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حق مشارکت سیاسی در نظام حقوقی افغانستان
میرحسین تالش

چکیده
مشارکت سیاسی به مفهوم وسیع آن تنها در نظامهای دموکراتیک جنبۀ تحقۀق پیۀدا
میکند .علت آن فعال بودن مۀردم در گزینشۀی؛ زمامۀدار ،نماینۀدههۀا ،تشۀکیل احۀزاب
سیاسی و نظارت بر عملکرد حکومت است که توسعه سیاسی را ممکن میسۀازد .پۀس
در چنین جوامع ،مشارکت سیاسی بهعنوان یک حق باید مطرح باشد .اینکه چگونه ایۀن
حق توسط شهروندان اعمال میشود؟ باید هنجارهای حقوقی مشخص در مۀورد وضۀع
گردد .گرچی در قوانین اساسی گذشته این حق به نحوی در افغانستان مطرحشۀده بۀود
اما بعد از تصویب قانون اساسۀی  1382معنۀی و مفهۀوم وسۀیعتۀری پیۀدا کۀرد .اینکۀه
مشارکت سیاسی به عنوان حق در نظام حقوقی افغانستان چی مفهومی را افاده مۀیکنۀد؟
در این پژوهش بدان پرداخته میشود .گرچه یافتهها نشان میدهد که مشارکت سیاسۀی

به این واژه ،در قوانین نافذه افغانستان بکار نرفته اما از قواعد حقوقی آن میتۀوان معنۀی
گرفت که طی عناوین مختلف به بررسی گرفته میشود.
واژگان کلیدی :مشارکت سیاسی ،تحقق مشارکت سیاسی ،اشکال مشارکت سیاسی،
هنجار حقوقی و چالشها.
مقدمه
مردم میپسندند در جامع که زندگی دارند از حقۀوق وسۀیع برخۀوردار باشۀند .امۀا
الزم عهده دار شدن حقوق بیشتر ،وجود نظام دموکراسی است که مۀردم بۀه سرنوشۀت
خود حاکم استند .چون در این نظامها مردم تنها تصمیم گیراند کۀه کۀدام حۀق را بۀرای
در ابتدا تشخیص می دهند که چگونه هنجارهای حقوقی را اساس بگذارند و بعد مشرح
آن توسۀۀط مجلۀۀس خۀۀاد ماننۀۀد قۀۀور مقننۀۀه(پارلمان) صۀۀورت گیۀۀرد .در نظۀۀامهۀۀای
دموکراتیک ،مردم رییس جمهور و نماینۀدههایشۀان را در پارلمۀان انتخۀاب مۀیکننۀد و
تشکیل احزاب را مسالمت ترین روش بۀرای رسۀیدن بۀه قۀدرت سیاسۀی مۀیداننۀد و
همچنان نظارت بر عملکرد حکومت دارند .مشۀارکت سیاسۀی در صۀورتی معنۀی پیۀدا

حق مشارکت سیاسی در نظام...

خود بدهند .بنابراین از قبل حقوق کلیشان را با هنجار گذاری مشخص میکننۀد .آنۀان

خواهد کرد که انتخابات در کشور برگزار شود و مردم سرنوشت خود را تعیۀین نماینۀد.
برای اینکه مردم برانجام این امر نایل آیند ،باید از قبل آن را بهعنوان حق برای خودشان
مطرح سازند .اینکه نظام حقوقی افغانستان مشارکت سیاسۀی را چگونۀه بۀهعنۀوان حۀق
مطرح نموده است و مردم چطور آن را انجام میدهند؟ در ایۀن مقالۀه موردبحۀر قۀرار
میگیرد .گرچه یافتهها نشان می دهد که مشارکت سیاسی به این واژه ،در قۀوانین نافۀذه
افغانستان بکار نرفته اما از قواعد حقوقی آن مۀیتۀوان معنۀی گرفۀت کۀه طۀی عنۀاوین
مختلف به بررسی گرفته میشود .ممکن نوشتههای زیادی در مۀورد انتخابۀات ،فعالیۀت
احزاب سیاسی در افغانستان ،تقلبات انتخاباتی ،نظام انتخابۀاتی وجۀود داشۀته باشۀد امۀا
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بدیع بودن این پژوهش جهت مطرح کردن مشارکت سیاسی بهعنوان حق ،جنب تحققۀی
آن است که نظام حقوقی افغانستان آیا متضمن مؤثریت آن است ویا اینکۀه چۀالشهۀای
عمده مانند موانع فرهنگی فرا روی تطبیق آن وجود دارد .پس مشارکت سیاسی بهعنوان
حق طی عناوین مختلف بهصورت همهجانبه در این پژوهش به بحر گرفته میشود تۀا
حقوق دانان محترم متوجه نکات اساسی فرهنگی جامعه مۀا نیۀز باشۀند وهنجۀارحقوقی
مشخصی را برای از بین بردن موانع و چالشهای موجود در نظرگیرند.
بند اول)تعریف
نویسندگان مشارکت سیاسی را تعریف متفاوت نمودهاند که چنۀد تعریۀف آن را در
قوس « »1397شماره مسلسل190

این پژوهش نگاشته و تعریف جامع و قابلفهم از آن ارایه مینمایم.
مشۀۀارکت سیاسۀۀی مجموعۀۀهای از فعالیۀۀتهۀۀا و اعمۀۀالی اسۀۀت کۀۀه «شۀۀهروندان
خصوصی»به وسیله آن اعمال در جسۀتجوی نفۀوذ یۀا حمایۀت از حکومۀت و سیاسۀت
خاد هستند.
مشارکت سیاسی عمل داوطلبانه موفق یا نۀاموفق ،سۀازمانیافتۀه یۀا سۀازمان نیافتۀه،
دورهای یا مستمر شامل روشهای مشروع و غیر مشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و
سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است.
مشارکت سیاسی عبارت است از درگیۀرشۀدن تودههای مردم در فعالیۀت سیاسۀی و
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تعیین سرنوشت خود و فقۀط از ایۀن رهگۀذر اسۀت کۀه زمینۀههۀای ثبۀات و پایۀداری
نظام سیاسی تحقق مییابد.
بهسادگی میتوان مشارکت سیاسۀی را تعریۀف کۀرد ،مشۀارکت سیاسۀی عبۀارت از
فرایندی است که مردم در انتخاب زمامدار و نمایندههایشان اقدام نمایند ویۀا تأثیرگۀذار
در حاکمیت ملی باشند.

هرگاه مشارکت سیاسی را به عنوان حق مطرح کنیم ،مشارکت سیاسی حقی است که
طی یک فرایند خاصی مردم در انتخاب زمامدار و نمایندههایشان نقش بازی میکنند ویا
برای رسیدن به قدرت احزاب سیاسی را تشکیل میدهند.
حقوق مشارکت سیاسی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتۀی اسۀت کۀه حۀاکم بۀر
تعیین زمامدار ویا نمایندههای مردم و یا تشکیل احزاب سیاسۀی در ضۀمن ،سۀایر امۀور
سیاسی که مردم در آن مشارکت دارند ،باشد.
بند دوم)مشارکت سیاسی بهعنوان حق در نظام حقوقی افغانستان
قانون اساسی افغانستان در مادر سی و سوم خود مشارکت سیاسی را بۀهعنۀوان حۀق
برای شهروندان افغانستان مطرح نموده"اتباع افغانستان حۀق انتخۀاب کۀردن و انتخۀاب
چگونگی انتخاب در قانون انتخابات افغانستان توسط شورای ملی بۀه تصۀویب رسۀیده
است .چند موضوع مهمی را که قانون انتخابات مطرح نموده عبارتند از:
 -1رأیدهندگان در انتخابات با بهرهمندی از حق تساوی اشتراک میکنند.
 -2رای دهنده در انتخابات دارای حق یک رای بوده و تنها از جانب خود رای
میدهد.

حق مشارکت سیاسی در نظام...

شدن را دارا می باشند .شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم مۀیگۀردد".

 -3رأیدهندگان در انتخابات بااراده آزاد اشتراک میکنند .اعمال هر نوع محدودیت
مستقیم یا غیرمستقیم بر رأیدهندگان و نامزدان به ارتباط زبان ،مذهب ،قوم ،جنس،
قبیله ،سکونت و جایگاه اجتماعی ممنوع است .
همچنان این قانون شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قرار زیر بیان نموده
است:
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شرایط انتخابکنندگان
هر افغان واجد شرایط آتی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری ،شورای ملی و
شوراهای والیات و شوراهای ولسوالیها رای بدهد:
 -1درزمان انتخابات سن  18سالگی را تکمیل نموده باشد.
 -2هنگام ثبتنام تابعیت افغانستان را دارا باشد .
 -3به حکم قانون یا فیصله دادگاه باصالحیت از حقوق سیاسی و مدنی محروم نشده
باشد.
 -4اسمش در فهرست ثبتنام رأیدهندگان درج باشد.
شرایط انتخاب شوندگان
قوس « »1397شماره مسلسل190

 -1هر افغان واجد شرایط میتواند خود را در انتخابات ریاست جمهۀوری ،شۀورای
ملی و شوراهای والیتی و ولسوالیها نامزد کند.
 -2قاضیالقضات اعضای دادگاه عالی و دادستانی حین تصدی وظیفه نمیتواننۀد در
انتخابات ریاست جمهوری ،شورای ملی ،شۀوراهای والیۀات و شۀوراهای ولسۀوالیهۀا
خود را نامزد نمایند.
 -3منسوبین قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی و امۀور داخلۀه و ریاسۀت عمۀومی
امنیت ملی) حین تصدی وظیفه نمیتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ،شورای ملۀی،
شوراهای والیات ،شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمایند مگر اینکه  72روز قبۀل از
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برگزاری انتخابات از ارگانهای مربوط کنارهگیری نمایند.
 -4اعضای حکومت ،قاضیان ،دادستانان و کارکنان ملکی که خۀود را نۀامزد پسۀت
ریاست جمهوری ،شورای ملی ،شوراهای والیۀات و شۀوراهای ولسۀوالی هۀا نماینۀد ،
مکلفاند  72روز قبل از برگزاری انتخابات از وظیفه کنارهگیری نمایند.
 -2هرگاه نۀامزدان منۀدرج جۀز  4ایۀن بنۀد در انتخابۀات موفۀق نشۀوند عواقۀب
کناره گیری باالیشان اجرا نگردیده در صورت مراجعه الی  21روز بعد از پایان انتخابات

دوباره به وظیفه قبلی ادامه میدهند .بهاستثنای عهدههۀای انتخابۀاتی ،مۀدت بۀین پایۀان،
انتخابات و مراجعه در خالل  21روز به رخصتی قانونی آنها محاسبه میشود.
اعالمیه حقوق بشر نیز در ماده بیست و یکم مشارکت سیاسی را بهعنوان حق مطرح
نموده است که افغانستان مطابق ماده ششم قانون اساسۀی خۀود مکلۀف بۀه رعایۀت آن
است:
 -1هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود ،خواه مستقیماً و خواه با انتخۀاب
نمایندگانی که آزادانه انتخابشده باشند شرکت جوید.
 -2هر کس حق دارد با تساوی شرایط ،به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
 -3اساس و منشا قۀدرت حکومۀت ،اراده مۀردم اسۀت ،ایۀن اراده بایۀد بۀهوسۀیله
باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی و یۀا طریقۀهای نظیۀر آن انجۀام
گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بهعنوان یک سند الزامآور بینالمللۀی بۀه
مشارکت سیاسی بهمثابه یک حق توجه ویژهای داشته و دربند اول ماده  1میثاق بۀهحۀق
تعیین سرنوشت میپردازد”:همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و از طریق این حق،
آنان آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده ،آزادانه توسۀعه اقتصۀادی ،اجتمۀاعی و
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انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بهطور ادواری صورت مۀیپۀذیرد ،انتخابۀات

فرهنگی خویش را پی میگیرند .ماده  22این سند نیز تذکر میدهد:
الف ) در اداره امور عمومی بالمباشره یا بهواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شۀوند
شرکت کند.
ب ) در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرا عمومی مساوی و مخفی انجۀام
شود و تضمینکننده بیان آزادانه اراده انتخابکنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ) با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود”.
میثاق بۀین المللۀی حقۀوق اقتصۀادی ،اجتمۀاعی و فرهنگۀی نیۀز هماننۀد میثۀاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دربند اول ماده( ) 1عیناً با همان عبارات بهحۀق تعیۀین
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سرنوشت اشاره نموده که تقویتکننده ادعای نگارنۀده در اهمیۀت بنیۀادین ایۀن حۀق و
لزوم آن در جهت دستیابی به سایر حقهای بشری است .در سطح منطقهای نیز پروتکۀل
نخست منظم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشۀر ،کنوانسۀیون آمریکۀایی حقۀوق بشۀر و
منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها بهحق مشارکت سیاسی پرداختهانۀد و ایۀن امۀر از
منظر هنجاری نیز پشتوانهای قوی در جهت به رسمیت شناخته شدن و عمومیۀت یۀافتن
این حق ایجاد کرده است.
همچنین نهادها معاهده ای همچون کمیته حقوق بشر و سایر نهادهۀای منطقۀه ای و
بینالمللی نیز در نظریات و رویههای خود بدین حق مهم بذلتوجۀه نمۀودهانۀد .بنۀا بۀر
مطالب پیش گفته امروزه حقوق بشر بین المللی حق مشارکت سیاسۀی را بۀه عنۀوان یۀک
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حق بشری به رسمیت شناخته و تمامی دولتهای عضو ملزم به رعایت آن هستند.
مشارکت سیاسی تنها محدود به انتخابات ریاست جمهۀوری ویۀا شۀوراها نیسۀت
بلکه تفسیر وسیع دارد .از عضویت در احزاب سیاسی تا تشکیل نهادهای جامعۀه مۀدنی
و نظارت برعملکردحکومت هریک تابع قواعد خاد حقوقی است که در عنوان بعۀدی
شرح داده میشود.
بند سوم)شرایط الزمۀ تحقق مشارکت سیاسی
کائوتری جهت شکلگیری بسترهای مناسب برای مشارکت مۀردم دسۀتکۀم چهۀار
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شرط عمده را الزم میداند که عبارتند از:
الف.ایدیولوژی مشارکت(بعد هنجاری)؛
ب .نهادهای مشارکتی(بعد سازمانی)؛
ج.اطالعات کافی؛
د.امکانات مادی و تخصصی الزم.
در مطابقت به شرایط الزم فوق ازنظر هنجۀاری ،قۀانون اساسۀی ،قۀانون انتخابۀات،
قانون تشکیالت و صالحیت کمیسیونهای انتخاباتی ،مقرره ،طرزالعمل و لۀوایح وجۀود

دارد که درمجموع نظام حقوقی انتخابات افغانستان را تشکیل می دهد .از بٌعۀد سۀازمانی
یا نهادهای مشارکتی ،کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شۀکایات انتخابۀاتی وجۀود
دارد .همانطور در مورد اطالعات کافی ،چند مرحله حساسی را ازنظر اطالعرسۀانی بۀه
مردم ،مبارزات انتخاباتی جهت جذب رأیدهندگان توسط نامزدان زمینهسازی میشۀود.
در ابتدا برای مردم در مورد اهمیت انتخابات تبلیغ صورت میگیۀرد تۀا مۀردم بۀه گونۀ
گسترده در انتخابات مشارکت داشته باشند و آنان کارت انتخابات را بۀه دسۀت آورنۀد.
سپس مرحله خاصی را برای نامزدان میگذارند تا برنامۀه کۀاریشۀان را در کارزارهۀای
انتخاباتی به سمع مردم برسانند و اعتماد مردم را جلب کنند .کمیسیون مستقل انتخابۀات
برای مبارزات انتخاباتی دوره سیروزه را تعیین میکند .ایۀن دوره ( )48سۀاعت قبۀل از
از فهرست رأی دهندگان را که در انتخابات مورداستفاده قرار می گیۀرد ،تصۀدیق و ()12
روز قبل از شروع انتخابات ،در محالت همگانی که توسط کمیسیون مسۀتقل انتخابۀات
تعیین میشود بهمنظور بررسی در دسترس همگۀانی قۀرار مۀیدهۀد .کمیسۀیون مسۀتقل
انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسیس و زمینه اشۀتراک رأیدهنۀدگان را
در ین مراکز طوری مساعد میسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات بۀرای رأیدهنۀدگان
به سهولت میسر باشد.کمیسیون مستقل انتخابات صندوقهای رای گیری ،برگۀههۀا رای
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تاریخ آغاز رای گیری پایان میشود .کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ویا بخۀشهۀای

گیری ،غرفه های رای دهی ،مهرها و لوازم ضروری را تنظۀیم و آمۀاده سۀاخته و تۀدابیر
دیگری را که در تنظیم رای دهی سهولت بۀه وجۀود مۀی آورد و انتخابۀات را بۀه طۀرز
موثری رهنمایی میکند ،اتخاذ میکند .
کمیسیون مستقل انتخابات در مورد برگههای رای دهیی وایایف زییر را انجیام
میدهد .
 -1تهیه برگههای رای دهی.
 -2تدارک برای تخصیص نشانها و یا تصاویر نامزدان.
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 -3ترتیب طرزالعملی که به اسۀاس آن برگۀههۀای رای دهۀی توسۀط رأیدهنۀدگان
نشانی میشود .
 -4تعیین زبانهایی که در برگههای رای دهی استعمال میشود.
 -2ترتیب آییننامه شمارش برگههای رای دهی .
احزاب سیاسی و نامزدانی که در انتخابات شرکت مۀیورزنۀد مکلۀفانۀد ( )72روز
قبل از برگزاری انتخابات بهصورت کتبی از تصمیم خود به کمیسیون مسۀتقل انتخابۀات
اطالع دهند .این اطالعیه حاوی مطالب زیر است.
 -1اسم و آدرس نامزد.
 -2تصویر کارت ثبتنام رای دهی نامزد .
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 -3تصویر سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سیاسی .
 -4تعهدنامه که تاریخ ،محل تولد و تابعیت نامزد را تصدیق کند .
 -2سند پذیرش نامزدی امضا شده توسط نامزد .
 -6سمبول یا نشان منتخبه نامزد یا حزب روی ورق رای دهی .
آنچه بزرگترین چالش برای انتخابات افغانستان محسوب میشود ،امکانۀات مۀادی
است .ظرفیت مادی برای برگزاری انتخابات نزد دولت افغانستان وجود ندارد و تکیه به
کمکهای خارجی بهویژه ایاالتمتحده امریکا میشود.
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بند چهارم )علل و عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی
نخسۀۀتین عامۀۀل کۀۀه بۀۀرای اجتنۀۀاب شۀۀهروندان در مشۀۀارکت سیاسۀۀی وجۀۀود دارد؛
دغدغه های فکری آنان است که سبب خودداری از شرکتشان میشود .بۀهعبۀارتدیگۀر،
انگیزر که برای شهروندان ازنظر عقاید فکری شکل می گیۀرد تۀا آنۀان را وادار بۀه عۀدم
شرکت در انتخابات نماید ،مفکوره دینی است .بعضیها بدین باورنۀد کۀه رأی دادن در
مغایرت به اسالم قرار دارد ویا سهیم بودن زنان در امور سیاسی برخالف قواعد اسالمی
است .به صورت کل ،عامل فرهنگی هم فرصت ساز برای توسعه مشارکت سیاسی است

وهم عامل محدودساز .در جوامع مانند افغانستان که فرهنگ سیاسی بیشتر رشد ننمۀوده
محدودیتها بیشتر وجود دارد .در ضمن ،دموکراسۀی کۀه ماهیۀت اصۀلی آن مشۀارکت
سیاسی شهروندان است به چالش کشانیده میشود .از این نظر ،افغانستان هنوز در دنیای
سوم قرار دارد .در چنین جامع اینکه دموکراسی چگونه است؟ نویسندگان بۀاور دارنۀد:
"دموکراسی در دنیای سوم و در جوامع که رشۀد شۀعور سیاسۀی و فرهنگۀی در آن بۀه
مقیاس ملت وجود ندارد خالی از مضرات و خطرات جدی نیست" .پس برای نهادینۀه
شدن دموکراسی باید فرهنگسازی نمود و شعور سیاسی مۀردم را بۀاال بۀرد .در غیۀر آن
دموکراسی در این حالت بهصورت درست نتیجه خوب نمیدهد و مردم به آن گون کۀه
مشارکت داشته باشند ،فعال نیستند .پس باید شرایطی را پدید آورد که شۀهروندان را در
شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشۀارکت داشۀته
باشند و فقط در چنین شرایطی است که مردم میتوانند از تسلیم در برابۀر عۀوام فریبۀان
غیر مسئول دوری کنند .افزون براین ،تقلبات انتخاباتی که مۀردم را بۀرای شرکتشۀان در
انتخابات بیشتر بی باور میسازد نیز عاملی مؤثر در مشارکت سیاسی پنداشۀته مۀیشۀود.
باید راهکاری را ایجاد کرد تا مؤثریۀت رأی مۀردم را تضۀمین نمۀود .در ایۀن مۀورد دو
راه حل را برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی از قبل پیشبینی میکنند .نخسۀت ،مۀوارد
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مشارکت سیاسی فعال نگهداشت .ارسطو معتقد بود که تنها در یک جامعه مرفه میتۀوان

تخنیکی است مانند کارت رأیدهندگان ،لست کردن رأیدهندگان ،رنگ کۀه برانگشۀتان
رأیدهندگان میزنند و شمارش آرا .سپس موارد تأدیبی است که بیشتر هنجۀار حقۀوقی
است تا قانون مؤثریت رأی مردم را تضۀمین کنۀد .مۀثالً در قۀانون انتخابۀات افغانسۀتان
بعضی موضوعات را از قبل در این رابطه پیشبینی نموده:
" شخصی که در جریان مبارزات انتخاباتی ویا در انتخابات مرتکب یکی از اعمۀال
زیر شود ،طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد :
 -1تهدید یا تخویف رای دهنده و نامزد یا اخالل در امر انتخابات.
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 -2ممانعت از حضور رأیدهندگان ،نامزدان و یا نماینۀدگان نۀامزدان در مراکۀز رای
دهی بدون دلیل موجه.
 -3تقلب یا فریبکاری در رای دهی یا شمارش آرا .
 -4رای دهی یا کارت تقلبی یا کارت شخص دیگر.
 -2تغیر ،تبدیل ،سرقت ویا محو اسناد انتخاباتی .
 -6جعل کارتهای رای دهی .
 -7فریبکاری در کارت رای دهی .
-8استعمال کارت رای دهی جعلی .
 -9مبادرت به رای دهی بیش از یکبار .
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. -11باز کردن ویا شکستن قفل محل نگهداری لوازم و اسۀباب ،و همچنۀان الک و
مهر صندوقهای رای دهی ،بدون صالحیت .
 -11جلوگیری از اشتراک رای دهندگان یا نامزدان در پروسه انتخابات .
 -12استفاده از پولی که از راههای غیرقانونی ویا منابع خارجی بهدستآمده باشد .
 -13استعمال کلمات یا سخنرانی توهینآمیز .
 -14تشویق و تحریک سایر اشخاد به ارتکاب یکی از اعمال فوق.
عامل دیگر که بیشتر در مشارکت سیاسی مؤثریت دارد؛ بخش تبلیغۀاتی اسۀت کۀه
در این عرصه ،رسانه ها نقش اساسی را بازی می کند .بحۀر مشۀارکت سیاسۀی و تۀأثیر
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رسانهها و وسایل ارتباطجمعی در ترغیب شهروندان به مشارکت در فرایندهای سیاسۀی
جامعه ،همواره موردتوجه اندیشمندان بوده است .مطالعات دانیل لرنر دربۀاره مشۀارکت
سیاسی ازجمله مهمترین آن هاست که معموالً سۀرآغاز تحقیقۀات دیگۀر نیۀز بۀه شۀمار
می رود .لرنر در اثر کالسیک خود ،با عنۀوان گۀذر جامعۀه سۀنتی :نوسۀازی خاورمیانۀه
()1928که حاصل مطالعه در شش کشور درحۀال توسۀعه (ایۀران ،ترکیۀه ،لبنۀان ،مصۀر،
سوریه و اردن) است ،استدالل میکند که مطالعه مشۀارکت و توسۀعه در هۀر جامعۀهای
مستلزم عواملی ازجمله سواد ،شهرنشینی و استفاده از وسایل ارتبۀاطجمعۀی اسۀت .وی

با تأکید بر نقش ارتباطات ،آن را زمینهساز بسیج میداند و معتقۀد اسۀت کۀه ارتباطۀات،
مشارکت و توسعه سیاسی را سامان می بخشد .درنهایت ،لرنر به این نتیجه میرسۀد کۀه
میان وجود و استفاده از وسایل ارتباط جمعی بۀا مشۀارکت سیاسۀی و اجتمۀاعی رابطۀه
معناداری وجود دارد .بسیاری از پژوهشگران حوزه سیاسۀت و ارتباطۀات قابلیۀتهۀای
شگرف رسانههای اجتماعی را برای مشۀارکت سیاسۀی و اجتمۀاعی تحسۀین کۀردهانۀد.
دولت ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای دموکراتیک در جهان ،برنامۀههۀا و ابتکۀار
عمل هایی را برای درگیۀر سۀاختن شۀهروندان و رأی دهنۀدگان جۀوان بۀا رسۀانههۀای
اجتماعی اجرا کردهاند .در این خصود ،رسانهها فوقالعاده در اطۀالع دهۀی وبۀاالبردن
سطح آگاهی مردم نقش بازی مینمایند و در افغانسۀتان رسۀانههۀای متعۀدد؛ تصۀویری،
استفاده شود .بهصورت کل چند مورد خاد میتواند مشۀارکت سیاسۀی شۀهروندان را
توسعه دهد:
 -1ارتقا سطح فرهنگ.
 -2اعتماد مردم نسبت به مؤثریت مشارکت شان.
 -3آگاهی دهی و اطالعرسانی دقیق و آموزنده.
 -4هنجارهای حقوقی.
بند پنجم) اشکال مشارکت سیاسی
سۀۀادهتۀۀرین شۀۀکل مشۀۀارکت سیاسۀۀی رأی دادن شۀۀهروندان بۀۀه احۀۀزاب ،افۀۀراد و
سیاستهاست .اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی ،اعمۀالنفۀوذ
بر سیاستمداران ،تشکیل گروه های نفوذ و احۀزاب سیاسۀی و غیۀره .سۀطوح مشۀارکت
سیاسی :مشارکت سیاسی محدود ،مشارکت سیاسی گسترده ،مشارکت سیاسی فۀردی و
مشارکت سیاسی جمعی .انواع گوناگونی از مشارکت سیاسۀی نیۀز وجۀود دارد؛ ماننۀد
رأی دادن ،عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی ،تالش برای موفقیت یک کاندیۀدا در
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صوتی ،چاپی و صفحات اجتماعی وجود دارد که در راستای آگاهی دهی درسۀت از آن
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انتخابۀۀات ،مۀۀذاکره بۀۀا نماینۀۀدگان ،تبلیۀۀغ بۀۀرای احۀۀزاب سیاسۀۀی ،نوشۀۀتن مقۀۀاالت و
سخنرانیهای سیاسی ،شرکت در مبارزات سیاسی ،رقابت در جهت انتخاب شدن بۀرای
پست های سیاسۀی و عمۀومی کشۀور ،مشۀارکت سیاسۀی منفعالنۀه ،مشۀارکت سیاسۀی
حمایتی ،مشارکت سیاسی فعال ،مشارکت سیاسی ابزاری ،مشارکت سیاسی خودجۀوش،
مشارکت سیاسی برانگیخته شده ،مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسۀی منفۀی .در
نظام حقوقی افغانستان دو نۀوع مشۀارکت سیاسۀی وجۀود دارد":مسۀتقیم غیرمسۀتقیم".
مطابق ماده چهارم قانون اساسی افغانستان :حاکمیت ملی در افغانسۀتان بۀه ملۀت تعلۀق
دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینۀدگان خۀود آن را اعمۀال مۀیکنۀد .در مشۀارکت
سیاسی مستقیم ،مردم بال واسطه در تصمیمگیری سیاسی دخیلاند مانند؛ گزینش ریۀیس
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جمهور ویا نمایندگان در شورای ملی .اما در مشارکت سیاسی غیرمسۀتقیم ،مۀردم خۀود
دخیل نیستند بلکه نمایندههایشان بهعوض مردم تصمیم میگیرند .آنچه بۀرای مشۀارکت
سیاسی مفهوم میدهد ،حاکمیت ملی است .بهعبۀارتدیگۀر چۀی کسۀانی تأثیرگۀذار در
حاکمیت ملی می باشند؟ متصدیان حاکمیت ملی را به معرفۀی مۀیگیۀرد .در نظۀامهۀای
دموکراتیک ،حاکمیت ملی از آن مردم است .در افغانسۀتان ،مۀردم نیۀز ممثۀل حاکمیۀت
ملی شان به گون مستقیم(توسط خودشان) یا بهطور غیرمستقیم(توسط نماینۀدههایشۀان)
هستند .حاکمیت مفهومی بنیاد ین اسۀت کۀه در بٌۀن حقۀوق عمۀومی قۀرار دارد ومبۀین
استقالل امر سیاسی است .با اتکا بر برداشتی جمعی از قدرت سیاسی آن چۀه آرنۀت بۀا
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این عنوان به آن اشاره میکند":فضایی این دنیای که انسانهۀا از رهگۀذر آن بۀا هۀم در
ارتباطی متقابل قرار دارند" میتوان حاکمیت را بهمثابه پدیۀداری ربطۀی شۀناخت .ایۀن
مفهوم ربطی از حاکمیت مۀا را قۀادر مۀیسۀازد هۀر دو وجۀه عمۀومی و سیاسۀی آن را
بازشناسیم که به ترتیب ،به موضوع هۀای صۀالحیت(اقتدار) و ظرفیت(قۀدرت) مربۀوط
می شود .حقوق دانان باید قادر باشند ساختار اقتدار دولۀت را بۀا دقتۀی ویۀژه بشناسۀند.
بااینحال ،وقتی بحر بر قلمرو صالحیت متمرکز می شود ،هرگز نبایۀد از یۀاد بۀرد کۀه
حکومت قدرت خود را از رابطه سیاسی میان دولت و شهروندان به دسۀت مۀیآورد ،و

این که صالحیت و ظرفیت به نحوی ناگسستنی بههۀمپیوسۀتهانۀد .سۀازمان ملۀل متحۀد
مطابق منشور این سازمان نیز مکلف به رعایت حاکمیت کشورها است .جز شۀماره اول
ماده دوم منشور" :سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیۀت کلیۀه اعضۀا آن قۀرار دارد".
احترام به حاکمیت کشورها ،احترام به مردم آن است.
مشارکت سیاسی با رفتن مردم در پی صندوق آرا و ریختن رای شان آغاز می شود.
بهعبارتدیگر ،مردم در یک فرایند خاد رییس جمهور و نمایندههایشان را در شۀورای
ملی انتخاب می کنند و سپس مطابق قانون اساسی یک سلسله صالحیت هۀا را برایشۀان،
از قبل واگذار نمودهاند ناظر بر اجرای آن میباشند .وظیفه قانونگذاری را بۀه نیابۀت از
خودشان به شورای ملی و اجرای آن را بر عهده قوه اجراییه میگذارند .آن عده افۀرادی
یک جریان سیاسی به قدرت تکیه زنند .انجام فعالیت در احزاب سیاسۀی نیۀز جزئۀی از
بحر مشارکت سیاسی است.
قانون اساسی افغانستان در مادر سی و پنجم ایجاد احزاب سیاسی را به عنوان حۀق
برای شهروندان افغانستان مطرح نموده است:
اتباع افغانستان حقدارند بهمنظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی ،مطۀابق بۀه احکۀام
قانون ،جمیعتها تاسیس نمایند.

حق مشارکت سیاسی در نظام...

که خواستار رسیدن به قدرت باشند ،احزاب سیاسی را تشکیل مۀیدهنۀد تۀا از مجۀرای

اتباع افغانستان حق دارند ،مطابق به احکۀام قۀانون ،احۀزاب سیاسۀی تشۀکیل دهنۀد،
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مشروط بر اینکه:
 -1مرامنامه و اساسنامه حۀزب ،منۀاق

احکۀام دیۀن مقۀدس اسۀالم و نصۀود و

ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛
 -2تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد؛
 -3اهداف و تشکیالت نظامی و شبهنظامی نداشته باشد؛
 -4وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛
تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت ،سمت ،زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.

جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل میشود ،بدون موجبات قانونی و
حکم محکم باصالحیت منحل نمیشود.
قانون احزاب در افغانستان اساس سیستم حزبی را این گونه تعریف مۀی نمایۀد" :
اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنۀی بۀر دموکراسۀی و تعۀدد احۀزاب سیاسۀی
است ".مشارکت سیاسی مۀردم در تشۀکیل احۀزاب سیاسۀی نیۀز چنۀین اسۀت" :اتبۀاع
افغ انستان که در سن رای دهی قرار داشته باشند بدون در نظر داشت قومیت ،نژاد ،زبان،
جنسیت ،دین ،تحصیل ،شغل ،نسب ،دارایی و محل سکونت در کشور میتوانند آزادانۀه
حزب سیاسی را تاسیس نمایند".
نظارت بر عملکۀرد حکومۀت نیۀز مشۀمول بحۀر مشۀارکت سیاسۀی شۀهروندان
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محسوب می شود.مطابق ماده چهارم؛ این مشارکت هم به گون مستقیم صورت میگیۀرد
که مۀردم مطۀابق قۀانون اساسۀی از حۀق دسترسۀی بۀه اطالعۀات در ادارات حکۀومتی
برخوردارند و موقۀع کۀه تشۀخیص دهنۀد؛ ادارات حکۀومتی در راسۀتای تحقۀق منۀافع
شهروندان فعالیت انجام نمیدهند ،تظاهرات یا گردهمایی را سازماندهی کنند .مادر سۀی
و ششم قانون اساسی" :اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صۀلحآمیۀز،
بدون حمل سالح ،طبق قانون اجتمۀاع و تظۀاهرات نماینۀد ".قۀانون اجتماعۀات انجۀام
تظاهرات را قرار زیر بیان نموده است:
" اتباع کشور حقدارند ،برای تأمین مقاصد جایز و صلحآمیزی کۀه منۀافی وحۀدت
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ملی و احکام قۀانون اساسۀی نباشۀد ،بۀدون حمۀل سۀالح مطۀابق احکۀام ایۀن قۀانون،
اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات را راهاندازی نمایند.
 -1اجتماع :عبارت از گردهمائی بیش از سۀی نفۀر طۀور مۀنظم و علنۀی در حالۀت
توقف در محل عام غرض جلب افکار عامه ،بهمنظور مخالفت یا طرفداری اهداف معین
است که در آن اشخاد آزادانه اشتراک کرده بتوانند.

 -2اعتصاب :عبۀارت از امتنۀاع از کۀار و یۀا عۀدم اجۀرای مکلفیۀتهۀای قۀانونی و
وظیفه وی است که اشخاد بۀه غۀرض بۀرآورده شۀدن اهۀداف معۀین بۀه آن متوسۀل
میگردند.
 -3مظاهره :عبارت از اجتماعی منظم و علنی است که در آن اشخاد اهداف معۀین
خود را به روی جادههای تثبیتشده ،در حالت راه پیمائی تبارز دهند.
 -4مقصد جایز و صلح آمیز :عبارت از هدفی است کۀه قۀانون حصۀول آن را مجۀاز
دانسته باشد.
 -2تنظیم کنندگان :شخص یا اشخاصۀی اسۀت کۀه اجتمۀاع ،اعتصۀاب و مظۀاهره را
سوق ،اداره و رهبری مینماید.
اشخاد در آن آزادانه رفتوآمد کرده بتوانند.
 -7محل خاد :عبارت از محلی است که رفتوآمد در آن موقوف به اجۀازر مالۀک
یا متصرف باشد.
شمولیت در اجتماعات ،تظاهرات و اعتصابات داوطلبانه بوده ،هیچکس نمیتواند بۀه
مقصد تأمین منافع شخصی ویا گروهی ،اشخاد رابه اشتراک در اجتماعات ،تظۀاهرات
و اعتصابات مجبور نماید.

حق مشارکت سیاسی در نظام...

 -6محل عام :عبارت از جادهها ،میۀدانهۀا ،پۀارکهۀا و سۀایر مواضۀعی اسۀت کۀه

اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات صلحآمیز در محالت عام کۀه در ایۀن قۀانون منۀع
نشده باشد ،مجاز بوده و در مجالت خاد منوط به اجازر کتبی مالک یامتصرف است.
بند ششم)موانع و چالشهای موجود فرار روی مشارکت سیاسی در افغانستان
نخستین چالش که تأثیرگذار در مؤثریت رای مردم است ،هنجارهای حقوقی اسۀت.
با نبود هنجارهای اساسی که اراده مردم بهصورت سالم آن تضمین شۀود ،اعتمۀاد مۀردم
نسبت به مشۀارکت سیاسۀیشۀان در انتخابۀات کاسۀته مۀیشۀود .رأی دادن شۀهروندان
افغانستان بعۀد از 1382گرچۀه در نظۀامهۀای سیاسۀی قبۀل از آن بۀیسۀابقه اسۀت ،امۀا
تعیینکنندر سرنوشت برای انتخاب رییس جمهور و نمایندگان با انتقادات زیادی کۀه در
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مورد تقلبات انتخاباتی میان حامدکرزی و یۀونس قانونی،حامۀد کۀرزی وداکترعبۀداهلل و
اشرف غنی و عبداهلل روبرو بوده اسۀت .مۀردم رأی شۀان را در تعیۀین ریۀیس جمهۀور
تأثیرگذار نمیدانند جز اینکه برای پیشبرد پروسه انتخابات کمک کۀرده باشۀد .بنۀابراین،
حکومت که مردم در آن مشۀارکت کنۀد کارآمۀدتر اسۀت .در ایۀن مۀورد ،پۀری()1977
تبیینهای مشارکت سیاسی را به دودسته نظریههای ابزاری و نظریههای تکۀاملی تقسۀیم
میکند .نظریههای ابزاری ،مشارکت را وسیلهای برای یک هۀدف یعنۀی بۀرای دفۀاع یۀا
پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد و سدی در برابر جباریت و استبداد در نظر میگیرنۀد
و حکومتی کۀه مۀردم در آن مشۀارکت داشۀته باشۀند کارآمۀدتر اسۀت .افۀرادی کۀه از
تصمیمات تاثیر مۀیپذیرنۀد حۀق دارنۀد درگۀرفتن تصۀمیمات شۀرکت داشۀته باشۀند و
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مشروعیت حکومت بر مشارکت اسۀتوار اسۀت .تۀا اکنۀون مشۀارکت سیاسۀی مۀردم در
انتخابات نتیجه بخش نبوده که در این مورد با نظر پری نزدیک است .حکومت که مۀردم
در آن مشارکت داشته باشند کارآمدتر است ،شاید موجه باشد بگویم حکومت وحۀدت
ملی از این نظر کارا نیست .چون این حکومت ازیکطرف درنتیجۀ مشۀارکت سیاسۀی
مردم(به اساس رأی مردم) به وجود نیامده واز طرف دیگر به خواستههۀای مۀردم پاسۀخ
الزم نداده است.
مشارکت مردم تنهۀا در پروسۀه انتخابۀات کۀافی نیسۀت .مۀردم بایۀد بداننۀد کۀه
کارگزاران نظام چه تصمیماتی را در قبال سرنوشت زندگی آنان در دست دارنۀد .ضۀمناً
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تصمیمات چگونه در منص اجرا قرار میگیرد .نظارت بۀر عملکۀرد حکومۀت ازجملۀ
مکلفیتهای اساسی شهروندان در نظامهای دموکراتیک محسوب میشۀود .هرگۀاه ایۀن
مکلفیت از شهروندان سۀلب گۀردد ،نظۀام شۀکل دیکتۀاتوری و اسۀتبدادی را بۀه خۀود
میگیرد .در این صورت ،خواست شهروندان نۀزد حکومۀت بۀیمفهۀوم اسۀت .پۀس در
چنین وضعیت ،مردم نباید تقاضای بیشتر از حکومت داشته باشند تۀا مجۀدداً اختیۀارات
شان را به دست آرند وبر عملکرد حکومت ناظر باشند .نظارت بۀر عملکۀرد حکومۀت،
بوسیل مجراهای مختلف قابلاعمال است .بهعبارت دیگر ،ابزارهای مختلف نظارتی نۀزد

مردم وجود دارد تا کارکرد حکومت را نقد کنند از راهپیمۀایی تۀا رسۀانههۀا و پارلمۀان.
نظارت مردم در قبال تصمیمگیۀری هۀای حکۀومتی ،نظۀام را از حالۀت تۀک گرایۀی بۀه
تکثرگرایی جهت می دهد .به گون دیگر ،بجای اینکه حکومت تصمیمگیری فردی داشته
باشد بلکه مردمی دارد .تحت این شرایط ،مردم به خواسۀتههایشۀان بیشۀتر میرسۀند .در
افغانستان نظارت بر عملکرد حکومت بهسختی توسط نمایندگان مردم در شۀورای ملۀی
ویا مستقیم توسط مردم اعمال می شود و ممکن بۀه گونۀ مسۀتقیم توسۀط مۀردم حتۀی
صورت نگیرد .ادارات دولتی از دادن اطالعات به شهروندان خودداری مۀیکننۀد ،مۀردم
زمانی دسترسی به بعضی از اطالعات دارند که مقامۀات حکۀومتی یۀا سۀخنگویانشۀان
کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند .اینکه در این کنفۀرانسهۀا چقۀدر اطۀالعرسۀانی دقیۀق
مردم در شورای ملی بر عملکۀرد حکومۀت همۀواره پۀرتنش بۀوده از یۀکسۀو مجلۀس
نمایندگان بعد از استیضاح وزیر در مغایرت به انتقاد خود عمل کۀرده از طۀرف دیگۀر،
حکومت به تصامیم مجلس نمایندگان احترام نگذاشته است .در زمان حامدکرزی داکتۀر
سپنتا وزیر خارجه آن وقۀت از مجلۀس نماینۀدگان رأی رد بۀه دسۀت آورد امۀا ریۀیس
جمهورکرزی آن را موجه نخواند و وزیر خارجه را ابقا کرد که در این مورد مثۀالهۀای
زیادی وجود دارد .همانطور ما شاهد آن هستیم کۀه وزرای کابینۀ حکومۀت وحۀدت

حق مشارکت سیاسی در نظام...

صورت می گیرد پرسشی است که برای آن جواب نۀدارم .در بحۀر نظۀارت نماینۀدگان

ملی در مجلس نمایندگان استیضاح میشۀوند ،وزیۀران کۀه بۀا احتۀرام در ایۀن مجلۀس
حضور میابند رأی به دست نمی آورند .ولی وزیران که حضور نمییابند ،همه شاهد اند
رأی تائید میگیرنۀد .ایۀن نۀوع برخۀورد مجلۀس نشۀان مۀیدهۀد کۀه ایشۀان بۀر طبۀق
خواسته های مردم عمل نمی کنند بلکه هرآنچی خودشان الزم بپندارند ،عمل مۀی نماینۀد.
عالوه برآن ،وزیران که از مجلس رأی رد میگیرند تا دیرزمانی در رأس وزارت مربوطه
قرار می گیرند .حتی رییس جمهور کشور موقعی که فرمان تقنینۀیاش از سۀوی مجلۀس
نمایندگان در مورد مالیات مخابراتی تصویب نشد به تصمیم مجلس احترام نگذاشۀت و
را مرعی االجرا قرار داد .تا اکنون حکومت در مورد مالیات مخابراتی به مۀردم پاسۀخگو
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نبوده که از این مجرا چقدر هزینه کرده و این پول هۀا در کجۀا و روی چۀی هۀدفی بۀه
مصرف می رسد .نمایندگان مۀردم در مجلۀس هۀم از شۀرایط نماینۀدگی گذشۀتند و در
مغایرت به قانون اساسی در آنجۀا بسۀر مۀیبرنۀد .از طۀرف دیگۀر ،برخۀورد بعضۀی از
نمایندگان با مردم نیز خوب و عادالنه نبوده و حتی از بعضی نمایندگانشان میهراسۀند.
که در چنین فضایی ،نظارت از عملکرد حکومت سنگین است .مشارکت سیاسی مۀردم؛
در نظارت عملکرد حکومت ،به گون مستقیم ویا غیرمستقیم در افغانستان مطابق قۀانون
درست اعمال نمیشود .بهعبارتدیگر ،مردم از این حق خود درست بهره نمیبرند.
احزاب سیاسی در افغانستان نیز مردمی نیست .جریان های سیاسی بۀاانگیزر قۀومی
وزبانی فعالیت دارند .در انتخاب رهبران احزاب ،مردم نیز نقش ندارند .از طرف دیگۀر،
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مردم بیشتر عالقمندی به انجام فعالیت در احزاب سیاسی از خودشان نمی دهنۀد .یعنۀی
مشارکت سیاسی مردم در احزاب سیاسی فوقالعۀاده ضۀعیف اسۀت .درحۀالیکۀه نظۀام
حقوقی افغانستان دارای مواد غنی جهت انجام فعالیت سیاسی است که توسۀط احۀزاب
سیاسی پیگیری شود .حتی در انتخابات ،مردم بیشۀتر حزبۀی فکۀر نمۀیکننۀد کۀه بۀرای
نامزدان رای دهند بلکه بیشتر متوجه هویت قومی وزبانی ویا شناخت شخصیشان است
که تصمیم به ابراز اراده خود میگیرند .که سرانجام ،مردم از حق مشارکت سیاسی خۀود
در افغانستان درست استفاده نمیکنند و نسبتاً بیتفاوت هستند.
نتیجهگیری
مشارکت سیاسی عبارت از فراینۀدی اسۀت کۀه مۀردم بایۀد در انتخۀاب زمامۀدار و
نماینده هایشان تصمیم گیر ویا تأثیرگۀذار در حاکمیۀت ملۀی باشۀند .حقۀوق مشۀارکت
سیاسی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است کۀه حۀاکم بۀر تعیۀین زمامۀدار ویۀا
نماینده های مردم و یا تشکیل احزاب سیاسی در ضمن ،سایر امور سیاسی کۀه مۀردم در
آن مشارکت دارند ،باشد .قانون اساسی افغانستان در مادر سۀی و سۀوم خۀود مشۀارکت
سیاسی را بهعنوان حق برای شهروندان افغانستان مطۀرح نمۀوده":اتبۀاع افغانسۀتان حۀق

انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند" .در مطابقۀت بۀه شۀرایط الزمۀ تحقۀق
مشارکت سیاسی ازنظر هنجاری ،قانون اساسۀی ،قۀانون انتخابۀات ،قۀانون تشۀکیالت و
صالحیت کمیسیون های انتخاباتی ،مقرره ،طرزالعمل و لوایح وجود دارد کۀه درمجمۀوع
نظام حقوقی انتخابۀات افغانسۀتان را تشۀکیل مۀی دهۀد .از بٌعۀد سۀازمانی یۀا نهادهۀای
مشۀۀارکتی ،کمیسۀۀیون مسۀۀتقل انتخابۀۀات وکمیسۀۀیون شۀۀکایات انتخابۀۀاتی وجۀۀود دارد.
همانطور در مورد اطالعات کافی ،چند مرحله حساسی ازنظر اطۀالعرسۀانی بۀه مۀردم،
مبارزات انتخاباتی جهت جذب رأیدهنۀدگان توسۀط نۀامزدان زمینۀهسۀازی مۀیشۀود.
سۀۀادهتۀۀرین شۀۀکل مشۀۀارکت سیاسۀۀی رأی دادن شۀۀهروندان بۀۀه احۀۀزاب ،افۀۀراد و
سیاستهاست .اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی ،اعمۀالنفۀوذ
افغانستان دو نوع مشارکت سیاسی وجود دارد":مستقیم غیرمستقیم" .مطابق ماده چهۀارم
قانون اساسی افغانستان :حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بهطور مستقیم
یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند.نظارت بر عملکرد حکومۀت نیۀز مشۀمول
بحر مشارکت سیاسی شهروندان محسوب میشود.
آنچه بزرگ ترین چالش برای انتخابات افغانستان محسوب می شود ،امکانات مادی
است .ظرفیت مادی برای برگزاری انتخابات نزد دولت افغانستان وجود ندارد و تکیه به

حق مشارکت سیاسی در نظام...

بر سیاستمداران ،تشکیل گروه های نفۀوذ و احۀزاب سیاسۀی و غیۀره .در نظۀام حقۀوقی

کمکهای خارجی بهویژه ایاالتمتحده امریکا میشود .نخستین چالش که تأثیرگۀذار در
مؤثریت رای مردم است ،هنجارهای حقوقی است .با نبود هنجارهۀای اساسۀی کۀه اراده
مردم به صورت سالم آن تضمین شود ،اعتماد مردم نسبت به مشۀارکت سیاسۀیشۀان در
انتخابات کاسته میشود.
بهصورت کل چند مورد خاد میتواند مشارکت سیاسی شهروندان را در افغانستان
توسعه دهد:
-1

ارتقا سطح فرهنگ.

