فعل شخص سارق منقول گردد، مثالً کشیدن کلکین  و یا دروازه خانه 

شود. البته همین شرط منقول بودن مال خود  دیگری و انتقال آن سرقت پنداشته می

چون مال معنوی  .رساند که مال مذکور ازجمله اموال منقول مادی باشد نه معنوی می

 وانتقال را ندارد خواه حقوق شخصی باشد یا عینی. قلقابلیت ن

 مال مسروقه بالغ به نصاب شرعی گردد:  -2

اهلل )ص( وجود دارد که دال بر این است که مال  احادیث زیادی از جانب رسول

 مسروقه باید نصاب شرعی را پوره نماید.

، که ارزش  شده وقتی موجب قطع ید است جمهور علماء گویند: مقدار مال دزدیده

دار یا سه درهم  چهارم مثقال شرعی طالی خالص سکه یک-یک چهارم دینار طال  آن

زیرا هزینه  .ها باشد. فلسفه تعیین این مقدار آشکار است نقره باشد یا قیمت آن برابر آن

اش این مقدار است و این مقدار برای چنین  روزانه یک شخص مقتصد و خانواده

کند و کفایت هزینه یک روز شخصی و خانواده تحت  شخصی دریک روز کفایت می

شده است که  روایت )رض(. زیرا از عایشه تکفلش برای اغلب مردم دارای اهمیت است

 1.کرد می  چهارم دینار و بیشتر از آن دست سارق را قطع برای یک )ص(پیامبر

                                                           
1
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اند:  ودهاند که جنابشان فرم اهلل )ص( روایت نموده همهنان ابن عمر )رض( از رسول

 1شود. در شمشیر که قیمت آن سه درهم باشد قطع حکم می

که موجب قطع ید است ده درهم یا یک   گویند نصابی ابوحنیفه ویارانش می

کمتر از   ها همین اندازه یا بیشتر باشد و برای که ارزش و قیمت آن دیناراست یا کاالهائی

بنا به روایت عمرو  صن پیامبر. زیرا قیمت یک سپر در زما آن مجازات قطع ید نیست

. و این مقدار قیمت و بهای یک سپر  بن شعیب از پدرش و جدش ده درهم بوده است

بنابراین برای مقدار  . شده و بیشتر به احتیاط نزدیک است جنگی از ابن عباس نیز روایت

  2. کند و شبهه موجب سقوط حد است کمتر از ده درهم این روایت ایجاد شبهه می

لیل دیگر در مذهب امام ابوحنیفه )رح( همانا اجماع امت است که در ده درهم و د

 دانند. شرعی قطع ید را الزم می

 مال مسروقه ازجمله اموال وقفی یا دولتی نباشد: -3

شده یا سرقت شده از اموال وقفی اعم از وقف عام یا اموال دولتی  هرگاه مال دزدیده

برای مصارف عمومی مانند وقف بر دانشگاه یا فقرا و باشد، چون این قبیل اموال ذاتاً 

شود و دارای  های عمومی مردم تخصیص داده می نیازمندان و یا برای رفع نیازمندی

 ها موجب حد کیفر نخواهد شد. مالک خاص نیستند، لذا سرقت آن

 سرقت مواد غذایی در زمان قحطی موجب حد نیست: -2

نج، حبوبات و سایر مواد غذایی در زمان قحطی سرقت مواد غذایی از قبیل گندم، بر

 موجب مجازات حد نخواهد شد، بلکه موجب مجازات تعزیری خواهد بود.

 

                                                           
1
 .6ع، ص محمد هارون، همان منب معتصم،   

2
 .169۵سید سابق، همان منبع، ص   
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 صفات و شرایط مربوط به محل سرقت: -ج

که آن محل دارای حرز باشد و حرز جائی  ست شرط اساسی در محل سرقت این

انه و منزل و دکان و طویله کنند. مانند خ  جهت نگهداری در آن حفظه است که مال را ب

، برحسب عرف  حیوانات و خوابگاه حیوانات و جای نگهداری میوه خشک و امثال آن

، بلکه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و  و ضابطه شرعی برای حرز نداریم  و عادت

جهت حرز را معتبر دانسته  کند، و شریعت اسالمی بدین عادت مردم هر محل تعیین می

خواهد آن را از  مال بدان است و می حرز دلیل بر عنایت و توجه صاحب که  ، است

و دلیل شرط بودن حرز روایتی  کند  کند و از آن نگهداری  تباهی و ضایع شدن حفظ

 صکرده است که از پیامبر  که عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش روایت  است

چرد و نگهبان  که در مزرعه می  که درباره حیوانی کرد ل شنیده است که مردی از او سوا

 ؟ اگر کسی آن را بدزدد. دارد، نظرت چیست

گفت بایستی دزد دو برابر بهای آن را بپردازد و به کیفر عمل زشتی که  صپیامبر

که از اصطبل و آغل  ، مورد ضرب قرار گیرد تا رسوا شود، و حیوانی  اده است انجام د

کیفر آن قطع ید   ی بهای یک سپربرسد،دزدیده شود اگر قیمت آن به حدنصاب یعن

دزدد  برای کسیکه گوسفند را از چراگاه می صشود که پیامبر مشاهده میپس  .است

کرده است ولی اگر آن را از خوابگاه و اغل بدزدد که  مجازات قطع ید را از او ساقط 

ه کرد: ای رسول خدا اگر کسی میو ن مرد سوالآ  حرز آن است مجازاتش قطع ید است

 ؟ را قبل از چیدن از درخت و پاک کردن و گندم را قبل از خرمن دزدید چطور است

من أخذ بفیه ولم یتخذ خبنۀ فلیس علیه شئ، ومن احتمل فعلیه » فرمود: صپیامبر

ثمنه مرتین وضرب نکال، وما أخذ من أجرانه ففیه القطع إذا بلغ ما یؤخذ من ذلک ثمن 

بدزدد و بخورد و دامن خویش را از آن پر  ( میوه ظاهرا از)کسی که چیزی » .1«المجن

                                                           
. کنم نقلآمده است  1۵-2/14الوصول ج  تفسیردانم حدیثي را در  برای روشن شدن معني این حدیث مناسب مي  1

سوال شد،  ص، از پیامبر که درباره میوه سر درختي پیش از چیدن آن از درخت  از عبداهلل بن عمروعاص روایت است »
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اندازه نیازش از آن خورده باشد مجازاتی بر وی نیست و هرکس چیزی  نسازد و فقط به

کیفر آن  عنوان  با خود برد باید دو برابربهای آن را بپردازد و به ( ظاهراً از باغ )از آن 

که از خرمن یا جای   زیعمل زشت او را تعزیر نمود و مورد ضرب قرارداد. چی

چهارم  اندازه بهای یک سپر باشد یعنی یک کردن میوه دزدیده شود چنانهه به خشک

 1.  » مثقال طال، مجازات آن قطع ید است

این روایت را احمد و نسائی و حاکم ذکر کرده و ترمذی آن را صحیح و حسن 

 .  دانسته است

 صوایت کرده است که پیامبرر صعمرو بن شعیب از پدرش و از جدش از پیامبر

معلق وال فی حریسۀ الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرین فالقطع  2ال قطع فی تمر» : گفت

که شب فرا  گوسفندی  دزدی خرمای روی درخت و دزدی » «فیما بلغ ثمن المجن

، مجازاتش قطع ید نیست ولی هرگاه  رسد و هنوز به خوابگاه خود نرسیده است می

کردن و  خوابگاه و محل نگهداری رسید و میوه درخت به محل خشکگوسفند به 

 3.  «ها به حدنصاب برسد ها قطع ید است اگر بهای آن نگهداری رسید، مجازات دزدی آن

کاال معتبر است تا مجازات قطع ید  که حرز و محل امن آید از این دو حدیث برمی

 اعمال گردد.

                                                           

. و  نیاز خود از آن بخورد و چیزی با خود نبرد و دامني از آن پر نکرد، چیزی بر او نیست اندازه هب: هرکس گفت او

. و هرکس گردد عقوبتهرکس چیزی را از باغ با خود بیرون برد باید یک برابر یا دو برابر آن تاوان بدهد و 

رسید مجازاتش قطع ید  مي حدنصاب هبکردن جمع شده بود از آن چیزی دزدید، و  میوه در میدان خشک بعدازآنکه

بدزدد  کوه دررا  گوسفندی هرکسباشد باید غرامت آن را بپردازد و تنبیه گردد و  حدنصاباز  کمتر اگراست و 

 بهپیش از آنکه به خوابگاه و آغل برسد، مجازاتش قطع ید نیست ولي اگر به محل خوابگاه و حرز برسد، چنانچه 

 (1698)سید سابق ، فقه السنه، ، ترجمه: محمود، ابراهیمي ص  » د استبرسد مجازاتش قطع ی حدنصاب
1
 .1698سید سابق، ترجمه: محمود، ابراهیمي، فقه السنه، ص   
 .  حدیث بجای تمر معلق ثمر معلق آمده است کتب ازدر بعضي    2

3
 .6محمد هارون، معتصم، همان منبع، ص   
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 مبحث سوم

 و مجازات آن دالیل اثبات در جرم سرقت 

ادله اثبات جرایم بسیار زیاد است و جرم سرقت نیز چون سایر جرایم به اساس 

اثبات است اما باید متذکر شد که جرم سرقت زمانی مستوجب  دالیل مختلف قابل

شود که به اساس شهادت شهود و یا اقرار خود متهم  تطبیق حد قطع ید شناخته می

نشده بلکه مجازات تعزیری تطبیق  حد شناختهشده باشد. در غیر آن مستوجب  ثابت

 گردد. می

   شهادت: -گفتار اول

شده است، هر مسلمان مکلف است تا  عنوان تکلیف قبول شهادت در دین اسالم به

پیوندد و موصوف از آن آگاهی و اطالع دارد در  از وقایع و حوادثی که به وقوع می

هادت به لفظ اشهدوا که متضمن سوگند صورت لزوم به ادای شهادت بپردازد، معموالً ش

 گردد. به نام خداوند)ج( است، اجرا می

العاده برخوردار است و  شهادت در اسالم برای اثبات جرایم حدود از ارزش فوق

شده است و  دلیل آن نیز واضح است . زیرا در اسالم برای شاهد شرایط سختی گذاشته

خالقی دارد که معتقدین به دین بیشتر تابع هم این امر بیشتر بستگی بر امور معنوی و ا

 این اصول بوده و کمتر مجال آن واقع خواهد شد تا شهادت کذب را ادا نمایند.

اگر به سابقه تاریخی شهادت مراجعه کنیم در ازمنه قدیمه شهادت دارای ارزش و 

ا اثبات اعتبار غیر محدود بوده و هر دعوی را با استناد به این دلیل مطرح کرده و آن ر

 کردند. می
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رفته برای انجام معامالت تنظیم سند  پس از پیدایش خط و متداول شدن آن رفته

شد زیرا  یافت از ارزش شهادت کاسته می تدریج که سند عمومیت می مرسوم گردید و به

 ماند مگر اینکه در آن دست ببرند. شود محفوظ می هرچه نوشته می

را تجویز فرموده چنانهه خدواند)ج(  در صدر اسالم شارع مقدس دلیل کتبی

 فرماید: می

 بَیْنَک مْ وَلْیَکْت بْ ٔ  مُسَمً ي فَاکْت بُوهُ  أَجَلٍ ٔ  یَا أَیُ هَا الَ ذِینَ آمَن وا إاذَا تَدَایَنْت مْ بادَیْنٍ إالَي)

کْت بْ وَلْیُمْلِلا الَ ذِی عَلَیْهِ فَلْیَ ٔ  وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْت بَ کَمَا عَلَ مَهُ اللَ هُ  ٔ  عَدْلا باالْ کَاتِبٌ

الْحَق   سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا  عَلَیْهِ الَ ذِی کَانَ فَإانْ ٔ  الْحَق   وَلْیَتَ قا اللَ هَ رَبَ هُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا 

 لَمْ فَإانْ ٔ  راجَالِک مْ  مِنْ شَهایدَیْنا دُواوَاسْتَشْها ٔ  یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَ  هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُ هُ باالْعَدْلا 

مِمَ نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الش  هَدَاءِ أَنْ تَضِلَ  إاحْدَاهُمَا فَت ذَکِ رَ  وَامْرَأَتَانا فَرَجُلٌ رَجُلَیْنا یَک ونَا

 أَوْ صَغِیرًا تَکْت بُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا ٔ  مَا دُعُوا  إاذَا الش  هَدَاءُ یَأْبَ وَلَا ٔ   ٔ  إاحْدَاهُمَا الْأ خْرَ 

 أَنْ إالَ ا ٔ  رْتَابُوا تَ أَلَ ا ٔ  لِلشَ هَادَۀا وَأَدْنَي وَأَقْوَمُ اللَ هِ عِنْدَ أَقْسَط  لِک مْٔ  ذَ ٔ   أَجَلِهِ ٔ  إالَي کَبایرًا

 إاذَا وَأَشْهادُوا ٔ  وهَا تِجَارَۀً حَاضِرَۀً ت دِیر ونَهَا بَیْنَک مْ فَلَیْسَ عَلَیْک مْ جُنَاحٌ أَلَ ا تَکْت بُ تَک ونَ

 ٔ  وَاتَ ق وا اللَ هَ  ٔ   باک مْ ف سُوقٌ فَإانَ هُ تَفْعَل وا وَإانْ ٔ  کَاتِبٌ وَلَا شَهایدٌ  یُضَارَ  وَلَا ٔ   تَبَایَعْت مْ

 1(عَلِیمٌ شَیْء  باک لا  وَاللَ هُ ٔ   اللَ هُ وَیُعَلِ مُک مُ

نید تا زمانی معی ن، سند و ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کترجمه: 

نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید 

کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد، و 

مدیون باید مطالب را امالء کند، و از خدا بترسد و ازآنهه مقر ر شده چیزی نکاهد، و 

اگر مدیون سفیه یا ناتوان )صغیر( است و صالحیت امال ندارد ولی او به عدل و درستی 

امال کند و دو تن از مردان خود )از مسلمانان عادل( گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک 

                                                           
1
 .282کریم، سوره بقره، آیت  قرآن  
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قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن  (مرد و دو زن، از هر که )به عدالت

ری به خاطرش آورد، و هرگاه شهود را )به محکمه( بخوانند امتناع از فراموش کند دیگ

رفتن نکنند، و در نوشتن آن تا تاریخ معی ن مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه 

تر به اینکه  تر برای شهادت و نزدیک تر است نزد خدا و محکم این عادالنه .بزرگ باشد

نزاع شود( مگر آنکه معامله نقد حاضر شک  و ریبی در معامله پیش نیاید )که موجب 

دست میان شما برود، در این صورت باکی نیست که ننویسید، و گواه  به باشد که دست

اجر مانند(، و  گیرید هرگاه معامله کنید، و نبایست به نویسنده و گواه ضرری رسد )و بی

ما تعلیم مصالح اید. و از خدا بترسید و خداوند هم به ش اگر چنین کنید نافرمانی کرده

 .کند و خدا به همه چیز داناست امور می

 تعریف شهادت:  -الف

منظور ثبوت آن در  شهادت عبارت است از اخبار صحیح وقوع امر مشخصی به  

شهادت اخبار به وجود حق یا سبب آن، به نفع یکی و به ضرر دیگری  1برابر محکمه.

شده است:  ادت چنین تعریفدر قانون اصول محکمات مدنی افغانستان شه 2است.

 3حق در مجلس قضاء به لفظ اشهدا. شهادت شهود عبارت است از اخبار به

در قانون اجراآت جزایی شهادت چنین تعریف گردیده است: شهادت اظهاراتی 

است که شخص در جریان بررسی قضیه آنهه را در خصوص واقعه موردبحث با دیدن 

  4محکمۀ باصالحیت با ادای سوگند بیان نماید.یا شنیدن درک نموده است در پیشگاه 

 

                                                           
1
 .34۵دوزیان، ایرج، ادله اثبات جرم، ص گل  

2
 .71، ص 1393اسماعیل حکیم، ادله اثبات دعوی، انتشارات مقصودی،کابل، سال   

3
 .1فقرۀ  321قانون اصول محاکمات مدني، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره    ، سال  ، ماده   

4
 .4، ماده 1393سال  ،1132قانون اجراآت جزایي، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   
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 شرایط شهادت: -ب

 در دین اسالم شاهد باید دارای مواصفات ذیل باشد:

 عاقل بودن و داشتن شعور و اراده. -1

 بالغ بودن یا اکمال سن رشد. -2

 داشتن صفت عدالت. -3

 گواه عینی بودن قضیه. -4

 1.نبود رابطه قرابت میان شاهد و شخص ذینفع -2

 مسلمان بودن. -6

 2طهارت. -7

 شهادت بر شهادت و رجوع از شهادت: -ج

شهادت بر شهادت آن است که فردی آنهه را که از کسی در خارج از دادگاه شنیده 

است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد. اصالً شهادت بر شهادت مسموع 

واسطه موانعی از  ست بهشده یا اگر زنده ا نیست مگر در موردی که شاهد اصل فوت

 قبیل بیماری، سفر حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد.

شود که محکمه به شهادت ترتیب اثر ندهد. رجوع از  رجوع از شهادت موجب می

شود، اگر  شهادت اگر قبل از صدور حکم باشد، شهادت ازجمله دالیل اثبات خارج می

گردد ولی متضرر از  حکم قاضی نقض نمی بعد از صدور حکم قطعی محکمه باشد

اند اقامه دعوی نموده و   تواند علیه گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده حکم می

 3مطالبه زیان وارده را نمایند.

