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 تعلیق مجازات در حقوق افغانستان

 

 علی امینی محمد

 

 چکیده

اجرای آن است که پس از طی مراحل  از اوصاف مهم مجازات، فوری بودن و قطعیت  

گذاران  منظور اصل فردی کردن مجازات، قانون قانونی، باید اجرا گردد؛ ولی امروزه به

نمایند در برخی موارد از فوریت اجرای مجازات چشم پوشیده،  کشورها تالش می

 بینی نمایند. جای آن تعلیق مجازات را پیش به

یابد و تعلیق مجازات  جرای مجازت تجلی میتعلیق مجازات، معموالً در مرحله ا

گذار افغانستان عالوه بر آن، تعلیق محاکمه را نیز  گردد، ولی قانون جانشین تنفیذ آن می

مطرح نموده است و دستگاه عدلی و قضایی مجاز اند، در برخی موارد، محاکمه مجرم 

 یا مجازات وی را تعلیق نمایند.
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نهاد تعلیق، به اقسام و شرایط اجرای آن در حقوق در این تحقیق، ضمن بررسی ماهیت 

افغانستان و نیز آثار و پیامدهای حقوقی این نهاد، توجه گردیده و به این نتیجه رسیده 

است، که در صورت اجرای مناسب و صحیح این نهاد، در برخی موارد، هم هدف 

آید و زمینه  اصالح و تربیت مجرم بدون محاکمه یا اجرای مجازات زودتر به دست می

گردد و هم جامعه از تکرار جرم مجرم مصون و  پذیری وی بهتر فراهم می جامعه

 محفوظ.

 : تعلیق، تنفیذ، مجازات، مجرم، حقوق افغانستان.واژگان کلیدی

 مقدمه

از « قطعی بودن اجرای مجازات»طبق دیدگاه سنتی و مکاتب قدیمی جزایی، اصل 

عنی که پس از رسیدگی به دعوای جزایی و طی اصول حاکم بر مجازات است؛ به این م

که مجرم احساس گریز نکند و هر نوع  طوری مراحل قانونی، مجازات باید اجرا گردد، به

ترتیب مجازاتی که  این رسیدگی مجدد پس از پیمودن مراحل قانونی ممنوع است. به

یل حکم قطعی محکمه صادر گردیده و قطعیت یافته است، دیگر تغییر و تبد به

 االجرا است. پذیرد و الزم نمی

البته باید نیز چنین باشد، زیرا مجازات موجب ارعاب و ترس شخص مجرم و افراد 

گردد. این مهم در  جامعه است و عامل بازدارندۀ مهمی برای ارتکاب جرم محسوب می

صورتی است که مجرم و سایر افراد جامعه بدانند که مجازات مقرر در قانون یا مورد 

گردد؛ در غیر این صورت، صرفاً یک تهدید و عتاب قانونی  م، حتماً و قطعاً اجرا میحک

 نخواهد بود.

چنین بر اساس دیدگاه سنتی هر مضنونی باید مورد پیگرد قرار گیرد و هر متهمی  هم

باید محاکمه گردد، زیرا متوقف نمودن تعقیب یک مضنون یا معلق ساختن محاکمه یک 

سازد  ت به اجرای عدالت توسط دستگاه عدلی و قضایی بی باور میمتهم، جامعه را نسب

 و زمینه را برای اخالل نظم و ارتکاب جرم فراهم.



 

 

6 

ه 
نبل

س
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

7
 

های نوین مکاتب جزایی چون مکتب تحققی  اما با این هم، امروزه بر اساس دیدگاه

دانند و بر اساس  فایده می که اصوالً محاکمه یا اجرای مجازات بر برخی مجرمین را بی

خصوص مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل، که  مکتب دفاع اجتماعی به

حل، توجه به شخصیت مجرمین )اصل  عنوان آخرین راه در کنار پذیرش مجازات به

کارگیری کلیه وسایل برای شناخت این شخصیت جهت  فردی نمودن مجازات( و به

ه، از اصول مسلم آن است، رسیدن به هدف اصالح و تربیت مجرم و دفاع از جامع

پذیری مجرم  هایی که زمینه دفاع از جامعه و جامعه پذیرش یک سلسله اصول و ارزش

نماید، مانند، اقدامات تأمینی و تربیتی، آزادی مشروط، و از آن جمله تعلیق،  را فراهم می

ه و مراتب بیشتر از محاکم بسا در پارۀ از موارد، کارایی آن به امر ضروری است و چه

 اجرای مجازات و یا اصرار بر ادامه دادن مجازات باشد.

های نوین، کمتر کشوری شاید یافت گردد که نهادهای  با تأثیرپذیری از دیدگاه

گفته و سایر اصول و نهادهای دیگری را در قوانین جزایی نگنجانده باشند و زمینه  پیش

ه و رعایت شأن انسانی های جامع را برای متناسب و متعادل ساختن دفاع از ارزش

 مجرم، فراهم نکرده باشند.

های نوین مکاتب جزایی، اقدام به  گذار افغانستان نیز با تأثیرپذیری از دیدگاه قانون

پذیرش و تحول قواعد جزایی نموده و مبانی دیگری برای محاکمه یا اجرای مجازات 

ط، تخفیف یا تشدید ترسیم داشته است. پذیرش نهادهای اقدامات تأمینی، آزادی مشرو

گذار افغانستان نیز با  مجازات و تعلیق از ملزومات الینفک این مبانی است و قانون

ها رفته است، که در این تحقیق، نهاد تعلیق در  پیشانی باز به پذیرش و استقبال آن

گیرد و پیشینه، ماهیت، انواع، شرایط و  قوانین این کشور موردبررسی و تحلیل قرار می

 شود. حقوقی آن توضیح داده میآثار 
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 گفتار اول: پیشینه تعلیق

ازنظر تاریخی، تعلیق مجازات هرچند سیستم جدیدی است که وارد سیاست جنایی 

گردد و یادآور  های آن به قرن هجدهم میالدی برمی ها گردیده است اما ریشه کشور

رای مجازات از سوی اندیشمندان مکتب تحققی است که اج« جایگزینی مجازات»طرح 

که نهاد تعلیق، باسیاست جنایی  دانستند، هم چنان فایده می را نسبت به برخی مجرمان بی

اندیشی در  دفاع اجتماعی نوین نیز هم سویی دارد، زیرا در این مکتب هر نوع جزم

گذار را به ایجاد برقراری تعادل  گیرد و قانون مورداجرای مجازات مورد سرزنش قرار می

 1گرداند. جامعه و فرد، مکلف میمیان حقوق 

ای عملی یافتن در قرن نوزدهم میالدی برانژه سناتور  گذاری و جنبه از نگاه قانون

گذاری فرانسه ایراد نمود،  در مجلس قانون 1891ای که در سال  فرانسوی در خطابه

نهاد حقوق کیفری، ترسیم نمود که منتهی  عنوان یک خطوط اساسی تعلیق مجازات را به

گردید. برانژه در این خطابه  1891به تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات در سال 

اند، تهدید به  تأکید نمود که برای اشخاصی که برای اولین بار مرتکب جرم شده

های ناگوار زیادی  مجازات بهتر از اجرای آن است، چراکه اجرای مجازات، آثار و پیامد

  2تماعی دارد.همچون بدآموزی و پیدایش حالت ضداج

ریزی شده  هرچند در طرح اولیه تعلیق، این نهاد صرفاً برای مجرمین ابتدایی پایه

اند، دایره آن را توسعه دادند و هرچند  ها که آن را پذیرفته بود، اما قوانین بعدی کشور

ی قوانین، تعلیق تنفیذ مجازات را نسبت به حبس  های باهم دارند، اما تقریباًهمه اختالف

 3اند. یرفتهپذ

                                                           
برای توضیح بیشتر مکتب دفاع اجتماعي رک: مارک آنسل، دفاع اجتماعي نوین، ترجمه محمد آشوری، چ چهارم،  1

 .19-77، صص  1391تهران:گنج دانش، 
 .226، ص 1389، چ اول، تهران: ققنوس، 2عباس زراعت، حقوق جزای عمومي، ج .2
 همان. .3
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در افغانستان، نهاد تعلیق با تصویب قوانین جزایی، به قوانین افغانستان راه یافت، با 

یافته، عالوه بر تعلیق  ( قلمرو آن توسعه1393تصویب قانون اجرائات جزایی جدید)

بینی گردید، با اجرایی شدن کد جزا، احکام  اجرای مجازات، تعلیق محاکمه نیز پیش

( نسخ گردیده و در کد 212ازات از قانون اجرائات جزایی جدید)ماده تعلیق اجرای مج

 جزا با شرح و تفصیل و تغیرات زیادی بیان گردید.

 گفتار دوم: تعریف تعلیق

تعلیق در لغت به معنای آویختن، آویزان نمودن، نصب نمودن، ترک چیزی بدون 

 1است.لغو کامل، چیزی در ذیل کتاب یا نامه نوشتن و وابسته کردن، 

عبارت است از متوقف ساختن مجازات »از دید حقوقی، در یک تعریف تعلیق: 

کسی که به مجازات تعزیری محکوم گردیده است تا چنانچه در مدت معینی مرتکب 

جرم جدیدی نگردیده و از دستورات محکمه در مدت معین پیروی کرد، محکومیت 

 2«.کان لم یکن تلقی گردد

موجب  عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که بهتعلیق » در تعریف دوم: 

تواند اجرای  آن، محکمه پس از انجام دادرسی و صدور حکم، با رعایت شرایط می

مجازاتی را که در حکم قید نموده است، برای مدت معینی باهدف اصالح و تربیت 

 3«.مجرم به تأخیر اندازد

اند که تعلیق  ع خاص و شایع تعلیقها جامع و کامل نبوده و بیانگر نو این تعریف

گردند و شامل دو نوع  بینی می اجرای مجازات باشد و معموالً در قوانین کشورها پیش

                                                           
 کي پیدیا، ذیل واژه تعلیق.فرهنگ لغات معین، عمید، و وی 1
ص  33، ش 1388، فصلنامه اصالح و تربیت، سال «تعلیق مجازات در حقوق کیفری ایران»پرویز محمد نژاد، مقاله  2

47. 
کیفر جانشین زندان )قسمت اول(، فصلنامه دادرسي،  عنوان بهتعلیق مراقبتي  کننده لیتعدنقش »محمد صالح ولیدی،  .3

 .9ص  24ش
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 گردند. دیگر تعلیق که تعلیق تعقیب و تعلیق محاکمه باشد، نمی

در تعریف دیگری که سازمان ملل متحد از آن ارائه داده است، تعلیق، روشی است 

» شوند و عبارت است از  با مجرمین که به نحو خاصی انتخاب می گزینشی، در برخورد

زمانی که تحت نظارت یک شخص  معلق کردن مشروط مجازات مجرم در طول مدت

  1شود. صورت فردی، ارشاد یا درمان می گیرد و به قرار می

گردد، ناظر به  که تنها شامل تعلیق اجرای مجازات می ولی این تعریف عالوه براین

خاصی از تعلیقِ اجرای مجازات بوده و صرفاً شامل آن نوع تعلیقی است که به نوع 

گردد  هایی با امکانات باال اجرا می گردد و امروزه در برخی کشور یاد می« تعلیق مراقبتی»

 ی آن است.  و داشتن نهاد نظارتی و سازمان و مأموران خاص از الزمه

از سوی محاکم است که جهت  به هر صورت تعلیق مجازات، یک اغماض موقتی

اصالح و بازپروری اجتماعی بزهکار یا متهم یا مضنون برای مدت معین در ضمن 

شود و قطعیت آن بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از  گنجاندن شرایطی مقرر می

 اجرای شرایط و دستورات محکمه دارد. 

ذار باهدف فردی گ بنابراین امکان تعلیق اجرای مجازات، رأفتی است که قانون

سازی کیفر و اصالح و بازپروری مجرم، به قاضی تفویض نموده است و قاضی 

تواند اجرای مجازات یا صدور حکم آن را برای مدت مشخص به حالت تعلیق  می

 درآورد و در ورای آن هیچ حقی برای مجرم نهفته نیست. 

 شمرد:گونه بر توان اوصاف تعلیق را این با توجه به این  تعریف می

شود، بلکه وسیله و ابزاری  یک( تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی

است که برای ارفاق و کمک به محکمه واگذارشده است تا با اجرای آن، مجرم قابلیت 

 بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمل مجازات احراز نماید.

                                                           
 .1۵، ص 1377کواشي و دیگران، تعلیق مراقبتي در دنیا، ترجمه حسین آقایي نیا، چ اول، تهران: میزان، هامایي  .1
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ری و اطاعت مجرم دو( تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفادا

 1از اجرای دستورات محکمه در مهلت مقرر در حکم دارد.

سه( تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات باشخصیت مجرم 

نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازاتِ مقرر در قانون جزا  را فراهم می

 دارد.

ازات تعلیق شده منوط به حسن چهار( معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مج

 رفتار محکوم مطابق دستور محکمه در تمام مدت تعلیق است. 

که مجرم در خالل مدت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد،  پنج( درصورتی

 2حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

ترین نوع و نوع کاربردی تعلیق، تعلیق اجرای مجازات یا  چنانچه اشاره شد، مهم

تنفیذ حکم است، ولی دو نوع تعلیق دیگری نیز وجود دارد که یکی تعلیق تعقیب  تعلیق

و مربوط به دوسیه هایی است که در مرحله تحقیقات قرار دارد و دیگری تعلیق صدور 

نماید،  مجازات و مربوط به حالتی است که قاضی دادنامه را صادر و متهم را محکوم می

اندازد. در بحث از  آن را تا زمان خاصی به تأخیر  میاما مجازات وی را معین ننموده و 

 پردازیم. جایگاه و موقعیت تعلیق در حقوق افغانستان بیشتر به این مطلب می

 گفتار سوم: مزایا و معایب تعلیق

است  مند طور خاص تعلیق اجرای مجازات، درمجموع از امتیازات زیادی بهره تعلیق و به

 هایی نیز متوجه آن است. کند هرچند نقد تن آن فراهم میکه زمینه را برای اجرایی ساخ

                                                           
. در حالتي که 1: گردد يمي از احوال ذیل لغو کیدرتعلیق تنفیذ حکم : »دارد يمکد جزا نیز بیان  237ماده  1

 «تر گردد..در خالل مدت تعلیق تنفیذ جزا مرتکب جرم مماثل یا شدید هیعل محکوم
گردد، محکمه  دتریشدطي مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم مماثل یا  هیعل محکومهرگاه »کد جزا:  233ماده  2

 «.دینما يمبعد از الغای تعلیق تنفیذ حکم، عالوه بر جزای جرم جدید، جزای حکم شدۀ قبلي را نیز بر آن افزود 
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 یک( مزایای تعلیق 

خصوص محیط  ترین مزیت تعلیق، جلوگیری از آثار زیانبار مجازات به مهم

خصوص  ناخوشایند زندان با آثار نامیمون جسمی، روانی و اجتماعی آن خواهد بود. به

تشکیل « زندان»ای مجازات آن را توجه اجر که بخش قابل در کشورهایی مثل افغانستآن

تنها تنبیه و تنًبهی در  دهد. در مجازات زندان، بیم و ناامیدی زیادی وجود دارد که نه می

مجرم حاصل نشود و بهبودی در رفتارش پدید نیاید، که در اثر معاشرت با دیگران، 

و  ی دیگری فراگیرد و ارتکاب جرم را در آینده، امری زشت های مجرمانه رفتار

ویژه در جرایم  جای زندان، به که تعلیق مجازات به ناخوشایند تلقی نکند، درحالی

خصوص زندان نزد  شود که هم آن قبح و ترسی که از مجازات، به اهمیت، سبب می کم

که مجرم از فضای نامساعد و مخرب زندان به  افراد وجود دارد، حفظ شود و هم این

  1فراهم گردد. دور بوده، زمینه اصالحی وی بیشتر

شمارند  وپنج اثر مخرب و ناخوشایند برای مجازات زندان می امروزه بیش از بیست

پذیر جلوگیری  که اجرای تعلیق، از این آثار مخرب نسبت به مجرمین خاص و اصالح

 2که آثار مخرب زندان را متوجه آنان گرداند. نماید، بدون این می

اجتناب از تأثیرپذیری زندان، مربوط به  البته روشن است که این مزیت و توجیه

که  یابد، درحالی تعلیق اجرای مجازات زندان بوده، به سایر مجازات کمتر تسری می

گردد، ولی باید توجه  دایره تعلیق اجرای مجازات وسیع بوده شامل کلیه مجازات می

ی را هایی چون افغانستان محور اصلی واکنش کیفر داشته باشیم که زندان در کشور

 دهد و بدین لحاظ تعلیق، یکجانشین مناسب برای آن خواهد بود. تشکیل می

                                                           
 .26و  2۵، ص 1378کارشناسي ارشد، دانشگاه قم،  نامه انیپا میر عرب رضي، تعلیق اجرای مجازات، اصغر يعل .1
 نامه انیپاجایگزین زندان در فقه امامیه و حقوق افغانستان،  مجازاتي امیني، محمدعلبرای توضیح بیشتر رک:  2

 .37-47، صص 1393کارشناسي ارشد، قم: جامعه المصطفي العالمیه، 
 .296، ص 1383سالمي، چ دوم، تهران: میزان، رضا نور بها، نگاهي به قانون مجازات ا .2
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مزیت دیگری که در نهاد تعلیق نهفته است، این است که مرتکب جرم قابلیت ورود 

خصوص در جرایمی  یا  صدور حکم، به  به زندگی اجتماعی را بدون تحمل مجازات

سکین افکار عمومی، اجرای مجازات یا چنان زننده و خطرناک نیستند که ازنظر ت که آن

صدور مجازات، ضرورت قطعی فرض گردد، داشته باشد. در برخی موارد، تهدید به 

اجرای مجازات، بیش از خود مجازات در رفتار مجرم مؤثر بوده و با اعطای فرصتی به 

 های خود و شود تا به اصالح و ترمیم کاستی نام تعلیق، مهلت مناسبی به وی داده می

های ایجاد کرده، بپردازد و بدین طریق زمینه را برای بازگشت مجدد به اجتماع  خلل

های دقیق، الزم و دلسوزانه  خصوص اگر چنین مهلتی توأم با مراقبت هموار سازد. به

 1تری فراهم خواهد شد. باشد، امکان باز اجتماعی شدن مجرم به نحو مناسب

علیق اجرای مجازات، جلوگیری از تکرار خصوص در ت های تعلیق، به از دیگر مزیت

به اجتماع فراهم  جرم و دفاع از جامعه است، زیرا وقتی زمینه ورود مجدد محکوم

گردد و  گردد، دفاع از اجتماع در مقابل خطر تجدید بزهکاری توسط او نیز تأمین می می

 بزهکاری که اجرای مجازات در حق وی معلق شده به شوق معافیت از مجازات و»

کند مجدداً مرتکب رفتار  ی اجرای مجازات، سعی می چنین از نحوه اثرات آن و هم

  2«.ضداجتماعی نگردد

طور خاص، بستر آشتی دستگاه عدالت و  و سرانجام، تعلیق اجرای مجازات به

جامعه با مجرم است. هرچند جامعه و حاکمیت، با تعقیب مجرم و کشاندن او به پای 

شدت مراقب اعمال و رفتار افراد  دهند که به الزم را به وی می میز محاکمه، این هشدار

مانند، اما در پی  اعتنا نمی بوده، هرگز تخطی از مقررات را برنتابیده و در برابر آن بی

انتقام نیستند و قصد اِعمال قهر و عتاب را ندارند؛ بدین طریق محکوم، جامعه و دستگاه 

ای خود  دهنده و مساعدت کننده ار خود و یاریعدالت را نه در برابر خود که در کن

                                                           
 

 .4۵۵، ص 1384ي اکبر خان داود، حقوق جزای عمومي، چ دوم، تهران: مجد، رزاعلیممحمد باهری و  .2
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  1خواهد دید.

البته این به این معنی نیست که تعلیق اجرای مجازات، به ارکان جرم لطمه وارد 

حکم محکومیت و مجرمیت وارد آورده،  آورد تا سبب مباح شدن جرم گردد، یا خللی به

االجرا بودن  وصف الزمموجب برائت متهم گردد، بلکه تدبیری است اصالحی و صرفاً 

 نماید.  مجازات را خنثی می

 دو( معایب تعلیق 

ها و  در کنار مزایای فردی و اجتماعی بسیاری که برای نهاد تعلیق وجود دارد، نقد

ترین اشکال، عدم صدور مجازات یا عدم  اشکاالتی نیز  متوجه آن گردیده است. مهم

اعی خود و ارتکاب جرم، نظم اجرای مجازات در مورد کسی که با رفتار ضداجتم

که تعلیق در  جامعه را مختل نموده است، خالف عدالت و انصاف است. گذشته از آن

اذهان جامعه نیز وصف ارعاب انگیزی نداشته و درنتیجه ازنظر مردم نوعی تبرئه 

 2گردد. محسوب می

ت اما این انتقاد قابل پاسخ است، زیرا با توجه به شرایطی که مجازات در صور

گردد، نفعی که از عدم اجرای مجازات یا از عدم صدور  وجود آن شرایط، معلق می

حکم، برای جامعه متصور است بیشتر از ضرر و زیانی است که از رهگذر عدم اجرای 

عالوه با معلق نمودن مجازات و عدم انتفاء قطعی آن،  مجازات متحمل خواهد شد. به

در جبران گذشته و عدم ارتکاب اعمال  به شوق معافیت از مجازات، سعی محکوم

خالف قانون خواهد نمود؛ چراکه در صورت تخلف از شرایط، در معرض اجرای 

آمد، بدون  مجازات خواهد بود، بدین ترتیب هدفی که از اجرای مجازات به دست می

                                                           
 .297و  286رضا نور بها، پیشین، ص  .1
 .49علي حسین نجفي ابرند آبادی، حقوق کیفری عمومي)قسمت دوم(، ص .2
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  1دسترسی بوده، دفاع از جامعه نیز تأمین خواهد شد. اجرای آن نیز قابل

تعلیق، این است که هدف تعلیق، اصالح مجرم و عدم تکرار  اشکال دیگر نهاد

ی جرم، از راه فشار تهدید به مجازات و جلوگیری از فساد ناشی از تماس با  دوباره

زندانیان و زندان است، اما در عمل آمار دقیقی وجود ندارد که این هدف تا چه حدی 

خود به شکل صحیح استفاده  تأمین گردیده و نیز تا چه میزانی محاکم از این اختیار

 کرده باشند. 

هایی که چنین آمارهایی وجود ندارد، موجب  ولی هرچند این اشکال در کشور

هایی از تکرار جرم و تعلیق مجازات  هایی است، اما در مواردی که آمار نگرانی

دهد  که در یک تحقیق نشان می گرفته، نتایج آن بسیار امیدوارکننده است. چنان انجام

%درصد از بزهکاران مشمول تعلیق، مقررات آن را رعایت نموده و دوباره مرتکب 77

  2اند. جرم نگردیده

 گفتار چهارم: ماهیت تعلیق

ماهیت حقوقی تعلیق چیست؟ آیا تعلیق برائت مقید است، یا عفو مخصوص است 

ه به های متفاوتی در این مورد وجود دارد ک و یا از موارد آزادی مشروط است؟ دیدگاه

 پردازیم. سه دیدگاه می

 یک( تعلیق برائت مشروط است

طبق دیدگاه برخی حقوقدانان، تعلیق یک برائت مشروط از جرم انتسابی است که 

 3گردد. بالفاصله پس از ارتکاب جرم واقع می

                                                           
 .28یشین، ص میر عرب رضي، پ اصغر يعل .1
برای توضیح بیشتر رک: حسین غالمي، ارزیابي جرم شناختي دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتي و آزادی  .2

 .113ـ 176مشروط، صص 
 .298، ص 2، ج1387محمد اسماعیل افراسیابي، حقوق جزای عمومي، چ سوم، تهران: انتشارات میزان،  3
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که  برگشت نیست، حال آن ولی این دیدگاه با این مشکل مواجه است که برائت قابل

برگشت است و کسی که  آید، قابل توضیح داده شد و بعداً هم میچنانچه در تعریف آن 

تواند وضعی پیش  اجرای مجازات یا صدور حکم وی معلق گردیده، در مدت مقرر، می

آورد که حکم تعلیق صادره لغو گردیده، مجازات معلق اجرا و یا صدور حکم در مورد 

 وی صورت گیرد.

که تعلیق  شود، درحالی کلیه آثار اتهام می که برائت از جرم موجب زوال عالوه بر این

تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی ندارد و حکم جبران خسارت متضرر صادر و به 

 1شود. اجرا گذاشته می

خصوص تعلیق اجرای مجازات فرع بر محکومیت  ها، صدور تعلیق، به گذشته از این

حکم محکمه  شخص است و شخصی که مجازات وی تعلیق گردیده است بایستی طبق

به مجازات الزم محکوم گردیده و بعداً اجرای مجازات مورد حکم درباره او معلق 

 گردد.

 دو( تعلیق عفو و گذشت است

در این دیدگاه، تعلیق اقدامی از نوع گذشت و عفو است که مجرم یا متهم از صدور 

 2شود. حکم محکومیت و یا اجرای مجازات بخشیده می

قبول نیست و نهاد تعلیق غیر از عفو است، زیرا در  قابلاین دیدگاه نیز چندان 

شود، زوال آثار  جرایمی که باگذشت مدعی خصوصی، اجرای حکم موقوف می

وجه  هیچ محکومیت ازنظر اجرای حکم قطعی است و گذشت مدعی خصوصی هم به

که زوال آثار حکم تعلیق و اجرای مجازات درباره  برگشت نیست، درحالی قابل

 لیه در مدت تعلیق همیشه ممکن خواهد بود.ع محکوم

                                                           
 .2بند 223رک کد جزا، ماده  1
 .378، ص 2، ج1378امبیاتي، حقوق جزای عمومي، چ نهم، تهران، انتشارات ژوبین، هوشنگ ش 2
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 سه( تعلیق نوعی آزادی مشروط است

کنندۀ آزادی  طبق این دیدگاه تعلیق با نهاد آزادی مشروط تفاوتی ندارد و تکمیل

 دهد. مشروط بوده، بخشی از آن را تشکیل می

ر اند. تعلیق هرچند ازنظ ولی واقعیت این است که این دو نهاد کامالً جدا از هم

نتیجه همانند نهاد آزادی مشروط است و محصول هر دو یکی است که مجرم از تحمل 

های زیادی نیز باهم دارند. ازجمله،  گردد؛ اما تفاوت تمام یا قسمت مجازات معاف می

به مجازات  دایره آزادی مشروط محدود است و صرفاً برای کسانی است که محکوم

اش  که تعلیق دامنه درحالی 1ری نموده باشد،زندان گردیده و مدتی را در زندان سپ

 گسترده بوده، مقید به مجازات خاصی نیست. 

نماید و  گذشته از آن، آزادی مشروط، محکوم را از یک قسمت مجازات معاف می

ولی تعلیق، محکوم را از اجرای  2گردد، گاه هم منتج به زوال محکومیت جزایی نمی هیچ

صورت قطعیت، تمام آثار محکومیت از سجل کیفری  کند و در تمام مجازات معاف می

  3گردد. و جزایی وی محو می

از سوی سوم، آزادی مشروط، عدم محدودیت آن نسبت به کلیه جرایمی است که 

که تعلیق معموالً محدود به جرایم  منجر به مجازات زندان گردیده است درحالی

 4ای و قباحت است. جنحه

یک از برائت، عفو و  ای است که با هیچ ل جداگانهنهاد مستق درنتیجه تعلیق یک

                                                           
 .33۵و  334، مواد 1393رک: قانون اجرائات جزایي  1
 .33۵همان، ماده  2
طي مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثار حکم از بین رفته چنان  هیعل محکومهرگاه : »234کد جزا، ماده  3

 «.حکم صادر نگردیده باشد اصالًکه  ودش يمپنداشته 
 .222همان، ماده  4
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 آزادی مشروط همخوانی کامل ندارد و ساختار و آثار آن کامالً متفاوت است.

 گفتار پنجم: موضع حقوق افغانستان

بینی گردیده و امکان  در قوانین و مقررات جزایی افغانستان نیز نهاد تعلیق پیش

محاکم را به خود اختصاص داده است. این  تعلیق اجرای مجازات بخشی از اختیارات

گیری قوانین جزایی وارد حقوق کیفری این کشور گردیده و مطالعه  نهاد از بدو شکل

تدریج و در جریان اصالح قوانین، گوناگون  دهد که نهاد تعلیق به ای آن نشان می پیشینه

تنفیذ حکم، ازجمله تر شده است. تقسیم تعلیق به تعلیق محاکمه و تعلیق  یافته و توسعه

هایی نیز در  این توسعه و تکامل در جریان این تغییر و تحول است؛ هرچند محدودیت

مشاهده است. برای بررسی این نهاد ناگزیر باید ابتدا انواع تعلیق را بیان نماییم  آن قابل

 تا موقف افغانستان در قبال آن واضح گردد.

 . تعلیق تعقیب1 

مرحله تحقیقات مقدماتی است و استفاده از آن در مورد این نوع تعلیق مربوط به 

فقط تعقیب متهمان آن سودی ندارد، بلکه آثار منفی نیز به دنبال  جرایمی است که نه

طور موقت از  دارد، در چنین صورتی مسئوالن قضایی اجازه دارند طی شرایطی به

ای را قاعده موقعیت  هویژه نوجوانان( خودداری نمایند. چنین قاعد تعقیب متهمان ) به

در آن برای مدتی به تعلیق « تعقیب»گویند که  داشتن تعقیب یا مفید بودن تعقیب می

 آید.  درمی

این نوع تعلیق که قاعده قانونی بودن تعقیب و الزام تعقیب متهم در همه موارد را 

اند  شده ها توصیه المللی بوده و کشور های بین های نهاد کشد، مورد توصیه به چالش می

اهمیت آن را اِعمال نمایند. کمیته پیشگیری از ارتکاب جرم و رفتار با  در جرایم کم

عنوان تصمیمات قضایی مقدم بر  های خود به محکومان سازمان ملل دریکی از قطعنامه

پلیس، سارنوال و سایر مقامات مسئول عدالت » دارد  ها چنین مقرر می رسیدگی دادگاه
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که این امر با نظام حقوقی آنان مانعه الجمع نباشد،  حت و آنگاهکیفری، در صورت مصل

باید مجاز شناخته شوند تا در مواردی که توسل به تعقیب برای حمایت از جامعه، 

پیشگیری از ارتکاب جرم یا ترفیع احترام قانون یا حقوق زیان دیدگان از جرم ضروری 

یی که دارای چنین نوع تعلیق است ها ازجمله کشور 1«.نباشد، از تعقیب خودداری کنند

ها را بایگانی نمایند و ساالنه  دارند برخی پرونده آلمان است که با شرایطی، قضات حق

  2گردد. هزار پرونده مشمول این نوع تعلیق می 121

سازی بار دستگاه  های سبک از فواید این نوع تعلیق این است که یکی از شیوه

توانند به قضایای بااهمیت رسیدگی کنند. از دیگر  خوبی می قضایی است و قضات به

فواید آن حمایت از متهمان جرایم ناچیز در مقابل سرشکستگی ناشی از حضور در 

وآمد در محکمه است؛  گیری از لکه ننگ و داغ بالقوه ناشی از رفت محاکم و پیش

در این چراکه بیشتر متهمین هنگام مواجهه با دستگاه عدالت کیفری و قرار گرفتن 

پس تحت این عنوان شناخته  گردند و ازآن فرایند دارای عنوان مجرم و جنایتکار می

شود که چنین  و تعلیق تعقیب سبب می 3شناسند شوند و یا خود را با این عنوان می می

اش هنجارمند زندگی  زنی در مراجع قضایی را کم کرده و شخص و خانواده برچسب

 نمایند.

قوانین افغانستان ناشناخته بوده و اصل الزام تعقیب متهم در چنین نوع تعلیقی در 

 همه موارد هم چنان به قوت خود باقی است. 

بینی نموده و به سارنوال این  را پیش« تعویق تحقیق»گذار  صرفاً در دو مورد قانون

امکان را داده است که بتواند در این دو مورد قرار تعویق تحقیق را صادر نماید. این دو 

                                                           
 .177 -174، صص 1392محمد آشوری ،مجموعه مقاالت عدالت کیفری، چ اول، تهران: دادگستر،  .1
 .176همان، ص  .2
 .173حسین غالمي، ارزیابي جرم شناختي دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتي و آزادی مشروط، ص  .3
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. 2ای مصاب باشد که مانع اجرای تحقیق گردد.  . متهم به مریضی1» مورد عبارتند از 

بینی موقتی بوده، محدود به  اما هردوی این پیش 1«.متهم شناسایی یا گرفتار نگردد

مجرد برطرف شدن دالیل تعویق  زمانی است که عوامل تعویق برطرف گردد و به مدت

بناء این موارد، از بحث  2ا مجدداً آغاز نماید.تعقیب، سارنوال مکلف است تحقیق ر

 باشند.  موردنظر خارج می

 . تعلیق صدور حکم2 

این نوع تعلیق مربوط به مرحله محاکمه بوده و در آن صدور حکم مجازات معلق 

گردد. این نوع تعلیق که در کشورهای آمریکا و انگلیستان رواج دارد، نسبت به  می

پذیر است و قضات آن را  نقض نظم عمومی دارند، امکان جرایمی که تأثیر اندکی در

که  دهند، چنان بیشتر نسبت به مجرمین فاقد سابقه و کم سن و سال مورداستفاده قرار می

  3اند. از نگاه جنسیت، زنان سهم بیشتری از این نوع تعلیق را به خود اختصاص داده

ال بوده و در شکل مراقبتی اعم این نوع تعلیق، به دو صورت ساده و مراقبتی قابل

علیه تعهد نماید در مدت معین  که محکوم آن، صدور حکم محکومیت مشروط بر این

شکل مراقبتی  4گردد. خود را تحت نظارت و مراقبت مامور تعلیق قرار دهد، معلق می

های کفاشی از اهالی بوستون به نام  این نوع تعلیق ریشه در آمریکا داشته و به فعالیت

گردد. وی ابتدا با پرداخت وثیقه تعهد نمود وظیفه بازپروری  گوستوس برمیجان آ

جوانی را که مست کرده بود به عهده گیرد، دادگاه با درخواست او موافقت کرد و 

آگوستوس بعد از سه هفته مردی هوشیار و نه مست را به دادگاه آورد و بدین ترتیب 

                                                           
 .162ماده  1ائات جزایي، بند قانون اجر .1
 .162ماده  4همان، بند  .2
، ص 2و عباس زراعت، حقوق جزای عمومي ج 1۵7غالمحسین آماده، اختیارات قضایي در تعیین مجازات، ص  .3

229. 
 .99مارک آنسل، پیشین، ص  .4
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مثل یک مامور  سالی که وی به 18ت و در مد 1مانع صدور حکم مجازات علیه وی شد

مراقبتی عمل کرد توانست حدود دو هزار زن و مرد را به همین شیوه آزاد نموده، لقب 

  3را به خود اختصاص دهد. 2پدر تعلیق مراقبتی یا پروبیشن

( و قانون 1392این نوع تعلیق در افغانستان قبل از تصویب قانون اجرائات جرایی )

(، سابقه نداشته و برای اولین بار است که تعلیق 1383طفال )رسیدگی به تخلفات ا

 گذار قرارگرفته است.  صدور حکم در این قوانین موردنظر قانون

در ماده « تعلیق محاکمه»تعلیق صدور حکم در قانون اجرائات جزایی تحت عنوان 

ار از گذ رود که منظور قانون آن مطرح گردید است. هرچند در بدو نظر احتمال می 214

که در قوانین افغانستان مرحله تعقیب و  این ماده، تعلیق تعقیب متهم باشد، ولی ازآنجایی

اند و نهاد  شده بینی سو و رسیدگی )محاکمه( از سوی دیگر، جداگانه پیش تحقیق از یک

سارنوالی که جزء قوه اجرائیه است، مسئول تحقیق و تعقیب است و محاکمه در 

تواند منظور از آن، تعلیق تعقیب باشد؛ چراکه تعلیق  نمی گیرد، محکمه  صورت می

ق.ا. ج چنین  214گیرد نه در محکمه. به هر صورت ماده  تعقیب در سارنوالی انجام می

صورت مشروط  محاکمۀ متهم در قضایای قباحت برای مدت یک سال به»دارد  بیان می

کب جرم نگردد، دعوای که متهم در دورۀ تعلیق مرت تواند، درصورتی تعلیق شده می

 «. گردد جزایی ساقط می

صورت مشروط  بناء چنین نوع تعلیقی اوالً محدود به جرایم قباحت بوده و ثانیا به

گذار شرط یا شرایطی را که باید در نظر گرفته شود بیان نکرده  گردد. اما قانون اعطا می

ط مورد لحاظ شود که چنین شرط یا شرو است ولی از متن ماده چنین برداشت می

                                                           
 .171روط، ص حسین غالمي، ارزیابي جرم شناختي دو نهاد حقوق کیفری، تعلیق مراقبتي و آزادی مش .1
2. PROBATION. 
 .81مارک آنسل، پیشین، ص  .3
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ای جدی نخواهد بود که آزادی متهم را محدود نماید و شاید به یک تعهد کتبی  گونه به

زمان تعلیق در این نوع تعلیق یک سال بوده  مبنی بر شرط حسن رفتار اکتفا گردد. مدت

که متهم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نگردد، دعوای جزایی کان کم  و درصورتی

د. اما اگر متهم در این مدت مرتکب جرم جدیدی گردد، به علت گرد یکن قلمداد می

 1هر دو جرم مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

آمیز بیشتری  گذار نگاه رأفت اما بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که قانون

گردد و مدت  نسبت به مشمولین آن دارد، تعلیق محاکمه اطفال شامل کلیه جرایم می

شده است. در این  بینی در جرایم جنایی سه سال و در جنحه یک سال پیش تعلیق نیز

مدت طفل به یکی از مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی غرض مراقبت، معالجه و 

که تعلیق محاکمه صرفاً در صورت نقض  گردد. و نکته جالب این حمایت تسلیم می

 2گردد. بار، باطل می مکرر شرایط آن و نه یک

 جرای مجازات. تعلیق ا3 

و تعریف آن بیان  3شود این نوع تعلیق که به تعلیق فرانسوی، بلژیکی شناخته می

گفته مربوط به زمانی است که قاضی مجازات قانونی را  شد، برخالف دو نوع پیش

 آورد. کند لیکن اجرای آن را به حالت تعلیق درمی تعیین می

روط و مراقبتی باشد. در شکل صورت ساده یا مش تواند به این نوع تعلیق نیز می

ی آن محکوم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف  ساده

زمان تعلیق، ندارد. صرفاً کتباً  گردد و هیچ شرطی جز عدم ارتکاب جرم در مدت می

                                                           
 .274ماده  2جزایي، بند  اجرااٌت قانون  .1
 .47ماده  3قانون رسیدگي به تخلفات اطفال، بند  .2
 .99مارک آنسل، پیشین، ص  .3
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طوری که  همان 1شده مرتکب جرم جدیدی نگردد، گردد که در مدت تعیین متعهد می

گیرد.  رت و سرپرستی نسبت به محکوم نیز در مدت تعلیق صورت نمیگونه نظا هیچ

جمع بوده و صرفاً نظارت  هرچند در دیدگاه دیگر تعلیق ساده نیز با اِعمال شرایط قابل

و سرپرستی در آن وجود ندارد. به تعبیر دیگر سازمانی که وظیفه مراقبت بر عهده گیرد 

علیه  اما در شکل مراقبتی آن محکوم 2رد.و مامورین مراقبتی ویژه، در آن وجود ندا

طور دائم و مستمر تحت مراقبت و نظارت مامورین مراقبتی قرار داشته و هدف از آن  به

 3نیز کنترل و نظارت بیشتر بر محکوم در طول مدت تعلیق است.

هرحال، این نوع تعلیق در حقوق افغانستان موردپذیرش قرارگرفته و در قانون  به

شده بود. قانون اجرائات  رایط و چگونگی استفاده از آن توضیح دادهش 1322جزای 

آن به  212( که ناسخ مباحث تعلیق در قانون جزا است، ماده 1393جزایی جدید )

یافته، و گذشته از  اختصاص« تعلیق تنفیذ حکم»تعلیق اجرای مجازات تحت عنوان 

گذار، زمینه را برای استفاده از  ، قانونواحده مادههمه مسایل تعلیق در یک  اشکالِ بیآن

تواند مجرمانی را  گذار هنگام وضع آن نمی این نهاد فراهم نموده بود و چون خود قانون

ی برخورداری از آن هستند، شناسایی کند و این قاضی است که هنگام  که شایسته

گردد، دست قاضی را برای اِعمال این  رسیدگی به جرم باشخصیت مجرم نیز آشنا می

نهاد باز گذاشته بود. با اجرایی شدن کد جزا، احکام مربوط به تعلیق اجرای مجازات که 

قانون اجرائات جدید آمده بود، نسخ گردیده و در کد جزا با تفصیل بیشتر  212در ماده 

گذار  در کنار کد جزا، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال نیز که قانون 4بیان گردید.

                                                           
مه طباطبایي، کاستون استفاني و دیگران، حقوق جزای عمومي، ترجمه حسن دادبان، چ اول، تهران: دانشگاه عال .1

 .476، 2و هوشنگ شامبیاتي، حقوق جزای عمومي، ج 8۵7ص 1377
 .6۵میر عرب رضي، پیشین، ص  اصغر يعل .2
 همان. .3
 236الي  221رک: کد جزا، مواد  4
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 41و  41گرفته است، در مواد  به این طیف از مجرمین در پیش سیاست افتراقی را نسبت

آن، به حجز تعلیقی اطفال پرداخته است. در اینجا به بیان مطالب چندی پیرامون این 

 پردازیم. نوع تعلیق در قوانین افغانستان می

 گفتار ششم: محدوده تعلیق

گردد.  می جرایم ازنظر شدت و ضعف به سه نوع قباحت، جنحه و جنایت تقسیم

و هم قابل تعلیق تنفیذ حکم.  1مجازات جرم قباحت هم قابل تعلیق محاکمه است

گذار باتدبیر تعلیق محاکمه، دیگر چندان نیازی به تعلیق  توان گفت که قانون هرچند می

 اجرای مجازات در این نوع جرم نداشته است.

وخیم بعضی از  جرم جنایت از حوزه اجرای تعلیق خارج است، زیرا زشتی و آثار

کد جزا  223ماده  4توان از اجرای مجازات آن گذشت. بند جرایم به حدی است که نمی

مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تروریستی، تمویل »دارد که  نیز بیان می

کشی، ضد  تروریزم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد اداری و مالی، نسل

 «. تواند لیه دولت، تعلیق شده نمیبشری، جنگی و تجاوز ع

ای نیز که مجازات آن حبس بیشتر از پنج سال زندان یا جزای نقدی  جرایم جنحه

باشند و صرفاً مجازات  بیش از شصت هزار افغانی است، طبق کد جزا قابل تعلیق نمی

ی ها تا پنج سال زندان و یا تا شصت هزار افغان اند که مجازات آن جرایمی قابل تعلیق

آید که هرچند تعلیق  کد جزا به دست می 223جریمه نقدی باشد و با توجه به ماده 

گذار در  اما با توجه به شرایطی که قانون 2گردد، ای می تنفیذ حکم مشمول جرایم جنحه

گذار بیشتر معطوف به  آید که توجه قانون برخورداری از آن لحاظ نموده، به دست می

که بیانگر حالت خطرناک  و جرایم عمدی به دلیل این ای است جرایم غیرعمدی جنحه

                                                           
 274قانون اجرائات جزایي، ماده  1
 .27۵قانون اجرائات جزایي، ماده  .2
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 مجرم و مخالف با فلسفه تعلیق هستند، رأفت کمتری به آن صورت گرفته است. 

عالوه بر این، دو نوع محدودیت دیگری نیز ازنظر مرتکبین جرایم بر تعلیق تنفیذ 

رایم مواد اند. یکی مربوط به ج شده حکم، حاکم است که در دو قانون جداگانه بیان

گذار رویکرد  یافته، قانون های سازمان المللی در مورد جرم مخدر که در پرتو تحوالت بین

ای به آن نشان داده و مرتکبین آن را از هر نوع تعلیق، رأفت قضایی و  گیرانه سخت

و دیگری در جرایم خشونت علیه زنان که  1آزادی مشروط، محروم دانسته است.

های وارداتی، بدون در نظر گرفتن  جانبه و تحت تأثیر اندیشه کگذار با نگاه ی قانون

 2منافع و مصالح بزهکار، حکم به عدم تعلیق، تخفیف و عفو محکومین آن داده است؛

قانون مزبور  2گذار بین انواع و اقسام خشونت که در ماده  که خوب بود قانون درحالی

های فمینیستی، حکم به عدم  شهشده، فرق گذارده و یکسره هم تحت تلقین اندی بیان

 داد. تعلیق جرم خشونت به همه انواع آن نمی

 مندی از تعلیق  گفتار هفتم: شرایط بهره

ای زمانی  کد جزا استفاده از تعلیق اجرای مجازات در جرایم جنحه 223طبق ماده 

 صورت مانعه الخلو موجود باشد. گردد که یکی از شرایط آتی به میسر می

انگاری، غفلت، اهمال در  از جرایم غیرعمدی بوده و محصول سهل ای جرم جنحه .1

 3اجرای قانون و یا هم خطا در فهم قانون باشد.

ای از جرایم ترافیکی بوده و متهم، مصدوم را کمک و یاری نموده،  .جرم جنحه 2

 4فرار هم نکرده باشد.

وجه به این گذار به جرایم ترافیکی از میان سایر جرایم، ت شاید تصریح قانون 
                                                           

 .31ماده  2قانون مبارزه با مواد مخدر، بند .1
 .42، ماده 1388قانون منع خشونت علیه زن، مصوب  .2
 .1قسمت 1بند  223کد جزا، ماده  3
 .2قسمت 1، بند223همان، ماده  4
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واقعیت بوده است که فزونی و کثرت این نوع جرایم و درنتیجه محکومیت به مجازات 

منظور  زندان و مشکالت ناشی از آن، بیش از سایر جرایم است. به همین لحاظ و به

پیشگیری از آثار مخرب زندان و افتادن مجرم در چرخه پرآسیب آن و نیز حفظ وضع 

رانندگی اشتغال دارند، جایگزینی   که به حرفه از متخلفآن اجتماعی و اقتصادی بسیاری

 نموده است. جای اجرای مجازات را امری مبرهن و منطقی می تعلیق به

بنابراین، مالک، عدم سابقه محکومیت  1به جزا نشده باشد. . مرتکب قبالً محکوم3

زایی به مجازات است و اجرا یا عدم اجرای آن موردتوجه نیست. مهم محکومیت ج

که کسی محکومیت جزایی داشته باشد چه به مجازات رسیده باشد  محض این است، به

گردد. البته محکومیت اعم از این است که  یا نه، در استفاده از تعلیق مجازات محروم می

به حبس باشد یا سایر مجازات و نیز طبق عمومیت بیان ماده فرقی ندارد که محکومیت 

 د یا جنحه و یا هم قباحت. قبلی ناشی از جنایت باش

رسد که چنین عمومیتی دارای اشکال بوده و مثالً یک محکومیت اندک  به نظر می

ناشی از ارتکاب جرم قباحت نباید مانع اجرای تعلیق مجازات گردد، زیرا چنین 

ای تعلیق نیز در  دهنده حالت خطرناکی مجرم نبوده و با فلسفه هایی نشان محکومیت

ومیت قبلی زمانی مانع تعلیق است که در زمان صدور حکم واجد اثر تضاد است. محک

باشد، پس اگر براثر عفو عمومی، اعاده حیثیت و غیره فاقد اثر شده باشد، نیز مانع تعلیق 

 مجازات نخواهد بود. 