 -2اعتماد مردم نسبت به مؤثریت مشارکت شان.

23

 -3آگاهی دهی و اطالعرسانی دقیق و آموزنده.
 -4هنجارهای حقوقی مؤثر توأم با حاکمیت قانون.
 -2ظرفیت و امکانات مادی.
منابع
-1

الهی ،عبدالحی حکومت و حکومت اسالمی ،کابل ،بینا ،سال .1374

 -2بشیریه ،حسین ،آموز دانش سیاسی ،تهران ،مؤسسه نگاه معاصر ،سال 1382
 -3پناهی ،محمدحسین ،جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی ،سۀال
.1386
 -4راش ،مایکل ،جامعه و سیاست ترجمه؛ منوچهر صبوری ،تهران ،سمت ،سال .1392
 -2عبداللهی نژاد ،علیرضا و دیگران ،رسانههای اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات ،فصلنامه مطالعات
رسانههای نوین ،سال دوم ،شماره  ،2بهار .1392
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 -6قوام ،عبدالعلی ،توسعه سیاسی و تحول اداری ،تهران ،نشر قومس ،سال .1371

 -7قراخانی ،ع ،نقش سازمانهای غیردولتی در تقویت مشارکت اجتمۀاعی (مطالعۀه  NGOSشۀهر تهۀران)،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،سال .1382
 -8کائوتری ،هوئین و دیگران ،مشارکت در توسعه ،ترجمه :هادی غبرایۀی و داود طبۀایی ،تهۀران ،انتشۀارات
روش ،سال .1376
 -9الگین ،مارتین ،مبانی حقوق عمومی ،ترجمه :محمد راسخ ،تهران ،انتشارات نی ،سال .1388
10.Lester W.Milbrath. poltical participation, Rand Mc. Nally college
publishing company, 1977,P.2.
11.Dababneh, Abeer Bashier (2012). "Jordanian Women’s Political
Participation: Legislative Status and Structural Challenges", European
Journal of Social Sciences, Vol.27 No.2: PP 213-221.
 -12قانون اساسی مصوب .1382
 -13قانون انتخابات 11 ،حوت سال  ،1388نمبرمسلسل جریده رسمی .1112
 -14قانون احزاب سیاسی 12 ،سنبله  ،1388نمبر مسلسل جریده رسمی .996
. -12قانون اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات در افغانستان ،مصوب .1381
 -16اعالمیه جهانی حقوق بشر
 -17میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
 -18میثاقهای بینالمللی اقتصادی و اجتماعی.
 -19منشور سازمان ملل متحد.

حمایت جزایی از محیطزیست در کود جزای
افغانستان
فرید احمد فخر عطایی
چکیده
محیط زیست در کشور و حمایت از آن امر مهم بوده و بیتوجهی به این امۀر سۀبب
مشکالت عدیدهای از قبیل شیوع امراض مهلک و خطرناک در میان انسانهۀا ،حیوانۀات
و حتی نباتات میگردد .حفاظت محیطزیست یکی از مکلفیت های مردم بوده و ایجاب
مینماید که دولتها نیز بهمنظور حمایت از محیطزیست قۀوانین را وضۀع و بۀه منصۀه
اجرا قرار دهند تا بتواند مواردی را که باعر خطر جۀدی علیۀه محۀیطزیسۀت شۀناخته
می شود از طریق وضع مؤیدات جزایی هر چۀه بیشۀتر باعۀر حمایۀت و جلۀوگیری از

تخلفات جرمی علیه محیط زیست گردنۀد در کشۀور مۀا دولۀت در قسۀمت حمایۀت و
محافظت از محیطزیست گام های عملی را برداشته و از طریق ایجاد ادارر محیطزیسۀت
و وضع قوانین در این راستا سعی بهعملآمده تا از این طریق مشکالت محیطزیسۀتی را
حل نمایند اما تا اکنۀون فعالیۀتهۀای ایۀن اداره محسۀوس نبۀوده روزبۀهروز وضۀعیت
محیطزیستی در کشور بدتر شده میرود.
با نظر داشت موارد باال موجودیت قوانین شکلی بسنده نبوده ایجاب مۀینمایۀد کۀه
در این عرصه تخطیها به حیر جرم شناختهشده و برای آن مجۀازات تعیۀین گۀردد تۀا
باشد که ازیکطرف جلو خودسری و بیتوجهیهای اشخاد گرفتۀهشۀده و از طۀرف
دیگر تضمینی باشد برای محیطزیست پاک ،صحی و عاری از هر نوع آلودگی.
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طوری که در عنوان مقاله گفته آمدیم هدف مقال حاضر در ارتباط به موضوع جرایم
و مجازات محیط زیستی است که در این مقاله سعی بهعملآمۀده تۀا اوالً محۀیطزیسۀت
تعریف سپس جرم محیطزیستی تعریف گردد و هکۀذا تاریخچۀه محۀیطزیسۀت ازنظۀر
اسناد تقنینی در کشور موردبررسی قرارگرفته و جایگۀاه جۀرایم محۀیطزیسۀتی در کۀود
جزا مشخص خواهد گردید و ارزیابی موضوعات جرمی و مجازات آن به اساس طرح
کود جزا از بدنه اصلی تحقیق حاضر به شمار میرود.
کلیدواژهها
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جرایم ،مجازات ،زیستمحیطی ،کود جزا.
مقدمه
محیطزیست به محیطی گفته می شود که بشر مجبور به زندگی در آن بوده و شۀامل
اطراف ما است محیطزیست به دو شکل تبارز مینماید یکی محیط کۀه طبیعۀی بۀوده و
بدون دخالت انسانها که از طرف خداوند ج خلقشده است مانند کوهها ،تپهها ،دریاها،
جنگالت اما محیطزیست که انسانها به نحوی از انحا مؤجۀد آن بۀوده چنانچۀه غۀرس
نهالها که باعۀر ایجۀاد جنگۀل مۀی گۀردد .و یۀا ایجۀاد تپۀههۀای مصۀنوعی از طریۀق

خاکبرداری از یکجا به جای دیگر ،از اینکۀه بحۀر مۀوردنظر مۀا در رابطۀه بۀه جۀرایم
محیطزیستی است باید اذعان نمود که پدیۀده جرمۀی علیۀه محۀیطزیسۀت در کشۀورها
عموماً بهمنظور کسب منفعت های مادی آغاز گردیده است ،این امر سبب ایجۀاد جۀرایم
محیطزیستی شده است و کشورها بهمنظور جلوگیری از تخریب محیطزیست و جبۀران
خسارات وارده از چنین جرایم ناگزیر به اقدامات تقنینۀی ازجملۀه مۀواردی مهۀم آن را
جرم انگاری نمودهاند.
گفتار اول :تعریف محیطزیست
برای این واژه دو نگرش ایجادشده است :یک نگرش این است که عنوان
محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای
راههای جلوگیری از تخریب طبیعت و ...را شامل نمیشود ،اما امروزه مفاهیم گوناگون
را از آن ارایه مینمایند مثل آب وهوا ،جنگل ،کوه ،حقوق حیوانات و پرندگان ،راههای
جلوگیری از آلودگی هوا ،راههای مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و  ...محیطزیست در
اصطالح به کلیه عوامل تهدیدکننده یا بهبود بخش محیط زندگی اطالق میشود.1
اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک

حمایت جزایی از محیطزیست...

جایگاه و محل زندگی است .این عنوان ازنظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا،

معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد ،همانطور که از مشتقات واژه با مراجعه به کتاب
لغت پیدا است ،این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزی که توسط
پیرامون خود محاط شده است .موردی که در اینجا مهم قلمداد میشود این است که
بدانیم ،منظور ما از محیط زیست کدام موجود است این موضوع اهمیت دارد زیرا آنچه
1

اصغری ،لمفجاني صادق ،مباني حفاظت از محیطزیست در اسالم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي و سازمان حفاظت

محیطزیست.1387 ،
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وضعیت یک محل را برای زیست یک نوع موجود زنده بهبود میبخشد میتواند
محیطزیست یک موجود دیگر را تباه کند.حال درمجموع باید گفت ،محیطزیست
عبارت است ازآنچه فرآیند زیستن را احاطه کرده ،آن را در خود فروگرفته و با آن
درکنش متقابل قرار دارد .با توجه به این تعریف آیا میتوان مرزهای مشخصی برای
محیط زیست تعیین نمود آیا فرایند حیات بدون استفاده از هوا و خاک میسر است آیا
بدون بهرهبرداری منطقی از خاک ،میتوان مواد غذایی تولید نمود و امکان تغذیه سالم
جمعیت رو به تزاید را فراهم ساخت؟
بدین ترتیب مشاهده میشود که محیطزیست همهچیز را دربرمی گیرد .هم انسان و
هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل میشود .در کلیه فعالیتهای بشر تاثیر داشته و
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نیز از آن متاثر میشود.محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده
را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد .بهبیاندیگر،
محیط را میتوان مجموعه عوامل جاندار و بیجانی دانست که در یک فضای مشخص
و درزمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار میدهند .البته پدیدههای غیرزنده
نیز میتوانند دارای محیط باشند ،لیکن فاقد محیطزیستاند .درصورتیکه موجود زنده
از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد ،محیط آن موجود تغییر مییابد مانند حرکت
از محیط خانه به خیابان ،محیط پارک ،محیط اداره .لیکن کلیه این حرکتها و
جابجاییها در محدوده محیطزیست صورت میگیرند ،زیرا مفهوم محیطزیست ،چه
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ازنظر لغوی و چه ازلحاظ واقعیت آن ،دربرگیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی است.
بهبیاندیگر این محیطزیست است که ،در درون خود محیطهای گوناگون را جا داده
است .با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل
زیستمحیطی ،بایستی سعی گردد ،تا تعاریفی کاربردی برای محیطزیست ارائه شوند.
بدین منظور میتوان ،آنچه را که ما را احاطه کرده ،بر ما تاثیر میگذارد و از ما تاثیر
میپذیرد ،بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

) 1محیط طبیعی
) 2محیط اجتماعی
) 3محیط مصنوعی
درحالیکه در تقسیمبندی های تئوریک مانند آنچه در باالآمده سعی در تفکیک
محیطزیست در بخشهای مختلف (ولی همگون و متجانس) میشود ،در عمل تفکیک
این محیطها از یکدیگر غیرممکن است.1
گفتار دوم :تاریخچه جرم انگاری جرایم محیطزیستی
گرچه قبل از انفاذ کۀود جۀزا قۀوانین و مقۀررات محۀیطزیسۀتی نافۀذ در افغانسۀتان
تخلفاتی زیستمحیطی را بهصورت واضح ،همه جانبه جرم انگاری نه نمودهاند ،قۀانون
است(( دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیطزیست تۀدابیر الزم
اتخاذ نماید)).قانون جزای سال  1322در مورد جرایم محیطزیستی احکام مشخصۀی در
نظر نگرفته است به تاسی از مادر پانزدهم قانون اساسی افغانستان یک سلسۀله اقۀدامات
تقنینی در رابطه به محیطزیست در کشور صورت گرفته است کۀه ازجملۀه مۀیتۀوان از
قانون محیطزیست در افغانستان یادآوری نمود ،قانون مذکور بهصۀورت بسۀیار محۀدود

حمایت جزایی از محیطزیست...

اساسی افغانستان در مادر پانزدهم این موضوع را مهم تلقی نموده ،به آن چنین پرداخته

تحت عنوان مجازات در مادر هفتادم به این امر پرداخته و برخی تخلفات زیستمحیطی
را جرم انگاری نموده و برایش مجازات پیشبینی نموده است بهطور مثال فقرر ( )1مادر
مذکور برای متخلفینی که بهصورت عمدی از شرایط مندرج جۀواز نامۀه ،اجۀازهنامۀه و
اوامر صادره مندرج قۀانون مۀذکور تخطۀی نماینۀد بۀه جۀزای حۀبس متوسۀط محکۀوم
میگردند فقرر( )2مادر مذکور در قسمت انجام عمۀل بۀهصۀورت غیرعمۀدی صۀراحت
داشته و برای مرتکبین آن حۀبس شۀش مۀاه یۀا جۀزای نقۀدی معۀادل خسۀاره وارده را
1

صالح ولیدی ،محمد ،حقوق جزای اختصاصي ،جرایم علیه اشخاص ،نشر میزان پاییز  ،1371چ 1تهران
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پیش بینی نموده است ،هکذا فقرههای ( 3و )4مادر هفتۀادم و مۀواد  72 ،71و  73قۀانون
متذکره 1برای متخلفین زیستمحیطی جریمه های نقدی و جبران خساره متناسۀبی را در
نظر گرفته است .به هر صورت تاریخچه اسناد تقنینی که در ارتباط به محۀیطزیسۀت در
کشور تدوین گردیده است میتوان طور ذیل برشمرد:
 -1قانون محیطزیست منتشرر جریده رسمی شماره(  ) 873سال ، 1384لغو
شده.
 -2قانون محیطزیست منتشرر جریدر رسمی شماره ( )912سال .1382
 -3مقرره کاهش و جلوگیری آلودگی صوتی منتشرر جریدر رسمی شماره ()1211
سال .1392
قوس « »1397شماره مسلسل190

 -4مقرره بستر و حریم منابع آب منتشرر جریدر رسمی شماره (  )1187سال
.1394
 -5مقرره نظارت و کنترول کیفیت منابع آب منتشرر جریده رسمی شماره(
 )1212سال .1392
 -6قانون آب منتشرر جریدر رسمی شماره( )98سال  13881و تعدیالت آن
منتشرر جریدر رسمی شماره(  )1216سال .1386
 -7مقرره اثرات محیطزیستی منتشرر جریده رسمی شماره ( )939سال .1386
 -8مقررر کنترول مواد مخرب الیه اوزون منتشرر جریده رسمی شماره( )894
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سال .1382
 -9مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا منتشرر جریده رسمی شماره ()991
سال .1382

1

قانون محیطزیست منتشرۀ جریدۀ رسمي شماره ( )912سال .138۵

گفتار سوم :ارکان جرم ،شرایط و مجازات آن
مبحث اول :رکن مادی
حقوقدانان حقوق جزا تحقق رکن مادی جرم را بر حسب نوع آن وابسته به وجود
اجزا و ارکان مختلف میدانند به نظر برخی از آنان مهمترین این اجزا عبارتاند از:
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مطلب اول :رفتار مجرمانه
الف -ارتکاب فعل ،توأم با حرکت از سوی فاعل است که براثر آن جرم به وجود
میآید ،گاهی عناصر مادی جرم خود فعل است با قطعنظر از نتیجه آن .طور مثال مادر
 811کود جزا
در رابطه به ارتکاب عمل چنین تصریح نموده است هرگاه شخصی مواد نفتی یا
به حبس قصیر محکوم میگردد 2این ماده ارتکاب فعل را جرم انگاری نموده است
هکذا در رابطه به ارتکاب فعل اکثر مواد مربوط به باب جرایم محیطزیستی احکام
مشخصی را پیشبینی نموده است.
مطلب دوم :ترک فعل
همانطوری که قبالً اشاره شد ،قانونگذار در برخی موارد تکالیفی را از شهروندان
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گاز مایع بی کیفیت را بدون در نظر داشت معیارهای ادارر ستندرد ،تولید یا تورید نماید

می خواهد و در صورت عدم انجام این تکالیف از سوی فرد مکلف ،وی به خاطر امتناع
این مکلفیت مجازات میگردد .چنانچه در مادر  811کود جزا باب مربوط به جرایم
محیطزیستی تحت عنوان عدم رعایت قواعد محیطزیست شخص به خاطر امتناع از
عمل مورد مجازات قرارداده است طوری که فقرر ( )1مادر مذکور چنین تصریح
میدارد:
1

عالمه ،غالم حیدر ،حقوق جزای عمومي افغانستان ،نشر انتشارات دانشگاه ابنسینا ،بهار  ،1393چ 1کابل.

2
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 -1شخصی که امر منع یا حکم مبنی بر رعایت احکام قانون حفاظت محیطزیست
را عمداً تعمیل نه نماید ،به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار
افغانی محکوم میگردد.
هکذا جز  4همین ماده نیز در مورد امتناع عمدی چنین تصریح میدارد:
 -4شخصی که از اجراآت تنفیذ صالحیتها یا انجام وظایف قانونی مفتش ،عمداً
ممانعت نماید به جزای که در مادر مذکور ذکر گردید محکوم میگردد.
مطلب سوم :نتیجه مجرمانه
در بسیاری از جرایم عمدی برای آنکه عملی جرم شناخته شود ،بایست از اثر
ارتکاب آن ضرر عاید گردیده باشد که این نوع جرایم را جرایم مقید نیز گویند و
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درصورتیکه جرم کدام ضرر را متوجه دیگران نسازد در این حالت این عمل جرم
پنداشته نمیشود اما بعضاً جرایم عمدی اینطور نیست بدون اینکه ارتکاب عمل ضرر
را به دیگری وارد سازد یا نسازد جرم واقع می شود که این نوع جرایم را جرایم تام یا
مطلق نیز میگویند .اکثر جرایم محیطزیستی عمدی هستند و

هردو شکل را

دربرمیگیرند بهعبارت دیگر در برخی از این جرایم ،جرم وقتی محقق میشود که
درنتیج وقوع آن ،ضرر و خسارتی نیز به وجود آمده باشد ،یعنی جرمی که واقع
میشود ،جرم زیستمحیطی مقید است زیرا برای شکلگیری آن الزم است که نتیج
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مجرمانه حاصل شود .در رابطه به جرایم زیستمحیطی مقید قانونگذار در کود جزا
باب جرایم محیطزیستی احکام متعدد را پیشبینی نموده است که به گونه مثال چندی
از مواد مرتبط را موردبحر قرار میدهیم :
در مادر  817پخش یا مخلوط نمودن مواد مضره یا مواد آلودهکننده را در آب،
خاک ،هوا یا زمین که به انسا ن یا سایر موجودات زنده ،گیاهان یا بناها مضر باشد ،جرم
انگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس متوسط پیشبینی گردیده است ،درواقع
اینیک جرم محیطزیستی بوده و جرم مطلق به شمار میرود اما در فقرر( )2مادر

مذکور جرم انگاری ازنقطهنظر جرم محیطزیستی مقید یا نتیجه مجرمانه مطرح بحر
می گردد .چنانچه به اساس فقرر مذکور اگر جرم مندرج فقرر ( )1این ماده منجر به
صدمه جسمی یا روحی یا مرگ شخص گردد ،مرتکب عالوه بر حبس طویل به جزای
جرم مرتکبه ،نیز محکوم میگردد .ویا مادر  818نیز از نوع جرایمی بشمار میرود که در
آن نتیجه مجرمانه مطمع نظر است چنانچه به اساس ماده مذکور درصورتیکه بااالثر
تخطی یا عدم رعایت شرایط جواز نامه ،اجازهنامه یا اجازه صادرشده یا سایر شرایطی
که از طرف ادارر ملی حفاظت محیطزیست به حیر ستندرد وضع گردیده است به
محیطزیست تاثیرات سو وارد گردد ،مرتکب متناسب با تأثیرات سو وارده ،به حبس
متوسط یا جزای نقدی از شصت هزارتا یکصد و هشتاد هزار محکوم میگردد .طوری
مدنظر قانونگذار بوده است.
مطلب چهارم :رابطه سببیت
یعنی میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد
در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آنها را رابط علیت تشکیل میدهد ،یعنی
نتیج مجرمانهای که حاصل شده است را به هرکسی که بتوان نسبت داد او مجرم
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که در مادر مذکور دیده می شود موضوع وارد نمودن تاثیرات سو به محیطزیست

خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است بنابراین وجود
چنین رابط در این نوع جرایم ( مقید) الزم است .کود جزا افغانستان رابطه سببیت را
ذیل تعریف نموده است:
« رابطه سببیت عبارت از موجودیت رابطه متعارف میان عمل جرمی و نتیجه آن
است».

1

1
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بناً برای جرم شناختن و اعمال مؤیدات جزایی ناشی از جرایم محیطزیستی
موجودیت رابطه سببیت ضروری پنداشته میشود.
مطلب پنجم :موضوع جرم
بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم محیطزیستی مانند دیگر جرایم وجود دارد
موضوع جرم است ،هرچند جرایم زیستمحیطی دارای یک مفهوم عام و کلی مانند
جرم آلودگی محیط زیست و یا تهدید بهداشت عمومی هستند ،ولی ازآنجاکه هرکدام
آن ها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیطزیست را شامل میشوند،
بنابراین موضوع هریک از آن ها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود .مانند مادر
 818کود جزا که چنین تصریح میدارد :هرگاه از اثر تخطی یا عدم رعایت شرایط جواز
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نامه ،اجازهنامه یا اجازر صادرشده یا سایر شرایطی که از طرف ادارر ملی حفاظت
محیطزیست به حیر ستندرد وضع گردیده است ،به محیطزیست تاثیرات سو وارد
گردد ،مرتکب متناسب با تاثیرات سو وارده ،به حبس متوسط تا سه سال یا جزای
نقدی از شصت هزارتا یکصد و هشتاد هزار افغانی ،محکوم میگردد.
طوری که در مادر فوق دیده میشود ،عدم رعایت شرایط جواز نامه ،اجازهنامه یا
اجازه صادرشده موضوع اصلی جرم مذکور را تشکیل میدهد ،طور مثال مادر 811
کود جزا در مورد چنین تصریح میدارد :شخصی که مواد نفتی یا گاز مایع بیکیفیت را
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بدون در نظر داشت معیارهای ادار ر ملی ستندرد ،تولید یا تورید نماید ،عالوه بر
مصادره مواد نفتی بیکیفیت ،به حبس قصیر محکوم میگردد.
مبحث دوم :رکن معنوی
ارادر شخص مبنی بر ارتکاب جرم یا به عبارر دیگر ارتباط ذهن انسان با عمل
ارتکابی است کود جزا در مادر  38عنصر معنوی را شامل قصد جرمی ،علم و آگاهی
به جرم و نتیج آن یا خطای جرمی دانسته است.

مطلب اول :قصد رفتار مجرمانه
قصد جرمی سوق دادن ارادر فاعل به ارتکاب فعلی است که جرم را به وجود
می آورد چه نتیجه جرم موردنظر باشد یا وقوع جرم دیگر .بهطور مثال در مادر 811
کود جزا چنین تصریح گردیده است :شخصی که امر ،منع یا حکم مبنی بر رعایت
احکام قانون حفاظت محیط زیست را عمداً تعمیل نه نماید ،به حبس قصیر یا جزای
نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی محکوم میگردد .در اینجا دیده میشود که
شخص اراده خود را بهمنظور ارتکاب جرم سوق میدهد وانهم عدم تعمیل عمدی
احکام قانون حفاظت محیطزیست.
مطلب دوم :قصد و نتیجه مجرمانه
را قصد عموماً به دو بخش تقسیم میشود قصد معین که ارادر مرتکب متوجه فعل
معین باشد که مرتکب فعل نتیجه مشخص را در ذهن داشته باشد ،و قصد غیر معین و
آن عبارت از حالتی است که شخص مرتکب عمل جرمی گردیده باشد بدون در نظر
داشت نتیجه آن باشد.
در مورد قصد معین مثالً می توان گفت که ،شخص که درخت یا ساح سبز متعلق
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در اینجا شخص هم چنان ارادر ارتکاب فعل را داشته و هم حصول نتیجه مجرمانه

به اماکن عامه را قطع یا تخریب نماید در این حالت موضوع عمد و نتیجه جرمی مطرح
بحر است که هر دو حالت در اینجا مطرح میشود ،قطع نمودن درختان عمد بوده و
نتیجه عمل جرمی در اینجا به دست آوردن چوب درختان و خراب شدن محیطزیست
است .این موضوع در مادر  812کود جزا تصریح یافته و برای مرتکب آن جزای نقدی
و حبس قصیر پیشبینی گردیده است.
مثال :در مورد قصد غیر معین ،قصد غیر معین زمانی مطرح میگردد که ارادر
مرتکب متوجه نتیجه معین نباشد یعنی مرتکب قصد عمل معین یا نتیجه معین را نداشته
باشد ،مثالً افراد یک شرکت مواد فضول خویش را در پهلوی نهری که در آنجا
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درحرکت است میاندازد بدون در نظر داشت اینکه از این کار آنها چی کسانی ضرر
میبینند.
جز اول :علم
آگاهی و عالم بودن به عمل خالف قانون ازجمل رکن معنوی بشمار میرود و به
این مفهوم است ،که شخصی مرتکب عمل جرمی میگردد ،علم و آگاهی داشته باشد
که رفتاری را که وی انجام میدهد خالف احکام قانون است.
الف -علم به موضوع:
اساساً موضوع آگاهی از جرم اصل مهم بشمار میرود شخصی که عملی را انجام
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می دهد که جرم باشد علم به غیرقانونی بودن آن را داشته باشد چه اگر عملی را که
انجام می دهد نداند که آیا جرم است یا نه در این صورت موضوع عدم آگاهی مطرح
بحر میگردد ،روی این ملحوظ در بیشتر از قوانین علم به احکام قانون را یک اصل
پذیرفتهشده قبول نمودهاند ،چنانچه در قانون اساسی کشور اصل بر آگاهی از احکام
قانون است و بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشود ،به همین سبب است که
قوانین جزایی قبل از اینکه نافذ و مرعی االجرا گردد به نشر میرسد تا تمامی مردم از
احکام جزایی آن آگاهی پیدا نماید چنانچه کود جزا نه ماه قبل از نافذ شدن در جریدر
رسمی در وبسایت وزارت عدلیه نشر گردید.
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علم به موضوع در جرایم محیطزیستی نیز ناشی از داشتن آگاهی از موضوع جرم
است که این موضوع گاهی آلوده ساختن محیطزیست توسط انجام بعضی از اعمال که
آنرا قانون جرم پنداشته است و گاهی هم امتناع از انجام اعمال که باعر رفتار مجرمان
شخص میگردد.

ب -علم به اجزای رکن مادی اگر غیرعمدی باشد.
جز دوم :خطا
خطا ،عمل جرمی خطا عبارت از اهمال ،بیاحتیاطی ،غفلت یا عدم رعایت قوانین
و مقررات بوده که فاعل نتایج عمل خود را پیشبینی نکرده باشد .بهطور مثال مادر
 814کود جزا ،انداختن مواد سمی یا مکروبی در چاه یا مخزن آب را جرم انگاری
نموده مجازات آن در جرمی که به سبب خطا صورت گرفته باشد ،به حبس متوسط یا
جزای نقدی از شصت هزارتا یک صدوبیست هزار افغانی ،است.
 -1سهلانگاری:
منظور از سهل انگاری آن است که شخص در اعمال که باید انجام دهد سستی
توزیع جواز نامه ،اجازهنامه ،مفتش یا نظارتکننده بر اجراآت امور محیطزیستی ،که در
اجراآت خود مرتکب اهمال و غفلت شود به مجازات حبس قصیر یا جزای نقدی از ده
هزارتا شصت هزار افغانی محکوم نموده است.
 -2بیمباالتی :همانا بیاحتیاطی بوده که در جرایم ترک فعل مصداق پیدا میکند
بهطور مثال بعضی از اشخاد مکلف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران به

حمایت جزایی از محیطزیست...

نموده و درنتیجه این سهلانگاری جرم واقع شود طور مثال مادر  819کود جزا  ،مؤظفی

وجود نیآید اما در اثر همین بیمباالتی جرم به وجود آید کود جزا کشور در رابطه به
جرایم محیطزیست مواردی را که جرم از اثر بیمباالتی رخداده باشد بهصورت جرم
خطا تصریح نموده است چنانچه فقره ( )3ماده  814مرتکب انداختن مواد سمی،
مکروبی ،یا سایر اشیای مضر به صحت عامه در چاه ،مخزن آب ،ذخیره خانه عمومی یا
سایر اشیای که بهمنظور استعمال عامه تهیهشده حیات یا اموال مردم را به خطر مواجه
سازد ،و عمل وی از روی خطا باشد ،مجازات آن حبس متوسط یا جزای نقدی از
شصت هزارتا یک صدوبیست هزار افغانی تعیین گردیده است.
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گفتار چهارم :مجازات
از آنجائی که تدابیر حمایتی ،حفاظتی و پیشگیرانه بیشتر و بهتر در جلوگیری از
وقوع جرایم زیستمحیطی موثر واقع نشد و محیطزیست در افغانستان همواره تخریب
و آلوده گردید حتی میزان این آلودگیها به قیمت جان و مال مردم تمام گردیده و
آسیبهای فراوانی را عاید حال مردم ما کرده قانونگذار ناگزیر گردید تا از شیوهها و
روشهای جزایی کار گرفته و به حمایت از محیطزیست بپردازند تا خواسته باشد با
ارایه پاسخهای جزایی اقدام مؤثر تری در حمایت از محیطزیست نماید .مجازات برای
مرتکبین آن تعیین گردید گرچه در حقوق جزا اصل بر این است که هر عمل نباید جرم
انگاری گردد به این مفهوم که راهحلهای دیگری را در زمینه قبل از جرم انگاری
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جستجو نمود و بعد از تطبیق تدابیر پیشگیرانه هرگاه نتیجه موثر به دست نیامد در این
صورت برای حل معضل آخرین راهحل مجازات باید در قانون پیشبینی گردد.
در این اواخر خوشبختانه در رابطه به حمایت از محیطزیست عالوه بر شرایط و
تدابیر وقایوی دیگر جرایم و مجازات در عرصه محیطزیست در کود جزا پیشبینی
گردیده است که دراینارتباط میتوان روی سه موضوع بحر نمود:
مبحث اول :جزاهای حبس
هرگاه به فصل مربوط به محیطزیست مندرج کود جزا مراجعه گردد دیده میشود
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که برای مرتکبین جرایم محیطزیستی نظر بهشدت و خفت جرایم مرتکبه و بانظر
داشت حاالت ارتکاب جرم ،حبسهای مختلف تصریح گردیده است هرگاه از
خفیفترین آنها بحر گردد دیده میشود که در فصل مذکور از حبس قصیر
شروعشده و به اعدام که شدیدترین مجازات است ختم گردیده است و هکذا در
برخی از موارد به مواد مرتبط به جرایم مرتکبه ارجاع نیز شده است بهطور مثال در
فقرههای ( )2مواد  817و  817در مواد مذکور مرتکبین عالوه بر مجازات محیطزیستی
به مجازات عمل جرمی که درنتیجه آن به شخص ضرر وارد میگردد نیز محکوم

می گردد .هکذا در بعضی موارد در فصل مربوط به جرایم و مجازات محیطزیستی با
نظر داشت میزان جرم ارتکابی حبس متوسط ،طویل ،دوام نیز تصریح گردیده است،
قابل یادآوریست که مطابق مادر  146کود جزا حبس به ،حبس قصیر ،حبس متوسط،
حبس طویل ،حبس دوام درجه 2و حبس دوام درجه  1تقسیمبندی شده است و به
اساس مادر  147کود مذکور مدتهای حبس قرار ذیل است:
الف -حبس قصیر از سه ماه تا یک سال.
ب -حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال.
ج -حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال.
د -حبس دوام درجه  2بیش از شانزده سال تا بیست سال.
مبحر دوم :جزاهای نقدی
قبل از اینکه روی مواردی جزای نقدی که در فصل جرایم محیطزیستی در کود جزا
درج گردیده است بحر نمایم الزم میدانم که تعریف از جزای نقدی داشته باشیم کود
جزای افغانستان از جزای نقدی چنین تعریف نموده است:
جزای نقدی عبارت از مکلف ساختن محکومعلیه به پرداخت مبلغ محکوم بهۀا بۀه
خزانه دولت.

حمایت جزایی از محیطزیست...

هۀ -حبس دوام درجه 1بیش از بیست سال تا سی سال.

هکذا به اساس مادر  141کود مذکور در رابطه به نوعیت جزای نقدی و حۀداقل آن
تصریح می دارد که جزای نقدی به پول افغانی تعیین می شود و حداقل آن از پۀنج هۀزار
افغانی کمتر نیست.
جزای نقدی در جرایم محیطزیستی گاهی به حیۀر بۀدیل حۀبس تصۀریح گردیۀده
است گاهی به حیر مجازات مستقل و گاهی هم در بعضۀی جۀرایم در پهلۀوی جۀزای
حبس  ،جزای نقدی نیز مرتکب محکوم گردیده است.
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 مواردی که جزای نقدی به حیر بدیل حبس ذکر گردیده است میتوان در مواد( ،811 819 ،818فقرر ( )3مادر  ، 812 ، 814فقرههای ( 1و )3مادر ، 816فقرر ()1
مادر  817و فقرر ( )1مادر  818نام برد.
 مواردی که جزای نقدی به حیر مجازات مستقل برای مرتکب پیشبینی گردیدهاست میتوان از مواد  819 ،813 ،812و  821نام برد.
 مواردی که جزای نقدی عالوه بر جزای حبس تصریح یافته است .میتوان از فقرر( )3مادر  816فقرر ( )2مادر  ، 818نام برد.
مبحث سوم :جبران خساره
هرگاه احکام کود جزا درمجموع موردمطالعه قرار گیرد دیده میشود که در ارتباط
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به جبران خساره دو روش استفاده گردیده است در بعضی مواد به جبران خساره نیز
حکم صورت گرفته است و در بعضی موارد اشارر به جبران خساره وارده صورت
نگرفته است ،که جرایم محیطزیست نیز از نوع دوم بشمار میرود اما نکت قابل تأمل
در اینجاست که مادر  14کود جزا در رابطه به موضوع جبران خساره چنین تصریح
نموده است:
( )1شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات میشود ،اگر از طریق جرم ،مالی را
به دست آورده باشد ،به رد عین مال و اگر مال موجود نباشد ،به رد مثل یا قیمت آن ،به
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مالک محکوم میگردد.
( ) 2شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره یی را وارد ساخته باشد ،عالوه بر
مجازات معینه قانونی ،به جبران خسارر وارده اعم از مادی و معنوی ،نیز محکوم
میگردد .این حکم در مواردی نیز تطبیق میشود که قانون صریحاً به جبران خساره
حکم نکرده باشد.
با نظر داشت احکام مادر فوق میتوان گفت که هرگاه در احکام کود جزا به
محکومیت جبران خساره حکم نگردیده باشد ،فقرر ( )2مادر  14موضوع را حل نموده

است .درصورتی که در کود جزا در مورد جبران خساره نیز حکم صورت گرفته باشد،
تکرار احسن است.
نتیجهگیری:
آلودگی محیط زیستی امروزه به یک چالش جهانی مبدل گردیده است که هرلحظه
حیات انسان ها و تمامی موجودات زنده را شدیدآ تحت تهدید قرارداده است به همین
منظور است که امروز جهانیان به خاطر مبارزه علیه این آلودگی بهصورت مشترک دارند
تدابیر پیشگیرانه و معالجوی را در سطح جهانی از طریق منعقد ساختن کنوانسیونهای
جهانی و چندین جانبه اتخاذ مینمایند و کشورها نیز به تبعیت از کنوانسیونهای
متذکره وجهت مصئون ماندن از اضرار محیطزیستی همیشه تالش ورزیدهاند تا با این
افغانستان نیز مانند سایر کشورها درین عرصه یک سری اقدامات را روی دست
گرفته که این اقدامات شامل اقدامات غیر کیفری ،از قبیل ایجاد اداره محیطزیست،
آگاهی دهی عامه در مورد آلودگی محیطزیستی و غیره و همچنان اقدامات کیفری را
نیز از قبیل جرم انگاری تمامی اعمالی که محیطزیست را صدمه میزند روی دست
گرفته است.

حمایت جزایی از محیطزیست...

معضل مبارزه نمایند.

چون موضوع مقاله حاضر روی حمایتهای کیفری محیطزیست است بنآ در
قسمت حمایت کیفری محیطزیست میتوان گفت که افغانستان را از منظر قانونگذاری
میتوان به دو دوره کلی تقسیم نمود .دوره اول قانونگذاری که از سال  1322آغاز الی
 1392ادامه یافت و دوره دوم که از سال  1392آغاز الی اکنون ادامه دارد.
در موردحمایت کیفری از محیط زیست در دوره اول قۀانون گۀذاری احکۀام جزائۀی
مشخص بهندرت دیده میشود ،چون در آن زمان خطرات محیط زیسۀتی و آلۀودگی آن
نیز کمتر از امروز وجود داشت بنآ موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته بۀود .امۀا در دوره
دوم قانون گذاری که از سال  1392آغاز گردید نخسۀتین قۀدمی کۀه در عرصۀه جزائۀی
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برداشته شد توحید تمامی احکام جزائی قوانین پراگنده بود که تحۀت عنۀوان کۀود جۀزا
جمعآوری شد قابلذکر است که کود مذکور جرایم محیطزیستی را برای اولۀین بۀار در
افغانستان موردحمایت جزایی گسترده قرارداد و احکام جزائی جرایم محیطزیستی در
کود جزا از مواد ( )817تا( )821پیش بینی گردیده که در کل اعمال علیه محیطزیست
در آن جرم انگاری شده است.
در مورد جرم انگاری اعمال علیه محیط زیسۀت کۀود جۀزای افغانسۀتان بۀا در نظۀر
گرفتن اصل رعایت تناسب جرم و جزا در مۀورد ،جزاهۀای را از قبیۀل جزائۀی نقۀدی،
حبس و اعدام برای مجرمین این عرصه در نظر گرفته است و از سوی دیگر بۀا در نظۀر
داشت اهمیت موضوع و عدم جبرانپذیری اضرار آن ،قانون گذار آنۀرا در زمۀره جۀرایم
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مطلق شمرده است و به مجردیکه شخص مرتکب جرایم علیه محیطزیست گردد بۀدون
در نظر داشت نتیجه شخص موردنظر مورد پیگرد قانونی قرارگرفته و مجازات میگردد.
فهرست منابع
 -1اصغری ،لمفجانی صادق ،مبانی حفاظت از محیطزیست در اسالم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی و سازمان
حفاظت محیطزیست 1387 ،چ  2تهران.
 -2بنان ،غالم علی ،محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن ،وزارت فرهنگ هنر ،چاپ  1تهران.
 -3حیدر زاده ،الهام ،پیشگیری از جرایم زیستمحیطی ،نشر میزان بهار  1392تهران.
 -4عالمه ،غالم حیدر ،حقوق جزای عمومی افغانستان ،نشر انتشارات دانشگاه ابنسینا ،بهار  ،1393چ1
کابل.
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 -2صالح ولیدی ،محمد ،حقوق جزای اختصاصی ،جرایم علیه اشخاد ،نشر میزان پاییز  ،1376چ 1تهران.
 -6مشهدی ،علی ،بنیادهای حقوق محیطزیست فرانسه به انضمام ترجمه قانون محیطزیست فرانسه،
انتشارات خرسندی ،1393 ،قم.
 -7وزارت عدلیه ،جریده رسمی ،شماره مسلسل( ،)1261سال  1396کود جزا.

استرداد مجرمین در اسناد بینالملل و حقوق
جزای افغانستان

دکتر مهدی مؤمنی
سید شمس العارفین سادات
چکیده
استرداد در لغت به معنی باز پس گرفتن ،درخواست بازگرداندن و پس فرستادن
آمده است .در اصطالح حقوقی ،به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای برگردانیدن
بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت میگیرد .استرداد
مجرمین  ،سابقه خیلی قدیمیدارد و در تمام دورههای تاریخ (قرون اولی ،وسطی و
عصر حاضر و دوره اسالمی) نیز دیدهشده است.

اصوالً همه جرایم قابلاسترداد است اما در اجرای استرداد مجرمین استثناها و
موانعی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :قاعده عدم استرداد اتباع ،جرائم
سیاس ی و وجود مجازات ظالمانه و ترذیلی همچون اعدام ،شالق در دولت متقاضی ،که
ناق

قواعد حقوق بشر محسوب می شوند .عالوه براین ،سایر موانع ازجمله تغییر در

مقررات جزایی ،تشریفات زاید استرداد ،عدم برقراری رابطه استردادی با سایر کشورها
نیز قابلذکر است .در دهههای اخیر دولتها متعهد شدهاند با انعقاد معاهدات و امضای
کنوانسیون ها بین خود ،این معضل قضائی را برطرف کنند .همچنین از طریق پولیس
جنائی المللی (انترپول) میتوانند این روند را اجرایی سازند .چنانچه وقتی دولت
افغانستان استرداد متهم را از دولت خارجی درخواست نماید لوی سارنوالی دالیل و
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مدارک مبنی بر ارتکاب جرم را جمعآوری و درخواست استرداد را به وزارت امور
خارجه ارائه مینماید.
واژگان کلیدی :استرداد مجرمین ،اسناد بینالملل ،افغانستان
مقدمه
جرم یک پدیدی شومی است که جوامع انسانی از آن متضرر میگردد .از اینرو برای
مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گردیده است تا مرتکبین جرایم مورد
پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد ،از یکجانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب
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دیگر اصالح و تربیه مجدد مجرم گردد.
برای اینکه به هدف فوق دولۀت هۀا نایۀل آینۀد قواعۀد متنۀی را در عرصۀه قۀوانین
جزائۀۀی متنۀۀی اسۀۀاس گذاشۀۀتهانۀۀد و قواعۀۀد شۀۀکلی را بۀۀرای پروسۀۀیجر محاکمۀۀاتی
تحت عنوان اصول محاکمات جزائی (اجراآت جزائی) اساس گذاشتهاند.
در ساحه بینالمللی هم دولتها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم اساسات بگذارند
که توسط همین اساسات اشخاصی که مرتکب جرم میگردند و بعداً از مرزهای

کشورهای که محل جرم در آن موقعیت دارد به نقاط دیگر کشورها فرار مینمایند به
خاطر اینکه مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند
در این راستا نیز قواعد وجود دارد که بین دولتها به شکل دوجانبه و چندین جانبه
منعقد میگردد و این تعهدات دولتها را متعهد میسازند که در عرصه بینالمللی باهم
یکجا علیه پدیده شومی جرمی مبارزه نمایند.
وضعیت جهان کنونی خصوصاً در دو قرن اخیر موجب انشۀا تۀازه ئۀی در مسۀیر
احقاق حق و دستیابی به عدالت جهۀان الشۀمول شۀده اسۀت ازایۀن رو در قۀرن ()19
میالدی اجماعی میان صاحبنظران و بعضۀی سیاسۀتمداران پدیۀد آمۀد تۀا بۀا عزمۀی
جهانی به مبارزه علیه جرم و مجرمین موارد استرداد مجرمین در سطح جامعۀه جهۀانی

استرداد مجرمین یک امر عدلی قضائی و سیاسی بوده که در تحقق آن دولتها باید
تعهدات بین خویش داشته باشند و تعهدات در راستای استرداد مجرمین به محاکمه و
مجازات قراردادن مرتکبین تأثیری بسزایی دارد.
بخش اول

استرداد مجرمین در اسناد بین...

داشته باشند.

مفاهیم و کلیات
مبحث اول :مفاهیم تحقیق
هر تحقیقی از یک عده مطالب کلی و یک سلسله مفاهیم و واژگانی برخوردار است
که نقش اصلی را در آن تحقیق ایفا میکنند .تعریف و توضیح واژگان کلیدی ،مفاهیم
بنیادی و طرح مسایل کلی تحقیق ،زمینهساز ورود به مباحر اصلی پژوهش تلقی
میشود و موجب میگردد فضای دریافت مسایل اصلی بهخوبی و شفاف آماده گردد.
 -1استرداد :استرداد از نگاه لغوی و لفظی به معنی مسترد کردن ،سپردن ،تسلیم
کردن و غیره است.
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استرداد در لغت به معنی رد کرد ،خواستن ،داده را واپس خواستن ،باز پس
خواستن ،بازستاندن ،واپس گرفتن و پس گرفتن است 1.ویا استرداد در لغت به معنی باز
پس گرفتن  2،درخواست بازگردانیدن ،بازدهی و پس فرستادن آمده است  3.و در
اصطالح حقوقی ،به مجموعه اقداماتی گفته میشود که برای برگردانیدن بزهکار از
کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت میگیرد.

4

استرداد آئینی است که کشور متقاضی (غالباً محل وقوع جرم) را مجاز میسازد از
کشور دیگر تسلیم متهم یا محکوم که در قلمرو آن حضور دارد را خواستار شود.

2

 -2مجرمین :مجرمین جمع مجرم بوده و مجرم کسی است که جرم را انجام
قوس « »1397شماره مسلسل190
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میدهد 6.مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابتشده باشد و برای عمل او
مجازاتی که در قانون پیشبینیشده باشد.

7

 -3استرداد مجرمین :مطالبه تسلیمی مظنون یا متهم بهمنظور تعقیب عدلی یا
مطالبهای تسلیمی محکومبه حبس جهت تطبیق جزای محکومبها است که توسط یک
دولت از دولت دیگر بر اساس موافقتنامه که قبالً عقد گردیده باشد ،صورت میگیرد.

8

1

حسن ،عمید ( ،)1381فرهنگ فارسي عمید ،جلد اول ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،ص .118

2

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر( ،) 1384ترمینولوژی حقوق ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات گنج دانش ،ص .3۵

3

آخوندی ،محمد ( ،) 1382آئین دادرسي کیفری ،چاپ هفتم ،جلد دوم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،

سازمان چاپ و انتشارات ،ص .312
4
۵

همان اثر ،ص .312
مؤمني ،دکتر مهدی ( ،)1393حقوق بینالملل ي کیفری ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي شهر دانش،

ص .94
www.prisons.ir

1

7

موسسه حقوقي اعظم شفائي( .برگرفتهشده از سایت .)www.shamslayers.com.blogfa

8

ستانکزی  ،نصراهلل و دیگران .)1387( ،قاموس اصطالحات حقوقي ،پوهنتون کابل ،چاپ اول ،ص .23

ویا مطالبه تسلیمی متهم بهمنظور تعقیب عدلی یا مطالبه تسلیمی محکومبه حبس جهت
تطبیق جزای محکومبها است.

1

 -4اسناد بینالملل :بهطورکلی به هرگونه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق
بینالملل) که در قالب سند یا مدرک تنظیم میشود نظیر یک معاهده ( )Treatyو در
آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجاریها مورد تائید قرارداده
میشود.

2

 -5حقوق جزا :به مجموعه قواعد کلی و مشترک حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط
تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات و اقدامات تامینی حقوق جزا گفته
تحقق جرم میزان مسئولیت مرتکب و نحوه تعقیب و انطباق این واکنشها را با توجه به
شخصیت واقعی هر یک از مرتکبین مشخص نموده و باالخره وسایل اصالح و تربیت
آنان را فراهم نماید.
مبحث دوم :کلیات
استردا د مجرمین یک اصل بنیادین در این اواخر از سوی دولتها شناختهشده

استرداد مجرمین در اسناد بین...

میشود 3 .حقوق جزا سعی می نماید که از وقوع جرایم جلوگیری نماید و در صورت

چنانچه در ادوار مختلف تاریخی نیز موردبحر بوده است.
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1

جریده رسمي (منتشره  2۵حمل  1392نمبر مسلسل  ،)1103قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلي

افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمي افغانستان ،ماده .3
2

پژوهشکده باقرالعلوم (برگرفتهشده از سایت .)www.pajoohe.ir

3

همان سایت اینترنتي.

گفتار اول -تاریخچه استرداد
گرچه ظاهراً چنین معلوم می شود که پدیده استرداد یک موضوع جدید است که
درین اواخر بین کشورها رایج و معمول گردیده است ولی درواقع موضوع بدین گونه
نبوده بلکه استرداد ریشههای خیلی قدیمیدارد و در تمام دورههای تاریخ اشکال
استرداد دیدهشده است.
برای فهم بهتر موضوع ایجاب میکند تا چگونگی استرداد را در اعصار مختلف
تاریخی (قرون اولی ،قرون وسطی ،قرون جدیده و عصر حاضر) و در اسالم مطالعه
نمائیم.
الف :تاریخچه استرداد در اعصار مختلف تاریخی
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اینک چگونگی استرداد در ادوار مختلف تاریخی بحث می نمائیم.
 -1استرداد در قرون اولی
آغاز قرون اولی بنابر عدم موجودیت اسناد معلوم نیست ولی میتوانیم بگوییم که
قرون اولی از زمان زندگی بشریت در کره زمین آغاز و تا سال  476میالدی ادامه داشته
است 476 .م درواقع تاریخ سقوط امپراتوری روم به دست بربرها است از نگاه تاریخی
در قرون اولی استرداد به شکل ابتدایی وجود داشت و این موضوع را ما به دو دلیل ذیل
ثابت ساخته میتوانیم.
اول -در قرون اولی در سال  1278ق.م یک معاهده بینالمللی بین پادشاه مصر
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رامسیس دوم و هاتوسیلی پادشاه هیتی به امضا رسید که به اساس آن هر دو پادشاه
شاهان متعهد شدند که با دشمنان همدیگر کمک و معاونت نکنند و اگر دشمنان آنها
از یک کشور به کشور دیگر پناهنده شوند ،کشور دوم باید آنها را دوباره به کشوری
اولی اعاده و استرداد نماید .این درواقع اولین معاهده استرداد است که تا امروز
کشف شده است و این معاهده درواقع صرف در مورد استرداد مجرمین سیاسی است نه
در مورد مجرمین عادی.