                                                           
1
 .11۵-114، ص1394محمد اشرف، رسولي، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایي، سال   

2
 .120-119، صص 1373امیر حسین، شیخ نیا، ادله اثبات دعوی، تهران، سال   

3
 .124امیر حسین، شیخ نیا، همان اثر، ص  
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 تزکیه شاهد:  -د

پس از شهادت اگر مدعی علیه شهادت را قبول کند و اعتراض ننماید، قاضی مطابق 

ر مدعی علیه شهادت را قبول نکند و بگوید شهادت نماید، اما اگ شهادت حکم می

ناحق بوده و شاهدان عادل نیستند و قاضی شاهدان را عادل نشناسد، محکمه بعد از  به

وتعدیل از  نماید. پس تزکیه یا جرح تزکیه و اثبات عدالت شاهدان حکم صادر می

 شود. حقوق مشهود علیه است ولی توسط قاضی انجام می

 ار:اقر -گفتار دوم

زمان از ارتکاب این جرم  گردد ولو بعد از گذشت مدت سرقت به اقرار مقر ثابت می

 بر اقرار هیچ اثری ندارد. باشد زیرا تقادم یا مرور زمان

 تعریف اقرار:  -الف

اقرار واژه عربی است و به معنی قراردادن چیزی در محل خود است، یا ثابت کردن 

 است.چیزی که متردد میان ثبوت و انکار 

اقرار در لغت به معنی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات 

حق  اقرار عبارت است از اعتراف خصم نسبت به 1کردن چیزی یا کسی درجایی است.

 2غیر، باالی خودش در محکمه.

قانون اجراآت جزایی اقرار را چنین تعریف نموده است: اقرار اعتراف به ارتکاب 

بدون اکراه با رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه جرم است، 

 3باصالحیت.

                                                           
1
 .۵4اسماعیل، حکیم، همان اثر، ص   

2
 .1001، ماده 13۵۵، سال 3۵3دلیه، جریده رسمي، شماره قانون مدني، وزارت ع  

3
 ، ماده .1393، سال 1132قانون اجراآت جزایي، وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره   
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 تعداد اقرار:  -ب

نظر موجود است، امام اعظم ابوحنیفه  در مورد تعداد اقرار در میان فقها اختالف

اند، ولی امام ابو  مرتبه اقرار اکتفا نموده )رح( امام مالک )رح( و امام شافعی )رحَ( به یک

و امام احمد حنبل)رح( نظر دارند که اقرار باید دومرتبه صورت گیرد و  یوسف )رح( 

دلیل ایشان این روایت نبی کریم)ص( است ایشان دست سارقین را تا زمانی که دو یا 

 نمود. کردند قطع نمی سه مرتبه اقرار نمی

 اقرار در صورت عدم موجودیت مدعی: -ج

ی موجود نباشد نیز بین فقها در مورد اینکه اگر شخص اقرار نماید ولی مدع

نظر وجود دارد، چنانهه امام ابوحنیفه) رح( امام شافعی) رح( و امام احمد)  اختالف

که اقرار به سرقت مال  دانند، بناءً درصورتی رح( موجودیت مدعی را با اقرار شرط می

 گردد، اما برعکس امام ابو یوسف در حالت مجهول و یا غائب باشد قطع ید الزم نمی

که سرقت از مال مجهول و یا  اقرار خصومت یا دعوی را شرط ندانسته و درصورتی

غائب صورت گیرد و به اثبات برسد بدون آنکه کدام ضرورت به دعوی باشد قطع ید 

گردد.  داند و دلیل امام مذکور این است که مقر، به اقرار خود متهم نمی را الزم می

ست که زمانی که سمره به سرقت شتر اقرار نمود که دلیل امام ابوحنیفه این ا درحالی

ها گفتند که در فالن  اهلل)ص( شخصی را نزد مجنی علیه فرست تا پرسان کند آن رسول

 1شب یک شتر ما مفقود گردیده است بناءً دست سارق را قطع نمودند.

 رجوع از اقرار: -ج

ع ید صورت هرگاه سارق اقرار نماید و بعداً از اقرار خویش رجوع نماید قط

گیرد زیرا عدول، شبه در صحت اقرار است، اما به اساس اقرارش قابل مجازات  نمی

                                                           
1
 .11معتصم،  محمد هارون، همان منبع، ص  
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گردد، ولی هرگاه متهم از  تعزیری است و حکم به ضمان مال مسروقه باالیش صادر می

اقرار خود عدول نماید ولی جرم مذکور توسط شهادت شهود به اثبات رسیده باشد 

. اما امام شافعی به این نظر است که هرگاه جرم اوالً به قطع ید در این حالت الزم است

شده باشد و بعداً به شهادت شهود ثابت شود در این حالت هرگاه متهم از  اقرار ثابت

 1شود. اقرار خویش عدول نماید قطع ید ساقط می

 یمین: -گفتار سوم

دوده در مذهب امام شافعی)رح( چنین رایی وجود دارد که جرم سرقت به یمین مر

که این جرم از طریق یمین مردوده به اثبات برسد قطع ید  درصورتی 2گردد، ثابت می

الزمی است، زیرابه نظر ایشان یمین مردوده مانند اقرار و شهادت یکی از وسایل اثبات 

گردد بناءً به یمین مردوده نیز قطع ید الزم  ها قطع ید الزم می بوده و چون به هرکدام آن

تواند  راجح این است که یمین مردوده باعث اثبات مال مسروقه شده میاست، ولی رای 

اما نه قطع ید، که این رای با مذهب امام مالک)رح(، امام ابوحنیفه)رح( و امام 

احمد)رح( موافق است زیرا ایشان نیز یمین مردوده را تنها وسیله برای اثبات مال 

 3تواند. نمیدانند و حکم قطع ید سارق به آن شده  مسروقه می

 مجازات سرقت:  -گفتار چهارم

 مجازات سرقت حدی: -الف

مجازات سرقت در اسالم به چهار نوع ) قطع ید، قطع رجل، حبس و قتل( است که 

 .نماییم هر یک را طی این مبحث به شکل مختصر مطالعه می

                                                           
1
 .11معتصم، محمد هارون، همان منبع، ص   

2
تهم منسوب سازد و وی از ادای یمین انکار ورزد و در این یمین مردوده آنست که هرگاه مجني علیه سرقت را به م  

 حالت خود شخص مجني علیه ادای حلف نماید.
3
 .12معتصم، محمد هارون، همان منبع، ص   
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مجازات سارق در صورت تکمیل نمودن شرایط تطبیق حد در قدم اول قطع ید 

وَ الس اراق  فرماید: ) عمومی در این مورد همانا قول خداوند )ج( است که می است، اصل

  1(وَ الس اراقَۀ  فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً باما کَسَبا نَکاالً مِنَ الل هِ وَ الل هُ عَزیزٌ حَکیمٌ

اند  آورده های ایشان را جزای آنهه به عمل ترجمه: و مرد و زن دزد پس ببرید دست

 تی است از جانب خدا.عبر

مال مسروقه و نه حاکم حق ندارد، که سارق را  کس نه صاحب باید یادآور شد هیچ

گونه که جایز نیست مجازات قطع ید  عفو کند و مجازات را درباره او اجرا نکند. همان

تری تبدیل کنند، یا اجرای آن را به تاخیر اندازند، یا آن را تعطیل را به مجازات خفیف

مال مسروقه، سارق را عفو کند،  گویند اگر صاحب برخالف مذهب شیعه که می کند،

تواند برای مصلحت، مجازات  گویند: حاکم میگردد و می مجازات قطع ید ساقط می

واجب قطع ید را از بعضی مردم ساقط کند یا به تاخیر اندازد و این رای مخالف اهل 

تجافوا العقوبه بینکم، فاذا انتهی » گفت:  کنند که روایت می)ص( سنت است که از پیامبر

درباره عقوبت و حدود در میان خودتان « » بها الی االمام فال عفا اهلل عنه ان عفا

گیری کنید و چون مجازات و عقوبت به حاکم و امام رسید، اگر او را عفو کند  سخت

 2«.خداوند او را عفو نکند

م نیز آیا قطع دست سارق صورت گردد که آیا قبل از اسال حال سوال مطرح می

دیگر آیا قطع ید سارق حکم امضائی است یا تأسیسی؟  عبارت گرفته است یا خیر؟ یا به

ها  در جواب باید گفت که قطع ید در زمان جاهلیت عرب نیز معمول بود که اسالم آن

با زیادت شروط دیگر پذیرفت و گویند اولین کسیکه حکم قطع را در زمان جاهلیت 

صادر نمود ولید بن مغیره بود، در زمان پیامبر)ص( اولین سارقیکه ید او را آن  عرب

                                                           
1
 .38قرآنکربم، سوره مائده، آیت   

2
 .1706. سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمي، ص  
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حضرت)ص( در اسالم برید از مردان خیار بن عدی بن نوفل بن عبدالمناف و از زنان 

 1مره بنت سمعان بن عبداالسد از بنی مخزوم بود. 

گردد،  هرگاه سارق برای بار دوم مرتکب جرم سرقت گردد، پای چپ وی قطع می

اما در مورد اینکه در صورت ارتکاب جرم سرقت برای بار سوم مجازات مرتکب چه 

اند و اساس اختالف ایشان همانا تأویل  خواهد بود، فقها تا حد زیادی اختالف نموده

ا( و این حدیث پیامبر )ص( فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمفرماید: ) این قول خداوند)ج( است که می

ان السارق اذا سرق قطعت یده فی السرقه االولی وال قطع بعد ذالک که فرموده است: ) 

ان عاد للسرقه(. به نظر امام اعظم ابوحنیفه محل قطع عبارت از دست راست و پای 

چپ است، به این معنی که در مرتبه اول قطع دست راست سارق است و اگر برای بار 

گر برای بار سوم مرتکب دوم مرتکب جرم سرقت گردد پای چپ سارق قطع گردد و ا

جرم سرقت گردد قطع نیست بلکه حبس است برای مدت غیر معین تا آنکه بمیرد و یا 

 2توبه نماید.

اما نزد امام مالک و امام شافعی محل قطع هردو دست و هردو پای سارق است، 

یعنی در مرتبه اول دست راست، در مرتبه دوم پای چپ، در مرتبه سوم دست چپ و 

گردد و اگر برای بار پنجم مرتکب جرم  چهارم پای راست سارق قطع می در مرتبه

 3سرقت گردد حبس گردد تا بمیرد و یا توبه نماید.

  :سرقت گیری در مجازات  سخت فلسفه -1

گیری کرده است ولی در  ، سخت اموالسرقت باره اینکه چرا خداوند در مجازات  در

، در شرح نووی بر  گیری نشده است سخت سرقتاندازه  تجاوزهای دیگر به اموال به

                                                           
1
 .188، ص 1374السنه، ترجمه: محمد موسي نهمت، سال  السید سابق، حدود و تعزیرات از فقه  

2
 . 1۵معتصم،  محمد هارون، همان منبع، ص .  

3
 .1706سید سابق، فقه السنه، ترجمه: محمود ابراهیمي، ص .  
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کردن بریدن دست دزد، خداوند اموال   : با واجب گفت که قاضی عیاض  مسلم آمده است

و  (2) و انتهاب (1)مانند اختالس ، و برای غیر سرقت مردم را مصون و محفوظ داشت

 )سرقت(  ، این مجازات را تعیین نکرده است چون این موارد به نسبت دزدی غصب

آید و در اختالس و  فراوان است و فراوان پیش می )سرقت(  کمتر هستند و دزدی

کمک اولیای امور اموال را برگرداند و اقامه بینه و گواه ه انتهاب و غصب امکان دارد، ب

گرفتن بر آن آسان نیست و کمتر  گواه  که   ، برآن آسان است به خالف سرقت گرفتن 

، لذا  برای جامعه بسیار خطرناک است شخص سارق شود، پس گواه بر آن پیدا می

 3بسیار شدید است تا مردم از آن خودداری کنند.سرقت  مجازات

 موضع قطع: -۲

دیگر در  عبارت مفسران و شارحان اسالمی در مورد موضع قطع دست و پا یا به

اند، چنانهه  مورد اینکه دست سارق از کجا قطع شود نظریات گوناگونی ابراز کرده

نظران اهل سنت محل قطع دست سارق را در اولین مرحله که  شارحان و صاحب

اند و در توجیه این نظر  شود مفصل زند یا بند دست بیان کرده مرتکب سرقت می

دهد و ساعد و بازو  اند، چون سارق سرقت را با کف دست انجام می استدالل کرده

الوه مجازات باید به عضو مباشر ع کنند و به سارق او را در حمل مال مسروقه کمک می

که دست راست سارق قطع  تعلق پیدا کند و آن دست سارق تا مفصل است و علت این

گیرد و انجام کار با دست چپ  شود این است که غالباً کارها با دست راست صورت می

عالوه شیوه رسول اکرم در اقامۀ حد، قطع دست بر  شود، به از افراد قلیلی واقع می

حدیت صحیح منقول از عبداهلل بن مسعود بدین گونه است و در مورد سارقی  اساس

                                                           
  مالي را از محل غیر حرز و غیر امن بطور مخفي ربودن.  -1
 .کردن غارتگرفتن و  مالي را بقهر و غلبه  -2

3
 .1680فقه السنه، ترجمه: محمود، ابراهیمي، ص  سید سابق،  
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شود  های که موجب حد هستند می که برای دومین بار مرتکب سرقت از درجۀ سرقت

 1شود. پای چپ سارق از مفصل بریده می

نزد ائمه اربعه موضع قطع همانا مفصل بند دست است، و موضع قطع پا مفصل 

ها در این مورد آن است که کمترین چیزی که باالیش اطالق  آن شتالن  است و دلیل

اهلل)ص( قطع بر  شود همانا کف و انگشتان آن است، همهنان در عهد رسول دست می

  2همین دو مفصل جاری بود.

 دست سارق بعد از بریدن آن:  داغ کردن -3

خون آن قطع  ، الزم است تا ، بعد از بریدن کردن دست سارق بریدن و داغ بطورکامل

که مانع خونریزی و جلوگیری از  گردد و سارق تلف و هالک نشود. البته هر وسیله ای

 کند. تلف شدن او گردد کفایت می

شده است که دزدی را پیش پیامبرص آوردند که عبائی را دزدیده  روایت ابوهریره از

 .  کرده است بود گفتند: ای رسول خدا این دزد است و دزدی 

.  ام : چرا دزدی کرده : گمان نکنم دزدی کرده باشد. سارق گفت گفت پیامبرص 

او را ببرید و دستش را « »اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتونی به: » پیامبرص گفت

. دست او را   «ببرید سپس از خونریزی وی جلوگیری کنید سپس اورا پیش من بیاورید

مبرص به وی گفت: در پیشگاه خداوند توبه بریدند و او را پیش پیامبرص آوردند پیا

: خداوند  . پیامبرص گفت . او نیز گفت: تبت الی اهلل )توبه کردم و پشیمان شدم( کن

اند و ابن القطان آن را  کرده ات را بپذیرد. دارقطنی و حاکم بیهقی آن را روایت  توبه

 3. صحیح دانسته است

                                                           
1
 .339محمد صالح، ولیدی، همان اثر، ص   

2
 .16محمد هارون، معتصم، همان منبع، ص   

3
 .189-188، ص 1374السید سابق، ترجمه: محمد موسي نهمت، حدود و تعزیرات از فقه السنه، سال   
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 مجازات سرقت تعزیری: -ب

هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل » زا آمده است کود ج 699در ماده 

نگردد یا به نحوی از انحا جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام 

 1«گردد. این فصل، مجازات می

شده یا  شخصی که با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده

 2«گردد. قت گردد، به حبس متوسط، محکوم میبه یکی از ملحقات آن، مرتکب جرم سر

در سرقت حدی حاالت مشدده و مخففه در نظر گرفته نشده است، چنانهه بخاری 

اند که پیامبر )ص( گفت: ) لعن اهلل السارق، یسرق  و مسلم از ابوهریره روایت کرده

یک  جمل فتقطع یده( )  خداوند لعنت کند سارق را کهالبیضه فتقطع یده، و یسرق ال

  3شود( دزدد و دستش قطع می شود و یک شتر می دزدد و دستش قطع می مرغ می تخم

شده  اما در کود جزا برای سرقت تعزیر حاالت مشدده و مخففه آن در نظر گرفته

 گردد: است، چنانهه در حاالت ذیل سارق به مجازات شدیدتر محکوم می

 رفته باشد.که سرقت بین غروب و طلوع آفتاب صورت گ درصورتی -!

 که سرقت توسط دو شخص یا بیشتر از آن صورت گرفته باشد. درصورتی -2

 که سرقت با حمل سالح صورت گرفته باشد. درصورتی -3

که سرقت با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت  درصورتی -4

خ کردن دیوار یا وسیله باال شدن از دیوار یا سورا شده یا به یکی از ملحقات آن به آماده

گی یاهرشکل دیگری صورت شکستاندن دروازه یا پنجره، یا با استعمل کلیدهای ساخته

 گرفته باشد.

                                                           
1
 (.2، فقره )699، کود جزا، ماده 1396(، سال 1260. وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ) 

2
 .700، کود جزا، ماده 1396(، سال 1260وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ).  

3
 .1694. سید سابق، همان اثر، ص  
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که سرقت با استفاده از لباس نظامی یا لباس سایر مؤظفین خدمات  درصورتی -2

که از طرف مقامات باصالحیت دولت  وسیله امر تزویر شده به ادعای این عامه یا به

سازی یکی از ساکنین محل یا با استعمال سایر وسایل حیله آمیز  یا با وسیله صادرشده،

 صورت گرفته باشد.

قصد وارد نمودن ضرر به کارفرما صورت  که سرقت توسط کارگر به درصورتی -6

 1گرفته باشد.

