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 پيشگفتار
 

برنامه های عمده بازسازی و اصالحات به . افغانستان فعًال دريک مرحله مهمی از گذار قرار دارد
اسفانه روند توسعه بگونه يکسان به اما مت. سرعت در حال تغير نهاد های عامه افغانستان ميباشند

. نهاد های حقوقی در اين روند توسعه نسبت به ساير پروژه های عامه عقب افتاده اند. پيش نميرود
در حاليکه ظرفيت يکی از چالش های عمده در روند بازسازی و اصالحات ميباشد، چالش ظرفيت 

همکاری . حقوقدانان ماهر، خيلی جدی ميباشد قوقی افغانستان به علت کمبود جدیدر نهاد های ح
در مسير تالش های مردم افغانستان بخاطر نهادينه ساختن سيستم عدلی شان حقوقدانان متخصص 

خيلی ارزنده تلقی ميگردد و در واقع حقوقدانان متخصص در رهنمائی روند بازسازی در کشور 
 . افغانستان از اهميت بزرگی برخوردارميباشددر نتيجه تعليمات حقوقی در آينده . خيلی ممد ميباشند

 
حقوق پوهنتون ستانفورد  پوهنځیتعليمات حقوقی افغانستان در با در نظر داشت اين چالش، پروژه 

اين پروژه متعهد به انکشاف يک نصاب درسی موثر . به راه انداخته شد 2007در خزان سال 
روند نوسازی برنامه های آموزشی شان  بخاطر همکاری با پوهنتون های افغانستان درحقوقی 
با در نظر داشت اين هدف، پروژه تعليمات حقوق افغانستان اين کتاب درسی را منحيث . ميباشد

سال اخير، تحرير و  30در مورد قوانين افغانستان در ) به زبان انگليسی( اولين کتاب درسی 
 . بازنگری نموده است

 
، ان )2008(، بن جسلوف )2008( ، جيسن برگ )2008( الکساندر بنارد  –پنج عضو موسس 

مسوده اولی کتاب مقدمه بر حقوق افغنستان را   -)2009(ی شوگرمن و ايال) 2009( استيفن 
عضو ديگر اين پروژه در نوشتن نسخه تجديد نظر شده به ) 2010( مکس ريتنگ . تسويد نمودند

،راج نيران )2010( ای اين پروژه هريک اونه او ساير اعض. جمع اعضای موسس پيوست
( ، ستيفانی گونسل)2009(مورگن گالند  2009(، ايون برکوست )2010(، سکات شفر )2010(

 . نيز در نوشته اخری همکاری نموده اند) 2009(و ميشل سولمير ) 2009
 

سی جديد ، پوهنتون امريکائی افغانستان در کابل اولين صنف نصاب در2008اگست  20در 
اين مضمون که ). 200تعليمات حقوقی . ( حقوقی را تحت نام مقدمه بر حقوق افغانستان آغاز نمود

يک بررسی فراگير و همه جانبه توسط تيم پروژه تعليمات حقوق افغانستان، ترتيب گرديده است، 
را، به  2004از قوانين افغانستان و همچنان سيستم حقوقی بوجود آمده توسط قانون اساسی سال 

اين مضمون که توسط يک استاد حقوق افغان، محمد هارون معتصم، تدريس . تصوير ميکشد
يکی کتاب مقدماتی و ديگری يک کتاب متمم که شامل بعضی  -ميگردد، بيشتر مبتنی بر دو کتاب
 . متون قانون افغانستان است، ميباشد

 
 2009و  2008مضمون را در سال نفر شاگردی که اين  50نظريات استاد معتصم و در حدود 

مدن اين کتاب باز نگری شده که شامل يک آنبع سازنده ای را که باعث بوجود گرفته بودند يک م
 . فصل جديد در مورد اصول محاکمات مدنی ميباشد، تشکيل ميداد

تاريخچه : ازموضوعات ضروری در ساحه تعليمات حقوقی از قبيل یاين کتاب هفت فصله بسيار
پروسه ها و نهاد های حقوقی، حقوق جزا، حقوق عينی، حقوق تجارت، حقوق اساسی را حقوق، 

 . در بر ميگيرد
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را که همانا آموزش قوانين امروز افغانستان با تحقيق در تصوير فصل اول به بيان هدف اين کتاب 
کز بر به اين منظور کتاب مذکور بيشتر متمر. بزرگتر حقوقی ملی افغانستان ميباشد،ميپردازد

کتاب مذکور وجود سيستم . قوانين مدنی، جزا، قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان ميباشد
تعاملی حل و فصل اختالفات خارج از محاکم و مبتی بر شريعت را مورد تصديق قرار داده ولی 

 . به توضيح اين نميپردازد
 

خ غنی حقوقی افغانستان و با در نظر داشت اين موضوع فصل اول به معرفی شاگردان با تاري
بصورت مشخص قسمت اول فصل به موضوع تاريخچه حقوق . اهميت حاکميت قانون ميپردازد

قسمت دوم . تا به امروز ميپردازد 1880افغانستان در پرتو قوانين اساسی و ساير قوانين ازسال 
 . آن ميپردازد فصل به بررسی برداشت ها از حاکميت قانون، عناصر آن، مزايای آن و چالش های

به صورت عميق به موضوع اشخاص و نهاد ها در سيستم فعلی مبتنی بر قانون اساسی فصل دوم 
اين فصل قبل از رسيدگی به وظايف و نقش قوای مجريه، قضائيه و مقننه، با يک . ميپردازد

ا، بعدًا اين فصل نهاد ه. آغاز گرديده است 2004بررسی وچگونگی  ايجاد قانون اساسی سال 
قرار داده و حکومت محلی را به  ارزيابیوزارتخانه ها و اجزای سيستم عدالت جزائی را مورد 

اين فصل در مورد اينکه کدام مرجع قوانين افغانستان را وضع، تفسير و تطبيق . بحث ميگيرد
 . مينمايد و چرا اين نهاد ها دريک سيستم قانون اساسی مهم اند، به تحقيق ميپردازد

 
اين فصل با بيان اينکه . را مورد بحث قرار ميدهد در افغانستان اصول محاکمات مدنی فصل سوم

اين فصل به مطالعه قواعد . اصول محاکمات مدنی چيست و چرا مهم تلقی ميگردد، آغاز ميگردد
اصول محاکمات مدنی که در مراحل مختلفه يک دعوی، از گام های اوليه تا به آخرين مرافعه 

مه دعوی، موضوعات مورد رسيدگی شامل اقا. خواهی، مورد تطبيق قرار ميگيرد، ميپردازد
، بخش تحريری و شفاهی ادعا، )در محکمه(صالحيت رسيدگی به قضيه، اطالع، احضار، حضور

 . مدارک و شهادت، حل و فصل و حکم و پروسه مرافعه خواهی ميگردد
 

فصل چهارم به بحث در مورد رابطه بين توسعه اقتصادی و يک سيستم منظم حقوق مالکيت 
معرفی نموده و مزايای يک سيستم حقوق عينی کارآ و موثر  اين فصل شاگردان را با. ميپردازد

سه عنوان عمده ای را که در ساحه حقوق عينی از اهميت خاص برخوردار ميباشند به بحث 
قرار دادن ) 3) حقوق متعلق به مال( قابليت تقسيم ) 2منازعات در مورد اسناد مالکيت ) 1. ميگيرد

ضوع قوانين موجود در افغانستان که به اين موضوعات  اين فصل به مو. مال منيحث وجه التزام
، پرداخته وهمچنان معلوماتی را در مورد اينکه يک تعداد کشور های ديگر درسيدگی می نماي

چگونه به موضوع حقوق مالکيت رسيدگی نموده اند، فراهم نموده تا شاگردان بگونه مبتکرانه فکر 
متعاقبًا اين فصل به کاوش مفاهيم مهم . ت بپردازندنموده و به کاوش شيوه های مختلف حل مشکال

و پروسه بغرنج و پيچيده استفاده  از قبيل اجاره، تقاطع حقوق افراد و اجتماع در رابطه به اموال، 
  . ازاموال منحيث تضمين يک دين، ميپردازد

 
افغانستان  فصل پنجم به شرح حقوق تجارت پرداخته ومقدمه ای را در مورد ساحات مختلفه قانون

را در مورد موضوعات حقوقی از  اين يک بررسی. ينمايدمالت تجارتی فراهم مادر رابطه به مع
قبيل قرارداد ها، شرکت های تجارتی، نمايندگی، بانکداری و کريدت، ماليات و حقوق گمرک 

ت عالوه بر بحث در مورد قوانين مشخص، اين فصل بخاطر ايجاد يک حقوق تجار. فراهم مينمايد
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به کاوش چالش های موجود  و  موثر استدالی های اقتصادی و مبتنی بر پاليسی را مطرح نموده
 . در راه تطبيق موفقانه قوانين تجارتی ميپردازد

 
فصل پنجم با يک تاريخچه مختصر حقوق جزا در افغانستان پرداخته و بعدًا به توضيح سيستم 

ن فصل شاگردان را با اساسات حقوق جزا که شامل اي. عدالت جزائی فعلی در افغانستان ميپردازد
و تشبث به جرم، جنايتکاری گروهی و ) عليت( وضعيت دماغی، سببيت : مفاهيم عمده از قبيل

بعد از يک مباحثه در مورد اصول محاکمات . حاالت تبرئه کننده و رفع مسئوليت جزائی ميپردازد
اين فصل با . جازات آشنا ساخته ميشوندجزائی و حقوق بشر، شاگردان به موضوع مربوط به م

يک نگاهی به چالش های موجود در فراراه سيستم عدالت جزائی افغانستان پرداخته تا به شاگردان 
فهم و درک اينکه سيستم در کدام بخش کارائی خوب داشته، در کدام بخش ميتواند کار بهتر انجام 

 . فراهم سازددهد و مشکالت آينده در کجا بروز خواهد نمود، را 
 

اين فصل به معرفی همه جانبه حقوق و وجايب قانونی . فصل هفتم متمرکز به حقوق قانونی ميباشد
سياسی، حقوق /اين فصل مفاهيم عمومی حقوق افراد از قبيل حقوق مدنی. در افغانستان ميپردازد

اس در مورد اين فصل با يک تم. اجتماعی، و حقوق بشر را مورد بررسی قرار ميدهد/ اقتصادی
رابطه بين حقوق و توسعه اقتصادی آغاز گرديده و بعدًا به  بررسی عمومی در مورد حقوق 

فصل هفتم به موضوع . و ساير قوانين نافذه ، ميپردازد 2004قانونی مندرج در قانون اساسی سال 
حقوقی  اهميت احقاق حقوق پرداخته و به تصديق تفاوت ها ميان حقوقی که در عمل موجود بوده و

اين فصل به بيان اينکه يک سلسله مراتب بين . که در حال حاضر آيديال تلقی ميگردند، ميپردازد
حقوق مختلفه در افغانستان موجود بوده و افغانستان با تمرکز باالی حمايت از يک دسته از 

ده را ازمنابع محدود خويش نمايد، مهمترين وقابل دسترس ترين حقوق ، ميتواند بهترين استفا
 . ميپردازد

 
 نيز به 2009اول دو کتاب ديگر را در سال  شده، اين پروژه چاپ ریعالوه براين کتاب بازنگ

تمام کتب اين پروژه در ويبسايت . که عبارتند از حقوق جزا و حقوق تجارتنشررسانيده است 
 www.afghanistanlegaleducation.com. پروژه موجود ميباشد

 
به راه اندازی پروژه تعليمات حقوقی افغانستان بدون يک شبکه از حمايت کنندگاه متعهد هر گز  

که همراه وی به ( حقوق پوهنتون ستنفورد لری کرمر  پوهنځیرئيس . ممکن نخواهد ميبود
است همچنان خانم دبرا زوموات را از اين پروژه نموده حمايت جدی ) ارت شاگردان ميپردازمنظ

مشاورارشد پوهنتون ستانفورد و عضو هيات امنای پوهنتون امريکائی افغانستان نيز از اين پروژه 
. اين پروژه از همراهی با پوهنتون امريکائی افغانستان خيلی مسرت دارد. حمايت جدی نموده است

. عميقًا حامی اين برنامه بوده است سرپرست پوهنتون امريکائی افغانستان داکتر تناسی موالکيس
اين پروژه . همچنان دونر های سخاوتمند، حمايت جدی شان را به اين پروژه ابراز نموده اند

همچنان از اداره بين المللی مواد مخدر و تحکيم قانون وزارت خارجه امريکا و از کلری گوتليب 
الويت، هوگن و ارتسون، انستيتيوت ستين و هميلتون، کوونتن و بورلنگ، نهاد وليام و فلورا 

هوور، نهاد مارگوت و توماس پريتزکر، دفتر رياست پوهنتون ستنفورد و رابرت جی توماس، 
 . ممنون و مشکور ميباشد
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بايد گفت که ما آرزو داريم که اين کتاب و ساير کتب اين پروژه  را مطالعه مينمايند  دانشجويانیبه 
ستفاده از اين مواد به همراه ساير همصنفان و استادان تان لذت شما از خواندن، بحث کردن و ا

همچنان آرزو داريم تا شما دانشی را که فرا گرفته ايد و مهارت هائی را که انکشاف داده ايد . ببريد
مورد استفاده قرار داده و در هر ساحه ای که کار مينمائيد همانند يک حقوقدان فکر نمائيد، خواه 

 . باشد، خصوصی باشد و يا هم جزئی از جامعه مدنی اين ساحه دولتی
 

 اريک جنسن
 دايرکتر

 برنامه حاکميت قانون ستنفورد
 حقوق پوهنتون ستنفورد پوهنځی

 پالو آلتو، کلفورنيا
  2009اگست 
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 قی در افغانستان و حاکميت قانونتاريخچه حقو: فصل اول

 مقدمه و بررسی مقدماتی . 1

يکی از . تصور نمائيد که شما در مجلس نمايندگان پارلمان  افغانستان يک قانونگذار هستيد
همکاران شما در پارلمان قانونی را پيشنهاد مينمايد که به موجب آن بايد تمام قضات يک درجه 

های حقوق افغانستان و نه از ساير نهاد ها در  پوهنځیتحصيلی در رشته حقوق از يکی از 
وی از شما تقاضا مينمايد تا با دادن رای مثبت در . افغانستان و يا خارج از آن، داشته باشند

پارلمان، از قانون پيشنهادی وی حمايت نمائيد زيرا به عقيده وی داشتن تحصيالت مشابه برای 
هيد که تحقيقات خود تان را در مورد اينکه آيا شما ميخوا. تمام قضات يک امر ضروری ميباشد
بمنظور .  انون اساسی در مطابقت قرار دارد، انجام دهيدتحميل يک نوع تحصيالت رسمی با ق

دقيقًا شما به قانون  دانستن اينکه آيا به اين قانون رای دهيد يا خير، به کجا مراجعه خواهيد نمود؟ 
ا کدام حکمی که اين قانون پيشنهادی را در مخالفت با قانون اساسی افغانستان بمنظور فهم اينکه آي

ورد همچنان شما به ساير قوانين م. اساسی قرار دهد، وجود دارد يا خير، مراجعه خواهيد نمود
 به کدام منابع معلوماتی ديگر مراجعه خواهيد نمود؟ . نمود تطبيق در محاکم مراجعه خواهيد

 
با مطالعه . ست که ميتوان به آن مراجعه نمودر خوب معلوماتی ايکی از منابع ديگه حقوقی تاريخچ

تاريخچه حقوقی در کنار قانون اساسی و ساير قوانين، شما نه تنها قادر به دانستن مخالفت قوانين با 
قانون اساسی ميگرديد بلکه شما را قادر خواهد ساخت بدانيد که چی کاری در گذشته موثر بوده و 

شما همچنان مثالهائی را از قوانينی که . وجود داشته است ه وضع قوانين شکالتی فراراو چی م
فصل . هدف آنها معياری ساختن تحصيالت قضات در گذشته افغانستان بوده است، بدست آوريد

 . ث روی تاريخچه حقوقی غنی و متنوع افغانستان خواهد پرداختاول به بح
 

به هزار سال قبل و به زمان پايه گذاری ابتدائی خچه حقوقی افغانستان يبا وجوديکه گذشته  تار
ر عبد يدولت برميگردد، ولی اين فصل بيشتر متمرکز به دوره ای خواهد بود که با سلطنت ام

يکپارچگی مملکت و متمرکز ساختن نظام . تا به امروز1880الرحمان خان آغاز ميگردد يعنی از 
خان از جمله موضوعات مهمی اند که اساس نظام حقوقی   عبدالرحمنر يحقوقی در دوران ام
متمرکز سازی دولت از ) 1: دوره جداگانه ذيل ميباشد 5اين فصل متمرکز به  . امروزه را ميسازد

الی  1979اشغال اتحاد شوری  ) 3   1979الی  1923دوره قانون اساسی ) 2  1923الی  1880
از سال ) 5  2001الی  1988حاکميت طالبان  دوره جنگ های داخلی بشمول دوره) 4  1988
نهاد های حقوقی هر يک ازين دوره ها در فصل دوم اين کتاب بصورت دقيق .  الی امروز 2001

 . تری مورد بحث قرار گرفته اند
 

قسمت سوم اين فصل وسيعا به موضوع تعريف، مفيديت ها و مشکالت حاکميت قانون خواهد 
جواب اين سوال که معنی حاکميت قانون چيست و چرا است تا به درينجا سعی گرديده . پرداخت

همچنان اين فصل به موضوع مشکالت حاکميت قانون . حاکميت قانون مفيد است، پرداخته شود
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پرداخته و همچنان تاريخ معاصر اندونيزيا را بعنوان پر نفوس ترين کشور اسالمی در جهان 
 .به بحث خواهد گرفتمنحيث يک قضيه عملی تاسيس حاکيمت قانون 

 
ه حقوقی افغانستان بحث روی دو مفهوم اساسی از اهميت خاص قبل از آغاز مطالعه تاريخچ

بين سيستم عدالت اول معنی عدالت در سيستم افغانستان چيست؟ دوم ارتباط . برخوردار ميباشد
به اين صل است؟  متباقی بخش اول اين فيستم های غير رسمی حل قضايا با هم چگونه رسمی و س

 . دو سوال خواهد پرداخت
 
 

 مفهوم عدالت در افغانستان 
 

سواالتی همچون  اينکه قانون چيست و و چرا اتباع يک کشور به اطاعت از قوانين ميپردازند ابتدا 
د نمود که نصرف مردم زمانی از قوانين اطاعت خواه. مرتبط به اين سوال است که عدالت چيست

 . قوانين عادالنه به نظر برسد
 

بصورت حتمی اتباع يک مملکت بعضٌا قوانين را از خوف اطاعت مينمايند ولی در يک سيستم 
مبتنی بر قانون اساسی با نهاد های مختلفه دولتی، قوانين بايد تصور مردم را از عدالت به تصوير 

 . بکشند
 

های زيادی بوده و يک موضع کامًال  فردی و شخصی  سوال اينکه عدالت چيست، مرتبط به مولفه
ولی بايد متذکر شد که مطالب زيادی اند که بخاطر دانستن مفهوم عدالت در . تلقی ميگردد

اوًال عدالت بيشتر يک مفهوم تابع فرهنگ حاکم هر جامعه . افغانستان بايد مور تدقيق قرار گيرند
تلقی ميگردد، برای مکان ديگری در جهان  آنچه برای يک کشور، شهر و قريه عدالت. است

 . موجود يک جامعه خيلی حساس بود مورد  فرهنگ در لذا مهم است تا. عدالت تلقی نخواهد گرديد
طوريکه در .  ثانيًا بعضاًٌ فرهنگ بيشتر به موضوع دين و ارزش های يک جامعه مرتبط ميباشد

را در درک و تعريف مفهوم عدالت در  ذيل توضيح خواهد گرديد، دين يک نقش قابل مالحظه ای
 . تاريخ افغانستان بازی نموده است

 
باالخره عدالت ميتواند مربوط به دولتی که در هنگام وضع و قوانين و ارزش های مطروحه حاکم 

از زمان آغاز تاسيس دولت در افغانستان و خاصتًا از زمان يکپارچه ساختن دولت .  ميباشد، گردد
لرحمان خان معتقدات دينی يک نقش مهم و ارزنده ای را در تعريف عدالت بازی توسط امير عبد ا

که در آن محاکم و پروسيجر های منظمی عبد الرحمان خان يک سيستم حقوقی را .  نموده اند
. وجود داشت، با درک اينکه وظيفه دولت تطبيق قوانين الهی در روی زمين است، تاسيس نمود

به بيان . تا به جائی برسد که در آن قوانين الهی اطاعت و عملی گردد هدف سيستم حقوقی اين بود
منابع حقوق نيز در گذره با وجوديکه ساير . ديگر قوانين مملکت همانا قوانين شرعی بودند

قوقی افغانستان انکشاف نموده است، ولی مفهوم متاثر از دين عدالت هميشه از اهميت تاريخچه ح
ماده سوم قانون اساسی افغانستان مقرر ميدارد که هيچ قانونی نبايد . زيادی برخوردار بوده است

اينست که طرز در مخالفت با اصول و اساسات شريعت اسالم قرار داشته باشد که خود بيانگر 
 . از اهميت زيادی برخوردار ميباشد در افغانستان تلقی اصول شريعت اسالم منحيث عدالت امروز
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. از مفهوم شرعيت، منابع ديگر عدالت نيز در افغانستان موجود ميباشندبايد متذکر شد که خارج 
رسی به همچنان به معنی دست. گرديده است عدالت معموًال به معنی اعزاز و احترام به خانواده تلقی

باالخره عدالت در افغانستان معموًال يک عنصر اجتماعی را نير در . عدالت نيز تعبير گرديده است
ن معنی که عدالت صرفًا يک مفهوم شخصی نبوده يعنی نتايج آن خاصتاًٌ يک شخص بدي. بر دارد

 . را متاثر نساخته بلکه منافع آن مرتبط به يک جماعتی از مردم ساکن در يک اجتماع ميگردد
 

عدالت در . همچنان در نظام داخلی افغانستان يک مفهم وسيع تری از عدالت نيز موجود ميباشد
يک بايد معرف اراده مردم يعنی رای دهندگانی که مسئول انتخاب دولت شان يک نظام ديموکرات

معتقد به عادالنه بودن قوانين  تاتباع مملک ين اگر در يک نظام ديموکراتيکبنا بر. ميباشند، باشد
اتباع يک کشور در يک نظام ديموکراتيک با . نباشند، قوانين از اعتبار برخوردار نميباشند

ی بيان، رای دهی در انتخابات، ميتوانند اعتقاد شان در مورد  اينکه عدالت استعمال حق آزاد
 . چيست ابراز نمايند

 
آيا عدالت نتيجه نهائی ای است که . مهم تر از همه اينکه ميتوان به عدالت از دو ديدگاه نگاه نمود

دون در نظر به آن دست يافته ايم يا انيکه يک روش و پروسه مناسبيکه برای رسيدن به هدف، ب
داشت نتيجه،  به استعمال آن پرداخته ايم؟  بطور مثال آيا در مورد مرديکه شخص ديگری را به 
قتل رسانيده و محکوم به حبس ابد گرديده است  عدالت رعايت گرديده است در حاليکه محاکمه وی 

مينمود  تصور)  در مورد قاتل( برای قاضی آنچه را که خود وی څارنوالطوری بوده است که 
اظهار نموده است و متهم قادر به صحبت کردن به دفاع از خودش نبوده است؟ و يا اينکه در اين 

و وکيل مدافع هر دو حاضر بوده ولی قاضی حکم خود را به دليل  څارنوالدر صورتيکه   قضيه 
 عدم قناعت خود وی به برائت متهم صادر مينمايد عدالت رعايت گرديده است يا خير؟ 

 
در يک نظام . د مينمايندمعنی عدالت شکلی و عدالت متنی يامفهوم فوق الذکر عدالت را به  دو

 . مبتنی بر حاکميت قانون حتما اين دو مفهم همزمان با هم عرض وجود مينمايند
 

همانند ساير جا ها در افغانستان نيز يک تعريف مشخصی از عدالت وجود نداشته و برای درک 
اين موضوع بايد به گذشته مراجعه نموده و دقت نمود که قوانين چگونه بوده و ارزش های مردم 

 بايد متذکر شد که مفاهيم متعددی از عدالت در افغانستان وجود داشته. را چگونه منعکس ساخته اند
که ازجمله بعضی نسبت به سايرين تبارز بيشتری يافته اند که در بخش دوم اين فصل مطرح بحث 

 . قرار خواهند گرفت
 

 سوالت برای مباحثه
عدالت را چگونه تعريف خواهيد نمود؟ عناصر متشکله عدالت چی ها اند؟  به نظر شما در قضيه 

 است؟ قتل فوق الذکر کدام يک از نتايج مطروحه عادالنه تر 

 
 کثرت گرائی حقوقی در افغانستان

 
. کثرت گرائی حقوقی به حاالتی اطالق ميگردد که در آن بيشتر از يک منبع حقوق موجود ميباشد

يک جامعه دارای کثرت گرائی حقوقی دارای چندين منبع حقوق بوده که هر يک صاحب سلطه و 
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کشوريست دارای کثرت گرائی حقوقی افغانستان . کنترول باالی کارکرد افراد آن جامعه ميباشد
ساير قوانين  -قانون مدنی و قانون جزا –زيرا درين کشور عالوه بر منابع رسمی حقوق نوشته 

گی افراد دنغير نوشته، غير رسمی و يا حقوق تعاملی دارای تاثيرات قابل مالحظه ای باالی ز
 . ساکن درين سرزمين ميباشند

 
تحت اداره  1888بخش دوم اين چپتر به معرفی نهاد های رسمی حقوقی که افغانستان را از سال 

ولی مهم اين است که بايد نقش ضروری نهادی های غير رسمی . قرار داده اند، خواهند پرداخت
 اين کتاب به گونه عميق. قضائی در افغانستان را نيز که درين مرحله بازی نموده اند به ياد داشت

به پروسه های غير رسمی عدلی در افغانستان نپرداخته ولی ازآنجائيکه اين نهاد ها برای حل 
اختالفات، چی از لحاظ تاريخی و چی امروز،  وسيعًا مورد استفاده قرار گرفته است، لذا بحث 

 . مختصر در مورد آنها از اهميت برخوردار خواهد بود
 

ختالفات نيز ياد ميشوند، همان پروسه راهکار های بديل حل الی که بنام نهاد های غير رسمی عد
کم در سراسر کشورقرار داشته و توسط آن افراد به حل اختالفات هائی اند که خارج از سيستم محا

فرض کنيد که باالی يک قطعه زمين که شما ادعا داريد که ملکيت شماست و . شان ميپردازند
برای حل اين اختالف به کجا . يک ادعا موجود ميباشد شخص ديگری باالی آن زندگی مينمايد،

مراجعه خواهيد نمود؟ شما ميتواند به محکمه ابتدائيه ناحيه خود مراجعه نموده و يک ادعائی را به 
ولی اگر شما، به علت غير سريع بودن، نخواهيد منتظر سيستم رسمی عدالت باشيد . راه بيندازيد

را حل و فصل نمائيد چی خواهيد نمود؟ شما ميتوانيد به يک ودر عوض بخواهيد قضيه تان را فو
مجموعه از ريش سفيدان قريه  تان مراجعه نموده و از ايشان بخواهيد تا در امر ميانجيگری در 

راهکار اين نوع دوم حل منازعه را بنام . اين قضيه همکاری نموده و يک راه حل را توصيه نمايند
اد مينمايند زيرا اين راهکار ها خارج از نهاد های دولتی قرار های بديل حل و فصل اختالفات ي

برعکس ميکانيزم های رسمی حل اختالفات به حل و فصل اختالفات در نهادهای تحت . دارند
افغانستان دارای تاريخ غنی کثرت گرائی بوده و حتی نهاد های غير . کنترول دولت ميپردازند

 . ته و به تکميل نهاد های رسمی پرداخته اندرسمی قبل از نهاد های رسمی وجود داش
 

ی که توسط تان بدون در نظر داشت نقش مرکزی يهر نوع بحث در مورد سيستم حقوقی افغانس
اين نهاد ها . نا مکمل خواهد بود ايفا ميگردد، نهاد های غير رسمی مانند شورا ها و جرگه ها

ن ها در افغانستان وجود داشته و برای قر مبتنی بر عرف محلی، تعامالت، و باور های دينی بوده
شوری ها نهاد های محلی مذهبی و يا . ولی هر يک ازين واژه ها ميتوانند گمراه کننده باشند. اند

غير مذهبی اند که معموٌال بر مبنای ضرورت برای حل و فصل اختالفات داير گرديده و يا به 
دو نوع مهم آن . ديريت منابع ميپردازندو يا م يری در مورد موضوعات اداره جامعهتصميم گ
جرگه ها نيز مشابه به شوری ها بوده .  ) ريشسفيدان(  شورای علما و شورای بزرگان: عبارتند از

جرگه به همايشی از بزر گان و رهبران اطالق ميگردد . و بيشتر در مناطق پشتون معمول ميباشند
و تصميم دسته جمعی در مورد يک برای حل يک منازعه  که در يک حلقه بزرگ نشسته و

اين نهاد  .، به اتخاذ تصميم ميپردازندموضوعی که به سطح اجتماع از اهميت برخوردارميباشد
های غير رسمی به تطبيق قوانين جزائی و مدنی افغانستان نپرداخته و در عوض به تطبيق شريعت 

 . و يا عقل جمعی بزرگان ميپردازنداسالم، حقوق تعاملی 
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با وجوديکه سيستم های محلی و  غير . غير رسمی به معنی غير مغلق تعبير ميگردد  معموٌال
رسمی بيشتر مبتنی بر تقرير بوده تا قواعد تحريری ولی اين پروسه های محلی در حقيقت بسيار 

اين اغالق در حقيقت چی در تصميم گيری های اين سيستم های محلی و چه در . مغلق ميباشند
در يک جرگه معمولی تصاميم در مطابقت به فهم درست و دقيق . اد ها مشهود استساختار اين نه

در بعضی قضايا حتی امکان مرافعه خواهی .  از مفاهيمی چون اخالق و عدالت اتخاذ ميگردد
در نتيجه ميتوان گفت که سيستم . تصاميم جرگه به گروپ های بلند تر بزرگان نيز موجود ميباشد

کانيزم های شکلی مشترک با سيستم های رسمی بوده و يای بعضی مهای قضائی محلی دار
در حاليکه دانشمندان حقوق در . توانند منحيث نهاد های تطبيق کننده حقوق تعاملی تلقی گردنديم

يکی از موارد انتقاد روش برخورد در ( مورد نتايج اين تصاميم اين نهاد ها اختالف نظر دارند
رت ابتدائی و غير ، ولی ترک اين سيستم های محلی بصو) تعاملی ميباشدبرابر زنان توسط حقوق 
و غير ممد بوده و هنوز هم همين نوع قواعد زندگی روزمره بسياری  اصولی بدور از واقعيت

 . مينمايد ، تنظيمافغان ها را ، خاصتاًٌ در محالت خارج از شهر های بزرگ
 

در . و منابع مهمی در جهت حل اختالفات ميباشند اين ميکانيزم ها هنوز هم در حال رشد بوده و
دائيه بسيار زياد بوده ولی تعداد قضات بسيار کم باشند، اين تمحالتی که تعداد قضايای محاکم اب

بر عالوه در بعضی قريه ها محاکم . ميکانيزم های بديل در تسريع حل قضايا اهميت زياد دارند
يزم های غير رسمی يگانه نهاد های حل و فصل اختالفات ابتدائيه اصًال وجود ندارد و اين ميکان

بسياری از اتباع افغانستان خاصتًا آنانيکه در محالت دهاتی زندگی مينمايند، جهت حل و . ميباشند
يشتر مناسب، موثر، قابل فصل قضايا به شورا ها و جرگه ها مراجعه نموده زيرا اين نهاد ب

فساد، عدم .  تی به ارزش های محلی احترام بيشتر قايل انددسترس بوده و نسبت به سيستم های دول
. دسترسی وعدم سرعت پاسخگوئی سه مورد عمده شکايت از سيستم عدالت رسمی ميباشند

باالخره اين ميکانيزم های غيررسمی حل و فصل اختالفات ميتوانند اختالفات را به روش های 
لح آميز برای طرفين در آينده را مساعد همکارانه حل وفصل نموده در نتيجه امکان زندگی ص

 . موارد فوق از جمله بعضی منفعت های سيستم های غير رسمی در افغانستان ميباشند. ميسازد
 

برای شما سوال خواهد ايجاد گرديد . اين کتاب به موضوع نهاد های غير رسمی عدلی نميپردازد
مايند، پس چرا اين کتاب بيشتر به که اگر اين نهاد های غير رسمی اين قدر خوب فعاليت مين

هدف اين کتاب اين است تا شما اتباع اين کشور و رهبران . موضوع عدالت رسمی متمرکز ميباشد
هرگاه شما به . آينده را در مورد نهاد های فعلی رسمی افغانستان و کار کرد اين نهاد ها آگاه بسازد

جائيکه ساحه فعاليت همه روزه شما در پيشبرد يک تجارت و يا پيشه وکالت بپردازيد، از آن
فهم استفاده سيستم عدالت .محدوده عدالت رسمی ميباشد، لذا از اهميت زياد برخوردار ميباشد

. ، از اهميت زيادی برخوردار ميباشدظام افغانستان مبتنی بر آن استرسمی از جهت آن که ن
وم اين فصل مورد مطالعه قرار بعضی مفيديت های ارزنده ديگری نيز وجود دارند که در بخش س

نهاد . يستم عدالت غير رسمی موجود استبر عالوه بعضی زيان هائی نيز در س. خواهند گرفت
های شکلی، همگونی و نظارت موجود در سيستم عدالت  ی غير رسمی فاقد هر گونه حمايتها

اين  عالوتًا قانونگذار. کاسته ميگرددرسمی بوده و بعضٌا بخاطر نبود شفافيت از اهميت آنها 
فرصت را مساعد ميسازد تا  در صورت اعتقاد مردم مبنی بر عدم تامين منافع اجتماع ،قوانين 

 . رسما مورد ارزيابی و تعديل قرار گيرند
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اما هنوز هم منحيث يک حقوقدان و يا تاجرمهم است تا به دو دليل به اين سيستم های بديل حل و 
ريکه در قسمت دوم فصل دوم مطرح بحث قرار خواهد گرفت، يک اوًال طو: فصل توجه داشت

موکل خود مد نظر داشته    حقوقدان بايد هميشه تمام روش های  حل وفصل اختالف را برای 
به علت کم مصرف بودن و يا قابل قبول  بعضًا ممکن است يکی ازين راه حل های بديل . باشد

ثانيًا به علت تفوق و برتری اين ميکانيزم ها . ل باشدبودن برای جانب مقابل  قضيه بهترين راه ح
اين کتاب شما را ترغيب مينمايد تا در مورد .  فهم و درک اين نهاد ها از اهميت بر خوردار ميباشد

اين ميکانيزم های بديل حل اختالفات فکر نموده و به موثريت و قابل پذيرش بودن اين ميکانيزم ها 
 . رزش قايل شويددر برابر نهاد های رسمی ا

 

 
 لی از سيستم های رسمی و غير رسمیيک مثا

حالتی را تصور نمائيد که سه نفر از واليات به کابل سفر مينمايند که يکی از لشکر گاه، ديگری از 
در کابل دو تای آنها باالی سومی حمله نموده و به . تورغندی و سومی از مزار شريف ميباشد

فرض . دزدان مورد شناسائی قرار گرفته و توقيف ميگردند. سرقت پول از جيب وی ميپردازند
نيد که مجازات جرم ضرب و جرح در  سيستم های عدلی محلی در لشکر گاه ، تورغندی و مزار ک

چگونه مورد  زات در کابل وجود ندارد پس مجرمينبوده و يک سيتم معياری مجاشريف متفاوت 
 مجازات قرار گيرند؟ 

 
سوال خيلی در يک سيستم عدلی غير رسمی که به تطبيق حقوق تعاملی ميپردازد، جواب به اين 

ی آن تجاوز محلی ندرتاًٌ از محدوده جغرافياي از آنجائيکه صالحيت نهاد های. مشکل ميباشد
مورد  مدوناما در يک سيستم حقوق . نمينمايد، بنًا در يافت قانون قابل تطبيق مشکل به نظر ميرسد

مشکلی رونما پذيرش بين المللی اين موضوع خيلی ساده بوده و در مورد قانون قابل تطبيق هيچ 
 . نميگردد

 
. عالوتًا در يک سيستم قانونگذاری مردم باالی قوانين جزائی نشر شده اعتماد بيشتر ميداشته باشند

اين موضوع در موارديکه يک شخص در مورد جرمی وغير جرمی بودن يک عمل متيقن نباشد، 
برای پاسخ به اين ولی با يک قانون جزای مدون همچو اشخاص . استاز اهميت زياد برخوردار 

به عباره ديگر قانون به . سوال نياز به تدوير يک جرگه و يا مشوره با يک متخصص نميباشد
سهولت قابل دسترس و معياری ميگردد که برای تجار، خانواده ها  و افراد خصوصی که اعمال 

 . شان به موضوعات جزائی مرتبط ميگردد، از اهميت برخوردار ميباشد
 

و ن قوانين، بشمول قانون جزا، يک ممد خوبی برای تشويق سرمايه گذاری خارجی باالخره تدوي
سرمايه گذاران بالقوه و دول خارجی در موقع تصميم گيری . تسهيل روابط بين المللی ميباشد

ميتوانند  به قوانين مدون استناد نموده و از مصرف منابع برای اخذ مشوره متخصصين محلی 
 . اجتناب ورزند

 
 
 
 



 16

 سواالت برای مباحثه
چرا سيستم های غير رسمی در افغانستان بسيار متداول ميباشند؟ آيا وجود آنها باعث تقويت و يا . 1

 تضعيف سيتم حقوقی افغانستان ميگردد؟
ريافت جبران خساره مراجعه اگر حقوق شما ضايع گردد، آيا به نهاد های غير رسمی جهت د. 2

عرف های محلی برای حل و فصل اختالفات در عوض قوانين مدون د؟ مزايای استفاده از مينمايي
 چيست؟ زيان های انی سيستم ها چيست؟

بهترين راه برای تحقق همگونی نتايج در بين نهاد های غير رسمی کدام است؟ آيا نهاد های غير . 3
 رسمی بايد توسط مقامات دولتی مورد نظارت قرار گيرند؟ 

 تاريخچه حقوقی افغانستان. 2

با در نظر داشت دو اصل عمده عدالت و کثرت گرائی حقوقی، اين بخش به بحث روی تاريخچه 
آموختن تاريخچه حقوقی از اهميت زيادی برخوردار . ميپردازد 1880حقوقی افغانستان از سال 

 2004قانون اساسی . ميباشد زيرا قوانين امروزی باالی يک لوح بدون نوشته تحرير نگرديده اند
الهام گيرنده از قوانين اساسی قبلی بوده و همچنان بسياری قوانين مرعی االجرا در حال بيشتر 

تاريخچه نهاد های حقوقی و موفقيت ها و ناکامی های . حاضر از زمان حکومت های قبلی ميباشند
کدام قوانين را تصويب و جامعه را چطور آنها در گذشته دولت را در حال حاضر قادر ميسازد تا 

ی يک تاريخچه حقوقی غنی و متنوع بوده و توسط شش اخوشبختانه افغانستان دار. ه نمايدادار
 .قانون اساسی که از شاهی مشروطه تا اداره کمونيستی را در بر ميگرفت، اداره گرديده است

  

 :تمرکز مطالعه
ی حکومت لطفًا در هنگام خواندن تاريخچه حقوق فکر نمائيد که تاريخچه حقوقی چی تاثيری باال 

آيا به نظر شما کدام دوره مشخص و يا واقعه معينی وجود دارد که . فعلی افغانستان خواهد داشت
 باالی افغانستان امروز تاثير گذار باشد؟ 

 
 1921 -1880خان  عبدالرحمنامير يکپارچگی دولت در زمان 

با وجوديکه . اغاز ميگردد 1880خان در سال  عبدالرحمنتاريخچه حقوقی ما با دوره امير 
حکومت های قبل از وی بود، ولی ما مطالعه خود را  ازخان بيشتر متاثر عبدالرحمنحکومت امير 

 عبدالرحمن. يعنی زمان ظهور عناصر عمده سيستم عدلی امروزی، اغاز مينمائيم1880از سال 
مت مبتنی بر قانون اساسی را معتقد بود که در زمان حکومت خود وی سنگ بنای يک حکو

گذاشته است ولی با آنهم تاسيس همچو يک حکومت هيچگاه درين دوره شکل عملی را به خود 
 . نگرفت

 
ول خود را باالی کشور خان به مجرد احراز پست پادشاهی، فورًا برنامه تحکيم کنتر عبدالرحمن
محاکم از جمله موضوعات مهم موضوعات تمرکز گرائی مطلق و انتظام نظام عدلی و. آغاز نمود

خان در  عبدالرحمنسه ابتکار عمده امير . برای بحث تاريخچه حقوقی افغانستان محسوب ميگردد
بحث تاريخچه حقوقی ازاهميت زيادی برخوردار بوده و باعث تداوم تاثير گذاری باالی سيستم 

تهيه و ترتيب رهنمای  تاسيس سيستم محاکماتی،: عدلی امروزه نيز گرديده است که عبارتند از
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يک سيستم دقيق محاکم در هر ناحيه جهت تطبيق قوانين شرعی و . قضات و ايجاد صندوق عدالت
محاکم : سيستم محاکم متشکل از دو بخش بود که عبارت بودند از. فرامين شاهی تاسيس گرديد

پرداخته  محاکم شرعی به موضوعات حقوق فاميل، جزا و احوال شخصيه. شرعی و محاکم دولتی
اين جدائی دو نوع . محاکم دولتی به قضايای تجارتی، ماليات و کارمندان دولت رسيدگی مينمودو 

ولی در مجموع . ادامه داشت)  که درين فصل بحث ميگردد(  1964محاکم تا وضع قانون اساسی 
ن در در آنزما. ساختار محاکم در آن زمان با ساختار محاکم در حال حاضر کامًال مشابه بود

محاکم شرعی، محاکم جزائی و محاکم : افغانستان سه نوع محاکم وجود داشتند که عبارت بودند از
اين محاکم تجارتی  يک ابتکار عمده ای محسوب گرديده و قضات آن مرکب از اشخاص . تجارتی

 موجوديت رابطه تجاری گسترده. مسلمان و هندو بود که يک ترکيب کامًال بينظير تلقی ميگرديد
هردو گروه در پيشگاه محاکم يقت بود که اشخاص هند در آنزمان گويای اين حق بين افغانستان و

محاکم . در بين محاکم دولتی يک نوع سلسله مراتب بازنگری وجود داشت. حاضر ميگرديدند
تصاميم اين محاکم در قاضايای جزائی .  از ابتدا به قضايا رسيدگی مينمودند) قاضی( ابتدائيه 

قضات اين محاکم بيشتر از طرف مفتی ها که منحيث مشاورين . ر مبتنی بر شريعت اسالم بودبيشت
همچنان قضات توسط يک مجموعه . حقوقی و مذهبی عمل مينمودند کمک و همکاری ميشدند

 . بزرگی از مديران که به تظيم قضايا ميپرداختند، نيز همکاری ميشدند
 

محاکم ابتدائيه  راپور اجراات خود را به محاکم استينافی جزائی که بنام حاکم ياد ميشدند، از طريق 
راپور ماهانه ای که بمنظور مطابقت اين تصاميم با شريعت اسالم مورد بازنگری قرار ميگرفت، 

رار داشت بعدًا محاکم حاکم گذارش اجراات خود را به محکمه اصلی که در کابل ق. ارائه ميکردند
و مسئوليت نظارت از محاکم خارج از پايتخت را به عهده داشت و به نام خان علوم ياد ميگرديد، 

خان بود که تا به  عبدالرحمنموضوع محکمه عالی يک ابتکار مهم دوره امير . ارائه مينمود
کس کننده درواقع ساختار محاکم درين دوره منع. امروز نيز در قالب ستره محکمه باقی مانده است

ميباشد که تا به امروز نيز به همين شکل ساختار محاکم به شکل ابتدائيه ، مرافعه و ستره محکمه 
 . ميباشد

 
بمنظور اعمال کنترول و نظارت باالی محاکم، عبد الرحمان خان عالی ترين مرجع در قضايای 

افراد در صورتيکه نتايج فيصله را نادرست تلقی مينمودند، . ارائه شده به محاکم تلقی ميگرديد
امير جلسات هفته واری را داير مينمود که  . ميتوانستند شخصًا قضيه را به شخص امير برسانند

ر آن اشخاص ميتوانستند امير را از قضيه خود اگاه ساخته و حل وفصل آنرا از امير خواستار د
ا برای زنانی که قضايای شان را به حضور امير می حتی امير روزهای مشخصی ر. ميگرديدند

منحيث .  وردند اختصاص ميداد که به گفته مورخين در آنزمان از اهميت زيادی برخوردار بودندآ
ی از قانونگذاری و نتظيم محاکم، امير مذهب حنفی را منحيث قانون قابل اجرا در مملکت يک بخش

قرار دادن شريعت منحيث قانون حاکم يکی از موارد مهمی برای حکومت امير . نهادينه ساخت
دولت بخاطر گواه خداوند ج در  : (خود وی نوشته استخان تلقی ميگرديد چنانچه  عبدالرحمن

و وظيفه حکومت منحيث مجری  د بوده تا به تنوير ابعاد تاريک زندگی پرداخته زمين موجو روی
از دانشمندان يک کتابی  یخان يک عبدالرحمندر واقع يک سال قبل از مرگ امير .) قوانين ميباشد

 : که در آن چنين اظهار نظر نموده استرا منتشر ساخته 
 

. 1: در تحت سه عنوان اصلی قرار داد را ميتوان) 1900( قوانين افغانستان در حال حاضر 
امير که مبتنی بر اسالم، آرای مردم و نظريات )  ساخته شده توسط( قوانين . 2قوانين اسالم 
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در تمام قضايای سياسی و جزائی و همچنان . و حقوق تعاملی اقوام متفاوت. 3شخصی امير بود  
وساير موارد مربوط . شده بودقضايای عوايد دولت، قسمت اعظم قوانين توسط امير ساخته 

 . لذا قسمت بسيار اندکی در محدوده تعامالت قرار ميگرفت. شريعت اسالم ميگرديد
 

يکی از تغيرات عمده ديگردر سيستم قضائی همانا تاسيس رهنمود قضات و معياری ساختن امور 
ود که صفحه ای ب 140يک رهنمود ) اساس القضات( اساسات قضات . شکلی سيستم قضائی بود

قاعده برای شکليات محاکم و تصميم گيری قضايا بوده و اولين رهنمود در نوع  136مشتمل بر 
بخش اول رهنمودی بود برای کد : اين رهنمود مشتمل بر سه بخش بود. خود در افغانستان بود

در بخش دوم قضات در مورد . قضيه اخالقی قضات و قواعد برخورد قضات در برابر طرفين
باالخره بخش سوم در بر گيرنده  تاسيس دفتر . ماده ساختن اسناد حقوقی رهنمائی گرديده بودندآ

بخش اول اين رهنمود برای مطالعه قوانين افغانستان از اهميت به . بود) محتسب( کشف قضائی 
سيستم شکلی در حقيقت اولين تالشی بود که در جهت تنظيم سيستم  . سزائی برخوردار ميباشد

. ی افغانستان باالی تمام کشور و قرار دادن شريعت اسالم بحيث قانون کشور، صورت گرفتقضائ
قواعد اساس القضات بسيار جامع بوده و در بر گيرنده موضوعاتی از قبيل اينکه کدام قانون در 
کدم موارد قابل تطبيق ميباشد و حتی اينکه طرفين قضيه در محکمه چی قدر از هم فاصله داشته 

 . نيز بود) متر 2(  باشند
 

تحقق يافت همانا استفاده از صندوق عدالت بود که يکی آن  1880آخرين ابتکاری که بعد از سال 
ق پست بزرگ قفل شده  بود که وصندوق عدالت ظاهرًا يک صند. در هر ناحيه گذاشته شده بود

د را قادر ميساخت تا افرااين موضوع . مردم ميتوانستند نامه های سربسته شان را در آن بگذارند
مستقيمًا پادشاه را از طريق نوشتن نامه در جريان قضيه شان قرار داده و کمک وی را در حل 

اين صندوق ها سال دوبار به کابل اورده شده و در حضور شاه . قضيه مربوطه شان تقاضا نمايند
 .اب ايشان ميپرداختوبعدًا شاه از طريق پست به جو .به منظور خواندن قضايای شان باز ميشدند

اين طرز اجراات باعث تقويت نقش شاه بحيث اخرين مرجع تصميم گيری در سيستم قضائی 
 . ميگرديد

 
عالوه بر دخيل ساختن شاه در قضايای حقوقی اين طرز اجراات به دو دليل ديگر نيز از اهميت 

ر زندگی همه صندوق های عدالت باعث آوردن سيستم عدالت رسمی د: اول: برخوردار بودند
شهروندان مملکت گرديده و برای اولين بار شهروندان را قادر ميساخت تا دعاوی شان را از 

را که در کابل به محاکم  اين موضوع اشخاصیهمچنان . طريق سيستم رسمی حل وفصل نمايند
دسترسی نداشتند قادر ميساخت تا دعوای شان را به شخص شاه برسانند وبدين ترتيب به سيستم 

دوم اينکه اين صندوق ها افرادی از قبيل زنان و سالمندان  را . عدالت رسمی دسترسی پيدا نمايند
که معموًال به طرح دعاوی پرداخته نميتوانستند قادر ميساخت تا به استفاده از اين صندوق ها 

 .اخته و از حقوق شان دفاع نمايندپرد
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 دوره قانون اساسی
 

 قانون اساسی چيست؟
سند تحريری تبلور يافته و قواعد مربوط به يک  عرف سيستم دولت است که در يکقانون اساسی م

اصول سياسی و ملی يک کشور را تاسيس قانون اساسی يک کشور . نهاد سياسی را تاسيس مينمايد
يک قانون اساسی شيوه های اداره و همچنان اختياراتی را که برای قوای سه گانه دولت . مينمايد

در مجموع قانون اساسی مبنا و اساس سيستم حقوقی و سياسی که . ده ميشود، مشخص ميسازددا
 . تمام تصاميم اداره يک مملکت برآن مبتنی ميباشد، را تشکيل ميدهد

 
که در سال  ا دوره امير امان اهللا خان از برهه های ديگر در تاريخ حقوقی افغانستان همان یيک

همانند گذشتگانش، . درش امير حبيب اهللا خان به قدرت رسيد، ميباشدبعد از به قتل رسيدن پ 1919
يک پروسه بلند پروازانه  ای را بمنظور تمرکز گرائی امير عبد الرحمان خان، امان اهللا خان نيز 

ميباشد که بنام نظامنامه دولت عليه  روی دست گرفت که شامل نوشتن اولين قانون اساسی
توسط لويه جرگه در جالل آباد تصويب  1923برای افغانستان درسال  افغانستان ياد ميگرديد،

متاثر از چندين منبع به شمول قانون اساسی ترکيه در دوران کمال اتا  1923قانون اساسی . گرديد
چنانچه يک دانشمند برجسته حقوق بنام بدری بای بحيث . ترک و قانون اساسی فرانسه بود
 . ی در افغانستان ايفای وظيفه مينمودمشاوراصلی  برنامه قانون اساس

 
مسوده اولی اين قانون اساسی شامل يک تصوير کلی در مورد رسمی سازی و تمرکز گرائی 

رهبران مذهبی و قومی را از طريق  مشخصًا قدرت سنتی 1923قانون اساسی . حکومتی بود
تاسيس يک نهاد درين قانون اساسی . متمرکز ساختن قدرت دولت در دست شاه ، محدود ساخت

قانونگذاری پيشبينی نگرديده بود و در عوض تمام قدرت قانونگذاری در دستان شاه متمرکز 
لتی را مورد همچنان اين قانون اساسی تمام محاکم خارج از ساحه محاکم رسمی دو. گرديده بود

سی قانون اسا 55ماده . قدغن قرار داده بود که باعث کاهش قدرت محاکم شرعی گرديده بود
تصريح مينمود که همچ محکمه ای بجز محاکم دولتی نميتوانستند به رسيدگی به قضايا  1923

اين يکی از محدوديت های عمده باالی سيستم عدالت غير رسمی در کشور بوده است که . بپردازند
در حال حاضر هيچ حکمی در قانون اساسی که . نظير آن در تاريخ افغانستان ديده نشده است

 . ه از سيستم عدالت غير رسمی را ممنوع قرار دهد، وجود ندارداستفاد
 

: بمنظور تطبيق سيستم عدالت رسمی، شاه چهار نوع محاکم را ايجاد نمود که عبارت بودنداز
تمام قضايا در مرحله اول به . محکمه اصالحيه، محکمه ابتدائيه، محکمه مرافعه و محکمه تميز

اگر کدام راه حل مبتنی در مصالحه در بين طرفين موجود  محکمه اصالحيه ارجاع ميگرديد تا
هرگاه مصالحه امکان پذير نميبود، بعدًا موضوع به محکمه ابتدائيه . ميبود، بکار گرفته ميشد

تصاميم محکمه ابتدائيه ميتوانست به محکمه مرافعه استيناف خواهی گردد ودر . ارجاع ميگرديد
از جمله انکشافات . ميتوانست به محکمه تميز ارجاع گرددافعه نيز عين زمان تصاميم محکمه مر

يکی از . ديگر در اين قانون اساسی موضوعات مربوط به حقوق افراد و حاکميت افغانستان بود
ابتکارات عمده در اين قانون اساسی همانا تضمين حقوق اساسی مشابه برای تمام اتباع افغانستان 

اين يک تساوی بی سابقه برای اتباع افغانستان . باشدبدون در نظر داشت مذهب و جنسيت، مي
يکی از جنبه های مهم ديگر اين قانون اساسی ماده اول  اين قانون اساسی بود . محسوب ميگرديد
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نستان نميتوانست امان اهللا خان شديدًا معتقد بود که افغا. که به اظهار استقالل افغانستان ميپرداخت
قانون اساسی بپردازد مگر اينکه افغانستان از تمام قدرت های  و به تحرير صاحب حاکميت باشد

به اعمال کنترول باالی افغانستان  1919خارجی مانند بريتانيا که تا پايان جنگ استقالل در سال 
 : در ذيل تحرير گرديده است 1923يک عده از احکام مهم قانون اساسی . ميپرداختد، مستقل باشد

 

 : 1923 دولت عليه افغانستان نظامنامهيده احکام برگز
 : ماده اول

امه حايز بوده همه محالت و اخله و خارجه خود را به استقالل ندولت افغانستان اداره امور د
قطعات مملکت به زير امر و اراده سينه ملوکانه بصورت يک وجود واحد تشکيل می يابدو به هيچ 

 . حيثيت در اجزای مملکت تفريق کرده نميشود
 

 : دومماده 
ديگر اديان ، اهل . دين افغانستان دين مقدس اسالم و مذهب رسمی آن مذهب منيف حنفی است

 ههنود، يهودی که در افغانستان هستند به تاديه جزيه و داشتن عالمات مميزه تابع بوده به شرطی ک
 . نيز به تحت تامين گرفته ميشوند. آسايش و آداب عموميه را اخالل نکنند

 
 : ماده هشتم

. ذهبی تبعه افغانستان گفته ميشوندهمه افرادی که در مملکت افغانستان ميباشند بال تفريق دينی و م
 . صفت تابعيت افغانيه مطابق نظامنامه مخصوصه استحصال و يا اضاعه کرده ميشود

 
 : ماده يازدهم

شر اخبار فقط از حقوق ن. مطبوعات واخبارات داخليه مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد ميباشند 
در باره مطبوعات خارجه دولت عاليه افغانستان بعضی . حکومت و يا اهالی تبعه افغانيه است

 . شرايط و قيود نهاده ميتواند
 

 : ماده شانزدهم
کافه تبعه افغانستان به حضور شريعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظايف مملکت حق 

 . مساوی دارند
 

 : ماده بيست و پنجم
در افغانستان وظيفه اداره حکومت مفوض است به هيات وزرا و اداره مستقله در حين اجتماع 
هيئت وزرا رياست مجلس را ذات ملوکانه ايفا می نمايند و اگر ذات شاهانه تشريف نداشته باشند، 

ز جمله وزرا وزير اگر صدر اعظم اثبات وجود نداشت، ا. صدر اعظم به وظيفه رياست ميپردازد 
 . وزارت اول وظيفه رياست را اجرا می دارد

 
 : ماده بيست و هشتم

 . صدر اعظم و ديگر وزرا از طرف قرين الشرف پادشاهی انتخاب و تعيين ميشوند
 

 : ماده بيست و نهم
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مجلس وزرا مرجع مهمه داخلی و خارجی دولت است مذاکرات مجلس وزار و قرار داد هائی که 
 . محتاج تصديق ميشوند بعد از امضای اعليحضرت همايونی در معرض اجرا گذاشته ميشود

 
 : ماده سی ونهم

در مرکز دارالسلطنه يک هيئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی حکومتی های اعلی و 
 . های درجه اول دوم و سوم و عالقه داری يک يک مجلس مشوره موجود است حکومتی

   
زمان در افغانستان خيلی  نمرکزی برای رهبران مذهبی و محلی آمتمرکز ساختن قدرت در دولت 

نان در امر اداره و حل و فصل قضايا باعث سرکشی ايشان در رت آمحدود شدن قد. گران تمام شد
قانون اساسی افغانستان جهت مصالحه با اين افراد در لويه جرگه  1925سال در . برابر شاه گرديد

بايد خاطر نشان ساخت که اين اولين باری بود که لويه جرگه بخاطر . مورد تعديل قرار گرفت
تصويب قانون اساسی در خواست گرديده بود که اين طرز العمل در مورد قوانين اساسی بعدی نيز 

بيشتر متمرکز به ادخال مجدد شريعت در قانون اساسی  1925تعديالت . تمرعی االجرا قرار گرف
چنين تصريح  1925قانون اساسی بود که بعد از تعديل  2تغير عمده وارد شده در ماده . بود

 : مينمود
 

پيروان ساير اديان . دين افغانستان دين مقدس اسالم بوده و مذهب رسمی آن مذهب حنفی ميباشد
هندو ها که در افغانستان ساکن ميباشند تا زمانيکه به اخالل نظم عامه نپردازند، از  و مانند يهوديان

هندو ها و يهوديان بايد به پرداخت ماليات خاص مبادرت . حمايت کامل دولت برخوردار ميباشند
 . ورزيده و لباس های متمايز به تن نمايند

 
بصورت کل يک تصويری از تمرکز گرائی و رسمی گرائی را به نمايش  1923قانون اساسی 

نحوه ای که قانون اساسی افغانستان به موضوع رهبران محلی و مذهبی پرداخت، در . ميگذارد
نون اساسی در نتيجه تا امروز دولت ها از امان اهللا خان و قا. نهايت منتج به سقوط رژيم گرديد

. نرا مد نظر قرار ميدهنداند که در هنگام تعديل  قوانين آ موختهای مهمی را آدرس ه 1923
حکومت های بعدی هميشه در رابطه به  موضوع احساسات محلی در مواقع اصالحات عمده و 

 . اساسی حقوقی از احتياط الزم کار گرفته اند
 

بعد از يک کودتا به  که رادوره امان اهللا خان يک دوره کوتاه حاکميت امير حبيب اهللا کلکانی 
 1930بزودی پس از آن محمد نادر شاه توسط لويه جرگه در سال . قدرت رسيد، در پی داشت

يکی از اولويت های دولت ها بوجود آوردن يک قانون اساسی جديد در . بحيث شاه اعالن گرديد
ا قدرتی را که وی مصمم بود تا به سرنوشت امان اهللا خان سر دچار نگردد لذ. بود 1931سال 

افغانستان در حکومت مرکزی متمرکز ساخته بود، دوباره به رهبران محلی  1923قانون اساسی 
احساس مجبوريت  مهمتر از همه اينکه نادر هنوز هم به ايجاد يک قانون اساسی جديد. باز گرداند

 . مينمود
 

اصول اساسی دولت عاليه که بنام بنا بر آن نادر شاه قانون اساسی دولت عاليه افغانستان را 
اين قانون بيشتر مبتنی بر قوانين اساسی فرانسه، . وضع نمود 1931در سال د دافغانستان ياد ميگر

همچنان شکل گيری اين قانون اساسی بيشتر متاثر از نظريات فقهای . ايران و ترکيه آنزمان بود
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ده بود زيرا اين امر تائيد بود حنفی که در جريان تسويد قانون از آنها مشوره گرفته ميشد، گردي
بر . مبنی بر تعهد شاه که قانون اساسی با احساسات و عواطف مردم در تناقض قرار نخواهد داشت

در  1931که در ماده دوم به موضوع دين پرداخته بود، قانون اساسی  1923عکس قانون اساسی 
انون اساسی فقه حنفی را منحيث اين ق. ماده اول اسالم را دين رسمی افغانستان بيان نموده بود

. قانون رسمی مملکت اعالن نموده و تمسک به شريعت اسالم در امر قانونگذاری را حتمی ساخت
ن وضع شده توسط پارلمان، باساس قانون نسبت به قوانين شرعی در مرتبه پائين در واقع قواني

بود تا وظايف خود را در  قانون اساسی شاه مکلف 5عالوه بر آن مطابق ماده . تری قرار داشت
 88به همين ترتيب مطابق به ماده . مطابقت به شريعت اسالم و دستورات فقه حنفی به پيش ببرد

جالب . اين قانون محاکم مکلف بودند در قضايا تصاميم شان را مبتنی بر فقه حنفی صادر نمايند
 ) 94ماده . ( ديداينکه تشکيالت اساسی محاکم بايد توسط قوانين سيکوالر تنظيم ميگر

 
را در جهت تاسيس اولين مرجع قانونگذاری  يک گام عمده و اساسی 1931ی قانون اساس

و ولسی ) مجلس اعيان( مجلس سنا : افغانستان اتخاد نمود که شامل دو مجلس که عبارت بودند از
اعضای ولسی جرگه برای سه سال از طرف مردم محل . ، ميگرديد)مجلس شورای ملی( جرگه 

مرجع تقنينی رسمًا . ين ميگرديدندشان انتخاب ميگرديدند ولی اعضای مجلس سنا از طرف شاه تعي
صالحيت وضع قوانين را نداشت و صرف با دادن رای اکثريت به قوانين مطرح شده از طرف 

 . شاه حيثيت يک سفارش دهنده در وضع قوانين برای شاه را داشت
 

 1931اصول اساسی دولت عاليه افغانستان حکام منتخب ا
 : ماده اول

پادشاه . م و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منيف حنفی رح است دين افغانستان دين مقدس اسال
ديگر اديان مثل اهل هنود و يهودی که در افغانستان هستند . افغانستان بايد دارای اين مذهب باشد

 . بشرطی که آسايش و آداب عموميه را اخالل نکنند، نيز تحت تامين گرفته ميشوند
 

 : ماده سوم
ل است و تمام اهالی مملکت به نظر حکومت مساوی هستند که هيچ پايتخت افغانستان شهر کاب

 . امتيازی اهالی شهر کابل نسبت بديگر شهرها و قصبات مملکت محروميه افغانيه ندارند
 

 : ماده پنجم
در راه استقالل و ) محمدنادر شاه افغان( بنا بر تقدير فداکاری وخدماتيکه اعليحضرت غازی 

انداختن بنياد ظلم و استبداد ابراز فرموده اند، ملت افغانستان عمومًا ذات نجات وطن افغانستان و بر
شاهانه شانرا پادشاه صحيح و الئق مملکت خود شناخته و با نهايت تقدير و احترام تعهدًا پذيرفته و 
می پذيرند و ذات همايونی در حين جلوس بر تخت سلطنت مستقله افغانيه بالمواجهه عموم وکال 

الی افغانستان تعهد نموده اند که مطابق اوامر مفتی بهای شرع شريف نبوی ص و واشراف اه
مذهب حنفی رح و اصول اساسی مملکت اجرای اوامر حکومت شاهانه خود را فرموده محافظت و 
رعايه استقالل افغانستان را مهمتری وظايف خود دانسته به ملت و وطن صداقت نموده از تعميل 

مايد بيًا عليه ملت نجيبه افغانستان متعهد می شوند که سلطنت افغانستان به شرايط فوق مخالفت نن
پادشاه ترقی خواه اين مملکت به انتخاب اعليحضرت پادشاهی و اهالی مملکت خاندان اين 

 . افغانستان انتقال ميکند
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 : ماده دهم
کافه تبعه افغانستان در امور دينی و مذهبی و اصوالت سياسی دولت متبوعه خود مکلف مقيد بوده 

 . آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند
 

 : ماده بيست و هفتم
منعقده مرکز  1309مجلس شورای ملی به عزم و تصميم اعليحضرت همايونی و تصويب جرگه 

 . کابل داير و موسس است
 

 : ماده هشتاد و هشتم
 . در محاکم شرعيه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی رح فيصله ميشود

 
 : ماده نود و چهارم

 . صنوف و درجات محاکم و صالحيت شان با اصولنامه تشکيالت اساسيه توضيح يافته است

 
ط لويه جرگه بحيث نادر شاه بزودی بعد از تصويب قانون اساسی ترور گرديد و ظاهر شاه توس

صرف يک مقام تشريفاتی  1973تا  1933با وجوديکه وی بين سالهای . پادشاه انتخاب گرديد
هم وی به کمک نخست وزيران خود در اين دوره قدرت قابل  دولت محسوب ميشد ولی با آن

محمد هاشم خان،کاکای ظاهر شاه بحيث  1946تا  1929از سال . مالحظه ای را اعمال نمود
د خان به وکاکای ديگر وی شاه محم 1953تا  1946همچنان از . ت وزير ايفای وظيفه مينمودنخس

 . اين مقام منسوب بود
 

برگذار گرديد که منجر به راه  1949د خان، انتخابات پارلمانی ودر زمان نخست وزيری شاه محم
ده که توسط پارلمان يکی از اصالحات عم. يافتن اکثريت نمايندگان اصالح طلب در پارلمان گرديد

اين دوره . در اين دوره اعمال گرديد تصويب قانونی بود که آزادی مطبوعات را مجاز ميگردانيد
اولين دوره نمايندگی بود که در آن پارلمان منتخب به تصويب قوانين ميپرداخت و قوانين ديگر 

 . مستقيمًا توسط شاه به اجرا گذاشته نميشد
 

داود بيشتر  روی تغيرات . بحيث نخست وزير جانشين شاه محمود گرديد خان داود 1953در سال 
يکی از اصالحات عمده اين دوره . در قوانين داخلی در محدوده ساختار قانون اساسی دقت نمود

داود همچنان تمرکز خود را روی يک برنامه قانونگذاری . گشايش تعليمات عمومی برای زنان بود
وی جريان . در حقيقت يک ميراث جاودانی وی محسوب ميشودمعطوف ساخت که اين پروسه 

 . توسعه سيستم حقوقی قاره ای را در افغانستان اساس گذاشت که تا به امروز ادامه دارد
 

وی به همراهی شاه . استعفی نمود و داکتر محمد يوسف جانشين وی گرديد 1963داود در سال 
جهت تسويد قانون اساسی فورًا تاسيس يک کميسيون مشورتی قانون اساسی را که متشکل از هفت 

داکتر لويس فوجر که يک متخصص قانون اساسی فرانسوی و تسويد کننده  . عضو بود اعالن نمود
مسوده اولی  1964در ماه فبروری .  سی مراکش بود، اين کميسيون را همکاری مينمودقانون اسا

نفری قانون اساسی را جهت بررسی  29قانون اساسی تقديم شاه گرديد که وی متصًال يک کميته 
 . اين سند دعوت نمود
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را جهت کميته بازنگری قانون اساسی کار خود را تمام نموده و قانون اساسی  1964در ماه می 

اين اولين باری نبود که لويه جرگه جهت تصويب . نفری ارائه نمود 455تصويب به لويه جرگه 
قانون اساسی فراخوانده شده بود ولی اين اولين باری بود که لويه جرگه در چهار چوب قانون 

ساير قانون اساسی صراحتًا اين نقش را برای لويه جرگه داده بود و . اساسی فراخوانده شده بود
احکام قانون اساسی نقش معين و مشخصی را برای لويه جرگه در نظام شاهی مشروطه اعطا 

بنا برين ميتوان گفت که اين اولين باری . يد شاه نيز ميگرديدئنموده بود که حتی شامل صالحيت تا
 . بود که لويه جرگه در مطابقت به قانون اساسی عرض وجود نمود

 
ولی موضوع . مواد قانون اساسی را بدون بحث زياد به تصويب رسانيد لويه جرگه تعداد زيادی از

طرز : درين رابطه سه طرز ديد عرض وجود نمود. محاکم توجه زيادی را به خود معطوف داشت
ديد اولی توسط رهبران قومی و مذهبی ای که خواهان تامين عدالت در مطابقت به قوانين شرعی 

تشکل از اشخاصی بود که حاميان يک قوه قضائيه مستقل در گروه دومی م. بودند ارائه گرديد
گروه سومی طرفدار يک طرح وسيع حقوق افراد در قانون اساسی . مطابقت به قانون اساسی بودند

در اخيرآنانيکه طرفدار يک قوه قضائيه . که توسط يک قوه قضائيه مستقل حمايت گردد، بودند
 . مستقل تاسيس گرديد مستقل بودند موفق شدند و يک قوه قضائيه

 
در زمان خود در جهان اسالم بی مانند بود زيرا درين قانون اساسی جدائی  1964قانون اساسی 

اين قانون اساسی از  1ماده . بين نهاد های مذهبی و نهاد های دولتی مورد پذيرش قرار گرفته بود
که کامًال بر عکس قانون  جهت اينکه حاکميت در افغانستان را مبتنی بر حاکميت مردم ميدانست

که حاکميت افغانستان را مبتنی بر مذهب ميدانست، يک نوآوری جديد محسوب  1931اساسی سال 
اسالم دين رسمی کشور باقی ماند ولی در قانون اساسی نقش متفاوت تری  2مطابق ماده . ميگرديد

وی رسمی بين مرد و ساير نوآوری ها درين قانون اساسی شامل تسا. برای مذهب برجسته گرديد
زن و تمام اقوام در برابر قانون، آزادی فکر و بيان، حمايت از مالکيت خصوصی و حق تاسيس 

 . احزاب سياسی بود
 

شايد يکی از موضوعات عمده درين قانون اساسی، از جهت تفکيک آن با قانون اساسی سال 
قوانين  1931انون اساسی بر عکس ق. همانا تفوق قوانين موضوعه بر قوانين شرعی بود 1931

موضوعه که به تصويب پارلمان و توشيح شاه ميرسيد نسبت به قوانين شرعی از قدرت اجباری 
قانون اساسی مکلف بودند در موقع  102عالوه بر آن محاکم باساس ماده . بيشتری بر خوردار بود

بعد از . تطبيق قرار دهند تصميم گيری اوًال احکام قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان را مورد
قوانين شرعی صرف زمانی مورد تطبيق قرار ميگرفت که در  1964تصويب قانون اساسی 

اين ساختار در حقيقت در نحوه تصميم گيری . رابطه به موضوع قوانين موضوعه موجود نميبود
 . محاکم در حال حاضر در کشور نيز انعکاس يافته است

 
ای اولين بار قادر گرديد تا مطابقت احکام قوانين تصويب شده توسط عالوه بر آن ستره محکمه بر

اساس ه محاکم در مجموع مکلف بودند تا قضايا را ب. پارلمان را با قانون اساسی بر رسی نمايد
محاکم مکلف بودند  1931احکام قوانين موضوعه حل وفصل نمايند در حاليکه در قانون اساسی 

قانون اساسی همچنان يک سيستم واحد و . فقه حنفی اتخاذ نمايند تصاميم خود را در مطابقت به
منظم قضائی را در تحت کنترول دولت ايجاد نمود که در آن دولت به تعيين قضات پرداخته و 
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همچنان اين اولين باری بود که در . قضات قضايا را در زير سايه دولت حل و فصل مينمودند
قضائيه منحيث يک رکن مستقل و مساوی در کنار شاه و قوه  قانون اساسی قوه 97مطابقت به ماده 

. مساعد نمود 2004مقننه عرض وجود نمود که زمينه را برای تفکيک قوا در قانون اساسی سال 
اين امر در حقيقت يک نوع جدائی از گذشته بود که در آن دو سيستم قضائی موازی دولتی و 

اين  1964قانون اساسی . ميپرداختند، وجود داشت به ايفای نقش متفاوت 1880شرعی که از سال 
 . دو سيستم را با هم يکجا نموده و در تحت کنترول دولت قرارداد

 
همچنان ساختار قوه مقننه را تغير داد که شامل ولسی جرگه و مشرانو جرگه  1964قانون اساسی 

يک ثلث . ميگرديدندسال انتخاب  4اعضای ولسی جرگه از طريق آرای مردم برای مدت . گرديد
اعضای مشرانو جرگه از طرف شاه تعيين ميگرديد، يک ثلث ديگر از طرف شورای واليتی 

برای اينکه . انتخاب ميگرديد و يک ثلث باقی مانده از طرف رئيس جرگه واليتی تعيين ميگرديد
 . ميرسيد ه ميشد، بايد به تصويب هر دو مجلسيک سند منحيث قانون شناخت

 

 1964ب قانون اساسی احکام منتخ
 : مقدمه

به منظور تنظيم حيات ملی افغانستان مطابق به مقتضيات عصر و بر اساس واقعيات تاريخ و 
 : فرهنگ ملی

 به منظور تامين عدالت و مساوات 
 به منظور تطبيق ديموکراسی سياسی، اقتصادی و اجتماعی، 
 رفاه افراد و حفظ نظم عمومی،به منظور تنظيم شئون او ارکان دولت برای تامين آزادی و 

 به منظور انکشاف متوازن تمام امور حياتی افغانستان و در نهايت، 
 ، به منظور تشکيل يک جامعه مرفه و مترقی بر اساس تعاون اجتماعی و حفظ کرامت انسانی

 
 : ماده اول

حاکميت ملی در . افغانستان دولت پادشاهی مشروطه ، مستقل واحد وغير قابل تجزيه است
 . افغانستان به ملت تعلق دارد
ازتمام افرادی که تابعيت دولت افغانستان را مطابق به احکام قانون ست ملت افغانستان عبارت ا

 . بر هر فرد از افراد مذکور کلمه افغان اطالق می شود. دارا باشند
 

 : ماده دوم
شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی . دين افغانستان دين مقدس اسالم است

 . اجرا ميگردد
نين اآن افراد ملت که پيرو دين اسالم نيستند در اجرای مراسم مذهبی خود در داخل حدودی که قو

 . مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين می کند، آزاد ميباشند
 
 : ه هفتمماد

پادشاه حامی اساسات دين مقدس اسالم، حافظ استقالل و تماميت ساحه، نگهبان قانون اساسی و 
 . مرکز وحدت ملی افغانستان ميباشد
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 : ماده پانزدهم
 . پادشاه غير مسئول و واجب االحترام است

 : ماده بيست و پنجم
 . تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وظايف مساوی دارند

 
 : ماده بيست و ششم

 . هيچ عملی جرم شمرده نميشود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد
ايد مگر در هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسکن اختيار نم

 . مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است
 

 : ماده بيست و نهم
ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با . ملکيت از تعرض مصئون است

 . صالحيت مصادره نميشود
 

 : ماده سی و يکم
 . آزادی فکر و بيان از تعرض مصئون است

 
 : ماده سی و چهارم

تعليم حق تمام افراد افغانستان است و به صورت مجانی از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم 
 . ميشود

 
 : ماده چهل ويکم

 . شورای افغانستان مظهر اراده مردم آنست و از قاطبه ملت نمايندگی می کند
 

 : ماده هشتاد و پنجم
 .حکومت افغانستان متشکل است از صدر اعظم و وزرا

 
 : تاد و نهمماده هش

 . حکومت توسط شخصيکه از طرف پادشاه به حيث صدر اعظم موظف شده، تشکيل ميگردد
 

 : ماده نود و هفتم
قوه قضائيه يک رکن مستقل دولت است و وظايف خود را در رديف قوه تقنينيه و قوه اجرائيه انجام 

 . ميدهد
 

 : ماده نود و هشتم
و محاکم ديگری که تعداد آن توسط قانون تعيين قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه 

صالحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی ای است که در آن اشخاص حقيقی و . ميگردد
حکمی به شمول دولت به صفت مدعی و مدعی العيه قرار گرفته و در پيشگاه آن مطابق به احکام 

 . قانون اقامه شود
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 : ماده يک صد و دوم

. نين دولت را تطبيق ميکننداقضايای مورد رسيدگی خود احکام اين قانون اساسی و قومحاکم در 
هرگاه برای قضيه ای از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حکمی موجود 
نباشد، محاکم به پيروی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسالم در داخل حدودی که اين قانون 