دوم -در حقوق روم قدیم یک قاعده وجود داشت که بنام قاعده ریمیسیو 1یاد
میشود که به معنی سپردن تسلیم نمودن و اعاده کردن یک جرم واقع میشد محنی
علیه اعضای فامیل مجنی علیه ئ اعضای قبیله و طایفه مجنی علیه حق داشتند که از
مجرم اعضای فامیل اعضای قبیله و طایفه مجرم انتقاد بگیرند ولی قاعده ریمیسیو این
انتقاد گیری را محدود ساخت بدین معنی که این قاعده حکم میکرد درصورتیکه
مجرم توسط فامیل قبیله و وابستگان مجرم به فامیل قبیله و طایفه مجنی علیه سپردن
شود درین صورت انتقامگیری محدود و منحصر به شخص مجرم میشود و مجنی علیه
وابستگان مجنی علیه حق ندارند غیر از مجرم سایر وابستگان مجرم انتقاد بگیرند این
قاعده ریمیسیو درواقع اولین شکل استرداد را تنظیم نموده است.

قرونوسطی از سال  476م آغاز و تا سال  1423م که تاریخ فتح قسطنطنیه توسط
ترکان عثمانی است ادامه مییابد بعضی علمای تاریخ ختم قرونوسطی را تاریخ کشف
امریکا توسط کرستوف کولم یعنی سال  1492میدانند در قرونوسطی استرداد انکشاف
می یابد چنانچه درین عصر تعداد معاهدات استرداد بین کشورها بیشتر میشود بهطور
مثال در  1176بین هانری دوم شاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یک معاهده

استرداد مجرمین در اسناد بین...

 -2استرداد در قرونوسطی

استرداد به امضا میرسد که در آن هر دو شاه تعهد میکنند که به دشمنان شخصی
یکدیگر کمک نخواهند کرد و اگر دشمنان شخصی آنها از یک کشور به کشور دیگر
پناهنده شوند دوباره به کشور اولی برگردانیده خواهند شد.
همچنان در سال  1313معاهده دیگری بین شاه فرانسه فیلیپ لوبل و ادوارد سوم
پادشاه انگلستان به امضا میرسد که در این معاهده نیز هر دو شاه قبول میکنند که

Remissio

1

49

دشمنان شخصی آنها اگر از یک کشور به کشور دیگر پناهنده شوند باید دوباره به
کشور اولی برگردانیده شوند.
 -3استرداد در قرون جدیده
قرون جدیده از سال  1423م یعنی تاریخ فتح قسطنطنیه به دست ترکها آغاز سال
و تا سال  1789م که تاریخ انقالب کبیر فرانسه است دوام میکند در قرون جدیده
موضوع استرداد هنوز هم توسعه مییابد یعنی قرون جدیده نهتنها معاهدات دوجانبه هم
راجع به استرداد بین کشورها به امضا میرسد و بهاینترتیب دامنه استرداد وسعت
مییابد.
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 -4استرداد در عصر حاضر
عصر حاضر از سال  1789آغاز تا کنون ادامه دارد در عصر حاضر موضوع استرداد
هنوز هم انکشاف میکند غالباً نظر به دو دلیل ذیل است:
اول اینکه در عصر حاضر تعداد دولتهای مستقل زیاد میشود بخصود تعداد
زیادی از کشورها مستعمره بعد از جنگ جهانی دوم به استقالل میرسند و معاهدات
استرداد را با سایر کشورها منعقد مینمایند که بهاینترتیب تعداد معاهدات استرداد
زیادتر می شود .دوم اینکه در عصر حاضر قوانین مدون و خاصتاً قوانین جزائی مدون
در بسیاری از کشورها به وجود می آید مثالً :در فرانسه ،قانون مدون جزائی در سال
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 1811و قانون مدون مدنی در سال  1814وضع میگردد.
ب -تاریخچه استرداد در اسالم
برای نخستین بار میان مسلمان و کفار قریش در سال ششم هجری پیمان صلح
موسوم به (پیمان صلح حدیبیه) به امضا رسید .ازجمله مسایل مشمول این پیمان
(د)

استرداد بود .در تاریخ اسالم این نخستین پیمانی بود که میان پیغمبر

و قبیله قریش

که در آن زمان مسلمان نبودند بسته شد .در این پیمان طرفین یعنی پیغمبر و قریش

حاضر شدند که سمت های خود را اعم از الهی و بشری کنار بگذارند و نماینده هر یک
از طرفین به نام خود و پدر خود خوانده شود .نماینده مسلمان محمد بن عبداهلل و
نماینده قریش سهیل بن عمرو .متن این صلحنامه یا پیمان اینطور آمده است( :محمد
بن عبداهلل با سهیل بن عمرو توافق کردند که آتش جنگ به مدت ده سال خاموش بماند
و در این مدت مردم آسوده باشند و به یکدیگر آسیبی نرسانند .هر کس از قریش بدون
اذن ولی خود نزد محمد بیاید ،محمد او را به قریش بازگرداند و هر کس از محمد نزد
قریش بیاید قریش او را برنمیگرداند .ما دشمنی خود را آشکار نمیکنیم ،دزدی و
خیانت هم روا نمیداریم .هر کس میخواهد به پیمان محمد بپیوندد آزاد است و هر
کس میخواهد با قریش همپیمان باشد او هم آزاد است 1).این پیمان گذشته از عقد
الممتحنه این پیمان فسخ شد.

1

2

مصطفي ،عبدالواحد ،ابن کثیر ( ،)1971السیره النبویه ،الجزء الثالث ،لبنان :دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع

بیروت ،صص  320و .321
2

پسازآنکه رسول خدا(ص) در حدیبیه با قریش مصالحه کرد بر اینکه هر که از قریش بدون اذن ولي خود نزد محمد

استرداد مجرمین در اسناد بین...

صلح دهساله قرارداد استرداد نیز بود اما استرداد یکجانبه .بعد در آیه دهم سوره

بیاید ،محمد او را به قریش بازگرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید قریش او را برنميگرداندن زني از ایشان نزد
آن حضرت(ص) آمد درحاليکه اسالم آورده بودن ،و به امکلثوم بنت عقبه بن ابي معیط نام داشت ،آیه دهم سوره
ت َفا ْم َت ِح ُنوهُنَّ َّ
ممتحنه قرآن کریم نازل شد که (:يا َأيهَا الَّذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا جَ ا َء ُك ُم ْالم ُْؤ ِم َن ُ
ات ُمهَا ِجرَ ا ٍ
َّللاُ أَعْ لَ ُم ِبإِيمَان ِِهنَّ

َفإِنْ َعلِ ْم ُتمُوهُنَّ م ُْؤ ِم َنا ٍ
ار ََل هُنَّ ِح ٌّل لَ ُه ْم َو ََل ُه ْم ي ِحلُّونَ لَهُنَّ َوآ ُتو ُه ْم مَا أَ ْن َفُُوا َو ََل جُ َنا ََ
ت َف ََل َترْ ِجعُوهُنَّ ِإلَى ْال ُك َّف ِ
َعلَي ُك ْم أَنْ َت ْن ِك ُحوهُنَّ إِ َذا آ َتي ُتمُوهُنَّ أُجُورَ هُنَّ َو ََل ُتمْسِ ُكوا ِبعِ ص َِم ْال َك َواف ِِر َواسْ أَلُوا مَا أَ ْن َف ُْ ُت ْم َو ْليسْ أَلُوا مَا أَ ْن َفُُوا َذ ِل ُك ْم
َّللا يحْ ُك ُم بَي َن ُك ْم َو َّ
َّللاُ َعلِي ٌم حَ كِي ٌم(الممتحنۀ)10/
ُح ْك ُم َّ ِ

ای کساني که ایمان آوردهاید! هنگاميکه زنان باایمان بهعنوان هجرت نزد شما آیند ،آنها را آزمایش کنید -خداوند
به ایمانشان آگاهتر است -هرگاه آنان را مؤمن یافتید ،آنها را بهسوی کفار بازنگردانید؛ نه آنها برای کفار حاللاند و
نه کفار برای آنها حالل؛ و آنچه را همسران آنها (برای ازدواج با این زنان) پرداختهاند به آنان بپردازید؛ و گناهي بر
شما نیست که با آن ها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید.
(و اگر کسي از زنان شما کافر شد و به بالد کفر فرار کرد )،حقدارید مهری را که پرداختهاید مطالبه کنید همانگونه

51

گفتار دوم -منابع استرداد
همگام با روند جهانی شدن و تبدیل این جهان ناپیدا به دهکده کوچک جهانی دیگر
نمیتوان ملتها را جدا از هم تصور کرد و منافع آنانرا مجزا از هم دیگر بررسی کرد .با
پیشرفت تکنالوژی بهموازات آن مجرمین و طریقههای ارتکاب جرم نیز به پیشرفتهای
قابلتوجهی دست یافتند ،امروز دیگر نمیتوان تنها در جغرافیای ملی به دنبال مجرمین
باشیم ،بلکه به سیستم صحیح ،دقیق و منظم ضرورت است تا ازیکطرف از فرار
مجرمین جلوگیری شود ،و از سوی نیز نباید منافع و حقوق اساسی افراد نادیده
گرفتهشده و مهمتر از همه ترتیبات استرداد طوری اتخاذ شود که به حاکمیت و استقالل
سیاسی دولتها لطمه وارد نیاید.
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اولین و مهمترین منبع استرداد ،معاهدات بینالمللی است ،اکثر کشورهای جهان در
کنار معاهدات با سایر کشورها در سطح ملی دارای قانون استرداد نیز میباشند ،که در
صورت موجودیت ابهام و یا خأل در مواد معاهدات دوجانبه و یا چندین جانبه منعقده
با دول ،از احکام این قوانین استفاده اعظمی را بردهاند .عالوتاً در این قوانین مسائل
مربوط به طرز العمل و اصول اجرای استرداد مجرمین نیز تنظیم میشوند.
 معاهدات بینالمللی
 قوانین داخلی کشورها
 اصول عمومی حقوق
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 عرف و عادات بینالمللی
 شرط معامله متقابل

که آنها حقدارند مهر زنانشان را که از آنان جداشده اند) از شما مطالبه کنند؛ این حکم خداوند است که در میان شما
حکم ميکند ،و خداوند دانا و حکیم است!

بخش دوم
طرزالعمل درخواست استرداد مجرمین و پولیس بینالمللی جنائی (انترپول)
مبحث اول :طرزالعمل درخواست استرداد مجرمین
مطالعه و بررسی قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاریهای عدلی افغانستان
نشان میدهد که قانونگذار افغانستان سیستم مختلط را شیوهی کار خود قرارداده است
در مادهی پنچ قانون مزبور مقررشده است :که درخواست مبنی بر استرداد متهمین
محکومین و همکاریهای عدلی مندرج این قانون از طریق وزارت امور خارجه به
نمایندگی سیاسی دولت مربوط مقیم کشور یا وزارت امور خارجه آن ارائه و همچنین
قبول درخواست دولت خارجی در موارد متذکره نیز از این مجاری صورت میگیرد
صالحیت لوی سارنوال و از طریق وزارت امور خارجهی آن ارائه و همچنین قبول
درخواست دولت خارجی در موارد متذکره نیز از این مجاری صورت میگیرد وفق
ماده ی نهم قانون یادشده درخواست استرداد مظنون یا متهم از دولت خارجی در
صالحیت لوی سارنوالی و از طری ق وزارت امور خارجه مبنی بر استرداد مظنون یا متهم
از دولت افغانستان از مجرای وزارت امور خارجه به لوی سارنوالی پیشنهاد میگردد
لوی سارنوالی بعد از بررسیهای الزم آن را به ستره محکمه ارجاع و تصمیم نهایی و

استرداد مجرمین در اسناد بین...

وفق ماده نهم قانون یادشده درخواست استرداد مظنون یا متهم از دولت خارجی در

قطعی در صالحیت شورای عالی ستره محکمه خواهد بود.
مطابق فقره  34ماده  4قانون اجراآت جزائی افغانستان ( )1393تعقیب عدلی
(پیگیری واقعه جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراات کشف تحقیق جرم محاکمه
و تنفیذ حکم می گردد) بدین ترتیب استرداد بر اساس قانون افغانستان حوزهی گسترده
داشته و شامل مراحل کشف تحقیق محاکمه و اجرای جکم میگردد استرداد متهمین
همانند استرداد مجرمین قابل مطالبه است هرچند قانونگذار افغانستان بهطور مستقیم
تعبیر به استرداد مجرمین نکرده است چراکه مجرمین بعد از محاکمه و اثبات مجرمیت
تبدیل به محکومین میشود.
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بنابراین سیستم انتخابی استرداد در نظام حقوقی افغانستان یک سیستم نیمه اداری و
نیمه قضایی است که در ابتدا درخواست موضوع استرداد از سوی دولت خارجی به
وزارت امور خارجه تقدیم می گردد در مطابق ماده دوازده قانون استرداد این وزارت
خانه مکلف است بعد از دریافت درخواست استرداد و ضمایم آن و حصول اطمینان
مبنی بر رعایت شرایط و اصول حاکم بر استرداد که در مواد دهم و یازدهم این قانون
ذکرشده است آن را به مرجع مربوط (لوی سارنوالی) به اسرع وقت ارسال نماید مطابق
فقره  2ماده سیزده قانون مذبور لوی سارنوالی در زمینه اقدامات ذیل را به عمل
میآورد.
یک – ارزیابی درخواست مبنی بر اتهام واردشده
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دو -جمع آوری معلومات در مورد شخصیت و سوابق متهم جهت ارائه به دولت
خارجی:
سه – گرفتاری شخص مطالبه شده به تجویز محکمهی ذیصالح و ابالغ اتهام به وی
چهارم -اجرای تحقیق از مظنون یا متهم
پنج – ارائه پیشنهاد به ستره محکمه مبنی به استرداد متهم.
وفق بند س ه ماده سیزده قانون استرداد شورای عالی ستره محکمه میتواند بر اساس
درخواست لوی سارنوالی مطابق احکام قانون حکم تالش محل گرفتاری شخص سایر
محالت مشکوک و ضبط یا منجمد نمودن پولی را که نزد وی حین گرفتاری وجود
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داشته و یا بعداً کشف میگردد صادر نماید همچنین هرگاه دولت افغانستان استرداد
متهم را از دولت خارجی درخواست نماید لوی سارنوالی دالیل و مدارک مبنی بر
ارتکاب جرم را جمعآوری و درخواست استرداد را به وزارت امور خارجه ارائه
مینماید.
1

1

اسکندری ،عبدالکریم ( ،) 139۵استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان ،فصلنامه علمي

پژوهشي ،دانشگاه خاتمالنبیین(ص) ،انتشارات :بورد ماستری دانشگاه فوق.

دولتی که تقاضای استرداد می کند دولت تقاضاکننده و دولتی که متهم یا محکوم
مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل میآید ،دولت متقاضی علیه
یا دولت مسترد کننده نامیده میشود .اصل حاکم دولتها ایجاب میکند که هر دولت
در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است
تصمیم بگیرد.

1

با این ترتیب این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد
میشود از مجازات اعمال خود معاف بماند ،حتی درصورتیکه کشوری که مجرم به
آنجا فرار کرده ،به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد ،بدون
شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است ازنظر تعقیب و مجازات مجرم ارتکابی
در طرز العمل استرداد اولتر از همه مقامات ذیل ذیدخل میشوند:
 -1مقامات قضائی دولت متقاضی.
 -2مقامات قضائی واداری دولت متقاضی عنه.
اقدامات اداری و قضائی یک دولت به تنهائی کفایت آن را نمیکند تا استرداد
صورت گیرد ،در این ساحه همکاری متقابله دولتها الزم است .حکومات میتوانند از

استرداد مجرمین در اسناد بین...

ارجحیت دارد.

2

طریق دیپلوماتیک تقاضای استرداد را نمایند.
از چند سال بدین سو یک موسسه بینالمللی در استرداد مجرمین رول بزرگی را
بازی نموده و به حکومات دستیاری و معاونت زیاد نموده ،این موسسه (انترپول) که
بعداً در فصل بعدی مفصالً بحر خواهد شد ،با دستگیر نمودن مجرمین در دورترین
نقاط جهان توانسته زمینه را برای استرداد بعدی آنها به شکل بهتری مهیا سازد.
1

جعفری ،لنگرودی ،محمدجعفر( ،) 1378مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،جلد اول ،شماره ،11208

ص .320
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طرزالعمل استرداد را میتوان از دو جهت موردمطالعه قرارداد :طرز العمل استرداد
در کشور متقاضی و در کشور متقاضی عنه.
گفتار اول :طرز العمل استرداد در کشور متقاضی:
برای اجراآت یک عمل حقوقی ویا هر عملی که از مجرای دیپلوماتیک صورت
میگیرد ایجاب یک سلسله تشریفاتی مینماید که در روند قانونی شدن عمل متذکره
شفافیت را نشان میدهد.
 -1فارمولیته تقاضای استرداد:
این طرزالعمل با در نظر گرفتن محتویات معاهدات مختلف فرق میکند .اما در اکثر
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کشورهای جهان طرزالعمل ذیل حاکم است:
سارنوالی به لوی سارنوال پیشنهاد استرداد را میفرستد .و در بعضی از کنوانسیونها
پیشبینی شده که ضمیمه این پیشنهاد باید یک کارت انتروپومتریک و سابقه جرمی متهم
تقاضا شده نیز به سارنوال فرستاده شود 1.کنوانسیون هائیکه بین فرانسه و انگلستان و
همچنان بین فرانسه و امریکا امضا شده تذکر دادهشده که همراه پیشنهاد استرداد الزم
است اتهاماتیکه علیه شخص تقاضا شده اقامه گردیده نیز تذکر داده شود.
لوی سارنوال دوسیه پیشنهادی را کنترول میکند ،درصورتیکه موضوعاتی چون
اشتراک در جرم ،تجمع جرایم مرور زمان و غیره در قضیه مطرح باشد نیز تذکر داده
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شود .همچنین معلومات دقیق در مورد چگونگی ارتکاب جرم و دالیلی که موجب
تقاضای استرداد شده نیز تذکر داده شود که بعد از تکمیل دوسیه ،آن را به وزارت
عدلیه تقدیم میک ند ،وزارت عدلیه دوسیه را به وزارت خارجه تسلیم نموده تا تقاضای
استرداد را از طریق دیپلوماتیک به دولت متقاضی عنه بفرستند .و بر اساس ماده چهارم
www.dedabanblogfa.com/post74
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مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس موارد قابل رعایت توسط
وزارت امور خارجه را بیان میدارد که:
(وزارت امور خارجه مکلف است ،در هر مرحله ،استرداد و انتقال اتباع خارجی
محکومبه حبس موارد ذیل را رعایت نماید:
 .1درخواست کشور متقاضی را با حسن نیت ،با رعایت قوانین کشور و
موافقتنامه های دوجانبه میان دو کشور را بررسی نموده ،زمینه تسلیم دهی و بازگشت
مظنونین ،متهمین و محبوسین را بهجانب دولت متبوع آنها فراهم سازد.
 . 2همزمان با تسلیم دهی و بازگشت مظنونین ،متهمین و محبوسین اتباع خارجی به
کشور متبوع شان ،کشور متقاضی به رویه بالمثل در یک مرحله تعهد نماید.

شان ،تعهد بر ارائیه گزارش از تازهترین اطالعات فعالیتهای استخباراتی مظنون یا
متهم به جمهوری اسالمی افغانستان ،اخذ گردد.
 .4از کشور متقاضی مطالبه گردد تا سهولتهای الزم را برای اتباع افغانستان که در
آن کشور زندگی ویا در رفتوآمد هستند ،به وجود آورد.

استرداد مجرمین در اسناد بین...

 .3همزمان با استرداد مظنونین یا متهمین جرایم تروریستی بهجانب کشور متبوع

 .2زمینه همکاریهای قونسلی بخصود با کشورهای متقاضی همسایه بهبود یابد.
 .6باکشورهای که تا هنوز موافقتنامه استرداد متهمین و انتقال محکومبه حبس
عقد نگردیده است ،برحسب ضرورت ،زمینه انعقاد موافقتنامهها را مساعد سازد.
 .7در موافقتنامههای استرداد و انتقال محکومین به حبس ،مسئله شرط نبودن
رضایت اتباع خارجی مرتکب جرایمی علیه امنیت ملی برای استرداد و بازگشت به
کشور متبوع شان ،به گونه استثنائی در نظر گرفته شود تا زمینه تسلیم دهی و بازگشت
مظنونین ،متهمین و محبوسین بخصود مرتکبین جرایم علیه امنیت ملی با چالش
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مواجه نگردد و همچنان زمینه تبادل اطالعات در خصود جرایم علیه امنیت ملی میان
دو کشور ،تسهیل بخشیده شود.
 . 8تمام مصارف تسلیم دهی و بازگشت مظنونین ،متهمین و محبوسین طرفین که در
یک مرحله انجام میشود ،از طرف کشور مقابل پرداخت گردد).

1

 -2حبس موقتی شخص تقاضا شده:
چون طرزالعمل استرداد طوالنی است و ممکن است چندین ماه طول بکشد تا متهم
آماده استرداد شود ،الزم است متهم بهصورت موقتی حبس شود.
پیشنهاد حبس موقتی متهم مورد جستجو نیز از طریق دیپلوماتیک صورت میگیرد
در حاالت عاجل پیشنهاد حبس موقتی بدون طی مراحل دیپلوماتیک توسط سارنوالی
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یک کشور به مقامات قضائی کشور دیگر نیز صورت گرفته میتواند ،بهشرط اینکه
پیشنهاد تحریری باشد .به هر صورت همزمان با فرستادن پیشنهاد تحریر سارنوالی باید
از طریق دیپلماتیک نیز یک نسخه دیگر پیشنهاد خود را بفرستد.
در کنوانسیونهای استرداد قیدشده که باید دوسیه پیشنهاد استرداد هر چه سریعتر
فرستاده شود تا هر چه زودتر سرنوشت متهم توقیفشده روشن شود .مدت فرستادن
دوسیه استرداد بعد از پیشنهاد حبس موقتی از  12روز تا  6ماه در کنوانسیونهای
مختلف با در نظر گرفتن فاصله بین این کشورها تعین شده است.
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اگر در مدت معینه دوسیه استرداد فرستاده نشود متهم از حبس رها خواهد شد.
درصورتیکه بعد از رهایی متهم از حبس ،دوسیه به مقامات کشور متقاضی عنه
میرسد ،میتوانند او را دوباره محبوس سازند.

1

جریده رسمي(منتشره دوم ثور سال  ،) 1391مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس ،کابل:

انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمي افغانستان ،شماره مسلسل ،12۵1 :ماده .4

گفتار دوم :طرز العمل استرداد در کشور متقاضی عنه:
طرز العمل استرداد در کشور متقاضی عنه به دو سیستم انجامگرفته میتواند :سیستم
اداری و سیستم مختلط.
 سیستم اداری :درین سیستم پیشنهاد استرداد ذریعه مقامات اداری موردمطالعهقرارگرفته و تصمیم الزمه اتخاذ میشود .شخص مورد جستجو به امر مقامات ذیصالح
توسط پولیس توقیف گردیده و سند استرداد توسط رئیس دولت امضا شده و استرداد
صورت میگیرد .درین سیستم متهم فراری دارای هیچ نوع ضمانت قضائی نبوده ،دعوی
علیه او اقامه نمیشود ،حق دفاع به وسیله وکیل مدافع را ندارد ،و حق مرافعه طلبی
وجود ندارد.
سیستم پیروی می شد و همچنان امروز در حالت ترانزیت استرداد نیز معمول است.
یعنی هنگامیکه یک متهم قابلاسترداد را از یک کشور سومی عبور میدهند .اما درین
حالت نیز پیشنهاد ترانزیت از طریق دیپلوماتیک صورت گرفته و یک سند ضم پیشنهاد
میگردد که معرف غیرسیاسی بودن جرم است.
 سیستم مختلط :درین سیستم به مقامات قضائی اهمیت زیادی در امر استرداد قابلمیشوند .اما مداخله مقامات اداری بهکلی از بین نمیرود ،درین سیستم مقامات قضائی

استرداد مجرمین در اسناد بین...

این سیستم در قرن نوزده معمول بود و تاچند سال قبل در پرتگال و پانامه نیز ازین

واداری با همکاری یکدیگر مشترکاً کار میکنند .از همینجا است که نام مختلط را
بدین سیستم گذاشته اند .درین سیستم اول مقامات اداری یک رشته اقدامات را انجام
میدهند و بعداً موضوع را به مقامات قضائی استرداد میسپارند که آنها بنوبه خود بعد
از اصدار حکم دوسیه را دوباره به مقامات اداری تفوی

مینمایند تا بهمنظور تنفیذ آن

اقدامات مقتضی را بنمایند.
سپردن موضوع استرداد به مقامات قضائی جهات مثبت زیاد دارد ،اولتر از همه این
روش یک نوع گرانتی قضائی به متهم فراری بشمار میرود که به این طریق از خود
دفاع نماید .ثانیاً از سو استفاده مقامات اداری جلوگیری به عمل میآید و باالخره در
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موارد جنجالی مقامات اداری و حکومت میتوانند ادعا کنند که تصمیم از طرف محکمه
گرفتهشده و در موضوع هیچ نوع غرض سیاسی در نظر نبوده .عالوه بر همه این دالیل
چون استرداد یکی از انواع تعاون بینالمللی در امور جنائی است تصمیم نهائی باید
توسط یک محکمه گرفته شود زیرا در حقیقت استرداد یک نوع تعاون بین مقامات
قضایی کشورهای مختلف است.
در اکثر کشورهای جهان کدام محکمه اختصاصی برای این موضوع وجود ندارد و
در یک تعداد از ممالک مسئله به محکمه که صالحیت بررسی جنحه را میداشته باشد
سپرده می شود .در عده دیگر از کشورها به محکمه که صالحیت بررسی جنحه را دارد
موضوع تفوی

میگردد .در جمله کشورهای اخیر میتوان از بلژیک ،ایتالیا و فرانسه
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را نام برد.
مبحث دوم :پولیس بینالمللی جنائی (انترپول)
در جهان کنونی که شاهد توسعه روابط و گسترش مناسبات بین کشورها هستیم و
مرزها از میان برداشته شده است و جهان با تسهیالت فراوانی چون توریسم ،تجارت،
مطالعات ،تحقیقات علمی و سایر مسایل و مناسبات بینالمللی توأم است ایجاد ارتباط
بین کشورها در ابعاد مختلف اجتنابناپذیر است و اوضاعواحوال حاکم بر کشورها و
دنیای متمدن کنونی ایجاب میکند که کشورها جهت رفع مسایل و مشکالت خود به
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تعاون و معاضدت با یکدیگر بپردازند.
یکی از مشکالت موجود که نظم و امنیت جوامع را به مخاطره میافگند وجود افراد
مجرم در جوامع است که با ارتکاب جرم در کشوری ،با استفاده از امکانات فراوانی
مسافرتی و سرعت و سهولت دستیابی به آن ،به کشوری دیگر فرار میکنند و معموالً
این فرارها ناشی از جرمهای بزرگ مانند :قتل ،سرقت مسلحانه ،خیانتدرامانت،
فریبکاری و اختالس کالن است .که میتوان آنها از طریق پولیس بینالمللی یا انترپول
استرداد نمود.

بدیهی است که احقاق حق و اجرای قانون و عدالت تشفی خاطر بازماندگان و زیان
دیدگان از جرم بدون دسترسی به مرتکب جرم میسر نیست ازاینرو سلب امکان گریز
مجرمین و ممانعت از رهائی آنان از مجازات و ضرورت وجود همکاری و معاضدت
بینالمللی ،بهمنظور مجازات مجرمین در کشورهای جهان موجب بازگرداندن آرامش به
جوامع و مصونیت کشورها از بروز ارتکاب جرم میگردد و ازآنجهت که یکی از
اهداف مجازات ،بازدارندگی و جلوگیری از وقوع ارتکاب جرم است ،چنانچه چنین
همکاری و تعاونی وجود نداشته باشد .واضح است که امنیت و عدالت و قانون
دستخوش هرجومرج میگردد.
بااحساس چنین ضرورتی است که سازمان بینالمللی پولیس جنائی شکل گرفت و
شکلگیری سازمان بینالمللی پولیس جنایی یا انترپول حاصل تحول و دگرگونی
روابط کشورها و مناسبات بینالمللی است و همچنین کشیده شدن مسایل و مشکالت
داخلی به آنسوی مرزها و بینالمللی شدن جرایم ارتکابی در کشورها است .انگیزه
تشکیل سازمان بینالمللی پولیس جنائی یا انترپول کانالیزه نمودن اقدامات جرم یابی و
امور مربوط به سازمانهای پولیسی و قضائی کشورها در خصود اتباع یکدیگر بوده
است( .این سازمان یک معاضدت دوجانبه وسیعی بین مقامات پولیس جنائی در

استرداد مجرمین در اسناد بین...

معاهدات استرداد مجرمین بین کشورها منعقد گردید.

چارچوب قوانین ممالک مختلف ایجاد مینماید تا از وقوع جنایت و جنحه های حقوق
عمومی جلوگیری و در صورت وقوع جرم مجرمین را مجازات نماید).

1

انترپول که اساسنامه آن دربیست و پنجمین مجمع عمومی در سال  1926به تصویب
رسیده است ،عمدتاً با هدف همکاری متقابل بین مقامات پولیس جنائی کشورها در
محدوده قوانین کشورها ملهم از روح اعالمیه جهانی حقوق بشر و تأسیس و توسعه

1

عليآبادی ،دکتر عبدالحسین ( ،)13۵4حقوق جنائي ،ج سوم ،تهران :انتشارات فردوسي ،ص .41
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مؤسسات کارآمد ج هت کمک موثر به ممانعت و جلوگیری از جرایم قانونی عادی
تشکیل شده است .این سازمان نهایت تالش و همکاری را میکند تا قوانین جزائی
کشورها را یکسان نموده ،اهداف پلید مجرمین را خنثی و درجهت اصالح آن اقدام
نماید.

1

گفتار اول -پیشینه تاریخی
ازلحاظ تاریخی سابقه فرار مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشور دیگر و گریز
از مجازات و انتقام یا عدم تادیه خسارت زیاندیده به سالهای خیلی قبل برمیگردد.
ولی از اوایل قرن بیستم به علت گسترش و پیچیدگی روزافزون جرایم بهویژه در
کشورهای صنعتی و فراهم شدن تسهیالت بیشتر برای مسافرت بین کشورها اینگونه
قوس « »1397شماره مسلسل190

فرار از عدالت افزایش بیشتری پیداکرده است و درنتیجه کاهش اقتدار پولیس و کم
شدن ضریب امنیت اجتماعی کشورهای محل وقوع جرم را به دنبال داشته است .به
دلیل فقدان مقررات بین المللی برای دستگیری و استرداد این قبیل مجرمان و نیز عدم
وجود یک سیستم صحیح تبادل اطالعات در مورد آنان و سایر امور پولیسی بین
کشورها ،مجرمان فراری نهتنها میتوانستند بدون واهمه از خطر تعقیب و دستگیری و
استرداد با خاطرآسوده در کشور دیگر به سر برند بلکه خطر بالقوه برای امنیت کشور
محل اقامت محسوب میشوند.
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2

برای کاهش این مشکالت و ایجاد یک سیستم کنترول و مقابله بینالمللی با مجرمان
و تاسیس مرکز تبادل اطالعات و اخبار پولیسی بین کشورهای مختلف در سال 1914
به دعوت البرت اول پادشاه موناکو ،نخستین کنگره بررسی مسایل پولیس به مدت شش

 .2رحیم ،محمد عارف ( ،)138۵حقوق جزای بینالملل  ،والیت بلخ :انتشارات پوهنتون بلخ جزؤه درسي برای صنوف
چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسي ،ص .3۵
3

 .نجابتي ،مهدی ( ،)1384پلیس علمي ،تهران :انتشارات سمت ،ص .241

روز با شرکت ( )188تن از افسران عالیرتبه پولیس و حقوقدانان ( )24کشور جهان
(فرانسه ،بلژیک ،دنمارک ،المان ،ایتالیا ،اتریش ،مجارستان ،سویس ،اسپانیا ،پرتگال،
صربستان ،رومانیا ،بلغاریا ،روسیه ،مصر ،ترکیه ،مکسیکو ،کیوبا ،السلوادور ،گواتیماال،
برازیل ،ایران ،امریکا و انگلیس) در موناکو تشکیل و پیرامون چهار موضوع ذیل به
بررسی و تبادلنظر پرداختند:
 -1ترتیب صحیح و سریع دستگیری و بازداشت مجرمانی که به کشور دیگر فرار
میکنند.
 -2توسعه و تکمیل علوم و فنون مربوط به تشخیص هویت مجرمان.
 -3متمرکز نمودن آمار جرایم درسطح بینالملل.
در حقیقت این کنگره اولین گامی بود در جهت تشکیل سازمان بینالمللی پولیس
جنائی ،و قرار بود دومین کنگره آن در سال  1916در شهر بخارست تشکیل و پیرامون
سارقان حرفه ئی و نیز تشکیل کمیسیون بینالمللی پولیس جنائی به بحر و تبادلنظر
بپردازد که به علت وقوع جنگ جهانی اول تشکیل نشد ،تا اینکه در سال  1923کنگره
یادشده با ابتکار و همت (داکتر شوبر) و با همکاری روسای پولیس کشورهای اتریش،

استرداد مجرمین در اسناد بین...

 -4ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین روشهای مربوط به استرداد مجرمان.

1

مصر ،فرانسه ،دنمارک ،یونان ،آلمان و هنگری پایه گذاری شد و درواقع مرکزی است
جهت مبادله اطالعات و اخبار بین کشورهای جهان بهمنظور مقابله بینالمللی با جرایم
و مجرمین .در حقیقت مهم ترین اصلی که موجب توسعه و گسترش آن شده است
اصلی احترام به حاکمیت دولتها وعدم مداخله در امور سیاسی ،نظامی ،نژادی و
مذهبی است.

2

 .1نجابتي ،همان اثر ،ص .242
 .2مدني ،سید جاللالدین ( ،) 1380آئین دادرسي کیفری ،جلد اول و دوم ،تهران :انتشارات پایدار ،ص .1۵2
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در همین اجالسیه اساسنامه انترپول در پنجاه ماده تعین گردید و وین بهعنوان محل
(مقر) سکرتریت عمومی آن انتخاب شد ولی به علت وقوع جنگ دوم جهانی و سایر
مسایل سیاسی روز ،این کمیسیون از سال  1938به بعد فعالیت چندانی نداشت تا اینکه
در سال  1946یکی از افسران ارشد پولیس بلژیک بنام (لواژ) کمیسیون مذکور را با
شرکت نمایندگان پولیس ( )17کشور بلژیک ،شیلی ،چک سلواکیا ،دنمارک ،مصر،
فرانسه ،بریتانیا ،لوکزامبورگ ،هالند ،ناروی ،پولند ،سویدن ،سویس ،ترکیه و یوگوسالویا
در بروکسل تشکیل داد .بهموجب تصمیمات متخذه در این جلسه پاریس بهعنوان محل
دایمی سکرتریت عمومی کمی سیون تعین گردید .دفتر مرکزی ابتدا در ساختمان امنیت
ملی فرانسه مستقر شد و از سال  1962بهطور مستقل به ساختمانی واقع در سنت کلود
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در حومه پاریس انتقال یافت .باآلخره در سال  1989به محل فعلی آن در شهر لیون
انتقال یافت .در سال  1926نام کمیسیون پولیس جنائی بینالمللی به سازمان بینالمللی
پولیس جنائی ( )ICPOتغییر پیداکرد و درسال  1969کلمه انترپول که خالصه عبارت
( ) Police Internationalاست برای عنوان تلگرافی این سازمان انتخاب شد و در
سطح بینالمللی مورداستفاده قرار گرفت.

1

اساسنامه فعلی و نیز مقررات عمومی سازمان انترپول در سال  1926در بیست و
پنجمین اجالس مجمع عمومی این سازمان در ویانا به تصویب اعضا رسید و بعدها
به تدریج اصالحات یا الحاقاتی در مواد آن انجام شد .در حال حاضر اساسنامه مالک
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عمل سازمان در ( )21ماده و مقررات عمومی آن در ( )61ماده است .عالوه بر اساسنامه
و مقررات عمومی سازمان آییننامههای اجرای ،مقررات مالی و مقررات مربوط به
بهره برداری از شبکه رادیوئی و کمپیوتری ،تبادل پیامها و باالخره مقررات مربوط به

 .1نجابتي ،همان اثر ،ص .241

ارتباط متقابل دفاتر انترپول کشورهای عضو و سکرتریت عمومی برای حسن جریان
امور این سازمان وضع و مورد اجرا گذاشته میشود.
گفتار دوم -اهداف تأسیس
گسترش وسایل حمل ونقل جمعی و همچنین سود سرشماری که در امر قاچاق
وجود دارد باعر گردیده است تا مجرمین از این فرصت به نفع خویش استفاده نموده
و نه تنها دایره اعمال مجرمانه خود را وسعت بخشیده بلکه با استفاده از همین امکانات
و وسایل پیشرفته که اشاره شد با مجرمین کشورهای دیگر نیز همکاری نموده و
مبادرت به تشکیل باندهای بینالمللی نمایند و پس از ارتکاب اعمال خود در
کشورهای مختلف بهراحتی اقدام به فرار نمایند.

تعیین هویت ،جمع آوری عالیم و آثار انگشتان ،حفظ و نگهداری سوابق مجرمین،
بررسی و تجزیهوتحلیل مدارک و آثار جمعآوریشده از محل وقوع جرایم ،قسمتهای
آزمایشگاهی مجهز جنایی از قبیل :شناسایی خط ،اسناد مجعول ،اسلحهشناسی،
قالبریزی ،قالبگیری ،عکاسی جنایی و غیره نیز از وظایف انترپول است.

استرداد مجرمین در اسناد بین...

گفتار سوم -واایف

گفتار چهارم -تشکیالت سازمان بینالمللی پولیس جنائی (انترپول):
بهموجب ماده ( )2اساسنامه تشکیالت انترپول عبارتاند از:


مجمع عمومی



کمیته اجرائی



سکرتریت عمومی



گروه مشاوران



دفاتر ملی مرکزی
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مبحث سوم :انتر پول و استرداد:
گرچند استرداد تنها از طریق انترپول صورت نمیگیرد طرق دیگری درین زمینه از
قبیل معاهدات دوجانبه استرداد و همکاریهای بینالمللی نیز وجود دارد .اما بهطور
صریح می توان گفت که یکی از وظایف مهم و حتی دلیل وجودی آن موضوع استرداد
است .بدیهی است چنانچه هر کشوری برای دستگیری و استرداد آن دسته از اتباع
خویش که پس از ارتکاب جرم به کشور دیگر فرار میکنند ،درصورتیکه معاهده
استرداد دوجانبه بین آنها موجود نباشد ترجیح میدهند که این استرداد از کانال انترپول
صورت بگیرد .بدین منظور اداره انترپول ملی اطالعات ضروری برای تعقیب متهم در
خار ج از کشور را از طریق محکمه شاکی و سایر منابع ذیصالح تحصیلکرده و به
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سکرتریت عمومی و به انترپول کشوری که متهم در آنجا اقامت دارد ،و درصورتیکه
مشخص نباشد ،متهم در کدام کشور اقامت دارد ،بهصورت بخشنامه برای تمام کشورها
ابالغ میکند .و درخواست شناسایی ،دستگیری و استرداد متهم را به عمل میآورند.

1

طبیعی است چنانچه پولیس کشور مورد درخواست ،متهم را در کشور خود
شناسایی نماید موضوع را به انترپول کشور شاکی اعالم میکند و درخواست مینماید
که مدارک الزم برای استرداد از طریق رسمی و دیپلوماسی ارسال شود .دفتر ملی
انترپول این موضوع را به اطالع محکمهی میرساند که دوسیه در آنجا مطرح است .و
محکمه از طریق مقامات صالحه مدارک الزم برای استرداد رابه وزارت امور خارجه
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تسلیم میکند تا از آن طریق تسلیم مقامات کشور موردنظر گردد .درصورتیکه در چنین
حاالتی معاهده استرداد دوجانبه بین طرفین وجود نداشته باشد ،معموالً متهم با شرط
اقدام متقابل از سوی کشور مذکور مسترد میگردد.

 .1نجابتي ،همان اثر ،ص .2۵3

باید توجه داشت که یک کشور خارجی زمانی با استرداد متهم موافقت میکند که
اوالً جرم ارتکابی از مستثنیات ماده ( )3اساسنامه سازمان انترپول نباشد ( ماده 3
اساسنامه ،این سازمان را از هرگونه دخالت در امور سیاسی ،نظامی ،مذهبی و نژادی منع
کرده است) .ثانیاً جرم قابل مجازات باشد .در غیر آن با استرداد موافقت صورت
نمیگیرد.
در مواردیکه پولیس کشور مورد درخواست نتواند متهم را شناسایی نماید ،با
هماهنگی قبلی و کسب موافقت انترپول کشور شاکی میتواند افسری را در جریان
دوسیه قرارداده و متهم را شناسایی نماید .قابل تذکر است که این افسر پولیس رأساً
هیچ گونه عملیات پولیسی را در کشور میزبان انجام نخواهد داد و صرفاً بهعنوان راهنما
اصل استرداد یا محاکمه متهم 1نیز یکی از قاعدههای کلیدی همکاریهای بینالمللی
است که توسط توافقات بینالمللی تعیینشده است .طوری که در کنوانسیون بینالمللی
سرکوب بمبگذاریهای تروریستی آمده (دیگر توافقات نیز لحن یکسان یا مشابهی در
این زمینهدارند) اگر کشور یک شخص متهم را به کشور متقاضی استرداد نمیکند:
(مسئولیت دارد که ،بدون هیچگونه استثنا و یا مالحظهای در مورد محل وقوع جرم،
قضیه متهم را بدون تاخیر به مقامات باصالحیت قضائی بهمنظور تعقیب عدلی منطبق با

استرداد مجرمین در اسناد بین...

با پولیس محلی همکاری خواهد نمود.

قوانین کشوری خود بسپارد .مقامات فوق باید تصمیم خود را باهمان روشی اتخاذ کنند
67

که در تعقیب عدلی در مورد دیگر جرایم جدی تحت قوانین کشور ،استفاده میشود).
(قطعنامه  )2111( 1373شورای امنیت معموالً بهعنوان قطعنامهای یاد میشود که
اصل استرداد یا محاکمه متهم را در خود دارد .مقرره ذکرشده در پاراگراف دوم ( )eاین
قطعنامه از کشورهای عضو میخواهد تا" :اطمینان حاصل کنند که هر شخصی که در

Aut dedere aut judicare

1

تمویل ،برنامه ریزی ،آمادگی ،ویا آمادگی اقدامات تروریستی و یا حمایت از چنین
اقدامات دست داشته ،به پنجه عدالت سپرده میشود".
اصل استرداد یا محاکمه متهم بهصورت غیرمستقیم توسط قطعنامه  1373تایید شده
است .پاراگراف سوم ( )dاین قطعنامه از کشورهای عضو میخواهد تا" :هر چه زودتر
به کنوانسیونها و پروتوکلهای بینالمللی ضد تروریسم بپیوندند".
قطعنامههای بعدی شورای امنیت صریحتر هستند .بخصود قطعنامه )2113( 1462
و  )2114( 1266شورای امنیت مشخصاً مقرر میدارند که مسئولیت تعقیب عدلی
تروریستها "برمبنای اصل استرداد یا محاکمه استوار خواهد بود").
روند اجرائی اصل استرداد یا محاکمه همانطوری که در فصل دوم بررسی کردیم
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اکنون چند نکتهای را قابلذکر میدانیم:
الف :تصمیم برای عدم استرداد:
این تصمیمی است که آغاز مسئولیت یک کشور برای سپردن قضیه متهم به سیستم
حقوق داخلی را رقم میزند.
ب :سپردن قضیه به تعقیب عدلی:
تصمیم به تعقیب عدلی یک قضیه به این معنا نیست که اتهامی که بعد از تحقیقات
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بیاساس دانسته شده نیز باید با محکمه کشیده شود .قانون اساسی ،قوانین اصلی و
پروسههای قضائی هر کشور تعیین میکنند که حدود تعقیب عدلی تا کجا باشد.
ج :بدون هیچگونه استثناء و مالحظه:
این قید می تواند به معانی مختلفی تعبیر شود .یک تعبیر این است که عملی کردن
این قید به نفع همکاری بینالمللی نظم عامه یک کشور را با خطر روبرو میکند .در آن
صورت ،از کشور خواسته نمیشود که در موضوع همکاری کند که ممکن است
بی نظمی عمومی و خشم عامه را به دنبال داشته باشد و صلح و ثبات داخلیاش را

تهدید کند .در چارچوب مبارزه با تروریسم و استرداد یک متهم ،این امر ممکن است
به مثابه خودداری از استرداد یک متهم بر اساس این نگرانی باشد که در صورت تحویل
متهم به کشور متقاضی ،ممکن است یک گروه تروریستی بر ضد کشور استرداد کننده
ویا منافع آن دست بهتالفی بزند .درعینحال عبارت(:بدون هیچگونه استثنا و مالحظه)
یک درخواست روشن مبنی بر قبول نشدن استثنا در مورد جرایم سیاسی میتواند
باشد.
د :تصمیم گیری باهمان روشی که در تعقیب عدلی در مورد دیگر جرایم جدی
تحت قوانین کشور ،استفاده شود:
توافقات جهانی ضد تروریسم ،درحالیکه به کشورها اجازه میدهند برای تعقیب یا
میکنند که کشورها چنین صالحدید را باید باهمان روشی عملی کنند که در مورد
جرایم جدی دیگر تحت قوانین داخلی خود عملی میسازند .بهعبارتدیگر ،از مقامات
قضائی ملی یک کشور انتظار میرود که به جرایم فردی که تقاضای استرداد او
مطرح شده ،باهمان روشی رسیدگی کنند که معموالً بر جرایم جدی دیگر اعمال
میکنند ،در عمل ،این مسئله باعر میشود که توانائی تصمیمگیری مقامات قضائی
برای عدم تعقیب عدلی فرد متهم کاهش یابد.

1

استرداد مجرمین در اسناد بین...

عدم تعقیب عدلی یک متهم بر اساس صالحدید خود عمل کنند ،این نکته را تصریح

نتیجهگیری:
از مجموعه بحرهای که در طول تحقیق در این پایاننامه مطرح شد ،به این نتیجه
میرسیم که اوالً ،توسعه و گسترش صالحیت قوانین جزای یا کیفری به خارج از قلمرو
یا محدوده حاکمیت ،هیچ صدمه به حاکمیت کشورهای دیگر وارد نمیکند .بخاطرکه
1

Kelly, Michael J. Cheating justice bt cheating death: the doctrinal collision for
prosecuting foreign terrorists-passage of aut dedere aut penalty. Arizona Jornal of
Onternational and Comparative Law, vol. 20, No. 3 (2003), pp. 491-532.
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این توسعه صالحیت به معنای داشتن قدرت اجرایی برای ورود به قلمرو حاکمیت
کشورهای دیگر نیست؛ بلکه به این معناست که دولتها به خود حق میدهند که هرگاه
جرمی توسط اتباع آنها یا علیه اتباع آنها یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها واقع دهد
و دستگیری از راه قانونی ممکن باشد (از طریق استرداد) صالحیت رسید گی به جرم را
داشته باشد.
استرداد در حقوق جزائی بینالمللی طی یک قرن اخیر به بحر تبدیلشده است که
می توان دلیل آن را در وقایع قرن گذشته جستجو کرد .هرچند استرداد مجرمین ازلحاظ
سابقه تاریخی به سالهای خیلی قبل از تاریخ فوق برمیگردد .ولی استرداد به معنای
واقعی کلمه و معاهدات تصویبشده بین کشورها درین زمینه سابقه چندانی ندارد.
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امروزه بحر بر سر استرداد نیست بلکه موضوع مهمترتیب و چگونگی استرداد
است که در آن رعایت حقوق اساسی فرد ،تامین عدالت و از همه مهمتر احترام به
حاکمیت ملی کشورها است .البته بحر استرداد تنها بجرایم جنگی و جنایات علیه
بشریت محدود نبوده بلکه استفاده ازین تکنیک در جرایم عمومی که بسا موارد
مجرمین آن بعد از ارتکاب جرم فرار میکنند نیز تعمیمیافته است .کشورها بادر نظر
داشت آسیب شناسی شان در پهلوی سایر اقدامات عالقمند هستند تا معاهدات استرداد
با کشورهای مختلف داشته باشند  .یا هم با الحاق به پیمانهای بینالمللی در مورد
همکاری و معاضدت قضائی این خال را برطرف میسازند.
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شکلگیری سازمان بینالمللی پولیس جنایی یا انترپول حاصل تحول و دگرگونی
روابط کشورها و مناسبات بینالمللی است و همچنین کشیده شدن مسایل و مشکالت
داخلی به آنسوی مرزها و بینالمللی شدن جرایم ارتکابی در کشورها است .انگیزه
تشکیل سازمان بین المللی پولیس جنائی یا انترپول کانالیزه نمودن اقدامات جرم یابی و
امور مربوط به سازمانهای پولیسی و قضائی کشورها در خصود اتباع یکدیگر بوده
است .که خوشبختانه افغانستان درین اواخر عضویت پولیس بینالمللی را کسب نموده
است میتوان امیدوار بود که در زمینه فعالیت بیشتری نماید.