شده  بینی که حاالت فوق که ازجمله حاالت مشدده جرم سرقت پیش و درصورتی 

ود نباشد، حالت مخففه جرم سرقت بوده و جزای آن است در جرم سرقت موج

 تر است.  خفیف

یکی از احوال مشدده مندرج این فصل موجود نگردد  هرگاه در جرم سرقت هیچ» 

یا قیمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر، یا جزای 

 2«گردد. نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می

 رد مال مسروقه: -ج

شده باشد، سارق نباید  به اساس مذهب امام اعظم ابوحنیفه اگر مال مسروقه تلف

شود چون خداوند تنها  غرامت آن را بپردازد، زیرا غرامت با مجازات قطع ید جمع نمی

 3از قطع ید سخن گفته است نه از غرامت.

در تمام »دارد:  کود جزا در مورد رد مال مسروقه به صاحب آن چنین صراحت

شده به رد مال  بینی حاالت مندرج این فصل محکمه سارق را عالوه بر جزای پیش

 4«نماید. مسروقه، مثل یا قیمت آن، به نرخ روز، نیز محکوم می

                                                           
1
 .702، کود جزا، ماده 1396(، سال 1260. وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ) 

2
 . 709، کود جزا، ماده 1396ل (، سا1260. وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ) 

3
 .1708. سید سابق، همان اثر، ص  

4
 .710، کود جزا، ماده 1396(، سال 1260. وزارت عدلیه، جریده رسمي، شماره ) 
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 گیری: نتیجه

توان گفت سرقت حدی ازجمله جرایمی است که جزای  می هصطور خال در اخیر به

مرتکب آن  بوده وه و ازجمله جرایم حدود مقرر گردید )ج(آن از جانب خدواند

مستوجب قصاص است. اما سرقت همیشه حد نبوده بلکه تعزیر نیز است و آن در 

حالتی است که شرایط تطبیق حد را تکمیل نکند، که مجازات سرقت حدی از طرف 

گردد. در صورت تکمیل شرایط تطبیق حد در مرحله اول مجازات  اولواألمر تعیین می

گردد و در موارد بعدی قطع رجل و حبس تا مرگ.  باالی مرتکب آن جاری میقطع ید 

گیری  گردد. دلیل سخت وسیله اقرار مرتکب آن یا شهادت ثابت می جرم سرقت به

)ج(خداوند
در مجازات جرم سرقت نیز تامین مصونیت اموال افراد است، چون سرقت  

ب و غیره بیشتر بوده و امکان جرمی است که امکان تحقق آن نسبت به اختالس و انتها

خواسته است تا با گذاشتن مجازات )ج(اثبات آن نیز کمتر است به این اساس خداوند

 شدید بر مرتکب آن جلو این جرم را بگیرد.

برای اینکه اخذ چیزی سرقت دانسته شود، باید اخذ خفیه  ،همهنان واضح گردید

 زد گیرنده قصد سرقت موجود باشد.باشد و ماخوذ مال بوده و در ملکیت غیر باشد و ن

 منابع و مأخذ:
 قرآن کریم. -1

 سید سابق،، فقه السنه، ترجمه: محمود، ابراهیمی، دانلود شده از سایت کتابخانه عقیده. -2

 .1361اهلل محمدی گیالنی، محمد، حقوق کیفری در اسالم، تهران، المهدی، سال  آیت -3

 1322، قانون جزا، سال 347 وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره   -4

ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت، جلد اول، انتشارات امیرکبیر،  -2

 1384تهران، سال 

6- http://www.yjc.ir/fa/news مراجعه:  ، باشگاه خبرنگاران جوان، اموال منقول چیست، تاریخ

22/12/1392 

 .1322، سال 323قانون مدنی، وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره  -7

 ، فوتوکاپی پیام عصر.1388( ،چپتر درسی، سال2محمد هارون، حقوق جزای اختصاصی ) معتصم، -8

 .1374السید سابق، حدود و تعزیرات از فقه السنه، ترجمه: محمد موسی نهمت، سال  -9
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 .1373میر حسین، ادله اثبات دعوی، تهران، سال شیخ نیا، ا -11

 .1394رسولی، محمد اشرف، شرح و توضیح قانون اجراآت جزایی، سال  -11

.8/2/1397، دزدی ازنظر احادیث، تاریخ مراجعه: http://ahlolbait.comالبیت االسالم،  اهل  -12
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 چاق مهاجراناق

 )مفهوم، ماهیت و وجوه اشتراک و افتراق آن

 با مفاهیم مشابه( 
 

 1محمد میرزایی

 چکیده

یافته فراملی است که با تصویب پروتکل  قاچاق مهاجران یکی از جرائم سازمان

عنوان یک جرم  المللی به میالدی در سطح بین 2111الحاقی کنوانسیون پالرمو در سال 

ایر مفاهیم مشابه مطرح گردید؛ هرچند که قاچاق مهاجران قبل از تصویب مستقل از س

شده بود، لکن با  المللی تذکر داده پروتکل مذکور وجود داشت و در بعضی از اسناد بین

                                                           

 وکیل مدافع  1-
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تصویب پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا، قاچاق مهاجران 

شان قاچاق  ه در قوانین داخلیشد تعریف و از کشورهای عضوی پروتکل خواسته

 1392مهاجران را جرم انگاری نمایند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال 

قاچاق مهاجران را در قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جرم انگاری 

نیز قاچاق مهاجران جرائم  1392« کود جزا»نموده است. بعد از قانون مذکور در 

 ته جرم انگاری گردید است.یاف سازمان

باآنکه قاچاق مهاجران تاریخهه طوالنی دارد، لکن از جرم انگاری آن مدت زیادی  

سال است که جرم قاچاق  که ذکر شد در افغانستان حدود دو گذرد؛ طوری نمی

مهاجران وارد نظام حقوقی جزایی این کشور شده است. به همین دلیل مفهوم و ماهیت 

ان و وجوه اشتراک و افتراق آن با مفاهیم مشابه مانند قاچاق انسان و جرم قاچاق مهاجر

 مهاجر قاچاق دریایی ناشناخته است.

 یافته، قاچاق انسان. قاچاق، مهاجر، سازمانهای کلیدی:  واژه

 مهاجران و عوامل مهاجرت قاچاق جرم مفهوم -اول مبحث

های حقوقی  و کتاب المللی از مهاجر، مهاجرت و قاچاق مهاجران در اسناد بین

 نمایم.  طور مختصر این تعاریف را بیان می تعاریف مختلفی ارائه گردیده است که به

ی مهاجرت  از سوی دیگر مهاجرت عوامل گوناگونی دارد که برای فهم بهتر پدیده

 عوامل آن را بحث خواهیم.

 قاچاق مهاجران اصطالحی و لغوی تعریف -اول گفتار

مهاجران اوالً مفهوم قاچاق، مهاجر و مهاجرت و بعدازآن برای فهم بهتر قاچاق 

تعریف قاچاق مهاجران مطابق قوانین افغانستان و پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از 

 گردد. خشکی، دریا و هوا ارائه می
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 الف. مفهوم قاچاق

اصطالحی ترکی به معنی )برده( و )ربوده( و آنهه « قاچماق»کلمه قاچاق از مصدر 

دن آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است، کاری برخالف قانون که ربو

 1مخفیانه انجام شود یا متاعی که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است.

قاچاق کردن یعنی متاعی را مخفیانه وارد کشور کردن و نپرداختن عوارض » 

هایی از عشار یا راهی غیر التجاره را به ن گمرکی آن یا فراری دادن از گمرک، مال

 2«.مملوک تا ادا باج و گمرک نکند، به هر درجه که باشد

 3تعریف مهاجر ب. 

جای دیگری  ازلحاظ لغوی مهاجر اسم است، به معنی کسی که برای زندگی به

 2مهاجر شخصی است که عمل مهاجرت کردن را کامل کرده باشد. 4کند. مسافرت می

شود که اقدام به تغییر محل اقامت خود ضمن  گفته می ازلحاظ حقوقی مهاجر به فردی

عبور از مرزهای سیاسی، برای مدت نسبتاً طوالنی به جهت مالحظات سیاسی، 

نماید و  اقتصادی، جمعیتی، مذهبی، نژادی ویا معیشتی با رعایت تشریفات قانونی می

  6کند. قصد مهاجرت به کشور مهاجرپذیر ترک می کشور خود را به

                                                           
1
 .۵2۵2 ، ص1373دهم، انتشارت دانشگاه تهران،  نامه دهخدا، جلد اکبر، لغت دهخدا، علي - 

2
 .1۵ ، ص1370ینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، لنگرودی، محمدجعفر، ترم - 

3
 - Migrant 

جلدی، چاپ سوم،  صدری افشاری، غالمحسین، حکمي، نسرین و حکمي، نسترن، فرهنگ معاصر فارسي، یک -4

 .1221 ، ص1381سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
5

 - Immigrant: the person who completes the previously described 

action(immigration), an alien. Pinedo, Moises, Illegal immigration (a study of 
Hispanic ministries in the United States and the responsibility of Christians to 
government),(Apologetics Press), Montgomery, Alabama, 2009, p.2. 

6
 .11 ، ص1389مین، سپیده، حقوق مهاجرت، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، غفاری ن - 

ACKU



 

 

 

135 

ق 
چا

قا
وم

فه
 م

ن
را

اج
مه

 ... 
 

 یف مهاجرتج. تعر

کلمه مهاجرت که درآیات و روایات معادل آن هجرت است ازلحاظ معنی باهم فرق 

جای دیگر، برای  مهاجرت در لغت به معنی عمل یا فرایند رفتن از جایی به 1ندارد.

عنوان عمل مهاجرت کردن از کلمه التین  مهاجرت به 2زندگی کردن در آنجا است.

(immigrareبه معنی انتقال، رف ) تن یا آمدن در یک کشور، سرزمین یا محیط جدید

و در مفهوم حقوقی مهاجرت، رفتن از محلی به محل دیگر است، برای مدت  3است

طوالنی خواه این مدت محدود ویا نامحدود باشد. البته این اقدام متضمن عملی با 

در  4.آزادی انتخاب بوده و اساساً متفاوت از اعمالی از قبیل تبعید یا بردگی است

تعریفی که از مهاجر دربند ب این گفتار گردید، در آن قید تشریفات قانونی آمده است، 

که در حال حاضر  شود. درحالی های غیرقانونی و قاچاق مهاجران نمی که شامل مهاجرت

های غیرقانونی خیلی باال است. از این لحاظ تعریف مزبور یک تعریف  ارقام مهاجرت

 جامع نیست. 

 مهاجران قاچاق مفهوم -د

برای فهم بهتر مطلب، اوالً تعریف قاچاق مهاجران را در قوانین افغانستان و بعد در 

 دهیم. المللی موردبحث قرار می اسناد بین

                                                           
1
عودت  عالم، واکاوی مفاهیم مهاجرت در: فصلنامه فرهنگي، اجتماعي، تحلیلي و معلوماتي احمدزاده، محمد - 

 .4 ، ص139۵کابل، شماره سوم، زمستان 
2
 .1222 نسترن، پیشین، صصدری افشاری، غالمحسین، حکمي، نسرین و حکمي،  - 

3
 - Immigration as the act of immigrating from (immigrare) to go or remove in to… 

to come into a new country, region, or environment, Pinendo, Moises, Ibid. 
4
 .12و  11غفاری نمین، سپیده، پیشین، ص  - 
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 افغانستان در حقوق مهاجران قاچاق . تعریف۱

قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران افغانستان  3ماده  3اساس فقره  بر

فراهم نمودن زمینه ورود غیرقانونی برای تبعه دولت خارجی یا » 22/9/1392مصوب 

شخص بدون تابعیت به کشور یا فراهم نمودن زمینه خروج برای تبعه کشور یا شخص 

بدون تابعیت یا تبعه دولت خارجی از افغانستان به کشور دیگر، بدون اسناد مسافرتی یا 

طبق این تعریف «. افت پول یا منفعت استمنظور دری با اسناد تزویر شده مسافرت به

فراهم نمودن زمینه هرگونه ورود غیرقانونی یا خروج غیرقانونی اشخاص قاچاق 

تر از همان تعریف قاچاق مهاجران در  مهاجران است. درواقع این تعریف شکل مفصل

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی، دریا و هوا است با این تفاوت که در 

قاچاق مهاجران قید منافع مادی آمده اما در قانون افغانستان مطلق  وتکل مبارزه باپر

« کود جزا»تواند شامل منفعت مادی و غیرمادی باشد.  منفعت بیان گردید که می

عین تعریف مذکور در قانون  221ماده  1در فقره  14/12/1392افغانستان مصوب 

 را آورده است.مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

در پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و  مهاجران قاچاق . تعریف2

 هوا

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا، قاچاق  3بند الف ماد 

غیرقانونی شخص به کشوری که آن شخص  فراهم کردن امکان ورود»مهاجران را 

منظور کسب مستقیم یا غیرمستقیم سود مالی یا  ر نیست بهشهروند یا مقیم دائم آن کشو

  1«.مادی دیگر تعریف نموده است سود

                                                           
1
 - “Smuggling of migrants” shall mean procurement, in order to obtain, directly or 

indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a 
state party of which the person is not a national or a permanent resident, (Protocol 
against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united 

 

ACKU



 

 

 

137 

ق 
چا

قا
وم

فه
 م

ن
را

اج
مه

 ... 
 

 بحث هستند: چند نکته در تعاریف فوق قابل

ساز وارد شدن غیرقانونی فردی به  منظور این تعریف هرگونه رفتاری که زمینه به  .1

د غیرقانونی افراد، ساز ورو کشور دیگر شود، جرم قاچاق مهاجران است. رفتار زمینه

تواند تهیه مدارک شناسایی یا مسافرتی، تهیه وسایط نقلیه برای انتقال مهاجران مانند  می

ماشین، کشتی یا هواپیما و اجازه عبور از مرز توسط مأموران مرزی کشورها بدون 

 رعایت قواعد و مقررات مقتضی کشورها باشد.

مقصد باشد. از ظاهر تعریف  شخص مهاجر نباید شهروند یا مقیم دائم کشور  .2

طور  شود، اگر شخصی زمینه ورود غیرقانونی شخصی را که به هر دلیلی به معلوم می

شده است، را به کشورش فراهم نماید مرتکب جرم  غیرقانونی از کشور متبوعش خارج

گردیده،   دلیل اینکه شخصی که زمینه ورود او فراهم قاچاق مهاجران نگردیده است، به

د آن کشور است. تعریف مذکور در مورد افرادی که زمینه اقامت اشخاصی غیر شهرون

 کند ساکت است.  شهروند کشور را با مدارک تزویری یا به هر نحوی دیگر فراهم می

مادی دیگر  هدف تمام اقدامات مذکور سود مالی یا سود مادی دیگر است. سود  .3

مادی را گسترده نماید؛ اما این را  تواند دامنه شمول سود لفظ عام و مبهم است که می

کشی از شخص  باید توجه داشت منظور از سود دیگر هرچه باشد شامل موارد که بهره

کشی از شخص قاچاق شده، مطرح گردد  که اگر بهره این دلیل  شود، به تلقی گردد نمی

وصف مجرمانه عمل تغییر نموده فرد مرتکب قاچاق انسان است، نه مرتکب قاچاق 

ذکر منفعت مالی در  1کشی از اشخاص ویژگی جرم قاچاق انسان است. جران؛ بهرهمها

                                                           

nations convention against transnational organized crime General Assembly 
resolution 25/55 November 2000, article 3a). 

1
اق انسان با رویکردی ابراهیم، احمد، قاچ های آن بنگرید به گلدوزیان، ایرج و پور قاچاق انسان و ویژگي در مورد - 

نقض  و ؛ ناظمي، ناز آفرین، قاچاق انسان1394المللي، چاپ دوم، نشر انتشارات خرسندی،  به حقوق داخلي و اسناد بین

 .139۵ای، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی،  الملل و منطقه حقوق بشر در آیینه اسناد بین
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منظور کسب  شود که به های می تعریف بیانگر این است که قاچاق مهاجران شامل گروه

دالیل خویشاوندی یا  های که به دهند. گروه منافع مالی چنین اعمالی را انجام می

منظور از لفظ  1ه شمول تعریف خارج هستند.کنند از دایر عمل می عوامل بشردوستانه

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران، عبوری  3)ورود غیرقانونی( بر اساس بند )ب( ماده 

ماده  1در فقره  2از مرز کشورها بدون رعایت قواعد و مقررات ضروری کشورها است.

ضو پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا از کشورهای ع 6

قاچاق مهاجران، تهیه نمودن اسناد سفر   خواهد تا عالوه بر قاچاق مهاجران، تسهیل می

یا شناسایی تزویری، تهیه و فراهم نمودن یا ارائه چنین اسناد را نیز جرم انگاری 

خواهد موارد را که مطابق نظام  ماده مذکور از کشورهای عضو می 2فقره  نمایند.