در چنين احوال حکمی صادر ميکنند که نظر شان عدالت را به بهترين  اساسی وضع نموده
 . صورت ممکن تامين نمايد

 
سی و انتخابات پارلمانی بعد از آن به علت مرتبط نبودن به زندگی اکثريت اتباع قانون اسا

افغانستان که در مورد موضوعات جديد مطروحه در قانون اساسی معلومات نداشتند، مورد انتقاد 
پارلمان اختيار وضع قوانين و جابجائی پرنسيپ های جديد در قانون اساسی را داشت . رار گرفتق

در نتيجه داکتر يوسف توسط تظاهراتی که منجر به . ولی اين نهاد حمايت مردم را با خود نداشت
 . کشته شدن سه تن شاگرد تظاهر کننده در بيرون خانه وی گرديد، از وظيفه برکنار گرديد

 
اقبَا داکتر محمد هاشم ميوندوال منحيث نخست وزير تعيين گرديد که تا ختم دوره شاهی اين متع

يکی از موثر ترين و پربارترين دوره  1973تا  1965دوره بين سالهای . سمت را به عهده داشت
اين دوره . ها در ساحه کود گذاری  و تمرکز گرائی در تاريخ حقوقی افغانستان به شمار ميرود

شاهد اوج پروسه کود گذاری که در دوره داود آغاز گرديده بود و همچنان تصويب قانون جزا، 
يک تعداد زياد قوانين مدرن افغانستان که تا به امروز . جزائی، بود قانون مدنی و قانون اجراات

قوانين جزائی . مرتبط و مرعی االجرا ميباشد، توسط پارلمان درين دوره تصويب گرديده است
فراگير با تعريف از جرايم و مجازات آنها تصويب و تا يک حد زيادی سيتسم عدلی وقضائی 

حقوقی اين دوره در حقيقت منعکس کننده ساختار مدرن سيستم . بصورت منظم در آورده شد
حقوقی افغانستان در حال حاضر بوده و بسياری قوانين وضع شده درين دوره تا هنوز در کتاب 

 . باقيست
 

داود که توسط عناصر مارکسست در افغانستان حمايت ميگرديد حکومت ظاهر شاه  1973در سال 
داود يک کميته مرکزی . و خود را صدر اعظم اعالن نمودرا بر انداخته، سيستم شاهی را ملغی 

را جهت مشوره به خودش تاسيس نمود ولی وی از طريق فرامين با قدرت مطلق باالی حکومت تا 
يکی از ابتکارات داود در آنزمان ايجاد يک . حاکميت مينمود 1977زمان تاسيس قانون اساسی 

ساره از طرف دولت جهت گسترش دسترسی به سيستم توزيع دوباره زمين با پرداخت جبران خ
لويه جرگه بخاطر تصويب قانون اساسی فراخوانده شد  1977در جنوری . مالکيت خصوصی بود

 . داود قانون اساسی جديد را اعالن نمود 1977فبروری  24و در
 

همانا دو مورد نو آوری در قانون اساسی . اين قانون اساسی از قونين اساسی قبلی متفاوت تر بود
نقش مذهب در . و شناخت حق رای به تمام اتباع افغانستان بودتذکر صريح زنان و حقوق آنان 

قانون اساسی به علت عدم تذکر مذهب حنفی به حيث مذهب رسمی کشور،  نيز کمرنگ تر گرديده 
ه ب 18ئو  17در واقع مواد . در کل قانون اساسی منعکس کننده ايديولوژی حاکم آنزمان بود. بود

به ملی سازی تمام منابع طبيعی کشور  13ترغيب تنظيم اقتصاد توسط دولت پرداخته و ماده 
 .مبادرت ورزيد
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 1977احکام برگزيده قانون اساسی 
 : ماده اول

 دفاع از استقالل ، حاکميت ملی و تماميت ارضی
 

 : ماده دوم
اجرای قدرت توسط مردم که اکثريت آنرا دهقانان ، کارگران، منورين و جوانان تشکيل ميدهند، 

 . صورت ميگيرد
 

 : ماده سيزدهم
منابع از قبيل معادن، جنگالت وانرژی ، صنايع بزرگ، مخابرات، تاسيسات مهم ترانسپورت 

آثار باستانی و تاريخی، مطابق  هوائی و زمينی، بنادر، بانکها، بيمه ها، تاسيسات مهم تهيه ارزاق،
 . به احکام قانون جزی دارائی ملت واداره آن متعلق به دولت است

 
 : ماده چهاردهم

 . حد نهائی ملکيت زراعتی توسط قانون اصالحات ارضی تعيين و تثبيت می گردد
 

 : ماده پانزدهم
 . ملکيت و تشبثات خصوصی متکی به اصل عدم استثمار توسط قانون تنظيم می شود

 
 : ماده بيست و دوم

آن افراد ملت که پيرو دين اسالم نيستند در اجرای مراسم . دين افغانستان دين مقدس اسالم است
 . ميباشندمذهبی خود در داخل حدودی که قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين ميکند، آزاد 

 
 ماده بيست و هفتم

تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب  
 . مساوی دارند

 
 : ماده بيست و نهم

 . هر افغان که سن هژده سالگی را تکميل کند مطابق به احکام قانون حق رای دادن را دارد
 

 : ماده چهل وهشتم
 . ملی جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگی می کند

 
 : ماده چهل ونهم

اعضای ملی جرگه که پنجاه فيصد آنرا دهقانان و کارگران تشکيل ميدهد، از جانب حزب پيشنهاد 
ال از واز طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم مطابق به احکام قانون برای مدت چهارس

 . طرف مردم انتخاب ميگردند
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تعداد و ساحه حوزه ها توسط قانون . به اين منظورافغانستان به حوزه های انتخاباتی تقسيم ميگردد
 . تعيين ميشود

 
 دوره کمونيستی و جنگ های داخلی

 
 1978اپريل  27به علت به راه انداخته شدن کودتاه بر عليه حکومت داود در  1977قانون اساسی 

بزودی بعد از کودتا شورای انقالبی جمهوری ديموکراتيک . هر گز مرعی االجرا قرار نگرفت
خلق افغانستان به حيث حکومت جديد در افغانستان تاسيس گرديد که توسط نور محمد ترکی 

اين حکومت به عوض قوانين .  ديد ولی بعدًا بيروی سياسی به زودی جای آنرا گرفترهبری ميگر
به اداره مملکت توسط فرامين ميپرداخت و اين فرامين از کميته پالنگذاری مرکزی و بدون 

 . نمايندگی مردم صادر ميشد
 

ين بعدی فرام. قانون اساسی داود خان را ملغی قرار داد 1978اپريل  30در  3فرمان شماره 
( و حکم به اصالحات ارضی نمود) 7فرمان شماره ( حقوق مساوی را برای زنان اعطا نموده 

اين فرمان اصالحات ارضی مقرر ميداشت تا نيمی از زمين های قرا و قصبات ). 8فرمان شماره 
 فرمان مربوط به حقوق زنان يک شکل انقالبی را داشت. دوباره به کارگران بی زمين توزيع گردد

افغانی  300سال تعيين نموده و حد اکثر مهر برای زنان را  16چنانچه سن ازدواج برای زنان را 
يکی از فرامين ديگر تمام افراد بلند تر از يک سن معين را مکلف ميساخت تا در . تعيين نموده بود

ر را بياموزد که اين امر در مناطق روستائی انزجار شديد مردم را ب نظرف يک سال خواند
 . انگيخت

 
اين دوره بيشتر شامل نوشتن دوباره قوانين از طريق بيروی سياسی کمونيست ميگردد ولی با آنهم 
قسمت اعظم قانون جزا که در دوره رياست جمهوری داود تدوين گرديده بود هنوز هم بخاطر 

تی جدًا به مخفی جديد التشکيل رژيم کمونيس پوليس. رسيدگی به جرايم مورد استفاده قرار ميگرفت
هر شخصی که به نقض قوانين ميپرداخت و يا در برابر تطبيق . تطبيق قوانين جديد ميپرداخت

همانا  1978يکی از ابداعات حکومت در . قانون به مقاومت ميپرداخت فورًا به زندان انداخته ميشد
خلق که در لمه ه رنگ آن کامًال سرخ و باالی آن کساخت يک بيرق جديد برای افغانستان بود ک

اين برای اولين بار بود که در . باالی آن يک ستاره به سيستم روسی وجود داشت، نوشته شده بود
 . تاريخ افغانستان بيرق اين کشور هيچنوع سمبول اسالمی نداشت

 
اتحاد جماهير شوروی با همآهنگی با رهبر گروه مارکسيستی افغانستان ببرک  1979در دسمبر 

 یتجاوزنمود و حفيظ اهللا امين را ترور و ببرک کارمل را بحيث رئيس جمهور کارمل به افغانستان
 .  جانشين وی ساخت

 
شورای انقالبی يک قانون اساسی موقت را که بنام پرنسيپ های اساسی جمهور  1980در سال 

هاد يگانه ناين قانون شورای انقالبی را  36ماده . ديموکراتيک افغنستان ياد ميگرديد به وجود آورد
 . حاکم در کشور نام نهاد
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 5ماده . اين قانون اساسی شناخت رسمی مذهب را در قانون اساسی دوباره تسجيل نمود
 : اين قانون اساسی نقش اسالم را در حکومت مشخص نمود

 
در جمهوری ديموکراتيک افغانستان احترام، رعايت و حفظ دين مبين اسالم تامين ميشود و 

 . آزادی اجرای مراسم دينی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمين ميگردد
پيروان ساير اديان در اجرای مراسم دينی و مذهبی شان که آسايش و امنيت جامعه را تهديد ننمايد، 

 . آزادی کامل دارند
 
و وسيله ارتکاب يچ يک از اتباع حق ندارد از دين به مقصد تبليغات ضد ملی و ضد مردمی ه

 . ساير اعمال خالف منافع جمهوری ديموکراتيک افغانستان و خلق افغانستان استفاده کند
دولت به فعاليت های وطن پرستانه روحانيون و علمای دينی در اجرای وظايف و مکلفيت های 

 . ت می کندشان کمک و مساعد
 

ای قبلی ه در واقع در سال. در کل مذهب نسبت به سالهای قبلی يک تغير عمده ای را تجربه نمود
دوره کمونيستی عداوت با مذهب به حدی جدی بود که حتی کسانيکه بخاطر ادای مناسک مذهبی 

بايد گفت که قانون اما . و اذيت قرار ميگرفتند يا ادای نماز مينمودند مورد آزار به مساجد ميرفتند و
معرف يگانه دوره ای در تاريخ قانون اساسی افغانستان است که در آن اسالم  1980اساسی 

 . منحيث دين رسمی افغانستان شناخته نشده بود
 

تقريبًا تمام نهاد های اداره کننده کشور مورد تغير قرار گرفت که حتی شامل تغير در سيتسم درسی 
به سيتسم روسی گرديد که در آ ن صنف های زبان روسی منحيث جزئی از برنامه روسی سازی 

 . کشور اجباری گرديد
 

ها در آنزمان بخاطر شاگردان ليسه . تعليمات ايديولوژی کمونيستی متمم تعليمات مذهبی گرديد
ورده ميشد تا به حزب و همقطاران شان باالی شان فشار آ دارند که چگونه از جانب استادان

در کل قوانين . کمونيست بپيوندند و يا در مورد کسانی که در حزب کمونيست نبودند اطالع دهند
اره محلی بيشتر روی اد. وی بودبيشتر مبتنی بر نحوه قانونگذاری و نهاد های قانونگذاری در شور

اين جرگه های محلی ظاهرًا مسئول مسايل . سيستم دوگانه روسی و جرگه محلی تاکيد داشت يک
اقتصادی، سياسی و اداره اجتماعی محلی بودند ولی در حقيقت اين جرگه های محلی مکلف بودند 

دکی را برای اين يد مقامات مرکزی را با خود داشته باشند که در حقيقت کنترول بسيار انئتا تا
 . جرگه ها باقی ميگذاشت
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 1980مهوری ديموکراتيک افغانستان احکام منتخب اصول اساسی ج
 : ماده اول

جمهوری ديموکراتيک افغانستان دولت مستقل و ديموکراتيک تمام مردم زحمتکش  مسلمان 
نفکران وساير زحمتکشان و تمام اران، کوچيان، روشافغانستان اعم از کارگران، دهقانان، کسبه ک

 . نيرو های دموکراتيک و وطنپرست، کليه مليت ها و اقوام کشور ميباشد
 

 : چهارم ماده
جزب دموکراتيک خلق افغانستان حزب طبقه کارگر و تمام زحمتکشان کشور، نيروی رهبری 
کننده و سوق دهنده جامعه و دولت بوده بيانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، تمام 
زحمتکشان و نيروهای ملی و ديموکراتيک و مدافع ثابت قدم منافع واقعی تمام خلق های ساکن 

 . احد افغانستان ميباشدوطن و
 

 : ماده يازدهم
دموکراتيک افغانستان دوستی همکاری همه جانبه و عنعنوی خود را با اتحاد شوروی و  یجمهور

همکاری ومناسبات دوستی را با ساير ممالک اتحاد سوسياليستی بر اصل همبستگی انتر 
 . ناسيوناليستی توسعه و استحکام ميبخشد

 
 : ماده هفدهم
کوپراتيفی، ) ملکيت عامه مردم(ری دموکراتيک افغانستان ملکيت به اشکال دولتی در جمهو

 . خصوصی و ملکيت شخصی وجود دارد
 

 : ماده سی و ششم
مساعد گردد، ) شورای ملی(تا زمانيکه شرايط الزم جهت انتخاب آزاد و مصئون لويه جرگه 

 . ک افغانستان ميباشدشورای انقالبی عاليترين ارگان قدرت دولتی جمهوری دموکراتي

 
دکتور نجيب اهللا فورًا بخاطر خاموش ساختن شورشهای در حال افزايش در برابر حکومت 

داکتر نجيب کميسيون فوق العاده ای  1987در جنوری . کمونيستی افغانستان جانشين کارمل گرديد
 . را برای مصالحه ملی تاسيس نمود تا به تسويد قانون اساسی بپردازد

 
قانون اساسی جديد يک . لويه جرگه يک قانون اساسی جديد را به تصويب رساند 1987در نوامبر 

داير گرديد، بوجود  1988حکومت چند حزبی را همراه با يک قوه مقننه که انتخابات برای آن در 
ون قانون اساسی اسالم را منحيث دين رسمی کشور نام نهاد و مانند قان 2عالوه بر آن ماده . آورد

در قانون اساسی . بيان نمود که هيچ قانونی در مخالفت با دساتير اسالم وضع نشود 1931اساسی 
يک قوه مقننه نيز پيشبينی گرديده بود ولی با آنهم تمام اختيارات قانونگذاری در بيروی  1987

د ولی قوه قضائيه مکلف بود تا تصاميم خود را مطابق به قانون اتخاذ نماي. سياسی متمرکز بود
قانون اساسی مشخص نساخته بود که مراد از قانون همان قوانين موضوعه کشور بود ويا قوانين 

 . شرعی
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 1987احکام منتخب قانون اساسی 
 : ماده دوم

در جمهوری افغانستان هيچ قانونی نميتواند مناقض اساسات . دين افغانستان دين مقدس اسالم است
 . دين مقدس اسالم و ديگر ارزش های مندرج اين قانون اساسی باشد

 
 : ماده هفتادو هفتم

 . شورای ملی عالی ترين ارگان تقنينی جمهوری افغانستان ميباشد
 

 : ماده يک صد و هشتم
 . جمهوری افغانستان صرف توسط محکمه مطابق احکام قانون صورت ميگيردقضاوت در 

 
با مواجه شدن دولت به يک موج در حال افزايش حمالت مجاهدين، اتحاد شوروی در مطابقت به 

نجيب اهللا رئيس . خروج خود از افغانستان را تکميل نمود 1989فبروری  15توافقات ژنيو در 
در قدرت باقی ماند و لی تعداد طرفداران  1992ز هم تا سال جمهور مورد حمايت شوروی هنو
 . وی در پارلمان به حد اقل رسيده بود

 
ولی اين حکومت صرف . يک حکومت موقت بخاطر اداره افغانستان تشکيل گرديد 1992در سال 

. يک حکومت نام نهاد بود زيرا حتی در شهر کابل هم نميتوانست قدرت خود را اعمال نمايد
برهان الدين  ربانی قدرت را در دست گرفت، يک قانون اساسی ای را  1992هنگاميکه در سال 

بر عکس قوانين اساسی قبلی قانون  . سی دولت اسالمی افغانستان معرفی نمودبنام قانون اسا
. تصريح نمود که دولت مبتنی بر احکام قرانی است و حاکميت دولت از آن خداست 1992اساسی 

در تناقض قرار داشت که تصريح ميداشت حاکميت دولت از  1964اين موضوع با قانون اساسی 
هيچ نوع نقشی را برای قوانين موضوعه در اداره مملکت و  1992قانون اساسی . آن مردم است

اداره . در عوض قانون همانا تفسير محدود از شريعت اسالم بود. رسيدگی به قضايا قايل نشد
، شورای رهبری و شورای رئيس جمهور: مملکت از طريق سه نهاد اداری که عبارت بودند از

ه علت موجوديت بی نظمی و اغتشاش در کشور در اين قانون اساسی ب. صورت ميگرفت ،جهادی
حکومت مرکزی در کابل باالی ساير نقاط کشور . آنزمان هيچگاه به منصه اجرا گذاشته نشد

هيچگونه تسلطی نداشت و جنگ بين گروه های قومی مختلف بخاطر گرفتن قدرت مرکزی در 
 .جريان بود

 

 :1992احکام انتخابی مسوده قانون اساسی 
 : ماده اول

 . افغانستان يک کشور اسالمی مستقل، واحد و غير قابل تجزيه ميباشد
 ماده دوم

 . سيستم دولت اسالمی افغانستان مبتنی بر احکام قران عظيم الشان ميباشد 
 

 ماده سوم
در دولت اسالمی افغانستان قوانين اداره کننده جنبه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  

 . قت با معتقدات و اساسات اسالم ميباشددر مطاب
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 : ماده هفتم

 .محاکم شرعی قضايا را در مطابق با فقه حنفی حل وفصل مينمايند

 
در ادامه جنگهای داخلی يک گروه ديگری عرض وجود نمود که بر گروه های ديگر در جنگ 

 1994در سال . غلبه نموده و بسياری از روستا ها را در خارج از کابل به تصرف خود در آورد
طالبان توسط يک گروپی از شاگردان مدارس که از اضرار بی پايان جنگ ها بين گروه های 

طالبان که توسط مال . بوجود آمددر کشور و اختطاف زنان خسته شده بودند  مجاهدين، بی امنی
عمر رهبری ميشدند حمايت و کمک مالی گروه های مهاجرين و  شاگردان مدارس مذهبی را به 
خود جلب نموده و باساسی گذارش ها از طرف اياالت متحده امريکا، پاکستان و عربستان سعودی 

کابل به دست طالبان افتاد و طالبان قسمت اعظم مملکت را در اختيار  1996تا سال . کمک ميشدند
مال عمر رهبر شورای . متعاقبًا طالبان حکومت خود را در کابل و قندهار اساس نهادند. گرفتند

طالبان ادعا داشتند که حکومت آنها به هدف رهائی افغانستان از فساد اداری و . عالی تعيين گرديد
در آغاز حاکميت طالبان، حکومت به . تنی بر اصول اسالمی ايجاد شده استتاسيس يک جامعه مب

در اين کار ايشان موفق . گونه بيرحمانه بخاطر محو فساد و حاکميت نظم و قانون مبارزه نمود
بودند چنانچه جنگ ها ميان گروه های مجاهدين در بسياری نقاط کشور پايان يافته بود و راه های 

ولی اين اهداف . و به خارج از افغانستان دو باره باز گشائی گرديده بود رفت و آمد در داخل
نهاد های دولتی قبلی از قبيل . تاسيس يک حکومت با ساختار مدرن را تحت الشعاع قرار داد

  . وزارت خانه ها ، مکاتب و ساير خدمات عامه کامال غير فعال گرديدند
 

ر، طالبان يک حکومت اسالمی را اساس گذاشتند که بخاطر اداره توسط شورای های کابل و کندها
اين فرامين قسمت اعظم جوانب . باساس فرامين مبتنی بر يک تفسير افراطی از شريعت اسالم بود

زندگی شهروندا ن از چگونگی لباس زنان، اندازه ريش مردان و فعاليت های خانوادگی را در بر 
.  اين فرامين در سراسر کابل و کندهار نصب ميگرديدند تا مردم از مقررات آگاه گردند . ميگرفت

فرامين شرعی بعضا توام با خشونت از طرف اداره امر بالمعروف و نهی از منکر تطبيق 
 . ميگرديد

 
دختران قادر به رفتن به مکاتب نبودند . در اين دوره زنان از هيچ گونه حقوقی بر خوردار نبودند

و کمک های خارجی در کشور به حد اقل آن رسيد و حتی فرامينی از جانب طالبان صادر گرديد 
 10بطور مثال در . که هدف آن بيرون راندن کارمندان موسسات بين المللی غير حکومتی بود

طالبان فرمانی را صادر کردند که به موجب آن تمام موسسات کمک رسانی بين  2000جوالی 
قوانين بگونه پراگنده . ديدند تا کارمندان زن افغان شان را از کار سبکدوش نمايندالمللی مکلف گر

تعداد قوانين موضوعه و پروسه قضائی رسمی از جمله محاکمات . و نا مساويانه تطبيق ميگرديد
 .منظم خيلی اندک بود
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 1996يئس پوليس مذهبی کابل دسمبر فرمان ر
بی زنان، رانندگان موتر اجازه ندارند تا زنانيرا برقه ايرانی بخاطر جلوگيری از فساد و بی حجا. 1

اگر زنان با . در صورت تخلف رانندگان زندانی خواهند شد. به سر دارند، سوار موتر شان نمايند
چنين لباسی در جاده ها ديده شوند، خانه آنها مورد شناسائی قرار گرفته و شوهر ايشان مورد 

نان با لباس تحريک کننده باشند و همراه شان يکی از اقارب مذکر اگر ز. مجازات قرار ميگيرد
 .شان موجود نباشد، رانندگان بايد ايشان را سوار موتر ننمايند

 
درتمام دوکان ها، هوتل ها،  ط منابع اطالعات جمعی پخش ميگردد،بخاطر منع موسيقی که توس. 2

مورد موضوع بايد در ظرف پنج روز اين .  موترها و ريکشا ها، کست و موسيقی ممنوع ميباشد
هرگاه کست موسيقی در يک دوکان پيدا شود، دوکاندار بايد زندانی شو د و . نظارت قرار گيرد

اگر پنج نفر ضمانت نمايند، دوکان دوباره باز گرديده و دوکاندار بعدًا رها . دوکان وی بسته گردد
در . اننده هر دو زندانی گردندهرگاه يک کست در داخل موتر پيدا شود، موتر و ر. گردد

 . صورتيکه پنج نفر تضمين نمايند، موتر رها گرديده و راننده بعدًا آزاد گردد
 
بعد از يک و نيم ماه هرگاه شخصی ديده شود که  طر منع تراش و يا کوتاه کردن ريش،بخا. 3

ريش خود را تراش و يا کوتاه نموده است، شخص مذکور دستگير گرديده و تا زمان نموی ريش 
 . زندانی خواهد ماند

 
در ظرف ده روز اين بازی و عادت بايد  اری و بازی با کبوترها و پرندگان،بخاطر منع نگهد. 4

روز اين موضوع مورد نظارت قرار گرفته و کبوتر ها و ساير پرندگان  بعد از ده. خاتمه داده شود
 . برای بازی بايد کشته شوند

 
 . بخاطر منع کاغذ پران بازی، تمام دوکان های کاغذ پران بايد مسدود گردد. 5
 
در موتر ها، دوکان ها، هوتل ها، موزيم ها و ساير محالت تمام رسم  بخاطر منع بت پرستی؛. 6

پوليس مذهبی تمام رسم ها و عکس ها در محالت باال را پاره . س ها بايد از بين برده شودها و عک
 . خواهد نمود

 
به همکاری پوليس امنيتی، محالت اصلی قمار دريافت و قماربازان . بخاطر منع قماربازی. 7

 . برای مدت يک ماه زندانی گردند
 
تحقيقات بخاطر دريافت فراهم کنندگان اين مواد  بخاطر محو اعتياد، معتادين بايد زندانی شده و. 8

دوکان بايد بسته گرديده و صاحب دوکان و استعمال کننده . و دوکان های شان بايد صورت گيرد
 . بايد زندانی و مجازات گردند

 
مردم با موهای دراز دستگير گرديده و به  ها به ستايل امريکائی و انگليسی، بخاطر منع مو. 9

 . مرتکب بايد پول سلمان را بپردازد. وليس مذهبی جهت تراشيدن موها برده شوندديپارتمنت پ
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بخاطر منع سود در قروض، چارج کردن باالی معامالت تبديل بانک نوت های کوچک به . 10
به تمام صرافی ها بايد اطالع داده شود که سه نوع معامالت . بزرگ و يا چارج کردن در حواله ها

در صورت تخلف، متخلفين برای مدت طوالنی زندانی خواهند . نوع گرددفوق الذکر بايد مم
 . گرديد

 
زنان متخلف به شيوه شرعی به  توسط زنان در کنار جوی ها در شهر؛بخاطر منع شستن کاال . 11

 .موتر سوار ساخته شده و به خانه های شان برده ميشوند و شوهران شان شديدًا مجازات ميگردند
 

در صورت تخلف، رئيس خانواده دستگير و . موسيقی و رقص در عروسی هابخاطر منع . 12
 . مجازات ميگردد

 
هرگاه شخصی چنين کاری را  ؛منع اين موضوع بايد اعالن گردد. بخاطر منع دهل و سرنای. 13

 . بزرگان مذهبی در مورد مجازات تصميم ميگيرندانجام دهد، 
 

هرگاه زنان و يا  اندازه زنان توسط خياطان مرد؛فتن بخاطر منع دوختن لباس زنانه و گر. 14
 . کتالک های مود در داخل دوکان پيدا شود، دوکاندار زندانی ميگردد

 
تمام کتاب های مربوطه بايد سوزانده شده و شخص جادو گر تا زمان  بخاطر منع جادوگری؛. 15

 . توبه زندانی گردد
 

رفت و . ايد در موقع آن در تمام جا ها ادا گرددنماز ب تن نماز با جماعت؛بخاطر الزامی ساخ. 16
هرگاه . آمد ترانسپورت بايد جداًٌ ممنوع گرديده و اشخاص مکلف به رفتن به مسجد ميباشند

 . اشخاص جوان در دوکان ها دريافت گردند، فورًا زندانی ميگردند

 
 تاسيس حکومت موجوده

 
در بعضی نقاط طالبان . الينحل باقی ماند بگونه 2001تا  1998اوضاع در افغانستان بين سالهای 

کنترول را در دست داشتند و از طريق فرامين به اداره مملکت ميپرداختند در حاليکه ساير نقاط 
قوماندان ها . کشور خارج از کنترول طالبان باقی مانده و در آن جنگ های داخلی ادامه داشت

 . درين نقاط به حل و فصل قضايا و حکومت ميپرداختند
 

باالی اياالت متحده امريکا، اين کشور و ساير کشور  2001 سپتمبر 11بعد از حمالت تروريستی 
عساکر اياالت متحده به  2001پيش از نوامبر . به افغانستان حمله نمودند 2001ها در اکتوبر 

، برای آغاز روند سيستم قضائی. اتحاد شمال کنترول کشور را در دست گرفتند مجاهدينی همراه
دسمبر  5در . در بن جرمنی با هم مالقات نمودند 2001رهبران افغان و جامعه جهانی در نوامبر 

کنفرانس بن يک . توافقات بن برای ايجاد حکومت انتقالی در افغانستان به پايان رسيد 2001
پروسه ای را به راه انداخت که از طريق آن افغانستان يک حکومت جديدی را ايجاد و به تسويد 

منحيث جزئی از توفقات حامد کرزی بحيث رئيست جمهور موقت افغانستان . قانون اساسی بپردازد
اداره موقت و  2001دسمبر  22در . نيز انتخاب گرديدعضوی  30شناخته شد و يک اداره موقت 
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کنفرانس بن همچنان داير نمودن لويه جرگه و . رئيس جمهور کرزی به احراز وظيفه پرداختند
 . متن مکمل توافقات بن درکتاب متمم قوانين موجود ميباشد. نون اساسی را نيز تقاضا نمودتسويد قا

 

 زبان مقدماتی -موافقت نامه بن
 

 اشتراک کنندگاه در بحث های ملل متحد در مورد افغانستان، 
 

 در حضور نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان
 

با تعهد به پايان دادن منازعات در افغانستان، توسعه مصالحه ملی، صلح و ثبات پايدار و احترام به 
 حقوق بشری در کشور، 

 
 يد دوباره استقالل، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان،ئبا تا

 
يپ با تصديق حق مردم افغانستان بخاطر تعيين آزادانه سرنوشت سياسی شان در مطابقت به پرنس

 های اسالم، دموکراسی، کثرت گرائی و عدالت اجتماعی، 
 

با اظهار امتنان از مجاهدين افغان که طی چندين سال از استقالل، تماميت ارضی و وحدت ملی 
کشور دفاع نموده و يک نقش عمده ای را در مبارزه عليه تروريزم و ظلم ايفا نموده، و کسانی که 

انان جهاد و هم قهرمانان صلح، ثبات و بازسازی در کشور قربانی های شان انها را هم قهرم
 . دوستداشتنی شان افغانستان ساخته است

 
با آگاهی از اينکه وضعيت بی ثبات در افغانستان نيازمند تطبيق يک پروسه اضطراری موقت بوده 

انتقال  و قدر دانی های عميق شان را برای جاللتمآب برهان الدين ربانی بخاطر آمادگی وی بخاطر
 قدرت به يک حکومت موقت که به تعقيب اين موافقت نامه تاسيس ميگردد، ابراز ميدارند،

با درک ضرورت تضمين نمايندگی تمامی بخش های نفوس افغانستان در اين ميکانيزم موقت، به 
شمول گروپ هائی که در بحث های ملل متحد در مورد افغانستان بگونه درستی نمايندگی نشده 

 بودند، 
 

چند با اشاره به اين که اين ميکانيزم موقت يک گام نخست برای تاسيس يک حکومت وسيع البنياد، 
 مليتی و کامالًٌ نماينده بوده وقصدی مبنی بر تداوم آن بيشتر از مدت تعيين شده وجود ندارد،

که بگونه درست تشکيل و فعال گردد يک با شناخت اينکه برای تشکيل نيروی امنيتی افغانستان 
ه به اين موافقت نام 1مدت زمانی ضرورت بوده  و در نتيجه تدابير امنيتی که در ضميمه شماره 

 . گونه مشرح واضح گرديده اند، بايد به منصه اجرا گذاشته شود
 

با مالحظه اينکه سازمان ملل متحد، منحيث يک سازمان بين المللی بی طرف شناخته شده، يک 
اين موافقتنامه توضيح گرديده است، در دوره قبل  2نقش بسيار عمده ای را که در ضميمه شماره 

 . در افغانستان ايفا خواهد نموداز تاسيس نهاد های دايمی 
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لويه جرگه توسط شاه اسبق افغانستان، ظاهر شاه، داير گرديد و رئيس  2002جوالی  11در 
. دو باره مورد تايد قرار گرفت 280در برابر  1295جمهور کرزی بحيث رئيس جمهور با رای 

اين . تسويد گردد 2004 همچنان لويه جرگه موافقت نمود که يک قانون اساسی جديد تا ما جنوری
پراخته و حقوق ) اجرائيه ، مقننه و قضائيه( قوه مساوی دولت 3قانون اساسی که به تاسيس 

مورد تصويب   2004سال جنوری  مساوی را برای تمام افراد قايل گرديد، توسط لويه جرگه در 
دوم به تفصيل قانون اساسی فعلی افغانستان بوده و در فصل  2004قانون اساسی . قرار گرفت

 . مورد مطالعه قرار گرفته است
 

داير گرديد و حامد کرزی رسما  2005و  2004انتخابات برای قوه اجرائيه و مقننه در سالهای 
بيش از يک ميليون . فيصد رای مردم انتخاب گرديد 55بحيث رئيس جمهور اسالمی افغانستان با 
 . شهروندان افغانستان در انتخابات رای دادند

 
انون درين دوره همان قوانين وضع شده توسط پارلمان ميباشد ولی با آنهم يک دسته بزرگی از ق

قانون توسط قوه قضائيه . موجود بود 1973تا  1965قوانين قبلی نيز خاصتاًٌ از دوره بين سالهای 
قانون توسط پوليس مسلکی مورد تطبيق قرار . و خاصتًا توسط ستره محکمه تفسير ميگردد

نهاد ها و شخصيت های مذکور در قوانين افغانستان در بخش دوم فصل دوم مطرح بحث . دميگير
 . قرار گرفته است

 

 سواالت برای مباحثه
آيا شما از اينکه افغانستان قوق افغانستان معلومات بدست آورده اين، اکنون که در مورد تاريخچه ح

چند نوع حکومت را تجربه نموده است متعجب نيستيد؟ و يا اينکه افغانستان توسط چند قانون 
اساسی اداره گرديده است؟ اين قوانين اساسی چطور از هم فرق دارند؟ کدام دو تا از اين قوانين 

اساسی گذشته را مورد مطالعه  اساسی به نظر شما از هم بسيار فرق دارند؟ از آنجائيکه قوانين
 نموده ايد، ميتوانيد بگوئيد که قوانين مذکور چطور باالی قانون اساسی فعلی تاثير گذاربوده اند؟ 

 يک بر رسی  –حاکميت قانون . 3

که پيرامون حاکميت  اقی افغانستان، اين بخش مفاهيمی ربعد از بيان مشخصات تاريخچه حقو
البته که خود موضوع . قانون وجود دارد به معرفی ميگيرد که از تعريف اين واژه آغازگر ميشويم

تاريخچه قوانين اساسی افغانستان از جهت آنکه به موضوع رژيم های مختلف حقوقی از سال 
بخش بيشتر به  ولی اين. به بعد ميپردازد، يک بحثی در مورد حاکميت قانون تلقی ميگردد 1880

همچنان اين بخش از متباقی فصل از نقطه نظر . موضوع حاکميت قانون از ديد تيوريک ميپردازد
فعاليت های اکاديميک اصلی بخاطر روشنائی افگندن روی شکل متفاوت تر است زيرا درين بخش 

يک  و.ه استاين مفاهيم با يک معرفی مختصر اين مفاهيم جهت فهم آنها، مورد استفاده قرار گرفت
 . تنوعی از نظريات توسط اين فعاليت های علمی ارائه گرديده است
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 تمرکز مطالعه
پس از خواندن هر يک از مفاهيم حاکميت قانون از خود سوال کنيد که کدام يکی از اين نظريات به 

 نظر شما در ارائه مفهوم حاکميت قانون درست تر است و چرا؟ 

  

 حقوق چيست؟
حقوق مجموعه قواعدی است که معموًال توسط نهاد مورد اجرا قرار گرفته و اعمال و  به بيان ساده

حقوق به فعاليت های تجارتی، افراد، خانواده ها و . حرکات انسانی را در جامعه تنظيم می نمايد
ولی قانون . سازمان ها در درون جامعه سروکار داشته وساختار فعاليت آنها را تنظيم مينمايد

شه همان قواعد رسمی وضع شده توسط قوه مقننه باشد که ما بصورت طبعی يست که همضرور ني
قانون ميتواند در ساختار غير رسمی بوده و به شکل تحريری نباشد ولی با . آنرا قانون ميشناسيم

ولی اين قواعد هنوز هم جز حقوق اند و زيرا افراد . آنهم با توقعات اجتماع مورد تطبيق قرار گيرد
ن اجتماع بر مبنای همين قواعد مکلف اند به گونه مشخصی فعاليت نمايند و هرگاه از اجرای در آ

آن عاجز مانند، از طرف اجتماع مسئول شناخته ميشوند که اين مسئوليت يا در قالب مجازات است 
در ماهيت حقوق قواعدی است که افراد اجتماع زندگی . و يا هم به شکل از دست دادن اعتماد

ه خود را با آن گذرانده و اين قواعد از قدرت اجرائی در برابر انانيکه ازين قواعد قبول روزمر
 .شده تخطی ميکنند بر خوردار ميباشد

 
نورم های اجتماعی در حقيقت توقعات يک . حقوق نبايد با نورم های اجتماعی به اشتباه گرفته شود

اين نورم ها ميتوانند از . يق ميباشدگروه اجتماعی مشخصی است که در ميان خود شان قابل تطب
عين قدرت الزامی بر خوردار بوده و در صورت تخلف از عين مجازات برخوردار باشند ولی 

حقوق از نورم ها از جهت قابل قبول بودن در يک گروپ منسجم مانند کشور ويا . حقوق نميباشند
اد اجتماعی در بين يک گروپ شهر، متفاوت تر ميباشد در حاليکه نورم ها از طريق يک قرار د

يکی از مثال های نورم ها همانا توقع پدر مادر از فرزندان . غير معروف مورد اجرا قرار ميگيرد
. سالگلی همراه آنها زندگی نموده و در امور خانه با آنها همکاری نمايند 18شان است که تا سن 

ولی اين . د سرزنش قرار ميگيرنداگر فرزندان چنين کاری را انجام ندهند از طرف والدين مور
 . يک قانون نيست بلکه يک نورمی است که در يک گروه اجتماعی مورد تطبيق قرار ميگيرد

 
اين سه قسمت برگزيده که توسط براين تمناها، وزارت خارجه اياالت متحده امريکا و راپور 

تعريف و معنی اين واژه انکشاف بشری افغانستان ارائه گرديده است سعی دارد حاکميت قانون را 
تمناها يک ديد محدود تری را در مورد مولفه های حاکميت قانون بکار گرفته . را وضاح سازد

است در حاليکه وزارت خارجه يک ديد وسيعتری را بکار برده است که ايجاب شاخص های 
ک ديد راپور انکشاف بشری به موضوع حاکميت قانون از ي. بيشتر حاکميت قانون را مينمايد

 . افغانی نظر می نمايد
 

 يک رهنمود مختصر در مورد حاکيمت قانون -براين تمناها
 2007سلسله اوراق تحقيقات حقوقی سپتمبر  -حقوق پوهنتون سنت جونز پوهنځی

 : تعريف حاکميت قانون از يک ديد محدود: آلف
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حاکميت قانون، منحيث هسته، مقرر ميدارد که اراکين دولتی و شهروندان ملزم به رعايت قوانين 
مجموعه از مشخصات ذيل اين التزام در بر گيرنده . اند و بايد در مطابقت به آن عمل نمايند

واضح باشد، قانون بايد قبًال پيشبينی شده باشد، بايد اعالن شده باشد، بايد عمومی باشد، بايد : ميباشد
در نبود اين . بايد مداوم و پايدار باشد و باالی همگان با در نظر داشت شرايط آن تطبيق گردد

 . مشخصات حاکميت قانون مورد اجرا قرار نخواهد گرفت
 
 : دو وظيفه حاکميت قانون: ب

دو  که به وضع محدود يت های قانونی باالی اراکين دولتی ميباشديکی از وظايف حاکميت قانون 
 : گونه تبارز مينمايد

 
 مکلف ساختن آنها به اطاعت از قوانين موجود  ) 1
 از طريق وضع محدوديت ها باالی آنها در وضع قوانين ) 2
 

نوع اول محدوديت ها اينست که اراکين دولتی بايد در مواقع تصميم گيری قوانين مرعی االجرا را 
د قوانين ميگردد که باالی حق دولت در وضع و نوع دوم محدوديت مربوط به خو. اطاعت نمايند

در تحت اين نوع دوم محدوديت ها بعضی اعمال غير قانونی حتی اگر از . قوانين اعمال ميگردد
 . جانب مرجع ذيصالح قانونگذاری هم صادر شده باشد، قانونًا مجاز نميباشد

 
وظيفه دوم حاکميت قانون حراست از نظم و همآهنگ کردن و تنظيم اعمال وحرکات بين 

تخطی از . مردم بايد بگونه ای عمل نمايند که قوانين نقض نگردد. شهروندان را در بر ميگيرد
کشور ها درين موارد خطوطی را ( ی باشد و يا مدنی ئخواه جزا –قواعد و بر هم زدن نظم جامعه 

باعث پاسخ از جانب نهاد های قضائی که مسئول تطبيق قواعد و  –) ترسيم نموده اند در بين شان
 . حل دعاوی در مطابقت به نورم های حقوقی ميباشند، خواهد گرديد

 

 سواالت برای مباحثه
مهمترين مولفه حاکميت قانون در آنچه که تا حال خوانده ايد به نزد تمناها چيست؟ آيا موجوديت 

اعد نوشته است؟ که مردم آنرا رعايت مينمايند؟ و يا اينکه مردم به دولت اعتماد يک مجموعه قو
 دارند که قوانين را رعايت مينمايد؟ 

 
 حاکميت قانون از ديد وسيع تر -کاوزارت خارجه امري

 
حاکميت قانون يکی از مولفه های بنيادی يک جامعه ديموکراتيک است و وسيعًا  پرنسيپی  است 

يک مجموعه از مکلف به اجرای   -اعم از افراد و حاکمان -که  بر مبنای آن تمام اعضای اجتماع
در يک ديموکراسی . قوانينی که مشخصًا تعريف گرديده و مورد قبول جهانيان ميباشد، ميباشند

کميت قانون در يک قوه قضائيه مستقل، مطبوعات آزاد، يک سيستم توازن و کنترول باالی حا
 .رهبران از طريق انتخابات آزاد و تفکيک قوا بين قوای ثالثه دولت، متبارز ميگردد
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 راپور انکشاف بشر افغانستان
 حاکميت قانون و تفحص برای عدالت -ارتباط مدرنيته و سنت

 2007کشاف بشری مرکز پاليسی و ان
 

ه به ترويج عدالت و انکشاف برای افغانها حاکميت قانون به تمام نهاد های دولتی و غير دولتی ايک
تلقی گرديده، مستقًال  و بگونه مساويانه و در  طريق تطبيق قواعد عمومی ايکه منصفانه بشری از

. مطابق به پرنسيپ های حقوق بشری مورد تطبيق قرار ميگيرند،  ميپردازند، اطالق ميگردد
 : تعريف حاکميت قانون در افغانستان در بر گيرنده چهار بعد ميباشد

مطابقت با ) 4مساويانه تطبيق ) 3و عمومی قونين عادالنه ) 2استقالل نهاد های حاکميت قانون ) 1
 . پرنسيپ های حقوق بشری

 
مهمترين نهاد های رسمی عدلی تطبيق کننده قانون در افغانستان شامل قوه قضائيه، دفتر لوی 

نهاد های غير رسمی عدلی نيز در کشور . ی، وزارت عدليه، پوليس، و پارلمان ميباشدڅارنوال
ای توسعه اجتماعی، ساير گروپ های جامعه شوراها،  شورا ه/ جرگه ها: برجسته بود و شامل

 . ئه کننده خدمات حکميت و ميانجيگری ميباشدامدنی، و افراد ار
 

نهاد های تعليمی و ناظر از قبيل کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه های مطبوعاتی و 
بسياری ازين . يندجامعه مدنی نيز يک نقش قابل مالحظه ای را در ترويج حاکميت قانون ايفا مينما

 .نهاد ها در ارائه خدمات بديل حل و فصل اختالفات فعال ميباشند
 
  

 مفاهيم ديگر حاکميت قانون
 : سازمان ملل متحد

عمومی و يا  -يک پرنسيپی از حکومت داری که در آن تمام افراد، نهاد ها، و شخصيت ها
که بگونه مساويانه مورد تطبيق قرار گرفته  بشمول دولت در برابر قوانين منتشر شده -خصوصی

و مستقالنه مورد رسيدگی قرار ميگيرندو در مطابقت به نورم های حقوق بشری قرار دارند، 
 . مسئول ميباشد

 
 : بانک جهانی

بدون حراست از حقوق بشری و مالکيت و يک چهار چوب حقوقی فراگير، توسعه عادالنه ممکن 
تن يکی سيستم موثر مالکيت، قرارداد، کار، ورشکستگی، قوانين يک دولت بايد از داش. نيست

تجارتی، قوانين احوال شخصيه و ساير عناصر يک سيستم حقوقی فراگير که بگونه موثر، 
بيطرفانه که توسط يک سيستم عدلی وقضائی کارا ، بی طرف و صادق اداره ميگردد، مطمئن 

 . گردد
 

 : اتحاديه اروپا
پرنسيپ های اساسی يک سيستم ديموکراتيک که در جستوجوی پرورش و تفوق قوانين يکی از 

اين موضوع افراد را . تقويت حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ميباشد
اصل وضع محدوديت ها باالی اختيارات دولت . قادر ميسازد تا به دفاع از حقوق شان بپردازند



 41

الحيت های خود را از حاکميت مردم اتخاذ مينمايد، بگونه بيشتر در يک حکومت نمايندگی که ص
اين پرنسيپ بايد ساختار دولت و اختيارات ويژه هر يک از قوا . درست مورد تطبيق قرار ميگيرد

 . را شکل دهد
 

 : اياالت متحده امريکا بين المللی اداره توسعوی
برابر آنها ازطرف قانون بر خورد حاکميت قانون تضمين مينمايد که افراد تابع قانون بوده و در 

يک . مساوی صورت ميگيردو هيچ کس از طرف دولت مورد برخورد خود سرانه قرار نميگيرد
حاکميت قانون که به اعمار يک ديموکراسی پايدار مساعدت مينمايد در حقيقت همان است که به 

بر بازار بصورت درچنين يک حالت اقتصاد مبتنی . حمايت از حقوق بنيادی بشری ميپردازد
اين موضوع وقتی تحقق می يابد که نهاد های عدلی برای همه افراد . درست و فعال فعاليت مينمايد

يک حاکميت قانون ديموکراتيک نيز راهی است که در آن نهاد های عدلی . قابل دسترس باشند
 . بگونه موثر بخاطر تامين عدالت و حل منازعات، فعاليت مينمايد

 

 مباحثهسوالت برای 
آيا تمام اين مفاهيم حاکميت قانون عين موضوع را بيان مينمايند؟ چطور آنها با هم يکسان و يا . 1

 از هم فرق دارند؟
ف حاکميت قانون تعريفی را خوانده ای که تا يک حد زياد با آن موافق يآيا در بين اين همه تعار. 2

 باشی؟ 

 
و اريک جينسن سعی مينمايند تا به سوال مزايای اين دو بخش انتخاب شده ذيل از براين تمناها 

آيا ميتوانيد بدون خواندن اين دو بخش در مورد بعضی مزايای حاکميت . حاکميت قانون پاسخ دهند
 قانون فکر نمائيد؟

  
 يک رهنمود مختصر در مورد حاکيمت قانون -براين تمناها

 2007ی سپتمبرسلسله اوراق تحقيقات حقوق -حقوق پوهنتون سنت جونز پوهنځی
 

 : مزايای اوليه حاکميت قانون و مشکالت مربوط به هر يک ازين مزايا: الف
بين دولت و شهروندان : به تقويت قطعيت، پيشبينی پذيری و امنيت دردو  ساحه مشخص ميپردازد

 ) افقی( و بين خود شهروندان ) عمودی( 
 

در ارتباط به دولت، افراد از جهت قبل از قبل آگاه بودن از عکس العمل احتمالی دولت در برابر 
اين يکی از مهمترين جنبه های آزادی محسوب ميگردد که در . اعمال شان منفعت بدست می آورند

تحت آن شهروندان ميدانند که ايشان به کدام اعمالی بدون خوف از مداخله و يا مجازات دولت 
هر آنچه که توسط دولت منع نگرديده باشد، بدون ترس توسط شهروندان اجرا شده . مبادرت ورزند

 . ميتواند
 

در ارتباط به شهروندان، مردم با درک اينکه در صورتيکه يک منازعه و يا يک مشکل بين شان 
 . ا انجام دهندبروز نمايد کدام قواعد باالی شان تطبيق خواهد شد، ميتوانند با همديگر معامالتی ر
 :صالحيت مقامات دولتی را محدود ساخته و خود سری و خودکامگی را کاهش ميدهد
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يک تشويش معمول شهروندان اين است که مقامات دولتی در اختيارات دولتی شان تحت تاثير 
نگرش های نادرست، پيش داوری، هوا و هوس، خودکامگی، احساسات، قصد بد و يا خواست 
. های نادرست و يا ساير فکتور های ديگری که به فعاليت های انسانی صدمه ميزند قرار گيرند

فکتور ها را از طريق مکلف ساختن دولت به متابعت و پيروی از قوانين  حاکميت قانون اين
 . ومقررات موجوده محدود ميسازد

 
 : يک نظم مسالميت آميز اجتماعی از طريق قواعد حقوقی تامين ميگردد

يک نظم مسالميت آميز اجتماعی در نبود خشونت روتين  و با موجوديت يک سطح قابل مالحظه 
اين ها در . اضا های قابل اعتماد در مورد اعمال پيرامونی تامين شده ميتواندامنيت فزيکی و تق

 . حقيقت حد اقل شرايط الزمی برای بقای يک اجتماع ميباشد
 

 : توسعه اقصادی از طريق قطعيت، پيشبينی پذيری و امنيت به دو دليل عمده ذيل تسهيل ميگردد
. يت قطعيت، پيشبينی پذيری  و امنيت ميگرددقسميکه قبالًَ بيان شد، حاکميت قانون باعث تقو

عالوه بر حمايت آزادی ها اين طرز تفکر نيز وجود دارد که سيستم اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد از 
اول در قسمت قرارداد ها و دوم در قسمت : اين مولفه ها در دوجهت مختلف کسب منفعت می نمايد

 . مالکيت
 

به گونه بهتری مصارف و مفاد معامالت احتمالی شان را پيشبينی اوًال فعالين اقتصادی ميتوانند 
شخص ميتواند با ديگری با . نمايند که اين امر ايشان را قادر ميسازد تا تصاميم موثری اتخاذ نمايند

اطمينان اينکه اگر جانب مقابل با شرايط قرار داد پايداری نداشته باشد، چی نتايجی را دنبال خواهد 
 . قاد قرار دار ميپردازدنمود، به انع

 
توسط قانون اين اطمينان را بوجود می آورد که حاصل ) و اشخاص( دوم اينکه حمايت از مالکيت 

تصاحب  ) بگونه غير قانونی( کار يک شخص مورد حمايت قرار گرفته و ازطرف شخص ديگری
 . شده نميتواند

 
عدالت بنيادی و اصولی ايجاب مينمايد که قواعد با توجه به مقصد آن باالی همگان بگونه مساوی 

تطبيق مساويانه قوانين که يکی از جنبه های حاکميت قانون ميباشد، در عين حال . تطبيق گردند
هرگاه هويت و وضعيت يک شخص باعث . يکی از مولفه های عدالت اصولی و بنيادی نيز ميباشد

بيق و يا تفسير  متفاوت قانون از طرف مقامات دولتی باالی وی گردد در حقيقت کامًال غير تط
هيچ کس نبايد به اخذ يک امتياز غير مستحق و يا بر خورد . عادالنه و غير منصفانه تلقی ميگردد

 . نادرست از طرف مقامات قضائی مواجه شود
 

 :سواالت برای مباحثه
سط تمناها بيان شد به نظر شما بيشتر مهمتر، کمتر مهمتر ميباشد؟ چرا کدام يکی از مزايائی که تو

 شما چنين فکر مينمائيد؟ 
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 عدالت و حاکميت قانون -اريک جنسن
 :چارلس کال، اعمال کشور بمنظور اعمار صلح

 )2008نيويارک لين رينر (
 

: پنچ هدف عمده حاکميت قانون در برنامه های حاکميت قانون  مساعدتی دونر ها عبارتند از
تقويت ثبات و امنيت شهروندان، حل منازعات، توسعه و انکشاف اقتصادی، حراست از حقوق 

 . بشری و حمايت در برابر فساد
 

 : امنيت و ثبات: الف
البته اگر نهادها بخاطر تامين امنيت واقعی تالش . کشور سازی  نيازمند وجود يک کشور است

در مرحله ابتدائی دولت سازی يکی از تصاميم .  مينمايند، بايد با يک سلسله محدوديتها عمل نمايند
ور عالوتًا اگر تشويق ها ئی بمنظ. آينده ساز تفکيک ميان نهاد های امنيتی خوب و بد ميباشد

ترغيب فعاليت های خوب مورد تطبيق قرار نگيرد نتيجه کارکرد ضعيف و خصمانه نهاد های 
 . مذکور خواهد بود

 
 : حراست از حقوق بشر: ب

درروند توسعه و انکشاف اشتياق و تمايل به يک حکومت نماينده و به حد اکثر رسانيدن حقوق و 
راه ساختن نهاد ها عدالت رسمی تقاضای تمام چالش ها موجود در فرا. سهمگيری آشکار ميباشد

يک . اين را دارد که پرداختن به گونه اجمالی به موضوع حقوق يک امر موثر و مفيد نميباشد
کدام يک : روش ظريف با يک احتمال بيشتر موفقيت به پرسش و پاسخ به سه سوال ذيل ميپردازد

آيا راه هائی وجود دارند ميگردد؟  از جرايم حقوق بشری در اولويت قرار دارد و نقض شديد تلقی
که توسط آن کارکرد نهاد های موجوده را بخاطر رسيدگی به نقض حقوق بشری تغير داد؟ اگر نه، 
آيا نهاد های عدالت رسمی موجود ميتوانند به گونه موثر نقض های حقوق بشری را مورد هدف 

 قرار دهند؟ 
 
 : حل منازعات معمول: ج

ت و عدالت از جهت ديگر يک دسته وسيعی از منازعات، که به پيمانه نيت از يک جهماورای ام
و آنها : ن توجه جدی دارندند که شهروندان بعد از امنيت به آوسيعی فراموش گرديده اند، وجود دار

جدا از . عبارت از ديون کوچک، مالکيت های کوچک و مسايل کوچک ميراث و فاميل ميباشد
ضوعات از اهميت بيشتر بر خوردار بوده و کدام شکل بندی در بين اظهار اينکه کدام يک ازين مو

ن خواهد پرداخت، يک بررسی واقعی مولفه تغير در نهاد ها حتمی و ضروری د ها به ارائه آنها
کدام تغير ات به سهولت ممکن است و کدام تغيرات بيشتر با مقاومت مواجه خواهند . ميباشد

و آيا منافع حاصله از شروعيت دولت ضروری است؟ گرديد؟ کدام تغيرات بمنظور جهت م
 انکشاف در متغير ها مصارف بوجود آمده را توجيه مينمايد؟ 

 
 : ترغيب رشد و توسعه اقتصادی: د

اولويت  نيک دليل مقنع اين خواهد بود که بعد از امنيت و ثبات برای شهروندان، يکی از مهمتري
توسعه سياسی هميشه دنباله رو توسعه اقتصادی ميباشد که منتج . ها تسهيل توسعه اقتصادی ميباشد

به عباره ديگر توسعه اقتصادی را در . به افزايش طبقه متوسط و نياز های سياسی شان ميگردد
حرکت نگهداريد و در صورت امکان به آن سرعت بخشيد در نتيجه طبقه متوسط در جامعه 



 44

فوايد مثبت سياسی خواهند در کنار ساير  )ارثی(خواستار کاهش حوزه دولت آبايی  يافته و گسترش
 .شد
 
 : مبارزه با فساد: ه

بسياری از پروژه های حاکميت قانون چنين تصور ميکنند که تقويت نهادی در نهاد های رسمی 
ن است که يک قوه ولی يک فرض قريب ديگر اي. حاکميت قانون به معنی کاهش فساد ميباشد

نتفيذ خصوصی، تنفيذ . قضائيه مستقل بايد به پاسخ به تطبيق نياز های يک نهاد سومی بپردازد
تنفيذ شهروندی از .  قراردادی و تنفيذ شهروندی بديل هائی برای تنفيذ عمومی شناخته ميشوند

يت، نظارت بر طريق دسترسی به معلومات در مورد برنامه های عامه ميتواند تقاضا برای شفاف
 . نحوه خدمات را به بار آورده و سو استفاده توسط مقامات را به چالش بکشاند

 

 :سوالت برای مباحثه
آيا شما . جنسن مدعی است که توانائی برای حل منازعات يکی از مزايای حاکميت قانون ميباشد

فکر ميکنيد که يک سيستم کد گذاری شده و رسمی حل و فصل منازعات از طريق محاکم برای 
 افغانستان موثر خواهد بود؟ چرا بلی و چرا نخير؟ 

 
قضايای اندونيزيا به ارائه مثالی در موارد  بعدی از دوگالس رميج با استفاده از متن برگزيده

اندونيزيا يکی از کشور های جنوب شرق آسيا  است که از بيشتر . مزايای حاکميت قانون ميپردازد
اندونيزيا  پرنفوس ترين کشور  اسالمی است که نفوس آن به . جزيره ساخته شده است 17000از 

 . ميليون نفر ميرسد 234 بيشتر از
اندونيزيا توسط يک حکومت خودکامه که توسط سوهارتو رهبری ميشد،  1998تا  1965از سال 

حکومت کمونيستی منتخب رئيس جمهور سوکارنو توسط   1965سپتمبر  30در . اداره ميگرديد
فته بود سقوط داده شده شاهی بعضی قوت های نظامی صورت گريک کودتائی که از طرف گارد 

سال حکومت  30يث رئيس جمهور انتصاب گرديد که برای مدت بيش از و جنرال سوهارتو بح
 . نمود

 
بعد از به قدرت رسيدن جنرال سوهارتو بين حزب سياسی خودش و نظاميانی که حاکميت او را به 

بسياری از حاميان مخالفين و کمونيست های . منصه اجرا ميگذاشتند يکپارچگی را بوجود آورد
سوهارتو درگير سرکوب نفوس تيمور شرقی در . شده و يا اعدام گرديدندسابق به زندان انداخته 

 . داخل کشور گرديد
 

شهروندان اندونيزيا علنًا تقاضای تغير را نمودند که منتج به تظاهرات دسته  1996با آغاز سال 
بعدًا ملل جهان وضعيت حقوق بشری در اندونيزيا را بعد از . گرديد 1998جمعی و آشوب ها در 

در .  افی قرار دادند، شديدًا مورد موشکتعمال زور توسط سوهارتو بخاطر سرکوب تظاهراتاس
پاسخ به اين همه سوهارتو برای انتخاب توسط پارلمان به پا ايستاد که توسط پارلمان مورد تائيد 

 . قرار گرفت
 

تا اينکه سوهارتو  اما شاگردان در اندونيزيا به اين نتايج قانع نشدند و پارلمان را اشغال نمودند
انتخابات  2004و بعدًا در سال  1999در سال . مجبور به سپردن قدر ت به معاونش گرديد
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از زمان پايان حاکميت توسط سوهارتو شاهد يک تغير . ديموکراتيک در اندونيزيا برگذار گرديد
مشکالت  عمده ای از يک کشور دارای زير ساخت های اندک و در حال دست و پنجه نرم کردن با

نوشته ذيل توسط رميج بيشتر متکی بر . اقتصادی به يک کشور در حال رشد و موفق بوده است
 .ميباشد 1998تغيرات بوجود آمده بعد از سال 

 
 يک اندونيزيای ريفورم شده –دوگالس رميج 

 2007اکتوبر  12ژورنال اقتصادی استراليا 
 

سلسله برنامه ای  به يک نيروهای نظامی اغازسال بعد از جدا شدن از  4پوليس اندونيزيا درست 
به بی رحمی گری سيستماتيک شاگردان نظامی در اکاديمی پوليس غير نظامی سازی نموده و 

تغيرات در ) اين مسئله جز برنامه سوهارتو به هدف سرسخت ساختن پوليس بود. ( پايان داده است
قوماندانان . يلی قابل مالحظه بوده استاکاديمی پوليس يا اکپول در سيمارنگ در جاوای مرکزی خ

اکپول به تغيرنصاب درسی نظامی قبلی که با کتاب های خشک در مورد استاندارد های حقوق 
 دانشگاهبشر بين المللی همراه بود نپرداخته و در عوض شاگردان نظامی توسط استادان جوان از 

 . اسالمی جاکارتا در اندونيزيا تدريس ميشوند
 

پوليس "در ظرف چند سال محدود تالش های پوليس ملی اندونيزيا بخاطر تطبيق يک سيستم 
در دو محل در . باعث کاهش جرايم گرديده و وجهه پوليس را با اعتبار تر ساخته است" اجتماع

فيصد  25جاکارتا پوليس با گوش دادن به مردم محل و رسيدگی به شکايات شان توانسته است 
 . کاهش دهد گراف جرايم را

 
در حاليکه شاگردان اکپول در جوالی گذشته در اکادمی سمرنگ مصروف فراگيری دروس حقوق 

اداره بدنام گمرکات در يکی از بزرگترين بندر های بشر و پوليس اجتماع بودند، در جاکارتا 
 وزير ماليه با حمايت رئيس جمهور اداره. کشور، تنجانگ پريوک، مورد پاکسازی قرار گرفت

کارمندان ملکی بندر فاسد و نابکار از  1300گمرکات را مورد بازنگری قرار داده و در حدود 
متصل به آن اصالحات خدمات . نفر جديد جای انان را گرفتند 800صرف . کار برکنار شدند

ملکی شامل دوچند ساختن معاشات و استخدام به اساس لياقت و شايستگی نيز به منصه اجرا 
 . گذاشته شد

 
در ماه اول اصالحات، اداره گمرکات با يک تشکل کمتر در بندر تنجنگ پرايوک نظارت را 

در . در ماه افزايش دادند 2500به  500ری شده را از  -افزايش داده و تعداد محموله های ايکس
يک سخن اين نظام اصالح خدمات ملکی به مبارزه به فساد پرداخته، صادرات را افزايش و 

 . حات دولت را افزايش داداعتبار اصال
 

رابطه موجود بين تعليمات حقوق بشری در اکپول و پاکسازی شديد خدمات گمرکی فاسد بيانگر 
اين تالش های دولت اندونيزيا . اين امر است که هر دو نهاد از اصالحات اساسی نمايندگی مينمايند

بخاطر اصالح پوليس و گمرکات برای اندونيزيائی ها بيانگر اين امر بود که اداره بعد از 
انتخابات آزاد و افزايش جدی خدمات برای : هارتو ميتواند مزيت های ذيل را به ارمغان آوردسو

اين اصالحات در ساحه خدمات ملکی باعث تحرک در اصالحات در بخش های ديگر . شهروندان
 . ی و اداره تکس گرديدڅارنوالمانند قوه قضائيه، لوی 
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. مشوش چند سال قبل به مراتب واقعی تر ميباشدتصوير جديد و مثبت اندونيزيا نسبت به تصوير 

در حال رشد است و نتايج نظر سنجی ها نشان ميدهد که اندونيزيائی  2007اقتصاد اندونيز يا در 
اندونيزيا در سال ششم . ها خود فکر ميکنند که کشور شا ن در يک وضعيت بهتر ی قرار دارد

اقتصاد کل . فيصد ميرسيد 6.3به  2007توسعه اقتصادی خود قرار داشته و که رشد آن در 
پيشبينی ميشود که نرخ رشد در . اندونيزيا بگونه محسوس توسط يک تيم ذيصالح مديريت ميگردد

فيصد نيز غير قابل  7فيصد برسد و حتی رشد عايد ناخالص ملی به  6.8به  2008سال 
 . تصورنميباشد

 
از زمان . ی دهندگان و رهبران شان ميباشدجايگاه فعلی اندونيزيا نتيجه انتخاب های مردم، را

ثبات و توسعه  اقتصاد کالن را به عوض  سقوط سوهارتو کشور موضوعات ديموکراسی سازی، 
و تاکيد جدی . اداره توسعه يافته، خدمات بهتر و اصالح  اقتصاد کوچک در اولويت قرار داده اند

گذاری انتخابات درست، بيشتر از نزديک ملی باالی تحکيم سيستم انتخابات ديموکراتيک مانند بر
به اين موضوع ميپردازد که ميليون ها رای دهنده و صدها انتخابات در مورد اندونيزيای جديد چی 

 . حرفی دارند
 

انتخابات در اندونيزيا حاال ديگر چی در سطح ملی و يا محلی به يک جز دايمی اندونيزيا مبدل شده 
انتخابات در سطح شهر ها، ولسوالی ها و واليات در دو سال اخير که مثال آن همانا صد ها . است

که برای اولين بار بيانگر انتخاب و تحرک حسابدهی اصلی در سطح شهرها و ولسوالی ها ميباشد 
تعهد اندونيزيائی ها به اشتراک در انتخابات به يک پيمانه وسيعی محسوس است که بين . ميباشد

موضوع اندونيزيا را در رديف کشور هايکه بيشترين اشتراک کننده  فيصد ميباشد و اين 70تا  60
 ). در بين کشور هايکه سيستم رای دهی اجباری ندارند. ( در انتخابا ت را دارد قرار ميدهد

 
از همه مهمتر برای تحکيم ديموکراسی اندونيزيائی ها اينست که خود شهروندان اندونيزيا امنيت 

که يکی از ساحات قابل تشويش در سالهای اوليه بعد از سقوط شخصی و اجتماعی خود را   
ترس در مورد  2002تا  1998از سال . سوهارتو محسوب ميشد، چگونه بررسی مينمايند

مصئونيت  شخصی و اجتماعی در صدر لست نگرانی های مردم در تمام نظر سنجی ها قرار 
عمومًا بيانگر مصئونيت بوده و ندرتًا  راپور های اندونيزيا در مورد امنيت 2007در سال . داشت

 . امنيت را يک نگرانی عمده تلقی ميکردند
 

 :سواالت برای مباحثه
منحيث يک شاگرد در صنف قوانين افغانستان ميتوانيد تشابهات بين اندونيزيا و افغانستان را . 1

به بعد تجربه کرده است،  2008مشاهده نمائيد؟ آيا فکر ميکنيد که موفقيت هائيکه اندونيزيا از سال 
 درسهای خوبی برای افغانستان باشد؟ 

فکر ميکنيد که اين تغيرات در اندونيزيا در نتيجه با خواندن اين گزيده در مورد اندونيزيا آيا . 2
 تحقق حاکميت قانون بوجود آمده است ويا کدام امر ديگر؟ 

 
دو گزيده ذيل در اين بخش از جنسن و فوکوياما در مورد مشکالت و چالش های فرا راه ملل و 

هر دو نويسنده باالی فکتور هائی تمرکز  . مردمانی که در تالش تحقق حاکميت قانون اند، ميباشد
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آيا آنها درست اند؟ آيا ميتوانيد در مورد فکتور . دارند که باعث ناکامی يک سيستم جديد ميگردد
 های ديگر فکر نمائيد؟ 

 
 عدالت و حاکميت قانون -اريک جنسن

 :کشور بمنظور اعمار صلح چارلس کال، اعمار
 )2008نيويارک لين رينر (

 
 : آمدن بر مشکالت نهاد سازیفايق : الف

در حاليکه نهاد های مختلف حاکميت قانون از خود مشکالت جداگانه خود را دارند، ولی در 
ناکامی در مورد حساب نهاد های موجود، : راستای نهاد سازی مشکالت مشترک ذيل را دارند

بين المللی در مورد نبود اولويت بندی ها بخاطر نهاد سازی، غير قابل انتقال بودن مادل های 
 .ظرفيت، و تخريب غير  عمدی دارائی های نهاد های داخلی در نتيجه حضور بين المللی

  
 : سمتدهی نهاد ها و سمتدهی منازعات: ب

يکی از چالش ها در مورد شناخت اولويت دهی برای تالش ها جهت نهاد سازی مرتبط به تقاضا و 
سمت دهی . نهاد ها از جانب ديگر ميباشد ضرورت های  عمومی  از يک طرف و مشروعيت

و شيوه های نا بکار گيری تکنولوژی نهاد ها بايد تجارب قبلی را فراگرفته و تا حد ممکن از 
 . مناسب که با تجارب کسب شده در گذشته همخوانی ندارد، جلو گيری گردد

 
 : متغير های سياسی تغير نهاد ها: ماورای ارتقای ظرفيت: ج

معموًال بحث در مورد اراده . انکشافی معموًآل با اراده سياسی برای تغير آغاز ميگرددراهبرد های 
چهار مولفه تغير بالقوه در نهاد سازی، به . سياسی از بی دقتی تا گنگ بودن در نوسان ميباشد

و يا حد اقل نبود مقاومت ( رهبری، تعهد نخبگان: باشديذيل م رشمول نهاد های حاکميت قانون، قرا
و ) بشمول معيار های اجرائی قابل اجرا( مشوق های کاربران و بازيگران داخلی ) ستحکمم

 . صالحيت های نهادی
 
 : تجهيز حوزه های انتخاباتی: د

آيا اشتراک وسيع مردم به تجهيز حوزه های انتخاباتی پرداخته ميتواند؟ جواب بلی ميباشد ولی 
د های عمومی و اصالح نهاد ها اداخلی برای نهمعموًال تقاضا های . صرف در راه های هدفمند

يکی از موارد کليدی تجهيز حوزه . بخاطر مشکالت قديمی دسته جمعی پراگنده و ضعيف ميباشد
های انتخاباتی همانا همراه ساختن فعاليت های حاکميت قانون با فراهم آوری خدمات ضروری 

 . ميباشد
 
 : پيوند قوانين و نهاد های عدلی: ه

تجارب تاريخی و دراز مدت جهان در مورد نقل و انتقال قوانين و تکامل نهاد های عدلی بسيار 
پيوند نهاد های . حتی از زمان رومن ها قوانين فراتر از مرزها پيوند ميشد. پيچيده و مغلق ميباشد

عدلی در مواقع بحرانی تغيرات سياسی، ايجاد ويا شکست و سرنگونی قدرت های استعماری، 
حران های اقتصادی، توريد توسط اصالح طلبان نخبه که خواهان مدرن ساختن کشور شان ب

 . ميباشند و يا در اثر تقاضای نهاد های بين المللی بوقوع می پيوندد
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پيوند قوانين و نهاد های عدلی هميشه يک امر نادرست نبوده بلکه پيوند تشريفاتی بايد با يک 
اگر قوانين و نهاد های عدلی با نياز های مردم مطابقت داده شود، مورد استفاده . هشدار همراه باشد

ه در قرار گرفته و منابعی جهت اجرا و انکشاف آنها اختصاص داده خواهد شد و مقامات مربوط
صورتيکه با يک قانونی که با نظم موجوده قضائی در مطابقت قرار دارد به کار بپردازند، موثر 

 . تر خواهند بود
 دولت سازی: فرانسيس فوکوياما

 2004کورنيل  دانشگاهنيويارک، مطبوعه 
 

جدی  اکثرًا موارد دولت سازی موفق  و اصالح نهاد ها زمانی اتفاق افتاده است که جوامع يک نياز
داخلی را به وجود  اين نهاد ها ابراز نموده و بعدا آنرا بصورت يک کل ايجاد نموده، ويا از بيرون 

هرگاه تقاضای . وارد نموده و يا هم مادل های بيرونی  را به شرايط محلی مطابقت داده است
 . مناسب داخلی موجود باشد، عرضه با کيفيت های متفاوت به دنبال آن می آيد

 
ی نا مناسب برای ايجاد و يا اصالح نهاد ها يکی از مهمتری موانع توسعه نهاد ها در کشور تقاضا

عاده بوده اين نوع تقاضا ها معموَال محصول بحران ها و اوضاع فوق ال. های فقير بحساب ميرود
در صورت . به سوی اصالحات چيز ديگری را به بار نمی آورد که به جز يک دريچه کوچک

عدم موجوديت يک تقاضای جدی داخلی، تقاضای برای ايجاد نهاد ها بايد از يکی از دو منبع ذيل 
سازگاری ساختاری، برنامه و وام دهی  امرکب از شرايط متفاوتی است که ب اولی: مطرح گردد

دومی همانا اعمال مستقيم نوع . وام دهندگان ارتباط دارد پروژه از نهاد های خارجی، دونر ها و
  . سياسی توسط مقامات بيرونی ميباشد قدرت

 
بنا بر آن موانع جدی ای فرا راه توانائی قدرت های بيرونی جهت ايجاد  تقاضا برای ايجاد نهاد ها 

موجوده در رابطه  وجود داشته و  در نتيجه محدوديت هائی در توانمندی آنان بخاطر انتقال دانش
ولی بايد گفت که . به ساخت و اصالح نهاد ها در کشور های در حال رشد عرض وجود می نمايد

جامعه جهانی به مقدار ظرفيتی که ميتواند تقويت نمايد محدود نمانده : مشکل جدی تر از آن است
 . دبلکه در امر تخريب ظرفيت نهاد ها در کشور های روبه انکشاف نيز سهيم ميباش

 
تناقض در پاليسی های دونر ها اينست که دونر های خارجی از يکطرف ميخواهند ظرفيت 
حکومت های محلی را جهت ارائه خدمات از قبيل آبرسانی، صحت عامه، و يا تعليمات ابتدائی 

هدف آخری از . ارتقا داده و از طرف ديگر اين خدمات را به استفاده کنندگان نهائی فراهم نمايند
با . آنکه يک مشوقی را برای خود دونر ها فراهم می نمايد هميشه با موفقيت همراه ميباشدجهت 

وجوديکه بسياری از دونر ها معتقد اند که ايشان ميتوانند به هردو هدف همزمان نايل آيند ولی در 
عمل ارائه مستقيم خدمات هميشه ظرفيت حکومت های محلی را بعد از ختم کمک ها تحت الشعاع 

 . ار ميدهدقر
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 :سواالت برای مباحثه
انتقال دانش در مورد يک نهاد از طرف ) 1: فوکوياما در اين گزيده به دو موضوع مهم ميپردازد

جامعه جهانی به يک کشور در حال انکشاف در صورت نبود يک تقاضا برای ايجاد همچو يک 
به عوض ساخت نهاد های داخلی به همچنان اگر جامعه جهانی ) 2. نهاد بسيار امر دشوار ميباشد

ارائه خدمات مسقيمًا به شهروندان بپردازد، در حقيقت فرصت ايجاد نهاد ها و توسعه آنرا صدمه 
دو مشکل را در افغانستان ميبينيد؟  به عباره ديگر آيا تقاضای  آيا شما يکی از اين. ميزند بزرگی

ن وجود دارد و آيا فکر ميکنيد که برای تقويت برای ايجاد نهاد ها و تغير نحوه حکومت در افغانستا
 اين برنامه نهاد های داخلی کافی موجود ميباشد؟ 

 
 نتيجه. 4

در . قوقی افغانستان و سنت های حقوقی در افغانستان پرداخته استح اين فصل به بيان تاريخچه
ر داشتن گام بعدی ما به بيان سيستم موجود و ساحات مشخص حقوق خواهيم پرداخت ولی بخاط

اين موضوع که چگونه تاريخچه حقوقی گذشته افغانستان امروز افغانستان را متاثر ميسازد، از 
عالوه بر آن اکنون که معنی حاکميت قانون واضح تر گرديد، اين . اهميت زياد برخوردار ميباشد

آنجائيکه  از. کتاب شما را به فکر کردن به شيوه تحليلی در مورد اين حاکميت قانون وا ميدارد
يا گرفت لذا مهم است تا بدانيم که آ بخش های مختلف حقوق مورد مطالعه  و تطبيق قرار خواهد

حاکميت قانون حل منازعات حقوقی را موثر تر، قابل پيشبينی تر و مناسب تر ميسازد؟ در کل مهم 
ز گرائی که اينست که از اين فصل اين برداشت را داشت که افغانستان در روند سازندگی و تمرک

با دانستن حاکميت قانون و تاريخچه . در حال اجرا است در يک خال تاريخی فعاليت نمی نمايد
حقوقی افغانستان، چالش ها و فرصت های موجود در افغانستان امروز به خوبی قابل درک 

 .  ميگردد
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 شخصيت ها و نهاد های موجود در سيستم فعلی قانون اساسی افغانستان: فصل دوم
 
  مقدمه. 1

اين فصل با يک بحث جامع در مورد شخصيت ها و نهاد های موجود در سيستم حقوقی افغانستان 
مواد قانون اساسی در سراسر اين فصل منحيث منبع اين شخصيت ها و نهاد ها مورد . ميپردازد

بخش سوم اين فصل  نقش و مهارت های ضروری حقوقدانان در سيستم . استناد قرار گرفته است
 .فعلی حقوقی افغانستان را به معرفی گرفته است

 

 :تمرکز مطالعه
به کتاب ضميمه مراجعه نموده و بخاطر معرفت حاصل کردن با سيستم قانونی افغانستان قانون 

 . اساسی را از اول تا به آخر مور مطالعه قرار دهيد

 
قبل از مطالعه به جزئيات سيستم حقوقی افغانستان اين فصل بصورت مختصر به بعضی چالش ها 