پیشنهادها:
 با انعقاد قراردادهای سوفا که بیتردید میتوان آنها را به قراردادهای
کاپیتاالسیون قرونوسطی تشبیه کرد عمالً امکان محاکمه پرسونل نظامی خویش را در
کشور مورد اقامت غیرمقدور گردانیده و دومی با پناه دادن به رهبران جنایتکار صرب و
عدم تسلیم آن به محکمه یوگوسالوی ماهیت خویش را بهخوبی به نمایش گذاشت.
 باهمه این ،مشکالت دیگری نیز در ین زمینه قابل پیشبینیاند ازجمله حاکمیت
کشورهای عدم استرد اد اتباع و  ...بهر حال تمام این مشکالت نباید جلو امر مهم
همچون استرداد مجرمین در عرصه بینالملل را بگیرد ،زیرا استرداد یکی از الزمههای
تطبیق عدالت جزائی باالی مجرمین فراری و بینالمللی است.
میشناسد بنا ً در جهت عقد قراردادهای استرداد با سایر کشورها اقدامات مقتضی روی
دست گرفته شود.
 تقویت هر چه بیشتر نهادهای عدلی و قضائی و محاکمه مجرمین جنگی
افغانستان یعنی قبل اینکه مجرمین از افغانستان خارج شوند و موضوع به استرداد
کشانده شود محاکمه آنان صورت گیرد.

استرداد مجرمین در اسناد بین...

 با توجه به اینکه قانون اساسی افغانستان استرداد مجرمین را به رسمیت

فهرست منابع و مآخذ
 .1منابع فارسی:
الف :کتابها:
.1

آخوندی ،محمد ( ،)1382آئین دادرسی کیفری ،چاپ هفتم ،جلد دوم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی ،سازمان چاپ و انتشارات.
 .2جعفری ،لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1378مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،جلد اول،
شماره .11218
 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1384ترمینولوژی حقوق ،چاپ پانزدهم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
 .4حسن ،عمید ( ،)1381فرهنگ فارسی عمید ،جلد اول ،چاپ هشتم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
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 .2ستانکزی ،نصراهلل و دیگران ( ،)1387قاموس اصطالحات حقوقی ،کابل :انتشارات پوهنتون کابل ،چاپ
اول.
 .6علیآبادی ،دکتر عبدالحسین ( ،)1324حقوق جنائی ،ج سوم ،تهران :انتشارات فردوسی.
 .7مؤمنی ،دکتر مهدی ( ،)1393حقوق بینالمللی کیفری ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
شهر دانش.
 .8مدنی ،سید جاللالدین ( ،)1381آئین دادرسی کیفری ،جلد اول و دوم ،تهران :انتشارات پایدار.
 .9نجابتی ،مهدی ( ،)1384پلیس علمی ،تهران :انتشارات سمت.

ب :قوانین:
 .1جریده رسمی (منتشره  22حمل  1392نمبر مسلسل  ،)1113قانون استرداد متهمین ،محکومین و
همکاری عدلی افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان.
قوس « »1397شماره مسلسل190

 .2جریده رسمی(منتشره دوم ثور سال  ،)1396مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به
حبس  ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ،شماره مسلسل.1226 :
 .3جریده رسمی (منتشره  ،)1393قانون اجراآت جزائی افغانستان ،کابل :انتشارات وزارت عدلیه
جمهوری اسالمی افغانستان.
ج :مقالهها و جزوههای درسی:

.1

اسکندری ،عبدالکریم (زمستان  ،)1392استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون

استرداد افغانستان ،فصلنامه علمی پژوهشی ،دانشگاه خاتمالنبیین(د) ،سال اول شماره دوم.
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بررسی اهلیت و عوارض آن در پرتو اصول
فقه اسالمی
محمدولی حنیف

چکیده
شرط صحت تکلیف این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف میشود،
داشته باشد و این اهلیت تکلیف هم با رسیدنِ انسان به سن بلوغ همراه با داشتنِ عقل،
ثابت میشود؛ اما علمای اصول بهصورتی عام در مورد اهلیت و عوارض آن نیز سخن
میگویند .در اینجا نیز ،ما بر همین منوال عمل کرده ،در ابتدا ،در مورد اهلیت و سپس
در مورد عوارض آن بحر میکنیم .
واژگان کلیدی :اهلیت ،اهلیت أدا  ،اهلیت وجوب ،عوارض اهلیت  ،عوارض سماوی
و عوارض اکتسابی.

مقدمه
با توجه به تفاوت خلقت انسانها ،احکام شرعی که متوجه ایشان است نیز تغیر مییابد
لذا انسانی که دارای اهلیت وجوب و اهلیت أدا است ،تمام احکام شرع بر ذمهاش الزم
می شود اما اشخاصی که تنها اهلیت وجوب داشته باشد بعضی احکام بر ذمه ایشان الزم
میشود و برخی دیگر آنها از ذمه ایشان ساقط میشود.
در این میان عوارضی نیز وجود دارد ،که باالی اهلیت انسان تاثیری وارد کرده یا اهلیت
وی را کامالً از بین می برد مانند مرگ و یا در آن نقصانی را وارد میکنند مانند :صغر،
عته  ،سفه و غیره ویاهم سبب تغیری بعضی احکام از ذمه وی میشود .بدون اینکه
باالی اهلیت اش تاثیری بگذارد مانند اکراه .
با در نظر داشت این نکته ،علما کرام از اهلیت انسان بهتفصیل بحر نموده و عوارضی
که عبارت از عوارض آسمانی که به اختیار بنده نبوده و بنده در آن کدام نقشی نداشته
باشد مانند :صغر ،عته ،جنون و غیره عوارض اکتسابی که به اختیار و اراده بنده باشد
مانند :جهل ،خطا ،سفه ،اکراه و غیره چون اهلیت انسان در تمام ادوار زندگیاش یکسان
نبوده بلکه از هنگام نطفه در رحم مادر اهلیت وی آغاز و به شکل تدریجی از تولد،
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را که باعر خدشهدار شدن اهلیت وی میشوند بیان نموده و به دو نوع تقسیم نمودهاند

صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز ،بلوغ و رشد اهلیت انسان تکاملیافته و در مراحل
مختلف اهلیت ،احکام مربوط به آن نیز تغیر مییابد از جانبی هم عوارض آسمانی و
اکتسابی اهلیت باعر تغیر احکام شریعت اسالمی و قوانین نیز میشوند.
مبحث اول :اهلیت
تعریف اهلیت
اهلیت در لغت ،به معنای صالحیت است ،مثالً وقتی کسی صالحیت انجام کاری را
داشته باشد ،میگویند :وی برای انجام آن کار اهلیت دارد.
در اصطالح اصولیون ،اهلیت به اهلیت وجوب و اهلیت أدا تقسیم میشود:
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اهلیت وجوب
به معنی صالحیت انسان برای این امر است که حقوقی مشروع به نفع او و علیه او
واجب و ثابت شود 1،یعنی صالحیت داشتنِ انسان برای اینکه حقوق به نفع وی ثابت
و واجبات بر وی واجب گردد .مبنای اهلیت وجوب ،ذمّه است ،به این معنی که چون
انسان موجودی دارای ذمّه است ،این اهلیت برای وی ثابت میشود.

ذِمه در لغت به معنی عهد است؛ خدای متعال میفرماید ﴿ :اَل يا ۡرقُبُونا فِي ُم ۡؤ ِم ٍن إِ ا َٗل او اَل
ِذ َّم اة﴾ [التوب « ،]11 :آنان دربارهی هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را
نمیکنند» .افراد غیرمسلمانی که به صورت دایم و بنا بر عهد و پیمان میان ما مسلمانان و
آنان ،در داراالسالم زندگی می کنند ،اهل ذمّه ،یعنی اهل عهد و پیمان نامیده میشوند.
قوس « »1397شماره مسلسل190

ذمّه در اصطالح ،وصفی شرعی است که انسان را یک موجود اهل و شایسته برای تعلّق
حقوق به نفع او و یا به زیان او تبدیل میکند .2ذمّه بر اساس این معنای اصطالحی
برای هر انسانی ثابت و موجود است ،زیرا هر فردی که به دنیا میآید ،دارای ذمّه است
و درنتیجه برای وجوب اموری به نفع و علیه او صالحیت دارد.3
بنابراین ،میتوان گفت که :اساس ثبوت اهلیت وجوب برای انسان «حیات» است ،زیرا
با حیات است که ذمّه برای انسان ایجاد میگردد و اهلیت وجوب نیز بر آن بنا میگردد
و به همین دلیل ،برای جنین هم -گرچه ناقص است -به دلیل وجود حیات در آن،
اهلیت وجوب ثابت است و چون حیاتِ انسان اساسِ ثبوت اهلیت وجوب است ،این
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اهلیت ،تا زمانی که فرد زنده باشد ،همراه وی است و فقط با مرگ از او جدا میشود.4

 -1شرح المنار ،ابن ملک و حاشیه رهاوی ،ص .931
 -2التوضیح.111 /2 ،
 -3أصول البزودی  13۵7 /2و شرح ص .938
 -4برخي از فقها معتقدند که :بعد از مرگ هم ذمّهی انسان به نحوی باقي ميماند ،چنانکه بعداً خواهد آمد.

حقوق دانان ،این اهلیت بامعنای اصطالحی مدنظر اصولیون را «شخصیت قانونی»
می نامند و به نظر آنان این شخصیت برای هر انسانی ثابت است و در تعریف میگویند:
شخصیت قانونی به معنی صالحیت انسان برای این امر است که حقوقی به نفع او و
تکالیفی علیه او ثابت گردد .1این تعریف شبیه تعریف اصولیون از اهلیت وجوب است.
اهلیت أدا
به معنی صالحیت انسان برای این امر است که ادا و انجام (اموری) از او خواسته شود
و افعال و اقوال وی معتبر تلقی شده ،آثار شرعیشان بر آنها مترتب گردد ،بهنحویکه
اگر تصرفی از او سر زد ،شرعاً معتبر و دارای آثار باشد و اگر عبادتی انجام داد ،ادای
وی معتبر بوده ،تکلیف را ساقط نماید و اگر در حق دیگران جنایتی انجام داد ،بتوان او
کرد .2اساس ثبوت این اهلیت ،داشتن قدرت تمییز و تشخیص است نه حیات.
اهلیت کامل و ناقص
هرکدام از دو اهلیت وجوب و ادا ،با توجّه به دورانهایی که انسان در زندگی خود ،از
زمان تکوین تا کامل شدن عقل و سپس مرگ ،طی میکند ،گاهی ناقص و گاهی کامل
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را به خاطر این کار به صورت کامل مؤاخذه نمود و مجازات بدنی و مالی علیه او اعمال

هستند .این دورانها عبارتند از :اول :دوران جنینی؛ دوم :از تولد تا رسیدن به تمییز؛
سوم :از تمییز تا رسیدن به بلوغ و چهارم :دوران مابعد بلوغ.
در سطور بعد ،نوع اهلیتی را که در هر یک از این دورانها برای انسان ثابت میشود،

 -1المدخل للقانون الخاص ، ،د .بدراوی ،ص .۵8
 -2شرح مرقاۀ الوصول ،ص434 /؛ أصول الفقه ،شیخ عبدالوهاب خالف ،ص .1۵0
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موردبحر قرار میدهیم.
دوران اول :دوران جنینی
جنین را ،گاهی اینگونه میبینیم که جزئی از مادر خودش است و درحرکت و سکونِ
خود با او هماهنگ است (و مستقل نیست) و بدین ترتیب ،به ثابت نبودنِ ذمّه برای وی
حکم میکنیم و درنتیجه ،اهلیت وجود هم در وی منتفی میشود و گاهی ،ازاینجهت
به جنین نگاه میکنیم که خودِ او ،یک نفس و شخصِ مستقل بوده ،ازلحاظ داشتنِ
حیات ،از مادر خود جداست و آمادهی جدا شدن از او و تبدیلشدن به یک انسانِ
مستقل قائمبه ذات خود است و براین اساس ،به وجودِ ذمّه برای وی حکم میکنیم و
درنتیجه ،اهلیت وجوب برای وی ثابت میشود .گاهی هم ،هردو جهتِ مذکور باهم در
قوس « »1397شماره مسلسل190

جنین مورد مالحظه میگیرند و درنتیجه ،نه ذمّهی کاملی برای او ثابت میشود و نه
ذمّهی مطلق هم از او نفی میشود ،بلکه برای وی تنها ذمّهای ناقص ثابت میشود که
فقط صالحیت پذیرش برخی از حقوق را دارد و بدین ترتیب ،جنین دارای یک اهلیت
وجوب ناقص میشود و با آن صالحیت این را مییابد که حقوقی به نفع وی ثابت
گردد ،نه علیه او و بنابراین ،حقوقی مانند میراث ،وصیت و استحقاق در وقف -که
ثبوت آنها به قبول نیاز ندارد -برای وی ثابت میگردد؛ اما حقوقی چون هبه که به
قبول نیاز دارد ،برای وی ثابت نمیشود ،گرچه این حقوق نفع محضی هم برای وی
محسوب میشوند ،زیرا جنین نط ق ندارد و ولی و وصیی هم ندارد که در قبول جانشین
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وی شوند 1و نیز ،چنان که ذکر شد ،به علّت نقصان اهلیت وی هیچ حقی هم علیه او
ثابت نمی گردد .الزم به ذکر است که اهلیت وجوب ناقص وقتی برای جنین ثابت
میشود که جنین زنده متولد شود.

 -1جمهور فقها معتقدند که :جنین فاقد ولي و وصي است و ف قط جایز است که برای حفظ اموال وی امیني تعیین
گردد.

در مورد اهلیت ادا نیز باید گفت که جنین اهلیت ادا ندارد ،زیرا به علّت عجز کامل وی
صدور هیچ تصرفی از جانب وی متصور نیست و نیز بدین دلیل که مبنای ثبوت اهلیت
ادا ،قدرت تمییز عقلی است و جنین مطلقاً تمییز ندارد.
دوران دوم :از تولد تا رسیدن به تمییز

1

اگر جنین زنده متولد شود ،ذمّهای کامل و درنتیجه ،اهلیت وجوب کامل برای وی پدید
میآید و حقوق به نفع او و علیه او ثابت میگردد .شایسته بود که بهمانند فرد بالغ
همهی حقوق علیه این جنین متولدشده ثابت شود ،زیرا دارای ذمّهی کامل است و
اهلیت با این ذمّه ثابت شده است ،اما چون هدف از خودِ وجوب صِرفِ وجوب و
ثبوت حق بر انسان نیست ،بلکه مقصود از وجوب حکم آن ،یعنی اداست .بنابراین،
که ادای آن از جانب وی ممکن نباشد ،بر وی واجب نمیشود .این حقوق را میتوان
بهتفصیل زیر موردبررسی قرارداد:
 -1حقالناس :آن دسته از حقالناس که مانند ضمانتِ چیزهای تلفشده ،اُجرت
اَجیر ،نفقهی زوجه و خویشاوندان و امثال آنها ،جنبهی مالی دارند ،بر بچه واجب
میشوند ،زیرا مقصود از آنها مال است و أدای نیابیِ این حقوق هم مقبول است و
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همه ی حقوقی که بچه امکان ادای آن را داشته باشد ،بر او واجب میگردد و چیزهایی

ولی به نیابت از بچه آنها را ادا میکند؛ اما آن دسته از حقالناس که بهمانند قصاد،
مجازات هستند ،بر بچه واجب نیست ،زیرا بچه صالحیت حکم آن یعنی مؤاخذهشدن
با مجازات را ندارد ،چه عمل بچه توصیف به تقصیر نمیشود و به علّت قصور معنی
 -1علما سنّ تمییز را رسیدنِ کودک به هفتسالگي تعیین کردهاند و این برای ضابطهمند ساختن احکام است .فقهای
متقدم سني را برای تمییز نميکردند و فقط فقهای متأخر این کار را کردهاند و شاید اساس این کارشان این حدیث
است که در مورد امر بچهها به نماز ميفرماید« :وقتي به هفتسالگي رسیدند ،آنان را به نمازخواندن امر کنید و زماني
که به دهسالگي رسیدند (و نماز نخواندند) آنان را بزنید» .قانون مدني عراق و نیز مصر ،سن تمییز را هفتسالگي مقرر
کردهاند.
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جنایت در کار بچه ،این کار وی صالحیت آن را ندارد که سببِ این مجازات باشد و
نیز ،ادای این حق نیابتبردار نیست و نمیتوان ولی را به نیابت از بچه مجازات کرد.
مجازات ،در اینجا برخالف دیه است ،زیرا دیه به خاطر عصمت و بیگناهی محل
(مقتول) واجب شده است و بچه بودن قاتل هم نافی عصمت افراد نیست و مقصود از
وجوب آن مال است و ادای مال نیز به طریق نیابتی ممکن است.
 -2حقاهلل :از حق اهلل ،آنچه که شرطِ صحت و اصل عبادات است ،یعنی ایمان و
آنچه که عبادت خالص است ،خواه مانند نماز بدنی مح
مالی مح

باشد و خواه مانند زکات

باشد و خواه بهمانند حج ترکیبی از بدنی و مالی باشد ،هیچکدام بر بچه

واجب نیست ،گرچه سبب و محل این حقوق یعنی ذمّهی صالح هم موجود باشد ،زیرا
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حکم وجوب در این حقوق ،آن است که این تکالیف ،عمالً و بهصورت اختیاری و نه
بهصورت نیابت جبری ،به دست کسی که عبادت بر او واجب شده است ،انجام گیرد،
تا ابتال و آزمایش و جزای مترتب بر آن حاصل شود و بچه هم اهلیت این امر را
ندارد .1از حقاهلل آنچه که مانند حدود جنبه ی کیفری دارد ،بر بچه واجب نیست،
همانند آن دسته از حقالناس که مثل قصاد جنبهی کیفری دارند ،زیرا بچه صالحیت
حکم آن ،یعنی مؤاخذهکردن با مجازات را ندارد و این مجازات هم به نیابت انجام
نمیشود.2
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 -1التلویح علي التوضیح . 113 /2 :فقها در مورد وجوب زکات در مال بچه اختالف دارند؛ کساني که آن را واجب
دانستهاند ،زکات را حقي واجب از آن فقرا در اموال ثروتمندان دانستهاند و این مفهوم نیز با صِغر و بلوغ اختالف پیدا
نميکند؛ اما کساني که آن را واجب ندانستهاند ،آن را عبادتي به سان نماز و روزه دانستهاند و چون عبادت اختیار و
آزمایش است ،بلوغ در آن شرط است و بچه نیز به علّت قصور عقل صالحیت این را ندارد که مورد اختیار واقع
شود .بدایۀ المجتهد .220 /1
 -2کشف األسرار.1312 /4 ،

در مورد اهلیت ادا هم باید گفت که :اهلیت ادا در حق بچه در این دوران ،کامالً منتفی
است ،چراکه او تمییز ندارد و -چنانکه گفتیم -تمییز باعقل اساس اهلیت اداست و به
همین دلیل ،از بچه خواسته نمیشود که چیزی را شخصاً انجام دهد و حقوقی را که به
سبب اهلیت وجوب بر او واجب شدهاند هم -در آنجاهایی که نیابت صحیح است-
ولیاش به نیابت از او ادا میکند.
چون بچه اهلیت ادا ندارد ،هیچ اثر شرعیای هم بر اقوال و تصرفات وی مترتب
نمیشود و بنابراین ،عقود و تصرفاتِ قولی وی باطل است و به آنها توجّه نمیشود.
دوران سوم :از تمییز تا رسیدن به بلوغ
این دوران با رسیدن بچه به هفتسالگی آغازشده ،با بالغ شدن وی پایان مییابد .در
وجوب برای صغیر غیر ممیز ثابت و موجود باشد ،ثبوت آن برای صغیر -که حال و
وضع بهتری از او دارد -اولی است .پس حقوق به نفع و علیه وی نیز ،به تفصیلی که در
مورد صغیر ممیز ذکر شد ،ثابت میشود.
در این دوران ،چون عقل بچه ناقص است ،اهلیت ادای ناقص برای وی ثابت میشود و
چون وی اهلیت ادای ناقص دارد ،ایمان و عبادات بدنیِ وی صحیح تلقی میشود ،زیرا
برای صغیر منفعت مح

در پی دارد ،اما بر او واجب نیستند و او مکلّف به ادای آنها

نمیشود.
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اما حکم تصرفات مالی صغیر ممیز بهقرار زیر است:
 -1انجام تصرفاتی چون قبل هبه ،صدقه و وصیت از جانب صغیر که برای وی
منفعت مح

بررسی اهلیت و عوارض آن...

این دوران ،اهلیت وجوب کاملی برای بچه پدید میآید ،زیرا درصورتیکه اهلیت

دارند؛ صحیح هستند و در آن ،نیازی به اجازهی ولی یا وصی ندارند،

زیرا صحیح دانستن این تصرفات در صورت انجام مستقیم آن به دست خود صغیر،
بنابر اهلیت ادای قاصر وی امکانپذیر است و در صحیح دانستن آن مصلحت آشکاری

برای بچه هست و ما مکلّفیم که همیشه در صورت امکان ،مصلحت وی را رعایت
کنیم.
 -2انجام تصرفاتی چون هبه دادن و وقف کردن مال و مثل اینها از جانب صغیر
که برای وی ضرر مح

به دنبال دارد و موجب خروج بدون عوض اموال وی از

مالکیتش می شود ،صحیح نیست و حتی اصالً منعقد هم نمیشود و ولی و وصی نیز
نمی توانند با اجازه دادن خود این تصرفات صغیر را صحیح کنند ،زیرا ولی و وصی
نمیتوانند این کارها را مستقیماً از جانب صغیر انجام دهند ،پس همانطور هم
نمیتوانند این کارهای بچه را اجازه دهند ،زیرا مبنای والیت ،توجّه به بچه و مراعات
مصلحت وی است و انجام تصرفات مضر به مال وی و یا اجازه دادن آن تصرفات در
قوس « »1397شماره مسلسل190

صورت انجام آن از جانبِ خود صغیر ،هیچ به معنای توجّه به بچه و رعایت مصلحت
وی نیست.
 -3تصرفاتی مانند بیع و اجاره و سایر معاوضات مالی که برحسبِ اصلِ وضع خود
متردد بین نفع و ضرر هستند .1این تصرفات سود و زیان دارند و اگر صغیر ممیز اقدام
به انجام آنها کند ،به اعتبار بهرهمندیِ او از اهلیت ادا ،صحیح تلقی میشوند ،اما چون
اهلیت ادای ناقص دارد ،متوقف بر اجاره ولی هستند و اگر ولی آن را اجازه داد ،این
اجازه ی ولی نقص اهلیت وی را جبران نموده ،تصرف وی چنین تلقی میشود که
انگار از شخصی دارای اهلیت ادای کامل صادرشده است.
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 -1در اینجا ،باید در نظر داشت که چیزی که بهعنوان مالک در متردد بودن یک تصرف بین نفع و ضرر مدنظر
قرارگرفته است ،نوع و طبیعت تصرف است و به این توجّه نشده که تصرفي که صغیر اقدام به انجام آن کرده است،
منفعتي حقیقي برای وی به دنبال بیاورد یا منفعتي برای وی نداشته باشد و بنابراین ،اگر صغیر عیني متعلّق به خود را به
قیمتي بیشتر از بهای واقعي آن نیز بفروشد ،بازهم صحت تصرف وی متوقف بر اجازهی ولي است و به سودی که
صغیر در این معامله به دست آورده است ،توجهي نميشود ،زیرا بیع -بنا به طبیعتِ خود -از تصرفاتي است که متردد
بین نفع و ضرر است.

اگر ولی احساس کرد که صغیرِ ممیز توان انجام کارهای تجاری را دارد ،میتواند به
وی اجازه دهد که این کارها را انجام دهد و در این حالت ،تصرفات تجاری صغیر و
سایر اعمال و امور الزم در تجارت که وی به آنها اقدام کرده است ،صحیح و نافذ
بهحساب میآید ،زیرا اذن سابِق ولی به تصرف ،بهمانند اجازهای است که ولی
بعدازآنجام تصرف صغیر ممیز میدهد (و اجازهی سابق مانند اجازهی الحق است).
دوران چهارم :دوران بعد از بلوغ
 -89اگر فرد باوجود داشتنِ عقل به سن بلوغ رسید ،دارای اهلیت ادای کامل شده،
اهلیت این را مییابد که طرف توجّه خطاب شرعی قرارگرفته ،به همهی تکالیف شرعی
مکلّف شود و همه ی عقود و تصرفات وی صحیح بوده ،نیازی به اجازه کسی ندارد ،به

مبحث دوم :عوارض اهلیت
در مطالب سابق ذکر شد که در دوران جنینی ،اهلیت وجوب بهصورت ناقص برای
انسان ایجاد و ثابت میشود و بعد از والدت ،کامل میگردد و وی ،مادام که زنده باشد،
دارای این اهلیت خواهد بود .اما در دوران جنینی ،اهلیت ادا برای انسان ایجاد نمیشود

بررسی اهلیت و عوارض آن...

این شرط که سفیه نباشد؛ چنانکه بعداً ذکر خواهد شد.

و همچنین ،صغیرِ غیر ممیز نیز اهلیت ادا ندارد و سپس ،برای صغیر ممیز بهصورتی
ناقص ثابت میشود و بعدازآن ،اگر فرد با داشتن عقل به بلوغ رسد ،اهلیت ادای وی
کامل می گردد .پس اساسِ اهلیت ادا عقل است و اگر عقل ناقص باشد ،اهلیت ادا نیز
ناقص است و اگر عقل کامل باشد ،اهلیت ادا نیز کامل است .عقل ناقص هم ،عقلِ
صغیر ممیز و عقل کسی است که در حکم صغیر ممیز است و عقل کامل ،عقل کسی
است که بالغ است و مجنون و یا کودن نیست1؛ لکن بعد از اینکه انسان اهلیت ادای

 -1التوضیح .114 /2
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کامل را کسب میکند هم ،گاهی اموری بر او عارض میشوند که اهلیت ادای او را یا
زایل میکنند و یا ناقص و یا اینکه با ازاله و نقصان در آن تأثیری نمیگذارند ،بلکه
سبب تغییر برخی از احکام در مورد کسی میشوند که این امور بر وی عارض شده
است ،این امور عارضی را عوارض اهلیت مینامند.1
انواع عوارض
عوارض به دودسته تقسیم میشود:
 -1عوارض سماوی :عوارضی هستند که بدون اختیارِ انسان و از طرف صاحب شرع
ایجاد میشوند و به همین دلیل هم به «سما » (آسمان) منسوب شدهاند ،زیرا چیزهایی
قوس « »1397شماره مسلسل190

که انسان در آنها اختیاری ندارد ،به آسمان منسوب میشوند ،به این معنی که این امور
خارج از قدرت انسان هستند ،مانند :جنون ،کودن بودن ،مرض و مرگ.
 -2عوارض مکتسب :عوارضی هستند که انسان در آنها دارای کسب و اختیار است
و دودسته هستند :نخست ،عوارضی که از طرف خود انسان است ،مانند جهل و مستی
و شوخی .دوم ،چیزی که از طرف غیر بر انسان عارض میشود و آن اکراه است.
در مبحر آتی ،در مورد برخی از عوارض سماوی و مکتسب بحر خواهد شد.
 -1عوارض سماوی
الف .جنون
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برخی از اصولیون در تعریف جنون گفتهاند :جنون اختالل در عقل است بهنحویکه جز
در موارد نادر ،افعال و اقوال از مدار و شیوهی عقلی خارج میگردند.2

 -1دلیل نامگذاری آنها به عوارض این است که حاالتي هستند که مالزم انسان نیستند ،بلکه منافي اهلیت ميباشند.
 -2التوضیح .117 /2

جنون دو نوع است :جنون اصلی و جنون عارضی .جنون اصلی آن است که انسان در
حال جنون به سن بلوغ برسد و جنون عارضی آن است که فرد درحالیکه عاقل است،
به سن بلوغ برسد ولی بعدازآن جنون عارض وی شود .هرکدام از این دو نوع جنون
هم ،یا ممتد هستند و یا غیر ممتد.
دو نوعِ جنون تأثیری بر اهلیت وجوب ندارند ،زیرا این اهلیت با ذمّه ثابت و ایجاد
می شود و جنون با ذمّه منافاتی ندارد ،زیرا مبنای ثبوت ذمّه ،حیات انسان است؛ اما
جنون در اهلیت ادا تأثیر میگذارد و آن را از بین میبرد ،زیرا اهلیت ادا باعقل و تمییز
ثابت می شود و مجنون عقلش فاسد است و تمییز و تشخیص ندارد و به همین دلیل
هم ،مجنون در افعال و اقوال خود ،حکم صغیر غیر ممیز را دارد.
در عبادات؛ اگر جنون ممتد باشد 1،عبادات را ساقط میکند ،یعنی اصالً مانع از وجوب
برطرف شدنِ جنون هم او را دچار حرج و سختی میکند و اگر به خاطر ثبوتِ حَرَج
در قضای آنها ،ادا تحقیقاً و تقدیراً منتفی شود ،وجوب هم از بین میرود ،زیرا وجوبِ
بدون ادا چیزِ بیفایده ای است .اما اگر جنون غیر ممتد باشد ،گرچه ادای عبادت در
حال جنون غیرممکن است ،اما ادای آن بهصورت قضا بعد از زوال جنون ممکن است
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آنها می شود ،زیرا در حال جنون قدرت بر ادا از بین میرود و قضای آن بعد از

و حرجی نیز به همراه ندارد و درنتیجه ،ادا تقدیراً ثابت و موجود است ،پس وجوب نیز
باقی میماند.2

 -1امتداد جنون حد مشخصي ندارد و حدّ آن با اختالف عبادات تفاوت پیدا ميکند؛ مثالً در مورد روزه ،اگر جنون
یک ماه طول بکشد ،جنون ممتد بهحساب ميآید و در غیر این صورت ممتد نیست.
 -2این حالت ،زماني است که جنونِ غیر ممتد عارضي باشد ،اما اگر اصلي باشد ،در مورد آن اختالف وجود دارد و
عدهای چون قاضي ابو یوسف آن را مانند جنون عارضي دانستهاند ،اما عدهای دیگر چون امام محمد بن حسن شیباني
آن را ساقط کنندهی عبادات ندانستهاند .التلویح علي التوضیح .117 /2
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جنون یکی از اسباب حِجر است و حجر ،در اصطالح شرعی ،به معنی منع از تصرفات
قولی است ،نه فعلی .یعنی تصرفات وی منعقد نمیشود و نافذ نیست .در مورد
تصرفاتِ قولیِ فردِ مج نون ،عدم انعقاد آن مدنظر است ،یعنی تصرفات قولی وی منعقد
نمی شود ،حتی اگرچه برای وی نفع مح

باشد و حکم وی مانند صغیر غیر ممیز

است ،زیرا صحت اقوال و اعتبار آنها بستگی به عقل و تمییز دارد و اعتبار آن بدون
وجود عقل ممکن نیست ،گرچه ولی هم آن را اجازه داده باشد؛ زیرا وقوع آن باطل
است و اجازهی الحق هم به باطل ملحق نمیشود و درنتیجه تصرفِ باطل سابق را
تصحیح نمیکند.1
فردِ مجنون ذاتاً محجور است ،به این معنی که هرگاه جنون عارض انسان شود ،سبب
قوس « »1397شماره مسلسل190

حجر بر فرد می شود و نیازی به صدور حکم قضایی نیز ندارد و بنابراین ،از زمان آغاز
جنون ،اقوال وی معتبر نیست ،اما اگر جنون منقطع باشد ،یعنی فردِ مجنون در برخی
اوقات به سر عقل بیاید ،تصرفات وی در زمان وجود عقل ،حکم تصرفات فرد عاقل را
دارد.
ب .عَتَه (کودن بودن ،سبکمغزی)
عَتَه ،نوعی اختالل در عقل است که فرد را کم فهم کرده ،سبب میشود که کالم فرد
مختل شود و تدبیر و تصمیمِ او فاسد گردد 2،گاهی نیز سبب از بین رفتن ادراک و
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تمییز می شود .عته دو نوع است .نوع اول ،عَتَهی این است که در آن ادراک و تمییز فرد
باقی نمیماند و فرد در این نوع مانند مجنون میشود که اهلیت ادای وی از بین میرود،
اما اهلیت وجوب او پابرجا می ماند و فرد احکام مجنون را دارد .نوع دوم ،عتهی است
که در آن ،ادراک و تمییز فرد باقی میماند ،لکن مانند ادراک افراد عاقل نیست.
 -1شرح مرقاۀ األصول.439 /2 ،
 -2شرح الکنز ،زیلعي .101 /۵

باوجوداین نوع از عته ،فرد بالغ ،در احکام ،مانند بچهی ممیز میشود و یک اهلیت ادای
ناقص برای وی ثابت و موجود است؛ اما اهلیت وجوبِ وی بهصورت کامل باقی
می ماند و بنابراین ،عبادت بر وی واجب نخواهد بود ،اما انجام آن از طرف وی صحیح
است و مجازات در مورد وی ثابت و جاری نمیشوند ،اما آن دسته از حقالناس که
مانندِ ضمانتِ چیزهای تلفشده جنبهی مالی دارند ،بر وی واجب میشوند و ادای آن
از طرف ولی صحیح است و تصرفات وی ،صحیح و نافذ است ،اگر برایش نفعی
مح

داشته باشد و باطل است ،اگر برای او ضررِ مح

داشته باشد و موکول به

اجازهی ولی است ،اگر در میان سود و زیان در نَوَسان باشد.
مُعتوِه (کودَن) ذاتاً محجورعلیه است و ازاینجهت مانند مجنون است.

عارضهای است که بر انسان عارض میشود و سبب میشود که فرد تکالیف خود را به
یاد نیاورد .چون در عارضهی نسیان ،عقل کامل است و قدرت تمییز وجود دارد ،این
عارضه با اهلیت وجوب و ادا منافات ندارد .1نسیان در مورد حقالناس عذر بهحساب
نمیآید ،زیرا حق الناس به خاطر نیاز مردم به آن محترم است و در آن ،بحرِ آزمایش و
ابتال در کار نیست و این احترام با نسیان از بین نمیرود و بنابراین ،اگر کسی از روی
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ج .نسیان

نسیان مال دیگری را از بین برد ،پرداخت غرامت آن بر وی واجب است .2اما در حقاهلل
نسیان عذر محسوب میشود (و در صورت فراموش کردن حقاهلل) گناهی بر شخص
انَ ،و َما
ض َع َعنْ أ ُ َّمتِي ْال َخ َطأََ ،وال ِّنسْ َي َ
َّللا َو َ
نیست؛ رسول خدا ج میفرماید« :إِنَّ َّ َ

اسْ ُت ْك ِرهُوا َعلَ ْي ِه»« ،خداوند متعال (گناهِ کارهای انجامگرفته از روی) خطا و نسیان و
(انجامشده در اثر) اکراه را از امّت من برداشته است» .در احکام دنیا نیز ،نسیان گاهی

 -1شرح مرقاۀ الوصول .440 /2
 -2اصل بزدوی و شرح آن .1391 /4
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عذرِ مقبولی بهحساب میآید و عبادت فرد براثر آن تباه نمیشود ،مانند آنکه روزهدار از
روی نسیان چیزی بخورد.
د .خواب و إغما
خواب و إغما با اهلیت ادا منافات دارند و نه با اهلیت وجوب ،1پس مادام که انسان در
خواب است یا در حالت إغما قرار دارد ،اهلیت ادا ندارد ،زیرا مبنای اهلیت ادا ،قدرت
تمییز باعقل است و انسان هم در حالت خواب و إغما فاقد تمییز و تشخیص است.
بنابراین ،اقوال وی مطلقاً معتبر نبوده ،به خاطر افعال خود مجازات بدنی نمیشود و
حتی اگر انسان در خواب غَل ت بزند و روی کسی بیفتد و او را بکشد ،چون در این کار
تمییز و اختیار نداشته و قصد وی منتفی است ،مجازات بدنی نمیشود ،بلکه مجازات
قوس « »1397شماره مسلسل190

مالی شده ،پرداخت دیه بر وی الزم میشود ،همانطور که اگر با فعل خود مالی را تلف
کند ،ضمانت آن بر وی واجب میشود .دلیل وجوب ضمانت در صرفِ اتالف نفس و
مال بر وی ،این است که فعل در عالم واقع رویداده است و نفس و مال هم شرعاً
محترم و موردحفاظت هستند و عذر نافی حرمت و عصمت آنها نمیشود.
در زمان خواب و اغما ،ادای عبادت بر فرد الزم نیستند ،زیرا خواب و اغما موجب
تأخیر خطاب ادا بهوقت بیداری و به هوش آمدن میشوند ،زیرا در این دو حالت فرد
فاقد فهم بوده ،ادا محال است؛ اما وجوب عبادت ساقط نمیشود ،زیرا امکان ادای
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حقیقیِ آن ها در هنگام بیدار شدن و به هوش آمدن وجود دارد و یا اینکه فرد میتواند
بعد از بیدار شدن و به هوش آمدن ،جایگزین ادا یعنی قضای آن عبادات را بهجا بیاورد
و این ،بدان خاطر است که مادامیکه انجامِ بدون حرجِ قضا ممکن است ،نفسِ عجز از
ادا در زمانِ حال ،اصلِ وجوب را ساقط نمیکند و چون عادتاً خواب زیاد طول
نمیکشد ،حرجی در قضای عبادتِ فوتشده وجود ندارد؛ پس وجوب آن ساقط
 -1کشف األسرار .1382 /4

نمیشود .اغما نی ز اگر ممتد نباشد ،همین حکم را دارد ،اما اگر ممتد باشد ،وجوب
ساقط می شود ،زیرا ادای حقیقی با اغما و ادایِ تقدیری به خاطر وجودِ حرج در قضای
بعد از به هوش آمدن ،ازمیانرفتهاند و چون ادا از بین برود ،وجوب نیز ساقط میشود،
زیرا بقایِ وجوب بدون ادا بیفایده است.1
هی .مرض
در اینجا ،منظور از مرض چیزهایی غیر از جنون و اِغماست .مرض با اهلیت وجوب و
اهلیت أدا منافات ندارد و فرد مری

هردو نوع اهلیت را بهصورت کامل دارا است و

به همین دلیل هم ،حقوق چه به نفع او و چه به ضرر او ،ثابت و موجود است ،لکن
باوجودی که فرد مری

دا رای اهلیت کامل است ،مرض در بعضی احکام تأثیر

وارث در مال مورث ،بهصورت جبری و با حکم شارع با مرگ مورث ثابت است،
همچنان که با مرگِ بدهکار مالِ بدهکار به بِستانکار تعلّق پیدا میکند .اما چون مرض
سبب مرگ است ،تعلّق یافتنِ مال به وارث و بستانکار از زمان بروز مرض ثابت
میشود ،زیرا حکم به ابتدای سبب مضاف میشود 2و بهمنظور صیانت از حق وارث و
بستانکار ،مری

به میزانی که صیانت از این حق محقق شود ،محجور میگردد .این

میزان در مورد وارث ،دوسوم اموال مری

است [یعنی مری

در دوسوم از اموال خود

محجور می شود] اما در مورد بستانکار ،بستگی به میزان دَین دارد و اگر بدهی برابر با
تمامِ اموالِ بیمار باشد؛ مری

در تمام اموال خود محجور میگردد و در غیر این

صورت ،به میزان دین در مال خود محجور میشود.3
 -1همان  1398و .1400
 -2شرح المنار ،ص .192 -191
 -3همان 192؛ شرح مرقاۀ الوصول  . 441 /2مریض در اموری چون هزینه برای خود و اجرت مداوای خویش که
جزءِ ضروریات و حاجات وی است ،محجور نميگردد.

بررسی اهلیت و عوارض آن...

میگذارد؛ ازجمله برخی از تصرفات وی نافذ نمیشود :مثالً ،جانشینِ مورث شدنِ
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این حِجر ،با اسناد آن به آغاز مرضی که منجر به مرگ شده است ،ثابت و موجود تلقی
می شود ،زیرا علّت حجر ،مرضی است که سبب مرگ شده است و اگر به مرگ منجر
شود ،مرض از آغاز به مرگآور بودن متصف بوده ،اما چون مرگآور بودنِ مرض فقط
در صورت منجر شدنِ آن به مرگ دانسته میشود ،دیگر حجر با شک [یعنی صرف
مری

شدن مورث یا بدهکار] ثابت نمیشود و به همین دلیل هم ،اثر حجر قبل از
1

مرگ ظاهر نمیشود و تصرفات فردی که در مرضِ مرگآور است ،صحیح است و
وارث یا بستانکار در حال حیات وی حق اعتراض به او را ندارند و این حق ،فقط بعد
از وفاتِ شخص بیمار و در صورتی برای آنها ثابت میشود که تصرفِ فرد مری
برای حقوق آن ها مضر بوده باشد ،مثالً مال خود را هبه کرده یا بیع محابات انجام داده
قوس « »1397شماره مسلسل190

باشد.2
نکاح مریض
جمهور علما نکاح فردی را که مبتال به مرضِ مرگآور است ،صحیح میدانند ،با این
استدالل که این تصرف از فردی دارای اهلیت صادرشده است و در صورت وقوع این
نکاح ،زوجین از همدیگر ارث می برند و برخی از آنان ،چون امام احمد و ظاهریه،
معتقدند که :در این نکاح ،مَهر المسمی به زن تعلّق میگیرد ،اما برخی دیگر ،چون امام
شافعی معتقدند که :جهت رعایت حق ورثه و بستانکاران ،مهرالمثل به وی داده میشود

90

و این حکم (دوم) مربوط به زمانی است که مهر المسمی از یکسوم اموال مری
خارج نشده باشد و ورثه یا بستانکاران آن را اجازه نداده باشند .اوزاعی ،معتقد است که
نکاح صحیح است ،اما زوجین از هم ارث نمیبرند .امام مالک ،نکاح را فاسد میداند و

 -1مرض مرگ آور (مرض الموت) بیماریي است که فرد در صورت ابتالی به آن از انجام مصالح خارج از خانه
ناتوان ميگردد و غالباً منجر به مرگ فرد ميشود.
 -2شرح مرقاۀ الوصول 447 -441 /2؛ التلویح علي التوضیح .117 /2

معتقد است که با این نکاح توارث ثابت نشده ،زوجین از هم ارث نمیبرند؛ حتی
برخی از اصحابِ امام مالک معتقدند که نکاح با زنِ ذمی -که اصالً ارث نمیبرد -فاسد
است مبادا اسالم بیاورد و وارث شود و به ورثه ضرر برساند.
امام مالک قایل به این است که اگر این زن و مرد قبل از دخول از هم جدا شوند،
چیزی به زن داده نمی شود ،اما اگر بعد از دخول از هم جدا شوند ،از یکسوم اموال
مری

به وی مهرالمثل داده می شود .استدالل امام مالک در این قول ،متهم بودن مری

به داشتنِ نیت برای ضرر زدن به ورثه از طریق نکاح و اضافه نمودن وارثی دیگر به
جمع آنان است.1
رأی راجحِ ما صحت نکاح مری

و ارثبردنِ زن و مرد از همدیگر و وجوب مهر

باشد و بخشی از حقوقِ وارث یا بستانکاران را شامل شود ،پرداخت مقدار مازاد بر آن
به اجازهی وراث یا بستانکاران نیاز دارد .قایلشدن به فساد مطلقِ نکاحِ مری
ضعیفی است ،زیرا نکاح یکی از نیازهای اصلیِ انسان است و مری

 ،قول

در مورد چیزی

چون نکاح با مهرالمثل -که در شمارِ نیازهای اصلی وی است -محجور نمیگردد .اما
اگر ثابت گردد که مری

بهقصد ضرر زدن به وراث این نکاح را انجام داده است ،در

بررسی اهلیت و عوارض آن...

المسمی در صورت پایین بودن آن از مقدار مهرالمثل است ،اما اگر بیشتر از مهرالمثل

این حالت میتوان جهت طردِ قصد سو وی قایل به عدم ارثبردن زوجین از همدیگر
شد.
طالق مریض
اگر فرد مبتال به مرضِ مرگ آور زن خود را که با وی آمیزش کرده ،بدون رضایت وی
طالق بائن داد ،فقها معتقدند که :طالق وی واقع میشود ،اما در مورد میراث این زن،

 -1األم ،شافعي 32 -31 /3؛ المغني ،ابن قدامه 321 /2؛ المدونۀ الکبری ،مالک 133 /2؛ المحلي .21 -2۵ /1
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باهم اختالف دارند؛ جمهور معتقدند که :جهت طرد و ردّ قصد سو مری
زنِ مطلقه در محروم کردن وی از ارث با طالق ،زن از مری

نسبت به

ارث میبرد؛ اما امام

شافعی و ظاهریه معتقدند که :زن از مرد ارث نمیبرد ،زیرا طالق بائن ارث را قطع
میکند و قصد باطنی مرد فاقد اعتبار است ،زیرا مبنای احکام امور ظاهری است و
رسیدگی به امور باطنی در دست خداست.
جمهور ،باوجودی که قایل به ارثبردنِ این زن مطلقهی بائن هستند ،در میزان بقای
حق زوجه در ارث باهم اختالف دارند؛ احناف معتقدند که :زن مادامیکه در عدّه باشد،
ارث میبرد؛ حنابله معتقدند که :مادام که با مرد دیگری ازدواجنکرده باشد ،از فرد ارث
میبرد ،گرچه عدهاش هم تمام شده باشد؛ امام مالک معتقد است که :درهرحال ارث
قوس « »1397شماره مسلسل190

میبرد ،خواه عده اش منقضی شده باشد و خواه نشده باشد و خواه ازدواجکرده باشد و
خواه ازدواجنکرده باشد؛ علمای جعفریه (شیعه) معتقدند که :در یک سال بعد از طالق،
از مرد ارث میبرد ،اگر ازدواجنکرده باشد.
اما اگر طالق بائن قبل از دخول روی داد ،امام مالک و خالل ،از علمای حنبلی،
معتقدند که :زن از مرد ارث میبرد .این قول -چنانکه شیخ طوسی در کتاب «الخالف»
ذکر کرده است ،ظاه ر دیدگاه علمای شیعه هم هست ،اما احناف و حنابله معتقدند که:
ارث نمیبرد.1
و .مرگ
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مرگ ،آخرین عارضهی سماوی است و با مرگ ،انسان بهطور کامل عاجز میشود و این
امر موجب از بین رفتن اهلیت ادای انسان میگردد و جمیع تکالیف شرعی از وی
ساقط می شود ،زیرا غرض از تکالیف شرعی ،ادای اختیاری آنهاست و ادا منوط به
وجود قدرت است و باوجود مرگ قدرت فرد از بین میرود ،زیرا مرگ عجز و ناتوانی
 -1الخالف ،طوسي  .4۵1 /2األمام  .332 -329 /۵الهدایۀ و فتح القدیر .1۵3 -1۵0 /3

خالص است و به همین دلیل ،برخی از احناف معتقدند که در حکم دنیوی ،زکات هم
از ذمّهی متوفی ساقط میشود و درصورتیکه فرد متوفی آن را در زمان حیات خود ادا
نکرده باشد ،ادای آن از ترکه ی وی واجب نیست ،زیرا در حقوق اهلل ،فعلِ مکلّف
مقصود و مدنظر است و فعل وی با مرگ از بین رفته است؛ اما برخی دیگر ،چون امام
شافعی ،معتقدند که :با مرگ زکات ساقط نمیشود ،زیرا منظور از زکات ،مال است نه
فعلِ مکلّف و خارج ساختن مالِ واجب شده با زکات هم از ترکه ممکن است ،پس
ادای آن ساقط نمیشود.
قبالً گفتیم که :مبنای ثبوت اهلیت وجوب ،ذمّه است و فقها اتفاقنظر دارند که بعد از
مرگ ذمّه از بین می رود؛ اما در مورد از بین رفتن مستقیم آن بعد از مرگ ،فقها بر چند
قول اختالف کردهاند 1که در زیر بهصورت خالصه بیان میشود:
با مرگ حیات انسان زایل میشود ،پس ذمّهی انسان زایل میگردد و مطلقاً اهلیت
وجوب برای وی باقی نمیماند ،نه کامل و نه ناقص.
در مورد بدهی ها هم ،اگر فرد متوفی بدهکار بود و بعد از مرگ مالی از خود بر جای
نگذاشته باشد ،دیون ساقط می شود؛ اما اگر مالی از خود بر جای گذاشته باشد ،دیون بر

بررسی اهلیت و عوارض آن...