. مرتکب سابقه جرمی نداشته و خود به مراجع رسمی اطالع و یا خود را تسلیم 4

به تعبیر دیگر شایستگی مجرم  2نگر اطاعت وی از قانون باشد.نموده و رفتار وی نمایا

ای وی  خطری وی داشته و هم آینده ای او حکایت از بی ای باشد که هم سابقه گونه به

                                                           
 3قسمت 1بند 223همان، ماده  .1
 .27۵ماده  1بند  4همان، قسمت  .2
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به آن نشده باشد، مانع از  ای جرمی مرتکب ولو محکوم امیدوارکننده باشد. پس سابقه

ز اجرای تعلیق در این اجرای تعلیق مجازات بوده و محکمه مکلف است پیش ا

ی مجرم همچون چراغی است که فراروی محکوم قرار داشته  موردتحقیق نماید. گذشته

و پاکی و درستکاری سابق وی، نوید تصمیم تعلیق را در حق وی داده، حکم مجازات 

طوری که اطالع دهی مجرم به مراجع مربوطه و تسلیم دهی  بال اجرا خواهد ماند. همان

 1آزاری و اطاعت وی از قانون در آینده خواهد بود. دهنده بی راجع، نشانخود به این م

ی مجرم وجود دارد این است که محاکم  ای که در رابطه به بررسی حالت سابقه نکته

نماید و با چه اسنادی  هایی و با وسایلی، سابقه و گذشته مجرم را احراز می از چه راه

 اید؟. نم حکم به سابقه مجرمیت یا عدم آن می

ترین اطالعات موجود بوده و  در دنیای صنعتی امروز سوابق کیفری اشخاص از مهم

شوند و دسترسی به  های اطالعاتی نگهداری می صورت متمرکز و یکپارچه در بانک به

پذیر است. اما در افغانستان خبری از  سوابق اشخاص برای محاکم ظرف چند ثانیه امکان

گونه اطالع دقیقی در مورد شهروندان در اختیار  والً هیچهایی نیست و اص چنین سیستم

صورت ناقص  محاکم و یا سایر مراجع دولتی نیست. صرفاً سوابق اشخاص محکوم، به

نویس و بر اساس  های دست های سنتی و قدیمی در دفترچه و پراکنده و با روش

اد مجرمان و اظهارات مجرم نگهداری گردیده و با توجه به آمار جرایم و تعداد زی

محکومان، در درازمدت هم نگهداری آن ممکن نبوده و هم پیدا نمودن سجل کیفری 

 پذیر نیست.  همه اوراق امکان اشخاص از میان آن

بناء نبود یک نظام اطالعاتی و بایگانی سوابق کیفری دقیق و معتبر و فقدان امکانات، 

طور دقیق احراز نمایند و  ا بهعلیه ر شود محاکم نتوانند سوابق زندگی محکوم سبب می

 نماید. درنتیجه اجرای تعلیق مجازات را با مشکل مواجه می

                                                           
 همان. .1
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ی مجرم الزم  ی برخی حقوقدانان تحقیق و تفحص دقیق از سابقه هرچند به عقیده 

آورند برای اعطای تعلیق  به عمل که تحقیقات اجمالی از سابقه محکوم نیست و همین

نهاد تعلیق اساساً بر پایه ارفاق و اغماض استوار است »ا اجرای مجازات کافی است؛ زیر

آید، مغایر با  و اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالی که معموالً در دادگاه به عمل می

 1«.گذار نیست و اشکالی ندارد فلسفه سیاست کیفری قانون

ت که اگر بعد از حکم به تعلیق و یا حتی بعد از سپری شدن مد نکته دیگر این

ای بوده که مانع از اجرای تعلیق  علیه دارای سابقه جرمی تعلیق، معلوم گردد که محکوم

خبر مانده است، در  بوده است و یا اصوالً محکومیت سابق داشته و محکمه از آن بی

این صورت حکم چه خواهد بود؟. قانون اجرائات جزایی در این مورد ساکت بودن 

خالل مدت تعلیق، محکومیت سابق محکوم کشف  که در ولی طبق کد جزا، درصورتی

زیرا این تعلیق درواقع باطل بوده و اثری  2گردد، گردد، تعلیق ملغی و مجازات اعمال می

دارد که در دو مورد تعلیق  کد جزا بیان می 231گردد.ماده  بر حکم باطل مترتب نمی

یق مرتکب جرم علیه در مدت تعل گردد: یکی درجایی که محکوم تنفیذ حکم ملغا می

جدید گردد و دیگری درجایی که ثابت گردد که وی قبل از جزای جنحه یا قباحت 

 محکوم گردیده و محکمه از آن اطالع نداشته است. 

توان گفت احتمال هم دارد که تعلیق به قوت خود  البته در دیدگاه مخالف نیز می

ود آمده و این تقصیر به وج باقی باشد، زیرا بر اساس حکم محکمه حقی برای محکوم

 کاری نموده است. محکمه است که کوتاهی و اهمال

. مدعی حق العبدی، متهم را از جبران خسارت وارده ابراء نموده و یا متهم به 2

رسد که لحاظ این  هرچند به نظر می 3رضایت خود خسارت وارده را پرداخته باشد.

                                                           
 .496محمد صالح ولیدی، پیشین، ص  .1
 .237کد جزا، ماده  .2
 .۵قسمت 1ندب 223 مادهکد جزا،  .3
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گرداند، زیرا امور  تر می د تعلیق محدودمورد بوده و زمینه را برای استفاده از نها شرط بی

جزایی که مربوط به نظم و امنیت عمومی است، ربطی به حقوق مدنی افراد ندارد. ورود 

خسارت و نحوه مطالبه و پرداخت آن و یا ابراء و انصراف از آن، تابع احکام جداگانه 

د تعلیق و یا بوده و مربوط به حوزه خصوصی است و نباید شرطی برای استفاده از نها

 های مشابه قرار گیرد. سایر نهاد

 مدت تعلیق

گیرند تا مجرمی که مجازاتش به  زمانی را در نظر می در تعلیق معموالً یک مدت

حالت تعلیق درآمده، اگر در این مدت مرتکب جرم جدیدی نگردید و یا شرایط 

یی یابد. بر اساس طور دایم رها شده برای وی را رعایت نمود از تحمل مجازات به تعیین

گیرد، پنج سال است که از  کد جزا مدت تعلیق در هر نوع جرمی که مشمول آن قرار می

. مدت تعلیق 1»دارد:  کد جزا بیان می226گردد. ماده  تاریخ صدور حکم، محاسبه می

. مدت تعلیق تنفیذ از تاریخ قطعیت حکم، محاسبه 2تنفیذ حکم، پنج سال است.

 «.گردد می

ورد تخلفات اطفال نظر به نوع جرم، مدت تعلیق متفاوت بوده در جرایم اما در م 

جنحه الی یک سال و در جرایم جنایت الی مدت سه سال با شرط یا بدون شرط، لحاظ 

 1گردد. می

تواند این  زمان تعلیق پنج سال است، ولی محکمه می طبق کد جزا هرچند مدت

رد شخصی که با اجرای رفتار صادقانه و مدت را قبل از اکمال آن تقلیل داده و در مو

مناسب، اصالح حال خود را ثابت نموده است، کمتر سازد. تقلیل مدت تعلیق ممکن 

های دولتی و  های اجتماعی، اداره است به پیشنهاد سارنوال مربوط، وکیل مدافع، سازمان

                                                           
 .41ماده  1قانون تخلفات اطفال، بند .1
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 1های تعلیمی و تحصیلی صورت گیرد. یا تصدی

 قگفتار هشتم: شرایط دوران تعلی

عنوان فرصتی برای اصالح و تربیت مجرم اتخاذ  آمیز که به تعلیق نهادی است رأفت

زمان تعلیق از  شود و برای رسیدن به این هدف، الزامات و شرایطی نیز در مدت می

گردد که هرچند ممکن است نسبتاً مزاحم آزادی فردی محکوم  سوی محکمه لحاظ می

از زندانی شدن شخص و یا سایر مجازات است. مراتب کمتر  ها به باشند ولی زحمت آن

کند، عدم  طوری که رعایت این شرایط فرصت آزادی دایمی محکوم را فراهم می همان

رعایت نیز تهدیدی برای مجرم به وجود آورده، وی را با خطر اجرای مجازات روبرو 

 طور های آزادی و محدودیت در تعلیق به سازد. به تعبیر نویسندگان، رشته می

اند. تعلیق اعطای فرصت به مجرمین است ولی فرصتی که  آمیخته تفکیکی درهم غیرقابل

ها و الزامات در قانون  این محدودیت 2های زیادی نیز بر آن حاکم است. محدودیت

که مجازات تعلیق شده حبس  افغانستان نیز لحاظ گردیده است. طبق کد جزا درصورتی

هیچ نوع  شرایطی از تعلیق تنفیذ حکم مستفید  علیه بدون الی یک سال باشد، محکوم

تواند مرتکب  اما اگر مجازات تعلیق شده بیشتر از یک سال باشد، محکمه می 3گردد، می

 را به انجام یک یا چند مورد از موارد ذیل در مدت تعلیق تنفیذ حکم، مکلف سازد:

 .  بدون اجازه پلیس خارج از شهر محل سکونت سفر نکند.1»

 فته یا هرماه به دفتر پلیس حاضری دهد.در هر ه .2

 از حمل اسلحه ناریه و جارحه خودداری نماید. .3

 کند، خودداری نماید. از رانندگی طی مدتی که محکمه تعیین می .4

                                                           
 .22۵کد جزا، ماده  1
 .166هامایي کواشي و دیگران، پیشین، ص  .2
 هیعل محکومباشد،  سال کدر حاالت مندرج این فصل، هرگاه مدت محکوم بهای حبس تا ی: »23۵کد جزا ماده  3

 «.دگرد يمبدون هیچ نوع شرایطي از تعلیق تنفیذ حکم مستفید 
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 های فامیلی، اجتماعی و اخالقی پایبند باشد. به مسئولیت .2

 1«.گردد، مبادرت نورزد به اعمالی که موجب اذیت و آزار متضرر می .6

تواند نظر به  کد جزا محکمه می 236این موارد غیر حصری بوده و طبق ماده البته 

حاالت و رفتار مرتکب، وضعیت اجتماعی و خانوادگی و شخصیت مجرم و نوع جرم، 

شرط یا شرایط دیگری مثل ممنوعیت حضور در مکان معین، الزام اقامت در مکان 

فعالیت خاص و سایر موارد وآمد در ساعات معین، ممنوعیت انجام  معین، منع رفت

 دیگر را در نظر بگیرد.

تواند از پذیرش شرایط معینه ابا ورزیده و  که آیا مرتکب جرم می نکته دیگر این

رسد پاسخ به آن مثبت باشد، زیرا  بدین طریق عدم تعلیق را خواستار شود؟. به نظر می

ی وی در آن  علیه حق درخواست تعلیق را نداشته و اراده درست است که محکوم

تواند حتی در  تأثیری ندارد، ولی رد آن نیز از وی سلب نشده است و محکمه نمی

صورت عدم رضایت وی شرایطی را بر وی تحمیل نماید؛ گرچند بعید است کسی 

 مجازات را بر تعلیق و پذیرش شرط یا شرایط آن ترجیح دهد.

 گفتار نهم: آثار تعلیق

شده، تخلف نورزد و یا مرتکب  ز شرایط معینکه مرتکب در مدت تعلیق ا درصورتی

طورقطعی  جرم جنحه یا جنایت جدیدی نگردد، مجازات تعلیق شده لغو و مرتکب به

شود که شخص اصالً  گردد و آثار حکم محکومیت از بین رفته چنان پنداشته می آزاد می

لیه طی ع هرگاه محکوم»دهد:  کد جزا توضیح می 234مرتکب جرم نگردیده باشد. ماده 

مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثار حکم از بین رفته چنان پنداشته 

 «.شود که اصالً حکم صادر نگردیده است می

                                                           
 . 236کد جزا ماده  1
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که تعلیق « مجازات اصلی»که بدانیم آیا تعلیق  آنچه در اینجا مهم است این

تدابیر طور  گردد، شامل تعلیق مجازات تبعی، تکمیلی و همین طورقطع شامل آن می به

 گردد یا نه تعلیق مجازات اصلی مانع از اجرای سایر مجازات نیست. امنیتی هم می

قانون اجرائات جزایی این مسایل را به سکوت بر گذار نموده و حکمی در مورد  

تواند به تعلیق اجرای مجازات تکمیلی، تبعی و  ها نداشت. طبق کد جزا محکمه می آن

چنین اگر مدت تعلیق مجازات اصلی با موفقیت  همتدابیر امنیتی نیز حکم دهد و 

تکمیل گردیده حکم به الغای آن داده نشود و سرانجام اجرای مجازات از بین برود، 

حکم مربوط به مجازات تکمیلی، تبعی یا تدابیر امنیتی نیز ملغا گردیده و چنان پنداشته 

 1شود که اصالً حکمی صادر نگردیده باشد. می

تبعی امکان اجرای تعلیق خیلی واضح است، چون این نوع در مورد مجازات 

گردند، در صورت تعلیق مجازات اصلی،  تبع مجازات اصلی اجرا می مجازات به

طوری که مجازات تبعی در  مجازات وابسته نیز تعلیق خواهد شد. به تعبیر دیگر همان

 خواهد بود. اجرا وابسته به مجازات اصلی است در تعلیق و عدم اجرا نیز وابسته 

شده است، همان  در مورد مجازات تکمیلی نیز که طبق کد جزا تعلیق آن اجازه داده

هدفی که در تعلیق اجرای مجازات اصلی نهفته است، در تعلیق اجرای مجازات تکمیلی 

طوری که اجازه دارد، مجازات اصلی را تعلیق کند،  توان یافت و محکمه همان نیز می

 ز تعلیق کند.مجازات تکمیلی را نی

البته در مورد تدابیر امنیتی تنها در مورد مصادره و انحالل شخص حکمی امکان  

 کد جزا این دو  مورد را استثنا نموده است،  229تعلیق وجود ندارد و ماده 

هرچند در مورد امکان تعلیق تدابیر امنیتی این اشکال وارد است که هدف از اِعمال 

                                                           
 .228کد جزا، ماده  1
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ز تکرار جرم و مقابله باحالت خطرناک مجرم است و تعلیق آن تدابیر امنیتی، پیشگیری ا

عالوه، در  بینی آن بوده، با فلسفه تعلیق سازگار نخواهد بود. به تدابیر، مخالف پیش

منظور بازپروری مجرم، تدابیر امنیتی مثل اعزام معتاد به مرکز ترک اعتیاد،  برخی موارد به

علیق نمودن آن به مصلحت شخص و جامعه فوری الزم بوده و به تأخیر انداختن و ت

 نیست. 

همه این موارد در صورتی بود که محکوم دوران تعلیق را با موفقیت به سرانجام 

که مرتکب، در مدت تعلیق از شرط یا شرایط معینه تخلف ورزد  برساند. اما درصورتی

و و یا مرتکب جرم جدید دیگری از نوع جنحه یا جنایت گردد، حکم تعلیق لغو 

 مجازات تعلیق شده بر وی تنفیذ خواهد شد.

که کدام محکمه صالحیت لغو حکم تعلیق را دارد و لغو تعلیق توسط  ذکر این نکته قابل

 گیرد؟ کدام محکمه صورت می

گیرد که حکم  ای صورت می کد جزا الغای تعلیق تنفیذ از سوی محکمه 231طبق ماده 

اه سبب الغای حکم تعلیق تنفیذ، مجازاتی تعلیق تنفیذ را صادر نموده است. ولی هرگ

باشد که بعد از تعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده، در این حالت حکم الغای تعلیق را 

که صدور  نماید که به جزای متذکره حکم نموده است، اعم از این ای صادر می محکمه

 حکم نظر به صوابدید خود محکمه یا مطالبۀ ثارنوال باشد.

 گیری نتیجه

 آید که  مجموع آنچه گفته آمد، به دست میاز 

منظور تأمین هرچه بهتر اهداف  گذار به اوالً تعلیق یک رأفت قانونی است که قانون

خصوص هدف اصالح و تربیت مجرم، مقرر داشته و صرفاً کسانی را شامل  مجازات، به

ات وجود ها بدون محاکمه یا تحمل مجاز های اصالح و تربیت در آن گردد که زمینه می

 داشته باشد.
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ثانیا، تعلیق یک اغماض موقتی است و هرگز به معنای برائت دادن محکوم و رهایی 

قطعی وی از تحمل مجازات نیست. رهایی قطعی از تحمل مجازات زمانی حاصل 

گونه جرمی نگردیده و از شرایط  زمان تعلیق مرتکب هیچ گردد که مجرم در مدت می

 ورزد.شده برای وی تخلف ن تعیین

ثالثاً، در صورت تخلف از اجرای شرایط، یا ارتکاب مجدد جرم و یا کشف سابقه 

 گردد. جرمی برای مجرم، تعلیق ملغی گردیده و مجازات تعلیق شده بر وی تنفیذ می

 منابع

 .1389، تهران: ققنوس، چ اول، 2. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، ج1

 .1388، فصلنامه اصالح و تربیت، سال «جازات در حقوق کیفری ایرانتعلیق م»، پرویز، مقاله محمد نژاد. 2

)قسمت اول(، فصلنامه دادرسی، « عنوان کیفر جانشین زندان کننده تعلیق مراقبتی به نقش تعدیل». ولیدی، محمد صالح ، مقاله 3

 .1391، 24ش

 .1377، تهران: میزان، چ اول، . هامایی کواشی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه حسین آقایی نیا4

 .1378نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم،  اصغر، تعلیق اجرای مجازات، پایان میر عرب رضی، علی 2

 .1383. نور بها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسالمی، تهران: میزان، چ دوم 6

 .1384مجد، چ دوم، . باهری، محمد و میرزاعلی اکبر خان داود، حقوق جزای عمومی، تهران: 7

، فصلنامه حقوق «ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط». غالمی، حسین، مقاله 8

 .1382، 7کیفری، ش

 .1381. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان، چ سوم، 9

 .1378می، تهران، انتشارات ژوبین، چ نهم، ج.. شام بیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمو11

 .1392.  آشوری، محمد، مجموعه مقاالت عدالت کیفری، تهران: دادگستر، چ اول، 11

 .1391. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: گنج دانش، چ چهارم، 12

 .1377وق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، چ اول، . استفانی، کاستون و دیگران، حق13

 .1322قانون اجرائات جزایی قدیم،  14

 .1393قانون اجرائات جزایی،  12

 1322. قانون جزا، 16

 .1396کد جزا،  17

 .1388. قانون منع خشونت علیه زنان، 18

 .1386. قانون مبارزه با مواد مخدر، 19

 



 

 

 

 
 

   

   

 

 
 

 حقوق مالکیت فکری ییجزا ضمانت اجرای
 

 رمزیه علیزاده

 چکیده:

و دلیل پیشرفت کشورهای متمدن  اقتصاد امروز مبتنی بر مالکیت فکری است 

ترین محصول جهت  شود و مهم محصوالت است که از ناحیه مالکیت فکری تولید می

ها از آن  الزم است که دولتشود پس  دنیا شناخته می تجارت در بازارهای رقابتی

حمایت مقتدرانه نموده و اعمال ناقضین آن را جرم انگاری نموده و  ضمانت اجراهایی 

جزایی برای آن تعین نمایند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان با تصویب قوانین چون: 

ن حمایت حقوق مؤلف، های فکری(، قانو کد جزا )فصل هفتم: تجاوز بر حقوق ملکیت

مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(، قانون حمایت از مخترع و مکتشف، قانون 

های فکری  حمایت اسرار تجارتی و صنعتی..... تالش الزم را جهت حمایت از سرمایه

 نموده است. 

منظور حمایت از مالکیت فکری و وضاحت در قسمت ضمانت  تحقیق حاضر که به

قض حقوق مالکیت فکری در قلمرو دولت افغانستان است ابتدا به اجراهایی جزایی ن

مفاهیم حقوق مالکیت فکری و ضرورت نگارش تحقیق در خصوص این موضوع و 
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سپس به ضمانت اجراهایی جزایی ناشی از نقض مالکیت ادبی وهنری و ضمانت 

گیری  شود. درنهایت نتیجه اجراهای موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی پرداخته می

شده و ارائه پیشنهاد الزم جهت حمایت هر چی بیشتر از حقوق  از موضوعات پرداخته

 مالکیت معنوی صورت خواهد گرفت.

، حمایت فکری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و مالکیت فکری واژگان کلیدی:

 هنری و ضمانت اجرای جزایی

 مقدمه:

شود،  کشورها در نظر گرفته میدر دنیای امروز یکی از عوامل که برای سرمایه ملی 

بندی کشورها ازنظر اقتصاد بر اساس  مالکیت فکری کشور است. در قسمت رده

گیرد. حقوق  اختراعات، ابتکارات و ثبت اشیای مدرن به نام کشورها صورت می

مالکیت فکری مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یک اثر 

 ، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.موجب آن فکری که به

 شده باعث دارد های تجاری پیشرفت و رقابت محصوالت فکری در که تاثیری

 اما .بپردازند دارندگان حقوق مالکیت معنوی حقوق از حمایت به کشورها از بسیاری

 حقوق ناقضان با برخورد برای راهکارهایی مشخص نمودن بدون  حمایت

 رعایت از خاطر آسوده پدیدآورندگان اثر باید. رسید نخواهد جایی به ورندگانپدیدآ

 و قاطع برخورد پناه در امر این و بیندیشد خود تالش نتیجه به خود معنوی حقوق

. کنند می نقض را فکری مالکیت حقوق حریم که شد خواهد ممکن باکسانی سریع

حقوق مالکیت فکری داشتم سؤاالت که راجع به  ضمانت اجراهایی جزایی نقض 

 باعث شد که این موضوع را برای پژوهش خودم انتخاب کنم.

 امضای بنابر اهمیت که حقوق مالکیت فکری دارد سازمان جهانی مالکیت فکری با

 از حمایت راستای در خالقانه آثار تشویق برای» 1967 سال در استکهلم در ای توافقنامه

 طریق از جهان در فکری از دارائی حمایت ارتقاء اف و با اهد «جهان در معنوی مالکیت
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 و هماهنگی المللی ایجاد های مشابه بین ها و وایپو با سازمان دولت متقابل های همکاری

 شد.  تأسیس برن و پاریس های اتحادیه اجرایی های همکاری از اطمینان حصول

مالکیت حقوق مالکیت فکری به دودسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق 

شود بنابراین در این نوشتار ابتدا ضمانت اجرای جزایی حقوق  صنعتی تقسیم می

مالکیت ادبی و هنری و سپس ضمانت اجرای جزایی حقوق مالکیت صنعتی 

 گیرد. موردبررسی و مطالعه قرار می

قبل از پرداختن به اصل بحث مفاهیم حقوق مالکیت فکری طور  ،بهتر خواهد بود

 ارائه گردد: وار ذیالً فهرست

 شخصیت به مربوط و غیرمادی قانونی است حقوق مالکیت فکری: مزایایی -1

 خاص حقوق دسته یک از همیشه برای وی آن، موجب به که فکری اثر یک پدیدآورنده

 1است. برخوردار

 از است عبارت و است حقوقی اصطالح یک حقوق مالکیت ادبی و هنری: -2

 حمایت درصدد مولف حق. گیرد می تعلق هنری و ادبی ثارآ کنندگان ابداع به که حقوقی

 و تجسمی هنرهای و موسیقایی نوشتاری، آثار شامل آثار این که است هنری-ادبی اثر از

 .2شود می نیز الکترونیکی ی داده های-پایگاه و ای رایانه های برنامه همچنین

 عالئم صنعتی، های طرح ها، اختراع از صنعتی حقوق مالکیت صنعتی: مالکیت -3

 . کند می محافظت …و تجارت در پیشه و کسب حق تجاری، اسامی خدماتی، یا تجاری

 .3آورد پدیدآورنده: شخصی است که اثر را پدید می -4

                                                           

( 1237محقق )کاپي رایت(، نمبر مسلسل ) و هنرمند مصنف، مؤلف، حقوق ( مادۀ چهارم قانون حمایت34فقرۀ )  -

1. 24/7/139۵منتشرشده: 
  

                                              http://edu.nano.ir/paper/205  -
2
  

  .مادۀ چهارم، همان (1فقرۀ ) -
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ۀ اصلی ادبی، هنری و علمی بدون نظر داشت نوعیت، شکل اظهار، اثر: پدید -2

 .1اهمیت یا هدف آن است

 فصل اول:

حوزه  دری جزایی ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی وهنریجرایم و ضمانت اجراها 

ثور  22باب نهم فصل هفتم کود جزا منتشرشده  » فغانستانا در حقوق مالکیت فکری

برای مرتکبان نقض حقوق پدیدآورنده که بدون اجازه صاحب اثر  «ه.ش1386سال 

. در شده است هنمایند مجازات در نظر گرفت اقدام به نشر، پخش و عرضه آثار دیگری می

ثبت اثر از شرایط شناسایی اثر و برخورداری آن از حقوق مالکیت ادبی و هنری 

محض پیدایش اثر، پدیدآورنده آن مستحق  . صرف بهآید حمایت قانونی به شمار نمی

شده و سپس پدیدآورنده  الزم نیست که ابتدا ثبت های قانونی خواهد شد و حمایت

 .راست کندبتواند از حقوق خود براثر ح

ذکر است که رسیدگی بهه ایهن جهرایم بها شهکایت شهاکی خصوصهی آغهاز و          قابل

شود و نیز در صورت ورود خسارات مادی یا معنوی بهه شهاکی    باگذشت او موقوف می

 .خصوصی باید توسط مرتکب جبران شود

 : جرایم مندرج در قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف و هنرمندمبحث اول 

ر فقرۀ د 2و محقق )کاپی رایت( هنرمند ،ز حقوق مؤلف، مصنفقانون حمایت ا

 بند هژدهبا در پیش گرفتن روش احصایی آثار موردحمایت را در  7ماده  )اول( 

ترتیب آثار خارج از این فهرست قابل حمایت نیست و در  این کرده است. و به اشاره

ران خسارت تواند با توسل به طرق مدنی جب صورت طرح دعوا شاکی خصوصی می

                                                           

.، همان( مادۀ چهارم2فقرۀ ) - 1
  

.24/7/139۵( منتشرشده: 1237نمبر مسلسل ) - 2
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آثار موردحمایت این قانون به شرح زیر »خویش را خواستار شود. بر اساس این ماده؛ 

 :است

های علمی،  ، رساله، بروشور، مقاله، نمایشنامه و سایر نوشتهاثر ادبی مانند کتاب -1

 .تخنیکی وهنری

عر، ترانه، آهنگ و تصنیفی که به هر وسیله و روش نوشته، ضبط یا نشر شده ش -2

 .باشد

سینما یا پخش از  ۀهای نمایش یا پرد منظور اجراء درصحنه اثر سمعی و بصری به -3

مخالف مادۀ چهل و  .ضبط یا نشر شده باشد ،رادیو و تلویزیون که به هر روش نوشته

 ها نباشد. پنجم قانون رسانه

 آثار سینماتوگرافی و تصاویر متحرک نیز شامل این حکم است.

شمول هر نوع کلمات همراه که به هر وسیله و روش نوشته، ، به اثر موسیقی -4

  ضبط یا نشر شده باشد.

های خطی،  ، رسامی، آثار گرافیگی، کارتوگرافی، نوشتهطرح، تصویر ،نقاشی -2

حکاکی، چاپ سنگی، خط های تزئینی و سایر آثار ترسیمی و تجسمی که به هر طریق 

اشد، مخالف مادۀ چهل و پنجم قانون صورت ساده یا ترکیبی پدید آمده ب و روش به

  ها نباشد. رسانه

 ) مجسمه(.پیکره  -6

 که با روش ابتکاری یا ابداعی پدید آمده باشد. اثر عکاسی -7

اصلی مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی نقشۀ قالین، گلیم، نمد و ملحقات و  اثر -8

 امثال آن.

یا میراث فرهنگی و هنری ملی  عامه ) فولکلور( اثر اصلی که بر مبنای فرهنگ -9

 پدید آمده باشد.

 .اثر فنی -11

 های کمپیوتری. برنامه -11
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 اثر اقتباسی. -12

 اثر نمایشی ) درامه( به شمول موسیقی آن. -13

 اثر نمایشی صامت و آثار کوری گرافیگی. -14

 اثر معماری)مهندسی(. -12

 اثر تصنیفی. -16

 جمعی. اثر دسته -17

 «ادبی، علمی و هنری.سایر آثار  -18

احکام این قانون در مورد سایر آثاری که مطابق » صراحت دارد: 7فقرۀ )دوم( مادۀ 

های که افغانستان به آن ملحق  ها و کنوانسیون نامه المللی، موافقت های بین یکی از میثاق

شده و واجد شرایط حمایت باشد، نیز قابل تطبیق است، مخالف مادۀ چهل و پنجم 

 ها نباشد. رسانهقانون 

این قانون نقض حقوق پدیدآورنده آثار فوق که شامل حق نشر، پخش عرضه و 

برداری از آن است جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات حبس  اجرای اثر و بهره

ثور سال  22کد جزا منتشرشده  916((ماده 28اما بر اساس فقرۀ) بینی کرده است. پیش

یت از حقوق مؤلف، مصنف و هنرمند که در مورد ضمانت قانون حما 31مادۀ  1396

کیفری نقض حقوق مؤلف،مصنف و هنرمند صراحت دارد لغو و باب نهم فصل هفتم 

در این فصل جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و کود جزا در مورد نافذ است.

ها اشاره  آنکنیم و به مجازات مقرر برای  آمده است را بررسی می کود جزاهنری که در 

 نماییم. می
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 : کاپی رایتبررسی جرم تجاوز بر حق  -گفتار اول

 و ادبی علمی، دارایی از حمایت برای برن پیمان دربردارنده( تکثیر حق) رایت کپی 

 1967 سال از و قرارگرفته تجدیدنظر مورد بارها تاکنون 1برن پیمان. است هنری

 (WIPO)2  مالکیت فکری حقوق از حمایت جهانی سازمان عهده بر آن مدیریت

  .است قرارگرفته

های دیگر از اثر  تکثیر عبارت از هر عملی است که منجر به ساختن یا تهیه نمونه

صورت دایمی یا مؤقت باشد حایز  شود. شکل و قالب تکثیر و اینکه تکثیر به اصلی می

ت اهمیت نیست،آنچه مهم است نقص حق پدیدآورنده است. در قانون کاپی رای

 افغانستان در ماده یازدهم تحت عنوان تولید و تولید مجدد آثار آمده است.

موردحمایت قرارگرفته است و بر ناقض آن مطابق  3این حق در قانون کاپی رایت

 شده است.  بینی کد جزا افغانستان جزا حبس قصیر پیش 743ماده 

( 1» ) کد جزا صراحت دارد: 743در خصوص این موضوع، فقره )اول( ماده 

شخصی که عمداً حق کاپی رایت دیگری را جهت کسب منفعت تجارتی خود نقض 

نماید، به حداکثر حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی، محکوم 

 «گردد. می

                                                           
شود که معموالً به نام پیمان یا معاهده برن شناخته مي  

،Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works-  1
  

تصویب  1886شهر برن سوئیس در سال  یر و حق مؤلف است که اولین بار درالمللي ویژه حق تکث نامه بین یک موافقت

 شد.

 World Intellectualبرای تشویش آثار خالقانه  در   1967ای در استکهلم در سال  وایپو با امضای توافقنامه 

Property Organization- 2
  

 راستای حمایت از مالکیت فکری در جهان تأسیس شد.

3هفتم قانون کاپي رایت. فقره اول ماده -
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 مجدد نمایش اثر:نشر یا پخش بررسی جرم  -گفتار دوم

دهنده را  عامه و نمایشجهت وضاحت این مورد بهتر است ابتدا نمایش اثر، نمایش 

 تعریف نماییم و سپس به نقض این حق بپردازیم:

اثر: پدیده اصلی ادبی، هنری و علمی بدون در نظر داشت نوعیت، شکل اظهار، 

 اهمیت یا هدف آن است. }فقرۀ )دوم( ماده چهار قانون کاپی رایت{

الید، تصاویر نمایش اثر: نشان دادن اصل یا کاپی اثر طور مستقیم یا توسط فلم، س

تلویزیونی، تصاویر متحرک یا سایر وسایل ممکنه است. نمایش تصاویر متحرک یا اثر 

( ماده 22گردد.} فقرۀ ) سمعی و بصری شامل تصاویر انفرادی به شکل غیر مترتب می

 چهار قانونی کاپی رایت{.

م نماش عامه: ارایۀ اثر به شکل تمثیل، اجرای موسیقی یا پخش توسط وسایل بیسی

یا سیمدار به عامۀ مردم است، طوری که آن هارا قادر نماید تا با اثر از طریق اجراء، 

(  ماده چهار 23فونوگرام یا ضبط سمعی و بصری در تماس مستقیم باشند. } فقرهّ )

 قانونی کاپی رایت{.

اند که  دان، دکلمه کننده و سایر اشخاصی دهنده: ممثل، آوازخوان، موسیقی نمایش

کنند و یا آثار ادبی، هنری و فولکلوریک را به نمایش  ی نموده یا نقش بازی میهنرنمائ

 ( مادۀ چهار قانونی کائی رایت{.24گذارند.} فقرۀ ) می

دهندگان یکی از سه دسته اشخاص موردحمایت حقوق مالکیت فکری تحت  نمایش

 عنوان حقوق مرتبط ) حقوق جانبی(  است. حقوق مرتبط حقوق اشخاصی است که

کند بدون اینکه پدیدآورنده آن آثار  یک سری آثار خالقانه را برای عموم عرضه می

آید، به  کننده، آثار که توسط پدیدآورندگان پدید می محسوب شود، در حقیقت عرضه

باشند. بر اساس قانون کاپی رایت این دسته اشخاص نیز دارای حقوق بوده و  عموم می

 گیرد. کد جزا مورد مجازات قرار می 743ناقض آن مطابق فقرۀ )دوم( ماده 

( مادۀ بیست و 2فقرۀ دوم :  شخصی که در موعد مندرج فقرۀ )» کد جزا:  743مادۀ 

 سوم، قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت( بدون
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وش دهنده اثر، به پخش مجدد اثر ویا بخشی از آن به هر وسیله یا ر موافقهّ کتبی نمایش

اقدام نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی، محکوم 

قانونی  23( مادۀ 2جهت وضاحت هر چی بیشتر این ماده بهتر است فقره )«. گردد. می

دهنده از قبیل:  کاپی رایت را موردمطالعه قرار دهیم، مادۀ مذکور مبین حقوق نمایش

ی نمایشات ثبت ناشده، تولید مجدد آن، پخش جلوگیری از) ثبت غیرمجاز صوت

غیرمجاز از طریق وسایل بیسیم و ارتباطات با عامۀ مردم از طریق نمایشات زنده( است 

ومدت حمایت حقوق مزبور الی مدت پنجاه سال بعد از اجرای نمایش، از آغاز سال 

 آینده است.

 ازه آن:اج بدون دیگری ترجمه نشر و پخش چاپ، جرم بررسی -گفتار سوم

 زحمات و رنج از ناشی تواند می عمدتاً است قائل ترجمه برای قانونگذار که اهمیتی

 متحمل مملکت رسمی زبان به خارجی زبان از اثر برگردان راه در مترجم که باشد

 بسیاری و امانت اصل رعایت درست، سازی جمله ها، واژه صحیح گزینش. شود می

 قادر توانا مترجم یک که است مولف مشکالت هازجمل االجراء الزم اصول از دیگر

 تمدن طلیعه توان می آن از که ترجمه عظیم نهضت .بگذارد سر پشت را ها آن است

 .1شد آغاز اسالم جهان در هجری دوم سده اواخر در برد نام اسالمی

 واجد آثار سایر ردیف در دیگران شده ترجمه آثار از سوءاستفاده که است طبیعی

 .شود می مترجم برای خسارت جبران و تعقیب حق ایجاد باعث اهمیت

 :743مجازات مقررشده در کد جزا: فقرۀ )سوم( ماده 

شخصی که بدون موافقۀ کتبی مالک، ترجمه وی بنام خود یا شخص دیگر چاپ، » 

 «گردد. پخش و نشر نماید، به جزای نقدی سی هزارتا شصت هزار افغانی، محکوم می

                                                           

1  .69ص ،1383 بهار تهران، میزان، نشر اول، چاپ هنری، و ادبي مالکیت کیفری حقوق ساناز، الستي، -
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جرم تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری و نشر آن بدون بررسی  -گفتار چهارم

ای که معرف اثر دیگری است  کاربرد نام و عنوان و نشان ویژه و اجازه پدیدآورنده

 :به ترتیبی که القای شبهه کند

شده است  به حقوق معنوی پدیدآورنده اثر اشارهدر ماده دوازدهم قانون کاپی رایت 

. حقوق معنوی برشمرده شده در ی ارائه نشده استولی هیچ تعریفی از حقوق معنو

 قانون مذکور عبارتنداز: 

 ذکر یا عدم ذکر نام یا نام مستعار در اثر. -1

منع هر نوع تحریف، توضیح، اصالح یا عمل تحقیرکننده در مورد اثری که به  -2

 عزت یا شهرت پدیدآورندۀ اثر آسیب برساند.

 شکل یا تصرف اثر. اعتراض بر هر نوع تحریف، تغییر، -3

تواند اثر خودرا با  بناءً با توجه به ماده دوازدهم قانون کاپی رایت، پدیدآورنده می

ذکر نام یا عدم ذکر نام یا مستعار به نشر برساند و اگر ناشر و یا اشخاص دیگری اثر 

وی را با ذکر نام به نشر برساند و یا اینکه هر نوع تحریف، اصالح یا عمل دیگری 

کم کردن فصل یا موارد دیگری بدون اجازه پدیدآورنده، نقض حق معنوی وی چون 

 گردد.  محسوب می

مرتکب با بکار بردن وسائل متقلبانه یعنی نام و عنوان و در ضمن باید گفت اگر 

ترتیب منفعت و سودی نصیب  این نماید و به نشان اثر دیگری، اقدام به فریب مردم می

 .دارد کاری فریبباهت زیادی به کند جرم موردبحث ش خود می

 مجازات:

کد جزا شخصی که اثر دیگری را تحریف یا تغییر شکل  742مطابق فقره )اول( ماده 

های فکری گردیده و  ها تصرف کند مرتکب جرم تجاوز بر حقوق ملکیت دهد یا در آن

صراحت دارد که شخصی که   743شود و فقرۀ )اول( ماده  مستحق مجازات شناخته می
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عمداً حق کاپی رایت دیگری را جهت کسب منفعت تجارتی خود نقض نماید، به 

 گردد. حداکثر حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی، محکوم می

کد جزا افغانستان، شخصی که مرتکب استفاده  744موجب فقرۀ )چهارم( ماده  به

یت قرار دارد به مقصد کسب منفعت غیرقانونی از آثار دیگران که تحت حمایت کاپی را

 گردد. گردد، به حبس قصیر محکوم می

بررسی جرم عدم اعالم و درج نام پدیدآورنده اثر در هنگام  -گفتار پنجم

 :منظور انتفاع اقتباس از اثر یا استناد به آن به

اقتباس در  است.های ظریف و دقیق  های قانونی آن از بحث حث اقتباس و جنبهب

حق ویژه مولف به درجات مختلف برداشت از یک اثر از قبل  م حقوق بهاصطالح عل

ای  شود. این درجات ممکن است از اندازه موجود برای خلق یک اثر تازه گفته می

شود  محدود و متعارف و صرفا با استناد و آوردن بخش خاصی از اثر اصلی شروع می

 .1گردد ل میولی گاهی نیز اثر از قبل موجود به اثر متفاوتی تبدی

اگر اقتباس در حد متعارف و مجاز باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی 

. مگر در صورت که از حد متعارف و مجاز شود پدیدآورنده نباشد جرم محسوب نمی

کد جزا، برای مرتکب آن حبس  744بیرون باشد قانونگذار مطابق فقرۀ )چهارم( ماده 

 قصیر حکم نموده است.

 :بررسی جرم تولید، پخش و عرضه غیرقانونی آثار سمعی و بصری -گفتار ششم

( تولید، پخش و عرضه اثر از حقوق مادی 7، 4، 1) بر اساس ماده یازدهم فقرات

 پدیدآورنده بوده و شخص یا 

                                                           

. 77ص  همان، ساناز، الستي، - 1
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اشخاص دیگر در صورت تولید، پخش و عرضه نیازمند اخذ اجازه از شخص 

دارای ضمانت اجرای جزایی بوده که پدیدآورنده است. خوشبختانه این حق ذکرشده 

شخصی که مرتکب تولید یا تورید هر نوع » کد جزا صراحت دارد: 744فقرۀ )اول( ماده 

اثر ساختن ابزار، وسایل و ادواتی که سبب جلوگیری  منظور بی ابزار، وسایل یا ادوات به

که هدف  گردد یا این یا محدود ساختن تولید مجدد اثر، ضبط صدا یا پخش و نشر می

 «.گردد آن تضعیف کیفیت اثر باشد به حبس قصیر محکوم می

 :بررسی جرم نقض حق مولف در بستر مبادالت الکترونیکی -گفتار هفتم

اقدام بهه نشهر، تکثیهر و توزیهع آثهار       پدیدآورندگانتوانند بدون اجازه  اشخاص نمی

ت بپردازنههد حههال اگههر شخصههی مرتکههب نقههض حقههوق پدیدآورنههده در بسههتر مبههادال

الکترونیکی شود و از طریق فضای مجازی و بدون اجازه صهاحب اثهر مرتکهب نشهر و     

 .  پخش و عرضه آن شود قانونگذار برای این عمل مجرمانه مجازات تعیین نموده است

تولید یها توریهد    -2شخصی که مرتکب : )» کد جزا:  744فقرۀ )دوم( و )سوم( ماده 

انتقهال از   های  مدون قابل پخهش یها قابهل    ت برنامهمنظور دریاف هر نوع ابزار یا ادوات به

ها از طریق ماهواره )ستالیت( یا ابزار و  طریق دیگر به عامۀ مردم، به شمول انتقال برنامه

ها را به شخص فراهم سهازد کهه مسهتحق دریافهت      ادوات مذکور که انتقال چنین برنامه

ترونیکی موردحمایت کهاپی  پخش، حذف یا تغییر هر نوع معلومات الک -3ها نیست.  آن

 «.گردد رایت، بدون اجازه پدیدآورندۀ آن( به حبس قصیر محکوم می

 فصل دوم:

 ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی جزاییجرایم و ضمانت اجراهای 

مدارهای ، های صنعتی طرح، تی، عالئم تجاراختراعات حقوق مالکیت صنعتی از

 تجارتی، مدل اشیای مصرفی، عالیم خدماتیهای  های جغرافیایی، نام یکپارچه، نشانه

  .کند می محافظت
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ثبت اثر از شرایط شناسایی اثر و برخورداری آن در حقوق مالکیت صنعتی و تجاری 

صرف پیدایش مانند آثار ادبی و هنری موردحمایت  د و بهآی از حمایت قانونی به شمار

 گرد. قرار نمی

 اعمبحث اول: نقض حقوق صاحب گواهینامه اختر

 گفتار اول: تعریف و حقوق انحصاری مالک حق اختراع

به تعریف کلمه  1396مصوب  حمایت حقوق مخترع و مکتشفقانون ماده سوم در 

. در رابطه به تعریف اختراع آمده کرده است اختراع یا اکتشاف و ثبت اختراع اشاره

، یق جدید استاختراع: ایجاد پدیده جدید یا استفاده از وسایل موجود به طر» است: 

جهت حصول یک نتیجه یا محصول صنعتی، زراعتی و یا خدماتی که قبل از آن مثل 

اختراع یا اکتشاف: آشکار » اما در قسمت تعریف اکتشاف آمده است: .«1نداشته باشد

«. ساختن پدیده موجود است که قبل از آن پنهان بوده و به دسترس قرار نداشته باشد

است. اساساً  نامه ثبت اختراع تصدیقگیرد،  حمایت قرار میدر حق اختراع مورد آنچه

از اختراع  جزاییاست که سبب ایجاد حقوق انحصاری و حمایت  نامه تصدیقهمین 

ضمانت اجرای جزایی نقض حقوق مخترع و  کد جزا 748الی  742مواد گردد.  می

 . آید  حساب می مکتشف به

، مالک حق اختراع دارای مکتشف قانون حمایت حقوق مخترع و 23بر اساس مادۀ 

 حقوق انحصاری ذیل است:

که موضوع حق اختراع تولید باشد، استعمال، عرضه فروش و تورید  درصورتی -1

 آن ممنوع باشد، مگر اینکه موافقه قبلی مالک آن کتباً کسب گردیده باشد.

که موضوع، حق اختراع، روش یا طرزالعمل باشد، در آن صورت  درصورتی -2

منظور به دست  صورت مستقیم به یا طرز  استعمال، عرضه، فروش یا تورید آن به روش

                                                           

.1396فقرۀ )اول( مادۀ سوم قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف مصوب سال  - 1
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آوردن تولید از همان طرز یا روش ممنوع باشد، مگر اینکه موافقه قبلی مالک آن کتباً 

 کسب گردیده باشد.

 گفتار دوم: مجازات

کد جزای افغانستان در مورد ضمانت اجرای جزایی نقض حق مخترع و مکتشف 

 صراحت دارد:چنین 

 :742مادۀ 

شخصی که بدون اجازه کتبی مالک، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس 

متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزارتا یک صدوبیست هزار افغانی، محکوم 

 گردد: می

 تولید غیرمجاز اختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی. -1

 ختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی.، فروش یا عرضه برای فروش انگهداری -2

 استعمال مجاز اختراع یا کشف علمی یا طرح صنعتی. -3

 تحریف یا تغییر شکل اختراع یا کشف علمی شخص دیگری. -4

 تصرف در اختراع یا کشف علمی دیگری. -2

 در صورت تکرار جرم مجازات ناقض حق مخترع و مکتشف چگونه خواهد بود؟

شخصی که جرایم مندرج این فصل » د جزا صراحت دارد: ک 746در این مورد مادۀ 

صورت متکرر مرتکب گردد، مطابق احکام مربوط به تکرار جرم مندرج این قانون،  را به

مجازات گردیده و موضوع به اثر تقاضای متضرر به مصرف مرتکب دریکی از 

 «گردد. های همگانی نشر می رسانه

گردد، این است که در صورت که حق  در اینجا موضوع که باید پاسخ اش روشن

مخترع و مکتشف نقض گردد، شخص یا اشخاص دیگری از این حق غیرعادالنه منتفع 

گردد و در صورت عارض شدن مخترع و مکتشف واثبات آن موضوع منافع حاصله 

 چگونه خواهد بود؟
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کد جزا صراحت  747باگذشت از مسایل و موضوعات شکلی در این رابطه مادۀ 

های معنوی به مالک  در تمام حاالت مندرج این فصل منفعت حاصله از ملکیت»  دارد:

 «.گردد آن اعاده می

 های صنعتی وز به حقوق ناشی از طرحمبحث دوم: تجا

 گفتار اول: تعریف

( سنبله سال 6های صنعتی منتشرشده ) حمایت طرحقانون  سومۀ ماد فقرۀ )اول( طبق

ح صنعتی: طرح اصلی یا جدید دو یا چندبعدی طر( :» 1221) نمبر مسلسل :  1392

ها و اشکال آن یا سایر  است که محصول صنعتی را با ترکیب از خطوط، رنگ

 «.دهد خورد، نشان می مشخصات که به چشم می

 گفتار دوم: مجازات

کد جزا صراحت دارد که در گفتار دوم، مبحث اول همین  742در این مورد ماده 

» های صنعتی آمده است:  قانون حمایت طرح 23ماده  فصل بیان شد. همچنان در

متخلفین احکام مندرج این قانون از طرف محکمه ذیصالح مکلف به پرداخت خساره 

 «.الزحمه وکیل مدافع و سایر مصارف است وارده، حق

مبالغ تحصیل شده مندرج احکام این قانون » قانون مذکور صراحت دارد:  24و ماده 

 «.گردد لت تحویل بانک میحساب واردات دو به

 عالیم تجارتیجرایم مرتبط با مبحث سوم: 

 گفتار اول: تعریف

عالمت تجارتی، عالمت یا ترکیبی از عالیمی است که بتواند کاالها یا خدمات را از 

 1کاالها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.

                                                           

1 .17/8/1388م تجارتي منتشرشده ۀ )اول( ماده سوم قانون ثبت عالیفقر -
  



 

 

 

... 
ق

قو
 ح

ی
زای

 ج
ی

را
اج

ت 
مان

ض
 

49 

تصرفات  شخصی که عالمت تجارتی به شکل قانونی به او انتقال گردیده باشد و در

شده و مطابق ماده  مالکانه او مانع قانونی موجود نباشد مالک عالمت تجارتی شناخته

 گذار است. هفتم قانون ثبت عالیم تجارتی موردحمایت قانون

 گفتار دوم: مجازات

ضمانت اجرای جزایی در این رابطه مادۀ سی و یکم قانون ثبت عالیم تجارتی است 

گردد اما در صورت  ارده به جبران آن محکوم میتناسب ضرر و که حسب احوال به

تکرار تخلف به جبران دوچند ضرر وارده و یا حبسی که از شش ماه کمتر و از یک 

تناسب  گردد. بناءً در صورت تخلف برای بار اول صرفاً به سال بیشتر نباشد، محکوم می

یز قانونگذار به جبران و در صورت تکرار، ضمانت اجرای حبس را ن ضرر وارده محکوم

 بینی نموده است. پیش

گردد  افعال که تخلف محسوب شده و نقض حق مالک عالمه تجارتی محسوب می

 اند از: عبارت

یا تقلب عالمت تجارتی که قبالً طبق احکام این قانون در دفتر ثبت  1تزویر -1

ردد. مرکزی به ثبت رسیده باشد یا آن را طوری استعمال نماید که موجب اغفال مردم گ

کد جزا: تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضاء،  436) مادۀ 

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم 

ای به نوشته دیگر یا به کار  یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته

 قصد تقلب(. بدون اجازۀ صاحب آن بهبردن مهر دیگری 

 استعمال قصدی عالمت جعلی یا تقلیدشده. -2

نصب عالمت تجارتی شخص ثالث، بدون اجازۀ مالک در تولیدات تجارتی  -3

 خود.
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فروش عمدی، عرضه به فروش، ترویج یا در تصرف داشتن اجناس، محصوالت  -4

 یا خدمات دارای عالمت جعلی، تقلیدی یا غیرمجاز.

 استعمال عالمت مندرج ماده هشتم این قانون ) عالیم غیرقابل ثبت...(. -2

ها، دیپلوم ها، جوایز یا رتب افتخاری در اجناس، محصوالت یا  ذکر مدال -6

ها متعلق نباشد، یا در مورد نهاد یا اسامی تجارتی که اصالً کسب  خدمات که به آن

 نکرده باشد.