هنگام بررسی سيستم حقوقی . ئی که فرا راه سيستم حقوقی افغانستان وجود دارد نظر خواهد افگند
موجود و فکر کردن در مورد نکات قوت و ضعف آن، اگاه بودن از اين چالش ها خيلی ضروری 

  .ميباشد
 ستم عدلیچالش های موجود در فرا راه سي

 
در حال حاضر حد اقل سه چالش عمده در فرا راه سيستم حقوقی افغانستان موجود ميباشد که 

 فساد) محدويت منابع  ج) يکجا ساختن سيستم دولتی با سيستم های محلی  ب) الف: عبارتند از
  

 يکجا ساختن سيستم دولتی با سيستم های محلی قضائی  .الف
 

فصل اول به موضوع تفاوت های ميان سيستم های عدالت رسمی و غير رسمی پرداخته و بعضی 
شما شايد اين سوال ها را تمرين های ساده فکر نموده باشيد . مزايا و نواقص هر کدام را بيان نمود

بسياری از شهروندان افغان به داليل . ردار ميباشددر حاليکه اين موضوعات از واقعيت برخو
بعضی سيستم . مختلف سيستم های عدلی محلی را نسبت به سيتسم عدالت رسمی ترجيح ميدهند

ارائه شده توسط دولت را اهسته، بوروکراتيک و فاسد دانسته و بعضی ديگر آنرا يک مداخله 
بعضی های ديگر سيستم . د ميدانندتوسط يک دولت دور افتاده در فرهنگ و نحوه زندگی خو

عدالت محلی را متمرکز به اصالح و همآهنگی اجتماعی دانسته و ادعا ميکنندکه اين سيستم ها 
در چشم . منافع اجتماع را نسبت به سيستم دولتی که متمرکز به زندان ها است بيشتر تامين مينمايد

شديدًا از کار افتاده است بهتر کار  بسياری ازمردم سيستم های محلی نسبت به سيستم دولتی که
 . مينمايد

 
با وجود حمايت های ارائه . اما برای بعضی ديگر سيستم های محلی از کارائی برخوردار نميباشد

، شريعت و ساير احکام قوانين جزائی 2004شده توسط حقوق بين المللی، قانون اساسی سال 
ن را از برخوردار شدن حمايت های مساوی در افغانستان، بسياری از سيستم های محلی عدلی زنا

سو استفاده سيستماتيکی که در نتيجه تطبيق سيستم غير رسمی زنان . برابر قانون محروم ميسازند
 . را متاثر ميسازد، يکی از قويترين داليل جهت رجحان سيتم محاکم دولتی ميباشد
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نمود اينست که چون افغانستان در  دليل ديگری که به حمايت از سيستم عدلت رسمی ميتوان ارائه

حال انکشاف است لذا مسافرت هر روز سهلتر شده و مردم بيشتر از يک جا به جای ديگر حرکت 
در نتيجه تغير مکان نفوس تفاوت ها بين سيستم های محلی هر چی بيشتر اشکار .  مينمايند
ر سطح محلی و چه در در همچو يک حالت معياری ساختن قوانين و پروسيجر ها چه د. ميگردد

 . سطح ملی از اهميت روز افزونی برخوردار ميگردد
 

يقينٌا يکی از چالش های عمده بصورت يک کل در سر راه سيستم عدلی و قضائی رسيدگی به اين 
يکی از راه حل . معما به يک شيوه ای که جوابگو به تمام نگرانی های سيستم محلی ودولتی ميباشد

گرديد همانا موضوع جای دادن سيستم های بدلی حل وفصل اختالفات در  هايکه قبًال نيز بحث
راه حل ممکن ديگر رسميت دادن سيستم های محلی از طريق به رسميت . سيستم دولتی ميباشد

شناختن آنها توسط قوانين، اصالح برخورد آنان با زنان و دادن صالحيت برای آنان در ساحات 
 . مشخص ميباشد

 
بسياری از ميتود های يکجا ساختن اين دو سيستم تا به حال پيشنهاد گرديده است ولی در راستای 

موجوديت دو سيستم عدلی يک . تحقق اين پيشنهادات پيشرفت بسيار اندکی صورت گرفته است
مشکل مداوم بوده و حل آن بدون يک تعهد جدی تمام شاملين اين پروسه که همانا تمام افراد 

 . دسترسی به ميکانيزم های حل و فصل اختالفات ميباشند، ممکن نميباشدخواهان 
 

را برای سيستم عدلی افغانستان بوجود سيستم های متفاوت يک مشکل جدی  در کل تفکيک ميان
اين مشکالت از جهت اينکه هر يک از ين سيستم های رقيب حل و فصل اختالفات  که . ميآورد

يکی ازين سيستم ها گرديده است، باعث محدويت ها باالی کثرت  منتج به کاهش منابع و تعهد به
اين کامًال يک نتيجه معکوسی را نسبت به يک وضعيت مشابهی که در آن . گرائی حقوقی ميگردد

اين موضوع کامًال ممکن است که اين . بيش از يک انتخاب وجود ميداشته باشد، به بار می آورد
داشته و باعث افزايش قوت همديگر گردند ولی هيچ گاه چنين سيستم ها با هم در همآهنگی قرار 

 .راه حلی در يافت نگرديده است
  
  محدوديت منابع .ب
 

در حاليکه . دومين مشکل عمده فرا راه سيستم عدلی افغانستان عدم دسترسی به منابع کافی ميباشد
ی مشکل زمانيکه اکثريت بخش های دولت در تحت عين شرايط کمبود منابع فعاليت دارند ول
بگونه مثال از . موضوع آزادی و عدالت را مورد رسيدگی قرار ميدهيم، متبارز تر ميگردد

هزار مظنون دستگير شده در هر سال صرف يک قسمت اندک آن به مساعدت  10الی  8مجموع 
عالوتَا . وکيل که يکی از حقوق تضمين شده شان در قانون اساسی ميباشد، دسترسی دارند

تنها  2007خارنوان وجود دارد ولی تا ماه می  2000يکه در حال حاضر در کشور بيش از درحال
 . وکيل ثبت و راجستر بوده اجازه فعاليت را داشتند 250به تعداد 

 
قوه قضائيه به دسترسی به . کمبود منابع از مرز دسترسی داشتن به وکيل مدافع فرا تر رفته است

بدون دسترسی به مواد . ريات منتشر شده محاکم نياز جدی داردمواد تحقيق حقوقی، قوانين و نظ
و يا ) در صورت قابل دسترس بودن( تحريری به روز شده قضات مکلف اند به قوانين قديمی 
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الزم به تذکر است که اصالح سيستم در صورت عدم آگاهی . قضاوت شخصی خود استناد نمايند
 . انين هستند، غير ممکن ميباشداز قوانين توسط کسانی که مکلف به تطبيق قو

 
در حال حاضر نهاد های کمک رسان بين المللی در ساحه اصالح نظام عدلی نقش عمد ه ای را 

بعضی . بسيار از قضات از طرف نهاد های بين المللی آموزش هائی را فرا گرفته اند. ايفا مينمايند
حاليکه حمايت دوامدار جامعه  در. دونر های ديگر به اعمار محاکم در کشور کمک نموده اند

جهانی ضرورت است، نهاد های حقوقی وعلمی افغانستان بايد نقشی را در روند اصالحات بازی 
افزايش آگاهی عامه و فهم قانون اساسی و ساير قوانين روند اصالحات را کمک نموده و . نمايند
 .ا افزيش ميدهدباالی قوه قضائيه جهت جدی گرفتن مسئوليت های قانونی شان رفشار 

  
  فساد .ج
 

. متاسفانه فساد در سيستم عدلی و قضائی افغانستان در تمام سطوح و در تمام ساحات وجود دارد
اين يک حقيقت است که پوليس، قضا، . هيچ ساحه وجود ندارد که از گزند فساد مامون مانده باشد

 .ی و سيستم محابس همه قربانيان فساد ميباشندڅارنوال
 

درينجا قضايائی وجود داشته است . قسمت اعظم فساد در افغانستان به شکل رشوت مبارز ميباشد
که شخص محکوم به زندان گرديده است ولی خانواده وی با دادن رشوت به يک محافظ زندان 

عالوتًا رشوت تاثير قابل مالحظه ای را باالی فعاليت پوليس، اطالع . توانسته اند ويرا رها نمايند
سيستم عدالت جزائی بيشتر به علت زيادت تعداد . ادن از جرايم و تحقيق جرايم داشته استد

ولی سيستم . پرسونل و مشکل بودن نظارت يکی از ساحاتی است که شديدًا از فساد متاثر ميباشد
انواع ديگر فساد شامل تطبيق نا مساويانه قوانين بخاطر . عدالت مدنی نيز با فساد آشنا است

 . اخذ پول بيشتر از طرف وکال ميباشدساختن مردمان و گروپ های مشخص و همچنان  متضرر
 

هستند مردمانی که ادعا دارند فساد بد نيست و در حقيقت رشوت دادن جزئی از مصارف شرکت 
ولی نه تنها که رشوت غير قانونی است بلکه يک تاثير بد قابل . در يک سيستم حقوقی است

تاثير عملی رشوت همانا افزايش مصارف دسترسی به . يستم قضائی داردمالحظه ای را باالی س
بدين معنی که آوردن يک دعوی در يک محکمه مدنی و يا دفاع در برابر يک عمل . عدالت ميباشد

بعضی افرا د ميتوانند پول بيشتر بپردازند و اشتراک شان در . جرمی خيلی گران تمام ميشود
ولی برای اشخاصی که نميتوانند پول بيشتر و . قرار نميگيرد سسيتم عدلی وقضائی تحت تاثير

اضافی بپردازند، دسترسی به سيستم عدلی و در نتيجه اجرای حقوق شان خيلی گران تمام شده و 
عالوتًا چون رشوت در بعضی قضايا عملی ميگردد، لذا باعث . بعضًا از استعمال آن عاجز ميمانند
 . ون ميگرددتطبيق تبعيض آميز و متناقض قان

 

 
 تم عدلی وقضائی از يک ديد تاريخیمشکالت سيس

در يک گذارشی که . مشکالت فرا راه سيستم عدلی وقضائی افغانستان منحصر به اين عصر نيست
از   1964بعد از تصويب قانون اساسی  1960توسط يک تيم بين اللمی  که در اواسط دهه 

 . افغانستان باز ديد نموده بودند چالش های موجود در سيستم عدلی افغانستان بر شمرده شده بود
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مانع عمده در راه رسيدن به اهداف مطروحه در قانون اساسی . نيروی بشری: زیمشکل مرک
ملت به داشتن يک گروپ کوچکی از . کمبود افراد متخصص کافی برای انجام امور ضروری بود

مردان متعهد و ذيصالح در وزارت عدليه خوشبخت ميباشد که درغير از آنها به قلت افراد دارای 
 . ه استمهارت های ضروری مواج

عدلی وقضائی  تالش های افغانستان بخاطر بهبود سيستم: امکانات فزيکی: يک مشکل عمده ديگر
بصورت اخص افغانستان جدًا . فزيکی کافی به مشکل مواجه گرديده است به علت نبود امکانات

 يک سيستم بهتر ارتباطات بين پوليس، البراتوار های علمی، امکانات چاپ قوانين و: نيازمند
 ) 1965شفر و کارلين . ( تصاميم قضائی و کتب اضافی ميباشد

 

 سواالت برای مباحثه
يا شما ميتوانيد در مورد مثالهای کار کرد مشترک سيستم های محلی و دولتی فکر نمائيد؟ آ. 1

نتيجه چی بود ه است؟ آيا فکر ميکنيد که همکاری در ساير ساحات نيز ممکن است؟ اگر شما 
تن اين سيستم ها ميبوديد، شما چگونه رهبران محلی را به پذيرش سيستم دوگانه مسئول يکجا ساخ
 متقاعد ميساختيد؟ 

 
با آموزش اينکه چگونه سيستم عدلی وقضائی برای چندين سال با مشکالت ارائه گرديده است، . 2

چی احساسی به شما دست ميدهد؟ آيا شما احساس نيرو بخاطر آوردن يک تغيير مينمائيد؟ آيا اين 
موضوع باعث ميگردد تا شما احساس نمائيد که افغانستان هميشه با سيستم حقوقی خود درگير 

 جايگاه ميانه ای را در بين اين دو فکر ميکنيد؟ الت خواهد بود؟ آيا مشک

 نهاد های ساختار حقوقی افغانستان . 2

 تمرکز مطالعه
در وقت خواندن بخش زيرين . به کتاب ضميمه مراجعه نموده موافقت نامه بن را به خوانش بگيريد

 . در مورد اغاز روند بازسازی دولت و سيستم حقوقی افغانستان فکر نمائيد

  
  قانون اساسی .الف

 
منحيث " لويه جرگه  به عبارت خود. اساسی داير گرديد لويه جرگه قانون 2003در نوامبر 

بخاطر تصويب قانون اساسی که پرورش دهنده صلح پايدار .. عاليترين مظهر آراده مردم افغانستان
به  2004جنوری  4نفر نماينده از تمام ساحات افغانستان در  502. داير گرديد" در افغانستان بود

 . يک اجماع دست يافته و قانون اساسی فعلی مرعی االجرا قرار گرفت
 

که به منظور تصويب قانون اساسی ظاهر شاه داير گرديده  1964لويه جرگه همانند لويه جرگه 
عاليترين قانون  2004قانون اساسی . بود،  خاصتًا برای تصويب قانون اساسی جديد برگذار گرديد

ی قانون اساس. در جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تمام قوانين مغاير احکام آن ملغی ميباشد
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تدوين کننده سيستم سه گانه دولت در افغانستان بوده و اختيارات رئيس جمهور، شورای ملی و قوه 
 . قضائيه را و همچنان اختيارات ادارات واليتی و لويه جرگه را مشخص ميسازد

 
قانون اساسی همچنان يک مجموعه وسيعی از حقوق اساسی را که برای تمام شهروندان افغانستان 

قانون اساسی با رای دوثلث . تساوی تمام اتباع تضمين گرديده است، بر ميشمارد به شمول حق
ولی قانون اساسی قيد مينمايد که احکام مربوط به . اکثريت اعضای لويه جرگه تعديل شده ميتواند

حقوق افراد به صورت مفصل در فصل ششم مطرح بحث قرار . حقوق افراد قابل تعديل نميباشد
 . ميگيرد
احکام مشخص . اساسی به معنی يک ساختار رهنمائی کننده دايمی دولت افغانستان ميباشدقانون 

يد شورای ملی اعالن گرديده ئقانون اساسی در زمان حالت اضرار که توسط رئيس جمهور و به تا
 . ولی اتفاق اين موضوع نادر ميباشد. است به حالت تعليق آورده ميشود

 

 2004مقدمه قانون اساسی 
 : دم افغانستانما مر

 
 با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند ج و توکل به مشيت حق تعالی و اعتقاد به دين مقدس اسالم * 
 

با در ک بی عدالتی ها و نا بسامانی های گذشته و مصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده * 
 است

 
حق تمام مردم افغانستان و ارج با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی، جهاد و مقاومت بر * 

 گذاری به مقام واالی شهدای راه آزادی کشور
 

 با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد* 
 

 با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعالميه جهانی حقوق بشر* 
 

 استقالل، حاکميت ملی و تماميت ارضی کشوربه منظور تحکيم وحدت ملی و حراست از * 
 

ی بر قانونمندی، به منظور ايجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت  و مبتن* 
 . فظ کرامت انسانی و تامين آزادی ها و حقوق اساسی مردمعدالت اجتماعی، ح

 
 به منظور تاسيس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی * 
 

 منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشوربه * 
 

 به منظور تامين زندگی مرفه و محيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين* 
 

 و سر انجام به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللی* 
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اين قانون اساسی را مطابق با واقعيت های تاريخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضيات عصر، 
از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخ چهاردهم جدی سال يک هزار و سيصد و 

 . هشتاد و دوی هجری شمسی در شهر کابل تصويب کرديم

 
 

 قضيه سپنتا -تفسير قانون اساس
 

قانونگذاری افغانستان به وزير خارجه افغانستان، رنگين دادفر سپنتا،  مجلس 2007در اوايل می 
اکثريت اعضای پارلمان به اخراج سپنتا از پستش به علت عدم موافقت به . رای عدم اعتماد داد

رئيس جمهور کرزی تصميم پارلمان را . نحوه پيشبرد سياست خارجی افغانستان رای دادند
اين امتناع از پذيرش . استار ابقای سپنتا بحيث وزير خارجه اش گرديدنپذيرفته و در عوض خو

در واقع رئيس جمهور کرزی . تصميم پارلمان باعث يک بحران قانون اساسی در افغانستان گرديد
. با رد مطابعت از پارلمان ادعا نمود که قوه مقننه فاقد صالحيت برکنار کردن اعضای کابينه است

کمه تقاضا نمود که در مورد مطابقت تصميم پارلمان با قانون اساسی تصميم وی بعدًا از ستره مح
در جواب پارلمان اظهار نمود که ستره محکمه فاقد صالحيت تفسير قانون اساسی بوده . اتخاذ نمايد

 . و تعهد نمود که از تصميم محکمه متابعت ننمايد
 

ستره محکمه بعد از بررسی قضيه، تصميم اتخاذ نمود که رای پارلمان غير قانونی بوده و پارلمان 
بعضی از اعضای پارلمان به رد پذيرش تصميم . دارای صالحيت برکناری اعضای کابينه نميباشد

سپنتا . ستره محکمه و صالحيت ستره محکمه در مورد تصميم گيری در اين قضيه را ادامه دادند
 . ه پست وزارت خارجه تا چند سال ديگر ادامه دادب
 

يت تفسير قوانين، معاهدات، و قانون اساسی به ستره محکمه صراحتًا صالح 121باساس ماده 
ولی قانون اساسی در مورد . نينی و  مطابقت آنها با قاانون اساسی داده شده استين تقمفرا

داشتن تصاميمی که به شکل قوانين،  صالحيت ستره محکمه در امر تفسير در مطابقت قرار
قوه مجريه مدعی بود که توان . فرامين و معاهدات نميباشند، با قانون اساسی هيچ ارشادی ندارد

الفت قرار اعضای پارلمان که در مخ. تفسير قانون اساسی يکی از ضروريات اجراات قضائی بود
 . بودند  121اساسی در ماده عدم تذکر توان تفسير قانون داشتند، مدعی 

 
پارلمان بر باالی ويتوی رئيس جمهور کرزی به وضع قانونی که کميسيون مستقل نظارت بر 

قانون اساسی به ذکر ايجاد  157ماده .  تطبيق قانون اساسی را ايجاد مينمود، با ارائه پاسخ پرداخت
د، يد ميگردنئکميسيونيکه اعضای آن توسط رئيس جمهور معرفی و توسط ولسی جرگه تا

پارلمان قانونی را وضع نمود که به موجب آن صالحيت تفسير قانون  2008در سپتمبر . ميپردازد
 . اساسی به کميسيون داده شد
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 تمرکز مطالعه
در زمان قضيه سپنتا چی کسی در مورد صالحيت ستره محکمه در مورد تفسير قانون اساسی 

 درست بود؟ ايا فکر ميکنيد که قانون جديد خود در مطابقت به قانون اساسی ميباشد؟ 

 
  قانون مدون. ب
 

قانون مدون قانونی است که توسط مجلسين پارلمان تصويب و به توشيح رئيس جمهوررسيده باشد 
ساختار قوه مقننه در بخش مربوط به قوه مقننه مطرح بحث . بعدًا بحيث قانون نافذ شناخته ميشود

 . قرار گرفته است
 

  94ماده  – 2004قانون اساسی 
ای ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شور

 . مگر اينکه درين قانون اساسی طور ديگری تصريح گرديده باشد

 
وضع گرديده است تا زمان نقض آن  2005هر قانونی که توسط پارلمان بعد از انتخابات اکتوبر 

مدون شناخته  توسط رای ديگر شورای ملی و يا تا زمان ختم تاريخ وضع اين قانون منحيث قانون
افغانستان دارای قوانين مدون ديگری ميباشد که دوام ارزش و اعتبار آن توسط موافقت . ميشود

 . نامه بن تا زمان لغو آن توسط وضع يک قانون ديگر تسجيل گرديده است
 

طوريکه در فصل اول بحث گرديد، قوانين جزائی  1973تا  1965بگونه مثال در جريان سالهای 
چون اين قوانين هيچگاه رسمًا مورد لغو قرار نگرفته اند لذا . پارلمان وضع گرديد ومدنی توسط

اين کتاب به اين پديده خاصتًا در . قانون با اعتبار شناخته شده اندهنوز هم مطابق موافقت نامه بن 
در مورد حقوق جزا افغانستان خواهد پرداخت ولی اين مهم است که شما از ابتدا از اين  5فصل 

ول مورد مطالعه قرار داديد مسجل موافقت نامه بن که شما در فصل ا  .وضوع اگاهی داشته باشيدم
نمود که تمام قوانين افغانستان که با موافقت ها و تعهدات حقوقی بين المللی در مخالفت نباشد، مدار 

فرامين دوران طالبان مسلمًا با موافقت ها و حقوق بين الملل در مطابقت قرار . اعتبار ميباشد
وران کمونيستی و زمان جنگهای داخلی مرعی نداشته ولی هنوز هم مشخص نيست که آيا قوانين د

چون شورای ملی افغانستان از طريق وضع قوانين ديگر به به روز . االجرا باقی ميماند يا خير
 . سازی قوانين ميپردازد، لذا وضعيت قوانين دولت های گذشته واضح تر خواهد گرديد
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 گونه يک سيستم است؟ سيستم قاره ای چ
 

معنی اين چيست؟ سيستم قاره ای برجسته ترين . پيرو سيستم قاره ای استافغانستان يک کشور 
در سيستم قاره ای قوه مقننه به وضع قوانين در قابل کد های طويل . سيستم حقوقی در جهان ميباشد

بعدًا اين قوانين توسط قضاتی که به تطبيق پرنسيپ های آن ميپردازند . مانند قانون جزا ميپردازد
تصور نمائيد که شما قاضی هستيد و در نزد شما يک قضيه ای در مورد . ی ميگردددر قضايا عمل

. ورده شده استايش ترسانده و زيرپا نموده است، آاسپ يک شخص يک تماشا چی  را در يک نم
تماشاچی در محکمه حاضر گرديده و خواهان پول بخاطر جراحاتی که در نتيجه پايمال کردن 

برای اينکه بفهميد که آيا اين خانم مستحق پول است و اگر است به . اشداسپ برايش رسيده است ميب
اگر قانون مدنی تصريح نمايد که اگر شخصی توسط . چی  مقدار، بايد به قانون مدنی مراجعه نمود

يک حيوان کنترول نشده يک شخص ديگر مجروح گردد، مستحق مقدار پول جراحات فزيکی 
شما مکلف هستيد که اين حکم قانون مدنی گونه عملی ميگردد؟ اين حکم در اين قضيه چ. ميگردد

را مورد استفاده قرار دهيد تا ثابت نمائيد که حيوان واقعًا خارج از کنترول بوده و يا اينکه اين 
اين موضوع يک مثالی از . موضوع يک خطائی بوده که از طرف صاحب آن بوجود نيامده است

آن احکام بصورت عمومی تحرير ميگردد، در يک قضيه  استفاده از سيستم قاره ای، که در
اين سيستم قضات و حقوقدانان را مکلف ميسازد تا در مورد چگونگی تطبيق اين . مشخص ميباشد

 . ارشادات عمومی قوانين فکر تحليلی نمايند

 

 سواالت برای مباحثه
ه اشخاصی است که با تصور نمائيد که شما يک خارنوا هستيد که وظيفه شما اتهام وارد کردن ب

پوليس برای شما يک مظنونی را می آورد و ادعا . ارتکاب يک جرم به نقض قانون ميپردازند
شما مدارک کافی داريد که ويرا به جرم . ميکند که ويرا در حالت سرقت لباس مشاهده نموده اند

ما يک کاپی از ش. سرقت متهم نمائيد ولی شما مطمئن نيستيد که چطور اين کار را انجام دهيد
را در دفتر تان داريد و ميدانيد که قوه مقنه يک قانون جديد جزا را وضع  1976قانون جزای سال 

قانون  27آيا ميتواند شخص را به سرقت متهم بسازيد و يا اينکه بگذاريد برود؟ ماده . است هنکرد
انونی که قبل از هيچ عملی جرم شمرده نميشود مگر به موجب ق: اساسی را که تصريح ميدارد

 . و موافقت نامه بن را در نظر بگيريد" ارتکاب فعل مورد نظر نافذ گرديده باشد

 
  قوه اجرائيه .ج

 ررئيس جمهو
 

اين بدان معنی است که وی در . رئيس جمهور رئيس دولت و رهبر قوه مجريه در دولت ميباشد
رئيس جمهور عاليترين مقام . خارج از افغانستان نمايندگی نموده و در داخل به حکومت ميپردازد

رئيس جمهور در جنب . اجرائی در کشور بوده و توسط دو معاون اول دو دوم همکاری ميگردد
عيين اعضای ستره ساير وظايف مسئول قومندانی قوای مسلح کشور، برگذاری لويه جرگه، ت

رئيس جمهور منيحيث يک مرجع پاليسی ساز در افغانستان عمل نموده و . محکمه و وزار ميباشد
به طرح قوانين و اصالحات ميپردازد ولی اين قوانين بايد بخاطرمرعی االجرا شدن توسط پارلمان 
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رئيس جمهور . شدرئيس جمهور همچنان نماينده افغانستان در جامعه جهانی ميبا. به تصويب برسد
 . در برابر قانون اساسی مسئول و بايد از آن متابعت نمايد

 

  64ماده  – 2004قانون اساسی 
 : رئيس جمهور دارای صالحيت ها و وظايف ذيل ميباشد

 مراقبت از اجرای قانون اساسی. 1
 تعيين خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی. 2
 افغانستانقيادت اعالی قوای مسلح . 3
 اعالن حرب و متارکه به تايد شورای ملی. 4
 اتخاذ تصميم الزم در حالت دفاع از تماميت ارضی و استقالل . 5
 فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان با تايد شورای ملی. 6
 داير نمودن لويه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی . 7
 ن حالت اضطرار با تايد شورای ملی و خاتمه دادن به آن اعال. 8
 افتتاح اجالس شورای ملی و لويه جرگه . 9

 قبول استعفای معاونين رياست جمهوری. 10
، رئيس بانک مرکزی، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت به څارنوالتعيين وزرا، لوی . 11

 تايد ولسی جرگه و عزل وقبول استعفای آنها
 عيين رئيس و اعضای ستره محکمه به تايد ولسی جرگه ت. 12
تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت ملی و . 13

 مامورين عالی رتبه مطابق احکام قانون
 تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی. 14
 عتماد نامه های نمايندگان سياسی خارجی در افغانستان قبول ا. 15
 توشيح قوانين و فرامين تقنينی. 16
 اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون. 17
 تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون. 18
 قانون اعطای مدال ها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام. 19
 تاسيس کميسيون ها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون. 20
 ساير صالحيت ها و وظايف مندرج اين قانون اساسی. 21

 
 وزرا
 

و ايشان . رئيس جمهور وزرا را جهت اداره وزارت خانه ها در تحت کنترول وی نامزد مينمايد
وزارت خانه ها شامل وزات . يد ميگردندئتابخاطر احراز پست های شان از طرف ولسی جرگه 

افغانستان در مجموع دارای . عدليه، وزارت ماليه، وزارت انرژی و آب و وزارت معارف ميباشد
وزارت خانه ها مسئول اجرای قوانين وضع شده توسط پارلمان و .  وزارت خانه ميباشد)  25( 

 . وضع مقرره ها ميباشند
 

ار داشتن با زندگی روزمره مردم افغانستان از طريق وضع وزارت خانه ها از جهت سر وک
يکی از وزارت خانه های مهم . پاليسی ها در ساحات مشخص از اهميت زياد برخوردار ميباشند
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وزارت عدليه جزئی از . که شما در دروس حقوقی تان بايد از آن اگاه باشيد، وزارت عدليه ميباشد
اين وزارت مسئول بسياری از . قانون را به عهده داردقوه اجرائيه است که مسئوليت حاکميت 

فعاليت های عدلی وقضائی کشور بوده و يک ساحه کاری وسيعی که شامل تسويد، نشر و توزيع 
اسناد تقنينی، ارتقای اگاهی حقوقی، حفاظت از دارائی های دولتی درمحاکم، اداره زندان ها، 

 . سر کشور ميگردد،  را دارا ميباشدتوقيف خانه ها مراکز اصالح اطفال را در سرا
 

) 2 و مالی رياست عمومی اداری) 1: رياست ذيل تقسيم گرديده است وزارت عدليه به سيزده
دفتر ) 6رياست تقنين ) 5مرکز اصالح و تربيه اطفال  ) 4رياست تفتيش ) 3رياست قضايای دولت 

 حقوق عمومی رياست) 10س  بارياست عمومی مح) 9رياست نشرات ) 8رياست انسجام  ) 7مقام 
. رياست مساعدت های حقوقی)13رياست منابع بشری )12رياست انسجام احزاب و سازمانها )11

 375کارمند داشت که تقريبًا  1300در حدود  2007بدون پرسونل محابس، وزارت عدليه در سال 
 . آن در کابل بودند

 
رياست تقنين به تسويد  .قنين ميباشدرياست ت ی از مهمتری وظايف وزارت عدليه مربوط به يک

قبل از . قوانينی ميپردازد که بعدًا توسط پارلمان مورد رسيدگی قرار گرفته و تصويب ميگردد
ن توسط شورای ملی رياست تقنين متن قانون مذکور را بمنظور مطابقت آن با  بررسی يک قانو

اين موضوع برای قانونگذاری از . اصول شريعت و قانون اساسی بايد مورد بازنگر ی قرار دهد
اهميت زياد برخوردار بوده زيرا باعث اين اطمينان ميگردد که قوانينی که توسط شورای ملی 

رد، بگونه درست مورد تحقيق قرار گرفته و مطابقت آن با سيستم دولت مورد رسيدگی قرار ميگي
 . در افغانستان مشخص ميگردد

 

 76ماده  2004قانون اساسی 
حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب 

 . اين مقررات بايد مناقض نص و روح هيچ قانون نباشد. ميکند

 

 برای مباحثهسوالت 
جوابگوئی به اين معنی که هرگاه رای . يکی از پرنسيپ های عمده ديموکراسی جوابگوئی ميباشد

دهندگان آنچه را نمايندگان شان انجام ميدهند، نپسندند، ميتوانند انان را در انتخابات بعدی رای 
کارکرد وزرا به  آيا وزرا جوابگو اند؟ احتماًال رای دهندگان در صورت عدم رضايت از. ندهند

قانون  76ولی آيا اين موضوع واقعگرايانه است؟ آيا وزرا تحت ماده . رئيس جمهور رای نميدهند
 اساسی از چنان صالحيتی برخوردار اند که از جوابگوئی مصئون باشند؟ 

 
 نهاد های عدالت جزائی

 : پوليس
شهروندان افغانستان به احتمال زياد در . پوليس معموًال متبارز ترين بخش قوه مجريه ميباشد

پوليس از . فعاليت های روزمره شان با پوليس نسبت با ساير کارمندان قوه اجرائيه بر ميخورند
 . طرف وزارت داخله و رئيس جمهور مسئول تطبيق قوانين جزائی در افغانستان ميباشند
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پوليس مرکب از پوليس  62000تعداد . لی افغانستان يک جزئی از وزارت داخله ميباشدپوليس م
يونيفورم دار، پوليس تحقيقات جنائی، پولسی سرحدی و پوليس نظم عامه، پوليس ضد ترور و 

بعدًا ) 40000تقريبًا ( بيشترين تعداد را پوليس يونيفورم دار. پوليس مبارزه با مواد مخدر ميباشد
در حال حاضر يک نفر پوليس . دارا ميباشد) 5000( پوليس نظم عامه ) 17000( رحدی پوليس س

پوليس ملی به دشواری به آموزش استخدام شوندگان جديد ميپردازد ولی از . نفر ميباشد 576برای 
فيصد آن اشغال  96صرف  2009برای پوليس تا مارچ  80000مجموع تعداد اختصاص داده شده 

 . گرديده است
 
قوماندانی زون و بعدًا به قوماندانی های واليتی کوچک تقسيم  8ز لحاظ جغرافياوی پوليس ملی به ا

ی څارنوالقانون اساسی وظيفه کشف جرم را به پوليس و وظيفه تحقيق را به لوی . گرديده است
س برای انجام اين وظيفه پولي. مهمترين وظيفه پوليس کشف جرم ميباشد بنَا. واگذار نموده است

پوليس ملی يک البراتوار . بيشتر متکی به راپور دهی شهروندان کشور از جرايم ميباشد
کريمنالستيک را نيز در کابل دارد که مسئول اخذ نشان انگشت، تست ادويه جان و بررسی محل 

 . واقعه ميباشد
 

 آموزش های ابتدائی برای پولس ملی در مرکز آموزش مرکزی در کابل و يا يکی از مراکز
آموزش محلی هفت گانه که در کندهار، هرات، گرديز، مزار شريف، کندز، جالل آباد و باميان 

هفته ای که در برگيرنده  8استخدام شوندگان شامل يک برنامه آموزش . ميباشد، صورت ميگيرد
وظايف عمومی پوليس، مهارت در سالح، کمک های اوليه، آموزش حقوق بشر، پوليس اجتماع، 

يشان داد از اعت يک. تدائی پوليس سرحدی وقوانين و فرهنگ افغانستان ميباشد، ميگردندتعليمات اب
سازی بم، اخذ نشان انگشت، اداره ترافيک، جنگ غير  یتحت آموزش هائی در مورد خنث

مسلحانه، بررسی محل واقعه، اموزش ها در مورد سالح های پيشرفته، و مهارت های نظم عامه 
 . قرار ميگيرندشورش، )  مقابله با(و
 

پوليس ملی در اکادمی ملی پوليس در شهر کابل تحت آموزش قرار  ه و پائين رتبهبتبلند ر افسران
نفر  251که تعداد شان به  ليس اولين فارغانش را برنامه آموزش سه ساله اکادمی پو. ميگيرند
ماهه افسران پائين رتبه  9تا امروز برنامه  . به درجه  سارن فارغ داد 2005يد در آگست ميرس

. زن نيز ميگردد 50نفر پرداخته است که شامل بيش از  2500اکادمی پوليس به آموزش بيش از 
آموزش ها در اکادمی پوليس شامل عمليات پوليس، تکتيک ها، پوليس ترافيک، مديريت  و 

 . کريمنولوژی ميگردد
 

 : څارنوال

 134ماده  -2004قانون اساسی 
ی څارنوالکشف جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوی عليه متهم در محکمه از طرف 

 . مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد
 .نوالي جزء قوۀ اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مي باشدرڅا

 .ارنوالي توسط قانون تنظيم ميگرددڅتشکيل، صالحيت و طرز فعاليت 
پوليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون   وظيفوي منسوبين قواي مسلح، جرايمکشف و تحقيق 

   .خاص تنظيم مي گردد
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ی يک نهاد اجرايوی است څارنوال. ی کشورميباشدڅارنوالی اداره څارنوالو يا دفتر لوی  څارنوال

 که از طرف رئيس جمهور تعيين و توسط څارنوالکه مستقالنه عمل نموده و توسط يک لوی 
ی مسئول تحقيق څارنوالقانون اساسی  134مطابق ماده . ولسی جرکه تايد ميگردد، رهبری ميشود

 . درج قضايا در برابر متهمين در محکمه ميباشد
 

اين بخش ها بعدا به . مدنی، امنيت ملی و نظامی: ی دارای سه بخش ميباشد که عبارتند ازڅارنوال
ی رهبری ميگردد ولی بخش څارنواليک معاون لوی شش رياست تقسيم ميگردند که هرکدام توسط 

بخش مدنی مسئول تحقيق و تعقيب عدلی . امنيت ملی توسط رئيس امنيت ملی رهبری ميگردد
قضايای مربوط به قانون جزا در محاکم جزائی بوده در حاليکه بخش امنيت ملی مسئول تحقيق و 

خره بخش جزائی مسئول تحقيق و تعقيب باال. تعقيب قضايای تروريزم در محاکم امنيت ملی ميباشد
 . قضايای جزائی بر عليه پوليس و ساير کارمندان تنفيذ قانون ميباشد

 
نفر آن در  1750وجود داشت که  څارنوال 2247ی در حدود څارنوالدر مجموع  2007تا ماه می 

دفتر مرکزی لوی . در بخش نظامی فعاليت مينمودند 328در بخش امنيت ملی و  169بخش مدنی، 
 . ی در کابل قرار داشته و دفاتر واليتی در سراسر کشور داردڅارنوال

 
 : دفاع

 

 31ماده  – 2004قانون اساسی 
تعيين هر شخص ميتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و يا برای اثبات حق خود وکيل مدافع 

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوبه اطالع يابد و در داخل ميعادی که قانون . کند
دولت در قضايای جنائی برای متهم بی بضاعت وکيل . تعيين می کند در محکمه حاضر گردد

 .مدافع تعيين می نمايد

 
باوجوديکه احکام قانون اساسی برای هر شخص دستگير شده حق داشتن يک وکيل را داده است 

کانون وکالی . ولی نقش وکيل مدافع در بسياری نقاط افغانستان هنوز نا شناخته باقی مانده است
بگونه مثال دفتر ثبت وکالی . مدافع بسيار کوچک بوده و در بسياری جا ها اصًال وجود ندارد

نفر حقوقدان را منيحث وکالی دارای جواز فعاليت در محاکم  250در حال حاضر صرف  مدافع
چون تمام وکالی مدافع راجستر شده نميباشند لذا ممکن است تعداد واقعی وکال . ( لست نموده است

هزار شخص دستگير شده در هر سال صرف  10تا  8درنتيجه از مجموع .) از اين بيشتر باشد
در عوض اشخاص متهم بدون مساعدت . آنها به مساعدت وکيل دسترسی دارنديک عده کمی از 

توسط يک دوست و يا خويشاوندانی که معموًال کمترين اموزش در سيستم عدلی به پيش رفته و يا 
 . را در نظام حقوقی دارند دفاع ميشوند

 
را برای کسانی در حال حاضر چهار نهاد غير دولتی عمده مساعدت های حقوقی به وکالی مدافع 

بنياد حقوقی بين المللی، سازمان مساعدت : که توان مالی استخدام وکيل را ندارند مساعد ميسازد
اين نهاد ها در بسياری از واليات افغانستان . های حقوقی، د قانون غشتونکی و ميديکا مونديال

همين و مظنونين برخوردار دفاتر شان را تاسيس نموده اند ولی از منابع کافی برای دفاع از تمام مت
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يکه اين نهاد ها فعال اند، غالبَا نهاد های ناظر بين المللی گذارش ميدهند ئدر ولسوالی ها.  نميباشند
 . که عدالت نسبت به ساير جا ها بگونه موثر تر و با نا هنجاری های اندک اجرا ميگردد

 
هاد دولتی وکالت دفاع را در حال حاضر رياست مساعدت های حقوقی وزارت عدليه يگانه ن 

به علت کمبود رياست مساعدت های حقوقی تعدا اندکی را نمايندگی نموده ولی . رهبری ميکند
باساس فرمان شماره  2007اين رياست در اواخر سال . منابع توان افزايش قضايای خود را ندارد

 . از ستره محکمه به وزارت عدليه انتقال داده شد 111
 

 : سيستم اصالحی
رياست مرکزی محابس يکی از ده رياست وزارت عدليه ميباشد که بزرگترين رياست وزارت 

از وزارت داخله به وزارت عدليه انتقال نموده و دارای  2003اين رياست در سال . عدليه ميباشد
 . يک ساختار مجزا از ساير رياست های وزارت عدليه ميباشد

 
پوليس مسئول قيد . بس در سراسر کشور ميباشداو مح رياست محابس مسئول تمام توقيف خانه ها

های کوتاه مدت در مراکز پوليس ميباشد که در آنها افراد برای حد اکثر مدت سه روز نگهداری 
روز  15به استثنای توقيف خانه کابل که توسط پوليس اداره ميشود مظنونين را تا مدت ( ميشوند 

ه توقيف خانه ها و زندان ها رياست محابس وظيفه انتقال عالوه بر ادار.) نگهداری نموده ميتواند
. زندانيان و توقيف شده گان را به محاکم جهت محاکمه و مجالس استماعيه نيز به عهده دارد

در حدود . افسر بلند رتبه، افسر پائين رتبه و سرباز ميباشد 3500رياست محابس در حدود 
 . ارندزندانی در مربوطات اين اداره قرار د 10600

 
 34ولسوالی افغانستان يک توقيف خانه و در  357يکی از اهداف رياست محابس اين است که در 

اين هدف تا حال تحقق  .داشته باشد ) عالوه بر زندان پلچرخی(  واليت کشور يک زندان مرکزی
 .ولسوالی دارای يک توقيف خانه ميباشد 120نيافته است و تنها در حدود 

  

 مباحثهسواالت برای 
وظيفه پوليس کشف جرم ميباشد ولی پوليس به اين هدف نايل آمده نميتواند مگر با کمک . 1

وظايف شهروندان افغانستان در سيستم عدالت جزائی چيست؟ ايا اين وظايف . شهروندان عادی
حقوقی اند يا اخالقی؟ آيا برای شهروندان مهم است که يک نقش رسمی در سيستم عدالت جزائی 

 ه باشند؟ چرا؟ داشت
صالحيت دارد به تحقيق جرايم پرداخته و به ترتيب اتهام  څارنوالدر مطابقت به قانون اساسی، . 2

ن از صالحيت وسيعی برخوردار څارنواالاين بدان معنی است که . نامه در محاکم مبادرت ورزد
صالحيت وسيع برای  قص دادن اينامزايا و نو. اند که کدام جرايم قابل تعقيب اند و کدام ها نه

آيا بايد کنترولی باالی اين صالحيت موجود باشد؟ اگر بلی پس چنين نظارتی . چی ميباشد څارنوال
 چگونه اعمال گردد؟ 

آيا اين . ن نسبت به وکالی مدافع به مراتب بيشتر ميباشدڅارنواالدر حال حاضر تعداد . 3
مدافع نسبت به اشخاص دارای وکيل  ن بايد با اشخاص بدون وکيلڅارنواالخطرناک است؟ آيا 

مدافع متفاوت تر برخورد نمايند؟ آيا محاکم در صورت عدم موجوديت وکيل مدافع مکلف به 
 حمايت از حقوق  اشخاص بی دفاع ميباشند؟ 
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اگر يک شخص متهم به قتل راننده تکسی خود باشد، بعد از ديتگيری در مورد او چی اتفاق می . 4
 افتد؟

 
  قوه مقننه .د

 ملی شورای
اعضای ولسی جرگه هر . ولسی جرگه و مشرانو جرگه: شورای ملی به دو بخش تقسيم ميگردد

عضو در  249در مجموع . پنج سال انتخاب ميگردند و تعداد نمايندگان متناسب به نفوس ميباشد
در قانون اساسی مقرر گرديده است که از هر واليت دو زن منحيث . ولسی جرگه موجود ميباشد

 . نماينده انتخاب گردند
 

 83ماده  – 2004قانون اساسی 
 .تخابات آزاد عمومی سری و مستقيم انتخاب ميگردندی ولسی جرگه توسط مردم از طريق اناعضا

  
دوره کار ولسی جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعالن نتايج انتخابات به پايان ميرسد 

 . و شورای جديد به کار آغاز مينمايد
 

انتخاب اعضای ولسی جرگه در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دوره ولسی جرگه 
 . بر گذار ميگردد

 
 . نفر ميباشد 250س هر حوزه حد اکثر تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفو

 
 . حوزه های انتخاباتی و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين ميگردد

 
سال و از طرف شورای  4اعضای مشرانو جرگه از طرف اعضای شورای واليتی برای مدت 

سال با اين  5دت قسمت سوم را رئيس جمهور برای م. سال انتخاب ميگردند 3ولسوالی برای مدت 
يوبين و کوچی قيد که نيمی ازين تعداد  تعيين شده گان از جمع زنان بوده و دو دو کرسی برای مع

از مجموع اين تعداد يک ثلث آن از طرف شوری های .تعيين مينمايدها اختصاص داده شود، 
لی واليتی، يک ثلث آن ازطرف رئيس جمهور و يک ثلث ديگر آن از طرف شورا های ولسوا

 .عضو ميباشد 102در مجموع مشرانو جرگه دارای . تعيين ميگردد
  

 84ماده  -2004قانون اساسی 
 : اعضای مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين ميگردند

 
 سال 4از جمله اعضای شورای هر واليت يک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت . 1
ها هر واليت، يک نفر به انتخاب شورای های مربوطه از جمله اعضای شورای های ولسوالی . 2

 برای مدت سه سال
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يک ثلث باقی مانده از جمله شخصيت های خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان . 3
 معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچی ها به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال 

 .فيصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مينمايد ی تعداد پنجاهرئيس جمهور

 
ولسی جرگه . شورای ملی در کل مسئول وضع، تعديل و الغای قوانين و تايد بوديجه دولت ميباشد

دارای صالحيت خاص قبول و يا رد تعيين شده گان رئيس جمهور برای مقام های وزارت و ستره 
افغانستان مدرن بوده و يک قانون بخاطر مرعی  شورای ملی مرجع قانونگذاری. محکمه ميباشد

 . االجرا شدن بايد توسط مجلسين شورای ملی تصويب و به توشيح رئيس جمهور برسد
 

 

 ولسی جرگه

 شورای ملی

 مشرانو جرگه

 

 90ماده  2004قانون اساسی 
 

 : شورای ملی دارای صالحيت های ذيل ميباشد
 
 فرامين تقنينی تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا. 1
 تصويب پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و تکنولوژيکی . 2
 تصويب بوديجه دولتی و اجازه اخذ و يا اعطای قرضه ها . 3
 ايجاد واحد های اداری، تعديل و يا الغای آن . 4
 تصديق معاهدات و ميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن . 5
 صالحيت های مندرج اين قانون اساسی  ساير. 6

 
 

 لويه جرگه
لويه جرگه مرکب از تمام اعضای شورای ملی و روسای شورای های واليتی و شورا های  

لويه جرگه ميتواند قانون . لويه جرگه دارای صالحيت های مشخص ميباشد.  ولسوالی ميباشد
ملکب به اتخاذ تصميم پرداخته و اساسی را تعديل، درمورد مسايل تماميت ارضی و استقالل م

 . رئيس جمهور را محاکمه نمايد
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 111ماده  – 2004قانون اساسی 
 

 : لويه جرگه در حاالت ذيل داير ميگردد
 
اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقالل، حاکميت ملی، تماميت ارضی، و مصالح . 1

 عليای کشور، 
 
 تعديل احکام اين قانون اساسی . 2
 
 محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی. 3

 
  قوه قضائيه .ه
 

 تمرکز مطالعه 
به کتاب ضميمه مراجعه نموده و قانون تشکيالت و صالحيت محاکم قوه قضائيه افغانستان را قبل   

 . از آغاز نمودن اين بخش بخوانيد

 
 ستره محکمه

 
ستره محکمه عاليترين مرجع قضائی در کشور بوده و توسط يک قاضی القضات که همراه با 

عضو  9ستره محکمه مرکب از . هشت تن قاضی ديگر به اتخاذ تصميم ميپردازد، رهبری ميگردد
. ميباشد که توسط رئيس جمهور برای مدت ده سال تعيين گرديده و به تايد ولسی جرگه ميرسد

جزای عمومی، امنيت : ديوان تقسيم ميگردد 4د ساير محاکم در افغانستان به ستره محکمه مانن
هر ديوان توسط يک عضو ستره محکمه که مسئول تمام . عامه، مدنی و حقوق عامه و تجارتی

 ) قانون محاکم 18ماده . ( قضايای همان بخش ميباشد رهبری ميگردد
 

ستره . قانون محاکم برشمرده شده است 24صالحيت های ستره محکمه بصورت واضح در ماده 
محکمه صراحتًا ذيصالح دانسته شده است تا مطابقت قوانين وضع شده توسط پارلمان را با قانون 

گنجانيدن صريح . اساسی و موافقت نامه های بين المللی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد
ميباشد که در قوانين اساسی قبلی  2004سی قوانين يکی از ابداعات قانون اساسی موضوع برر

خود قانون اساسی و نه ولی هنوز در مورد حدود صالحيت تفسير . افغانستان گنجانيده نشده بود
ستره . قوانين عادی که در قضيه سپنتا مورد بحث قرار گرفت، زمينه بحث و مباحثه باقی ميماند

ميتواند قوانين مربوط به امور قضائی و تاديب قضات را به شورای ملی پيشنهاد  محکمه همچنان
 .  نمايد
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 121ماده  2004قانون اساسی 
بررسی مطابقت قوانين ، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون 
اساسی و تفسير آنها به اساسی تقاضای حکومت و يا محاکم مطابق به احکام قانون از صالحيت 

 . ستره محکمه ميباشد

 
وان خواندن آنرا داشته هر تصميم اتخاذ شده توسط ستره محکمه بايد با يک رای علنی که همگان ت

در يک قضيه ايکه وسيعًا . ولی اين طرز کار معموًال عملی نگرديده است. باشند، توجيه گردد
انتقاد از نحوه تفسير از ساله افغان يک مقاله ايرا در  28انعکاس يافت که در آن يک گذارشگر 

ت محکوم گرديده بود، سال بخاطر اهانت  به مقدسا 20کريم منتشر کرده بود و به حبس  قرآن 
بعد يکماه  واقع برادر گذارشگر در . يد اين تصميم يک نظر علنی ارئه ننمودئستره محکمه در تا

باساس قانون . مجازات از طرف ستره محکمه تايد گرديده بوداطالع بدست آورد که از تصميم 
اير قوانين افغانستان حل قانون محاکم، قضايا بايد در مطابقت به قانون اساسی و س 7اساسی و ماده 
ولی در صورت نبود احکام برای حل وفصل يک قضيه، محکمه در مطابقت به ماده . وفصل گردد

قانون اساسی ميتواند به مذهب حنفی و يا در صورتيکه طرفين قضيه پيروان فقه تشيع باشند،  130
 . به فقه تشيع مراجعه صورت گيرد

 

 :120ماده  2004قانون اساسی 
صالحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی به 

 . شمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود

 

 سواالت برای مباحثه
 به نظر شمامهمتری مشخصات برای يک عضو ستره محکمه چی ميباشد؟ . 1
ا فکر ميکنيد که قضات بايد در هنگام اتخاذ تصميم بتوانند به شريعت مراجعه نمايند؟ در آيا شم. 2

 کدام حاالت در مطابقت به قانون اساسی حق مراجعه به شريعت را دارند؟ 

 
 محاکم ابتدائيه و محاکم استيناف

 

 116ماده  2004قانون اساسی 
 . قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد

قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه ، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه که تشکيالت و 
 . صالحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد

ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضائی در راس قوه قضائيه جمهوری اسالمی افغانستان 
 . قرار دارد

 
قبل از اينکه يک قضيه به ستره محکمه برسد، بايد به محاکم ابتدائيه ولسوالی مربوطه آن آورده 

حکمه ابتدائيه نوع م 5در مجموع . تقسيم بندی گرديده اندمحاکم ابتدائيه باساس موضوع به . شود
محکمه ابتدائيه مرکزی واليتی، محکمه اطفال، محکمه ابتدائيه تجارتی، محکمه : وجود دارد
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محکمه ابتدائيه مرکزی محکمه دارای صالحيت عمومی . ابتدائيه ولسوالی و محکمه ابتدائيه فاميلی
ين محکمه نيز به ولی ا. بدين معنی که هرقضيه حقوقی ميتواند به اين محکمه ارجاع گردد. ميباشد

. جزای عمومی، مدنی، حقوق عامه، امنيت عامه و جزائی ترافيک: ديوان منقسم گرديده است 5
ساير محاکم اختصاصی ابتدائيه صرف به موضوعاتی که در صالحيت قضائی شان قرار داشته 

 فيصد 37فيصد قضايای محاکم ابتدائيه را قضايای جزائی،  42در مجموع . باشد، ميپردازند
 . فيصد قضايای تجارتی تشکيل ميدهد 7فيصد قضايای امنيت ملی و  14قضايای مدنی، 

 
در محکمه ) فرض بر اينکه سه قاضی حاضر اند( بعد از اينکه يک هيات قضائی سه نفری 

ابتدائيه در مورد قضيه تصميم اتخاذ نمودند، طرف بازنده ميتواند اين تصميم را به محکمه مرافعه 
قانون محاکم بعضی تصاميمی وجود دارند که  53ولی مطابق ماده . ناف خواهی نمايدواليت،  استي

زمانيکه طرفين قضيه به تصميم موافق باشند، وقتی ميعاد مرافعه : در مرحله ابتدائيه نهائی ميباشند
هزار افغانی يا کمتر از آن برسد و  100زمانيکه ارزش مدعی بها به خواهی به سر رسيده باشد، 

 . هزار افغانی و يا کمتر از آن حکم گرديده باشد 50ميکه جريمه نقدی هنگا
 

يکبار ديگر اين . در موارد فوق يکی از طرفين ميتوانند به محکمه استيناف مرافعه خواهی نمايند
محاکم بخاطر اينکه شهروندان بتوانند قضيه خود را به محکمه ايکه به موضوع ايشان رسيدگی 

: ديوان ميباشد 6محکمه مرافعه دارای : ، باساس موضوع تقسيم بندی گرديده اندبتواند ارائه نمايند
محکمه مرافعه ميتواند . جزای عمومی، امنيت عامه، مدنی و فاميلی، حقوق عامه، تجارتی و اطفال

. تصميم محکمه ابتدائيه  را با توجه به استدالل محکمه و حقايق قضيه ،  تايد، رد و يا اعاده نمايد
يکی از طرفين قضيه بخواهد تصميم محکمه استيناف را مرافعه خواهی نمايد، ميتواند به ستره اگر 

محکمه مراجعه نمايد و ستره محکمه صرف تصميم را از نقطه نظر مطابقت آن با قانون مورد 
 . بررسی قرار ميدهد

 
: بگونه مثال. قانون محاکم نيز احکامی را در مورد چگونی تطبيق عدالت در کشور دارا ميباشد

اين قانون مقرر ميدارد که تمام محاکمات بايد شفاف و برای عموم مردم بازبوده و تصميم  8ماده 
در همراهی با قانون اساسی مقرر ميدارد که  11ماده . نهائی برای عموم مردم قابل دسترس باشد

رای قاضی شدن به تعيين معيار ها ب 58ماده . هر شخص مستحق داشتن يک وکيل مدافع ميباشد
سال تبعه افغانستان باشد، به هيچ جرمی  10شخص بايد برای مدت حد اقل :ميپردازد که شامل 

های حقوق و شرعيات و يا مدارس دينی بوده و  دانشکدهسند از  دارای يکمحکوم نگرديده باشد، 
 . سال و يا بيشتر از آن سن داشته باشد 25

 
 

محکمه 
 ابتدائيه

محکمه  
 استيناف

ستره  
 محکمه
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خان که به ايجاد يک سيستم واحد صالحيت  عبدالرحمنبنا بر آن قانون محاکم با روح رهنمود امير 
 . قضائی و پروسيجر ها  برای محاکم پرداخته بود، جان تازه بخشيد

 

 سواالت برای مباحثه
يک مشتری شما از دادن . ماشين ريگ هستيدتصور نمائيد که شما يک تاجر هستيد که مالک يک 

آيا ميتوانيد اين قضيه را به محکمه . پول برای ريگی که به وی انتقال داده ايد امتناع ميورزد
 بياوريد؟ آيا چنين کاری را ميخواهيد؟ 

 
 

 اداره محلی
 

شورای افغانستان يک کشور مرکزی و در مطابقت به قانون اساسی در زير اداره رئيس جمهور و 
تقريبًا تمام مسايل مربوط به بوديجه، تعيينات اداری، تصاميم قانون گذاری در کابل . ملی قرار دارد
ولی قانون اساسی يک حدی از تمرکز زدائی را در اداره افغانستان به واليات قايل . اتخاذ ميگردد

اين واليات . يباشدگرديده است که شامل مسئوليت در قبال مسايل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م
سال انتخاب  4توسط يک شورای واليتی که از طريق انتخابات توسط رای سری مردم برای مدت 

. شورا های ولسوالی به اداره امور محلی هر ولسوالی وقريه ميپردازند. گرديده اند، اداره ميگردد
. ب ميگردندزاد و سری مردم انتخالی برای مدت سه سال از طريق رای آشورای های ولسوا

انتخابات برای شورای های ولسوالی هنوز برگذارنگرديده و همانند انتخابات پارلمانی به سال 
به همين شکل شهر ها در تحت اداره شهر داری قرار داشته که توسط . تنظيم گرديده است 2010

 . يک شهردار که بحيث رئيس اجرايوی شهر تلقی ميگردد، اداره ميشود
 

و اينکه " تمرکز بيش از حد " ف ملی افغانستان بيان ميدارد که در مورد ستراتيژی انکشا
باوجوديکه بحث تمرکز زدائی در موارد مشخص در يک مرحله ابتدائی قرار دارد  ولی با گذشت 

اين موضوع . زمان بحث تمرکز زدائی در امور پاليسی سازی و بوديجه قابل پذيرش خواهد بود
 . اليات بايد مسئوليت بيشتر اداری را در اختيار گيرندمتقاضی است که در آينده و

 
 بخش های دولت افغانستان کدام ها اند؟ 

 
 . اين گراف بيانگر آن ميباشد. افغانستان به واحد های مختلف دولتی تقسيم گرديده است
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 کشور

 ولسوالی

 واليت

 

 سواالت برای مباحثه
ايا تمرکز زدائی قدرت از دولت مرکزی به واليات يک مفکوره خوب است؟ در موقع تدوين نظر 

 . در مورد گذشته تاريخی که در ابتدای فصل اول مطالعه نموديد نيز فکر نمائيد

 

 مسلک حقوق . 3

. اين بخش در مورد نقش عمده حقوقدانان که توسط حاکميت قانون رهبری ميگردد، بحث مينمايد
مه اين کتاب به اين موضوع نيز اشاره ای داشت ولی اين بخش به موضوع نقش حقوقدانان در مقد

اين بخش همچنان دو  . يک سيستم مبتنی بر حاکميت قانون به دقت نظر اندازی خواهد نمود
در ختم اين فصل شما . وکيل و مشاور. مهارتی را که يک حقوقدان بايد دارا باشد به بعرفی ميگيرد

ومات بهتری را در مورد دفاع تقريری و تحريری و همچنان تعهدات اخالقی ايرا که يک معل
فعاليت های  از طريق. خواهيد گرفت حقوقدانان در مسلک شان مورد استفاده قرار ميدهند، فرا

مباحثوی شما ميتواند مهارت های حقوقدان را جهت فکر کردن مانند يک حقوقدان در اوضاع 
اتفاقًا شما بعد از ختم اين فصل در خواهيد يافت که مهارت های يک . ار دهيدعادی مورد تطبيق قر

 . حقوقدان و نقشی را که يک حقوقدان ايفا مينمايد شما را عالقه مند خواهد ساخت
 

 تمرکز مطالعه
معلومات حاصل مينمائيد، از خود سوال نمائيد که آيا شما اين  زمانيکه در مورد وظيفه حقوقدان

 وظيفه را دلچسپ و پرمنفعت ميدانيد؟ 
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 قانونحقوقدانان و حاکميت 
 

باساس نظر . حقوقدانان در يک جامعه مبتنی بر حاکميت قانون يک نقش خاصی را ايفا مينمايند
 : يک نظريه پرداز حاکميت قانون

 
خوب انکشاف يافته که متعهد به حمايت از قانون باشد به چند دليل  يک مسلک و سنت حقوقی

بخاطر انکشاف يک دسته ای از قواعد مستدل و قابل دسترس که به : ضروری تلقی ميگردد
وری خدمات ضروری فراهم آبخاطر : دسترسی به پيشبينی و قطعيت در قانون کمک مينمايد

، بخاطر کمک به پر ساختن پست )بگونه افقی و عمودی( حقوقی جهت تضمين متابعت از قوانين
با اين طرز ديد که قانون بايد ) ن و قضاتڅارنواالبشمول تنظيم کنندگان، ( های حقوقی دولتی 

بدون يک  باشد، و بخاطر دفاع از حاکميت قانون زمانيکه تحت فشار قرار داشتهحاکم باشد، 
مجموعه از جقوقدانان که متعهد به قانون و حاکميت قانون باشند، حاکميت قانون بوجود نخواهد 

دانش، فعاليت ها و تمايالت حقوقدانان بحيث يک گروه حاملين اجتماعی قانون بوده و اينها . آمد
ساختن مسلک و  .گروهی اند که فعاليت های دسته جمعی آنان مستقيمًا باعث ايجاد قوانين ميگردد
پرداخته و ارزش سنت قوی حقوقی نيازمند يک سيستم تعليمات حقوقی که به انتقال دانش حقوقی 

 نانی که در تحت آموزش قرار دارند جایهای حقوقی را در آ
اين سيستم بايد آنانی را که متعهد به قانون ارتقای دانش حقوقی اند جلب نموده . گزين سازد، ميباشد

 ) 2007تمناها . ( جامعه تقديم نمايدو دوباره به 
 

در حال حاضر يک تعداد کمی از حقوقدانان راجستر شده به قضايای حقوقی مختلف ميپردازند که 
کانون اختصاصی  . شايد تعداد حقوقدانان راجستر نشده که فعاليت مينمايند هم به همين تعداد باشد

نانی که به قضايای جزائی پرداخته و يا کسانی را که يک قضيه حقوقی ميداشته باشند آوکال، 
در عوض يک تعداد زيادی از . مساعدت مينمايند، در افغانستان بسيار محدود و اندک است

. ی و وزارت امور خارجه ايفای وظيفه مينمايندڅارنوالحقوقدانان در ادارات دولتی مانند محاکم 
دولت بسيار مهم ميباشند زيرا ايشان دولت را در جهت متابعت از حاکميت قوانين  اين کارمندان

ولی بخش خصوصی  نيز، نه بيشتر ولی در همين حد از اهميت برخوردار . رهنمون ميشوند
بخاطر اينکه افغانستان يک روند جديدی از محاکم و قانونگذاری را اغاز نموده است، لذا . ميباشد

در اين سيستم حقوقدانان . دی از حقوقدانان آموزش ديده و راجستر شده داردنياز به تعدا زيا
 . وظايف متعددی را از مشاوريت تا وکالت به عهده دارند

 
. در سيستم حقوقی فعلی افغانستان، حقوقدانان در حوزه رسمی نقش عمده ای را بازی مينمايند

بگونه مثال . حقوقدانان ميتوانند منحيث مشاور ويا وکيل در داخل و يا خارج از محکمه کار نمايند
و تهيه  بسياری از بزنس ها پی برده اند که داشتن يک وکيل بخاطر انعقاد قرار داد ها با مشتريان

مجريان بزنس ها به حقوقدانان برای مشورت دادن در انعقاد قرارداد ها . کنندگان ضروری است
 . اين در حقيقت نقش حقوقدانان منحيث مشاور ميباشد. ضرورت دارند

 
بگونه مثال اگر يک بزنس با يک فراهم کننده . حقوقدانان منحيث وکيل نيز ايفای وظيفه مينمايند

که وجايب قرار دادی خود را ايفا نمينمايد، مالک آن بزنس در جستجوی راهی خدمات بربخورد 
اين نيز وظيفه يک حقوقدان است که در همچو يک . برای تطبيق قرار داد منعقد شده ميباشد
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حقوقدانان اين وظيفه را چی در . وضعيتی که شخص به مساعدت حقوقی نياز دارد، همکاری نمايد
 . ه انجام ميدهندداخل و چی در خارج محکم

 
در خارج از محکمه حقوقدانان ميتوانند منحيث نماينده کمپنی عمل نموده و سعی نمايند با جانب 

اگر قضيه به محکمه رفت در آنصورت حقوقدان منحيث . نقض کننده قرار داد ميانجيگری نمايند
ان اين وظيفه را در حقوقدان. يک وکيل برای دفاع از منافع موکل خود در برابر قاضی می ايستند

بخش های مختلف حقوق از قبيل حقوق جزا، حقوق فاميل، حقوق تجارت و حقوق مدنی انجام 
 . ميدهند

 
بخاطريکه . يک حقوقدان عالوه بر وظيفه نمايندگی از موکل خود، نماينده سيستم حقوقی نيز ميباشد

اطريکه بسياری مردم در مورد سيستم قانون اساسی و دولت نماينده در افغانستان جديد بوده و بخ
درين حالت . سيستم جديد آگاهی ندارند، حقوقدانان حاکميت قانون را به مردم به معرفی ميگيرند

حقوقدانان نقش عمده ای را در اگاه سازی اجتماع شان در مورد سيستم حقوقی و دولت بازی 
يکه به مشکل مواجه ميشوند مردم زمانحقوقدانان معموًال اشخاص با اعتمادی اند که . مينمايند

يک حقوقدان بايد بخاطر حمايت اشخاصيکه مغلقيت های . بخاطر حل آن به ايشان مراجعه مينمايند
عالوه بر وظيفه نمايندگی، حقوقدانان به تعليم مردم در مورد سيستم . حقوق را نميدانند آماده باشد

 . حقوقی اداره کننده افغانستان نيزميپردازند
 

م ديگر که عين نقش را ايفا مينمايد عبارت از حقوقدانان دارای تعليمات غير رسمی يک شخص مه
يک پاراليگل کسی است که بخاطر نداشتن يک سند تحصيالت حقوقی، يک  حقوقدان . ميباشند

وی ميتواند مردم را در مورد قوانين مشوره داده و . با سيستم قضائی آشنا ميباشد کامل نبوده بلکه
پاراليگل ها در مناطق افغانستان که حقوقدانان وجود . ناد قانونی ايشان را کمک نمايددر تهيه اس

ندارند از اهميت زيادی برخوردار ميباشند زيرا ايشان ميتوانند عين وظيفه اگاهی دهی مردم را از 
حتی اگر شما خواهان حقوقدان شدن نباشيد باز هم دروس اين صنف . سيستم حقوقی به عهده گيرند

ه شما کمک خواهد نمود که همانند يک پاراليگل عمل نموده و کسانيرا که در اطراف شما اند از ب
سيستم جديد قانون اساسی و محاکم فرصت های . سيستم حقوقی و نحوه استفاده آن اگاه سازيد

به هر . زيادی را در اختيار مردم بخاطر حل و فصل منازعات به گونه منظم و شفاف قرار ميدهد
ازه که بيشتر مردم در مورد سيستم حقوق بدانند و يا حد اقل کسی را بشناسند که بخاطر مشوره اند

البته که اين نقش را حقوقدانان . به وی مراجعه نمايند، به همان اندازه سيستم حقوقی تقويت ميگردد
 . بازی مينمايند ولی پاراليگل ها نيز يک رول عمده ای را در افغانستان بازی مينمايند

 
 مهارت دفاع تقريری

 
مهارت . يکی از مهمترين وبارزتری مهارت ها در نزد يک حقوقدان مهارت تقريری وی ميباشد

تقريری همانا توان يک حقوقدان در راستای صحبت کردن به نمايندگی از موکل وی به گونه ايکه 
مهارت تقريری هم در جلسات استماعيه در برابر محاکم و . مخاطب را اگاه ساخته و ترغيب نمايد

يک . ر نمايندگی غير رسمی موکلين در خارج از محکمه مثًال در مذاکرات ضروری ميباشدهم د
وکيل موفق مهارت های خود را از طريق آمادگی، انعطاف پذيری در ادعا ها و توازن در مد نظر 

 . گرفتن مسايل حقوقی مطروحه، به نمايش ميگذارد
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نه حقايق قضيه و قوانين قابل تطبيق باالی بخاطر ترغيب ، يک حقوقدان بايد بگونه بسيار ماهرا
مثالًٌ در يک قضيه ايکه يک شخص بر عليه همسايه خود بخاطر از بين بردن گاو . آنرا ارائه نمايد

وی با موتر همسايه دارد، حقوقدان بايد اماده باشد تا تمام حقايق جزئی قضيه  مردن گاو را و 
فهم اين موضوع نياز به مالقات . اط را به بحث گيردقوانين مربوط به رانندگی بدون احتيهمچنان 

 . با موکل دارد تا ازان طريق به اصل مشکل اگاهی حاصل نمايد
 

معلومات حاصل نمودن به جزئيات در مورد حقايق قضيه حقوقدان را کمک خواهد نمود تا مشکل 
زد تا ادعا های جانب آمادگی کلی نيز حقوقدان را وادار ميسا. حقوقی در قضيه را در يافت نمايد

بگونه مثال در قضيه باال همسايه ميتواند ادعا نمايد که خود مدعی گاو .  مقابل را نيز تصور نمايد
يک حقوقدان به تمام . خود را در جاده رها نموده بود و بنًا مقصر اصلی صاحب حيوان ميباشد

ضيه و قانون جهت رسيدن به يک معنی آماده ميداند که همچو يک ادعائی را با استفاده از حقايق ق
 . نتيجه مطلوب، رد نمايد

 
مهارت تقريری صرف به معنی ادعا نميباشد، چرا که مهارت تقريری حقوقدان را مکلف ميسازد 

يک حقوقدان ميتواند . که نه تنها اهداف موکل خود را بلکه اهداف جانب مقابل را نيز درک نمايد
يابد که بر همگان قابل قبول بوده و نياز به رفتن به محکمه در مذاکره به يک موفقيت بزرگی دست 

کل ممکن يک سيستم اين موضوع در افغانستان از اهميت زياد برخوردار است زيرا يک مو. نباشد
در بسياری . ترجيح دهداز قبيل رفتن به يک شورای واليتی جهت ميانجيگری را  غير از محاکم 

حل ميتواند منتج به حل نشدن قضيه گرديده و نهايتًا بر عليه  از قضايا متمرکز شدن باالی يک راه
 . منافع موکل قرار گيرد

 
نها با دوجمله که نتيجه ادعای ايشان اوًال آ. مشابه را مد نظر ميگيرندبهترين وکال معموًال يک پالن 
بخاطر از بگونه مثال اگر شما وکيل شخصی باشيد که ادعای پول . را تشکيل ميدهد، اغاز مينمايند

مرديکه گاو را از بين برده ( عاليجناب، مدعی عليه " بين رفتن گاوش را دارد، چنين خواهيد گفت 
مسئول از بين رفتن گاو ميباشد زيرا وی در شب بدون احتياط رانندگی نموده و سرعت ) است

که  -اين مقدمه در برگيرنده حقايق قضيه" ميگرفت بدون اينکه چراغ های موترش روشن باشد
و  -شخص در شب بدون روشن بودن چراغ های موترش به سرعت ميراند و گاو را از بين برد

 . ميگردد -که اين شخص بی احتياط رانندگی ميکرد -قانون
 

يک حقوقدان خوب بعدًا به خالصه ای حقايق قضيه را از قبيل تاريخ، وقت، اوضاع و نتيجه عمل 
وی همچنان مباحثاتی را که ميان طرفين . را که منتج به اقامه دعوی گرديده است، را بيان مينمايد

 . قضيه بخاطر رسيدن به يک توافق و عدم موفقيت انرا  بيان مينمايد
 

اين . ه بخش اصلی ادعا پرداخته که عبارت مطابق قوانين با حقايق قضيه ميباشدئبعدًا وکيل به ارا
درينجا وکيل بايد چنين اظهار . موضوع نيازمند يک توضيح مختصر قوانين قابل تطبيق ميباشد

رانندگی : عاليجناب، رانندگی بدون احتياط در قانون جزا چنين تعريف گرديده است: " نظر نمايد
بعدًا وی بايد حکم قانون را باالی حقايق قضيه " ات انسانی را به خطر مواجه سازدبه گونه که حي
مدعی عليه مسلمًا حيات انسان ها را به خطر موجه ساخته : " بنًا چنين خواهد گفت. تطبيق نمايد

بود چرا که وی در حاليکه در شب که مهتاب هم وجود نداشت و چراغ های موترش نيز خاموش 
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اين يک قضيه بسيار ساده است و ميتوان تصور نمود که " ومتر در ساعت ميراندکيل 100بود، 
 . توضيح حقايق قضيه و قانون قابل تطبيق باالی آن در قضايای مغلق چقدر وقت گيرخواهد بود

 
منحيث آخرين بخش اظهاراتش، وکيل با بيان دوباره نتيجه گيری اش موضوع را اختصار نموده و 

در جريان ادعا ها قاضی ميتواند از وکيل . خواهان پرداخت قيمت گاو ازطرف مدعی عليه ميگردد
ل از قبل بنا بر آن وکيل بايد قب. سواالتی را مطرح نمايد و وکيل بايد به ارئه پاسخ به آن آماده باشد

مثًال آيا : در مورد بعضی از سواالتی که ممکن توسط قاضی از  وی پرسيده شود فکرنمايد
 رانندگی در شب بدون چراغ يک تعامل بوده است و چرا گاو در سرک بوده است؟ 

 
در کل مهمتری وسيله يک وکيل توانائی وی جهت انتقال واضح و روشن چيزيست که وی خواهان 

توانمندی باعث جلب احترام همقطاران و قضاتی که در برابر شان ايستاده ميشود اين . آن ميباشد
 . ميگردد

 تحريری دفاع مهارت
 

دومين وسيله ايکه يک حقوقدان بخاطر دفاع از حقوق موکل خود بکار ميبرد، عبارت از توانائی 
ريری آنچه را همانند مهارت تقريری، توانمندی انتقال تح. نوشتن بگونه واضح و دقيق ميباشد

اين موضوع از جهت . موکل خواهان است باعث حل فوری و خارج از محکمه قضيه ميگردد
آنکه تمام اجراات خارج ازمحاکم رو در رو صورت ميگيرد از اهميت کمتری برخوردار است 

طوريکه قبًال بحث گرديد افغانستان . ولی در حضور محاکم اين يک مهارت مهمی تلقی ميگردد
يک . به محاکم ميباشد است و بيشتر متکی بر تقديم تحريری پيرو سيستم قاره ای يک کشور

حقوقدان نيازمند صحبت کردن در محکمه ميباشد، ولی مهارت تحريری زمانيکه نتيجه قضيه 
 . مبتنی بر آن باشد، خيلی از اهميت برخوردار ميباشد

 
ای موکل خود مشورت ميدهد، مانند حتی قبل از اينکه يک منازعه بروز نمايد، يک وکيلی که بر

دقيق و آمده بودن از ابتدای يک رابطه حقوقی . نوشتن يک قرارداد، بايد واضح و درست باشد
ولی هرگاه يک مشکل اتفاق . باعث تضمين اين امر ميگردد که در آينده مشکلی بروز نخواهد کرد

يک وکيلی که . که مهارت تقريری ميباشد ديری به همان اندازه مهم خواهد بوبيفتد، مهارت تحر
مسلکی  نمايندگی نمايد چنانچه تحريرنويسنده خوب ميباشد، ميتواند از موکل خود به گونه درست 

شکل ادعا در مهارت تحريری همانند مهارت . به حل يک منازعه در ابتدا خيلی کمک مينمايد
 . جه ذکر ميگرددتقريری بوده چنانچه نتيجه، حقايق، ادعا ها و بعدًا نتي

 
 اصول اخالقی حقوقدانان

 
اصول . آخرين و مهمتری وسيله ايکه يک حقوقدان باالی آن استناد نمايد، اصول اخالقی ميباشد

 . خالقی محدويت های اخالقی ای اند که باالی حقوقدانان مرعی االجرا ميباشند
 

اين بدين . ض منافع نمايندگی نمايندبگونه مثال، حقوقدانان معموًال نبايد موکلين را در صورت تعار
  معنی است که يک حقوقدان نبايد شخص مجروح و شخصی که باعث جرح گرديده است را

دليل اين امر اينست که يک وکيل باپذيرش نمايندگی از يک موکل، بحيث مدافع آن . نمايندگی نمايد
ع، خواه دريک قضيه اگر يک وکيل شخص دومی را که دارای تعارض مناف. شخص تلقی ميگردد
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جداگانه باشد، باشد را نمايندگی نمايد، برای وی مشکل خواهد بودکه از  موکل اولی خود بدون 
يک . اين صرف به معنی نمايندگی کردن از دوطرف در عين قضيه نميباشد. مالحظات دفاع نمايد

. واند بروز نمايدتعارض منافع در حالتيکه وکيل در قضيه يک منفعت مالی داشته باشد، نيز ميت
بگونه مثال يک وکيل نبايد از يک قضيه مربوط به يک معدن زمرد را که مالک آن پسر کاکای 

 . وی است، نمايندگی نمايد
 

صرف يک مالحظه است که کارکرد  ، در واقع تعارض منافع اصل  اصول اخالقی احاطه کننده
ک حقوقدان در يک قضيه بيشتر از طوريکه قبًال نيز تذکر رفت ي. يک حقوقدان را شکل ميدهد

از همه مهمتر وی يک فرستاده و نماينده يک سيستم عدلی است که تابع . يک مدافع ميباشد
حقوقدانان مکلف اند تا در اعمال شان به دفاع و حراست از . عاليترين معيار های مسلکی ميباشد

را ميبينند، بصورت خودکار  وقتی شهروندان حقوقدانان. شهرت و اعتبار سيستم حقوقی بپردازند
بنا بر آن حقوقدانان بايد عاليترين . در مورد پرستيژ و اعتبار سيستم قضائی در کل فکر مينمايند

 . معيار های اصول اخالقی را مدنظر گيرند
 

. محتوای اين معيار های اخالقی بيشتر مبتنی بر اجتماعی است که در آن حقوقدان فعاليت مينمايد
 . ولی بعضی معيار های عمومی ای وجود دارد که هميشه قابل تطبيق ميباشند
اين موضوع ميتواند در . اوًال يک حقوقدان بايد بدون تعارض منافع به دفاع از موکلش بپردازد

حالت نمايندگی گردن از دو طرف قضيه در عين زمان باشد و يا در حالتی که وکيل يک منفعت 
يک حقوقدان بايد صرف قضايائی را قبول نمايد که در آن . شخص در نتيجه قضيه داشته باشد

 . نافع وجود نداشته باشدتعارض م
 

بدين معنی که يک . ثانيًا يک حقوقدان بايد منافع موکل خود را منحيث هدف اصل تعيين نمايد
حقوقدان به عوض  نگاه کردن به يک راه حل مشخص  هميشه بايد به اين فکر باشد که چی چيزی 

ه عوض فکر کردن به طوريکه قبًال تذکر رفت يک حقوقدان بايد ب. به منفعت موکل وی ميباشد
 . بردن قضيه به محکمه بايد به ساير شيوه های حل اختالفات متوسل گردد

 
. ثالثًا باوجوديکه يک وکيل مدافع موکل خود ميباشد، ولی نبايد بگونه غير قانونی از وی دفاع نمايد

 . نهان نمايدبه اين معنی که يک وکيل نبايد هيچ گاه دروغ گفته و يا خطا کاری های موکل خود را پ
آماده ... باالخره يک وکيل بايد هميشه بدون در نظر داشت مالحظات سن، وضعيت، جنس

 . همکاری به هر کسی که نيازمند مساعدت وی باشد، کمک نمايد
 

 سواالت برای مباحثه
از قرار معلوم وی وعده نموده است . يک موکل نزد شما مراجعه نموده و از شما کمک ميخواهد

تر مستعمل را از يک شخص خريداری نمايد و قراردادی امضا نموده است که در روز که يک مو
بعد از بيان . بعد با پول جهت خريد موتر مراجعه خواهد نمود ولی وی تعهد خود را شکسته است

آيا شما . جزئيات موضوع شما پی ميبريد که وی بايد موتر کاکای شما را خريداری مينمود 
 را قبول نمائيد؟ ميتوانيد قضيه وی 
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 نتيجه . 4

متباقی اين کتاب موضوعاتی را که . اين فصل به بيان مقدمه بر  قوانين موجوده افغانستان پرداخت
هيچ کتابی نميتواند تمام موضوعات . به مطالعه قوانين افغانستان مرتبط است به بحث خواهد گرفت

ساحه را که در سيستم قانون  4کتاب  اين. حقوقی را در بر گيرد مگر اينکه بسيار طوالنی باشد
حقوق مالکيت، حقوق تجارت، حقوق : اساسی افغانستان مهم ميباشد در بر ميگيرد که عبارتند از

وقتی به بخش های مشخص قوانين افغانستان مراجعه مينمائيد، . جزا و حقوق و وجايت افراد
اين . ان را در نظر داشته باشيدموضوع تاريخچه حقوقی افغانستان، ساختار فعلی و نقش حقوقدان

 . مفاهيم يک نقش تعيين کنند ای را ايفا مينمايد
 
 
 
 
 



 77

Sources Consulted 

1923 Constitution of Afghanistan. http://www.afghanistantranslation.com.  
1964 Constitution of Afghanistan. Kabul: Franklin Book Programs.  
1977 Constitution of the Republican State of Afghanistan.  
2004 Constitution of Afghanistan. http://www.afghanistantranslation.com.  
Afghanistan Justice Sector Support Program. 2007. “Afghanistan’s Criminal Justice System.  
Center for Policy and Human Development. 2007. “Afghanistan Human Development 

Report.”  
Fukuyama, Francis. 2004. State Building. New York: Cornell University Press.  
Grazda, Edward. 2000. Afghanistan Diary 1992-2000. New York: Powerhouse Books.  