قول اول :بعد از مرگ مستقیماً از بین میرود ،زیرا اساس ثبوت آن حیات انسان است و

حال خود باقی میماند ،زیرا دیون به مال وی تعلّق پیدا میکنند و بازپرداختِ آنها
واجب است .این قول برخی از حنابله است.
قول دوم :ذمّهی متوفی از بین نمیرود ،بلکه ضعیف یا خراب میشود و به خاطر
ضعف آن ،اهلیت وجوب هم در کل با آن باقی میماند ،اما این ذمّهی ضعیف شده با
مرگ ،توان تحمل دیون را ندارد ،اگر چیزی آن را تقویت نکند ،از قبیل مالی که بعد از
مرگ فرد از وی بر جای بماند ،یا شخصی که در زمان حیات فردِ بدهکار پرداخت آن
 -1الحق والذمۀ ،علي خفیف ،ص  .9۵ -84أصول البزدوی وکشف األسرار 1437 -1433 /4؛ المغني  38۵ /4و /1
442؛ القواعد ،ابن رجب ،ص .193
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دین را ضمانت کرده باشد .اما اگر این دو مورد وجود نداشته باشد ،دین ساقط میشود
و باقی نمیماند.
بنابراین قول ،کفالتِ دَینِ کسی که در حالت افالس وفات یافته است ،جایز نیست و
دلیلِ سقوطِ دَین در این حالت ،ساقط شدنِ مطالبه از بدهکار (متوفی) است و به همین
دلیل هم ،در تعریف دین آمده است که« :دَین یک وصفی شرعی است که اثرِ آن در
توجّه دادنِ امر مطالبه [به فرد مدیون] آشکار میشود» و چون مطالبه با مرگ ساقطشده
است ،پس دین باقی نمیماند .کفالت متوفای مفلس نیز صحیح نیست ،زیرا کفالت برای
التزام مطالبه آنچه شریع شده که بر ذمّه اصیل -مکفول عنه -قرار دارد ،نه التزام اصل
دین ،چه بعد از کفالت کفیل دین بهمانند زمان قبل از کفالت بر ذمّه اصیل باقی میماند
قوس « »1397شماره مسلسل190

و چون مطالبه از اصیل با مرگ ساقط شده است ،التزام مطالبه بعد از سقوط آن صحیح
نیست .درنتیجه تحقق معنای کفالت ،یعنی «منظم شدن یک ذمّه به یک ذمّه دیگر در
مطالبه» ممکن نبوده و کفالت جایز نیست.
اگر دیون متوفی پرداخت شد و ترکهاش تصفیه گردید ،ذمّهی وی متالشیشده ،از بین
می رود ،زیرا وجود آن به خاطر ضرورتِ ایفای حقوق و تصفیهی ترکه بوده و میزان
ضرورت همبسته به مقدار آن است و همینکه ضرورت زایل گردید ،واجب میشود که
ذمّه بهصورت کامل معدوم تلقی شود و در حقیقت ،واقعیت هم همین است.
قول سوم :ذمّهی متوفی باقی میماند و از بین نمیرود و همچنان درگرو دیون خواهد
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ماند و از قیمِ ترکه مطالبه میشود که از ترکه آنها را ادا نماید.
قول سوم :ذمّهی متوفی باقی میماند و از بین نمیرود و همچنان درگرو دیون خواهد
ماند و از قیمِ ترکه مطالبه میشود که از ترکه آنها را ادا نماید.
بنابراین رأی ،کفالتِ دَین متوفایِ مفلس جایز است و دین از عهدهی او ساقط نمیشود،
حتی اگر هم کسی کفالت دین او را نکرده باشد .استدالل این گروه در مورد عدم
سقوط دین از متوفای مفلس و جواز کفالت وی ،این است که :ادای تبرعیِ دین از

جانب متوفی صحیح است و بستانکار حق استیفای دین از متبرع را دارد و این حق
باالتر از حق مطالبه است و بر بقای دین داللت دارد؛ نیز باوجود دشوار بودنِ استیفای
دَین از مفلس ،کفالت شخصِ زندهی مفلس صحیح است ،پس کفالت متوفای مفلس نیز
صحیح است و مؤیدِ این امر آن است که رسول خدا ج کفالت دین بعد از مرگ را
اجازه دادهاند.
پس ازاین ،هرگاه دیون متوفی پرداخت و تسویه شد و ترکهاش تصفیه گشت ،در این
هنگام ،ذمّهی وی متالشی میشود و او دیگر دارای هیچگونه اهلیت وجوبی نخواهد
بود.
 .2عوارض مکتسب
جهل منافی اهلیت نیست و فقط در برخی حاالت عذر بهحساب میآید .جهل ،یا در
داراالسالم روی میدهد و یا در دارالحرب.
جهل در داراإلسالم
قاعده ،این است که جهل در داراالسالم عذر بهحساب نمیآید ،زیرا فرض در مورد
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الف .جهل

ساکنان آن بر این است که به احکام شرعی علمدارند و بنابراین ،فرد مسلمان به خاطر
جهل به احکام عمومی و روشنی که کسی در جهل به آنها رخصتی ندارد و با قرآن و
سنّت متواتر یا مشهور ثابت شده ،یا از احکامی است که بر آن اجماع شده است ،معذور
نخواهد بود ،مانند وجوب نماز و روزه ،تحریم میگساری ،زنا و قتل عمد (ناحق) و
حرمت تجاوز به اموال دیگران و غیره .فرد ذمی نیز از این قاعده مستثنا نیست و به
خاطر جهل به آن دسته از احکام اسالمی چون قصاد ،حد زنا و حد سرقت -که بر
وی جاری میشود -معذور نخواهد بود ،زیرا وی در داراالسالم اقامت دارد و در این
سرزمین ،فرض بر این است که همهی ساکنان به احکامِ شرعی علمدارند و به همین
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دلیل هم ،اگر ذمی مسلمان شد و شرب خمر کرد ،مجازات وی واجب است ،زیرا حکم
تحریم خمر در داراالسالم شایع و مشهور است و کسی به خاطر جهل بهحکم آن
معذور قلمداد نمیشود.
مثال دیگر این امر -یعنی عدم اعتبار جهل بهعنوان عذر -جهلِ کسی است که با اجتهاد
خود با حکمِ صریح قرآن یا سنّت مشهور مخالفت ورزیده است؛ مورد اول ،مانند
قایل شدن به حالل بودن گوشت حیوانی که در هنگامِ ذبحِ آن بهصورت عمدی نام خدا
برده نشده است با قیاس آن بر گوشتِ حیوانی که بهصورت سهوی در هنگام ذبح آن
ذکر نام خدا ترک شده است ،زیرا این قیاس مخالف این قول الهی است که میفرماید:
﴿ َو ََل َت ۡأ ُكلُو ْا ِممَّا لَمۡ ي ُۡذ َك ِر ۡ
ٱَّلل َعلَ ۡي ِه﴾ [األنعام« ،]121 :از گوشت حیوانی نخورید که
ٱس ُم َّ ِ
قوس « »1397شماره مسلسل190

نام خدا بر آن برده نشده است» .و مورد دوم ،مانند قایلشدن به حالل بودن ازدواجِ زن
سهطالقه شده با شوهر اولِ خود بهمجرد عقد با فردی دیگر و بدون آمیزش با او ،زیرا
این با سنّت مشهور مخالفت دارد.1
جهل در موضعِ اجتهاد صحیحی که مخالفِ قرآن یا سنّت مشهور و یا اجماع نیست،
عذر بهحساب میآید ،مانند عفو یکی از اولیای مقتول از قصاد 2و نکاح بدون شهود
با اکتفا به اعالن آن.1
 -1زني که سه طالقه شده باشد ،حالل نیست که با شوهر اولِ خود که وی را سهطالقه کرده است ازدواج کند ،مگر
آنگاهکه با فردی دیگر ازدواجکرده و با آن فر د آمیزش داشته و سپس با طالق یا چیزی دیگر از وی جداشده و سپس
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عدهاش سپریشده باشد که در این صورت ،برای شوهر اول حالل است که با عقد جدیدی با او ازدواج کند؛ پس
شرط حالل شدن این زن برای شوهر اول ،آمیزش این زن با شوهر دوم است و این ،حکمي است که در سنّت مشهور
ذک رشده است و فقها نیز بر آن اجماع دارند و مخالفت با آن تنها از سعید بن مسیب نقلشده است .پس قایلشدن به
اینکه صِرفِ عقد با شوهرِ دوم بدون انجام آمیزش ،آن زن را برای شوهر اول حالل ميکند ،قولي غیر صحیح است و
بنابراین ،جهل بهحکم صحیح مذکور برای مخالفِ این حکم عذر بهحساب نميآید.
 -2اگر یکي از اولیای مقتول قاتل را از قصاص عفو کند و سپس وليِّ دیگر قاتل را به ظن اینکه هریک از آنها -
اولیای دم -دارای حق کامل قصاص هستند ،قصاص نماید ،وی قصاص نميشود ،زیرا این مسأله محل اجتهاد است.
شرح مرقاۀ الوصول .4۵2 /2

اگر ولی امر -حاکم -یکی از آرای اجتهادی را برگزید و مردم را به اتباع از آن امر کرد
و آن را اعالن کرد و این اعالن در میان مردم شایع شد ،در این حالت ،این رأیِ
اجتهادیِ مختار به احکام عمومیِ ثابت ملحق شده ،کسی به خاطر جهل به آن معذور
نخواهد بود و به اجتهاد مخالف آنهم توجّه نمیشود.
جهل به وقایع نیز ،عذر مقبولی است ،مانند کسی که با زنی ازدواجکرده و نمیداند که
ازدواج با آن زن به خاطر وجود رابطهی رضاعی میان آن دو برای وی حرام است ،یا
مانند کسی که عصارهی انگور را مینوشد اما نمیداند که به شراب تبدیلشده است؛
زیرا در این دو حالت ،جرم منتفی است و بر فاعل عقاب و مجازاتی نیست .جهل شفیع
به بیع -یعنی همسایهاش خانهاش را بفروشد یا شریکش سهم خود را بفروشد -نیز از
این نوع است و مقبول است و به همین دلیل ،هر وقت متوجه بیع شد ،حق شفعه برای
جهلِ وکیل به عزل خود از جانب موکل نیز مقبول است و به همین دلیل ،تصرفاتِ وی
قبل از علم به عزل ،در مورد موکل نافذ خواهد بود.2
جهل در دارالحرب
قاعده این است که :علم به احکامِ شرعی در دارالحرب مفروض نیست ،زیرا دارالحرب
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وی ثابت و موجود است.

سرزمین علم به احکام شرعی نیست ،بلکه مکان جهل به آنهاست و بنابراین ،اگر کسی
در آنجا اسالم آورد و حقیقت وجوب عبادات -از قبیل نماز و غیره -بر خود را

 -1با توجّه به حدیث «ال نکاحَ بال شهودٍ» حضور شاهد شرط صحت نکاح است و پس اگر کسي بدون حضور شاهدان
با زني ازدواج کرد و به خاطر روایت «أعلنوا النّکاحَ ولو بالذفوف» (نکاح را اعالن کنید ،گرچه با زدن دف هم باشد)
به اعالنِ نکاح اکتفا کرد ،جهل وی مقبول و نکاح وی صحیح است .شیخ طوسي از فقهای شیعه ميگوید :شیعیان
معتقدند که صحت نکاح به حضور شاهد نیاز ندارد .نک :الخالف ،طوسي .313 /2
 -2شرح مرقاۀ الوصول .4۵2 /2
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ندانست و آنها را ادا نکرد ،دیگر وقتیکه به وجوب آنها بر خود علم یافت ،قضای آن
عبادات بر وی الزم نیست؛ نیز اگر از روی جهل بهحکم شرعی ،شُربِ خمر کرد ،گناه
و مجازاتی بر او نیست؛ زیرا مؤاخذه و لزوم تکلیف ،با رسیدنِ حقیقیِ خطاب به وی و
یا با رسیدنِ آن به طریق تقدیری و احتمالی به فرضِ مشهور بودنِ آن در محلِ وی
ثابت میشوند و دارالحرب هممحل شیوع و مشهور شدن احکام شرعی نیست.1
ب .خطا
خطا ،گاهی اطالق میشود و مراد از آن چیزی است که در مقابل صواب و درستی قرار
دارد و گاهی اطالق می شود و مراد از آن چیزی است که در مقابل عمد قرار دارد ،مانند
انَ ،و َما اسْ ُت ْك ِرهُوا
ض َع َعنْ أ ُ َّمتِي ْال َخ َطأََ ،وال ِّنسْ َي َ
َّللا َو َ
این حدیر که میفرماید« :إِنَّ َّ َ
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َعلَ ْي ِه»« ،خداوندِ متعال (گناهِ کارهای انجامگرفته از روی) خطا و نسیان و (انجامشده
در اثر) اکراه را از امّت من برداشته است» و در بحر عوارض اهلیت نیز ،همین معنای
دوم مدنظر است .خطا را می توان چنین تعریف کرد :سر زدنِ فعل یا قولی از انسان
برخالف خواست و اراده ی خود او .خطا منافی اهلیت وجوب و اهلیت ادا نیست ،زیرا
فرد در هنگام وقوع خطا دارای عقل است ،لکن صالحیت این را دارد که در اسقاط
حقاهلل عذر به حساب آید ،مانند خطای مفتی یا کسی که به قبله جهل دارد و در اجتهاد
خود دریافتن قبله به خطا میرود .نیز ،خطا صالحیت این را دارد که شبهه بهحساب
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آمده ،سبب اسقاط مجازاتهایی شود که مانندِ حدود و ازجمله حد زنا ،حقاهلل
بهحساب میآیند.
در حقالناس ،خطا چند حالت دارد؛ اگر حق ،بهمانند قصاد ،عقوبت و مجازات باشد،
با خطا واجب نمیشود ،زیرا قصاد از عقوبتهای کامل است و چون فرد خطاکار
معذور است این مجازات بر وی واجب نمیشود ،بلکه در قتل خطا ،فقط دیه واجب
 -1التلویح .18۵ -184 /2

میشود ،زیرا دیه بدل از نفسِ تلفشده است و پرداخت آن بر عهدهی عاقله قاتل است
و باید آن را در طی سه سال پرداخت نمایند ،زیرا خطا موجب تخفیف در هر آن چیزی
است که از نوع صله و هدیه است و وجوب دیه بر عاقله از باب صله و هدیه است،
زیرا در مقابل مال واجب نشده است.
در حقالناس مالی ،مانند اتالفِ مال دیگران از روی خطا ،ضمانت مال تلفشده واجب
است و خطا آن امکان را ندارد که عذری برای دفع ضمانت باشد ،زیرا ضمانت بدل
مال است نه جزای فعل و در آن «عصمتِ محل» مبنا قرار میگیرد و این هم که فرد به
خطا آن را تلفکرده است و معذور است با عصمت محل منافات ندارد.
برخی از احناف معتقدند که :در معامالت ،خطا عذری برای جلوگیری از انعقاد تصرف
طالق وی واقع می شود و همچنین ،بیع شخص خطاکننده ،به خاطر وجود اصل اختیار
منعقد می شود اما به دلیل نبودن رضایت به انجام آن ،فاسد است .1اما جمهور علما،
چون شافعیه و جعفریه و دیگران ،معتقدند که طالقِ مخطی واقع نمیشود و به دیگر
تصرفاتِ وی هم توجّه نمیشود .2استدالل جمهور این است که مبنای اعتبارِ کالم،
داشتنِ قصد صحیح در ادای آن است و مخطی هم در آنچه میگوید فاقد هرگونه
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و عدم ترتب اثر آن بهحساب نمیآید و حتی اگر فرد به خطا زن خود را طالق دهد،

قصدی است .پس قول وی معتبر نیست و به همین دلیل هم هست که اقوال فردی که
در خواب یا اغماست ،هَدَر و فاقد اثر است و میدانیم که مخطی نیز همینطور است.
توضیح این امر این است که :دلیل اعتبار لفظ آن است که بر قصد گوینده و ارادهی معنا
و موجَبِ لفظ از سوی وی داللت دارد و چون این قصد منتفی شود ،کالم هم لغو و

 -1شرح مرقاۀ الوصول .410 /2
 -2منهاج الصالحین في فقه الجعفریۀ ،محسن حکیم  .182 /2الخالف ،طوسي 141 /2؛ سبل السالم.
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فاقد اثر میگردد 1و مؤید این امر نیز ،این حدیر شریف است که میفرماید« :إِنَّ َّ
َّللاَ
انَ ،و َما اسْ ُت ْك ِرهُوا َعلَ ْي ِه».2
ض َع َعنْ أ ُ َّمتِي ْال َخ َطأََ ،وال ِّنسْ َي َ
َو َ
احناف در پاسخ جمهور گفته اند که :عدم قصد در طالق مخطی از امور خفیهای است
که آگاهی از آن دشوار است و به همین دلیل ،بلوغِ توأم باعقل جایگزینِ قصد در طالق
شده است ،زیرا سبب ظاهر ،فقط وقتی جایگزین شی میشود که آن شی پنهان بوده
و آگاهی از آن دشوار باشد ،اما اگر ظاهر باشد ،دیگر چیزی جایگزین آن نمیشود و به
همین دلیل ،در مورد فردی که در حالت خواب یا اغما قرار دارد ،بلوغِ توأم باعقل
جایگزین قصد و رضا نمیشود ،زیرا عدم قصد و رضایتِ آن دو از اموری است که
بهسادگی ظاهر و معلوم است ،پس چیزی جایگزین آنها نمیشود.3
به نظر ما ،قول جمهور راجح است و بنابراین ،نباید به هیچچیز از اقوالِ مخطی  ،چه
قوس « »1397شماره مسلسل190

طالق او و چه هر گفتهی دیگرِ وی ،توجّه کرد ،البته به این شرط که خطای وی ثابت
شود.
ج .شوخی و یاوه
منظور از شوخی این است که از شی چیزی اراده شود که برای آن وضع نشده است.4
کالم ،عقالً برای افادهی معنای حقیقی یا مجازیِ آن وضعشده است و تصرفِ قولیِ
شرعی نیز برای افادهی حکم خود وضعشده است؛ پس اگر از کالم چیزی غیر از
موضوعِ عقلی آن اراده شود و از تصرفِ قولی چیزی غیر از موضوع شرعی آن -یعنی
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عدم افاده حکم بهطورکلی -اراده شود ،این شوخی است .پس فردی که شوخی میکند
و یاوه میگوید ،از روی اختیار تکلم میکند و به معنای کالم خویش آگاه است ،بدون
 -1إعالم الموقعین ،ابن قیم  ۵۵ /3و 72 /4؛ التوضیح .19۵ /2
 -2سبل السالم.237 /3 :
 -3التلویح .19۵ /2
 -4کشف األسرار .1477 /4

آن که هدفش موجَب و معنای آن باشد و همچنین ،او عقود و تصرفات را با رضایت و
اختیار انجام می دهد ،لکن حکم مترتب بر آن مراد وی نیست و آن را نمیخواهد و به
وقوع آن راضی نیست.1
شوخی منافی اهلیت وجوب و اهلیت ادا نیست ،لکن در برخی از احکام فردِ شوخی
کننده تأثیرگذار است.
خالصه ،اینکه :تصرفات قولیِ همراه با شوخی ،سه نوع هستند و هر نوع حکم خاد
خود را دارد:
 .1اِخبارات
اخبارات ،همان اقرارات هستند و موضوعِ اِخبار هرچه باشد ،شوخی موجب ابطال آن
کذب بودن اقرار است ،پس به این اقرار توجّه نمیشود و بنابراین ،اگر کسی از سرِ
شوخی به بیع یا نکاح یا طالق و یا چیز دیگری اقرار کرد ،اقرار وی معتبر نبوده ،اثری
بر آن مترتب نمی شود ،حتی اگر هم خودِ فرد آن را اجازه بدهد ،زیرا اجازه ملحق و
مربوط به موضوع انعقادیافته ای است که احتمال صحت و بطالن دارد و به چیزی که
اصالً منعقد نشده است ملحق نمیگردد ،همانطور که اجازه کذب را صدق نمیکند.
 .2اعتقادات
اعتقادات ،اقوالی هستند که بر عقیده ی انسان داللت دارند .شوخی مانع از اثر اعتقادات
نمی شود و به همین دلیل ،اگر کسی شوخی کنان سخن کفر بر زبان آورد ،درهرحال ،از
اسالم مرتد می شود ،گرچه وی قصد ارتداد نداشته و آن را هم نخواسته باشد ،زیرا بر
زبان آوردن سخن کفر از سرِ شوخی ،استخفاف و توهین به اسالم است؛ پس شخص

 -1همان.
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می شود ،زیرا صحت اقرار مبتنی بر صحت مخبر به است و شوخی هم دلیلی آشکار بر
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با همان شوخی مرتد می شود ،گرچه قصد حکم آن را نیز نداشته باشد؛ خدای متعال
ٱَّلل َو َءا َٰ َي ِتهِۦ َو َرسُولِهِۦ
میفرمایدَ ﴿ :ولَئِن َسأ َ ۡل َتهُمۡ َل َيُُولُنَّ إِ َّن َما ُك َّنا َن ُخوضُ َو َن ۡل َع ُۚبُ ُق ۡل أَ ِب َّ ِ
ُونََ ٥٦ل َت ۡع َتذِرُ و ْا َق ۡد َك َف ۡر ُتم َب ۡعدَ إِي َٰ َم ِن ُك ُۡۚم﴾ [التوب « ،]66-62 :اگر از آنان
ُكن ُتمۡ َت ۡس َت ۡه ِزء َ
بازخواست کنی ،می گویند :ما فقط برای سرگرمی و شوخی سخنانی میگفتیم .بگو :آیا
خدا و آیات او و پیامبرش را تمسخر میکردید و ریشخند مینمودید؟! عذرخواهی
نکنید شما پس از ایمانآوردن کافر شدهاید» .بر ارتداد ،احکام دنیوی زیادی مترتب
می شود ،مانند جدا شدن زن و شوهر و سایر احکام که در کتب فقهی بهصورت مبسوط
ذکرشدهاند.
 .3اِنشاءات:
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انشا ات ،به معنای صورت دادن به اسبابی است که احکامِ مقررِ شرعیشان بر آنها
مترتب می شوند ،مانند بیع ،اجاره و دیگر عقود و تصرفات .انشا ات دو نوع است:
نوع اول :شوخی موجب ابطال این نوع نمی شود ،مانند نکاح ،طالق و رجعت ،زیرا
ث ِج ُّدهُنَّ ِج ٌّد َو َه ْزلُهُنَّ ِج ٌّد :ال ِّن َكا ُ َ َو َّ
رسول خدا ج میفرمایندَ « :ث ََل ٌ
الط ََل ُق َوالرَّ جْ َع ُة»،
«سه چیز وجود دارد که جدی تلقی میشوند ،چه بهصورت جدی ادا شوند و چه
به صورت شوخی و عبارتند از :نکاح ،طالق و رجعت دادن (زن مطلقه)» و بر این
اساس ،این نوع ،شامل آن دسته از تصرفاتی است که قابل فسخ نیستند.
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نوع دوم :آنچه که شوخی موجب ابطال یا فساد آنها میشود ،مانند بیع ،اجاره و دیگر
تصرفات قابل فسخ 1با تفصیلی که در کتب مختلف فقهی ذکرشدهاند.
برخی از فقها ،با قیاسِ این نوع از تصرفات بر صحتِ نکاح و طالق و رجعتِ
انجامگرفته از سرِ شوخی ،قایل به این شدهاند که اگر این تصرفات هم از سرِ شوخی
انجام بگیرند ،صحیح هستند .کسانی که قایل به وجود فرق میان این دو نوع شدهاند،
 -1األشباه والنظائر ،ابن نجیم .3۵ /1

چنین استدالل کردهاند که :حدیر بر این داللت دارد که برخی از تصرفات ،از سرِ
شوخی انجام بگیرند یا جدی ،حکم یکسان دارند و جدی تلقی میشوند ،اما برخی
دیگر چنین حالتی ندارند و حکم انجامِ آنها از سرِ شوخی با حکمِ انجامِ آنها
بهصورت جدی ،تفاوت دارد ،زیرا اگر حکم همهی تصرفات یکسان میبود ،حدیر
بیان میکرد که تمام عقود و تصرفات چه از سر شوخی انجامگرفته باشند و چه
بهصورت جدی ،حکم یکسان دارند و جدی تلقی میشوند .از جهت معنا هم ،در نکاح
و امثال آن ،یک نوع حق اهلل هم وجود دارد و در هر آنچه که چنین باشد هم ،برای
کسی جایز نیست که در آن شوخی کند و بنابراین ،اگر کسی سبب را در میان آورد،
حکم در مورد وی ثابت میشود ،گرچه قصد آن را هم نداشته باشد ،همانگونه که اگر
سخن کفر بر زبان آورده باشد ،چنین است ،زیرا برای انسان جایز نیست که با پروردگار
تصرفات مالی است که حقالناس صرف هستند و با شوخی باطل میشوند و به علّت
عدمِ رضایتِ فرد شوخی کننده بهحکم ،حکم آنها ثابت نمیشود .نیز ،انسان گاهی با
دیگری شوخی می کند ،پس حکم به حقّ وی بدون رضایت خودش ثابت و جاری
نمیشود.1
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خود شوخی کند و آیات او را مورد تمسخر قرار دهد .این قبیل تصرفات ،برخالف

د .سَفَه
سفه در لغت ،به معنیِ خِفت (سبکی ،ناچیزی و بیمقداری) است و در اصطالح فقها،
عبارت از این است که فرد باوجود داشتن عقل در اموالِ خود برخالف مقتضای شرع و
عقل عمل کند.2

 -1إعالم الموقعین 111 -109 /3؛ المدونۀ الکبری .111 /2
 -2شرح المنار ،ص .988
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دلیل قرار گرفتن سفه در شمارِ عوارض مکتسب این است که سفیه با اختیار و رضایت
خود برخالف مقتضای عقل رفتار میکند .1سفه ،منافی اهلیت نیست ،زیرا سفیه دارای
اهلیت کامل و مخاطب جمیع تکالیف است؛ ولی باوجوداین ،سفه در برخی از احکام
تأثیر می گذارد و این اثر ،در منع مال از بچه در صورت بالغ شدن توأم با سفاهت و در
حِجر بر بالغِ عاقل به سبب سفه آشکار میشود .پس الزم است که در مورد این دو
مسأله و احکام متعلّق به آنها ،بهاختصار سخن به میان آید.
مسئلهی اول :پرداخت مال به شخصی که در حالت سفاهت به سن بلوغ رسیده است
فقها ،غیر از ظاهریه ،اتفاق نظر دارند که اگر بچه در حالت سفاهت به سن بلوغ برسد،
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اموالش به دستِ وی داده نمیشود ،زیرا خدای متعال میفرمایدَ ﴿ :و ََل ُت ۡؤ ُتو ْا ٱل ُّس َف َهآ َء
أَ ۡم َٰ َولَ ُك ُم ٱلَّتِي َج َع َل َّ
ٱَّللُ لَ ُكمۡ ِق َٰ َي ٗما﴾ [النسا « ،]2 :اموال سفها را -که در دستتان است و
گویی اموال شماست -به خود آنان تحویل ندهید؛ چیزی که خدا آن را قوام زندگی
همهتان قرارداده است» .اموال سفها فقط بعد از بلوغ و زمانی به آنان داده میشود که
رشد یافتگی آنان احساس و معلوم شود ،زیرا خدای متعال میفرمایدَ ﴿ :و ۡٱب َتلُو ْا ۡٱل َي َٰ َت َم َٰى
ا َ َفإِ ۡن َءا َن ۡس ُتم م ِّۡنهُمۡ ۡ
رُش ٗدا َف ۡٱد َفع ُٓو ْا إِ َل ۡي ِهمۡ أَ ۡم َٰ َولَه ُۡۖۡم﴾ [النسا « ،]6 :یتیمان
َح َّت َٰ ٓى إِ َذا َبلَ ُغو ْا ٱل ِّن َك َ
را بیازمایید تا آنگاهکه به سن ازدواج (بلوغ) میرسند؛ اگر از آنان صالحیت و حسن
تصرف دیدید ،اموالشان را بدیشان برگردانید» .پس بنابر نص این آیه ،شرطِ دادنِ مال به
سفیهان بلوغ و رشد است.
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اما ظاهریه معتقدند که کسی که باوجود عقل بالغ شده باشد ،مال او به دست خودش
داده میشود .ظاهریه این را گفتهاند چونکه رشد را به رسیدن به سنِ بلوغ توأم با
داشتن عقل تفسیر میکند و سفه را عدم عقل میدانند ،پس هرکس عاقل بالغ شود،
رشید بودن وی محقق شده و واجب است که اموالش به دست وی داده شود ،2اما
 -1شرح مرقاۀ الوصول .4۵8 /2
 -2المحلي ،ابن حزم .287 -281 /8

جمهور رشد را بهدرستی و استواری عقل و داشتن قدرت بر حفظ مال تفسیر میکنند

1

و بنابراین تفسیر ،هر عقلی رشید نیست ،گرچه هر رشیدی عاقل است.
علمای جعفریه معتقد ند که :رشید ،کسی است که بالغ و عاقل است و در اموال خود به
مصلحت رفتار میکند و در دین خود عدالت دارد 2و بنابراین تفسیر ،رشید بودن
بهصرف توانایی بر حفظ مال محقق نمیشود ،بلکه با آن و با داشتن عدالت در دین
محقق میگردد .اما به نظر میرسد که این موضوع در میان جعفریه موردتوافق نیست،
چه برخی از مجتهدان متأخر آنان ذکر کردهاند که رشید کسی است که در مال خود به
مصلحت رفتار میکند و در آن ،عدالت در دین را شرط نگرفتهاند.3
منظور از رشد

قول اول ،این است که منظور از رشد ،حقیقتِ رشد است و بنابراین ،وجود رشد و
شناخت آن الزم است و صحیح نیست که چیز دیگری ،از قبیل رسیدن به یک سن
معین یا غیره جایگزین آن شود .بنابراین قول ،بعد از بلوغ ،بچه هر سنی که داشته باشد
حتی اگر به سالخوردگی هم رسیده باشد -اموالش به وی داده نمیشود ،تا زمانی کهر شد وی ثابت شود .این قول ،قولِ جمهور علما از شافعیه ،مالکیه ،حنابله ،ابو یوسف و
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فقها در مورد منظور از رشد دو قول دارند:

محمد بن حسن شیبانی -شاگردان ابوحنیفه -است .4دلیل قائالن به این قول ،دو چیز
است؛ نخست این که پرداخت مال بعد از رسیدن بچه به سن بلوغ ،معلق بر شناخت
رشد در وی است و مادام که رشد معلوم و ثابت نگردد ،پرداخت مال به فرد بالغ جایز
نیست ،زیرا چیزی که معلق بر شرط باشد ،قبل از وجود شرط معدوم است .دوم ،اینکه
 -1التلویح .191 /2
 -2الخالف ،طوسي .121 /2
 -3منهاج الصالحین ،محسن حکیم .113 /2
 -4المغني 4۵7 /4؛ الطوسي 121 /2؛ محسن حکیم .113 /2
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سفه ،در حکمِ منع از پرداخت مال ،بهمنزله ی جنون و عَتَه است و جنون و عته هم مانع
از دادنِ مال به مجنون و معتوِه هستند ،گرچه فرد به بیستوپنجسالگی و یا بیشتر از
آنهم رسیده باشد ،چنانکه قبل از رسیدن آنها به این سن نیز ،مانع از پرداخت مال
میشوند ،پس سفیه نیز همین حکم را دارد.1
قول دوم از ابوحنیفه است .وی اعتقاد دارد که :قبل از رسیدنِ فرد به بیستوپنجسالگی،
حقیقتِ رشد مراد است و بعد از رسیدن به این سن ،مظنهی رشد مدنظر است ،پس اگر
کسی رشد یافته بالغ شده ،رشدش ثابت شد ،مالش به دست خودش داده میشود،
گرچه به بیستوپنج سالگی نیز نرسیده باشد ،اما اگر بالغ شد ،ولی رشید نبود ،یا رشید
بودن وی معلوم نبود ،تا رسیدن وی به بیستوپنجسالگی صبر میشود و در این هنگام،
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حکم به رشید بودن وی شده ،اموالش به وی داده میشود ،خواه رشد وی معلوم شود و
خواه نه ،زیرا این سن مظنه ی رشد است ،چه غیر از مواردی نادر افراد در این سن
رشید میشوند و احکام هم بر حالت غالب بنا میشوند ،نه بر حاالت نادر .2ابوحنیفه /
در این قول خود ،به چند دلیل استناد میکند ،ازجمله:
 -1منع مال از فرد بالغِ غیر رشد ،فقط به این خاطر است که امکان دارد سفه در
ابتدای بلوغ از انسان جدا نگردد ،اما اگر زمانی زیاد بر آن بگذرد و فرد به
بیستوپنجسالگی برسد ،الجرم از طریق تجربه به رشدی میرسد ،زیرا تجارب
موجب باز شدن عقل و تندی و حِدّت ذهن و بصیرت یافتن انسان میشود و با این
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رشد بهدستآمده ،شرط دفع مال محقق میگردد ،زیرا رشد -که شرط دادنِ مال به فرد
بالغ است -در آیه بهصورت نکره ذکرشده و این بر کمترین درجهی رشد هم صدق
میکند.
 -1کشف األسرار  . 1490 /4دلیل ذکر سن بیست و پنجسالگي در اینجا این است که ابوحنیفه معتقد است که اگر فرد
به بیست و پنجسالگي رسید ،مالش به وی داده ميشود ،گرچه رشید بودن وی شناخته نشود.
 -2التلویح علي التوضیح 1911 /2؛ أحکام القرآن ،جصاص .490 /1

 -2منع مال از فرد بالغِ عاقلِ غیر رشید ،یا بهمنظور تأدیب وی است ،یا اینکه مجازات
او در برابر فعل حرام وی ،یعنی ریختوپاش کردن است و یا اینکه حکمی است که
معنی معقولی ندارد و با نص ثابتشده است؛ حال اگر منع به خاطر تأدیب باشد ،باید
گفت که :تأدیب فقط وقتی نیکوست که امید نفعی از آن وجود داشته باشد ،اما اگر این
امید قطع شد ،بدین شکل که فرد به بیستوپنجسالگی رسید و رشید بودنِ وی هنوز
احساس و معلوم نشد ،استمرار منع مال از وی بیمعنی خواهد بود ،زیرا دیگر فایده
ندارد و کاری عبر است؛ اما اگر منع ،عقوبت و مجازات باشد ،باید گفت :عقوبت با
شبهه ساقط می شود و در اینجا شبهه وجود دارد ،زیرا -چنانکه ذکر شد -فردی که به
این سن می رسد ،دارای مقداری رشد است ،پس در این حالت هم دادن مال به وی
الزم است ،زیرا اگر مانع ساقط شود ،ممنوع برمیگردد ،اما اگر منع با نصی ثابتشده
وی حصول مقداری رشد است و -چنانکه ذکر شد -با رسیدن فرد به
بیستوپنجسالگی این شرط حاصلشده است.1
قول راجح
گرچه دالیل ابوحنیفه قوی است ،اما باید گفت که ظاهرِ آیه قول وی را مساعدت
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بود که معنی معقولی نداشت ،در این حالت نیز ساقط میشود ،زیرا شرط دادن مال به

نمیکند ،زیرا دادنِ مال معلق بر شناخت رشد شده است ،نه رسیدن به یک سنّ معین و
حتی اگر جایگزین ساختن سن در جای رشد هم جایز باشد ،این نکته بر آن وارد است
که :چرا سن کمتر یا بیشتر از بیستوپنج سالگی تعیین نشده است؟ و بنابراین ،نزد ما
قول جمهور راجح است.

 -1أصول البزدوی وکشف األسرار .1491 -1490 /4
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مسئلهی دوم :حجر بر سفیه
فقها اختالف دارند در این که :آیا صحیح است که سفه سبب حجر باشد یا خیر ،خواه
سفهِ اصلی باشد ،یعنی انسان با داشتن سفه به بلوغ برسد ،و خواه عارضی باشد ،یعنی
به این نحو که انسان عاقل و رشید بالغ شود و سپس سفه بر او عارض گردد؟ میتوان
اختالف آنان را در دو قول جمع آورد:
قول اول :جمهور ،از شافعیه ،حنابله ،مالکیه ،جعفریه و ابو یوسف و محمد بن حسن -
شاگردان ابوحنیفه -معتقدند که :سفیه محجور میشود ،زیرا سفیه سبب حجر است و
اگر ایجاد شود ،حجر بر وی واجب است.1
قول دوم :سفیه محجور نمیشود .این قول ابوحنیفه و ظاهریه است.2
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دالیل جمهور
جمهور در مورد دیدگاه خود به دالیلی استدالل میکنند 3،ازجمله:
ضعِي ًفا أَ ۡو ََل َي ۡس َتطِ ي ُع
ان ٱلَّذِي َع َل ۡي ِه ۡٱل َح ُّق َسفِيهًا أَ ۡو َ
 -1خدای متعال میفرمایدَ ﴿ :فإِن َك َ
أَن ُي ِم َّل ه َُو َف ۡلي ُۡمل ِۡل َولِ ُّيهُۥ ِب ۡٱل َع ۡد ُۚ ِل﴾ [البقرر« ،]282 :و اگر کسی که حق بر ذمّهی اوست،
کم خرد یا ناتوان باشد یا خودش نتواند امال کند ،باید ولی او دادگرانه امال کند» .این
آیه بیانگر ثبوتِ والیت بر سفیه است و این والیت فقط بعد از حجر بر او متصور
است.
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 -1المغني ،ابن قدامۀ4۵8 /4 ،؛ أصول البزدوی و شرح آن 1492 /4؛ طوسي .22 /2
 -2أحکام القرآن ،جصاص 489 /1؛ المحلي  278 /8به بعد؛ التلویح  .192 /2مالحظه ميشود که ابوحنیفه ،گرچه
معتقد است که مال به کسي که با داشتن سفه به بلوغ رسیده است ،داده نمي شود تا زماني که به سن بیست و
پنجسالگي برسد ،لکن این اعتقاد را ندارد که سفیه محجور شود و به نظر وی تصرفاتِ سفیه در مالِ خود نافذ است.
 -3المغني  ،4۵8 /4جصاص  47 /1به بعد؛ کشف األسرار  1491 /۵به بعد؛ طوسي .123 -122 /2

 -2در روایت آمده که :امام علی از خلیفهی سوم عثمان بن عفان درخواست کرد که
عبداهلل بن جعفر را به خاطر ریختوپاش اموال خود محجور گرداند و حال آنکه اگر
حجر بر سفیه جایز نبود ،امام علی این درخواست را نمیکرد.
 -3صغیر به این دلیل محجور می شود که احتمال دارد ،اموال خود را هدر دهد و این
مفهوم در سفیه نیز وجود دارد .پس چنانکه محجور کردن بچه الزم است ،محجور
ساختن وی نیز الزم است.
 -4سفیه قادر به انجام تصرفات نیکو در اموال خود نیست و به کسی نیاز دارد که از
او مراقبت و اموال او را حفظ کند و این امر هم فقط با محجور ساختن وی ممکن
است ،همانگونه که در مورد صغیر نیز همین حکم وجود دارد و گفته نمیشود :سفیه
به دلیل هدر دادن اموال خود عاصی و گناهکار است ،پس مستحق مراقبت و سرپرستی
سرپرستی و مراقبت و حفظ مصلحت خود از جانب دیگران را از دست بدهد ،چه
میبینیم که جنایت قاتل عمد او را از استحقاق توجّه به او خارج نمیکند ،زیرا عفو
وی جایز است؛ پس سفیه اولی به این است که مورد توجّه و سرپرستی قرارگرفته،
مصلحت وی رعایت شود.

بررسی اهلیت و عوارض آن...

نیست ،زیرا ما میگوییم :معصیت سبب این نمیشود که فرد گناهکار استحقاق

 -2محجور ساختن سفیه ضرر را از جماعت دفع میکند ،زیرا با این وسیله مال وی
حفظ میشود و دیگر سربارِ دیگران نشده ،بیتالمال متکفلِ پرداخت نفقهی او
نمیشود و چون محجور ساختن انسان به خاطر دفع ضرر از جماعت امری واجب
است و به همین دلیل هم مفتیِ هرزهگو و لوده و پزشکِ جاهل محجور میشود ،پس
سفیه نیز به خاطر دفع ضرر از جماعت محجور میشود.
دالیل ابوحنیفه
ابوحنیفه به چند دلیل استناد میکند ،ازجمله:
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 -1سفیه ،مخاطب (احکام شرعی) است ،زیرا فرد به خاطر داشتنِ اهلیت است که
مورد خطاب قرار می گیرد و اهلیت هم با بلوغ همراه باعقل است و سَفیه نیز موجب
ایجاد هیچ نقصی در عقل و تمییز سفیه نمیشود و به همین دلیل ،او مخاطب حقوق
شرعی باقی می ماند و تصرفات قولی وی ،چون طالق و نکاح ،صحیح بوده ،به دلیل
بدهکاری به مردم زندانی میشود و به خاطر جرایمی که مرتکب میشود ،مورد
مجازات قرار میگیرد و با اقرارش به اسباب مجازات مورد مؤاخذه قرار میگیرد ،حال
اگر سفه بعد از بلوغ هم در واجب کردنِ سرپرستیِ سفیه و مواظبت از او و لزوم حجر
بر وی معتبر باشد ،اولی این است که در مورد اقرار به اسباب مجازات محجور شود،
زیرا ضرری که بر نفس فرد وارد میشود ،بزرگتر از ضرر وارده بر مال وی است.
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 -2وقتیکه انسان باوجود عقل بالغ میشود ،اهلیت و شخصیت وی کامل میگردد؛
پس محجور ساختن وی در این حالت ،پایمال کردن کرامت و انسانیت وی است و
این جایز نیست و اگر گفته شود :حجر به خاطر مصلحت وی انجام میگیرد ،جواب
این است :ضررِ پایمال کردن آدمیت او و ملحق ساختن وی به چهارپایان از راه حجر
بر او ،بیشتر از ضرر ضایع کردن مال بر وی گران میآید و قاعدهی شرعی مقتضیِ
تحمل ضرر کمتر برای دفع ضرر بزرگتر است؛ پس محجور نکردن وی به مصلحت
او است.
 -3در حدیر آمده است که :فردی در معامالت خود همواره دچار ضرر میشد و
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خانوادهاش وی را نزد پیامبر ج آوردند و از ایشان خواستند که وی را محجور سازد،
اما رسولِ خدا وی را محجور نکرد ،بلکه فقط به او امر کرد که در معامالت برای خود
خیار شرط کند .مالحظه می شود که اگر حجر جایز میبود ،رسول خدا او را محجور
میساخت.

ضعِي ًفا أَ ۡو ََل َي ۡس َتطِ يعُ
ان ٱلَّذِي َعلَ ۡي ِه ۡٱل َح ُّق َسفِيهًا أَ ۡو َ
 -4استدالل آنان به آیهی ﴿ َفإِن َك َ
أَن ُي ِم َّل ه َُو َف ۡلي ُۡمل ِۡل َولِ ُّيهُۥ ِب ۡٱل َع ۡد ُۚ ِل﴾ برایشان دلیلی در خود ندارد ،زیرا منظور از ولی در
این آیه ،ولیِّ حق است نه ولی سفیه.
 -2استدالل آنها به درخواست امام علی برای محجور ساختن عبداهلل بن جعفر نیز
دلیلی برای آنان در خود ندارد ،زیرا درخواست وی حمل بر ترساندن عبداهلل بن جعفر
میشود نه الزام حجر بر وی ،یا اینکه حمل بر طلب منع مال از عبداهلل میشود ،به این
اعتبار که سن و سال وی کمتر از بیستوپنج سال بوده است.
 -6هدر دادن مال و ریخت وپاش در آن معصیت است و معصیت سببِ مواظبت
نمیشود و حجر بر سفیه هم از باب مراقبت و سرپرستی است ،پس الزم نیست و نیز
نباشد ،با این استدالل که عفوِ قاتل عمد جایز است ،زیرا قایالن به حجر ،حجر بر
سفیه را واجب میدانند ،درحالیکه عفوِ قاتل عمد جایز است نه واجب.
 -7قایلشدن به این که محجور شدن سفیه به خاطر دفع ضرر از جماعت است هم،
قولی مردود است ،زیرا سفیه در مال خود دست به تصرف میزند و کسی در مال وی
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گفته نمیشود :معصیت موجب این نمیشود که عاصی مستحق توجّه و سرپرستی

حقی ندارد تا سفیه به خاطر این حقِّ مورد ادعا از تصرف در مال خودش منع شود.
قول راجح
قولِ جمهور ،یعنی محجور شد ن سفیه است ،زیرا ظواهر نصود مؤید آن است و نیز،
حجر با حفظ مال سفیه و دفع ضرر از جماعت موجب رعایت مصلحت وی هم
میشود و نمیتوان گفت که :وی در مال خود تصرف میکند و جماعت در آن حقی
ندارد ،زیرا ما می گوییم :تصرف انسان در مال خود مقیّد به عدم اضرار به غیراست ،مگر
نه آنکه اگر کسی در خانه ی خود آسیابی نصب کرد به خاطر ضرر واردکردن به
همسایگان از این کار منع می شود؟! پس سفیه نیز از تصرف در مال خود منع میشود تا
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مال خود را هدر نداده ،سربارِ جماعت و بیتالمال نشود ،چون سربارِ جماعتشدنِ وی
هم به حال جامعه ضرر دارد؛ پس واجب است که با محجور ساختن وی این ضرر دفع
شود.
مسئلهی سوم :زمان محجور ساختن سفیه
برخی از فقها ،ازجمله امام محمد بن حسن( ،شاگرد ابوحنیفه) معتقدند که :سفیه با
نفسِ سفه محجور است و نیازی به این ندارد که قاضی حکم به محجور شدن وی
بدهد .استدالل این آنهم آن است که سفه علّت حجر است و اگر علّت ایجاد شود،
معلول -یعنی حجر -نیز ایجاد میشود و هرگاه منتفی شود ،حجر نیز منتفی میشود،
چنانکه در مورد جنون و عته و صغیر نیز وضع به همین منوال است.
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برخی دیگر از فقها ،ازجمله امام ابو یوسف ،معتقدند که :سفیه فقط با حکم قاضی
محجور می شود .استدالل این گروه این است که :مبنایِ اعمالِ حجر حفظ مصلحت
محجور است و این مصلحت در نَوَسان است ،بین اینکه محجور شود تا اموال وی
حفظ شود و این که محجور نشود تا اموالش هدر نرود و در اموری که دارای دو وجه
میباشند هم ،ترجیح فقط بر عهدهی قاضی است نه کسی دیگر .نیز ،سفه امر محسوسی
نیست و فقط با زیان دیدن و فریب خوردن در معامالت است که بر سفیه بودن شخص
استدالل می شود که گاهی هم این ضرر دادن نوعی حیله است و این فقط با قضاوت
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قاضی ثابت می شود .همچنین ،محجور کردنِ سفیه موردِ اختالف فقها است؛ پس این
هم بهمانند حجر به سببِ دَین ،فقط با حکم قاضی ثابت میشود و همچنان که حجر
فقط با حکم قاضی ثابت میشود ،رفع حجر نیز فقط با حکم قاضی انجام میگیرد.
ثمره ی اختالف بین این دو قول آن است که بنابر رأی ابو یوسف و پیروان وی،
تصرفاتِ سفیه قبل از حجر قاضی بر وی صحیح و نافذ است؛ اما از دیدگاه محمد و
موافقانش ،موقوف و غیر نافذ است ،یعنی چنین فرض میشود که انگار این تصرف از
فردی سفیه صادرشده که با حکم قاضی محجور شده است.