طور مشارکت اشخاص  باشند و همین این ماده می 1قره شان مرتبط با ف حقوق داخلی

در چنین موارد را جرم انگاری نمایند و رفتار شخصی را که اشخاص دیگر را 

 کنند، نیز جرم انگاری کنند. دهی یا هدایت به ارتکاب جرم قاچاق مهاجران می سازمان

 گفتار دوم. عوامل مهاجرت

گردیده است که امکان دارد دلیل  برای مهاجرت دالیل و عوامل متفاوتی بیان

توان گفت  طور عموم می مهاجرت یک مهاجر یک عامل یا چند عامل توأم باشند. به

های کشور مقصد است.  علت مهاجرت عوامل دافعه کشور مهاجر فرست و جذابیت

وجود آورده و عوامل چون عدم  تمام عوامل در کنار هم انگیزه مهاجرت را در افراد به

های قانونی مهاجرت یا محدود و عدم سیاست جنایی درست برای  ه راهدسترسی ب

گردد. دالیل مهاجرت عموماً به  های غیرقانونی می مبارزه با قاچاقهیان، باعث مهاجرت

                                                           
1
 .262 ، ص1386ملي، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ی فرا یافته حسین، جرائم سازمان اسعدی، سید - 

2
 - Article 3(b) “Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with 

the necessary requirements for legal entry into the receiving state. 
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تصفیه نژادی،  2جن  و ناامنی،1بیکاری و فقر(، کمبود وسایل رفاهی،) عوامل اقتصادی

بود برابری اجتماعی و وجود تبعیض ، ن3ارعاب، مسائل مذهبی، آموزش زورگویی و

باشند.  می4ونقل جنسی، وقوع حوادت طبیعی و غیرطبیعی، رشد و تسهیل وسایل حمل

گردد و کدام عوامل سبب  های قانونی می که کدام عوامل باعث مهاجرت تفکیک این

میزان  علت که عوامل و انگیزه مهاجرت و این های غیرقانونی، مشکل است؛ به مهاجرت

برند،  رگذاری عوامل بر افراد برابر نیستند. اما عواملی که اراده شخص را از بین میتأثی

های غیرقانونی؛ مانند حوادت طبیعی،  کننده افراد به مهاجرت توانند تحریک بیشتر می

 باشند. جن  و ناامنی کشورها و سایر عوامل مشابه می

 نمهاجرا قاچاق انگاری تاریخچه مهاجرت و جرم -دوم مبحث

مهاجرت قاچاقی تاریخ طوالنی دارد و در قرن اخیر فاصله اقتصادی بین کشورها   

سو باعث افزایش روزافزون مهاجرت گردیده است. از  و رشد ناامنی در جهان از یک

های موجود برای عبور قانونی از مرزهای سیاسی کشورها سبب  سوی دیگر محدودیت

ی فراملی به یک منبع پردرآمد  یافته سازمانعنوان یک جرم  شده تا قاچاق مهاجران به

بنابراین قاچاق مهاجران مبارزه همه جانب جامعه  برای قاچاقهیان مبدل گردد.

طلبد و سازمان ملل متحد با درک این ضرورت پروتکل مبارزه با  المللی را می بین

 6ه میالدی تصویب و در ماد 2111قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا را در سال 

                                                           
1
های جنگ تحمیلي  اجتماعي مهاجرت -امدهای جمعیتيقاسمي اردهائي، علي، آثار و پی اهلل و رستم علیزاده، ولي - 

 .60، ص 1391، تابستان 2در جامعه ایران، پژوهشنامه دفاع مقدس، سال اول، شماره 
2
پس از انقالب اسالمي ایران(، ) ها به ایران وحدت آزاد، فرشاد، بررسي علل سیاسي اجتماعي مهاجرت افغان - 

 .۵3، ص 1391اد اسالمي واحد تهران مرکزی، نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آز پایان
3
نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه  المللي حاکم بر حمایت از مهاجران، پایان صادقي، فرزانه، بررسي نظام حقوقي بین - 

 .16، ص 1390شیراز، 
4
 .146و  14۵، 144غفاری، نمین، پیشین، صص  - 
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شان جرم  آن از کشورهای عضو تقاضای نمود، قاچاق مهاجران را در قوانین داخلی

 انگاری نمایند. 

 تاریخچه مهاجرت -اول گفتار

 طور مختصر و گذرا مورد در این گفتار سابقه مهاجرت را در  جهان و افغانستان به

 بحث قرارگرفته است.

 الف. تاریخچه مهاجرت در جهان

گردد. پدیده  است که قدمت آن به قدمت خلقت انسان برمیای  مهاجرت پدیده

اساس عوامل و دالیل گوناگون چون دسترسی به غذای کافی، منازعات  مهاجرت بر

 1گردید. مسلحانه و عدم امنیت، فقر و بیکاری، کسب علم و عوامل دیگر انجام می

ه مدرنیته تقسیم توان ازلحاظ زمانی به دوره قبل مدرنیته و دور تاریخ مهاجرت را می

 مهاجرت اولین شود اما می آغاز هجدهم قرن از مدرن های مهاجرت دوره»نمود: 

 2هومو ارتوکس قبائل حرکت با مسیح میالد از قبل سال هزار صد هفت حدود تاریخی

 به مهاجرت پیش سال 21111 تا 12111. شد آغاز اروپا و آسیا سمت به آفریقا از

مردم چین جنوبی در عصر باستان به تایوان، مهاجرت مهاجرت . 3«داد روی آمریکا

ها از طریق رود سند به سمت دشت رودخانه گن  در عهد برنز، شروع  هندوآریایی

های  های از مهاجرت نمونه 4ها در مناطق دیگر مانند سیسیل و مارسیل مستعمرات یونانی

 انقالب شامل هویژ به بعدی جمعیتی حرکت اند. شده تاریخ بشریت هستند که انجام

                                                           
1
تهدیدات در: مجموعه مقاالت مهاجرت،  و ها رصتف مهاجرت، محمدرضا، هاشمي، و مظفر سید حسیني، - 

 .13۵ و 134، صص 1394ها، چاپ اول، کابل، نشر موسسه انتشارات اقبال،  ها و چالش فرصت

 
2
 - homo erectus 

3
 .1۵صادقي، فرزانه، پیشین، ص  - 

4
 همان. - 
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. داد رخ برهه این در وسطایی قرون های مهاجرت و هندواروپایی توسعه. بود نئولیتیک

 های مهاجرت و ها آریایی دوران نوسنگی، دوران شامل جمعیتی های جابجایی بیشتر

 از کوچکی جمعیت مهاجرت دنبال به کشورها برخی در. بود وسطایی قرون دوره بزرگ

 آذربایجان و ترکیه به توان می ازجمله که داد روی اساسی گیفرهن تغییرات نخبگان

  1کرد. اشاره

دلیل  اسالم )ص( به ها به حبشه به امر پیامبر در تاریخ دین اسالم هجرت مسلمان

ص( به مدینه یکی از اتفاقات بسیار ) ها و پیامبر ظلم و ستم کفار مکه و هجرت مسلمان

ن بیستم میالدی سیاست کشورها و دو جن  در قر 2مهم تاریخ اسالم و جهان است.

ها از بالکان به  های زیادی گردید، در جن  جهانی اول مسلمان جهانی عامل مهاجرت

 ها از اروپا به خاورمیانه مهاجرت نمودند. ترکیه و در جن  جهانی دوم یهودی

 المللی شکل داخلی و بین ها ازلحاظ مقصد مهاجران در طول تاریخ به مهاجرت

 قاره از سرخپوستان مهاجرت گردید؛ جرت برون از مرزهای کشورها( انجام میمها)

 مهاجرت دور، شرق و آفریقا آمریکا، قاره به اروپاییان مهاجرت آمریکا، قاره به آسیا

 و بیستم قرن در اروپا به ها آفریقایی و ها آسیایی مهاجرت سریالنکا، به هند از ها تامیلی

 سرانجام و هند به بنگالدش اتباع مهاجرت جهان، مختلف طنقا به ها ویتنامی مهاجرت

 المللی بین مهاجرت از هایی نمونه اخیر های دهه در پاکستان و ایران به ها افغان مهاجرت

  3روند. می شمار به

                                                           
1
 همان. - 

2
 ۵1، صص 138۵دانشگاهي،  ، تهران، مرکز نشر38پایان امویان، چاپ  شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلي اسالم تا - 

 .۵۵و 
3
 حسیني، سید مظفر و هاشمي، محمدرضا، پیشین. - 
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 ب. تاریخچه مهاجرت اتباع افغانستان

نستان در کشور همسایه افغا ها به بیرون از افغانستان به دو بیشترین مهاجرت افغان

صورت  های مختلف به ها در زمان شرق پاکستان و در غرب ایران بوده و این مهاجرت

 اند. شده وبرگشت انجام رفت

رفتند. اولین  خاطر زیارت به ایران می مذهب در قرون متمادی به های شیعه افغان

تن  168111است و بعدازآن  1821خانواده افغان به ایران در دهه  211مهاجرت تعداد 

 1خراسان مستقر شدند. جام استان میالدی در تربت 1913تا  1881های  افغان طی سال

هع ش هزارها نفر از مردم افغانستان به علت ظلم  1271و  1271های  در سال

ها به ایران در طی  مهاجرت عمده افغان 2عبدالرحمن خان مهاجرت اجباری کردند.

توسط شوروی سابق انجام شد  افغانستان اشغال هجری با اثر 1368تا  1328های  سال

شده است. با خروج شوروی بسیاری  که علت اصلی این مهاجرت فرار از ناآرامی عنوان

ها به افغانستان بازگشتند و بعد از سقوط دولت مرکزی کمونیستی افغانستان  افغان

ودت ایران به افغانستان ع میلیون افغان از 1.4به تعداد  1371توسط مجاهدین در 

شده  انجام 1381تا  1373های  ها در زمان طالبان در سال نمودند. موج بعدی مهاجرت

ترین کشورهای مهاجرت  های اخیر نیز یکی از بزرگ کشور افغانستان در سال 3است.

باشند. طبق گزارش  فرست بوده و بیش از هفت میلیون تن از اتباع این کشور مهاجر می

                                                           
1
های کیفیت زندگي شهری مهاجران افغان مقیم ایران در: مجموعه مقاالت  محمودآبادی، زهرا، بررسي مؤلفه - 

دت کنندگان، معینت امور پناهندگان، وزارت امور مهاجرین و عو ها، سومین سمینار علمي مهاجرت ها و چالش فرصت

؛ و وحدت آزاد، 36 ، ص1396ریاست تحقیق و معلومات، آمریت تحقیق پیرامون مهاجرین، چاپ اول، کابل، خزان 

 .101 فرشاد، پیشین، ص
2
 ارنشر انقالب به همکاری جمهوری، به ، مرکز4غالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، چاپ  بنگرید به: غبار، میر - 

های  مرکز پژوهش محمد، تاریخ سیاسي مختصر افغانستان، چاپ اول، نشر و باقرمصباح زاده، سید 670 ، ص1368

 .77، ص 1388آفتاب، 
3
 .102وحدت آزاد، فرشاد، پیشین، ص  - 
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 221میالدی حدود  2112کنندگان افغانستان در سال وزارت امور مهاجرین و عودت 

هزار تن افغانستان را به مقصد اروپا ترک نمودند و در حال حاضر هفت میلیون افغان 

در کشورهای همسایه و دیگر کشورها مهاجر هستند که ازجمله حدود سه میلیون در 

 324ی منطقه و هزار به کشورها 611پاکستان، دو میلیون و چهارصد هزار به ایران، 

 1برند. هزار تن در کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا به سر می

تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان رو به رشد بوده  های آخر مهاجرت نه در سال

های  است. بر اساس گزارش )سوپمی( در پاریس که در چارچوب سازمان همکاری

کند، این موضوع اذعان شده است  رت فعالیت میمهاج اقتصادی و توسعه اروپا در زمینه

میالدی، مرتباً در حال افزایش  1992که ورود مهاجران در بسیاری از کشورها تا سال 

پس  میالدی دگرگونی شدیدی در این روند پدیدار گشت و ازآن 1993بود، در سال 

تر  آرام سیل مهاجران رو به کاهش رفت ولی اکنون این سیالب در سراسر دنیا بسیار

از آن هراس داشتند، در حال جریان است و  کرده بودند و بینی افراد بدبین پیش ازآنهه

های  تواند در سال ها روند صعودی پدیده مهاجرت را می بر اساس بسیاری از نشانه

 2آینده انتظار داشت.

های  دالیل جدید توأم با پارادوکس ها به در نیمه دوم قرن بیست میالدی مهاجرت

های  گردد. زیادشدن فاصله اقتصادی کشورها و ناامنی در جهان در سال ازه انجام میت

های غیرقانونی و درخواست پناهندگی گردیده که خود  اخیر باعث افزایش مهاجرت

                                                           
1
 (.m.dw.com) دسترس در سایت گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، قابل - 

2
نامه  الملل مهاجرت؛ با تأکید بر کشور کانادا، پایان مهاجرت از منظر حقوق بین های سپیده، شیوه غفاری نمین، - 

 .8 و 7، صص 1388کارشناسي ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، 
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وجود آمدن مشکل در تمایز مهاجرت غیرقانونی و درخواست پناهندگی  باعث به

  1گردیده است.

موجود برای مهاجرت قانونی باعث گردیده  های افزایش مهاجرت و محدودیت

وجود آمدن جرم  های غیرقانونی شوند که این موضوع باعث به مهاجران متوسل به راه

قاچاق مهاجران گردیده است. جرم قاچاق مهاجران و قاچاق انسان از جرائم پرمنفعت 

ر مورد بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر در جهان است. این موضوع از گزارشی که د

داری  در همایش )منع برده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و میزان درآمد قاچاقهیان

، نشر 1396ماه  دی 2داری  نوین( که به مناسبت دوم دسامبر روز جهانی لغوی برده

گردد. در این گزارش آمده است که اشکال جدید بردگی  خوبی واضح می گردیده به

 2میلیارد دالری دارد. 32مهاجران، امروز درآمد صورت قاچاق انسان و قاچاق  به

ترتیب قاچاق انسان و قاچاق مهاجران سومین جرم پردرآمد بعد از قاچاق اسلحه  این به

 و مواد مخدر است.

 المللی قاچاق مهاجران در افغانستان و اسناد بین انگاری جرم تاریخهه -دوم گفتار 

ق مهاجران از خشکی، دریا و هوای از تصویب پروتکل الحاقی مبارزه علیه قاچا

المللی  کنوانسیون پالرمو هنوز دو دهه سپری نشده است. قبل از این پروتکل اسناد بین

جرم انگاری قاچاق مهاجران وجود نداشت. دولت جمهوری اسالمی  مشخصی درزمینه

ون قان 1392قاچاق مهاجران در سال  افغانستان نیز بعد از الحاق به پروتکل مبارزه با

قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تصویب نمود. برای درک بهتر موضوع  مبارزه با

                                                           
1
رضوی فرد، بهزاد و ساالری، اطهره، مباني و ضرورت جرم انگاری جرم قاچاق مهاجران در حقوق کیفری ایران  - 

(، چاپ اول، 1393شده در کارگاه آموزشي، مهرماه  های ارائه مجموعه مقاالت و سخنراني) قاچاق افراد و مهاجران در:

 .147، ص 1394تهران، دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداری، 
2

-donya-e -اقتصاد دنیای روزنامه - انسان قاچاقیان دالری میلیارد 3۵ درآمد: )دسترس در قابل - 

eqtesad.com.) 
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المللی و قوانین افغانستان  تاریخهه جرم انگاری قاچاق مهاجران را در اسناد بین

 گیرد. موردبررسی قرار می

 ی الملل نیبالف. تاریخچه جرم انگاری قاچاق مهاجران در اسناد 

میالدی در پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو یعنی  2111قاچاق مهاجران در سال 

یافته  عنوان یک جرم سازمان پروتکل علیه قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا به

المللی  المللی معرفی گردید و قبل از این  پروتکل سند بین فراملی در سطح بین

 مشخص در مورد قاچاق مهاجران وجود ندارد. 

المللی، به شکل غیرمستقیم، اشاراتی به  ر در برخی مقررات بیناز پروتکل مزبو پیش

حقوق  1982کنوانسیون  21موضوع قاچاق مهاجران صورت گرفته بود. طبق ماده 

توانند قوانین و مقرراتی را در مورد  های ساحلی می سازمان ملل متحد، دولت 1دریاهای

نوع نقض قوانین و  ز هرمنظور جلوگیری ا ضرر از دریای سرزمینی خود به عبور بی

هایشان از چنین حقی استفاده  هایی که کشتی مقررات مهاجرتی تصویب نمایند و دولت

کنوانسیون مذکور  27بر اساس ماده  2کنند باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. می

اش عبور  های ساحلی ای که از آب تواند بر  کشتی کشور ساحلی در بعضی حاالت می

داده  سرنشینان آن کشتی اعمال صالحیت کند؛ ازجمله در حالتی که وقایع رخکند و  می

در کشتی اثر سوئی بر سرزمین دولت ساحلی به وجود بیاورد یا مخل صلح کشور یا 

تواند قاچاق مهاجران باشد. بنابراین  نظم دریای سرزمین گردد، که یکی از این موارد می

                                                           
1
- United Nation Convention on the Law of the Sea, General Assembly Resolution, 

10. Dec 1982. 
2
 - Article 21 (1) the coastal state may adopt laws and regulations, in conformity 

with the provisions of this Convention and other rules of international law, relating 
to innocent passage through the territorial sea, in respect of all or any of the 
following:…(h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration 
or sanitary laws and regulations. 
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های حامل مهاجران  ون مزبور در قبال کشتیتواند بر اساس کنوانسی دولت ساحلی می

  1غیرقانونی اعمال صالحیت کیفری نماید.

 ب. تاریخچه جرم انگاری قاچاق مهاجران در افغانستان

نظام حقوقی افغانستان نیز تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 

رم انگاری ننموده بود. ، قاچاق مهاجران را تحت این عنوان ج1392مهاجران در سال 

طور پراکنده  لکن بعضی از جرائم در ارتباط با قاچاق مهاجران و مصادیقی از آن را به

 در بعضی از قوانین جرم انگاری نموده بود.

ماده 1نماید و در فقره ب بند  یکی از جرائمی که زمینه قاچاق مهاجران را فراهم می

م انگاری آن تأکید گردیده، تزویر اسناد پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران به جر 6

مسافرتی و اسناد شناسایی است که در قوانین افغانستان پیش از قانون مبارزه با قاچاق 

 مهاجران و قاچاق انسان جرم انگاری شده بود.