Grover, Verinder Ed. 2000. Afghanistan Government and Politics. New Delhi: Deep 
& Deep Publications.  

Jensen, Erik . “Justice in the Rule of Law.” 2008. In Building States to Build Peace, edited by  
Charles Call. New York: Lynne Reinner.  

Kamali, Mohammad Hashim. 1985. Law in Afghanistan. Leiden: E.J. Brill.  
Laber, Jeri & Barnett Rubin. 1985. Tears, Blood and Cries: Human Rights in Afghanistan 

Since the Invasion. New York: U.S. Helsinki Watch Committee.  
Main Principles of the Government of Afghanistan. 1931. http://www.  

afghanistantranslation.com.  
Marsden, Peter. 1998. The Taliban. Oxford University Press: Bangalore.  
Order No. 4913 of the President of the Islamic Transitional State of Afghanistan, Rules of  

Procedure for the Constitutional Loya Jirga, November 2003  
Ramage, Douglas E. 2007. “A Reformed Indonesia.” Australian Financial Review.  
Rasanayagam, Angelo. 2005. Afghanistan: A Modern History. London: I.B. Tauris.  
Rashid, Ahmed. 2002. Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. 

London: I. B. Tauris & Company.  
Rotberg, Robert Ed. 2007. Building a New Afghanistan. Washington, DC: Brookings 

Institution Press.  
Salim, Ahmad. 2006. Loya Jirga: The Afghan Grand Assembly. Lahore: Sang-E-Meel  

Publications.  
Sufi, Juma Khan. 2005. Afghanistan: A Chronological Fact Sheet 1600-2004. Khost:  

Independent Cultural Society of Khost.  
Tamanaha, Brian. 2007. “A Concise Guide to the Rule of Law.” St. John’s University School 

of Law: Legal Research Paper Series. http://ssrn.com/abstract=1012051.  

   



 78

 اصول محاکمات مدنی: فصل سوم

 :مقدمه. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهداف اين فصل

هدف اين فصل اين است که محصلين را کمک نمايد تا درهنگام آموزش اصول محاکمات مدنی 
اين فصل همچنان بحيث رهنمای  بسيارمهم برای مواديکه درقانون . طور انتقادی فکر نمايند

هرچند که اين فصل پرنسيب های . اصول محاکمات مدنی تسجيل شده است، خدمت خواهد کرد
قانون اصول محاکمات مدنی تصريح شده است را مورد بررسی قرار مهم وبا ارزشی که در

ميدهد، اما اين بررسی به هيچ وجه جامع ومکمل نبوده که جانشين قانون اصول محاکمات مدنی 
. گردد وهکذا اين فصل نميتواند به عنوان يک رهنما برای کسانيکه کارهای عملی ميکنند باشد

لی می کنند بايد به متن قانون اصول محاکمات مراجعه نمايند بلکه، متعلمين وکسانيکه کارهای عم
 . تا بدانند برای پيشبرد يک دعوی کدام پروسيجرها ضروری می باشد

بايد دانست که پروسيچر محاکمات، طوريکه درقانون اصول محاکمات تصريح شده 
اده است، ممکن است از نقطه نظر های مختلفی با طرزالعمل های عملی که مورد استف

دربخش پنجم اين فصل بعضی تفاوت های که بين قانون وعمل . قرارمی گيرد، متفاوت باشد
 .به بررسی گرفته شده است وجود دارد

 

 اصول محاکمات چيست؟

زمانيکه دوطرف، افراد وشرکتها، اختالف داشته باشند، آنها ممکن است برای حل 
مه غير منظم باشد، پروسه قانونی اما اگر محک. اختالفات شان به محکمه مراجعه نمايند

قواعد تنظيم کننده  –اصول محاکمات . رسيدگی به دعوی ممکن است بطی وغير مؤثر باشد
نقش عمده ای را دررابطه به تامين فعاليت سريع محکمه ايفا خواهد –پروسه يک دعوی 

 .کردو محکمه رسيد گی عادالنه رابرای طرفين فراهم خواهد نمود

 تمرکز مطالعه 
چه می باشد؟ آيا برای تنظيم دعوی مدنی موجوديت } رومن ژرمنيک{نقش اصول محاکمات مدنی درسيستم حقوقی نوشته 

يک سلسله قواعد وپروسيجرهای به شکل نوشته ضروری است؟ آيا اين قواعد انعطاف پذير باشند يا اينکه بصورت غير 
باشند؟ نقش اصول محاکمات درتامين عدالت توسط محاکم چه می باشد؟ طوريکه شما قواعد اصول انعطاف پذير قابل تطبيق 

 .محاکمات مدنی را مياموزيد، دراين باره فکر کنيد که نقش اصول محاکمات مدنی درسيستم حقوقی چه می باشد
راين باره فکر کنيد که کدام ماده همانطوريکه شما ميخواهيد درباره قانون اصول محاکمات مدنی چيزهای را بياموزيد، د

چطور بايد تفاوت های مواد را درابطه به وضاحت آنها بين مواد مختلفت بيان کرد؟ آيا . واضح وکدام ماده مبهم است
وضاحت هميشه قابل رجحان است؟ اگر شما دوباره قانون اصول محاکمات مدنی را مسوده بسازيد چه چيز ها را تغيير 

 خواهيد داد؟
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اما اين طرز العمل ها تا . اما طرزالعمل ها ممکن است پيچيده وبسيار رسمی باشد
چه اندازه ای محاکم را درافغانستان کمک می کند که فعاليت های شان را سرعت ببخشند، 
 وتا چه اندازه ای اين قواعد مانع حل وفصل اختالفات افراد، شرکتها وحتی حکومت ميشود؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوی درسيستم حقوقی رومن ژرمنيک

طوريکه درچوکات فوق توضيح شد، برعالوه حقوق " مفهوم کليدی"بحيث يک 
تعاملی وحقوق اسالم که براساس پرنسيب ها ی اسالمی استوار است، دونوع سيستم حقوقی 

. Civil Lawو سول ال   Common Lawکامن ال: وجود دارداساسی ديگرنيز درجهان 
، اما طرح دعوی واصول وجود داردقی گرچه مشابهت های زيادی دربين اين دوسيستم حقو

 .محاکمات درهريک از اين دوسيستم حقوقی قسمًا متفاوت می باشد

 

سيستم حقوقی کامن ال درکشورهای مانند اياالت متحد امريکا، بريتانيای کبير، بنام 
هرچند که قضات نميتوانند قوانينی را که . ياد می شود" قانون ساخته شده توسط قاضی"

مقننه ساخته می شود، ناديده بگيرند، اما قضات فيصله های خود را بر اساس توسط قوه 
بعبارت ديگر، قضات بخاطر حل يک قضيه به فيصله های . رويه قضايی  صادر می کنند

برعکس درسيستم حقوقی رومن ژرمنيک مانند فرانسه، جرمنی . گذشته اتکاء می کنند

فاتمفاهيم کليدی وتعري  
 

 دعوی چيست؟
امابايد دانست که  دعوی چيست؟ يک اختالفی که درپيشگاه . دراين فصل قواعد دادخواهی بصورت کل بيان خواهد شد

مسمی گرديده " دعوی "نيز ياد ميشود که بصورت عموم بنام " قضيه"يا " دادخواهی"محکمه مدنی تقديم ميشود بنام 
بطورمثال هرگاه حکومت بدون پرداخت . کتها ويا حتی حکومت باشندطرفين يک دعوی ممکن است افراد، شر. است

عوض، يک قطعه زمين ملکيت شخصی  يک شهروند را بگيرد، شهروند می تواند درخواستی را به محکمه تقديم 
همانطوريکه عرف وعادات بر شوراها وجرگه ها حاکم است، دعوی . وازمحکمه بخواهد که قضيه را حل وفصل نمايد

ط يک سلسله قواعد ومقرراتی تنظيم می گردد که بنام اصول محاکمات ياد می شود که دراين فصل مورد بررسی هم توس
.قرارمی گيرد  

 
 چگونه سيستم حقوقی است؟ Civil Lawسيستم حقوقی  نوشته يا رومن ژرمنيک 

حقوق رومن . معنی استاما اين به چه . افغانستان يکی از کشورهای پيرو نظام حقوقی رومن ژرمنيک می باشد 
دراين نوع سيستم حقوقی، قوه مقننه کود يا قوانين بزرگی را نوشته . ژرمنيک، سيستم حقوقی مسلط درجهان می باشد

درافغانستان مجلس قانونگذاری قوانين زيادی را به شمول قانون مدنی، قانون جزا وقانون اصول محاکمات مدنی . ميکنند
فرض نماييد شما يک قاضی . د اين قانون توسط قضات درقضايا معيين تطبيق می گرددوضع نموده است که بعدًا موا

هستيد ويک قضيه ای را که درباره اسپ يک نفر است که دريک نمايش يکی از تماشاچيان را زير پا نموده است 
زصاحب اسپ به محکمه مراجعه نموده وخواهان پرداخت جبران خساره ا) تماشاچی(شخص متضرر . دراختيارداريد

برای اينکه حکمی صادر گردد که آيا شخص مجروح مستحق . بخاطر جراحتی که برايش عايد گرديده است می شود
اگر قانون مدنی بگويد که . ميشود اگر ميشود، چه مقدار، شمابايد به قانون مدنی مراجعه نمائيد) پول(پرداخت غرامت 

گردد، شخص مجروح مستحق جبران خساره  مجروحيت خود  اگر شخصی توسط يک حيوان غير قابل کنترول مجروح
می گردد، اين حکم ماده قانون مدنی دراين قضيه چطور تطبيق می گردد؟ شما بخاطر صدور حکم بايد احکام قانون 

بت می اين فرضيه ثا. مدنی را استفاده نمائيد که آيا حيوان واقعًا غير قابل کنترول بود ويا اينکه يک اشتباه صاحب آن بود
اين امر قضات وحقوقدانان را وادار می . سازد که چطور مواد قانون نوشته را باالی يک قضيه مشخص تطبيق نمود

 .سازد که درزمينه تطبيق مواد قانون  بطور تحليلی فکر کنند
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اعد وضع شده، حسابدهی عمودی ومسؤليت اجرای متحد الشکل قو" وافغانستان تاکيد در
درسيستم حقوقی رومن  Kagan 2006: 57). (ميشود" رسمی برای دريافت حقايق

که پرنسيب های اساسی ) قانون جامع ومکمل(ژرمنيک قوانين منشاء خود را ازکود ها 
ليکن، ال اقل ازنقطه نظر اصول . تصميم گيری قانونی را دستور می دهد، می گيرند

. وجود داردات مدنی مشابهت های بين سيستم حقوقی کامن ال ورومن ژرمنيک محاکم
بطورمثال، دراياالت متحده امريکا، قواعد اصول محاکمات فدرال بر دعاوی که درمحاکم 

محاکم در اياالت متحده امريکا به محاکم فدرال (فدرال تقديم می گردد، حاکم می باشد 
رال ممکن است همانند قانون اصول محاکمات مدنی قواعد فد). وايالتی تقسيم شده اند

افغانستان جامع نباشد، اما قواعد فدرال يک دسته  پرنسيب های مرکزی را وضع نموده 
 .است که امور مربوط به دعوی را تنظيم نموده است

 

تفاوت ديگريکه بين سيستم حقوقی کامن ال وسيستم حقوقی رومن ژرمنيک وجود 
محاکم امريکايی به سيستم ايکه . ات درتصميم گيری ها می باشددارد عبارت از نقش قض

يک نوع از " مشخصه عمده اين سيستم . ياد می شود عمل می کنند" سيستم رقابتی" بنام 
سيستم حقوقی مناظره ای يا رقابتی که اثبات ادعا، جستجو برای مباحثات  قانونی وجمع 

لتی ارايه نمی شود، بلکه توسط طرفين آوری و تقديم شواهد توسط قاضی ويا مسؤلين دو
 :Kagan 2006" (ذيعالقه که معموًال توسط حقوقدانان نمايندگی ميشود، ارايه می شود

به عبارت ديگر، طرفين متنازع فيه، درنتيجه يک رقابت، حقايق قضيه را برمال ). 56
م آوری شواهد با وجوداينکه قاضی قضيه را فيصله می کند، اما نقش فعال درفراه. ميسازند
. اما قضات درسيستم حقوقی رومن ژرمنيک درمقايسه با کامن ال، بيشتر فعال اند. ندارد

، بعضی کشورهای پيرو حقوق رومن ژرمنيک، بيشتر به  "سيستم رقابتی"برعکس کامن ال
که درآن قاضی صالحيت قابل توجه ای برای رسيدگی قضيه دارد، " سيستم بازجويی زياد"

اير اشخاص صالحيت دارد از مدعی، مدعی عليه وس"درافغانستان قاضی   .عمل می کنند
افغانستان يک ترکيبی  از هردوسيستم، رقابتی و ). 52ماده (ورد بعمل آ" ذيربط استيضاح 

 .سيستم بازجويی، را پذيرفته است

 مقايسه محاکم با ساير ميکانيزم های حل منازعات

ست وقت ومصارف زيادی را درهرسيستم حقوقی حل وفصل دعاوی ممکن ا
پروسه "بطورمثال، دراياالت متحده امريکا علمای حقوق دعوی را بنام . خواستار باشد

هزينه دعوی يکی ازداليلی ). Kagan 2006: 56(يادنموده اند " پيچيده، طوالنی وپرهزينه
 است که طرفين ممکن است ترجيح بدهند که اختالفات خود را بدون مراجعه به محاکم حل

ساده ترين وارزانترين راه حل اختالف برای طرفين همانا راه حلی است که . وفصل نمايند
اما اين روش اشتراکی هميشه ممکن نيست وطرفين ممکن . طرفين برای خود پذيرفته اند

 .است به ميکانيزم های تعاملی  حل وفصل اختالفات مانند شورا وجرگه برگردند

 

پرابلم های دعوی زمانی مطرح بحث می شود که انواع ديگر حل اختالفات نا 
خوش آيند باشد ويا اينکه اين راه حل ها درست کار نکند دراينصورت، دعوی غير قابل 

قواعديکه دردعوی حاکم می باشد ممکن است پيچيده  نباشد، اما اين قواعد . اجتناب می باشد
 . دالنه ومؤثر کارکندمهم است اگرسيستم حقوقی بطورعا
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 مدنی  قانون اصول محاکماتپيشينه . 2

 

 

 

 

 

 

 

ساير کشورهای پيروسيستم حقوقی رومن ژرمنيک، به اساس  محاکم مدنی درافغانستان، مانند
قانون . انعکاس يافته است، عمل می کنند) قانون(يک سلسله قواعد ومقرراتی که در يک کود

يک سلسله قواعد رسمی را وضع نموده است که درتمام مراحل  1990اصول محاکمات مدنی 
رها درافغانستان قواعد پروسيجر محاکماتی مانند اکثر کشو. ( دعوی  اين قواعد بايد رعايت گردد

هرچند که اين قانون سالها قبل از قانون اساسی ). جزايی ومدنی بطور جداگانه وضع شده است
اين قانون تمام مراحل يک دعوی را از مرحله . فعلی وضع شده بود اما تابه حال نافذ می باشد

رسيدگی قضيه رادارد يا نه وباالخره  ثبت درخواست يک ادعا تا مراحلی که آيا محکمه صالحيت
پروسيجر تقديم درخواست درصورت عدم قناعت به فيصله های محاکم ابتدايی را بيان داشته 

 . است

 اهداف اصول محاکمات مدنی

اصول محاکمات را درافغانستان تصريح " اهداف اساسی "ماده دوم قانون اصول محاکمات  
. انون حمايت از حقوق مساوی تمام اتباع افغانستان می باشدبايد دانست که اولين هدف ق. ميدارد

هرچند که دراين فصل اصول محاکمات مدنی مورد ارزيابی قرار می گيرد، اما مسايل مربوط به 
به عبارت ديگر، هرچند که شما مسايل مربوط . حقوق ماهوی نيزجزء اين مباحث می باشد

چه وقت، چطور وکجا يک درخواست يا : نکهاي پروسه دعوی را درمراحل مختلف دعوی مانند
قواعد يکه شما می آموزيد ممکن است يک تاثير . عريضه حقوقی تقديم گردد، خواهيد آموخت

 .داشت مهمی باالی قضايا وحقوق طرفين اعم از اتباع داخلی وخارجی خواهند

 . دماده دوم را بخوانيد درمورد رابطه بين اصول محاکمات وحقوق ماهوی فکر نمائي

 سواالت برای مباحثه
  

چه انگيزه های  يک شخص را تحريک خواهد کردکه به عوض مراجعه به محکمه به شورا  -1
وجرگه مراجعه نمايد؟ اگر شما کدام منازعه ای درمورد ملکيت داشته باشيد، اول به کجا مراجعه 

 می کنيد؟
اگر به عوض منازعه ملکيت، شما يک منازعه درمورد حقوق فاميل داشته باشيد آياتصميم شما  -2

 تغيير خواهد کرد؟ اگر منازعه شما با يک خارجی باشد چه می کنيد؟ 

خواندن هدف  
 

حاصل می نمائيد کوشش کنيد که ديد هرقدرکه شما بيشتر درمورد قانون اصول محاکمات مدنی معلومات 
. حکومت افغانستان ممکن است درسالهای آينده قانون اصول محاکمات را تعديل نمايد. انتقادی داشته باشيد

کدام مواد اين قانون بسيار مهم است؟ کدام مواد بايد تعديل ويا حذف گردد؟ آيا اين معقول خواهد بود که 
 ت مدنی داشته باشيم؟روی همرفته يک قانون اصول محاکما
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قانون اصول  -اوًال. دربسياری موارد، اصول محاکمات يک بخش از قواعد ماهوی ميباشد
مساوات : حمايت ميکندمحاکمات باالی تمام طرفين تطبيق ميگردد؛ قانون دو ارزش عالی را 

اصول محاکمات همچنان تاثيری برحقوق ماهوی دارد وآن اينکه تعيين مينمايد که يک . وعدالت
زمانيکه يک قاضی ويا يک حقوقدان نميتواند بطور درست . محکمه چطور عمل می نمايد

. اشدطرزالعمل ها را تعقيب نمايد، جريان دعوی ممکن است آهسته شود ويک مانع برای قضيه ب
زمانيکه چنين حالتی صورت گيرد، محاکم نمی توانند قضا يا را به وقت وزمان آن حل وفصل 

بعالوه، طوريکه شما خواهيد . نمايند و حقوق طرفين درمحکمه مورد حمايت قرارنمی گيرد
آموخت، هرگاه طرفين پروسيجر های درست را درمحاکم پيروی ننمايند، قاضی ممکن است 

نتيجه ايکه حقوق طرفين را درپيشگاه محکمه مستقيمًا متاثر  -قضيه را رد نمايدتصميم بگيرد که 
 . ميسازد

  

 

 

 

 

 

 نقش اسالم دراصول محاکمات

قبل ازاينکه درمورد قانون اصول محاکمات مدنی چيزی بدانيم، مهم خواهد بود که نقش اسالم را 
ماده سوم قانون اساسی را که درفصل اول مطالعه کرديم . درمورد اصول محاکمات مدنی بدانيم

درافغانستان هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسالم " تصريح ميدارد که 

ماده دوم: قانون اصول محاکمات مدنی  
 : اهداف اساسی اين قانون قرارذيل است

 .رعايت تساوی حقوق اتباع وتطبيق احکام قوانين جمهوری افغانستان درقضايای مدنی -1
 .تنظيم رويه عادالنه درجلسات قضائی -2
 .تعيين حدود حقوق ووجايب طرفين دعوی، شهود واهل خبره -3
 . ت وارزيابی اسناد قانونی، قرائن قاطعه، قرائن مستنبطه واسباب حکمتنظيم طرزالعمل شهاد -4
تنظيم امورمربوط به استيناف خواهی ، فرجام خواهی وتجديد نظربه فيصله ها وقرارهای نهايی  -5

 .محاکم
 . تسريع دعاوی مدنی -6

 سواالت برای مباحثه
 داشته باشد؟اصول محاکمات چطورمی تواند تاثيراتی باالی حقوق ماهوی  -1

آيا قضات می توانند نفوذی بر پيامد های يک قضيه با تطبيق نادرست قانون داشته باشند؟ اگر  -2
 چنين است، چطور؟

کليدی وتعريفاتمفاهيم   
 تشريفات قانونی چيست؟

تشريفات قانونی،  به اساس قواعد ومقررات، مرحله ای از جريان قانونی است که برای اجراء 
قانونی، اسعتمال قدرت حکومت است طوريکه تشريفات . وحمايت ازحقوق خصوصی ايجاد شده باشد

درزمينه دعوی، اين بدين معنی است که . قانون اجازه ويا منع کرده باشد، برای حمايت ازحقوق افراد
.طرفين دعوی برای اعمال حقوق شان درپيشگاه  محاکم اجازه داده شده اند  
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درمواردی که حکم صريح : " به همين ترتيب قانون اصول محاکمات مدنی مقرر ميدارد." باشد
اين {." قانون وجودنداشته باشد،قضاوت مطابق اساسات کلی حقوق اسالم صورت خواهد گرفت

بنابرين اساسات بنيادی اسالم می تواند خالهای } حکم قانون ماده دوم قانون مدنی می باشد
که را  اما پرنسيب های اسالمی نمی تواند موادیاصول محاکمات را پرنمايد، موجوددرقانون 

 .ملغی کند انون اصول محاکمات ذکر شده استصريحًا درق

 یاولين اقدامات درطرح دعو. 3

 

 

 

 

 

 1 17 – 12مواد :  دعویشروع يک . الف
 

زمانيکه دوطرف يک دعوی داشته باشند، اولتر ازهمه آنها بايد خود اختالفات شان را 
هرگاه آنها موفق نشوند که اختالفات شان را خود حل . بدون مراجعه به محکمه حل وفصل نمايند

ينصورت طرفين وفصل نمايند وآنها به موسسات سنتی مانند شورا وجرگه نيز مراجعه نکنند، درا
اقدامات اوليه برای طرح يک دعوی کدام ها اند؟ . دعوی ممکن است به محکمه مراجعه نمايند

 طرفين چطورمحکمه را مطلع ميسازند که اختالفات شان را رسيدگی وحل نمايد؟

 

. اولين اقدام برای مدعی اين که درخواست يا عريضه رسمی را به محکمه تقديم نمايد
بوط تقديم ربه محاکم متدائيه ويا ازطريق شعبات حقوق مستقيمًا به محکمه ابعريضه ممکن است 

قانون اصول محاکمات مدنی عريضه حقوقی بايد حاوی معلومات  13ماده ) 1(طبق بند . گردد
اساسی درباره طرفين قضيه بشمول نام، ولد، محل سکونت اصلی وفعلی، پيشه، نمبر تذکره 

 . مدعی ومدعی عليه باشد

 

قانون اصول محاکمات مدنی را خوانده ودرنظرداشته باشيد که چرا قانون از  13ماده 
 . مدعی می خواهد معلومات متذکره را شامل عريضه نمايد

 

دعوی  بطورخالصه می توان گفت که عريضه رسمی بايد حاوی معلومات قبلی درمورد
اجع به اموال منقول باشد، هرگاه دعوی ر) 13ماده  2فقره . (بشمول خالصه مقصد دعوی باشد

ماده (عريضه حقوقی بايد حاوی معلومات درباره جنسيت، نوعيت وقيمت شی مورد ادعا باشد 

                                                 
مترجم. مواديکه دراين فصل ذکر شده است بيشترين آنها مربوط به قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان می باشد - 1  

وتعريفاتی مفاهيم کليد  
 

مدعی ممکن است يک فرد يا گروپی از افراد، . طرفی که از محکمه خواهان کمک می گردد :مدعی
. يک شرکت ويا يک حکومت باشد  

مانند مدعی، مدعی عليه ممکن است يک فرد يا . طرفی که برعليه او ادعايی وجود دارد: مدعی عليه
.گروپی ازافراد، يک شرکت ويا يک حکومت باشد  
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هرگاه دعوی راجع به يک قطعه زمين، طوريکه بيشتر درافغانستان صورت می ). 3فقره .  13
 13ماده (. گيرد، باشد، عريضه حقوقی بايد حاوی معلومات درموردموقعيت ومساحت آن باشد

 ).3فقره 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکه عريضه تقديم محکمه شد، محکمه مدعی عليه را از موضوع مطلع می بعد ازاي
). اين موضوع درمبحث چهارم اين فصل به تفصيل مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. (سازد

مطلع گرديد، او بايد تصميم بگيرد که آيا ادعا را } ادعا{زمانيکه مدعی عليه از محتوی عريضه 
اگر مدعی عليه حقيقت ادعای مدعی را رد نمايد . ی کندمی پذيرد ويا اينکه آنرا انکار م

 .وازاعطای چيزخواسته شده توسط مدعی اباء ورزد، قضيه وارد مرحله بعدی می گردد

 زمينه برای رد دعوی. ب

خود را که " اعتراضات ابتدائی" درمرحله بعدی دعوی، مدعی عليه می تواند
هرگاه . دربرگيرنده صالحيت محکمه برای رسيدگی قضيه ويا تناسب ادعا می باشد، اظهار نمايد

مدعی عليه موفق به اعتراضات ابتدائی گردد، قضيه يا رد می گردد ويا اينکه غرض رسيدگی به 
 . محکمه ديگر محول می گردد

 

اعتراضات ابتدائی را مقرر می دارد، مطالعه را که هشت اصل عمده برای  21ماده 
 .درصفحات بعدی بالترتيب هريک ازاين اصول مورد بررسی قرارمی گيرد. نمائيد

 

 

 

 

 

 

 
  

13ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 : عريضه حقوقی حاوی مطالب ذيل می باشد

 .اسم، ولد، محل سکونت اصلی وفعلی، پيشه، نمره تذکره مدعی ومدعی عليه -1
 .تعيين اندازه مدعی بها وخلص مقصد دعوی -2
درصورتيکه مدعی بها عقارباشد ذکر . بيان جنس، نوع، قيمت مدعی بها درصورتيکه منقول باشد -3

 .موقعيت، نوعيت ومساحت آن نيز حتمی می باشد
امضاء  يا نشان انگشت عارض درصورتيکه عارض وکيل، وصی يا قيم باشد ذکر نمره وتاريخ  -4

 .سند وکالت، وصايت وقيموميت با شهرت مکمله آن ضرور است
 .تاريخ ايجاد حق وتاريخ تقديم عريضه -5

21ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 

 :اعتراضات ابتدائی قرارذيل است
 .عدم صالحيت رسيدگی قضيه ازطرف محکمه -1
 .فقدان صالحيت واهليت مدعی ومدعی عليه -2
 .ه نبودن ادعای مندرج عريضه بر مدعی عليهمتوج -3
 .صدور حکم قضائی قبلی درموضوع بين عارض ومعروض -4
 .عدم ذواليدی مدعی عليه متکی بر اسناد مثبته درمدعی بهای غير منقول -5
 .ارتباط قضيه با دعوی ايکه درمحکمه ديگر دايراست -6
 .داير بودن قضيه مندرج درعريضه درمحکمه ديگر -7
 .دن قضيه مورد دعویتحت مرور زمان بو -8
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i. 2. 21ماده : صالحيت محکمه 

 صالحيت قضائی چيست؟

 

برای اينکه يک قضيه فيصله شود، محکمه بايد  -ميريام -به اساس ديکشنری ويبستر
به عبارت ديگر، محکمه بايد . را داشته باشد" صالحيت، قدرت و حق تفسير وتطبيق قانون "

مساله صالحيت محکمه يک سوال اساسی ). 1. 21ماده .(صالحيت رسيدگی قضيه را داشته باشد
رگاه محکمه صالحيت رسيدگی قضيه را نداشته باشد، محکمه قضيه را بدين معنی که ه. ميباشد

بدون صالحيت قضايی يک . رد نموده ومدعی می تواند عريضه خود را به محکمه ديگرتقديم کند
 . محکمه قادرنخواهد بود که درمورد يک قضيه تصميم بگيرد

 

 چطور ميتوان معين نمود که يک محکمه صالحيت قضائی دارد

 

که (محکمه ابتدائيه : وجود داردشما به ياد داريد درافغانستان سه نوع محاکم طوريکه 
که بنام محکمه ( محکمه استيناف .) بنام محکمه شهری، ناحيوی وولسوالی نيز ياد می گردد

 . وستره محکمه) مرافعه، محکمه فوقانی ومحکمه عالی ياد می گردد

 

اين مرحله است که مدعی عليه می تواند تمام دعاوی درمحکمه ابتدائيه شروع ميشود ودر
اعتراضات ابتدايی را مبنی بر عدم داشتن صالحيت قضايی محکمه،  مطرح کند وخواهان رد 

دعاوی مدنی درمرحله ابتدايی توسط محکمه " مطابق قانون اصول محاکمات . قضيه گردد
نون طورديگری شهری، ناحيوی، ولسوالی يا عالقه داری فيصله می شود، جزدرحاالتيکه قا

ليکن، درافغانستان چون شهرهای متعدد، ناحيه های متعدد، )  79ماده ." (تصريح کرده باشد
برای ما نگفته است که چه وقت يک محکمه صالحيت  79، ماده وجود داردولسوالی های متعدد 

ص  سوال اين است که کدام شهر، ناحيه وولسوالی بايد يک قضيه خا. رسيدگی يک قضيه را دارد
 . را رسيدگی نمايد

 81ماده : دعاوی مدنی عمومی 

دعاوی مدنی درمحل سکونت مدعی عليه حل وفصل می "مقرر ميدارد که  81ماده 
درصورتيکه زن شوهردارمدعی عليه " هرگاه مدعی عليه شخص زن شوهر دار باشد ." گردد

هرگاه مدعی عليه زن ." باشدرسيدگی دعوی از صالحيت محکمه محل اقامت شوهر می باشد
ا اقارب نزديک صالحيت رسيدگی قضيه را خواهد شوهردارنباشد، محکمه محل اقامت پدر وي

 . داشت

 92 – 84مواد : قضايای خاص

مواد ديگر قانون اصول محاکمات مدنی احکام خاصی را درمورد صالحيت رسيدگی 
کارکنان دولت ومنسوبين قوای ) 85ماده (اشخاص غايب ) 84ماده (افرادی مانند ناقص االهليت 

عالوه برآن، طرزالعمل های . وديگران پيشبينی نموده است) 87ماده (، کوچی ها )86ماده (مسلح
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)  90ماده (خاصی برای يک تعداد معين از قضايا ی ماهوی مانند انعقاد قرارداد يک تاجر 
 .را بيان نموده است) 92ماده (وتقسيم ويا ترکه  اموال 

 

 96ماده : صالحيت رسيدگی قضايای مربوط به خارجی ها

. مدنی احکام خاصی رادرمورد اتباع خارجی تصريح نموده است قانون اصول محاکمات
رسيدگی به دعاوی مدنی اتباع خارجی که درافغانستان محل اقامت دارند همانند يک تبعه افغان، 

شرايطی را بيان می دارد که بموجب آن محاکم  96ماده . از صالحيت محاکم افغانستان می باشد
تباع خارجی که درافغانستان محل سکونت ندارند، را دارا افغانستان صالحيت رسيدگی دعاوی ا

 .می باشند

 

 

 

 

 

 

 را ثابت نمودچطور ميتوان صالحيت قضايی 

قانون اصول محاکمات مدنی، هرگاه يکی ازطرفين به صالحيت محکمه  88مطابق ماده 
داير شده دعوی به همان  از اعتراضی داشته باشد، طرف مذکور بايد اعتراض خود را قبل

وی حق  هرگاه يک طرف اعتراض خود را قبل از شروع محکمه تقديم نکند. محکمه تقديم کند
 . ازدست ميدهد  وصالحيت محکمه قبول شده تلقی می گردد اعتراض خود را

 

 

 

 

 

 

ii. 2. 21ماده : اهليت حقوقی عدم موجوديت صالحيت و 

 ميتوان تعيين نمود که طرفين فاقد اهليت حقوقی اندچطور 

اما . موجوديت اهليت حقوقی می باشد مدومين شرط اعتراضات ابتدائی عبارت ازعد
زمانيكه . اين اصطالح را تعريف ننموده است 21فقدان اهليت حقوقی به چه معنی است؟ ماده 

متاسفانه مواد نزديک . اجعه می کننديک قانون مبهم باشد، حقوقدانان به مواد نزديک ديگر آن مر
درحقيقت يگانه ماده ديگری که درتمام قانون . آن معلومات زيادی دراين باره ندارند يو بعد

96ماده  -قانون اصول محاکمات مدنی  
رسيدگی دعوی مربوط به تبعه خارجی که درافغانستان محل سکونت نداشته باشددرحاالت آتی مربوط به 

 : محاکم جمهوری افغانستان می باشد
 .زخود اقامتگاه اختياری داشته باشددرصورتيکه خارجی درجمهوری افغانستان ا -1
 .درصورتيکه موضوع عقديا محل تنفيذ آن درجمهوری افغانستان باشد -2
 .درصورتکه دعوی مربوط به مطالبه ترکه درجمهوری افغنستان آغاز يافته باشد -3
 .درصورتکه کل يا قسمتی ازاموال متروکه درجمهوری افغانستان باشد -4

 سواالت برای مباحثه
 

چرا قانون اصول محاکمات ازطرفين دعوی می خواهد که قبل از داير شدن دعوی، اعتراض  -1
خود را مبنی بر صالحيت محکمه ابرازنمايند؟ آيا شما فکر می کنيد که اگريکی ازطرفين بعد 

 مه، اعتراض خود را ابراز نمايد، کدام نتيجه مخالف بوجود آيد؟ازتدويراولين جلسه محک
آيا شما مطمئين خواهيد بود که اگر بدانيد يک قضيه به محکمه تقديم گردد ومحکه بعد ازماه  -2

 ها ويا سالها قضيه را به علت عدم داشتن صالحيت، رد نمايد؟
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: می باشد که درزمينه چنين مشعر است 502اصول محاکمات به اهليت حقوقی رابطه دارد، ماده 
احتماًال ." خصم شرعی واقع شوندصغير، مجنون، معتوه، محجور، وغايب نمی توانند مستقيمًا  "

 .مواد بعدی تعريف کرده باشند که عدم اهليت حقوقی چه معنی می دهد

 

ويا "  مجنون" شما چطور تعيين می نمائيد که يک شخص . وجود داردهنوزهم ابهاماتی 
 .دارد که محکمه از آن استفاده نمايد واضح وجود معيار.می باشد؟ آيا کدام " معتوه"

 

iii.  3. 21ماده : تطبيق ادعای مندرجه باالی مدعی عليهعدم 

متوجه نبودن ادعای مندرجه عريضه بر مدعی " قانون اصول محاکمات مدنی  21درحاليکه ماده 
را يکی از شرايط اساسی ديگر اعتراضات ابتدائی می داند، اين قانون جزئيات بيشتری را " عليه

اين نکته را . راختيار محکمه قرار نمی دهددرمورد طرزالعمل های مخصوصی  دراين رابطه د
اما زمانيکه محکمه تصميم . درنظر داشته باشيد که اعتراضات ابتدائی از ماهيت قضيه فرق دارد

می گيرد که ادعا باالی مدعی عليه قابل تطبيق است، آيا اين را نبايد بحيث ماهيت قضيه 
 درنظرگرفت؟

 

يريدکه آيا ادعا باالی مدعی  عليه قابليت فرض کنيد شما قاضی هستيد و تصميم می گ 
تطبيق را دارد؟ چه معيارهای را شما استفاده می کنيد؟ آيا اين کافی خواهد بود که مدعی نشان 

 .بدهد نام ان شخص درعريضه ذکر شده است

 

iv.  عدم موجوديت مدارک مثبته بر تصرف مدعی عليه بر مدعا بهای
 5. 21ماده  :غيرمنقول

 

يت ويا يک قسمت ازآن را که موضوع دعوی را تشکيل ميدهد، مالک هرگاه مدعی ملک
نبوده ويا اينکه درتصرف نداشته باشد، بجا خواهد بود که محکمه وقت وانِرژی کمی را دراين 

استفاده منابع قضائی بصورت ( بخاطر صرفه جويی قضايی  از اينرو. موضوع مصرف کند
عدم  "هد که اعتراضات ابتدايی خود را بر اساس برای مدعی عليه اجازه می د 21ماده ) مؤثر

 .اظهارنمايد" موجوديت مدارک مثبته بر تصرف مدعی عليه بر مدعا بهای غيرمنقول

فرض نمائيد شما وکيل مدافع برای يک مدعی عليه هستيد که موضوع دعوی را مال 
مدعی اظهارمی دارد که موکل شما اسپ را دزديده است . منقول مثًال يک اسپ تشکيل می دهد
. اما مؤکل شما اظهارمی دارد که وی مالک اسپ بوده است. ومدعی مالک قانونی اسپ می باشد

 تقويت اعتراضات ابتدائی خود تقديم می داريد؟  چه نوع مدارکی شما برای

 

v.  7. 21و. 6.  21،  4. 21ماده : موانع ادعا 
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زمانيکه يک قضيه فيصله شد وپروسه . يکی از اجزای مهم دعوی قطعيت آن می باشد
) پروسه مرافعه خواهی در قسمت ششم اين مبحث به تفصيل مطالعه خواهد شد(مرافعه خواهی 

هرگاه يکی از طرفين . يی است و طرفين به متابعت ازآن مکلف می باشندختم شد، فيصله نها
ادعايی را به محکمه تقديم کند که قبًال درآن باره حکمی صادر شده باشد، مدعی عليه  می تواند 

قانون اصول محاکمات مدنی، اعتراضات ابتدائی خود را به محکمه تقديم  21طبق حکم ماده 
 .نمايد

قانون اصول محاکمات مدنی، درصورتيکه در يک قضيه قبًال حکمی  21طبق حکم ماده  
اگر قضيه با يک قضيه ديگر که درمحکمه ) 4. 21ماده (ازطرف محکمه ای صادرشده باشد، 

ويا اگرخود قضيه دريک محکمه ديگر داير باشد ) 6. 21ماده (ديگر داير است ارتباط داشته باشد 
اين اعتراضات را می توان تحت عنوان . ر می دهدمحکمه به رد قضيه دستو) 7. 21ماده (
بخاطريکه دعوی قبًال مورد رسيدگی قرارگرفته است، قانون . گروپ بندی نمود" موانع ادعا"

 .اصول محاکمات مدنی رسيدگی جداگانه ديگر ادعا را مانع می شود

 

 

 

 

 

 

vi. 8. 21ماده : زمان هستند قضاياييکه تابع قاعده مرور. 

بصورت . مدعی عليه می تواند اعتراضات ابتدائی خود را مطابق قاعده مرورزمان تقديم نمايد
زمانيکه اين . دريک مدت زمان معين تقديم نمايدعموم، مدعی بايد درخواست عدم قناعت خودرا 

مدت زمان منقضی می شود، مدعی فرصت خود را بخاطر کمک گرفتن از جبران قضائی از 
 .دست می دهد

   78 – 65ماده : اجتناب قاضی از رسيدگی دعوی .ج

 

 

 

 

 

يکی از موضوعات اساسی اين است که يک محاکمه عادالنه بايد توسط يک قاضی بی 
کی قاضی ايکه با يکی از طرفين دعوی رابطه داشته باشد ويا اينکه با ي. طرف صورت گيرد

قانون اصول  65مطابق ماده . ازطرفين منافع مالی داشته باشد، محاکمه بی طرف نخواهد بود

 سواالت برای مباحثه
طرفين ميخواهد که بعد از عمل خالف درنظر بگيريد که چرا قانون اصول محاکمات مدنی از  -1

آيا شما فکر می کنيد که قاعده مرورزمان . عريضه ای خود را دريک مدت زمان معين تقديم نمايد
 يک قاعده غير عادالنه می باشد؟

هرگاه يک طرف دعوی معتقد شود که پروسه مرافعه خواهی غير عادالنه است، آيا او می تواند  -2
ايد که قضيه را دوباره رسيدگی نمايد؟ اگرچنين نيست، آيا اين کار ازيک محکمه ديگر تقاضا نم

 عادالنه است؟

 هدف خواندن
يک قاضی از اشتراک درترکيب ) بعدی مطالعه ميشود هکه در صفح(قانون اصول محاکمات مدنی  65مطابق ماده 

طوريکه شما قانون اصول محاکمت مدنی وساير قوانين را خوانده . محاکمه ورسيدگی يک قضه اجتناب می ورزد
کاری را انجام دهد از اوخواسته " بايد"زمانيکه يک شخصی . توجه نمائيد" ممکن"و " بايد"ايد به استعمال کلمات 

است کاری را انجام دهد اواجازه دارد که آن کار " ممکن"وزمانيکه يک شخص . ن کار را انجام دهدمی شوده که آ
 . را انجام دهد
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محاکمات مدنی يک قاضی مکلف دانسته شده است که تحت يک سلسله شرايط وحاالتی از 
 .اشتراک درترکيب محاکمه اجتناب ورزد

اضی باهم ديگر بدين معنی است که دو يا بيشتر از دوق 1. 65درماده " اقارب"تعريف 
) .  66ماده (قرابت داشته باشند، نمی توانند دررسيدگی قضيه بحيث قاضی ايفای وظيفه نمايند 

بنابرين، اگر برادر وخواهردريک هيئت قضايی اشتراک داشته باشند، دراينصورت يکی از آنها 
 .بايد از اشتراک درجلسه هيئت قضايی اجتناب ورزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از اشتراک درترکيب محاکمه ورسيدگی به  65يک قاضی ممکن است افزون داليل متذکره ماده 
هکذا طرفين يک دعوی می توانند عدم رسيدگی قضيه توسط ). 67ماده (دعوی اجتناب ورزد 

 70ماده . (يک قاضی را سه روز قبل از شروع رسيدگی دعوی به شکل تحريری آن بخواهند
تقاضا می کند،  71و 70ف محروميت يکی از قضات را مطابق ماده زمانيکه يکی ازطر) 71و

اگر اکثريت اعضای هيئت . هيئت قضايی داليل عدم اشتراک يک قاضی را بررسی می نمايد
قضايی رای به عدم اشتراک قاضی مورد نظر دادند، دراينصورت قاضی متذکره نمی تواند 

ه اکثريت اعضای هيئت قضايی به اشتراک هرگا) 72ماده .(درجلسه هيئت قضايی اشتراک نمايد
قاضی که منع اشتراک او خواسته شده بود، رای بدهند قاضی می تواند به جلسه هيئت قضايی 

درصورت ) . 72ماده (درصورت تساوی آراء ، به رد قاضی ترجيح داده ميشود. اشتراک نمايد
. زين آن می گرددرد قاضی ويا عدم اشتراک وی درجلسه هئيت قضايی، قاضی ديگری جاگ

 ) 93ماده (

 

هرچند که مدعی ومدعی عليه ميتوانند تقاضای رد قاضی را نمايند، اما ايشان بايد بطور  
هرگاه موارد رد قاضی "  :درمورد چنين صراحت دارد 77ماده . محتاطانه چنين تقاضا را نمايند

رد دارای سوء نيت  تصميم می گيرد درخواست کننده ثابت نشود، محکمه ايکه بعدم ثبوت رد
 ."را به جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم ميگردد) مدعی ومدعی عليه(

  

65ماده   - قانون اصول محاکمات مدنی  
رئيس واعضای محکمه هريک درحاالت آتی ازاشتراک درترکيب محاکمه ورسيدگی به دعوی مدنی اجتناب 

 :می ورزند
درصورتيکه درقضيه مورد رسيدگی ذينفع ويا دعوی مربوط به اصول و فروع، زوج، زوجه ويا  -1

 . اقارب آنها باشد
کاکا، عمه، خاله، ماما، خسر   ، خواهر، خواهرزاده،برادر، برادر زاده:اقارب به اين منظور عبارت اند از

 .وخشو
درصورتيکه دراسناد مربوط به قضيه مطروحه درمحکمه سند راتحرير يا امضاء نموده يا  -2

 .درموضوع دعوی قبًال بحيث سارنوال َحَکم، اهل خبره يا شاهد اظهار عقيده کرده باشد
 .ی قضيه دعوی موجود باشددرصورتيکه بين رئيس يا اعضای محکمه يا يکی ازطرف -3
 .درصورتيکه بين رئيس يا يکی ازاعضای محکمه يايک طرف دعوی خصومت قبلی موجود باشد -4
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 اطالعيه، احضاريه و حضور درمحکمه.   4

طرفين بايد برای اينکه قاضی بتواند از طرفين سوال نمايد و به يک تصميم عادالنه برسد، 
بعد ازاستماع مباحثات واستدالل طرفين، محکمه کامًال از موضوع مطلع شده ويک . باشند رحاض

عالوه، هرگاه يک طرف درجريان رسيدگی دعوی حاضر ر ب. فيصله خوب صادر خواهد کرد
، اين طرف متضرر .نباشد وفرصت آنرا نداشته باشد که ادعا های جانب مقابل را رد نمايد

بنابر داليل فوق، قانون اصول محاکمات مدنی احکامی را تصريح ميدارد که حضور . خواهدشد
 .طرفين دردعوی را الزامی می سازد

 مدعی بايد حاضر ودعوی را تعقيب نمايد. الف

زمانيکه مدعی يک ادعايی را درمحکمه تقديم می کند، اين مکلفيت وی می باشد که ادعای 
محلی است که دعوی را استماع ميکند نه بحيث يک طرف اثبات متذکره را تعقيب نمايد، محکمه 

" عريضه خود را به محکمه تعقيب کند"روز بعد از تقديم  30مدعی بايد درظرف . کننده دعوی
 32عالوه برآن، ماده ).  153ماده (درغير آن محکمه به ترک خصومت قرار صادر خواهد کرد 

وم درميعاد قانونی به اقامه دعوی خود حاضر نشود هرگاه مدعی بار د"  :که درزمينه می نگارد
واطالع داير برعذر قانونی به محکمه نداده باشد، محکمه مجددًا به ترک خصومت قرارصارد 

هرگاه مدعی دوبار درمعياد قانونی حاضرنشود، ادعای آن : حکم قانون واضح است." می نمايد
 .رد می شود

عدم حضورمدعی تابع استيناف خواهی می باشد،  تصميم محکمه مبنی بر ترک خصومت به علت
هرگاه قرار متذکره توسط محکمه فوقانی نقض گردد، مدعی متسحق رسيدگی مجدد ) 33ماده (

درصورتکيه مدعی دعوی خودرا درخالل يک ماه درمحکمه مربوطه تعقيب ) 34ماده (ميشود 
 .نمايد

 

 سواالت برای مباحثه
 

آيا بدون مراجعه به قانون اصول محاکمات مدنی، شما کدام دليلی را جستجود نموده می توانيد که يک  -1
ب ورزد؟ هرگاه پسر يک قاضی قاضی از اشتراک درجلسه قضائی را جع به يک قضيه خاص اجتنا

بحيث يک طرف دعوی باشد آيا قاضی بايد اجتناب ورزد؟ درباره خواهرزاده چه فکر می کنيد؟ 
 ويافاميل رفيق؟

شما چه فکر می کنيد . را که به مساله رد قاضی اختصاص داده شده است، مطالعه نمائيد 75و 74مواد  -2
ای رد تمام اعضای هيئت قضائی ورد يک عضو آن که اين مواد چرا پروسيجر های جداگانه ای رابر

 بيان داشته است؟
هرگاه يک طرف رد قاضی را تقاضا نمايد و هيئت قضايی حکم به ابقای قاضی درهيئت قضائی  -3

بغيراز تهديد به جريمه نقدی، نتايج عملی  ديگری چه خواهدبود؟ دراين باره فکر کنيد که  صادرنمايد،
ممکن است شما . اضی را که درقضيه مطروحه ذينفع باشد، می نمائيدچه وقت شما تقاضای رد يک ق

 . تصميم نگيريد که تقاضای رد قاضی را نمايئد با وجود اينکه قاضی متعصب هم باشد
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 طالعيه برای مدعی عليهاارسال . ب 

 .يک روز يک پيام به خانه شما ميرسد. نمائيدحاالت ذيل را فرض 

 

 

 

 

 

 

 

ه شما گفته بود که او به اين باور است که زمينی چندماه قبل او ب عبدل همسايه شما است،
ليکن، قبل از دريافت اطالعيه از طرف . که شما به آن زندگی می کنيد اصًال به او تعلق دارد

هرچند که . محکمه، شما نمی دانستيد که عبدل عليه شما درمحکمه ادعايی را براه انداخته است
متعلق به شما است اما } زمين {حقيقتًا اين ملکيت شما اسناد وشواهد کافی دراختيار داريد که 

محکمه قبًال فيصله نهايی خود را صادرنموده است وشما پيش ازاين حق . حاال بسيار ناوقت است
روز از صدور فيصله محکمه سپری شده  30مرافعه خواهی را ازدست داده ايد بدليل اينکه 

 معتقد هستيد که اين يک نتيجه عادالنه است؟شمادراين حالت چه احساس می کنيد؟ آيا شما . است

 

قانون اصول محاکمات مدنی صدور  128بخاطر اينکه حالت فوق بوچود نيايد، ماده 
محکمه، طرف دعوی رامستقيمًا اطالع ويا ذريعه :"اطالعيه را چنين ضروری پنداشته است

سواالت متعدی پابرجا واضح است، هنوز هم  128درحاليکه ماده ." مراجع مربوط جلب مينمايد
آيا . دراين باره فکر کنيدکه قانون اصول محاکمات مدنی از محکمه دقيقًا چه می خواهد. است

محکمه وظيفه خود را مبنی بر اطالع دادن به وجه احسن انجام داده است؟ آيا اين کافی خواه 
را به خانه شخص بودکه يک مکتوب نوشت ويا تيلفون کرد؟ آيا محکمه بايد يک نماينده محکمه 

دارد که محکمه راضی به نظر برسد با وجود اينکه موفق  روان کند؟ آيا کدام موضوع وجود
 دارد؟ نگردد که طرف مقابل را اطالع بدهد؟ آيا واقعًا ضرورت ارسال اطالعيه وجود

 

 132ماده . قانون اصول محاکمات بعضی از اين سواالت را جواب ميدهد نه همه آنها را
محکمه می تواند به هروسيله ممکن بشمول تيلفون وتيلگراف حضور " ا اجازه ميدهد محکمه ر

شعبه جلب واحضارچنين مکلف می  134ماده ."  طرفين دعوی، شهود واهل خبره راتقاضا نمايد
شعبه جلب واحضارمکلف است فورمه جلب را به شخص مربوط ويا ممثل قانونی وی : "سازد

شخص بيسواد به جای ." اورا درکاپی دوم اخذ وبه محکمه بفرستدرسانيده، استحضاری وامضاء 
 ).135ماده (امضاء نشان انگشت خود را ميگذارد 

می " جلب"که يک محکمه چطور طرفين را  کندنون اصول محاکمات همچنان معين ميقا
رس نام وآد) 1: (بايد حاوی مطالب ذيل باشد} احضار نامه{ فورمه جلب  131مطابق ماده . نمايد

معرفی موضوع ) 4(تاريخ ووقت حضور ) 3(شهرت وآدرس دقيق طرف دعوی )  2(محکمه  

(           ): محترم   
فيصله نموده است که ملکيتی را که شما () بدين وسيله برای شما اطالع داده ميشود که محکمه  ناحيه 

ه محکمه زمانی اين تصميم را گرفت ک. درقندهار دراختيار داريد قانونًا متعلق به محترم عبدالسهار می باشد
روز ازتاريخ صدورفيصله محکمه   30ازاينکه . عبدالسهار عريضه رسمی برعليه شما درمحکمه تقديم نمود

.را تخليه نمائيد }خانه {سپری شده است ؛ بنابرين شما مستحق مرافعه خواهی نبوده وبايد ملکيت   
 

 با احترام 
 محکمه شهری قندهار
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اخطار از عواقب ) 6(تذکرات به مجلوب درقسمت تهيه وارايه اسناد مربوط به موضوع و ) 5(
 .عدم حضور

 

هرگاه شخصی که جلب می شود با وجود دريافت جلب رسمی، به محکمه حاضر نشود، 
برای آخرين بارازطريق راديو يا روزنامه معتبر کثير االنتشار بعمل می .. .تقاضای حضور او " 
زبانيکه درقانون اصول محاکمات بکاررفته است، پيشنهاد می نمايد که محکمه ).  146ماده " (آيد

 . بايد برای اطالع طرفين اقدامات فوق را انجام دهد

 

 

 

 

 150 -130مواد : عدم حضور درمحکمه. ج

اکمات مدنی پروسيجرهای مختلفه ای را برای تامين  آگاهی گرچه قانون اصول مح
طرفين از جريان دعوی بيان نموده است، اما يک قضيه می تواند تحت يک سلسله شرايط حتی 

اگر يکی از طرفين دعوی  توسط محکمه جلب شود . اگر مدعی عليه هم موجود نباشد پيش برود
 147معافيت های معقولی را ثابت بسازد، ماده يا اينکه موفق نشود که  و وحاضر شده نتواند

درصورتيکه مجلوب عذرمعقول ازحضور به محکمه درمورد معينه " درزمينه مينگارد که 
 ."استنکاف ورزد محکمه احکام غيابی را درباره وی تطبيق مينمايد

 

 

 

 

 

يکی از اقارب  158ماده . ل تعيين نمايدمحکمه همچنان می تواند برای يک مدعی عليه غايب وکي
برای رسيدگی وپيشبرد دعوی تعيين ... مدعی عليه را اجازه ميدهد که يک نماينده "نزديک 

سا رنوال مدنی بحيث وکيل " هرگاه محکمه قادر به تماس با اقارب مدعی عليه نباشد ." نمايد
 ) 159ماده ." (غايب تعيين ودعوی را رسيدگی می نمايد

 

 

 

 

 

 سواالت برای مباحثه
عوی حقوقی، درشهر کابل، کدام طريقه ها بيشتر قابل اعتماد برای اطالع يک شخص درباره يک د

خواهد بود؟ آيا اين طريقه درواليات متفاوت خواهد بود؟  محکمه چه اقداماتی را برای انجام وجايب خود 
 مبنی براطالع يک طرف دعوی معلق، بايدا تخاذ نمايد؟

 مفاهيم کليدی وتعاريف
يک عبارت " حکم غيابی in abstenia"برای يک محکمه به چه معنی است؟ " غيابی"صدور حکم 

عبارت ازصدور " غيابی"برای يک محکمه فيصله . می باشد" درغياب يک نفر"التين است که به معنی 
 .اصطالحات التينی درحقوق بيشتر استفاده می شود. فيصله بدون حضور داشت يکی ازطرفين می باشد

واالت برای مباحثهس  
برای  147ماده  . درتعارض می باشند 147با ماده  159و ماده  158بايد تذکر داد که ماده  -1

محکمه اجازه ميدهد که يک قضيه را بدون حضور مدعی عليه رسيدگی نمايد، درحاليکه  مواد 
م ديگری به قوانين متم. حمايت قوی را برای تامين منافع حقوق مدعی عليه ميدهد 159و  158

 . اين تعارض را چطور می توانيد حل نمائيد. برای حل اين اختالف مراجعه نمائيد
چطور غيابت مدعی عليه تاثيری . درباره اهميت تدوير محاکمه درغياب مدعی عليه فکر کنيد -2

بر چانس موفقيت وی خواهد داشت؟ تصورنماييد شما وکيل مدافع شخصی هستيد که وی نمی 
 مشوره شما برای مؤکل تان چه خواهد بود؟.ضر شودخواهد درمحکمه حا
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 قانون مدنی 35 -23مواد : تعارض قوانين. 5

تاکنون دراين فصل بررسی کرديم که چطور وکجا يک عريضه حقوقی را تقديم نمود 
هنگاميکه اين شرايط مقدماتی . ومکلفيت محکمه برای مطلع ساختن طرفين دعوی چه می باشد

برای صدور فيصله، محکمه بايد قانون را بر  و محکمه به ماهيت قضيه بر ميگرددبرآورده شد، 
 .حقايق قضيه تطبيق نمايد

 

اما محکمه چطور معين می سازد که کدام قوانين را تطبيق می نمايد؟ مساله زمانی 
بطور مثال، هرگاه . عرض اندام می کند که دريک رابطه حقوقی قوانين مختلفه ای حاکم باشند

افغان با يک فرانسوی قراردادی را منعقد نمايند، دراين رابطه حقوقی آيا قوانين افغانستان  يک
ما را کمک می نمايد که برای سوال " تعارض قوانين" تطبيق می شود يا قوانين فرانسه؟ اصل 

درقانون اصول محاکمات مدنی دراين باره احکامی وجودندارد؛ اما . کنيم فوق الذکر جواب پيدا
 . وجود داردبعضی موادی دررابطه به تعارض قوانين  1977قانون مدنی در

 

 قوانين قابل تطبيق درمورد اتباع خارجی

نها تابع ت تجارتی را انجام دهند، آيا آهنگاميکه اتباع خارجی درافغانستان يک فعالي
افغان  قوانين افغانستان خواهند بود؟ اگر يک شرکت خارجی با يک شرکت افغانی ويا يک تبعه

اختالف داشته باشد، دراين موضع آيا قوانين افغانستان قابليت تطبيق را دارد ويا قوانين خارجی؟ 
فعاليت های "قانون مدنی، قانون افغانستان باالی شرکت ها وانجمن هاييکه  17به اساس ماده 

 .درافغانستان باشد، قابل تطبيق می باشد" بيشترشان

 

 دعاوی مربوط به قراردادها

مانطوريکه اقتصاد افغانستان درحال رشد می باشد وافغانستان وارد يک مارکيت جهانی ه
. ميشود، افغانها هم قراردادهايی را با اتباع خارجی روی موضوعات متعدد منعقد می نمايند

مواد متعددی را پيشبينی نموده است که درصورت بروز اختالف ، قوانين  1977قانون مدنی 
 .قابل تطبيق می داند کشورهای مختلف را

 

درمورد شرايط شکلی عقود، احکام قانون   :قانون مدنی می نگارد که 28بطور مثال ماده 
ازاينرو، هرگاه يک قرارداد درافغانستان ." دولتی تطبيق می گردد که عقد درآن تکميل شده باشد

البته وجايب طرفين . کرد امضاء شده باشد، قوانين افغانستان برشکل قرارداد حکومت خواهد
قانون مدنی تصريح  27ماده . درقرارداد نسبت به شکل قرارداد، بيشتر قابل بحث می باشد

درمورد وجايب ناشی ازعقود، قانون دولتی  تطبيق می گردد که طرفين عقد درآن "   :ميدارد
گاه طرفين واضح نمی سازد که درصورت اقامت 27ليکن، ماده ." اقامتگاه اختيار نموده اند
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انچه که دراين سناريو اتفاق می افتد بحيث . درکشورهای مختلف باشد کدام قانون تطبيق می گردد
 2. يک سوال باز باقی می ماند

 

 

 

 

 

 

 

 دعاوی مربوط به اموال

دعاوی اموال که بيشترين منازعات را درمحاکم افعانستان تشکيل می دهد، ممکن بين 
يکه درمناطق مختلف کشور زندگی می نمايند، رخ ئها يک افغان ويک تبعه خارجی ويا بين افغان

درافغانستان موقعيت داشته باشد، قانون افغانستان درمورد دعاوی مربوط به هرگاه مال . دهد
اموال تطبيق می گردد، اما اين مساله کمتر واضح است که درصورتيکه کدام قانون متحد الشکلی 

درصورت تعارض قوانين . ملی درمورد اموال وجود نداشته باشد، کدام قانون تطبيق خواهد شد
درمورد حيازت ملکيت وساير : "قانون مدنی تصريح می داردکه 26 مربوط به اموال، ماده

درمورد اموال منقول قانون  و حقوق عينی، قانون محلی تطبيق می گردد که عقار درآن واقع باشد
محلی تطبيق می گردد که اموال منقول حين تحقق اسبابيکه بر آن اکتساب ويا ازدست دادن حق 

 .د بوده استمرتب گرديده، درمحل مذکور موجو

 

 دعاوی ديگر

بيان ميداردکه  قانون کدام کشور تحت يک سلسله شرايطی قابل  قانون مدنی بطور صريح
. تطبيق می باشد، تعارض قوانين ممکن است درتحت يک سلسله شرايط ديگری نيز بوجود آيد

عدحقوق قوا" قانون مدنی، تعارض قوانين خاصی مورد رسيدگی قرارد نميدهد،  31الی  23مواد 
برای آموزش بيشترحقوق بين الملل ). 32ماده " (بين الدول خصوصی تطبيق می گردد

 .خصوصی بخش اقتباس شده درصفحه بعدی را مطالعه نمائيد

 

 

 

 

 

                                                 
اوًال قانون انتخاب شده ثانيًا   :عقود را به ترتيب ذيل بيان داشته استقانون مدنی ، قانون ذيصالح درمورد وجايب ناشی از  27ماده  - 2

 مترجم. قانون اقامتگاه طرفين وثالثًا قانون محل تکميل عقد

 سواالت برای مباحثه
 

هرگاه به اساس  . افغانها بطور قابل مالحظه ای قراردادهايی را با اتباع خارجی منعقد می نمايند -1
قرارداد اختالفی ميان طرفين بوجود آيد ويکی ازطرفها از طرف ديگری وجايب مندرجه يک 

قرضدار باشد، قانون کدام کشور درزمينه تطبيق خواهد شد؟ چرا شما بحيث يک افغان می خواهيد 
 قانون افغانستان تطبيق گردد؟

برعکس، چرا يک تبعه جرمنی ميخواهد قانون جرمنی تطبيق گردد؟ آيا يک افغان تحت يک  -2
 له شرايطی، می تواند تطبيق قانون جرمنی را ترچيح بدهد؟سلس
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 245و  204مواد : جريان دعوی. 6

 

 

 

 

 

 

يک عريضه حقوقی : درمباحث گذشته ما مراحل دعوی را قبل ازمحاکمه مطالعه نموديم
اين مبحث به بررسی .  را چطور تقديم نمود، اساسات اعتراضات ابتدائی، وتعارض قوانين

راحل حاکم دردعوی که محکمه استماع داليل طرفين، ارزيابی پروسيجرهای می پردازد که به م

 مفاهيم کليدی وتعريفات
 حقوق بين الملل خصوصی چيست؟

حقوق بين الملل خصوصی بخش از کنوانسيون ها، قوانين نمونوی، قوانين ملی، رهنمودهای حقوقی 
حقوق بين الملل . وديگر اسناد ومدارکی است که روابط خصوصی افراد را درداخل قلمرو تنظيم می نمايد

وازن آعمال خصوصی دارای خصوصيت دوگانه است، حفظ توازن اجتماع بين المللی با حقوق داخلی وحفظ ت
 . حاکميت ملی با سکتورخصوصی

حقوق بين الملل خصوصی ، بنام تعارض قوانين نيز ياد ميگردد، قانون ذيصالح انتخاب شده را 
اين بدين . درصورتيکه قوانين داخلی کشورها درموضوعات حقوق خصوصی تعيين شده باشد، تنظيم می نمايد

 :يرنده موضوعات ذيل باشدمعنی است که يک منازعه ويا عمل حقوقی  دربرگ
 صالحيت رسيدگی قضيه. 
 اعمال قانون انتخاب شده. 
 شناسايی واجرای احکام صادره محاکم خارجی. 