با توجّه به دالیلِ رأی ابو یوسف و موافقان وی ،نزد ما این قول راجح است ،یعنی
اینکه ثبوت و همچنین رفعِ حجر تنها با حکم قاضی صورت میگیرد.
مسئلهی چهارم :حکم تصرفات سفیه محجور
سفیه بعد از محجور شدن ،در تصرفاتِ قابلِ فسخ ،مانند خریدوفروش و اجاره ،حکم
صغیر ممیز را دارد ،یعنی اگر کارش مترددِ بین نفع و ضرر باشد ،متوقف بر اذن است و
اگر بهمانند هبه ضرر مح

باشد ،باطل خواهد بود و آنچه که نفع مح

باشد ،صحیح

و نافذ است و نیز ،استحساناً وصیت در امور خیر برای وی جایز است ،گرچه وی اهل
تبرع و بخشش و احسان هم نباشد و همچنین ،وقف بر غیر و سپس بر خود برای وی
جایز است .اما تصرفات غیرقابلفسخ وی ،چون نکاح و طالق ،صحیح و نافذ است و

هی .مستی
مستی به معنی زوال عقل در اثر استعمال شراب و دیگر مواد مستکننده است،
بهنحوی که فردِ مست بعد از به هوش آمدن و از بین رفتن مستی ،کارهایی را که در
زمان مستی از او سر زده است به یاد ندارد.1
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از این نظر ،حکم وی با صغیرِ ممیز تفاوت دارد.

پس مستی عقل را تعطیل کرده ،مانع آن از تمییز میشود و به همین دلیل هم ،سزاوار
است که با مستی اهلیت ادا از بین رفته ،تکلیف از شخص مست ساقط شود و او در
حال مستی مخاطب به چیزی نباشد؛ اما فقها در مورد تمام حاالت مستی بر چنین
حکمی نرفتهاند ،بلکه آن را مقصور به زمانی کردهاند که فرد به طریقی مباح مست شده
باشد ،اما اگر به طریق حرام مست شده باشد ،او را -با تفصیل و اختالفِ دیدگاهی که

 -1مادهی  18قانون والیت بر مال (قانون عراق).
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در میان آنان وجود دارد -در مورد کارهای زمان مستی خود مکلّف و مورد مؤاخذه
قرار دادهاند .این اختالفنظرها بعد از بیان حکم مستی مباح ذکر خواهد شد.
 .1مستی به طریق مباح
مستی ،وقتی مباح است که فرد از روی اضطرار یا به اکراه مواد مستکننده را مصرف
کرده باشد و یا به خاطر عدم علم به مستکننده بودن چیزی ،با مصرف آن مست شود
و یا دارویی را مصرف کند و مست گردد و چیزهایی از این قبیل.
کسی که بدین شکل مست میشو د ،در حکم کسی است که در اغما قرار دارد .و در
زمانِ مستی مکلّف به ادای چیزی از حقاهلل نیست و فقط بر وی الزم است که بعد از
به هوش آمدن ،آنها را قضا کند ،اگر قضای آنها برای وی حرجی به دنبال نداشته
قوس « »1397شماره مسلسل190

باشد ،یعنی زمانِ مستی طوالنی نگردد ،چنانکه در حکم اغما نیز اشاره شد .همینطور
عبارات وی صحیح نبوده ،بر تصرفات قولیاش هیچ اثری مترتب نمیشود؛ اما در
تصرفاتِ عملیِ وی ،در آنچه که در حق الناس مالی باشد ،آثار افعالِ او بر آن مترتب
میگردد و در مورد ضمانت نفس یا مالی که تلفکرده است ،مورد مؤاخذه قرار
میگیرد ،زیرا نف س و مال افراد محفوظ و مصون است و به خاطر هیچ عذری هدر
نرفته ،عصمت آنها ساقط نمیشود.
فرد مست به خاطر افعال و جرایم خود مؤاخذهی بدنی نمیشود ،زیرا مجازات بدنی

114

زمانی اِعمال می شود که فرد آن کارها را با داشتنِ عقل و تمییز انجام داده باشد و حال
آنکه فرد مست فاقد عقل و تمییز است.
 .2مستی به طریق حرام
در اینجا ،فقها در مورد حکم مست و میزان اعتبار تصرفات وی باهم اختالفنظر دارند
و سبب اختالف آنان هم این است که زوال عقل به طریقی حرام رویداده است و به

همین دلیل نیز ،دیدگاهشان در مورد حکم تصرفات وی باهم اختالف یافته است که
این اختالف را میتوان بهصورت مختصر چنین بیان کرد.1
الف .حکم تصرفاتِ قولی مست
 -1برخی از فقها معتقدند که :عبارتِ مست از اعتبار ساقط است و به چیزی از اقوال
وی توجّه نمیشود و بر آنها هیچ اثر شرعیای مترتب نمیگردد و بنابراین ،طالق و
خریدوفروش و سایر عقود وی واقع نمیشود .این دیدگاه ظاهریه ،جعفریه ،عثمان بتی
و لیر و یکی از روایات نقلشده از امام احمد بن حنبل -و همان است که ابن قیم
نقل کرده که امام احمد بر این قول استمرار داشته است -و مختاری طحاوی از علمای
احناف هم هست.
مترتب میگردد و طالق و سایر تصرفات قولی وی واقع میشود .این دیدگاهِ احناف،
شافعیه و مالکیه است که البته در مورد برخی از تصرفات تفصیالتی دارند ،چه احناف
معتقدند که :غیر از ارتداد و اقرار به آنچه که احتمال رجوع دارد ،سایر اقوال وی معتبر
است و مالکیه معتقدند که :غیر از اقرار و عقود ،سایر اقوال وی معتبر است .اما
بااینوجود ،همه اتفاقنظر دارند که طالق وی واقع میشود.
ب .حکم افعال مست
اختالفی در این نیست که آن دسته از افعال مست که متعلّق به حقالناس است ،او در
مورد آنها مؤاخذهی مالی می شود و وی اگر نفس یا مالی را تلف کرد ،در مورد آنها
ضامن خواهد بود .اما در مورد مؤاخذهی بدنی ،یعنی مجازات وی به خاطر افعالی که

 -1زاد المعاد 203 -202 /2؛ إعالم الموقعین 42 -40 /4؛ المغني 124 -113 /7؛ األم ،شافعي
82 /2؛ المهذب ،شیرازی 82 /2؛ المحلي .211 -209 /1

بررسی اهلیت و عوارض آن...

 -2اقوال وی معتبر است و به آنها توجّه میشود و آثار شرعی آن اقوال نیز بر آنها
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جرم هستند ،اختالف وجود دارد؛ جمهور معتقدند که :به خاطر ارتکاب آنها مجازات
بدنی میشود و بر این اساس است اگر قتل انجام داد ،قصاد میشود و اگر زنا کرد،
حد بر او جاری می شود و ...اما ظاهریه و عثمان بتی معتقدند که :او به خاطر افعال خود
مجازات بدنی نمیشود و فقط حد میگساری بر او جاری میگردد.
دالیل
اول -کسانی که معتقد به عدم توجّه به اقوالِ مست و عدم مجازات بدنیِ وی هستند ،به
دالیل زیر استناد میکنند:
 -1فرد مست به آنچه که بر زبان میآورد ،علم ندارد .زیرا خدای متعال میفرماید:
ون﴾ [النسا :
ِين َءا َم ُنو ْا ََل َت ُۡ َربُو ْا ٱل َّ
صلَ َٰو َة َوأَن ُتمۡ ُس َٰ َك َر َٰى َح َّت َٰى َت ۡع َلمُو ْا َما َتُُولُ َ
﴿ َٰ َٓيأ َ ُّي َها ٱلَّذ َ
قوس « »1397شماره مسلسل190

« ،]43ای کسانی که ایمان آوردهاید! زمانی که مست هستید به نماز نایستید تا آنگاهکه
میدانید چه میگویید» .پس مست نمیداند که چه میگوید و کسی که نمیداند چه
میگوید هم ،جایز نیست که به اقوال خود و نیز به هیچیک از احکام ،چه طالق و چه
غیر آن ،ملزم شود ،چراکه وی ،چون از اصحاب خرد نیست ،مخاطب احکام شرعی
هم نیست و به همین دلیل در حکم مجنون است.
 -2فهم ،علّت و خاستگاهِ تکلیف است و هرگاه فهمی وجود نداشته باشد ،تکلیفی نیز
وجود ندارد و نمیتوان مست را بهمنظور مجازاتکردنش مکلّف باقی گذاشت ،زیرا
شارع حد میگساری را بهعنوان مجازات برای او تعیین کرده است ،پس نمیتوان او را
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با چیزی دیگر یا با افزودن بر آن ،مجازات نمود.
 -3حداقل چیزی که با آن تصرفات فرد صحیح میشود ،قصد یا مظنّهی قصد است و
فردِ مست هیچیک از این دو را ندارد.
 -4میان کسی که به طریقی مباح مست شده و کسی که به طریقی حرام مست شده
است فرقی وجود ندارد ،زیرا هردو فاقد عقل و تمییز هستند و بنابراین ،واجب میآید
که در حکم نیز مساوی باشند و تأثیر مباح یا حرام بودن طریقِ مستی هم ،فقط در

ترتبِ مجازات بر خودِ مستی است [یعنی مست به طریق مباح مجازات نمیشود ،اما
مست به طریق حرام مجازات میشود] مگر نه اینکه کسی که ساق پاهایش را
شکستهاند ،بهصورت نشسته نماز میخواند و کسی نیز که خودش ساق پاهای خویش
را شکسته است ،بهصورت نشسته نماز میخواند و حال آنکه فردِ دوم به خاطر
شکستن ساق پا هایش مرتکب جرم هم شده است ،اما فرد اول مرتکب جرمی نشده
است؟!
دوم -کسانی که معتقدند طالق و سایر تصرفات قولی مست واقعشده ،او به خاطر
جرایمِ ارتکابیاش بهصورت کامل مؤاخذه میشود ،چنین استدالل کردهاند که :مست در
اینجا ،کسی است که با انجام آنچه بر وی حرام بوده ،سبب ازالهی عقل خود شده
بازداشتن وی ،چنین فرض می شود که وی در آن هنگام عقل داشته است و این حکم
جای شگفتی هم ندارد ،زیرا گاهی به چیزی که بهصورت حقیقی زایل شده است،
بهصورت تقدیری و فرضی حکم موجود داده می شود اگر به سبب معصیتی زایل شده
باشد ،مانند کسی که مورث خود را به قتل رسانده است که جهت مجازات و بازداشتن،
در حق وی مورثش زنده تلقی میشود و این قاتل از مورث خود ارث نمیبرد .خالصه،
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است ،پس به خاطر همین معصیت ،مستحق تخفیف نیست و بنابراین ،جهت مجازات و

اینکه :جرم سببی برای تخفیف دادن به مجرم نمیگردد ،بلکه ارتکاب آن بر این داللت
دارد که فرد مجرم به همهی نتایج مترتب بر جرم خود راضی بوده است.
سوم -کسانی که بین اقوال و جرایمِ مست فرق گذاشتهاند و معتقدند که فرد مست در
مورد اقوالش مؤاخذه نمیشود اما در مورد جرایمش مؤاخذه میگردد ،چنین استدالل
کردهاند که :هدَر -یعنی فاقد اثر و لغو و بیفایده -دانستنِ قولِ وی متضمن مفسدهای
نیست ،زیرا در صِرفِ قولِ صادرشده از فرد غیر عاقل ،هیچ مفسدهای وجود ندارد ،اما
افعال چنین نیستند و محو کردن مفاسد افعال بعد از وقوع آنها ممکن نیست ،پس هدر
دانستن آنها ضرر مح

و فسادی بزرگ است و این جایز نیست .نیز ،اگر فردِ مست
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در مورد جنایات خود مورد مؤاخذه قرار نگیرد ،این امر وسیلهای برای ارتکاب جرایم
و جرئت یافتن او بر انجام آنها در زمان مستی و مباح دانستن قتل افراد بیگناه از
جانب وی می شود و فساد موجود در این امر هم بسیار فراوان است و بر کسی پوشیده
نیست .همچنین ،مستی جرم است و جرم هم صالحیت این را ندارد که دافع مسؤولیت
جنایی از جرمی دیگر شود.
چهارم -احناف که قایل به عدم اعتبار ارتدادِ مست و اقرار وی به امور قابل رجوع
هستند ،چنین استدالل میکنند که :ارتداد موجب تبدیل اعتقاد میشود و اعتقاد وقتی از
بین میرود که تغییر دادنِ آن قصد شود ،یا اینکه چیزی باشد که بهصورت آشکار بر
آن داللت می کند ،یعنی در حالت بیداری و هوشیاری که در آن قصد احتمال میرود ،به
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آن تکلم شود و بدیهی است که مست چنین حالتی را ندارد ،پس قول وی دلیلی بر
تغییر اعتقادش نیست و او مرتد نمیشود.
عدم اعتبار اقرار وی در امور قابل رجوع هم ،به این خاطر است که فرد مست بر امری
استقرار و ثبات ندارد و این عدم استقرار وی جایگزین رجوع وی در اقرار میشود و به
همین دلیل هم ،اگر در زمان مستی خود به زنای خویش اقرار کرد ،به خاطر این اقرار
مؤاخذه نمیشود ،زیرا اقرار به زنا احتمال رجوع دارد.
ادلهی احناف در مورد صحتِ دیگر اقوالِ فرد مست نیز همان ادلّهی کسانی است که
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اقوال را مطلقاً صحیح میدانند.
پنجم -مالکیه در مورد عدم اعتبار عقود و اقرارات فرد مست ،چنین استدالل کردهاند
که :شرط صحت عقد این است که عاقد دارای تمییز باشد و حال آنکه فرد مست فاقد
تمییز است .اینان در مورد اقرارات میگویند که :اقرار وی در این حالت؛ یا به مال است
که اقرارش به مال در این حالت صحیح نیست ،زیرا وی به سبب مستی محجورعلیه

است؛ یا این که اقرار به غیر مال است که در این مورد باید گفت که :حدیر ماعز 1بر
الغای اقرار فرد مست داللت دارد.
ادلهی مالکیه در مورد صحتِ دیگر اقوال فرد مست نیز ،همان ادلّهی کسانی است که
قایل به صحت مطلق آن میباشند.
مناقشهی ادلّه و بیان قول راجح
 -1ادلّهی قائالن به درست نبودنِ گفتههای مست ،پذیرفتنی و سلیم است ،زیرا اعتبار
قول فقط به قصد است و چون عقل فردِ مست زایل شده است ،وی هیچ قصدی ندارد،
پس اقوال وی معتبر نیست .الزام وی به قول خود بر وجه مجازات و عقوبت هم
اجتهاد ،کما اینکه نص نیز بیانگر این است که فرد مست نمیداند چه میگوید و
کسی که نمیداند چه میگوید هم ،قصد معنای آنچه را که میگوید نمیکند ،پس اثری
بر قول وی مترتب نمیشود ،مانند فرد غیرعربی که لفظ طالق را بر زبان میآورد،
درحالیکه معنای آن را نمیداند که بر این لفظ وی اثری مترتب نمیشود.
 -2این که فرد مست بر کسی قیاس شود که مورث خود را کشته است و این قاتل با
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صحیح نیست ،زیرا عقوبت و مجازات از جانب شارع تعیین میشود نه با رأی و

زنده قراردادنِ حکمی و فرضیِ مورث از ارث محروم شده است ،این قیاس مع الفارق
است ،زیرا این قاتل قصد قتل مورث خودکرده تا زودتر به ارث دست یابد و درنتیجه،
با محروم شدن از ارث مجازات شده است ،اما فرد مست قصد مستی کرده و -مثالً-
قصد ایقاع طالق در زمان مستی خود نکرده است؛ پس چگونه طالق وی واقع
میشود؟
 -1این حدیث دراینباره است که ماعز زنا کرد و نزد رسول خدا به آن اقرار نمود و رسول خدا از وی سؤال کرد یا
دهان او را بویید تا مطمئن شود که مست است یا خیر ،و این داللت دارد بر آنکه اقرار سکران معتبر نیست.
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 -3حتی اگر قایل به این باشیم که وی بر سبیل مجازات به خاطر اقوال خود مؤاخذه
می شود ،چگونه مجازاتی را بر او اعمال کنیم که مانند طالق دادنِ زنش در زمان
مستی ،به فردی بیگناه هم تسری مییابد؟
 -4آنچه که در مورد مؤاخذه شدن وی به خاطر جرایمش مورد استدالل قرارگرفته
است هم ،استداللی مقبول است و چیزی وجود ندارد که آن را نق

کند و نمیتوان

مست را در این حالت با مجنون مساوی دانست ،زیرا در اینجا ،فرد مست هم به خاطر
مست بودنش مجرم است و هم به خاطر جنایت بر دیگران پس چگونه از او
جانبداری میشود و از مجنی علیه جانبداری نمیشود .از همهی اینها گذشته،
قاعدهی سد ذرایع و وسایلِ منجر به فساد نیز مؤیدِ مؤاخذهی فرد مست به خاطر
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جرایم ارتکابی در زمان مستی است و این قاعده ،قاعدهای است که اصول شریعت و
نصود زیادی بر صحتِ آن گواهی دارند.
بنابراین- ،به نظر ما -قول کسانی راجح است که معتقدند که :هیچکدام از اقوال فردِ
مست شده به طریق حرام معتبر نیست ،اما او به خاطر جرایم ارتکابیاش در آنوقت،
بهصورت کامل مؤاخذه میشود.
و .اِکراه
اکراه از عوارض مکتسب (کسبشده) است ،اما حاصل فعل انسان بر خود نیست ،بلکه
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کاری است که دیگری با وی میکند.
در ادامه ،در مورد تعریف اکراه ،شرایط تحقیق آن ،انواع اکراه ،منافات یا عدم منافات آن
با اهلیت ،اثر اکراه بر تصرفات شخصِ مکرَه ،یا حکم تصرفات مکرَه بحر خواهد شد.
تعریفِ اکراه
اصولیان اکراه را با تعریفاتی نزدیک به هم تعریف کردهاند؛ ازجمله نویسندهی التلویح
می گوید :اکراه وادار نمودن دیگری به انجام چیزی است که به انجام آن رضایت ندارد

و اگر او را به حال خود بگذارند ،انجام آن را برنمیگزیند .1تعریف دیگر این است که:
با تهدید به چیز ی که وادار کننده قادر به انجام آن است و وادار شونده از آن میترسد،
شخص به انجام چیزی وادار شود که از انجام آن امتناع میکند .2این تعریف متضمن
اموری است که وجود آنها برای تحقق اکراه واجب است و به همین دلیل ،از تعریف
اول واضحتر است.
شرایط تحقق اکراه

3

 -1مُکرِه (وادار کننده) قادر به عملی نمودن تهدید خود باشد و اگر قادر به عملی
نمودنِ تهدیدِ خود نباشد و مکرَه (وادار شونده) بداند که اکراه کننده قادر به عملی
نمودن تهدید خود نیست ،این تهدید لغو و غیر معتبر است.

کننده یقیناً و یا به ظن غالب بهزودی تهدید خود را اجرا میکند و تحتِ تأثیر این
ترس مکَرهٌ علیه را انجام دهد.
 -3چیزی که اکراه کننده اکراه شونده را به آن تهدید کرده است ،ضرری باشد که
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 -2اکراه شونده از این تهدید بترسد ،بهنحویکه پیش خود چنین فکر کند که :وادار

سبب اتالف نفس یا اتالف عضو شود و یا چیزی کمتر از اینها ،چون زندانی نمودن
و بسته شدن و زدن باشد.
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شافعیه و حنابله و جعفریه و برخی از فقهای احناف ،معتقدند که :تهدید به اتالف مال
درصورتی که ناچیز نباشد ،تهدیدی معتبر است و با آن اکراه محقق میشود و جعفریه
معتقدند که :تهدید به ضرر رساندن به کسی که برای اکراه شونده دارای اهمیت است،
 -1التلویح .191 /2
 -2کشف األسرار .1۵03 /4
 -3کشف األسرار 1۵02 /4؛ المغني 120 /7؛ المهذب .83 /2

اکراه است و احناف نیز معتقدند که :اگر تهدید در مورد ضرر رساندن به زوج یا یک
خویشاوندِ نزدیک باشد ،اکراه است و حنابله معتقدند که :اگر تهدید فرزند باشد ،اکراه
است.1
انواع اکراه
احناف ،اِکراه را به اکراهِ مُلجی یا کامل و تام و اکراهِ غیر مُلجی یا ناقص تقسیم
میکنند.2
الف .اکراهِ مُلجیء
اکراهی است که با تهدید به اتالف نفس (کشتن) یا با تهدید به اتالف یک عضو از بدن
قوس « »1397شماره مسلسل190

صورت می گیرد ،زیرا حرمت اعضای بدن هم به تبعیت از نفس و جان انسان ،همانندِ
حرمت نفس انسان است و نیز ،تهدید به تلف کردن همهی اموال فرد و یا تهدید به قتل
کسی که برای فرد دارای اهمیت است -بنابر رأی کسانی که این نوع تهدیدها را اکراه
دانستهاند -از این نوع اکراه بهحساب میآیند .دلیل نامگذاری این نوع از اکراه به ملجی
این است که :فرد را از ترس اتالف نفس یا عضو وادار و مجبور به انجام فعل میکند،
و این نوع از اکراه اختیار را تباه نموده ،رضایت را از بین میبرد ،لکن اختیار را از بین
 -1البحر الرائق 2 /8؛ حاشیۀ ابن عابدین 110 /۵؛ اإلقناع -در فقه حنبلي4 /2 -؛ منهاج الصالحین ،در فقه جعفریه،
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حکیم 14 /2؛ المغني 120 /7؛ المهذب  . 83 /2باید افزود که برخي از فقهای حنبلي مذهب برای تحقق اکراه شرط
کردهاند که آزار و اذیت عمالً بر مکره -وادار شونده -وارد آید و تهدید به انجام آن کفایت نميکنند؛ لکن راجح در
مذهب حنبلي این است که صرفِ تهدید کفایت ميکند .المغني .11 /7
 -2علمای غیر حنفي چیزهایي چون قتل زدن شدید و زنداني کردن و مانند آن را که به وادار شونده ضرر ميرساند،
ذکر ميکنند ،بدون آن که اکراه را به ملجيء و غیر ملجي تقسیم کنند و نیز زدنِ غیر شدید و حبس برای مدت کم را
نیز اکراه ميدانند اگر اکراه شونده از افراد با مرورت -افرادِ دارای شخصیت و شهرت -باشد ،اما اگر در مورد غیرِ این
افراد باشد ،آن را اکراه نميدانند و باید گفت که :این تفصیل نیکویي است .نک :المغني 120 /7؛ المهذب ،شیرازی /2
.83

نمی برد .توضیح این مطلب آن است که اختیار ،قصدِ انجامِ امری مقدور و متردد بین
بودن و نبودن با ترجیح یکی از دو جانبِ آن بر جانب دیگر است و یا بهعبارتدیگر:
قصد انجام یا ترک یکچیز است بهنحویکه ترجیح بین ترک یا انجام آن از سوی خودِ
فاعل باشد .این مفهوم با اکراه زایل نمیشود؛ زیرا مکرَه (وادار شونده) فعل را با قصد و
خواستِ خود انجام میدهد ،زیرا وی آنچه را که برای خودش سهلتر و آسانتر است،
برمی گزیند و اگر کاری که بدان وادار شده (مکرَهٌ علیه) را انجام دهد ،فعل وی
ترجیحی از جانب خود او خواهد بود ،برای جلوگیری از وقوع آنچه که به آن تهدید
شده است (یعنی انجام مکره علیه را ترجیح داده تا از وقوع تهدید جلوگیری نماید) اما
چون فاعل (مکرَه) در قصد خود مستقل نیست و اختیار و گزینش انجامگرفته از جانب
وی مبنی بر اختیار و اکراهِ وادار کننده است ،اختیارش فاسد است.

اشتیاق به چیزی است و باوجود اکراه ،این حالت صورت نمیگیرد.
ب .اکراه غیر ملجیء
اکراهی است که با تهدید به انجام چیزی صورت میگیرد که موجب اتالف نفس یا یک
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از بین رفتن رضایت با اکراه هم ،به این خاطر است که رضایت ،به معنی رغبت و

عضو از بدن نمی شود ،مانند زدن یا زندانی نمودن .این نوع از اکراه اختیار را فاسد
نمیکند ،بلکه رضایت را از بین میبرد و اینکه اختیار را فاسد نمیکند ،به این خاطر
است که فرد مجبور به انجام مکره علیه نیست ،چون در اینجا ،او برخالف نوعِ اولِ
اکراه ،میتواند در برابر آنچه که به آن تهدید شده است ،صبر کند.
منافات اکراه با اهلیت
اکراه ،خواه ملجی و خواه غیر ملجی  ،با هیچ کدام از دو اهلیت ادا و اهلیت وجوب
منافات ندارد و موجب سقوط خطاب از مکرَه هم نمیشود .دلیل عدم منافات آن با دو
نوع اهلیت این است که اهلیت با ذمّه و عقل و بلوغ ثابت و موجود است و اکراه
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اخاللی در این موارد ایجاد نمیکند و دلیل عدم سقوط خطاب از مکره با اکراه نیز ،این
است که گاهی انجام چیزی که فرد به آن مجبور می شود ،برای او حرام است و اگر آن
را انجام دهد ،گناهکار خواهد بود ،مانند قتل و زنا ،و گاهی هم ،انجام آن بر وی واجب
است و اگر آن را انجام ندهد ،گناهکار است ،مانند خوردن شراب و مردار ،و گاهی
دیگر ،انجام آن رخصت است :اگر آن را انجام دهد ،گناهی ندارد و اگر آن را انجام
ندهد ،مأجور است ،مانند بیان سخن کفرآمیز و اتالف مال دیگران .همهی این امور،
یعنی وجوب و حرمت و رخصت ،نشانهی ثبوتِ خطاب در حق مکرَه و مخاطب بودن
وی هستند ،زیرا این چیزها بدون وجود خطاب تکلیفی ایجاد و ثابت نمیشوند.1
اثر اکراه در تصرفات مکره
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قبل از بیان اثرِ اکراه در تصرفات مکرَه ،یعنی بیانِ حکم تصرفات وی ،الزم است که
قاعدهای ذکر شود که احکام تصرفات قولی یا فعلی مکره بر آن بنا شده است.
قاعده ی مذکور در نزد احناف این است که :اکراه هیچ تأثیری در ابطال و هدر دادنِ
تصرفات قولی یا فعلی مکلّف ندارد ،بلکه تأثیر آن فقط در تغییر دادنِ نسبت به این
تصرفاتِ انجامگرفته است ،به این نحو که اگر ممکن باشد ،این تصرفات به وادار کننده
منسوب شده ،در این حالت حکم آن برای او ثابت میشود ،اما اگر ممکن نباشد،
تصرف همچنان به مکرَه منسوب شده ،حکم برای وی ثابت میشود .انتساب این
تصرفات به وادار کننده ،فقط وقتی ممکن است که بتوان فاعل (وادار شده ،مکرَه) را
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آلت و ابزارِ وادار کننده (مکرِه) دانست.
بنابراین قاعده ،تصرفات فاعل به این دودسته تقسیم میشود :نخست ،آنچه که امکان
انتساب آن به وادار کننده با قراردادن فاعل بهعنوان آلت و ابزارِ وی وجود دارد؛ دوم،

 -1فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1111 /1؛ کشف األسرار في شرح أصول البزدوی .1۵04 -1۵03 /4

آنچه که امکان انتساب آن به وادار کننده وجود ندارد و همچنان منسوب به فاعل
باقیمانده ،حکم آن فقط علیه فاعل است.
این قاعده در نزد غیر احناف ،چون شافعیه ،اینگونه است :اگر اکراه از روی حق باشد،
مانند واداشتن بدهکار به بیع جهت پرداخت بدهی خود ،اکراه در اینجا اثری نخواهد
داشت و تصرف صحیح و نافذ است؛ اما اگر اکراه به ناحق باشد ،در این صورت چند
حالت پیش می آید :اگر اکراه انجامِ عمل مکرَهٌ علیه را مباح نکند ،مانند اکراه بر قتل ،در
این صورت ،حکم علیه فاعل ثابت می شود؛ اگر اکراه انجام مکرَهٌ علیه را مباح گرداند و
انتسابِ فعل به وادار کننده ممکن باشد ،مانند اتالف مال غیر ،حکم از فاعل ساقطشده
و علیه وادار کننده نافذ می شود؛ اگر مانند اقوال ،امکان انتسابِ آن به وادار کننده وجود
مترتب نمیشود.1
پس از بیان این قاعده در نزد حنفیه و غیر آنان ،باید بگوییم که :اکراه یا قول است و یا
فعل و هرکدام از آنها هم ،در پرتو قاعدهی سابق ،حکم خاد خود را دارند ،بهتفصیل
زیر:
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نداشته باشد ،ساقط است و هیچ حکمی ،نه در حق وادار کننده و نه برای فاعل بر آن

 -1اقوال
اقوال ،اگر اقرار باشند ،حکم عدمِ اعتبار آنهاست ،زیرا اعتبارِ اقرار فقط به خاطر رجح
آن جانب صدق در آن است ،درحالیکه با اکراه جانب کذب رجحان مییابد؛ پس معتبر
نیست.
و اگر از آن دسته از تصرفات قولی ای باشد که احتمال فسخ دارند و با شوخی باطل
نمی شوند ،مانند نکاح و طالق و رجعت ،احناف معتقدند که :حکم آنها ثابت میشود،

 -1فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 118 -117 /1؛ التلویح .197 -191 /2
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یعنی بهصورت صحیح و نافذ واقع میشوند و اکراه در آنها تأثیری ندارد .استدالل
حنفیه این است که آثار این تصرفات ،بهصرف آنکه از روی اختیار انجام شوند ،بر
آنها مترتب میشود ،زیرا شارع تلفظ به آنها را جایگزین ارادهی معنا و حکم آنها
کرده است ،به این دلیل که اگر کسی به شوخی هم آنها را بر زبان آورد ،واقع
میشوند ،حال آنکه قصد حکم آنها را داشته و نه معنای آنها را نیز اراده کرده است.
پس در این ،مکرَه اولی است ،چه وی هم قصد ایقاع آن را کرده و هم حکم آن را
اختیار کرده است ،گرچه در صورت ملجی بودنِ اکراه ،اختیارِ وی فاسد است.
اگر تصرفات قولی از انشا اتی باشند که قابل فسخ هستند و ایقاع آنها با شوخی
صحیح نیست ،مانند بیع ،احناف معتقدند که :در این صورت ،اثر اکراه بر آنها «تباه
قوس « »1397شماره مسلسل190

شدن» است و آنها فاسد می شوند نه باطل .استدالل احناف این است که اکراه رضایت
را از بین می برد ،نه اختیار را ،و رضایت شرط صحت است نه شرطِ انعقاد؛ پس این
تصرفات منعقد میشوند ،منتهی فاسد هستند؛ بهعالوه آنکه احکام این تصرفاتِ قولی
به شکلی که ذکر شد ،در حقِ فاعل ثابت میشوند نه در حق وادار کننده ،چراکه
انتساب آنها به وادار کننده ممکن نیست ،زیرا برای انسان ممکن نیست که با عضوی
زبان دیگران تکلم کند ،پس نمیتوان فاعل را آلت و ابزارِ وادار کننده قرارداد و
بنابراین ،قول به او منسوب نمیشود و درنتیجه ،حکم در حق وی ثابت نمیشود.
اما شافعیه و جعفریه و حنابله و دیگران معتقدند که :بر قول مکرَه حکمی مترتب
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نمیشود ،بلکه اقوال وی هدر و تباه میشود و طالق و بیع و دیگر تصرفات قولیِ وی
واقع نمی شود .این گروه برای دیدگاه خود چند دلیل دارند:
 -1خدای متعال از کسی که در حال اجبار و اکراه به سخن کفرآمیز تکلم میکند،
ۡ ُّۢ ۡ
ۡ
ُۡ
ٱۡلي َٰ َم ِن﴾
حکم کفر را ساقط کرده است و میفرماید﴿ :إِ ََّل َم ۡن أك ِر َه َو َقل ُبهُۥ مُط َمئِنُّ ِب ِ
[النحل« ،]116 :بهجز آنان که وادار به اظهار کفر میگردند و در همان حال دلهایشان
بر ایمان ثابت است» .و بدیهی است که احکام کفر از احکام خریدوفروش و چیزهایی

از این قبیل بزرگ تر و شدیدتر است ،زیرا بر کفر جدایی از زن و کشته شدن و گرفته
شدن مال مترتب میشود .بنابراین ،اگر بزرگتر ساقط شود ،کوچکتر هم ساقط
میشود.
 -2در حدیر آمده که حکم از مکرَه برداشتهشده و او مؤاخذه ندارد ،چه پیامبر ج
انَ ،و َما اسْ ُت ْك ِرهُوا َعلَ ْي ِه»،
ض َع َعنْ أ ُ َّمتِي ْال َخ َطأََ ،وال ِّنسْ َي َ
َّللا َو َ
میفرمایند« :إِنَّ َّ َ
«خداوند متعال گناهِ (کارهای انجامگرفته از روی) خطا و نسیان و (انجامشده در اثر)
اکراه را از امّت من برداشته است» و نیز ،از ایشان روایتشده که میفرمایند« :لَا طَلَاقَ
فِی إِغْلَاقٍ»« ،در حالت اِغالق ،طالق واقع نمیشود» .و «إغالق» به اکراه تفسیر شده
است .نیز از حضرت علی بن ابیطالب روایت است که فرمود :طالقِ مکره واقع

 -3قصدِ موقوعِ تصرف ،شرط جواز تصرف است و به همین دلیل هم ،تصرف بچه و
مجنون صحیح نیست .این شرط با اکراه از بین میرود ،زیرا مکرَه در تصرف خود
قصد موضوعٌ لَهِ تصر ف را ندارد ،بلکه قصد وی فقط دفع ضرر شمشیر و غیره از خود
است.
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نمیشود .نمونهی این سخن از بسیاری از صحابه نیز روایتشده است.

 -4مکرَه برای دفع آزار و اذیت از خود لفظ را بر زبان میآورد و قصد معنای آن را
نداشته ،حکم آن را اراده نمی کند؛ پس باید که اثری بر قول وی مترتب نشود ،بلکه
کالمش کالمی لغو و بهمنزلهی کالمِ شخص دیوانه و خوابیده و کسانی باشد که
قصدی در ادای لفظ خود ندارند.
احناف در پاسخ این دالیل می گویند که :اکراه در اعتقادات عمل نمیکند و به همین
دلیل است که اگر مکره لفظ کفرآمیز بر زبان آورد ،مورد عفو قرار میگیرد .در مورد
انَ ،و َما اسْ ُت ْك ِرهُوا َع َل ْي ِه» هم باید گفت که مراد
حدیر « ُعف َِي َعنْ أ ُ َّمتِي ْال َخ َطأََ ،وال ِّنسْ َي َ
از آن اِکراه بر کفر است ،زیرا مردم آن هنگام تازه به دین اسالم گرویده بودند و اکراه بر
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کفر در آن زمان شایع بود و حتی اگر مراد از اکراه در اینجا اکراه بر غیر کفر هم باشد،
ما قبول نداریم که تصرف قولی ،مُتَکرَهٌ علیه (امر مورد اکراه) باشد ،زیرا اکراه چنانکه
در اعتقادات تأثیر نمیگذارد ،در اقوال هم تأثیر نمیگذارد ،زیرا کسی نمیتواند از زبان
فردی دیگر برای تکلم استفاده کند ،پس متکلم در آنچه که بر زبان میآورد ،مختار
است و بنابراین ،وی مکرَهٌ علیهِ حقیقی نیست و درنتیجه ،حدیر شامل او نمیشود.
این نیز که میگویند :قصد موضوعِ تصرف شرط جواز است ،برایشان قابلاثبات نیست،
زیرا مگر نه اینکه طالقِ شوخی کننده واقع میشود ،حال آنکه او قصد موضوعٌ لهَ
تصرفِ خود -یعنی طالق -را هم ندارد .نیز ،حتی اگر این امر شرط جواز تصرف هم
باشد ،این شرط در حالت اکراه وجود دارد ،زیرا مکره قصدِ دفع هالک از نفس خود را
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دارد و هالک هم فقط با قصدِ موضوع لهِ تصرف دفع میشود؛ پس مکرَه ضرورتاً قصد
آن را دارد .روایات وارده در مورد عدم وقوع طالق مکرَه نیز ،با نصود دیگری که بر
وقوع طالق مکره داللت دارند ،در تعارض هستند .پس قبول روایات آنان اولی از قبول
روایات ما نیست.
قول راجح
از دید ما ،قول جمهور راجح است که میگویند :تصرفات قولیِ مکرَه واقع نمیشود،
خواه مانند طالق و نکاح قابل فسخ نباشد و خواه مانند بیع و اجاره قابل فسخ باشد و
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بنابراین ،تصرفات (قولی) مکرَه باطل است.
آنچه احناف ذکر کردهاند ،دلیلی برای قول آنها نمیشود و همهی آنچه ذکر کردهاند
قابل رد و مناقشه است ،ازجمله کافی است که بگوییم :استدالل احناف به وقوع طالق
و نکاح فردی که شوخی می کند ،مفید نیست ،زیرا بین شوخی کننده و مکرَه فرق وجود
دارد ،چه شوخی کننده سبب را از سرِ اختیار و با علم به معنای آن و آثار مترتب بر آن
انجام میدهد ،اما مکرَه به اکراه و بهقصد دفع آزار و اذیت از خود آن را انجام میدهد و

بهمنزلهی کسی است که قولِ فردِ دیگری را نقل میکند .پس باید گفت :این کجا و آن
کجا؟ و اینکه :چگونه حکم این دو باهم مساوی است؟ درحالیکه در نص واردشده
که طالق به شوخی واقع می شود ،اما نصی که احناف میگویند در مورد وقوع طالق
مکرَه وجود دارد ،کجاست؟ نیز اعتبار تراضی (رضایت دو طرف) در بیع ،بهطریقاولی
موجب اعتبار آن در نکاح هم هست ،زیرا شأن شرمگاه بزرگتر از شأن مال است و بر
این اساس ،چون خدای متعال اعالم کرده که اخذ مال دیگران فقط به طریق تراضی
حالل است و به شیوهای دیگر حرام است ،بنابراین شرمگاه اولی به این است که فقط با
تراضی شرعی حالل شود و به همین دلیل هم ،ولی نهی شده از اینکه زنِ (تحت
والیت خود) را بدون کسب رضایت وی شوهر بدهد .1نیز ،اینکه احناف میگویند:
اکراه در اقوال عمل نمیکند ،مردود است ،چه نصِّ قرآن بر کلمهی کفری که فرد در پیِ

 -2افعال
نوع دوم ا ز مکرَهٌ علیه ،افعال هستند .قبالً در مورد نوع اول آن ،یعنی اقوال ،سخن به
میان آمد .بهصورت خالصه می توان گفت که :اگر اکراه غیر ملجی باشد و مکرَه فعل را
انجام دهد ،وی بهتنهایی مسؤولیت کامل فعل خود را متحمل میشود و اثر آن کامالً بر
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اکراه بر زبان میآورد ،اثری مترتب نکرده است و این دلیل اعتبارِ اکراه در اقوال است.

وی مترتب میشود؛ اما اگ ر اکراه ملجی باشد ،افعالِ مربوط به مکرَه به سه دسته تقسیم
میشوند:
اول) افعالی که شارع انجام آنها را در هنگام ضرورت مباح دانسته است ،مانند
می گساری و خوردن گوشت مردار و گوشت خوک .انجام این کارها برای مکره مباح و
بلکه بر وی واجب است و اگر از انجام آن امتناع نماید ،گناهکار است ،زیرا خدای

 -1نظریۀ العقد ،امام ابن تیمیه ،ص .1۵۵
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متعال انجام آن را مباح کرده است و استفاده از شی مباح برای دفع هالک از نفس نیز
واجب است ،پس ترک آن جایز نیست.
دوم) افعالی که در هنگام ضرورت ،انجام آنها رخصت داده میشود و اگر فرد آن را
انجام دهد ،گناهی بر او نیست و اگر از انجام آن امتناع نماید و درنتیجه وادار کننده او
را مورد آزار و اذیت قرار دهد ،مأجور خواهد بود؛ مانندِ انجام افعال کفرآمیز باوجود
مطمئن بودن قلب بر ایمان .اتالف مال غیر نیز از این نوع است ،لکن ضمانت بر وادار
کننده است ،نه بر فاعل (مکرَه) ،زیرا انتسابِ فعل اتالف به وادار کننده ممکن است،
بدین نحو که فاعل آلت و ابزارِ وادار کننده قرارداده و بدینسان حکم در حق وی ثابت
شود .این ،عقیدهی احناف ،شافعیه و دیگران است.
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سوم) افعالی است که اقدام به انجام آنها بههیچوجه برای مکرَه حالل نیست ،مانند قتل
نفس ،زیرا نفس دیگر ان هم مانند نفس خود وی معصوم و مصون است و برای انسان
جایز نیست که با ضرر زدن به دیگران ضرر را از خود دفع نماید و اگر این کار را انجام
دهد ،گناهکار است .احناف ،بنابر اصلِ خود در باب اکراه ،معتقدند که :در این حالت،
وادار کننده قصاد میشود ،زیرا امکان انتساب قتل به وادار کننده با فرض کردن مکره
به عنوان آلت و ابزارِ او وجود دارد و قصاد هم فقط بر قاتل جاری میشود ،نه بر ابزار
قتل؛ اما شافعیه و دیگران معتقدند که :فاعل قصاد میشود ،زیرا او کاری را انجام داده
که انجام آن در حالت اکراه هم برای وی جایز نیست؛ پس حکم در مورد وی ثابت
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می شود و وادار کننده نیز به این دلیل که به طریق سببیت موجب قتل شده است ،کشته
میشود.
زنا هم مانند قتل است و به اعتقاد همهی علما ،حکمِ آن در حق فاعل ثابت میشود،
زیرا امکان انتساب فعل زنا به وادار کننده وجود ندارد ،چه انسان نمیتواند با آلت
فردی دیگر زنا بکند .احناف معتقدند که :در این حالت ،به خاطر وجود شبهه ،حد زنا
از زانی ساقط میشود و شافعیه ،بنابر اصل خود -یعنی اینکه مکرَه کاری را انجام داده
که انجام آن در حالت اکراه هم برای وی جایز نیست -معتقدند که :حد زنا بر وی

جاری میشود و حکم در حق وی ثابت می شود و در اینجا ،امکانِ اثبات آن در حق
وادار کننده وجود ندارد.
نتیجهگیری
در اخیر بحر خود به این نتیجه میرسیم که:
اهلیت به دو نوع تقسیم گردیده اهلیت وجوب و اهلیت أدا ،تمام انسانها دارای اهلیت
وجوب است و در طول حیات ایشان این اهلیت از بین نمیرود لیکن اهلیت أدا در
بعضیاوقات که عوارض اهلیت به انسان بوجود میاید اهلیت ادا برای انسان منتفی
میگردد .انسان در تطور زندگی خویش مراحل را قبل از والدت و بعدازآن طی
مینماید ک ه قبل از والدت در حالت جنین است و بعد از والدت مراحل انفصال الی
که به دو نوع تقسیم گردیده بود -1:عوارض سماوی.
 -2عوارض مکتسبه .که هرکدام از دو نوع عوارض فوق به انواع گوناگون تقسیم
گردیده بود که ازنظر فقها برای هرکدام آن دیدگاههای و جود داشت که در ضمن این
بحر خود به آن اشاره نمودیم .عوارض سماوی را دریافتیم که در آن اراده و سلطه
انسان دخیل نبود و یک عرضه الهی بوده ،اما در عوارض مکتسبه برخالف عوارض

بررسی اهلیت و عوارض آن...

دور تمیز ،دوره تمیز الی دور بلوغ ،دوره مابعد بلوغ است .عوارض اهلیت را دریافتیم

سماوی عوارض اکتسابی عبارت از عوارضی است که در حصول آن کسب و اختیار
بنده مؤثر بوده ،با آلوده شدن به اسباب و بی غوری جهت امحای آن تحقق مییابد.
هرگاه عوارض سماوی باشد یا عوارض اکتسابی در قسمت احکام از دیدگاه فقها فرق
مینماید در قسمت حقوق اهلل عوارض سماوی ساقط میگردید ،اما حقوق العباد که
تلف کردن امور مالی انسانها میبود ضمان به ذمت شخصی که دارای عارضه سماوی
است ثابت میگردد زیرا که از دیدگاه فقها مال انسان معصوم است  .در مورد عوارض
اکتسابی در بعضی موارد حقوق اهلل ساقط میگردید و در بعضی موارد حقوق اهلل ساقط
نمیگردید.
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اصول حاکم بر قراردادهای اداری
در افغانستان
محمد ادریس برمک
چکیده
قرارداد اداری درواقع توافق کتبی است که به اساس حکم قانون میان اداره دولتی و
افراد خصوصی در خصوص یک امر عمومی یا ارائه خدمت عمومی یا بهرهبرداری از
منابع طبیعی یا ثروت ملی منعقد می گردد .با در نظر داشت همین مسئله ،در قراردادهای
اداری ،اداره دولتی با استناد به قدرت عمومی و در مقام نمایندگی از منافع عمومی
میتواند از الزم االجراء بودن قراردادهای اداری سرباز زده و بهصورت یکجانبه در
قرارداد تغییرات و تعدیالتی وارد نموده و از سوی دیگر جانب اداره در انتخاب طرف
قرارداد خود از آزادی عمل برخوردار نبوده و تابع تشریفات مزایده و مناقصه بوده و
آثار قراردادهای اداری هم تنها محدود به طرفین قرارداد نبوده ،بلکه آثار ناشی از آن به
اشخاص خارج از قرارداد نیز سرایت میکند .درعینحال سلسله اصول دیگری که در

صددبیان بایدها و نبایدها در خصوص چگونگی انعقاد این نوع قراردادها حاکم بوده و
بیانگر این مسئله هستند اند که تمامی قراردادهای اداری باید به شکل رقابتی به افراد
واگذارشده و اصل شفافیت در انعقاد قرارداد نیز مدنظر قرارگرفته شده و باید تمامی
اطالعات مربوط به انعقاد قرارداد در اختیار عموم شهروندان قرار دادهشده و در مورد
انعقاد قرارداد صراحتاً حکم قانون وجود داشته و مقامات مربوطه در همه احوال از
چگونگی انعقاد قرارداد هم به لحاظ حقوقی ،سیاسی ،اداری و فنی پاسخگو باشند.
عالوه براین یک سلسله اصول خاص دیگری نیز از قبیل رعایت همسویی موضوع
قرارداد باقدرت عمومی ،اصل همکاری در اجرای قرارداد و نگهداشتن توازن مالی در
قرارداد از جانب اداره امر حتمی و الزمی پنداشته میشود.
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واژگان کلیدی ؛ قرارداد اداری ،الزم االجراء بودن ،آزادی قراردادی ،نسبی بودن،
حاکمیت قانون ،پاسخگویی.
مقدمه
اعمال حقوقی از گذشتههای دور ،ازجمله موارد مهم و اساسی در زمینه تنظیم و
انسجام روابط اجتماعی انسانها بوده است .اعمال حقوقی بهنوبه خود شامل اعمال
حقوقی یکجانبه و دوجانبه میگردد ،اگرچه اعمال حقوقی چندجانبه را نیز نمیتوان
نادیده گرفت .اما ازین میان؛ آنچه در تنظیم روابط اجتماعی انسانها خیلیها پر رنگ و
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بااهمیت جلوه میکند ،همانا اعمال حقوقی دوجانبه « قراردادها » است.
درگذشته تصور و حقیقت بر این بود که اعمال حقوقی دوجانبه « قراردادها » فقط
میان انسانها « اشخاص حقیقی » آنهم در قلمرو حقوق خصوصی قابل انعقاد بوده و
به اساس قواعد حقوق خصوصی امور مربوط به قراردادها تنظیم و تنسیق شده و اصوالً
قرارداد در حوزه حقوق عمومی شناسایی نگردیده و میان اشخاص حکمی قابل انعقاد
نبوده است .اما با شکلگیری دولتهای مدرن ،آهستهآهسته دولت نیز بهعنوان شخص
حکمی حقوق عمومی ،در جهت برآورده ساختن نیازهای مربوط به امور عمومی،

روابط قراردادیاش را با اشخاص خصوصی گسترش داد که این روابط بعدها به «
قرارداد اداری » معروف گردید .ولی آنچه در بحث قرارداد میان دولت و اشخاص
خصوصی پراهمیت جلوه میکند و نکته آغاز مشکل است؛ این است که دولتها،
به عنوان نهاد نهادها در مقام نمایندگی از مردم در جهت تأمین منافع عمومی و ارائه
خدمات عمومی حاضر به تن دادن به کلیت قواعد حقوق خصوصی در روابط
قراردادیاش با اشخاص خصوصی نبود.
بررسی مسئله اصول حاکم بر قراردادهای اداری ازآنجهت ضروری پنداشته میشود
که؛ سازمانها ی اداری برای رفع نیازهای خود و ارائه خدمات عمومی قراردادهای را
با اشخاص حقیقی و حکمی منعقد مینماید که از احکام و مقررات خاصی پیروی
قراردادهای اداری در ذات خود دارای ماهیت ویژه و دوگانهای بوده ،طوری که در این
نوع قراردادها بر عالوه رعایت اصول و قواعد کلی قراردادها ،جزء نظام حقوق عمومی
بوده و از قواعد حقوق عمومی پیروی مینمایند.
هنگامیکهموردبحثیکطرفقرارگرفتهخدماتی هستندآنهااصول حاکم برگردیده و با

ا صول حاکم بر قراردادهای...