ته به اجناس و محصوالت دارای نمایش یا یاف استفاده از امتیازات اختصاص -7

 شده باشد. خدمات مشترک، مگر اینکه منبع و ماهیت امتیازات متذکره، طور واضح بیان

های جغرافیایی یک ساحۀ دارای شهرت خاص در تولید جنس،  استعمال نشان -8

که این اجناس، محصوالت یا خدمات در  نحوی محصول یا خدمت معین روی جنس، به

 حه تولید، ایجاد گردیده است، سبب اغفال مردم گردد.آن سا

 یتنقض محرمانگی اسرار تجارمبحث چهارم: 

 گفتار اول: تعریف

گونه تعریف  ، اسرار تجارتی و صنعتی را این1قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی

نموده است: معلومات مالی، تخنیکی، علمی، تجارتی، تولیدی و سایر معلوماتی است 

 .2( مادۀ پنجم این قانون ذکرشده است1االت آن در فقره )که ح

شود که  ( مادۀ پنجم : معلومات زمانی اسرار تجارتی و صنعتی پنداشته می1فقرۀ )»

 دارای شرایط ذیل باشد:

محرم بوده یا اجزای ترکیبی آن به شکل دقیق، کلی یا جزئی برای اشخاصی که  -1

 دسترس نباشد. آسانی قابل به با آن سروکار دارند، معلوم نبوده یا

                                                           

.1/8/139۵( منتشرشده: 1233نمبر مسلسل )  - 1
  

( مادۀ سوم قانون حمایت اسرار تجارتي و صنعتي.1فقرۀ ) - 2  
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 بنابر محرمیت، دارای ارزش تجارتی باشد. -2

مالک یا نمایندۀ قانونی وی جهت حفظ محرمیت آن، تدابیر الزم را اتخاذ نموده  -3

 «.باشد

 ردوم: مجازات گفتا

 صنعتی و تجارتی اسرار حمایت قانون اول: بند

 و صنعتی: فقرۀ اول ماده یازدهم قانون حمایت اسرار تجارتی

محکمه، متخلف از احکام مندرج این قانون را به جبران موارد ذیل مکلف » 

 نماید: می

 خسارۀ معادل ضرر مطابق نرخ روزی که ضرر مذکور وارد گردیده است. -1

الزحمه وکیل  مصارفی که متضرر جهت اثبات ادعای خویش به شمول حق -2

 مدافع، متقبل شده است.

نونی که به دلیل سوءاستفاده از اسرار تجارتی و صنعتی به خسارۀ منفعت غیرقا -3

( این فقره در نظر 1دست آورده است، مگر اینکه حین محاسبۀ خساره مندرج جزء )

 شده باشد. گرفته

 «.سایر خسارات مطابق احکام قانون اصول محاکمات تجارتی -4

 جزا کد دوم: بند

عمال آتی، به حبس قصیر : اشخاص ذیل در صورت ارتکاب یکی از ا728مادۀ 

 گردند: محکوم می

، عضو بورد یا کارکن ادارۀ حمایت از رقابت، اسرار تجارتی ئیسکه ر درصورتی -1

ها و سایر اشخاص را نشر، افشاء، یا از آن به نفع خود  متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت

 برداری نماید. یا سایر اشخاص بهره

های  تی را در مغایرت با روشکه شخص اسرار تجارتی و صنع درصورتی -2

 تجارتی معیاری یا بدون رضایت مالک آن حصول، استعمال یا افشاء نماید.



 

 

ه 
نبل

س
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

7
 

52 

 های جغرافیایی جرایم مرتبط با نشانهمبحث پنجم: 

 گفتار اول: تعریف

های جغرافیایی که معرف محصوالت غذایی، کشاورزی یا صنعتی  حمایت از نشانه

در این مورد قانون  شد اقتصادی کشور دارداست، نقش مهمی در امر صادرات و ر

( منتشره 1178های جغرافیایی محل تولید دارای نمبر مسلسل ) تحت عنوان قانون نشانه

، ( ماده سوم قانون مذکور1شود. بر اساس فقرۀ ) نافذ می 1394( اسد سال 26شده )

ۀ معین نشانۀ جغرافیایی محل تولید عبارت است نشانۀ است که معرف ساحه یا منطق

خصوص  محل تولید خاص بوده که نوعیت، کیفیت، اعتبار و سایر مشخصات به

 دهد. کاالهای تولیدشدۀ همان ساحه یا منطقه را نشان می

 گفتار دوم: مجازات

 شود: مادۀ شانزدهم: اعمال ذیل تخلف شمرده می

 شده. های جغرافیایی محل تولید حمایت استفاده غیرمجاز از نشانه  -1

دهنده  اده از هر نوع ابزار در امور تجارت برای تعیین و تهیهِ کاالی که نشاناستف -2

منشای کاال، غیر از منشای اصلی و حقیقی آن بوده و ذهنیت عامه را در مورد مبدای 

 اشتباه اندازد. محل تولید کاالها به

معرفی نمودن خالف واقعیت منشاء تولید کاالهای که مربوط به یک ساحه یا  -3

 طقۀ معین است به ساحه یا منطقۀ دیگر.من

های جغرافیایی محل تولید در امور تجارت طوری که طبق  استفادۀ از نشانه -4

 احکام قانون حمایت حقوق مستهلکین، رقابت غیرعادالنه باشد. 

بینی  های جغرافیایی محل تولید مجازات برای متخلف پیش اما متأسفانه قانون نشانه

ق مادۀ نزدهم قانون مذکور رسیدگی تخلف مدنی، جزایی، ننموده است و مطاب

ئیوی و تدابیر بازدارنده قانون ذکرشده سوءاستفاده از سایر موارد مربوط به اقدامات اجرا

 را به اسناد تقنینی مربوطه واگذار ننموده است.
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 طرح ساخت مدارهای یکپارچهجرایم مرتبط با مبحث ششم: 

 گفتار اول: تعریف

، (1233طرح ساخت مدارهای یکپارچه دارنده نمبر مسلسل ) قانون حمایت

 در مورد حاکم است. 1392منتشرشده اول عقرب سال 

مدارهای یکپارچه: تولید مایکرو الکترونیک است که عمل الکترونیکی را ارایه و در 

مرحلۀ نهایی یا وسطی خود بوده، متشکل از حداقل یک عنصر فعال همراه با اجزای 

 .1صورت یکپارچه داخل یا روی یک لوحه قرار دارد لی که بهاتصالی داخ

بعدی عناصر است، که حداقل یک عنصر آن فعال بوده،  طرح ساخت: طرح سه

شده برای  بعدی تهیه بعضی یا تمام اتصاالت داخلی مدار یکپارچه و یا چنین طرح سه

 .2شده باشد منظور تولید در نظر گرفته مدارهای یکپارچه به

 دوم: حقوق انحصاری طرح ساختگفتار  

مادۀ هفدهم قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه یک سری حقوق 

 انحصاری مربوط مالک دارای حق انحصاری را ذکر نموده است:

شده، حق انحصاری تولید مجدد و اعطای اجازه  مالک طرح ساخت حمایت -1

ی دارا است. حق تولید طورکلی یا قسم تولید مجدد طرح ساخت را به شخص دیگر به

شده در مدارهای یکپارچه و یا تولید مجدد آن به نحو  مجدد شامل طرح ساخت حمایت

 دیگری است.

مالک دارای حق انحصاری تورید، فروش و توزیع موارد ذیل به مقصد تجارت  -2

 یا انتقال اجازۀ آن به شخص دیگر است:

 شده. طرح ساخت حمایت

                                                           

( مادۀ سوم قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه. 1فقرۀ ) - 1
  

( مادۀ سوم، همان.2فقرۀ ) - 2
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 شده. رح ساخت حمایتمدارهای یکپارچۀ ملحق به ط

وسیله و یا عنصری که به مدار یکپارچه اتصال یافته باشد، مشروط بر اینکه ادامۀ 

 مدار یکپارچه حاوی طرح ساخت تولید مجدد غیرقانونی نباشد.

 گفتار سوم: مراجعه به محکمه

قانون مذکور مجازات در این مورد مقرر نکرده است صرفا متذکر گردیده است که 

تواند مطابق احکام قانون  ، باالثر نقض احکام این قانون، متضرر گردد، میهرگاه شخص

 1به محکمۀ ذیصالح، مراجعه نماید.

 :گیری نتیجه

زحمات که پدیدآورندگان و مبتکران در خلق تکنولوژی و سایر دارایی ارزشمند 

شوند دارای ارزش به سزایی بوده و مورد تحسین جامعه و حمایت  فکری متقبل می

مرتکب جرم تجاوز بر حقوق » کد جزا:  742( ماده 2نونگذار است چون فقرۀ )قا

 «.گردد های فکری، مطابق احکام این فصل، مورد مجازات می ملکیت

ئیکه در کشور ماست باعث شده است که نقض حقوق مالکیت فکری بحران ها

یده است چندان موردتوجه قرار نگیرد هرچند قوانین مختلف در این حوزه تصویب گرد

سؤال برایم وجود داشت و این دلیل شد که ما به پژوهش درباره آن بپردازیم که حتی 

که آیا ضمانت اجرایی جزایی در این مورد وجود دارد یا خیر؟ و فرضیه ما این بود که 

تنها قانون که در مورد ضمانت اجراهایی جزایی حقوق مالکیت فکری صراحت دارد 

 است. 1396( ثور سال 22ده )کد جزا افغانستان منتشرش

در این تحقیق ما دریافتیم که فصل هفتم کد جزا، ضمانت اجرای جزایی حقوق 

ذکرشده است که مجازات چون حبس قصیر و  748الی  742مالکیت فکری طی مواد 

                                                           

مادۀ بیست وهفتم، همان.  - 1
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جزای نقدی از سی هزارتا شصت هزار افغانی در مورد نقض حقوق مالکیت ادبی 

ل یا جزای نقدی از شصت هزارتا یک صدوبیست وهنری و حبس متوسط تا دو سا

شده است. ضمانت اجرای  هزار افغانی در مورد نقض حقوق مخترع و مکتشف تصریح

کد جزا است. در رابطه به  728جزایی در رابطه به افشاء اسرار تجارتی و صنعتی ماده 

راجعه های جغرافیایی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه قوانین مربوط شان حق م نشانه

 آورده اما مجازات را تعین ننموده است. به محکمه را تذکر به عمل

حال پژوهش در مورد ضمانت اجراهایی جزایی حقوق مالکیت فکری  باید گفت تابه

مطابق قوانین نافذه افغانستان صورت نگرفته است لذا این پژوهش اهمیت خودرا پیدا 

ق پرداخته و دولتمردان همانطوریکه کند تا باشد محققین بیشتر در مورد به تحقی می

حمایت خودرا با تصویب قوانین مختلف نشان داده است در ساحه عملی هم اقدامات 

 داشته باشند. 

ها و  تواند صورت بگیرد نوشتن مقاله در اخیر پیشنهاد در اثر تحقیق حاضر می

ای تحقیق هر چی بیشتر در مورد ضمانت اجراهای جزایی و نشر آن از طریق دنی

های جزایی موجود صرفاً در قالب عبارات و متن مواد  ها تا باشد ضمانت مجازی مجله

 مختلفه باقی نماند. 

 منابع:

 .1383الستی، ساناز، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، نشر میزان،  -1

ای حقوق  شته؛ لکچر نوت درس حقوق مالکیت فکری، سمستر دوم مقطع ماستری رمحمد میرزایی، علی -2

 .1396سینا،  خصوصی، دانشگاه ابن

 قوانین:

 .11/6/1388( منتشرشده: 992قانون ثبت عالیم تجارتی، نمبر مسلسل ) -1

 .1/8/1392( منتشرشده: 1233قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی، نمبر مسلسل ) -2

 .1/8/1392ده: ( منتشرش1233قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه، نمبر مسلسل ) -3

 .6/6/1392( منتشرشده: 1221های صنعتی، نمبر مسلسل ) قانون حمایت طرح -4
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( منتشرشده: 1231قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(، نمبر مسلسل ) -2

24/7/1392. 

 .21/2/1396( منتشرشده: 1228قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف، نمبر مسلسل) -6

 .26/2/1394( منتشرشده: 1178های جغرافیایی محل تولید، نمبر مسلسل ) قانون نشانه -7

 .22/2/1396( منتشرشده: 1261کد جزا، نمبر مسلسل ) -8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق و وجایب اتباع خارجی در نظام حقوقی 

 1افغانستان
 

 محمد اخالقی

 

 چکیده

ن و مکان دیگهر، درگیهر بها    نظام اجتماعی افغانستان در شرایط فعلی، بیش از هر زما

از حضور بیگانگان از انواع گوناگون آن است. نظامیان، گردشهگران، مشهاوران و تجهار    

این موارد است. بناً رویکرد حقوقی به این حضهور و تعامهل کهه مالحظهات سیاسهی و      

نماید تا موقف و وضعیت حقوقی )حقهوق و  سازد، ایجاب میاقتصادی را نیز مطرح می

ها تبیین و تحلیل شود. ناگفته نمانهد کهه، کهم و کیهف      شان و نیز مصادیق آنتکالیف( ای

                                                           
1
 . Rights and Duties of Foreign Citizens in the Afghan Legal System 
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رعایت این مسئله مستقیماً با حاکمیت ملی، مصالح سیاسی و منهافع اقتصهادی کشهورها    

 ازجمله افغانستان نیز تعامل و تقابل نزدیک دارد.

ضرورت و شهرایط کلهی فعلهی، قهوانین جدیهدی کهه در ایهن         حاضر، نظر بهدرحال

ههای بیگانگهان   هها و مکلفیهت  خصوص تنفیذ شده در راستای تنظهیم و تضهمین آزادی  

احکام تقنینی صادر نموده است. در این نوشتار تالش شده تا به تحلیل و ترسیم تصویر 

های اتباع بیگانهه و نیهز اشهاره بهه     ها و نیز وجایب و محدودیتکلی از حقوق و آزادی

که در قوانین نافذه کشور بازتاب یافتهه اسهت، اشهاره    برخی از اجراآت قانونی در زمینه 

گیر نظام حقوقی افغانسهتان بهوده و هسهت،    نماید. اما مشکل عمده و اساسی که گریبان

عدم تطبیق و تعمیل احکام تقنینی و قواعد حقوقی است که صرف در متون تقنینی سیاه 

 شده است.  و تباه

 

 ه خارجی، قوانین، افغانستانحقوق، وجایب، بیگانه، تبع واژگان کلیدی؛

 1ضرورت شناسایی حقوق و وجایب بیگانگان؛

ها و خصوص وجود دالیلی از قبیل رقابت امروزه شرایط کلی جوامع و جهان به

های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ایجاب کرده است تا مسئله و موقف رفاقت

. لذا عالوه بر منابع حقوقی ها مطرح شود حقوقی بیگانگان و نیز حقوق و تکالیف آن

ای و داخلی )تا حد زیاد متأثر از منابع حقوق خارجی(، معاهدات دو یا چندجانبه منطقه

الملل بحث شده در جلسات و ارکان ای و نیز اصول و قواعد حقوق بین فرا منطقه

. ای در این زمینه داردنقش عمده 2المللی عدالتسازمان ملل و آرای صادره محکمه بین

                                                           
1
 . Necessity of Recognition of Rights and Duties’ Aliens 

2
 . International Court of Justice (ICJ) 
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توان ضرورت اهمیت و موضوع را قرار طور خالصه و فهرست گونه می بدین ترتیب به

 ذیل برشمرد؛

های انکشافی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی توجه و تقویت به زمینه -1

 و توریزم در جوامع؛

 سازی جهت تشویق و رونق دادن به تبادل ارتباطات در سطح فراملی؛ زمینه -2

مباحث و مسائل حقوق بشری و تضمینات قانونی و عملی  طرح و پیگیری -3

 کشورها در ارتباط با بیگانگان؛

های حقوقی پیرامون حل مسائل مربوط به برداری از تجارب سایر نظامبهره -4

 بیگانگان.

 1مبانی شناسایی حقوق و وجایب بیگانگان؛

برای شناختن بیگانه ها و معیارهای متنوعی ها، نگرشبنیان 2های حقوقیامروزه در نظام

هایی که پیامدهای سیاسی و حقوقی و حقوق و تکالیف ایشان مطرح است. مالک

 ها در پی دارد.مربوط به خود را نیز برای این نظام

)اخالقی(: التزام یکجانبه نظهام سیاسهی بهه تنظهیم و تطبیهق قواعهد        3اول: انگیزه انسانی

-ن بدون توجه به معیارهای حقوق بهین حقوق و وجایب بیگانگا حقوقی الزامی نسبت به

ههای حیهاتی بهرای بیگانگهان     الملل که نتیجه آن، رعایت اصل حهداقل حقهوق و آزادی  

خواهد شد. لذا بدون توجه به رابطه تابعیت و بر اساس نگهرش انسهان بهودن شهخص،     

 شود.حقوق اعطا می

                                                           
1
 . Foundation of Recognition of Rights and Duties’ Aliens 

2
 . Legal Systems 

3
 . Humanity motivation 
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و تطبیق قواعهد   )مصلحتی(: التزام ملی نظام سیاسی که به تنظیم 1دوم: انگیزه سیاسی

حقوق و وجایب بیگانگان در پرتو مالحظات سیاسی و حقهوقی   حقوقی الزامی نسبت به

فراملی که نتیجه آن، تدوین و تطبیق قواعد حقوقی داخلهی اسهت. هرچنهد کهه در ایهن      

اثهر نخواههد   ای و جهانی در قاعده سازی حقوقی ملی بیخصوص نیز، مالحظات منطقه

 بود.

المللی و متقابل کهه بیشهتر ماهیهت    سیاسی(: التزام بین-انسانیسوم: نگرش مختلط )

 رویه بالمثل یا قاعده رفتار متقابل برای کشورها دارد.

به هر ترتیب، موضوع حقوق و وجایب بیگانه برای عصهر حاضهر از مبنهای جدیهد     

هها و از صهدر اسهالم بحهث در مهورد وضهعیت       برخوردار نیست. چهرا کهه از گذشهته   

نظهران بها   ی و اقتصادی ایشان مطرح بوده است. بنهاً برخهی از صهاحب   اجتماعی، سیاس

داشته و حقهوق وسهیعی را قائهل     -اخالقی و انسانی–توجه به شخصیت انسان دیدگاه 

شوند. چرا که فرد به انسانیت خود بدون وضعیت تبعه یا بیگانه بهودن دارای حقهوق   می

ی حاکمیهت سیاسهی ههر کشهور     و مکلفیت است. در مقابل نظریاتی وجود دارد که بهرا 

گوید که هر کشور دارای سازمانی سیاسی است و یهک حاکمیهت   ارزش قائل بوده و می

مستقل دارد و تمام این حاکمیت و استقالل متکی به اتباع آن اسهت. اگهر بهرای     2)ملی(

ههیچ   3بیگانه حقی منظور گردد نیز از راه مدد و شهفقت خواههد بهود. مصهالح سیاسهی     

کند که برای بیگانه، حقوقی و وجایبی مانند تبعهه قائهل شهد. بهدین     نمیکشوری اقتضا 

ههای اتبهاع تعیهین    شده و حقهوق و مکلفیهت   منظور باید حقوق الزمه بیگانگان مشخص

گردد و نیز بررسی شود که اعطای این حقوق به بیگانگان چه آثهاری را در پهی خواههد    

 بیگانگان نظر داد. توان به تعیین حدود حقوقگذاشت. در این صورت می

                                                           
1
 . Political motivation 

2
 . National Sovereignty 

3
 . Political Interest 
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ها در ابعاد مختلف در کنار عرف و درنهایت اینکه، تعامالت سیاسی و رفتاری دولت

ههای  هایی است که حدود حقهوق و مکلفیهت  ترین مبانی و شاخصهالمللی مهمرویه بین

های حقوقی تالش حداکثری خویش را در دخالت کند. لذا نظاماتباع خارجی را بیان می

امالت در قوانین و مقررات در این خصوص در نظر خواهند گرفهت. نظهام   دادن این تع

المللی از جهات سیاسی، اقتصهادی  حقوقی افغانستان نظر به شرایط ملی، منطقوی و بین

توان اشاره نمود و در ادامه مصادیق حقوقی و ای است که میترین نمونهو فرهنگی مهم

 قانونی نیز ارائه خواهد شد.

 1ها؛ ی شناسایی بیگانگان و حقوق و وجایب آنچارچوب حقوق

های حقوقی یا از مجرای قانون و یا رویه قضایی، به جایگاه حقهوقی بیگانگهان   نظام

قهانون اساسهی    27اندازند. بر این اساس، نظام حقوقی افغانستان بر اساس مهاده  نظر می

دولهت حقهوق   "که،  داردمبنای حقوق و وجایب خارجیان را مشخص ساخته و بیان می

کند. ایهن اشهخاص در   های اتباع خارجی را در افغانستان طبق قانون تضمین میو آزادی

 "باشهند. المللی به رعایت قوانین دولهت افغانسهتان مکلهف مهی    حدود قواعد حقوق بین

درواقههع حقههوق بیگانگههان تههابع قواعههد حقههوق داخلههی )قههوانین و مقههررات نافههذه( و  

الملهل  المللی )عموماً مندرج در اسناد حقهوق بهین  قوق بینهایشان تابع قواعد ح مکلفین

 شود.های صادره از محاکم( تثبیت و تطبیق میمانند آرا و فیصله

قهانون مسهافرت و اقامهت اتبهاع خهارجی در جمههوری اسهالمی         32همچنین ماده 

تبعه خارجی که مطابق احکهام ایهن قهانون    "افغانستان نیز صراحتاً حکم کرده است که، 

ههای فهردی و   شهود، از حقهوق و آزادی  خل قلمرو جمهوری اسالمی افغانسهتان مهی  دا

  "گردد.اجتماعی مطابق قانون برخوردار می

                                                           
1
 . Legal Framework of Recognition of Aliens, Rights and Duties 
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-شده است که دولت احکام قانونی فوق از این قاعده کلی حقوقی و سیاسی برگرفته

ها مکلف به حمایت حقوقی و سیاسی از اتباع خویش در خهارج از قلمهرو جغرافیهایی    

شهده   الملل به حیث یک قاعهده عهام پذیرفتهه   اشند. این قاعده در حقوق و عرف بینبمی

دهنده یکی از پیامدهای حقوقی و سیاسی رابطه تابعیت بین تبعه و دولت است که نشان

کشور نیهز   2قانون تابعیت 6و ماده  1قانون اساسی 39متبوع وی است. قسمت اخیر ماده 

ولت مکلف به حمایت از اتباع افغانسهتان در خهارج از   اند که دبر این مسئله حکم کرده

 سرحدات است.

به هر ترتیب، طبیعى است که حضور و اقامت اتباع خارجى در کشورهاى دیگر یک 

آورد که بها توجهه بهه مصهالح و     سلسله حقوق و وجایبى را براى این افراد به وجود می

 ها از کشور تا کشورى متفاوت است. منافع دولت

 

 3وضعیت حقوقی بیگانگان تعریف

برای دریافت مفهوم کلی فوق، باید تعریف اجزاء مفهوم تفکیک و درنهایت تجمیهع  

 گردد تا بتوان عنوان را تفهیم نمود.

 ی اسهت کهه   بهه حقهوق  الف( وضعیت، وضع حقهوقی شهخص و موقهف او نسهبت     

دیگهر،   تعبهار  تواند در جامعه و در زندگی سیاسی و اجتماعی خود داشته باشهد. بهه  می

وضع و موقف اشخاص در جامعه ناظر بر بیگانه بهودن یها تبعهه بهودن اسهت کهه ایهن        

موضوع نسبت مستقیم با میزان و نحوه برخوردار شهدن از انهواع حقهوق و تکهالیف در     

 های مختلف دارد.عرصه

                                                           

 "کند.دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت مي".  1

 "ر تحت حمایت امارت قرار دارد.تبعه امارت اسالمي افغانستان در خارج از کشو".  2
3
 . Definition of Legal Status of Aliens 
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در لغت: به معنای ناشناس، غریبه و کسی که در کشور دیگر، من حیهث   1ب( بیگانه

 گردد و جمع آن بیگانگان است. خارجی قلمداد

بیگانه در اصطالح: ناگفته نماند که امروزه اصطالح حقوقی بیگانه نسبت به شهخص  

رود. در اصهطالح حقهوق داخلهی و    بکار مهی  2حقیقی )طبیعی( و هم حقوقی )حکمی(

 توان تعاریف ذیل را نام برد؛الملل خصوصی میحقوق بین

شود که متعلق به بیگانه به شخصى گفته می از دیدگاه حقوق موضوعه معاصر عمدتاً

کشور محل اقامت نیست، بدین معنى که داراى تابعیت جداگانه بوده و نسبت به کشهور  

محل اقامت عالقه و وابستگی سیاسى و حقوقى نداشته باشد. در تقسیمات جغرافیهایى،  

گانهه کهه از   انهد و یها بی  امروز اشخاصى که در سرزمین یک کشور اقامت دارند یها تبعهه  

بیگانه یا خارجی به شخص مقهیم  دیگر،  عبارت به اند. کشور دیگرى وارد این قلمرو شده

شود. )شخص غیر متبهوع مقهیم( درواقهع در بررسهی     در کشور غیر متبوع خود گفته می

گیهرد کهه اقامهت قهانونی دارد امها      قرار می 3مفهوم فرد بیگانه وی در مقابل شخص تبعه

 یاسی به کشور و دولت محل اقامت خود ندارد.تبعیت یا وابستگی س

قهانون تابعیهت،    3بیگانه در قانون: اما در تعریهف قهانونی و نظهر مقهنن طبهق مهاده       

شخصی است که تبعه امارت }دولت{ اسالمی افغانستان نبهوده و یها بهدون     "خارجی"

 تابعیت باشد که در راستای مفهوم لغوی و اصطالحی است. همچنین تبعهه خهارجی در  

قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج.ا. ا به شخصی اطالق شده است که تهابعیتی  

  4(3ماده  9غیر از افغانستان داشته باشد. )جزء 

                                                           
1
 . Alien / Foreign 

2
 . Natural Persons and Legal Persons of Entities 

3
 . National / Citizen 

4
شخصي  تبعه خارجي:"( در ذیل اصطالحات 1384مقرره استخدام اتباع خارجي در ادارات افغانستان ). در ضمن  

 (2آورده است. )ماده  "است که تابعیت افغاني نداشته باشد.
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هها )وجهایبی(   ها( و محهدودیت ها )حقج( منظور از حقوق، درواقع مجموعه آزادی

بر آن اطمینهان   است که نظام حقوقی برای بیگانگان تدوین نموده و از رعایت و نظارت

دهد. لذا قوانین نافذه؛ چوکات الزامیتهی اسهت کهه نظهام سیاسهی )بهه شهمول نظهام         می

 اند.حقوقی( به آن وابسته

، "وضهعیت حقهوقی بیگانگهان   "نتیجه؛ با این توضیحات درواقع مفهوم و منظهور از  

همان مجموع حقوق و تکالیفی است که بیگانگان در خارج از کشهور متبهوع خهود بهه     

اظ خارجی بودن، دارا هستند. در ضمن، در این نوشهتار، بها توجهه بهه اینکهه، ههیچ       لح

تواند وابسته به نظام سیاسی نباشد، )اشخاص بدون تابعیهت یهک اسهتثنای    ای نمیبیگانه

 شده است. غیرواقعی است( لذا مفهوم بیگانه و تبعه خارجی مترادف گرفته

 1حقوق و وجایب بیگانگان و مصادیق آن؛

نگان نیز همانند اتباع داخلی در کشورهای محل اقامت قانونی خویش از حقهوق  بیگا

های میزان مکلف به تأمین های مربوطه برخوردار بوده و اتباع داخلی و دولتو مکلفیت

باشند. بر این اساس، باید اشاره نمود که عالوه بهر  ها و وجایب میو تضمین این آزادی

و رویهه بالمثهل کشهورها در میهزان و نحهوه       2المللیینوجود قوانین داخلی، معاهدات ب

 تأمین و تضمین این حقوق و وجایب بسیار مؤثر است.

                                                           
1
 . Rights and Duties of Aliens and Examples 

 های المللی یا سازمانمعاهده: توافق کتبی دولت جمهوری اسالمی افغانستان با دول خارجی، مؤسسات بین".  2

 های قانون معاهدات و میثاق 3ماده  1)جزء  "گردد.الحکومتی است که مطابق احکام این قانون منعقد می بین

توافق کتبی است که "کند که؛ مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی نیز معاهده را چنین تعریف میالمللی( قانون طرز طیبین

 6)جزء  "الملل باشد.و حاوی قواعد حقوق بین منعقدشدههای سیاسی و نظامی ها در عرصهکتبی میان دولت صورت به

 (3ماده 
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صهراحت حکهم    مسافرت و اقامت اتباع خارجی بهه  مثالً در مورد رویه بالمثل، قانون

وزارت امور خارجه مکلف است، با نظر داشت منافع علیای کشور، با اتباع "کند که، می

ها، رویه بالمثل را  صدور ویزه و سایر امور مربوط به مسافرت و اقامت آنخارجی حین 

( یها قهانون اسهترداد    2)مهاده   "المللی تنظیم و رعایهت نمایهد.  مطابق عرف و تعامل بین

آورده اسهت کهه،   « مشهروعیت اسهترداد  »متهمین، محکومین و همکاری عهدلی در ذیهل   

لی در رسیدگی قضهایای جرمهی میهان    های عداسترداد متهمین یا محکومین و همکاری"

های مبتنهی بهر معاملهه بالمثهل یها       نامه دولت افغانستان با دول خارجی بر اساس موافقت

( 4)مهاده   "گیهرد. های که دولت افغانستان به آن ملحق شده باشد، صورت میکنوانسیون

ی ههای سیاسهی سیاسهت خهارج    المللی، نظامدرواقع در تعامالت و تقابالت حقوقی بین

خود را عالوه بر قواعد و مقررات نوشته، به رفتار متقابل نیز توجه جدی نموده و کهنش  

 گیرند.و واکنش طرف مقابل را در نظر می

 1اول/ حقوق اتباع خارجی

اتباع خارجی همانند اتباع داخلی و شهروندان در بسیاری از امهور از حقهوق مشهابه    

قانون اساسی و فصل چههارم   27طبق ماده  برخوردارند. درواقع، نظام حقوقی افغانستان

-قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در ج. ا. ا، مبنای تعیین و تحدید حقوق و آزادی

های بیگانگان را طبق قوانین داخلی خویش در نظر خواهد گرفت. هرچنهد کهه در ایهن    

ههای  ل نظهام تواند ابعاد حقوقی خارجی را نادیده بگیرد. لذا رویه بالمثخصوص نیز نمی

توان حقوقی در مورد مصادیق یا کم و کیف حقوق خارجیان، بسیار اثرگذار است که می

در تعهامالت منطقهوی و    "تبعیهت نظهام حقهوقی از رویکهرد نظهام سیاسهی      "تعبیر بهه  

 فرامنطقوی کرد.

                                                           
1
 . Rights of Foreign Citizens 
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تبعه خارجی که مطهابق احکهام ایهن قهانون داخهل قلمهرو جمههوری اسهالمی         "لذا 

-های فردی و اجتماعی مطابق قانون برخوردار میز حقوق و آزادیشود، اافغانستان می

 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی( 32)ماده  "گردد.

 

 1الف( در ساحه حقوق عمومى

حقوق عامه مجموعه حقوقی است که روابط افراد بها دولهت و نهادههای دولتهی یها      

رابطهه از حقهوق و وجهایبی    کنهد و بنهاً طهرفین    نهادهای دولتی با یکدیگر را تنظیم مهی 

شهوند. چنانچهه قهباًل تهذکر رفهت، در ایهن تصهنیف از حقهوق اصهل بهر           برخوردار می

الملل و مصهالح ملهی   محدودیت حقوق برای بیگانگان است که خود ناشی از عرف بین

کشورها بوده است. این حقوق شامل حقوق مربوط به کار، مالیه، اساسی، اداری و جهزا  

 ر این ساحه، از حرمان بیشتر و حقوق کمتر برخوردار هستند.است و بیگانگان د

: اصوالً محرومیت بیگانگان در حقوق اساسی با توجهه بهه حاکمیهت    2حقوق اساسی

ملی و مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز رفتار متقابل )عهرف کشهورها( انجهام    

ئی و اداری، حهق  ههای سیاسهی، قضها   اند از: کاندیهداتوری در موقهف   شود و عبارتمی

 4، حهق اعتصهاب و مظهاهره،   3انتخاب کردن و انتخاب شدن در انواع شوراهای انتخهابی 

                                                           
1
 . Public Law Area 

2
 . Constitutional Law 

نام نموده و در انتخابات  دهنده یا کاندید ثبتدارند، به حیث رأی دهي اعم از زن و مرد حقاتباع واجد شرایط رأی".  3

دهندگان، کاندید ریاست ت افغانستان برای رأیقانون انتخابات( همچنین داشتن تابعی ۵)ماده  "شرکت نمایند.

( ناگفته 18و  14، 13، 12جمهوری، کاندید شورای ملي و کاندید عضویت مجالس شاروالي نیز شرط است. )مواد 

رساني و نظارتي داشته باشند. )ماده توانند به حیث ناظر و مشاهد در فرایند انتخابات حضور و نقش اطالعنماند که مي

۵۵) 

توانند در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن اشتراک نمایند. در صورت اشتراک مطابق احکام اتباع خارجي نمي" . 4

 قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات( 22)ماده  "گیرد.ها برخورد صورت مي قانون با آن
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و ... . اما برخورداری از حهداقل حقهوق بهرای     2و حزب سیاسی 1حق تأسیس جمعیت

بیگانگان با توجه به انسانیت فرد بدون بحث از تبعهه یها غیهر آن محقهق اسهت. اساسهاً       

های اساسی )بنیادین( فرد است که از حقوق و آزادی ربوط بهماهیت این حقوق قواعد م

قبیل حق حیات وزندگی، حق اشتغال و کسب درآمد قانونی، حق مصونیت جان و مهال  

وآمد، حق آزادی و احترام به کرامت انسانی، حق آزادی  و حیثیت و مسکن، آزادی رفت

ت و ... است. قهانون  و محرمیت مراسالت و مخابرات، حق دسترسی به محاکم باصالحی

حقوق اساسی و وجایب "اساسی جمهوری اسالمی افغانستان نیز در فصل دوم راجع به 

شده است  ها نیز تعییناشاره نمود و سهم اتباع خارجی نیز در این حقوق و آزادی "اتباع

 که در باال نیز بیان گردید.

حهق   انهد از:  عبهارت : حقوق برخوردار برای بیگانگهان در ایهن قسهمت    3حقوق جزا

الذمهه شهناخته شهدن تها نههایی یها قطعهی شهدن فیصهله محکمهه           برتری و سلطهِ بهری 

باصالحیت، برخورداری از حق شخصی بودن جرم، حق منهع شهکنجه و تعیهین جهزای     

خالف کرامت انسانی، حق داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی، حق داشهتن ترجمهان،   

ترسی بهه مراجهع عهدلی و قضهایی(، حهق      حق مراجعه به قضاء و اقامه دعوی )حق دس

                                                           

نجمن، اتحادیه، شوری، جمعیت: تشکل اجتماعي، غیرسیاسي و غیرانتفاعي اشخاص حقیقي و حکمي شامل ا".  1

ها از قبیل فدراسیون و کنفدراسیون  است که برای حصول مقاصد  مجمع، بنیاد، سازمان و نهاد به شمول اتحاد آن

-جمعیت)تعدیل و ایزاد در برخي از مواد قانون  "گردد.حرفوی، صنفي و تخصصي به حیث شخص حکمي ایجاد مي

سالگي را تکمیل نموده باشند،  18اتباع افغانستان که سن "کند که؛ م ميها نیز حکقانون جمعیت 7ها( همچنین ماده 

 "ها را تأسیس نمایند.توانند جمعیتمطابق احکام این قانون مي

یافته است از اشخاص حقیقي که طبق احکام این قانون و حزب سیاسي به مفهوم این قانون، جمعیت سازمان".  2

قانون احزاب سیاسي(  2)ماده  "نماید.ف سیاسي در سطح ملي و محلي فعالیت مياساسنامه مربوط، برای نیل به اهدا

سال برای عضویت  18سال برای تشکیل حزب سیاسي و  2۵صرف اتباع افغانستان باالی  13و  4قانون متذکره در مواد 

 آن را جواز داده است.

3
 . Criminal Law 



 

 

ه 
نبل

س
«

13
97

» 
ل

س
سل

ه م
ار

شم
18

7
 

68 

مصونیت مسکن، حق دفاع از اتهام وارده و ... است. )مواد و احکام مربوط به فصل دوم 

علیهه،  کود جزا: اصول و قواعد عمومی و فصل دوم قانون اجراات جزایی: حقوق مجنهی 

العبهد( درواقهع، در قضهایا و موضهوعات     العبد، مظنون، متهم و مسهئول حهق  مدعی حق

قواعهد حقهوق    1حقوق جزا و اجراآت جزایی باید اشاره نمود که، اصل سرزمینی بهودن 

جزا و اجراآت جزایی، بیگانگان همانند اتباع تحت قیهادت کامهل ایهن قواعهد خواهنهد      

ها برخوردار لذا در ساحه حقوق ایشان نیز، تفاوتی نبوده و از تمام حقوق و آزادی 2بود.

 باشند.می

ههای   نامهه  اشاره نمود که، اتباع خارجی که از مجرای موافقهت  در این خصوص، باید

به دولهت متبهوع    4های عدلیمحکومین، مجرمین، متهمین، مظنونین و همکاری 3استرداد

شهان اسهت. قهانون اسهترداد     حقهوق  شوند نیز تابع رعایت و احترام بهیا ثالث مسترد می

 شمرد:برمیمتهمین، محکومین و همکاری عدلی کشور موارد ذیل را 

از مجههاری دیپلماتیههک، عههدلی و قضههایی و قبههول آن،  2ارائههه درخواسههت اسههترداد

نامهه اسهترداد، منهع اسهترداد طفهل      محدودیت تعقیب عدلی صرف به موضهوع موافقهت  

                                                           
1
 . The Territorial Principle of Criminal Law 

احکام این قانون بر هر تبعه افغانستان، شخص بدون تابعیت یا هر تبعه خارجي که در قلمرو کشور مرتکب جرم ".  2

 کود جزا( 16ماده  1)فقره  "گردد.شود، تطبیق مي

3  ( .Extradition )"منظور تعقیب عدلي یا مطالبه تسلیمي محکوم به حبس جهت  استرداد: مطالبه تسلیمي متهم به

 (3ماده  1)جزء  "بها است.ق جزای محکومتطبی

4 ( .Justice Cooperation )" همکاری عدلي: تبادله معلومات، ارائه اسناد و مدارک، فرستادن شهود و سایر

 (3ماده  2)جزء  "های قضائي محکام است.دالیل اثبات در جریان کشف، تحقیق و محاکمه متهمین و تطبیق فیصله

نامه استرداد، جرم بودن عمل در قوانین دولت افغانستان و ت: درج نوعیت جرم در موافقت. شرایط پذیرش درخواس ۵

دولت متقاضي و داشتن جزای بیش از یک سال حبس برای آن، رعایت میثاق حقوق مدني و سیاسي و کنوانسیون منع 

ستردشده در جریان تحقیق و شکنجه و سایر رفتارهای و مجازات ظالمانه و غیرانساني یا تحقیرآمیز در مورد شخص م

محاکمه، ارائه معلومات از جریان تحقیق و محاکمه و هرگونه تغییرات در حالت شخص مستردشده، اجتناب از 
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خارجی، تماس گرفتن فوری با نماینده دولت متبوع یها شخصهی کهه صهالحیت حفهظ      

ا نماینهده کشهوری کهه عادتهاً در آن     حقوق وی را دارد، مالقات متهم بهدون تابعیهت به   

سکونت دارد، در صورت عدم امکان تماس یا مالقات، مالقات شخص تحت نظارت یا 

المللی، تسلیمی شخص در معیت هیئهت باصهالحیت   توقیف با نماینده صلیب سرخ بین

کننده مقیم افغانستان یا کشهور دیگهر، اسهتفاده از     به نمایندگی سیاسی کشور درخواست

خفیف و سایر تسهیالت قانونی، رد الزامی درخواست استرداد بنهابر دالیهل کهافی    عفو، ت

مبتنی بر علل نژادی، مذهبی، تابعیت، منشأ قومی، عقاید سیاسهی، موقهف اجتمهاعی یها     

 تصور احتمال صدمه بر شخصیت شخص و سایر حقوق دیگر مندرج این قانون.

تهرین  تغال به کار، شاید از مههم : در این ساحه باید اشاره کرد که حق اش1حقوق کار

حقوق هر شخص و انسان بدون توجه به تبعه یا غیهر آن، داشهتن و اشهتغال بهه کهار و      

مندی از تجارب بیگانگان در داخهل  های قانونی برای بهرهوظیفه باشد. لذا ایجاد سهولت

تواند میهای کار برای ایشان فرصت رقابت سالم را در کشور و نیز توجه به ایجاد زمینه

های منهدرج مهواد نههم، دههم،     ( تبعه خارجی که با یکی از ویزه1)"فرام سازد. بنابراین 

به کشور وارد و در خهالل مهدت یکمهاه جهواز کهار را از       2یازدهم و پانزدهم این قانون

وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین طبق سند تقنینی مربوط اخذ نمایند، حق 

منظهور انجهام    ( تبعه خارجی کهه بهه  2ری اسالمی افغانستان دارا است. )کار را در جمهو

ههای دفهاتر ملهل متحهد،     های سیاسهی و قونسهلی، نماینهدگی   امور رسمی در نمایندگی

المللی وارد قلمرو جمهوری اسهالمی افغانسهتان گهردد، بهه     های بینمؤسسات و سازمان

                                                           

محاکمه مجدد شخص به سبب ارتکاب جرمي که در مورد آن حکم قطعي یا نهایي محکمه صادر گردیده است. و نیز 

 (11ماده  1در درخواست استرداد. )فقره  موجودیت مشخصات هویتي، جرمي، عدلي و قضایي
1
 . Labor Law 

2
 های خدمت، تجارت، ورودی کار و حین ورود است.منظور ویزه.  
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 "نهد بهه کهار اشهتغال ورزد.    تواتشخیص وزارت امور خارجه بدون اخذ جواز کهار مهی  

تبعه خارجی دارای ویزه ورودی کهار کهه داخهل قلمهرو جمههوری اسهالمی       "همچنین 

( ساعت از ورود خهویش، بهه اداره   48گردد، مکلف است در خالل مدت )افغانستان می

قهانون مسهافرت و    41و  38)مهواد   "که فعالیت وی به آن مربوط اسهت، اطهالع دههد.   

 اقامت اتباع خارجی(

شتغال به کار قانونی، منجر به بروز و داشتن سایر حقوق برای تبعه خارجی خواههد  ا

حهق اسهتراحت و   »شد. مثالً مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، اشاره به 

 (11قانونی دارد. )ماده « رخصتی

ی بهه  اتباع خارج"مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان نیز  3طبق ماده 

ههای دوجانبهه یها چندجانبهه در ادارات مطهابق احکهام ایهن مقهرره          نامهه  اساس موافقت

. اتبهاع خهارجی کهه سهن     1"دارد کهه  نیهز بیهان مهی    2مهاده   "تواننهد. شده مهی  استخدام

سالگی را تکمیل نموده به سن نهائی تقاعد مندرج قانون کهار نرسهیده و تصهدیق     هجده

زارت صهحت عامهه افغانسهتان را کسهب نمهوده      صحی کشور متبوع و مراجع مربوط و

 شود؛باشد، به اشکال ذیل در ادارات استخدام می

الف( به اساس موافقتنامه که باألثر تقاضای ادارات دولتی و کشورها صهورت گرفتهه   

 های امور خارجه و کار و امور اجتماعی طی مراحل گردیده باشد؛و از طریق وزارت

اع خارجی که اجازه اقامهت را در افغانسهتان کسهب    ب( به اساس تقاضای فردی اتب

 نموده و ادارات به او ضرورت داشته باشند؛

ج( استخدام اتباع خارجی در امور تخصصهی خهالف رشهته تحصهیلی و تخصهص      

 جواز ندارد؛

کننده مکلف است وقتاً فوقتهاً از نحهوه اجهراآت وظهایف اسهتخدام      د( اداره استخدام

 "شوند نظارت نماید.
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همین مقرره نسبت به اسهتخدام متخصصهین خهارجی در تشهبثات      12ماده  همچنین

( نیز برای بیگانگهان مطهابق   1382قانون کار ) 6خصوصی و مختلط نیز اشاره دارد. ماده 

قهانون تحصهیالت عهالی     9و  4مهواد  به قانون و مقرره خاص حکم صادر نموده است. 

( در مهورد ایجهاد   1386)مقرره مؤسسات تحصیالت عهالی خصوصهی    4ماده و  1ملکی

مقهرره   6و  4و مهواد   2(1387قهانون معهارف )   11مؤسسات تحصیلی خصوصی، مهاده  

( برای اشخاص حقیقهی و حقهوقی خهارجی اجهازه     1382مؤسسات تعلیمی خصوصی )

 3تأسیس مؤسسات و مکاتب خصوصی را داده است.

داخلی است در ضمن از موانع استخدام کارگران خارجی در ادارات، وجود کارگران 

مقرره استخدام اتبهاع خهارجی(    6که نهادها باید به کارگران داخلی اولویت دهند. )ماده 

ناگفته نماند که داشتن حق کار، اساساً خود مابعد مکلفیت دیگری است که به اخذ ویزه 

 ، همان(12کار و ویزه اقامت است. )ماده 

گانگهان مصهالح ایجهاب    شهود کهه، در رابطهه بها اسهتخدام بی     بدین ترتیب دیده مهی 

-محدودیت را نموده و اولویت با اتباع است. اما اهداف دیگری از قبیل جلهب سهرمایه  

گذاری خارجی و توسعه تجارت با کشورهای منطقه و جهان، لزوم حمایت و سههولت  

گذاران خارجی با ارایه اسناد معتبر که بهه مقصهد   تاجران و سرمایه"بنابراین  طلبد.را می

                                                           

صدور جواز تأسیس مؤسسه تحصیالت عالي  -2"های وزارت تحصیالت عالي همانا؛ . ازجمله وظایف و مکلفیت 1

قانون تحصیالت  4است. )ماده  "ام اسناد تقنینيخصوصي به اشخاص حقیقي و حکمي داخلي و خارجي مطابق احک

تحصیل محصل خارجي در مؤسسات تحصیالت عالي کشور  61آن قانون( همچنین طبق ماده  9عالي ملکي و ماده 

 طبق قانون نیز ممکن است.

را المللي توانند، مؤسسات تعلیمي خصوصي داخلي، مختلط و بیناشخاص حقیقي و حکمي داخلي و خارجي مي".  2

های مختلف تعلیمات مندرج این قانون برای اتباع افغان و خارجي مطابق مقرره المللي در دورهبا معیارهای ملي و بین

 (11)ماده  "مربوط تـأسیس نمایند.
3
اختصاصي را به اشخاص خارجي نیز مطابق به احکام  تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالي، عمومي ودولت مي".  

 قانون اساسي( 46)ماده  "د.قانون اجازه ده
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که نظر به کهم بهودن وقهت     شوند، درصورتیگذاری وارد افغانستان میرمایهتجارت و س

تواننهد  های سیاسی و قونسلی در خارج کشور نباشند مهی قادر به اخذ ویزه از نمایندگی

)تعدیل و ایهزاد در برخهی    "المللی حین ورود ویزه اخذ نمایند.های هوایی بیندر میدان

 اع خارجی(از مواد قانون مسافرت و اقامت اتب

( کهه مطهابق   NGOSمؤسسات غیردولتی خهارجی ) "های همگانی طبق قانون رسانه

که مدیرمسهئول آن از اتبهاع افغانسهتان باشهد      شده باشند، درصورتی احکام قانون تأسیس

شان بعد از کسب اجازه وزارت اطالعات و فرهنگ بهه  توانند در ساحه کار تخصصیمی

... مؤسسات غیردولتهی  "( لذا 11ماده  2)فقره  "زند.نشرات موقوف و غیر موقوف بپردا

دارند مطابق احکام  این قانون مطهابع، مؤسسهات تولیهد فلهم، نشهراتی،       خارجی ... حق

ههای تبلیغهات و اعالنهات را    آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه، آژانس خبررسانی، شهرکت 

دیگر حقوق ایشان است  ( حق تهیه فلم به اتباع خارجی نیز از27)ماده  "تأسیس نمایند.

1بازتاب یافته است. 48که در ماده 
 

 2ب( در ساحه حقوق خصوصی

کنهد کهه شهامل حقهوق     حقوق خاصه روابط خصوصی افراد با یکدیگر را تنظیم می

گهردد. در ایهن تصهنیف حقهوقی، اصهل بهر       عینی و روابط تجارتی، فامیلی و میراث می

از رویهه کشهورها و مصهالح مهاهوی      شهده  آزادی حقوق برای خارجی است که برگرفته

ها این است که در روابط نهفته شده در این شاخه از حقوق بوده است. مکلفیت خارجی

ها و عرف مربوط به فعالیت خویش را رعایت نماینهد. مهثالً   خود با اتباع، قوانین، ارزش

ی اصول عمومی تجهارت خهارج  »قانون تجارت خارجی کاالها، ازجمله موارد مربوط به 
                                                           

نامه از های مستند و سینمایي را در کشور تهیه و تولیید نمایند، مشروط بر اینکه معرفيتوانند فلماتباع خارجي مي".  1

 "وزارت امور خارجه و اجازه قبلي از وزارت اطالعات و فرهنگ را اخذ نموده باشند.
2
 . Private Law Area 
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محدود نبودن تجارت خارجی کاالهها، مهواردی    -2"دارد که؛ را اینگونه بیان می« کاالها

نمایهد  که در این قانون یا سایر اسناد تقنینی از تجارت خارجی غیرعادالنه جلوگیری می

 -2ها حین اجرای تدابیر تجهارتی،  وضع حداقل ممنوعیت -4از این حکم مستثنا است. 