اما حقوق بين الملل خصوصی را می توان . قوانين ملی منبع اوليه حقوق بين الملل خصوصی می باشد
، قوانين )حقوق بين الملل خصوصیبطور مثال کنوانسيون های هاگ درمورد (درمعاهدات، کنوانسيون ها 

به همه . نمونوی، رهنمودهای حقوقی و ساير اسناد تقنينی که اعمال حقوقی را تنظيم نموده اند، مجسم نمود
حقوق بين الملل خصوصی . حال کدام تعريفی مشخصی هنوز هم از حقوق بين الملل خصوصی وجودندارد

الق، شناسايی احکام صادره کشورهای ديگر، فرزند قراردادها، ازدواج، ط: موضوعات  متنوعی مانند
ازيک ديد گاه ديگر، حقوق بين الملل خصوصی . خواندگی و آدم ربايی وغيره را مورد مطالعه قرارميدهد

 .عبارت از حقوق اعمال تجارتی درسطح بين المللی می باشد
 حقوق بين الملل عمومی چيست؟
-نيز ياد می شود عبارت ازحقوق سيستم های سياسی  دولت" هاحقوق ملت "حقوق بين الملل عمومی که بنام 

دولت، حقوق معاهدات، : حقوق بين الملل عمومی يک ساحه وسيع ازموضوعات مهم مانند. ملت می باشد
سه منبع عمده در حقوق بين الملل . حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه وقوانين بشردوستانه را تنظيم می نمايد

عرف بين المللی ) 2(معاهدات که قراردادهای مهم واساسی ميان کشورها می باشند؛  ) 1: (عمومی وجودارد
پرنسيب های کلی حقوق که ازسيستم های عمده حقوقی ) 3(که درطول تاريخ ميان کشورها بوجود ميايد و

 .کشورها درسطح جهانی بوجود ميايد
 

 هدف مطالعه 
. قبل از اينکه اين بخش را شروع کنيم، درباره پروسيجرها يی فکر کنيد که درمراحل مختلف دعوی حاکم اند
قضات، زمانيکه طرفين داليل خود را ارايه می کنند، چه نقشی را می توانند ايفاء کنند؟ آيا اصول محاکمات 

تدوير محاکمه ميداند ويا اينکه موضوع به رای مدنی قضات را مکلف به پيروی از يک طريقه خاص برای 
 وتصميم قضات گذاشته ميشود؟
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بخش هشتم اين فصل پروسيجرهای حاکم درمراحل مختلفه محاکمه ( شواهد واعالم فيصله است 
 )بررسی می شود

 

که بنام اظهارات طرفين ( جريان قضايی   :جريان يک دعوی به دو مرحله تقسيم می شود
درجريان هر مرحله، ). ه بنام مباحثات شفاهی نيز ياد می شودک( جلسه قضائی ) نيز ياد می شود

 .محکمه بايد احکام مربوط به ارايه شواهد ونظريات اهل خبره را پيروی نمايد

 )استدعا (جريانات قضائی . الف

درخواست عبارت از اسند رسمی است که درمحکمه تقديم می شود، وموقعيت اساسی 
قانون اصول محاکمات مدنی ـ يکی ازمواد مهم واساسی  213ماده . طرفين را بيان می دارد
برای مدعی ومدعی عليه يک فرصت مناسب را ميدهد که صورت   -درباره پروسه محاکمه

اظهارات وساير اسناد مثبته بايد . دفاعيه هاو شواهد خودرا  بطور تحريری به محکمه تقديم نمايند
م شود برای اينکه آنها فرصت اين را داشته باشند قبل از شروع مباحثات قضائی برای قضات تقدي

 . را مرورنمايند که آنها

 

که مدعی ) شودکه بنام عريضه حقوقی ياد مي(اولين مرحله استدعا شکايت مدعی است 
 –جزئيات بيشتر شکايت دربخش سوم (ی که متحمل شده است تقديم می کندحقايقی را برای ضرر

شکايت اولين واحتماًال  يکی از مهمترين عنصر استدعا ). مورد بررسی قرارخواهد گرفت -الف
درهر قضيه می باشد روی همين دليل است که هرگاه شکايتی وجود نداشته باشد، هيچ قضيه ای 

 . فيصله نخواهد شد

 

درپاسخ به شکايت مدعی، مدعی عليه دفاعيه خود را تقديم می نمايد که توضيح ميدهد که 
جوابات مدعی عليه حقايق اضافی را نشان می دهد که قضيه بايد . چرامدعی حق به جانب نيست

اگر مدعی عليه معافيت بخواهد اين بدين . به نفع وی حل وفصل شود، ويا اينکه معافيت ميخواهد
معنی است که اوآنچه را که مدعی اظهارنموده است می پذيرد اما بنابر موجوديت حاالت ديگر 

مدعی عليه ممکن است ادعا کند که عمل خالفی تحت اکراه انجام بطور مثال، . مسول نخواهد بود
اکراه يکی . داده است، به عبارت ديگر شخص ديگر اورا وادرا به انجام عمل خالف نموده است

 . ازمثال های معافيت است

 

دربعضی حاالت، مدعی ممکن است دفاعيه ای را دردعوی متقابل که ازجانب مدعی 
به همين ترتيب، بعضًا ممکن است مدعی عليه دعوی متقابل را . ديم نمايدعليه اظهار ميگردد، تق

برعليه مدعی براه اندازد که مدعی موجب ضرر به مدعی عليه شده است ومدعی بايد آنرا جبران 
دراينصورت برای مدعی فرصت داده می شود که دفاعيه ای خود را برعليه دعوی متقابل . نمايد

 .مدعی عليه آماده سازد
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 )داليل شفاهی( مباحثات قضائی . ب

تمام . بعد ازتقديم استدعا ومرورآن توسط محکمه، مباحثات قضائی شروع ميشود
قضاتيکه عضو هيئت قضائی می باشند بايد درجريان مباحثات قضائی حضور داشته باشند 

مباحثات قضائی شکايت درشروع ) 214ماده .(درغيرآن مباحثات قضائی بايد به تاخير افتد
بعدًا قضات از مدعی ومدعی عليه درباره ادعا های شان . وجوابات مدعی عليه قرائت ميگردد

قضات همچنان ممکن ) 213ماده . (بخاطر روشن شدن موضوع وحل ابهامات سوال  ميکنند
 .است از شاهدان وساير اشخاصيکه درمحکمه احضار شده اند سواالتی را نمايند

 

 

 

 

 

 

 

وقت داده می شود تا  237برای هريک ازطرفين که درقضيه دخيل اند مطابق ماده 
 . بخاطر تقويت موقعيت خود داليل خود را ارايه نمايند

 مدارک اثباتيه.  ج

 مدارک اثباتيه چيست؟

مدرک اثباتيه وسيله ای است که بموجب آن حقايق اظهار شده دريک دعوی به اثبات می 
مدعی (برای اينکه محکمه را متقاعد به حقيقت موضع ساخت، هريک از طرفين دعوی . رسد

مدارک اثباتيه بگونه های مختلف می . بايد وسايل ثبوت را به محکمه تقديم نمايند) ومدعی عليه

213ماده  -قانون اصول محاکمات مدنی  
هرگاه طرفين دعوی به روزمعين به جلسه قضائی حاضر شوند رسميت جلسه اعالن وقرارذيل اجراآت می 

: گردد  
درج وبعدًا دعوی مدعی ودفاعيه مدعی ) صورتحال(دفاعيه تحريری مدعی عليه درفورمه خاص  -1

يات دعوی ودفاعيه به جانبين تفهيم می عليه به حضور طرفين درجلسه قضائی قرائت ومحتو
 .گردد

بعد ازقرائت دعوی مدعی وجوابيه مدعی عليه اوًال به مدعی موقع داده می شود تا دعوی و اسناد  -2
مربوط را توضيح نمايد، ثانيًا به مدعی عليه موقع داده می شود تا جوابيه خود را در برابر دعوی 

 .مدعی با ارائه اسناد توضيح نمايد
 .جلسه واعضای هئيت قضائی درمورد ابهام وتناقض ازطرفين استيضاح می نمايد رئيس -3
منشی جلسه مکلف است به امر رئيس محکمه رويداد جلسه، توضيحات چگونگی رفع ابهام  -4

وتناقض ادعای مدعی ومدعی عليه را يادداشت وثبت وآنرادرختم محاکمه بعد ازقرائت به امضای 
.ندطرفين دعوی وهيئت قضائی برسا

237ماده  –اصول محاکمات مدنی قانون   
 :مباحثاث قضائی حاوی اظهارات اشخاص شامل قضيه بوده که به ترتيب آتی صورت می گيرد

 .اظهارات مدعی ويا ممثل قانونی وی -1
 .اظهارات مدعی عليه ويا ممثل قانونی وی -2
اظهارات شخص ثالثی که درجريان رسيدگی قضيه عريضه جداگانه درمورد دعوی ارائه  -3

 .نمايد
 .ارنوال مدنی شامل قضيهڅنظر  -4
 .ساير مطالبيکه ممد جريان سريع محاکمه گردد -5
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مثال در يک دعوی ملکيت طرفين ممکن است به محکمه قباله زمين را ارايه  بطور. تواند باشد
 .دريک قضيه وصيت، خود وصيتنامه يکی از اجزای مهم مدارک اثباتيه می باشد. کنند

 

اسناد، قرائن : قانون اصول محاکمات مدنی سه نوع  وسايل ثبوت را نام می برد 81ماده 
هردونوع ). 282ماده (باشد ماده "  اسنادعرفی" ويا" اسناد رسمی"اسناد ممکن است . وشواهد

قرائن ممکن است از شواهد ويا اشخاصيکه ). 289ماده (می باشند " اعتبار يکسان"اسناد دارای 
درمورد معلومات دست اول رادرمورد حقايق داشته باشد بدست آيد ويا ازمتخصصين که آنها به 

ه شواهد می باشدکه درقانون اصول محاکمات مدنی وباالخر. اساس تجربه خويش تصديق مينمايند
شواهد چيز های " اما به همه حال می توان حدس وگمان زد که . از آن تعريفی بعمل نيامده است

 . "عدم ثبوت حقايق از آن استفاده نمودو لموسی است که می توان برای ثبوت م

 

 چه زمانی مدارک اثباتيه به محکمه تقديم گردد

که قانون اصول محاکمات مدنی بنام ( طرفين بايد مدارک اثباتيه را  ،بصورت عموم
زمانيکه . قبل از شروع مباحثات قضائی به محکمه تقديم نمايند) ياد نموده است" وسايل ثبوت"

مباحثات قضائی شروع می شود، محکمه بعدًا نمی تواند اسناد مثبته را که طرفين بايد برای 
قناعت محکمه به اينکه ارائه اوراق ) 1: " (بپذيرد مگر اينکه پيشبرد ادعا تقديم ميکردند،
موجوديت عذرمعقول ديگری مبنی برعدم تقديم اوراق مذکور ) 2. (مذکوردرآن وقت ممکن نبوده

بنابرين، طوريکه شما می بينيد تقديم به موقع مدارک اثباتيه ازاهميت به ). 216ماده " (درآن وقت
 . سزائی برخوردارمی باشد

 تبار وصحت مدارک اثباتيهاع

مگر اينکه محکمه از صحت وثقم اسناد ومدارک اثباتيه مطمئن شود ، کسی نمی تواند از 
مدارک اثباتيه ايکه .  حکم صادره محکمه اطمينان حاصل کند که حکم محکمه عادالنه  بوده است

بنابرين . ی سازددرآن دست کاری وتحريف بعمل آمده باشد، محکمه را گمراه وعدالت را متاثر م
دارد که به صحت واعتبار مدارک اثباتيه توجه  در قانون اصول محاکمات مدنی مواد ی وجود

 . می کند

بطور مثال، قانون اصول محاکمات مدنی شرايط قابل قبول بودن مدارک اثباتيه بيان 
ز جعل فرامين، اسناد رسمی، فيصله ها وقرارهای قطعی محکمه درصورتيکه عاری ا: " ميدارد

وتزوير باشد و دارای ثبت محفوظ به اداره دولتی يا ديوان قضاء باشد اسناد مثبته شناخته شده 
اسنادعرفيکه بين طرفين تحرير وبه امضاء مهر ويا شصت ). 287ماده " (دليل اثبات والزام است

درصورتيکه طرفين مهر وامضاء وشصت شانرا تصديق کنند مانند اسناد . شان رسيده باشد
 ) 289ماده . (سمی قابل اعتبار می باشدر

 

قانون اصول محاکمات مدنی هشت معياری را معين ميکند که محکمه غرض  314ماده 
 .رسيدگی يک سند جعلی درنظر می گيرد
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قانون اصول محاکمات مدنی مقررات سختی را درمورد ارائه اسناديکه دربيرون ازکشور به 
: نگاردی درزمينه چنين م 307ماده .  داشته استزبانها ی مختلف ترتيب می شود، بيان 

 اسناديکه درخارج کشورترتيب گرديده درحالی مدار اعتبار قرارگرفته می تواند که سند مذکور"
طرف يکی ازنمايندگی های سياسی جمهوری افغانستان ترتيب وتصديق گرديده ووزارت  از

گاه يک طرف بخواهد سندی را که به هر." امورخارجه نيز ازصحت آن رسمًا اطمينان داده باشد
مکلف است اصل سند را "يکی اززبانها خارجی ترتيب شده است به محکمه تقديم نمايد، وی 

هرگاه ترجمه سند ارائه شده ). 308ماده " (همزمان با ترجمه مصدقه آن به محکمه تقديم نمايد
" مصرف ارائه کننده سند به" مورد قبول جانب مقابل ويا محکمه واقع نشود، ترجمه جديد آن 

 ). 308ماده " (صورت می گيرد

 

 کی اعتبار صحت مدارک اثباتيه را فيصله می کند؟

هرگاه يکی ازطرفين مدارک اثباتيه ارائه شده جانب مقابل رامورد سوال قراردهد، وی بايد 
درزمينه چنين تصريح  298طوريکه ماده . موضوع را به محکمه ابتدائيه تقديم نمايد

وارسی از عرايض مبنی بر مشبوهيت وجعل اسناد رسمی مربوط محکمه ابتدائيه :"اردميد
اما محکمه نبايد باالی اظهارات يکی ازطرفين موثقيت اسناد جانب مقابل را . ذيصالح می باشد

موضوع را  303در اين چنين حالت محکمه راسًا به اساس ماده . نمايد زيرسوال می برد، اتکاء
هرگاه ظواهر، سند ارائه شده يکی ازطرفين دعوی را درنظر محکمه مشبوه " د رسيدگی می نماي

تصميم محکمه ." ازمرجع ترتيب دهنده رسمًا مطالبه نمايد جلوه دهد، محکمه می تواند مثنای آنرا
ماده ( ابتدائيه که مشبوهيت وجعل را رسيدگی می کند نهايی نبوده تابع استيناف خواهی می باشد

301 ( 

 شهادت شهود. د

همانطوريکه درمورد صحت اسناد قواعدی وجود دارد به همين ترتيب قواعدی درمورد شرايط 
 25محکمه برای طرفين اجازه ميدهد که الی . وجود داردصحت شهادت درمحضر محکمه نيز
برای شهود الزم است که درمحضر محکمه ). 333ماده ( نقر شاهد دردعاوی متواتر بياورند

314ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 

:رعايت نکات آتی دررسيدگی اسناد مشبوه وجعلی ضروری است  
 دقت درخط -1
 درامضاءدقت  -2
 دقت درمهر -3
 دقت درنشان شصت -4
 گل وتراش وقلم خوردگی بدون تصحيح -5
 برآمدگی بدون مهر وامضاء -6
 فوتوی مشمولين وثيقه -7
 تفاوت دراصل وثبت وثيفه -8
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نند ومحکمه برای مدعی اقامه شهود تا سه مرتبه وقت ميدهد که شهود خود را حاضر ياد ک سوگند
" برای اينکه معلومات بطور يکسان دراختيار طرفين قرارگيرد، شهادت شهود بايد . نمايد

به همين ترتيب شهرت مکمله شهود واضح ساخته . اداء گردد" درحضورداشت طرفين دعوی
 ).323ماده (شود 

 

 

 
 
 
 
 
يادآور شد که برعالوه قانون اصول محاکمات مدنی، حقوق اسالم نيز احکامی درمورد شهادت  بايد

نصاب شهادت وشرايط آن تابع احکام شريعت " مطابق قانون اصول محاکمات مدنی . شهود دارد
تزکيه شهود ملزمه چگونگی وشرايط تزکيه تابع احکام "همچنان ) 321ماده "(اسالم می باشد
اگر شما به احکام شريعت خوب آگاهی داريد، کدام پرنسيب ). 337ماده " (می باشدشريعت اسالم 

های حقوق اسالمی تطبيق خواهد شد؟ اگر شما نميدانيد از يک شخصی که با حقوق اسالم آشنايی 
 .دارد سوال نمائيد

 خبره  شهادت اهل.  ه

هريک ازطرفين دعوی ممکن . مانند شواهد، قرائن هم برای اثبات ادعای طرفين استفاده می شود
است از متخصصين واهل خبره کمک بخواهد تا درمحضر محکمه حاضر وحقايق موضوع را که 

) 4ماده . (گاهی دارد، بيان داردکارشناسی داشته واز ماهيت مساله آدرآن مورد معلومات کافی و
سباب رد درصورتيکه ا" طرفين دعوی ممکن است درمورد اهل خبره اعتراض داشته باشند و 
نظريات ).  183ماده " (موجه ظاهر گردد، اهل خبره نمی تواند مجددًا درموضوع ابراز نظر کند

بايد . اهل خبره بايد به شکل تحريری تقديم گردد وبه آواز بلند بايد درمباحثات قضائی قرائت گردد
کن است از محکمه مم. خاطر نشان نمود که محکمه ملزم به رعايت نظريات اهل خبره نمی باشد

 )190ماده (اهل خبره توضيحات بيشتر بخواهد وشايد اين نظريات وادار کننده باشد يا نباشد 

 تکليف  ثبوت دعوی.و

به عبارت ديگر، قضات قضايا را بايد به . محاکمه مانند حساب وعلوم ساينسی نيست
. له نماينداساس معيارهای معقول مانند حضور يک شاهد مبنی بر بيان حقايق وغيره ، فيص

. دربعصی قضايا، مدعی ومدعی عليه ممکن است مباحثات قابل استماعی داشته باشند
دراينصورت، اگر هردوطرف خوب بدرخشند، دراينجا سوال مطرح ميشود که کی قضيه را برنده 

 .به عهده کی می باشد" تکليف ثبوت "خواهدشد؟ جواب سوال مربوط به اين خواهد بود که 
هرگاه مدعی عليه انکار نمايد مدعی مکلف است مدارک اثباتيه را جهت "  280مطابق ماده 

اين بدين معنی است که مدعی مکلفيت ثبوت اظهارات ." اثبات ادعای خود به محکمه تقديم کند
اما قانون اصول محاکمات مدنی کدام چيز واضحی را دررابطه به . خود را درمورد قضيه دارد
بطور مثال، هرگاه قاضی . باشداما بعضی موضوعات  واضح می . اندازه آن بيان نکرده است

ن شود که دفاعيه مدعی عليه قوی تر از دفاعيه مدعی می باشد، دراينصورت به نفع مدعی متيق

رای مباحثهسواالت ب  
چرا اين مهم است که شهود برای . بيان شده است فکر کنيد 323و 322درباره داليلی که درماده  -1

 ادای شهادت درمحضر محکمه حاضر شوند؟
چرا مطابق قانون اصول محاکمات مدنی شهرت مکمله شهود واضح ساخته شود؟ ايا نمونه های  -2

 وجود دارد که اين مواد عملی نگردد؟
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هرگاه ادعای مدعی ومدعی عليه علی السويه باشد، مدعی عليه برنده . عليه فيصله خواهد شد
 . خواهد بود

 
داليل قانع کننده ) 1( مدنی ستندردهای رهنمودی را درمورد تطبيق  اما قانون اصول محاکمات

داليل ) 2(، )يعنی اينکه يک طرف شواهد بيشتری را نسبت به طرف ديگر دراختيار دارد( 
شک وترديد های معقول ) 3(، )ايجاد حقايق موضوع با يک احتمال قوی تر(واضح ومتقاعد کننده 

های ديگر را توضيح ننموده  معياربعضی ) 4(،و )کنندهمتقاعد  ضرورت ثبوت چنين داليل( 
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدت محاکمه.  ز

کند اما قاضی صالحيت  دارد  اساسًا، جريان يک محاکمه نبايد بيش از چهارماه دوام پيدا
زمانيکه جريان محاکمه  ختم ). 102و  101ماده (که نظر به لزوم ديد،مدت آنرا تمديد نمايد 

حق اظهارات طرفين بعد ازاعالم واختتام " می شود، چه يک روز بعد ويا يکسال بعد باشد
می پردازد  و هيئت قضايی  به مشورهای خصوصی) 242ماده " (محاکمه خاتمه پيدا می کند

زمانيکه هيئت قضائی درمورد تصميم گرفتند، نص حکم هيئت قضائی به ).  243ماده (
 ).  245(طرفين اعالن می گردد 

تابه حال شما درموردصالحيت قضائی، دفاعيه، تصميم قضايی، مدارک اثباتيه، تکليف  
هم موضوعات خواندن را ادامه بدهيد هنوز . ثبوت دعوی وديگر موضوعات مطالعه نموديد

 . زيادی درباره دعوی وجود دارد که بايد مطالعه گردد

 مصالحه وقضاوت.   7

جه عادالنه ومطابق قانون می يهدف نهايی يک عريضه ويا دعوی عبارت ازرسيدن به يک نت
درحقيقت، هدف تمام پروسيجرهايکه درقانون اصول محاکمات مدنی تصريح شده اين . باشد

: دعاوی به يکی ازدوطريقه ذيل خاتمه ميابد. يجه عادالنه برسنداست که محاکم به يک نت
 . مصالحه و قضاوت

 

 سواالت برای مباحثه
 

همراه با يک شريک ديگر سه وسيله ثبوت مختلف که درپارگراف باال از آن نام برده شده است را  -1
به اين معنی که کدام يک از آنها (تصميم بگيريد که کدام يک از آنها بلند ترين می باشد . بنويسيد

به اين معنی که کدام يکی از ( ، کدام يکی از آنها پائين ترين است )مشکل است که برآورده گردد
حاالدرباره ديگر ستندردهای احتمالی فکر . و کدام يکی از آنها دروسط می باشد) آنها ساده  است

 ؟آيا عين ستندرد درتمام قضايا تطبيق گردد؟ اگر چنين باشد، چرا؟ اگر نه ، چرانه. کنيد
 چطور ميتوان ستندرهای درست را معين نمود، اگر درقانون پيشبينی نشده باشد؟ -2



 102

 232 – 230مواد  : مصالحه. الف

 زمانيکه طرفين برای حل وفصل منازعه شان به محکمه مراجعه می نمايند اين احتمال وجود
ند که اين حالت دارد که آنها موافقت نمايند که اختالفات شان را طورصلح آميز حل وفصل نماي

اما مصالحه  ممکن است دربعضی قضايا، حتی بعد ازشروع . ياد ميکنند" مصالحه"را بنام 
محکمه " که  از محکمه ميخواهد 230درحقيقت ماده . دعوی، هم بحيث يک امکان باقی بماند

."  درقضايای که رغبت طرفين را به اصالح احساس نمايد به تعيين مصلحين توصيه می دارد
جزئيات مصالحه را زمانيکه طرفين به آن موافقه  231قانون اصول محاکمات مدنی درماده 

 . می نمايند توضيح می دارد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 266 -246مواد : قضاوت. ب
 

طرفين دعوی به محکمه بخاطری مراجعه می کنند که محکمه به اساس قوانين قابل 
درصورتيکه طرفين به اصالح موافقه ننمايند " اما . تطبيق، قضاوت خود را صادرنمايد

بعد ازاستماع ). 232ماده " (محکمه موضوع را تحت دوران قرارداده فيصله صادر ميکند
مطالعه مدارک اثباتيه و مباحثات شفاهی درجريان مباحثات قضائی، قضات اظهارات طرفين ، 

 .بطور خصوصی مشوره کرده وتصميم خود را اعالن می نمايند
 
تمام اعضای هيئت قضائی درجريان صدورحکم که بطورعلنی صورت می گيرد بايد  

بدين ). 50ده ما(اما تصاميم به اساس آرای اکثريت گرفته می شود) 42ماده (حاضر باشند، 
. آنها رای موافق داده باشند نفر دو معنی که هرگاه اعضای هيئت قضائی سه نفر باشند بايد

هرگاه يکی از اعضای هيئت قضائی با حکم صادره هيئت قضائی مخالفت داشته باشد، بايد 
 ). 251ماده (عدم موافقت خودرا همراه با نظريات وداليل خود تحرير نمايد 

 
مقدمه، تشريح، " فيصله صادره که به شکل تحريری می باشد بايد حاوی عناصر اساسی  

قانون اصول محاکمات مدنی پنج عنصر اساسی ذيل ). 254ماده (باشد " استدالل ونص حکم 
بخش مقدمه فيصله ، حاوی معلومات اساسی درمورد . را برای قضاوت ضروری می داند
بخش ). 255ماده (محکمه وتاريخ صدور فيصله می باشد مدعی ومدعی عليه، جزئيات درباره

تشريحی فيصله، خالصه جريان محاکمه، صورت دعوی، قرائن وشهادت شهود را بيان می 
بخش استدالل فيصله ،حاوی صورت تحقيق درمحکمه و استدالليکه محکمه ). 256ماده (دارد 

بخش نتيجه فيصله ، حاوی ). 257 ماده(به اساس آن داليل ارائه شده راقبول ويا رد می نمايد 
شامل مصارف وکيل مدافع، فيس ثبت (اندازه تعويض يا خسارات محکوم به، مصارف محکمه 

231ماده  -قانون اصول محاکمات مدنی  
خود اصالح نمايند درصورتيکه قبل ازدوران دعوی وجريان هرگاه طرفين دعوی بين  -1

 .محکمه باشد اصالح خط تحرير وبه موضوع شان خاتمه داده می شود
هرگاه اصالح درجريان دوران دعوی ومحاکمه صورت بگيرد صورت اصالح درج فيصله  -2

 .گرديده به تجويز اصالح ختم منازعه طرفين حکم صادر می شود
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بوده " بايد واضح"وباالخره بخش نص حکم که) 258ماده ) (دعوی وديگر فيس ها ميباشد
، فيصله 266به تعقيب ماده ). 261و 260مواد (وبرای طرفين دعوی بدون تاخير ابالغ گردد 

محکمه ابتدائی درصورت انقضای مدتيکه برای فرجام خواهدی تعيين شده است ، قطعيت 
 . حاصل ميکند

 
هرچند که صدور فيصله مرحله محاکمه را خاتمه می دهد اما اين بدين معنی نيست که  

د زمانيکه قضات فيصله خودرا صادر مينمايند، آنها مکلف اند که معيا. قضيه خاتمه يافته است
تعيين معياد شکايت وفرجام ) 244ماده (شکايت وفرجام خواهی را برای طرفين اعالن نمايد 

 . خواهی برای طرف بازنده فرصت بيشتر مبدهد که ادعايش بيشتر مورد رسيدگی قرارگيرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مرافعه خواهی . 8

 53مطابق ماده . معموًال يکی ازطرفين دعوی از احکام صادره محاکم ابتدائيه راضی نمی باشند
طرفين دعوی به : قانون تشکيالت وصالحيت محاکم، فيصله محکمه ابتدائيه زمانی قطعی است که

حکم صادره محکمه ابتدائيه قناعت داشته باشند، زمانيکه معياد استيناف خواهی سپری شود، 
ه ارزش موضوع مدعی بها يکصد هزار افغانی ويا کمتر از آن باشد و زمانيکه جريمه زمانيک

 . نقدی پنجاه هزار افغانی ويا کمتر از آن باشد
 

به عبارت . قابل ياد آوری است که احکام صادره محاکم ابتدائيه هميشه قطعی نمی باشد 
ا محکمه فوقانی ويا محکمه ديگر، طرفيکه ناراضی می باشد می تواند از محکمه استيناف وي

محاکم استيناف به اساس موضوع تقسيم شده . مرافعه خواستار مرور فيصله محکمه ابتدائيه شود
کم استيناف شش درمحا. اند وشخص مرافعه خواه بايد بداند که به کدام محکمه مرافعه خواهی نمايد

مدنی واحوال شخصيه، ديوان ديوان جزای عمومی، ديوان امنيت عامه، ديوان : دارد ديوان وجود
محاکم استيناف  فيصله ها وقرارهای محاکم ابتدائيه را .  حقوق عامه، ديوان تجارتی وديوان اطفال

 .تائيد، نقض، تعديل، تصحيح ويا لغو می نمايد
 

 سواالت برای مباحثه
ه محکمه ادعای مدعی ودفاع مدعی عليه ب. فرض نمائيد که شما قاضی محکمه ابتدائيه هستيد -1

يک تاريخی برای . تقديم شده است وهريک ازطرفين اسناد مثبته را به محکمه تقديم نموده اند
مباحثات قضائی تعيين شده است، اما قبل از آن تاريخ شما يک نامه ای ازطرفين دريافت می 

 231مطابق ماده . نمائيد که نشان دهنده موافقت طرفين قضيه ازطريق مسالمت آميز می باشد
 کدام طرزالعمل را شما پيروی خواهيد کرد؟

شما چه فکر . ، نظرياتيکه ازطرف قضات ابراز می شود نبايد افشاء شود252مطابق ماده  -2
ميکنيد که بهتر نخواهد می بود که مسوده ساز قانون اصول محاکمات  مدنی مردم را از 

ان مشورت های جريان مشورت ها مطلع می ساخت؟ آيا بهتر خواهد بود که مردم ازجري
داليل خود . قضات قبل از صدور فيصله باخبر شوند؟ بدو گروپ تقسيم شويد ومذاکره نمائيد

 .را که به طرفداری و ضد آن باشد لست نمائيد
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 اسباب مرافعه خواهی .الف
 

ه خواهی بايد برای اينکه مرافعه خواهی مطرح شده بتواند، اسباب مرافع 400و 399مطابق ماده 
 . قبل از جريان دعوی مواد ذيل را مرورنمائيد. موجود باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذکر شده اند مشخص  400و  399طوريکه شما مالحظه خواهيد نمود، بعضی ازاسبابی که درماده 
بطور مثال، دربسياری قضايا يک حقوقداندان باتجربه  شايد بفهمد . وبعضی از آنها مبهم می باشند

دوباره به قسمت سوم، صالحيت قضائی . ( دارد يا نهکه محکمه صالحيت رسيدگی قضيه را 
به همين ترتيب، هرگاه دريک فيصله به اساس وسايل ثبوت استوار نباشد ويا اينکه ) نمائيدمراجعه 

 .محکمه ابتدائيه درتطبيق قانون به خطاء رفته باشد، محکمه فوقانی ميتواند فيصله را نقض نمايد
 

فقدان ارکان اساسی قضاء "  399ماده ) 1(حاال درباره فيصله ای که مطابق حکم   
به همين ترتيب مطابق . چه معنی می دهد" ارکان اساسی قضاء" عبارت . فکر کنيد" درفيصله

چه " عدم توضيح حاالتيکه برای روشن شدن قضيه اهميت دارد" عبارت  400ماده ) 2(حکم 
عبارات را دقيقًا تفسير خواهند کرد؟ اگرنه، اين چنين نقطه نظر های  آيا قضات اين. معنی ميدهد

 مختلف چه تاثيراتی باالی توانائی طرفين برای پيشبينی نتايج يک قضيه خواهد داشت؟

399ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 

 : اسباب بطالن فيصله قرارذيل است
 فقدان ارکان اساسی قضاء درفيصله -1
 عدم صالحيت يکی ازطرفين دعوی برای مخاصمه -2
 اقعيت عينی راجع به مدعی بهاصدور فيصله قضائی غير محتمل الثبوت ويا مخالف و -3
 صدورفيصله ازطرف هيئت قضائی فاقد صالحيت -4
 صدور فيصله از طرف محکمه فاقد صالحيت -5

400ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 

 : موارد نقض فيصله قرارذيل است
 .مدلل نبودن فيصله -1
 .عدم توضيح حاالتيکه برای روشن شدن قضيه اهميت دارد -2
 .مطابقت داليل مندرج فيصله با حاالت قضيهعدم  -3
 .عدم استفاده درست ازاحکام قوانين -4
 .صدورفيصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی -5
 .ساير تخطی های که قانونًا موجب نقض فيصله شده بتواند -6
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 درخواست استيناف خواهی. ب
  

با وجود اينکه ممکن است محکمه ابتدائيه درصدور حکم  اشتباه نمايد، اما محکمه استيناف 
برای اينکه . خود بخودی احکام صادره محکمه ابتدائيه را مجددًا ارزيابی نمی کندبطور 

استيناف خواهی شروع گردد بايد يکی ازطرفين درخواست استيناف خواهی را درمعياد زمانی 
 .مشخص شده به محکمه فوقانی تقديم نمايد

 
 فيصله استيناف براعتراضات ابتدائی

 
ممکن است مدعی عليه توانايی های محکمه را ازطريق به ياد داشته باشيد که بعضًا 

زمانيکه محکمه حکم خود ) دربخش سوم مطالعه گرديد. ( اعتراضات ابتدائی به چالش بگيرد
روز  20را صادرنمود، طرفيکه به حکم صادره قناعت نداشته باشد می تواند درظرف 

گاه هيچ يکی ازطرفين درظرف هر) 23ماده .(اعتراضات خود را به محکمه فوقانی تقديم نمايد
. اعتراضات خود را به محکمه فوقانی تقديم نکند، فيصله محکمه ابتدائيه قطعی ميشود 20

شخصی که فيصله محکمه ابتدائيه به نفع ( طرف مقابل  هرگاه استيناف خواهی صورت گيرد
اده م. (روزدفاعيات خود را تقديم محکمه مربوطه نمايد 15مکلف است درظرف ) او است

24( 
 

به خاطر بايد داشت که حکم استيناف  خواهی بر اعتراضات ابتدائی پيش از اينکه وارد  
"  (interlocutory appeal) اين حالت درالتين بنام. ماهيت دعوی شود صورت می گيرد

هرگاه قانون اصول محاکمات تصميمات قضائی موقت . ياد می شود" تصميمات قضائی مؤقت
ات ابتدائی اجازه ندهد دراينصورت طرفين زمان وپول زيادی را برای را درمورد اعتراض

به بعبارت ديگر، تصميمات . پيشبرد يک دعوی درمحاکم استيناف به مصرف خواهند رساند 
 .بود قضائی مؤقت درمرحله استيناف ازنقطه نظر اقتصادی مفيد خواهد

 
 فيصله استيناف بر ماهيت قضيه

  
که بنام شاکی نيز ياد می (ی صورت گيرد، طرف استيناف خواه برای اينکه استيناف خواه

" اين درخواست بايد حاوی . بايد يک درخواست رسمی به محکمه فوقانی تقديم نمايد) گردد
همراه با امضای شخص استيناف خواه ويا نماينده " موضوعات اصلی وفيصله محکمه تحتانی

روز  20را درظرف " جزئيات اعتراض"طرف استيناف خواه دوکاپی از . قانونی وی باشد
هرگاه جزئيات اعتراض . ازتاريخ صدور حکم محکمه تحتاتی نيز تقديم محکمه فوقانی نمايد

بدين معنی که قضاوت محکمه . بود نخواهد" عادالنه"روز تقديم نگردد، استيناف  20درظرف 
 ).371ماده (باشد  تحتاتی پابرجا بوده وضرورت به مرور مجدد آن توسط محکمه فوقانی نمی

 
قانون اصول محاکمات مدنی جزئيات اعتراض بايد حاوی فشرده  378طبق ماده 

فيصله  موضوع شکايت يا اعتراض، داليلی که شاکی به آن استناد می نمايد ومحکمه تحتانی 
اين نوع معلومات  محکمه فوقانی راقادر می سازد . را وادار به صدور فيصله غلط کرده است

 ه استيناف  با قرائت گزارشی کهرسيدگی قضيه درمرحل. ی را مرورمجدد نمايدکه  دعو
بعد ازقرائت گزارش، محکمه ). 392ماده (ازمطالعه اوراق ترتيب شده است شروع می شود 
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اند استماع می نمايد استيناف توضيحات طرفين دعوی را که درجلسه قضائی حاضر گرديده 
 ).394ماده (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ارزيابی وحل وفصل  استيناف خواهی. ج
 

اعتراضات تحريری شاکی ممکن است محکمه استيناف را درصدورفيصله کمک نمايد 
ومحکمه استيناف ممکن است بنابر داليلی که دراعتراضات استيناف خواه ذکر شده است، فيصله 

قانون اصول محاکمات مدنی محکمه استيناف ). 393ماده )  2(فقره (محکمه ابتدائيه را نقض کند 
تمام فيصله های محاکم ابتدائيه را بشمول اينکه آيا محکمه ابتدائيه قانون را را اجازه ميدهد که 

درست تطبيق نموده است ، اين مدارک اثباتيه ايکه درجريان محاکمه تقديم شده است جريان 
 ). 393ماده ) 1(فقره ( محاکمه را تقويت نموده است  يا خير 

 
هرگاه محکمه : مختلف فيصله نمايد محکمه استيناف يک قضيه را ميتواند به چهارطريق

استيناف متقاعد ميگردد که محکمه ابتدائيه اشتباه نکرده است وفيصله محکمه ابتدائيه را تائيد ميکند 
هرگاه محکمه استيناف درميابد که محکمه ابتدائيه ). 398ماده (وطرفين بايد آنرا احترام نمايند 

می تواند قضيه را دوباره به محکمه ابتدائيه  درصدورحکم اشتباه نموده است، محکمه استيناف
اين حالت بنام (ارسال قضيه به محکمه ابتدائيه غرض تدقيق ودريافت حقايق بيشتر . ارسال نمايد

" وباالخره اينکه غرض تصحيح به محکمه تحتانی ارجاع ميگردد که بنام ) . ياد می گردد" اعاده"
 .ياد می گردد" نقض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

378ماده  -مات مدنیقانون اصول محاک  
:شکايت تحريری يا اعتراض مفصل حاوی مطالب ذيل است  

 .اسم محکمه مرجع شکايت يا اعتراض -1
 .شهرت شاکی يا اعتراض کننده -2
 .قشرده فيصله موضوع شکايت يا اعتراض -3
 .اسم محکمه صادر کننده فيصله مورد اعتراض -4
 .داليل عدم صحت فيصله -5
 .مطالبه شاکی يا اعتراض کننده -6
 اوراق واسناد منضمه شکايت يا اعتراض فهرست -7

398ماده  –مدنی  قانون اصول محاکمات  
 

 : محکمه فوقانی بعد ازرسيدگی مقدماتی قضيه درمرحله نهايی دارای صالحيت های ذيل می باشد
 .ارسال قضيه به محکمه ذيصالح به منظور رسيدگی مجدد درصورت بطالن فيصله محکمه تحتانی -1
جاع اقدام به صدور فيصله جديد درصورت نقض فيصله محکمه تحتانی يا درصورت ضرورت ار -2

 .قضيه به محکمه حاکمه به منظور گردآوری داليل وتحقيقات مزيد جهت رسيدگی مجدد
فيصله های محاکم تحتانی عاری ازموارد بطالن و نقض و دارای نقايص شکلی يا اشتباهات سهو  -3

وخطاء دراعداد و ارقام ازطرف محکمه فوقانی نقض و باطل شده صرف جهت استدراک نقصان 
 .حتانی  اعاده می گرددواصالح به محکمه ت

 .تائيد فيصله محکمه تحتانی درصورتيکه مطابقت آن با قانون درنتيجه غور ظاهر گردد -4
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 معيار مرور قضيه. د
. موضوع مربوط به قانون وحقايق: محکمه ابتدائيه دونوع موضوعات اساسی را فيصله می نمايد

بطور مثال، هرگاه محکمه ابتدائيه قانون رادرست تطبيق نکند بطور مثال، محکمه مدعی عليه را 
 10000افغانی جريمه نقدی نمايد درحاليکه قانون حد اکثر آنرا  500000محکوم به پرداخت 

زمانيکه محکمه . دراينصورت محکمه درتطبيق قانون به خطا رفته است. تعيين نموده باشد افغانی
ابتدائيه يک تصميم غير محتمل درمورد حقايق موضوع ميگيرد، بطور مثال ، با درک اينکه 
مدعی عليه قانونًا مالک بخش از مال است هرچند که تمام مدارک وشواهد عکس قضيه را نشان 

 . ت محکمه درحقايق موضوع به خطا رفته استميدهد دراينصور
 

قانون اصول محاکمات مدنی از معيار مرور قضيه در هيچ جای نام نبرده است که محاکم  
درجه مداقه ايکه . استيناف آنرا درنظر بگيرند چه سوال قانون باشد ويا سوال حقيقت موضوع

محکمه استيناف برای مرور فيصله های محاکم ابتدائيه درنظر ميگيرد بنام معيار مرورقضيه ياد 
. ساسًا محاکم استيناف بيشتر معيار مرور قضيه را درمورد قانون مد نظر ميگيرندا. می گردد

ازاينرو هرگاه درنزد محکمه استيناف، موضوع قانون مطرح شود که محکمه ابتدائيه آنرا فيصله 
محکمه استيناف مساله ) يا سر ازنو ياد ميگردد  de novoاين موضوع درالتين بنام ( نکرده است

مطابق اين استندرد ها، محکمه . وع را برای روشن شدن خطا نيز مرور ميکندفکت های موض
. فوقانی قضاوت خود را بدون درنظرداشت فيصله محکمه ابتدائيه روی مساله قانون، خواهد نمود

اما درمورد حقايق موضوع محکمه استيناف می تواند فيصله محکمه ابتدائيه را فقط درصورتيکه 
 .اشد نقض نمايدحکم محکمه بی اساس ب

 
 
 
 
 
 
 

 فرجام خواهی ستره محکمه .ه

 
هرگاه شخص بازنده بر فيصله صادره محکمه استيناف اعتراضی داشته باشد وی ميتواند قضيه را 

قانون اصول  404مطابق ماده . برای رسيدگی و مطابقت آن با قانون به ستره محکمه تقديم نمايد
مبنی بر نقض فيصله محکمه تحتانی نهايی بوده وقابل شکايت  محاکمات مدنی قرار محکمه فوقانی

 .فيصله ستره محکمه نهايی بوده وقابل مرافعه خواهی نمی باشد. نمی باشد
 

 پروسه دعوی: چارت

 سواالت برای مباحثه
بدون رهنمای قانون اصول محاکمات مدنی، با کدام معيار محکمه استيناف بايد فيصله محکمه  -1

 ابتدائيه را رسيدگی نمايد؟
آيا شما فکر ميکنيد که قضات روش معياری را برای رسيدگی درمحاکم استيناف بپذيرند؟ بعضی  -2

 متحد الشکل چه می باشد؟مشکالت اجرای رسيدگی ستندر 
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مراحل  محاکمه

مرحله قبل از 
محاکمه 

ارايه عريضه رسمی بخاطر طرح دعوی•
)صالحيت قضايی، دعاوی مقدماتی، احضار، حضور ومرورزمان( موضوعات مقدماتی •
رد قضات•
تعارض قوانين•

مرحله محاکمه

دفاعيه•
فيصله قضائی•

مرحله بعد از 
محاکمه

فيصله وقضاوت•
مرافعه خواهی•

 

 64 -56مواد : آداب واداره قضائی.   9

 
 
 
 
 
 
 

درتمام جهان، محکه درجايی ايجاد ميشود که درآنجا ارزشی به سنت ها، تشريفات وآداب وجود 
محکمه از وکالی مدافع ميخواهد که لباس مخصوص را بپوشند دربسياری کشورها، . داشته باشد

قواعد داخلی محکمه شايد استفاده ازموبايل وکمره را . وازپوشيدن جاکت ويا کاله خودداری ورزند
مثًال . منع قراردهد و محکمه ازوکيل مدافع بخواهدکه درمواقع مختلف ايستاده باشد ويا اينکه بنشيند

همچنان مقررات داخلی محکمه ممکن است . د بايد ايستاده باشدزمانيکه قاضی صحبت ميکن
 .حاضرين را ازخوردن ونوشيدن درمحکمه منع نمايد

 
به همين ترتيب قانون اصول محاکمات مدنی يک سلسله احکامی را درموردحفظ نظم  

ازاينکه بعضی قضات رعايت اين قواعد را ازوکالی مدافع . درمحکمه پيشبينی نموده است
افزون برآن قضات صالحيت . تار اند، ازاين سبب فرا گرفتن آن برای شما مهم می باشدخواس

 هدف خواندن
را دررابطه به رفتار حقوقدانان درمحضر محکمه تدوين نموده است؟ چرا قانون اصول محاکمات مدنی موادی  

 قضات چه صالحيت های برا ی اجرای اين احکام ومجازات متخلفين ازاين مواد دارند ؟
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دارند اشخاصی را که اين قواعد ومقررات را رعايت نمی کنند مجازات نمايند وستره محکمه 
 .صالحيت دارد قواعد ومقرراتی رابرای اداره موثر محاکمه وضع نمايد

 اداب جلسات محکمه .الف
 

 به آداب جلسات محاکمه مقررات مربوط
 

مطابق قانون اصول محاکمات مدنی، قضات برای اداره وتامين نظم درجلسات قضائی کنترول 
همانطوريکه برای مردم اجازه . اساسی باالی روش ورفتار های اشتراک کنندگان محاکمه دارند

مکلف اند از  تمام حاضرين) 41ماده (داده شده است که درجريان جلسات قضائی اشتراک نمايند 
تمام حاضرين به " زمانيکه قضات وارد اتاق جلسه می شوند. اخالل نظم جلسات خودداری نمايند

مدعی، ). 47ماده " (زمانيکه قضات  اخذ موقع نمودند بجای خود می نشينند پا ايستاده می شوند
رات وتوضيح مدعی عليه ويا ممثل قانونی آنها، شهود، اهل خبره ومترجمين مکلف اند حين اظها

 ). 56ماده (مطالب بايد ايستاده شوند، مگر اينکه رئيس جلسه اجازه نشستن را به آنها بدهد 
 

 مجازات برای تخلف از مقررات مربوط به آداب جلسات محاکمه
 

ماده ( شخصيکه نظم جلسه قضائی را برهم بزند از طرف رئيس جلسه برايش اخطار داده می شود
قاضی صالحيت دارد شخصی را که نظم جلسه . خلف مجازات می شود، بعد از آن شخص مت) 57

برعالوه موارد فوق قاضی می تواند اخالل کننده را به . قضائی را برهم زده است اخراج کند
). 48ماده (جزای نقدی که از سه هزار افغانی بيشتر نباشد يا حبس الی يک هفته محکوم نمايد 

رم قباحت ويا جنحه گردد ازطرف محکمه مطابق درجلسه قضائی مرتکب ج" هرگاه شخص 
 ). 61ماده (احکام قانون مجازات می گردد 

 
تعيين وحکم مذکورغير قابل استيناف ... محکمه مجازات مندرج " ، 62مطابق ماده  

ختم جلسه حکم صادر شده مبنی بر مجازات را لغو نمايد  از به همه حال قاضی ميتواند قبل." است
 ). 63ماده (
 

 اداره قضائی وصالحيت های قضائی . ب

ستره محکمه " ، 504مطابق ماده . ستره محکمه مسوليت اداره ورهبری محاکم را به عهده دارد
مکلف است به منظور تطبيق موثر احکام اين قانون قواعد ولوايح خاص که به تصويب شورای 

همچنان ستره . ضع نمايدعالی ستره محکمه رسيده باشد درموردشرايط صحت دعوی وامثال آن و
 .محکمه می تواند قوانين که مربوط به ساحه قضائيی باشد به شورای ملی پيشنهاد نمايد

 
سال قبل تابعيت  10قانون تشکيالت وصالحيت محاکم، قضات بايد حد اقل  58مطابق ماده  

افغانی را بدست آورده باشد، به جرم جنايت ويا جنحه ازطرف محکمه ذيصالح محکوم نشده باشد، 
حقوق يا شرعيات ويا مدارس دينی رسمی دولت ويا معادل آن را  پوهنځیسند تحصيلی فراغت از 

 .وباالخره اينکه درهنگام انسالک قضائی سن بيست وپنج سالگی را تکميل نموده باشد داشته باشد
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 پو
 
 
 

 اصول محاکمات درعمل. 10

 
 
 
 
 
 
 

درقسمت های قبلی با مطالعه مواد مختلف قانون اصول محاکمات مدنی پروسه يک دعوی از 
اما برای حقوقدانان، قضات وپاليسی سازان اين مهم است که بدانند . ابتداء تا انتها را آموختيم

اين بخش معلوماتی را درمورد اينکه اصول . کار می کنداصول محاکمات درعمل چطور 
 -محاکمات مدنی درعمل دردو قضيه مهم مربوط به حقوق ملکيت وحقوق فاميل چطور کارمی کند

 .فراهم می نمايد  -ويا کار نمی کند
 

 پروسيجرهای  قضائی اداره و  :ملکيت به دعاوی مربوط.  الف

محاکم . مورد حل وفصل اختالفات مربوط به ملکيت دارندمحاکم مدنی افغانستان تجربه زيادی در
مدنی درافغانستان نسبت به محکمه خاص حل وفصل ملکيت  ها قابل دسترسی بيشتر می باشد 

 .دارند ط افغانستان وجودابدليل اينکه محاکم مدنی بيشتر بوده وحتی دردورترين نق
 

کم مدنی حل وفصل نمايد، يک هرگاه شخصی بخواهداختالفات مربوط به ملکيت را درمحا 
اولين قدم اين است که شخص بايد عريضه رسمی . دارد که بايد تعقيب شود پروسه رسمی وجود

مدعی بايد درعريضه خود . يک صفحه ای را به رياست حقوق وزارت عدليه تقديم نمايد
حقوق بعدًا مديريت . توضيحات درمورد ادعا وساير معلومات ضروری را بايد فراهم نمايد

دراين اثنا مديريت . موضوع را از طريق حوزه مربوطه پوليس به اطالع مدعی عليه ميرساند
 . حقوق معلومات بيشتری را درمورد  قضيه جمع آوری می نمايد

 
مديريت حقوق وحوزه مربوطه پوليس معموًال دراين مرحله کوشش می نمايند که منازعه 

. های غير رسمی مانند ميانجی گری حل وفصل گردد بطور مسالمت آميز بااستفاده از ميکنيزم
هرگاه منازعه ازطريق مسالمت آميز وغيررسمی حل وفصل نشود ويا اينکه طرفين نخواهند که از 

درمنازعات مربوط به . آن طريق حل وفصل گردد، بعدًا قضيه رسمًا به محکمه محول می گردد

 سواالت برای مباحثه
 عمده ترين شرايط برای انسالک قضائی کدام ها اند؟ -1
قانون تشکيالت وصالحيت محاکم وضع شده است، آيا شما کدام  58برعالوه شرايطی که درماده  -2

 قضائی فکر می کنيد؟ شرايط ديگری را برای انسالک

 هدف خواندن
تطبيق می کنيد، درباره شيوه هايکه اصول محاکمات واقعًا " اصول محاکمات را درعمل"طوريکه شما 

شيوه های را درنظر بگيريد که سبب اصالح مواد . حرکت می کند و از مواد قانون متفاوت است، فکر کنيد
 .محاکمات ميگردد وبرای  تطبيق مواد قانون موثريت داشته باشدقانون اصول 
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اگر ( لسوالی ويا عالقه داری خواهد بود ملکيت اين محکمه عبارت از محکمه شهری، ناحيوی، و
 ).قضيه مربوط به عودت کنندگان باشد به محکمه اختصاصی  منازعات ملکيت محول ميگردد

 
همانطوريکه افغانها درمورد عملکرد محکمه خاص حل وفصل دعاوی ملکيت شکايت 

بطی، پرمصرف "جريان محاکمه ممکن است . دارند، درمورد محاکم مدنی نيز شاکی می باشند
به اساس گزارش منتشر شده، قضاتيکه از طرف حکومت کابل تعيين می گردد . باشد" وفاسد

معموًال قضات سابقه اند که درزمان رژيم طالبان مقرر شده اند که سطح دانش حقوقی شان 
ف طبيعت پروسه استينا. ی رشوت را می نمايندضادرمورد قوانين وشريعت ناکافی بوده واکثرًا تقا

، ممکن است قضايا را به يک مرحله  نا محدود بکشاند حتی اگر قضيه به ستره محکمه احاله هم 
گردد بدليل اينکه ستره محکمه معموًال قضيه را يا دوباره به  همان محکمه ارجاع می نمايد يا 

مر عدم قبول فيصله ها يک ا. اينکه يک قضاوتی می نمايد که درسطح محلی قابل اجراء نمی باشد
 .معمول می باشد

 
افغانستان ی است که عملکرد محاکم مدنی را در اين گزارش بازتاب دهنده نظريات کسان

تمام کشورها دريک مقطع خاص با . اما نبايد بنابر مشکالت فوق دلسرد شد. مالحظه کرده اند
. دمشکالتی چون فساد اداری وعدم موجوديت قضات با تجربه درسيستم قضائی مواجه بوده ان

تا جوانان بلند همت مانند شما  -روی همين دليل است که ـ اصالح سيستم يک مدت زمان کاردارد
درافغانستان قدعلم نموده ودرمورد پروسه قانونی معلومات حاصل نموده و عهده دار آوردن 

 . اصالحات درنظام حقوقی کشور شوند
 

 120 – 101مواد: حقوق فاميل . ب

 
قانون اصول  120 – 101مواد . ن قضايای محاکم مدنی را تشکيل ميدهدمنازعات  فاميلی بيشتري

 101يافته است وماده  صمحاکمات مدنی به اصول محاکمات مربوط به قضايای فاميلی اختصا
 :حقوق فاميل را چنين تعريف می نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101ماده  –قانون اصول محاکمات مدنی   
 :موضوعات ذيل شامل قضايای خانواده است

 ازدواج وحقوق ناشی ازآن؛ -1
 حقوق ناشی از معاشرت زوجيت؛ -2
 منازعات مالی ناشی از رابط زوجيت؛ -3
 دعوی مربوط به نسب؛ -4
 مسايل مربوط به حضانت ونفقه؛ -5
 انحالل ازدواج به هرعلتيکه باشد؛ -6
 مسايل مربوط به زوج غايب ومفقود؛ -7
 .دساير موضوعاتيکه مطابق احکام قانون ازقضايای خانوادگی تشخيص گرد -8
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، قانون اصول محاکمات مدنی ايجاد وجود داردهمانطوريکه پروسيجرهای درمورد حقوق ملکيت 
تنها محکمه   2005ليکن تا سال .  محاکم خاص فاميلی را درسطح هرولسوالی پيشبينی ميکند

اختصاصی فاميلی که درافغانستان وجود دارد، محکمه اختصاصی فاميلی است که درشهر کابل 
مدنی، شوراها و جرگه درساير بخش های  کشوراختالفات فاميلی توسط  محاکم . ايجاد شده است

 . ها حل وفصل می گردد
 

درجاهاييکه محاکم اختصاصی وجود دارد،  آنها چطورفعاليت می کنند؟ افغانها درعمل  
 می کنند؟ موضوعات مربوط به حقوق فاميل را چطور حل وفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصول محاکمات درمحاکم اختصاصی فاميلی
 

به اساس مصاحبه هائيکه با قضات ستره محکمه ( نمايد محکمه اختصاصی فاميلی کابل طور ذيل فعاليت می
 ):صورت گرفته است

 ).دفتر اندراج(ثبت تمام شکايات دردفترثبت محکمه  .1
 .تدوير مجلس عمومی قضات برای تصنيف شکايات ثبت شده .2
 .پروسيجرمحکمه مبنی بر حل اختالف .3
 قضاوت محکمه .4
 .ازصدور حکم محکمه ابتدائيه استيناف خواهی درسطح محکمه واليتی در ظرف يک ماه بعد .5
 .مرافعه خواهی به ستره محکمه درظرف دوماه بعدازصدور حکمه محکمه استيناف .6
 

اختالفات درمرحله اول توسط . نمی باشند} مدنی{درعمل محاکم اولين مرجع حل وفصل اختالفات حقوقی 
وشورا ميکانيزم های يکسانی  جرگهاصطالحات . ها وشورا های حل وفصل می گردد جرگهاجتماعات محلی، 

مردم ترجيح ميدهند که جرگه را بحيث . جرگه اصطالح پشتو می باشد وشورا اصطالح دری می باشد. دارند
بنابرين، بيشترين منازعات حقوقی درمراحل اوليه . اولين قدم درراه حل و فصل اختالفات حقوقی استفاده نمايند

تی اگر يک قضيه به محکمه ارجاع می گردد، محکمه دوباره قضيه ح. آن به جرگه های محلی ارجاع می گردد
بنابرين اساسًا جرگه ها اولين مرجع حل وفصل اختالفات حقوقی . را برای حل وفصل به جرگه محول می نمايد

ترجيح حل وفصل منازعات ازطريق جرگه . صورت می گيرد) وساطت(ميباشد که ازطريق ميانجی گری 
رسيدگی توسط يک مرجع . وضوعات فاميلی هرگاه يک طرف قضيه يک زن باشدواضح است خصوصًا درم

رفتن به محکمه برای زنان يک عمل شرم آور . رسمی ممکن لطمه شديد به حيثيت وپرستيژطرفين داشته باشد
 . می باشد

ار والدين شوهرش رفت. خانم او ميخواست ازاو طالق بگيرد. يک مرد برای هفت سال غايب بود: مثال اول
اما والدين . بنابرين وی به رياست امورزنان مراجعه کرده واز آنها طالب کمک گرديد. خوب با وی نداشتند

شوهر مانع اين کار او ميشوند و به خانم ميگويند که پسر آنها هنوز هم زنده است و برای مسؤلين ميگويند که 
ان بسيارمعمول است خصوصًا زما نيکه شوهر اين چنين قضايا درتمام افغانست. به اين قضيه مداخله ننمايند

والدين پسر از همه امکانات استفاده می نمايند تا مانع گرفتن . برادر هم نداشته باشد} شوهر{غايب باشد و او
 .طالق خانم شوند

تجاوز، بدرفتاری، زندانی ساختن درخانه  وحتی قتل : بعالوه ، گزارش داده شده بود که خشونت های مانند
حتی دربعضی موارد درداخل . اعضای فاميل نيز صورت گرفته است که به جرگه هم راجع نشده استعليه 

. بسيار کمی از چنين قضايا حتی به جرگه ها ويا محاکم مراجعه شده است. خانه مقتول مدفون شده است
 . ابهامات درمورد صالحيت های اين چنين مؤسسات  دربين مردم وجود دارد
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 نتيجه. 11
 

مطالعه شرايط . دراين فصل اساسات اصول محاکمات مدنی درافغانستان به بررسی گرفته شد
اصول محاکمه ممکن است خسته کننده باشد و حاال شما ميدانيد که شناخت مرز بين قواعد متنی 

همانطوريکه شما درباره سيستم فعلی  وساحه مشخص حقوق ميا موزيد به . وشکلی چقدر مهم است
باشيد بين آنچه که درقانون اصول محاکمات بيان گرديده است و آنچه که درعمل پياده می ياد داشته 

: شما بايد اهداف اساسی اصول محاکمات را که عبارت اند از. وجود داردگردد، تفاوت های 
قانون اصول . مؤثريت، قابل پيشبينی بودن وعادالنه  بودن محاکمه ميباشد را درنظرداشته باشيد

مدنی يک هماهنگی را بين اين اهداف چطور بوجود آورده می تواند؟ همانطوريکه محاکمات 
پروسه اصالحات درافغانستان درجريان است، چه تغييراتی برای اصالح قانون اصول محاکمات 
مدنی درنظر بايد گرفت؟ با درنظرداشت اينکه محاکم چطور بايد فعاليت نمايند ودرعمل 

بحيث يکی از رهبران آينده افغانستان ، ميتوانيد سهم مهمی را چطورفعاليت مينمايند ، شما 
 .درراستای بهبود سيستم قضائی کشور ايفا نمائيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 واالت فرضیس

 
اين دونفر يک دعوی راجع يک قطعه زمين . اسحق مسکونه کابل و عبدل مسکونه  مزارشريف می باشد .1

دارد اما اسحق چندين شاهد دارد که شهادت ميدهند عبدل قباله زمين را دراختيار . که درکابل است دارند
عبدل درخواستی را مبنی بر تخليه خانه . برای چندين سال درآن خانه زندگی نموده است} عبدل{که وی 

اين قضيه درکجا بايد رسيدگی شود؟ آيا شما کدام دليلی . از طرف اسحق به مراجع مربوطه تقديم می کند
 ويا هرات رسيدگی نشود؟ داريد که قضيه درمحکمه کندز

هيربرت يکی از ديپلومات هائيکه برای مدت . خاطره مالک يک فعاليت تجارتی  فروش صابون می باشد .2
دوسال درافغانستان زندگی نموده ودرسفارت جرمنی کارکرده است، فکر می کند برای فاميل ورفقايش 

دالر امريکايی را  500يد که مبلغ هيربرت برای خاطره ميگو. درجرمنی  صابون به عنوان تحفه ببرد
خاطره موافقت نمود که صابون درظرف يک هفته آماده خواهد بود ودرعوض . برايش صابون بدهد

اما يک هفته بعد زمانيکه خاطره ميخواهد صابون را برای هيربرت . هيربرت پول آنرا تاديه خواهد کرد
درچنن . ه است ودوباره به جرمنی رفته استقبًال افغانستان را ترک نمود} هيربرت{تسليم دهد، وی 

حالت خاطره قادر نيست که  اين مقدار صابون را برای کس ديگری بفروش برساند درنتيجه تصميم می 
 دراين قضيه کدام محکمه صالحيت رسيدگی را دارد؟. گيرد که عليه هيربرت دعوی جبران خساره نمايد

يک کمپنی انرژی بنام  فنرجی فرانسوی . فه می نمائيدفرض نمايد شما بحيث قاضی درکابل ايفای وظي .3
فيصد آن از فعاليت هايش  99ميلون دالر عوايد دارد  که  100مرکز آن درفرانسه می باشد که ساالنه 

عوايد حاصله . اين کمپنی يک قراداد فراهم سازی توليد برق آفتابی را درکابل دارد. دراروپا بدست ميايد
يک قضيه ايکه درآن فنرجی دخيل است نزد شما ميايد . ًا يک ميلون دالر می شوداز اين قرارداد تخمين

فنرجی درافغانستان قراردارد يا نه؟ کدام فکتورهارا شما " فعاليت های عمده"وشما بايد تصميم بگيرد آيا 
 .درنظرميگيريد؟ چه معلومات اضافی برای تان ضروری است که شما را کمک نمايد

شما .  ک وکيل مدافع هستيد و يک قضيه مؤکل شما که در محکمه است نزد شما ميايدفرض نمائيد شما ي .4
متقاعد می شويد که موکل شما حق به جانب است اما شما تشويش داريد که محکمه ممکن است بر عليه 

شما از قاضی . مؤکل شما حکم صادر نمايد بدليل اينکه شما با يکی از قضات روابط حسنه وخوب نداريد
اما دريکی ازروز ها . واهيد که ازاشتراک درهيئت قضائی اجتناب اما قاضی تقاضای شمارا رد ميکندميخ

قاضی  شما را متهم به مزاحمت واخالل نظم مجلس قضائی می نمايد هرچند که شما کدام عمل خالف 
وضوع را چطور شما اين م. قاضی شماررا تهديد به جريمه نقدی سه هزار افغانی می کند. انجام نداده ايد

حل وفصل می کنيد؟ مکلفيت شما نسبت به مؤکل تان چه می باشد، شما چطور ميتوانيد منافع مؤکل خود 
 .را تامين کنيد ودرعين زمان چطور می توانيد خود را محافظت می کنيد
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 حقوق ملکيت: مهارفصل چ

 مقدمه. 1

فرض کنيد که شما ميخواهيد يک خانه درپنجشير . ملکيت يکی از مباحث اساسی درحقوق می باشد
يک ساحه مورد پسند . شما به پنجشير ميرويد ويک تعداد ازساحات را مشاهده ميکنيد. اعمارنمائيد

بعد از . شما قرار گرفته وآنرا خريداری نموده وکار ساختمان خانه باالی آن را شروع می کنيد
وی  گذشت چند هفته يک شخص ميايد وادعا ميکند که خانه ايکه شما اعمار مينمائيد باالی ملکيت

شما برای وی ميگوئيد که زمين را خريده ايد اما او ميگويد که خريد شما معتبر نمی باشد . می باشد
از اينرو . بدليل اينکه شخصی که زمين را برای شما بفروش رسانيده است او مالک آن نمی باشد

مالکيت عملکرد حقوق ملکيت اين موضوع را تعيين می نمايد که کدام طرف حق به جانب بوده و 
 .قطعه زمين به کی تعلق دارد

 
متحد  سيستمحقوق مليکت اين کار را چطور انجام ميدهد؟ دراين قضيه حقوق ملکيت يک  

اين بدين معنی است که هرگاه شما يک قطعه زمين را . ملکيت را تامين ميکند الشکل سند
به . ا به آنها خبر بدهيدخريداری می نمائيد، شما بايد به دفترمحلی برويد ومعامله خريد زمين ر

اساس آن دفتر متذکره اطمينان حاصل می کند که اين قطعه زمين ملکيت کس ديگری نيست و 
دفتر اسناد رسمی رابرای شما آماده ميسازد که بنام سند ملکيت ياد می . زمين مالکيت شما می باشد

نوع اسناد تنها ازطريق  اي. گردد که بيانگر اين امر است که شما ملکيت را درتصرف خود داريد
اين دفتر اسناد ملکيت را درعين زمان برای چند شخص نميدهد .  دفاتررسمی دولتی بدست ميايد

 . که اين امر سهولت های را برای حل اختالفات زمين فراهم ميا ورد
 

حاال تصورنمائيد که شما يک شخص تجارت پيشه هستيد و ميخواهيد درهرات  که سنگ  
ت خوب يافت ميشود واز ان درسطح ميز استفاده ميشود يک فابريکه تاسيس نمائيد که مرمر با کيفي

 20برای اعمار چنين فابريکه شما درحدود . سنگ مرمر را قطع وبا سايز های مختلف توليد کنيد
زمين را از افراد مختلفی خريداری وفابريکه خود را اعمار نموده } مترمربع 4000معادل {ايکر 
گذشت دوسال فعاليت موفقانه شما تيلفونی را از يکی از مقامات رسمی حکومت دريافت بعداز. ايد

مقام رسمی حکومت برای شما بدون کدام دليلی ميگويد که حکومت ميخواهد زمينی را . می نمائيد
نزد شما بدون عوض وپرداخت جبران خساره  بگيرد  که شما باالی آن فابريکه اعمار نموده ايد از

 . د درظرف دوماه آنرا تخليه نمائيدوشما باي
 

اين عمل بسيار غير عادالنه خواهد بود که اگر امکان ميداشت که حکومت بطور استبدادی  
شخص سرمايه گذارقطعه زمين را . بدون پرداخت عوض اين چنين اعمالی را انجام داده ميتوانست

راين مورد سرمايه گذاری نموده، د برعالوه وی. با پرداخت مقدار زياد پول خريداری نموده است 
هرگاه وی از قبل ميدانست که دراين مورد کدام . وقت خود را صرف نموده است سرمايه و

وقتيکه خواسته باشد مليکت  سيستمی برای حمايت ملکيت وی وجودندارد  وحکومت بتواند هر
ری را انجام نميداد واين افراد را ازاختيار آنها خارج کند، سرمايه گذار هيچگاهی چنين سرمايه گذا

هرگاه شما ميدانستيد که يک شخص ديگر ويا حکومت بيايد وچيز . ممکن است بسيار پرخطر باشد
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خريداری شده شما از نزد شما بگيرد، آيا شما تمام پول خود را به خريداری چنين چيزی تخصيص 
 خواهيد داد؟

 
دلسرد شوند دراينصورت هرگاه سرمايه گذاران از سرمايه گذاری درافغانستان  

اين بدين معنی است که توليد کمتر خواهد شد و شغل . درافغانستان فابريکه ها کمتر خواهد بود
اين حقوق بايد . بنابرين، حقوق ملکيت بايد بصورت واضح تعريف شود. کمتر ايجاد خواهد شد

کند،  مشخص شود زمانيکه يک شخص مصارفی را متحمل می شود وزمينی را خريداری می
بنابرين ملکيت بايد بصورت مطلق به خود شخص تعلق داشته باشد و نه حکومت ونه ساير 

 .اشخاص بطور استبدادی آنرا از نزد شما بگيرند
 

شما همه روزه موتر را استفاده نمی . باالخره تصور نمائيد که شما مالک يک موتر هستيد 
موتر شمارابرای چند ساعت به اجاره کنيد اما شما ميدانيد درهمسايگی شما شخصی است که 

دراينصورت شما برای درايور اجازه می دهيد که روزانه برای چند ساعت از موتر شما .  بگيرد
دراين حالت شماميخواهيد مطمئين باشيد که . استفاده کند ودرمقابل اين استفاده برای شما پول ميدهد

 . }يدشما مالک موتر هست{موتر هنوز هم متعلق به شما است
 

دراين زمينه بايد قوانينی وجودداشته . اين موضوع هم مربوط به حقوق ملکيت می باشد  
متعلق به شما باشد ودرعين زمان برای شما ) موتر(باشد که برای شما اجازه بدهد ملکيت شما 

} درايور{درجريان اجاره موتراو. اجازه بدهد که ملکيت خود را به شخص ديگری به اجاره بدهيد
مکن است موتر را دراختيار داشته باشد اما او نبايد به موتر ضرری برساند ونبايد دعوی کند که م

به حقوق } درايور{بصورت خالصه، قانون بايد اطمينان بدهد که اجاره دار. موتر ملکيت او است
 .مالک تجاوز نمی کند

 
لست وسيع از . اينها نمونه های از حاالتی اند که برای حقوق ملکيت مهم می باشد

  :حقوقی که بايد توسط حقوق ملکيت مورد حمايت قرارگيرد عبارت اند از
 

 حق فروش وانتقال ملکيت درزمان حيات وبعد ازآن؛ 
 حق مانع شدن ديگران از تصرف واستفاده ملکيت شخص؛ 
 حق استفاده ملکيت؛ 
 حق گرفتن منافع از ملکيت ؛ 
 شخص ديگر حق اجاره دادن وحق تمديد واستفاده مؤقت برای. 

 
دراين فصل ما اوًال رابطه بين انکشاف اقتصادی و يک سيستم منظم حقوق ملکيت که اين حقوق را 

سپس به سه ساحه عمده حقوق ملکيت که . بررسی قرارخواهيم داد مورد حمايت قراردهد، مورد
معنی که بدين  قابليت تقسيم،) 1(: دارای اهميت بخصوص درافغانستان می باشد بحث خواهيم کرد

داشتن توانايی مجزا کردن يک يا چندين حقوق ملکيت را که قبًال بيان شد ، بدون اينکه حقوق ديگر 
، پروسه ايکه ملکيت بحيث تضمين پرداخت وثيقه يا تضمين) 2(. ملکيت خود را از دست بدهيد

به  منازعات مربوط) 3(دين خصوصًا زما نيکه پول قرض گرفته می شود، گذاشته می شود؛ و 
،  که ما موضوعات اقتصادی، کارهای تخنيکی وعدلی را درکشورهای بعد ازجنگ سند ملکيت
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مانند افغانستان به بحث خواهيم گرفت وهکذا ميکانيزم های حکميت که فعًال توسط حکومت 
 .ميشود را مطالعه می کنيم  اجراء افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق ملکيت وانکشاف اقتصادی. 2

حقوق امنيت اموال ـ يک سيستمی که مشخص می سازد که کی مالک ملکيت است و ملکيت را از 
برای انکشاف اقتصادی  -تجاوزات احتمالی اشخاص خصوصی ويا حکومت محافظت می نمايد

انند يک قطعه زمين و يک دوکان درشهر ميداند که او ميتواند مالک يک دارايی م. بسيار مهم است
اوميتواند يک . درملکيت خود يک سرمايه گذاری نمايد واز اين طريق منفعتی را بدست آورد

مقدار پول خود را برای اينکه پيشروی دوکان خود را جذاب بسازد، ويا اينکه مزرعه خود را 
هراس ازاينکه حکومت ويا کدام شخص ديگری  خوبتر کشت نمايد وحاصل خوب بگيرد بدون
هراندازه که حقوق ملکيت بيشتر مورد حمايت . حاصل کار وی را بگيرد، سرمايه گذاری نمايد

اين امر مشوق های را . بازدهی قوی تر می شود وبه همان اندازه رابطه بين کوشش  قرارد گيرد
مايه گذاری بيشتر را فراهم ميسازد که زمينه سر برای ايجاد فعاليت های اقتصادی سبب ميشود و

 .خود سبب رشد اقتصادی وايجاد شغل برای مردم می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موجوديت انگيزه های سرمايه گذاری يکی از داليلی است که  حقوق مصؤنيت ملکيت 
دليل دوم اين است زمانيکه حقوق ملکيت اشخاص مصؤن . تاثير مثبت باالی رشد اقتصادی دارد

 .ويش صرف نخواهند کردبرای حفاظت ملکيت خ باشد افراد وقت بيشتری را

 سواالت برای مباحثه
سند ملکيت، شما چطور ثابت نموده ميتوانيد که مالک يک بدون موجوديت يک سيستم رسمی  -1

 دارايی هستيد؟ منازعات مربوط به ملکيت چطور حل خواهد شد؟
چه کسی  درمخالفت با موجوديت يک سيستم منظم رسمی سند ملکيت خواهد بود؟ کدام اشخاص  -2

 از اين وضع بهره مند خواهدشد؟
 هد بود؟مزايا ونواقص يک سيستم مغلق سند رسمی چه خوا -3
هرگاه شما بحيث والی يک واليت باشيد، آيا شما ميخواهيد که بسوی اجرای يک سيستم رسمی  -4

حقوق ملکيت حرکت کنيد؟ آيا کدام دليلی وجود داردکه شما نمی خواهيد که يک سيستم حقوق 
 ملکيت داشته باشيد؟

ملکيت را اجراء کنند، آيا می توانيد درباره راه های که والی ها ميخواهند يک سيستم خوب حقوق  -5
 فکر کنيد؟

 مفاهيم کليدی وتعريفات
 

سرمايه گذاری مجدد بدين معنی است که شخص منفعت سرمايه خود را از تشبث شما گرفته و دوباره 
دام کارمندان ويا خريداری ماشين استخ درفعاليت تجارتی شما سرمايه گذاری می نمايد بطور مثال درمورد

معنی متضاد سرمايه گذاری مجدد اين است که شخص سرمايه يا پول خود را از تشبث شما گرفته و . آالت
يا  يا اينکه آن پول را کدام چيز ديگری مانند موتر و نگهداری می نمايد و) خانها در ي دريک بانک و(آنرا

.سرمايه گذاری مجدد برای رشد اقتصادی بسيار مهم است .تيلفون موبايل خريداری می نمايد  
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. اين يک عامل مهم می باشد بدليل اينکه حفاظت ملکيت وقت زياد يک شخص را ميگيرد 
اگر يک شخص احساس نمايد که وقت زياد درخانه برای محافظت ملکيت خود سپری نمايد، وی 

ل دراينصورت وی قادر نخواهد بود که پو. برای رفتن به وظيفه وکار کردن وقت نخواهد داشت
که وی شخصی  وجود داردحاال اين امکان نيز . بدست بياورد وفاميل خود را اعاشه واباطه نمايد

. رابرای محافظت ملکيت خود استخدام نمايد اينکار برای موصوف گران تمام خواهد شد
فيصد  20تا  10دربسياری کشورها بعضی شرکت هائيکه مسول محافظت ملکيت اشخاص هستند 

 .کار می کنند ف اينعوايد شان را صر
 

دليل سوم اين است که حقوق مصؤنيت ملکيت ترتيبات وسهولت های  کرايوی را فراهم  
در صورت عدم موجوديت حقوق مصؤنيت ملکيت، صاحب مليکت برای اجاره دادن . می سازد

داشت که اجاره دار ادعای مالکيت  و تشويش خواهد ملکيت خود احساس آرامش نخواهد کرد
کرايه ملکيت ها  دادن اجاره و بسياری از مالکين جايدادها از. شخص را خواهد کردبرملکيت 

، ابا می ورزند ويا اينکه صرف برای اعضای وجود داردبدليلی اينکه خطراتی دردادن اجاره 
بنابرين، قسمت زيادی از مردم خصوصًا دردهات . فاميل ويا دوستان نزديک خود به اجاره ميدهند

اما درصورتيکه حقوق مصؤنيت ملکيت . برای اشخاص غريب اجازه نميدهندتصرف زمين را 
وجودداشته باشد، مالکين بيشتر حاضر خواهند بود که ملکيت خود را برای مردم  غريب به اجاره 

اين امر سبب می شود که مقدار زيادی از زمين ها برای اجاره دادن به اشخاص غريب . بدهند
درکشورهای که به . ورد اجاره اپارتمانها درشهر نيز صدق ميکندعين موضوع درم. فراهم گردد

سوی مصؤن ساختن سند ملکيت حرکت کرده اند، فيصدی اجاره داران اشخاص غيريب بيشتر می 
 .درصد افزايش ميا بد 50به همين ترتيب دسترسی به زمين ويا اپارتمان ها الی . باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نيا ورفيمردم بخاطر طال درکالانکشاف ملکيت دردوران مهاجرت : مثال  
معادن طال درکاليفورنيا کشف گرديد، حقوق ملکيت درزمين ومعادن نامعين بود،  1848زمانيکه درسال "

بدليل اينکه اراضی متذکره فقط ازمکسيکو بدست آمده بود، نفوس منطقه کم بود، ودرحقيقت درآن منطقه 
درهريک از . درآن طال وجود داشت به نواحی تقسيم شد به زودی ساحاتيکه. حاکميت قانون هم وجود نداشت

.نواحی متذکره  مردم دربين خود موافقتنامه های روشن و واضح  راجع به حقوق  ملکيت منعقد نمودند  
چرا کسانيکه درجستجوی طال بودند وارد اين چنين معامالت شدند؟ برای بدست آوردن طال افراد بايد به 

بطور مثال، کندنکاری بايد صورت می گرفت، آبگردان ها بايد ساخته . ری ميکردندنحوی از انحا سرمايه گذا
اگر مردم مطمين نميشدند که طالهای شان دزدی نميشود . ميشد که طال را ازخاک وسنگ جدا ميکرد

وزمينيکه درآن حفريات صورت می گيرد ازنزدشان گرفته نميشود، کارهای فوق الذکر صورت نمی گرفت 
عالوه برآن، موافقتنامه ها بخاطری بوجود آمد که از يکطرف مانع . مقدار کمی طال بدست ميامد ويا اينکه

مزايای فوق  . تخلفات شود وازجانب ديگرمانع ضياع وقت گرانبهای افراد بخاطرحفاظت زمين های شان شود
برسميت شناخته شد  الذکر حقوق ملکيت، توسط مردمانيکه موفقتنامه را منعقد نمودند بعنوان يک قرارداد

 ).Shavell 2004 " (وموجب ظهور حقوق ملکيت شد
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قرضه {دليل چهارم اين است که حقوق مصؤنيت ملکيت زمينه دسترسی بيشتر مردم را به کريدت
فرض . کريدت عبارت از توانايی شخص برای قرض نمودن  پول می باشد. فراهم می نمايد }ها

نمائيد که شما يک مفکوره داريد وميخواهيد يک فعاليت تجارتی را براه اندازيد اما اگر شما به 
يت اندازه کافی پول نداشته باشيد که فعاليت خويش را آغاز نمائيد، برای براه انداختن اين چنين فعال

افغانی داريد ومطمئين  20000افغانی ضرورت داريد درحاليکه شما مبلغ  100000شما به مبلغ 
دراين حالت شما . افغانی عايد خواهد آورد 300000هم هستيد که اين فعاليت تجارتی برای شما 

افغانی قرض بگيريد تابتوانيد فعاليت تجارتی خودرا  80000ميخواهيد که از يک بانک مبلغ 
 .ع نمائيدشرو

 
نکند بدليل اينکه آنطوريکه شما درمورد براه انداختن  بانک ممکن است باالی شما اعتماد 
حاال فرض نمائيد شما يک خانه .  ين نخواهد بوديت تجارتی مطمئن هستيد، بانک مطميک فعال

می با اسناد ملکيت قانونی  که شما داريد شما . افغانی است 200000داريد که ارزش آن مبلغ 
. افغانی قرض دربرابر ارزش خانه خود می خواهيد 80000توانيد به بانک بگوئيد که شما مبلغ 

پول قرض بانک را بازپرداخت نمائيد،  80000اين بدين معنی است که هرگاه شما نتوانيد مبلغ 
د اين بدين معنی است که هرگاه شما نتواني( بانک می تواند عليه خانه شما دعوی قانونی نمايد 

دراينصورت بانک احساس حمايت ). قرض بانک را اداء نمائيد، خانه شما متعلق به بانک می باشد
بخاطر . بدون داشتن سند ملکيت، بانک برای دادن قرض به شما مطمين نخواهد بود. بيشتر ميکند

نزد اينکه بانک ميداند که خانه مذکورحقيقتًا ملکيت شما نيست ودر اين دراينصورت اقدامات شما 
 .بانک بی معنی خواهد بود

 
خطرات فريب . باالخره،  اطمينان از سند ملکيت سبب افزايش ارزش ملکيت ميشود 

وغلطی کاهش ميابد يعنی اينکه خريدار، اجاره دار وقرض دهنده گان می توانند معامالت را با 
سند مليکت بدست  عين مساله درمورد زمين هائيکه درمحالت موقعيت دارند،. اطمينان انجام دهند

 .مياورند صدق می نمايد
 
 

روابط برقرار نکرد؟ چرا حقوق مليکت را بر بنياد اعتماد و:  تجزيه وتحليل    
شما شايد از خود بپرسيد که چرا اين نوع  قوانين ضرور است اگر شما بعوض  اين گونه قوانين يک سيستمی  

مطابق  اين سيستم شما تنها با اشخاصی وارد معامالت . اساس اعتماد وروابط داشته باشيد چه خواهد شدبر 
خواهيد شدکه باالی آنها اعتماد داشته باشيد، ودرنتيجه اين کار ) اجاره موتر و اجاره زمين (مربوط به ملکيت 

م دربعضی موارد قابل تطبيق می باشد با وجوداينکه اين سيست. ترتيبات مغلق قانونی غير ضروری خواهدبود
،  اوًال، اينکه اگر اين اعتماد غلط باشد واختالفاتی عرض اندام نمايد: اما دومشکل عمده دراين روش وجود دارد

چه خواهد شد؟ دراينصورت شما تا اندازه ای ضرورت داريد که اختالف را حل وفصل نمائيد درصورتيکه 
دداشته باشد شما ممکن است فيصله نمائيد که کدام شخص حق به جانب می باشد قوانينی قبًال دراين زمينه وجو

ثانيًا اينکه، دراين سيستم تعداد افراديکه با آنها معامالت مربوط به ملکيت را انجام . و کی برنده خواهد بود
ازقريه فرض کنيد، اگر شخصی که از يک قريه ديگر می باشد وسه برابر شخصی که . دهيد، محدود می شود

خودتان است و او را ميشناسيد و باالی آن اعتماد می کنيد، زمين شمارا به اجاره بگيرد، دراين مورد چه 
خواهد شد؟ براساس سيستم اعتماد شما قادرنخواهيد بودکه زمين تان را به آن شخصيکه دو يا سه برابر شخص 

اما يک سيستم .  نکه شما آن شخص را نمی شناسيدمورد اعتماد تان به اجاره می گيرد، به اجاره بدهيد بدليل اي
براساس قانون برای شما اين اجازه را ميدهد که زمين خود را برای هرکس حتی کسانيکه او را هم نمی شناسيد 

.به اجاره بدهيد  
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 افغانستان امروز. 3

اما هنوز هم چالش های . افغانستان درحال انکشاف يک سيستم حقوق ملکيت مؤثر می باشد
اجرای قانون هنوز هم منسجم نمی باشد، ضرورت وضع قوانين جامع که . وجود دارددرزمينه 

فعًال يک . وجود داردموضوعات مربوط به ثبت و تضمين پرداخت دين را پيشبينی نمايد، هنوز هم 
که ملکيت خصوصی را که برای رشد اقتصادی ضروری است، مورد  وجود داردتعداد قوانينی 

ی که مالکيت اموال را درافغانستان  تنظيم می نمايند، مورد اينک قوانين. حمايت قرارميدهند
 .ارزيابی قرارميدهيم

 قانون اساسی افغانستان.  الف

 
قانون اساسی افغانستان تضمين ميکند که ملکيت هيچ شخصی بدون حکم محکمه مصادره نميگردد 

بعدًا بيان (ت قانون اساسی همچنان طرزالعمل های الزم  درمورد قدرت عاليه دول) 40ماده (
و حمايت های الزم درمورد تجاوزات احتمالی دولت عليه ملکيت شخصی افراد، را ) شد خواهد

 . تصريح نموده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ميگيريم که اين نوع حمايت ها به چه معنی استرات فوق را به بررسی اينک هريک از فق
 

 ملکيت ازتعرض مصؤن است
 

نمی ) بشمول دولت(اين اصل بدين معنی است که اگر شما مالک ملکيتی هستيد اشخاص ديگر 
برای فهم موضوع به بررسی . توانند بدون اجازه شما باالی مليکت شما تصرفاتی را انجام دهند