افغانستان در مورد تزویر اسناد است و در آن  1322قانون جزای  329تا  319مواد 

 یا مسافرتی اشاره صریح نشده است، مگر اینکه تزویر این به تزویر مدارک شناسایی

تحت عنوان اسناد رسمی دولتی یا تزویر مهر و امضاء مورد رسیدگی قرار  مدارک

 گرفت.  می

سند هویتی( و گرفتن ) تزویر تذکره 1393احوال نفوس مصوب  قانون ثبت 34ماده 

 قانون پاسپورت 33ده تذکره با اطالعات نادرست را جرم انگاری نموده است. ما

عبور و مرور بدون پاسپورت یا سند مسافرتی از مرزهای  1394افغانستان مصوب 

کند  افغانستان را جرم انگاری و قابل مجازات دانسته است. طبق این ماده فرق نمی

نماید تبعه افغانستان باشد یا شخص غیر تبعه  شخص که بدون گذرنامه از مرز عبور می

                                                           
1
مران، جرائم ارتکابي در دریا، فصلنامه سیاست خارجي، سال ممتاز، جمشید، مختاری امین، مرتضي و هاشمي، کا - 

 .4۵1، ص 1381، تابستان 2، شماره 16
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که طبق تعریفی که در کنوانسیون پالرمو از قاچاق مهاجران گردیده  الیافغانستان؛ درح

قانون  32است ورود اتباع یک کشور از مرز آن کشور قاچاق مهاجران نیست. ماده 

مذکور ارائه اسناد خالف واقعیت برای دریافت گذرنامه برای خود یا شخص دیگر، 

ز کشور، استفاده از گذرنامه استفاده از گذرنامه شخص دیگر برای ورود یا خروج ا

دیگری و تهیه گذرنامه از طریق تقلب را  شده یا در اختیار قرار دادن گذرنامه به باطل

قانون مذکور مساعد نمودن زمینه عبور و  36داند. ماده  ها را مجرم می جرم و مرتکب آن

 مرور غیرقانونی اشخاص را تحت عنوان سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی )اداری(

 جرم انگاری نموده است. احکام قانون پاسپورت )گذرنامه( در مورد عبور و مرور

طور غیرقانونی  مسافرتی عام هستند؛ مواردی را که خود فرد به غیرقانونی و تزویر سند

نماید یا افراد توسط قاچاقهیان از  کند یا اقدام به تزویر پاسپورت می از مرز عبور می

گردد را شامل  منظور قاچاق مهاجران تزویر می ا گذرنامه بهشوند ی مرز عبور داده می

 شود.  می

تحت عنوان سوءاستفاده از  36 فراهم نمودن زمینه عبور و مرور که در ماده

صالحیت وظیفوی )اداری( آمده تنها مربوط به مأمورین سرحدی یا افراد مسئول دیگر 

های وظیفوی  تفاده از صالحیتکه سوءاس دلیل این گردد نه قاچاقهیان مهاجران به می

شود، مگر اینکه خود  ای ندارد، مطرح نمی )اداری( در مورد شخصی که قانوناً وظیفه

گذار  شود که قانون بنابراین نتیجه این می شخص مسئول اقدام به قاچاق مهاجران نماید؛

 افغانستان جرم انگاری قاچاق مهاجران موردنظرش نبوده است.

های  کنوانسیون پالرمو و پروتکل 2111دسامبر  14نستان در جمهوری اسالمی افغا

برای مبارزه با قاچاق مهاجران اول قانون  1392الحاقی آن را امضاء نمود و در سال 

مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به تصویب رسانید. در همین سال قاچاق 

دیدتر از قانون قبلی برای نیز جرم انگاری و مجازات ش« کود جزا»مهاجران را در 

 مرتکبین آن مقرر نمود است.
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 انواع مهاجرت و طرق قاچاق مهاجران -سوم مبحث

اساس تعداد  بندی نمود؛ بر اساس معیارهای مختلف تقسیم توان به مهاجرت را می

اساس رضایت و عدم رضایت فرد مهاجر)  افراد )مهاجرت فردی و گروهی( یا بر

اساس عبور و عدم عبور از مرزها  ت اجباری( یا برمهاجرت اختیاری و مهاجر

بندی  های دیگر تقسیم مالکالمللی(( ویا  )مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی )بین

شود یا غیرقانونی و  طور قانونی انجام می ها یا به نمود که همه این انواع مهاجرت

کنند به مهاجرت  می اساس مسیر که مهاجران یا قاچاقهیان مهاجران انتخاب باالخره به

 شوند. از طریق خشکی، دریا و هوا تقسیم می

 انواع مهاجرت -گفتار اول

 دهیم. طور مختصر موردمطالعه قرار می در این گفتار انواع مهاجرت را به

 الف. مهاجرت فردی و جمعی

شود که شخص به مسئولیت و ابتکار خود  مهاجرت فردی به مهاجرت گفته می

منظور از مهاجرت فردی این  1نماید. ی شخص دیگر مهاجرت میبدون فشار و همکار

کند بلکه در حالت که وی خانواده خویش  تنهایی مهاجرت می نیست که فرد مهاجر به

گردد. ویژگی این مهاجرت عدم همکاری و  برد مهاجرت فردی اطالق می را با خود می

ثی که در اجتماع اتفاق های گروهی پس از وقایع و حواد فشار فرد دیگر است. مهاجرت

افتاد مهاجران اقدام به  شود طوری که اگر آن شرایط اتفاق نمی افتد انجام می می

 کردند. مهاجرت نمی

                                                           
1
 .12غفاری نمین، سپیده، پیشین، ص  - 
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 ب. مهاجرت اجباری و غیراجباری

گیری مهاجر است، در صورت عدم توان  بندی قدرت تصمیم معیار این تقسیم

اهد بود. مهاجرت اجباری گیری برای مهاجرت، سفر وی مهاجرت اجباری خو تصمیم

گردد.  شود که شخص مجبور به ترک محل زندگی خود می اساس دالیلی انجام می به

محیطی، شیمیایی یا اتمی، فقر شدید، منازعات  این عوامل شامل حوادت زیست

بیش از  2112در سال  BBCاساس گزارش  شود. بر و عوامل مشابه دیگر می 1مسلحانه

اروپا گردیده است که ادامه جن  سوریه یکی از عوامل اصلی میلیون مهاجر وارد  یک

های مسلحانه در افغانستان و عراق از عوامل دیگر افزایش  مهاجرت بوده و درگیری

 23مهاجرت عنوان گردید است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در 

ر نفر از اتباع افغانستان هزا 121اعالم نمود که از نیمه دوم این سال حدود  1394آذر 

 2است که بیشترین مهاجران را دارد. اند. افغانستان یکی از ده کشوری مهاجرت نموده

ها به اراده  مهاجرت پناهندگان سیاسی نیز نوعی از مهاجرت اجباری است هرچند آن

ها برای فرار از اذیت و آزار و  نمایند، اما در واقعیت مهاجرت آن خود مهاجرت می

 3ت موجود است.خطرا

های غیراجباری هم رشد نموده است. در  های اجباری مهاجرت در کنار مهاجرت

گیرند.  های غیراجباری مهاجران بااراده خود تصمیم به مهاجرت می مهاجرت

                                                           
1
المللي و امنیت ملي، فصلنامه مطالعات راهبردی،  های بین هادی و موسوی، سیده زهرا، مهاجرت زرقاني، سید - 

 .12 ، ص1392، ۵9شماره 
2
( از سخنراني عالمي بلخي وزیر امور مهاجرین کشور افغانستان در آستانه روز جهاني BBC) 1394آذر  23 گزارش - 

 www.bbc.comمهاجر در مورد قاچاق انسان در افغانستان؛ قابل دریافت ) المللي مهاجرت و احصائیه سازمان بین
ckintraffi-human-afg-/.. ./afghanistan/.../151214_k02  .) 

3
فصلنامه تحلیلي، معلوماتي و اجتماعي عودت، کابل، وزارت امور  احمدزاده، محمد عالم، انواع و علل مهاجرت در - 

 .13 ، ص1396 مهاجرین و عودت کنندگان، شماره چهارم، بهار
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تجارت و ... انجام  های غیراجباری برای یافتن زندگی بهتر، کار، تحصیل، مهاجرت

 شوند. می

 مللیال ج. مهاجرت داخلی و بین

ها به مهاجرت  کنند، مهاجرت طبق مقصدی که مهاجران برای مهاجرت انتخاب می

المللی مستلزم عبور از  گردد. مهاجرت بین المللی تقسیم می داخلی و مهاجرت بین

مرزهای سیاسی دو یا چند کشور است تابه محل یا کشور مقصد برسد. در 

مهاجران در محدوده داخلی  های داخلی عبور از مرز کشور صورت نگرفته مهاجرت

نمایند. مهاجرت موردبحث ما در این  کشور از یک مکان به مکان دیگر مهاجرت می

 المللی هستند. های بین تحقیق مهاجرت

تواند  گیرد می قرار می 1المللی عبور از مرزهای کشورها که تحت عنوان مهاجرت بین

وادت طبیعی که جان افراد را دلیل کار، جن  و منازعه در کشور متبوع افراد، ح به

به گزارش  2قصد اقامت دائمی یا موقت انجام شود. کند و قاچاق انسان به تهدید می

( تن در افغانستان 2984818) میالدی 2112المللی مهاجرت در سال  سازمان بین

ها عمدتاً بیرون از مرزهای افغانستان بوده و طبق  مهاجرت نمودند که این مهاجرت

هزار نفر از طریق قاچاق از افغانستان به اروپا رفته  121در همین سال حدود ها  گزارش

ها جن  و ناامنی در  که عامل اصلی این مهاجرت 3اند و درخواست پناهندگی داده

 افغانستان است.

 

                                                           
1
 - International migration 

2
و راهکارهای پیشگیری، چاپ اول، تهران، نشر ها  معتمدی، هادی و مستوفي فر، فرزانه، قاچاق انسان، چالش - 

 .32، ص 1388موسسه انتشاراتي کمیل، 
3
 (.BBCگزارش پیشین ) - 
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 ۱د. مهاجرت قانونی و غیرقانونی

از مرزهای ها عبور فرد یا افراد  های هستند که در آن های قانونی، مهاجرت مهاجرت 

یک کشور با  رعایت قوانین و مقررات عبور از مرزها و وارد شدن به یک کشور دیگر، 

های غیرقانونی مقررات و قوانین مرزی کشورها نقض  شوند. در مهاجرت انجام داده می

 گردد. که آن مقررات را رعایت نماید وارد کشور دیگر می گردیده فرد مهاجر بدون این

 ۲رمتعارفهی. مهاجرت غی   

این نوع مهاجرت برخالف قواعد و مقررات کشور مبدأ، کشور یا کشورهای مسیر  

که شامل قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.  3شود مهاجرت و کشور مقصد انجام می

در مهاجرت غیرمتعارف افراد بعد از رسیدن به کشور مقصد نیز تحت استثمار و 

وع مهاجرت هم نوعی مهاجرت غیرقانونی است با این این ن 4مانند. برداری باقی می بهره

یافتگی و انتقال افراد توسط قاچاقهیان  تفاوت که در مهاجرت غیرمتعارف نوع سازمان

 مطرح است.

 مهاجران طرق قاچاق -دوم گفتار

های خشکی،  قاچاقهیان برای انتقال مهاجران به کشورهای مقصد ناگزیر یکی از راه

کنند. ممکن است در انتقال مهاجران از دو ویا سه شیوه  اب میآبی یا هوایی را انتخ

های آبی در کشورهایی ممکن  مذکور نظر به شرایط توأمان استفاده نمایند. استفاده از راه

است که مرزهای آبی داشته باشند. قاچاق مهاجران از مسیرهای خشکی و دریای برای 

                                                           
1
 - Migration smuggling 

2
 - Irregular migration 

3
 .33 معتمدی، هادی و مستوفي فر، فرزانه، پیشین، ص - 

4
الملل و تأثیر متقابل  ن در قوانین ایران و حقوق بینافروغ، عبدالحمید و زارعي، مصطفي، بررسي پدیده قاچاق انسا - 

 .90 ، ص1394، زمستان 24المللي پلیس؛ سال ششم، شماره  ترویجي مطالعات بین -مهاجرت بر آن، فصلنامه علمي
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اجران قاچاق شده از افغانستان به تر است. مه انتقال مهاجران نسبت به هوا معمول

این دلیل که افغانستان کشور محاط به  شود به کشورهای همسایه از خشکی انجام می

تصویب گردیده  2111خشکِ است. پروتکل که برای مبارزه با قاچاق مهاجران در سال 

است، قاچاق مهاجران را از مسیرهای مذکور تفکیک نموده و نام آن پروتکل را، 

اند. هدف پروتکل،  ل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا گذاشتهپروتک

سه طریق است؛ لکن قانون مبارزه با قاچاق انسان و  مبارزه با قاچاق مهاجران از هر

ای را  های مهاجرت ماده افغانستان در مورد شیوه 1392« کود جزا»قاچاق مهاجران و 

شود که برای او نفس  ار افغانستان استنباط میگذ نیاورده است. از این سکوت قانون

قاچاق نمودن مهاجران مهم بوده، فرق ندارد قاچاق از راه خشکی، راه دریایی یا هوایی 

شود. شاید دلیل عدم تفکیک طرق مهاجرت، نداشتن مرزهای آبی افغانستان  انجام می

 با کشورهای دیگر باشد.

 مهاجران از طریق دریا قاچاق الف. 

شوند  ها انتقال داده می مهاجران به قاره امریکا یا استرالیا یا اروپا توسط کشتی بیشتر

است که در مبحث « مسافر قاچاق دریایی»)مفهوم مشابه قاچاق مهاجران از طریق دریا 

های کشتی و یا کانتینرهای  ایم(. مهاجران در مخفیگاه را بررسی نموده بعدی آن

شوند. تعداد مهاجران نظر به کشتی  داده می شده در کشتی باری، قرار جاسازی

ندرت اجازه بیرون شدن از  رسد و در طول مسیر به ها تا چند صد نفر می دهنده آن انتقال

مخفی گاه رادارند. انتقال مهاجران قاچاق شده در شرایط غیربهداشتی و ناسالم انجام 

شده وزنان مورد  یا انداختهشود، بیماران گاهی به در گردد. با مهاجران برخورد بد می می

 1گیرند. تجاوز جنسی قرار می

                                                           
1
و  61های غیرقانوني در جهان، فصلنامه جمعیت، شماره  بیاباني، غالمحسین و عصار، محمدتقي، وضعیت مهاجرت - 

 .۵2، ص 1386یز و زمستان ، پای62
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پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا توجه خاص به قاچاق 

مهاجران از طریق دریا، نموده است؛ شاید علت آن خطرات زیاد دریا و عدم رعایت 

به صدمه و مرگ  استانداردهای الزم برای سفر دریایی توسط قاچاقهیان باشد که منجر

های دریای تا  شود که راه گردد. اگر به آمارها توجه شود واضح می می مهاجران زیادی

حدود  2116المللی مهاجرت در سال  چه اندازه خطرناک است. به گزارش سازمان بین

، 2117ماه اول سال  و در دو 1شده ( مهاجر در دریای مدیترانه غرق4111) هزار چهار

 2اند. ریای مدیترانه غرق گردیدهمهاجر در د 222

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا، از کشورهای عضو  7 ماده

پروتکل  8خواهد. ماده  حداکثر همکاری ممکن برای جلوگیری قاچاق مهاجران را می

مذکور در مورد مقررات و اقدامات مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق دریا است. طبق 

اساس دالیل معقول شک کند کشتی که با پرچم آن حرکت  کشوری که به 8ماده  1ند ب

شده، بدون ملیت است یا پرچم خارجی  کند یا مدعی است که در آن کشور ثبت می

کند، درواقع دارای ملیت کشور طرف مربوطه است؛  دارد وازنشان دادن پرچم امتناع می

برای جلوگیری از آن کشتی خواهان همکاری  تواند در قاچاق مهاجران فعالیت دارد می

کشورهای طرف دیگر شود. کشورهای متقاضی عنه باید تا حد توان با کشور متقاضی 

 پروتکل مزبور کشورها درزمینه 8ماده  2و  4، 3، 2همکاری نمایند. بر اساس بندهای 

 پرچم و رسانی در مورد کشتی مشکوک به قاچاق مهاجران، به کشور صاحب اطالع

منظور  پرچم به ورود کشور اطالع دهنده به آن کشتی به بالمقابل اجازه کشور صاحب

کنند. اگر کشوری شک نماید که کشتی بدون  پیشگیری از قاچاق مهاجران همکاری می

                                                           
1
 (./m.dw.com /fa-af) قابل دریافت در - 

2
 (.wwwدر دریای مدیترانه، قابل دریافت در خبرگزاری مهر 2017ماه ابتدای سال  مهاجر در دو ۵2۵غرق شدن  - 

mehrnews.com.) 
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تواند وارد آن شده و آن کشتی را تفتیش  کند، می ملیت مهاجران قاچاق شده را حمل می

 کند.

 خشکی طریق از مهاجران قاچاق ب.