اتخهاذ تهدابیر تجهارتی، مشهروط بهر اینکهه بهاالی         -7تجارتی،  شفافیت در وضع تدابیر

الغهای تهدابیر تجهارتی در صهورت      -8تجارت خارجی کاالها اثر منفی نداشهته باشهد.   

 (2)ماده  "موجودیت دالیل موجه.

دارد کهه روابهط فهرد را بهر ذات عهین      : این حقوق قواعدی را بیان مهی حقوق عینی

تهرین آن، حهق   و عمهده  1قهانون مهدنی(   482ایهد. )مهاده   نم)اموال و اشیاء( را تنظیم می

المللهی  گردد. طبق عرف بینملکیت یا مالکیت است که شامل اموال منقول و عقاری می

توانند مالک عقار و اموال غیرمنقول گردند کهه در  و روابط متقابل کشورها بیگانگان نمی

ته است. این ماده اخیر حکهم  قانون مدنی بازتاب داش 2112قانون اساسی و نیز  41ماده 

این مهاده حهق ملکیهت را     1توانند بر اساس وصیت مندرج فقره اجانب نمی"کند که می

ههای  قهانون فهروش عقهار بهه نماینهدگی     "در این راستا  "در اموال عقاری کسب نمایند.

چوکات قانونی، حقهوقی و   1387در سال  "المللیسیاسی دول خارجی و مؤسسات بین

-ش و اجاره عقار به دول خارجی و مؤسسات مرتبط به سازمان ملهل از راه اجرائی فرو

جمهور( معین نمهوده اسهت کهه     های دپلوماتیک )وزارت امور خارجه و منظوری رئیس

 شود.مطابق به عمل بالمثل صورت گرفته می

                                                           

( حق عیني تسلط مستقیم بر ذات عین که توسط قانون 1"کند که: این حق را تعریف مي 48۵ده قانون مدني در ما.  1

حقوق عیني اصلي عبارت است از حقوق تصرف و ": 486ماده  "( حقوق عیني اصلي یا تبعي است.2گردد. اعطا مي

لکیت منفعت عین بدون . حق م2. حق ملکیت رقبه و منفعت عین 1انتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتي است: 

حقوق عیني تبعي عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین ": 487ماده  ". حقوق ارتفاق.3ملکیت رقبه 

. حق حبس 3( 1771. حق رهن حیازی )ماده 2( 1832. حقوق رهن رسمي )ماده 1که منحصر به حقوق آتي است: 

 "(2386ق تقدم )امتیاز( )ماده . ح۵( 2376. حق اختصاص)ماده 4( 2368عین )ماده 
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-: این حقوق که نظارت بر روابط تجار و مسائل مربوط بهه فعالیهت  1حقوق تجارت

، اشهخاص  "(1384گهذاری خصوصهی )  قهانون سهرمایه  "ت و نیز طبهق  های تجارتی اس

گذاری و بعهد از  توانند در کشور طبق احکام قانون سرمایهحقیقی و حقوقی خارجی می

 مند شوند.اخذ جواز فعالیت، در حدود قانون تجارت نمایند و از عواید آن نیز بهره

بیهق قهانون از حیهث    تط»طبق احکهام مربهوط بهه    : 2حقوق مربوط به احوال شخصیه

در قانون مدنی، اصوالً قواعد حقوقی مربوط به بیگانگهان در کشهور تهابع قهانون     « مکان

ملی ایشان است. لذا در مورد تثبیت احوال مهدنی، اهلیهت، شهرایط موضهوعی صهحت      

ازدواج، آثار ازدواج )به شمول تصرفات مالی و نفقه(، طهالق، تفریهق، انفصهال، بنهوت،     

وصایت، غیابت، احکام موضوعی ارث و وصهیت و سهایر تصهرفات    والیت، قیمومیت، 

( بهدین  32الهی   16شهود. )مهواد   ها تطبیهق مهی   بعد از وفات خارجیان، قوانین متبوع آن

نماید تا امور و احواالت شخصی افراد تابع قوانین ملهی  ترتیب عقل و عدالت ایجاب می

ت. چهرا ایهن احهوال اساسهاً     ها باشد. این مسئله ناشی از ماهیت احوال شخصهیه اسه   آن

وضع، وصف، صفات، حقوق و تکالیفی است که موجب تمییز شخص از غیهرش شهده   

 دهد.و درواقع، وضعیت و حالت طبیعی شخص را در بیرون نشان و نمایش می

این نگرش و بینش حتی راجع به اتباع یک کشور که از ابعهاد و جههات مربهوط بهه     

احوال شخصیه با یکهدیگر تفهاوت داشهته باشهند نیهز      شناسایی، مبانی، منابع و مصادیق 

بهر   1388حاکم است. بر این اساس بود که، قانون احوال شخصیه اههل تشهیع در سهال    

ماده تنفیذ گردید. این قهانون شهامل تنظهیم     236قانون اساسی در  131مبنای حکم ماده 

واده و احکام مربوط به سه بخش عمده ذیل است؛ اول، اهلیهت و شخصهیت دوم، خهان   

 سوم، احکام وصیت، ارث، وقف و هبه است.

                                                           
1
 . Commercial Law 

2
 . Personal Status 
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های حقوقی بهه اصهل   : چنانکه در باال اشاره شد، امروزه تمام نظام1حقوق قراردادها

احترام به حاکمیهت اراده طهرفین و آزادی قهراردادی واقهف و عامهل هسهتند. درواقهع،        

ده و توافهق  بین اشهخاص و لهزوم توجهه بهه ارا     2ماهیت و اهمیت منع تحدید قراردادها

گهذاری، بلنهد بهردن منفعهت و سهود در      طرفین، اساساً مبتنی بر جلب و تشویق سرمایه

تعامالت تجارتی و استفاده از مفهاد و عوایهد مهالی و مالیهاتی ناشهی از آن در انکشهاف       

نماینهد تها ایهن    اقتصاد ملی است. لذا کشورها در قوانین خود و در عمل نیز تهالش مهی  

هایی را برای تعمیل اراده طهرفین قهرارداد   در نظر گرفته و سهولتاصل مسلم تجاری را 

کهه بهرای موضهوع    « تطبیق قانون از حیث مکهان »ایجاد نمایند. مثالً قانون مدنی در ذیل 

در مهورد وجائهب ناشهی از عقهود،     "کند که، تعارض قوانین کاربرد دارد چنین حکم می

انهد. در صهورت   اقامتگاه اختیار نموده گردد که طرفین عقد در آنقانون دولتی تطبیق می

شده باشد. مشروط بر  گردد که عقد در آن تکمیلاختالف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق می

اینکه در خصوص تطبیق احکام کدام قانون معین، طرفین عقد موافقه نه نموده باشهند و  

)مهاده   "ده است. ...یا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفین عقد، تطبیق قانون دیگری بو

27) 

همچنین قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال که خاص انجام امور قراردادههای  

توانند توافق طرفین می"دارد که، چنین تقریر می 4ماده  2تجارتی است نیز در ذیل فقره 

 المللهی قابهل تطبیهق   نمایند که قرارداد خویش را مطابق قانون کشور دیگر یا میثاق بهین 

انهد مطهابق قهانون    تنظیم نمایند، در صورت بهروز اخهتالف، محهاکم افغانسهتان مکلهف     

                                                           
1
 . Contract Law 

منظور ایجاد، تعدیل، انتقال یا ازاله حق در حدود احکام این قانون بین اشخاص حقیقي  قرارداد: عقدی است که به".  2

 فروش اموال( قانون قراردادهای تجارتي و 3ماده  1)جزء  "گردد.یا حکمي منعقد مي
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موردتوافق، قضیه را رسیدگی نمایند. مگر اینکه عقد چنین قرارداد صریحاً مطابق قوانین 

 "نافذه کشور ممنوع گردیده باشد.

 1های اتباع خارجیدوم/ مکلفیت

ههای بیگانگهان را   جایب یا مکلفیتچنانکه اشاره شد، قانون اساسی مبنای تضمین و

( ایهن کهنش   27الملل تعیین نموده اسهت. )مهاده   در چارچوب رعایت قواعد حقوق بین

کننده این نکته مهم است که نظام حقوقی افغانستان توجه به رعایت قواعد و اصهول  بیان

ر الملهل را در نظه  الملل و نیز رعایت و احترام به عرف و اسهناد حقهوق بهین   حقوق بین

گرفته است. درواقع، نظام حقوقی کشور منافع و مصالح ملی را بهر جوانهب و اولویهت    

ههای سیاسهی و   حقوق داخلی ارجحیت داده تا رویکرد تعاملی در زمینه را با سایر نظهام 

 ای که شاید ماهیت قضیه ایجاب آن را نموده باشد.حقوقی دنبال کرده باشد. مسئله

الملهل  الملل که متضمن قواعد و اصول حقهوق بهین  ینناگفته نماند که اسناد حقوق ب

عنوان اسناد تقنینی )عهام( بعهد از قهوانین و مقهررات      است در نظام حقوقی افغانستان به

عنوان یکی از منابع تقنینی از یک سو و نیز توجه به اصول  شده و حتی به داخلی شناخته

 1مام جدی نموده است. )جهزء  ها در زمان تسوید سند تقنینی از دیگر سو اهت مندرج آن

قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسهناد تقنینهی( لهذا در ادامهه      18و  8، 4، مواد 3ماده 

 نماییم.برخی از وجایب بیگانگان را طبق قواعد حقوق داخلی اشاره می

المللی این موضوع متضمن داشهتن  ( ورود و خروج قانونی؛ طبق قانون و رویه بین1

و نیز عبور و مهرور از   3-2، اخذ ویزه(1و سند مسافرت 2مربوطه )پاسپورت اسناد قانونی

                                                           
1
 . Duties of Foreign Citizens 

2
ها به وطن، از  منظور مسافرت اتباع کشور به خارج و بازگشت آن (: سند رسمي است که بهPassportپاسپورت )".  

 قانون پاسپورت( 3ماده  1)جزء  "گردد.طرف مراجع باصالحیت طبق احکام این قانون صادر مي
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بنهاً   2بدین منظهور اسهت.   4های قانونی مشخصه )سرحدات رسمی هوایی و زمینی(محل

گیهرد.  عبور و مرور غیرقانونی، جرمی است که مرتکب آن مورد تعقیب عدلی قهرار مهی  

 6قانون پاسپورت( 32و  33)مواد 

                                                           

1
منظور  (: سند رسمي است که در حاالت خاص برای اتباع کشور بهTravel Documentسند مسافرت )".  

های سیاسي یا قونسلي افغانستان در خارج، یا برای اتباع خارجي که کشور ها به وطن توسط نمایندگي بازگشت آن

قانون و مقررات شان در داخل افغانستان نمایندگي سیاسي یا قونسلي یا حافظ منافع نداشته باشد طبق احکام این متبوع

قانون  3ماده  2)جزء  "گردد.المللي بعد از تایید وزارت امور خارجه از طرف وزارت امور داخله، صادر ميبین

 قانون و اقامت اتباع خارجي در جمهوری اسالمي افغانستان( 3ماده  7پاسپورت( )جزء 
2
مکلف است، در خارج طبق تعامل و  اخذ ویزه: تبعه خارجي متقاضي سفر به جمهوری اسالمي افغانستان".  

های سیاسي یا قونسلي افغاني و در داخل از المللي، توافقات دو یا چندجانبه یا رویه بالمثل از نمایندگيمقررات بین

اسناد مورد ضرورت جهت صدور ویزه "قانون مسافرت(  24)ماده  "ادارات ذیربط وزارت امور داخله ویزه اخذ نماید.

پری مکمل فورم اند از: اصل پاسپورت به اعتبار مدت حداقل شش ماه، دو قطعه عکس معیاری، خانه در خارج عبارت

نامه و سایر اسناد  درخواست ویزه، آویز تحویل محصول ویزه، نامه اداره ذیربط، در صورت سفر رسمي، دعوت

 ن مسافرت(قانو 69ماده  1)فقره  "موردنیاز و گرفتن مشخصات و مصاحبه با دارنده پاسپورت.
3
منظور ورود، خروج، عبور و اقامت اتباع خارجي با ذکر مدت اعتبار  نامه کتبي است که به(: اجازهVisaویزه )".  

المللي و اقامت، نوعیت و دفعات استفاده از آن در پاسپورت یا سایر اسناد مسافرت مطابق احکام این قانون و تعامل بین

قانون مسافرت و اقامت اتباع  3ماده  1)جزء  "گردد.رچسب یا استیکر( صادر مياز طرف مراجع باصالحیت به شکل )ب

تبعه خارجي متقاضي ویزه، مکلف است درخواست مطالبه ویزه و "خارجي در جمهوری اسالمي افغانستان( همچنین 

)ماده  "ارایه نماید.تمدید آن را هفت روز قبل از تاریخ سفر یا انقضای آن، به ادارات ذیربط در خارج و داخل کشور 

 قانون مسافرت( 23
4
(: ساحه مشخصي است که اتباع خارجي و داخلي مطابق اسناد تقنیني نافذ و مقررات ملي و Borderسرحد )".  

 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي( 3ماده  12)جزء  "گردند.المللي، از طریق آن داخل و یا خارج ميبین
۵
شده رسمي سرحدی  برویت پاسپورت یا سایر اسناد مسافرت، صرفاً از نقاط تعیین دخول و خروج از کشور".  

 قانون پاسپورت( 6)ماده  ")هوایي و زمیني( مجاز است.
6
: ورود بدون اسناد ۵1اند از؛ مواد  شده است، عبارت برخي از مصادیق جرمي که در قانون مسافرت بیان.  

: ۵۵: ورود بدون موافقت، ۵4ول و خروج غیر از نقاط معین سرحدی، : دخ۵3: تحریف اسناد مسافرت، ۵2مسافرت، 

 سرحدی. : داخل ساختن اشخاص از مناطق غیر۵6داخل شدن یا سفر به مناطق ممنوعه و 
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شهود کهه   نوع ویزه برای بیگانگان در کشور صادر مهی  12ق قانون، حاضر طبدرحال

مهوارد فهوق بیهان     1شهود. نظر به نوعیت پاسپورت و اهداف مسافرت و اقامت صادر می

کند که اساساً ورود به کشور بایهد بهه مقاصهد قهانونی و مطلهوب باشهد و بیگانگهان        می

اینکهه ممنوعیهت یها محهدودیت      بتوانند آزادانه به کشور وارد و از آن خارج شوند مگر

تواند داخل تبعه خارجی در حاالت ذیل نمی"قانونی در این خصوص موجود باشد. لذا 

 قلمرو جمهوری اسالمی افغانستان گردد:

 به هدف دعوت و تبلیغ غیر اسالمی؛ -1

 به هدف اخالل امنیت و برهم زدن نظم عامه؛ -2

 شده باشد. المالورود اعکه از طرف یکی از ادارات ممنوع درصورتی -3

 ولگرد بوده و مدرک مصارف سفر و اقامت خویش را ارایه کرده نتواند. -4

های سیاسی جمهوری اسالمی افغانسهتان در خهارج، ورود وی ر ا بهه    نمایندگی -2

 افغانستان نظر به دالیل موجه، غیر مطلوب دانسته باشد.

 نکرده باشد.برای مدت معین از افغانستان اخراج، اما میعاد متذکره را تکمیل  -6

 برای مدت غیر معین از افغانستان اخراج شده باشد. -7

 به مرض ساری مصاب باشد. -8

 معتاد به مواد مخدر باشد. -9

 43)مهاده   "سایر موارد به تشخیص مقامهات ذیهربط و وزارت امهور خارجهه.     -11

 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی(

                                                           
1
(، ورودی کار Business Visa(، تجارت )Official Visa(، خدمت )Diplomatic Visaسیاسي ) های. ویزه 

(Working Entry Visaسیاحت ،) (Tourist Visa( بازدید ،)Visit Visa( تحصیلي ،)Student Visa حین ،)

(، Exit Visa(، خروجي )Residence Visa(، اقامت )Crew Visa(، عمله پرواز )Upon Arrival Visaورود )

قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي(  7(. )ماده Entry permit Visa( و اجازه ورود )Transit Visaعبوری )

 همین قانون مراجعه شود. 27الي  8های فوق به مواد رای مطالعه کم و کیف صدور ویزهب
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 اند از؛ تدر ضمن موارد محدودیت ورود به کشور نیز طبق قانون عبار

در حالت وقوع یا احتمال وقوع جنهگ، اعهالن حالهت اضهطرار، شهمولیت در      " -1

 المللی.های بینلست سیاه مراجع و سازمان

 الویزه و نوع ویزه.اتخاذ رویه بالمثل در مورد میعاد سفر، حق -2

 اتخاذ رویه بالمثل در مورد دخول و خروج اهالی مناطق سرحدی دول همسایه. -3

ل در مورد دخول و خروج مامورین دول همسایه حسب ایجاب اتخاذ رویه بالمث -4

 ، همان(62)ماده  "وظیفه در مناطق سرحدی.

( ارائه اسناد به موظفین سرحدی؛ تبعه خارجی که وارد قلمرو جمههوری اسهالمی   2

گردد، مکلف است پاسپورت یا سایر اسناد مسافرت را به مهوظفین ادارات  افغانستان می

اند، ارایه نمایهد.  منظور دخول و خروج تعیین گردیده هوایی که بههای سرحدی و میدان

موظفین نیز مکلف خواهند بود تا طبق قانون و مقررات نافذه اسناد را چک نمهوده و بها   

 ، همان(33ماده  1قانون پاسپورت و فقره  38ماده  2ها رفتار نمایند. )فقره  آن

ه بعد از ورود باید بهه قهوانین نافهذه    های ملی؛ اتباع بیگان( رعایت قوانین و ارزش3

-رسد از مههم باشند. به نظر میکشور محل اقامت احترام و به رعایت احکام آن ملزم می

احترام و التزام به قوانین نافهذه   1ترین وجیبه بیگانگان همانند اتباع کشور،ترین و ابتدایی

تهرین منبهع   نون که مههم های موردپسند جامعه محل اقامت باشد. درواقع، قاو نیز ارزش

ههای اشهخاص اسهت، اگهر مهورد      ها و نیز مکلفیهت شناسایی و تحدید حقوق و آزادی

توان به دیگر حقوق و وجایب اشخاص متذکر و متعمهل  اهتمام و اکرام قرار نگیرد، نمی

شهود، مکلهف   تبعه خارجی که به قلمرو جمهوری اسالمی افغانستان داخل می"بود. لذا 

ایهن در   ، همهان( 4)مهاده   "ایر اسناد تقنینهی کشهور را رعایهت نمایهد.    است قوانین و س

                                                           
1
)ماده  "پیروی از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجبیه تمام مردم افغانستان است.".  

 قانون اساسي( ۵6
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انهد احکهام   شهوند، مکلهف  ایکه در ادارات استخدام میاتباع خارجی"صورتی است که، 

قوانین نافذه و ایهن مقهرره را رعایهت و عقایهد و عنعنهات مهردم افغانسهتان را احتهرام         

 ادارات افغانستان( مقرره استخدام اتباع خارجی در 4)ماده  "نمایند.

( احترام و التزام به نظام سیاسی؛ نظم اجتماعی در پرتو قواعد و رفتارههای قهانونی   4

تواند اصهل کلهی و   نظام سیاسی استوار و محترم است. هیچ شخصی در هیچ موقفی نمی

اساسی اخالل نظام سیاسی و حاکمیت ملی را که با امنیت ملی کشهور مسهتقیماً ارتبهاط    

توانهد بها   ههیچ شهخص نمهی   "ز هر طریق ممکن روی دست داشته باشد. لذا گیرد، امی

های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقاللیت، تمامیت سوءاستفاده از حقوق و آزادی

 قانون اساسی( 29)ماده  "ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

داشهتن آزادی  ( انتخاب محل اقامت قانونی و اطهالع از تعیهین و تغییهر آن؛ لهزوم     2

شده است. درواقهع، اصهل بهر آزادی     محل سکونت مناسب برای هر فرد امروزه پذیرفته

انتخاب مکان مناسب اقامت و بود و باش برای هر فرد است، مگر اینکه قانون این اصل 

قانون اساسهی( ایهن مسهئله بهرای اتبهاع داخلهی و        39کلی را تحدید نموده باشد. )ماده 

نابراین انتخاب اقامتگاه حهق، امها ایهن اقامتگهاه در حهدود قهانون،       خارجی برابر است. ب

تبعهه خهارجی کهه محهل اقامهت خهود را در داخهل قلمهرو         "شهود.  تکلیف پنداشته می

( سهاعت  24دهد، مکلف اسهت در خهالل مهدت )   جمهوری اسالمی افغانستان تغییر می

ین منظور در اختیهار  السیر خود را در فورمی که به اقبل از ترک محل، مرجع سفر و خط

قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی( لذا  34)ماده  "شود، درج نماید.وی قرار داده می

پهری و بهه مسهئول    ( این ماده را خانه1تبعه خارجی مکلف است، فورمه مندرج فقره )"

 ، همان(48ماده  2)فقره  "اقامتگاه تسلیم نماید.

ین؛ اتباع خارجی بنا بر هر منظور و مقصهودی  های کاری به مسئول( اطالع از برنامه6

وگهذار   های سیاحتی، علمی، اقامتی و گشهت اند تا برنامه شوند، مکلفکه وارد کشور می

خویش را طبق قانون به موظفین و مأمور مربوطه اطالع دهند. در این صورت نهادههای  
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بر عهده خواهنهد  های بعدی را از مجاری قانونی ذیربط نیز مسئولیت تنظیم و هماهنگی

تواند بهه منهاطق ممنوعهه    تبعه خارجی نمی"، همان( لذا 42و  39، 37، 36داشت. )مواد 

 "گیهرد. داخل یا سفر نماید. مرتکب مطابق احکام قانون تحت تعقیهب عهدلی قهرار مهی    

 ، همان(22)ماده 

و محصهول قهانونی،    1( پرداخت محصول و مالیه طبق قانون؛ تعهد به تأدیهه مالیهه  7

تهوان بهه   قانون اساسی تسجیل یافته است. برای مثهال مهی   42فیتی است که در ماده مکل

ههای اجرایهی، اداری و تجهاری    و یا سایر امور و فعالیهت  2پرداخت انواع محصول ویزه

تبعه خارجی که حین اقامت در قلمرو جمهوری اسهالمی افغانسهتان   "مثالً  3اشاره نمود.

مطابق احکام قانون به شخص دیگر انتقال دهد، مکلف اموال منقول مندرج ورقه بیان را 

قهانون مسهافرت و    46)ماده  "است اسناد مربوط به پرداخت محصول آن را ارایه نماید.

مقرره استخدام اتبهاع خهارجی    2و 1های  در فقره 11همچنین ماده  اقامت اتباع خارجی(

که در ادارات اسهتخدام   . اتباع خارجی1 "کند که( حکم می1384در ادارات افغانستان )

. اداره 2گردد. شوند از عواید ماهوارشان مطابق قانون مالیات بر عائدات مالیه اخذ میمی

و فقهره   2کننده مکلف است مالیه معاش یا مزد کارکنان مندرج مهاده   یا مؤسسه استخدام

                                                           

مالي دولت و رفاه عامه بدون انجام خدمت متقابل یا ارایه جنس از منظور تقویه بنیه  مالیه: تأدیه الزامي است که به".  1

 قانون مالیات بر عایدات( 1ماده  2)فقره  "گردد.اشخاص حقیقي یا حکمي طبق احکام این قانون اخذ مي
2
 صد و شصت ساله یک ماهه چهل دالر امریکایي، شش ماهه هشتاد دالر امریکایي، یک . مثالً محصول ویزه تجارت سه 

ساله سه صد دالر امریکایي برای دفعات ورود مختلف  دالر امریکایي، دوساله دوصد و پنجاه دالر امریکایي و سه

تعدیل و ایزاد در برخي از مواد قانون مسافرت و اقامت  27گردد. )ماده شده است که حین اخذ ویزه دریافت مي تعیین

 اتباع خارجي در جمهوری اسالمي افغانستان(
3
-شوند از عواید ماهوارشان مطابق قانون مالیات بر عایدات مالیه اخذ مياع خارجي که در ادارات استخدام مياتب".  

 مقرره استخدام( 17ماده  1)فقره  "گردد.
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معاش یها  این ماده را مطابق احکام قانون مالیات بر عایدات و نورم های مندرج آن از  1

 "حساب واردات دولت انتقال دهند. مزد ماهوار وضع و به

چنانکه مسلم است، ههدف عمهده از وضهع مالیهه و محصهول بهاالی تمهام عوایهد،         

شده برای اتباع اعم از داخلهی   ها )اقتصادی، تجارتی و خدماتی( و اجراآت انجامفعالیت

 یا خارجی، افزایش و ارائه مطلوب خدمات به مردم است.

 1های ادارات دولتی در قبال اتباع خارجیم/ مکلفیتسو

نهادها و ادارات دولتی نیز در برابر اتباع خارجی مسئولیت بیشتر اجرایهی و نظهارتی   

دارند. درواقع، حق و تکلیف با یکدیگر مالزمهت دارنهد. ههم از جههت اینکهه دارنهده       

مومهاً بها تکلیهف    حقوق، مکلفیت نیز دارد و هم از جهت دیگر که، حقهوق بیگانگهان ع  

دیگران ازجمله ادارات همراه است. البته ناگفتهه نمانهد کهه اتبهاع داخلهی نیهز بایهد بهه         

ههای موردپسهند   شخصیت و حضور اتباع خارجی احتهرام گهذارده و عقایهد و مفکهوره    

تهوان بهه تعامهل و تجهارب     شان را تکریم نمایند. در این صورت است که مهی اجتماعی

یافت و بر فرهنگ ملی و داخلی خهویش افهزود. در    ها دستنفرهنگی سایر ملل و تمد

های امور خارجه، داخله، امنیتی، علمهی، فرهنگهی    اینجا اشاره شود که، عموماً وزارتخانه

هایی که دارنهد مسهتقیماً بها اتبهاع خهارجی      و صحی و نهادهای وابسته نظر به مسئولیت

 مرتبط هستند.

ههای  ههای ارگهان  گانگان؛ از اولین مکلفیهت ( اطالع از ممنوعیت ورود و خروج بی1

داخلی، اطالع از ورود یا منع ورود خارجی به نهادهای ذیربط است. این اطالع دهی در 

خصوص تأمین امنیت ایشان و نیز امنیت  ها برای بیگانگان بهتأمین دیگر حقوق و آزادی

اند، تی ذیربط مکلفها و ادارات دول( وزارت1)"تواند اثربخش باشد. لذا ملی کشور می

                                                           
1
 . Duties of Governmental Entities in front of Foreign Citizens 
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الخروج عندالموقع با ذکر دالیل موجهه بهه   الورود و ممنوعاز هویت تبعه خارجی ممنوع

های امور خارجه و امور ( وزارت2های امور خارجه و امور داخله اطالع دهند. )وزارت

( این مهاده را بهه اسهرع وقهت بهه      1اند، هویت تبعه خارجی مندرح فقره )داخله مکلف

های سیاسی یا قونسلی افغهانی خهارج   دومی خویش در داخل و به نمایندگی واحدهای

( وزارت مالیه مکلف است، از مقروضیت تبعه خارجی بهه ادارات  3کشور اطالع دهند. )

 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی( 44ذیربط اطالع دهد. )ماده 

طالبهه و دریافهت   ( توزیع و اخذ معلومات موردنظر بیگانگان و اجهراآت بعهدی؛ م  2

اطالعات هویتی و معلومهاتی از اتبهاع خهارجی از ابعهاد مختلهف در شهناخت اههداف        

مسافرتی بیگانه و هویت وی اثرگهذار اسهت. اولهین معلومهات کامهل از طریهق فورمهه        

درخواست ویزه قابل تحصیل است که در زمان تقاضای ویزه از طرف بیگانه بهه دسهت   

توان وضهعیت وی  مه و معلومات مندرج آن است که میآید. لذا بر اساس همین فورمی

دومهین معلومهات از    1را ازهرجهت بررسی و صالحیت دادن ویهزه را تشهخیص نمهود.   

ههای  ( مهوظفین گمهرک سهرحدی و میهدان    1)"ورقه بیان اموال حاصل خواهد شد. لذا 

ی اند، به تبعه خارجی که مطابق احکام این قهانون داخهل قلمهرو جمههور    هوایی مکلف

( تبعهه خهارجی مکلهف    2شود، ورقه بیان اموال را توزیع نماینهد. ) اسالمی افغانستان می

( این مهاده، درج، امضها و   1است، معلومات درباره اموال خود را در ورقه مندرج فقره )

( مهوظفین گمهرک سهرحدی    3حین خروج آن را موظفین گمرک محل تسهلیم نمایهد. )  

( این ماده را به حیث سند دفتر نگهداری و نقل 2) اند، یک نقل ورقه مندرج فقرهمکلف

 ، همان(42)ماده  "دیگر آن را به تبعه خارجی تسلیم نمایند.

                                                           

 Contact(، ارتباطي )Personal Details. اطالعات مندرج فورمه به ترتیب شامل معلومات شخصي ) 1

Details( کاری ،)Employment Details( ویزه ،)Visa Details( و پاسپورت )Passport Detailsاست ). 
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های ادارات سرحدی، تاپه نمهودن  ( حک مهر دخولی و خروجی؛ از دیگر مکلفیت3

و ثبت ورود و خروج اشخاص ازجمله بیگانگان اسهت. ایهن موضهوع مسهتقیماً مکمهل      

ههای  های سیاسی مقیم در خارج روزانه ویهزه هایی است که نمایندگیگزارشات و راپور

انهد،  ( موظفین سرحدی مکلف1)"دارند. بناً صادره خویش را وزارت خارجه ارسال می

حین دخول و خروج تبعه خارجی و داخلی، مهر دخولی و خروجهی را در پاسهپورت،   

-ر تاریخ طبهق مقهررات بهین   نظر از نوعیت آن، با ذک ویزه یا سایر اسناد مسافرت صرف

سهاعت بهه    24هها را در خهالل مهدت     المللی حک نموده و یک نقل از مشخصهات آن 

( وزارت امور خارجهه مکلهف اسهت، یهک نقهل از      2وزارت امور خارجه ارایه نمایند. )

های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج های صادره در نمایندگیگزارش روزانه ویزه

، همهان( بهدین   62ع وقت به وزارت امور داخله ارایهه نمایهد. )مهاده    از کشور را به اسر

های دخهولی بهه   های صادره با تعداد حک نمودن تاپهترتیب معلومات و گزارشات ویزه

 کشور باید مکمل و مرتبط با یکدیگر باشد.

( اطالع از مکان و ترک اقامتگاه؛ محل بودوباش و سکونت بیگانگهان بایهد معلهوم    4

دهند، تغییر یها تهرک   عالوه بر اینکه اتباع خارجی اقامتگاه خویش را اطالع می باشد. لذا

هها روی   آن نیز باید به مراجع ذیربط اطالع داده شود تا تدابیر بعدی ازجملهه امنیهت آن  

( مسئول اقامتگاه مکلهف اسهت، حهین ورود تبعهه     1)"دست گرفته شود. بر این اساس 

گهردد، جههت   طرف وزارت امور داخله ترتیب می خارجی، فورمه اطالع ورود را که از

( مسئول اقامتگاه مکلف است، فورمه مندرج فقره 3پری به دسترس وی قرار دهد. )خانه

( ساعت به اداره پولیس محل تسهلیم نمایهد.   24( این ماده را ثبت و در خالل مدت )2)
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مکلهف اسهت، در    ( هرگاه تبعه خارجی اقامتگاه خود را ترک نماید، مسئول اقامتگهاه 4)

 1، همان(48)ماده  "( ساعت موضوع را به اداره پولیس اطالع دهد.24خالل مدت )

 2چهارم/ حمایت قونسلی از اتباع

از دیگر مسائل بسیار مهم که درواقع، از پیامدهای رابطه تابعیت بهین تبعهه و دولهت    

ت. درواقهع،  متبوع است، حمایت حقوقی و سیاسی از اتباع در خارج از کشور متبوع اس

موضوع حمایت قونسلی مستقیماً با تحقق اهداف سیاسهت خهارجی، حاکمیهت ملهی و     

کارکنهان دیپلماتیهک بهه حیهث     "دفاع از منافع مشروع دولهت و اتبهاع کشهور داشهته و     

کننهده منهافع ملهی افغانسهتان در     نمایندگان سیاسی دولت، ممثل حاکمیت ملی و تهأمین 

"باشند.دیگر کشورها می
ههای  رتیب هدف و کهارکرد اصهلی ایجهاد نماینهدگی    بدین ت 3

سیاسی و قونسلی در خارج از کشور در کنار تحقق اهداف سیاسهت خهارجی و ایجهاد    

روابط دیپلماتیک، همانا دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اتباع کشهور اسهت کهه    

و نیهز   در راستای حاکمیت ملی کشور است. اتباعی که نظر به شهرایط زمهانی و مکهانی   

اند. لذا بهه دلیهل اهمیهت    دالیل و اغراض مختلف در بیرون از کشور و قلمرو مقیم شده

 شده است. موضوع و جوانب مختلف آن تحت یک عنوان مجزا تبیین و بررسی

حمایت قونسلی همان؛ مکانیزم و سازوکار حمایوی از اتباع توسط دولت متبهوع در  

وان ادعا نمود که، مفههوم و کهارکرد و حتهی    تخارج از قلمرو است. در حال حاضر، می

مکانیزم حمایت قونسلی از اتباع متفاوت از گذشته است. بدین معنا کهه درگذشهته ایهن    

ها نظهر بهه ظرفیهت و تهوان     ها نداشته است و دولتحمایت ماهیت تکلیفی برای دولت

                                                           
1
 "گیرد.هرگاه مسئولین اقامتگاه احکام این قانون را رعایت ننماید، طبق احکام قانون تحت تعقیب عدلي قرار مي".  

 اقامت اتباع خارجي(قانون مسافرت و  ۵7)ماده 
2
 . Consular Assistance from Nationals 

 قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلي 4ماده . 3
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-د میداری از حقوق اتباع خویش در خارج از قلمرو خوسیاسی خویش اقدام به جانب

نمودند. اما امروزه حاکمیت ملی برابر در روابط بین دول، تحقق اههداف کهالن و عالیهه    

ههای سیاسهی را بهه ایهن مفکهوره      الملهل، نظهام  سیاست خارجی و نیز رویه و عرف بین

هدایت نموده است که، حمایت قونسلی در ابعاد حقهوقی و سیاسهی از اتبهاع، ازجملهه     

توان به معنای واقعی باشد. در این صورت است که، میها حقوق اتباع و مکلفیت دولت

 مسئله واقف و بر کارکرد مؤثر آن اعتماد نمود.

بر این اساس و در نظام حقوقی افغانستان، سند میثاق ملی دولت جمهوری اسهالمی  

... دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت "افغانستان اشاره دارد که، 

قانون تابعیت نیز حکم کهرده   6ماده  1قانون اساسی( همچنین فقره  39)ماده  "نماید.می

تبعه دولت )امارت( اسهالمی افغانسهتان در خهارج، تحهت حمایهت دولهت       "است که، 

 ")امارت( قرار دارد.

های سیاسهی مکلهف   در بیان تحلیل حقوقی از مواد متذکره باید تقریر نمود که، نظام

نسلی از اتباع خویش در خارج از قلمهرو جغرافیهایی تهدابیر    حق حمایت قو هستند تا به

ها یها معاههدات دو یها چندجانبهه بهین      نامهاتخاذ نموده و اجراآت نمایند. انعقاد موافقت

ها، طهرح و تنفیهذ قهوانین در زمینهه، ایجهاد بخهش یها اداره حقهوقی از اتبهاع در          دولت

ر، حفاظت از امهوال و اشهتغال   داخل و خارج از کشو 1های سیاسی و قونسلینمایندگی

های حقوقی برای اتباع در قضهایای واقعهه،   اتباع، گرفتن وکالی مدافع و سایر مساعدت

موقع تصادیق اسناد ارائه سهولت آنالین برای صدور و تمدید پاسپورت و ویزه، انجام به

بهه  و مدارک، امکان صدور و تأیید تذکره تابعیت و سایر اسناد رسمی، خدمات مربهوط  

                                                           
1
های جمهوری اسالمي افغانستان است که به مقصد تحقق ها یا قونسلگریخانهنمایندگي سیاسي و قونسلي: سفارت".  

 "شود.نوني اتباع کشور در کشورهای خارجي تأسیس مياهداف سیاست خارجي و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قا

 مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجي( 3ماده  ۵)جزء 
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مهاجرین، محبوسین، تجار و محصلین و دیگر مهوارد ازجملهه تهدابیر و سهازوکارهایی     

 است که باید انجام شود.

بدین ترتیب، مدیریت و آگاهی دهی مناسب و دقیق به اتباع و نیز انجام امهور اداری  

های سیاسی مقیم در خارج حقی اسهت  و اجرایی در ارائه خدمات قونسلی در نمایندگی

خصهوص وزارت امهور خارجهه قهرار دارد. لهذا بایهد        هده دولت، حکومت و بهکه بر ع

شهود  ها طبق اصول و عرف دیگر کشورها انجام یابد. مثالً دیده مهی  مکانیزم و فرایند آن

ههها بخههش ارائههه خههدمات قونسههلی و فراینههد آن مشههخص و خانهههدر سههایت سههفارت

نام نموده و در زمان معینه مراجعهه  توانند برای انجام آن ثبتشده و اتباع حتی می تعریف

 کنند.

 1حقوق و وجایب اشخاص حکمی خارجی؛

ها ویژه شرکت ضرورت بحث از اهمیت نقش و اثرات اشخاص حقوقی یا حکمی به

و مؤسسات حقوقی خارجی بر توسعه و انکشاف اقتصادی و تجاری امهروزه بهر کسهی    

متمهادی را در جنهگ و    ههای ههای سیاسهی و اجتمهاعی کهه سهال     پوشیده نیست. نظهام 

سوی ثبات و  اند، تالش خواهند نمود تا در دوران گذار بهنابسامانی اقتصادی به سر برده

هها بهاز کننهد تها بهه      های تجارت و اقتصاد خویش را به روی شهرکت بازسازی، دروازه

 گذاری خارجی رونق بخشند.حضور و سرمایه

، تالش نموده تا با تنفیهذ قهوانین   افغانستان کشوری است که در یک و نیم دهه اخیر

های خارجی تا حهد امکهان و   تشویقی در این زمینه، از نقش و کارکرد اقتصادی شرکت

توان بهره ببرد. اما در مورد وضعیت حقوقی و تعامل تقنینی نظام حقوقی افغانسهتان بهه   

 توان اشاره نمود که؛اشخاص حکمی خارجی می

                                                           
1
 . Rights and Duties of Foreign Legal Persons / Entities 
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ههای مربهوط بهه    اسهت کهه، حقهوق و آزادی   قاعده کلی حقوقی حاکم موضوع این 

اشخاص حکمی بیشتر با موضوع )قواعد( حقوق تجهارت و خصوصهی مهرتبط بهوده و     

های تجارتی و منازعات مطابق به قواعد آن، اصل بر حداقل محدودیت و رفع نابسامانی

 ها و اشخاص است.بین شرکت

هها و تشهبثات   گذاریدولت، سرمایه"قانون اساسی نیز حکم کرده است که؛  11ماده 

خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطهابق بهه احکهام قهانون تشهویق، حمایهت و       

امور مربوط بهه تجهارت داخلهی و خهارجی،     "لذا  "نماید.ها را تضمین می مصئونیت آن

)مهاده   "گهردد. مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می

 ی(قانون اساس 11

قهانون   -حقهوق و وجایهب تشهبثات منظهور شهده     -بر این اساس طبق فصل چهارم 

-گذاری خصوصی، برخی از مصادیق حقوق و وجایب اشخاص حکمهی را مهی  سرمایه

 توان قرار ذیل نام برد؛

( امتیهازات مالیهاتی تشهبثات    16حق مصونیت از اعمال تبعیضی حکومت )مهاده   -1

بثات منظور شده مطهابق بهه قهانون گمرکهات     ( معافیت گمرکی تش17منظور شده )ماده 

( حهق دسترسهی بهه تسههیالت     18نسبت به اموال صادراتی تولیدشده در کشهور )مهاده   

(، حق تملیهک امهوال   21( حق انجام معامالت تجارتی و استخدام )ماده 19بانکی )ماده 

(، 1سهی قهانون اسا  41قانون فوق و ماده  21منقول، اجازه اجاره عقار برای تجارت )ماده 

                                                           

گذاری، مطابق باحکام منظور سرمایه اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکیت عقاری را ندارند. اجاره عقار به".  1

المللي که افغانستان عضو آن های سیاسي دول خارجي و به موسسات بیننون مجاز است. فروش عقار به نمایندگيقا

های سیاسي دول قانون اساسي( طبق قانون فروش عقار به نمایندگي 41)ماده  "باشد، مطابق به احکام قانون مجاز است.

ها بوده که  های دفاتر و ملحقات آنس و اعمار ساختمانالمللي، هدف از فروش نیز صرف تأسیخارجي و مؤسسات بین

سال که قابل تمدید است، ممکن  ۵7جمهور برای مدت  از مجرای پیشنهادی وزارت امور خارجه و منظوری رئیس

 (13و  6، 4خواهد بود. )مواد 
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(، حهق  22گذاری شده بعهد از تأدیهه مالیهه )مهاده      حق انتقال سرمایه معادل وجه سرمایه

(، حهق  24انتقال وجوه مربوط به بازپرداخت قرضه خارجی بعهد از تأدیهه مالیهه )مهاده     

( حهق مصهونیت امهوال و    26و  22فروش ملکیت تشبث منظور شده و عواید آن )مواد 

 جع تجارتی و قضائی.اسناد شرکت، حق دسترسی به مرا

 42(، وجیبهه پرداخهت مالیهه )مهاده     14-11وجیبه ثبت و فعالیت قهانونی )مهواد    -2

قانون اساسی(، وجیبه داشتن دفاتر تجارتی، وجیبه رعایت اساسنامه و قوانین نافذه محل 

فعالیت، وجیبه ارائه گزارش مالی و فعالیت به مراجع نظارتی و قضائی، وجیبه مسئولیت 

 مدیره. ئی ناشی از اقدامات هیئتمدنی و جزا

 گیرینتیجه

های سیاسی با دو کهارکرد متنهاقض روبروسهت؛ اسهتقالل     امروزه حاکمیت ملی نظام

سیاسی و وابستگی حقوقی. در ساحه توجه، تأمین و تضهمین حقهوق و وجایهب اتبهاع     

یهق  کننهد تها عهالوه بهر تطب    های حقوقی به تبعیت از نظام سیاسی تالش میبیگانه، نظام

الملهل و رویهه   قواعد حقوقی مبتنی بر مبانی و منابع حقوق داخلی، به اسناد حقوق بهین 

 الملل نیز توجه و تمایل داشته باشد.  بالمثل و عرف بین

الملل خصوصهی، دخالهت و   حقوق بین به زبان رساتر، در تمام موضوعات مربوط به

الملل و عرف و حقوق بین سهم منافع و مصالح ملی از یک سو و توجه به رعایت اسناد

رویه بالمثل از دیگر سو، کمتر از قواعهد حقهوقی و احکهام تقنینهی منهدرج در قهوانین       

سد به توان ادعا نمود که، در مسهائل و قضهایای بها بهار سیاسهی      نیست. حتی به نظر می

کنندگان جامعه مانند تابعیت، قواعد حقوقی انعکاسی از بینش و نگرش سیاسیون و اداره

های سیاسی در قضایای واهد بود. حساسیت این موضوع بیشتر به تعامل یا تقابل نظامخ

-ها و سهازمان ها و مباحث دولتالملل محل نگرشحقوقی در این است که، عرصه بین

المللی است. لذا اهتمام به تأمین و تضهمین منهافع و مصهالح ملهی در     های دولتی و بین

 و اصل کلی است که بدان توجه جدی خواهد شد.تعامالت دو یا چندجانبه اولویت 
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شرایط کلی نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ایجاب حضور و نقهش بیگانگهان   

واحهوال فعلهی، بایهد     را کرده است. بر این اساس نظام حقوقی افغانستان نظر به اوضهاع 

ن نمهوده  ها و نیز وجایب و تکالیف اتباع بیگانه حد و حدود تعیهی برای حقوق و آزادی

رسد نظام حقوقی در کنار نظام سیاسی خود را با شهرایط یها   باشد. هرچند که به نظر می

-ههای مختلهف  توقعات بیرونی عیار کرده و نظر به جلب و جذب این نیروها و ظرفیت

زده است. بهترین نمونه آن تعدیل و ایزاد در  قاعده سازی حقوقی و تقنینی دست شان به

مسافرت و اقامت اتباع خارجی برای اخذ ویزه تجهارت در میهادین   برخی از مواد قانون 

المللی کشور باشد که شرایط تجارتی و اقتصهادی افغانسهتان بهه آن تهن داده     هوایی بین

 است.

همچنین از حقوق اتباع و مکلفیت دولت متبوع در حمایت سیاسی و حقوقی اسهت  

رها نیز مهرتبط اسهت تها بهر     که مستقیماً با سیاست خارجی و تأمین حاکمیت ملی کشو

شهان در  اساس آن، منافع و حقوق مشروع و قانونی اتباع در خارج از نظام سیاسی متبوع

 پرتو حمایت قونسلی برآورده شود.