 :يک چند قضيه می پردازيم
 

 سواالت برای مباحثه
 چرا سرمايه گذاری مجدد برای رشد اقتصادی مهم است؟ .1
 ارزش ملکيت را کم ميسازد؟) بطور مثال جعل اسناد(چرا خطر فريب  .2
نمايند، آيا مردمی که زميندار نيستند و يابه اندازه کافی سرمايه ندارند که زمين را خريداری  .3

 ازحقوق مصؤنيت ملکيت مستفيد ميشوند، و يا تنها اشخاص ثروتمند مستفيد می گردند؟

40ماده  –قانون اساسی افغانستان   
 .ملکيت ازتعرض مصؤن است .1
 .هيچ شخص از کسب ملکيت وتصرف درآن منع نمی شود مگر درحدود قانون .2
 .حکم قانون وفيصله محکمه باصالحيت مصادره نمی شودملکيت هيچ شخص، بدون  .3
استمالک ملکيت شخص تنها به مقصد تامين منافع عامه دربدل تعويض قبلی وعادالنه به موجب  .4

 .قانون مجاز می باشد
 .تفتيش واعالن دارايی شخص تنها به حکم قانون صورت می گيرد .5
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i. يکی از همسايه های زمين . شما مالک يک قطعه زمين دربيرون از شهر کابل هستيد
خود را همه روزه از باالی زمين شما می برد وصاحب اين حيوان ) خر(شما االغ 

ميگويد که چون اين را ه نزديکتری وآسان ترين راه است ازاينرو وی حق دارد که 
وی همچنان ميگويدکه . ترين سرک ببردحيوان خود را از باالی زمين شما به نزديک
 آيا صاحب حيوان اين حق رادارد؟. حيوان خود را از نزديک خانه شما نمی برد

اين مهم نيست که اين راه آسانترين راه است ويا اينکه . صاحب حيوان حق به جانب نيست: جواب
مين شما همه روزه از باالی ز صاحب حيوان حق ندارد که حيوان خود را. نزديک خانه شما نيست

شما مالک زمين هستيد واين به شما تعلق . ببرد مگر اينکه شما برای اين کار موافقه نموده باشيد
عبورحيوان همه : دليل اين قضيه اين است که. دارد که چطور وتوسط کی آنرا استفاده می نمائيد

ضرری است که تنها  واين. روزه از باالی زمين شما، موجب زيان وضرر به ملکيت شما می شود
برای شخص ديگری چرا اجازه . شما را متضرر می سازد بخاطر اينکه شما مالک زمين هستيد

 داده شود که چنين کاری را بدون موافقت شما انجام دهد؟
 

دراين مورد حتی . البته اگر شما بخواهيد ميتوانيد که برای همسايه خود اجازه بدهيد
را امضاء نمائيد که درمقابل يک مقدار فيس، برای شما می توانيد يک موافقتنامه 

همسايه خود اجازه بدهيد که هروقت خواسته باشد بتواند حيوان خود را از باالی زمين 
نقطه اساسی اين است که اين نوع ترتيبات بايد به اساس توافق شما . شما عبوردهد

 . صورت گيرد بخاطر اينکه شما مالک زمين هستيد
 

ii.  مامورين حکومتی پشت دروازه خانه شما ميايد وميگويد که وی همراه با يک يکی از
تعداد ديگری از مامورين حکومتی غرض انجام کاررسمی درحال سفر می باشند ومی 

وی ميگويد ازاينکه آنها مامورين رسمی . خواهند شب را درخانه شما سپری نمايند
مامور حکومت اين حق را دارد که آيا . دولت اند، شما بايد به آنها شب جای بدهيد

 برخالف رضايت شما شب را درخانه شما سپری نمايد؟
 

بدليل اينکه قانون اساسی . ماموردولت حق ندارد که از شما تقضای شب باش رانمايد: جواب
. فرق بين يک شخص عادی ومامور دولتی وجودندارد تعرض مصؤن ميداند و از ملکيت شما را

. گفته شد اما شما آزاد هستيد که برای مامور دولتی اجازه شب باش را بدهيدطوريکه درقضيه باال 
قانون جزا چگونگی  داخل شدن افسرپوليس درمنزل را غرض بازرسی ودستگيری به جزئيات ( 

 ).بيان داشته است
 

 .هيچ شخص از کسب ملکيت وتصرف درآن منع نمی شود مگر درحدود قانون
 

مالک ملکيت حق استفاده ملکيت را طوريکه خواسته باشد ميدهد اين فقره قانون اساسی برای 
زمانيکه مواد قانون مدنی درمورد حقوق ملکيت را به . درصورتيکه اين استفاده مغاير قانون نباشد

 .بررسی گرفتيم، اين مبحث را به تفصيل مطا لعه خواهيم کرد
 

 .دره نمی شودملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصله محکمه باصالحيت مصا
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اين فقره قيد می نمايد که هيچ مصادره ای صورت گرفته نمی تواند مگر به حکم قانون وفيصله 
 :اين قضيه فرضی را درمورد مصادر مطالعه نمائيد. محکمه ذيصالح

 
i.  پارلمان افغانستان قانونی را تصويب می نمايد که به موجب آن مردم می توانند خانه

جزئيات مساله تضمين يا وثيقه ( رداخت ديون خود بگذارند های خود را به تضمين پ
اما حاال همينقدر بايد دانست که  -درفصول بعدی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

زمانيکه شما از بانک پول قرض می گيريد برای اطمينان بانک شما برای بانک 
ا به عنوان تضمين ميگوئيد که هرگاه شما نتوانستيد قرض بانک را تاديه کنيد، خانه شم
يک فاميل که ). پرداخت دين می باشد وبانک می تواند خانه شما را تصاحب نمايد

هرگاه فاميل . ازبانک قرض می گيرد خانه خود را به عنوان تضمين به بانک ميگذارد
متذکره نتواند پول قرض بانک را بازپرداخت نمايد، بانک ، مطابق قانو ن وضع شده 

دراين حالت محکمه . ازمحکمه اجازه تصاحب خانه را می گيرد، به محکمه ميرود 
را به بانک سپس آن و هبرای مامورين دولت اجازه ميدهد که خانه متذکره را مصادر

 . ه اجازه داده شده است وصحيح می باشدرددراينصورت مصا. بدهند
 

صورت گرفته چرا اين مساله مهم است که مصادره مطابق حکم قانون وازطرف محکمه ذيصالح 
باشد؟ درصورت عدم موجوديت اين اصل، حکومت آزاد خواهد بود که طور دلخواه خود مبادرت 

که توسط قانون اساسی افغانستان  وجود داردمثالهای چند از مصادره دلخواه . به مصادره ورزد
 : ممنوع شده است

i. يک قطعه زمين: " پسر يکی از والی های قدرت مند به رئيس دولت ميگويد 
مالک آن . که من می خواهم آنراداشته باشم وجود دارددرمحل واليت پدرمن 

قطعه زمين يک شخص خراب بوده وزمين رابرای مقاصد خوب مردم استفاده 
از جناب رئيس جمهور ميخواهم که قطعه زمين متذکره را مصادره . نمی کند

حکومت  دراين حالت." کرده وبرای من بدهيد که از آن استفاده خوب نمايم
بدليل اينکه کدام قانونی وجود نداردکه . کرد زمين متذکره را مصادره نخواهد

اگر مصادره دراين چنين . برای محکمه اجازه مصادره را دراين حالت بدهد
بطور بسيار ساده می  واسطه دار ميداشت اشخاص قدرتمند و حالت وجود

بخاطر بدست آوردن  توانند که اينوع اتهامات را هر زمانيکه خواسته باشند
وع اعمال نه تنها غير عادالنه ن اين. ملکيت های با ارزش ديگران، ببندند

 .خواهد بود بلکه سبب بی نظمی درجامعه نيز می گردد
 

ii. می } تراک{مزار شريف مالک يک موتر باربری کالن ر يک شخص د
يک مامور پوليس از مالک موتر می خواهد که موترش را برای .  باشد

مامورپوليس ازمالک . اجرای بعضی کاررسمی دراختيار پوليس قراربدهد
اين عمل . موتر می خواهد که هرچه زودتر موتررا دراختيار پوليس قراربدهد

اجرای کار . "ن است يک مصادر دلخواه پنداشته شودپوليس يکبار ديگر ممک
البته اين . جوازی برای ضبط ملکيت های خصوصی افراد نمی باشد" رسمی

چنين قضايا درعمل ممکن است زياد صورت گيرد، اما با وجوداين بايد 
هرقدرمردم بيشترازحقوق . دانست که اين نوع اعمال تخطی از قانون می باشد



 123

اشند، برای مامور پوليس که از صالحيت سوء استفاده خود آگاهی داشته ب
 .ميکند مشکل خواهد بود که ازديگران منفعت بگيرد

 
استمالک ملکيت شخص تنها به مقصد تامين منافع عامه دربدل تعويض قبلی وعادالنه به موجب 

 قانون مجاز می باشد
  

شخاص را صرف برای تامين استمالک ملکيت ا} قانون اساسی افغانستان 40ماده {فقره چهارم 
اين بدين معنی است که . منافع عامه آنهم دربرابر تعويض عادالنه صورت مجاز می تواند

دربعضی حاالت خاص بطور مثال، دراعمار شاهراه های عمومی ويا تمديد لين برق ممکن است 
به مثال های . ددولت مليکت اشخاص را استمالک اما برای مالک بايد قيمت واقعی آن را تاديه نماي

 : ذيل توجه نمائيد
 

i.  حکومت افغانستان ميخواهد يک جاده ايکه کابل را به جالل آباد وصل نمايد، اعمار
يگانه راه اعمار اين جاده ازطريق تخريب خانه های شخصی مردم دربيرون از . نمايد

دد مالکين خانه ها نميخواهند که خانه های شان تخريب گر. شهر جالل آباد می باشد
 اما دولت بعد ازتاديه قيمت معادل خانه های شان، آنها را مجبور می کند که خانه های

آيا حکومت ميتواند چنين کاری را انجام . شان را بخاطر اعمار سرک تخليه نمايند
 دهد؟

 
حکومت ممکن است : قانون اساسی می باشد که تصريح ميداد 40اين دقيقًا هدف ماده . بلی: جواب

شاهراه عمومی يک نمونه کالسيک از . اص را برای تامين منافع عامه استمالک نمايدملکيت اشخ
چرا؟ پروژه های بنيادی مانند اعمار شاهراه عمومی برای عملکرد درست . منافع عامه می باشد

برای شرکت های . اين شاهراه توسطه همه مردم استفاده می گردد. يک اقتصاد ضروری می باشد
خواهد بود که شاهراه عمومی را اعمار نمايند وازاين  -ل ـ حتی غير ممکنخصوصی بسيار مشک

 . ازاينرو حکومت بايد خدمات را دراين زمينه  فراهم نمايد. طريق کسب منفعت نمايند
هرگاه مقصد حکومت از استمالک خانه  های مردم اعمار رستورانت ويا شاپنگ سنتر باشد، 

ژه ها واضحًا برای تامين منافع عامه نمی باشد، درحاليکه اين چنين پرو. قضيه متفاوت می شود
 .اعمار  رستورانت و شاپنگ سنتر  توسط سکتور خصوصی صورت گرفته می تواند

ii.  پارلمان افغانستان می خواهد قانونی را وضع نمايد که برای حکومت اجازه ميدهد که
ردم استفاده نمی دربعضی قضايای خاص، زمانيکه معلوم شود که ملکيت برای منافع م

ت خصوصی افراد را بدون پرداخت عوض عادالنه گرفته وبه ملکيت يشود، مليک
 آيا پارلمان اين قانون را تصويب نموده می تواند؟. عامه تبديل نمايد

 
قانون اساسی افغانستان خواهد بود که  40اين قانون واضحًا درتناقض صريح با ماده .  نه: جواب

پارلمان افغانستان قانونی را . را فراهم نمايد" قبلی وعادالنه"بايد عوض  حکومت: تصريح ميدارد 
گردد، ستره  هرگاه چنين قانونی هم تصويب. تصويب نخواهد کرد که مخالف قانون اساسی باشد

 .داد ی قرارخواهدمحکمه کشور آنرا ملغ
 

 تابه حال ملغی و تصويب شده است 2000قابل ياد آوری است که قانون استمالک زمين که درسال 
را تعريف نموده و برای حکومت اجازه "  منافع عامه"قانون استمالک زمين . يا عوض نشده است
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منافع . استمالک نمايد}برای تامين منافع عامه {ميدهد ملکيت اشخاص را درمقابل پرداخت عوض 
يل  و گاز، تمديد اعمار ساختمان های صنعتی، شاهراه عمومی، پايپ الين ت" عامه  دربر گيرنده 

خطوط تيلفون، تمديد لين برق، اعمار کانال ها وساير وسايل آبرسانی، اعمار مساجد ومدرسه ها 
آين . می باشد" وساختمان ساير بنا های عام المنفعه بخاطر استخراج معادن زيرزمينی وغيره

ده قيمت قانون درعين زمان مشخص می سازد که تعويض برای استمالک زمين بايد دربرگيرن
 . زمين و ارزش خانه، اپارتمان، درخت وساير اشجار شامل آن را نيز شامل ميشود

 
 .تفتيش واعالن دارايی شخص تنها به حکم قانون صورت می گيرد

 
دررابطه به قدرت وصالحيت پوليس مبنی بر تفتيش ملکيت خصوصی   40باالخره فقره آخرماده 

افسر پوليس . پوليس صالحيت بال قيد وشرط ندارد که ملکيت اشخاص را تفتيش نمايد. می باشد
روی همين دليل، حکومت بايد . نمی تواند بطور دلخواه خود وارد منازل مسکونی اشخاص گردد

طوريکه شما . در جتسجو وتفتيش داشته باشد و اجازه محکمه را قبًال گرفته باشدمقصد درست 
مالحظه می کنيد اين فقره مشابه با حمايت های است که برعليه استمالک بال قيد وشرط ملکيت 

جزئيات بيشتر فقره پنجم اين ماده در فصل مربوط به حقوق جزا مورد . اشخاص وضع شده است
 . تبحث قرار خواهد گرف

 

 قانون مدنی افغانستان. ب
 

ملکيت عامه وملکيت : مطابق قانون مدنی افغانستان ملکيت به دوکتگوری تقسيم می شود
طوريکه شما بعدًا خواهيد ديد درافغانستان دولت ـ نسبت به ساير کشورهاـ نقش . خصوصی

 3. عمده را درساحه ملکيت ايفاء ميکند
 

 ملکيت عامه
 

بيشترين ملکيت ها همانطوری درديگر . مالک آن دولت باشد ملکيت عامه ملکيتی است
اين ملکيت دربرگيرنده عمارات دولتی که دولت . کشورها معمول است، ملکيت عامه می باشد

برای دفاتر وزارت خانه ها به آن ضرورت دارد، پارک های ملی که دولت به نمايندگی از 
گاه های نظامی که دولت بخاطر اسکان مردم وبخاطر تفريح مردم مالک آن می باشد وقرار

قانون مدنی افغانستان  482ماده . عساکر وتذخير تجهيزات نظامی صورت می گيرد، می باشد
اين ماده . ت ها را برای مقاصد فوق الذکر استفادهد نمايدين حق رابرای دولت ميدهد که ملکيا

ی منافع عامه تخصيص داده ملکيت عامه را ملکيتی می داند که مالک آن دولت بوده که برا
 . شده باشد ويا اينکه توسط قانون ملکيت عامه شناخته شده باشد

 

                                                 
جريده رسمی به نشر رسيده است زمين که جزء  1387سال 958قانون زمينداری که  درشماره : تبصره  - 3

. زمين های دولتی، زمين های عامه ومرعی تقسم نموده استزمين های خصوصی، : ملکيت می باشد، را به 
 مترجم
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. درافغانستان، تمام ملکيت های قابل کشت که ال مالک می باشند متعلق به دولت می باشد
که مالک نداشته باشند ممکن به اجازه دولت تصاحب گردد ) موات(حتی زمين های لم يزرع 

به عبارت ديگر، هرزمينيکه ملکيت . دولت زمين های لم يزرع را مالک هم نباشدهر چند که 
شخصی نباشد به صورت اتوماتيک به دولت تعلق می گيرد ودولت می تواند انرا استفاده نمايد 

مداخله وسيع دولت مرکزی در رابطه به . ويا اينکه به اشخاص خصوصی به فروش برساند
 .اير کشورها درجهان، غير معمول می باشدمالکيت زمين، درمقايسه با س

 
تاثيرات مثبت . مداخله وسيع حکومت مرکزی درحقوق ملکيت تاثيرات مثبت ومنفی دارد 

آن اين است که برای حکومت افغانستان اجازه می دهد که نظارت وکنترول بيشتر داشته باشد 
جانب ديگر اين امر يک از . که چه کسی زمين را دراختيار دارد و باالی آن چه خواهد شد

منبع عايداتی احتمالی برای دولت چه ازطريق استفاده موثر زمين های قابل زرع وچه 
تاثيرات منفی آن اين است که زمينه . ازطريق فروش آن به اشخاص خصوصی، می تواند باشد

بطور مثال، حکومت ممکن است زمين های دولتی رابرای . بيشتر فساد را فراهم می سازد
مداخله وسيع دولت ازجانب . اص مخصوصی بخاطر حمايت سياسی آنها واگذارنمايداشخ

مانند تصميم عدم فروش زمين برای يک تعداد . ديگرموجب اتخاذ تصاميم غير مؤثر خواهد شد
اشخاص معين، بنابر داليل سياسی هرچند که فروش زمين به شخص مذکور مؤثريت وبازدهی 

د دولت گردد وباالخره زمينه کاررا برای تعداد زياد مردم بيشتر داشته وسبب افزايش عواي
 .فراهم نمايد

 
 ملکيت خصوصی

 
قانون مدنی افغانستان، ملکيتی که متعلق به افراد باشد، مليکت  481به اساس ماده 

هرچند که قانون مدنی بصورت مستقيم احکامی را راجع به . خصوصی دانسته می شود
اد ويا اشخاص حکمی می باشد، بيان نکرده است اما حقوق ملکيتی متعلق به گروپ از افر

مطابق قانون } مشاع{بنابرين ملکيت اشتراکی . اسالم مالکيت مشترک اموال را شناخته است
 . افغانستان اجازه داده شده است

  
اشخاص انفراد ی ويا گروپی با ملکيت خويش چه می کنند؟ مالک درحدود قانون ممکن  

 .استفاده نمايد ويا اينکه هرنوع تصرف آزادانه درآن نمايد است از ملکيت خود
 
 
 
 
 

اما اين . اين ماده بازتاب دهنده حمايت های قانون اساسی برای ملکيت خصوصی می باشد
البته اين امر غير ممکن خواهد بود که برای مالکين ملکيت آزادی . دقيقًا چه معنی ميدهد حمايت ها

بطور مثال، فحاشی مخالف . غير محدود داد که هرآنچه آنها بخواهند باالی ملکيت خود انجام دهند
احکام قانون می باشد ونميتوان برای مالک زمين اجازه داد که باالی ملکيت خود فاحشه خانه 

اين مساله کامًال واضح بوده اما مسايل پيچيده تر از . عمار نمايد بدليل اينکه وی مالک آن می باشدا
هرگاه يک شخص باالی زمين خود يک تعمير بلند منزل اعمار نمايد که باالی . وجود دارداين هم 

1900ماده  -قانون مدنی  
.مالک می تواند درحدود احکام قانون به استعمال، بهره برداری وهرنوع تصرف  درآن بپردازد  
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هد شد؟ ملکيت های همسايه ها سايه کند ومانع استفاده همسايه ها از ملکيت شان شود، چه خوا
اما . دراين قضيه، ظاهرًا مالک دررابطه با استفاده از ملکيت خود کدام تخطی ازقانون نکرده است

اگراستفاده از اين حق مانع استفاده همسايه ها از ملکيت شان شود آيا يک نوع مداخله درحقوق 
اين می باشد؟ جواب بعضی " استعمال، بهره برداری وهرنوع تصرف " همسايه دررابطه به 

وع ن درحقيقت دراکثر کشورهای جهان، اين. سواالت مربوط به قانونگذار افغانستان می باشد
 .سواالت مغلق يکی از موضوعات داغ مباحثات می باشد

 
وع موضوعات را بررسی می نمائيم تا باشد يک تصور کلی از ن اما دراين جا چند نمونه از اين

  :حقوق يک مالک ملکيت خصوصی داشته باشيم
 

i.  ماده هفتم قانون اساسی کشور تصريح ميداردکه دولت ازتوليد واستعمال مسکرات
قانون مدنی  را می 1900صاحب يک مليکت اين ماده و ماده . جلوگيری می کند

خواند که برای مالک زمين اين حق را ميدهد که زمين خود را آزادانه استعمال نمايد 
مشروبات  الکولی را استفاده نمی کند،  وفرض نمائيد که وی درمحدوده ملکيت عامه

آيا اين . بلکه درمحدوده ملکيت شخصی خود از مشروبات الکولی استفاده ميکند
 شخص حق به جانب است؟

 
قانون مدنی هر دو اظهار  1900قانون اساسی وماده . وی حق به جانب نمی باشد. نه :جواب

دراين قضيه . استفاده نمايد" در حدود قانون " ميدارند که يک شخص می تواند ملکيت خود را 
هرگاه مردم درخانه های شان اجازه . مصرف  مشروبات الکولی مخالف قانون اساسی است

لکولی را مصر ف نمايند، دراينصورت ممانعت مصرف مشروبات الکولی ميداشتند که مشروبات ا
 . ممکن بی معنی خواهد بود

 
ii.  مالک يک خانه يک سلسله تغييراتی را درخانه خود مياورد که تخطی از کدام قانون

همسا . اما اين عمل سبب ناخشنودی تقريبًا تمام همسايه ها می شود. خاصی نمی باشد
خواهند که صاحب خانه را مجبور نمايد که خانه را دوباره به يه  ها از حکومت می 
 آيا اين کار ممکن خواهدبود؟. حالت اوليه آن برگرداند

 
هرگاه صاحب خانه کدام تخطی از قانون نکرده باشد همسايه ها نمی توانند که خواستار . نه: جواب

برای مالک حق ميدهد که از  اين حالتی است که قانون. برگرداندن خانه به حالت اوليه آن شوند
 . ملکيت خويش درحدود قانون استفاده نمايد

 
iii. عا می کند که اين لی خود  ترياک کشت نموده است وادشخصی در سرايچه حوي

يا او آ. ری دراين رابطه کرده نمی تواندملکيت شخصی وی ميباشد وحکومت هيچ کا
 حق به جانب است؟

 
ترياک يک ماده نشه آور است و بنابرين مطابق قانون . است اين قضيه مانند مثال اولی. نه :جواب

حقيقت اينکه شخص آنرا درملکيت شخصی . اساسی افغانستان زرع آن نيز غير قانونی می باشد
خود کشت می نمايد دليل بر مجاز بودن آن شده نمی تواند بخاطر اينکه استفاده ازملکيت شخصی 

 . بايد در حدود قانون باشد
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هرچند که حقوق ملکيت درافغانستان مدون شده است اما درعمل به شکل منظم آن تا به حال اجراء 

مانند ساير ساحات، حکومت افغانستان تا به حال منابع کافی دراختيار ندارد که اين . نشده است
نی بر بطور مثال، هرگاه يک همسايه بطور متداوم مواد قانون اساسی را مب. قوانين را اجرا نمايد

مصؤن بودن ملکيت از تعرض تخطی ميکند، شما حق داريد که از پوليس کمک بگيرد ومانع 
هرچند که درعمل پوليس قادر نخواهد بود که به کمک شما بنابر . تعرضات همسايه شويد

ازطرف ديگر اين . مشکالتيکه دارد بيايد اما اين حق را شما داريد که از پوليس کمک بخواهيد
که افسر پوليس با همسايه شما دوست باشد که درنتيجه پوليس نتواند شمارا  ود داردوجامکان هم 
مشکل اجرای قانون ممکن است درآينده ها توسط حاميان افغانستان مانند اياالت متحد . کمک نمايد

 . امريکا، اروپا  وملل متحد مورد ارزيابی قرار گيرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مربوط به آبحقوق   
 

: يکی از ساحات قابل توجه حقوق ملکيت، مساله آب است که کی باالی دريا ها و ديگر منابع آبی حق دارد  
هرکس حق . که آب دريا وديگر شاخه های  آن ملکيت عامه می باشد"قانون مدنی کشور مشخص می سازد 

دارد مگر اينکه اين استفاده مخالف  دارد که زمين خود را آبياری نمايد وهرکس حق کندنکاری جويبار را
اين حق بر اساس پرنسيب های شرعی استوار . منافع عامه بوده ويا اينکه مخالف کدام قانون خاص باشد

هرکس حق نوشيدن آب . است که حق استفاده آب مانند حق تنفس هوا وديدن روشنی  درنظرگرفته می شود
رهنمای ملکيت " (کيت عامه است ويا خصوصیرا از هر منبع دارد بدون درنظرداشت اينکه مل

)درافغانستان  

 سواالت برای مباحثه
 

وق الذکر، بانک به اساس فيصله محکمه صالحيت تصرف وفروش خانه ای را پيدا دريکی ازمثال های ف -1
حکومت خانه را بفروش . ميکند که به عنوان تضمين پرداخت دين نزدش به ضمانت گذاشته شده بود

چرا بانک خودش بدون مراجعه به . رسانيده و پول عايده ازفروش خانه را برای بانک تسليم می نمايد
 اند خانه را به فروش برساند؟ چرا بانک به حکومت غرض فروش خانه مراجعه می نمايد؟محکمه نمی تو

آيا مهم خواهد بود که برای حمايت ملکيت موادی درقانون اساسی وجود داشته باشد ويا اينکه کافی خواهد  -2
 . بود که اين نوع حمايت ها درقوانين عادی وجود داشته باشد

ه استفاده يک شخص ازملکيتش سبب مداخله به ملکيت ديگران ميگردد ما درمورد حاالتی بحث کرديم ک -3
مثال های ديگری نيز وجود دارد ودرباره تنازعات احتمالی . مثال ساختمان بلند منزل را به ياد بياوريد –

 .که ميان مالکين ملکيت های شخصی صورت ميگيرد، فکر کنيد
نگهداری می کند که دراثر سوراخ شدن ظرف شخصی درزيرزمينی منزل خود مواد زهرآلود را . الف

آيا مالک خانه هنوز هم اجازه دارد که مايعات . آن به خانه همسايه سرايت نموده وآنرا متضرر می سازد
 .زهری را درزيرزمينی خانه خود نگهداری نمايد

صاحب اين عمل وی سبب ازيت همسايه که . شنيدن موسيقی بلند را خوش دارد) الف(صاحب خانه .  ب
حق شنيدن ) الف(آيا صاحب خانه . است ميشود که شنيدن موسيقی به آواز پائين را دوست دارد) ب(خانه 

حق شنيدن موسيقی به اواز پائين ) ب(موسيقی بلند رادر ملکيت شخصی خود دارد ويا اينکه مالک خانه 
 را درملکيت خود دارد؟
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 تقسيم پذيری ملکيت. 4

تقسيم پذيری حقی است که حقوق شرکاء جداء شده وهريک از صاحب سهم می تواند باالی حق 
برای فهم بيشتر موضوع اوًال لست از حقوق اساسی . جدا شده خود معامله ای را آزادانه انجام دهد

مالک ملکيت راآماده نمود وسپس ما دراين باره صحبت  خواهيم نمود که چرا اين نوع حقوق 
 : است که با الی آن معامالتی را انجام دادباارزش 

 حق داشتن ملکيت -1
 حق استعمال ملکيت -2
 حق محروم کردن ديگران از ملکيت خود -3
 حق ايجاد منافع از ملکيت خود وحفظ آن منافع -4

 
بدليل اينکه شما  -همه حقوق متذکره از جمله مواردی است که مالکيت اموال را با ارزش می سازد

بطور مثال شما می توانيد حق ملکيت خويش را . می توانيد اين حقوق را با پول معامله نمائيد
کيت واين يکی از راه های اساسی ايجاد منبع عايداتی از مل. ازطريق فروش به ديگری انتقال دهيد

بگذاريد } گرو{همچنان حق مليکت برای شما اجازه می دهد که ملکيت خود را به رهن . می باشد
واين بدين معنی می باشد شما ارزش ملکيت خود را از بانک قرض گرفته ايد وهرگاه شما پول 

تر جزئيات بيش( قرض را دوباره تاديه ننمائيد، بانک می تواند ملکيت شما را ازاختيار شما بکشد 
 ). موضوع درمبحث مربوط به تضمينات بيان خواهد شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اما درباره اينکه شما می خواهيد ازملکيت خود منفعت حاصل نمائيد بدون اينکه ازحق ملکيت 
شما . است که مسئله تقسيم پذيری ملکيت مطرح بحث می شودخويش صرف نظر نمائيد؟ اين ج

ه تان ازملکيت بدون دميتوانيد از قسمت حقوق خود باالی ملکيت خودگذشت نمائيد مانند حق استفا
. اينکه به حقوق ديگر شما ضرر عايد گردد، مانند اينکه حق مالکيت به حال خودش باقی می باشد

 .است که يک موافقتنامه ساده وآسان می باشد اين يک مفکوره کرايه گرفتن ملکيت
 
 
 
 
 
 

 فروش ملکيت
 

هرگاه شما بخواهيد ازتمام حقوق مربوط به ملکيت خويش صرف و نظر نمائيد، شما می توانيد اين کاررا 
درافغانستان فروش زمين . ازطريق فروش انجام بدهيد که حق مالکيت شما به شخص ديگری انتقال می کند

) رياست جمهوری تعديل شده است 2004مؤرخ سپتمبر  76که به اساس فرمان شماره (  نون ملکيتتوسط قا
اين قانون تصريح می دارد که انتقال زمين بايد توسط دالالنيکه رسمًا جواز دارند صورت . تنظيم گرديده است

ن بايد به اطالع مردم فروش زمي.  گيرد که آنها دانش اساسی درمورد قانون مدنی افغانستان داشته باشند
 Guide to(رسانيده شود تا اگر کسی دعوی دررابطه به مالکيت  داشته باشد معلومات حاصل نمايد 

Property Law in Afghanistan( 

 کرايه ملکيت
زمين . احکامی را درباره کرايه ملکيت بيان داشته است) 1455 -1322مواد (قانون مدنی افغانستان 

واموال را می توان برای سه سال به اجاره داد، دراين مدت برای اجاره دار حق انحصاری استفاده از 
قانون اساسی . داد به همين ترتيب زمين واموال را می توان برای يکسال به کرايه. ملکيت داده شده است

 . افغانستان برای اتباع خارجی اين حق را می دهد که زمين و اموال را به اجاره وکرايه بگيرند 2004
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شما می خواهيد مالکيت خود را باالی زمين خويش : يک قضيه مغلق وپيچيده ديگر را توجه نمائيد

درعوض . کشت واگذار نمائيد نگهداريد ويک قسمت ازملکيت خود را برای شخص ديگری برای
اين امر . فيصد عوايد بدست آمده ازکشت را اجازه ميدهيد که استفاده نمايد 50برای جانب مقابل 

 بسيار ممکن است، بدليل اينکه شما حقوق استفاده از ملکيت خود را تقسيم نموده ايد واز يک قسمت 
 . آن به نفع شخص ديگر ی صرف ونظر نموده ايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تضمينات برای پرداخت ديون. 5

زمانيک شما پول قرض می نمائيد ودرمقابل آن دارائی خود را به تضمين ميگذاريد، اين دارائی 
اينک چگونگی کارکرد تضمينات برای پرداخت ديون را توضيح . بحيث تضمين شناخته می شود

فرض نمائيد شما يک موترداريد اما شما يک اسپ نداريد اما شما احساس می کنيد که : می نمائيم
اگر شما ازکدام دوست تان قرض بخواهيد وی . اما فعًال شما پول نداريد. هم داشته باشيد يک اسپ

دوست تان ممکن . پريشان خواهد بود که پول متذکره را چطور دوباره برايش بازپرداخت نمائيد
است از شما پرسان کند که چقدر پول ماهانه شما بدست مياوريد، اگر وی مطمئن شد که پوليکه 

هانه بدست مياوريد ميتوانيد پول قرض خود  را تاديه کنيد، او ممکن است برای شما قرض شما ما
اما اگر او مطمئن نشود چه خواهد شد؟ هرگاه شما اورا مطمئن ساخته نتوانيد که شما پول . بدهد

کافی خواهيد داشت که پول قرض خود را دوباره تاديه ميکنيد چه خواهد شد؟ دراينصورت دوست 
من يک موتر " صبرکن"اما اگر شما برای رفيق تان بگوئيد که . ای شما قرض نخواهد دادتان بر
برای من قرض بدهيد که من يک اسپ بخرم واگر من نتوانستم : برای دوست تان ميگوئيد که. دارم

دراين وقت يقينًا دوست تان برای شما ." که پول شما را تاديه نمايم من موترم را برای شما ميدهم
از آنجائيکه ارزش موتر بيشتر از ارزش اسپ است او احساس می کند که . خواهد داد قرض

اگر شما پول ماهوار تان را بدست آورده نتوانيد . سرمايه گذاری اش دراين مورد حمايت شده است
بنابرين او مطمئن خواهد بود که از اين طريق . او ميتواند موتر شمارا گرفته وبه فروش برساند

 . را ازدست نميدهد پول خود
 

دراين قضيه مالک ، موترخودرا بحيث . اين يک مفهوم کلی تضمينات پرداخت ديون بود 
يک دارائی برای تضمين پرداخت دين استفاده کرد ودرمقابل، قرض دريافت نمود درغير آن قادر 

 .نمی بود که قرض دريافت نمايد
 

 برای مباحثهسواالت 
 

 : شما چطور ميتوانيد ملکيت را تقسيم نمائيد؟ بياييد درباره يک چند طريقه ديگر فکرکنيم
بر اساس يک وصيت نامه ايکه مينويسيد شما خانه خود را درزمان حيات خود دراختيار  –زمان  .1

آيا کدام طريقه . کردخواهيد داشت اما بعد از فوت شما خانه شما به اوالد يا وارثين تان  انتقال خواهد 
 ديگری مبنی بر تقسيم مالکيت وجود دارد؟

افغانی خريداری می نمائيد بعدًا موتر متذکره را  10000شما موتری را به ارزش  –منافع کوچک  .2
هرکدام از اين ده نفر . افغانی تاديه کنند به فروش ميرسانيد 1000نفر که هرکدام آنها بايد  10باالی 

آيا به کدام . ند وبرا ی هرکدام آنها حق مساويانه استفاده از موتر وجود دارديک منفعت کوچک دار
 طريقه ديگری فکر کرده ايد که مردم منافع کوچک خود را داشته باشند؟
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 اهميت سند قانونی
 

 .پرداخت ديون قابل قبول می باشد که  سند قانونی مطمئن داشته باشد به آسانی درتضمين ملکيتی
تان قول داديد که اگر  شما برای دوست . چرا؟ درمثال خريد اسپ که فوقًا ذکر شد مراجعه می کنيم

اما رفيق تان می خواهد بداند . شما نتوانستيد قرض تان را ادا نمائيد، موتر تانرا برای شان ميدهيد
اگر شما واقعًا موتر نداشته باشيد دراخير دوست تان قادر .  که آيا شما واقعًا کدام موتر داريد يا خير

داشتن اسناد قانونی، . ی متضرر خواهدشدکه دراينصورت و نخواهد بود که موترشمارا بگيرد
اين سند برای مردم اجازه می . مردم را مطمئن خواهد ساخت که شما واقعًا مالک دارائی هستيد

دهد که احتمال بدست آوردن ملکيت شما را، درصورتيکه قرض دهنده از بازپرداخت قرض 
 . د، را  ارزيابی نمايدخودداری نمايد ويا اينکه قادرنباشد که دين خود را تاديه نماي

 
ملکيتی که شما می توانيد به عنوان تضمين بازپرداخت استفاده نمائيد ضرور نيست که تنها  

مانند اتوموبيل، تجهيزات، ماشينری وديگر "  اموال منقول"شما می توانيد . زمين ويا خانه باشد
کيت باالی انواع مختلف  اموال اگر شما اسناد قانونی مل.  چيز های باارزش رانيز استفاده نمائيد

مالک واقعی مال هستيد فوق الذکر را داشته باشيد، قرض دهند را قادر خواهد ساخت که آيا شما 
 . يا قبًال درکدام قرض ديگری آنرا به عنوان تضمين استفاده نموده ايد يا خيرويا اينکه آ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوانين حاکم درمورد تضمينات پرداخت ديون
 

قانون رهن اموال منقول دربانکداری که برای  :انون عمده درمورد تضمينات پرداخت ديون حاکم می باشددوق
قرضدهند اجازه ميدهد که ملکيت خود مانند موتر را برای گرفتن قرض از بانک  به تضمين بدهد؛ وقانون 

موال غير منقول مانند رهن اموال غير منقول درمعامالت بانکی که برای قرض دهنده اجازه می دهد که ا
 .  زمين خودرا به عنوان  تضمين گرفتن قرضه به بانک بدهد

 سواالت برای مباحثه
 

 آيا تعداد زيادی افغانها اسناد قانونی زمين دارند؟ ،وفاميل تان به اساس تجربه شما، صحبت با دوستان .1
آيا شما می توانيد پيشبينی نمائيد که يک قرض کننده ايکه تضمين سند ملکيت دارد نسبت به قرض کنند  .2

معموًال : ايکه  تضمين سند ملکيت ندارد، مفاد زياد تر ويا کمتر بپردازد؟ معلومات ذيل را درنظر بگيريد
به عبارت ديگر، باقرض . ها درمقابل قرضيکه برای مردم ميدهند يک فيصدی مفاد چارچ ميکنندبانک 

دادن پول به کسی، بانک برای قرض گيرنده فرصتی را ميدهد که پول متذکره را استفاده نمايد ويا کدام 
ديگررا جبران  برای اينکه بانک بتواند فعاليت های.  کار ديگری نمايد که برای قرض گيرنده مفيد باشد

خطر اين است که قرض دهنده بعضًا نتواند . کند، قرض گيرنده بايد برای بانک مفاد قرض را بپردازد
نفر ممکن است يک  10از جمله  نفر قرض بدهد 10اگر بانک برای . قرض بانک را بازپرداخت نمايد

عدم که را اجازه ميدهد  مفاد باالی هر مديون بانک چچار. نفرقادر به باز پرداخت قرض خود نگردد
حقوق اسالمی بصورت عموم چارج مفاد را اجازه . جبران نمايداز اين طريق يک نفر را قرض پرداخت 
وع مفاد نبايد بيش ازحد يا به عبارت ديگر کمر ن اما به محاکم اجازه داده شده است که چارچ اين نميدهد

دريک . ستگی به خطراتی دارد که قرضه بعمل ميايدمردم مفاد مختلف تاديه ميکنند ومعموًال ب. شکن باشد
 .قرضه ايکه بسيارپرخطر باشد نسبت به يک قرضه ايکه پرخطر نيست، مفاد بيشتر چارچ ميگردد



 131

 منازعات مربوط به سند ملکيت وثبت زمين. 6

اين فصل را ميخواهيم با بررسی منازعات مربوط به سند ملکيت وثبت زمين به اتمام  
ثبت زمين وحل اختالفات مربوط به سند ملکيت در : وجود دارددودليل برای اين کار . برسانيم

به اساس آخرين گزارش تخمينًا سه . يک کشور بعداز جنگ مانند افغانستان بسيار حياتی است
ارنوالی جريان دارد،  مربوط به دعاوی زمين می څدعاوی که درلوی  بر چهار قسمت از

بطور مثال، . وع اختالفات بعضی اوقات مشکالت حقوقی واخالقی را دربرداردن اين. باشند
بسياری از افغانها که درجريان جنگ های گذشه کشور را ترک نموده بودند، بعد از برگشت 

بسياری ازفاميل های که . مالک آن بودند براه اندازند ميخواهند دعاوی زمين را که آنها قبًال
درجريان جنگ ها ودرزمان حکومت طالبان درافغانستان باقی ماندند، زمين ها و خانه های را 
که صاحبان آنها افغانستان را ترک نموده بودند، تصرف نمودند درحاليکه اين زمين ها وخانه 

چطور می توان منازعاتيکه . ن برگشت نموده اندها متعلق به کسانی است که دوباره به وط
 دراينگونه موارد عرض اندام نموده است را حل نمود؟

 
موجوديت انواع مختلف سند يکی ديگر از چالش های موجود در وضعيت بعد از جنگ  

بعضی ها سند ملکيت زمين را ازطريق شيوه های غير رسمی بدست آورده اند که . می باشد
ازطريق مراجع رسمی  سند ملکيت را از سند می باشد، درحاليکه يک تعداد ديگر یيک نوع

ازجانب ديگر يک تعداد اشخاص اسناد ملکيت . از سند می باشد دردست دارند یکه نوع ديگر
و  1990بدست آورده اند درحاليکه يک تعداد ديگر درسالهای  1980را درجريان سالهای 

هر يک ازاسناد . ال اخيرسند ملکيت را بدست آورده اندحتی يک تعداد ديگر درطی چند س
فوق ازطرف رژيم های حاکم وقت که ممکن سيستم های مختلف صدور  سند ملکيت را 

آيا تمام اين اسناديکه دريافت شده اند دارای وضعيت حقوقی يکسان .  داشتند، صدورشده باشد
 ک آنها معتبر نيست؟اند؟ اگر نيستند، کدام يک از اين اسناد معتبر وکدام ي

ثانيًا با تخصيص دادن يک قسمت درس درمورد حل اختالفات سند ملکيت درآخر اين  
فصل ما را درقسمت درک وفهم بيشتر حقوق ملکيت کمک خواهد کرد که مانند سايرحقوقدانان 

 .آنرا درمحاکم اجراء می کنند ما نيز بتوانيم آنرا تطبيق نمائيم
 

 ند ملکيتمربوط س منازعات .  الف

درافغانستان تا به حال کدام سيستم جامع حل اختالفات مربوط به سند ملکيت انکشاف داده  
. وجود دارددرنتيجه اشکال مختلف حل و فصل اختالف مربوط به سند ملکيت . نشده است

نتايج . بعضی از اين راه حل ها به شکل رسمی بوده وبعضی به شکل غيررسمی می باشد
که افغانها راه حل های  درافغانستان صورت گرفته است پيشنهاد می نمايدسروی اخيری که 

غيررسمی را برای حل وفصل اختالفات شان ترجيح می دهند، قسمًا به اساس داليل تاريخی 
وقسمًا هم بنابر داليل اينکه ميکانيزم های رسمی برای حل وفصل اختالفات ملکيت بطی وغير 

حل فصل اختالفات که ) رسمی وغيررسمی(های مختلف حاال ميکانيزم . مؤثر می باشد
 .درافغانستان موجود است را به بررسی ميگيريم

 
 محکمه خاص حل وفصل دعاوی  ملکيت ها
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حکومت افغانستان برای رسيدگی به اختالفات ملکيت علی الخصوص اختالفات مربوط به 
ورد رسيدگی  محکمه، بنابر موضوعات م. زمين، محکمه خاص ملکيت را تاسيس نموده است

محکمه . اين يک نقطه اساسی برای مردم است که اختالفات ملکيت شان را حل وفصل نمايند
اين محکمه بيشتر قضايای مربوط به . تمام اختالفات مربوط به زمين را رسيدگی نمی کند

 درنتيجه. دراثر جنگ ها را رسيدگی می نمايد4مهاجرين، عودت کننده وبيجا شدگان داخلی 
مردم که می خواهند اختالفات ملکيت شان حل وفصل گردد قادر نيستند که از اين  تعداد زياد

وباالخره . بعالوه، اين محکمه شعباتی درنقاط مختلف کشور ندارد. محکمه مستفيد گردند
مشکل ديگر اين است که تا به حال دراين محکمه ده قاضی ايفای وظيفه ميکنند که اين امر 

برای اينکه اين محکمه . شکل خواهد بود که قضايای بيتشری را رسيدگی نمايدبرای محکمه م
بتواند نيازمندی های مردم افغانستان را پاسخگو باشد، بايد اين مشکالت در سالهای آينده مورد 

 . توجه قرارگيرد
 

با اين جريان موجوديت محکمه خاص حل وفصل دعاوی مکليت ها چه مفيديت های   
البته مهمترين مفديت اين خواهد بود که احکام صادره اين محکمه دارای قدرت خواهد داشت؟ 

حکومت افغانستان اين محکمه را بخاطر تسريع دررسيدگی اختالفات . اجرايوی قانونی است
اين کار برای حکومت مشکل خواهد بود که احکام صادره اين . ملکيت ايجاد نموده است

که از شناخت سند ملکيت صادره توسط اين محکمه يا اين محکمه را زير سوال ببرد و
هرگاه شخصی با يک معامله ملکيت خيلی قيمت بها را انجام می دهد  ويا . خودداری ورزد

اينکه شخصی  پرداخت فيس درزمان معين را ادعا ميکند، اين موضوعات می توانند به عنوان 
 .يک موضوع توسط اين محکمه رسيدگی شود

 
 درافغانستانمحکمه مدنی 

 
. محاکم مدنی درافغانستان از يک تجربه وسيع برای رسيدگی به منازعات ملکيت برخورداراند

ميراث، : موضوعات مهمی که دراين محاکم مورد رسيدگی قرار می گيرد عبارت اند از
محاکم مدنی افغانستان نسبت به محکمه خاص حل وفصل . ملکيت وحقوق فاميل می باشد

ابل دسترسی بيشتر می باشند بخاطر اينکه اين نوع محاکم تعداد شان زياد بوده دعاوی ملکيت ق
 . ودر اطراف کشور نيز موجود می باشند

 
هرگاه شخصی بخواهداختالفات مربوط به ملکيت را درمحاکم مدنی حل وفصل نمايد، يک  

ريضه رسمی اولين قدم اين است که شخص بايد ع. که بايد تعقيب شود وجود داردپروسه رسمی 
مدعی درعريضه خود توضيحات . يک صفحه ای را به رياست حقوق وزارت عدليه تقديم نمايد
بعدًا مديريت حقوق موضوع را از . درمورد ادعا وساير معلومات ضروری را بايد فراهم نمايد

ممکن دراين اثنا مديريت حقوق . طريق حوزه مربوطه پوليس به اطالع مدعی عليه ميرساند
 . ت بيشتری را درمورد  قضيه جمع آوری نمايدمعلوما

 
مديريت حقوق وحوزه مربوطه پوليس معموًال دراين مرحله کوشش می نمايند که منازعه 
. بطور مسالمت آميز بااستفاده از ميکنيزم های غير رسمی مانند ميانجی گری حل وفصل گردد

                                                 
 .ياد ميشوندIDPsمردمی که دراين وضعيت قرار ميگيرند معموًال بنام بيجا شدگان داخلی يا  - 4
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يا اينکه طرفين نخواهند که از هرگاه منازعه ازطريق مسالمت آميز وغيررسمی حل وفصل نشود و
درمنازعات مربوط به . آن طريق حل وفصل گردد، بعدًا قضيه رسمًا به محکمه محول می گردد

اگر ( ملکيت اين محکمه عبارت از محکمه شهری، ناحيوی، ولسوالی ويا عالقه داری خواهد بود 
 ).ت محول ميگرددقضيه مربوط به عودت کنندگان باشد به محکمه اختصاصی  منازعات ملکي

 
همانطوريکه افغانها درمورد عملکرد محکمه خاص حل وفصل دعاوی ملکيت شکايت 

به اساس مشاهدات بعمل آمده، جريان محاکمه . دارند، درمورد محاکم مدنی نيز شاکی می باشند
تمام کشورها . اما نبايد بنابر مشکالت فوق دلسرد شد. باشد" بطی، پرمصرف وفاسد"ممکن است 

يک مقطع خاص با مشکالتی چون فساد اداری وعدم موجوديت قضات با تجربه درسيستم در
تا  -روی همين دليل است که ـ اصالح سيستم يک مدت زمان کاردارد. قضائی مواجه بوده اند

جوانان بلند همت مانند شما درافغانستان قدعلم نموده ودرمورد پروسه قانونی معلومات حاصل 
 . ا  درنظام حقوقی کشور بياورندنموده و اصالحاتی ر

 
 ميکانيزم های غير رسمی

 
بنابر مشکالتيکه  فوقًا دررابطه ميکانيزم های رسمی بيان گرديد، بيشتر مردم درافغانستان 
ترجيح می دهند که اختالفات مربوط به ملکيت را ازطريق شيوه های غير رسمی حل وفصل 

می " شورا"به شکل غير رسمی عبارت از  معمولترين سيستم حل وفصل اختالفات. نمايند
اين سيستم حل . باشد که مرکب از بزرگان قريه وبعضی اوقات مال امامان محل می باشند

وفصل اختالفات نسبت به محکمه سريعتر وآسانتر می باشد بعالوه قابل اعتماد بيشتر برای 
است توسط مقامات فيصله های صادره توسط ميکانيزم غير رسمی ممکن . افغانها می باشد

 .رسمی شناخته شود درصورتيکه درمحکمه ثبت شده باشند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ميکانيزم های غير رسمی برای حل وفصل اختالفات مربوط به حقوق ملکيت را نمی توان 
اين ميکانيزم ها بيشتر توسط بزرگان وريش . درقانون اساسی وساير قوانين دريافت نمود

اين نوع ميکانيزم ها نه تنها درافغانستان . نورمها انکشاف داده می شوندسفيدان قوم به عنوان 
 .بلکه دراکثر کشورهای درحال رشد وسيعًا وجوددارند

 

راپور انکشاف بشری  افغانستان  :اختالفات مربوط به سند ملکيت  
 

بيشترين اختالفات مربوط به زمين به محاکم نمی آيد ومحاکم هم تنها "   راپوراخير" به اساس يافته های 
بصورت عموم زمين های . که رسمًا ثبت شده باشند رسيدگی می نماينداختالفات مربوط به زمين هايی را 

درنتيجه، . عامه ثبت نمی باشند ودرصورت ضرورت به قباله زمين، تحقيقات رسمی ايجاب می کند
" جرگه: "رسيدگی به چنين قضايا از طرف محاکم رد ميگردد ودرنتيجه ميکانيزم های غير رسمی مانند

مردم برای حل وفصل بسياری قضايا . اين چنين اختالفات دانسته ميشود مرجع رسيدگی به" شورا"و
درمراکز شهرها به محاکم مراجعه می کنند دراين نوع قضايا ارزش وقيمت ملکيت نسبت به اندازه آن 

درحاليکه درمحالت بيشتر دعاوی باالی زمين های می باشد که توسط . بيشتر درنظر گرفته می شود
 .واختالفات ميان جوامع مختلف بخاطر حق استفاده از آن عرض اندام ميکندزورمندان غصب شده 
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ممکن دررابطه به حقوق . ميکانيزم های غير رسمی دارای يک سلسله مزايای می باشد 
ل عملی اين خواهد ملکيت قوانينی درسطح ملی وجودنداشته باشد که دراينصورت يگانه راه ح

 ادارات دولتی ممکن است ضعيف باشند ونتوانند بصورت درست قانون ملکيت را اجراء. بود
يا اينکه دربعضی نقاط ممکن است حکومت به نظر مردم مشروعيت نداشته باشد که  نمايند و 

در . دراينصورت مردم کوشش های حکومت را مبنی بر اجرای قانون ملکيت رد خواهند کرد
چو قضايا فراهم نمودن کمک به سيستم غير رسمی يک برتری خود به سيستم رسمی غير هم

مؤثر خواهد داشت خصوصًا زمانيکه ميکانيزم های غير رسمی حمايت وسيع را با خود داشته 
 .باشد

 
 مياحثات حقوقی  :تمرين

 
باره با نقش يک حقوقدان دريک منازعه مربوط به سند ملکيت چه می باشد؟ بيائيد دراين 

 .ارزيابی يک قضيه وچند تمرين عملی فکر کنيم
 

يک . ستيد که درباره منازعات ملکيت تخصص داريدفرض نمائيد شما يک حقوقدانی ه 
 :شخص نزد شما ميايد واين قضيه را برای شما بيان می کند

 
ن يک قطعه زمي. من يک قطعه زمين درشهر کابل خريده ام. نام من اسحق است. سالم محترم"

پالن من اين بود که دربخش از اين زمين يک چند . کالن است که دربين آن يک خانه هم است
دانه دوکان اعمار نمايم که درآن غذا ووسايل برقی بفروش برسانم وباالی آن يک اپارتمان 

قبل از اينکه اشياء اموال خود را انتقال بدهم . اعمار نمايم که من وفاميلم درآن زندگی نماييم
شخص بنام عبدل نزد من آمد وگفت که اين خانه متعلق به من است وخريد خانه توسط شما  يک

. وی بعضی اسناد را برای من نشان داد که گويا سند ملکيت خانه می باشد. غير قانونی است
اما عبدل ادعا داشت که اين سند ملکيت خانه . اما اين سند مانند يک سند ملکيت معلوم نمی شد

 "من چه کارکنم؟. فاميل خود به اين خانه کوچ کند يخواهد همراه بااو م. است
 

بحيث يک حقوقدان، شما شايد برای اسحق  مشوره های تان را بخاطر تامين منافع آن  
وضعيت سواالت  اما قبل از آغازکارتان شما ضرورت داريد برای درک حقايق و. بدهيد

 .متعددی را از اسحق نمائيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد ازجمع آوری همه معلومات برای اسحق مشوره خواهيد داد که ادعای شما نسبت به عبدل 
اگر شما معتقد هستيد که او . مشوره شما بايد بر حقايق موضوع استوار باشد.  قوی تر است

1تمرين   
اين سواالت شمارا کمک خواهد نمود که . از سواالتی را که می خواهيد از اسحق نمائيد بنويسيدلست 

اين سواالت شمارا کمک خواهد کرد که چه نوع . نقاط ضعف وقوت اظهارات اسحق را بهتر بفهميد
.تحقيقات دراين مورد انجام دهيد، قبل ازاينکه قدم های بعدی را برداريد  

برای . سواالت را فراهم نموديد درمورد اين سواالت درصنف بحث کنيد بعد از اينکه لست  
 .هم صنفان تان توضيح نمائيد که چرا اين سواالت را انتخاب نموده ايد
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اگر شما فکر می کنيد که او بازنده . برنده است برايش بگويد که به نظر من شما برنده هستيد
 . اين واقعيت را براساس حقايق بيان کنيد است برايش

 
کمک کنيد اطمينان حاصل نمائيد که  اگر اسحق برای شما می گويد که من را دراين مورد 

اولين چيز اين : که بايد آنرا انجام دهيد وجود دارداو می تواند ملکيت را داشته باشد، سه چيز 
راين نامه بايد توضيح نمائيد که شما د. برای عبد ل تحرير گردد "تقاضا نامه"است که يک 

وکيل مدافع اسحق هستيد وتمام داليلی را که چرا موقعيت عبدل غلط است بايد بيان نمائيد 
 .وچرا وی خانه را تخليه نمايد بخاطر اينکه قضيه به محکمه نرود

 
 
 
 
 
 
 

 
ل عريضه هرگاه عبدل خانه را بعد از تقاضا نامه تخليه نکند، اسحق اين حق را دارد که عليه عبد

اوًال، شما . شما بحيث يک حقوقدان شما بايد دوموضوع را فيصله کنيد. ای به محکمه تقديم نمايد
محکمه ، بايد فيصله کنيد که قضيه به کدام مرجع ـ محکمه خاص حل وفصل دعاوی  ملکيت ها

کل شما است شما بايد داليلی که را که به نفع مؤثانيًا، . رسيدگی تقديم گردد غرض مدنی ويا شوراـ
اين . بيائيد درباره داليلی که شما بايد بيان داريد فکر کنيم. نه به نفع عبدل بيان نمائيد بيان داريد

 : داليل به اساس اهميت آن بالترتيب بيان ميشود
 

vi.  توضيح سند بوسيله ارايه مدارک 
 

معمولترين نوع اسناد . دربسياری قضايا داليل ومباحثات بايد با توضيح سند ملکيت آغاز شود
که جزئيات آن درمبحث ثبت زمين بيان (رسمی برای اثبات سند ملکيت عبارت از کتاب ملکيت 

اسناد ديگر قابل قبول شامل تصديق حقوق آب وبعضی اسناد . وثبت پارچه ماليه است) خواهد شد
به اساس اين اسناد شما شايد بحث کنيد که مؤکل شما . آماده شده اند 1975قبل ازسال  عرفی که

واضحًا يک سند معتبر وقانونی دراختياردارد که به موجب آن ملکيت به وی تعلق ميگيرد 
هرگاه شما محکمه ويا ميانجی را متقاعد . وبرخالف، سند ملکيت طرف مقابل معتبر نمی باشد

به جانب هستيد، دراينصورت هرگونه بررسی بايد ختم شود ـ مگر اينکه مقصد  بسازيد که شما حق
اگرداشتن سند ملکيت قانونی نمی بود، انگيزه های کمی  . کلی داشتن سند ملکيت مرفوع شده باشد

برای بدست آوردن سند ملکيت موجود می بود ويک فضای بی باوری دررابطه مالکيت وجود می 
 .لم های را قبًال دراين فصل توضيح گرديد مطرح ميشدکه ممکن  پراب –داشت 
 

درحاالت بعد ازجنگ تعيين اينکه کی سند ملکيت را دراختيار دارد مشکل نخواهد بود؛ بلکه 
مشکل زمانی بوجود خواهد آمد که دوطرف اسناد ملکيت مختلف را که دارای اعتبار يکسان اند، 

آينده، ممکن است در افغانستان يک نوع سند ملکيت بطور مثال، هرچند در. دراختيارداشته باشند
وجودداشته باشد، اما بايد انواع مختلف اسناد ملکيت راکه درحال حاضر موجود می باشد، دراين 

2تمرين   
فع اسحاق هستيد ودرنامه بايد درنامه بايد بگوئيد که شما وکيل مدا. يک تقاضا نامه برای عبدل بنويسيد

بگوئيد که چرا حالت عبدل غلط است وچرا وی خانه را دفعتًا تخليه نمايد برای اينکه اسحق موضوع را 
 . نامه نبايد بيش ازيک صفحه باشد. به محکمه نکشاند
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محاکم افغانستان مطابق قوانين نافذه کشور اسناد عرفی را . مرحله گذار بايد برسميت بشناسد
اما اين اسناد به تناسب اسناد رسمی دارای . استدرمنازعات مربوط به ملکيت برسميت شناخته 

هرگاه دريک منازعه هردو طرف اسناد عرفی دراختيار داشته باشند . قدرت ثبوت کمتر می باشند
شما برای اينکه محکمه را ) بدين معنی که اسناد هردوطرف دارای عين قدرت يا اعتبار باشند( 

داليل اضافی به محکمه تقديم نماييدکه ملکيت به  ل خودمتقاعد ساخته باشيد بايد به نمايندگی از مؤک
 . مؤکل شما تعلق دارد

 
iv. تزکيه شهود 

 
درافغانستان بيشتر قضات به شهادت شفاهی شهود که به حق مالکيت شان شهادت ميدهند، اتکاء 

بطور . شهادت شهود به تناسب اسناد کمتر درنوسانات می باشد اما هنوز هم مهم است. ميکنند
همسايه های نزديک شما که مؤکل شما را خوب می شناسند ودرآن منطقه برای مدت زيادی  مثال،

زندگی نموده اند اساسًا دريک موقعيت خوبی اند که می توانند يک مساله متقاعد کننده رابرای 
 .قاضی درباره اينکه چرا مؤکل شما درقضيه ادعای ملکيت حق به جانب است، تقديم کنند

 
v. اقتصاد محل تاثيرات باالی 

 
دليل سومی که ميتوانيد به نفع مؤکل خود بگوييد اين که است که مؤکل تان ازملکيت بطور مؤثر 

اين کار تاثير به سزای درسطح کشوردارد که دراعمارمجدد وايجاد شغل مفيد . استفاده  نموده است
نکه ملکيت را طوری هرگاه يکی ازطرفين طرح ايجاد يک فابريکه را داشته باشد ويا اي. واقع شود

استفاده نمايد که فرصت های شغلی رابرای مردم ايجاد کند درحاليکه طرف ديگراز زمين به طور 
 . مؤثر استفاده نمی کند، دراينصورت محکمه حق اوليت را برای شخص اولی خواهد داد

 
بود آن اينکه محکمه دريک موقعيت خوبی نخواهد  و وجود دارداما دراين مورد مشکالتی   

اين مشکل بيشتر . که تشخيص دهد پيشنهاد متذکره واقعًا از نقطه نظر اقتصادی مفيد خواهد بود
زمانی  مطرح می شود که دوپروژه ايکه هردو منافع اقتصادی مشابه ی دارند اما ستراتيژی های 

آيا طرفين که بداند  اضافه برآن برای محکمه اين هم دشوارخواهد بود. متفاوتی را پيشنهاد نمايند
بطور مثال، بعضی اشخاص ممکن است ادعا . چيزی را که ميگويند آنراعملی می نمايد يا خير

نمايند که او می خواهد يک فابريکه درزمين اعمار نمايد وتعداد زيادی مردم را استخدام نمايد اما 
ده نمايد استفا اگر او دروغ بگويد وبه عوض زمين وی ملکيت را صرف برای سکونت فاميلی خود

آيا محکمه می تواند درصورتيکه شخص مطابق پروژه وعده داده شده عمل نکند، ملکيت وی را  –
 ازاختيارش سلب نمايد؟

 
، داليل اقتصادی ومنافع آن برای جامعه مساله مهمی وجود دارداما باوجود اين مشکالتيکه  

 . است که ممکن است قاضی را متقاعد به آن بسازد
 

vi. فــــقــر 
 

هرگاه مؤکل شما سند ملکيت نداشته باشد آيا کدام مشکالت اقتصادی را ببار خواهد آورد؟ آيا مؤکل 
به مفاد حکومت . شما بيچاره خواهد بود؟ دريک حالت بعد از جنگ اين حالت قابل توجه است
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نخواهد بود که دريک چنين حالت برای حل وفصل اختالفات فيصله ای صادر نمايد و سبب شود 
تصميم درمورد حل . تباع کشور خانه های خود را ازدست بدهند به سوی فقر کشانيده شوندکه ا

 . وفصل هرنوع منازعات مربوط به ملکيت نبايد سبب فقر وبيچارگی مالکين گردد
 

vii.  انــصاف 
 

که کم  وجود داردآيا برای شخصيکه سند ملکيت زمين را بدست مياورد کدام مالحظه  ديگری 
 .  باشد ويابيش عادالنه

بطور مثال، عبدل سند ملکيت خانه ای  را دراختيار دارد بدليل اينکه برای چندين سال قبل او 
درجريان . مالک آن ملکيت بود اما عبدل قبل ازاينکه طالبان به قدرت برسند به پاکستان رفت

ه اتفاقی که باالی خانه وی چ سالهاييکه وی درپاکستان اقامت داشت هيچ نوع کوششی انجام نداد
{ اما يک رفيق عبدل برايش گفته است که خانه اش توسط شخص ديگری. صورت گرفته است

بعد ازاين وی تصميم می گيرد که دوباره به افغانستان بخاطر . به فروش رسيده است}اسحق 
 .گرفتن ملکيتش، برگردد

 
های بر اساس پرنسيب } اسحق{دراين حالت شما بايد داليلی را ازطرف مؤکل تان  

شايد استدالل نمائيد که ضرور نبود که احمد بفهمد که   شما –اوًال . انصاف وعدالت فراهم نماييد
برای محکمه عادالنه نخواهد بود که . عبدل مالک خانه است ، بدليل اينکه عبدل درخارج کشوربود

ابل خانه پول خانه مؤکل شما را از او بگيرد واو را به عبدل  بدهد بخاطر اينکه مؤکل شما درمق
شما همچنان ممکن است  –ثانيًا .  که خانه خالی بوده است تاديه نموده بود ودليلی وجود دارد

استدالل نمائيد  که پرنسيب های انصاف ايجاب می نمايد که اسحق بايد برای مالک خانه عوض 
 . آنرا بدهد، بدليل اينکه درجريان سالهای سخت ودشوار او دربيرون ازکشور بود

 
وکيل عبدل ميتواند . البته درمقابل هردو نکته فوق داليل متقابل مطرح شده می تواند 

" غير عادالنه"استدالل نمايد که مؤکل وی چاره ای ديگری نداشت که افغانستان را ترک نکند و
خواهد بود که ملکيت وی از اختيارش بنابر حوادث سياسی کشيده شود وبه شخص ديگری  داده 

دافع عبدل همچنان می تواند استدالل نمايد که هرگاه اسحق تحقيقات بيشتر انجام می وکيل م. شود
داد بطور مثال با همسايه های خانه صحبت می کرد، او ميدانست که مالک خانه عبدل می باشد که 

 . وی چند سال قبل از کشور فرارنموده است
 

 ثبت زمـــين. ب
 

اين بدين معنی است که يک . ابطه نزديک داردثبت زمين به مساله منازعات سند ملکيت ر
سيستمی که برای يک شخص که زمين را خريداری نموده است اجازه ميدهد که زمين خودرا 

به دليل عملکرد .  دردفتر مرکزی که ريکارد آنرا حفظ ميکند وتصديق ملکيت می باشد، ثبت نمايد
ها راجع به مالکيت زمين را تصفيه فوق، يک سيستم منظم ثبت زمين بايد تمام اين بی باوری 

 . بنابرين، مبتوان منازعات مربوط به ملکيت را بسيارساده ساخت. نمايد
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درآن . صورت گرفت 1965درافغانستان اولين اقدام درسطح ملی دررابطه به ثبت زمين درسال 
سال حکومت قانون سروی زمين واحصائيه را تصويب نمود که به موجب آن رياست سروی 

رياست کدستر وظيفه داشت که يک سروی سرتاسری را درسطح کشور بخاطر . کدستر ايجاد شد
برای جمع آوری . کيت زمين را درنقشه های مشخص نشان دهدثبت زمين انجام دهد ومال

هدف اين بود که مستقيمًا با مالکين زمين ها . معلومات تيم های سيار به سرتاسر کشور فرستاده شد
اسناد ملکيتی قبول می شد که ده نفر ازهمسايه ها صحت آنرا تصديق می کردند . صحبت شود

اين کوشش ها از همان آوان به مشکالتی . حول می شدواختالفات مربوط به زمين به محاکم م
مواجه بود به دليل اينکه مصارف زياد را خواستار بود وبعد از آغاز جنگ های داخلی درسال 

اين سيستم دربرگيرنده کتاب های مالکيت که يک برسوم حصه تمام زمين های . متوقف شد 1979
 . ل می شد، بودموجود و پنجم حصه تمام زمين های زراعتی را شام

 
درحال حاضر درافغانستان کدام قانونی درباره ثبت زمين که مقررات وطرزالعمل هايی  

مطابق سيستم فعلی، ثبت زمين تحت نظارت . را برای اداره وثبت زمين تنظيم نمايد، وجود ندارد
برای . اين بدين معنی است که محاکم ثبت ملکيت را عهده دار می باشند. نظام قضائی می باشد

صدور قباله برای قطعات مشخص زمين عامل تشخيص کننده ای واحدی وجود ندارد که مانع تقلب 
 . اسناد ملکيت زمين شود، بدليل اينکه صدور اين اسناد با نقشه های کدستر وابسته نمی باشد

 
 فروشند بايد درخواستی را به محکمه محل موقعيت. بعالوه، پروسه ثبت کامًال پيچيده است 

زمانيکه درخواست تقديم شد، صحت ودرستی قباله بايد از طرف محاکم مربوطه . زمين تقديم نمايد
بعدًا فروشند بايد دردفتر ملکيت حاضر شود که اين دفتر حدود اربعه وارزش آنرا . تصديق گردد

دولت  بعدًا دفتر مستوفيت محل تصديق می نمايد که آيا فروشنده از. بخاطر ماليه تعيين می نمايد

تايلند: قضيه  
ساله ای سند ملکيت  وثبت زمين های زراعتی را درسراسر  20حکومت تايلند يک پروژه  1982درسال 

دهقانان را برای به دست آوردن کريدت از مقصد اين پروژه اين بودکه  دسترسی . تايلند آغازکرد
درپهلوی  .ميلون سند مليکت صادرشد 8. 5درجريان فعاليت پروژه بيشتر از  . موسسات افزايش بدهد

ميلون تا سپتمبر  18از چهارونيم ميلون به  1984اسناد صادره فوق، تعداد اسناد ملکيت ثبت شده درسال 
  :وژه نشان می دهد که اهداف خودرا جوابگو بوده استمطالعات درجريان پر. افزايش يافت 2001

دهقانانيکه سند ملکيت دارند نسبت به دهقانانيکه سند ملکيت ندارند، درشرايط خوبتر دريافت  قرضه های 
 :اين موفقيت درتايلند بستگی به فکتور های مختلف دارد. کالن قراردارند

 طويل المدت برای انجام آن وجودداشت  يک ديد واضح نسبت به اين پروژه وجود دارد وپالن
 .ويک تعهد اساسی از طرف حکومت وساير شرکای عمده دراجرای آن وجودداشت

 يک پاليسی وچهارچوکات قانونی  دررابطه به اداره زمين وجودداشت. 
  پروژه بر کوشش های قبلی بنا شده بود که اسنادی را صادر نمايد تا حقوق مالکين زمين را

 .دبرسميت بشناس
  طرزالعمل های ثبت توسط ديپارتمنت زمين انکشاف داده شد وپاسخگوی نيازمندی های مردم

 . بود
 مردم به اين سيستم اعتماد داشتند وبصورت فعال درپروسه ريفورم سهيم شدند. 
  مامورين ثبت، حقوقدانان وسروی کنندگان  –منافع ايکه ميتوانست پروژه را پيچيده بسازد

 .وجودنداشت –خصوصی 
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مانند اين پروسه، چندين پروسه ديگری هم درسطح محلی وهم درسطح . قرضدار است يا نه
بسيار پيچيده } ثبت زمين{بدليل اينکه اين پروسه . مرکزی قبل ازفروش ملکيت الزمی می باشد

  .است، مردم ترجيح ميدهند که زمين های شان را ثبت نکنند
 

رفع گردد، اين کمبودی ها بايد مورد بررسی قرار  اينکه سردرگمی ها درباره سند ملکيت 
اين قانون بايد پروسه . پارلمان افغانستان بايد درباره ثبت زمين يک قانون را وضع نمايد. گيرند

اين قانون بايد يک اداره . ثبت ملکيت ونقشه های استندرد و حدود اربعه زمين ها را توضيح نمايد
اين اداره بايد يک ديتابيس . ائی،  برای ثبت زمين تاسيس کندای را، به غير از سيستم موجود قض

بدليل موجوديت تکنالوژی تجارتی که فعًال موجود می باشد، ايجاد . دجيتلی قباله را بوجود بياورد
 .چنين ديتابيس درحال حاضر پرهزينه  وطاقت فرسا نمی باشد

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جا گزينی های برای سند ملکيت : بانــک جـــهانی  
 

يک پروگرام وسيع تنظيم وثبت سند ملکيت، پرهزينه خواهد بود وضرورت به تعداد زياد اشخاص مسلکی 
قبل از شروع پروگرام، حکومت بايد درنظرداشته باشد که اهداف پاليسی آنها می تواند بوسيله فراهم . دارد

اره ها سهولت های را تجربه جهانی نشان داده است که تنوع اج. نمودن سند قانونی،  قابل درک باشد
درنايجريا حقوق  مصؤنيت  زمين بطورساده  وبه اساس . درمورد دسترسی مردم به زمين فراهم می نمايد

در اندوراس اسناد ساده  ملکيت را، درصورتيکه قرض عمده باشد ، . ثبت در کمونيتی فراهم شده است
درساحات شهر نشين، همچنان . اشند قرض دهنده گان می توانند دربرابر قرض خود دراختيار داشته ب

اقدامات مؤقتی بخاطر تامين ضرورت های ساکنين برای مصؤنيت بيشتر ممکن است به ،عوض سند 
بوتسوانا تصديق نامه های استفاده از ملکيت بخاطر حمايت ازعدم اخراج کسانيکه . ملکيت، شروع شود

در شهر ها را مورد رسيدگی قرارد دهد، صادر ملکيت را دراختيار دارند ، هنگاميکه حکومت کمبود زمين 
مثال های ديگری دررابطه به حقوق مصؤنيت بدون سند مکليت مکمل در هندوستان و ويتنام . نموده است

 (World Bank 2005). مشاهده شده می تواند

 سواالت برای مباحثه
 

گذشته از افغانستان مهاجر شدند قادرخواهند بود آيا شما فکر می کنيد مردمانيکه درطی سالها ی  -1
که زمين های شان را دوباره بدست بياورند، ويا اينکه شما فکر ميکنيد که با مهاجر شدن به  

بيرون از کشور اينها حق خود را ازدست خواهند داد؟ اين موضوع را با يکی از همصنفان تان 
 .بحث نمائيد و ببينيد که هريک عين فکر را دارد

چطور می توان انگيزه های را برای پارلمان بوجود آوردکه يک قانون جامع را درمورد سند  -2
ملکيت وايجاد يک سيستم برای حل فصل اختالفات مربوط به زمين را تصويب نمايد؟ برای انجام 

 ؟.کدام شخص مناسب خواهد بود}ايجاد انگيزه{اين کار
ی کشورها نسبت به يک تعداد ديگر کشورها چرا شما فکر ميکنيد که سيستم های ثبت دربعض -3

پيچيده ومغلق می باشد؟ آيا کدام مفيديتی برای داشتن يک سيستم پيچيده ومغلق وجود دارد؟ اگر 
 شما يک سيستم ثبت را از ابتداء شروع کنيد آيا شما اين سيستم را ساده می سازيد ويا اينکه پيچيده؟

با ميکانيزم های حل وفصل غيررسمی ملکيت مواجه  آيا شما ويا کدام يکی ازاعضای فاميل تان -4
 شده ايد؟ چه تجاربی شما از اين ميکانيزم ها داريد؟
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 نتيـــجـه . 7

اوًال، اينکه ثابت نمايد حقوق ملکيت برای انکشاف اقتصادی کشور . اين فصل چندين هدف داشت
ثالثًا اينکه ، سه . ثانيًا اينکه، يک مرورکلی از ساختار حقوق ملکيت درافغانستان داشت. مهم است

 اختالفات مربوط سند ملکيت، تقسيم پذيری ملکيت: مفهوم اساسی حقوق ملکيت را توضيح نمود
 . وتضمين ملکيت
وارهستيم که شما درباره حقوق ملکيت درافغانستان ما دراين فصل آموخته ايد ما اميداز آنچه که ش

ما همچنان اميد وار هستيم که شما . فکر نموده ويک ديد انتقادی درمورد حقوق ملکيت داشته باشيد
خصوصًا درمورد  –قادر خواهيد بود که مباحثات قوی از طرف حقوق ملکيت خواهيد داشت 

باالخره ما اميد وارهستيم که اين فصل برای شما انگيزه های  . انگيزه های مؤثرحقوق ملکيت
درباره عملکرد حقوق ملکيت، مقاصد حقوق ملکيت واينکه چطور حکومت توازن را درمورد 

 استفاده از آن را، زمانيکه حکومت بعضی محدوديت های قانونی  حمايت از اين حقوق و سوء
 .وضع می نمايد برهم بزند، داده باشد 
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 حقــوق تـجارت: فصـل پنجم
 
  مقدمه. 1

گذشته دربيرون از شهر کابل مصروف اداره يک فابريکه نجيب اهللا برای مدت چهار سال 
او فکر ميکند که خشت هائيرا که فابريکه او توليد می کند دارای . کوچک توليد خشت بوده است

کيفيت پاين است، اما او قادر نيست که کيفيت خشت را بهتر بسازد، بدليل اينکه مالک فابريکه 
نجيب اهللا دراين . د درفابريکه سرمايه گذاری نمايدحاضر نيست که درزمينه نصب تجهيزات جدي

مور فکر ميکند اگر او بتواند يک فابريکه خشت سازی را خودش ايجاد نمايد وکيفيت آن را باال 
اما نجيب اهللا پول کافی دراختيار ندارد که . يجه وی مفاد زيادی را دريافت خواهد کردتن در ببرد و

 . نمايد فابريکه توليد خشت خود را تاسيس
 

سوالی مطرح ميشود اين است که نجيب اهللا چطور ميتواند مفکور خود را درعمل پياده 
را منحيث يک فرد ذکی  يا رفقای خود که او اوممکن است برای انجام اين کار از فاميل و. نمايد

ق را هم ميدانند که نجيب اهللا الي اما رفقای وی اين .قابل اعتماد ميشناسند، کمک بگيرد وهوشيار و
او همچنان ممکن است از . به يک فاميل غريب است وپول کافی برای تدوير چنين فعاليتی ندارد

يک بانک قرضه بگيرد اما آيا او قادرخواهد بود که پول بانک را بازپرداخت نمايد؟ اين امکان هم 
ازيک متشبث ديگر بخواهد که دراين  که نجيب اهللا يک شريکی را جستجو نموده ويا وجود دارد