طور مخفیانه قاچاقهیان غالباً از کامیون،  برای عبور از مرزهای سیاسی کشورها به

 کنند. مهاجران قاچاقی از افغانستان به کشورهای همسایه به اتوبوس و ... استفاده می

مهاجران  شوند. های آبی از مسیرهای خشکی انتقال داده می دلیل عدم موجودیت راه

ز مرزهای کشورهای مذکور و رسیدن به مقصد با پای پیاده قاچاق شده برای عبور ا

العبور را معموالً در تاریکی شب  برای مخفی ماندن از دید مرزبانان مسیرهای صعب

گذارند که با خطرات جدی همرا است. درجاهایی که از ماشین استفاده  پشت سر می

 دهند. ای بسیار کم قرار میطور غیراستاندارد تعداد زیادی مهاجران را در فض کنند، به می

مهاجر چینی که در کامیون سردخانه دار حمل  28از تعداد  19/6/2111در تاریخ 

های پلیس  یافته و بقیه جان باختند. برای اینکه س  نجات گردیدند دو نفر مرد می

نتوانند حضور مهاجران را در داخل کامیون احساس کنند از پوشش برزنتی روی 

ده نکردند. در صورت خاموش بودن سیستم تهویه کامیون سردخانه دار ها استفا کامیون

باشند. قاچاقهیان از هر وسیله برای  ها قادر به کشف مهاجران داخل کامیون نمی س 

های  ، مهاجران غیرقانونی در واگن1999نمایند. در سال  جابجایی مهاجران استفاده می

ردید که این مهاجران قرار بود در قطار باربری که بدون پوشش برزنتی بود کشف گ

طبق  1گردند. پایانه ساحل انگلستان از سوراخی که در سقف قطار ایجادشده بود پیاده

ها و خاطرات مهاجران کشورهای آسیایی به اروپا و مهاجران که از کشور ترکیه  گزارش

نند. در ک کنند هم مسیر خشکی و هم مسیر آبی را طی می برای رسیدن به اروپا عبور می

                                                           
1
 .۵۵و  ۵4بیاباني، غالمحسین و عصار، محمدتقي، پیشین، صص  - 
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ها در شب و سختگیری مرزبانان و منتظر  مسیر خشکی با مشکالت چون گذشتن از کوه

 1شوند. ماندن پشت مرزهای یونان روبرو می

 طریق هوا از مهاجران ج. قاچاق

شود، قاچاق هوایی است. پروتکل  های که قاچاق مهاجران انجام می یکی از شیوه

خواهد با قاچاق  ا و هوا، از کشورها میمبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دری

مهاجران از هر سه طریق مبارزه و همکاری نمایند. قاچاق مهاجران از طریق هوا نسبت 

طور قانونی با هواپیما  به دو مورد قبل کم است. امکان دارد مهاجران قسمتی از راه را به

ی دیگر قاچاقی سفر  کنند و بعد از پیاده شدن به کشور مقصد هواپیما به کشورها

 بروند.

قاچاق مهاجران با  افتراق ومفهوم قاچاق انسان و وجوه اشتراک  -مبحث چهارم 

 مفاهیم مشابه

برای اینکه قاچاق مهاجران با مفاهیم مشابه چون قاچاق انسان و مسافر قاچاق 

درستی مفهوم قاچاق مهاجران را درک نمایم، الزم است  دریایی مشتبه نگردد و به

مذکور بررسی نمایم. این بحث از جهت  های آن را با دو مفهوم ا و مشابهته تفاوت

تشخیص قربانیان قاچاق انسان از مهاجران قاچاق شده که با رضایت خویش حاضر به 

شوند از یکسو و از سوی دیگر برای تفکیک مسئولیت کیفری، مسئولین  قاچاقی می سفر

ئولین کشتی حامل مسافر قاچاق کشتی حامل مهاجران قاچاق شده و مسئولیت، مس

 دریایی بااهمیت است.

 

                                                           
1
 خبر آنالین  -های پناهندگي قاچاقي از مرز زمیني ترکیه تا کمپروایت از مسافرت  - 

(www.khaberonline.ir.) 
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 ۱مفهوم قاچاق انسان -اول گفتار

موضوع قاچاق انسان معموالً برحسب قاچاق زنان و کودکان یا قاچاق انسان برای 

پدیده قاچاق انسان تأثیر بسیار شدیدی بر  گیرد. کشی جنسی موردمطالعه قرار می بهره

زنان، دختران و کودکان دارد و به گستردگی انجام  خصوص های قاچاق شده به انسان

 شود. داده می

وجود آمدن اشکال جدید آن،  بااهمیت و گستردگی روزافزون قاچاق انسان و به

حال تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو  جانبه با آن شود. بااین باید مبارزه جدی و همه

اتفاق همگان باشد، وجود نداشت. و پروتکل الحاقی قاچاق انسان یک تعریف که مورد 

گردیده بود که مبارزه با قاچاق انسان را با  تعاریف گوناگونی از قاچاق انسان ارائه

قاچاق انسان را  1994کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  مشکل مواجه می

 قاچاق انسان جابجا کردن غیرقانونی و پنهانی افراد در سراسر»چنین تعریف نمود: 

مرزهای داخلی، بیشتر از کشورهای در حال رشد و کشورهای دارای اقتصاد در حال 

های  کشی جنسی و جسمی و فعالیت ساختن اشخاص به بهره گذار باهدف نهایی وادار

مرتبط به قاچاق مانند اجبار به کار خانگی، ازدواج اجباری، استخدام پنهانی و فرزند 

های جنایتکار  کنندگان، قاچاقهیان و سازمان خانوادگی به هدف نفع بردن استفاده

میالدی  2111از تعریف قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان در سال  تا قبل 2«.است

 3تعریف مذکور بیشترین استفاده را داشت تا اینکه قاچاق انسان دربند الف ماده 

پناه دادن یا ونقل، انتقال،  پروتکل قاچاق انسان چنین تعریف گردید: استخدام، حمل

ربایی، دسیسه،  های اجباری، آدم دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکل

                                                           
1
 - Human Trafficking 

2
المللي، چاپ دوم، تهران، نشر بنیاد  به نقل از: ذاقلي، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایي ایران و اسناد بین - 

قاچاق انسان و مبارزه مؤثر با آن در پرتو  ، الهه، نگاهي برو بهنیا، الهام و مهریان 30 ص 1394حقوقي میزان، 

 .139۵، بهار 1 ، شماره2راهکارهای پیشگیری، مطالعات علوم سیاسي، حقوق و فقه، دوره 
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پذیری یا از رهگذر دادوستد پول یا  فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب

منظور  دست آوردن رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منافع برای به

« های اجباری مانند دیگر شکل»کاررفته در آن  ف و کلمات بهاز این تعری 1کشی. بهره

واضح است که مصادیق ذکرشده در تعریف جنبه تمثیلی دارد نه جنبه حصری. با 

برداری چنین تعریف موسعی،  های قاچاق انسان و اشکال گوناگون بهره گستردگی روش

 رسد. منطقی به نظر می

جمهوری  1387اف و قاچاق انسان مصوب قانون مبارزه علیه اختط 3ماده  2فقره  

قاچاق انسان: »اسالمی افغانستان تعریف مشابهی را از قاچاق انسان ارائه نموده است؛ 

ترانزیت(، استخدام، نگهداری یا در اختیار گرفتن شخص است به ) ونقل حمل، انتقال

اخت یا برداری با استفاده از ضعف اقتصادی یا حالت اجبار از طریق پرد مقصد بهره

دهنده جهت کسب رضایت مجنی علیه  های فریب دریافت پول یا منفعت ویا سایر روش

طبق این تعریف قاچاق انسان منحصر «. یا شخصی که سرپرستی وی را به عهده دارد

نیست، بلکه استخدام  2برداری منظور بهره به عبور دادن اشخاص از مرزهای کشورها به

ها نیز قاچاق انسان  وانتقال آن برداری بدون نقل بهره منظور یا نگهداری... اشخاص به

                                                           
1
 - Article (3) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, 

transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or 
other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of the 
power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or 
benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for 
the purpose of exploitation.(Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in 
persons especially women and children, supplementing the United Nation 
convention against transnational organized crime General Assembly resolution 
55/25 November 2000). 

2
کشي: کسب منفعت از محني  بهره»افغانستان:  139۵قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران  3ماده  2فقره  - 

 های منافي اخالق کشي جنسي، رقصاندن، خدمت گرفتن در تهیه تصاویر یا فیلم علیه از طریق خرید، فروش، بهره

ها  گرافي(، بردگي، گماشتن به کار اجباری، گدایي، جنگ مسلحانه، برداشت عضو یا انساج بدن، آزمایش وپورن)

 «.های غیرقانوني است طبي یا وادار نمودن به سایر فعالیت
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شود؛ لکن در قاچاق مهاجران عبور از مرزهای ملی کشور شرط قاچاق  محسوب می

عنوان عضو پروتکل الحاقی قاچاق انسان مصوب سال  مهاجران است. افغانستان به

والً در فقره کنوانسیون را ا 3عین تعریف ماده  1مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2111

و بعد در  22/9/1392قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مصوب  3ماده  1

آورده و تحت تسلط قرار دادن  14/12/1392، مصوب «کود جزا» 211ماده  1فقره 

های که در مورد قاچاق افراد  کشی بدون استفاده از روش منظور بهره اطفال را به

گذار افغانستان با اعمال  د، قاچاق دانسته است؛ درواقع قانونشو سال استفاده می بزرگ

 سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال به دنبال حمایت از آنان بوده است.

 وجوه اشتراک و افتراق قاچاق مهاجران با قاچاق انسان -گفتار دوم

سو برای  های قاچاق مهاجران و قاچاق انسان از یک ها و مشابهت بررسی تفاوت

شناخت مهاجران قاچاق شده و قربانیان قاچاق انسان حائز اهمیت است و از سوی 

ها باید یک سیاست متفاوت در برابر اشخاصی که بر اساس اجبار یا فریب  دیگر دولت

شوند، نسبت به اشخاصی که با رضایت بدون مدارک مسافرتی وارد خاکشان  قاچاق می

های قاچاق مهاجران با قاچاق انسان و  اول تفاوتگردند، اتخاذ نمایند. در این گفتار  می

 بعد مشابهت این دو عنوان مجرمانه را موردبحث قرار خواهیم داد. 

های جرم قاچاق  ها و تفاوت عنوان مشابهت ذکر است، مواردی که در ذیل به قابل

ها  گردند، همه موارد حقوقی نیستند، لکن بررسی آن مهاجران با قاچاق انسان بیان می

 برای وضاحت بیشتر موضوع مفید است.

                                                           
1
ه های آن علی یافته فراملي و پروتکل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان 2000دسامبر  14افغانستان در  - 

ویژه برای زنان و  و جلوگیری، ممنوعیت و مجازات قاچاقي، به قاچاق مهاجرین از در طریق خشکي، دریا و هوا

 کودکان را امضاء نموده است.

ACKU



 

 

 

159 

ق 
چا

قا
وم

فه
 م

ن
را

اج
مه

 ... 
 

 های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران الف. تفاوت

قاچاق مهاجران همیشه بعد فراملی دارد و با عبور از مرزهای سیاسی حداقل  -1

یابد، اما در قاچاق انسان چنین نیستند، امکان دارد قاچاق انسان  دو کشور ارتکاب می

قانون مبارزه با اختطاف و  3ماده  2د. طبق فقره بدون عبور از مرز کشوری ارتکاب یاب

قانون  3ماده  1 و فقره 1392« کود جزا» 211، ماده 1387قاچاق انسان مصوبه سال 

افغانستان، استخدام، تحت تسلط قرار  1392مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

ن عبور از مرزهای کارگیری اشخاص با استفاده از زور، اکراه و ... بدو دادن یا به

 افغانستان قاچاق انسان است.

در قاچاق مهاجران افراد خاص هدف قاچاقهیان نیست، معموالً مردان و  -2

پسران جوان برای کار، فرار از ناامنی و ... رسیدن به یک زندگی بهتر مهاجرت 

اطفال معموالً از  1یابد. نمایند اما قاچاق انسان بیشتر علیه اطفال وزنان ارتکاب می می

منظور کار  گردد و از زنان به برای کار، تکدی گری، فرزندخواندگی و کار استفاده می

 کنند. برداری جنسی استفاده می ها و بهره در رستوران

در قاچاق مهاجران جابجایی مهاجران قاچاق شده با رضایت خودشان انجام  -3

اگر رضایت  شود لکن در قاچاق انسان رضایت شخص قاچاق شده وجود ندارد؛ می

شده باشد، توأم با اجبار، اکراه، فریب و تطمیع است که رضایت واقعی  ها گرفته آن

دلیل عدم رشد عقلی اعتبار  ها به توان گفت رضایت آن نیست. در مورد اطفال می

 ها در همه حاالت به معنی عدم داشتن رضایت است. ندارد، رضایت آن

دلیل  هاجران نیست بلکه خود او بهدیده جرم قاچاق م مهاجر قاچاق شده بزه -4

است.  2اینکه بدون رعایت قوانین و مقررات الزم وارد کشور دیگر شده است مجرم

                                                           
1
در مورد قاچاق زنان و کودکان بنگرید به: سلیمي، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران،  - 

 .266، 1386، پاییز 26اجتماعي، سال هفتم، شماره فصلنامه علمي پژوهشي رفاه 
2
 .34 ذاقلي، عباس، پیشین، ص - 
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هایی باشند که قوانین و مقرراتشان  دیده جرم قاچاق مهاجران دولت امکان دارد بزه

توسط ارتکاب قاچاق مهاجران نقض گردیده است، لکن در قاچاق انسان شخص 

دیده و قربانی قاچاق است؛ به همین دلیل قانون مبارزه با قاچاق  زهقاچاق شده ب

در مورد شخص  3ماده  6 و 2های  افغانستان در فقره 1392انسان و قاچاق مهاجران 

کاربرده اما در مورد مهاجر قاچاق  ی، قاچاق انسان کلمه مجنی علیه را به قاچاق شده

 شده این کلمه را استعمال ننموده است.

باشند  ران قاچاق شده با عبور از مرز و رسیدن به کشور مقصد آزاد میمهاج  -5

شان ندارند، قاچاقهی پول از قبل توافق شده  دهنده و دیگر ارتباطی با قاچاقهی انتقال

گیرد، لکن در قاچاق انسان عبور از مرزهای کشور مقصد و رسیدن  را از مهاجر می

آورد  دست نمی از مجنی علیه پولی به به آنجا آغاز جنایات بعدی است. قاچاقهیان

 1برند. کنند، منفعت می برداری که درآیند از او می بلکه از بهره

طوری قانونی وارد کشور مقصد شوند  دیدگان قاچاق انسان امکان دارد به بزه -6

برداری قرار بگیرند، اما اشخاص قاچاق شده در قاچاق مهاجران  و در آنجا مورد بهره

 2شوند. ونی جابجا میصورت غیرقان به

کشی امکان دارد  کشی از اشخاص است؛ بهره قاچاق انسان به هدف بهره -7

شده بین  کشی جنسی یا مادی باشد، اما قاچاق مهاجران در مقابل پول تعیین بهره

مهاجران قاچاق شده با عبور از مرزها آزاد  3شود. مهاجر و قاچاقهی انجام داده می

دست بیاورند، لکن  کردن در کشور مقصد مزد کمتری بههستند و امکان دارد باکار 

                                                           
1
نامه  المللي، پایان رسولي، اعظم، بررسي جرم شناختي و حقوقي قاچاق مهاجران در ایران با رویکردی به اسناد بین - 

هندی، فرشته، مهاجرت  بیداهلل و مسلمي  ؛ و موسوی، سید فضل34، ص 139۵کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 

، 43علوم سیاسي، دوره  الملل، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و غیرقانوني از طریق دریا در پرتوی حقوق بین

 .188، ص 1392، زمستان 4 شماره
2
 .3۵رسولي، اعظم، پیشین، ص  - 

3
 بنگرید به تعریف قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان در همین نوشته. - 
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آورد  دست نمی اش به شده بزه دیده قاچاق انسان اصالٌ مزدی در مقابل خدمات ارائه

 1بلکه مورد استثمار قرار دارد.

های جداگانه به تصویب  هر دو جرم عناصر متفاوت دارند و در پروتکل -8

 اند. رسیده

 قاچاق انسان های قاچاق مهاجران و ب. مشابهت

 موضوع هر دو جرم اشخاص حقیقی هستند؛ .1

 2یابند؛ هر دو به هدف کسب منافع مادی غیر مشروع ارتکاب می .2

بعضاً تفکیک قاچاق مهاجران از قاچاق انسان مشکل است؛ امکان دارد افرادی که  .3

با رضایت مهاجرت نموده بعد به علت عدم توان پرداخت پول یا سایر عوامل به چن  

برداری قرار بگیرند. چنانهه بعضاً دختران با عبور از  یان انسان افتاده و مورد بهرهقاچاقه

مرزها با لیست مفصلی از پول کرایه ماشین، پول غذا و غیره از سوی قاچاقهیان مواجه 

یا  3اند، کشی جنسی شده شدند و به دلیل عدم توان پرداخت آن مجبور به کار یا بهره

ت مهاجران با رضایت کامل باشند، اما بعد متوجه شوند که ممکن است در اول مهاجر

 4اند؛ دلیل اجبار قربانی قاچاق انسان شده اند ویا به خورده فریب

یافته دارند؛ در مورد این ویژگی قاچاق مهاجران  هر دو جرم بعد فراملی و سازمان .4

ت تحت عنوان ماهیت جرم قاچاق مهاجران بحث خواهیم نمود تا مشخصات و ماهی

 این جرم دقیقاً واضح گردد.

                                                           
1
 .3۵لي، عباسي، پیشین، ص ذاق - 

2
 .39معتمدی، هادی و مستوفي فر، فرزانه، پیشین، ص  - 

3
های  الملل، چاپ چهارم، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش خالقي، علي، جستارهایي از حقوق جزای بین - 

 .217، ص 1393دانش،  حقوقي شهر
4
 -همایش ملي علوم اسالمي، حقوق و مدیریت قمنخستین  سلطاني موسي، بررسي ماهیت جرم قاچاق مهاجرین - 

 .۵ ، ص139۵ماه  اردیبهشت -دانشگاه علمي کاربردی استانداری قم
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پروتکل مبارزه با قاچاق  3افغانستان و ماده « کود جزا» 221بر اساس ماده  .1

مهاجران از خشکی، دریا و هوا مهاجران قاچاق شده و مجنی علیه قاچاق انسان از 

 مسئولیت کیفر معاف هستند.