 منابع:
 1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،  -1

 سهالمی  تعدیل و ایزاد در برخهی از مهواد قهانون مسهافرت و اقامهت اتبهاع خهارجی در جمههوری ا         -2

 1397افغانستان، 

 1396کود جزا،  -3

 1396قانون اجتماعات، اعتصابات و اعتراضات،  -4

 1396ها، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت -2

 1392قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی،  -6

 1392المللی، های بینقانون معاهدات و میثاق -7

 1392قانون پاسپورت،  -8

 1392ارجی کاالها، قانون تجارت خ -9

 1394قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسالمی افغانستان،  -11

 1394قانون تحصیالت عالی ملکی،  -11
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 1394قانون انتخابات،  -12

 1393قانون اجراآت جزایی،  -13

 1393قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال،  -14

 1392ها، قانون جمعیت -12

 1392، قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی -16

 1392قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی،  -17

 1388قانون احزاب سیاسی،  -18

 1388قانون احوال شخصیه اهل تشیع،  -19

 1388های همگانی، قانون رسانه -21

 1387المللی، های سیاسی دول خارجی و مؤسسات بینقانون فروش عقار به نمایندگی -21

 1387قانون مالیات بر عایدات،  -22

 1382 قانون کار، -23

 1384گذاری خصوصی، قانون سرمایه -24

 1421قانون تابعیت،  -22

 1322قانون مدنی،  -26

 1397مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی،  -27

 1384مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان،  -28



 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 بررسی تطبیقی حکم بیمه در فقه و حقوق افغانستان      
      

                                  

 ولی حنیف محمد

 

 چکیده

بیمه ازجمله موضوعات نسبتاً جدیدی است که ازلحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف 

ای است. پیدایش بیمه، بدان جهت بوده که انسان بتواند راهی عملی  وسیع و گسترده

برای حمایت از خویشتن در مقابل حوادث و خطرها بیابد. با توجه به حقایق امر بیمه 

یک موضوع مستحدث و جدید،  عنوآن نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه بهو 

ای که در مورد شکل و  بندی کلی موردبررسی فقهی قرارگرفته است و با توجه به تقسیم

شمندان دانو بیمه تعاونی، دیدگاه فقیهان و  تجارتیصورت بیمه، شده است، یعنی بیمه 

 شمندان اسالمی، اعم از دانفقیهان و  اوت است.اسالمی، در مورد حکم فقهی بیمه متف

های تعاونی  اند؛ چون بیمه های تعاونی، فتوا داده ، متفقاً به مشروعیت بیمه سنی و شیعه

اند و یکی از اصول ادیان وحیانی،  نیکی و احسان به وجود آمده هیا تبادلی، بر پای
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های خصوصی یا  د بیمهدعوت به تعاون و همکاری در کارهای نیک است؛ اما در مور

نظر وجود دارد؛ اکثر فقهای شیعه،  های اشیا و اشخاص، اختالف تجارتی، اعم از بیمه

هایی را  دانند، اگرچه راه سوزی را صحیح و شرعی می بیمه اشیاء، مانند: دزدی و آتش

صحت  هاند، متفاوت است. برخی معامله بیمه را عقد مستقل و مشمول ادل که پیموده

ضمان،  :نسته و برخی عقد بیمه را از راه انطباق با عقود معهوده فقهی، مانندعقود دا

اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و  ههم اند. به عقیده ایشآن صلح، هبه و غیره تصحیح کرده

که فقهای شیعه،  ذکر این اشخاص و مسئولیت مدنی صحیح هستند. نکته قابل

ات و اطالقات  کم عقد بیمه را باعرضه بر عمومیاند که، اوال ح االمکان سعی کرده حتی

بیمه و ه اند از راه عرض عقود، بیان کنند و اگر این ادله را عام ندیدند، تالش کرده هادل

انطباق آن با عقود معین، حکم به مشروعیت عقد بیمه بدهند. اما فقهای اهل سنت، 

اند و  بیمه را حرام دانسته برخی عقد  .1   اند بیمه خصوصی، سه گونه نظر دادهه دربار

اند. به نظر ایشان اشکال وارد بر بیمه ازجمله شبهه  حصری بودن عقود را برگزیده هنظری

اند. و معتقدند که  برخی بیمه را صحیح دانسته  .2  .قمار، ربا و غیره قابل دفع نیست

ح ن و اشکال وارد بر بیمه را صحیتعقود صحیح شرعی در عقود معهود منحصر نیس

تفصیل هستند: بیمه عمر را به دلیل اینکه  برخی بین اقسام بیمه قائل به  .3  .اند ندانسته

 .اند اند، اما بیمه اشیاء را در بعضی موارد صحیح شمرده ربا دارد، نادرست دانسته هشبه

 بیمه، عقد، مبانی، حجیت، عرف، مصالح مرسله.  کلیدواژگان:

 

 مقدمه

تواند به اشکال گوناگون باعث بسط  تلف وجود دارد و میدر جوامع مخ« بیمه»امروزه 

و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی بشود و طبعاً نکات مثبت و کارکردهای بسیار دارد 

های سخت، تهیه  گزاران، جهت مداوای بیماری انداز برای بیمه مانند ایجاد صندوق پس

آوری  با جمعقیمت، تهیه مسکن برای قشرهای مختلف جامعه  داروهای گران
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های کوچک، فراهم کردن امکانات و وسایل برای رونق گرفتن امر ازدواج که در  سرمایه

شرایط جامعه امروزی از ضروریات اجتماعی است و موارد مختلف دیگر که بیمه 

تواند این مشکالت را حل کند و امنیت خاطر و آرامش روحی را برای  راحتی می به

تبع آن در سطح جامعه این نظام آرامش و امنیت خاطر  هها فراهم کند و ب شده بیمه

گسترش یابد. بنابراین، بیمه با این قدرت و کارکردها و پیامدهای مختلف از ضروریات 

گذاری  ای برای آن شود، درواقع هزینه نیست، بلکه سرمایه زندگی است و اگر هزینه

 .است

شهری و ماشینی ضروری است و  های زندگی ها و دغدغه بیمه برای رفع آالم و نگرانی

گزاران شود؛ امّا سؤال این  تواند باعث آرامش روحی و رفاه اجتماعی در میان بیمه می

 است که آیا بیمه، چنین دست آوردی را به ارمغان آورده است؟

اقتصادی بزرگ برای جذب سرمایه و کسب درآمد ))سازمان ها به یک بنگاه امروزه بیمه

شده است. و از رفاه و امنیت خاطری که برای تبلیغ  داران تبدیل تر برای سرمایه بیش

 .دهند، خبری نیست گزار وعده می بیمه به بیمه

، سه نظریه وجود اهل سنت در مطابقت بیمه با احکام شرع، میان علما و دانشمندان

 دانند. برخی میان اقسام آن تفاوت دارد: برخی بیمه را به هر نوعی که باشد، جایز نمی

که در قالب یکی از عقود شرعی باشند  دانند؛ مشروط به این قائلند و برخی هم جایز می

دانند. با توجّه به این مطلب رویکرد  که بعضی همه اقسام آن را جایز می آخر این و دست

اتفاق همه  است، که به« بیمه اسالمی»ها و معرّفی  این نوشتار، بیان احکام کاربردی بیمه

 هتوانند بدون دغدغ گزاران می ندان، با احکام شرع مطابق است و همه بیمهعلما و دانشم

 ورود به محرّمات الهی، با خاطری آسوده، از خدمات آن استفاده کنند.
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 کلیات  اول :  فصل

 ی تاریخی بیمه سابقهگفتار اول: 

گویند در یونان  گردد و می های بسیار قدیم برمی ی تاریخی به زمان بیمه ازنظر سابقه

کردند و حتی به وجود آن در  نوعی، بیمه می قدیم بردگان را به هدف منع از فرار به

 .شده است سال قبل از میالد اشاره 4211

شود و متخصصان  ی دریایی، زمینی و هوایی تقسیم می در اصل بیمه به سه دسته

میالدی  1182ترین نوع بیمه بوده که در سال  ریایی سابقونقل د ی حمل اند بیمه گفته

که بازرگانان کاالهای خود را در مقابل حوادث دریایی بیمه  سآن عملی شده است؛ بدین

کردند و نیز صاحبان کشتی حق داشتند که در صورت احساس خطر، قسمتی از  می

ر نجات پیدا کنند و در این کاالها از خط ی یهتا کشتی و بق ارندکاالها را در دریا بیان د

شده در دریا، توسط بازرگانانی که کاالهایشان از خطر  صورت خسارت کاالهای انداخته

ونقل دریایی را  ی حمل رسد که بیمه شد. چنین به نظر می رهایی یافته بود پرداخت می

 .برای اولین بار، بازرگان چینی احداث کرده باشند

ی  خشکی و هوایی که شامل انواعی چون: بیمهی  بر اساس منابع مربوطه بیمه

ی شخص ثالث،  ی حوادث، بیمه ی عمر، بیمه ونقل، بیمه ی حمل سوزی، بیمه آتش

 بار اولین برای ،…ی مهندسی و ی هواپیما، بیمه ی مسئولیت، بیمه ، بیمهصحیی  بیمه

 1666سوزی بزرگ در سال  میالدی وقتی بنیانگذاری شد که یک آتش 17 قرن در

یالدی در لندن به وقوع پیوست و به مدت چهار روز ادامه پیدا کرد و در بعضی م

کشورهای دیگر تا قرن هجدهم خبری از بیمه نبود که از آن تاریخ به بعد در اثر تغییر و 

ها  تحولی که در صنایع و اختراعات به وقوع پیوست انواع جدیدی از بیمه که بالغ بر ده

 .ن ترتیب بیمه به شکل امروزی درآمدنوع است تاسیس گردید وبدی

گردد که از طریق  پیدایش صنعت بیمه در کشورهای اسالمی به اواخر قرن هفدهم برمی

های ایتالیایی و بریتانیایی به کشورهای اسالمی راه پیدا کرد و بسیاری از  شرکت

http://sozimihrab.org/
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 های خارجی قانون بیمه را در میان تبعیت از شرکت های کشورهای اسالمی به شرکت

 .خود عملی و برخی از انواع بیمه را اجباری ساختند

داری  ی امروز را قوانین و نظام سرمایه شکی در این نیست که منشأ صنعت بیمه به شیوه

که برخی از مقاصد آن با اسالم مطابقت دارد، برخی از  دهد و درحالی تشکیل می

فتوی داده شود جنبه  هم مضامین آن قطعاً با دین اسالم در تضاد است که اگر به آن

 .ضرورت دارد

 تعریف  عقد بیمه  گفتار دوم:

یابیم که بیمه واژه  کنیم درمی های ادبی مراجعه می وقتی به فرهنگ معنی لغوی بیمه : 

طور مثال در فرهنگ معین،  شده است به به معنای ضمانت گرفته« بیما»هندی است و از 

معنای ضمانت آمده است. وی در مقام  لغت بیمه برگرفته از زبان اردو و هندی به

عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد » نویسد که بیمه  تعریف می

که موضوع بیمه به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از  کنند که درصورتی

از سوی دیگر، دهخدا در معنای بیمه چنین (  236: ص .14 )«خسارت برآید. هعهد

بیمه واژه هندی و به معنای ضمانت مخصوص از جان و مال که در تمدن »نویسد  یم

ی  اند که بیمه از کلمه و برخی دیگر نظر داده (2279: ص.1) «جدید رواج یافته است.

ی بیمه از لغت استراخوانی که به معنی ضد بیم و  بیم )ترس( اخذشده است ، کلمه

ی پارسی قدیم  نیز کلمه بیمه را یک واژهترس است، اخذ گردیده برخی از مؤلفان 

جای کلمه بیمه  یادآوری این نکته ضروری است که در زبان عربی واژه به.  دانند می

عالمه شامی نیز در احکام مستامن بیمه را بنام  (21: ص.2)رود. واژه تأمین به کار می

 (171. ص.4: ج19ذکر کرده است )  "سوکره"

 معنی اصطالحی بیمه:

ای تضمین جبران خطرها و  بارت از این است که: شخص یا اداره و مؤسسهبیمه ع

کند در مقابل دریافت وجهی  ضررهایی را که در آینده جان و مال یک فرد را تهدید می
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دیگر : بیمه عبارت ازعقدی است  عبارت ( به 287: ص. 11، 34: ص.3.)بگیرد به عهده

در ادای پرداخت مبلغ حق البیمه از  "ذارگ گر یا بیمه بیمه "طرف  یک موجب آن که به

تعهد پرداخت وجهی را در صورت تحقق خطر به  "کننده  گر یا بیمه بیمه "طرف دیگر

 (9:ص.7آورد ص.)  دست می

به تصویب رسیده است در ماده سوم خود بیمه  1387در سال  که افغانستآن قانون بیمه 

کننده و بیمه شونده که طور  میان بیمهبیمه عقدی است » گونه تعریف نموده است  را این

کننده در مقابل اخذ حق البیمه معین، جبران  موجب آن بیمه کتبی صورت گرفته و به

به همین ترتیب، فصل دوم باب چهارم قانون « گردد. خساره طرف مقابل را متعهد می

ف عقد در مورد تعری 1644یافته است. ماده  مدنی افغانستان نیز به عقد بیمه اختصاص

کننده به تادیه یک مقدار پول یا  موجب آن بیمه بیمه، عقدیست که به» دارد بیمه مقرر می

عاید مرتب و یا به تعویض مالی دیگر در حالت وقوع حادثه یا خطریکه در مقاوله 

تعیین گردیده، به بیمه شونده یا شخصی که بیمه به نفع وی شرط شده، در بدل مبلغی 

 « نماید. پردازد،تعهد می قساط میبارگی یا به ا که یک

 ارکان و عناصر بیمه  

 قرار است: دهند ازاین ارکان و عناصر بیمه که آن را شکل  می

کند،  شخصی که قصد  بیمه شدن را دارد، به ایجاب اقدام میایجاب و قبول:  -1

خاذ ی پروسه بیمه آن را برساند. و قبول همان  ات کننده وبنابراین باید به اطالع اداره

 (.21: ص .4شود) مدیره عملیه ی بیمه صادر می موقفی است که از طرف هیئت

شود که جبران خسارات را  کننده به کسی گفته می درعملیه ی بیمه ، بیمه کننده: بیمه -2

 (.232: ص.2شود)  دار می در حالت حدوث خطر ، ودربرابر دریافت قسط بیمه عهده

موجب این  شود که به به شخصی گفته می ی بیمه شونده در معامله بیمه شونده:  -3

ی بیمه پرداخته و در هنگام وقوع خطر و  کند که حق بیمه را به اداره معامله ، تعهد می

 (.21: ص . 6کند )  حادثه ، مبلغ بیمه را دریافت می
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ی بیمه تعهد نموده که آن را  عبارت ازهمان وجهی پولی است که ادارهمبلغ بیمه:  -4

 (.367: ص .8پردازد)  کننده  می بیمه شونده ویا استفاده حین وقوع خطر  به

موجب عقد بیمه آن را به  عبارت از مبلغی است که بیمه شونده  بهحق بیمه :  -5

صورت اقساط ماهانه یا ساالنه  ی بیمه جهت جبران خسارت از سوی وی به اداره

 (.367:ص.8پردازد) می

ن باشد،  تا باشد که برای جلوگیری از بی گذار خطر احتمالی را پیش باید بیمهخطر :  -6

گر ویا  خطر احتمالی و جبران خطر احتمالی پیش از پیش یک مقدار پول را به بیمه

 (.24: ص.7 شرکت بپردازد .

 است ممکن گردد می تعیین بیمه نوعیت اساس به بیمه عقد محل : بیمه عقد محل -7

 بندر تجاری اموال بیمه ویا ولدت بیمه یا ، درمانی بیمه مانند.  باشد گذار بیمه شخصی

 (24: ص. 7 )..... و کراچی

 موضوع بیمه

شود  عقد بیمه مانند دیگر عقود دارای موضوعی است که عقد بیمه بر مبنای آن واقع می

شده و درنتیجه هر چیزی را  بناً موضوع بیمه کسی یا چیزی است که مورد بیمه واقع

ارای ارزش سودمندی برای شخص باشد. توان بیمه نمود بدین شرط که آن شی د می

شده گاهی مال است وگاهی شخص و گاهی مسئولیت مدنی فرد. البته موضوع بیمه  بیمه

گیرد که در معرض خطر باشد؛ بدین معنی که موضوع  از این حیث مورد بیمه قرار می

قدر اهمیت دارد که چنانچه  آمیز، بیمه پذیر است. عنصر خطر در بیمه، آن مخاطره

وضوع موردنظر بیمه، در معرض خطر نباشد، بیمه آن عقالیی نیست.زیرا عقال حاضر م

به پرداختن حق بیمه در موردی که نفی خطر در آن قطعی است، نیستند و اگر وقوع 

 7گر حاضر به پذیرش آن نیست. در مورد موضوع بیمه بند خطر نیز قطعی باشد، بیمه

که  حیات انسان و حیوآن» موضوع عقد بیمه دارد که  ماده سوم قانون بیمه مقرر می

های مشتری است که  معروض به مرگ یا معلولیت گردیده یا اشیا ، اجناس و ملکیت
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موضوع عقد بیمه باید دارای منفعت عقالیی بوده و « شود. مواجه به آسیب و خساره می

ن تابع کند که موضوع آ مشروع باشد به این اساس قانون وقتی بیمه را عقد تلقی می

 شرایط کلی قانون مدنی باشد. 

ونقل و سرقت، موضوع بیمه عین معین است  سوزی، حمل هایی نظیر بیمه آتش در بیمه

هایی نظیر تضمین تعهدات تجارتی، درواقع بیمه  دارد و در بیمه که در خارج وجود

 گر خسارت را به گذار تعهد خود را انجام نداده بیمه تعهد است که اگر طرف بیمه

االجاره  االجاره را نپردازد، بیمه مال کند اگر مستأجر مال گذار بدهد یا بیمه تعهد می بیمه

طور بیمه، کلیه اسناد تجاری از قبیل چک، حجت و برات  گذار را بپردازد و همین بیمه

وسوز معروف است و اگر در سررسید، متعهد نپردازد  سوخت هرا بیمه کند که به نام بیم

 .پردازد گذار می ها را به بیمه بیمه وجوه آن

 گفتار سوم : انواع بیمه نزد فقهای اسالم 

 بندی نمودند : دانشمندان انواع بیمه از سه لحاظ  ذیل تقسیم

شود بر سه  بیمه به لحاظ حوادثی که جهت حفاظت از ضررهای آن اتخاذ میالف: 

 گردد: نوع اساسی تقسیم می

 "Goods Insurance"و در انگلیسی « األشیاء تأمین»که در عربی : ی اشیاء بیمه-1

 ی اشیاء این است که فردی عین مملوک )دارایی( خود مانند: شود. بیمه گفته می

ی یک حادثه )مانند  منزل، ماشین، کشتی و غیره را که احتمال وقوع ضرر به آن درنتیجه

بروز حادثه کند تا در صورت  سوزی، سیل، زلزله و تصادف( وجود دارد، بیمه می آتش

و وقوع ضرر، شرکت بیمه خسارت آن را متحمل شود و او در عوض این بیمه، مبلغ 

کند که به آن  صورت اقساط پرداخت می های مختلف زمانی به معینی را در فاصله

"Premium" گویند. در عربی )و فارسی( این مبلغ را به دلیل پرداخت آن  می

 گویند. می« قسط»وار  صورت قسط به
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شده تلف شود یا ناقص گردد،  ی آن عین بیمه ای رخ دهد و درنتیجه که حادثه ورتیدرص

ای رخ ندهد شرکت  که هیچ حادثه پردازد و درصورتی شرکت بیمه تمام خسارت را می

 گرداند. شده را دوباره به صاحب آن برنمی های گرفته بیمه پول

شود. درجایی که احتمال به  میگفته « تأمین المسولیۀ»که در عربی ی مسئولیت:  بیمه-2

منظور برداشت  ی یک فرد وجود داشته باشد، به وجود آمدن مسئولیتی در آینده بر عهده

مثال، گاهی براثر  عنوان شود. به و تحمل آن مسئولیت از این نوع بیمه استفاده می

شود و این  ی نقلیه مسئول پرداخت خسارت می ی وسیله ی تصادف، راننده سانحه

ی  ال همواره برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد، در این شرایط راننده وسیلهاحتم

ای شرکت بیمه مسئولیت  کند تا در صورت بروز چنین حادثه اش را بیمه می نقلیه

 Third Party"پرداخت خسارت را به عهده بگیرد. این نوع بیمه را معموالً 

Insurance" گویند. می 

ص ثالث وسایل نقلیه ضروری است و از مقررات رانندگی ی شخ در کشور ما بیمه

شود. در برخی از  وسیله نقلیه حق مرور و تردد داده نمی شود و بدون آن به محسوب می

ی درب  های جمع شده ی برف کشورهای غربی اگر شخص براثر لغزش از روی توده

ه دادگاه ی شخصی دیگر دچار شکستگی استخوان یا آسیب جسمی دیگر شود، ب خانه

ها  انگاری کردن در پارو نمودن برف منزل به علت سهل کند و از صاحب شکایت می

 کند. عنوان خسارت خود وصول می ی هنگفتی به جریمه

کند که  گونه خسارت احتمالی منزل خود را بیمه می منظور جبران این منزل به صاحب

ه در صورت بروز شود و شرکت بیم محسوب می« ی مسئولیت بیمه»نوعی از همین 

 کند. منزل پرداخت می ای خسارت مصدوم را از طرف صاحب چنین حادثه

گفته  "Life Insurance"و در انگلیسی « الحیات تأمین»که در عربی : ی عمر بیمه-3

گذار( در مورد این قضیه توافق  شود. در این نوع بیمه، شرکت بیمه و مشتری )بیمه می

زمان مقرر، وجوه پرداختی  کننده در طول مدت افتن بیمهکنند که در صورت انتقال ی می

های مختلفی دارد در برخی  او به وارثینش تحویل داده شود. این نوع بیمه شکل
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کننده انتقال  ها مدت بیمه معین است. اگر در پایان این مدت یا جلوتر از آن بیمه صورت

در صورت عدم انتقال شود و  یابد، وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده می

  یابد و وجوه پرداختی به همراه مبلغی سود به خود پایان می به کننده، مدت بیمه خود بیمه

 رسد. کننده می بیمه

کننده انتقال یابد وجوه  ها مدت بیمه معین نیست در هرزمانی که بیمه در برخی صورت

و « ی اشیاء بیمه»ن شود. تفاوت اساسی بی ش تحویل داده میا پرداختی او به وارثین

در صورت رخ ندادن حادثه و عدم وجود « ی اشیاء بیمه»این است که در « ی عمر بیمه»

در « ی عمر بیمه»شود، اما در  کننده برگردانده نمی آمدن ضرر، وجوه پرداختی به بیمه

کننده در مدت مقرر، وجوه پرداختی او به همراه مبلغی اضافی  صورت عدم انتقال بیمه

 شود. وان سود به وی بازگردانده میعن به

 اش دارای سه نوع دیگر نیز است: ی کار و هیئت ترکیبی لحاظ شیوه به  بیمهب: 

شود. دولت با اتخاذ  گفته می« االجتماعی التأمین»که در عربی های اجتماعی:  بیمه-1

یک شیوه، موجبات جبران خسارت یا به دست آوردن نفعی را برای افراد یک صنف 

آوری یک  ی کارمندان، به جمع آورد. مثالً با کسر مبلغی از حقوق ماهیانه هم میفرا

پردازد، سپس در صورت وفات یا پیش آمدن یک حادثه برای  اعتبار برای هر کارمند می

خود وی جهت تالفی خسارت  او، مبلغ کسر شده را به بازماندگان کارمند یا به

ی گوناگونی است که صدور یک حکم اجمالی و ها پردازد. این نوع بیمه دارای شکل می

 رسد. حکم هر شکلی باید جداگانه باشد. ها مشکل به نظر می کلی بر تمام آن شکل

 "Mutual Insurance"و در انگلیسی « التعاونی التأمین»در عربی بیمه تعاونی: -2

 شود. گفته می

آوری یک مبلغ  با جمعکند  ها را تهدید می ای از افراد که خطرات مشترکی آن مجموعه

کنند و در صورت وقوع حادثه برای یکی از افراد آن  مشترک، صندوقی تهیه می

نمایند. در این صندوق فقط پول  مجموعه، با پول آن صندوق خسارت او را تالفی می
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شود و مسئولیت جبران نقصان با پول آن صندوق  آوری می کسانی که عضو هستند جمع

شود: اگر مبلغ پول  حدود است، باگذشت یک سال محاسبه مینیز در حد اعضای آن م

حساب آن دوباره از  شده باشد به آوری شده در یک خسارت بیش از مبلغ جمع پرداخت

شده کمتر باشد، بین اعضاء  شود و اگر مبلغ پول پرداخت اعضاء پول گرفته می

 شود. داری میها برای سال آینده، در صندوق نگه طور سهم آن شده و یا به تقسیم

گونه اشکالی  در آغاز همین نوع بیمه رواج یافته بود. ازنظر شرع در این نوع بیمه هیچ

اند، این نوع  ی بیمه تحقیق نموده وجود ندارد و کلیه علما و کارشناسان فقه که درزمینه

 اند. بیمه را جایز گفته

و در انگلیسی « ابتالتأمین بقسط ث»یا « التجاری التأمین»در عربی بیمه تجاری: -3

"Commercial Insurance" شود. شرکت بیمه تجاری مانند  نامیده می

شود. این شرکت  منظور تجارت و کسب منافع تأسیس می های سهامی به شرکت

خواهند با این  کند، کسانی که می کنندگان پیاده می ای را برای بیمه های مختلف بیمه طرح

یک قرارداد با شرکت، سقفی از مبلغ قابل پرداخت شرکت بیمه معامله کنند بر اساس 

نمایند و بر اساس  در چند قسط معین را که میزان هر قسط آن مشخص است، تعیین می

کننده  این تعهد، شرکت ملزم به پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه برای بیمه

آن تکرار دهد که تحت  ای انجام می شود. شرکت بیمه برای تعیین اقساط، محاسبه می

بینی،  شود تا طبق این پیش بینی می گیرد، پیش ای که برای آن بیمه انجام می وقوع حادثه

مانده، از وجوه   شده، مبلغ باقی بینی های حوادث احتمالی پیش پس از پرداخت خسارت

یک محاسبه فنی و تخصصی  عنوان نفع شرکت بیمه تعیین گردد. این شده به پرداخت

 (. 293 -289: ص.11)گویند. می "Actuary"را  است که متخصص آن
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 شود  ج: بیمه ازلحاظ مکان بر سه  نوع ذیل تقسیم می

های دریایی  در این نوع به خاطر خطرات دریایی که طی مسافرت بیمه دریایی:-1

گیرد موضوع بیمۀ  دریایی را  کند صورت می ها و اموال تجاری را تهدید می کشتی

 دهد .  های کشتی تشکیل می محمولهها وگاهی  گاهی کشتی

این نوع بیمه به خاطر زمینی و حوادث طبیعی که اشخاص اموال را بیمه صحرایی:  -2

 گیرد .  کند صورت می تهدید می

های فضایی و غیره در برابر حوادث .  در این نوع بیمه هواپیماها سفینه بیمه فضایی: -3

شوند .  ،محاصره توقیف و غیره بیمه میسوزی ، واژگونی ، دست برد  خطرات مثل آتش

 (.                                      31: ص.7)

 ها و شرایط  عقد بیمه ،ویژگیعوامل مؤثر در حق بیمه گفتار چهارم:

 عوامل مؤثر در حق بیمه بر سه عامل مبتنی استالف: 

 احتمال وقوع حادثه -1

 شده  قیمت بیمه -2

 مدت بیمه -3

گر با احتساب و ارزیابی دقیق این سه عامل اقدام به تعیین حق  صورت بیمهکه در این 

بیمه نسبت به مورد بیمه خواهد نمود که در اصطالح به آن حق بیمه خالص نیز 

 گویند. می

خطر در بیمه عنصر اساسی است زیرا اصوالً پیدایش بیمه به خاطر خطراتی است که 

ها است به  ترین بیمه ست مثالً بیمه دریایی که قدیمیمتوجه انسان یا اموال او بوده و یا ا

سوزی وبه گل نشستن کشتی به وجود آمده است و  علت خطراتی از قبیل غرق، آتش

شود فلسفه ایجاد آن خطری  طور به هر نوع بیمه که توجه نماییم مالحظه می همین

ی مقابله با است که موضوع بیمه را تهدیدمی کرده است. شناخت خطر، اولین گام برا

انسان در اقدام به بیمه،  هاولی هبار آن است. انگیز وقوع یا کاهش دادن آثار زیان
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آید.  ای پدید می جلوگیری از خطر و کاهش دادن آثار ناگواری است که از وقوع حادثه

خطر وبی  گیرد. حوادث بی پذیر انجام می بیمه در مورد موضوعات خطرزا و ریسک

بندی  شرط د و بیمه در چنین مواردی غیر عقالیی است و جنبهضرر بیمه پذیر نیستن

رود و بدن  بکار می« Risk»ای، معادل لغت انگلیسی ریسک دارد. خطر در اصطالح بیمه

 .وضعیت احتمالی که چنانچه تحقق یابد، ضرر را به دنبال دارد» معنا است 

ها ازجمله  های آن ها و نابودی و آسیب محموله سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی

کننده اقتصادی و تولیدی و تجاری  اند که معموالً آثار و عواقب نگران باری حوادث زیان

های زندگی ما را در بعد  به دنبال دارند. حوادث ناگوار ممکن است هم مجموعۀ فعالیت

های سرمایه ملی را. بیشتر  خطر روبرو سازند وهم سرمایه فردی و اجتماعی با

تر ما به  گیرند. آنچه سبب توجه بیش آمیز انجام می های انسان در شرایط مخاطره فعالیت

های اقتصادی، با  شود، احتمال خطرهایی است که در قلمرو و عرصه فعالیت خطرها می

 سود و یا هر دو رخ دهد.های مادی ویا عدم اطمینان از تحصیل  ترس از خسارت

 های عقد بیمه ویژگیب: 

گر، منوط به وقوع  بیمه یک قرارداد احتمالی است و تعهدات بیمه الف( احتمالی بودن:

شود که قرارداد بیمه، به سبب غرری بودن  بینی است. گفته می پیش ای غیرقابل حادثه

ه در عقد مساقات، شود همانطوریک باطل است اما هر غرری موجب بطالن معامله نمی

مزارعه غرر احتمالی وجود دارد ولی به دلیل تسامح و تساهل و نفی عسرو حرج نادیده 

شود. از سوی دیگر، طبق روایت منقول از پیامبر که مشعر برنهی ایشان از  گرفته می

 شود. معامالت غرری است، تنها بیع غرری را نهی کرده و شامل بیمه نمی

یابد.  ز عقود رضایی است وبا توافق دو طرف تحقق میبیمه ا ب( رضایی بودن:

بنابراین تشریفات خاص، مانند آنچه درفروش امالک غیرمنقول ویا عقد نکاح موجود 

قانون مدنی افغانستان هرگونه لفظ،فعل و اشاره را که  219است را ندارد و بر وفق ماده 

 ه است. مبین قصد و رضا طرفین باشد برای ابراز اراده کافی دانست

file:///C:/Users/Athaeyi/Desktop/Ø¨Û�Ù�Ù�.docx
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قرارداد بیمه معوض است. پرداخت حق بیمه، در عوض جبران  ج( معوض بودن:

یک  گرفته است. بنابراین هیچ گر در صورت وقوع حادثه برعهده خسارتی است که بیمه

از طرفین عقد، قصد هبه به یکدیگر را ندارند و هر یک متعهد به ایفای تعهدات خویش 

بتنی بر دو تعهد متقابل است یکی پرداخت حق بیمه که باشند. بنابراین، عقد بیمه م می

گذار انجام شود. دیگری تعهد  است و باید بدون قید و شرط از سوی بیمه زتعهد منج

 گر است که ایفای آن مشروط به وقوع حادثه است. معلق بیمه

 شده گر تعیین در قرارداد بیمه کلیه شرایط و آثار عقد از سوی بیمه د( الحاقی بودن:

تواند اظهارنظر کند بنابراین، عقد بیمه  گذار در مورد مفاد قرارداد بیمه نمی است و بیمه

شود و این امر منوط به رضایت  گذار تحمیل می عقدی اضطراری است که به بیمه

 شود گذار است که با امضای قرارداد بیمه، تأیید می بیمه

 شرایط بیمهج: 

ر عقود مطرح است؛ از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و در بیمه، عالوه بر شرایطى که در سای

 اند از: ها، چند شرط دیگر معتبر است که عبارت غیر آن

 . تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کاالیی مورد بیمه قرارگرفته است.1

 اند، یا مؤسسات و یا دولت. . مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص2

 .. تعیین مبلغى که باید پرداخت شود3

 . مشخص کردن اقساط و زمان پرداخت آن.4

 . تعیین مدت بیمه.2

شود؛ مثل حریق، غرق، سرقت،  . مشخص کردن خطرهایى که موجب خسارت مى6

عنوان  شود، به توان کلیۀ مواردی را که موجب خسارت مى وفات یا بیماری. البته می

 موارد خسارت قرارداد. 
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 شود. عقد بیمه به چند صورت اجرا می

گذار بگوید: به عهدۀ من فالن مقدار که در فالن زمان، و ماهى فالن مقدار  که بیمه آن .1

سوزی یا دزدى وارد  بدهم، در مقابل آن؛ خسارتى که به مغازۀ من مثالً از ناحیۀ آتش

 شد، جبران نمایى و طرف مقابل نیز قبول کند.

شود؛ مثالً از ناحیۀ  گر بگوید جبران خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى بیمه .2

 سوزی یا دزدى، بر عهدۀ من است، و در برابر آن؛ فالن مقدار به من بدهى. آتش

  .شود معلوم صورت، دو هر در باید شد، ذکر قبالً که قیودى تمام که است ذکر به الزم 

 اصول اساسی بیمه د: 

  INSURABLE INTEREST : ای یمهاصل نفع ب -1

گذار در بقاء آنچه بیمه  طور خالصه عبارتست از : ذینفع بودن بیمه ای به اصل نفع بیمه

که مورد بیمه در معرض خطر قرار  بایست درصورتی گذار می دیگر بیمه بیان نماید ، به می

 .گیرد ، ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن منتفع شود

 : شود به شرح زیر است ای حاصل می که از اصل نفع بیمه عمده نتایجی

 گذار بیمه عمد نتایج از گر بیمه مصونیت –الف 

 گذار  ی از وقوع حادثه توسط بیمهجلوگیر –ب 

 خسارت توسعه از جلوگیری –ج 

  گذار بیمه توسط خطر تشدید از خودداری –د 

 گذار بیمه توسط خسارت موقع به اعالم –ه 

 UTMOST GOOD FAITH :  نیت و اعتماد متقابلاصل حسن  -2

الزم به ذکر است که اصوالً حسن نیت الزمه انجام هر قرارداد است ، اما در قراردادهای 

ای بوده و از عوامل اساسی در تنظیم رابطه بین  بیمه حسن نیت دارای اهمیت ویژه



 

  

 

ر...
 د

مه
 بی

م
حک

ی 
یق

طب
ی ت

س
رر

ب
 

ني
مد

ي د
ایل

ه پ
هغ

و د
ا

 

107 

نامه و حتی قبل از  یمهبایست در تمام مراحل اعتبار ب گر است ، که می گذار و بیمه بیمه

 .نامه نیز وجود داشته باشد صدور بیمه

شده باشد در  قانون بیمه : اگر در یک قرارداد بیمه ، موضوعات مختلفه بیمه( 34ماده )

گذار نسبت به یکی از آن موضوعات ، بطالن نسبت  صورت اثبات تقلب از طرف بیمه

طل خواهد بود . موضوعات مختلفه به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد با

 .شود در حکم یک قرارداد محسوب است نامه ذکر می که در یک بیمه

گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات  هرگاه بیمه( : 12ماده )

طوری باشد که موضوع خطر را تغییر  کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه

گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ، حتی اگر مراتب  از اهمیت آن در نظر بیمهداده یا 

فقط وجوهی که  مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد ، در این صورت نه

گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن  استرداد نیست بلکه بیمه گذار پرداخته است قابل بیمه

 .گذار مطالبه کند یمهافتاده است نیز از ب تاریخ عقب

اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روی عمد نباشد ( : 13ماده )

 عقد بیمه باطل

شود . در این صورت هرگاه مطلب اظهارنشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع  نمی

صورت  گذار در گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه حادثه معلوم شود ، بیمه

رضایت او دریافت داشته ، قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند ، در 

موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به  گر باید مراتب را به صورت فسخ بیمه

شود و  گذار شروع می روزه پس از ابالغ مراتب به بیمه گذار اطالع دهد . اثر فسخ ده بیمه

 .گذار مسترد دارد اضافه حق بیمه دریافتی ، تا تاریخ فسخ را به بیمهگر باید  بیمه

 INDEMNITY : اصل جبران خسارت -3

گذار یا نماینده او با قصد تقلب ، مالی را  چنانچه بیمه : قانون بیمه( 11موجب ماده ) به
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مه اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بی

 .استرداد نیست دریافتی قابل

های اموال  الزم به تذکر است که قلمرو اجرای اصل جبران خسارت محدود به بیمه

  .گردد های عمر و حادثه جسمانی ( اعمال نمی های اشخاص ) بیمه است و در بیمه

 : در دریافت خسارت باید موارد زیر را اثبات نماید

 .بیمه موضوع حادثه وقوع –الف 

 . حادثه وقوع متعاقب زیان و ضرر و خسارت ایجاد –ب 

 .واردشده خسارت و حادثه وقوع بین علیت رابطه وجود –ج 

 .حادثه وقوع لحظه در بیمه مورد ارزش و موجودیت –د 

  SUBROGATION :  اصل جانشینی -4

یکی دیگر از اصول بیمه که شاید به تعبیری بتوان آن را از نتیجه اجرای اصل جبران 

مقامی و یا حق رجوع به مسئول  ارت نیز در نظر گرفت ، اصل جانشینی یا قائمخس

ای عامل ایجاد حادثه و  که در حادثه شود. درصورتی حادثه است که ذیالً توضیح داده می

گذار این حق را دارد که خسارت خود را  شده باشد ، بیمه خسارت مشخص و شناخته

موجب اصل خسارت در صورت  ی است که بهاز مسئول حادثه مطالبه نماید . طبیع

بایست از مسئول ایجاد حادثه نیز  گذار نمی گر ، بیمه جبران خسارت از طرف بیمه

شود . به این جهت در  خسارتی دریافت دارد و اال موجب نفع استفاده وی می

مه نا شود ) معموالً در شرایط عمومی بیمه قراردادهای بیمه بین طرفین قرارداد توافق می

ای دارد ، خسارت  شده ( که در چنین موردی که حادثه ، مسئول مشخص و شناخته

گذار در مقابل مسئول حادثه دارد ،  گر از حقی که بیمه گر جبران شود اما بیمه توسط بیمه

گذار حق رجوع او به مسئول حادثه  استفاده نماید . بنابراین با پرداخت خسارت به بیمه
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تواند اقدامات الزم را جهت وصول مبلغ  گر می گردد و بیمه گر واگذار می به بیمه

 .خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد

گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا  قانون بیمه ، بیمه( 31موجب ماده ) به

مقام  کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم پرداخت می

گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد ، در  د . و اگر بیمهگذار خواهد بو بیمه

 .شود گر مسئول شناخته می مقابل بیمه

 PROXIMATE CAUSE : اصل علیت یا سبب بالفصل خسارت -5

شده و خسارت مورد ادعای  منظور از اصل علیت عبارتست از اینکه بین حادثه بیمه

لی موجود باشد. بدین معنی که خسارت بایست رابطه علی و معلو گذار می بیمه

گذار یا  ایجادشده معلول حادثه بیمه باشد. بنابراین اصل ، یکی از مواردی که بیمه

های  کننده از مزایای بیمه جهت دریافت خسارت و یا حتی غرامت ) در بیمه استفاده

طه که راب بایست اثبات نماید ، همین مطلب اصل علیت است و درصورتی اشخاص ( می

گر نیز تعهدی به جبران خسارت وارده  مذکور موجود نباشد ، طبیعی است که بیمه

گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد ننموده و درواقع  ندارد، زیرا بیمه

 .جهت علت یا علل خاص نرخ حق بیمه مربوط را محاسبه نموده است

شده باشد )  سوزی بیمه ابل خطر آتشای فقط در مق که کارخانه برای مثال درصورتی

گر جبران خسارت مستقیم ناشی از خطر حریق است( و بلیات طبیعی ازجمله  تعهد بیمه

لرزه موجب  گر نباشد چنانچه زمین زلزله جزو تعهدات و خطرات مشمول پوشش بیمه

گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق نخواهد داشت .  بروز حریق شود ، بیمه

گر  لرزه است که مورد تعهد بیمه سبب بالفصل خسارت حریق ایجادشده ، زمین زیرا

 .ای دریافت ننموده است گر نیز بابت آن حق بیمه نبوده و بیمه
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 بیمه و قوانین آن در افغانستان هپیشینگفتار پنجم: 

افغانستان خیلی دیرتر از کشورهای وارد دنیای اقتصاد مدرن، متوجه مسائل مربوط 

عنوان نهاد، از زمانی است که  ها گردیده است. پیدایش بیمه به رت و بیمه آنتجا

رسد که بیمه  رو به نظر می مقرراتی درباره این فعالیت در متون قانونی پدید آمد. ازاین

ازنظر زمانی تقریباً شصت سال قبل در افغانستان وارد متون قانونی گردید. به این مفهوم 

هه.ش وارد اصول نامه تجارت افغانستان گردید و در  1336سال که بیمه اولین بار در 

ها به  طورکلی عملیات بیمه شناخته شد. قبل از این قانون، معلوم نیست که دادگاه آن به

توانستند چگونه در مورد مسائل  علت عدم آشنایی به عرف بیمه و نبودن قانون نمی

نمودند و یا اینکه غالباً رنگ و بویی از  صورت عادالنه اتخاذ تصمیم می مربوط به بیمه به

خورد. فصل سیزدهم اصول نامه که حاوی  موارد بیمه در حقوق افغانستان به چشم نمی

یافته است. در این اصول نامه بیمه اموال،  است به بیمه اختصاص 941الی 866مواد 

ومین شده است. د بینی حریق، ترانسپورت، حیات، حوادث، زراعت و بیمه سرقت پیش

 1323نماید، قانون بیمه سال  طور خاص امور مربوط به بیمه را تنظیم می قانون که به

 11/7/1323وشش ماده است که در تاریخ  است این قانون شامل هشت فصل و پنجاه

توسط مجلس عالی وزراء تصویب گردید. ماده اول هدف وضع قانون را تنظیم امور 

ای که  گونه این قانون بیمه را تعریف نموده به داند و ماده دوم مربوط به بیمه می

کننده جبران خساره  موجب آن بیمه کننده و بیمه شونده که به قراردادیست میان بیمه»

» طبق بند هفتم این قانون موضوع بیمه عبارت است از « گردد. طرف مقابل را متعهد می

اشیاء، اجناس و که معروض به مرگ ویا معلولیت گردد یا  حیات انسان درصورتی

ملغی  23/11/1327این قانون در تاریخ « های که مواجه به آسیب وخساره شوند. ملکیت

وسه ماده در تاریخ  و عوض آن قانون بیمه ملی افغان به داخل هشت فصل و چهل

دانم که تغییر قوانین وابسته تغییر  ذکر می وضع و تصویب گردید. قابل 16/4/1328

افغانستان بوده است و الی ازلحاظ محتوایی تغییرات خاصی  ها در نظامات و حکومت

منظور انکشاف و بهبود قوانین به وجود نیامده است. یعنی هر رژیمی که حاکم  به
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نوبه خود ازلحاظ شکلی اسم ونام قوانین را تغییر داده است و ازلحاظ  گردیده به

کنیم.  قوانین را مشاهده میندرت بهبود و توسعه  شویم به محتوایی وقتی وارد قوانین می

جایگزین  1368هرحال، با روی کار آمدن حکومت داکتر نجیب اهلل قانون بیمه سال  به

در  2111شود. این قانون تا تحوالت نوینی که پس از سال  قانون بیمه ملی افغان می

قوانین  1382افغانستان به وقوع پیوست نافذ بود. پس از تصویب قانون اساسی در سال 

نافذ است.  1387تدریج تغییر یافت. به این اساس قانون فعالً قانون بیمه سال  بلی بهق

این قانون با رعایت حکم مندرج مادۀ » شمرد ماده اول این قانون مبنی آن را چنین برمی

«. منظور تنظیم امور مربوط به بیمه ، وضع گردیده است دهم قانون اساسی افغانستان به

 اند از : ین قانون اهداف این قانون عبارتو برابر ماده دوم ا

 های اقتصادی و اجتماعی. مصؤنیت حیات فعالیت -1

 های مختلف بیمه. گذاری در بخش جلب سرمایه -2

 ارتقای سطح عرضۀ خدمات بیمه  -3

وجود،  در افغانستان تاسیس گردید ولی بااین 1342باآنکه اولین موسسه بیمه در سال 

نخورده است و به  ان توسعه چندانی نیافته و بازار بیمه دستصنعت بیمه در افغانست

نوع خدمات بیمه در بازارهای  167علت عدم توسعه صنعت بیمه در این کشور از 

شود. این چهار نوع خدمات شامل  جهانی فقط از چهار نوع آن در افغانستان استفاده می

ولی از آنجائی که بیمه  .بیمه کاالهای تجاری، بیمه موتر و بیمه صحی و حوادث است

های اقتصادی،  ازجمله نیازهای اساسی انسان است و پیشرفت بیمه به توسعه فعالیت

تجارتی و بازرگانی کشورها بستگی دارد، امروز در افغانستان اقدامات مناسبی در این 

شود، قانون بیمه با معیاری نوینی وضع و تصویب گردید به همین  خصوص انجام می

های  داره بیمه در وزارت مالیه ایجادشده که ضمن صدور مجوز برای شرکتترتیب، ا

گذار خارجی در عرصه صنعت بیمه بر فعالیت این موسسات نیز نظارت  متقاضی سرمایه

 .خواهد نمود
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 جایگزین شرعی بیمه: گفتار ششم:

است.  "Mutual Insurance"ی تعاونی  های شرعی بیمه، بیمه یکی از جایگزین

های دیگری  اکنون در بسیاری از کشورهای اسالمی شرکت ر بیمه تعاونی همعالوه ب

پردازند.  های تجاری به فعالیت می جای بیمه اند که به شده تأسیس« التکافل شرکات»منا به

گزار، سهامدار  ها هر بیمه ی این قبیل شرکت شده بر اساس مندرجات اساسنامه ثبت

های سودمند، نفعی را که  گذاری در فعالیت شود. شرکت با سرمایه شرکت محسوب می

را نیز برای تالفی  کند و بخشی از آن آید بین سهامداران تقسیم می به دست می

 .دهد گذاران براثر یک حادثه، اختصاص می های بیمه خسارت

 بدیل بیمه در نظام اقتصادی اسالم  

بیمه، چه بدیل و  اگر گفته شود دین جهانی اسالم برای صنعت فراگیر و ضروری    

ساز اسالم، از  گوییم دین مترقی، ضد ستم و انسان آلترناتیوی دارد؟ در پاسخ باید می

اوایل ورود به میان جامعه و در بدو تاسیس نظام اجتماعی، بدون تاثیر از هیچ قانون غیر 

آسمانی در فکر تضامن ، تکافل، جبران خسارت، مقابله با ریسک و تعاون همگانی 

و در نصوص خود اعم از قرآن یا سنت بدون نیاز به اجتهاد و  (. 342:ص.11) بوده

 :جمله استنباطات مجتهدین، به این مطلب پرداخته است من

 :در قرآن - الف

1-              (/2المائده )  ترجمه: وبا همدیگر در کارهای نیک

 .و پرهیزگاری همکاری کنید

وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِی  -2

صُدُورِهِمْ حَاجَهً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران به  :ترجمه(  9الحشر/)هُمُ الْمُفْلِحُونَ  نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ

مدینه، خانه و زمینه را آماده کردند و ایمان را در دل خود استوار داشتند، کسانی را 

اند ، و در درون احساس و رغبت نیازی  دارند که به نزد ایشان مهاجرت کرده دوست می
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دهند  شده است ، و ایشان را بر خود ترجیح می هاجران دادهکنند به چیزهائی که به م نمی

، هرچند که خود سخت نیازمند باشند . کسانی که از بخل نفس خود ، نگاهداری و 

 . مصون و محفوظ گردند ، ایشان قطعاً رستگارند

طْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُ -3

دهند به بینوا و یتیم و اسیر ، به  ترجمه: و خوراک می(  9-8االنسان/ )جَزَاءً وَلَا شُکُورًا

گویند:( ما شما را تنها به خاطر  خاطر دوست داشت خدا ) و به زبان حال ، بدیشان می

 .خواهیم سگزاری نمیاز شما پاداش و سپا و دهیم ، خدا خوراک می

ینِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِ -4

أَیْمَانُکُمْ إِنَّ  وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ

ترجمه: ) تنها ( خدا را عبادت کنید و) (  36النساء/)اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا 

چیزی را شریک او مکنید . و نیکی کنید به پدر و مادر ، خویشان ،  هیچ کس و ( هیچ

گانِ بیگانه ، همدمان ) یتیمان ، درماندگان و بیچارگان ، همسایگانِ خویشاوند ، همسای

در سفر و در حضر ، و همراهان و همکاران ( ، مسافران ) نیازمندی که در شهر و مکان 

دارد  معیّنی اقامت ندارند ( ، و بندگان و کنیزان . بیگمان خداوند کسی را دوست نمی

و القانون للدکتورشوکت محمد  ۀالتامین فی الشریع :9که خودخواه و خودستا باشد .)

 (.علیان

 :در سنت -ب

ترجمه:مؤمن راستین برای برادر «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» -1

 )دارد. ایماندارش بسان ساختمان است که هر بخشی از آن بخش دیگررا محکم نگاه می

 (. 2282 مسلم:صحیح 21

وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ عُضْوٌ مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِى تَوَادِّهِمْ » -2

ترجمه:مؤمنان در دوستی ودلسوزی و مهرورزی «تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

یک بدن اند که اگر عضوی از آن درد گرفت سایر اعضا یکدیگر به  با همدیگر بسآن
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 (.2286مسلم: صحیح 21) خوانند.  وتب ولرز فرامیخوابی  بی

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ الَ یَظْلِمُهُ وَالَ یُسْلِمُهُ، وَمَنْ کَانَ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ کَانَ اللَّهُ فِی » -3

یَوْمِ القِیَامَهِ، وَمَنْ سَتَرَ  حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ کُرْبَهً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ کُرْبَهً مِنْ کُرُبَاتِ

دارد  ترجمه:مسلمان برادر مسلمان است نه بر او ستم روا می«مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ القِیَامَهِ

سازد)تا مظلوم ویا محروم واقع شود( وهر کس در فکر برآورده  نه وی را رها می

سازد وهر کس اندوهی را از  میساختن نیاز برادرش باشد خداوند نیازش را برآورده 

های اورا در روز قیامت از میان بردارد و  مسلمانی برطرف سازد خداوند یکی از غم

هرکس عیب مسلمانی را)با اجتناب از غیبت و دفاع از وی( ستر کند خداوند گناهان او 

 (2442.بخاری  : صحیح4)را در قیامت بپوشاند.

إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَهٍ لَهُ  -صلى اهلل علیه وسلم-عَ النَّبِىِّ بَیْنَمَا نَحْنُ فِى سَفَرٍ مَ» -4

مَنْ کَانَ »-صلى اهلل علیه وسلم-قَالَ فَجَعَلَ یَصْرِفُ بَصَرَهُ یَمِینًا وَشِمَاالً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

نَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْیَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْیَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ الَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ کَا

قَالَ فَذَکَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَکَرَ حَتَّى رَأَیْنَا أَنَّهُ الَ حَقَّ ألَحَدٍ مِنَّا فِى «. الَ زَادَ لَهُ 

در سفری بودیم مردی  -صلی اهلل علیه وسلم-فَضْلٍ.ترجمه:یک وقت که با رسول خدا

صلی -کرد، پس رسول خدا طرف نگاه می طرف و آن شتر از راه رسید وبه این سوار بر

هرکس شتر اضافی با خود  :گردد(فرمود )که دانست به دنبال غذا می -اهلل علیه وسلم

دارد آن را به کسی بدهد که شتر در اختیار ندارد و هرکس غذای اضافی با خود دارد 

صلی اهلل -گوید: پیامبر  راوی حدیث می آن را به کسی عطا کند که بدون غذا است؛

به اقسام متعددی از مال اشاره کرد حتی ما تصور کردیم که هیچ کس حق  -علیه وسلم

: 21)ندارد )در صورت وجود نیازمند(اموال زاید بر احتیاج را پیش خود نگاه دارد. 