می کنند که این احکام ،قواعد و مقررات از قواعد حقوق خصوصی متمایز میباشند.

اهمیت جلوه میکند .در مقاله حاضر تالش صورت میگیرد تا اصول حاکم بر
قراردادهای اداری با تأکید بر نظام حقوقی افغانستان به بررسی گرفته شود.
مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای اداری شامل؛ اصول کلی حاکم بر قراردادهای
اداری ،اصول عام حاکم بر قراردادهای اداری و اصول خاص حاکم بر قراردادهای
اداری است که در ذیل یکی بعد دیگر
 -1-1اصول کلی حاکم برقرار دادهای اداری اصول
برای فهم بهتر این مسئله که درواقع چه اصولی بر قراردادها حاکم است و آیا این
اصول بر قراردادهای اداری نیز قابل تطبیق است یا خیر ،علمای حقوق بهطور عام و
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علمای حقوق اداری به خاص بحثهای مفصلی را انجام دادهاند ،در ذیل اصول کلی
حاکم بر قراردادها که شامل؛ اصل لزوم قراردادها ،اصل آزادی در قراردادها و اصل
نسبی بودن قراردادها میشود ،بررسیشده و سپس این اصول با قراردادهای اداری
تطبیق داده میشود
 -1-1اصل لزوم قرارداد
معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطالح حقوقی آن است که ،هرگاه قراردادی با در نظر
داشت تمامی شرایط آن به شکل درست منعقدشده باشد؛ اصل بر آن است که بین
طرفین الزم االتباع است و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند ،وفادار باشند .بنابراین
هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد ،الزم است و هیچیک از
قوس « »1397شماره مسلسل190

طرفین نمیتوانند آن را برهم زنند ،مگر در موارد مشخص و معین.
بهعبارتد یگر؛ اصل الزم االجراء بودن در قراردادها به این معنی است که؛ قرارداد
بعد از انعقاد آن با در نظر داشت تمامی شرایط و ارکان ،باالی طرفین قرارداد قابل
اجراء بوده هیچیک از طرفین ،مگر در صورت توافق دو طرف یا حاالت مصرحه
قانونی نمیتوانند آن را بر هم بزنند و طرفین یا طرفهای قرارداد مکلف به اجرای آن
و مکلف به انجام تعهدات ناشی از آن است.

1

این اصل یکی از اصول مسلم حقوق مدنی بوده و عقدی که بر اساس قانون منعقد
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شود و شرایط اساسی صحت معامله در آن رعایت شده باشد ،این عقد بهمثابه قانون
طرفین در موضوع موردنظر بوده و هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را برهمزده و آثار
الزامی آن را از بین ببرند.

1
2

2

،.، .ص .94

 .منوچهر ،طباطبایي موتمني ،حقوق اداری .تهران :نشر سمت ،چ  ،20سال  ،139۵ص .343

این اصل در نظام حقوقی افغانستان به رسمیت شناختهشده و در مورد مقرر داشته
است « عقد بعد از انفاذ الزم پنداشته شده ،رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضایت
طرفین یا حکم قانون ،جواز ندارد».

1

این اصل در قراردادهای اداری به شکل مطلق نه ،بلکه بهصورت نسبی در نظر
گرفته می شود .به گونه که در قراردادهای خصوصی ،ایجاد تغییر در قرارداد بعد از
انعقاد آن بهصورت یکجانبه امکان ندارد ،اما در قراردادهای اداری ،اداره با استفاده از
امتیاز قدرت عمومی میتواند با استناد به مصالح و مقتضیات عمومی در مقام نمایندگی
از مصالح و مقتضیات عمومی ،بهصورت یکجانبه در قرارداد اداری تغییر وارد نماید.

2

عمل حاکم » یادشده که مفهوم زور را نمیرساند ،بلکه دارای حدودی بوده و در همه
حال قراردادی در صورت متضرر شدن حق مطالبه جبران خسارت را دارد .البته باید
یادآور شد که تغییر یکجانبه تنها ناشی از عمل حاکم نبوده بلکه در صورت برهم
خوردن توازن مالی قرارداد ،قرارداد اداری قابلتغییر و تجدیدنظر است که این اصطالح
اصوالً بنام امور غیرقابلپیشبینی یاد میگردد 3.ق .اجراءات اداری افغانستان در این

ا صول حاکم بر قراردادهای...

این اصل؛ یعنی صالحیت اداره در تغییر یکجانبه قرارداد اداری ،در اصطالح بنام «

مورد مقرر میدارد؛ تعدیل قرارداد اداری صرف در صورتی اعتبار دارد که طرفین به آن
رضایت یا حکم صریح قانون وجود داشته باشد و هرگاه قراردادی ،متحمل خساره
جدی گردد یا در صورت بروز فورس ماژور ،مکلفیت اجرای قرارداد اداری ،حسب

1

 .وزارت عدلیه ،جریده رسمي ،قانون مدني ،ج اول .کابل :مطبعه دولتي ،شماره مسلسل  ،3۵3سال ،13۵۵فقره  1ماده
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2

 .گل رحمن قاضي ،حقوق اداری ،پیشین ،ص .94

3

 .منوچهر طباطبائي ،حقوق اداری ،پیشین ،ص .344
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شرایط ،بهطور عادالنه و با در نظر داشت منافع طرفین ،تعدیل گردیده میتواند.

1

همچنان در قرارداد اداری یکی از طرفین به دلیل موجودیت فریب یا خطا در قرارداد
اداری مخالفت نماید ،به قرارداد خاتمه داده میشود2.در ضمن ،هرگاه یکی از طرفین در
انعقاد قرارداد اداری دچار خطا و یا فریب شده باشد ،طرف دیگر میتواند ،طبق احکام
حقوق خصوصی ،عدم موافقت خود را علیه قرارداد اداری ابراز نماید.

3

 -1-2اصل آزادی قراردادی
در حقوق خصوصی اصل بر آزادی عقد و معامالت بوده که این اصل ناشی از
آزادی یعنی حاکمیت اراده فردی است که پایه و اساس نظام حقوقی کشورهای آزاد
قوس « »1397شماره مسلسل190

جهان محسوب میشود .اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفتهشده به این مضمون است
که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه آزاد هستند و کسی نمیتواند دراینباره
هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند.

4

آزادی اراده ناشی حاکمیت اراده منبع بنیادی نظام قراردادهای مدنی را تشکیل میدهد.

5

مفهوم آزادی در انعقاد قراردادها این است که؛ هر شخص بهشرط داشتن اهلیت
می تواند طرف قرارداد خود را به اراده خود انتخاب نموده و در مورد هر موضوعی که
خواسته باشد ،قرارداد منعقد نماید و تنها محدودیتی که براین اصل وارد است ،این
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 .وزارت عدلیه ،جریده رسمي ،قانون اجراءات اداری .کابل :مطبعه دولتي ،شماره مسلسل  ،1298حمل  ،1397ماده
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 .همان ،ماده .19

 .4مسعود انصاری و محمدعلي طاهری ،دانشنامه حقوق خصوصي ،تهران :انتشارات محراب فکر ،چاپ اول  ،ج ،1
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 .آیتاهلل ،. ،ص .301

است که قرارداد مخالف قوانین و مقررات نبوده ،نظم عمومی و اخالق حسنه جامعه را
نقض ننماید.

1

اصل آزادی در انعقاد قراردادها ،دو نتیجه مهم را به وجود میآورد؛ اول اینکه
اشخاص میتوانند تحت هر نام ی که خواسته باشند ،عقد را منعقد نمایند و نتایج و آثار
آن را بهدلخواه خود تعیین نمایند .نتیجه دوم بر اصل آزادی قراردادها این است که
قراردادها تابع تشریفات خا صی نبوده و طرفین قرارداد مکلف به بیان الفاظ مخصوص
در حین انعقاد قرارداد نمیباشند.

2

اما در حقوق اداری متصدیان امور در مقام انعقاد قراردادهای اداری از چنین آزادی
برخوردار نبوده اوالً در انتخاب طرف قرارداد و موضوع قرارداد نداشته و ثانیاً قرار

 -1-3اصل نسبی بودن قرارداد
اصل نسبی بودن قراردادها به این معنی است که ،قرارداد و آثار ناشی از آن صرفاً
منحصر به طرفین یا طرفهای قرارداد منحصر شده و به اشخاص ثالث و اشخاص
خارج از قرارداد تسری پیدا نمیکند.

4

ا صول حاکم بر قراردادهای...

اداری معموالً تابع تشریفاتی خاصی تحت نام مزایده و مناقصه هستند.

3

اصل نسبی بودن قرارداد از اصول اولیه در قراردادهای خصوصی است که در
قراردادهای اداری تعدیل میشود و این موضوع ناشی از این امتیازهاست .مثالً در
قراردادهای اداری موادی وجود دارد که قراردادی خصوصی موظف است کارگران
خود را بیمه یا حقوق آنان را پرداخت کند یا حتی به کارفرما اجازه میدهد
1

 .منوچهر طباطبائي ،حقوق اداری ،پیشین ،ص .340

2

 .محمد ،شمعي ،حقوق قراردادهای اداری .تهران :انتشارات جنگل ،چ دوم ،سال  ،139۵صص.171-17۵

3

 .گل رحمن قاضي ،حقوق اداری .پیشین ،ص .93

4

 .محمد شمعي ،حقوق قراردادهای اداری .پیشین ،ص .184
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درصورتیکه قراردادی خصوصی حقوق کارگرانش را ندهد ،کارفرما بتواند از
صورتوضعیت قراردادی مبالغی را کسر نموده و به کارگران بدهد؛ این تعهد به نفع
ثالث است که با اصل نسبی بودن در قراردادهای خصوصی متفاوت است .این موارد
ویژگیهای خاصی است که در قراردادهای اداری حاکم است .بناً هر قراردادی با
انعقاد ،وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد میکند .اصل نسبی بودند قرارداد بدان
معناست که قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است .یعنی کسانی که اراده آنها یا
نمایندگان آنها عقد را به وجود آورده است؛ یا اینکه عقد ،بهموجب حکم قانون ،برای
آن شخص محسوب میشود .با توجه به اصل مذکور عقد نمیتواند آثاری برای
اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه
قوس « »1397شماره مسلسل190

آن ها تعهداتی را به وجود آورد .البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که
قائممقام طرفین ازنظر آثار عقد جزء طرفین محسوب میشوند .علت این امر این است
که؛ قائممقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی
قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است1.نظام حقوقی افغانستان در این مورد
مقرر میدارد « اصل در عقد ،رضای متعاقدین و نتیجه آنچه که بهواسطه عقد باالی
خود الزم ساختهاند ،است» .

2

اما در مورد قراردادهای اداری مصلحت اجتماعی و منافع عمومی ایجاب مینماید
که قراردادی که بهوسیله دیگری یعنی اداره منعقدشده است ،نسبت به اشخاص ثالثی که
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در عقد قرارداد شامل نبوده اما در قرارداد ذینفع بوده و یا بر آنها موثر باشد تسری پیدا
کند.

3

 .1مهدی شهیدی ،آثار قراردادها و تعهدات .تهران :نشر مجد ،چاپ دوم ،ج  ،3سال  .1383ص .294
2

 .قانون مدني افغانستان ،پیشین ،ماده .70۵

3

 .محمد شمعي ،حقوق قراردادهای اداری .پیشین ،ص .18۵

دالیل استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها در قراردادهای اداری ،ناشی از
دومساله است؛ یکی منافع عمومی و خدمت عمومی و دیگری غیرقابل واگذار بودن
ویژگی حاکمیتی و اقتداری اداره.

1

استنثناءات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادهای اداری با در نظر داشت نظام
حقوقی افغانستان مشمول موارد چون تفویض بعضی از امتیازات و حقوق ناشی از
قدرت عمومی و یا اجرای یک امر عمومی از طرف دولت بهطرف قراردادی خصوصی
برای تامین امر عمومی است که؛ اوالً ممکن است به سبب انعقاد قرارداد اداری تکلیفی
برای اشخاص ثالث ایجاد گردد .مثالً موضوع استمالک زمین شخص دیگر ،که این حق
برای اداره ناشی می شود از اصل حاکمیت دولت در اداره امور عمومی ،چنانچه در این
مورد قوانین افغانستان مقرر میدارد « استمالک ملکیت شخص ،تنها به مقصد تامین
است تعهداتی بر عهده قراردادی از جانب اداره به نفع کارگران ،مشتریان و یا سایر
اشخاص ثالث در چهارچوب قرارداد گذاشته شود .مانند رعایت قانون کار ،قانون بیمه
و غیره...

3

 -2اصول عام حاکم بر قراردادهای اداری

ا صول حاکم بر قراردادهای...

منافع عامه ،در بل تعویض قبلی و عادالنه ،بهموجب قانون مجاز است 2»...ثانیاً ممکن

اصول عام حاکم بر قراردادهای اداری درواقع هنجارهای هستند که ،درصدد تجویز
بایدها و نباید های برای اداره درجهت انعقاد قراردادهای اداری هستند .اصولی که ناظر
بر رفتار بایستهای و شایستهای اداره فرض میگردند .قانون اجراءات اداری افغانستان
اصول عام حاکم بر قراردادهای اداری را شامل؛ عدالت و انصاف در جریان مذاکرات،
1

 .آیتاهلل موالیي ،قراردادهای اداری ،پیشین .صص .330-329

2

 .وزارت عدلیه ،جریده رسمي ،قانون اساسي .کابل :مطبعه دولتي ،شماره مسلسل  ،818سال  ،1382ماده .41
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 .میر عبدالحسیب ،هاشمي ،حقوق قراردادهای اداری افغانستان ،کابل :انتشارات مستقبل ،بیتا ،ص .94
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عدم ادغام بین دو یا چند موضوع در قرارداد اداری که ازلحاظ ماهیت باهم غیر
مرتبط اند و انتقال ناپذیر بودن قرارداد اداری به شکل کلی به اشخاص ثالث قراردادی
میداند 1.اما در کل اصول عام حاکم بر قراردادهای اداری شامل اصل رقابت ،اصل
شفافیت ،اصل حاکمیت قانون و اصل پاسخگویی میگردد .این اصول بهقرار ذیل به
بحث گرفته میشود.
 -2-1اصل رقابت
در عموم قراردادهای اداری ،اصل رقابت در انعقاد قرارداد ،اصالت جهانشمولی در
دولتهای مدرن پنداشته میشود 2.رقابت در اقتصاد به معنی سبقت و همچشمی
آمده و حالتی را گویند که در بازار ،شمار نامحدودی تاجران نتوانند کاال بهاندازهای
قوس « »1397شماره مسلسل190

عرضه یا تقاضا کنند که در قیمت بازار مؤثر واقع شود .این حالت ،عموماً به حالت
رقابت محض یا خالص ( )Competition pureیاد میشود و دارای مشخصات
چون؛ «شمار فروشندگان بسیار است؛ کاال و خدمات مشابه یکدیگر فروخته میشود و
فروشندگان اضافی ،برای ورود به بازار ،آزاد هستند ».باشد.

3

در نظام حقوقی افغانستان ،از رقابت چنین تعریف بهعملآمده است « رقابت حالتی
است که در بازار ،عده از تولید کنندهگان ،خریداران و فروشندهگان مستقل ،برای تولید،
خرید یا فروش اموال و یا خدمات مشابه طور فعالیت مینمایند که هیچیک از آنها
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بهطور جداگانه قدرت تعیین مقدار و قیمت را در بازار نداشته باشند 4 ».و این قانون
مهمترین سند تقنینی است که در عرصه رقابت در افغانستان وجود دارد.

1

 .قانون اجراءات اداری ،پیشین ،ماده .13

2

 .آیتاهلل موالیي ،قراردادهای اداری .پیشین ،ص .374

3

 .منوچهر فرهنگ ،فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ،تهران ،نشر البرز،1371،جلد اول ،ص .371

4

 .وزارت عدلیه ،جریده رسمي ،قانون حمایت از رقابت .کابل :مطبعه دولتي شماره مسلسل  .1010فقره  8ماده ،3

رقابت یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای ،در انتخاب طرف قرارداد از جانب
اداره بوده و درواقع محدودیتی است بر اراده اداره در انتخاب طرف قرارداد.
 -2-2اصل شفافیت
شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار میرود و به مفهوم شریک ساختن
آزادانه و آسان اطالعات توسط رسانهها با مردم و شهروندان است .شفافیت اصلی است
که بر اساس آن افراد بتوانند از تصمیمات اداری ،خدمات عامه و معامالت تجارتی که
زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،مطلع گردند .بر اساس این اصل ،نهتنها شیوه
های تصمیمگیری و طرزالعملهای اجرایی اداره ،بلکه رفتار و عملکرد اداری کارمندان
و مدیران اداره عامه قابل رؤیت ،قابل پیشبینی و قابلدرک باشد .شفافیت نهتنها یک
میشود .در سایهی شفافیت ،تمامی شهروندان ،حتی آنانی که از تصامیم و عملکردهای
مؤسسات خصوصی و عمومی متاثر هم نمیگردند ،باید بتوانند به اسناد و اطالعات در
بخشهای مختلف دسترسی پیدا نموده ،از انطباق آن با قوانین و مقررات حاکم مطمین
گردند .البته محدوده و چارچوب دسترسی به اطالعات و اسناد دولتی توسط
شهروندان ،در چوکات قوانین ،معموالً قانون دسترسی به اطالعات تنظیم و تعیین می
گردد.

1

یک عمل در دو حالت وصف شفافیت را به خود میتواند کسب کند .اول اینکه
شفافیت در اطالعات وجود داشته باشد ،یعنی در قراردادهای اداری باید تمامی مسایل
مرتبط ،چهارچوب حقوقی و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد به شکل واضح و آشکار

1

ا صول حاکم بر قراردادهای...

اصل ضروری در ادارات عامه و دولتی است ،بلکه بخشهای خصوصی را نیز شامل

 .آیتاهلل موالیي ،قراردادهای اداری .پیشین ،ص .394
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و بدون پنهانکاری ،ابهام و اجمال ،بهگونهای که قابلفهم و درک بوده و مصادره به
مطلوب را به حداقل ممکن کاهش بدهد ،در اختیار رقابت کنندهگان قرار گیرد.

1

دوم اینکه؛ شفافیت در فرآیند باید وجود داشته باشد .درواقع سازوکار و شیوه
اجرائی و نظارتی در پروسه واگذاری قرارداد به متقاضیان قرارداد است .ازجمله
مهم ترین موضوعات شفافیت فرآیندی ،ترجیح یا عدم ترجیح یکطرف یا بخشهایی از
طرفین قرارداد به نسبت سایرین ،اینکه آیا مناقصه گران حق اشتراک در جلسه مناقصه
رادارند یا خیر؟ میزان اختیارات نهادهای اجرائی و نظارتی به چه میزان باشد؟ ضمانت
اجرای فرآیندهای نظارتی معین است یا خیر؟ چهارچوب حقوق و تعهدات طرفین
قرارداد معین و شفاف است یا خیر؟  ...اینها مهمترین موضوعاتی هستند که درواقع
قوس « »1397شماره مسلسل190

شفافیت در فرآیند واگذاری قرارداد اداری را تضمین مینماید.

2

مهم ترین بسترهای حقوقی شفافی در مورد قراردادهای اداری شامل؛ اصل حاکمت
قانون و آزادی اطالعات میگردد .بهگونهای بر انعقاد تمامی انواع قراردادهای اداری،
قانون حاکم بوده و اطالعات مربوط به قراردادها تا آنجائی که قانون اجازه میدهد در
اختیار عموم مردم قرار داده شود.
چنانچه قانونگذار افغانی در مورد آزادی اطالعات مقرر میدارد « اداره مکلف
است ،بهمنظور ارائه معلومات موثق در مورد مراحل تدارکات و دسترسی داوطلبان و
عامه مردم به آن ،اجراءاتی چون؛ « نشر اعالن تدارکات از طریق رسانههای همگانی و
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سایر روشهای اطالعرسانی که در طرزالعمل تدارکات پیشبینیشده است ،نشر
شرطنامه ،دعوت نامه ،درخواست و رهنمودهای الزم جهت آماده ساختن آفر ها در
ویب سایت اداره و سایر ویب سایتهای که اداره تدارکات ملی تجویز مینماید ،نشر

1

 .همان ،ص .39۵

2

 .همان ،ص .391

لست قراردادهای منعقده طبق طرزالعمل تدارکات در ویب سایت اداره و سایر ویب
سایتهایی که اداره تدارکات ملی تجویز مینماید» .

1

 -2-3اصل حاکمیت قانون
در مفهوم عام حاکمیت قانون به این مفهوم است که؛ هیچ شخصی با تکیه به
منصب ،ثروت و قدرت از بار مسئولیتهای قانونی شانه خالی نموده و از اجرای آن
امتناع ورزد .اما در مورد قراردادهای اداری باید گفت که؛ هیچ قرارداد اداری منعقدشده
نمیتواند مکر اینکه در مورد اجازه قانون وجود داشته باشد.

2

 -2-4اصل پاسخگویی
پاسخگویی به این معنی است که مقامات ذیصالح در انعقاد قراردادهای اداری ازلحاظ
حقوقی ،سیاسی ،اداری و فنی – حرفهای مسئولیت دارند و از اعمال خود پاسخگو
میباشند.

3

 -3اصول خاص حاکم بر قراردادهای اداری

ا صول حاکم بر قراردادهای...

پاسخ گویی به معنی جواب دادن و پاسخ گفتن است و در قراردادهای اداری

اصول خاص حاکم بر قراردادهای اداری ،شامل اصل همسویی قدرت عمومی و
قراردادهای اداری ،اصل همکاری در اجرای قرارداد و اصل توان مالی قرارداد میگردد.
که در ذیل به بیان گرفته میشود.
 -3-1اصل همسویی قدرت عمومی و قرارداد اداری

1

 .وزارت عدلیه ،جریده رسمي ،قانون تدارکات .کابل :مطبعه دولتي ،شماره مسلسل  ،1223سال .139۵ماده .42

2

 .آیتاهلل موالیي ،قراردادهای اداری ،پیشین ،صص .432-429

3

 .همان ،ص .4۵3
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چون تمامی قراردادهای اداری در جهت تامین اهداف عمومی و نه اهداف
خصوصی منعقد میگردند .بناً بسیاری از قراردادهای اداری آنچنان باهدف خدمات
عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمی توان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای
خصوصی قرارداد .با در نظر گرفتن همین مسئله ،اصل برتری منافع عمومی بر منافع
خصوصی ،اساساً معنی تقدم منافع جمع بر منفعتهای فردی را در چارچوب دولت
قراردادی متبادر به ذهن میساز د که در اثر آن قدرت عمومی یا اقتدار عمومی پشتوانه
طرف اداری قرارداد اداری گرفته و مسیر قرارداد را در راستای منافع عمومی و خدمات
عمومی قرار میدهد.

1

یعنی هر گاهی اداره امور عمومی دیگر ادامه قرارداد اداری را در راستای تامین
قوس « »1397شماره مسلسل190

منافع عمومی تشخیص ندهد ،میتواند به آن قرارداد پایان دهد.
 -3-2قراردادهای بخش اداری و اصل حاکمیت قانون
چنانچه در بحثهای قبلی به بیان گرفته شد؛ مهمترین پیامد قرارداد درواقع همان
اراده های آزاد طرفین بوده و از سوی دیگر اصل حاکمیت قانون مقتضی عمل در
چارچوب قانون و بایدها و نبایدها آن است .نمود حقوقی و قانونی چنین هنجارهایی
در واژه « صالحیت » متبلور میگردد .گفته میشود در یک رژیم مبتنی بر اصل حاکمت
قانون ،عموم اعمال قراردادی با رعایت اصل صالحیت صورت میگیرد .اعمال و

146

تصمیمات قراردادی نهاد بخش عمومی ممکن است از جهات گوناگونی چون تجاوز از
ص الحیت ،مشروعیت جهت معامله یا اصل سوءاستفاده از قدرت و رعایت تشریفات
در تعارض با اصل حاکمیت قانون قرار گیرد.

1

 .همان ،ص .492

2

 .همان ،ص.433

2

 -3-3اصل همکاری در اجرای قرارداد
اصل همکاری در اجرای قرارداد به این معنی است که؛ قراردادی و اداره در اجرای
قرارداد بهمثابه همکار همدیگر بوده و اداره مکلف است قراردادی را در موارد الزم که
قراردادی در اجرای قرارداد دچار ضعف و یا ناتوانی گردد ،در اجرای قرارداد همکاری
نماید .این مسئله ناشی می شود از اصل تداوم و استمرار ارائه خدمات عمومی با در نظر
داشت دومؤلفهای؛ اصل برتری منافع عمومی و اصل دوام امر عمومی.

1

 -3-4اصل توازن مالی قرارداد
ازجمله اصول خاص دیگری که بر قراردادهای اداری حاکم است و جانب اداره
مکلف به رعایت آن است ،نگهداشتن تعادل یا توازن مالی قرارداد است .به این معنی
بوده باشد ،حفظ نماید .درنتیجه اداره مکلف به نگهداشتن موازنه مالی قرارداد بوده و
نباید دست به عملی بزند که توازن مالی قرارداد را برهم بزند.

2

ا صول حاکم بر قراردادهای...

که؛ اداره میان سود و زیان قرارداد تااندازهای که در ابتدای عقد قابلمحاسبه و پیشبینی

نتیجهگیری
با توجه به آنچه در فوق بیان گردید؛ در نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در
افغانستان ،سه دسته از اصول بر قراردادهای اداری حاکم بوده که شامل اصول کلی،
اصول عام و اصول خاص میباشند.

1

 .همان ،ص .۵13

2

 .گل رحمن قاضي ،حقوق اداری ،پیشین ،صص .111-11۵
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اصول کلی حاکم بر قراردادهای اداری درواقع تأکید بر اصولی دارند که؛ در تمامی
قراردادها ،غیر از قراردادهای اداری در نظر گرفتهشده و در قراردادهای اداری برعکس
این اصول حاکماند .یعنی اصل لزوم قراردادها در حقوق خصوصی که بهموجب آن،
بعد از انعقاد قرارداد هیچیک طرفین از ایفای الزامات ناشی از آن ،بهجز حاالت مصرحه
قانونی و یا توافق طرفین سرباز زده نمیتوانند ،در قراردادهای اداری در نظر گرفته
نشده و برای جانب اداره دولتی در برخی حاالت خاص با اتکاء به منافع عمومی و در
مقام دفاع و حمایت از منافع عمومی و استمرار خدمات عمومی ،الزم االتباع نبوده و
همچنان اصل آزادی قراردادها ،موضوع موردبحث حقوق خصوصی در قراردادهای
اداری از جانب اداره دولتی محدود بوده و اداره با آزادی تمام نمیتواند طرف قرارداد
قوس « »1397شماره مسلسل190

خود را انتخاب نموده بلکه محدود و مقید به قانون و تابع تشریفات خاص تحت نام
مزایده و مناقصه بوده و از سوی دیگر اصل نسبی بودن قراردادها ،در قراردادهای اداری
به شکل مطلق آن در نظر گرفته نشده ،بلکه آثار و نتایج مربوط به قراردادهای اداری
باالی افراد خارج از قرارداد نیز سرایت خواهد کرد.
حاکم بودن اصول فوق در قراردادهای اداری درواقع؛ معیار تفکیک میان قراردادهای
اداری و قراردادهای بخش خصوصی را تشکیل میدهند .آنچه در مورد اصول فوق قابل
تامل است ،این مسئله است که اداره دولتی با اتکاء به آنها بدون حکم قانون و یا به
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اساس الزامات عمومی ،شرایطی را بر قراردادی تحمیل نموده و به این طریق سبب وارد
شدن خساره بر جانب قراردادی گردد.
در پهلوی اصول کلی قبالً ذکرشده یک سلسله اصول عام دیگر نیز بر قراردادهای
اداری حاکم بوده که بیانگر هنجارها و ارزشهای بوده که؛ اداره واگذارکننده قرارداد ،در
عمل به رعایت و متابعت از آنها مکلف بوده که در صورت عدم رعایت ،قرارداد
منتفی بوده و با اشکال حقوقی مواجه خواهد بود .در نظر گرفتن اصل رقابت ،بهعنوان
اولین اصل عام حاکم براین نوع قراردادها ،بیانگر این مسئله است که؛ در هنگام

واگذاری قرار داد ،تمامی متقاضیان حق اشتراک در فرآیند مناقصه را داشته و یکی بر
دیگر برتری نداشته و هیچ پنهانکاری در آن مطرح نباشد .یکی از اصول عام دیگر
حاکم بر قراردادهای اداری ،اصل شفافیت در انعقاد قراردادها بوده و به این معنی است
که؛ اطالعات مربوط به قراردادهای اداری تا جائیکه قانون اجازه میدهد ،در اختیار
عموم شهروندان با استفاده از شیوههای متعارف قرار دادهشده و درعینحال بر تمامی
قراردادهای اداری قانون حاکمیت نموده و مقام انعقاد کننده در همه احوال درنتیجهی
بهکارگیری از صالحیت خود مسئول و پاسخگو باشد.
دسته سوم؛ اصول خاص حاکم بر قراردادهای اداری بوده که به اساس این اصول،
تمامی قراردادهای اداری باید در راستای تامین منافع عمومی منعقدشده و اداره دولتی
در اجرای قرارداد ،در صورت دچار شدن قراردادی به ضعف در اجراء ،او را همکاری
مالی را در اجرای قرارداد  ،جانب اداره در نظر داشته و دست به اعمالی نزند که به
اساس آن توازن مالی قرارداد برهمخورده و قراردادی متحمل خسارت گردد.
نظام حقوقی افغانستان ضمن اسناد تقنینی متعددی چون؛ قانون اساسی ،قانون
ا جراءات اداری ،قانون تدارکات ،قانون مشارکت عامه و خصوصی ،قانون حمایت از

ا صول حاکم بر قراردادهای...

نموده و از وقوع سکتگی در ارائه خدمات عمومی جلوگیری نموده و درعینحال توازن

رقابت ،قانون دسترسی به اطالعات ،طرزالعمل تدارکات ...اصول فوقاً ذکرشده را به
رسمیت شناخته و رعایت آن اصول را بهعنوان الزامی بر عهده اداره و مقام صالحیتدار
انعقاد کننده و واگذارکننده قرارداد اداری گذاشته است که در صورت عدم رعایت ،مقام
مربوطه با در نظر داشت شدت و خفت تخطی از احکام؛ ازلحاظ اداری ،مدنی و جزایی
مسئولیت خواهند داشت.
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نقد و بررسی قانون طی مراحل اسناد تقنینی
محمد اخالقی
چکیده
نسخه قدیمی "قانون طی مراحل اسـناد تقنینـی" بـه دلیـل اینکـه فراینـد ،قواعـد و
معیارهای ماهوی و شکلی قانون سازی را در نظام حقوقی کشور تبیین و تعیین میکنـد،
از طرف نگارنده تعبیر به "قانون اساسی دوم افغانستان" شده بود .این قـانون یـا نسـخه
جدید از ابعاد مختلف دارای نقاط قوت بـوده و حـداقل بـه دلیـل اینکـه نـام قـانون و
تعاریف اصطالحی آن منطقیتر و حقوقیتر است ،روند مثبت توجه به "رعایت تکامـل
و ثبات نظام حقوقی افغانستان" را ادامه داده است .به نظر میرسد کـه توجـه و توجیـه
معیارهای قانونگذاری در نظام حقوقی افغانستان ریشـه دوانیـده و تـالش مـیشـود تـا
همسانی ساختار و محتوا در اسناد تقنینی به یک الزام (قاعده) حقوقی تبدیل گـردد کـه
بجا است.

هدف عمده از نگارش این نوشتار در ادامه نقد نسخه قدیم (اول) قـانون طـرز نشـر
اسناد تقنینی ،عالوه برافزایش و انتقال دانـش نویسـنده در خصـوص قـانونگـذاری بـه
محققین ،دغدغه و دلسوزی به سرنوشت و آینده نیـک نظـم و نظـام تقنینـی و حقـوقی
کشورم و اساساً ضرورت و نقش بیبدیل قانون برای جامعـه اسـت .در همـینجـا الزم
است از محققین دلسوز انستیتوت امور قانون گـذاری وزارت عدلیـه بـرای ایـن تـالش
تقنینی تشکر کنم و برایشان توفیقات مزید آرزو نمایم.
واژگان کلیدی؛ قانون سازی و قوانین کارآمد ،طـی مراحـل تقنینـی ،یکسـانسـازی
تقنینی ،تکامل و ثبات نظام حقوقی افغانستان

1
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طرح بحث
امروزه در نظامهای حقوقی مدرن ،2فرایند و سیستم قاعده سازی حقـوقی یـا همـان
قانون سازی 3اساساً علم و عمل مسلکی است که صرف توسط متخصصـین و مجـربین
تقنین انجام میشود .لذا قانونگذاری علمی 4است که عالوه بر بهرهمنـدی و نقدپـذیری
از تجارب تقنینی و حقوقی 5و داکترین حقوقی ،3اصول و قواعدی را میطلبـد کـه ،بـر
مبنای آن قانون خوب و کارآمد به جامعه تحویل و بر آن تطبیق گردد .این مبانی ،منابع،
قواعد و اصول در تقنین از ابعاد مختلف فنی ،هنری و عملی 3ارزیابی و سنجش شده و
تالش میشود تا ازهرجهت کمترین نقص و خلل را در اداره نظم و نظـام اجتمـاعی بـه
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. Keywords; Efficient Law-making and Laws, Legislative Processing, Legislative

1

unification, Completion and Stabilization of the Afghanistan Legal System
2
. Modern legal system
3
. law-making
4
. The Science of legislation
5
. legal and legislative experiences
6
. legal doctrine
7
. Practical, Artistic and Technical Aspects

بار آورد .تحلیل اقتصادی تقنین یا قانونگذاری 1بهعنوان یکی از زیر بخشهـای دانـش
حقوق و اقتصاد است که اقتصاد نظام قانونگذاری 2و هزینه-فایده تقنین 3را تحلیل می-
نماید .از مهمترین اصول نظری و عملی در این دانش ،پیامدسنجی قـوانین بـر رفتـار 4و
انتخاب اشخاص در موقعیتهای مختلف زندگی فردی و جمعی است .بنـابراین تأکیـد
میشود تا قوانین بر اساس اصول و قواعد علمـی سـاختهشـده تـا اثـرات منفـی آن بـر
زندگی و رفاه اجتماعی 5ازیکطرف و برنهادهای حقوقی و قضایی 3از طرف دیگـر بـه
حداقل ممکن برسد.

3

اینهمه حساسیت و شفافیت تأکید و تکیهبر این است که قـانون مهـمتـرین مبنـا و
منبعی است که مشتمل و متضمن حقـوق و وجایـب 3اشـخاص در تعـامالت فـردی و
دیگر ،قواعد حقوقی 3مندرج در قوانین نافذه ،احکام تقنینی 12را بـرای تعیـین و تحدیـد
آزادیها ،صالحیتها و مسئولیتهای اشخاص بازتاب میدهد .از طـرف دیگـر ،تقنـین
کارآمد و تطبیق مؤثر آن دو روی سکه آبادی و آزادی یا همـان توسـعه و تمـدن تلقـی
میشود .درواقع ،قانون سازی خوب و وجود قوانین مطلوب در صـورتی نقـشآفرینـی
سازنده در جامعه خواهند داشت که احکام تقنینـی کارآمـد بـا قاطعیـت و شـفافیت در

1

. The Law and Economics or Economic Analysis of Legislation
. The Economics of Legislative System
3
. Cost-benefit of codification
4
. Consequences of laws on behavior
5
. Social welfare
6
. Legal and judicial institutions
7
 .اخالقي ،محمد ،تحلیل اقتصادی نظام قانونگذاری افغانستان ،جلد اول ،کابلل ،انتشلارات سلعید ،چلاپ اول،1391 ،
2

صص  1۵ ،4و 29

8

. Rights and duties
. legal rules
10
. legislative rulings
9
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جمعی بوده و اینیک اصل بدیهی و شناخته شده در زندگی بشر امروز است .بـه تعبیـر
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جامعه تعمیل و تطبیق گردد .در غیر آن اوراق سیاه شده پرهزینهای بیش نخواهنـد بـود
که نام و یاد قانون را در اذهان مردم بد جلوه میدهد.
بدین ترتیب ،موقف و مسئولیت نهاد قانون سـاز 1و قـانونگـذار 2بسـیار حسـاس و
محسوس است .در نظام حقوقی افغانسـتان 3بـهطـورکلی ،وزارت عدلیـه 4بـهخصـوص
ریاست عمومی تقنین آن 5و نیز شورای ملی بـه خصـوص ولسـیجرگـه 3صـالحیت و
مسئولیت بس خطیری را به دوش میکشند .موضوعی کـه بـا تنفیـذ قـانون ،عـالوه بـر
صرف هزینههای زمانی و مالی 3طی مراحل تقنین ،آثار و پیامدهای متعدد بـر زنـدگی و
عقاید اجتماعی به بار خواهد آورد .مثالً تنفیذ و تطبیق قوانین مطلوب منجر میشـود تـا
اجتماع به شعار روحیه حاکمیت قانون 3در جامعه اعتماد نموده و قانونمداری بهعنـوان
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یک سبک زندگی و تعامـل مقبـول در بـین عـام و خـاص ریشـه بدوانـد .ایـن همـان
موضوعی است که تحت عنوان پیامدهای قانون بر رفتار و انتخاب افـراد (نظریـه رفتـار
عقالنی) 3در علم حقوق مدرن امروز نهادینهشده است.

1

). law-making institution (LAALRI
). legislature institution (National Assembly
3
. The Afghanistan Legal System
4
. Ministry of Justice (MoJ) of the I.R. of Afghanistan
" .۵انستیتوت به حیث عاليترین اداره علمي – تحقیقي در امور قانونگلذاری حکوملت ،اسلناد تقنینلي ( )...را طلرح،
2
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تسوید و تدقیق نموده ،جهت طي مراحل بله شلورای وزیلران جمهلوری اسلالمي افغانسلتان ارایله ملينمایلد( ".ملاده 4
اساسنامه انستیتوت)
" .1شورای ملي دولت جمهوری اسالمي افغانستان به حیث عاليترین ارگان تقنیني مظهر اراده مردم آن اسلت و از
قاطبه ملت نمایندگي ميکند( ".ماده  81قانون اساسي)

7

. Financial and timely costs
. the rule of law
9
نظریه . Rational Behavior
8

بدین ترتیب ،پالیسی تقنینی کشور 1بیشتر با نهاد حکومت مـرتبط اسـت کـه عمومـاً
طرحهای تقنینی 2نیز از مجرای وزارت عدلیه تهیه و تدوین( 3تسـوید و تـدقیق) و طـی
مراحل میشود .لذا موقف و جایگاه بیبـدیل ریاسـت تقنـین آن وزارت حـائز اهمیـت
خواهد بود .قانون موردبحث نیز از دستآوردهای این ریاست و وزارت است کـه مسـیر
قانوننویسی را در افغانستان تعیین کرده است.
اهمیت و ضرورت نقد قانون طی مراحل اسناد تقنینی

4

میتوان ادعا کرد که این قانون ،بهعنوان قانون اساسی دوم افغانستان باید لقب گیـرد.
لقبی که نویسنده به نسخه قبلی این قانون داده است 5.درواقع ،قانون متذکره چـارچوب
شکلی و متنی قانوننویسی یا قانون سازی را تبیین و قواعـد حقـوقی آن را نیـز تعیـین
قوانین خواهد بود .بدین ترتیب اهمیت این قانون در ایجاد چوکات واحـد سـاختاری و
محتوایی برای دیگر قوانین ،میطلبد تا نهایت جامعیـت و مانعیـت را در فضـای ایجـاد
نظم ،تثبیت و تکمیل نظام حقوقی افغانستان 3نقشآفرینی کند.
بر این اساس ،مطلوب و مقبول بود که وزارت جلیله عدلیه طبق ماده  22قانون طـرز
طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی (نسخه اول) 3بهمنظور غنامنـدی آن از متخصصـین
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کرده است .لذا این قانون که نحوه ساختن دیگر قوانین را ترسیم و تصویر میکند ،مـادر

نهادهای علمی و تحقیقی دولتی و غیردولتی بیشتر بهره میبرد تا بر مفیدیت و مؤثریـت
آن میافزود .اما در قضاوت واقعگرایانه و عادالنه (در حـد تـوان نویسـنده) نسـخه دوم
1

. The Afghanistan Policy of Legislation
. Legislative plan or scheme
3
. Codification
4
. The Necessity of the Law on Processing of Legislative Documents
۵
 .اخالقي ،محمد ،قانون اساسي دوم افغانستان ،کابل ،وزارت عدلیه ،ماهنامه عدالت ،سال  ،19برج ثور1391 ،
2

6

. The Completion and Stabilization of the Afghanistan Legal System
. The Law on Processing Manner of Publication and Enforcement of Legislative
)Documents (Old Version
7
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قانون ،تاحد زیادی وزین و قوی است که نشاندهنده جدیت و اهتمام مسـئولین تقنـین
وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه است که قابل قدر است .چراکه کمـی بـیش از یـک
سال بعد از تنفیذ قانون پرعیب نسخه اول 1،این نسخه منتشر و نافذ گردید .بـااینحـال،
نظر به آشنایی نسبی از تقنین ،قانون و وجود حس مسئولیتپذیری در نگارنـده ،نکـات
پیرامون غنامندی این قانون سرنوشتساز برای ملت و دولت افغانستان را برمیشمرم.
در اخیر نکته بسیار مهم دیگر که فقط اشاره کلی میشود و بحث حقوقی آن انشـاهلل
به زودی از طرف نویسنده انجام خواهد شد ،مفهوم واقعی و کارکرد فرمان تقنینی و نقـد
قانون صدور فرمان تقنینی 2است .این موضوع ازاینجهت نگاشته شـد کـه ،قـانون طـی
مراحل اسناد تقنینی از طرف کمیسیون اختصاصی ولسیجرگه (امور تقنینـی) بـه اسـتناد
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قانون صدور فرمان تقنینی (توشیحشده با دو ثلث آرای کل اعضا) رد شده است .این در
صورتی است که ،حکومت به استناد حکم ماده  121قانون اساسی از سـتره محکمـه در
راستای بررسی مطابقت این قانون با قانون اساسی برآمده و شورای عالی ستره محکمـه
نیز آن را نظر به دالیلی (ازجمله وضع قیودات اضافه بر نص قـانون اساسـی در اصـدار
فرمان تقنینی) فاقد اعتبار قانونی و حقوقی دانسته است.
نقاط قوت و نوآوریهای قانون

3

4

برای نگارنده این سطور جای بسی افتخار و خوشی است کـه بـا دیـدن نسـخه دوم
156

قانون مورد بررسی انتظارات و قوتهای خوب و مناسب در آن میبیند .نگارنده نظر به

1

 .جهت مطالعه و آگاهي از شرح و نقد قانون طرز طي مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنیني و مشکالت آن به منبلع قبلل

مراجعه شود.

2

. Law on Issuance of Legislative Decree
3
 .جهت آگاهي و بررسي احکام و قواعد قانون صدور فرملان تقنینلي و قلرار قضلائي سلتره محکمله مبنلي بلر علدم
مطابقت آن با احکام قانون اساسي به جریده رسمي نمبر  128۵منتشره مورخ  1391/12/7مراجعه شود.
. The Strengths and Innovations of New Version

4

دغدغه و مشغلهای که با امور حقوقی بـهخصـوص قـانونگـذاری دارد ،در طـی مـدت
قریب به ششسال در این عرصه پژوهش کرده و نگارش یک کتاب تخصصی را نیز در
کارنامۀ خود دارد ،معلومات نسبتاً مفیدی در این زمینه به دسـت آورده اسـت .بنـاً ایـن
نوشتار و نیز نقد نسخه اول قانون ،صرف از جهت دلسوزی و انتقال داشتهها و یافتههـا
در زمینه تقنین به سیستم قانونگذاری کشور است و بس.
 -1نسخه جدید از جهات بسیاری ارزش حقـوقی خـوبی دارد کـه در ادامـه بـه آن
اشاره میشود.
 -2عدم وجود اغالط تایپی و نگارشی مسرتبخـش اسـت .اصـل بسـیار بـدیهی و
حیاتی که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
قانون باید مختصر ،ساده ،روان و عام فهم باشند که در این نسخه دیده میشود.
 -4حجم قانون و تعداد مواد با قانون پیشین اختالف چندانی ندارد( .نسـخه دوم 31
ماده و نسخه اول  33ماده)
 -5عنوان قانون :1عنوان قانون قبل بسیار طوالنی ،نامناسب و غلطانداز بـود( .قـانون
طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی) اما عنوان این نسخه (قانون طی مراحل اسـناد
تقنینی) مختصر ،مناسب و زیبنده است 2.چنانکه از نـام قـانون مشـخص اسـت ،بیشـتر
شرایط شکلی و فرایندی برای طی مراحل اسناد تقنینی بهویژه قـوانین مـوردنظر اسـت.
بدین ترتیب برخی از اوصاف یا شرایط ماهوی نیز اگر مطرح باشد ،بهنوعی بـا مراحـل
مختلف تقنینی مرتبط خواهد بود .بناً چنانکه در این قانون نیز حکم شده اسـت" ،سـند
تقنینی دارای عنوان بوده که محتوای اساسی آن را بیان میکند( ".ماده )23
. The Title of Law

1

 .2ناگفته نماند که نگارنده در مقاله قبلي از نقد نسخه اول قانون ،پیشنهاد عنوان؛ قانون طرز طي مراحل اسناد تقنینلي
را داده بود( .مراجعه به صفحه  39مقاله از ماهنامه عدالت)

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

 -3وضاحت و شفافیت معنای جمالت یا احکام تقنینی درخور است .درواقع ،مـواد
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 -3تعاریف 1ارائهشده در ذیل اصطالحات مناسب است .چراکه نشاندهنده تغییـر و
رشد نگرش عمیق نظام قانونگذاری در حکومت به قانون و قواعـد حقـوقی در کشـور
است .مثالً در تعریف قانون ،فرمان تقنینی و مقرره 2به دو بعد تبیـین مـاهوی و شـکلی
نظر دارد .یعنی هم به «قاعده حقوقی الزامی» 3و هم بـه «طـی مراحـل» 4آنهـا اشـاره و
توجه نموده است .ناگفته نماند که حذف کلمه "عام" از تعریف قانون و فرمـان تقنینـی
شاید چندان موجه نباشد .درواقع ،به همان میـزان کـه عمومیـت قـوانین مطـرح اسـت،
الزامیت آن نیز وجود دارد .بهعبارت دیگر ،هر دو کلمه «عام و الزامی» 5ازجمله اوصـاف
ذاتی قوانین بوده ،یا هر دو نگاشته شود و یا هر دو برداشته شود.
 -3منابع سند تقنینی( 3ماده  :)13از دیگر نقاط قوت این قـانون ،توجـه بـه یکـی از
قوس « »1397شماره مسلسل190

منابع مهم تقنینی است که در دیگر نظامهای حقوقی وجود دارد« :توجه به اسناد تقنینـی
مشابه سایر کشورها» .3درواقع ،بامطالعه و نقد سایر قوانین در دیگر کشورها ،عـالوه بـر
بهرهمندی از تجارب تقنینی و حقوقی آنها ،میتـوان بـر غنامنـدی و اثربخشـی قـوانین
جدید نیز افزود .بناً تحدید آن به نظام های حقوقی مشابه یا ممالک اسالمی از هر نگاه و
مفکوره وجاهت منطقی و حقوقی 3نداشت 1.نکته مثبت دیگر که در قانون قدیم جـایش
بسیار خالی حس میشد و در این نسخه ذکرشـده ،اسـتفاده از "نظریـات و پیشـنهادات
نشر شده متخصصین و محققین مراجع علمی – تحقیقی در موضوع موردنظر" (مشـهور
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1

. Definitions
. law, legislative decree and regulation
3
. mandatory legal rules
4
. processing
5
. public and enforcement
6
. Resources of Legislative Document
7
. Attention to similar of legislative documents in another counties
8
. legal and logical justification
2

به داکترین حقوقی) و نیز "سایر منابع" است که دست قانوننویسان کشور را در بهـره-
مندی کارآمد از دیگر منابع تقنینی را باز گذارده است.
اشاره کوتاه اینکه ،سه منبع متذکره که جدیداً به منابع تقنینی افزود شده اسـت ،مـی-
تواند در جهت ثبات و تکامل نظـام تقنینـی و حقـوقی کشـور ازیـکطـرف و توجـه و
افزایش کارآمدی یا مؤثریت نظام تقنینی و حقوقی افغانستان 2بسیار کمـککننـده باشـد.
چراکه اوالً استفاده از تجارب تقنینی و حقوقی دیگـر کشـورها و نیـز نظریـات علمـای
حقوقی در تحقق و ارتقای سطح قانونگذاری اثرگذار بـوده و منجـر بـه رشـد کیفـی و
محتوایی قوانین در کشور خواهد شد .دوماً دیگر راهرفته آنها در اشتباهات یـا نـواقص
تقنینی 3را طی نکرده و میتوان از آنها دوری جست.
است که به نظر میرسد عنوان جدید ازنظر ماهوی نیز نیک و مطلوب است .یعنی مـاده
آخر قوانین به ذکر دو موضوع میپردازد .یکی زمان قابلیت اجرا یا نافذ شـدن قـانون و
دیگر ذکر اسناد تقنینی ملغا شده توسط آن است .لذا ایجاب میکند که عنوان ماده نیز به
انفاذ و الغاء تغییر کند .اما ناگفته نماند که ،این تغییر باید در تمام قـوانین بعـدی لحـاظ
شود تا همسانی مسئله در اسناد تقنینی تطبیق گردد.