 های جرم قاچاق مهاجران و مسافر قاچاق دریایی تفاوت -گفتار سوم

های با قاچاق مهاجران از طریق دریا دارد نه با قاچاق  سافر قاچاق دریایی مشابهتم

قاچاق دریایی پرداخته  المللی که به مسافر مهاجران از طریق خشکی و هوا. اسناد بین

المللی مسافر قاچاق دریایی، کنوانسیون بروکسل، دستورالعمل  عبارت از کنوانسیون بین

های اطراف  ی دریانوردی در خصوص تخصیص مسئولیتالملل اجرایی سازمان بین

آمیز موارد مربوط به مسافر قاچاق دریایی و  وفصل موفقیت ربط جهت حل ذی

باشند. در کنوانسیون اول مسافر قاچاق دریایی  کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی می

ود شخصی که در بندر یا هرجایی دیگر در مجاورت آن خ»چنین تعریف گردیده است: 

را بدون اجازه مالک کشتی، فرمانده کشتی یا هر شخص دیگری که مسئولیت کشتی را 

طبق این  1«شود بر عهده دارد مخفی کرده و پس از عزیمت کشتی در عرشه یافت می

نماید تا از  تعریف مسافر قاچاق دریایی کسی است که خودش را در کشتی مخفی می

بحث  بهتر قاچاق مهاجران از طریق دریا، این طریق به کشور مقصد برسد. برای فهم

رسد، چون این دو مفهوم  قاچاق دریایی ضروری به نظر می روی تفاوت آن با مسافر

 باشند. دارای شرایط و ماهیت متفاوت از هم می

طور  کنند به کشتی یا هر وسیله دیگری را که مهاجران قاچاق شده استفاده می الف.

های غیرقانونی است اما کشتی را که مسافر  در فعالیتکامل غیرقانونی است و درگیر 

                                                           
1
نامه کارشناسي ارشد،  الملل، پایان هاشمي، سید مصطفي، وضعیت حقوقي مسافر قاچاق دریایي در حقوق بین - 

 .2۵، ص 1391 دانشگاه پیام نور، شهریور
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ونقل عادی قانونی  کند مشغول حمل قاچاق دریایی برای رسیدن به مقصد انتخاب می

 است.

در مورد مهاجران قاچاقی از طریق دریا، مسئول وسیله حمل مهاجران خود  ب.

نماید اما در  ران میها را در کشتی جا داده و اقدام به عمل غیرقانونی انتقال مهاج آن

مسافر قاچاق دریایی شخص مسئول کشتی از ورود مسافر قاچاقی و اختفای او عمالً 

 1خبر است. بی

ج. یک تفاوت غیرحقوقی قاچاق مهاجران از طریق دریا با مهاجران قاچاق دریایی 

شود اما  طور گسترده و زیاد انجام می این است که قاچاق مهاجران از طریق دریا به

های امنیتی کشتی ورود به آن را  قاچاق دریایی محدود است به این دلیل که طرح افرمس

 نماید. دشوار می

المللی دریانوردی است  های سازمان بین د.  قاچاق مسافرین دریایی در حوزه فعالیت

 2که قاچاق مهاجران در حوزه صالحیت این سازمان نیست. درحالی

ال مهاجران توسط کشتی، خود شریک جرم است هع. در قاچاق مهاجران مسئول انتق

وظیفه خود را دارد،  قاچاق دریایی مسئولیت قصور در انجام اما مسئول کشتی در مسافر

 3باشند. یعنی مسئولیت آن دو متفاوت می

 مراحل و ماهیت جرم قاچاق مهاجران -مبحث پنجم

فی را طی قاچاق مهاجران جرمی است که از آغاز تا کامل شدن آن مراحل مختل

تهیه  نماید؛ این مراحل از پیدا نمودن یا جذب مهاجران مایل به سفر قاچاقی و بعضاً می

مدارک تزویری برای سفر شروع تا گذشتن از مرزهای دو یا چندین کشور را دربرمی 

                                                           
1
 .27همان، ص  - 

2
 .28مان، ص ه - 
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دهند  گیرد. تمام این مراحل را قاچاقهیان با همکاری یکدیگر و مدیریت دقیق انجام می

جایی مهاجران شوند. طی مراحل مختلف برای قاچاق مهاجران و تا موفق به جاب

یافتگی دارد که ماهیت  خطرات مسیر راه طی شده تا مقصد، نیاز به یک نظم و سازمان

نماید. برای روشن شدن موضوع مراحل و ماهیت  این جرم را از جرائم عادی متمایز می

 م.نمای طور جداگانه بررسی می جرم قاچاق مهاجران را به

 ماهیت جرم قاچاق مهاجران -اول گفتار

برای فهم بهتر جرم قاچاق مهاجران نیاز به مطالعه ماهیت آن داریم. قاچاق مهاجران 

را در ردیف جرائم قاچاق   یافته فراملی است که این ویژگی آن یکی از جرائم سازمان

 دهد. مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان قرار می

 یافته نالف. جرم سازما

افغانستان جرم قاچاق مهاجران را در باب ششم، کتاب دوم تحت  1392« کود جزا»

یافته را تعریف ننموده است.  یافته قرار داده است؛ لکن جرم سازمان عنوان جرائم سازمان

یافته ارائه نگردیده اما حقوقدانان تعاریف  المللی نیز تعریفی از جرم سازمان در اسناد بین

یافته عبارت است از یک سری  جرم سازمان»اند:  یافته نموده از جرم سازمان متعددی را

گیرد و  معامالت غیرقانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می

که  هدف از این معامالت کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است درصورتی

ای  یافته پدیده جنایت سازمان»دیگر،  عبارت به یا 1«برای کسب قدرت اقتصادی الزم باشد

مراتب  است غیر ایدئولوژیک مرکب از تعداد افراد با روابط متقابل که بر مبنای سلسله

گرفته است و حداقل سه رده متمایز در آن وجود دارند که هدف آن جلب منفعت  شکل

                                                           
1
؛ و میالني، 110 ، ص1383یافته، مجله فقه و حقوق، سال اول، تابستان  شمس، محمدابراهیم، جرائم سازمان - 

یافته،  علیرضا، باقری، نفیسه و شیرازی مقدم، محمدمهدی، عملکرد نظام حقوقي ایران در مواجهه با جرائم سازمان

 .3 و 2، صص 139۵، بهار 1، شماره 2 هفصلنامه مطالعات علوم اجتماعي، دور
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ی ممکن های کلید های مشروع و نامشروع است. مسئولیت اشتغال به فعالیت و قدرت با

است برحسب روابط خویشاوندی یا دوستی ویا صرفاً به اساس مهارت تقسیم شود. 

ها نیست. اعضاء آن را  ها در هیچ برهه زمانی خاصی قائم به دارندگان آن مسئولیت

بودن آن در جهت نیل به اهدافش  دانند و سعی به حفظ یکپارچگی و فعال دائمی می

ت ویا رشوه برای رسیدن به اهداف یا حفظ انسجام دارند. تمایل به استفاده از خشون

طور  زیاد است. عضوگیری محدود است؛ هرچند از افراد غیر عضو ممکن است به

موردی استفاده شود. آنان قواعد صریح مکتوب یا شفاهی دارند که با ضمانت اجراهای 

یافته،  منظور این تعاریف جرائم سازمان به 1«.شوند شدیدی، ازجمله مرگ اعمال می

اعمال غیرقانونی هستند که توسط بیش از یک نفر با مدیریت و برنامه برای کسب منافع 

قاچاق  شوند، مانند قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان ... و مالی انجام می

یافته مجرمانه  مهاجران؛ در تعریف دوم بیشتر به خصوصیات یک گروه سازمان

های ذیل را  طور خالصه از تعاریف مذکور ویژگی یافته. به زمانشده تا جرائم سا پرداخت

 توان برشمرد: یافته می برای جرائم سازمان

 دست آوردن منافع اقتصادی و مالی؛ هدف به -1

مراتب و  وجود سازمان و مدیریت در ارتکاب جرائم و اعضاء دارای سلسله -2

 باشند؛ کار می تقسیم

 حدودیت زمانی؛وجود استمرار جرائم ارتکابی و عدم م -3

 وفاداری اعضا به مقررات گروه؛ -4

 انجام جرائم شدید که تأثیر جدی بر امنیت عمومی دارند؛ -5

 صورت سری؛ انجام فعالیت به -6

                                                           
1
 - Howard abadinsky, Organized Crime, 4th ed, Chicago, 1994, p6. 

یافته فراملي در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، مجله حقوقي، نشریه دفتر  به نقل از: سلیمي، صادق، جنایت سازمان

 .174، ص 1382، پاییز 29المللي جمهوری اسالمي ایران، شماره  خدمات حقوقي بین
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 شویی، تطهیر پول یا پول -7

 1باشند. دارای خصلت فراملی می -8

 ب. جرم فراملی

ه پروتکل مبارز 3بر اساس تعریف قاچاق مهاجران در ماده  جرم قاچاق مهاجران،

قانون مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق  3با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا و ماده 

یابد که  جمهوری اسالمی افغانستان، زمانی ارتکاب می 1392« کود جزا»مهاجران  و 

هدف قاچاقهی عبور مهاجران قاچاق شده از مرزهای سیاسی مشترک دو کشور عبور  

که  از مرزهای چندین کشور صورت بگیرد، لکن همین باشد، بعضاً امکان دارد عبور

سازی زمینه عبور مهاجران از مرزهای دو کشور  باشد جرم  قصد قاچاقهی از  فراهم

شود. بر اساس عرف قاچاق مهاجران به انتقال از یک کشور  قاچاق مهاجران محقق می

ن از مرز یک شود؛ در غیر این حاالت اگر هدف عبور مهاجرا به کشور دیگر گفته می

کند. خاصیت  کشور به کشور دیگر نباشد،  جرم تام قاچاق مهاجران تحقق پیدا نمی

فراملی بودن جرم قاچاق مهاجران، مبارزه با آن را مشکل نموده است. محو و نابودی 

 قاچاق مهاجران یا حداقل کاهش آن عالوه بر سایر اقدامات همکاری جدی کشورها را

پروتکل مذکور از کشورها  7 تحد با درک این واقعیت در مادهطلبد. سازمان ملل م می

خواهد تا درزمینه های مختلف برای جلوگیری از قاچاق مهاجران باهم همکاری  می

 نمایند.

 ج. خصوصیات عملیات قاچاق

یابد و برای قاچاق  قاچاق مهاجران، با رضایت اشخاص قاچاق شده ارتکاب می 

تواند برای مهاجران  زند. لکن قاچاق مهاجران میپردا شدن به قاچاقهیان پول می

                                                           
1
 .111، 1389، 3یافته، فصلنامه دانش انتظامي، سال یازدهم، شماره  ای جرائم سازمان حاجیاني، ابراهیم، تحلیل شبکه - 
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خطرناک باشد و در مسیر راه قاچاقهیان به مهاجران صدمه بزنند یا تبدیل به قاچاق 

 انسان گردد. یک عملیات قاچاق بیشتر اوصاف ذیل را دارد:

 دسترسی وسیع فراملی؛ .1

 کنند؛ ای از خدمات دهندگان که در مراحل مختلف عملیات کمک می شبکه .2

 بر مسئوالن دولتی در سطوح مختلف؛ نفوذ .3

 دسترسی به مقادیر بسیار زیاد پول در بسیاری از مواقع؛ .4

 وکارهای جنایی؛ ارتباط داشتن به دیگر کسب .2

 توان تغییر حوزه عملیات خود طبق شرایط بازار؛ .6

های  همراهی و ارتباط با افرادی که مستعد اعمال خشونت در درون شبکه .7

 1خود هستند.

 مراحل قاچاق مهاجران -دومگفتار 

یکی از مصادیق جرم قاچاق مهاجران انتقال مهاجر از یک کشور به کشور دیگر 

که مهاجران قاچاقی با قاچاقهیان بر سر انتقالشان از کشور مبدأ به  است. درصورتی

کشور مقصد توافق نموده باشند، عملیات قاچاق مهاجران از آغاز تا انجام مراحل را طی 

 کند. د که بدون سپری نمودن این مراحل جرم قاچاق مهاجران تحقق پیدا نمینمای می

 یی مهاجرانشناسا والف. جذب 

، در کشورهای 1قاچاق مهاجران با شناسایی و جذب مهاجران مایل به سفر قاچاقی

گردند ویا افراد که وظیفه جذب مهاجران  با قاچاقهیان معرفی می مهاجر فرست آغاز و

 دهند. رند این کار را انجام میدا را به عهده

                                                           
و سلیمي، صادق، قاچاق  37 ؛ معتمدی، هادی و مستوفي فر، فرزانه، پیشین، ص3 سلطاني، موسي، پیشین، ص -1

، 64یافته فراملي، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران شماره  انعنوان یک جنایت سازم اشخاص به

 .39و  38، صص 1383
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 ب. انجام دادن کارهای مقدماتی

انجام کارهای مقدماتی در کشور مبدأ برای جابجایی مهاجران که شامل تهیه  

شده از  وسایط نقلیه... و گاهی تهیه مدارک تزویری سفر است، )بر اساس تعریف ارائه

تنهایی   ین مرحله بهقاچاق مهاجران که در فصل دوم مفصالً بحث گردیده است ا

 تواند جرم قاچاق مهاجران باشد(. می

 ج. عبور از مرزها

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و  3بر اساس بند الف و ب ماده  

هوا و قوانین افغانستان هدف قاچاق مهاجران عبور از مرز دو یا چند کشور است؛ 

از مرز کشور مبدأ است. قاچاق مهاجران  بنابراین مرحله سوم قاچاق مهاجران عبور

کند که هدف مهاجر و قاچاقهی ورود غیرقانونی مهاجران به کشور  زمانی تحقق پیدا می

دیگر باشد. مهاجران برای رسیدن به کشور مقصد امکان دارد، از مرز چندین کشور 

شوند  چاق میطوری غیرقانونی عبور نمایند؛ مانند مهاجران افغانستان که به اروپا قا به

 کنند. و ترکیه عبور می ایران معموالً از کشورهای

 د. انتقال مخفیانه به کشور مقصد

یعنی مهاجران قاچاقی از مرزی کشور مبدأ مهاجرت  2انتقال مخفیانه به کشور مقصد

 نمایند. طوری مخفیانه طی می تا عبور از مرز کشور دوم را به
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 .۵7 بیاباني، غالمحسین و عصار، محمدتقي، پیشین، ص - 
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 حساب هیتسوهی. 

یعنی زمانی که مهاجر قاچاق  1چاقهی با مهاجر قاچاق شده؛حساب نهایی قا تسویه 

 پردازد.  شده به مقصد رسید پول موردتوافق را به قاچاقهی می

 گیری نتیجه

های طوالنی وجود  اساس عوامل مختلف از سال مهاجرت و قاچاق مهاجران بر

مان ملل شده است. بنابراین ساز داشته و امروز قاچاق مهاجران به معضل جهانی تبدیل

میالدی با  2111متحد اولین قدم را در راستای مبارزه قضایی با قاچاق مهاجران در سال 

تصویب پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا برداشته است. در 

پروتکل مذکور از کشورهای عضو خواسته شد که قاچاق مهاجران را در قوانین 

 1392. دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سال شان جرم انگاری نمایند داخلی

 قاچاق مهاجران را جرم انگاری نموده است. 

یافته فراملی است که ازلحاظ گردش مالی در  قاچاق مهاجران یکی از جرائم سازمان

ردیف قاچاق اسلحه و قاچاق انسان قرار دارد. با این اهمیت، هنوز قاچاق مهاجران در 

طور مثال  نوان یک جرم مستقل جرم انگار نگردیده است؛ بهع تعدادی از کشورها به

کشور جمهوری اسالمی ایران که بعد از کشور جمهوری اسالمی پاکستان بیشترین 

مهاجران افغانستانی را در خود جاه داده است و مهاجران قاچاقی افغانستان از طریق آن 

جران را مطابق به پروتکل روند هنوز قاچاق مها کشور وارد ترکیه و سپس به اروپا می

مبارزه با قاچاق مهاجران از خشکی، دریا و هوا جرم انگاری نه نموده است. دولت 

سال است که قاچاق مهاجران را جرم انگاری و تعریف نموده  افغانستان حدود دو

تواند مصادیق قاچاق  است؛ لکن تعریف مذکور  یک تعریف مبهم است که نمی

                                                           
1
 همان. - 

ACKU



 

 

د 
س

ا
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

6
 

170 

یان نماید، که این ابهام زمینه سوءاستفاده و پراکندگی آرای درستی ب مهاجران را به

 نماید.  دار می قضایی را مساعد نموده و اصل قانونی بودن، جرم را خدشه

قاچاق مهاجران ازلحاظ مفهوم و ماهیت با مفاهیم مشابه مانند قاچاق انسان و مهاجر 

ها درک قاچاق  آن قاچاق دریایی وجوه اشتراک و افتراق دارد که بدون فهم درست

 مهاجران و شناخت مصادیق آن مشکل است. 