 (.1728 .مسلمصحیح 

ترجمه: خوراک دو نفر برای «عَامُ الثَّالَثَهِ کَافِی األَرْبَعَهِطَعَامُ الِاثْنَیْنِ کَافِی الثَّالَثَهِ، وَطَ» -2

 (.2392.بخاری صحیح   :4)سه نفر وخوراک سه نفر برای چهار نفر کافی است.
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إِنَّ األَشْعَرِیِّینَ إِذَا أَرْمَلُوا فِی الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِیَالِهِمْ بِالْمَدِینَهِ جَمَعُوا مَا کَانَ » -6

نْدَهُمْ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِیَّهِ، فَهُمْ مِنِّی وَأَنَا عِ

شان در مدینه  ترجمه:اشعری ها هرگاه درجنگ تنگدست شوند یا خوراک خانواده«مِنْهُمْ

ی در میان خود طور مساو کم شود هر آنچه را که دارند یکجا جمع کرده و آن را به

 (.2486 .بخاری: صحیح 4)نمایند آنان از من ومن از آنانم هستم.  تقسیم می

پرور اسالم از هیچ نظر دچار خأل قانونی نیست و مشکلی ازلحاظ  بنابراین دین عدالت

توجه به مبانی تعاون و فریادرسی، ندارد بلکه آنچه برای جوامع اسالمی مشکل آفریده 

وتان خارجی و محلی هستند که دست مسلمانان را بسته و است ستمکاران و طاغ

گذارند قوانین اسالمی پیاده و مشاکل و معاضل جامعه برطرف گردد و برای آنان  نمی

نفع بیشتر در این است که قوانین آسمانی تعطیل بماند، تا بتوانند هرچه بیشتر 

از انسانیت و  های کشورهای اسالمی را غارت کنند و فرهنگ و قوانین دور ثروت

 .عنوان زمینه برای چپاول بیشتر، بچسبانند عدالت خود را بهتر به

توان به  از طرق و وسایل تطبیق عدالت و تعاون و فریادرسی در خانواده و جامعه می

 :راهکارهای زیر اشاره کرد

  در خانواده: -ف ال

 نفقه -1

د و خطأ از طرف ی قتل شبه عم قانونی که بر اساس آن دیه: نظام عاقله -2 

 (.138: ص.12)  شود ذکور پدری قاتل پرداخت می داننوخویشا

 .وصیت -3

 :در جامعه  -ب

 زکات -1

 صدقات اختیاری -2

ی آزار برای  صدقات واجب شامل: کفاره قتل، کفاره سوگند، کفاره ظهار، کفاره -3
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ی برگشتن  ی جماع در رمضان، کفاره کسی که احرام به حج یا عمره بسته است، کفاره

ی  ی کسی که مبیت مزدلفه را ترک نماید، کفاره از عرفه قبل از غروب آفتاب، کفاره

ی حج، کفاره ترک میقات بدون احرام، کفاره شکار صید برای  حاجی ناتوان از ادامه

شده وقطع گیاه و درخت سبز در حال احرام، کفاره  محرم، کفاره پوشیدن لباس دوخته

 .ه ناتوان از وفا به نذرناتوان از روزه، کفار

 .قرض دادن - 4

 .نذورات - 2

 حکم بیمه در فقه مذاهب اسالمیدوم:  فصل

گیرد یا خیر؛ به  که آیا بیمه در چارچوب احکام شرع قرار می علما و فقها، در مورد این

 :شوند سه گروه تقسیم می

 .ای که معتقدند تمام انواع بیمه شرعاً جایز نیست گروه اول: دسته

 .اند که تمام اقسام بیمه شرعاً جایز است ای بر این نظریه وه دوم: دستهگر

ها و جایز نبودن برخی دیگر  جایز بودن تعدادی از بیمه گروه سوم: کسانی که به

 .معتقدند

که  دانند: یکی این دانند، آن را از دو راه جایز می فقها و دانشمندانی که بیمه را جایز می

که بیمه، با  و عرف جامعه امروزی آن را پذیرفته است؛ دوم اینبیمه عقد مستقلی است 

یکی از عقود اسالمی تطبیق شود؛ یعنی بر اساس یکی از عقود اسالمی اجرا شود؛ مثالً 

 .شرط با عقود صلح، مضاربه، یا هبه به

کننده صلح  به این معنا که بیمه شونده، مال معیّنی به بیمه«: عقد صلح»بیمه بر اساس  -1

کننده خسارت احتمالی که معیّن شده است، جبران کند و بر  که بیمه شرط آن ند، بهک

 .کننده هم واجب است که خسارت احتمالی را جبران کند بیمه

گر  گزار، حق بیمه را به بیمه به این معنا که بیمه«: مضاربه»بیمه بر اساس عقد  -2

 .شود می پردازد و سود حاصل، با توافق، میان دو طرف تقسیم می
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به این معنا که اگر مال معیّن از طرف بیمه شونده «: هبه مشروط»بیمه بر اساس عقد  -3

شرط تحمّل خسارت احتمالی از جانب  عنوان هبه به توان عقد بیمه را به عین باشد، می

 شرط واجب است. کننده وفای به کننده انجام داد، که البته در این صورت، بر بیمه بیمه

 :بیمه انواع حکم ی درباره علما آرای:  اول گفتار

 از مواردی یا طورکلی به را، گذاری بیمه و گری بیمه عرب سعودی علمای اکثر:  الف

 قدیم، فقهی منابع در نه و سنت و کتاب در نه صریحی نص اینکه دلیل به را، آن

 به شبیه تربیش و دارد وجود آن در ابهام و غرر ضمناً و است نیامده تجویز آن ی درباره

 .اند نموده تلقی گناهکار را بیمه قرارداد طرفین و دانسته حرام باشند، می قمار

 صورت تعاونی صورت به چنانچه عمر ی بیمه(: الفتوی مرکز)وب اسالم سایت - 1

 .است حرام باشد تجاری صورت به اگر و حالل پذیرد

 حرام عمر ی بیمه: لرفاعیا عبدالمنعم خالد و افتا دائمی هیئت اسالمی، فقه مجمع -2

 شرعی توجیه بدون دیگران مال خوردن ربا، قمار، فریب، بر بودن مشتمل دلیل به است

 .واجبار

 و فریب بر اشتمال دلیل به است حرام ممتلکات، و عمر ی بیمه: باز بن عبدالعزیز -3

 .ربا

 بر اشتمال دلیل به است، حرام و تجاری های بیمه جزو عمر ی بیمه: المنجد صالح -4

 گناه و معصیت به کمک ها شرکت چنین در کردن کار ضمناً. بودن مجهول و قمار و ربا

 .است

 .است حرام بودن تجاری دلیل به ماشین ی بیمه: الفنیسان عبداهلل بن سعود -2

 .اند حرام همگی تجارت، اموال، ماشین، ی بیمه: عثیمین ابن -6

( نامعلومی فریب،) غرر وجود دلیل به است امحر درمانی ی بیمه: افتا دائمی هیات -7

 .فاحش
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 و ماشین اموال، حوادث، ی بیمه اجتماعی، تامین و درمانی ی بیمه: جبرین ابن شیخ -8

 و است فریب بر مشتمل و بوده اساس بی و بدعت شرع ازنظر زیرا است حرام اوالد

 .شرعی توجیه بدون است دیگران مال خوردن

 قراردادی چون است حرام اشخاص و ممتلکات ماشین، ی بیمه: البانی ناصرالدین -9

 را گذاران بیمه اموال توجهی، قابل زحمت تحمل بدون بیمه و شرکت قمار به شبیه است

 .کند می تصرف

 .است تجارتی بیمه حرمت به قایل ابو زهره نیز شیخ -10

 حالل را یمهب فقاهت ی حوزه فعاالن از دیگر ای عده علما، دسته این مقابل در: ب

 استاد طنطاوی سید محمد دکتر جمعه، علی دکتر به توان می ها آن ی ازجمله که دانند می

 خالف عبدالوهاب استاد مصر، اسبق مفتی اصل و فرید نصر استاد االزهر، دانشگاه اسبق

 ریاست البهی محمد دکتر قاهره، دانشگاه ی دانشکده در اسالمی شریعت ی رشته استاد

 منبع ابن عبداهلل وشیخ الخفیف علی  شیخ ، الزرقاء مصطفی شیخ ، االزهر اهدانشگ اسبق

 .کرد اشاره

 : تجارتی بیمه حکم در مورد معاصر دانشمندان سه نظر: ج

 و است ها بیمه نوع این ترین رایج از تجاری بیمه: گویند عثمانی می محمدتقی مفتی -1

 بررسی و بحث ها بیمه انواع رسای از بیشتر آن شرعی حکم مورد در معاصر علمای

 بیمه نوع این مورد در الزرقاء مصطفی و ابو زهره شیخ عرب، علمای میان از. اند نموده

 جایز به قایل الزرقاء مصطفی و حرمت به قایل ابو زهره شیخ. اند داشته متفاوتی دیدگاه

 دیگر ییک) الخفیف علی  شیخ و الزرقاء مصطفی شیخ جز حاضر حال در. است آن بودن

 ناجایز را بیمه نوع این اسالم جهان مشهور علمای تمام تقریباً عرب، علمای ی جامعه از

 .دانند می

: 11) .شمارند می ناجایز ربا و قمار بودن مشتمل به دلیل را بیمه نوع این علما جمهور

 از و( مشخص و معلوم) متقن ناحیه یک از پرداخت: که جهت ازآن قمار (.293ص. 
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 اقساط یقین و طورقطع به کننده بیمه. است( غیر معلوم و احتمالی) موهوم دیگر ی ناحیه

 ی ناحیه از( بیمه خسارت) وجوه مجدد پرداخت اما کند می پرداخت را خود بیمه حق

( کننده بیمه برای) حادثه وقوع عدم صورت در است، نامشخص و موهوم بیمه شرکت

 در و شود، نمی بازگردانده وی به و کند می سوخت شده پرداخت بیمه حق مبلغ تمامی

 آن بر مازاد بلکه( )بیمه حق) شده پرداخت وجوه( کننده بیمه برای) حادثه بروز صورت

 .شود می بازگردانده کننده بیمه فرد به( نیز

 مبلغ از کمتر همیشه( بیمه حق) کننده بیمه پرداختی مبلغ: که است جهت این از ربا و

 به دلیل کشور یک پول بین ای مبادله چنین و. شود می او به بیمه شرکت پرداختی

 .شود می محسوب ربا ها آن جنس بودن یکسان

تعاونی درمیان گروه از مردم شرعا جایز وروا  بیمه:  میگویند وهبۀالزحیلی داکتر -2

 ( 742، ص.  8: ج 8) .است ناجایز تجارتی بیمه اما است

 صورتی انجام به را حوادث بیمه توان می من رنظ به: گویند می قرضاوی یوسف داکتر -3

 عوض در مقابل هبه صورت به را و آن شود نزدیکتر اسالمی معامالت به که داد

 بخشش صورت به را مقرره اقساط ، شده بیمه شخص. درآورد( عوض شرط به بخشش)

 او به  حوادث بروز  هنگام به اینکه شرط به بپردازد شرکت به عوض داشتن نیت به

 حوادث بیمه وقتی. است جایز اسالمی مذاهب بعضی ازنظر معامله نوع این شود مکک

 آن بهتر نمود، پرهیز  ربا بر و مشتمل حرام از معامالت و شرکت درآمد صورت این به

 ، کردیم بیان که نحوی به عمر بیمه اما ؛ است جایز و قرارداد عقد این بگوئیم، که است

 (.131: ص.22، 381:ص18).است  ردو بسیار اسالمی از معامالت

 سیستانی، اهلل آیت ای، خامنه اهلل آیت مانند ، جعفریه فقه معاصر فقهای نظریات: د

 عالمه -توضیح المسائل محشى ) .هستند موافق بیمه عقدتمام انواع   با مکارم، اهلل آیت

 صاحب) قمی میرزای اهلل آیت بهجت، اهلل آیت مانند علمایی و ( 893، ص 2خمینى ج

 عروۀ کتاب صاحب)یزدی طباطبایی محمدکاظم سید اهلل آیت و( االصول قوانین کتاب
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 -6توفیق عرفانی. قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران. ص  اند.) بیمه مخالف( الوثقی

112.) 

 و اند شده قائل تفصیل به نیزاهلل شیخ حسین حلی  آیت مطهّری و شهید مانند علمایی

مرتضی مطهری. بررسی فقهی  ).دانند نمی جایز را «عمر بیمه» مانند بیمه، انواع از بعضی

 (. 16و  12مسئله بیمه، ص 

  : جمعی اجتهاد در دایره تجارتی ی بیمه حکم: ه

 صورت به را آن ، حکم تا  گردیده طرح مختلف و مجامع  در محافل بیمه موضوع 

 :اند ذیل قرار پرداخته آن کمح تعین به که  مجامعی ترین مهم ، نمایند تعین جمعی

در  لیبیا کشور در طرابلس م1972=ق ه 1392 سال منعقده  اسالمی تشریع انجمن: یکم

و  تصویب  را ذیل نکات و تحقیق بررسی از و پس پرداخته بحث به بیمه صنعت مورد

 :نمود اعالم

 که تجارتی ی بیمه درجای تعاونی بیمه نمودن جایگزین جهت پیگیر و عمل کار -1

 .پردازند می حکمی ویا حقیقی اشخاص با آن انعقاد به ی بیمه  سهامی های شرکت

 ؛ شود می داده رخصت شرعی به دلیل دریافت تا موقتاً آن همانند.  حوادث بیمه .به -2

 .است گردیده تبدیل نیاز یک به امروزه هگی زند در چون

 حرام سود بر آن اشتمال علت به آن کنونی های و صورت اشکال تمام با حیات ی .بیمه3

 .است

 ، فقدان به که خانواده هر تا شود داده و توسعه تعمیم باید اجتماعی ضمان .به -4

 نیاز و رفع درآمد به اطمینان شود می مواجه خویش سرپرست  کارافتادگی واز ناتوانی

 (314-313.ص:3. )باشد داشته

 پنجم درقرار م1978=ق ه 1398 تاریخ به خود درنشست مکرمه مکه فقهی مجمع: دوم

 اموال بیمه ، حیات بیمه از اعم ، است نموده تجارتی ی بیمه انواع کلیه حرمت به حکم

 رسد می  به ظهور  نمایان فقهی و مجمع علماء های فتوای از . آنچه مسئولیت ی و بیمه
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 آن لاشتما به دلیل  تجارتی ی بیمه های و صورت انواع کلیه بر حرمت است تصریحی ،

 بنابراین ؛ است کافی آن در حرمت ها آن از یکی وجود که زیادی محظورات بر

 مخالفان  رای ، تجارتی ی بیمه  بر حرمت  مبنی جمعی در اجتهاد اتخاذشده قرارهای

 پذیرش به  نسبت را و انسان ، گذاشته نمایش به و صحیح صواب نظر منحیث را بیمه

 (314. ص:3.)سازد می تر مطمئن ها آن  دیدگاه

 دالیل مخالفان بیمهگفتار دوم : 

 :اند از اند، عبارت عمده دالیلی که مخالفین بیمه مطرح کرده

کدام از عقود معین شرعی  عقد بیمه از عقود مستحدثه و جدید است و جزء هیچ -1

 .هستند، عقد بیمه باطل است نیست و چون احکام معامالت توقیفی

 .است  «ضمان ما لم یجب»عقد بیمه  -2

داند  گزار نمی در عقد بیمه، مقدار عوضین، در قرارداد بیمه معلوم نیست؛ یعنی بیمه -3

که اصالً  کند؛ یا این پردازد چه مبلغی خسارت دریافت می در قبال اقساطی که می

داند تا وقوع حادثه، چه  گر نیز نمی کند یا خیر. از طرف دیگر بیمه خسارتی دریافت می

واهد کرد. بنابراین، به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین در مبلغی دریافت خ

 .قرارداد، چنین قراردادی باطل است

بیمه عقدی منجر و قطعی نیست، بلکه معلّق و موکول به حدوث خطر و ایجاد  -4

 .شود خسارت است و تعلیق در عقد، باعث بطالن عقد می

نند در این معامله سودی دا است؛ چون طرفین عقد بیمه نمی بیمه، عقدی غرری -2

 .برند یا نه. بنابراین، بیمه باطل و حرام است می

دانست تا پایان دوره  گزار اگر می است، با این توضیح که بیمه بیمه نوعی قمار -6

کرد. در مقابل  عنوان مال یا جان خود را بیمه نمی هیچ شود، به خسارتی ایجاد نمی

کرد. درواقع از این حیث که بخت و اقبال به  گر نیز همین صورت عمل می شرکت بیمه
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زنند و البته  نوعی قمار دست می آید، در حکم آن است که به مدد یکی از دو طرف می

 .قمار هم حرام است

گر پس از پایان  که بیمه ها وقتی بیمه، معامله ربوی است؛ چون در بعضی از بیمه -7

پردازد و این  د، گاهی هم مبلغی اضافه میگردان گزار را برمی قرارداد، وجه پرداختی بیمه

مراتب  گزار مبلغی به ها با بروز حادثه، بیمه بهره، همان رباست. در برخی دیگر از بیمه

 .کند و این پول اضافی نیز رباست تر از مبلغ اولیه دریافت می بیش

 که در قراردادهای بیمه است؛ یعنی با توجه به این« اکل مال به باطل» بیمه  -8

گزاران انجام دهند، وجوهی را از  که کاری برای بیمه های بیمه اغلب بدون آن شرکت

 .کنند؛ این عمل، از مصادیق اکل مال به باطل است آنان دریافت می

است و بیع دَین به دَین از طرف رسول اکرم)ص( نهی شده  بیمه، عقد دَین به دَین -9

دهد، بلکه  را هنگام تنظیم قرارداد بیمه نمیگزار، حق بیمه خود  زیرا معموالً بیمه است؛

پردازد و به همین دلیل حق بیمه دَینی است که بر  طور ساالنه می آن را به اقساط و یا به

گر نیز در مجلس عقد وجهی به  ماند تا آن را در آینده بپردازد و بیمه گزار می عهدۀ بیمه

رود خسارت، در آینده نسبت به کند که در صورت و دهد، بلکه تعهد می گزار نمی بیمه

گیرد که پرداخت آن  گر نیز دَینی را بر عهده می ترتیب، بیمه این جبران آن اقدام کند و به

 .ع حادثه در آینده استبه وقوموقوف 

 دالیل موافقان بیمهگفتار سوم: 

 :اند که عبارت است از هایی به دالیل مخالفان داده ، پاسخموافقین بیمه

مله، دلیلی بر توقیفی بودن معامالت نیست و درواقع دلیلی بر این ادعا احکام معا -1

 صدر اسالم وجود ندارد که تمام معامالت باید بر اساس یکی از معامالت رایج در زمان

 .صورت بگیرد

ای اختالفی است و بعضی از فقها آن را صحیح  مسئله« ضمان ما لم یجب» -2

 .اند دانسته



 

  

 

ر...
 د

مه
 بی

م
حک

ی 
یق

طب
ی ت

س
رر

ب
 

ني
مد

ي د
ایل

ه پ
هغ

و د
ا

 

123 

که هرگونه جهل به صحت عقد  ضین و غَرری بودن: اول ایندر مورد جهل به عِو -3

رساند  رساند که عنوان شود معامله غرری است؛ بلکه جهالتی به عقد ضرر می خلل نمی

ای از فقها، جهل به عِوض را در صورت  که عده که موجب ابهام عقد شود. دوم این

، مبادله مال با مال که عقد بیمه دانند و سوم این راضی بودن دو طرف بالاشکال می

نیست؛ چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است که یکی مال است، که توسط 

گر  شود و دیگری مال نیست، بلکه تعهد است، که توسط بیمه گزار پرداخت می بیمه

 .شود و این تعهد امری مشخص است انجام می

ران خسارت است و قرارداد بیمه مشروط نیست. آنچه معلّق و مشروط است، جب -4

 .تعلیق در وقوع خسارت نیز بر صحت آن تأثیری نخواهد گذاشت

ای معاوضی است و طرفین قرارداد، هرکدام به  در مورد قمار بودن بیمه: بیمه معامله -2

طرف بازنده است. از طرف  برد؛ ولی در قمار همواره یک نحوی از این قرارداد سود می

است و با ماهیت قمار)پذیرش خطر( کامالً متفاوت  دیگر ماهیت بیمه، فرار از خطر

 .است

در مورد ربوی بودن بیمه: در قرارداد بیمه، ربا زمانی متصور است که حق بیمه  -6

 .که بیمه قرض نیست پرداختی را قرض بدانیم؛ درحالی

که تعهّدی که در بیمه است، مصداق دَین نیست،  در مورد بیع دَین به دَین: اول این -7

که ظهور روایت نهی از بیع دَین به دَین، در این است که دَین،  که نقد است؛ دوم اینبل

 .که با عقد، این دَین ایجاد شود قبل از معامله دیَن باشد، نه این

 گیری نتیجه

یکی از موضوعاتی فقهی و قانونی واز شمار سیستم  مهم اقتصادی و تجارتی است  بیمه

رح پهلوهای آن مخصوصاً حکم شرعی آن پرداخته شد. که در این بحث و مقاله  به ش

ای است. نویسنده  شده از نوع روش تحقیقات کتابخانه روش که در این تحقیق انتخاب

ها  ام  به این نتیجه رسیدم که بحث از خالل مطالعاتی که در مورد بیمه انجام داده
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وطنان ما به آن  ه که همصورت پراگنده وبه زبان عربی بود پیرامون حکم بیمه  اکثراً به

حکم شرعی بیمه اطالع  پیدا کنند.  بیمه با توجه  توانند به آشنایی نداشته و درنتیجه نمی

ترین اقسام آن به اعتبار  شود  که مهم به اعتبارات متعدد به انواع گوناگونی تقسیم می

ازآنجای که ی تجارتی  است. و  ی تعاونی  و بیمه ی اجتماعی ، بیمه قصد انعقاد: بیمه

ی اجتماعی اهداف مطلوبی از قبیل پایان دادن به فقر ، تامین امنیت اقتصادی  بیمه

ها درپی داشته  وبدور از محظورات  سازی سطح زندگی انسان شهروندان ، یکسان

شرعی )از قبیل ربا ، قمار و...( بوده ، مشروع وجایز است. بیمه تعاونی که منحیث 

ی از سوی فقهای کرام  پیشنهادشده  و چون از عمومیات ی تجارت بدیلی برای بیمه

شریعت اسالم  ریشه گرفته وتضادی با نصوص شرعی ندارد، جایز است. بیمه  تجارتی 

از البالی اجتهاد فردی و اجتهاد جمعی فقهای اهل سنت موردبررسی قرارگرفته ودرهر 

است.این دیدگاه برپایه  دو اجتهاد به نزد اکثریت نزدیک به کل به تحریم  آن حکم شده

ها  توان  به آن صورت بسیار فشرده می ی دالیل محکم وصریح استوار است که به

ی تجارتی مشتمل بر: ربا ، قمار ، غبن ، غرر،جهالت و... است  گونه اشاره کرد: بیمه این

که برخی ازین امور به نص صریحی قرآن ویا حدیث تحریم شده و برخی دیگر با 

 شده در فقه اسالمی است. اعد پذیرفتهمخالف با قو

 :فهرست مراجع

 قرآن کریم 

 قاهره:  دارالمعارف.. ابن منظور ، بن مکرم .)ب ت(. لسان العرب ، جلد اول -1

م(.التامین االجتماعی فی ضوءالشریعۀ چاپ اول. بیروت: کتابخانه 1994ال محمود ، عبد اللطیف محمود.) -2

 دارالنفائس للطباعۀ والنشر والتوزیع.

-. منظومۀالتحقیقات الحدیشیۀ21االلبانی، محمد ناصر الدین. )ب.ت( . صحیح وضعیف الجامع الصغیر.ج -3

 من انتاج مرکز نور االسالم  البحاث القران والسنۀاالسکندریۀ. -المجانی

 دمشق : دارالفکر. .3.ج البخاری صحیح . (هه 1422) اسماعیل. بن محمد ابوعبداهلل ، البخاری -4

 .دانشگاه انتشارات: تهران.  دوم چاپ  چهارم جلد نامه . لغت هه.ش( 1396.) کبرا علی دهخدا، -2

 .دارالفکرللطباعۀ: بیروت.6ج. نهایۀالمجتمع(.م1984= هه 1414.) العباس ابی بن محمد الدین شمس الرملی -6

 ن .  (.  اهمیت بیمه در جهان معاصر . کابل:  انتشارات  کارواهه.ش 1392تینگار ، دکتور سید محمد.) -7
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 . دمشق : دارالفکر. 8زحیلی،وهبۀ. )ب.ت(.الفقه االسالمی وادلته . ج -8

 هه( .التامین فی الشریعۀ والقانون چاپ دوم ، الریاض : دارالرشید للنشر والتوزیع. 1411علیان ، شوکت.) -9

 الثقافۀ.هه( .االقتصاد االسالمی والقضایا الفقهیۀ المعاصرۀ . الدوحه : دارا 1418السالوس، علی احمد .) -11

 (. اقتصاد اسالمی چاپ اول . تهران: انتشارات صدیقی.هه.ش 1388عثمانی، محمدتقی .) -11

مجموعۀ ) لجنۀ( من اساتذۀ قسم الفقه المقارن . قضایافقهیۀ المعاصرۀ جلد سوم . جامعۀ االزهرکلیۀ الشریعۀ  -12

 والقانون ، القاهرۀ.

 ( وزارت عدلیه افغانستان.353ش(. جریده رسمی ) .هه 1322 قانون مدنی افغانستان .) -13

 .افغانستان عدلیه وزارت( 954) رسمی جریدهش( .هه 1387) قانون بیمه افغانستان -14

 اول. نما. چاپ فرهنگ تهران: (.  ش.هه 1387)جلدی.  یک معین فارسی فرهنگ معین، محمد -12

 .113فیه. ص الشرعی والرأی حقیقته التأمین نظام .)ب.ت(.   احمد زرقاء ،مصطفی -16

 .التامین بین االحظرو االباحه .)ب.ت(.  ابو حبیب ،سعدی -17
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 حقوق کمپیوترشناخت کلی قواعد 

 (تکنولوژی جدید) 

  اهلل وزیری امین

 چکیده

ضر پیرامون شناخت کلی قواعد حقوق کمپیوتر یها تکنولهوژی جدیهد بهه     تحقیق حا

رشته تحریر درآمده است. این تحقیق درصدد آن است تا به این سوالها، پاسهخ دریافهت   

نماید که حقوق کمپیوتر به کدام قواعد و مقررات اطالق شده و موضوعات موردبحهث  

 آن چیست.

و  با استفاده از ابزار کتابخانهه، مجهالت    تحلیلی -شیوه تحقیق در این مقاله توصیفی

 تهرین  پیچیهده  یکهی از کمپیهوتر  و کتب معتبر علمی بهوده و نتیجهه آن ایهن اسهت کهه      

هرچهه   و مقرراتهی نیهز در زمینهه    ، قواعهد آنهمراه با پیشهرفت  بشر بوده که مصنوعات 
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یها  کمپیهوتر  حقوق  و این قواعد امروزه به نام استفاده بهتر از این فناوری به وجود آمده

دانشهمندان  ی حقهوقی،   اسهتقاللیت ایهن رشهته   در مهورد   .شهود  یاد میتکنولوژی جدید 

ها بدین باوراند که چیزی تحهت عنهوان حقهوق کمیپهوتر      بعضی نظریات متفاوت دارند.

ههای   شود بیشتر عبارت است از ترکیهب  وجود ندارد و آنچه حقوق کمپیوتر خوانده می

جدیهد کمپیهوتر    یهها  یفنّهاور حقوق موجود که در مورد مختلف و گوناگون از مفاهیم 

هها   اما بعضهی شود.  افزار، پست الکترونیکی و اینترنت اعمال می ، نرمافزار سخت ازجمله

کهه نظهر بهه     باشهند  می بدین باور ی حقوقی مستقل شناخته و به رشته عنوان یک آن را به

داشته که با شعبات مختلهف   دالیل مختلف  قواعد و مقرراتی بنام حقوق کمپیوتر وجود

حقوقی دیگر ازجمله حقوق اساسی عمومی، حقوق عقود و قراردادها، حقوق تجهارت،  

الملل عمومی و ... ارتباط دارد و  از هر رشته ذکرشده موضهوعات و مطالهب    حقوق بین

وفصهل مسهایل    پردازد، که وظیفه آن حل مختلف را در خدمت خود قرارداده و به آن می

 شود، است. ای که از کمپیوتر ناشی می حقوقیو مشکالت 

حقوق کمپیوتر، حقوق تکنولوژی جدید، آزادی بیان، هک و کاپی های کلیدی:  واژه

 رایت.

 مقدمه  

همیشه در حال پیشرفت است، ولی بکهار بهردن ایهن لفهظ در معنهی       جوامع بشری

که زنهدگی  شود  ؛ زیرا همراه این پیشرفت مسایل جدیدی مطرح میبودهمطلق، صحیح ن

 سازد. های دیگر دشوار می را از جنبه

هها   های پیشرفت، اختراع و ساخت وسایل و ابزاری است که نیاز بهه آن  یکی از جنبه

خهود   ههای  نیازمنهدی انسهان بهرای رفهع     .شود با توجه به روند زندگی انسان حاصل می

 زنهد، کهه یکهی از ایهن وسهایل کمپیهوتر اسهت و شهاید         دست به ساخت وسهایلی مهی  

 گرفته است.   روست که اشرف مخلوقات نام ازاین
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ترین مصنوعات آدمی تا بهه امهروز اسهت و اگهر ههم       ترین و پیچیده کمپیوتر عجیب

توسهط و یها بهه کمهک کمپیهوتر       گیهرد، تری صورت  بعدها اختراعات یا ابداعات بزرگ

 خواهد بود.

ههیچ  و امهروزه   امکانات عملیاتی وسیع کمپیوتر، کاربرد گسترده آنرا در پهی داشهته  

شود که کمپیوتر در آنجهایی   )صنعتی، اداری، علمی، نظامی و ...( یافت نمی چهای  رشته

برای خود باز نکرده باشد. این کاربرد وسیع و روزافهزون، امکانهات بیشهتر کمپیهوتر را     

 ..کند که نتیجتاً تکامل آنرا در پی دارد طلب می

 .آورد بشهر بهه وجهود مهی     کمپیوتر برای اما نکته مهم، مشکالتی است که استفاده از

شهده اسهت انجهام     که کمپیوتر فقهط کهاری را کهه از آن خواسهته     داشتالبته باید توجه 

 ها است. آورد مستقیماً معلول عمل انسان دهد، بنابراین اشکالی را که به وجود می می

ر هرچهه بیشهت   زمینهه در ایهن  ی لذا همراه با پیشرفت کمپیوتر، لهزوم وجهود قواعهد   

. در این مقاله سعی بر گردآوری مطالبی شود که بنام حقوق کمپیوتر یاد می احساس شده

صورت گرفته است که هر متخصص حقوق و یا کمپیوتر که مایل به کار در ایهن زمینهه   

ها توجه نماید؛ و نیز  ایهن   )پیوند دو رشته مذکور( باشد، الزم است در ابتدای کار به آن

ی باشد برای تهییج و تحریک فکر اشخاص که بتواننهد مشهکالتی   ا تواند وسیله بحث می

 نمایند.که در این زمینه وجود دارد و روز به روز بیشتر نیز خواهد شد را حل 

و سهپس تعریفهی از حقهوق     پرداختهه به تعریف حقوق و کمپیهوتر   بناً در این مقام،

به حقهوق را متهذکر   کمپیوتر ارایه نموده و متعاقباً اهمیت و ضهرورت مطالعهه ایهن شهع    

 خواهیم داشت.ترکیز خواهیم شد و در اخیر نیز پیرامون موضوعات موردبحث آن 

 تعریفات -1

 تعریف حقوق -الف

تهدریج   حکم احتیاجات متعدد روانی و مادی خود از زمانی دور و ناشناخته به بشر به

ماننهد نیهاز    جامعه تشکیل داده و در درون جامعه زندگی کرده است. نیاز فرد به جامعهه 
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اسهت. افهراد کهه در    او فرد از جامعه برابر به نهابودی   و طرد ماهی به آب است. انفکاک

کننهد و   و عمل مهی  نمودهکنند برای تأمین نیازهای خود حرکت  درون جامعه زندگی می

هها احتیهاج بهه     نمایند. حرکهت و عمهل و رابطهه آن    درنتیجه با یکدیگر رابطه برقرار می

د حدود دارد. نتیجه نبودن حدومرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و بهه  مرزبندی و تحدی

انهد کهه بهرای     دسترنج یکدیگر است. جوامع بشری طی هزاران سال به تجربهه دریافتهه  

ومرج و تعدی، برای حرکت و عمل فهرد در داخهل جامعهه حهدودی      جلوگیری از هرج

اشهد و اگهر از آن حهدود    تعیین کنند که در چهارچوب آن حدود فرد )فاعهل مختهار( ب  

تجاوز کرد قوه نماینده دولت او را گوشمالی دهد. این حهدود همهان اسهت کهه بهه آن      

 1شود. گویند و مفرد آن )حق( می )حقوق( می

صهالحیت، سهلطه،   2حق در لغت به معنی حصه، موافق، مطهابق، تهاج سهر، مهرگ،     

چیزی، ملک و مال و ، راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، نصیب و بهره از 3امتیاز

و نیز به قدرتی که از طهرف قهانون بهه شخصهی داده      4تعالی است. یکی از نامهای باری

 2شود. شود حق یاد می می

توان چنین تعریف نمود: حقوق عبهارت از مجموعهه    و اما در اصطالح، حقوق را می

نهدگی  منظهور ایجهاد نظهم و اسهتقرار عهدالت، بهر ز       آور و کلی است کهه بهه   قواعد الزام

 6شود. کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می اجتماعی انسان حکومت می

                                                           
 .17، ص 1373محمد، عالیخاني، حقوق اساسي، تهران: انتشارات دستان،   - 1
 .19ص ، 1387مبادی حقوق، کابل: انتشارات سعید، تانکزی، نصراهلل، س - 2
ص ، 1387قاموس اصطالحات حقوقي، کابل: پروژه امور عدلي و قضایي افغانستان، نصراهلل ستانکزی و دیگران،  - 3

179. 
 .384، ص 1389فرهنگ عمید، تهران: نشر فرهنگ، حسن، عمید،  - 4
 .216ص ، 138۵ی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش،  ترمینولوژ، جعفری لنگرودی، محمدجعفر  - ۵
 .21، ص نصراهلل، ستانکزی، پیشین - 6
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 تعریف کمپیوتر -ب

شهده اسهت و بهه     ( گرفتهه To computeیک واژه انگلیسهی بهوده و از )   1کمپیوتر

در ابتهدا از کمپیهوتر بهرای حهل       2گهردد.  معنای حساب کننده و شمارشگر استعمال می

از همین سبب به نام کمپیوتر یا حسهاب کننهده مسهما     شد، مسایل حسابی کار گرفته می

گردیده است؛ ولی کمپیوتر های امروزی عالوه بر مسایل حسهابی در مهوارد مختلهف و    

شود از همین سبب کمپیهوتر را طهور ذیهل     تقریباً در تمام ابعاد حیاتی بشری استفاده می

 توان تعریف نمود: می

کهه قابلیهت    3نهوع معلومهات اولیهه    ههر  و کمپیوتر یک ماشهین الکترونیکهی اسهت    

شده تحهت عملیهات    شدن به صفر و یک را داشته باشد، طبق پرو گرام از قبل داده تبدیل

 4نمایهد.  سرعت و دقت ارایه و یا حفظ می و نتایج مطلوبه را به حسابی و منطقی قرارداد

ها  ر روی آنها و پردازش ب کمپیوتر دستگاهی است که با قبول دادهها  از دید بعضیو یا 

 2دهد. اطالعات موردنظر را به ما می

 تعریف حقوق کمپیوتر -ج

 نمود: چنینتوان  میرا حقوق کمپیوتر 

وفصل مسایل  شود که به حل حقوق کمپیوتر به مجموعه قواعد و مقرراتی اطالق می

 پردازد.   شود می ای که از کمپیوتر ناشی می و مشکالتی حقوقی

شود کهه بهه جهرایم     مجموعه قواعد و مقرراتی اطالق میو یا هم حقوق کمپیوتر به 

 کند. کمپیوتری و اینترنتی رسیدگی می
                                                           

1-Computer 
 .218ص ، 1393درآمدی بر حقوق ملکیت معنوی، کابل: خدمات چاپ و نشر الفارق، داد محمد، نذیر،  -2

3  - Data 
 .8، ص 1392سعید، اساسات کمپیوتر، کابل: انتشارات سید حسن، عدلیار،  -4

5 - www.tebyan.net/newindex.aspx?pid 
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 اهمیت و ضرورت حقوق کمپیوتر -2

تحهت عنهوان    ای در مورد موجودیت و اهمیت و ضرورت قواعد و مقررات حقوقی

 .اند، یکی منتقدین و دیگری طرفداران شده حقوق کمپیوتر، دانشمندان به دودسته تقسیم

گویند که چیزی تحت عنهوان حقهوق کهامیپوتر وجهود نهدارد، و       منتقدین عموماً می

ههای مختلهف و    شهود بیشهتر عبهارت اسهت از ترکیهب      آنچه حقوق کمپیوتر خوانده می

ههای جدیهد کمپیهوتر ازجملهه      گوناگون از مفاهیم حقوق موجود که در مهورد فنّهاوری  

 شود. رنت اعمال میافزار، پست الکترونیکی و اینت افزار، نرم سخت

اما دانشمندانی که طرفدار وجود قواعد و مقهررات حقهوق کمپیهوتر هسهتند، بهدین      

بندی و مبحث جهدا تحهت    باوراند که به چند دلیل مناسب و مقتضی است که یک دسته

 عنوان حقوق کامیپوتر داشته باشیم:

نیهاز  شود اغلب  ای که از کمپیوتر ناشی می وفصل مسایل و مشکالت حقوقی حل -1

ندرت در حقهوق مرسهوم و متهداول     به بررسی و دانستن برخی اصول قانونی دارد که به

 شویم. برای مثال: با آن مواجه می

   .اختالفات ناشی از پست الکترونیکی و صفحات ویب در اینترنت -الف

هها، اسهرار    افهزار، داده  شود )برای مثهال نهرم   اطالعاتی که در کامیپوتر ذخیره می -ب

 .افهزار هسهتند   و اسرار محرمانهه شخصهی( اغلهب بسهیار ارزشهمندتر از سهخت      تجاری 

کمپیهوتر درگیهر و    حقهوق  ۀمنظور حمایت از این اطالعات بسیاری از مفاهیم در زمین به

 عالیهم  رایهت،  کهاپی  شهامل  کهه  شهود،  می فکری مالکیت حقوق تخصصی ۀشامل حوز

 و رایهت  کهاپی  ۀنان در زمینه تعداد اندکی از وکهال و حقوقهدا  است و  اختراع و تجارتی

 .بینند می آموزش و تعلیم حقوق در مدارس اختراع و تجارتی عالئم

کمپیههوتر  حقههوق ۀمفههاهیم سههنتی حقههوق بهها امههور و وقههایعی در محههدود      -2

 رای مثال:ب اند. یافته توسعه
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شود ولی برخالف دیگهر کاالهها،    افزار کامپیوتری قانوناً کاال )مال( تلقی می نرم -الف

افهزار را در درون خهود دارد و    ار تنها مالک فالپی دیسک یا دیسک فشرده که نرمخرید

 شود. افزار می همچنین یک مجوز )امتیاز( برای استفاده از نرم

ای که مشتمل بر اطالعات اشتباه است )مثل گزارش اعتبهاری غلهط(    پایگاه داده -ب

 ۀود( و باعث ایجاد یک دستها ش تواند برای مردم مضر باشد )سبب ورود ضرر به آن می

 1اطالعهات  از ناشهی  مهدنی  مسئولیت که گردیده( مدنی مسئولیت) ها جرم شبه از جدید

 شوند. نامیده می

طور غیرمجاز از یک مودم بهرای داخهل شهدن بهه اطالعهات یهک        هکرها که به -ج

ارد ثبهت  کنند و یا مهو  وسیله یا از خدمات آن استفاده می کنند و بدین کمپیوتر استفاده می

دهند، مرتکب جرمی شبیه به جرم ورود بهه عنهف بهه ملهک      شده آن را تغییر می و ضبط

شوند ولی در مفهوم سنتی ورود به عنهف الزم اسهت کهه کسهی شخصهاً در       دیگری می

دیده وارد شود که چنین چیزی در مورد ورود از طریق  عرصه و اعیان و متصرفات زیان

 .کند پیدا نمی مصداق مودم یک ۀاطالعات و بوسیل

ههای   تصدیق کردن و به رسمیت شناختن اسناد، مهدارک و دالیلهی کهه در فایهل     -د

سازند، زیرا تغییر اطالعهات درون   اند، مسایل جدیدی را مطرح می شده کمپیوتری ذخیره

هها در دایرکتهوری )شهاخه یها فهرسهت       ها و همچنین تغییر تاریخ و زمان ایجاد آن فایل

 پذیر است. مکانراهنما( به سهولت ا

سازد که بعیهد   ها، امکان دسترسی به اطالعاتی را فراهم می جستجوی پایگاه داده -هه

ههای   است بتوان نظیر آن را در عصر قبل از کمپیوتر یافت. و همین مسهئله، پایگهاه داده  

عنوان یک تهدید عمده و جدید برای حهریم خصوصهی اشهخاص مطهرح      کمپیوتر را به

 سازد. می

                                                           
1 - Info torts 
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دههد   سایتی مهی  انقالبی ایجاد کرده است در این زمینه که به هر شخص وباینترنت 

کند. امروزه هر شهخص   که همانند یک ماشین چاپ یا یک فرستنده تلویزیونی عمل می

تواند اطالعات، عقاید و نظریات خود را از طریق انترنیت به همه جهان منتشهر کنهد،    می

هها   ط ناشر الزم باشهد، بسهیاری از دولهت   بدون اینکه قبل از نشر بررسی شکلی آن توس

ههای اینترنتهی و    واسطه آن، سانسور را هم در مورد سایت اند که به قوانینی را وضع کرده

کننهد. مضهاف بهر     هم در خصوص دسترسی خوانندگان )کاربران( به اینترنت اعمال مهی 

 کهه  دهند می قرار خود سایت وب در را مطالبی که اشخاصی ۀرایت بوسیل این نقض کپی

 ندارنهد،  آن رایت کپی مالک از کتبی اجازه هیچ که هایی کتاب از یا ها سایت وب دیگر از

 1.است شده شایع بسیار شده، کپی

 موضوعات موردبحث حقوق کمپیوتر -3

 شود: موضوعات موردبحث حقوق کمپیوتر شامل موارد زیر می

 م تجاری(های معنوی )کاپی رایت، اختراعات و عالئ حقوق ملکیت -الف

های غیرمادی و  های معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیت حقوق ملکیت

شود. اغلب کشهورها بهه دو    های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می فکری در زمینه

اند که  های فکری و معنوی تدوین کرده دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیت

قههانونی بههه حقههوق اقتصههادی و اخالقههی مخترعههان در  اولههی القههای وضههعیت و بیههان

اختراعاتشان و نیز حقوق عامه مهردم در دسهتیابی بهه آن اختراعهات بهوده و دلیهل دوم       

ارتقای خالقیت و کاربرد نتایج آن و نیز تشویق مشارکت مهردم در توسهعه اجتمهاعی و    

است کهه   اصطالحی« حقوق مالکیت فکری»اقتصادی است. الزم به ذکر است اصطالح 

رود. ازنظهر ایهن    به کار مهی « حقوق مالکیت معنوی»توسط برخی از حقوقدانان به جای 

دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد، ولی مهانع نیسهت. کلمهه معنهوی در لغهت      
                                                           

1
- www.rbs.com 

http://www.rbs.com/
http://www.rbs.com/
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آنکه منشاء این حقهوق   شده است. حال منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری تعریف

 1هاست. فکر و اندیشه و تعقل انسان

در نیمه دوم قرن نوزدهم دو کنوانسیون مهم در زمینه حمایت از مالکیت معنوی بهه  

المللهی   اتحادیهه بهین  »پاریس که منجر به تشهکیل   1883تصویب رسید. ابتدا کنوانسیون 

برن راجع بهه حمایهت    1886ازآن، کنوانسیون  شد. پس« برای حمایت از مالکیت معنوی

المللهی   اتحادیه بین»ویب رسید. بر اساس کنوانسیون برن نیز از آثار ادبی و هنری به تص

اتحادیهه  »المللی بهه نهام    تشکیل شد. این دو نهاد بین« برای حمایت از آثار ادبی و هنری

های مذکور ایجاد یک دایره  شهرت دارند. هر یک از کنوانسیون« اتحادیه برن»و « پاریس

ههای   شهده، تحهت نهام    در یکهدیگر ادغهام   1893المللی را مقرر کردند. این دوایر در  بین

المللهی متحهد بهرای حمایهت از      دوایهر بهین  »ها  کردند که آخرین آن مختلفی فعالیت می

طبق کنوانسهیون اسهتکهلم   « وایپو»است. سازمان جهانی مالکیت معنوی « مالکیت معنوی

 2به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. 1971اپریل  26که در  1967

که موضوعات حقوق مالکیت معنوی بسیار گسترده و متنهوع بهوده و بررسهی    ازآنجا

طور اجمالی پیرامهون   ها خارج از حوصله این بحث است، در اینجا به تفصیلی تمامی آن

حقوق کاپی رایت و اختراع و عالئم تجاری که موضوع موردبحهث حقهوق کمپیهوتر را    

 پردازیم. دهد، می تشکیل می

 و اختراعاتحقوق کاپی رایت  -1 

یکی از انواع حقوق مالکیت معنوی، حقوق مربوط به حمایت از نویسندگان و هنرمندان  

سو جنبه معنوی  شان است. این حقوق دو جنبه دارد؛ از یک از کارهای ادبی و هنری

                                                           
1  - http://www.e-modiran.com/downloads/management/1798/t 

 .261 -267صص ، 1389ي، چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان، الملل نیبی ها سازمانرضا، موسي زاده،  -2



 

 

 

... 
ق

قو
 ح

د
اع

قو
ی 

کل
ت 

اخ
شن

 
 

135 

حق مادی و معنوی باهم برای داشته و از سوی دیگر دارای آثار مادی است. لذا دو نوع 

برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه  رد. حق بهرهصاحب اثر وجود دا

شود. عالوه بر حق  عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است و حق مادی خوانده می

نشر و تکثیر، حق اقتباس، تلخیص و تبدیل، ترجمه و جایزه برای آفریننده اثر، نیز از 

زایایی هستند قانونی و غیرمادی که حقوق مادی کاپی رایت هستند. حقوق معنوی نیز م

موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق  باشخصیت پدیدآورنده اثر فکری که به

گیری در مورد  کند و شامل حق انتصاب تصمیم خاص برخوردار است، ارتباط پیدا می

زمان  انتقال بودن و محدود نبودن به های آن غیرقابل انتشار اثر و حرمت اثر که از ویژگی

افزار  افزار و یا سخت ای نرم بناً هرگاه شخص حقیقی یا حکمی 1و مکان است.

کند، موردحمایت  هایی را در اینترنت پخش می کمپیوتری را تولید کند و یا هم عکس

 گیرد. حقوق مالکیت معنوی و حقوق کمپیوتر قرار می

کمپیهوتری جهواز دارد   های  و اما شریعت اسالمی پیرامون اینکه آیا کاپی کردن برنامه

 و یا خیر چنین دیدگاهی دارد:

هها را داده باشهند، در ایهن حالهت      های کمپیوتری اجازه کهاپی آن  اگر صاحبان برنامه

ها وجود نخواههد داشهت، زیهرا     گونه مانع شرعی و قانونی در زمینه کاپی نمودن آن هیچ

هها   توانهد از آن  مهی اند، پس هر که بخواههد   آنان حقوق انحصاری خویش را ساقط کرده

های متذکره استنسهاخ و کهاپی کهردن     برداری نماید. اما اگر صاحبان برنامه کاپی و نسخه

هها از دو حالهت ذیهل بیهرون      ها را اجازه نداده باشند، در این حالت کهاپی کهردن آن   آن

 نخواهد بود:

                                                           
-9۵صص ، 1388اختالفات حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات جنگل جاودانه،  وفصل حلنظام لیال، رئیسي،  -1

96. 
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کنهد، در  منظور استفاده علمی کاپی  ها را به گونه برنامه هرگاه کسی بخواهد این -یک

تواند چنین شخصی  ها جایز خواهد بود و صاحب برنامه نمی این صورت کاپی کردن آن

 را از کاپی کردن برنامه خود منع کند.