 .مورد سرمايه گذاری نمايد
 

مهم نيست که نجيب اهللا برای تدوير چنين فعاليتی چطور پول بدست خواهد آورد، مهم اين 
براه انداختن چنين تشبثی خطراتی موجود خواهد بود که دراينصورت کسانيکه  که در خواهد بود

قه ای نخواهند داشت  که نجيب اهللا را دربراه انداختن ممکن است اورا کمک نمايند چندان عال
فعاليت نجيب اهللا ممکن است  مفاد نداشته باشد بدليل اينکه ممکن است . چنين کاری کمک نمايند

درنتيجه سبب خواهد شد . رقبای نجيب اهللا توليد مشابه ای را با قيمت پاينتر به بازار عرضه نمايند
را ازدست بدهد؛ نجيب اهللا ممکن است خشت های دارای کيفيت  که سرمايه گذار سرمايه خود

خوب راعرضه نمايد وفروشات آن خوب باشد اما وی درجمع آوری پول از مشتريان خود به 
که نجيب اهللا منفعت بدست بياورد اما وی خواهان  وجود داردمشکل مواجه شود؛ اين امکان هم 

داليل متذکره ويا هردليل . قبًال درذهن خود داشت مفاد بيشتر ميباشد بخاطريکه اين مفکوره را
 .ديگری فراهم نمودن سرمايه را برای تجارت نجيب اهللا درمعرض خطر قرار ميدهد

 

حقوق تجارت ميتواند بسياری از خطرات متذکره را که سرمايه گذاران به آن مواجه اند، 
، مسايل حقوق ملکيت شکل موسسات تجارتی  و قرارداد های سرمايه گذاری . کاهش بدهد

قوانين ورشکستگی، درصورت . ومنافع حاصله از يک فعاليت تجارتی را تنظيم می نمايد
ورشکست شدن يک شرکت، چگونگی تقسيم اموال ودارايی شخص ورشکسته راباالی دا ئنين 

قراردادها ازنقطه نظر مشتری وفروشنده اين اطمينان را فراهم می نمايد که . تنظيم می نمايد
تجمع ساختار های حقوقی فوق حمايت . مفاد بدست آيد به فروش برسد و طورخشت توليد وچ



 143

های کافی قانونی را برای سرمايه گذاران بوجود مياورد که نجيب اهللا را دربراه انداختن فعاليت 
 .فوق کمک نمايند

 

 اما بايد خاطر نشان نمود که حقوق تجارت توازن در مورد ضرورت حمايت از سرمايه
گذاران، قرض دهندگان وطرفهای قرارداد وضرورت فراهم نمودن انگيزه ها برای متشبثين 

همانطوريکه سرمايه گذاران . غرض اشتراک شان درفعاليت های تجارتی را، حفظ نمايد
خواهان حصول اطمينان اين اند که چطور پول آنها دربراه انداختن يک فعاليت تجارتی استفاده 

فع خود را از سهم خويش  بدست آورند، متشبثين بيشتر مايل اند که يک شود ويا اينکه منا
که در هر فعاليت ضرر نمی نمايند فعاليت های را  فعاليت جديد را براه اندازند اگر آنها بدانند

اگر نجيب اهللا بداند که فعاليت تجارتی او هم موفق نم گردد وی مکلف است . براه خواهند انداخت
ذارو قرض دهنده را دوباره تاديه نمايد؛ دراينصورت او عالقه ای چندان تا پول سرمايه گ

اگر ضرورت برای خشت درمارکيت .  نخواهد داشت که اين چنين يک فعاليت را شروع کند
برای توسعه ساختمان و اقتصاد بصورت کل باشد درانيصورت وی از قانون توقع دارد که 

ايی شخصی نجيب اهللا درقسمت جبران خسارات بعضی محدوديت های را درمورد اموال ودار
چنين تصادمات درجنبه های مختلف حقوق تجارت واضح . فعاليت تجارتی اش تدوين نمايد

 .بود خواهد

 

. طوريکه شما مطالعه نموديد، دراين جا چند سوال مهمی مطرح ميشود که بايد درنظرداشت
فعاليت تجارتی را بتوان براه کدام بخش های حقوق درافغانستان بسيار مهم است که يک 

يا از بين  مورد کاهش و را که مردم در یئانداخت؟ چطور اين بخش از حقوق ميتواند شيوه ها
يير بدهند؟ آيا اطمينان بردن خطرات بايد عمل نمايندو مفاد مورد نظر را بدست بياورند، تغ

آرزو های مردم چه  ح نظر است؟ زمانيکه يک سيستم  حقوق تجارت ايجاد ميشود،هميشه مطر
خواهد بود؟ راه های جلب اعتماد مردم ومتشبثين خصوصی درحمايت از منافع آنها 
درتغييراتيکه درمعامالت تجارتی بوجودمی آيد، چطور می باشد؟ چگونگی شکل گيری مفاهيم 
حقوقی وقوانين درافغانستان واجرای آن ميتواند يک تاثير عميقی درانکشاف اقتصادی افغانستان 

ما داليلی را جستجو خواهيم کرد که قانون . وموفقيت فعاليت های تجارتی مردم داشته باشد
ابعاد مختلف قانون، مفاهيم حقوقی وديگر ساختار های . بخاطرحمايت وحفاظت جامعه ميباشد

حقوق قراردادها، تيوری نمايندگی، : حقوقی که مورد ارزيابی قرارخواهند گرفت  دربرگيرنده
وط به بانکداری ومالی، قوانين مربوط به ايجاد وفعاليت های تجارتی، شخصيت های قوانين مرب

بدون . حکمی دولتی که مجری قوانين تجارتی هستند، قوانين مربوط به تکس وگمرکات ميباشد
شک، وضع واجرای موثر قوانينی که يک چهارچوکات قابل اعتماد برای تدوير يک فعاليت 

ينده افغانستان حياتی می احات متذکره فراهم ميسازد، برای آز سوتثبث تجارتی را درهريک ا
بود، کار آسان  ليکن تثبيت اينکه کدام قوانين برای انجام رفاه اقتصادی بسيار موثر خواهد. باشد

 . بود نخواهد

 

فعاليت ها ومعامالت تجارتی که صورت ميگيرد . اقتصاد افغانستان سريعًا درحال رشد می باشد
وجود ی  ، ضروت وضع وتدوين قوانين مختلفروز مغلق وپيچيده تر شده ميرود، بنابرينروز به 

فعاليت های تجارتی امروز منحصرومحدود به فاميل . که اين موضوعات را تنظيم نمايند دارد
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اين امر ضرورت . ها باقی نمانده بلکه به گروپ های اجتماعی ومردم محل گسترش يافته است
آورده است که ماورای روابط فاميلی وانگيزه های محترمانه محلی که  بوجود گی رادسترگ

درحقيقت رفتار های تجارتی را درگذشه  تنظيم نموده اند ،حرکت نمود ويک سيستم از قوانين 
 .ومقررات را به منظور تنظيم اين روابط جديد انکشاف داد

 

بررسی شود هدف اين قانون  هرگاه يک قانون جديد تجارتی بوجود می آيد، مهم خواهد بود که
به هرطريق نظام حقوق تجارت افغانستان . ميشود يا خير چيست و آيا بطور مؤثر اجراء
قوانين مختلفه ای مربوط  2004بعد از تصويب قانون اساسی . درمراحل اوليه خود قراردارد

ل تجارت ومعامالت تجارتی وضع گرديده است ويک عده ای ديگری از اين قوانين در سا
ليکن اجرای بعضی از اين قوانين محدود شده  است، محاکم . درمرحله مسوده قراردارند 2009

سال قبل تصويب شده اند  50وادارات دولتی هنوز هم به عرف وعادات وقوانين قبلی که تقريبًا 
مردم بسيار ی از منازعات  تجارتی خويش را از . وهيچگاه تجديد نگرديده، اتکاء می کنند

بدليل اينکه اجرای منصفانه وقابل اعتماد . وش های غير رسمی حل وفصل ميکنندطريق ر
 .قوانين تجارتی از طريق مراجع رسمی هنوز هم يک چالش ميباشد

 

بنابرين، دراين فصل برعالوه مرورحقوق تجارت  افغانستان بطور رسمی، طوريکه فعًال 
اقتصادی واجتماعی خدمت  ی رشدموجوداست، ما عملکرد موثر حقوق تجارت را که بايد برا

دراين فصل ما کوشش خواهيم کرد که راه های را که فعًال . به بررسی خواهيم گرفت نمايد نيز
حقوق تجارت عمل مينمايد از راه های که حقوق تجارت بايد بطور رسمی وموثراجرا گردد 

شت که بموجب آن با مطالعه اين فصل شما فهم کلی  از موضوعاتی خواهيد دا. تشخيص نماييم
مسايل ضروری را که به اثر آن بتوان موضوعات  را تشخيص نمود که حقوق تجارت را 

نمايد  تقويت بخشيده ويک فضای رابوجودخواهيد آورد که اقتصاد افغانستان بتواند رشد
 .  رمغان بياوردبرای مردم افغانستان به ا آسايش را جه رفاه وودرنتي

 

 هدف اقتصادی حقوق تجارت

 

هدف حقوق تجارت چيست؟ آيا قواعد ومقرراتی برای رشد اقتصادی ضرور است؟ کدام راه 
بهترين راه خواهد بود که منافع گروپ های مختلف را درمارکيت دريک حد متوازن نگهدارد؟ 

برای . اقتصاد افغانستان دراثر بی ثباتی های سياسی وجنگهای داخلی شديدًا متاثر شده است
فعاليت های اقتصادی که توقع ميرد براين چالش هافايق امده ويک سطح از  اينکه بطور مکمل

وجود داشته باشد، افغانستان دريک مرحله گذار از يک اقتصاد ضعيف غير رسمی به يک 
فعًال اقتصاد افغانستان يک اقتصاد غير رسمی . اقتصاد رسمی منظم وموثر ضرورت دارد

اقتصادی که صورت ميگيرد درمراجع دولتی ثبت نبوده  بدين معنی که تمام فعاليت های. ميباشد
فيصد معامالت مربوط به مارکيت  80بطور مثال . واز بسياری معامالت تکس اخذ نمی شود

 .خانه درشهر کابل غير رسمی ميباشد
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تصور نماييد که شخصی ميخواهد درافغانستان دريک عرصه ای مانند اعمار يک تعمير جديد 
درصورتيکه حمايت های قانونی برای سرمايه . به دفاتر، سرمايه گذاری نمايدبرای  کرايه دادن 

درصورت عدم . گذاری وجود نداشته باشد، وی عالقه چندانی دراين رابطه نخواهد داشت
موجوديت يک سيستم رسمی قانونی  که برای همه مردم قابل دسترسی باشد، سرمايه گذارکدام 

را عهدار شده است  دربرابر قراردادی که اعمار تعميرراه ديگری را، بخاطر حمايت خود 
وبنابر هر عاملی نميتواند تعهدات خود را ايفاء کند و سرمايه گذار پول را هم قبًال برايش 

دريک سيستم غير رسمی بعضی مردم ممکن است سرمايه . پرداخت نموده است ، نخواهد داشت
بطور مثال يک سرمايه گذار . نخواهد بود خود را محافظت کنند اما برای يک عده ديگر ممکن

را  ممکن است با اشخاص قدرتمند رابطه داشته باشد که او ممکن است طرف قرارداد
مجبورنمايد که وجايب خود را اداء کند ويا اينکه رفقای ديگری داشته باشد که قراردادی را 

ی قراردادی درآينده هيچ را به اتمام برساند درغير آن برا وادار سازد که تعمير دفتر جديد
ی هم داشته باشد ياز جانب ديگر قراردادی ممکن است ارتباطات ورفقا. قراردادی را نخواهد داد

که باالی سرمايه گذار فشار بياورند که مبلغ بيشترازآنچيزيکه قبًال موافقه شده بود به قراردادی 
ادراختيار ندارند که سرمايه خود دراين قسم حاالت سرمايه گذاران احتمالی، وسايلی ر. بپردازد

 . رابطور غير رسمی حمايت نمايند

 

براه  حتی بدون موجوديت فساد اداری وديگر جرايم، ممکن است عدم اطمينان درمورد شروع و
يک سرمايه گذارچه مقدار مفاد از سرمايه تخصيص داده . انداختن يک فعاليت وجوداشته باشد
ت خواهد آورد؟ آيا کدام قراردادی ميان مشتری وفراهم کننده شده برای يک فعاليت تجارتی، بدس
ميتواند هرنوع }فروشنده{ويا اينکه فراهم کننده  وجود داردبرای کيفيت مال بطورمثال سمنت 

از سمنت را که مشتری بخواهد فراهم مينمايد؟ آيا طرفين يک معامله تجاری حقوقی به جز 
ازمواردی که درقرارداد تصريح شده است، کدام نوع حقوق ديگری دارند؟ زمانيکه يک فعاليت 

يرد؟ اينها سواالتی اند که يک حقوق تجارت تجارتی ختم ميشود، اموال باقيمانده به کی تعلق ميگ
 .منظم وتنظيم شده رسمی، ميتواند به آنها پاسخ روشن وواضح بدهد

 

با رسمی ساختن اقتصاد، اطمينان  از اينکه فعاليت های تجارتی يا دادوستد مطابق شرايط 
افغانستان را  قانونی ميباشد وايجاد ميتود انفاذ قانونی که برای همه مردم قابل دسترسی باشد،

قادر خواهد ساخت که خطرات تجارت کردن را کاهش داده ودرنتيجه ميزان سرمايه گذاری 
همچنان اقتصاد رسمی شده، شرايطی را بوجود خواهد کرد که . يافت درکشور افزايش خواهد

درمارکيت داخلی تامين می نمايد  صادرات پيشرفت نمايد، مصونيت کاالها را"بموجب آن 
چنين شرايطی ). 2007ارسال " ( يکسان را درمارکيت فراهم می نمايد قابت سالم ووزمينه ر

 ..يک کشور را اجازه ميدهد که به رشد عالی اقتصادی وآسايش نايل گردد

 حقوق قرارداد ها. 2

زمانيکه مردم معامالت تجارتی را . قراردادها  برای تقريبًا تمام معامالت تجارتی اساس ميباشد
د، قراردادها ثابت ميسازد که هريک از طرفين از معامله چه چيز را دريافت انجام ميدهن

زمانيکه حقوق  قراردادها بطور ماهرانه آن ترتيب واجراء شود، تمام طرفين ميدانند که . مينمايد
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حقوق آنها مطابق قرارداد چيست وهمچنان طرفين ميدانند که حقوق آنها مطابق متن پيشبينی شده 
بدون حقوق قراردادها طرفين يک معامله نميتوانند اطمينان حاصل . ء خواهدشدقرارداد اجرا

ممکن است معلوم نباشد که يک موافقتنامه صحيح . نمايند که آنها ازمفاد موافقتنامه مستفيد گردند
بوجودآمده است يا نه ويا اينکه طرفين تفاسير متفاوتی از مفاهيم اصلی قرارداد خواهند داشت، 

  . ينکه طرفين به اين موافقه رسيده باشند که آنها يک موافقتنامه داشته اندبا وجود ا

 

بطور مثال شما ومن ممکن است موافقت نموده باشيم که من تمام محصوالت گندم مزرعه 
هرگاه آب وهوای خراب، تمام . خودرا به يک قيمت تعيين شده باالی شما به فروش ميرسانم

آوری آن  از بين ببرد، دراينصورت آيا هنوز هم قرارداد به محصوالت گندم را قبل از جمع 
اينکه  قوت خود باقی است؟ آيا شما مکلف به پرداخت قيمت تعيين شده گندم هستيد با وجود

چنين شک وترديد ها طرفين را . ممکن است شما يک مقدارکمی از گندم را دريافت کرده باشيد
صًا درقراردادهای طويل المدت ودرنتيجه فرصت برای انجام يک معامله دلسرد ميسازد مخصو

بنابرين، حقوق قرارداد ها، با ايجاد قواعد حقوقی . ميسازد های اقتصادی را برای مردم محدود
وقراردادن آنها دراختيار طرفين قرارداد، اين شک وترديد ها را کاهش داده واين سواالت را 

 .پاسخ ميدهد

 

. قانونيکه رسمًا تدوين و واضحًا ترتيب شده باشد، وجود ندارددرافغانستان کدام  2009تا سال 
ليکن، منابع مختلف حقوق قرارداد هاکه طی سالهای گذشته وفعًال استفاده ميشود، باوجود اينکه 

پروسه تدوين قانون قرارداد ها . تحث سيستم قانون اساسی فعلی پذيرفته نشده است، وجود دارد
پذيرش يک . واميد است که طی سالهای آينده تصويب گردد توسط حکومت آغاز گرديده است

قانون متحد الشکل رسمی درمورد قرارداد ها يک گام  بسيار مهم درمورد بازدهی وموثريت 
موجوديت يک قانون درمورد قرارداد ها اطمينان . وضعيت اجتماعی واقتصادی می باشد

 .مياوردبزرگی را برای معامالت تجارتی ورفتار های شخصی ببار 

 

ازاينکه مسوده قانون جديد قرارداد ها درحال آماده شدن ميباشد وهنوز تصويب نشده است، 
دراين بخش ما يک مرورگذرا بر بعضی منابع وصالحيت های تاريخی حقوق قرارداد ها 

در اين بخش بعضی از مفاهيم کليدی مربوط به حقوق قرارداد ها که . درافغانستان خواهيم داشت
افغانستان کشوری است . گرديد حقوقی کشورهای ديگر نيز وجود دارد ، بيان خواهد درسيستم

بنابرين، عالوه براينکه . که بالقوه رشد اقتصادی متداوم را از تجارت جهانی تجربه ميکند
پرنسيب های موجود قرارداد ها را درافغانستان بايد فهميد، مهم است که پرنسيب های حاکم 

ام های حقوقی ساير کشورها نيز دانست، بدليل اينکه بعضًا ممکن است قراردادها را درنظ
 .موافقتنامه های به اساس حقوق قرارداد های خارجی نيز طرح گردد

 

بسياری . يا نوشته ميباشد طوريکه ميدانيم افغانستان کشوری است که پيرو نظام حقوقی سول ال 
ميگردد منبع ومنشاء شان درحقوق کامن  از پرنسيب های حقوق قراردادها که دراين فصل بيان

حقوق قرارداد ها درکامن ال نوع از قرارداد می باشد که توسط عده ای . وجود داردنيز  ال
. زيادی ازکشورها بشمول انگلستان، پاکستان، هندوستان، واياالت متحد امريکا استفاده ميشود
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که درافغانستان وعده } وق نوشتهحق{طوريکه قبًال دراين کتاب بحث شد، کامن ال از سول ال 
اما بسياری از مفاهيم معمول درقرارداد . ای ديگری ازکشورها استفاده می شود، متفاوت ميباشد

در سول ال کاربرد  يم، با مفاهيم قرارداد هائها در کامن ال را که ما دراين بخش مطالعه مينما
 .يکسان دارند

 

 تعريف قرارداد وهدف حقوق قرارداد ها

 

يک تعهد " قانون تجديد نظر شده دوم قراردادها، شرح قانون قرارداد های امريکا، قرارداد را 
ويا مجموعه ای از تعهدات برای نقض آنچه که قانون برای آن جبران ميدهد، دانسته ويا 

 Restatement of)" (اجراآتی است که قانون به نحوی به عنوان يک وظيفه آنرا ميشناسد
Contract Law 1981) تنها " قرارداد"بنابرين اصطالح ). 1981قانون تجديد نظرشده

اگر بطورساده بگوييم، قرارداد عبارت ". براعمالی اطالق ميگردد که اثرات قانونی داشته باشد
حقوق قراردادها . از يک موافقتنامه ای است، ميان طرفين که ضمانت اجرايی قانونی دارد

می بخاطر همکاری همديگر درعرصه فعاليت های تجارتی نتيجه ضرورت مردم به  وسيله رس
 .ومقاصد شخصی، درجامعه می باشد

 

انجام وعدم انجام  بر بصورت کل قرارداد ها زمانی تشکيل ميگردد که طرفين تعهداتی را مبنی
طرفی که تعهدات خود را وفا ننمايد وی نقض کننده . يک تعداد اعمال معين با همديگر نمايند

زمانيکه يک طرف قرارداد را نقض ميکند، وی مکلف به پرداخت . اميده ميشودقرارداد ن
را نقض می نمايد وی مکلف  معموًال شخصيکه قرارداد. جبران خساره به جانب مقابل می باشد

گردانيده ميشود که از طريق پرداخت پول، خساره جانب مقابل را جبران نمايد، اما بعضًا 
انقض نموده است ميخواهد که بعضی اعمالی را برای جبران محکمه از شخصيکه قرارداد ر
 .خساره جانب مقابل انجام دهد

ست که برای طرف متضررمنافع ای را که اگر قرارداد اجراء ميشد، اين هدف نهايی حقوق قراردادها
بنابرين، زمانيکه محکمه ويا يک مرجع ديگر زيان را ارزيابی می نمايد، ضرر . فراهم نمايد

رداشت زيان وضرريکه برای طرف متضرر عايد گرديده است، ارزيابی ميگردد ومقصد اين بادرنظ
. نمی باشد که جانب نقض کننده قرارداد را به عنوان اينکه قرارداد را نقض نموده است مجازات گردد

درمقايسه با حقوق جزا، درحقوق قراردادها کمتر توجه به خطاکاری صورت ميگيرددو توجه بيشتر 
زمانيکه قرارداد توسط يکی ازطرفين نقض . نجام تعهداتی است که توسط طرفين صورت ميگيردبه ا

گردد از اينکه اجرای قرارداد وقت زياد ومصارف زياد را احتواخواهدکرد، بيشتر اوقات طرفين 
 .قرارداد به راه حل های که جانشين قرارداد شود موافقه می نمايند

 

 

 

 سواالت برای مباحثه
 

 قرارداد ازساير تعهدات چه فرق دارد؟يک  -1
 چرا ايجاد يک قانون قرارداد قابل تطبيق دوامدار با ثبات مهم است؟ -2
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 مفاهيم اساسی حقوق قرارداد ها  .الف

حقوق قرارداد ها درافغانستان، مانند ساير کشور های جهان، پرنسيب ها وقاعده های متفاوتی را 
 .تعداد ازاين قواعد ومفاهيم اساسی را به برسی ميگيريماينک ما يک . پيشبينی نموده است

برای تشکيل  اعمال تجارتی با اطمينان بيشتر زمانی تکميل ميگردد که حقوق قراردادها قواعدی را
يک قرارداد پيشبينی و يک تفسير درست از اصطالحات معمول درقرارداد وحقوق ووجايب طرفين 

های را برای حقوقدانان درمورد تشکيل يک قرارداد که اراده  اين کار سهولتی . رابيان نموده باشد
 . طرفين را خوبتر انعکاس بدهد، نيز بوجود مياورد

 تشکيل قرارداد ها. ب
 

 شرايط اساسی برای يک قرارداد صحيح
 

برای اينکه يک تعهد حيثيت قرارداد نافذ ر ا داشته باشد چهار رکن عمده واساسی ضروری 
 :ميباشد
 .ه طرفينتوافق اراد -1
 .موضوع قرارداد -2
 .طرفين قرارداد -3
 .مشروعيت وقابل اجراء بودن قرارداد -4

 
توافق اراده طرفين بدين معنی است که يک طرف پيشنهادی را برای طرف ديگر ميدهد وطرف 

معموًال جانب قبول کننده . ديگر موافقت خود را مبنی برقبول پيشنهاد جانب مقابل ابراز ميدارد
ليکن . اظهار ميدارد" من قبول دارم"يا به شکل تحريری يا بوسيله گفتار اينکه موافقت خود را 

 .بعضًا رضايت طرفين ازالبالی اعمال طرفين فهميده می شود
 

افغانی ميفروشم وشما برای  2000بطور مثال، هرگاه من پيشنها د نمايم که موتر خود را به مبلغ 
فته وحرکت نماييد، ممکن است چنين معلوم شود که افغانی داده وکليد موتررا گر 2000من مبلغ 

. گويا شما پيشنهاد ومن  قبول کرده ام، هرچند که صريحًا ويا بطور تحريری چيزی نگفته ايد
وشايد هدف شما اين بوده باشد که موتر را يک بار امتحان کنيد که اگر مطابق ميل شما باشد 

من گذاشته ايد که گويا من  نی را بگونه تضمين نزدافغا 2000خريداری نماييد ويا اينکه شما مبلغ 
دربعضی حاالت ممکن است حقوق قرارداد ها  برای انعقاد قرارداد از . موتر شمارا سرقت نکنم

طرفين بخواهد که قرارداد شان بشکل تحريری باشد، خصوصًا قراردادهاييکه ارزش زياد داشته 
اين عمل احتمال سوء . صد خاص منعقد ميگرددباشد ويا برای بعضی ازقراردادهايکه برای مقا

 .تفاهمات ميان طرفين را مبنی بر قصد واراده طرفين کاهش خواهد داد
 

 اين بدين معنی است زمانيکه طرفين يک توافق را انجام ميدهند. قرارداد بايد دارای موضوع باشد
را برای جانب مقابل  هرگاه يکطرف يک شی. بايد طرفين از يکديگر يک چيزی را دريافت نمايند
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دربيشتر حاالت . تحفه يا بخشش ميباشد ض ميدهداين قرارداد نيست، بلکه يکبدون دريافت عو
هرگاه يک شخص قول دادن يک تحفه را نمايد اين عمل به عنوان يک قرارداد قابل اجراء شناخته 

 .نخواهدشد
 

بطور عموم اطفال به . باشندطرفين قرارداد بايد ظرفيت درک وفهم نتايج اعمال خود راداشته 
نسبت اينکه  اين ظرفيت را ندارند نميتوانند قراردادی را منعقد نمايند، بخاطر اينکه نتايج اعمال 

اشخاص ديوانه ويا اشخاصيکه اهليت حقوقی خويش را درنتيجه . خود را درک کرده نمی توانند
نتايج اعمال خودرا نيز درک بعضی حوادث ازدست داده باشند وتحت معالجه قرارداشته باشند 

يکه يکطرف آن اهليت انعقاد عقد را ندارد قابل اجراء ميباشداما معموًال قرارداد. کرده نمی توانند
هرگاه ثابت شود که چنين . به اساس خواست شخصيکه اهليت انعقاد عقد را ندارد فسخ شده ميتواند

ه اهليت حقوقی ندارد ميتواند قرارداد قرارداد به نفع طرفی که اهليت حقوقی دارد باشد، شخصيک
را فسخ نمايد، اگر قرارداد به نفع شخصيکه اهليت حقوقی ندارد باشد، آنها ميتوانند که تصميم به 

به همين ترتيب، هرگاه شخصی تحت اکراه قراردادی را منعقد نمايد، چنين . بگيرند اجرای قرارداد
تهديد قراردادی را منعقد نمايد چنين قراردادی  هکذا اگر شخصی به اثر. قرارداد صحيح نميباشد
 .نيز قابل اجراء نميباشد

باالخره، يک قرارداد زمانی قابل اجراء خواهد بود که موضوع وهدف آن مشروع وقانونی 
بطورمثال ما نميتوانيم با يک دزد بخاطر اينکه موتری را دزدی نمايد وبعدًا من آن . باشد

چنين قراردادی از طرف محمکه برسميت . دی رامنعقد نماييمراخريداری می نمايم، قراردا
شناخته نشده وما هرگاه چنين گفتگو ها را شروع نماييم درحقيقت يک عمل جرمی را 

زمانی معتبر خواهد بود که موضوع ومقصد آن  بنابرين يک قرارداد. مرتکب خواهيم شد
 .قانونی ومشروع باشد

 استثناات برای شرايط تشکيل قرارداد

 
اراده { محکمه، تحت يک سلسله شرايطی، ميتواند قراردادی را که يکی از شرايط فوق الذکر

را نداشته باشد برسميت }طرفين ، موضوع قرارداد ، طرفين قرارداد ومشروعيت قرارداد
زمانی واقع ) قبولی عمل(اين حالت. يکی از اين شرايط ميتواند حالت قبولی عمل باشد. بشناسد

صی تعهدی نمايد که شرايط يک قرارداد را نداشته باشد واقدامات الزمی رابرای ميشود که شخ
 .اجرای تعهد  انجام ميدهد که جانب مقابل باالی آن تعهدات اعتماد می نمايد

فرض نمائيد اگريکی از خويشاوندان ثروتمند برای دو نامزاد تعهد نمايد که برای عروسی آنها 
خانه برای شان ويک مقدارپول هم برای مصارف عروسی آنها می پول برای خريد  مقدار زياد

ان آنها ميخواهند قراردادی را مبنی بر خريد خانه منعقد وندبه اساس تعهد خويشا. پردازد
تا تمام پول تعهد  چند روز بعد خويشاند نامزادها را مطلع ميسازد که وی آروز ندارد. نمايند

ت هرگاه قضيه به محکمه ارجاع گردد، محکمه بر اساس درايصور. شده را برای آنها بپردازد
تعهد قابل اعتماد خويشاوند، وی را مکلف خواهد گردانيد که تعهدات خودرا مکمًال دربرابر 

 . نامزدان ايفاء نمايد
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ن طوری  است که شخصی که اصًال درقرارداد دخيل آ حالت ديگراين استثناء اشتباه ميباشد و
بطور مثال هرگاه شرکت کود کمياوی بطور اشتباه . مستفيد گردد نباشد از مفاد قرارداد

کودکمياوی را بعوض اينکه برای دهقانيکه قبًال با او قرارداد را امضاء نموده بود، تسليم 
دراينصورت محکمه چنين قرارداد را قابل اجراء . نمايد، برای همسايه دهقان تسليم مينمايد

 .ميداند

 )در قرارد ادها(  وقواعد پذيرفته شدهمل قراردادهای نا مک. ج

که تمام مواردی را که ممکن است درآينده  دريک قرارداد اين امر غير ممکن خواهد بود
طرفينی که مسوده قرارداد را آماده ميسازند بامشکالت زيادی مواجه . بوجود آيد، پيشبينی نمود

اينرو  فتد نميدانند، ازًا اتفاق بيم حوادثيکه ممکن بعدازاينکه طرفين قرارداد تما. خواهند شد
مشکل خواهد بود تمام حوادثی را که حقوق ووجايب طرفين را درقرارداد متاثر ميسازد 

همانطوريکه مدت يک . بنابرين، احتماًال قرارداد آنها دراين مورد خاموش باشد. پيشبينی نمود
مينطور ممکن است بعضی ه. وع پرابلم ها زياد شودن قرارداد طوالنی ميشود، احتمالً اين

مسايل بصورت قصدی درنظر گرفته نشده باشد بدليل اينکه طرفين آنرا غير محتمل دانسته 
وبحث روی آن ممکن است به اساس عقيده طرفين ضياع وقت بوده ويا اينکه فضای مذاکره را 

ود که بطورمثال، احتماًال اين امردر جريان مذاکره بسيار خوش آيند نخواهد ب. متاثرسازد
متهم به  نطرفين موادی را درقرارداد بگنجانند که مشخص کند درصورتيکه يکی ازطرفي

 بيان چنين حالت دريک قرارداد. جرمی شود ويا اينکه اعدام گردد چه صورت خواهد گرفت
 . نتيجه ازانعقاد قرارداد خودداری ورزد در و ممکن است برای يکی ازطرفين اذيت کننده باشد

کند وحالت ايجاد شده را چه بايد کرد؟ آيا محکمه اصطالحات جديدی را ايجاد  ين حالتندرچ
توسط محکمه، رضايت داوطلبانه " پرکردن خال" نه آن حل کند؟ آيا چنين بصورت منصفا

 طرفين قرارداد را تضعيف نخواهد کرد؟

ک کارميگيرد که خال های ي" پرکردن خالها"هرچند که بعضی اوقات  محکمه از صالحيت 
. قرارداد نا مکمل را، پرنمايد ومعموًال دراين حاالت از قواعد پذيرفته شده استفاده بعمل ميايد

قواعد پذيرفته شده اصطالحاتی اند که بخش از هر قرارداد می باشد مگر اينکه درمتن قرارداد 
 قواعد پذيرفته شده ممکن است. صريحًا اصطالح مختلفی ديگری را طرفين معين کرده باشند

بطور . ازکشوری تاکشورديگری وازيک  سيستم حقوقی تاسيستم حقوقی ديگر متفاوت باشد
مثال، اگر قاعده پذيرفته شده درافغانستان اين باشد که يک قرارداد درصورتی برای هميش 
است که محکمه فرض کند که اين قرارداد برای هميش است مگر اينکه درمتن قرارداد مدت 

 .ه باشدختم قرارداد تعيين شد

قانون ممکن است قواعد اجباری را نيز ايجاد کند که طرفين نميتوانند آنرا ناديده بگيرند بدليل 
بطور مثال، . اينکه قاعده مذکور بعنوان يک اصل مثبت، اهداف اجتماعی را تعقيب ميکند

ادها دراياالت متحده امريکا موجوديت حسن نيت درمعامله وعادالنه بودن آنرا را درهمه قرارد
 .طرفين نميتوانند از شرايطی که مقرر شده است سرکشی کنند. شامل ميکنند
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 انتقال حق و تکليف ناشی از قرارداد. د

بعضی اوقات يک طرف قرارداد ميخواهد منافع قرارداد را به يک شخص ديگری 
مکن من م. بطور مثال يک تاجرمکلف به انتقال يک تن آرد هر ماه برای من باشد. واگذارنمايد

چنين انتقال بنام . است تصميم بگيرم که ماهانه يک تن آرد به يک شخص ديگری انتقال گردد
بصورت عموم گمارش مجاز ميباشد مگر اينکه صريحًا . ياد ميشود Assignmentگمارش يا 

 .درقرارداد منع شده باشد

خص به همين ترتيب يک طرف  قرارداد ممکن است وجايب خودرا مطابق قرارداد به ش
به  رد را تاجر متذکره ميتواند که فراهم آوری يک تن آمثًال، درمثال باال. ديگری انتقال دهد

اين چنين واگذاری وجيبه بنام محول کردن قرارداد ياد . عهده شخص ديگری واگذار کند
بصورت عموم هرگاه  قرارداد يک طرف را مکلف نموده باشد که خدمات شخصی . ميگردد

د انجام دهد، دراينصورت نمايندگی يا محول کردن موضوع به شخص ديگری را که يگانه باش
يک نوازنده مشهورنميتواند بعوض خود يک شخص ديگررا غرض . اجازه داده نميشود

عالوه برآن هرگاه شخص بعوض خود شخص . اجرای کنسرت بعنوان نماينده تعيين نمايد
وجيبه انجام نشود، تعيين کنند ه  ديگری را غرض انجام وجايب تعيين نمايد، درصورتيکه

 .مسول انجام آن خواهد بود، مگر اينکه جانب مقابل بطور صريح اورا برائت بدهد

 جبران خساره برای نقض قرارداد. ه 

زمانيکه يک قرارداد نقض ميگردد چه بايد کرد؟ اين مساله يکی از جنبه های مهم واساسی 
يا (ون موجوديت يک وسيله مؤثر، اجرای قرارداداينکه بد بخاطر. داد ها ميباشدحقوق قرار

کدام راه ديگری درقدم اول ) مده استتيکه درنتيجه نقض قرارداد بوجود آجبران کردن خسارا
زمانيکه يک طرف قرارداد وجايب متهعده خود . برای انعقاد قرارداد ها وجود نخواهد داشت

چه } نقض کننده قرارداد{جانب مقابل  را انجام داده نمی تواند، محکمه بايد فيصله نمايد که
متضرر شده است،  نوع جبران خساره را برای طرف ديگر که درنتيجه نقض قرارداد

محکمه معموًال طرف نقض . پول بهترين وسيله ای پرداخت جبران خساره ميباشد. بپردازد
رت انجام کننده قرارداد را مکلف به پرداخت مقداری از پول مينمايد که ممکن متضرر درصو

 .تعهد دريافت مينمود

ضرر وارده برای متضرر که ناشی ازنقض  به هرحال، دربعضی قضايا ارزيابی زيان و
درچنين حاالت محکمه طرفی را که ناقض قرارداد . بود قرارداد ميباشد به پول مشکل خواهد

بعمل ميباشد وادار خواهد کرد که اقدامات مخصوصی را برای جبران ضرر جانب مقابل 
ات مخصوص امحکمه زمانی به اجر. ات مخصوص يادميگرددااين حالت بنام اجر. آورد

بطور . دقيق آن به پول تعيين شده نتواند وارده بصورت درست و داد که ضرر دستور خواهد
مثال، اگر شخصی با شما قرارداد فروش يک اسپ بزکشی را مينمايد وبعدًا نظر خود را تغيير 

لت محکمه شخص فروشنده را مکلف به فروش اسپ بعنوان مجازات خواهد ميدهد، درچنين حا
کرد بدليل اينکه ارزيابی ضرر وارده ناشی از عدم فروش اسپ بصورت دقيق ودرست آن 

 .امکان پذير نمی باشد
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 حقوق قراردادها در افغانستان امروز. و

يم وسرمايه گذاری يک تعداد زياد قوانينی  که موافقتنامه ها ميان اشخاص خصوصی راتنظ
بعالوه برای حل . خصوصی را تشويق وحمايت می نمايد درحال طرح شدن می باشند

حقوق تعاملی که توسط شريعت اجراء ( اختالفات ميان طرفين هم تداخل کاری  سيستم های 
و سيستم های ) پيشبينی شده است 2004ميشود وسيستم رسمی قانونی که درقانون اساسی 

يک پروسه ايجاد محاکم تجارتی درحال جريان . وجود داردهم آهنگ  شود،  مختلفی که بايد
. است، اما يک تعداد محاکم  تجارتی به غير از شهرها ی عمده افغانستان درحال فعاليت اند

برای حل وفصل معامالت بين المللی طرفين به محاکم تجارتی مراجعه نميکنند بدليل اينکه به  
دارند ويک قانون قراردادها که موضوعات مربوط به قرارداد ها را عملکرد محاکم اطمينان ن

محاکم تجارتی هنوز توانايی حل وفصل منازعات مغلق . پيشبينی نموده باشد، وجود ندارد
 .تجارتی را ندارند

به همه حال جنبه های مختلف حقوق تجارت درحال بهبود بخشيدن ميباشد ومسوده قانون 
بشمول (قانون جديد قراردادها. االی قانون تجارت مد نظر ميباشدقرارداد ها وتجديد نظر ب

وزارت تجارت و . درحال مسوده شدن ميباشد) قانون نمايندگی که بعدًا توضيح خواهد شد
تصويب گردد اما آنها تابه حال ) 1386( 2008عدليه پذيرفته اند که قانون قراردادها درسال 

ين قانون رسمًا تصويب واجراء گردد، پيامد های زمانيکه ا. به اين هدف نايل نشده اند
 به احتمال قوی سيستم قانونی برای حل بود و منازعات تجارت احتماًال قابل پيشبينی خواهد

 . خواهد گرفتوفصل منازعات مورد استفاده قرار 

سيستم حقوقی افغانستان تا حال بدليل قرارگرفتن قانون قرارداد ها دريک حالت عبوری، رول 
افراد بيشتر ترجيح ميدهند که .  ده ای رابرای حل وفصل منازعات تجارتی ايفا نکرده استعم

 اداره  بطور مثال. اختالفات شان  بوسيله ميکانيزم های موجود غير رسمی حل وفصل گردد
AISA  بعضی اوقات ) که درفصل بعدی به تفصيل بيان خواهد شد( حمايت ازسرمايه گذاری

اين واضح است که در   .در حل وفصل اختالفات شان ميانجی گری مينمايدبين سرمايه گذاران 
منازعات سرمايه گذاری ناشی از قرارداد ها قانون سرمايه گذاری خصوصی بعضی ميکانيزم 
های را برای حل وفصل اختالفات مطابق مقررات کميسون ملل متحد برای تجارت بين المللی 

ين شده اساس موافقت طرفين درقرارداد مع ه بهويا مقررات ديگری ک   UNCITRAL يا 
درعمل } قانون سرمايه گذاری خصوصی{ليکن، اين مواد . است، را پيشبينی نموده است

 . تطبيق نشده ومنازعات با مراجعه به عرف وعادات حل وفصل می گردد

ميکانيزم های مشخصی درسطح بين المللی نيز وجود دارد که ميتوان درحل اختالفات يک 
افغانستان عضوکنوانسيون حل اختالفات . افغان وطرف های خارجی از آن استفاده نمود
 Convention on the Settlement ofسرمايه گذاری ميان دولتها وکشور های ديگر

Investment Disputes between States and Nationals of Other States 
دررابطه به شناسايی New York Convention 1958نيويارک  1958وکنوانسيون 

موافقتنامه های بين المللی چارچوکات وساختاری را برای . واجرای حکميت خارجی، ميباشد
بصورت عموم، اگر يک قرارداد ميان اشخاص بين . حل اختالفات بين المللی فراهم مينمايد
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يتوانند منعقد گردد، دراينصورت طرفين م) چه درساحه تجارت، انجو ويا ملل متحد(المللی 
درقرارداد موادی را دررابطه به حکميت بگنجانند که بموجب آن حل اختالفات به اساس قانون 

 .قرارداد های يک کشور ديگر صورت گيرد

اخيرًا پيشرفت های برای ايجاد يک سيستمی که  سهولت های را برای حل وفصل اختتالفت 
ازهمه، دو قانون جديد برای مهمتر . تجارتی درسطح ملی فراهم آورد، صورت گرفته است

قانون اولی عبارت از قانون ميانجی گری تجارتی . حل اختالفات تجارتی وضع گرديده است
ميباشد که يک چهار چوکات غير رسمی حل اختالفات را برای طرفين منازعه پيشبينی نموده 

معمول  ميا نجی گری غير رسمی بعنوان يکی از راه حل های اختالفات درافغانستان. است
قانون . بوده است اما در اين قانون ميکانيزم های غير رسمی را موثريت بيشتر ميبخشد

که يک ميانجی چطور توسط طرفين تعيين ميشود وميانجی گری چطور  مشخص ميسازد
همچنان اين قانون محاکم را درقسمت اينکه يک راه حل توسط ميانجی گری . شروع می شود

 .راء گردد، رهنمايی ميکندچطورمدنظر گرفته شده واج

قانون دومی همانا قانون حکميت تجارتی ميباشد که برای طرفين اين حق را ميدهد که حکميت 
حکميت ممکن است داخلی ويا بين . راه حل های اختالفات بپذيرند تجارتی را بعنوان يکی از

حل وفصل آن  درهرصورت، محاکم درافغانستان درمنازعاتيکه به اساس حکميت. المللی باشد
. پذيرفته شده باشد مداخله نکرده، بلکه آنرا به قانون حکميت تعيين شده ارجاع خواهند کرد

البته درموافقتنامه حکميت، قانون ذيصالح درمورد رسيدگی قضيه توسط حکميت قبًال تعيين 
ن تا به حال تصويب نشده است، اما طرفي بنابرين، هرچند که قانون قرارداد ها. شده باشد

. ميتوانند قانون کشور ديگری رابرای رسيدگی وحل وفصل قضيه درقرارداد انتخاب نمايند
را  ها تصويب اين قوانين جديد يک اقدام مهم درراستای ايجاد يک سيستمی که بتواند قرارداد

 .قابل اجراء بسازد، ميباشد ساده و

 منابع حقوق قرارداد ها درافغانستان. ز

هريک . افغانستان ازمنابع مختلفی منشاء ميگيرد در ها وق قرارداداز نقطه نظرتاريخی حق 
منابع . ازاين منابع دريک مقطع خاص تاريخی برای حل مشکالت موجود، پديد آمده است

که حقوق قرارداد ها تکامل  مختلفه ای که حقوق قرارداد ها ازآن ناشی شده است، ثابت ميسازد
 . وريات ونيازمندی های همان وقت، پيموده استتدريجی خود را بخاطر جوابگويی به ضر

داشته است؛  برای تشکيل واجرای موافقتنامه هاميان مردم عرف محلی، قبيلوی وملی وجود
؛ و قوانين موضوعه وجود دارددرحقوق اسالمی نيز احکامی راجع به قرارداد ها ميان افراد 
اجع به قرراداد ها پيشبينی نموده ايکه توسط دولت افغانستان وضع گرديده است مقرراتی را ر

 .اند 
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 عــــرف

دربسياری موارد اختالفات موجود ميان طرفين يک موافقتنامه توسط  رهبران قومی ويا شورا 
اگر قضيه ای مطرح ميگردد اين مربوط به تصميم گيری . های قريه حل وفصل می گردد

نامه ای وجود داشته است يا موافقتدراين رابطه کدام  رهبران قومی ويا شورا ميباشد که آيا
يا کدام طرفی از مفاد آن موافقتنامه تخطی نموده است يا اينکه وجيبه خود را اداء ننموده خير، آ

 . است وباالخره راه حل نهايی چه خواهد بود

که توسط مردمان همان محل پيروی  هرمنطقه افغانستان حقوق تعاملی خاص خود را دارد
لی نوعی از استفاده از نورم های قبول شده ای  است که درميان اعضای حقوق تعام. ميگردد

، دربسياری از قضايا اين راه حل بعنوان يک وسيله موثر ميباشد  .همان جامعه حکمفرما است
بدليل اينکه تصميم گرفته شده ازقبل برای . فرين باشداما اين راه حل ممکن است مشکل آ

گروپ  يصله ها از يک محل تامحل ديگرواز يک گروپ تاطرفين قابل پيشبينی نميباشد، ف
تفسير مشخص  عرف محلی به ندرت ثبت ميگردد و. ديگر دريک کشور متفاوت ميباشد

 .بخش های مختلف کشور متفاوت ميباشد ازفيصله های صادره در

يا رهبران محلی يکی ازطرف های مورد  بعالوه دربعضی موارد ممکن است اعضای شورا و
يا اينکه درمنافع آن ذيدخل باشند که به نحوی از انحا باالی تصميم گيری نفوذ  باشند و اختالف

اين نوع تصميم گيری ها که به نفع يک طرف خواهد بود بعوض اجرای معنی . داشته باشند
بطور مثال، دريک اختالف ميان . حقيقی توافقنامه، پرابلم های احتمالی را بوجود خواهد آورد 

اتی با يک تاجر خوستی، تاجر هراتی مطمين نخواهد بود که شورای محلی يک تاجر هر
همينطور هرگاه تاجر خوستی که مصروف کار . خوست يک تصميم بيطرفانه راخواهد گرفت

و يک تاجر هراتی بوجود آيد، تاجر خوستی نيز ازتصميم  درهرات است واختالفی بين او
محالت ديگر با وجود  اينکه شوراممکن  تاجران. شورای محلی هرات مطمين نخواهد بود

است درحل وفصل اختالفات بيطرفانه عمل نمايد اما با آنهم آنها فکر خواهند کرد که شورا به 
درنتيجه عدم . نفع افراديکه وابسته به آن محل يا شورا هستند، فيصله صادر خواهد کرد

محل وابستگی ندارند،  موجوديت يک فضای اعتماد بخاطر حمايت ازحقوق اشخاصيکه به آن
اگرچه که ارتباطات بيشتر تجارتی . شخص هراتی مايل نخواهد بود که درخوست فعاليت نمايد

بين خوست وهرات به نفع هردو طرف خواهد بود، اما اين ارتباطات بوجود نخواهد آمد، بدليل 
ت محلی اينکه مردم ديگر مناطق باالی تصاميم وفيصله های محل ديگر که به اساس تعامال

 .صورت ميگيرد، باور واعتماد ندارند

 شريعت

مطابق ماده سوم قانون اساسی . شريعت يکی ازمنابع مهم حقوق قراردادها درافغانستان ميباشد
بصورت عموم حقوق . افغانستان، تمام قوانينيکه وضع ميشود بايد درمطابقت با شريعت باشد

ل مالحظه ای قايل شده است مگر قرارداد اسالم به اراده آزاد طرفين قرارداد، ارزش قاب
قرارداد های مربوط به گرفتن سود يا منفعت خاص ويا قراردادهای (هاييکه منع شده باشد مانند

 ).مربوط به قماربازی
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قانون اساسی  130ماده . درافغانستان شريعت يکی ازمنابع تفسيرحقوق قراردادها نيز ميباشد
انون اساسی ويا ساير قوانين نافذه کشور وجود نداشته باشد، بيان ميدارد هرگاه حکمی درق 2004

همچنان . حل وفصل ميگردد) يکی از مذاهب چهارگانه تسنن(موضوع به اساس احکام فقه حنفی 
درقضايای مربوط به احوال "را ) بصورت عموم فقه جعفری(تطبيق احکام فقه شعيه  131ماده 

 .قابل تطبيق ميداند" شخصيه اهل تشعيه

قانون . تطبيق احکام شرعی را نيز پيشبينی نموده اند 2004انين موضوعه قبل از قانون اساسی قو
" ندارد داشته باشد، اجتهاد جوازد درموارديکه حکم قانون وجو"که  بيان ميدارد1977مدنی سال 

تطبيق " فقه حنفی،عرف عمومی ورويه قضايی" درصورتيکه حکمی درقانون وجود نداشته باشد
والغای قانون جزتوسط قانون بعدی که صراحتًا به الغا يا تعديل آن حکم نمايد، صورت  ميگردد

محدوديت های را درموضوعاتيکه بايد 1977وقانون مدنی  2004قانون اساسی . گرفته نميتواند
چونکه قوانين درافغانستان بايد . مستقيمًا توسط احکام اسالمی رسيدگی گردد، وضع نموده اند

امل به احکام شريعت اسالمی قرارداشته باشند، قوانين موضوعه اولين مرجع ای درمطابقت ک
اما در صورتيکه حکمی درقوانين . است که محاکم برای حل وفصل قضايا به آن مراجعه می نمايند
 . موجود نباشد احکام شريعت اسالمی بر قضيه تطبيق ميگردد

سالمی درمورد حقوق قرارداد ها از ساحه بررسی مذاهب حنفی و جعفری دررابطه تطبيق احکام ا
حتی اگر ما کوشش هم ميکرديم که قواعد حقوق قرارداد ها را مطابق فقه . اين اثر بيرون می باشد

حنفی وجعفری ارايه کنيم، اين واضح نيست که آيا احکام اين مذاهب توسط قضات درمحاکم 
ر قانونی فقه حنفی وجعفری متفاوت همانطوريکه منابع تفسي. افغانستان عملی  ميگردد يا خير

که چطور يک قاضی بتواند يک شکل معين ازفقه  ميباشد، اين هم مشکل خواهد بود که تعيين نمود
 .را اجراء نمايد

مشکالتيکه دررابطه به خالصه سازی فقه اسالمی وجود دارد با بيان اين حقيقت برجسته ميشود 
بلی محاکم را نداشته و احکام صادره محاکم رسمًا که محاکم شرعی سنت پيروی از آرای صادره ق

بنابراين، مشکل . به نشر نميرسد بدليل اينکه فيصله های محاکم بصورت عموم دست نويس ميباشد
درنتيجه، درصورتيکه محاکم . خواهد بود که فيصله های مشابه ای بر حقايق مشابه ای صادرنمود

 . ن قرارداد با عدم اطمينان مواجه خواهند شدشرعی قرارداد طرفين را رسيدگی نمايد، طرفي

 1955قانون تجارت 

جنبه ) ويا بطور ساده بنام قانون تجارت ياد ميشود 1955که بنام قانون تجارت (اصولنامه تجارت 
های مختلف حقوق قرارداد ها که باالی تمام اعمال تجارتی قابل تطبيق ميباشد، را بيان نموده 

بدينسو محسوب  1955ستان به عنوان منبع اوليه حقوق تجارت از سال قانون تجارت افغان. است
وضع گرديده است  2004تصريح ميدارد، قوانينی که قبل از سال  2004شده است وقانون اساسی 

درصورتيکه مخالف احکام اين قانون اساسی نبوده ويا توسط قانون ديگری بطورصريح ملغی 
وم نيست که کدام قسمت های از قانون تجارت با قوانين جديد ی اين معل. نگرديده باشد، نافذ ميباشد

و  ليکن قوانين جديد شرکتهای سهامی ولمتد. وضع گرديده اند، ملغی گرديده است 2004که بعداز 
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قانون شرکت های تضامنی بطور صريح مواد مربوط به بخش شرکتهای سهامی، لمتد وتضامنی 
 .قانون تجارت را ملغی نموده است

از مواد اساسی قانون تجارت تصريح ميدارد که منازعات مربوط به اعمال تجارتی با يکی 
به عبارت ديگر قانون تجارت بحيث . حل گردد" معنی مقصد قانون موجود تجارتی" مراجعه به 

جوديت قوانين به عرف وعادات درصورت عدم مو. "فصل اختالفات مياشد منبع اوليه برای حل و
ميگيرد، عرف وعادات محلی بر عرف وعادات عمومی ترجيح داده می  مراجعه صورت" محلی
 .شود

فصل اختالفات تجارتی ميباشد، اما تطبيق  هرچند که قانون تجارت بعنوان منبع اوليه برای حل و
قانون تجارت اعمالی را  19و 18مواد . قانون تجارت صرف به اعمال تجارتی محدود شده است

تعهد وتهيه اموال منقول، : خته شده است، نام برده که عبارت اند ازکه بحيث اعمال تجارتی شنا
 .ايجاد انواع مختلف فعاليت های تجارتی، فراهم نمودن خدمات ترانسپورتی و توزيع خدمات

فصل سوم . فصل سوم وچهارم قانون تجارت به قرارداد های تجارتی اختصاص داده شده است
دها ،اسناد تجارتی وموافقتنامه ها ضروری ميباشد را بيان شرايط وشکليات اساسی که برای قراردا

ت ئبرا: اسنادتجارتی که درفصل سوم قانون تجارت پيشبينی شده است دربرگيرنده. ميدارد
ظهرنويسی قراردادی ( انتقال برات ازطريق ظهرنويسی ) خدمات يا برای تبادله کاال ها قرارداد(

 يک شخص به شخص ديگری انتقال می کند و ت ازئبرامی باشد که بوسيله آن حقوق دارنده يک 
ت يک سند تحريری می باشد که بموجب آن يک شخص تعهد پرداخت وجه را درمکان ئبرا

تضمين حواله الزم می باشد؛  ضروری که برای قبول و ؛ تبادله اسناد)ديگری می نمايد
سوم اين قانون همچنان قسمت . وموجوديت اسناد الزم برای پرداخت چنين تعهداتی ، می باشد

شرايط پيشبينی شده . حجت وچک را مشخص می سازد: شرايط اساسی اسناد تجارتی ديگر مانند 
که چطور يک سند تجارتی بايد دارای عنوان بوده ومحتويات يک  تجارتی بيان ميدارد دراين اسناد

موجوديت چنين . نمايند و ايجاد اطمينان برای طرفين که يک قرارداد را انعقاد می سند چه ميباشد
 .شرايطی حقوق ووجايب طرفين را واضح می سازد

اين فصل . فصل چهارم قانون تجارت بصورت عموم تشکيل قراردادهای تجارتی را بيان ميدارد
شرايط ايجاد يک قرارداد را به اساس توافق ورضايت طرفين که بر اساس ايجاب وقبول ميباشد 

اين فصل بسياری ازحقوق ومسؤليت های طرفين را که درنتيجه عالوه برآن در. معين می نمايد
ديگرموضوعات مربوط به نقض قرارداد  دو ، مانند انحالل قراردا:انعقاد قرارداد بوجود آمده است

بعضی از مواد اين فصل که درباره ايجاب وقبول که از ارکان اساسی برای . را تصريح ميدارد
 : ينجا بيان ميگرددتشکيل يک قرارداد ها ميباشد، درا

لزوم  تنظيم قرارداد ومراسم ديگر. برای عقود تجارتی رضايت طرفين کافی است : 608ماده 
 .ندارد

اگر قانونا براي عقد رعايت شكل مخصوص تحريرا الزم باشد و يا طرفين عقد را : 609ماده 
كل مذآور رعايت و يا بايفاي بعضي مراسم مانند تنظيم مقاوله موقوف گذاشته باشند تا زمانيكه ش
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در صورتيكه طرفين به تنظيم قرارداد موافقت . مراسم معينه اجرا نشود عقد صورت نميگيرد
اگر قرارداد . نموده باشند چنان دانسته ميشود آه انعقاد عقد را به تنظيم قرارداد ملتوي گذاشته اند

د عدم تنظيم قرارداد سبب عدم تنظيم هم نگرديده ولي ثابت شود آه طرفين عقد را منتقد دانسته ان
 انعقاد عقد شمرده نميشود

اگر ايجاب بصورت تعيين يک مدت معين برای قبول بعمل آمده باشد، درصورتيکه : 610ماده 
. طرفين حاضر هم باشند ايجاب کننده نميتواند قبل از انقضای مدت معينه ازايجاب منصرف شود

اعتبارآن باقی نمی ماند؛ مشروط بر اينکه درصورت اگر ايجاب بدون تعيين مدت بعمل آمده باشد 
عقديکه ذريعه وسايل مخابراتی ازقبيل تيلفون . حاضر بودن طرفين قبول فورًا واقع نشده باشد

 .وقوع مييابد، درحکم عقديست که حضورًا بعمل آمده است

يجاب کننده اگر مدت تعيين نشده باشد، ا برای ايجابيکه بصورت تحريری واقع ميشود: 611ماده 
نميتواند قبل ازانقضای مدتيکه عرفًا تفکر ودادن جواب قبول ازجانب قبول کننده مرورآن الزم 

 .است، ازايجاب منصرف شود

اگر . جواب قبول بايد درظرف مدت معينی که به ايجاب کننده رسيده بتواند فرستاده شود: 612ماده 
ولی درصورتيکه معلوم شود که  ميگيردايجاب بعد از مروراين مدت توصل ورزد، عقد صورت ن

جواب قبول درظرف مدت معين الزمه داده شده است، ايجاب کننده مجبوراست راجع به تاخير 
 .جواب فورًا به جانب مقابل ازعدم انعقاد عقد خبر دهد واال عقد مذکورمنعقد نميگردد

دوتاجرباهم ديگر  سکوت محض جانب مقابل قبول گفته نميشود؛ وليکن درصورتيکه: 613ماده 
بنام  را او بديگر خود مراجعه و تاجر يا يکی ازاين دو و مناسبات تجارتی دائمی داشته باشند

خودبه اجرای بعضی معامالت به وکالت گماشته باشد، ايجابيکه ازطرف يکی از ايشان بديگری 
. قبول شمرده ميشودواقع ميشود، بايد طرف مقابل فورًا به ايجاب مذکورجواب بدهد واال سکوت او 

رد ميکند، راجع به امواليکه دراثنای تبليغ ايجاب به اوفرستاده شده است،  طرفيکه ايجاب را
 .بيان شده است اتخاذکند 763و 762مکلفت است تدابيری را که درمواد 

درين صورت قبول ايجاب . اگر جواب قبول موافق به ايجاب نباشد عقد منعقد نميگردد: 614ماده 
 .را اقتضاء ميکندجديد 

برای اينکه تلگراف مربوط به ايجاب ياقبول معتبر شده بتواند الزم است به اثبات : 615ماده 
 .برسدکه دارای امضای شخص فرستنده است ويا تلگراف به اجازه او صادر شده است

نعقد ايجابيکه تحريرًا بعمل می آيد، ازتاريخ وصول جواب قبول به ايجاب کننده عقدم: 616ماده 
يا درعين زمان ازانصراف قبول کننده  ليکن اگر ايجاب کننده قبل از رسيدن جواب قبول و. ميشود

 .واقف شود، ايجاب بال اثر ميشود
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معتبر دانسته  تاريخ ارسال جواب قبول منعقد و از عقديکه ذريعه مخابره واقع شود: 617ماده 
ل به صراحت الزم نباشد، عقد از تاريخ مقرر شده، درصورتيکه قبو 613طوريکه درماده . ميشود

 .رسيدن ايجاب به مخاطب معتبر است

فوت يا سلب اهليت يک تاجردرايجاب يا قبول اوراجع به معامالت تجارتی اش مستلزم : 618ماده 
 .يا ازماهيت معامله استدالل شود و بطالن نمی گردد، مگر اينکه برخالف آن تصريح نموده باشند

 .برای طرفين واضح ميسازد که چه زمانی يک قراردار معتبر منعقد شده ميتواندمواد متذکره فوق 

فصل چهارم قانون تجارت همچنان قواعدی را برای تفسير مواد مربوط به قرارداد های تجارتی 
 : را ذيًال بيان ميدارد

 واضح ومنطقی باشد، به اگر معنی عبارتيکه دريک معامله تجارتی تحرير ميشود: 619ماده 
معنای ظاهری آن اعتبار داده ميشود اگر عبارتی منافی مقصد بديهی باشد، دراينصورت به مقصد 

 .اعتبار داده ميشود

درصورتيکه عبارت امکان تعبيرات متعددی را داشته باشد، مقصد مشترک طرفين : 620ماده 
يا  ود باشد واحواليکه تنظيم مقاوله موج ازمندرجات ديگر مقاوله با عرف وعادات وتعامالت و

 .نظر به سوابق تطبيقات درگذشته، تعيين ميشود

درصورتيکه عبارت، معنی متعدد ومشترک داشته باشد، به هرمعنی که قرينه افاده : 621ماده 
 .نمايد، به همان معنی تفسير ميشود

مقصد  620درصورتيکه عبارت مقاوله بمعنی متعدد تعبير شود ومطابق حکم ماده : 622ماده 
 .متعهد وعليه متعهد له تفسير ميگردد}مفاد{طرفين تعيين شده نتواند، مقاوله به له  حقيقی

اعتبار عرف تجارتی واحکام قانونی درمعامالت تجارتی موثر است؛ مگر اينکه : 623ماده 
 .صراحتًا جانبين برخالف آن موافقت نموده باشند

مراد مواد متذکر را دانسته ودرصورت  تفسير مواد متذکره فوق از قبل نشان ميدهد که طرفين قبًال
آيا شما فکر ميکنيد که قواعد فوق درصورتيکه . بروز منازعه، برای شان قابل پيشبينی می باشد

بطور واضح بيان نشده باشد کدام راه واضح را فراهم کرده ميتواند؟ مواد فوق را درهنگام مراجعه 
 واعد ثابت برای تفسير قرارداد هاميدانيد؟آيا قواعد فوق رابعنوان ق. تجزيه وتحليل نماييد

 1977قانون مدنی 

ياد ميگردد، ساير موضوعات مربوط " 1977قانون مدنی "کود موضوعه مدنی افغانستان که بنام 
اين قانون را که بحيث يک منبع حقوق  بعضی مشکالت. ا پيشبينی نموده استبه قرارداد هار
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اولين مساله درمورد اين قانون سوال معتبر بود ن آن  .قرارداد ها ميباشد،  متاثر ساخته است
همانطوريکه درمورد قانون تجارت گفته . ميباشد که به نسبت وضع قوانين جديد بوجود آمده است

و قانون اساسی تصريح ميدارد  شد، قانون مدنی نيز قبل از تصويب قانون اساسی وضع شده بود
يب قانون اساسی جديد وضع شده اند درصورتی نافذ که تمام قوانين ومقررراتی که قبل از تصو
اين معلوم نيست کدام قسمت های ازقانون مدنی با . ميباشند که مخالف صريح اين قانون نباشند

مشکل ديگری که درقانون مدنی وجود دارد . وضع قانون اساسی جديد عوض ويا ملغی شده است
عربی ميباشد که درزبانهای دری وپشتو اين است که دراين قانون بيشترين اصطالحات معمول 

بنابرين، تفسير قانون مدنی مشکل . معمول نبوده واين اصطالحات درقانون توضيح نشده است
با وجود اين هم قانون مدنی يکی از منابع عمده حقوق قرارداد ها ميباشد که محاکم آنرا . خواهدشد

 . درتصميم گيری های شان درنظر ميگيرند

موضوعاتيکه . حقوقی مربوط به قراردادها توسط قانون مدنی بيان گرديده استبسياری قواعد 
قانون قابل :  برای طرفين قرارداد ضروری می باشد ودراين قانون پيشبينی شده است عبارت انداز

؛  حقوق ) اينها کی اند وچطور بوجو ميايند( تطبيق دريک قضيه معين، تعيين شخصيت حقوقی
بسياری از اين موضوعات درمباحث بعدی . تفسيرو انحالل  قراردادها مالکيت؛ ونقش تشکيل،

که طرفين  وجود داردمطابق قانون مدنی مباحث قانونی بسياری . گرفت مورد بررسی قرارخواهند
 :با استفاده ازآن ميتوانند فعاليت های را انجام دهند

د، توسط موافقت طرفين ويا محل قانون حاکم ميتواند به اساس قانون محل اقامت طرفين عق  -اوًال
قانون مدنی شرکتها   -ثانيًا . تکميل عقد تعيين گردد که بستگی به حاالت وشرايط خاص دارد

وانواع ديگر موسسات را که آنها می توانند قراردادهای را انعقاد نمايند، بعنوان شخصيت حکمی 
نمايند، صفت داين ومديون را به برسميت شناخته است که آنها می توانند قرارداد ها را امضاء 

چون اين اشخاص فاقد اراده ميباشند پس . خود بگيرند، بعنوان مدعی ومدعی عليه مطرح شوند
). که بعدًا مطالعه ميشود( اشخاص حقيقی ميتوانند که اراده آنها را بعنوان نماينده شان تمثيل کند 

بطور ( کيت غير، تضمين پرداخت ديون قانون مدنی حقوق مالکيت مانند حق ارتفاق درمل -ثالثًا
وحق حبس مال درصورت عدم تاديه دين، درصورت تشکيل ) مثال ، رهن يا گروی اسالمی

 . قرارداد ها پيشبينی می نمايد

زمانيکه يک . ی را برای تشکيل، تفسيروانحالل قرارداد ها نيز بيان ميداردئقانون مدنی ميتود ها
افق اراده طرفين درآن وجو داشته باشد که بموجب آن برای يک قرارداد منعقد می شود، بايد تو

قرارداد بوسيله ايجاب وقبولی که صريحًا اظهار گرديده باشد وبه . طرف وجيبه ايجاد ميشود
که طرفين ميخواهند قراردادی را منعقد نمايند،  طرفين ابالغ گردد ويا اينکه ازقراين معلوم گردد

انصراف بعمل "ا بيان ميدارد که يک پيشنهاد تازمانيکه از آن اين قانون هکذ. صورت می گيرد
يا  و باشد  نيامده باشد ويا اينکه يک پيشنها د جديد جاگزين آن نشده باشد، تاريخ آن منقضی نشده

) کتاب رهنما درباره افغانستان. (باز ميباشد" پيشنهاد مشابه ای ازطرف مقابله نشده باشد
(Country Handbook on Afghanistan) 
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آمده است صورت   729و 705تفسير معنی قرارداد ها بوسيله اجرای قواعد استندری که درمواد 
تا تفاوت  ميگيرد، اما اين مساله مهم است که قانون زمانی به اين نوع تفسير ارزش قايل ميشود

 . باشد عادات موجود های در عرف و

قانون مدنی همچنان اين صالحيت را . شوديک قرارداد وقتی منحل ميشود که هدف آن برآورده 
حاالتيکه استثنايی و غيرقابل : برای محاکم ميدهد که بعضی قرارداد ها را بنابر داليل مختلف مانند

 .پيشبينبی باشد منحل اعالن نمايند

سال از آن سپری شده باشد،  15د که بيشتر از اند از يک عوی مربوط به يک قراردامحکمه ميتو
يکه موضوع آن ددعاوی مربوط قراردا.  رسيدگی دعوی مربوط به آن خودداری نمايد ازاستماع و

دعاوی مربوط به . سال قابل سمع نمی باشد 5پرداخت معاش، کرايه وتکس باشد بعد از گذشت 
وازی باشد، بعد از ن کارگر، فيس ويا مصارف مهمان قرارداد هاييکه  موضوع آن پرداخت مزد

 .نميباشد گذشت يک سال قابل سمع

قواعد  مربوط به تفسير ومحدوديت های موجود در متن قرارداد ها بيانگر اين امر است که به 
که نتايج قرارداد تا حد امکان  طرفين زمانيکه قراردادی را انعقاد می نمايند، اين اطمينان را ميدهد

 .اراده آنها باشد مطابق ميل و

ال بطور مث. عامالت نيز پيشبينی نموده استقانون مدنی موادی را راجع به انواع خاص م
قرارداد های معين ساختمانی بشمول تضمين درمقابل  يت اموال وقراردادهای راجع به انتقال ملک

عيوب اموال منتقل شده بمنظور ايجاد انگيزه برای فروشنده مبنی بر فروش اموال بدون عيب 
ن نيز بايد يری بوده چگونگی اداره آشکل تحر قرارداد های مشارکت بايد به. عاری از فريب

اين امر محکمه را، درصورت بروز کدام منازعه، کمک خواهد کرد تا بداند که . واضح باشد
 . مقصد ونيت طرفين درهنگام انعقاد قرارداد چه بوده است

قانون مدنی افغانستان قراردادهای مربوط به قرض پول واموال را نيز تحت يک سلسله شرايطی 
فايده (احکام دين مقدس اسالم که نفع از چنين قرض را منع ميدارد  بايد درمطابقت با که قرض

اجاره (به همين ترتيب قانون مدنی تصريح ميدارد که اجاره . اجازه داده است) درحقوق اسالم
 .تعيين اندازه اجاره ومدت آن، باشد: بايد مطابق يک سلسله شرايطی مانند) درحقوق اسالم

حل : ديگری حقوق قراردادها که توسط قانون مدنی بيان شده است عبارت اندازبعضی ساحات 
يکه به منافع عامه که يک طرف آن دولت ئوفصل اختالفات قبل از مراجعه به محکمه، قرارداد ها

بيمه : گران ماهر ميشود؛ وقرارداد های بيمه مانندرميباشد، قرارداد های کار که مربوط به کا
درچنين حالت احکام عمومی وجود دارد که باالی همه اين قراردادها قابليت . حيات وبيمه آتش
 .تطبيق را دارد

را فراهم ميسازد که ثابت ميسازد افغانستان  قانون مدنی يک منبع مفيد تيوری حقوق قرارداد ها
دربعد وسيع آن درتعداد زيادی از معامالت قابل  ازلحاظ تاريخی حقوق قرارداد ها را اجرا وآنرا

بعد از قانون مدنی وضع شده است وبسياری  2004هرچند که قانون اساسی . تطبيق دانسته است
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ازقوانين جديد که بعدًا توضيح خواهد شد،  بعضی مواد قانون مدنی را ملغی خواهد کرد، اما از 
نمود که درگذشته چگونه به مسايل حقوق قراردادها  اين قانون ميتوان بعنوان وسيله موثری استفاده

رسيدگی شده است وکدام موضوعات درحال حاضرو آينده ميتواند درقانون قرارداد ها درنظر 
 .گرفته شود

 

 

 

 

 

 سازمانهای تجارتی. 3

يند، آنها بايد تصميم بگيرند که چطور زمانيکه مردم ميخواهند يک فعاليت تجارتی را آغازنما
بسياری از فعاليت ها توسط يک شخص براه انداخته می . ميتوانند مالک يک فعاليت تجارتی شوند

وع از ن اين. درچنين حالت،تمام  منافع ومسوليت های آن فعاليت به همان شخص تعلق دارد. شود
 . گرددفعاليت ها بعضی اوقات بنام شرکت منحصر به فرد ياد مي

وع فعاليت را بنام شراکت ياد نموده ن هنگاميکه فعاليتی توسط چند نفر براه انداخته شود اين
دربعضی . وع فعاليت سهيم ميباشند بنام شريک ياد می شوندن واشخاصيکه درنفع ومسؤليت اين

حاالت شرکاء اين صالحيت رادارند يک شخصيت حقوقی جداگانه را که مجزا ازشخصيت شرکاء 
اين بدين معنی است که شرکاء به اندازه سرمايه ايکه دراين شراکت . باشد، بوجود بياورند می

اين نوع شراکت بنام شراکت تضامنی . اختصاص داده اند، به همان اندازه مسؤليت تضامنی دارند
بصورت کل، مطابق قانون . محدود ياد ميشود بدليل اينکه مسوليت هر شريک محدود می باشد

 .تضامنی، الاقل يکی ازشرکا بصورت مکمل مسول پرداخت ديون شرکت ميباشدشرکتهای 

شخصيت شرکتهای سهامی قانونًا . شرکتهای سهامی نوع سوم ازسازمانهای تجارتی می باشد
وع شرکتها را دارا باشد که ن چندين شخص می تواند قسمتی ازسهام اين. مجزااز شرکا می باشند

يک شرکت سهامی ميتواند . ه شرکت بنام سهم يا بخش ياد ميشوداين قسمت از اشتراک در سرماي
ازدياد  را سهام خود را برای عامه مردم بفروش برساند که دراينصورت ميتواند سرمايه خود

به همين ترتيب مالکين سهام نيز ميتوانند . يا به اجرای معامالت بيشتری مبادرت ورزد بخشيده و
اين نوع  شرکتها اين است که  خصوصيت ديگر. روش برسانندسهم خود را برای عامه مردم به ف

طوريکه دريک شرکت تضامنی . مالکين سهام مسؤل پرداخت ديون شرکت نمی باشند
شرکتهای سهامی درصورتيکه ارزش سهام  در. محددودالمسوليت، شرکاء مسؤليت محدود دارند

 سواالت برای مباحثه
 قراردادها درافغانستان چگونه اجراء ميگردند؟ .1
ًال وضع شده وميکانيزم های حکومت چگونه نسب به عدم موجوديت يک قانون قراردادهای قب .2

 قابل اجرا وبا اعتباری، اقداماتی را بعمل خواهد آورد؟
اختالفات تجارتی درزندگی روزمره شما چگونه حل وفصل ميگردد؟ آيا اين يک راه حل موثر  .3

برای حل وفصل اختالفت بوده است؟ آيا نتيجه عادالنه بوده است؟ آيا قبل از منازعه نتيجه قابل 
 ده است؟پيشبينی بو

 ازلحاظ تاريخی کدام منابع برای حل وفصل اختالفات تجارتی درافغانستان معمول بود است؟ .4
مزايا ونواقص هر يک از سيستم های که درحل وفصل اختالفات درافغانستان استفاده ميشود کدام  .5

 ها اند؟
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خريده اند، به همان اندازه متضرر  پولی که سهم شرکت را ريين بيايد آنها فقط به همان مقداپا
 .خواهند شد نه بيشتر از آن

شرکت "قانون شرکتهای سهامی ومحدود المسوليت، شرکتهای سهامی راچنين تعريف مينمايد 
شرکت تجارتی ايکه سرمايه ان معين ومنقسم به اسهام بوده واندازه مسؤليت هرشريک به : سهامی

 ."اندازه سهم آن محدود می باشد

اينها بعنوان يک ) 1:  (عموم، شرکتهای سهامی دارای مميزات مشترک ذيل می باشند بصورت
دارندگان سهم )  2(شخصيت حقوقی شناخته شده وبرای يک مدت نامعين فعاليت می نمايند؛ 

سهام اينوع شرکتها بطور آزادانه قابل ) 3(دراينوع شرکتها دارای مسؤليت محدود می باشند؛ 
) 5(اين شرکتها معموًال توسط هيئت مديره اداره ورهبری ميشوند؛ و ) 4(؛ خريد وفروش می باشد

اين نوع خصوصيت ها برتری شرکتها سهامی را . هيئت مديره توسط سهمداران تعيين می گردد
بطورمثال، دراين نوع شرکتها کدام مسوليت شخصی برای . نسبت به ساير شرکتها نشان ميدهد
داران آسان خواهد بود که سهم خود را به ديگری بفروش برساند سهمداران نمی باشد، برای سهم

بدون اينکه درفعاليت شرکت خللی وارد شود ودرنتيجه فروش سهام، شرکت به فعاليت خود ادامه 
 . ميدهد وباالخره اينکه اداره اينوع شرکت، نسبت به شرکتهای تضامنی، بيشتر مرکزی می باشد

است که ايجاد يک شرکت يا فعاليت تجارتی درروشنايی با  يکی از نواقص شرکتهای سهامی اين
درکشورهای پيشرفته، شرکتهای . گران تمام خواهدشد وجود داردقوانين ومقررات زيادی که 

تجارتی هنوز هم بيشترمعامالت فروش را که اقتصاد ان کشورها به آن بستگی دارد، به عهده 
 .دارند

همانند شرکتهای سهمامی ميباشند اما بعضی خصوصيات } لمتد{شرکتهای محدود المسؤليت 
قانون شرکتهای سهامی ومحدود المسؤليت،  شرکتهای . مشترک با شرکتهای تضامنی نيز دارند

شرکت تجارتی ): لميتد(شرکت محدودالمسؤليت : "محدود المسؤليت را چنين تعريف نموده است
به اندازه سرمايه توافق شده  هرشريک محدودايکه سرمايه آن غير منقسم به اسهام بوده ومسؤليت 