 فهرست منابع

 ها الف. کتاب
ایرج، گلدوزیان، ایرج و احمد، پور ابراهیم، قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد  -1
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عنوان معین امور  عادلی به زکیه معرفی دکتر

 اجتماعی وزارت عدلیه 

 

 1397اسد  3

در مراسمی که به این منظور در وزارت عدلیه برگزار گردید، جاللتمآب دکتر 

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، محترم حمید اهلل فاروقی رییس پوهنتون کابل، دکتر 
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ی ریاست اجراییه ج.ا.ا، نمایندۀ دفتر بانوی اول، مجیب الرحمن رحیمی سخنگو

مهمانان از معاونیت دوم ریاست جمهوری، معین مالی و اداری وزارت عدلیه، معین 

وزارت مخابرات، استادان پوهنتون کابل و سایر دوستان و همکاران دکتر زکیه عادلی، 

 .حضور داشتند
ته، تزئید بست معینیت امور وزیر عدلیه ج.ا.ا، حضور مهمانان را خوش آمدید گف

اجتماعی را در وزارت عدلیه یک ضرورت مبرم دانست و از منظوری تزئید این بست 

توسط رییس جمهور اسالمی افغانستان، ابراز سپاس و امتنان نمود. وی، گزینش دکتر 

زکیه عادلی را به عنوان معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، یک اقدام بجا دانسته و ابراز 

میدواری نمود که با آمدن ایشان کارهای مربوط به امور اجتماعی این وزارت به شکل ا

های بیشتر را برای معین امور  بهتر آن به پیش خواهد رفت. وزیر عدلیه، کامیابی

اجتماعی این وزارت، آرزو نموده و ابراز امیدواری کرد که با حضور ایشان، زمینۀ 

 .ی و دانشگاهی، بیشتر گرددارتباط و هماهنگی با نهادهای علم
های حقوقی وزارت عدلیه،  خانم عزیزه عدالتخواه رییس عمومی ریاست مساعدت

حکم مقام عالی ریاست جمهوری را به خوانش گرفته و در کنار آن، سوانح تحصیلی 

 .خانم عادلی را نیز بیان کرد
عنوان معین امور  در ادامه، آقای فاروقی رییس پوهنتون کابل، تقرر خانم عادلی را به

های ایشان در  اجتماعی وزارت عدلیه تبریک گفته و راجع به کارکردها و توانایی

پوهنتون کابل صحبت نمود. وی همهنان از دستاوردهای وزارت عدلیه در عرصۀ 

گذاری سخن گفته و ابراز امیدواری نمود که با آمدن خانم عادلی در وزارت  قانون

  .ی را در این وزارت شاهد خواهیم بودهای بیشتر عدلیه، کامیابی
با این همه، دکتر عادلی از اعتماد رهبران حکومت وحدت ملی و وزیر عدلیه 

گزاری نموده و تعهد سپرد که به منظور پیشبرد کارها به گونۀ مؤثر، از هیچ گونه  سپاس

 .سعی و تالش دریغ نخواهد ورزید
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اش  ایر همراهان، به دفتر کاریدر پایان، دکتر عادلی از سوی وزیر عدلیه و س

 .رهنمایی گردید
گفتنی است که دکتر زکیه عادلی دکترای تخصصی علوم سیاسی داشته و در حال 

حاضر، رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کاتب، استاد پوهنتون کابل و برخی از 

و مقاله علمی  12باشد. از ایشان تاکنون دو کتاب و حدود  ها خصوصی می دانشگاه

 .پژوهشی نشر گردیده است
 

منبع:  آمریت مطبوعات

ACKU



 

 

 

 

 

 

 

 

اب خوانی، حفظ و تالوت قرآن مسابقۀ کتبرگزاری 

 در مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل کریم

 

 ۱331 اسد ۱1 چهارشنبه

در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل برگزار 

ندگان مقام اول، دوم و سوم این مسابقه، جوایزی چون: دستار، کاله و گریده بود، به بر

لباس از طرف مقام وزارت عدلیه در نظر گرفته شده بود، توزیع گردید. در این مسابقه 
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اطفال مظنون، متهم و محکوم به تخلف از قانون و به ویژه اطفالی که مظنون، متهم و یا 

 خارجی اند، اشتراک کرده بودند.محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و 

محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، در این مراسم روی فضیلت 

قرآن کریم صحبت نموده و اطفال این مرکز را به آموزش قرآن کریم و تعالیم دینی و 

ها خواست تا رفتار و اخالق شان را مطابق به قرآن و تعالیم  معاصر تشویق کرد. از آن

 ی اخالق در میان این اطفال و جامعه باشند. ینی عیار نمایند تا نمونهد

معین وزارت عدلیه، تجدید تربیت اطفال متخلف از قانون را مسؤولیت این وزارت 

دانسته گفت که ما مسؤولیت داریم تا این اطفال را تجدید تربیت نموده و به عنوان 

نمود که به زودی مسابقات دیگری را نیز افراد صالح به جامعه تقدیم نماییم. وی وعده 

 به منظور بهبود وضعیت آموزشی اطفال متخلف از قانون، برگزار خواهد کرد.

 

میرفیاض الدین امینی، رییس مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل، هدف از ایجاد 

قدیم این مرکز را تجدید تربیت اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون و ت

افراد صالح به جامعه بیان نموده، گفت: این مرکز خدمات تعلیمی، تربیتی، 

ورزشی/تفریحی، حرفوی، مذهبی، حقوقی، صحی و فرهنگی را برای اطفال به همکاری 

  ادارات و نهاد های ذیربط فراهم کرده است.
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تربیت در این مراسم، برخی از نمایندگان نهادهای عضوی شورای عالی مراکز اصالح و 

اطفال سخنرانی نموده و از برگزاری این چنین مسابقات در میان اطفال متخلف از 

 قانون، استقبال نمودند.

همهنان، یک تن از اطفال به نمایندگی از اطفال این مرکز از برگزاری همهون مسابقات 

واری ی این مسابقات گردید. وی ابراز امید ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواهان ادامه

 کرد که به وضعیت تعلیم و تربیت شان توجه بیشتر صورت بگیرد.

طفل مظنون، متهم و یا محکوم به  269گفتنی است که به اساس آخرین گزارشات، 

تخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به سر می برند. 

دهد. از این میان  ری را نشان میاین آمار در مقایسه با ماه های گذشته، کاهش چشمگی

تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند. در حال  121

طفل با تخلف مختلف از قانون، به  164حاضر در مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل، 

ه امنیت تن از آنان، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علی 26برند؛ در این میان،  سر می

   داخلی و خارجی اند.

 

منبع:  آمریت مطبوعات
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معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با افسر دیدار 

 عدلی و قضایی بخش حاکمیت قانون یوناما 

 

 1397اسد  11

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با میکائیل لکنر، افسر 

 خش حاکمیت قانون یوناما، در دفتر کارش مالقات تعارفی نمود.عدلی و قضایی ب

های قبلی یوناما با وزارت عدلیه یاد نموده گفت که این نهاد  آقای لکنر از همکاری

های حقوقی وزارت عدلیه همکاری دارد. وی افزود که  با ریاست عمومی مساعدت
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ت خواهند گرفت. وی بر های را روی دس سال آینده در راستای محو فساد نیز برنامه

 شان با این وزارت وعده نمود. های ادامه همکاری

های یوناما با وزارت عدلیه ابراز  معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از همکاری

 های بیشترشان با این وزارت گردید. سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری
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ا رییس معین امور اجتماعی وزارت عدلیه بدیدار 

  (IDLO)پروگرام ساحوی 

 

 1397اسد  11

دکتر زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا با کولین واز، رییس 

شان در  ( و هیئت همراهIDLOالمللی انکشاف حقوق) پروگرام ساحوی سازمان بین

 ی نمود.دفتر کارش مالقات تعارف

( با IDLOالمللی انکشاف حقوق) های سازمان بین آقای کولین واز، از همکاری

های حقوقی  وزارت عدلیه یاد نموده گفت که این نهاد با ریاست عمومی مساعدت
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های آموزشی کود جزا، ارتقای نصاب و مواد  وزارت عدلیه در قسمت برگزاری برنامه

 و وکالی مدافع، همکاری دارد.آموزشی، ارتقای ظرفیت مساعدین حقوقی 

آقای کولین، ارتقای ظرفیت وکالی مدافع و مساعدین حقوقی را نهایت مهم و 

ضروری دانسته گفت که فعالً پنج برنامه آموزشی زیر کار است. وی بر ادامه 

  شان با این وزارت وعده نمود.  های همکاری

بین المللی انکشاف  های سازمان معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از همکاری

های  ( با وزارت عدلیه ابراز سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاریIDLOحقوق)

 بیشترشان با این وزارت گردید.
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 کار وزارت عدلیه  سه ساله  محاسبه
 

 امان ریاضتز ا گزارش

 

. این وزارت ترین نهادهای مرکزی حکومت است وزارت عدلیه یکی از کلیدی

ای در روند  در سه سال کار حکومت وحدت ملی، نقش مهم و مسووالنه

المللی داشته  ی بین اصالحات حکومت و انجام تعهدات افغانستان در برابر جامعه

ی قانون، بلکه  کننده ساز است، نه نهاد تطبیق است. وزارت عدلیه نه یک نهاد قانون

های مشخصی  عدلی و قضایی مسوولیتاین وزارت به عنوان یکی از نهادهای 

هایی که  دارد: تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی به ویژه در مطابقت با کنوانسیون

اند،  افغانستان به آن پیوسته است، اصالح و تربیت اطفالی که از قانون تخلف کرده

های حقوقی شهروندان در قضایای امالکی، قرض،  رسیدگی به عرایض و دوسیه

های نهایی محاکم در این موارد، جلوگیری از  انوادگی و تطبیق فیصلهمدنی و خ

های  ی خدمات رایگان حقوقی برای متهم غصب زمین و منافع مالی دولت، عرضه

های ترک  دهی حقوقی، بررسی و طی مراحل درخواست بضاعت، آگاهی بی
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تابعیت و کسب تابعیت و ثبت احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای 

های مشخصی است که وزارت عدلیه با توجه به  عامالت از شمار مسوولیتم

 اش بر عهده دارد. های قانونی امکانات و حد صالحیت

دانیم در کشورهای رو به انکشاف، دسترسی همگان به عدالت  هرچند همه می

و حاکمیت سراسری قانون هنوز هم یک آرمان است؛ فساد اداری و این میرات 

خبری از قوانین به ویژه در  کند، بی ولت و اصالحاتش را تهدید میسیستماتیک، د

شود و ناامنی و جن   های تروریستی می ها سبب نفوذ ایدیولوژی گروه دوردست

گردد، اما با توجه به  ی خدمات بهتر و بیشتر حقوقی می موجود مانع ارایه

کشاف است، گیر هر دولت در حال گذار و رو به ان مشکالتی که به نحوی دامن

 گیری انجام داده است. های بهتر و چشم وزارت عدلیه در برخی از موارد، فعالیت

ی حکومت وحدت ملی دست به اصالحات مهمی زده  وزارت عدلیه در دوره

درن   گذاری، بی ی قانون هایش، به ویژه در عرصه و در راستای اجرای مسوولیت

اهلل خان را یکی از  ی شاه امان ه ای برداشته است. هرچند دور های اساسی گام

گذاری در  گویند، اما قانون گذاری در تاریخ کشور می های قانون  شگوفاترین دوره

گذاری )طرح،  ای قانون ی حکومت وحدت ملی با توجه به روند شش مرحله دوره

پیشینه بوده است. وزارت عدلیه با درک  تدقیق، تأیید، تصویب، توشیح و نشر( بی

 311های کلیدی و ویژه،  گذاری و به عنوان نهادی دارای مسوولیت ونضرورت قان

سند تقنینی را در برخی موارد طرح، تدقیق و طی مراحل کرده است؛ قوانینی که 

 باشد. های مهم دولت و جامعه می از ضرورت

کد جزا، قانون منع شکنجه، قانون مشارکت عامه و خصوصی، قانون منع آزار 

ن منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قانون مراسم عروسی و و اذیت زنان، قانو

های اساسی دولت و  بسیاری از قوانین و اسناد تقنینی دیگری که از ضرورت

جامعه است، از سوی وزارت عدلیه در سه سال حکومت وحدت ملی تدقیق و 
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های کابینه حتمی روی یک، دو و یا  طی مراحل شده است. در بسیاری از نشست

گذاری به  شود. با درک ضرورت قانون می گیری  دین سند تقنینی بحث و رایچن

ای را به منظور آموزش  ی مسلکی و معیاری، وزارت عدلیه ستاژ تقنینی گونه

گذاری ایجاد کرد که در این مدت، دور نخست دانشجویان  مسلکی قانون

 گذاری را فارغ داده است. قانون

درصد  26نخست خویش اعالم کرده بود که  ی صد روز وزیر عدلیه در برنامه

از کارکنان وزارت عدلیه تحصیالتی در سطح بکلوریا دارند، این یکی از 

برد اصالحات بود، اما در سه  های جدی وزارت عدلیه در آغاز و برای پیش چالش

درصد کاهش داده شد. در این مدت،  43سال حکومت وحدت ملی این رقم به 

های آموزشی داخل خدمت در مقاطع لیسانس و ماستری  مهتن به برنا 111حدود 

های  تن از دانش آموختگان مسلکی در بست 462معرفی شدند. در کنار این، 

صد تن از  کمبود پس از رقابت آزاد استخدام شدند. بیش از سه هزار و پنج

مدت در داخل و خارج از  های کوتاه ی نوبتی به آموزش کارکنان وزارت به گونه

های بزرگی از تعهد وزارت عدلیه در راستای  ها، نمونه ر معرفی شدند. اینکشو

 سازی کارکنان این اداره است. مسلکی

در سه سال گذشته، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( 

جانبه بر وضعیت اطفال متخلف از قانون، از  برای نخستین بار پس از نظارت همه

هزار طفل  11ارت عدلیه ابراز رضایت کرد؛ در این مدت، بیشتر از کارکردهای وز

متخلف از قانون در مراکز اصالح، مورد اصالح و تربیت مجدد قرار گرفتند و 

درمانی به این  ی خدمات روان شناس به منظور ارایه روان 11برای نخستین بار 

دوره اجازه  های داخلی و خارجی بیشتر در این اطفال استخدام شدند. رسانه

 یافتند تا مرکز اصالح کابل و وضعیت اطفال متخلف از قانون را به تصویر بکشند.
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های حقوق و قضایای دولت  در سه سال گذشته، طرح بهبود وضعیت اداره

ای که از  های حقوقی تهیه و به تطبیق گذاشته شد؛ کار حجم زیادی از دوسیه

ها هزار عرایض و  آغاز شد، به دهجا مانده بود،  های دور تا کنون به گذشته

های حقوقی شهروندان رسیدگی صورت گرفت؛ برای نخستین بار مرکز  دوسیه

دهی حقوقی تلفونی ایجاد و فعال شد، از غصب هزاران جریب زمین و  مشوره

ها دالر جلوگیری شد؛ به عنوان نمونه پس از تطبیق  ها افغانی و میلیون میلیون

های دولتی، از غصب بیش از  مبنی بر استرداد زمینحکم مقام ریاست جمهوری 

( CMSهزار جریب زمین در بلخ، جلوگیری و سیستم ثبت عرایض حقوقی ) 38

ی الکترونیکی در سراسر کشور گسترش داده شد. سهولت شرایط قوانین  به گونه

ی  در ثبت احزاب، نهادهای اجتماعی، رهنمای معامالت و نبود قاطعیت و حوصله

انگیزی  شان سبب شده بود تا این نهادها افزایش شگفتی های ز فعالیتنظارت ا

بخش نباشد، اما وزارت عدلیه با اتخاذ  شان قناعت داشته و سطح کارایی و شفافیت

های موثریت این نهادها را  کردهای اصالحی و قانونی، زمینه سری روی یک

 افزایش داد.

ه در یک وضعیت نه چندان این در حالی است که پیش از این، وزارت عدلی

 21تا  31مناسب بود، سطح تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی در یک سال، از 

سند  111تا  71ی حکومت وحدت ملی از  است که در دوره  سند بود، در حالی

های تعلیمی و معیشتی برای اطفال متخلف از  در سال تدقیق و نهایی شد. سهولت

های حقوق و قضایای دولت  تشکیالتی اداره بخش نبود، ظرفیت قانون قناعت

ی خدمات و  جا مانده از پیش بیشتر بود، روند ارایه های به پایین بود، حجم دوسیه

بخش نبود، با درک این مشکل در این مدت، مرکز  های حقوقی قناعت آگاهی

ها تن مشوره رایگان  خدمات حقوقی تلفونی فعال شد؛ مرکزی که روزانه به ده

 دهد. یحقوقی م
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های  ی مسوولیت و صالحیت باور ما این است که مردم حق دارند تا درباره

های وزارت عدلیه را با درک امکانات  وزارت عدلیه بدانند و مبتنی بر آن، فعالیت

 و شرایط موجود، به محاسبه بگیرند.

هرچند تمرکز اصلی ما در این نوشته، بررسی کارکردهای این وزارت در 

گذاری بود، اما با توجه به اطالعات موجود، رسیدگی به  ی قانون عرصه

های دیگر این وزارت نیز تا جایی توضیح داده شد. باید مردم احساس  مسوولیت

اش، با آوردن اصالحات در  ی کاری کنند که وزارت عدلیه با توجه به محدوده

ر و بهتر کند. وزارت عدلیه به منظور جلب هرچه بیشت قوانین، عدالت را تأمین می

های خود  ها، امکانات و سیستم اعتماد مردم و دسترسی همگان به عدالت، ظرفیت

 دهد. را بازنگری و اصالح کرده است و به اصالحات ادامه می

وزارت عدلیه با تمام توان متعهد به تأمین عدالت و مبارزه با فساد است. این 

ای واضح و عملی ه وزارت در چند عرصه اهداف راهبردی خویش را با شاخص

ی خدمات بهتر حقوقی، مبارزه  کند؛ اصالحات تقنینی و ساختاری، ارایه تعقیب می

های اداری، تخنیکی و  گویی، بلند بردن توانایی با فساد اداری، شفافیت و پاسخ

تجربی کارکنان از اهداف راهبردی و مورد تعقیب وزارت عدلیه در چند سال 

 آینده خواهد بود.

ی مسوول،  های خویش اداره کند تا با انجام مسوولیت سعی می وزارت عدلیه

 گو و قابل اعتماد باشد. پاسخ
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