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

 .3ماده ( 31انفاذ و الغاء) :4ازجمله نوآوریهای این قانون عنوان آخرین مـادهقـانون
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1

 .متأسفانه در قانون قدیم بهصراحت به "اسناد تقنیني مشابه سایر کشورهای اسالمي" نظر داشت که بسیار عجلب و

ناموجه بود( .فقره  3ماده  4آن)

2

. Promotion of Efficiency of the Afghanistan Legal and Legislative System
. Legislative mistakes and wrongs
4
. Enforcement and Abolishment
3

نقدهای ساختاری و شکلی

1

این نقطه نظرات بیشتر از جهت ظاهر و قواره قوانین ازجمله قانون موردبحث است.
یعنی یکی از اهداف نگفته و نیامده در این قانون ،همسانسازی یا یکسان نویسی اسـناد
تقنینی 2ازجمله قوانین در نظام حقوقی افغانستان است .لـذا در ایـن قسـمت و در ابتـدا
مشکالت و نقدهای شکلی و ساختاربندی قانون را برجسته میسازیم.
 -1عناوین فصول :3ترتیب فصول از منطق شکلی و ماهوی نسبتاً خـوبی برخـوردار
شده است .اما هنوز برخی مشکالت دارد .مثالً کلمه "طرز" در عنوان فصل سـوم ایـزاد
است( .طرز تسوید سند تقنینی) چراکه عناوین فصول باید کلی و تا حد امکان مختصـر
باشد .از طرف دیگر ،این کلمه در عنوان فصلهای پنجم ،ششم و هفتم نیز بکـار نرفتـه
قوس « »1397شماره مسلسل190

است .یا حداقل اگر بر وجـود ایـن کلمـه اصـرار هسـت ،آن را در عنـوان فصـلهـای
موردنظر هم باید افزود تا یکسان باشند.
 -2خألهای فصل اول :اصطالحات باید مبتنی بر تعریف و تبیین مصـطلحاتی باشـد
که ،در متن امکان وضاحت بیشتر آن وجود نداشته و پرکاربرد (از جهتی هم مهـم) نیـز
است« .پالن کار تقنینی» 4به نظر میرسد که باید در ذیـل اصـطالحات گنجانـدهشـده و
تعریف گردد .چراکه نظر به اهمیت و کاربرد آن ،حتی عنوان فصل دوم را نیز بـه خـود
اختصاص داده است( .آن گونه که در نسخه نخست قانون بیانشده بـود ).لـذا مـیتـوان
تعریف ذیل را با اقتباس از قانون قبلی چنین بیـان کـرد" :سـند حـاوی نیازمنـدیهـای
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تقنینی ساالنه حکومت است که نظر بهضـرورت ،اهمیـت و اولویـت پیشـنهادی ادارات
طبق احکام این قانون تهیه و تأیید میگردد".

1

. The Structural Critiques
. Unification of legislative documents
3
. The Title of Chapters
4
. Legislative action plan
2

 -3ساختاربندی فصل دوم :منطق قانوننویسی ایجاب مینماید کـه ،مـواد و احکـام
تقنینی فصل ،متناسب با عنوان و محتوای آن باشد .لذا در فصل دوم (پالن کـار تقنینـی)
مشاهده میشود که عالوه بر موضوع پالن کار تقنینـی راجـع بـهضـرورت وضـع،دالیل
توضیحی 1و نیز مطالبه توضیحات اضافی در مورد طرح ابتدایی سند تقنینی (مواد  3الی
 )12نیز آورده شده است .یعنی از منظر این قانون نهایی شدن پالن کار تقنینی وابسته به
تدوین و ارسال دالیل توضیحی طرح ابتدایی سند تقنینـی از طـرف اداره پیشـنهادکننده
است که در آن برخی موارد و توجیهات باید درج شود که بسیار مهم مـیباشـند( .مـاده
 )3اما این موضوع با مرحله تسوید و تدقیق طرح ابتدایی و نهایی سند تقنینـی 2در ایـن
قانون (فصل مربوطه) نیز ارتباط گرفته است .بهعبارت دیگر ،بین تدوین پالن کار تقنینی
شود که نهایی شدن پالن کار تقنینی وزارت عدلیه و نیز طـی مراحـل تسـوید و تـدقیق
طرح ابتدایی سند تقنینی با مندرجات و توجیهات توضیحی نیز مرتبط است( .مـواد ،13
 13و  22تسوید و  42تدقیق طرح ابتدایی سند تقنینی گویای این مطلب است).
 -4ماده ( 13تأثیر سند تقنینی بر اسناد تقنینی نافـذ) :3عـدم تناسـب عنـوان مـاده بـا
بخش عمده متن آن مشکل این ماده است .یعنی عنوان ماده فقط اثر سند تقنینی بر اسناد
تقنینی نافذه فعلی را طرح کرده درحالیکه ،محتوای ماده بر عالوه آن ،اثرات سند تقنینی
بر شرایط کـالن جامعـه و نیـز ارزیـابی و نتـایج متوقعـه ناشـی از تطبیـق سـند را هـم
اشارهکرده است .میتوان عنوان ماده را به «اثـرات سـند تقنینـی» تحدیـد کـرد کـه هـم
مختصر و هم متناسب است.
نواقص فصل چهارم :ساختار یک قانون کارآمد نیز شاید بـرای عـوام و خواننـدگان
عادی مهمتر از محتوا باشد .لذا طبق رویه قانوننویسی کـه در نظـام حقـوقی افغانسـتان
1

. Clarification reasons
. Drafting of elementary scheme and verifying of final scheme
3
. Impact of Legislative Document on Enforced Legislative Documents
2

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

و دیگر مراحل طرح ابتدایی و نهایی سند تقنینی تفکیک قائل نشده است و دیـده مـی-
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رعایت میگردد ،سند تقنینی به ترتیب ذیل تهیه میشود :عنـوان ،مـتن و شـماره فرمـان
رئیس جمهور ،متن ،شماره و مصوبه کابینه یا شـورای ملـی ،فهرسـت منـدرجات ،مبنـا،
اهداف ،اصطالحات ،احکام تقنینی در قالب مواد قانون و در اخیر ماده انفـاذ .بنـاً فصـل
چهارم نیز در بیان ساختار و محتوای سند تقنینی این موارد را نیز باید رعایـت کنـد .نـه
اینکه ،فهرست سند تقنینی (ماده  ) 32را بعد از احکام مربوط به مواد ،فقره ،جزء ،بنـد و
ارجاع حکم (مواد  25الی  )23قرار دهد .همچنین بهتر بود که ،مـاده ( 34اهـداف قابـل
رعایت در سند تقنینی) قبل از ماده ( 33تعریف اصطالح در سند تقنینی) قرار میگرفت
تا ساختار کلی تقنینی در این متن قانون نیز عملی مـیگشـت .درواقـع ،همـین سـاختار
واحد در قانوننویسی ،باید در این قانون و بهویژه در فصل مربوط به ساختار تقنینی هم
قوس « »1397شماره مسلسل190

رعایت شود.
 -5ماده ( 34اهداف قابل رعایت در سـند تقنینـی) :1اگـر در سـند تقنینـی عبـارات
مشخصی به تکرار آورده میشوند ،مطلوب است که عیناً تکرار شوند تا ظـاهر و اسـاس
موضوع مفید و متوازن جلوه کند .مثالً در این ماده بـه "پیشـرفت روزافـزون اقتصـادی،
اجتماعی ،حقوقی ،سیاسی و فرهنگی کشور" بهعنوان یکی از اهداف سند تقنینی اشـاره
دارد .اما این عبارات نیز در سه جای دیگر قانون موردبحث 2نیز بهکـار رفتـه اسـت کـه
کلمه "سیاسی" قبل کلمه "حقوقی" قرارگرفته است .به نظر مـیرسـد کـه ،ایـن اشـتباه
جزئی ناخودآگاه رخ داده و بهتر است در تمام متن و مواد قانون ،عبارات متذکره یکسان
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استعمال شوند .همچنین مفهوم عبارت جالب و سنگین "رعایت معیارهای الزم قـانون-
گذاری" در همین ماده است .درواقع بـین ایـن مـاده و بنـد  24مـاده  3در مـورد یـک
موضوع است و آن؛ طرح نهایی سند تقنینی ازیکطرف و گزارش آن توسط وزیر عدلیه
به کمیته قوانین از طرف دیگر .اما در این دو ماده یک مفهوم خاص و مهم با دو عبارت
. Observed Objectives in Legislative Document
2

 .فقره  1ماده  ،9مواد  18و 43

1

متفــاوت بیــانشــده اســت" :رعایــت معیارهــای الزم قــانونگــذاری" 1و "بانظرداشــت
معیارهای عالی روش قانونگذاری".2
 -3ماده ( 33درج اسناد تقنینی ملغی شده) :3اشتباه فاحش ایـن مـاده در عـدم ذکـر
نمبر مسلسل اسناد تقنینی لغو شده است .یعنی آنگونه که فعالً نیز عمل میشود ،شماره
مسلسل جریده رسمی اسناد تقنینی ملغی شده نیز در کنار تاریخ آنها باید ذکر گردد تـا
معلومات و تجارب قبلی تقنینی نیز به دسترس مطالعه کننده قرار بگیرد.
 -3نواقص فصل ششم :عنوان فصل با محتوای فصل تطـابق کامـل نـدارد و بـاکمی
اصالحات یکی از اصول اولیه و مهم قانوننویسی که تناسب عنوان بـا مـتن اسـت نیـز
رعایت خواهد شد .همچنین عناوین مواد درعینحالی که بهنوعی بازتاب فحوای فصـل
درواقع ،باید عالوه بر عنوان (ظاهر) فصل و ماده ،محتـوا نیـز بایـد بـهطـور مطلـوب و
احسن آن جلوه کند .عناوین این فصل و مواد آن عبارتاند از:
عنوان فصل :تأیید ،تصویب و توشیح سند تقنینی
عنوان ماده  :44ارایه طرح نهایی سند تقنینی
عنوان ماده  :45ارزیابی طرح نهایی سند تقنینی توسط کمیته قوانین و حکومت
عنوان ماده  :43ارسال طرح قانون و فرمان تقنینی به شورای ملی
عنوان ماده  :44توشیح

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

است ،اما بینظمی و عدم رعایت مفهوم این فصل در عنوان مواد آن نیز مشـهود اسـت.
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در اینجا خواننده خود قضاوت کند که موضوع از چه قرار است .بدین ترتیب بـرای
مواد این فصل نیز پیشنهادات ذیل برای افزایش مطلوبیـت ظـاهر و بـاطن آن مـیتوانـد

1

. Observe of legislative necessary criteria
. Attention to excellent criteria of method legislation
3
. Stating of Abolished Legislative Documents
2

مفید واقع شود .عناوین قرار ذیل باشد :ارائه و ارزیابی سند تقنینی ،1طی مراحل تأییـد،2
طی مراحل تصویب 3و طی مراحل توشیح.4
در ضمن اشکال دیگر این فصل این است که ،در برخی از عناوین مواد نـام اداره یـا
نهاد مسئول ذکرشده اما در برخی دیگر نیامده که خود نیز محل اشکال اسـت .بـا قبـول
پیشنهاد در عناوین فوق ،این مشکل نیز حل خواهد شد.
نقدهای ماهوی و محتوایی

5

ازآنجاییکه اسناد تقنینی ازجمله قوانین دارای دو بعد شکلی و ماهوی هستند ،مـی-
توان در ادامه نقطه نظرت متنی مندرج در قـانون موردبحـث را برشـمرد .امـا قبـل از آن
اشاره شود که محتوای تقنینی مشتمل بر مواد قانون بوده که بازتابدهنده احکام تقنینـی
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هستند .لذا در اصول قانوننویسی 3ساختار قوانین نیز مانند ماهیت و احکام آن مهم بوده
و حتی شکلیات و ظواهر قوانین که به هدف توحید و همسانسازی قوانین در یک نظام
حقوقی موردتوجه قرار میگیرند از اهمیت بسزایی برخوردار خواهند شد.
 -1عدم لزوم وجود مواد مربوط به جریده رسمی در این قـانون؛ چنانکـه مـیدانـیم
قانون جریده رسمی 3که مصوب و منتشره تـاریخ  1342/12/13اسـت تـا هنـوز نافـذ
است .قانونی که برخالف دیگر قوانین ثابت و ماندگار مانده است .سوال این اسـت کـه
آیا این قانون را به حیث قانون تاریخی میخواهیم همچنان ماندگار و یادگار ثبت کنـیم
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که این امر ،در امور حقوقی چندان توجیه ندارد .لذا ایـن قـانون تـاریخی بایـد نظـر بـه
شرایط و احوال فعلی تعدیل گردد و مواد مربوط به فصل هشتم (حتی فصل هفـتم) در
1

. Providing and analysis of legislative document
. Ratification processing
3
. Approval processing
4
. Endorsement processing
5
. The Content Critique
6
. Principles of lawmaking
7
. Official Gazette Law
2

آن جابجا شود .دلیل دوم این است که ،عنوان خاص جریده رسمی و نشر ایجـاب ایـن
تعدیل در قانون تاریخی جریده رسمی را مینماید .لـذا ایـن فصـل تخصصـی بایـد در
قانون تخصصی درج و تعبیه شود.
در صورت عدم عملی شدن این پیشنهاد ،حداقل فصل هفتم و هشـتم ادغـام گـردد.
چراکه هم خأل کمیت مواد فصل هفتم (سه ماده) از بین میرود و هم اینکـه ،بـه لحـاظ
ماهوی موضوع نشر و انفاذ سند تقنینی (فصل هفتم) مستقیماً با جریـده رسـمی (فصـل
هشتم) و نشر اسناد تقنینی برای آگاهیهای عامه مرتبط است .در ایـن صـورت ،عنـوان
فصل را می توان همان عنوان فصل هفتم اختیـار کـرد تـا از بکـار بـردن عنـوان جریـده
رسمی باوجود قانون اختصاصی تاریخی ،خودداری نماییم.
است .اوالً میعاد زمانی مشخص در نشر اسناد تقنینی درمجمـوع الزم اسـت .حـال اگـر
میعاد زمانی  15و  32روزه (مطابق نسخه اول) در عمل قابل تطبیـق نبـود آن را تعـدیل
میکردند نه اینکه از اساس ،برداشته میشد 1.دوماً برخالف نسـخه اول ،فقـره ( )2مـاده
 53این نسخه راجع به نشر قوانین و فرامین تقنینی توشیح شده که مطـابق بـه مـاده 34
قانون اساسی 2نافذ میگردند ،منوط به هدایت کتبی رئیسجمهور شده اسـت 3.درواقـع،
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درهرصورت ،فصل هشتم یا نشر در جریده رسمی از دو جهت دیگر نیز قابـل نقـد

 .1در ضمن قانون قبل در ماده  41چنین حکم کرده بود که؛ "وزارت عدلیه نميتواند نشر اسناد تقنیني توشیح شلده
را بیش از آنچه که در این قانون مشخصشده است به تأخیر بي اندازد ".بناً ایلن تغییلر بنیلادین در رویکلرد وزارت نیلز
درخور دقت و توجه است.
 .2حقوقدانان ميدانند که این ماده در مورد مفهوم قانون و طي مراحلل آن از منظلر قلانون اساسلي اسلت .للذا "...
درصورتيکه رئیسجمهور با مصوبه شورای ملي موافقله نداشلته باشلد مليتوانلد آن را در ظلرف ملدت پلانزده روز از
تاریخ تقدیم با ذکر دالیل به ولسيجرگه مسترد نماید .با سپریشده این مدت و یلا درصلورتيکله ولسليجرگله آن را
مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ،مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ ميگردد".
 )2(" .3قانون و تعدیل ،ایزاد ،حذف ،الغاء ،تعلیق و ضمیمه مواد قانون که مطلابق حکلم ملاده نلود و چهلارم قلانون
اساسي افغانستان با سپری شدن مدت پانزده روز از جانب رئیسجمهور توشیح نگردد یا ولسيجرگه آن را مجدداً با دو
ثلث آرای کل اعضاء تصویب نماید ،بعد از هدایت کتبي رئیسجمهور در جریده رسمي به نشر ميرسد".
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طبق صراحت این فقره از ماده  53نسخه جدید و خالف صریح با قانون اساسی ،قـانون
نافذ وابسته و متکی به هدایت کتبی رئیس جمهور شده است .سوال ایـن اسـت کـه ،در
صورت عدم اصدار هدایت کتبی ،قانون نافذه امکان نشر را نخواهـد داشـت کـه جـای
بسی پرسش خواهد بود( .؟!) حاالتی که امکـان بـروز اخـتالف بـین رئـیسجمهـور و
شورای ملی باوجود عدم موافقت وی با مصوبه شورا ،آشکار و تحقق آن نیز زیاد بـوده
و نشر و اجرای قانون نیز معطل قرار خواهد گرفت.
 -2ماده ( 13طی مراحل سند تقنینی) :1بامطالعه فقرات سهگانه این ماده متوجه مـی-
شویم که اساساً عنوان با متن دو بحث جداگانه دارد .درواقع ،فقـرات مـذکور در مـورد
«طی مراحل طرح ابتدایی سند تقنینی» 2و نه سند تقنینـی بـهطـورکلی اسـت کـه اشـتباه
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درجشده است .درواقع ،این دو دو مسئله مجزا از یکـدیگر اسـت .یعنـی ،طـی مراحـل
طرح ابتدایی سند تقنینی از اداره پیشنهادکننده شروع در وزارت عدلیه نهایی و بعداً طـی
مراحل بعدی تأیید ،تصویب و توشیح را به دنبـال خواهـد داشـت .امـا منظـور از طـی
مراحل سند تقنینی چیست؟ متأسفانه نسخه دوم اشاره کلی و مستقیم بـه ایـن موضـوع
مهم و عمده که از عنوان قانون نیز هویداست نکرده است .یعنی آنگونه کـه نسـخه اول
هم در ذیل اصطالحات (بند  3)24و هم در ماده ( 3طرز طی مراحل) 4طـور مفصـل بـه
این مسئله اشاره کرده بود ،این نسخه سهواً یا قصداً آن را مطرود گذارده است و صـرف
در ذیل اصطالحات طی مراحل تقنینی را نام میبرد( .بند  )14به دیگر سخن ،این قانون
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نه تنها به طی مراحل مشخص و مجزای اسناد تقنینی حکمی صادر نکـرده اسـت ،بلکـه

. Processing of Legislative Document
. Processing of elementary scheme of legislative document
3
 .24" .طي مراحل :شامل تسوید ،تدقیق ،تأیید ،تصویب ،توشیح ،نشر و "...
4

1
2

 .این ماده طور مفصل و جداگانه به طي مراحل تمام اسناد تقنیني داخلي به شمول طلرح اعضلای ولسليجرگله و هلم

اسناد حقوق بینالملل اشارهکرده بود که ميتوانید به آن مراجعه کنید.

طور صریح به سلسلهمراتب اسناد تقنینی 1و نیز موقف اسناد حقوق بینالملـل 2در نظـام
حقوقی افغانستان را نیز معین نساخته است .بدین ترتیب سواالت یا شـبهات وارده ایـن
است که؛
آیا مطابق عنوان قانون ،الزم نیست که طی مراحل تقنین اسناد تقنینی در ایـن قـانون
برای رفع مشکالت بعدی آن درج گردد؟ آیا تبیین و تنظیم سلسلهمراتب اسناد تقنینـی

3

در نظام حقوقی کشور نباید در این قانون گنجانیده شود؟ اساساً اسناد حقوق بـینالملـل
که بخش مهمی از نظام حقوقی و تعهدات افغانستان را به دنبال داشـته و دارد ،نبایسـت
موقف و جایگاه حقوقی آن ها در این قانون مستند و موجـه گـردد؟ متخصصـان تقنـین
انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمـی-حقـوقی 4وزارت عدلیـه حتمـاً جـواب
با این وضع ،ماده  33به "حاالت طی مراحل مجدد سند تقنینی" پرداخته اسـت کـه
درواقع ،به نوعی همان سخن اصلی نویسنده را بازتاب مـیدهـد .یعنـی ایـن قـانون بـه
موضوع اصلی و عمده (طی مراحل سند تقنینی) نپرداخته اما در این ماده به طی مراحـل
مجدد سند تقنینی نافذ و در مورد تغییرات اساسی یا جزئی آن از مجـرای مربوطـه نظـر
داده است 5.در ضمن این ماده مشکل دیگری که آن ،معیار یا اصـول شـناخت و وجـود
تغییرات اساسی بیش یا کمتر از  52فیصد است که احتماالً در انستیتوت موجـود امـا در
این قانون مسکوت باشد.

1
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 .هرچند ميتوان از فحوای بند  1ماده  3قانون جدید در مورد اسناد تقنیني آن را برداشلت نملود املا همچنلان مشلکل

اساسي را حل نکرده است.

2

. International law documents
. Hierarchy of legislative documents
4
). Legislative Affairs and Academic-Legal Research Institute (LAALRI
۵
 .هرچند که تشخیص درست تغییرات اساسي بیش از ( )۵0فیصد نیز که در این ماده آملده اسلت نیلز مشلکل خواهلد
3

بود.
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قانعکننده دارند.

 .3تضاد بین فقره ( )5ماده  14و ماده  :15منطق تقنینی ایجـاب مـیکنـد کـه ادارهای
(یا ادارات) که نیاز به داشتن سند تقنینی ازجمله قـانون را دارد ،تهـداب تسـوید و نیـز
مفاهیم و چوکات عمومی ضرورت خود را تبیین و تحدید کند .حـال ،توجیـه دخالـت
رئیس جمهور برای ایجاد کمیسیون باصالحیت در این خصوص چیست؟! (هرچند برای
نقش کابینه شاید بتوان توجیه حقوقی پیدا کنیم ).در ضمن ماده  15حکم مـیکنـد کـه،
"انستیتوت میتواند ،طرح ابتدایی سند تقنینی را که ساحه تطبیق آن عام باشـد ،تسـوید،
تدقیق و غرض طی مراحل ارائه نماید ".سوال این است که ،آیا عموماً (و واقعاً) قـوانین
جنبه و پیامد عمومی یا کلی ندارند .یعنی اساساً قوانین در جامعـه ،بـرای اجتمـاع و بـه
هدف رفع ضرورتهای اجتماعی وضع نمیشوند .به نظر میآید کـه وجـود ایـن مـاده
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جنجال انستیتوت را در تسوید افزایش داده و مشکلتـر اینکـه ،انجـام آن نیـز اختیـاری
تعیین است)!( .
 .4ماده ( 53سند تقنینی مغایر احکام این قانون) :متأسفانه اشتباه فاحش این مـاده در
بکار بردن کلمه سند تقنینی در عنوان ماده است .اشتباهی که عیناً در ماده  13نیـز راجـع
به طی مراحل سند تقنینی وجود دارد که در باال اشاره شد .منظور مـاده ایـن اسـت کـه،
مسوده طرحهای ابتدایی 1اسناد تقنینی که با احکام این قانون مغایرت دارد بایـد مسـترد
شده و طبق قواعد این قانون تهیه و طی مراحل ولو که طی مراحل آن نهایی شده باشد
شود نه اینکه سند تقنینی نافذ اما مغایر احکام این قـانون مسـترد و مجـدد تهیـه و طـی
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مراحل گردد .به عبارت رساتر ،سند تقنینی مثالً تمام قوانین عادی نافـذه مغـایر احکـام
این قانون که طی مراحل شده مسلماً نیز نافذ و اجرایی شـده اسـت کـه امکـان مسـترد
شدن آن ها منطقاً و حقوقاً وجود ندارد .اما مسوده یا طرح ابتـدایی قـوانین کـه اساسـاً و
فعالً سند تقنینی نمیباشد باید طبق احکام این ماده مسترد گردیده و طبق قـانون جدیـد
طی مراحل شود.
. Drafting of elementary scheme

1

حذفیات نسخه دوم :1قانون جدید درعینحالی که بخشهای مهمی از نسـخه قـدیم
را حذف کرده که جای سوال است ،اما در کمیت مواد قانون اخـتالف زیـادی را ایجـاد
نکرده است .این حذفیات که قابلبحث است قرار ذیل عبارتاند از:
احکام تقنینی مربوط به بیان صریح مفهوم 2و سلسلهمراتـب اسـناد تقنینـی 3در نظـام
حقوقی افغانستان ،توجه و رعایت به اصول کلـی تـدقیقی در مرحلـه تأییـد در کابینـه،
احکام و موقف قانون به طرح قانون اعضای ولسـیجرگـه ،معرفـی و طـی مراحـل آن،
معرفی رسمی طرح حکومت به ولسیجرگه از طرف وزیر عدلیه با بیان دالیل توضیحی
آن ،مفهوم ،کارکرد و نشر قوانین توشیح شـده بـه دوسـوم کـل اعضـای ولسـیجرگـه،
مدتزمان اداری یا کاری مربوط به طی مراحل سند تقنینی بهخصوص نشـر آنهـا و در

ازجمله موارد فوق ،دو مورد مهمتر آن را نقد و شرح میدهیم:
الف) در مورد پیشنهاد طرح قانون اعضای شورا قانون قبـل نکـات و قواعـد خـوبی
درج کرده بود .اما این قانون حتی مبنا توجیه خود را نقض کرده است .مـاده اول قـانون
مبنای خود را در روشنی ماده  35قانون اساسی تعیین و تحدید کرده است .اما مـاده 35
بهصراحت به موضوع طرحهای تقنینی پیشنهادی اشاره دارد که هم از طرح حکومـت و
1

. Eliminations of Second Generation
2
 .نسخه اول مفهوم اسناد تقنیني را در ذیل اصطالحات اینگونه تبیین نموده بود؛ "مشتمل اسلت بلر قلانون اساسلي،
قانون ،فرمان تقنیني ،بودجه ملي ،اصول وظایف داخلي مجلسین شورای ملي ،مقررهها ،اساسنامهها ،طرزالعملها ،للوایح
و ضمیمه ،معاهدات و موافقتنامههای بینالمللي و سایر اسناد حقوق بینالملل که افغانستان به آنها ملحق شده اسلت".
(بند  1ماده )3
3

 .ماده  8قانون قبلي در بیان سلسلهمراتب اسناد تقنیني از حیث قوت ایلن ترتیلب را رعایلت کلرده بلود .1" :قلوانین

عادی .2 ،فرامین تقنیني .3 ،اسناد حقوق بینالملل که افغانستان بله آنهلا ملحلق شلده باشلد .4 .اصلول وظلایف داخللي
مجلسین شورای ملي .۵ ،مقررهها و اساسنامهها .1 ،طرزالعملها و لوایح".
. National Budget

4

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

اخیر تعریف و طی مراحل مربوطه به بودجه ملی.4
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هم اعضای شورا بهخصوص ولسیجرگه مطرح است .لذا اگر این توجیه باشد کـه ایـن
قانون صرف به تقنین قواعد کاری حکومت نظر دارد که بیشتری حجم تسوید و تـدقیق
را در نظام حقوقی افغانستان شامل میشود ،اوالً خالف مبنـای خـویش حکـم نمـوده و
دوماً قانون اصل بدیهی و جنبه جامعیت و مانعیـت در مسـئله را بایـد رعایـت کنـد .از
طرف دیگر ،قانون قبل در خصوص طرح اعضای ولسیجرگه احکـام خـوبی گنجانیـده
بود که در اصول وظایف داخلی جرگه مربوطه نیز با خأل مواجه بود .مشکل حادتر نیـز
در وضعیت فعلی شورای ملی و ولسیگرجه است که نمیتوان به امیـد اصـالح اصـول
وظایف داخلی آن نشست و منافع علیای مردم افغانستان را قربانی کرد.
ب) در مورد طی مراحل بودجه 1قانون جدید سکوت کرده اسـت .ایـن سـکوت از
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جهتی مثبت و از جهت دیگر منفی است .نظر به تعریف نسخه قبلی از بودجه ،2به نظـر
میرسد که نگرش فعلی حکومت به آن به عنوان یک سند تقنینی بعد از حدود یک سال
تغییر کرده است .تا جایی که نگارنده جستجو نموده است ،قـوانین نافـذه فعلـی نیـز از
بودجه تعریف مشخصی نکردهاند جز اینکه به طی مراحل و سایر موضوعات بودجـوی
در قانون اداره امور مالی و مصارف عامه 3و مقرره تنظیم آن قانون اشاراتی شـده اسـت.
همچنین فصل  12اصول وظایف داخلی ولسـیجرگـه (هماننـد فصـل  3قـانون نسـخه
قبلی) اختصاص به معرفی و طی مراحل بودجه در شورای ملی دارد ،بااینحال ،موقـف
. Budget processing
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1

" .سند تقنیني ساالنه جمهوری اسالمي افغانستان است که طبق فقره ( )4ماده  7۵و ماده  9۵قانون اساسي از طلرف

حکومت ترتیب و بر اساس مواد  98 ،97 ،90و  99قانون اساسي طي مراحل گردیده باشد( ".بند  4ماده )3
3

 .جالب و تأسف اینکه این قانون با نسخ قانون بودجه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان (منتشره  )1312حتلي

تعریف بودجه قانون منسوخشده را در خود نگنجانیده است .قانون منسلوخشلده از بودجله ایلن تعریلف را نملوده بلود؛
"پالن مالي اساسي دولت است که عواید و مصارف در آن انعکاس ميیابلد و عوایلد ملذکور جهلت تمویلل مصلارف
به منظور رشد اقتصاد ملي ،ارتقاء سطح مادی و کلتوری مردم ،استحکام قدرت دفاعي کشور ،مصلارف دسلتگاه دوللت
به استناد پالن انکشاف اقتصادی و اجتماعي ساالنه در آن تعیین و تثبیت ميگردد( ".ماده )2

قوانین نافذه افغانستان در قبال مفهوم و قواعد حاکم بر بودجه با انفاذ این قـانون جدیـد
بهعنوان سند مصوب شورای ملی (در حکم قانون) مغلق و مخدوش میگردد کـه بـرای
یک حقوقدان (نه سیاستدان) درک آن مشکل است.
نتیجه اینکه ،اگر از منظر حکومت بودجه سند تقنینـی نیسـت حـداقل بایـد تعریـف
مشخصی از آن در قوانین مربوطه بهعنوان پالن ساالنه مالی دولت در پیشبینی عوایـد و
مصارف و نحوه تخصیص آنها نظر بـه اولویـتهـا و سیاسـتهـای کـالن اجتمـاعی،
اقتصادی و سیاسی را انعکاس دهد .نه اینکه صرف به طی مراحل ،تطبیـق و نظـارت از
آن اکتفا نماید.
نتایج

1

است .ازاینجهت که ،امروزه قوانین بهعنوان مهمترین اساس و سازوکار تعیین و تحدید
آزادیها ،صالحیتها ،وظایف و مسئولیتها است ،لذا باید بر مبـانی و منـابعی اسـتوار
باشد که از گذشته درس گرفته و چراغ هدایت و امید آینده باشد .بـر ایـن اسـاس ،الزم
است تا بر تأکید و تکیه بر اصول ،معیارها و روشهای علمـی تقنـین بـه قـانونگـذاری
دست زد .مثالً قواعد حقوقی مبتنی بر موقف و مسلک اداره (بسـت) سـاخت نـه بـرای

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

نسخه دوم قانون قاعده سازی حقوقی در کشور دارای برخی نقـاط قـوت و ضـعف

اشخاص و شخصیت ایشان .چهبسا ،افراد میروند اما یاد و یادگاریشان خواهد ماند.
متخصصان تقنین وزارت عدلیه باید با دید و نگرش مسئوالنه خویش قـانوننویسـی
و قانون سازی کنند .نگارنده معتقد است که قانون طی مراحل اسناد تقنینی ،آینـده نظـم
یا نظام حقوقی افغانستان را خواهد ساخت .لذا تـالش کنـیم عـالوه بـر بهـرهگیـری از
تجارب تقنینی کشور و سایر کشورها ،اصولی را درج این نسخه کنیم که مبتنی بر تحقق
هدف «رعایت تکامل و ثبات نظـام حقـوقی افغانسـتان» باشـد .هـدفی کـه مسـتقیماً بـا
. Conclusions
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«ارتقای کارآمدی و مؤثریت نظم و نظام قانونگذاری و حقوقی افغانستان» مرتبط است.
در این صورت است که قانون را نه برای اشخاص ،بلکه بـرای نظـام خـواهیم سـاخت.
بدین ترتیب ،موارد ذیل که در نسخه دوم از قانون آمده و یا مغفول مانـده ،قابـلتوجـه
است:
به حاشیه رانده شدن موقف شورای ملی در نسخه دوم بهخصوص عدم ذکر قواعـد
و طی مراحل طرح اعضای ولسیجرگه.
ازدیاد نقش رئیس جمهور در طی مراحل اسناد تقنینی بهخصوص در ایجاد کمیسیون
خاص تسوید و نیز تعلیق نشر قوانین توشیحشده از طرف مصوبه مجدد یا دو ثلث کـل
اعضای ولسیجرگه به دستور کتبی وی.
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تعیین میعاد زمانی دقیق و منطقی در طی مراحل تقنینی.
توجه جدی به اهمیت و درج تعریف و مفهوم بودجه ملی (در این قـانون یـا سـایر
اسناد تقنینی دیگر).
در اخیر الزم است اشاره شود که ،نگارنده تالش خواهد کـرد تـا نکـات منـدرج در
این نوشتار را در حد توان و فهم خویش ،از مجاری مختلف بهویژه ولسیجرگه ارائه و
گزارش داده و تعدیالت پیشنهادی را یادآوری نماید .مسئولیتی که باید بدان عمل شود.
اما قبل از این کار ،در ابتدا خواستم با نگارش این مقالـه تعهـد و مسـئولیت خـویش را
بهنظام حقوقی و تقنینی افغانستان ،ایفا نموده باشم.
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پیشنهادات

1

همت عالی نگارنده بر آن است که ،نظام حقوقی افغانستان که مبتنی بر نظـام تقنینـی
کارآمد است باید روزبهروز پیشرفت و هدفمنـدتر گـام بـردارد .متولیـان و متخصصـان
تقنین و تحقیقات حقوقی هم در وزارت عدلیـه و هـم در شـورای ملـی بایـد در کنـار
. Recommendations

1

یکدیگر برای رشد و تولید قـوانین در کشـور متعهدانـه و دلسـوزانه همفکـر و همکـار
باشند .مسئولیتی که آیندهگان از آن نام و یاد و قضاوت خواهند کرد.
برگزاری ورکشاپهای خاص و مسلکی آشنایی با روشها و اصـول قـانوننویسـی،
توجه به تحلیل و تطبیق معیارهای عالی قانونگذاری در نهادهای قـانون سـاز و قـانون-
گذار ،استخدام یا مشورهگیری از حقوقدانان مجرب و آگاهان تقنین در نهادهای تقنینـی
کشور ،دغدغه برای بلند بردن حاکمیت قانون در جامعه از مجرای تقنین مـؤثر و وضـع
قوانین کارآمد ،توجه به توسعه و تکامل امور قانونگـذاری و انجـام تحقیقـات علمـی-
حقوقی در زمینه ،نشر مسـوده تقنینـی در سـایت وزارت عدلیـه جهـت اخـذ نظریـات
حقوقدانان ،برگزاری نشست رسمی در اخذ نقد و نظر پیرامون طرحهای تقنینـی ،دایـر
کشور از سوی ریاست تقنین وزارت عدلیه و حتی برای کارکنـان ریاسـت امـور تقنـین
شورای ملی (تعامل و همکاری متقابل ریاست تقنین حکومت و شورای ملی).
اگر دقیق دیده شود ،مشاهده میشود که عمـده پیشـنهادات ذکرشـده ،در اساسـنامه
انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی و نیز قانون حقوق اعضای کـادر
علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی و سایر کادرهای مسـلکی
مشابه بهصراحت تذکر رفته است( .ماده  )2لـذا امیـد مـیرود کـه ،متولیـان مربوطـه در
جهت اعتالی قانون و حاکمیت قـانون کارآمـد در افغانسـتان بـیشازپـیش مسـئوالنه و
دلسوزانه اقدام نمایند .آنگونه که اسناد تقنینی کشور بدان مکلف ساخته است.
منابع؛
 -1اخالقی ،محمد ،تحلیل اقتصادی نظام قانونگذاری افغانستان ،جلد اول ،کابـل ،انتشـارات سـعید ،چـاپ اول،
1333
 -2اخالقی ،محمد ،قانون اساسی دوم افغانستان ،کابل ،وزارت عدلیه ،ماهنامه عدالت ،سال  ،13برج ثور1333 ،
 -3قانون اساسی ج .ا .افغانستان1332 ،
 -4قانون طی مراحل اسناد تقنینی1333 ،

نقد و بررسی قانون طی مراحل...

نمودن سمینارهای آشنایی با اصول و فنون تقنین برای محصـلین حقـوق مراکـز علمـی
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 -5قانون صدور فرمان تقنینی1333 ،
 -3قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی1335 ،
 -3قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمـی-حقـوقی و سـایر کادرهـای
مسلکی مشابه1335 ،
 -3قانون اداره امور مالی و مصارف عامه1334 ،
 -3قانون بودجه جمهوری دموکراتیک افغانستان1332 ،
 -12مقرره تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه1335 ،
 -11اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی1333 ،
 -12اصول وظایف داخلی ولسیجرگه1333 ،
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افتتاح مرکز تصدیق ترجمه اسناد رسمی

 3قوس 1397
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا ،مرکز تصدیق ترجمه اسناد رسمی (تذکره،
نکاح خط ،طالق خط ،مجرد خط ،اسناد تحصیلی ،قباله و  ) ...را در مرکز تجارتی
کابل ،واقع چهارراهی حاجی یعقوب شهرنو کابل ،افتتاح کرد.
در این مراسم جمعی از رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه اشتراک نموده بودند .وزیر
عدلیه افتتاح این مرکز را یک گام مثبت دانسته و گفت که با ایجاد این مرکز ،مردم

از سرگردانی زیاد رهایی یافته و بسیار به سهولت میتوانند ترجمه اسناد رسمیشان
را تصدیق نمایند.
وزیر عدلیه از دفاتر این اداره و چگونگی طی مراحل تصدیق اسناد رسمی دیدن
نموده و به مسؤوالن مربوط هدایت داد تا به منظور طی مراحل سریع و قانونی
ترجمه اسناد رسمی شهروندان ،از هیچ نوع سعی و تالش دریغ نورزند.
گفتنی است که مسؤولیت تصدیق ترجمه اسناد رسمی (تذکره ،نکاح خط ،طالق
خط ،مجرد خط ،اسناد تحصیلی ،قباله و  ) ...را وزارت عدلیه به عهده دارد.

منبع :آمریت مطبوعات
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دیدار و گفتوگوی وزیر عدلیه با پیری مایدون سفیر
اتحادیهی اروپا در افغانستان

 14قوس 1397
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور امروز با آقای پیری مایدون سفیر اتحادیهی
اروپا در بارهی بازنگری و تداوم همکاریهای اتحادیهی اروپا در عرصهی عدالت و
مبارزه با فساد در افغانستان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار ،همچنان در رابطه به موضوعهایی چون تأمین عدالت ،حاکمیت قانون
و ثبات در کشور بحر و گفتگو گردید و دو طرف به تدوام همکاریهای بیشتر شان
در این زمینهها ،تأکید کردند.
منبع :آمریت مطبوعات

استخدام متخصص ارشد روانشناسی
به منظور ارتقای ظرفیت روانشناسان
در مراکز اصالح

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا ،خانم لیال شوارتز دکتر روانشناسی از
پوهنتون/دانشگاه بوستون آمریکا را به حضور پذیرفت .در این دیدار ،وزیر عدلیه کشور

در بارهی وضعیت مراکز اصالح و ضرورت ارایه ی خدمات روان درمانی برای اطفال
متخلف از قانون بحر و گفتوگو نمود.
خانم لیال که تجربه ی کار با اطفال متخلف از قانون در آمریکا را دارد ،وضعیت
مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان را خوب توصیف نموده و در عرص ارایهی
خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون و بلند بردن تواناییهای مسلکی
روانشناسان مراکز اصالح ،ابراز آمادهگی کرد.
وزیر عدلیه در بارهی اهمیت ارایهی خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از
قانون در افغانستان تأکید نموده و از اعالم همکاری خانم لیال در این عرص ،
سپاسگزاری نمود.
در سراسر افغانستان مصروف ارایهی خدمات روان درمانی اند.

منبع :آمریت مطبوعات

استخدام متخصص ارشد روان...

گفتنی است که هم اکنون تعدادی از روانشناسان در مراکز اصالح و تربیت اطفال
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برگزار ی کنفرانس عدالت برای اطفال

 6قوس 1397
وزارت عدلیه کنفرانسی را زیر عنوان عدالت برای اطفال به منظور توضیح وضعیت
اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و مسؤولیتهای ادارات عضوی شورای مراکز
اصالح برگزار نمود.
در این کنفرانس محمد قاسم حلیمی ،معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا ،معینان
وزارت های معارف و اطالعات و فرهنگ ،معاون اداره یونیسف ،نمایندگان ادارات
دولتی ذیربط و نهادهای بینالمللی کمک کننده اشتراک نموده بودند .
در این کنفرانس مشکالت ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال با نهادهای مسؤول
دولتی و بینالمللی در جریان گذاشته شد تا در هماهنگی بهتر به این مشکالت

رسیدگی صورت گیرد .معین وزارت عدلیه اطفال را قشر آسیب پذیر جامعه دانسته و
بر اصالح و تجدید تربیت بهتر آنها تأکید نمود و از نمایندگان ادارات مسؤول
خواست تا مشکالت مطرح شده را به دقت بررسی نموده و راههای حل آنها را در این
کنفرانس جست وجو نمایند .وی گفت که پس از کار گروهی و دریافت راه حلها،
قطعنام از سوی اعضای این کنفرانس صادر میشود تا ادارات مسؤول دولتی با توجه
به مسؤولیتهای شان ،به این اطفال رسیدهگی نمایند.
در این کنفرانس معاون اداره یونیسف و معینان وزارتهای معارف و اطالعات
فرهنگ نیز پیرامون موضوع صحبت نموده و روی اصالح و تربیت مجدد اطفال
متخلف از قانون که در مراکز اصالح و تربیت اطفال نگهداری میشوند ،تأکید نمودند.
ضمن این ،آقای شفیق صمیم معین تعلیمات اسالمی وزارت معارف تعهد کرد که به
متخلف از قانون در مراکز اصالح فراهم میسازند.
میر فیاض الدین امینی ،رییس مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل ،نیز در بارهی
وضعیت مراکز اصالح و تربیت اطفال صحبت نموده و اضافه کرد که در کنار
چالش های موجود ،این مرکز در راستای اصالح و تربیت اطفال متخلف از قانون ،از

برگزار ی کنفرانس عدالت ...

زودترین فرصت معلمان و مواد آموزشی بیشتری را به منظور تعلیم و تربیت بهتر اطفال

هیچ نوع سعی و تالش دریغ ننموده است.
در جریان کنفرانس ،نمایندگان به چهار گروه تقسیم شده و روی مشکالت مطرح
شده بحر نمودند .پس از آن ،اشتراک کننده گان به منظور حل مشکلهای موجود ،راه
حل هایی را پیشنهاد نمودند .قرار است این پیشنهادها به شکل یک قطعنامه تهیه شده و
به امضای مقام های ارشد ادارات مسؤول برسد ،تا در راستای تطبیق آن ،گامهای عملی
برداشته شود.
بر بنیاد قانون ،نگهداری ،اصالح و تربیت اطفالِ مظنون ،متهم و محکوم به تخلف از
قانون ،یکی از وظایف وزارت عدلیه است .وزارت عدلیه به منظور اصالح و تربیت
بهتر این اطفال ،در گذشته با برخی از ادارت دولتی توافقنام را امضا نموده است .بر
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بنیاد قانون و توافقنامه مربوطه ،برخی از ادارههای مسؤول دولتی مکلف گردیده اند تا
در ر استای ارایه خدمات صحی ،فرهنگی ،دینی ،تعلیمی و تربیتی ،حرفوی و ورزشی ،با
مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه ،همکاری الزم نمایند.
منبع :آمریت مطبوعات
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افتتاح دیتابیس آنالین قاچاق انسان و میکانیزم ملی
رجعتدهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و
قاچاق مهاجران

 22قوس 1397
میکانیزم ملی رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و دیتابیس آنالین
قاچاق انسان ،امروز در یک مراسم رسمی در مرکز اطالعات و رسانههای حکومت
افتتاح و معرفی گردید.

هدف از ایجاد و معرفی این دیتابیس و تهیهی میکانیزم ملی رجعت دهی ،ثبت
معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،ثبت معلومات مرتبط به قاچاقبران
انسان ،حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و ایجاد هماهنگی میان
اداره های مسؤول دولتی و غیر دولتی در راستای مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق انسان و
قاچاق مهاجران میباشد.
این مراسم از سوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و رییس عمومی کمیسیون
عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در حضور داشت خانم الیزابت چمبرز،
معاون  USAIDدر افغانستان ،آقای لورانس هارت ،نماینده خاد و رییس هییت
 IOMدر افغانستان ،اعضای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان ،اعضای
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کمیسیون های والیتی مبارزه با قاچاق انسان ،نهادهای ملی و بین المللی همکار با
وزارت عدلیه و رسانهها افتتاح گردید.
در این مراسم ،وزیر عدلیه و رییس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق
مهاجران گفت :کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،یک ارگان عالی
دولت برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است که از  16نهاد دولتی و غیر
دولتی تشکیل شده است .وی افزود که این کمیسیون دستآوردهای مهمی در راستای
تعدیل و اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان ،رسیدهگی به قضایا و به محاکمه کشاندن
متهمان جرایم قاچاق انسان دارد .او اضافه کرد که یکی از برنامههای ما ،ایجاد دیتابیس
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واحد و فراگیر به منظور ثبت معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاقبران و رسیدگی
نهادهای مسوول دولتی به آن بود که خوشبختانه اکنون تحقق یافت و شما شاهد
افتتاح و معرفی آن هستید.
وزیر عدلیه از دفتر  IOMو مؤسسه USAIDبه دلیل کمک و همکاریشان در
تهیهی میکانیزم ملی رجعتدهی قربانیان قاچاق انسان و دیتابیس آنالین قاچاق انسان،
ابراز سپاس و قدردانی نمود.

در ادامه خانم الیزابت ،معاون  USAIDو آقای لورانس هارت ،رییس  IOMنیز
پیرامون موضوع صحبت نموده و افتتاح میکانیزم ملی رجعتدهی قربانیان قاچاق انسان
و دیتابیس آنالین قاچاق انسان را یک گام مهم در راستای مبارزه با پدیده قاچاق انسان
و قاچاق مهاجران بیان نمودند.
در جریان این مراسم ،نایف ریاضت ،رییس ارتباط خارجه وزارت عدلیه و مسؤول
سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،اکرام اهلل قریشی،
مسوول مدیریت معلوماتی ، IOMپریزینتیشنی را پیرامون معرفی میکانیزم ملی
رجعتدهی قربانیان قاچاق انسان و دیتابیس آنالین قاچاق انسان ،ارایه نمودند.

افتتاح دیتابیس آنالین قاچاق...
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