ههای کمپیهوتری را    برداری اقتصادی برنامه منظور تجارت و بهره هرگاه انسانی به -دو

بعضی اشخاص یها   اند کاپی کند چنانکه در شرایط فعلی که توسط دیگران ایجاد گردیده

ها  های اصلی برنامه های کمپیوتری، نسخه برخی از مراکز خریدوفروش کمپیوتر یا برنامه

ههای اصهلی بهه فهروش      تهر از قیمهت برنامهه    ازآن باقیمهت نهازل   کنند و پس را کاپی می

هها کهافر حربهی     شود که مالکان یها تولیدکننهدگان آن   رسانند، در این حالت دیده می می

هها، خهواه اشهخاص حقیقهی      گونه برنامه ر؟ اگر مالکان یا تولیدکنندگان اینهستند یا خی

باشند یا اشخاص حقوقی، کافران حربی بوده و در حالت جنگ با مسلمانان قرار داشهته  

هها   های آنان مصئون نیست، مهال و دارایهی آن   طوری که جان باشند، در این حالت همان

هها جهایز اسهت هرچنهد      گونهه برنامهه   نمودن ایننیز مصئون نخواهد بود. بنابراین، کاپی 

شده باشد. اگهر مالکهان یها تولیدکننهدگان      ها نوشته عبارات داله بر منع کاپی کردن بر آن

ها یها مسهلمانان هسهتند یها      های کمپیوتری کافران حربی نباشند، در این حالت آن برنامه

آنهان بهدون اذن شهان     ههای  کافران غیر حربی؛ اگر مسلمانان باشند کهاپی کهردن برنامهه   

ها در ایهن صهورت    منظور تجارت و تحصیل ربح جایز نیست، زیرا کاپی کردن برنامه به

جاللهه از آن نههی    ازجمله اکل اموال مردم به طریقه باطل خواههد بهود و خداونهد جهل    

م فرمایهد: واَلَ تَهأْکُلُواْ أَمْهوَالَکُم بَیْهنَکُ     سهوره بقهره مهی    188فرموده است چنانکه در آیهه  

بِالْبَاطِلِ... و اموالتان را میان خودتان به ناروا و طریقه باطل مخوریهد. و دیگهر اینکهه در    

های مذکور در اموالشان است و ضرر رسهانیدن بهه    این کار الحاق ضرر به مالکان برنامه

اهلل علیه و سلم از این عمل منهع نمهوده اسهت،     مسلمانان حرام است و پیامبر اکرم صلی

اهلل علیهه و سهلم    اهلل صلی شده است که رسول حضرت ابن عباس رض روایت چنانکه از

فرمود: ال ضرر و ال ضرار؛ ضرر رسانیدن و مقابله با ضرر جواز ندارد. و دیگر اینکه این 
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اهلل علیه و سهلم   عمل نوعی از اخذ مال مسلمان بدون رضایتش است و پیامبر اکرم صلی

فرماید: ال یحهل مهال امهری مسهلم اال بطیهب       نکه مینیز از این کار نهی کرده است، چنا

نقس منه، خوردن مال شخص مسلمان جز به رضایت او حالل نخواهد بود. اگر مالکهان  

های کمپیوتری کافران غیر حربی یعنی معاهد یها مسهتأمن باشهند،     یا تولیدکنندگان برنامه

 شده است: در این حالت دو قول از طرف فقها نقل

ها بهدون   ه دایمی تحقیقات علمی و افتاء: کاپی کردن این نوع برنامهنظریه کمیت -یک

ها جواز ندارد، زیرا حقوق کافران غیر حربهی ماننهد حقهوق مسهلمانان      اجازه مالکان آن

فرمایهد: مسهلمانان ملتهزم بهه      اهلل علیه و سلم مهی  محترم است، چنانچه پیامبر اکرم صلی

 ام یا حرامی را حالل سازد.اند مگر شرطی که حاللی را حر شروط خویش

نظریه عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرین: این فقیه به این باور است که کاپی کردن  -دو

گونهه حقهی بهر     هها ههیچ   های کمپیوتری کافران غیهر حربهی جهواز دارد، زیهرا آن     برنامه

ههای مهذکور را    هها برنامهه   تواند بدون اذن آن مسلمانان ندارند و هرکسی که بخواهد می

بهه نظهر بنهده بایهد پیرامهون ایهن       »گویهد:   کاپی کند. اما حسین بین معلوی الشهرانی می

گونهه   ها به این موضوع با توجه به مصالح عمومی امت اسالمی و با توجه به نیازهای آن

ها، تحقیق و تأمل بیشتری صورت گیرد و شاید نظریه قریهب بهه صهواب در ایهن      برنامه

ههای کمپیهوتری، عقهدی را مبنهی بهر       بها صهاحبان برنامهه    زمینه این باشد: اگر کسی که

توانهد   های مزبور مشروط بر اینکهه او نمهی   های اصلی برنامه خریداری تعدادی از نسخه

ها را بهه فهروش برسهاند، منعقهد      های اصلی آن تواند غیر نسخه ها را کاپی کند و نمی آن

جهایز نیسهت، بلکهه بهر او     هها   نماید، در این حالت برای طرف عقد، کاپی کهردن آن  می

جاللهه در   واجب است که شرط مذکور در قرارداد را مراعات نماید، زیرا خداونهد جهل  

فرماید: یَا أَیُّهَها الَّهذِیَن آمَنُهوْا َأوْفُهوْا بِهاْلعُقُوِد... ای کسهانیکه ایمهان         سوره مائده می 1آیه 

فرمایهد:   وره اسهراء مهی  سه  34اید به قراردادهای خود وفا کنید و همچنان در آیهه   آورده
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( و به پیمان خود وفها کنیهد زیهرا کهه از پیمهان      34وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُوالً )

 1پرسش خواهد شد.

 قانون اساسی افغانستان نیز موردحمایت قرارگرفته است: 47این حق مطابق ماده 

 نماید. های موثر طرح می رامدولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پرو گ

نماید و تحقیقات علمی را در تمام  دولت حق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می

کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قهانون   ها تشویق و حمایت می عرصه

 2بخشد. تعمیم می

نسهتان  افغا 1387قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق مصوب سال 

 نیز در ماده ششم چنین صراحت دارد:

 :گیرد آثار ذیل موردحمایت قرار می

 های علمی، فنی و هنری. کتاب، رساله، جزوه، مقاله، نمایشنامه و سایر نوشته -1

شعر، ترانه، آهنگ و تصنیفی که به هر وسیله و روش نوشته، ضبط یا نشهر شهده    -2

 باشد.

های نمایش یا پرده سینما یا پخهش از   درصحنه منظور اجرا اثر سمعی و بصری به -3

 رادیو یا تلویزیون که به هر روش نوشته، ضبط یا نشر شده باشد.

 اثر موسیقی که به هر وسیله و روش نوشته، ضبط یا نشر شده باشد. -4

                                                           
 .221-218پیشین، صص نذیر، داد محمد،  -1
 .47م ، 1382قانون اساسي، کابل: وزارت عدلیه، جریده رسمي،  -2
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ههای خطهی، خهط     نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی ابتکاری، نوشهته  -2

صهورت سهاده یها     نی و تجسمی که به هر طریهق و روش بهه  تزئینی و سایر آثار تزئی

 ترکیبی به وجود آمده باشد.

 پیکره )مجسمه(. -6

 اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداعی پدید آمده باشد. -7

ههای قهالین، گلهیم، نمهد و      اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی )نقشه -8

 ها و امثال آن(. ملحقات آن

عامه )فولکلور( یا میهراث فرهنگهی و هنهر ملهی      تکاری که بر مبنای فرهنگاثر اب -9

 پدید آمده باشد.

 اثر فنی که جنبه ابتکاری و ابداعی داشته باشد. -11

 های کمپیوتری. برنامه -11

 .آثار اقتباسی -12

هها و   هها، موافهق نامهه    احکام این قانون در مورد سایر آثاری که مطابق یکی از میثاق

المللی که افغانستان به آن ملحهق گردیهده و واجهد شهرایط حمایهت       های بین یونکنوانس

 1.باشد نیز قابل تطبیق است

افزار و یها   ای نرم گونه که قبالً نیز متذکر شدیم، هرگاه شخص حقیقی یا حکمی همان

افزارهای جدید کمپیوتری را اختراع نماید، بر اساس قواعد و مقررات حقهوق   هم سخت

ههای   گیرد، در زمینهه کنوانسهیون   نوی و حقوق کمپیوتر موردحمایت قرار میمالکیت مع

 اند. المللی نیز منعقد گردیده مختلف بین

المللی برای ضابطه کردن حمایهت از کهاپی رایهت، کنوانسهیون      اولین کنوانسیون بین

تصویب گردید. کنوانسیون جههانی حهق مؤلهف     1886سپتمبر  9برن است که در تاریخ 
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های مهم در عرصه حمایت از کاپی رایت است. مقهدمات تهیهه و    مله کنوانسیوننیز ازج

نیز جنبه اجرایی  1922وسیله یونسکو فراهم گردید و از سال  تصویب این کنوانسیون به

ههای مههم و    به خود گرفت. معاهده حق مؤلف وایپو را نیز باید در ردیهف کنوانسهیون  

کنوانسیون که قبالً نیهز بهدان اشهاره گردیهد در     اساسی در زمینه حق مؤلف نام برد. این 

ضرورت حمایت  از  منعقد گردید، درواقع تالشی بود برای پاسخگویی به 1996دسامبر 

هها و اطالعهات    ههای کمپیهوتری و داده   موارد جدید، در عرصه کاپی رایت مهثالً برنامهه  

 1کمپیوتری.

 حقوق عالیم تجاری -2

ههای تجهاری اسهت کهه بهرای       هها و عالمهت   نهمنظور از عالئم تجاری، تمامی نشها 

گیرند. امروزه با توجهه بهه گسهتردگی و     شناسایی کاالها یا خدمات مورداستفاده قرار می

تنوع تولید در بخش کاال و خدمات، استفاده از عالئم تجهاری، نحهوه حمایهت از آن از    

نعتی، ترین خصوصیت یک عالمت تجارتی و یا ص اهمیت زیادی برخوردار است. عمده

های وابسته به یک مؤسسه مهادر،   ای از شرکت این است که به یک شرکت و یا مجموعه

دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسهبت بهه محصهوالت و     این امکان را می

کننهده را   های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف خدمات شرکت

کنند.  ها نقش بسیار مهمی را ایفا می بازاریابی شرکت ها در گونه عالمت افزایش دهد. این

ها در این رابطه تشهویق و ترغیهب هرچهه بیشهتر فهروش کاالهها و        ترین استفاده آن مهم

ههای ثبهت    خدمات است. معاهده مربوط به حقوق عالئم تجاری، باهدف ایجاد سیسهتم 

وارد مرحلهه   1996تصهویب و از سهال    1994ای در اکتوبر  عالمت تجاری ملی و منطقه

ترین دسهتاوردهای ایهن معاههده در جههت حمایهت از       اجرا گردیده است. یکی از مهم

ههای   عالئم تجاری، تالش در جهت ایجاد هماهنگی و همکهاری در خصهوص سیسهتم   
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تهوان   ای بوده است. البته قبل از آن نیز مهی  های تجاری در بعد ملی و منطقه ثبت عالمت

نامه ویهن   باهدف ثبت عالئم تجاری و نیز موافقت 1927سال نامه نیس که در  از موافقت

تصویب گردید، را  1973المللی عناصر تصویر عالئم که در سال  بندی بین راجع به طبقه

پهاریس نیهز مقرراتهی را در جههت حمایهت از       1967کنوانسهیون   11تا  6نام برد. مواد 

 1عالئم تجاری وضع نموده است.

وفصهل اختالفهات مربهوط بهه آن      رنت در عالئم تجاری، حلبا توجه به تاثیرات اینت

کارگیری اسامی دامنهه )نهام حهوزه(،     بسیار دشوار گردیده است. با پیدایش اینترنت و به

کهارگیری اسهامی دامنهه،     سوءاستفاده از عالئم تجاری شدیداً افزایش یافت. در ابتدای به

دادند. کاربران کمپیهوتری   نت انجام مییابی را در اینتر ها صرفاً یک وظیفه تکنیکی راه آن

کردنهد. امها    تر به موضوع مورد جستجوی خود دسترسی پیهدا مهی   ها راحت از طریق آن

های بزرگ برای معرفی هرچه بهتهر خهدمات و کاالههای خهود      تدریج تجار و شرکت به

امر بهاب  عنوان نام دامنه مورداستفاده قراردادند و همین  ها و عالئم تجاری خود را به نام

 ها و عالئم تجاری را از طریق اینترنت بازنمود. سوءاستفاده از نام

ای در  دسترسی آسان از هر نقطه جهان به اینترنهت، موجهب ایجهاد دعهاوی پیچیهده     

زمان یک نام یا عالمت تجاری  طور هم زمینه عالئم تجاری گردیده است. ممکن است به

هها   گونه سوءاسهتفاده  دعاوی مربوط به این در چندین کشور مورداستفاده قرار گیرد. حل

 بسیار دشوار بوده و بعضاً غیرممکن است.

ههای مشهترک    های جدی جهت ایجاد آئین ها، تاکنون تالش با توجه به همین ویژگی

ههای وایپهو    ارتباط باید از تالش شده است. دراین گونه دعاوی انجام وفصل این برای حل

ارتباط قواعدی را تصویب  این سازمان دراین 2111الی  1999نام برد. در فاصله سالهای 

هها بهرای کشهورهای عضهو      نمود. هرچند قواعد مذکور جنبه توصیه داشته و رعایت آن
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آور نیست؛ اما وایپو مکرراً از کشورها خواسته است تها بها پهذیرش قواعهد مهذکور       الزام

 1های ملی خود رعایت کنند. ها را در سیستم آن

 ادهاحقوق قرارد -ب

قواعد و مقرراتی که بر هر نوع توافق بین دو یا چند طرف در موضوعی خهاص کهه   

 شود. دارای اثر حقوقی باشد حاکم باشد، بنام حقوق قراردادها  یاد می

شهده   به ارتباط حقوق قراردادها در عرصه تکنولوژی و کمپیوتر چنهد سهوال مطهرح   

 تواند: می

 افزار به چه کسی تعلق دارد؟ اهد بود یا نرمیافته خو افزار توسعه چه کسی مالک نرم

کنهد یها بهه کسهی کهه دسهتورات الزم را بهرای ایجهاد آن          به کسی که آنرا ایجاد می

افهزاری کهه وی    کند نرم دهد؟ این سواالت مهم هستند، زیرا مشتری غالباً احساس می می

 بهای آنرا پرداخت کرده به وی تعلق دارد.

افهزار در مالکیهت    در وضعیت حقهوقی کنهونی نهرم   در غیاب یک شرط قراردادی و 

ماند، یعنی با تأسهی از نظهام سهنتی حهق مؤلهف، پیمانکهار کهه         پدیدآورنده آن باقی می

 شود. افزار را پدید آورده مالک آن شناخته می نرم

دارد: وجود یا  مجموعه قوانین مالکیت فکری فرانسه اعالم می 111-1از ماده  3بند 

مندی  اره خدمات توسط پدیدآورنده یک اثر فکری هیچ خللی به بهرهانعقاد قرارداد اج

مندی پدیدآورنده از حق  آورد )یعنی بهره شده دربند یک وارد نمی از حق شناخته

مالکیت فکری انحصاری و قابل استناد در مقابل همگان(، درنتیجه فقط پیمانکار مالک 

ای مرکب، پدیدآورندگان متعدد ه در صورت وجود گروه -توجه افزار خواهد بود. نرم

حاکمیت مشاع وجود خواهد داشت )در این صورت نظام مشترک حکومت دارد(. نه 
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می  11، نه در مجموعه قوانین مالکیت فکری و نه در قانون 1982جوالی  3در قانون 

 نشده است. بینی فرانسه، انتقال حقوق به نفع مشتری صراحتاً پیش 1966

افزار متعلق به چه  که مالکیت نرم د در قرارداد، شرط حاکی از اینهرحال طرفین مجازن به

 کسی است درج کنند.

 تواند به افراد ذیل اختصاص یابد: افزار می نرم 

 شود(؛ به پیمانکار )که از دید قانون مالک محسوب می -

 به مشتری؛ -

 1صورت مالکیت مشاع؛ به هر دو طرف به -

ت تجهاری در فضهای مجهازی کهه تجهارت      در پایان نیز باید متذکر شد کهه معهامال  

قراردادها برای بهبود ، پردازی شود، قرارداد برای ارایه خدمات داده الکترونیکی نامیده می

همه مهوارد از موضهوعات موردبحهث حقهوق      افزار  و ... این افزار یا سخت و توسعه نرم

 کمپیوتر و تکنولوژی جدید هستند.

 حقوق اساسی -ج

حقوق عمومی داخلی است که به بررسی قواعهد مربهوط بهه    ای  حقوق اساسی رشته

 2پردازد. های ملت می دهی قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی سازمان

یکی از دست آورد های انقالبات قرن هژده وضع قهوانین اساسهی اسهت و یکهی از     

  های افراد است. تحوالت اخیر حقوق اساسی گسترش حمایت از حقوق و آزادی

                                                           
ی، ترجمه: ستار زر کالم، تهران: انتشارات افزار نرمقراردادهای جمعي از نویسندگان انتشارات المي )فرانسه(،  -1

 .17۵ -174، صص 1393خرسندی، 
 .21، ص 1389عباسي، الهیجي، مباني حقوق اساسي، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، بیژن  -2
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های افراد فرمان  ن اعالمیه حقوق بشر در تاریخ در مورد حقوق و آزادیو اما نخستی

گهردد   ازآن پیشنه آن برمهی  قبل از میالد( پادشاه ایران است. و پس 229 -229کوروش )

 به کشورهای انگلستان، امریکا و فرانسه و ...

طهور   بنهدی کهرد. مهثالً بهه     های مختلف تقسیم توان به دسته ها را می حقوق و آزادی 

 توان تقسیم کرد. های اجتماعی می های فردی و آزادی سنتی به آزادی

ههای کالسهیک کهه مسهتلزم      لیون دوگهی آنهرا بهه حقهوق و آزادی     21در آغاز قرن 

مداخلهه دولهت اسهت و حقهوق مهدرن کهه دخالهت دولهت در آن ضهرورت دارد           عدم

 بندی کرده است. دسته

هار دسته نسل اول، نسل دوم، نسل سهوم  توان آنرا به چ ها می همچنان به باور بعضی

 بندی نمود. و نسل چهارم تقسیم

حقوق نسل اول در دوره انقالب فرانسه و با اعالمیه حقهوق بشهر و شههروند سهال     

شد مانند حهق مشهارکت    شود که عمدتاً شامل حقوق مدنی و سیاسی می دیده می 1789

آزادی اجتماعهات، آزادی   وآمهد،  افراد در زنهدگی سیاسهی، آزادی عقیهده، آزادی رفهت    

 تشکل و غیره.

حقوق نسل دوم که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم موردپذیرش است و به حقهوق  

فردی و جمعی گذشته حق مطالبه از دولت  افزوده شد، یعنی دولت موظف است برای 

ها نه نباید خود را کنار بکشد بلکه موظف بهه فهراهم    حمایت از این حقوق و تحقق آن

وپرورش، سهالمت،   ها است. مانند حق برخورداری از آموزش زمینه استفاده از آن آوردن

  کار، تفریحات و سرگرمی و ...

بهه بعهد بهه رسهمیت      1971حقوق نسل سوم که در قوانین اساسهی جدیهد از دههه    

شده است مثل حق صلح، حهق تعیهین سرنوشهت، حهق توسهعه، حهق  داشهتن         شناخته

های بشردوستانه، حهق ارتباطهات و ... کهه     ری از کمکزیست سالم، حق برخوردا محیط

 گیرد. الملل موردبحث قرار می عمدتاً در حقوق بین
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شهده اسهت ماننهد حمایهت در برابهر       حقوق نسل چهارم نیز که در این اواخر مطرح

های مخابراتی و اینترنتی و یا اخهالق   های شبکه خطرات ناشی از پخش زگنال های آنتن

 1زیستی.

تواند موضهوع موردبحهث حقهوق کمپیهوتر      های اتباع که می حقوق و آزادیدر میان 

هها   باشد، یکی آزادی بیان در اینترنت و دیگری حقوق بازرسی )تفتیش( و توقیف ایمیل

  شود: و ... اتباع است؛ که ذیالً به آن پرداخته می

 آزادی بیان در انترنیت -1

. حهق برخهورداری از آزادی   2و سهلیقه آزادی بیان یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار 

های اصلی دموکراسی است. آرایهی چهون اعتقهادات دینهی و      یکی از پایه رای و بیان آن

رویکردهای سیاسی از مقهوالت بسهیار شخصهی هسهتند. هرکسهی آزاد اسهت فهارغ از        

هرگونه الزام و تلقین عقیده خود را شکل دهد. فرد آزاد است تا درباره هر آنچه دوست 

د بیندیشد. آزادی رای به حوزه فکر تعلق داشته و لذا یهک موضهوع شخصهی تلقهی     دار

شده است.  المللی تضمین گردد. این حق هم بر اساس قوانین داخلی و هم قوانین بین می

اما، آزادی بیان مستلزم رابطه با دیگران بوده و به وجود روابط انسانی منهوط و موکهول   

عمومی جامعه اثر گذاشته و بنابراین ممکهن اسهت از    گردد. اعمال این حق بر فضای می

 3طریق قانون محدود گردد.

 قانون اساسی افغانستان پیرامون آزادی بیان چنین مشعر است: 34چنانچه ماده 
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ماکس پالنک، رهنمود انستیتوت ماکس پالنک برای  الملل نیبکارمندان انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق  -3
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وسهیله گفتهار،    آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به

 حکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت ا

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن 

 به مقامات دولتی، بپردازد.

احکههام مربههوط بههه مطههابع، رادیههو، و تلویزیههون، نشههر مطبوعههات و سههایر وسههایل  

 1گردد. جمعی توسط قانون تنظیم می ارتباط

های حقوق به زبانهای مختلف ذکهر گردیهده اسهت.     ادی بیان در اکثر اعالمیهاصل آز

شاید یکی از بهترین متون که متذکر این اندیشه شده و آن را به نیکی بیان داشته، اصهل  

هرکسی آزاد اسهت سهخن بگویهد، بنویسهد،     »فرانسه است:  1946از اعالمیه حقوق  14

ا تا آنجا که از این حق سوءاستفاده نشهود و  چاپ کند و انتشار دهد و هرگونه افکاری ر

شده در این اعالمیه یا حسن شهرت دیگران لطمه وارد نیایهد،   های تضمین مثالً به آزادی

خواه از راه مطبوعات و خواه از طریق دیگر بیان نماید یا نشر دهد و مورد مدافعه قهرار  

 2«دهد.

 ست:اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین مشعر ا 11هکذا ماده 

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبهور شهامل آن اسهت کهه از داشهتن      

عقاید خود بیم و اضطرابی نداشهته باشهد و در کسهب اطالعهات و افکهار و در اخهذ و       

 انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی، آزاد باشد.

 چنین مشعر است: المللی حقوق مدنی  و سیاسی میثاق بین 19همچنان ماده 

 توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد. کس را نمی هیچ -1

                                                           
 .34، م 1382قانون اساسي، کابل: وزارت عدلیه، جریده رسمي،  -1
 .149 -148شریعت پناهي، پیشین، صص  -2
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هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشهاعه   -2

 صهورت  بهه  خهواه  آن ۀاطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به وسایل ارایهه و افهاد  

 بهه  دیگهر  وسهیله  ههر  به یا و هنر صورت به یا چاپ ای نوشته صورت به خواه و شفاهی

 .است خود انتخاب

های خاص است و  این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت 2اعمال حقوق مذکور دربند 

شده و بهرای امهور    های معینی بشود که در قانون تصریح لذا ممکن است تابع محدودیت

 ذیل ضرورت داشته باشد:

 ؛احترام به حیثیت دیگران -الف

 1حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی؛ -ب

حقوق بازرسی )تفتیش( و ضبط و توقیف )بررای مثرال محتویرات هرارد درایرو      . 2

 ها و غیره(. کمپیوتر و بررسی کردن ایمیل

تواند که هم در  شده می عنوان حق برخورداری از حریم خصوصی شناخته این حق به

 2المللی موردحمایت قرارگرفته است. ان و هم در اسناد بینقوانین داخلی افغانست

آزادی و محرمیت مراسهالت و   قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: 37ماده 

وسیله تیلفون، تلگراف و وسهایل   صورت مکتوب باشد و چه به مخابرات اشخاص چه به

اشهخاص را  دولت حهق تفتهیش مراسهالت و مخهابرات      دیگر، از تعرض مصئون است.

 3ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

                                                           
 .1۵7ماکس پالنک، پیشین، ص  الملل نیبقوق مقایسوی عامه و حقوق کارمندان ح -1
 .137همان، ص  -2
 .37پیشین، م جریده رسمي،  -3
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اعالمیه قاهره راجع به حقوق بشر در اسالم آشکارا این حهق را بهه    18همچنان ماده 

هر انسان حهق دارد کهه نسهبت بهه جهان و دیهن و        کند که: رسمیت شناخته و اعالم می

کهه در   هر انسهانی حهق دارد   خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.

امور زندگی خصوصی خود )در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات( استقالل داشهته و  

جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل 

 1هرگونه دخالت زورگویانِ در این شئون حمایت شود.

احهدی در   راحت دارد:اعالمیه جهانی حقوق بشر در این مورد صه  12همچنان ماده 

ههای   زندگی خصوصی، امور زندگی، اقامتگاه یها مکاتبهات خهود نبایهد مهورد مداخلهه      

ورسمش نباید موردحمله قرار گیرد. هر کس حهق   خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم

 گونه مداخالت و حمالت، موردحمایت قانون قرار گیرد. دارد که در مقابل این

 المللهی حقهوق مهدنی و سیاسهی نیهز چنهین مشهعر اسهت:         میثاق بین 17و نیز ماده 

کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یها مکاتبهات مهورد مهداخالت      هیچ

خودسرانه )بدون مجوز( یا خالف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید 

مهداخالت یها    گونهه  مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل ایهن 

 2ها از حمایت قانون برخوردار گردد. تعرض

 حقوق شبه جرم )مسئولیت مدنی( -د

شده که به معنهای بازخواسهت، مواخهذه، ضهمانت و      گرفته« سال»مسئولیت از ریشه 

موجب ضرر وارده بهر غیهر، در    ضمان است و در اصطالح عبارت از تعهدی است که به

آیهد و نتهایج مهدنی، جزائهی و      تضرر به وجود مهی برابر قضا برای شخص، به نفع فرد م

 آورد. اخالقی به بار می

                                                           
 .137ماکس پالنک، پیشین، ص  الملل نیبکارمندان حقوق مقایسوی عامه و حقوق  -1
 .136همان، ص  -2
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مسئولیت مدنی عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیهابی بهه مهال برخهوردار     

باشد مانند اینکه: شخص مال دیگری را تلف نماید که ضامن آن تلقی خواههد گردیهد.   

موجهب   ود، چنانکه اگر کسی بهمسئولیت مدنی ممکن است از جرم و یا عقدی ناشی ش

آورد.  عقدی تعهد نماید که پلی را بسازد، این عقهد بهرای او مسهئولیت مهدنی بهار مهی      

همچنین اگر کسی مال متعلق به دیگری را بدزدد، این عمل عالوه بر مسئولیت جزایهی،  

دارای مسئولیت مدنی نیز است. بنابراین اگهر مهال از بهین نرفتهه باشهد، بایهد آن را بهه        

صاحبش مسترد نماید؛ ولی اگر مال از بین رفته باشد، شخص مزبهور مسهئولیت مهدنی    

 دارد و باید ضمان آنرا بپردازد.

توان گفت که مسئولیت مدنی عبارت از هر تعهد و یا التزامی  طور خالصه می پس به

است که در مقام تحمل ضرر مدنی وارد بر غیر برای شخص مسبب و یها متعههد پدیهد    

و یا هم مسئولیت مهدنی   1بر وی الزم است که عین یا معادل آن را جبران کند. آید و می

عبارت از التزام به جبران ضرر و زیانی است که درنتیجه عمل مسهتند بهه شهخص، بهه     

 2شود. دیگری وارد می

رقابهت  ، همچنان هرگاه در اینترنت شخصی دیگری را هتک حرمت و توهین نمایهد 

اطالعات محرمانه افهراد را حفهظ و نگههداری ننمایهد، از     ، ایدغیرمنصفانه در اینترنت نم

اطالعهات مضهر را در   ، طریق کمپیوتر و اینترنت به حریم خصوصی افراد مداخله نماید

 محتویات پایگاه داده وارد نماید، باید جبران خساره آنرا بپردازد.

 حقوق ارتباطات از راه دور -هر 

رو همهواره   خوبی حس کرده و ازاین ارتباط را بهانسان در روند تکاملی خود نیاز به 

ها برای برقراری ارتباط با یکهدیگر از   تالش به برقراری ارتباط داشته است. تالش انسان

                                                           
 .184ص ، 1387، عبداهلل، حقوق وجایب، کابل: انتشارات سعید، نیالد نظام -1
 .32ص ، 1392مسئولیت مدني ناشي از  قرارداد، کابل: انتشارات فرهنگ و کتاب، عبدالخالق، قاسمي،  -2
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تصور به کار  گرفته و در این راستا تمام وسایل و امکانات قابل آغازین زمان خلقت شکل

اشد تا به امروز که ارتباطات بهین  ها که آتش و دود ب ترین آن شده است؛ از ابتدایی گرفته

ی فناوری اطالعات، گستره و عمقی نهوین یافتهه اسهت     کننده آدمیان در پرتو رشد خیره

نظهران و اندیشهمندان درصهدد برآمدنهد تها آنچهه را نظهم نهوین          ای که صهاحب  گونه به

گیهری نظهم نهوین     المللی محقق سازند. در شهکل  گرفته است در جامعه بین ارتباطات نام

هها را از منظهر    ارتباطات، حقوقدانان نیز نقشی به سزا ایفا نموده و ارتباطات بهین انسهان  

المللههی مههورد کنکههاش و ارزیههابی قههرارداده انههد و  حقههوقی در گسههتره داخلههی و بههین

روست که با پیدایش عناوینی چون ارتباطات و اطالعات، حقوق ارتباطات نیهز پها    ازاین

 به عرصه وجود نهاده است.

ها باید بتوانند آزادانهه از   برقراری ارتباط، پایه ی حقوق ارتباطات است و انسانحق 

عنوان پایه و اساس کهار   مند گردند. حق ارتباط و حق آزادی ارتباط، اگر به این حق بهره

تلقی شود، اصول دیگری نیز در این راستا مطرح خواهد شد، ازجملهه اصهل صهحت و    

 باشد. ای که قادر به جلب اعتماد عمومی گونه طی بهاعتبار ارتباطات و وسایل ارتبا

شده کهه دیگهر    شدن آن، مسایل جدیدی مطرح با فراگیر شدن ارتباطات و نیز جهانی

هها را   گویی و نیز کنتهرل آن  بیش از این، حقوق داخلی توانایی و قدرت الزم برای پاسخ

ای، اقهدام   هانی و منطقهالمللی دولتی در سطح ج های بین ندارد. بر همین اساس، سازمان

های حقهوقی و اجرایهی    گرفتن از ظرفیت مند کردن این حوزه نموده و با یاری به ضابطه

در سطح ملی کشورهای عضهو، سهعی در بهبهود وضهع فعلهی حهاکم بهر ارتباطهات و         

الملل بر واقعیهت جامعهه مجهازی )یها جامعهه       اطالعات دارند. عالوه بر این، حقوق بین

توجههه نبههوده و در  صههل مهندسههی وسههایل ارتباطههات اسههت بههی  اطالعههاتی( کههه حا

کهارگیری   الملل، سعی در کنترل آن و نیز به شده توسط حقوق بین های ترسیم چهارچوب

الملل دارد که در منشور سازمان ملل  این واقعیت بر اساس اهداف موجود در حقوق بین

ی در سهاختار و ماهیهت   طبیعتاً، جامعهه مجهاز   متحد مواردی از آن انعکاس یافته است.

تهوان   های اساسی دارد. به همین دلیل نمی ی سنتی موجود تفاوت وجودی خود با جامعه
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الملل که ناشهی از جامعهه سهنتی موجهود اسهت       انتظار داشت با قواعد سنتی حقوق بین

 1بتوان بر جامعه مجازی کنترل کامل و مناسبی اعمال نمود.
 ههای  برنامهه  تلفنهی،  های پیام انتقال ۀها در زمین این آزادی اساساً شامل فعالیت دولت

 به کره زمین است. ها ماهواره طریق از تلویزیونی و رادیویی

به فضا پرتهاب شهد و    1962نخستین ماهواره آزمایشی ارتباطات از راه دور در سال 

 Early) ۀمهاهوار  پرتهاب  بها  نیهز  ارتباطهاتی  ۀبرداری منظم و تجاری از یک ماهوار بهره

Bird انجام گرفت. 1962( در سال 

های ارتباطی قرارگرفتهه اسهت.    در حال حاضر، تمام کره زمین تحت پوشش ماهواره

گیهرد   انجام می 1929این ارتباطات طبق مقررات کنوانسیون جهانی ارتباطات از راه دور 

 و سازمان ارتباطات از راه دور نیز بر آن نظارت دارد.

هها در ایهن    ای، اقدامات متعددی از سوی دولت هوارهبا توجه به اهمیت ارتباطات ما

المللهی ارتباطهات از راه دور    شده است که از آن جمله به سیستم تجاری بین زمینه انجام

متحده امریکا ایجاد شد.  توسط ایاالت 1964توان اشاره کرد که در سال  )اینتل سات( می

ای از شهرکت   نیهز شهعبه   شود کهه خهود   این سیستم توسط شرکت )کام سات( اداره می

صد دولهت عضهو )اینتهل     مخابرات و تلگراف امریکا است. در حال حاضر، بیش از یک

ههای متعلهق بهه     توانند با پرداخهت مبلغهی مهاهواره    های عضو می سات( هستند و دولت

)اینتل سات( را به اجاره خود درآورده، مورداستفاده قرار دهند. استفاده از ایهن سیسهتم   

ههای   های تلفنی و تلگرافی است تا ارسال پیهام  منظور انتقال پیام درصد به 71د غالباً حدو

 2رادیویی و تلویزیونی.

                                                           
1 - http://ertebatatsaidi.blogfa.com/post-199.aspx 
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 گیری نتیجه

ههای نهوین تهأثیرات شهگرفی در زنهدگی       آید که فنهاوری  ازآنچه متذکر شدیم برمی

هها   . ازجملهه آن  های مثبت و منفهی بسهیاری دارد   جوامع امروزی گذاشته است که جنبه

. کمپیوتر و اینترنت نقشی اساسی در میان جوامع بشری برای  ای است های رسانه فناوری

ورى در  ریهزى، توسهعه و بههره    خود بازکرده است تا آنجا کهه بهدون آن امکهان برنامهه    

پهذیر   هایى چون: فرهنگى، اجتمهاعى، اقتصهادى و علمهى در جههان آینهده امکهان       زمینه

 نخواهد بود.

اعد و مقررات حقوقی برای نحوه استفاده از این فناوری و اما در مورد موجودیت قو

 ، دانشمندان نظریات متفاوت دارند.«حقوق کمپیوتر»تحت عنوان 

ها بدین باوراند که چیزی تحت عنوان حقوق کمیپوتر وجهود نهدارد، و آنچهه     بعضی

های مختلف و گوناگون از  شود بیشتر عبارت است از ترکیب حقوق کمپیوتر خوانده می

افهزار،   ههای جدیهد کمپیهوتر ازجملهه سهخت      اهیم حقوق موجود که در مورد فنّاوریمف

بهدین باورانهد کهه     تعهدادی شهود.   افزار، پسهت الکترونیکهی و اینترنهت اعمهال مهی      نرم

شهود اغلهب نیهاز بهه      ای که از کمپیوتر ناشی مهی  وفصل مسایل و مشکالت حقوقی حل

ندرت در حقوق مرسوم و متداول با آن  بررسی و دانستن برخی اصول قانونی دارد که به

 حقهوق  ۀمفاهیم سنتی حقوق با امهور و وقهایعی در محهدود   و همچنان  شویم مواجه می

و نیاز است تا متخصص در این زمینه وجود داشته باشد. بنهاً بها در    یافته  کمپیوتر توسعه

وتر وجهود  قواعد و مقرراتی بنام حقوق کمپیه توان گفت که  نظر داشت دالیل متذکره می

شهعبات مختلهف حقهوقی دیگهر ازجملهه، حقهوق اساسهی         ی حقوقی با دارد. این رشته

الملل عمومی و ... ارتبهاط   عمومی، حقوق عقود و قراردادها، حقوق تجارت، حقوق بین

دارد و  از هر رشته ذکرشده موضوعات و مطالب مختلف را در خدمت خود قرارداده و 

ای کهه از کمپیهوتر    وفصل مسایل و مشکالت حقهوقی  حلپردازد، که وظیفه آن  به آن می

 شود، است. ناشی می
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 دراسالم ینظام اقتصاد بر روری مختصرم
 

 یوسفیفریدون 

 

 :چکیده

ر دین مقدس اسالم به عناصر وشاخصه های توجه شده که بر اساس آن جامعه د

های  ها ازجمله زمینه توان در تمام زمینه یافته که می تواند پشرفت وتوسعه اسالمی می

 یافت. اقتصادی به آن  دست

های مختلف اقتصادی هدایات  واحکام اساسی اسالم پیرامون رشد وانکشاف بخش

ان شمول وجود داشته و در راه رسیدن به این اهداف ونجاب وسفارشات واضح وجه

جامعه اسالمی پیروان خود را تشویق نموده است. همچنان در روشی دستورات دینی 

اساس تکامل جامعه را توجه خاص به استحکامات اقتصادی دانسته وچنین وانمود 

 ساخته که دین واقتصاد دوحوزه کامالً نزدیک باهم می باشند.
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 ، عوامل رشد اقتصادی.دین ،اقتصاد اسالمی ،نظام اقتصادی :های کلیدی واژه

 مقدمه

ویژه علم اقتصاد از آغاز زندگی بشر با او همراه بوده است،  موضوعی بنام اقتصاد به

رفتارهای اقتصادی انسان ریشه در نیازهای او دارد. باگذشت زمان، افزایش جمعیت، 

نیازها گوناگون در تحوالت جهانی و توسعه تمدن محدودیت منابع و نیز با افزایش و 

های رو افزون انسان دائماَ متحول و  بشری، مسئله اقتصاد و تأمین معاش و نیازمندی

های  تر شده است. به لحاظ اهمیت، مسئله اقتصاد در مکاتب مختلف با دیدگاه پیچیده

 ها تفسیرهای متعددی شده است. های آن بینی متفاوت مبتنی برجهان

 ۀهای تاز نوآوری ، در دنیای کنونی، تجارت و صنعت )تولید( با ظرفیت و پیمانه گسترده

از معامالت و مسایل جدیدی را که متعلق به این نوع معامالت است، پیدا نموده که دنیا 

شود، تا  ها ارائه داده می های مختلفی برای بهبود کیفیت آن حل داشته و راه را به تفکر وا

مؤسسات تحصیالت عالی منحیث علم مستقل و در منحیث رت و اقتصاد، یکه تجائجا

 شود. فراگرفته می
ها  تا چالشناپذیر جریان دارد  تالش خستگی]که درمیان جوامع مسلمین سعی  الحمداهلل

خود را در قالب تعالیم  یامور اقتصاد وخود را مرفوع نموده  نظام اقتصادیوکاستی های 

یند. این تفکردرسطح فردی و اجتماعی درهرگوشه از دنیا در حال نما ریزی برنامهاسالم 

آرزویش این است که  ای عالقمند گسترش است. درسطح فردی، آن تاجر و صنعت پیشه

و در سطح اجتماعی  در پرتو تعلیمات اسالم انجام دهد االمکان یامور مالی خود را حت

اقتصاد تابع دستورات اسالم سعی بر این است که  (در کشورهای مختلف اسالمی)نیز 

  قرار داده شود.

آمده تا نظام اقتصاد در اسالم را طی )چهار( فصل موردبحث  عمل در این مقاله سعی به

قرار داده  طوری که فصل اول آن )عمومیات(ْ فصل دوم آن )اقتصاد اسالمی درگذر 
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امل مؤثر رشد تاریخ ( فصل سوم آن )احکام اقتصادی در اسالم ( و فصل چهارم آن) عو

 اقتصادی( تحریر یافته است.

 اولفصل 

 عمومیات

 تعریف نظام اقتصادی -اول محبث 

تعریف نظام و سپس تعریف اقتصاد ضروری  ءبرای ارائه تعریف نظام اقتصادی، ابتدا

 است. 

ها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد  مجموعه عناصری است که میان آن:نظام

 دف یا منظور باشد.شود و دارای ه

تر و  های بسیار زیادی که از اقتصاد شده، دو تعریف ذیل معروف درمیان تعریفاقتصاد: 

داند که میان نیازهای  تر است. تعریف اول اقتصاد را شامل مجموعه تدابیری می متداول

سازد. تعریف دوم، اقتصاد  نامحدود انسانی و وسایل الزم محدود، هماهنگی برقرار می

کوشش برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معین و یا رسیدن به نتیجه معین با را 

دیگر، اقتصاد، رفتار خاص انسان است  عبارتی حداقل وسایل ممکن دانسته است. یا به

که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و 

 1بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند.

 بررسی رفتار انسانی در زمینۀ تولید، توزیع و مصرف کاالها وخدمات است:لم اقتصادع

 بدیهی است که

                                                           
 1394ترجمه  رعایت اهلل روانبند تاریخ انتشار عقرب  "عشماني"المه محمد تقي اقتصاد اسالمي مولف ع1-1

مولف سید حسین  29/3/1389تاریخ انتشار: "اقتصاد نظام اقتصادی اسالم وعلم تحلیل اقتصاد اسالمي  دین و -2

 میرمعزی
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شود؛  های مردم را شامل می های افراد و گروه فعالیت انسانی،    این رفتار اقتصادی

درنتیجه، علم اقتصاد شامل بررسی رفتار فردی، همان چیزی که علم اقتصاد خرد نامیده 

 1شود. گیرد، می تار گروهی، همان چیزی که اقتصاد کالن نام میو رف شود می

  بررسی نظام اقتصادی اسالمتعریف  -محبث دوم 

شود که منابع اساسی  ها و نهادهای اصلی اقتصاد اسالمی می این تعریف شامل ویژگی

که حدود چارچوب قانونی آن  کرده است؛ چنان ها اشاره اسالم یعنی قرآن و سنت به آن

کند و نیز حدود انگیزه رفتاری و الگوی  برنامه شریعت در اصول و احکامش بیان میرا 

 دارد. شکل روانی آن را برنامه اخالقی اسالم بیان می

اقتصاد اسالمی، همچنین بررسی رفتار اقتصادی انسان است که از دو مصدر معرفت، 

ما تحلیل اقتصادی شود. این همان چیزی است که  یعنی وحی و تجربه انسانی ناشی می

 نامیم. اسالمی می

در این بحث، تمرکز ما بر اقتصاد اسالمی در جایگاه نظام اقتصادی اسالم خواهد بود؛ 

صورت خالصه توضیح  کند که تحلیل اقتصادی اسالمی را نیز به امّا موقعیت اقتضا می

 دهیم.

 نظام اقتصادی چیست؟ -مبحث سوم 

یابد که زیربنای  ای از اصولی تجسم می ههر نظام اقتصادی، همواره در مجموع

چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر 

ای درباره فعالیت اقتصادی مبتنی است و از جهت دیگر، تعامل این  بینش فلسفی ویژه

اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن را به مسیر مطلوب این نظام 
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کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفه  ت میهدای

 کند. اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می ۀاقتصادی، مجموع

تولید،  هکند؛ زیرا آرای آن نظام را دربار فلسفه اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می

قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات  گیرد و اصول و توزیع و مصرف در برمی

دهد. این فلسفه اقتصادی، بر اساس موضع مذهبی در برابر حیات،  سامان می نیمعی

 کند.  انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می
ها  هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه

 هو قواعد مربوط به انقالب پرولتاریا و دیکتاتوری طبق شود  و همه اصول ظاهر می

 1گیرد.  کارگر از همین فلسفه سرچشمه می
وسیله  صورت اساسی به طبقه پرولتاریا که نمایندگی آن به در مارکسیسم،حق ملکیت به

شود، تعلق دارد. این نوع از ملکیت از طریق ملکیت  رهبری دیکتاتور آن انجام می

ولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و دولت بر ابزار ت

یابد. مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی  به چه کسی توزیع شود، تجسم می

روابط و  همقتضای آن، هم شود که این نظام برای افراد وضع کرده و به شمرده می

 2کند. معامالت اقتصادی مجاز را تعیین می
یابیم که کارمندان  ریزی متمرکزی می کسیستی، قواعد عمل را در برنامهدر نظام مار

اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام 

شی که انواع و وشود؛ ر دهند؛ درنتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می می

 3کند. راد را تعیین میها و مقدار دستمزد اف مقدار کاالهای تولیدی و قیمت

                                                           
 

 زه علمیه.های فرهنگي حو اسالم و توسعه، محمد جمال خلیلیان قم: مرکز مطالعات و پژوهش -3
 89صفحه  اسالم و توسعه، محمد جمال خلیلیانهمان منبع   3
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یابد. مفهوم  و دست نامرئی تجسم می« آزادی عمل»داری، فلسفه اقتصاد در  در سرمایه

اش  آن این است که نباید هیچ مانعی از تالش انسان برای تحقق مصلحت شخصی

خواهند انجام دهند، بین منافع  جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می

 اهنگی خواهد بود. اشخاص هم
مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت « آزادی عمل»بینیم که  داری، می در سرمایه

و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همه انواع روابط و 

معامالت اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ 

رسد، مطابق  ظام، مادام که همه کاالی تولیدی از هر نوع، به فروش میشود. در این ن می

 شود. باهمه معانی کلمه مفید، اعم از اقتصادی و اخالقی، این کاال مفید محسوب می

عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام 

گیرد.  واعد اساسی ویژه آن نظام شکل میوسیله اصول و ق مبتنی است و بنیان نظام نیز به

ها برای تضمین سیر عمل  ای از قواعد وجود دارد که تبعیت از آن در هر نظام، مجموعه

 آن نظام الزم است.

 توانیم این قواعد را بشناسیم. تری از آن بدهیم می داری اگر تعریف دقیق در نظام سرمایه

ی ورود و خروج به بازار و آزادی اطالعات آزاد  هدر رقابت کامل، قواعد اساسی، دربار

داری انحصاری یا  در سرمایه اام واحدهای اقتصادی است ۀو کوچک بودن انداز

ها به  داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت سرمایه

یریت کاالها ها و گشوده بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مد مقداری بیش از هزینه

که  یابند، مگر این آوری تجسم نمی ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن در برابر آن

 بزرگ باشد. هها به مصلحت تولیدکنند خالف این

ها و نهادهایی که  ای از قواعد و تنظیم عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه -1

شود. این عنصر  آورند، ظاهر می میچارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید 

وسیله افراد  تملک ابزار تولید به، شود: تنظیم ملکیت شامل اموری از این قبیل می

وسیله دولت به سبب  صورت مجموعی، یا به وسیله عموم مردم به صورت مستقیم و به به
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 شده است و حدود مجاز برای کاالها و حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع

ها و حدود معامالت اقتصادی که  ها وجود دارد و شکل خدماتی که امکان دستیابی به آن

توانند انجام دهند و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که  مردم می

 1شود کننده را نیز شامل می گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف های اقتصادی می تصمیم

 ی نظام اقتصادی اسالمهای عموم ویژگی -محبث چهارم

ۀ عناصر نظام یدهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارا که عوامل تشکیل ازآن پس

خصوص در نظام  نظام ها که به هاقتصادی اسالم، توجه به چهار ویژگی اساسی هم

 2اقتصادی اسالم اهمیت به سزایی دارد، ضرور است:

شود تا نتایجی که  أصورت کامل اجر بهباید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن -1

ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام نیز مستلزم  نظام به دستیابی به آن

زیرا نظام اقتصادی،  ،های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است عرصه هسازگاری هم

ام اقتصادی طبق تعریف آن، با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، نظ

اسالم، خواهان تحریم ربا است. ربا باید از طریق تشریع و قانون حرام شود. همچنین 

وسیله دولت است و دولت برای این کار باید  اسالم خواهان جمع زکات و توزیع آن به

به همین دلیل، اجرای نظام اقتصادی اسالم مستلزم وجود  ،ای را وضع کند مقررات ویژه

ند کارکرد همه اجزای داخل در بنیان اجتماعی و سیاسی برای تحقق هماهنگی بین رو

البته مقصود این نیست که برای تحقق نظام اقتصادی اسالم، باید  ،اهداف نظام است

شود. قوانین، مقررات و  أهای اسالمی اجر همزمان همه اجزای بزرگ و کوچک نظام

ر دیگر در جامعه که با نظر از روش تنظیم برخی امو قواعد اقتصادی را با صرف

برای نمونه، اگر جامعه،  ،کرد أتوان اجر های اقتصادی ارتباط کمی دارند می تصمیم
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 ،خواهد شد أاجرصورت جزئی از اقتصاد اسالمی بپذیرد ، تحریم ربا  تحریم ربا را به

خواری رعایت بشود یا نشود و چه افراد به حدود لباس اسالمی ملتزم  شرابچه حرمت 

های مرتبط با نظام اقتصادی اسالم وجود داشته باشد  پس اگر فقط زمینه ،یا نباشندباشند 

کرد. در این صورت، نظام اقتصادی اسالم خواهد توانست عمل کند  أتوان آن را اجر می

 چه در جامعه، قابلیت اجرای همه اصول اسالم باشد یا نباشد. ،و ثمره دهد

 ۀپذیرد، جامع فقط نظام اقتصادی اسالم را می ای که این نیز بدان مفهوم نیست جامعه

که جامعه، اسالمی شود، کافی نیست نظام اقتصادی اسالم  زیرا برای آن ،اسالمی است

ها، و مقررات  ها، نهادها، تصمیم اعتقادات و ارزش هبلکه باید هم ،تنهایی تحقق یابد به

 1طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، تحقق یابد.

شود،  دار شمرده می ها است؛ یعنی نظامی هدف صادی اسالم سرشار از ارزشنظام اقت-2

طرف نیست. اسالم  ها را برگزیده است و در برابر اخالق بی از ارزش نیمعی هو مجموع

های اخالقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم  توسعه ارزش

ایات مورد تأکید قرارگرفته را های دیگری که درآیات و رو داشتن دیگران و ارزش

 هدف قرار داده است.

که نظام اقتصادی اسالم، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخالق و تعصب دینی  این-3

باوجوداین  برای نمونه، ،کند آنان است، در عملکرد خود، بر افعال اختیاری تکیه نمی

ختیاری، یعنی صدقه را حقیقت که نظام اقتصادی اسالم،گاه سطح باالیی از انفاقات ا

شود؛ ولی ساختار و  های انتقالی اختیاری شناخته می صورت پرداخت دارد چیزی که به

عملکرد آن بر صدقات متوقف نیست؛ بلکه بر اصول اساسی و قواعدی مبتنی است که 

شود؛ به همین دلیل، رفتاری که نظام  روشنی پدیدار می های اقتصادی به در تنظیم فعالیت

کند، رفتار دینی محض نیست؛ بلکه رفتاری دنیایی و  ی اسالم به آن دعوت میاقتصاد
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دهند و قواعد و روش نظام،  مادی است که نهادهای قانونی و اجتماعی آن را سامان می

 شوند. به آن رفتار منتهی می

نظام اقتصادی اسالم، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را -4

شود، وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده،  شامل

مرورزمان  ها را به گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن جزئیات دیگر را به جامعه وامی

تعیین کند. اسالم، بسیاری از معامالت و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان 

ا بر اساس اصول منتشره درآیات و روایات تعیین ها ر ها تأمل، و آن واگذاشته تا در آن

های بسیاری را رها کرده است تا رسیدن به تصمیم  کند، و بدین ترتیب، اسالم بخش

به  4ها بر اساس ارزیابی و فهم مردم و نیازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛ درباره آن

عه اسالمی، در شرق و وسطا در جام وری که در قرون همین دلیل، برای مثال، نظام پیشه

در « صلیبیون»ای که بعد  وری غرب دریای مدیترانه، رایج بود، در مقایسه با نظام پیشه

وری در کشورهای اسالمی آن  اروپا ایجاد کردند، آزادی بسیار بیشتری داشت. نظام پیشه

که همین نظام را وقتی  زمان، سطوح تولید و سطوح زندگی را بهبود بخشید؛ درحالی

بیون اخذ کرده، به اروپا بردند، سبب رکود اقتصادی شد؛ زیرا به روشی صلی

ناپذیر تحقق یافت. این روش با آنچه در جامعه اسالمی وجود داشت، بسیار  انعطاف

پذیرتر و پویا تر بود؛ زیرا  متفاوت بود. روش اسالم به سبب اصول نظام، بسیار انعطاف

وسطا بین  ای که اروپائیان در قرون اندازه ههای اقتصادی را ب اصول اسالمی، محدودیت

 داد. کردند، اجازه نمی وران اعمال می پیشه

 نقش قانون در نظام اقتصادی -محبث پنجم

عمد  هر مجموعه از قوانین ، اساساً شامل نظام هماهنگی از قواعد مجردی است که به

قواعد در موارد خاص  اند. عالوه بر این ، اداره کردن قانون شامل کاربرد این شده وضع
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است این همان فرایند پیگیری عقالیی عالیقی است که در نظم حاکم  و در نظم حاکم 

 1اند. اند یا حداقل تکذیب نشده تأییدشده

های و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به  گذاری دولت سرمایه "

 2نماید. می ها را تضمین احکام قانون، تشویق، و مصونیت آن
دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از "

ماده سیزدهم  "نماید. های مؤثررا طرح و تطبیق می وران ، پرو گرام های پیشه فعالیت

 3قانون اساسی افغانستان 

قوانین که  در روشنی قانون اساسی کشور در رشد اقتصادی جامعه وضع و 

اند از: قانون مالیات بر عایدات ، قانون اداره امور مالیات ،  ه است عبارتشد تصویب

تعلیمات نامه قانون مالیات بر عایدات، قانون امور مالی و مصارف عامه، قانون مشارکت 

ها و قانون  عامه و خصوصی، قانون جدید گمرکات، قانون تدارکات، قانون تصدی

 .بانکداری........ و غیره

 دومفصل 

 تصاد اسالمیاق

 تاریخچه و مراحل رشد اقتصاد اسالم -محبث اول
عنوان یک موضوع موردتوجه اقتصاددانان مسلمان و  اکنون به اندیشه اقتصاد اسالمی هم

تواند  غیرمسلمان قرارگرفته است و بررسی تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن می

                                                           
1
 314صفحه 1382معه )ماکس وبر( ترجمه داکتر عباس منوچهری سال اقتصاد جا - 

2
 1382سال  818( قانون اساسي افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمي شماره 13مادۀ )  - 
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ی رسانده و رشد آن را تسریع ها، نقاط ضعف و قوت آن یار ما را در شناخت خاستگاه

 1.نماید
ادبیات اقتصاد اسالمی در اوایل قرن بیستم بشدت موردتوجه قرار گرفت و گسترش )

 :ترین دالیل توجه به اقتصاد اسالمی عبارت بود از یافت، مهم

و  (1942)اندونزی در (1947)استقالل کشورهای اسالمی، کشور پاکستان در  -1

ها که از استعمار کهنه  تونس و سایر کشورها در این دهه طور کشور الجزایر، همین

 .گیرند کنند و تنظیم اقتصاد خویش را بر عهده می نجات پیدا می
شده بود، بلوک شرق به رهبری  در این دوران جهان به بلوک غرب و شرق تقسیم (-2

 .دهد های مارکس را تبلیغ کرده و گسترش می شوروی آموزه
 1929داری بودند درگیر بحران بزرگ  دارای نظام سرمایهکشورهای غربی که (-3

یافته، کارخانجات ورشکسته شده و اقتصاد  شوند، میزان بیکاری بسیار افزایش می

 (2.رفت از آن را ندارند شوند که توانایی تفسیر و برون داری درگیر رکودی می سرمایه
ذیرند زیرا عالوه بر وجود پ داری را نیز نمی علمای دین الگوبرداری از نظام سرمایه

 .بحران دارای نهادهای ربوی است که صریحاً مورد نهی اسالم است
با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتی بر تعالیم اسالم جلب 

شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسالمی در قرون اولیه را دلیل روشنی بر عملی  می

 .یابند شدن آن می
توان از کتاب االقتصاد االسالمی نوشته  شود، می ها به زبان اردو نوشته می کتاب اولین -2

سیدمناظر احسن جیالنی و کتاب النظام االقتصاد االسالمی نوشته محمد حفیظ الرحمن 

جزیره هند، پاکستان، اقتصاد اسالمی توسط  که به زبان اردو بودند نام برد. در شبه

آفریقا توسط سید قطب و حسن البنا گسترش پیدا ابواالعلی مودودی و در شمال 
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ای بودند که افکار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده  های برجسته کند. اینان شخصیت می

و راه بازگشت به تعالیم اسالم را معرفی نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن 

های  ن بودند. نوشتهبیستم عموماً تحصیالت دانشگاهی نداشتند و اغلب از علمای دی

پرداخت و مباحث  داری و کمونیستی می این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه

داد. در دهه پنجم قرن بیستم  صورت پراکنده موردتوجه قرار می اقتصاد اسالمی را به

پردازند. از پیشتازان این گروه دکتر انور  برخی از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسالمی می

سعی نمود، ( 1946)در  «االسالم و نظریه الفائده»قبال قریشی است که با تألیف کتاب ا

نظریه بهره را موردانتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثی همچون تحریم ربا، فریضه 

ترین موضوعاتی هستند که محافل علمی  زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم

 .مسلمانان را مشغول نموده است
توسط شهید « اقتصاد ناب»ه ششم قرن گذشته میالدی، کتابی تحت عنوان در ده

شود، این کتاب نقطه عطفی در رشد دانش اقتصاد اسالمی به  محمدباقر صدر تألیف می

دهی نموده  نده را بر اساس اصول معینی سازمانگآید زیرا توانست مباحث پرا شمار می

که بنیان  ر این کتاب عالوه بر اینو مکتب اقتصاد اسالمی را تدوین نماید، وی د

دهد استخراج مکتب اقتصادی اسالم را  های اقتصادی معاصر را موردنقد قرار می اندیشه

نماید. این کتاب موردتوجه اندیشمندان زیادی قرار گرفت و تأثیرات آن  نیز روشمند می

 1.مانده است تاکنون نیز باقی
ها مخصوصاً دانشگاه  در برخی از دانشگاه در این دوره اقتصاد اسالمی پیشرفت آرامی

نماید و  های عربستان سعودی می از کشور سودان و دانشگاه« ام درمان»اسالمی در شهر 

کشورهای اسالمی بر اساس شرایط اقتصادی و مشکالت خویش به جوانب خاصی از 

های  یتکه در پاکستان بر زمین، رشد و اداره فعال طوری نمایند به این دانش توجه می
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شود. اما موانعی  های اجتماعی تأکید می اقتصادی، در ترکیه و کشورهای عربی بر جنبه

بر سر راه رشد این دانش قرار داشت ازجمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین 

توان نام برد. عالوه  مسلمان با یکدیگر، عدم دسترسی به منابع و تحقیقات یکدیگر را می

کل دیگری نیز وجود داشت و عبارت از این بود که اقتصاددانانی که ها مش بر این

بهره بودند و به همین  تحصیالت دانشگاهی داشتند از تحصیالت منظم در منابع دینی بی

توانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینی  دلیل نمی

شتند. برای از میان برداشتن این موانع تسلط کافی به منابع درسی دانشگاهی ندا

المللی اقتصاد اسالمی  المللی موردتوجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین سمینارهای بین

در مکه مکرمه و به ریاست دکتر محمد عمرالزبیر )رئیس دانشگاه ملک  1976در 

مقاالت اقتصاددان مسلمان شرکت کردند،  411عبدالعزیز( برگزار شد. در این سمینار 

های مختلف چاپ و  صورت کتاب زیادی موردبحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به

سمینار دانشمندی پاکستانی به نام خورشید  نای های برجسته منتشر شد. یکی از چهره

 .احمد است
های بعد و مشارکت علمای دینی و دانشمندان  المللی در سال استمرار سمینارهای بین

گفته را از بین برد.  های مختلف بسیاری از موانع پیش ارها با ملیتاقتصادی در این سمین

فیصل  ۀتحقیقات اقتصاد اسالمی رشد زیادی پیدا کرد و جایزه نیز تحت عنوان جایز

برای تحقیقاتی که گامی در پیشبرد اقتصاد اسالمی بردارند اختصاص یافت، یکی از 

 .برندگان این جایزه دکتر نجات اهلل صدیقی است
یابد و  ها به مباحث اقتصاد اسالمی افزایش می های هشتم و نهم توجه دانشگاه ر دههد

گیرد، گسترش ادبیات  های آنان قرار می مواد درسی مربوط به اقتصاد اسالمی در برنامه

های خاص در مقاطع دکتری ایجاد شود و پایان  شود گرایش اقتصاد اسالمی موجب می

های علمی اقتصاد اسالمی تقویت شد و  نوشته شود، پایه های زیادی در این زمینه نامه

 (IMF) المللی پول المللی همچون صندوق بین مقاالت مربوطه در نشریات معتبر بین
 .شده است چاپ
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 تحقیقات علمی: -ث دومحبم
همپای تحقیقات علمی، نهادهای پولی و مالی مبتنی بر تعالیم اسالم نیز به وجود آمد. 

می برای حمایت و کمک به توسعه کشورهای مسلمان تأسیس شد. بانک توسعه اسال

نامه این بانک در کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان کنفرانس  مواد موافقت

به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانک  1972تصویب و در  1974اسالمی در 

، ترکیه و های عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگالدش توسط دولت

ها و  جمهور پاکستان، بانک ضیاءالحق رئیس 1978شده است. در سال  اندونزی تأمین

رهبران مذهبی را بر آن داشت که نظام بهره متداول را کنار زده و مؤسسات مالی 

های اقتصادی است جایگزین  اسالمی را که بر اساس مشارکت در سود و زیان فعالیت

 11با شرکت  (IAIB) های اسالمی المللی بانک من بینانج 1983آن نمایند. در سال 

توان به  ای تأسیس شد که ازجمله اعضای آن می گذاری اسالمی و بیمه شرکت سرمایه

بانک همبستگی اسالمی سودان، بانک اسالمی فیصل بحرین، بانک اسالمی قبرس، بانک 

و باهاما و های اسالمی در سنگال، نیجر  اسالمی وین اتریش و تعدادی از بانک

همزمان با نوروز  1982گذاری اسالمی اشاره کرد. در ایران به سال  های سرمایه شرکت

جز ایران و پاکستان در سایر کشورهای اسالمی  ها اسالمی شد. به تمامی عملیات بانک

های  دهند، بانک های خویش را انجام می های ربوی و غیر ربوی کنار هم فعالیت بانک

می توانستند در رقابت با بانکداری ربوی ادامه حیات داده و رشد غیر ربوی و اسال

 .یابند
اندیشمندان اسالمی پس از موفقیت نسبی بانکداری اسالمی برای حل مشکالت 

های مالی به فکر طراحی ابزارهای مالی اسالمی  نقدینگی، گسترش و تعمیق فعالیت

های مالی به  دت گرفت داراییاستفاده از ابزارهای اسالمی ش 1991افتادند. در دهه 

شده و مورداستفاده قرار گرفتند همانند صکوک سلف، مرابحه،  اوراق بهادار تبدیل
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اجاره، مضاربه، مشارکت، حق االمتیاز، مساقات، مزارعه و غیره که در کشورهای 

 1.گیرند مختلف مورداستفاده قرار می

 فصل سوم

 احکام اقتصادی اسالم -اولث حبم
طور خالصه  خواهیم به داری و سوسیالیسم اکنون می کوتاه از نظام سرمایه پس از معرفی

که باور اسالم درباره چهار مفهوم اساسی اقتصاد چیست، عرض  جمالتی در رابطه با این

 کنم:
در مرحله اول باید روشن شود که اسالم یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین الهی 

شوند که اقتصاد نیز یکی از  زندگی مربوط می های است که احکام آن به تمام بخش

  اقتصادی به  گونه فلسفه یا عقیده هیچ 2جهت قرآن و حدیث های آن است. ازاین بخش

های اقتصادی عصر حاضر تعبیر  شده که در اصطالح شده و تعریف معنای شناخته

مستقیم بحثی طور  اند بنابراین در قرآن و سنت یا فقه اسالمی به شوند، ارائه نکرده می

تحت عنوان گزینش برتر، تخصیص امکانات، تقسیم درآمد و توسعه وجود ندارد اما 

های زندگی، اسالم در مورد اقتصاد نیز احکامی را بیان کرده است که  مانند سایر بخش

توانیم دیدگاه اسالم را درزمینۀ چهار مفهوم  ی این احکام، می بامطالعه و بررسی مجموعه

 نیم.مذکور حدس بز
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 شود: اکنون حاصل همین مطالعه و استنباط تقدیم می

رسیم که  با بررسی و اندیشیدن بر تعلیمات و احکام اقتصادی اسالم، به این نتیجه می

های بازار یعنی آیین عرضه و تقاضا را قبول نموده و درهرحال برای  اسالم توانمندی

 پرداخته است.ها  کارگیری آن حل مسایل اقتصادی به حمایت از به

 فرماید: خداوند در قرآن کریم اشاره می
 أهُمْ یقْسِمُونَ رَحْمَه رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَینَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاه الدُّنْیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

 مِّمَّا یجْمَعُونَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیرٌ

ایم و بعضی از  ها تقسیم نموده ها را در میان آن ما در زندگانی دنیا، معیشت )رزق( انسان»

 «.ها بتواند از دیگری کار بگیرد ایم تا هریکی از آن ها را بر بعضی دیگر برتری داده آن

اضاکنندۀ روشن است که کار گرفتن از دیگری به این شکل خواهد بود که کار گیرنده تق

عرضه و تقاضا یک  کار باشد، باهماهنگی این دو قدرت ۀکنند کارگرو کار کننده عرضه

ص ( شهرنشینان را از این (آید. به همین ترتیب، در زمان پیامبر  اقتصاد معتدل به وجود می

. یعنی: 1«عْضٍدَعُوا النَّاسَ یرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَ»فرمود:  عمل بازداشته و عالوه بر آن می

 «.ی بعضی دیگر روزی بدهد واسطه ها را به مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضی از آن»
آن حضرت )ص( از دخالت شخص ثالث میان فروشنده و خریدار به این خاطر جلوگیری 

طور  فرمودند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود، بدون تردید وقتی که روستایی به

ی مناسبی را برای خود در نظر  رساند، فایده قیم در بازار، یک محصول را به فروش میمست

تواند تا  رو نمی خواهد زودتر به روستا برگردد، ازاین فروشد، اما چون می گرفته و آن را می

مدت زیادی به نگهداری کاال نزد خود بپردازد و ناچار است کاال را به قیمت عادالنه 

وجود   فروش مستقیم خود او چنان هماهنگی مطلوبی بین عرضه و تقاضا بهبفروشد لذا با 

 ثر باشد.وتواند م آید که در تعیین قیمت صحیح می می
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اندوزی کاال،  ولی اگر شخص ثالثی در میان این دو واسطه شود و با تهیه امکانات ذخیره

خورد. بنابراین  میهم  کمیابی ساختگی برای آن پیدا کند، نظام طبیعی عرضه و تقاضا به

نظام طبیعی عرضه و تقاضا را قبول )ص(از ازین حدیث هم معلوم شد که پیامبر اکرم 

)ص( اند، همچنین وقتی که از حضرت  ها فرموده داشته و سعی در باقی گذاشتن آن

گذاری کنند، در آن موقع نیز  طور رسمی نرخ درخواست شد که کاالهای بازار را به

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ »ت)ص( ارشاد فرمودند این بود: ای که آن حضر جمله

 .1«الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

هاست، اوست که عرضه چیزها را کاسته یا افزایش  کننده قیمت همانا خداوند تعیین»

 «.رساند دهد و اوست که روزی می می

های بازار، یعنی آیین  قدرتگیریم که اسالم  از این فرمایشات قرآن و سنت نتیجه می

عرضه و تقاضا را تا حدی قبول نموده و از عامل منافع شخصی نیز تا حدی کار گرفته 

طور کامل آزاد گذاشته شد  داری، این عامل به است، اما با این تفاوت که در نظام سرمایه

أیید ها بیشتر به میان آمد. اسالم ضمن ت های گردید که ذکر آن که موجب بروز خرابی

هایی را هم  استقرار عامل منافع شخصی و پذیرفتن آیین عرضه و تقاضا، قیود و کنترل

ها، عامل منافع  های اقتصادی و تجاری وضع نموده که در صورت اعمال آن بر فعالیت

تواند بر مسیر غلطی که موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد یا بروز مفاسد  شخصی نمی

 2گام بردارد.اخالقی یا اجتماعی شود، 
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 توسعه کشور یاقتصاد اسالمی برا -دوممبحث 

 توجه به مقتضیات زمان و مکان -1
جانبه و فراگیر به مسائل مربوط به انسان و توسعه و  دین مبین اسالم با نگرش همه

ها قرار  پیشرفت جامعه اسالمی، قواعد و ضوابط جامع و دقیقی را فرا روی انسان

ها و شرایط  سازد زمینه اهتمام دارد که فرد و جامعه را قادر میدهد و بر ارزشهایی  می

مناسب برای حرکت در مسیر توسعه مطلوب را فراهم نمایند. بر این اساس فرهنگ 

اسالمی با تأکید بر عناصری همچون؛ اهتمام نسبت به کسب علم و دانش  اهتمام ویژه 

 ت بشری ، تأکید بر کار و تالش، به عقالنیت ، کارشناسی و استفاده از دستاوردهای مثب

انجام صحیح و استوار کارها و اهتمام به نظم و انضباط و کسب عزت و سربلندی 

های الزم و مناسب را برای پیمودن مسیر توسعه به وجود آورده  جامعه اسالمی و زمینه

 :های سازنده توسعه در ها از مفاهیم و برنامه و این مفاهیم و برنامه

 پردازیم. اختصار بهه تبییهن و تهوضیهح آن می ت کهه در اینهجها بهاسههالم  اس

اهتمام اسالم به کسب علم و دانش: اهتمام و توجه ویژه به فراگیری علم و دانش  -یکم

بر کسی پوشیده نیست و حدیث که کسب علم و دانش یکی از عناصر محوری 

های اقتصادی  نههای مختلف ازجمله زمی پیشرفت و توسعه هر کشور در زمینه

طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم و دانش بر هر مسلمانی »مشهور .است

 1«الزم است.

 اشتغال داشتن -2
شدت مورد  اسالم به کار و اشتغال اهمیت زیادی داده و بیکاری، تنبلی و کسالت را به

یضه علی طلب الحالل فر»نکوهش قرار داده است. پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمودند: 
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 1کل مسلم و مسلمه؛ کسب روزی حالل بر هر مرد و زن واجب است.
شدت متنفر است.  خداوند از بنده پرخواب و بیکار به» حضرت علی )رض( فرمودند: 

شده و جامعه  بدیهی است در سایه کار و کوشش زمینه پیشرفت و توسعه کشور فراهم

 2.اسالمی با شکوفایی و بالندگی همراه خواهد شد
 انجام صحیح و استوار کارها   -3

اش چون کاری انجام  خداوند دوست دارد که بنده» پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمودند: 

 خوبی و استواری انجام دهد. دهد آن را به
های انسانی و فیزیکی  ازجمله آثار اقتصادی استواری در کارها، استفاده کارا از سرمایه

ای جز اتالف  م خدمتی با سستی صورت گیرد، نتیجهاست چنانچه تولید کاال یا انجا

 .منابع و وقت در پی نخواهد داشت

 انضباط کار –4

رهیز از هرگونه سستی و هجدیت و سازمان پذیری، آراستگی، نظم و ترتیب و پ

ور است، درنتیجه یک سازمان و جامعه منضبط از هماهنگی کامل هسامانی در ام بی

های اقتصادی به رشد  ویژه در زمینه ها به ای در همه زمینه برخوردار است و چنین جامعه

 .و تعالی خواهد رسید

 کسب عزت و سربلندی جامعه -5

یکی از مفاهیم و عناوینی که تأکید و اهتمام بر آن بستر مناسبی را برای رشد و توسعه 

آورد ضرورت کسب عزت و سربلندی برای جامعه اسالمی  مطلوب جامعه فراهم می

فرهنگی و نظامی به  ،امعه باید در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسیهرا جاست زی
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ها به رشد و توسعه  رتری در تمام زمینههشکوفایی و اقتدار الزم برسد، بلکه با کسب ب

پذیری در امان  موردنظر دست یابد و نیازی به بیگانگان نداشته، از وابستگی و سلطه

زرگ اسالمی هبه عقیده ما اگر این دستور بد بماند تا بتواند به عزت و سربلندی برس

زرگ، هوچک و بهجا تبلیغ شود و مسلمانان از ک عنوان یک شعار همگانی در همه به

شان کافی است و  ماندگی الم و غیر عالم نویسنده و گوینده و برای جبران عقبهع

ن پس مسلمان به خاطر اصول ای گوییم اگر اسالم آیین پیشرفت و پیروزی است می

 هدف مطلوب جدوجهد بیشتر نماید.

 جلوگیری از اسراف -6

ترین معیارهای اقتصاد اسالمی دوری از اسراف و احسان است. دوری از  ازجمله مهم

اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل 

نی اقتصاد اسالمی مالزم منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به مع

به معنی کار اثربخش و با باالترین  بامعنی شکر است و به معنی کار نیکو است.کار نیکو

 .در اقتصاداست کیفیت است.این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی
ها و  گرایی وجود دارد، اسالم نیامده تنها به همین انگیزه در بعد اقتصادی نیز همین واقع

ای فلسفی و اخالقی و اعتقادی اکتفا کند و بخواهد جامعه را تنها و تنها بر ه بینش

ها و مفاهیم  بینی اساس این مفاهیم اداره کند. اسالم با آنکه انسان را از طریق این جهان

دهد که در سیر و سلوک اقتصادی  کند و باورهای مخصوصی به او می مبنایی تربیت می

حال برای فعالیت اقتصادی چارچوب حقوقی  ارد درعینو اجتماعی و سیاسی او نقش د

و ضوابط قانونی وضع کرده است و یک نظام اقتصادی مشخصی را ازنظر حقوق 

ها بر چه اساسی درست و بر چه  کند مالکیت کند. مشخص می اقتصادی مطرح می

 اساسی نادرست است تا چه اندازه آزادی اقتصادی برای فرد وجود دارد تا چه اندازه

گرا بودن اقتصاد اسالمی  حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ این معنای واقع

عنوان اندرز بگوید  ه بههاست، یعنی اسالم فقط واعظ اخالقی، معنوی و الهی نیست ک
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ار را نکنید، بلکه چارچوب و ضوابط حقوقی را هم مشخص هاین کار را بکنید و آن ک

 .کرده است

 ارزش اقتصاد اسالمی -7
های مهم نظام  کی از هدفهرزشی بودن اقتصاد اسالمی نیز بسیار مشخص است. یا

اقتصاد اسالمی، برپایی عدل و قسط و به تعبیری عدالت اجتماعی است. بخش وسیعی 

گیرد.  های اجتماعی می ی و تأمینهاز مسائل اقتصادی اسالم را بحث عدالت اجتماع

های  هرگاه روش و سیاست دالت یک اصل است و یک هدف اقتصادی است وهع

ها تنها عدالت  اقتصادی جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش

عنوان  د بههها هم بای های اسالمی دیگری نیز مطرح است که آن و قسط نیست. ارزش

د ذیل ههای اقتصادی بای طورکلی سیاست اساس مسائل اقتصادی موردنظر قرار بگیرد. به

القی دارد، هگاه اخههای معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسالمی به امور اقتصادی، ن ارزش

ای که نقش  خواهد برای افراد وظایف اقتصادی قرار بدهد، وظیفه ی میهالم وقتهاس

کند این وظیفه را با یک  وزیع ثروت دارد، سعی میهامعه در تولید یا تهاقتصادی در ج

وزیع هه کامالًُ کاربرد اقتصادی دارد و در ته انفاق کارزش اخالقی و عبادی بیامیزد. مثالًُ

ا هقدر ب بسیار مؤثر است، آن1دالت هراری عهی و برقهمجدد ثروت و در تأمین اجتماع

الشعاع قرار داده  ادی آن را تحتهه صبغۀ اقتصهشده ک مسائل عبادی و معنوی آمیخته

قربت و عبادت و بدون ه مانند زکات و خمس با قصد هاست. در انفاق شرط است ک

و دیگر مقوالت اقتصادی را با رنگ عبادی و صدقه و ذکات اسالم، تمام .منت داده شود

ی آمیخته و سعی کرده افراد این اعمال را زیرپوشش معنوی و اخالقی هوی و ارزشهمعن

 .ن اعمال دارای بعد مادی و اقتصادی محض نباشندهانجام دهند و ای

                                                           
1
 اقتصادی اسالمي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي يالملل نیشیرازی، مقاالت سیمنار ب آزار ينظام اقتصادی اسالم، ب -
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 اقتصاد اسالمیهای مهم دینی  آموزه -8

برداری  الح و بهرههداری، اصهزوم نگهههای مهم دینی ه اقتصادی اسالم، ل از آموزه

در اهمیت این موضوع، 1های مادی به سود فرد و جامعه است.  صحیح از سرمایه

نیازی شمرده  شده است که آن را جزء ایمان و عامل توانگری و بی روایات متعددی نقل

ای به  عنوان یک دین جامع و فراگیرتوجه ویژه ست ؛ اسالم بهداری ا است  و سرمایه

ای  مدار و پویا، توان بالقوه عنوان اقتصادی دانش مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسالمی به

آید. تجربه چهار قرن نخستین تمدن  برای پیشرفت در بین مسلمین و جهان به شمار می

که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این  دهد که اسالم افزون بر این اسالمی نشان می

انگیزتر از تمدن  تمدنی شگفت»گوید: که ویل دورانت می طوری کار را هم دارد به

بود باید جامعه را  اسالمی وجود ندارد، اگر اسالم طرفدار ثبات و جمود و یکنواختی می

ی از اقتصاد های در زمان کنونی نیز بخش« داشت. در همان حد اول جامعه عرب نگاه می

صورت بالفعل در جهان واقع تحقق پیداکرده است، اوالً ازنظر تاریخی در  اسالمی به

صدر اسالم، در زمان پیامبر و جانشینان او، باتجربه اقتصادی اسالم مواجهیم که تجربه 

هایی از اقتصاد اسالمی در حال حاضر در  موفقی بوده است؛ عالوه بر این، بخش

شود؛ مثالً در بعضی از کشورها حدود پنجاه سال تجربه  ا میکشورهای مختلف اجر

بانکداری اسالمی داریم که از جهت نظری خوب رشد کرده است و از جهت عملی هم 

اش به  المللی پول در مجله رسمی اثبات کرده است. صندوق بین موفقیت خود را

اری توصیه کرده د کرده است و به کشورهای سرمایه موفقیت این نوع بانکداری اشاره

 .است که از این نوع بانکداری استفاده کنند
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 اصول اقتصاد اسالمی -ث سومحبم
ول از اقتصاد هوار است و به کمک همین اصهل مهم استهی بر سه اصهاقتصاد اسالم

  :گردد داری و سوسیالیستی متمایز می سرمایه
 الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی

داری و سوسیالیستی در اسالم انواع مختلف مالکیت  رمایهبرخالف نظام اقتصادی س

ی، عمومی و هقبول است. زیرا از دیدگاه اسالم مالکیت خصوص همزمان و باهم قابل

پذیرش و معتبر است. نظریه اقتصادی اسالم از زیربنای فکری و عقیدتی این  دولتی قابل

  .ین نگاشته خارج استگیرد که بخت و بررسی این موارد از حد ا مکتب سرچشمه می
  ای مشخص ب :آزادی اقتصادی در محدوده

های اخالقی و معنوی محترم است  آزادی اقتصادی ازنظر اسالم در چهارچوب ارزش

داری آن را  کند و مانند نظام سرمایه لذا اسالم مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی

های بلند الهی از  در راستای آرماندهد تا  داند. بلکه به مردم اجازه می نامحدود نمی

 1ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.  عنوان وسیله آزادی اقتصادی به

 ج: عدالت اجتماعی 

عدالت اجتماعی ازنظر اقتصاد اسالمی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و 

د. نظام توزیع یاب ازحد ثروت در دست اغنیاء تحقق می جلوگیری از انباشته شدن بیش

ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در  ثروت در اسالم به نحوی پی

گرا،  ادی واقعهصهی را اقتهاد اسالمهتوان اقتص تر می جامعه پیاده نماید. در یک نگاه جامع

 2مدار دانست. گرا و دانش اخالق

                                                           
 نظام اقتصادی اسالم، محسن سبحاني، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمي -1

 اقتصاد اسالمي، بر مبنای دانش ، محمد روحاني مقدم و مریم آقایي: 
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داری گفتنی است: جهان  هتر اقتصاد اسالمی و رابطه آن با اقتصاد سرمای در تبیین دقیق

دو قرن گذشته تجربه کرد ه  -دو اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سوسیالیستی را دریکی

است . این دو اقتصاد ازنظر مبانی و اهداف در دو سوی مقابل هستند و ابعادشان کامالً 

شده است. اسالم قطعاً نه با لیبرالیسم و نه با سوسیالیسم سازگاری  مشخص و شناخته

دهد که در هر یک از مسایلی که این دو نظام  ندارد.دقت در مبانی دینی اسالم نشان می

داری  های متفاوتی است. در اقتصاد سرمایه اند، اسالم دارای دیدگاه اقتصادی مطرح کرده

 محور است . انسان

که اسالم سعی کرده در زندگی انسان ابعاد  این مسئله از دو نظر اهمیت دارد: یکی این

مادی و معنوی را باهم پیوند دهد. در دیدگاه اسالم، ماده و معنا از هم جدا نیست، دنیا 

ها در حقیقت همه  و آخرت دو تا نیست، در دیدگاه اسالم فرد و خدا جدا نیست، این

در یک راستا قرار دارند. پوشش اخالقی و ارزشی رفتارهای اقتصادی، اثرات 

دیگر، .ها در جامعه دارد تصادی و توزیع بهتر ثروتهای اق ای در حفظ هدف العاده فوق

کند. انگیزه  های مخصوصی را شکوفا می ها، انگیزه که اسالم در خالل این آموزه آن

ها نکات ریزی است که ممکن  اخوت، تعاون، همکاری، ایثار، محابات در معامله، این

که آثار  رصورتیها گذشت و پنداشت که اثری ندارند، د سادگی از کنار آن است به

ی معنوی اقتصاد اسالمی ها اجتماعی فراوان دارند. از البالی همین نکات ریز، مکانیزم

 شود کشف می

 فصل چهارم
 عوامل مؤثر رشد اقتصادی -مبحث اول 

ش مداوم در تولید ناخالص ملی است، بستگی به یرشد اقتصادی که عبارت از افزا

 عوامل ذیل دارد:

 نیروی کار.استفاده بیشتر از  -1

 ها و تجهیزات فیزیکی  و مادی. استفاده بیشتر از سرمایه -2
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 استفاده از نیرو کار برتر )نیرو کار متخصص و کارآزموده(. -3

 آالت برتر) تکنالوژی پیشرفته(. استفاده از تجهیزات و ماشین -4

ر، کارگیری بهتر نیروی کا تر عوامل تولید )به تخصیص منابع کار آتر و مطلوب -2

 آالت و تجهیزات و منابع طبیعی(. ماشین

که معیار و ضابط رشد اقتصادی در افزایش مداوم تولید ملی و سرانه متجلی  ازآنجایی 

گردد، باید متوجه بود که استفاده از نیرو کار بیشتر در افزایش درآمد ملی سهم مهمی  می

مشاغل در حال  که نسبت جمعیت مشاغل به جمعیت غیر خواهد داشت، مشروط بر آن

 :افزایش باشد

 ترکیب سنی جمعیت. الف:

 نرخ مشارکت نیروی کار. ب:

 ج: نرخ اشتغال.

 تعداد مساعدت مفید کار در هفته. د:

تواند آثار مثبت و منفی روی عوامل فوق بگذارد. مثالً چنانچه  وپرورش می آموزش

صیالت آثار مثبت وپرورش بهره گیرند، این تح بیشتر از زنان و نوجوانان از آموزش

 های اشتغال و نحوه انجام کار نشان خواهد داد. خود را در یافتن فرصت

چنانچه نیروی کار از تحصیالت بیشتری برخوردار باشد. تحرک نیروی کار و نرخ 

اشتغال بیشتر خواهد شد. در کشورهای پیشرفته نرخ مشارکت مردم در امور اجتماعی 

 صیالت بیشتری برخوردار است.بیشتر است، زیرا که جامعه از تح

ها، مفیدتر  وپرورش بیشتر بهره جوید و هر چه این آموزش هرقدر نیروی کار از آموزش

باشد، بهبود در کیفیت نیروی کار در افزوده ساختن مقدار تولید تأثیر بیشتری خواهد 

 داشت.

تشکیل  استفاده از سرمایه فیزیکی و مادی بیشتر، تا حدود زیادی بستگی به میزان 

انداز و هم سرمایه و میل نهایی به مصرف  سرمایه در جامعه دارد و وابسته به عادت پس

گذاری اثر بگذارد.  انداز و هم سرمایه روی پس تواند هم وپرورش  می است. آموزش
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وپرورش ممکن است به مصرف بیشتری منتهی گردد. اثر  اگرچه گاهی نیز، آموزش

گذاری نمودن چنان دقیق و ظریف و  دن و سرمایهانداز کر وپرورش در پس آموزش

تواند مثبت بودن خود را نشان دهد و  حال آرام است که فقط در بلندمدت می درعین

 های آموزش کشور موردتوجه قرار گیرد. بایستی در برنامه

 دارد.  العاده مهمی وپرورش در کیفیت کار و نیرو انسانی اثر فوق آموزش 

 دهد: صورت ذیل شدیداّ تحت تأثیر قرار می کار را بهوپرورش نیروی  آموزش

عادات بهتر در مورد انجام کار، رعایت از انضباط، تحرک دلبستگی و تالش بیشتر الف:

 نیروی کار، ایجاد اعتماد بیشتر در کارگران.

 رعایت موارد بهداشتی، بهبود در تغذیه و ارتقاء سطح زندگی نیروی کار.ب:

های مسئوالن و  تر، توجه دقیق به نیازمندی های پیشرفته ارتها و مه :ایجاد تخصصج

 نهایتاً کار آیی بیشتر.

خصوص زمانی که  های اشتغال به ای فرصت تر با تغییرات لحظه تطبیق بیشتر و سریع د:

 یابد. های فوری نیروی کار ضرورت می العمل عکس

 پیشبرد نیروی کار -ث دومحبم

رسد،برای تحرک و  های جدید اشتغال فرامی که فرصت قابلیت بیشتر نیروی کار، زمانی

 جابجایی در مشاغل پر باز ده.

وپرورش در پیشرفت نیروی کار و بهبود کیفیت این نیرو  طورکلی هر نوع آموزش به

مؤثر است و آثار مثبت آموزش و کیفیت نیروی انسانی و اثر متقابل آن در تولید هر 

 د.گرد روزه بیشتر و بیشتر نمایان می

آالت، تجهیزات و  نماید تا نیروی کار بتواند از ماشین وپرورش کمک می آموزش

وپرورش دو نقش عمده  تکنالوژی پیشرفته بهتر استفاده نماید. در این مورد آموزش

 دارد:
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کند تا باعالقه بیشتر از تجهیزات و تکنالوژی پیشرفته در  آموزش، مردم را آماده میالف:

 ها از خود دقت و فراست بیشتری نشان دهد . و در کار برد آنتولید استفاده نماید 

وپرورش، ظرفیت و بینش علمی، فنی و تکنالوژی کرد را برای تحقیقات  آموزشب:

گردد تا نیروی کار،  کاربردی، اختراع و اکتشاف افزایش و گسترش داده، موجب می

ای ایجاد  سرمایهخود را با تغییرات و تحوالت مداومی که در تکنالوژی کاالهای 

 شوند، تطبیق دهد. می

آالت و تجهیزات و  تر از نیروی کار ماشین تخصیص منابع کار آتر و استفاده مطلوب

وپرورش عمومی است که در جامعه وجود دارد.  منابع طبیعی درگرو میزان آموزش

های فیزیکی و  هرقدر نیروی کار از آموزش بیشتری برخوردار باشد، کاربرد سرمایه

وری بیشتری  ستفاده از منابع طبیعی از کنترول و مدیریت بهتر برخوردار بوده، بهرها

دیده قادر به انجام موارد ذیل  خواهند داشت. در تخصیص منابع، نیروی کار آموزش

 است :

آالت تعبیه نشده، نیروی کار متخصص  های فنی در ماشین برخی از پیشرفتالف:

ای تعبیه  ها را در کاالهای سرمایه ها و نوآوری پیشرفت تواند در ضمن انجام کار، این می

 نماید.

های مالی و اداری که در داخل و خارج سازمان وجود دارد راه حل  برای محدودیتب:

 ها برخورد دقیق، منطقی و قاطعی داشته باشد . مناسبی پیدا کند و با آن

ریت برتر را آسان سازد، ج: سازمانی به وجود آورد که متکی به فرد نبوده، اعمال مدی

 1صورتی که با کنترول مضاعف با صحت و دقت انجام شود. به

 تطبیق و تحرک بیشتر در نیروی کار و سرمایه و منابع در سازمان به وجود آورد. د:

                                                           

 2۵9صفحه 1382ال وپرورش مؤلف دکتر مصطفي عماد زاده چاپ بیستم س اصول اقتصاد آموزش-27
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تر منابع را اطمینان خواهد  ایجاد یک چنین پویایی در عوامل تولید، تخصیص مطلوب

رورش در رشد اقتصادی مسلم و روشن گردید. به وپ که نقش آموزش بخشید . اکنون

 1انواع آموزش و نقض هر یک در رشد اقتصادی خواهیم پرداخت

 نتیجه :

امتیازات بسیار بیشتری نسبت به سایر مکاتب از ه هی در ضمن اینکههاقتصاد اسالم

ها نیز مبرا است . بعالوه  های منفی آن از جنبه ،اقتصادی جهان برخوردار است

هایی توجه شده است که  ور که مالحظه شد در دین اسالم به عناصر و شاخصهط همین

ها  یافته در تمام زمینه ای اسالمی، پیشرفته و توسعه توان به جامعه بر اساس آن می

بخش اسالم ظرفیت  یافت و تعالیم نورانی و حیات های اقتصادی دست ازجمله زمینه

ه را داراست و مسلمانان و دولت اسالمی باید یافته و پیشرفت ترسم جامعه اسالمی توسعه

 .با استفاده از این ظرفیت، زمینه تحقق چنین جامعه مطلوبی را فراهم نماید

ازنظر اسالم حضور اخالق در اقتصاد بسیار مهم است. اقتصاد لیبرالیسم به نفی اخالق 

ی تولیدی ها پردازد و فرض را بر این گذاشته است که انسان اقتصادی در فعالیت می

ت لذصرفاً در پی حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پی حداکثر کردن 

است.اقتصاد اسالمی در اهداف هم با اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالیستی متفاوت است. 

اقتصاد لیبرالیستی درصدد حداکثر کردن رفاه بخشی از جامعه است، ولی اسالم، عالوه 

  .کند زیع عادالنه رفاه را هم پی گیری میبر پی گیری تحقق رفاه، تو

وامل معنوی در ههای فراوانی را از تاثیر این ع در تاریخ اسالم و بازارهای اسالمی نمونه

العاده و ظریفی در  بینی الهی چه نقش فوق بینیم که جهان روابط اقتصادی جامعه می

القیات افراد را عوض ها و روحیات و اخ راد داشته و چگونه انگیزههحیات اقتصادی اف
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بینیم به حس تعاون و  داری می چنانی را که در جهان سرمایه های آن کرده و سود طلبی

 ایثار و محابات در معامله و برادری و  تبدیل کرده است.

  مأخذ و منابع :

 (61سورۀ انفال آیت ) قران کریم. -1

 .1382سال ( 818جریدۀ رسمی شماره )قانون اساسی افغانستان منتشرۀ  -2

 1382، چاپ بیستم سال وپرورش اصول اقتصاد آموزشدکتر مصطفی  ،عماد زاده -3

 .1383اقتصادی مؤسسۀ اما خمینی تهران سال نشر  جمال محمد اسالم و توسعه ،خلیلیان -4

 . 1394عثمانی، تقی محمد ترجمه رعایت اهلل اقتصاد اسالمی تهران سال نشر  -2

 .1389اقتصاد اسالمی  و علم تحلیل اقتصاد اسالمی سال نشر  معزی، میرحسین سید دین -6

 .1387سجانی، محسن نظام اقتصاد اسالم مرکز پاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی سال  -7

 .1379غفوری، علی خطوط اصلی در نظام اقتصاد اسالمی انتشارات فجر سال  -8

 .1383سال نشر  ویبر مارکس، ترجمه دکتر عباس منوچهری اقتصاد جامعه -9

 .https: // www.Google/searchاینترنت، سایت گوگل  -11

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

های منطقوی به  به ایجاد همکاریوزیر عدلیه تأکید 

در ششمین اجالس  منظور مبارزه با جرایم فراملی

های  سازمان همکاری یوزرای عدلیه کشورهای عضو

 ایهشانگ

 

عدلیه ج.ا.ا، به دعوت سرپرست وزارت مآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر  جاللت

عدلیه جمهوری قرغیزستان در این اجالس اشتراک نموده، روی موضوعات مرتبط به 

های منطقوی جهت مبارزه با جرایم فراملی تأکید کرد.  اجالس از جمله نیاز به همکاری
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م های منطقوی و مبارزه در برابر تروریزم جهانی و جرای وی گفت: به سلسله همکاری

کار  رود تا در زمینه اصالح کودکانی که از طرف حلقات جنایت فراملی، انتظار می

شوند، همکاری همه جانبه صورت  تروریزم به حمالت انتحاری تشویق و کشانده می

گیرد. وزیر عدلیه اضافه کرد: اصالح و تربیت اطفال متخلف از قانون ]اطفال مظنون، 

ها به عنوان افراد  نیت داخلی و خارجی[ و تقدیم آنمتهم و یا محکوم به جرایم علیه ام

سالم به جامعه و جلوگیری از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، از مواردی است که 

کرد که از آدرس  امیدواری ابراز او  طلبد. ضرورت همکاری کشورهای منطقه را می

هان را به بی همین کنفرانس به کشورهایی که با کسب منفعت از تروریزم، منطقه و ج

های موهومی،  رو ساخته اند، توصیه گردد تا از آتش افروزی به امید منفعت ثباتی روبه

 دست بردارند.

وزیر عدلیه کشور در این اجالس گفت: منحیث وزیر عدلیه در جهت مبارزه با 

خطرات بزرگ جهانی از جمله تروریزم، جرایم ضد بشری و قاچاق انسان، در محدودۀ 

ی ایجاد چهارچوب  گیری را در زمینه های چشم سئولیت خویش، فعالیتصالحیت و م

 حقوقی و قانونی برای مبارزه با این جرایم، انجام داده ایم.

بار در  های این های شانگ اجالس وزرای عدلیه کشورهای عضوی سازمان همکاری

ی عضو، منظور تبادل تجربیات وزرای عدلیه کشورها قرغیزستان، به« اتا چالپان»شهر 

المللی از جمله تروریزم و نیز  های چند جانبه برای مقابله با تهدیدهای بین همکاری

های، برگزار  های شانگ ایجاد کمیسیون حقوقی کشورهای عضو سازمان همکاری

 گردید.

گان کشورهای چین، قزاقستان، روسیه،  گفتنی است که در این اجالس، نماینده

و تاجیکستان از جمله اعضای اصلی این سازمان اند. در  قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان

این اجالس، جمهوری اسالمی افغانستان، بالروس، ایران و مغولستان به عنوان اعضای 

 های حضور داشتند. های شانگ ناظر سازمان همکاری

منبع:  آمریت مطبوعات



 

 

 

 

 

 

 

مباحثات منطقوی میان  زهنتایج نشست دو روارائه 

 حد به منظور مبارزه با قاچاق انسانسر کشورهای هم

 
  1397سنبله  2-6

کنفرانس مشترک نهادهای جامعه مدنی کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، 

ترکمنستان و پاکستان به منظور تقویت همکاری میان نهادهای جامعه مدنی در مرزهای 

اچاق مهاجران، با افغانستان و کشورهای همسایه جهت مبارزه با قاچاق انسان و ق

اشتراک جاللتمآب وزیر عدلیه، جان باس، سفیر آمریکا در کابل، رییس عمومی آی. او. 
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های حکومت  ام و نمایندگان جامعه مدنی کشورهای منطقه، دیروز در مرکز رسانه

 برگزار گردید. 

در نشست دو روزه، نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و چهار کشور همسایه روی 

های بیشتر  یک شبکه منطقوی جامعه مدنی، تهیه نقشه راه و پالن عمل و همکاری ایجاد

در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان، بحث و تبادل نظر نمودند. در این نشست 

های همه جانبه توافق گردید تا: شبکه منطقوی متشکل از نهادهای جامعه  پس از بحث

ه برای این شبکه تهیه شود؛ این شبکه پالن عمل و مدنی ایجاد گردد؛ استراتژی پنج سال

بودجه مشخص داشته باشد؛ این شبکه پس از تطبیق استراتژی نشست ساالنه برگزار 

نموده و گزارش ساالنه را ارائه کند؛ این نهادها تحقیق نمایند که در وضعیت کشورهای 

ا نمبر مشخص به منطقه از نظر قاچاق انسان چه تغییری ایجاد شده؛ یک خط تلفنی ب

منظور مبارزه با قاچاق انسان در کشورهای منطقه ایجاد شود و در زمینه صدور ویزه 

 میان کشورها سهولت به میان آید. 

ها و جامعه مدنی کشورهای  جان باس، سفیر آمریکا در کابل بر همکاری میان دولت

اشد و کشورها به ها وجود نداشته ب منطقه تأکید نموده گفت: اگر همکاری میان دولت

تنهایی عمل نمایند، در امر مبارزه با قاچاق انسان موفق نخواهند شد. وی گفت که 

مجرمین قاچاق انسان باید محاکمه شوند و از قربانیان آن حمایت صورت گیرد تا دو 

باره با جامعه ادغام گردند. سفیر ایاالت متحده امریکا گفت که قاچاق انسان نه تنها در 

ن بلکه یک معضل جهانی است. او ایجاد دیتابیس آنالین قاچاق انسان را در افغانستا

افغانستان گام مؤثر دانست و از دست آوردهای دولت افغانستان در امر مبارزه با قاچاق 

های بیشتر کشورش را در امر مبارزه با این پدیده شوم  انسان ستایش نمود. وی کمک

 وعده نمود. 

های ایاالت متحده امریکا،  زیر عدلیه ج.ا.ا، از همکاریدکتر عبدالبصیر انور و

USAID  وIOM  با این وزارت تشکری نموده و قاچاق انسان را دومین منبع تمویل

های مافیایی بعد از قاچاق مواد مخدر، معرفی نمود. وی گفت که کمیسیون  کننده شبکه
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دولتی است که از بدو نهاد دولتی و غیر  16عالی مبارزه با قاچاق انسان متشکل از 

های چشمگیری داشته است. وی اضافه کرد: این پدیده در قوانین  ایجاد تاکنون فعالیت

های متعدد منطقوی  افغانستان جرم شمرده شده است. وزیر عدلیه گفت که در کنفرانس

 ها در راستای مبارزه با این پدیده شده است.  خواستار توجه بیشتر حکومت

یر آمریکا خواست تا این وزارت را در گسترش دیتابیس آنالین به وزیر عدلیه از سف

های  والیت افغانستان کمک و همکاری نماید. وی بر همکاری بیشتر میان دولت 34

ی خوبی به همراه داشته  منطقه تاکید نموده و ابراز امیدواری نمود تا این کنفرانس نتیجه

 باشد. 

)سازمان بین المللی مهاجرت(، از IOM در پایان، لورینس هارت، رییس عمومی 

وزیر عدلیه، سفیر آمریکا و نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه، تشکری نموده، 

هدف این کنفرانس را ایجاد شبکه منطقوی نهادهای جامعه مدنی، تهیه نقشه راه و پالن 

 عمل مبارزه با قاچاق انسان در سطح منطقه، بیان نمود.           

 

 مریت مطبوعاتمنبع:  آ

 

 

 

 