نفر عضو داشته باشد،  50بعالوه شرکت لمتد نميتواند کمتر از دونفر وبيشتراز ." درشرکت باشد
را  روش قرارنميگيرد، وسهمداران نميتوانند سهام خودف و بازار درمعرض خريد سهام آن در

 . يا بفروش برسانند تبادله و

چگونگی تاسيس سازمانها وموسسات تجارتی را  1977وقانون تجارت  1955قبًال قانون مدنی 
اما با نافذ شدن قانون شرکتهای تضامنی، شرکتهای سهامی ومحدود المسؤليت . بيان نموده بودند

 .مواد مربوط به قانون مدنی وقانون تجارت افغانستان ملغی شمرده شده است

 شخصـيت حـقـوقـی. الف

اين يکی از مشخصات . ی حکمی جداگانه توسط قانون شناخته شده اندشرکتها بعنوان شخصيت ها
 .عمده ای شرکتها می باشد که ما تا به حال مطالعه نموديم
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اراده شرکت بعنوان يک خريدار توسط مدير آن . مثال خريد يک قطعه زمين را درنظر ميگيريم
وقف سازد و سند را به نام تمثيل ميگردد وممکن است يک قرارداد را امضاء کند، فروشات را مت

بعلت . اموال را تصاحب شده طوريکه هيئت مديره اجازه داده باشد بنابرين؛ ميتواند. خود اخذ نمايد
اينکه سهمداران اصلی ميخواهند معامله اجراء نشود ويا حتی اگر اجراء هم شود درباره معلومات 

قوقی برای شرکتها اين امر را مهيا همچنان بايد درنظرداشت که شناسايی شخصيت ح. داشته باشند
 قرض. ميسازد که اموال ودارايی داشته و قرارداد های را مانند قرارداد قرضه بانک منعقد نمايند

انه ای برای تعهدات شرکت مبنی بر پرداخت مفاد وديون شان دهندگان ميخواهد بدانند که پشتيب
از اموال  یقسمت دارايی داشته و موال وکه ا سازدمي شخصيت حقوقی شرکتها را قادر. وجود دارد

اگر شخصيت حقوقی شرکت . را که به عنوان تضمين پرداخت دين ميباشد تعيين می نمايد
بطورجداگانه ازشخصيت شرکاء نمی بود، تعداد زياد ازداينين مجبوربودندکه اموال ودارايی تعداد 

. ی شرکت شامل بسازنديدارا ومره اموال را درز ديگری از شرکای فرعی  ويا سهمداران ديگر
از اينرو، دکتورين فرضی بودن شخصيت حکمی شرکتها، سهولت های را برای انعقاد يک 

 .قرارداد فراهم آورده است

شناسايی شخصيت حقوقی برعالوه اينکه برای دائنين شرکتها سهولت های را فراهم مينمايد، 
ازد که آنها می توانند برای يک مدت شخصيت حقوقی برای شرکت ها  اين امر رانيز مهيا ميس

اين امر موجب تقويت ثبات }ن نمی باشدعمر شان معي{. عاليت داشته باشندنامدت محدود ف
مدير نبايد فعاليت " حتی بدون موجوديت قواعد پيچيده، فوت ويا  عزيمت يک . درشرکتها ميشود

 (Allen And Kraakman 2003: 83)." های شرکت را اگر شرکت تضامنی باشد، مختل سازد

ازنقطه نظر های مختلف ميتوان گفت که يک شرکت بعنوان تجمع از قرارداد های مختلف می 
يک مرجع واحد مسوليت هماهنگی ميان توليد کنندگان "بعبارت ديگر، شرکت بعنوان . باشد

" شخصيت فرضی"از اينرو، اين  (Kraaman 2004)" ومصرف کننده گان را ايفا مينمايد
بسياری از قرارداد های مغلق وپيچيده ميان سرمايه گذاران، قرض دهندگان، توليد کننده گان، 

 .مصرف کننده گان، حکومت وبصورت عموم تمام مردم را ساده ومرکزی می سازد

 المسؤليت  محدود. ب

زمانيکه . مسوليت محدود دارندمحدود المسؤليت برای مالکين شرکتهايی گفته ميشودکه درشرکت 
دارنده يک سهم دريک شرکت مسؤليت محدود داشته باشد اين بدين معنی است که مسوليت های 
مالی وی دررابطه به قروض شرکت محدود به يک مقدار معينی ميشود که درشرکت سرمايه 

به درشرکتهای تضامنی  مسوليت های شريک شرکت ، محدود ومنحصر .  گذاری نموده است
اندازه سرمايه شريک درشرکت نمی باشد بلکه هريک از شرکاء به تنهايی مسول پرداخت تمام 

 .قروض شرکت می باشد

برای خريداری کمپيوتر از  شما. بطور مثال هرگاه شما مالک يک دوکان کمپيوتر فروشی هستيد
کمپوتر اما قبل از فروش کمپوتر ها، شخصی شيشه های دوکان . شخص پول قرض گرفته ايد

پوليس اقداماتی را بعمل مياورد . فروشی شما را شکستانده وتمام کمپيوتر های را به سرقت ميبرد
کدام دارايی ديگری نيز وجود . اما موفق نميگردد وازجانب ديگر شما کدام بيمه سرقت هم نداريد

دوکان هستيد،  ازاينکه شما تنها مالک. ندارد که شما آنرا بفروشيد و قرض خود را تاديه نماييد



 164

مانند (قرض دهنده ميتواند به محکمه مراجعه نمايد وخواهان فروش اموال ودارايی شخصی شما 
اگر . درصورتيکه مقدار قرض زياد باشد، برای  دريافت قرض خود گردد) موتر، خانه وغيره

ز فعاليت شما بحيث شرکت سهامی ويا تضامنی، طور محدود المسوليت باشد، دراينصورت خطر ا
 .دست دادن اموال ودارايی شخصی شما نميرود

 تشويق مردم را. شرکتهای محدود المسؤليت دارای يک تعداد مفيديت های اقتصادی می باشند
طوريکه درمثال (مينمايد که يک فعاليتی را شروع نمايند که ممکن خطراتی را درپی داشته باشد 

زمانيکه يک شخص فعاليت تجارتی را آغاز  و ويا اينکه کامًال موفق باشد) کمپيوترفروشی ذکر شد
ميکند ميداند که شخصًا مسول پرداخت ديون شرکت نميباشد ازاينروی وی حاضر خواهد بود که 

جامعه برای رشد اقتصادی، از مردم ميخواهد که برای شروع يک فعاليت . خطراتی را نيز بپذيرد
 . خطراتی را بپذيرند

جاد شرکت های محدود المسؤليت انگيزه های بيش ازحدی برای که اي ليکن، نظرياتی وجود دارد
متشبثين ميدهد تا به خطرات فعاليت تجارتی توجه نکنند ودرنتيجه قيمت اين خطرات را باالی بقيه 

بطور مثال، هرگاه يک شخصی که دارای مسؤليت محد ود ميباشد سرمايه . جامعه چارچ نمايند
، دائنين نميتوانند اموال ودارايی شخصی وی را ازتصرفش خود را ازدست بدهد ويا متضرر گردد

بنابرين، برای جبران چنين ضرری، آنها مفاد . خارج وازاين طريق ديون خود را حاصل نمايند
پس ثشبثات موفق بطور غير مستقيم از پرداخت قروض . زيادی را برای قرضه ها چارج ميکنند

 .بد اباء می ورزند

 خصوصی درافغانستانقانون سرمايه گذاری . ج

ياد ميشود به اساس " قانون سرمايه گذاری" افغانستان که بنام  قانون سرمايه گذاری خصوصی در
که سيسم  قانون اساسی بيان ميدارد 10ماده . وضع گرديده است 2004قانون اساسی  10ماده 

شويق، حمايت تشبثات خصوصی رابر اساس اقتصاد بازار ت حقوقی افغانستان سرمايه گذاری ها و
هدف قانون سرمايه گذاری طوريکه در متن آن تذکر بعمل آمده . وومصؤنيت آنها راتنظيم می نمايد

 :است عبارت انداز

اهداف اين قانون ارتقای نقش سرمايه گذاری های خصوصی داخلی وخارجی درعرصه  
ب، حمايت اقتصادی کشور وايجاد نظم قانونی با ساختار اداری آن ميباشد که موجب ترغي

ومصؤنيت سرمايه گذاران خصوصی داخلی وخارجی غرض رشد وانکشاف اقتصادی، فراهم 
ساختن زمينه اشتغال، افزايش توليد وعوايد صادراتی، انتقال تکنالوژی، بهبود وارتقای سطح 

 . زندگی مردم ورفاه عامه گردد

برای رسيدن به . باشد بنابرين هدف اساسی اين قانون رشد اقتصادی بوسيله سرمايه گذاری می
وری شرايط مناسب برای سرمايه گذاری ايه گذاری سيستمی را برای فراهم آهدف فوق قانون سرم

 . داخلی وخارجی ايجاد نموده است
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قانون سرمايه گذاری وسايلی را مشخص نموده است که امور مربوط به سرمايه گذاری را تنظيم 
سرمايه گذاری صورت گرفته ميتواند، موارديکه  اين قانون مواردی را که درآن. نموده است

. سرمايه گذاری صورت گرفته نميتواند وموارديکه محدود شده است را يکا يک بر شمرد ه است
را يگانه مرجع ذيصالح حکومتی به منظورتطبيق " کميسون" قانون کميسون عالی سرمايه گذاری 

 .بهتر احکام اين قانون تعيين نموده است

يط عمده اين قانون اين است، برای اينکه يک ثشبث درافغانستان فعاليت کرده بتواند، يکی از شرا
اين شرط برای هدف اين قانون بسيار حياتی می باشد . بايد خود را درافغانستان به ثبت برساند
کن است مانع جلب نی وپيچيده می باشد که بعضًا ممبخاطريکه پروسه ثبت يک پروسه طوال

 . رکشور گرددسرمايه گذاری د

مطابق قانون سرمايه گذاری برای اينکه يک تشبث ثبت گردد، بايد توسط حکومت افغانستان 
تشبثات ممکن است مطابق قانون افغانستان ويا کشورديگری منظور . برسميت شناخته شده باشد

ند ميباشد اين حکم برای ثشبثات خارجی سودم. افغانستان به ثبت رسيده باشد اما بايد در شد شده با
مجبور نيستند که خود را مطابق قوانين افغانتسان دوباره تنظيم نمايند؛ بلکه آنها  بخاطر اينکه آنها

يک تشبث ثبت شده درافغانستان می تواند کامًال . مکلف اند که در افغانستان خودرا ثبت نمايند
مت ومتشبثين مالکيت يک سرمايه گذار افغانی باشد وممکن است يک تشبث مختلط بين حکو

اين حق برای متشبثين داده شده است که چه نوع فعاليت را انتخاب می کنند بطور . خصوصی باشد
 . مستقالنه ويا اينکه بطور مشترک با دولت که بستگی به منافع خود آنها دارد

يکی از جنبه های ديگر قانون سرمايه گذاری خصوصی اين است که برای سرمايه گذاران ثبت 
. ی  را درنظر گرفته استيها لی وخارجی درافغانستان يک سلسله حقوق ومکلفيتشده داخ

مسؤليت های سرمايه گذاران شامل پرداخت ماليات برعايدات وعوارض گمرکی وانواع ديگر 
حقوق سرمايه گذاران دربرگيرنده پرداخت جبران خساره برای . منافعی که از سرمايه بدست ميايد

دولت صورت گيرد، حل اختالفات ازطريق ميانجی گری وراه های هرنوع مصادره که ازطرف 
طوريکه قبًال دربخش حقوق قرارداد ها گفته شد، . ديگر حل منازعات دربيرون ازکشور، می باشد

طرفين حق دارند درقرارداد ها قوانين کشورهای ديگری را برای حل وفصل موضوع  نيز تعيين 
ق سرمايه گذارخصوصًا سرمايه گذار خارجی ميگردد که شناسايی اين حقوق موجب تشوي. نمايند

برايش اين اطمينان را ميدهد تا برای حمايت از سرمايه ومنافع خود به قوانينيکه ممکن است بيشتر 
وی را حمايت نمايد وبرايش آشنا باشد، مراجعه نموده وازگزند يک سلسله تعصباتی عليه سرمايه 

با .  انستان وجود داشته داشته باشد، در امان باقی بماندگذار خارجی ممکن است درقوانين افغ
د موجوديت چنين حمايت ها ی قانونی،  سرمايه گذاری درافغانستان فرصت های بيشتری را خواه

 . درافغانستان سرمايه گذاری نمايد يافت تا

 موضوعات مربوط به فعاليت موسسات تجارتی درافغانستان. د

يجاد يک سيستم ساده وسهل غرض ثبت فعاليت های تجارتی  درافغانستان تالش های برای
بانک جهانی،  2005سال Doing Business  "راپور تجارت کردن"به اساس . درجريان است

از حيث سهولت های ثبت فعاليت تجارتی  16کشور جهان دردرجه  155افغانستان دربين 
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فعاليت تجارتی، اين درجه بندی اما درنتيجه موجوديت پروسه های طوالنی ثبت يک . قراردارد
 .گمراه کننده می باشد

دريک سروی . برعالوه، ساده بودن يک پروسه بدين معنی نيست که انجام مقاصد موثر است
ثبت يک فعاليت، چگونگی اداره تکس وقانون کارازموانع : موضوعات قانون مانند 2005درسال 

کمتر اجراء می شوند و فعاليت های تجارتی را  اين بدين معنی نيست که اينها. عمده ذکر نشده بود
اين بدين معنی خواهد بود که موثريت يک قانون بايد به اساس اهدافی که . متاثر نمی سازد

 .قانونگذاربرای انجام آن تعيين ميکند، ارزيابی گردد

ت به که پروسه ثب پروسه فعلی شروع يک فعاليت تجارتی درافغانستان نسبتًا پرهزينه است هرچند
مراحل مختلفی دراين پروسه . ميگيرد دربر زودی تکميل ميشود اما بقيه پروسه وقت زياد را

وجود دارد واين امر برای يک متشبث مشکل خواهد بود که بداند کدام مراحل را بطورمسلسل 
اين امر ممکن است يک پرابلم باشد بدليل اينکه تاثيرات منفی دراراده سرمايه گذار . انجام دهد

همچنان زمينه فساد اداری را فراهم خواهد کرد بدليل اينکه متشبثين با چالش . بوجود خواهد آورد
های سوء استفاده مامورين دولتی که برای صدور وثبت جواز از صالحيت خويش می نمايند، 

ه آيا  متشبثين نميدانند که کدام پروسيجر های بايد طی گردد، بنابرين آنها نميدانند ک. مواجه ميشوند
 . مامورين دولت درست عمل مينمايند يا نه

فقط يک چند . عدم موجوديت معلومات الزم يکی ديگر ازموانع برای سرمايه گذاران می باشد
. اداره دولتی معلوماتی را درباره پروسه صدور جواز فراهم ميسازند که اين هم کافی نمی باشد

درموقعيتی قرارد ميدهد که آنها قوانين عدم موجوديت معلومات کافی، سرمايه گذاران را 
که خود را با مقررات نافذه کشورعيار سازند  درست نفهميده و قادر نخواهند بود ومقررات را

ودرنتيجه زمينه رابرای سوء استفاده مامورين دولت مساعد ميسازد که آنها ميتوانند درصورت 
. شند باالی سرمايه گذاران وضع نمايندعدم مطابقت با مقررات، هر نوع مجازات را که خواسته با
 .همچنان يک پروسه غير شفاف سبب ايجاد فساد اداری ميشود

يکی از مشکالت ديگر سر راه سرمايه گذاری عبارت از موجوديت يک پروسه ناکارآمد ثبت 
متشبثين بايد تمام اوراق مربوطه را خود شان دفتر به دفتر غرض طی . وجوازتجارتی می باشد

چون بعضًا اينها سرمايه گذاران خارجی می باشند، درنتيجه . قانونی بايد تعقيب نمايندمراحل 
دربسياری از ادارات دولتی پروسه . سرعت بخشيدن به اين پروسه برای شان مشکل خواهد شد

اين امر سبب ميشود که  مامورين . تصويب وتائيد اسناد مربوط به مامورين عاليرتبه دولتی ميباشد
ه دولتی بعوض اينکه مصروف اداره ورهبری شوند، مصروف مداخله درامور مربوط به عاليرتب

. شرکتها ميشوند ودرنتيجه زمينه را برای سوء استفاده مامورين پائين رتبه مساعد می سازد
تاخير . برعالوه، برای صدور يک جواز تائيد چندين اداره دولتی ديگرنيز ضروری می باشد

 . تی، تمام پروسه را به تاخير می اندازددرتصويب يک اداره دول

مشکل ديگری که اين پروسه را مغلق ميسازد، همانا اخذ چندين جواز برای براه انداختن يک 
سکتور اقتصادی، يک فعاليت تجارتی بايد درمحکمه تجارتی به ثبت برسد  22در . تشبث می باشد

گرفته }آيسا{، جوازتجارتی از اداره حمايت ازسرمايه گذاری )به صفحات بعدی مراجعه شود(
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اخذ  اين معلوم نيست که چرا. خره جوازديگری ازاداره سکتور مربوطه نيز اخذ گرددشود وباال
بنابرين، موجوديت شرايط بيش ازحد  اين . سکتور مربوطه ضروری می باشد اداره و جواز از

پروسه را مغلق ساخته ودرنتيجه رشد اقتصادی را مانع گرديده وزمينه ترويج فساد اداری را 
 .لتی فراهم می سازدبوسيله مامورين دو

وموثر ساختن اين پروسه، آغازيک فعاليت تجارتی، موجب تشويق سرمايه گذاری  ساده سازی 
افزايش عوايد فراهم گردانيده وسبب کاهش  زمينه ايجاد شغل و اين امر. دراقتصاد کشور ميگردد

 .فساد اداری دربين مامورين دولتی ميگردد

 }آيسا{ری نقش اداره حمايت از سرمايه گذا. ه

سرمايه گذاری داخلی وخارجی برای رشد اقتصادی افغانستان حياتی ميباشد واداره حمايت از 
مسوليت  فراهم آوری سهولت های الزم درصدور جوازوسرمايه گذاری را }آيسا{سرمايه گذاری 

خالصه، آيسا بخاطر فراهم آوری سهولت ها، جذب وتشويق سرمايه گذاری . "عهده دار می باشد
 ."اخلی وخارجی درافغانستان ايجاد شده استد

آيسا بعنوان يک اداره مرکزی بين ادارات دولتی وسرمايه گذاران وظيفه صدور جواز، فراهم 
نمودن معلومات الزم درزمينه موجوديت فرصت های تجارتی درافغانستان، فراهم نمودن 

مربوط به سرمايه گذاری، فراهم معلومات درباره تکس، نيروی کار، بيمه، قوانين ومقررات نافذه 
آوری معلومات درباره ساختارهای اجتماعی وفرهنگی افغانستان، فراهم نمودن معلومات درباره 
سيستم بانکداری، معاش کارگران، موجوديت انگيزه های سرمايه گذاری، ارزيابی تصاحب 

ی سرمايه گذاری از واجاره ملکيت عقاری، تسهيالت گمرکی، و اعالن اخبار مربوط به زمينه ها
طريق تدوير کنفرانسها، سمپوزيم ها بوسيله سفارتهای کشورهای ديگر درافغانستان وسفارت های 

 . افغانستان درساير کشورها رابه عهد ه دارد

 

 

 

 

 تيوری نمايندگی . 4

يک فصل را به ايجاد نمايندگی های تجارتی اختصاص داده است، به همين  1955قانون تجارت 
 .ترتيب قانون پيشنهادی قراردادها، طرح يک قانون جديد نمايندگی را نيز پيشبينی می نمايد

اصطالح نمايندگی . نمايندگی يک مفهوم عمده درسازمانهای تجارتی واجتماعی می باشد
 .درسازمانها دولتی، شرکتهای سهامی، شرکتهای تضامنی وديگر سازمانها بکار ميرود

 سواالت برای مبا حثه
 

چرا برای انکشاف اقتصادی ،  موجوديت مقررات تجارتی بعنوان يک وسيله موثرو مهم می  -1
 باشد؟

 مزايای اساسی ايجاد يک شرکت سهامی درمقايسه با ساير شرکتها چه می باشد؟ -2
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نمايندگی "  :نمايندگی را چنين تعريف نموده است}امريکا{قانون تجديد نظر شده سوم نمايندگی 
اظهار ) نماينده(رضايت خود رابرای شخص ديگری) آمر(که يک شخص رابطه اعتباری است 

 Restatement of."آمر ومطابق خواست وی عمل نمايدميدارد که وی به نمايندگی از
Contracts 2006: S1.01  بعبارت ديگر؛ آمر ونماينده بطور داوطلبانه موافقه مينمايند که نماينده

وجايبی را برای آمر بوجود مياورد، مشروط بر اينکه ازطرف آمر عمل نمايد واعمال نماينده 
 .نماينده چنين صالحيت را داشته باشد

نماينده بحيث امين . يک رابطه امانتی زمانی بوجودميايد که دونفر وارد يک رابطه نمايندگی گردند
بايد بطور صادقانه ازطرف آمر وبه نفع آمر عمل " يک نماينده شخصی است که . آمر می باشد

بطور مثال قضيه  يک نماينده ای را درنظر بگيريد که وظيفه دارد تا سمنت را برای آمر ." مايدن
فرضًا برادر نماينده، سمنت فروشی دارد که قيمت سمنت وی دوچند سمنتی . خود دريافت نمايد

نمايند ه از طرف آمر . ميباشد که ديگران آنرا عرضه ميدارند و دارای عين کيفيت می باشد
برادر خود  يت داده شده است که سمنت خريداری نمايد و نماينده هم ميتواند سمنت را ازصالح

خريداری نمايد، دراين حالت هرچند که نماينده ازطرف وکيل عمل می کند اما اين عمل وی به نفغ 
نمی باشد بدليل اينکه وی به نفع آمر عمل نکرده است؛ زيرا قيمت سمنت  } صاحب معامله{آمر

 با مطرح کردن اصل صداقت و. ماينده دوچند قيمتی می باشد که دربازار عرضه ميگرددبرادرن
وفاداری، خريد سمنت توسط نماينده از برادرش ازطرف آمر تخطی از وظيفه امانت داری می 

 .باشد

برعالوه رابطه اعتباری، نماينده زمانيکه با آمر يک موافقتنامه نمايندگی را منعقد مينمايد،  برای 
 .مر تعهد ميکندکه هروظيفه ديگری را  که از طرف آمر برای او تعيين شود انجام می دهدآ

 : که ممکن است  آمر اظهار نمايد وجود دارددونوع صالحيت برای نماينده 

صالحيت حقيقی عبارت از صالحيتی است که از . صالحيت ضمنی) 2(صالحيت حقيقی؛ و) 1(
آمر . بوجود بياورد} آمر{شده که وجايبی را برای وی  طرف آمر برای نماينده صراحتًا داده

مسوليت وجايب ايجاد شده توسط نماينده را به عهده دارد بدليل اينکه آمر صراحتًا چنين صالحيتی 
 .را به نماينده داده است که از طرف او عمل کند

صالحيت ضمنی عبارت ازصالحيتی است که نماينده صالحيت صريح برای عمل نمودن ازطرف 
آمر نداشته تا وجايبی رابرای وی ايجاد نمايد اما از اعمال آمر برای جانب مقابل چنين استنباط می 

 . گردد که وی را معتقد به اين بسازد که نماينده ازطرف آمر عمل نموده است

يک يونيفورم، کارت ) نماينده خود(شما برای کارمند . مالک يک تشبث هستيدفرض نمائيد که شما 
هويت، موتروباالخره برايش اجازه داده ايد که با مشتريان تان به نمايندگی شما يک قرارداد را 

يک روز شما برای کارمند خود ميگوئيد که ديگر با يکی از مشتريان وارد قرارداد . منعقد نمايد
( توجه به دستور شما کارمند مذکور قراردادی را با همان مشتری منعقد مينمايد نشود اما بدون

ازاينکه ). ممکن است دستور شمار را فراموش کرده باشد ويا اينکه رفيق شخصی اش بوده باشد
هيچ کسی گفته شمارا که وی را از معامله با آن شخص منع نموده بوديد، نشنيده بود درحاليکه وی 
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اولباس کمپنی شمارا پوشيده بود، رانندگی موترباربری تان را (را قبًال داشت  چنين صالحيتی
، دراينصورت نماينده دارای )ميکرد وقبًال هم ازطرف شما چنين معامالتی را انجام داده بود

 .صالحيت ضمنی می باشد و شما مسؤل وجايب ايجاد شده توسط کارمند خود می باشيد

مسؤل وجايب قرارداد خواهيد بود وکارمند بدليل نقض وظيفه  به همه حال، درحالت فوق شما
اگر شما درنتيجه اعمال متذکره نماينده متضرر می شويد، . امانت داری، نزد شما مسؤل خواهد بود

مفهوم صالحيت ضمنی اين امر را ساده می سازد که . شما ميتوانيد عليه نماينده خود دعوی نمائيد
خاص ديگر اعتماد کند وانگيزه های را برای آمر بوجود مياورد که شخص ثالث باالی نماينده اش

 .دستورات واضح برای نماينده بدهد واعمال وی را ازنزديک مراقبت نمايد

تمام ارتباطاتيکه بموجب آن يک شخص خدماتی را برای شخص ديگر فراهم می سازد 
ايندگی مطرح شده بتواند، برای اينکه رابطه نم. دربرگيرنده تعريف نماينده شده نمی تواند

آمر، نماينده وشخص سوم که نماينده با وی معامله نموده : "موجوديت سه شخص حتمی  می باشند
از اينرواين صالحيت نماينده است که به نمايندگی از آمر با مردم Mechem 1914: S 27" است

 .ويا موسسات، عمل می نمايد

مهمی برای ايجاد انگيزه های مؤثربرای مديران  اجرای تيوری نمايندگی درموسسات، يک مساله
نمايندگی برای يک موسسه يک چهارچوکاتی را . موسسات وديگر اعضا وکارمندان می باشد

ايجاد می کند که به عنوان يک شخصيت واحد عمل نمايد وهمچنان از آمر ميخواهد مسؤليت های 
مسؤل اعمال نماينده های خود می باشد،  ازاينکه آمر. اعمال شده توسط نماينده های خودرا بپذيرد

داليلی برای آمر وجود دارد که اعمال نماينده های خود را نظارت و کنترول نموده وآنها را مسؤل 
اين امر موجبات اطمينان بيشتری را برای . سوء استفاده صالحيت های اعطاء شده شان بداند
 .رد معامله شونداشخاص ديگر بوجود خواهد آورد تا با نماينده گان وا

 1955نمايندگی مطابق قانون تجارت 

قانون تجارت افغانستان، الی تصويب قانون نمايندگی، منبع اصلی برای تطبيق تيوری نمايندگی 
حقوق نمايندگی مطابق قانون تجارت افغانستان از چندين لحاظ از نظريه نمايندگی که . می باشد

بطور عموم مطابق قانون تجارت، برای ايجاد رابطه . قبًال بيان شد، قسمًا متفاوت می باشد
بطور مثال، برای اينکه يک نمايندگی صريح . نمايندگی اقدامات رسمی بشتر ضروری می باشد

، )نمايندگی که قبًال توضيح شدمشابه به مفهوم حقيقی (قانون تجارت بوجود آيد  88مطابق ماده 
يندگی ايکه ثبت نشد باشد، قانون تجارت آنرا بنام رابطه نما. بطه نمايندگی بايد به ثبت برسدرا
درچنين حالت، حقوق نماينده دررابطه به نمايندگی . ياد نموده است" رابطه نمايندگی اعالن ناشده"

شامل تمام معامالتی ميگردد که درجريان مدت زمان معين فعاليت "از آمرغير محدود می باشد و
دون ذکر رابطه نمايندگی، معامله ای رابرای آمر انجام دهد، هرگاه يک نماينده ب". انجام داده است

برای معلومات بيشتر درمورد نمايندگی ) قانون تجارت 89ماده . (شخصًا مسول آن معامله ميباشد
 .قانون تجارت مراجعه نمائيد 820الی  760ومواد  97الی  85به مواد 
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 بانکداری وکريدت. 5

تبادله کاال  –بارترنگ . يک اقتصاد صنعتی پيشرفته نمی تواند بدون پول بطور مؤثر فعاليت نمايد
ميتواند به عنوان يک وسيله موثرتوليدات ميان مردم  -ها وخدمات درمقابل کاال ها وخدمات ديگر

اين بطور مثال، درمحالت روستايی زمانيکه مردم کاالها و مواشی رادراختيار دارند ، . باشد
اما با رشد اقتصاد وحرکت . کاالها ومواشی به آسانی قابل تبادله به کاالها وخدمات ديگر می باشد

بطور مثال مردم توان نگهداری چنين . ستد ها مشکل تر ميشود و مردم به سوی شهرها اينوع داد
ه وسيله موثر بنابرين پول يگان. دارايی ها مثل مواشی را نداشته که به آسانی قابل دادوستد گردد

 .تبادله ميگردد

همانطوريکه اقتصاد رشد ميکند ومحصوالت . پول بحيث يگانه وسيله موثرارزش ميتواند باشد
که ارزش نسبی محصوالت مختلف را دريک  بيشتر عرضه ميگردد، اين امر نيز مشکل ميگردد

با دو گاو ميش  هشت گوسفند را من ممکن است بدانم که يک تاجر. سيستم بارترنگ مقايسه نمود
گاو ميش من چند کيلو گرام برنج  که درمقابل دو تبادله کرده است، اما برای من معلوم نخواهد بود

. نوع فروشات مختلف قابل مقايسه است زمانيکه معامالت به پول صورت گيرد، دو. بدهم برای او
پرداخته است، من افغانی  1500اگر من بفهمم که يک شخص ديگر برای خريد يک کمپيوتر مبلغ 
 .هم برای خريد کمپيوتر مشابه همان مقدار پول را تاديه خواهم کرد

زمانيکه پول به عنوان يگانه وسيله تبادله وحفظ ارزش دانسته ميشود، بانکداری يک نقش مهمی 
درمقابل بانک برای آنها . مردم پول خود را که دربانک نهگداری ميکنند. را دراقتصاد ايفاء ميکند

بانک برای تجار ومتشبثين ديگر که ميخواهند فعاليت های تجارتی خود . د پول شان را ميدهدمفا
بانک مفاد زيادی باالی قرضه های خود چارچ نموده وقسمتی از . را گسترش دهند، قرضه ميدهد

بادادن قرضه ها، بانک برای مردم ومتشبثين زمينه . آن مفاد رابرای مشترکين خود تاديه می کند
ازجانب ديگر اين امر موجب . داری وفروش کاالها ومحصوالت بيشتررا فراهم می سازدخري

يک فعاليت تجارتی درحال انکشاف، معموًال زمينه . رشد اقتصاد وزمينه ايجاد شغل ميگردد
فروش بيشتر را برای ديگر متشبثين فراهم ميسازد؛ زيرا اين متشبث کاالها وخدمات بيشتری را 

 .تا کاالوخدمات خود را توليد وعرضه نمايد خريداری مينمايد

 قوانين بانکداری درافغانستان. الف

برای ايجاد يک سيستم مالی که بتواند انکشاف بيشتر اقتصادی را حمايت نمايد، دو قانون بانکداری 
 .وضع گرديده است 2004درسال 

 

 سواالت برای مباحثه
 

 در روابط تجاری ومعامالت انجام ميدهد؟مفهوم نمايندگی چه مقصدی را  -1
زمانيکه يک نماينده ازطرف آمر خود عمل ميکند، وظيفه امين بودن چطور انتخاب نماينده را  -2

 تغيير ميدهد؟
 بصورت عموم يک رابطه نمايندگی چطور ايجاد می شود؟ -3
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 قانون دافغانستان بانک

يک بانک مرکزی را برای تنظيم امورسيستم پولی " قانون بانک مرکزی" قانون دافغانستان بانک 
اهداف قانون طوريکه درخود قانون بيان شده است، . وبانک های تجارتی بوجود آورده است

به عبارت ديگر، وظيفه دافغانستان بانک ".  تامين وحفظ ثبات قيمت های داخلی : "عبارت انداز
ترويج تصفيه، " گر دافغانستان بانک شامل اهداف دي. جلوگيری ازانفالسيون درافغانستان ميباشد

افالس و فعاليت درست يک مارکيت با ثبات بر اساس يک سيستم مالی وتقويه يک سيستم تاديه 
اين بدين معنی است که دافغانستان بانک همچنان مسؤل تامين عرضه ." مصون، سالم وموثر ملی

 .پول کافی درسيستم مالی کشوربرای فعاليت مارکيت می باشد

قانون بانک مرکزی واضحًا بيان می دارد که ساير اهداف دافغانستان بانک تابع هدف اوليه آن که 
به همين ترتيب دافغانستان . عبارت اند از ثبات قيمت ها وجلوگيری از انفالسيون است؛ ميباشد

ثبات بانک حمايت از پاليسی های اقتصادی حکومت افغانستان را عهده دار بوده وزمينه رشد با 
ازاينرودافغانستان بانک بايد توازن رادراهداف مورد اختالف بايد حفظ . اقتصادی را فراهم ميسازد

هرگاه بانک پول زيادی را وارد سيستم بانکی نمايد درنتيجه اخذ قرضه های برای مردم . نمايد
که  اين امر موجب تسويه ورشد اقتصادی می گردد واين امر نيز ممکن است. آسان خواهد شد

هرگاه بانک مقدار کمی از پول را وارد سيستم  نمايد درنتيجه اخذ قرضه ها . سبب انفالسيون گردد
دافغانستان بانک بايد . کمترشده ورشد اقتصادی آهسته  ميشود اما سطح انفالسيون کاهش ميابد

جب ذخيره های پولی را درسطحی نگهداری نمايد که رشد اقتصادی را سبب شده بدون اينکه مو
 .انفالسيون بيشتر گردد

 دافغانستان قانون بانکداری

همزمان با تصويب قانون دافغانستان بانک، غرض " قانون بانکداری"قانون بانکداری افغانستان 
قانون بانکداری موضوعات . تنظيم امور مربوط به سيستم بانکداری تجارتی وضع گرديده است

اين قانون فعاليت های . وط ميباشد بررسی نموده استمتعددی را که به فعاليت های بانکداری مرب
را که برای بانک مجاز می باشد وفعاليت هاييرا که بانک انجام داده نميتواند ووضع تعزيرات را 

اين قانون همچنان . درصورت تخلف از مقررات بانکداری، باالی بانکها تعيين می نمايد
به مقررات بانکداری برای مردم بيان  رابطه پروسيجرهای را برای مشورت های عامه در

قانون . اين مقررات بيان ميدارد که مردم چطور ميتوانند يک بانک را تاسيس نمايند. ميدارد
بانکداری شرايطی رابرای شخصيت های خارجی وضع نموده است که آنها چطور قادر خواهند 

 . بود که درفعاليت های بانکی درافغانستان سرمايه گذاری نمايند

 بعضی مواد اساسی قانون بانکداری

اين قانون، دافغانستان بانک را مسؤل تطبيق احکام قانون بانکداری درافغانستان ميداند وصالحيت 
افغانستان اعطاء نموده به بانکداری درافغانستان را به بانک  وضع لوايح وطرزالعمل های مربوط

دافغانستان بانک داده شده است که  به اساس اين قانون، يک تعداد صالحيت های برای. است
 . درصورت تخلف از مقررات بانکداری آنراباالی بانکها تطبيق نمايد
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قانون بانکداری جزئيات شرايطی را بيان ميداردکه بانکها درفعاليت خود بايد آنها را مراعات 
پيشبينی و اجازه نامه  قانون بانکداری پروسيجرهای مشخصی را برای ثبت، صدورجواز. نمايند

اين قانون طرزالعمل های مشخصی را . نموده است که تمام بانکها مکلف به رعايت آن می باشند
برای شرکت های که جديدًا تاسيس ميشوند وشرکتهای که قبًال تاسيس شده اند وضرورت به اجازه 

، را نظر گيرند فعاليت های خويش آنرا در ستندردهای قانونی که شرکت ها در فعاليت دارند و
درصورت عدم مطابقت فعاليت بانکها با قوانين نافذه کشور، مقررات خاصی . بيان داشته است

پروسيجر نشر تصميم اتخاذ شده مبنی بر  که جواز فعاليت بانک را ملغی قرارداده و وجود دارد
نشر تصميم برای بانک اين اطمينان را ميدهد که . لغو جواز فعاليت بانک را تصريح می دارد

 . واز فعاليت بانک تنها درصورت تخلف ازاحکام اين قانون ملغی شده ميتواندج

تشکيل بانک، مالکيت واداره بانک يکی ازمسايل ديگری است که در قانون بانکداری تصريح شده 
اين قانون مشخص ميسازد که شخصيت يک بانک چطور بوجودميايد بشمول اينکه چه اسناد . است

اين اسناد مقررات داخلی بانکها را بيان . وتشکيل بانک ضرور می باشد ديگری  مانند اساسنامه
بانکها مکلف اند يک قسمت معين ازسرمايه خود را . ميدارد که بموجب آن بانکها فعاليت می نمايند

اين بدين معنی است که هربانک بايد نشان . بخاطر مواجه شدن به افالس احتمالی نگهداری نمايند
 . او بيشتر از ديون وی ميباشدبدهد که سرمايه 

از طريق بازخريد سهام وتقسيم  قانون بانکداری برای هيچ بانکی اجازه نميدهد که سرمايه خود را
برای اداره بانکها ساختار وتشکيالت . سرمايه بدون اجازه قبلی بانک، کاهش ويا ذخيره نمايد

خاصی مانند انواع مختلف بورد، وکميته ها درنطر گرفته شده است تا فعاليت بانکهارا بطور 
سيب های ديگری مانند کنترول ومالکيت بانکها توسط پرن. درست سازماندهی ونظارت نمايند

اينکه مديربانک نبايد هيچگونه تضاد منافع با بانک داشته باشد، عدم استفاده از دانش واسرار 
 . بانک توسط کارکنان بانک به نفع شخص خود وغيره، بيان شده است

بطور مثال رعايت . برای حفظ منافع عامه رعايت يک تعداد پرنسيب ها ضروری می باشد
نگهداری يک . ط قانون ويا بانک مرکزی برای اخذ جواز بيان شده شده استشرايطی که توس

مقدار سرمايه ودارايی نقدی ، حفظ اسناد مربوطه ومراقبت خطرات مربوط به فعاليت تجارتی 
 .يکی از وظايف ديگر بانک می باشد

دت های طويل دريافت سپرده ها پولی، کري: فعاليت های را که بانک ها ميتوانند انجام دهند شامل
المدت، خريد وفروش اسناد تجارتی مختلف و کاالها،  انعقاد قراردادها وصدود ليتراف کريدت ها، 
فراهم آوری خدمات مربوط به پول، تضمينات، وديگر اسنادتجارتی، صرافی، حفاظت سپرده های 

بانکها، توسط چگونگی انجام موارد فوق برای . قيمتی وفراهم نمودن معلومات درباره مسايل مالی
قانون اجازه داده شده و هکذا يک تعداد ديگر از فعاليت های وجود دارد که توسط قانون منع شده 

 . است

وباالخره يکی از موضوعات ديگری که درقانون بانکداری تصريح شده است ايجاد يک 
کها پروسيجرمخصوص برای رسيدگی به مسايل ورشکستگی بانکها می باشد که تنها درمورد بان

به اساس قانون بانکداری، درصورتيکه يک بانک نتواند وجايب خود را به . قابليت تطبيق رادارد
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هرگاه . وجه احسن انجام دهد، دافغانستان بانک صالحيت دارد که برای بانک متولی تعيين نمايد
اهند فعاليت های خود را به وجه احسن انجام داده نتواند درنتيجه مشترکين متضرر خو يک بانک

} تعيين متولی{شد وبراقتصاد کشور هم ضربه ای وارد خواهد آمد، بنابرين طرزالعمل فوق 
بانک ها نقش اساسی درفعاليت درست اقتصاد ايفاء ميکنند ). قانون بانکداری(پيشبينی شده است 

ه يک هرگا. وبسياری از فعاليت های تجارتی باالی بانکها بخاطرحمايت مالی آنها، اتکاء می نمايند
بدست آورده نتوانند، اين امر } قرضه{بانک فعاليت کرده نتواند و فعاليت های تجارتی کريدت 

سبب خواهد شده که تعداد زيادی از فعاليت های تجارتی نيز نتوانند به حيات اقتصادی خود ادامه 
يل، روی اين دل. اين اصل اخير بطوربسيارخوب دربحران اقتصادی جهان تشريح شده است. دهند

 .بانکها درافغانستان از حيث ورشکستگی تابع طرزالعمل خاص می باشند

 ورشکستگی قوانين ديگری مربوط به قرضه ها، مفاد و. ب

هرچند که پروسه ثبت وراجستر زمين درافغانستان درحال اصالح شدن  است، اما هنوزهم برای 
. اخت قرض استفاده شودمردم بسيار مشکل خواهد بود که از زمين بعنوان تضمين باز پرد

قراراست قانون تضمين معامالت که بتواند به پيمانه وسيعی تضميناتی مالی را برای اشخاص 
رومانيا، قانون تضمين  البانيا و: درکشورهای درحال گذار مانند. بوجود آورد، وضع گردد

فراهم آورده  را برای افزايش کريدت های معامالت همزمان با ساير اصالحات، توانايی شرکت ها
برعالوه قانون تضمين معامالت، دولت افغانستان طرح قانون رهن را نيز اماده ساخته . است
 . اين قانون زمينه بدست آوردن کريدت های بيشتر را برای شرکتها ومتشبثين فراهم ميسازد. است

مالت وافغانستان ازحيث ختم وتوقف معا 5ندارد دغانستان هنوز قانون ورشکستگی وجودراف
مطالعاتی که توسط بانک جهانی . داردا ساير کشورها دردرجه پائين قرار تجارتی درمقايسه ب

دولت افغانستان درحال . قرارميدهد 42صورت گرفته است افغانستان را دردرجه  2005درسال 
حاضر روی قانون ورشکستگی کارميکند که هرگاه شرکتی به ورشکست مواجه ميشود، چگونه 

وضع چنين قانون، متشبثين را که يک . ايی شخص ورشکست بين دائنين تقسيم گردداموال ودار
عدم . کرد فعاليتی را شروع ميکنند،  قادرخواهد ساخت تا ارزش ختم يک فعاليت را درک خواهند

) به استثنای قواعد ورشکستگی مربوط به بانکها که قبًال بيان شد(موجوديت قواعد ورشکستگی 
ای متشبثين خواهد بودکه قيمت بسته شدن يک فعاليت تجارتی را که آنها يک مانعی عمده بر

درحاليکه قانون شرکتهای تضامنی، سهامی ولمتد يک . از قبل نميدانند مجبور به آن ميشوند، را
تعداد موادی را راجع به انحالل وتصفيه شرکتها بطور واضح بيان داشته است، يک قانون 

اليت تجارتی بسته ميشود،و فعاليت های بانکداری گسترش بيابد ورشکستگی نيز زمانيکه يک فع
 .وبانک خواستار پرداخت ديون بانک قبل از ساير ديون شخص ورشکسته گردد مهم خواهد

 

 

 

                                                 
5 }مترجم. وضع شده است وفعًال وجود دارد ) 1321(اصولنامه افالسس وورشکست درسال { -   
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 اجرای قانون تجارت ومحاکم تجارتی افغانستان. 6

محاکم تجارتی درافغانستان اولين مرجع رسمی حل وفصل قرارداد ها و اختالفات تجارتی می 
واليات افغانستان يک محکمه تجارتی برای رسيدگی به قرارداد ها از لحاظ تيوری درتمام . باشند

و اختالفات تجارتی وجود داشته باشد که قراردادها واختالفات تجارتی را درمحدوده همان واليت 
قانون تشکيالت وصالحيت محاکم افغانستان، درمرکزهرواليت  45به اساس ماده . بررسی نمايد

از لحاظ اداری ستره محکمه افغانستان محاکم تجارتی . ميگردد اديک محکمه ابتدائيه تجارتی ايج
را به هشت زون تقسيم نموده است که از آن جمله صرف دردو زون محکمه تجارتی فعال می 

محکمه تجارتی درشهر کابل ودرچند شهر بزرگ ديگر قضايای تجارتی را رسيدگی . باشد
 .ال نمی باشندديگر واليات فع مينمايند، اما محاکم تجارتی در

اما . قضايای مربوط به اجاره تجارتی اموال هم درمحاکم تجارتی موردرسيدگی قرارميگيرد
انتقال سند ملکيت واجاره آن از صالحيت محاکم : رسيدگی قضايای ديگر مربوط به اموال مانند

 . که قضايای تجارتی به محاکم جزايی محول گردد وجود دارداين امکان هم . مدنی می باشد

کنترول  1964قانون اساسی سال . اساسًا ايجاد محاکم تجارتی بحيث يک نهاد اجرايوی می باشد
ايجاد وتشکيل . قضايی را ايجادنمود ودرآن زمان محاکم تجارتی هم بخش ازاين سيستم قضايی بود

اما تشکيل ساير محاکم هم . ذکر نشده است 2004محاکم تجارتی بطور مشخص درقانون اساسی 
ايجاد محاکم اختصاصی تجارتی را بحيث محاکم تحت اثر  123و 122، 116نشده است ومواد ذکر

 .ستره محکمه اجازه ميدهد

محاکم تجارتی هرچند که جزء سيستم قضايی کشور بودند اما  1964مطابق قانون اساسی 
ی قانون اصول محاکمات تجارتی که به اساس قانون اساس. استقالليت وصالحيت وسيع داشتند

وضع شده بود، صالحيت رسيدگی وحل وفصل اختالفات ميان طرفين يک قرارداد، اتخاذ  1964
طرح دعوی، درخواست ودفاع، تدوير محاکمه، سمع شهود، صدور ) صدورقرار(تصميم مقدماتی

محاکم تجارتی نيز صالحيت . فيصله ورسيدگی مرافعه را به محاکم تجارتی اعطاء نموده است
قانون اصول محاکمات تجارتی صالحيت تصميم گيری ستره محکمه درمورد  .حکميت را داشتند

 . فيس محکمه وبعضی موضوعات ديگر را محدود ساخته بود

عدم موجوديت يک حکم مشخص درقانون اساسی، توانايی محاکم تجارتی را مبنی بريک تشکيل 
له درسيستم های مستقل برای حل وفصل معامالت تجارتی محدود ميسازد، هرچند که اين مسا

صالحيت طرح تمام قوانين  2004قانون اساسی  95ماده . حقوقی ديگر نيز غيرمعمول نميباشد

 سواالت برای مباحثه
 هدف اوليه د افغانستان بانک چه می باشد؟ فعاليت های ديگر آن کدام ها اند؟ -1
ماموريت کنترول انفالسيون دافغانستان بانک وساير پاليسی بعضی تعارضات احتمالی بين  -2

 ها ی حمايوی حکومت کدام ها اند؟
 چطور فعاليت های بانک ها سبب رشد اقتصاد درساير عرصه ها ميگردد؟ -3
چرا فعاليت های بانکداری ازساير فعاليت بطور متفاوت تنظيم شده است؟ چرا توقف يک  -4

 اقتصاد يک کشور دارد؟بانک اثرات گسترده  خطرناکی را در
 تضمين اموال ودارايی قرضدار چطور می تواند زمينه رشد اقتصادی را فراهم سازد؟ -5
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ازاينرو، ستره محکمه صالحيت غير . ومقررات مربوط به امورقضايی را به ستره محکمه ميدهد
امبنی محدود باالی محاکم تجارتی دارد واين مربوط به ستره محکمه است که اولويت های خود ر

 . ايجاد محاکم اختصاصی مؤثر تجارتی درتمام واليات کشور تعيين نمايد

 مسايل مربوط به دگرگونی محاکم تجارتی. الــف

برای اينکه محاکم تجارتی بتوانند درسيستم حقوقی افغانستان يک نقش مهم ومؤثری را ايفا نمايند، 
فيصله های قضايی بايد . وجه قرارد گيردايجاب مينمايد که پرابلم های موجود دراين راستا مورد ت

 . به نشر رسيده ومردم به آن دسترسی داشته باشند وهکذا اين فيصله ها قابل بررسی و پيشبينی باشد

برعالوه، رشد ظرفيت های مامورين محاکم تجارتی ايجاب بهبود را مينمايد  ومحاکم جديد تجارتی 
وراجستر وعدم فراهم نمودن تريننگ های مناسب  عدم موجوديت مامورين ثبت. بايد تاسيس گردند

برای قضات محاکم تجارتی در معامالت تجارتی ازجمله موضوعات ديگری می باشد که رسيدگی 
بعضی پروگرامها درراستای بهبود وايجاد سيستم قضايی . قضايا ی تجارتی را مشکل می سازد

شان کمک نمايد وپالن ايجاد شش درانجام وظايف  اتخاذ شده است که قضات محاکم تجارتی را
زمانيکه اين محاکم فعال شوند . وجود داردمحکمه تجارتی درشش زونيکه فعًال فعاليت ندارند 

وفيصله های را صادرنمايند که شفاف وقابل پيشبينی باشد، سرمايه گذاری دراين حوزه خوش آيند 
 .ميشود

اکم جديد تجارتی ايجاب سرمايه گذاری ايجاد مح. اما تمويل اين محاکم يک پرابلم جدی ميباشد
حتی درساختار فعلی محاکم، فيس . زيادی را توسط حکومت ويا کمک کننده گان خارجی می نمايد

محاکم يکی از موانع اساسی درمعامالت تجارتی وفعاليت های انفرادی که ممکن است ازمحاکم 
فيس محاکم درهر  46ه پرداخت فعًال، طرف بازنده دعوی مکلف ب. تجارتی مستفيد گردند، باشد

يک مدعی بازنده بايد يک فيصد ارزش . سه مرحله رسيدگی دعوی درمحاکم تجارتی ميباشد
 .مجموع دعوی خود را بپردازد

چنين معلوم ميشودکه هرگاه حکومت کمک های مالی ضروری رابرای محاکم تجارتی که 
وری ختالفات تجارتی جمع آص حل وفصل ا ازطريق تکس، فعاليت های تجارتی وعلی الخصو

اين هم واضح . مينمايد، فراهم نمايد، انگيزه استفاده ومراجعه بيشترمردم از اين محاکم بيشترميشود
که بتوان محاکم تجارتی را  وجود داردنيست که آيا به اندازه کافی قضات مجرب وپول کافی 

وجودندارد، قضايا ی تجارتی  بنابرين، دروالياتيکه محاکم تجارتی. درتمام واليات ايجاد کرد
 . ممکن است توسط محاکم ابتدائيه وشيوه های غير رسمی مانند شورا های محلی حل وفصل گردد

، فعاليت های تجارتی محاکم تجارتی را به عنوان مرجع وجود دارددرمناطقيکه محاکم تجارتی هم 
وسط بانک جهانی انجام ت 2005دريک سروی که درسال . موثر برای حل وفصل دعاوی نمی بينند

شرکت تنها سه شرکت برای حل وفصل اختالات شان به محاکم تجارتی  335شده است، از هر 
بدينسوخوبتر شده است، هنوز هم معلوم  2005هرچند که وضعيت از سال . مراجعه کرده اند

 .نيست که درحال حاضر چقدر مردم به محاکم تجارتی اعتقاد دارند
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ازجمله سه شرکتی که . ازموضوعاتی است که بايد به  آن توجه صورت گيردموثريت هم يکی 
گزارش داده شده بود که برای حل وفصل دعوی شان به محکمه مراجعه نمودند، يکی ازاين 

هفته را  34رسيدگی به دعوی شان  شرکتها ازحکم صادره محکمه تجارتی راضی بود و
 .دربرگرفت

فيصد اختالفات تجارتی با استفاده از  80تی نشان ميدهد که بعضی مطالعات درمورد محاکم تجار
هرچند که حل وفصل اختالفات به . شيوه های غير رسمی مانند شورا وغيره حل وفصل می گردد

مساله درافغانستان . شکل غير رسمی دراکثر کشورها بنابر مصارف زياد محاکم، معمول است
حتی  -وساير قوانين درتناقض می باشد 2004سی طوری است که فيصله های  شورا با قانون اسا

بدليل اينکه بزرگ  -دربعضی موارد فيصله های شورا درمغايرت با احکام شريعت نيز می باشد
مشکل . رهبری می نمايد، ازاحکام شرعی  وقوانين نافذه آشنايی نداشته باشد قوم که شورا را

ز نفوذرهبران قدرت مند محلی باالی ديگری که دررابطه به فيصله شورا وجود دارد عبارت ا
بنابرين، فيصله های محاکم درهمچو موارد مطابق احکام قانون وروح عدالت . شورا می باشد

 اين امر برای فعاليت های تجارتی پيشبينی احکام صادره شورا را غير ممکن ميسازد. بود نخواهد
کمتر مايل خواهند بود که فعاليت های آنها نميدانند که شورا چه حکم خواهد کرد، درنتيجه آنها  و

 .تجارتی راانجام دهند

 

 

 

 

 گمرکات مقررات مربوط به ماليات و. 7

 اهداف ماليات .الف

حکومت برای . حکومت ها مسوليت فراهم آوری خدمات وکاال هارا برای اتباع خود دارند
ماليات . تمويل پوليس، صحت، حفظ الصحه وانواع ديگرخدمات ، ضرورت به وجوه مالی دارد

بصورت عموم ميتودی است که از طرف حکومت ها برای جمع آوری وجوه مالی الزم غرض 
اين موضوع غيرممکن خواهد بود . ی شهروندان صورت می گيردعرضه خدمات عام المنفعه برا

. که حکومت بدون جمع آوری ماليات قادر شود تا خدمات فوق را برای شهروندان عرضه نمايد
بسياری ازمردم حاضرنيستند تا ماليه بپردازند اما آنها خواهان فراهم نمودن خدمات مختلف از 

 . جانب حکومت می باشند

يات برای منافع شهروندان بکاررود، ويژگی های مختلفی درآن وجود دارد؛ برای اينکه مال
ويژگی اول اين است که ماليات بايد بطور . اما ارزيابی اين ويژگی ها کار دشواری خواهد بود

 سواالت برای مباحثه
آيا تنها داشتن قوانين تجارتی بدون اينکه بطور َمؤثر اجراء شود، کدام ارزشی خواهند داشت؟  -1

 چرا داشتن يک طريقه اجرای قابل اعتماد قوانين تجارتی مهم است؟
مؤثر چه تاثيراتی باالی ايجاد وبراه انداختن فعاليت های پروسيجرهای اداری غير واضح وغير  -2

 تجارتی  دارد؟
آيا روش های معمول فعلی غيررسمی وعرفی کدام برتری نسبت به سيستم رسمی محاکم  برای  -3

 حل وفصل قضايای تجارتی دارد يا خير؟ چرا؟
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اگر حکومت برای جمع آوری ماليات مصارفی را متحمل شود که برابر با . مؤثرجمع آوری گردد
ه  ويا اينکه بيشتر از آن باشد، دراينصورت ميکانيزم ماليات غير مقدارماليات جمع آوری شد

همينطور سوال مؤثريت حقيقی نيز مطرح است؛ بدين معنی که چطورما تعيين . مؤثرخواهد بود
کنيم که ازچه چيزها بايد ماليه گرفته شود؟ آيا ماليات بر عوايد وجود داشته باشد ويا اينکه ماليات 

آيا ماليات بر موتر ها به . ش ويا ماليات غير مستقيم وجودداشته باشدبر مصارف  ازطريق فرو
را آلوده ميسازند وضع گردد يا اينکه ماليات برغذا به دليل اينکه جمع آوری اين  سبب اينکه هوا

اينها همه . چنين ماليات برای حکومت ساده بوده وموجب افزايش درآمد حکومت  می گردد
ه هريک ازانواع مختلف ماليات تاثيرات احتمالی باالی کاروچگونگی سواالت دشوار سياسی اند ک

 .مصارف آن درکتگوری های مختلف اقتصاد دارد

ثانيًا اينکه ماليه دهندگان بايد بدانند که ماليات آنها برای مقاصد مشروع استفاده می شود؛ 
باشند، اما آنها بايد  هرچند که آنها به طريقه های معينی که ماليات مصرف ميشود موافقه نداشته

اما مهمتر ازهمه اين است که ماليه . بدانند که ماليات نبايد توسط مامورين فاسد جمع آوری گردد
 .دهندگان توقع دارند درمقابل پرداخت ماليه آنها خدماتی را ازطرف حکومت شان دريافت نمايند

ه ماليه دهندگان بدانند باالخره، يک سلسله قواعد ومقررات واضحی بايد وجودداشته باشد ک
ابهام درباره ماليات تاثيرات بازدارنده ای درسرمايه . چه وقت وچه مقدار ماليه آنها بپردازند

 گذاری دارد، بدليل اينکه سرمايه گذار آماده نخواهد بود که سرمايه خود را درفعاليتی بکار اندازد
ازموضوعات ديگر اين است که چه  يکی. که ازطريق اخذ ماليات بلند، منافع آن کاهش پيداکند

آيا تمام افراد بطوريکسان ماليه بپردازند ويا اينکه افراد ثروتمند . مقدار ماليه هرشخص بپردازد
 .ماليه بيشتر بپردازند

 ماليات افراد وشرکتها. ب

به   2005نومبر  14توسط شورای وزيران تصويب و متعاقبًا بتاريخ  2005قانون ماليات 
اين قانون به تاسی از احکام . جمهور رسيده و ازهمان تاريخ به بعد نافذ می باشدتوشيح رئيس 
 .وضع شده است 2004قانون اساسی 

 :قانون اساسی افغانستان درزمينه چنين مشعر است 42ماده 

 محصول تاديه کند هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و. 

 ن حکم قانون وضع نمی شودمحصول، بدو هيچ نوع ماليه و. 

  اندازه ماليه ومحصول وطرزتاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعی، توسط قانون
 .تعيين می گردد

 مؤسسات خارجی نيزتطبيق می شود اين حکم درمورد اشخاص و. 
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  هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می
 .شود

قانون ماليات برعايدات، وزرات ماليه تعليماتنامه ماليات برعايدات را  113ده ما) 2(به اساس فقره 
اين تعليماتنامه يک منبع رسمی تفسير وتطبيق قانون ماليات برعايدات برای . تصويب نموده است

 .مستوفيت ها و ديگران می شود

 جمع آوری ماليات داخلی  اداره و. ج

ولسوالی ها جمع  مستوفيت های واليات وماليات داخلی برای حکومت مرکزی توسط 
معينيت عوايد وزارت ماليه به عنوان مرجع مرکزی وهماهنگ کننده فعاليت های . آوری می گردد

 . مالی درکشورمی باشد

فعًال جريان ماليات داخلی به حکومت مرکزی تابع مداخالت نامعلوم واليتی ميباشد که 
وسايل الزم می باشند  و مستوفيت های واليات فاقد دفاتر. اندازه ومقدار ماليات را متاثر می سازد

. وتعميرات بعضی از اين مستوفيت ها تخريب گرديده اند ودربعضی حتی برق هم وجودندارد
 . هرگاه چنين مشکالت مرفوع گردد، عوايد حکومتی ازمدرک جمع آوری ماليات بهترخواهد شد

 قوانين ومقررات گمرکات. د

، به منظور تامين جمع آوری عوايد دولت 2004قانون اساسی  42ده به تاسی از حکم ما
اين قانون هکذا احکامی را درمورد . ازطريق گمرکات کشور، قانون گمرکات وضع گرديده است

تنظيم تشکيالت گمرکی، تعيين حدود صالحيت های کارکنان مربوط، طرزنظارت وبازرسی 
 .تان واحکام اجرايوی را پيشبينی نموده استازانتقال اموال به داخل ويا خارج از افغانس

 اداره گمرکات

به اساس ماده دوم قانون گمرکات، وزارت ماليه مسؤل جمع آوری عوايد گمرکات 
اداره کمرگات . کشوروتطبيق احکام اين قانون وساير اسناد تقنينی مربوط به گمرکات می باشد

رياست های محلی گمرکات شعبات  جزء تشکيل وزارت ماليه بوده ومرکب از رياست عمومی،
تمام مامورين وظايف خويش را تحت نظارت رياست عمومی گمرکات انجام . محلی می باشد

رئيس عمومی گمرکات به اساس پيشنهاد وزارت ماليه ومنظوری رئيس جمهورتعيين می . ميدهند
 .گردد

 چالش های موجود برای مقررات مؤثر گمرکات

 
هماهنگی . د الشکل گمرکات متاثر ازمداخالت محلی استمقررات وپروسيجر های متح 

 ميان مسؤلين حکومتی وگمرکات درحال بهتر شدن ميباشد، مامورين گمرکات تريننگ داده ميشوند
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پيشرفت درساحه ستندردسازی ومسلکی . و ساختمان های گمرکات درحال احيای مجدد می باشند
فعًال تجار نسبت عدم موجوديت طرزالعمل . دساختن گمرکات برای رشد اقتصاد ملی مهم می باش

 .های واضح دربنادر وموجوديت مقررات بيروکراتيک به مشکالت مواجه می باشند

حکومت افغانستان به همکاری مؤسسات کمک کننده خارجی، ريفورم درگمرکات را 
کوشش های اساسی برای ايجاد يک فيس ستندرد . دراولويت های کاری خود قرارداده است

اقدامات . پروسيجرهای واضح برای ورود اموال تربيه مسؤلين گمرکات درحال اجراء می باشدو
اداره  2003دردسمبر . متعددی بخاطر استندرد سازی فعاليت های گمرکات روی دست می باشد

گمرکات يک سيستم واحد را که مطابق رژيم گمرکات اتحاديه اروپا می باشد برای پنج واليت 
يک قدم مهم ديگر درراستای  2005تصويب قانون گمرکات درسا ل . رده استکليدی معرفی ک

سيستم اتومات برای  2005درمارچ سال . تشکيل وستندردسازی گمرکات افغانستان می باشد
باالخره يک سيستم کميشنکاری گمرکی درحال . شد  اجراء ASYCUDA معلومات گمرکات
 .طرح شدن می باشد

 

 

 

 

 

 نتيجه.  8

دراين فصل ما قوانين ومفاهيم حقوقی را که بصورت کلی درمعامالت تجارتی ومارکيت تجارتی 
بابررسی اهداف وعملکرد هريک از . افغانستان معمول ميباشد، بطور همه جانبه بررسی نموديم

ما معلومات عمومی از اجزای  سيستم رسمی حقوقی افغانستان  که موجب رشد اين قوانين ش
 .اقتصادی، اجتماعی وسياسی می گردد، راحاصل نموديد

هرچند حکومت افغانستان اصالح قوانين تجارتی را يکی ازاولويت های خود قرارداده 
فغانستان به حساب است، اما ماهيت وتفسير اين قوانين هنوزهم به عنوان چالشی برای دولت ا

ما شما را تشويق می نماييم که اين عرصه وساير عرصه های حقوق تجارت را بصورت . ميايد
 .ونواقص آن را دريابيد يق مورد مطالعه قراردهيد وخال هاهمه جانبه ودق

 

 سواالت برای مباحثه
هدف ماليات چه می باشد؟ يک ماليه خوب داری چه ويژگی ها بايد باشد؟ چرا شما فکر  -1

 ميکنيد که هريک از اين ويژگی ها مهم هستند؟
آيا اندازه ماليه درتمام مناطق يک کشوربايد يکسان باشد؟ آيا شما فکر ميکنيد که يک دهقان  -2

که يک دهقان درواليت کابل  درواليت غور به همان اندازه ماليه برعايدات خود بپردازد
 می پردازد؟ اگر بلی چرا؟ اگر نه خيرچرا؟
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 فصل ششم: حقوق جزا

 مقدمه . 1

حتی  -مردم. حقوق جزا نه تنها يک ساحه مهم حقوق بلکه يکی از دلچسپ ترين ساحات نيزميباشد
حقوق جزا يکی . طبيعتًا به حقوق جزا تمايل دارند -عالقه به مسايل حقوقی دارند کسانيکه کمترين

از رشته هائی است که به سواالت عمده زندگی از قبيل سوال درست و غلط، تقصير و بيگناهی، 
 . جر م و مجازات و فوق همه سوال عدالت رسيدگی مينمايد

 
بگونه مثال دو دهقان با هم بخاطر سرقت مواشی . ولی در عين زمان حقوق جزا مغلق نيزميباشد

آنها يک پالنی ميسازند که مرد اولی همسايه را مصروف نگهداشته و مرد . همسايه تبانی مينمايند
آيا هر . دو پالن شان را عملی نموده و بعدًا دستگير ميشوند اين. دومی به سرقت مواشی بپردازد

دو در آخرين لحظات تصميم بگيرند که  ند؟ اگر ايندو مرد بايد عين مجازات را دريافت نماي
مواشی را سرقت ننمايند، ايا باز هم قابل مجازات اند؟ اگر اين دو نفر خطًا تصور نمايند که مواشی 

موخت که حقوق جزا چگونه به اهد افتاد؟ درين فصل شما خواهيد آاز خود شان است چی اتفاق خو
 . اين سوال و سواالت ديگر ازين قبيل پاسخ ميدهد

 
اين فصل با يک بحث کوتاه در مورد حقوق تعاملی وحقوق موضوعه و همچنان تاريخچه حقوق 

در پی تاريخچه يک توضيحی در مورد سيستم فعلی عدالت . جزا در افغانستان آغاز ميگردد
ی، وکالی څارنوالتمرکز مشخص باالی نهاد های مهم از قبيل پوليس، با يک  جزائی در افغانستان

 . دفاع، قوه قضائيه و وزارت عدليه، ارائه خواهد گرديد
 

جرم چيست؟ . بعد از تاسيس اين چهارچوب به تفحص به اساسات حقوق جزا پرداخته خواهد شد
نيف بندی چی وقت يک شخص مقصر از يک عمل جرمی ميباشد؟ چگونه جرايم مختلف تص

ميگردند؟ اين بخش به توضيح مفاهيم اساسی از قبيل حالت روانی، سببيت و تشبث، جرايم گروهی 
 . و حاالت تبرئه کننده و رفع مسئوليت جزائی ميپردازد

 
آيا مجرمين بايد مجازات . به تعقيب آن موضوع رسيدگی به مجرم را مورد بحث قرار خواهيم داد

جزا کم و يا زياد تلقی ميگردد؟ چی وقت ميتوانيم ادعا نمائيم که گردند؟ چرا؟ چی مقداری از 
عدالت تطبيق گرديده است؟ اين بخش به اين موضوعات و ساير مسايل مربوط به تيوری های 

 . مجازات، گونه های مجازات و اهميت جبران و همبستگی اجتماعی، خواهد پرداخت
نستان، قوانين جزای شکلی و کود های دوبخش بعدی به موضوعات اساسی حقوق جزا در افغا

بخش مربوط به قوانين شکلی جزائی افغانستان يک نظری به . جزائی افغانستان متمرکز خواهد بود
افگنده ولی بخش کود های جزائی مختصرًا به موضوع دستگيری، توقيف و پروسه قضاوت 
 . توضيح اهم قوانين جزائی متنی مبتنی خواهد بود

 
ل به  بعضی مشکالت و چالش های فرا راه سيستم عدالت جزائی در افغانستان باالخره اين فص
در حالت  -مانند ساير ساحات قوانين –طوريکه ميدانيد، سيستم عدالت جزائی . نظر خواهد افگند
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برای درک درست اين تغيرات وتحوالت، حقوقدانان بايد در مورد اينکه چی . تغير و تحول ميباشد
بخوبی انجام ميگيرد، چی چيزی متواند بهتر شود، مشکالت آينده در کدام کاری درين سيستم 

 . ساحات بروز خواهد نمود، معلومات داشته باشند
 

قابل ذکر است که با وجود تالش اين فصل بخاطر قابل استفاده بودن فوری موضوعات مطروح، 
ين امر آنست که بخش های وعلت ا. هنوز هم ساحاتی اند که بيشتر به طرف آينده متمايل ميباشند

مختلف سکتور عدالت جزائی در افغانستان در سطوح مختلف انکشاف قرار داشته و بعضًا اين 
اين . فصل به پيشبينی موضوعاتی خواهد پرداخت که ماه ها و سالها بعد اتفاق خواهد افتيد

الحات بر موضوعات در جريان درس روشن خواهد گرديد و تمام سعی بر آن خواهد بود تا اص
 .اساس قوانين موجوده افغانستان باشد تا خواست ها و تقاضا های نويسنده ها

 تاريخچه حقوق جزا در افغانستان. 2

بخاطر مطالعه حقوق جزا امروز در افغانستان، مهم است تا ريشه های تاريخی جرم و جزا در 
ريخچه قوانين جزائی به اين منظور اين بخش با توضيح مختصرتا. افغانستان را بررسی نمود

 . موضوعه در افغانستان خواهد پرداخت
 

وضع شده اند ولی تا  1930در حاليکه بعضی قوانين مرتبط به عدالت جزائی در سالهای دهه 
دولت به يک اقدام جدی جهت وضع قوانين جزائی بعنوان جزئی از برنامه  1960سالهای دهه 

 . عمومی قانونگذاری که در فصل اول ذکر شد، مبادرت نورزيده بود
 

گرديد که يک گام عمده جهت معياری  جامع تدوينيک قانون اجراات جزائی  1965در سال 
تمام جوانب تحقيقات و رسيدگی از  1965قانون سال . ساختن سيستم عدالت جزائی بحساب ميرفت

مدارک و تعقيب عدلی، برخورد با  جمع آوریتحقيق، توقيف، استنطاق، تالشی و ضبط،  :قبيل 
ساير انکشافات قابل مالحظه در . فتشهود و اهل خبره، و حق مرافعه خواهی را در بر ميگر

و اصالحات ) منع احتکار 1967قانون ( شامل وضع بعضی قوانين متنی ديگر  1960سالهای 
 . ميگرديد) یڅارنوال 1967قانون ( نهادی 

 
انکشاف عمده ديگر در ساحه قانونگذاری درافغانستان تدوين اولين قانون جزائی کشور در سال 

يک سند  -به نشر رسيده بود 347که در جريده رسمی شماره  – 1976قانون جزای . بود 1976
برای اولين بار در يک سند واحد تعريف . ماده ميباشد 522فراگيری است که شامل هشت فصل و 

جرايم و مجازات مقرر برای آن جز در مورد جرايم نظامی و جرايمی که شريعت اسالم برای آن 
از نقطه نظر . مشخص گرديد) حدود، قصاص و ديات (مجازات مشخص را معين نموده بود 

قانونگذاری تدوين قانون جزا يکی از مهمتری انکشافات در ساحه حقوق جزا در افغانستان بوده 
 . است که تا امروز نيز اين قانون مرعی االجرا ميباشد

 
را آغاز ، افغانستان يک فصل جديدی از کد گذاری 2001باالخره بعد از سقوط طالبان در سال 

اصالحات جديدی درساحه متنی و شکلی بوجود آمد که نمونه های آن قانون اجراات جزائی . نمود
و قانون مبارزه عليه مواد  2004، قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم سال 2004موقت سال 
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ل اين تحوالت اخير اساس کدگذاری در ساحه جزا در افغانستان را تشکي. ميباشد 2006مخدر سال 
 .داده و در بخش های بعدی اين فصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت

 
  

 سواالت برای مباحثه
 بعضی مزايا و نوقص قواعد تعاملی نسبت به قوانين موضوعه چی ميباشد؟ . 1
ولی قواعد تعاملی در جريان صد سال افغانستان رسمًا به طرف کد گذاری در حرکت ميباشد، . 2

چرا؟ آيا اين موضوع گاهی تغير . هنوز هم زندگی روزمره بسياری از مردم را تنظيم مينمايد
 خواهد نمود؟ خطرات تفاوت قوانين در حال اجرا از قوانين موجود در کتاب چی ميباشد؟ 

 اساسات حقوق جزا . 3

نست تا به حاال وقت آ. آشنا هستيدد های عدالت جزائی در افغانستان شما از فصل های قبلی به نها
به  اين منظور اين بخش به معرفی پرنسيپ های . مطالعه خود سيستم عدالت جزائی بپردازيم

اين پرنسيپ ها اساس و مبنائی اند که سيستم عدالت جزائی . حقوق جزا در افغانستان ميپردازد
 . روی آن بنا گرديده است

 
سی سيستم عدالت جزائی که زير بنای ساير ع اساقسمت اول اين بخش به بررسی دو موضو

پرنسيپ قانونيت جرايم و ) 2اصل برائت الذمه  ) 1: يباشند، ميپردازد که عبارتند ازموضوعات م
بخش بعدی به معرفی يک دسته از طرز ديد ها و قواعديکه مسوليت جزائی يک شخص . جزا ها 

اين قواعد را بنام پرنسيپ مسئوليت . را در ارتکاب يک عمل جرمی مشخص ميسازد، ميپردازد
 .باالخره قسمت سوم اين بخش موضوع تصنيف جرايم را به بررسی خواهد گرفت. ياد مينمايند

  
                                 پرنسيپ های اساسی .الف

 اصل برائت الذمه
 
تصور نمائيد که شما امتحان آخری سمستر را . نخست بايد قضايای فرضی ذيل را بررسی نمائيم

وی به شما ميگويد که يک شاگرد . شما را به دفتر خود ميخواهد پوهنتونتمام نموده ايد که رئيس 
يس رئ. شما را متهم به نقل کردن در امتحان نموده است -که نامش را نميتواند افشا نمايد -ديگر

وی به شما . مدعی است که وی هيچ دليلی مبنی بر نقل شما به جز اطالع شاگرد نا شناخته ندارد
خاطر نشان ميسازد که اگر شما بی گناهی خود را مبنی بر عدم نقل به اثبات رسانيده نتوانيد، ناکام 

 است؟ آيا برخورد رئيس منصفانه . امتحان شناخته و فورًا از پوهنتون هم اخراج ميگرديد
 

استيد که يک  پوهنتونشما در حال قدم زدن در نزديک . حاال يک فرضيه ديگر را تصور نمائيد
پوليس برای شما ميگويد که . پوليس شما را متوقف ساخته و از شما سوال کردن را آغاز مينمايد

بعد از سپری . يک منزل در نزديکی ها سرقت شده است ومشخصات مظنون به شما سرميخورد
قاضی به شما ميگويد که . د چند شب در قيد پوليس شما به نزد يک قاضی برده ميشويدنمو

مشخصات شما با مشخصاتی که يک شاهد عينی قضيه  ارائه کرده است همخوانی دارد و تا 
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زمانيکه شما بی گناهی تان را در مورد قضيه سرقت نموده نتوانيد شما از ارتکاب اين جرم 
 ايا بيان قاضی منصفانه است؟ . دمسئول دانسته خواهيد ش

 
کساينکه معتقد اند رئيس و قاضی منصفانه عمل ننموده اند، ايشان به يک موضوع مهم حقوق جزا 

قانون اساسی تسجيل  25ماده . در افغانستان پی برده اند که عبارت از اصل برائت الذمه ميباشد
حکم محکمه ذيصالح محکوم عليه  شخص تا زمانيکه به. برائت الذمه حالت اصلی است: ميدارد

 . قرارنگرفته است بيگناه شناخته ميشود
 

چيست؟ اصوًال اين موضوع بيانگر اينست که در تحت " برائت الذمه حالت اصلی است"معنی 
هستيم  و تا زمانيکه شخص ديگری گناه ما را در يک محکمه به اثبات نرسانيده قوانين همه بيگناه 

ی بر عليه ما اتهامی را مبن څارنوالزمانيکه يک . مجازات باقی ميمانيمباشد، بی گناه و بدون 
ن در برابر قاضی نميباشد، ما بايد آزاد بمانيم حتی وارد مينمايد ولی قادر به ثبوت آ ارتکاب جرم

در ( در نتيجه ميتوان گفت که بار اثبات . در صورتيکه ما نتوانيم بی گناهی خود را ثابت بسازيم
 .ميباشد څارنوالبه دوش ) ئیقضايای جزا

  

 سواالت برای مباحثه
در ين  یچرا حقوق جزا در افغانستان در بر گيرنده اصل برائت الذمه ميباشد؟ داليل اخالق. 1

 باشد؟ داليل عملی چيست؟ يمورد چی م
آيا شما . معموًال گفته ميشود که بهتر از ده مجرم فرار نمايد تا اينکه يک بيگناه مجازت شود. 2

 نفر مجرم چطور؟  1000و يا  100موافق هستيد؟ چرا بلی و چرا نه؟ در مورد 
مورد توقيف و مطابق قوانين افغانستان پوليس ميتواند شخص را قبل از رفتن به نزد قاضی . 3

 چرا نخير؟  يا اين موضوع با اصل برائت الذمه در تناقض است؟ چرا بلی وآ. دهداستنطاق قرار 

 
 پرنيسپ قانونيت جرايم و جزاها

 
شما در حال . تصور نمائيد که شما در صنف هستيد. بيائيد يک فرضيه ديگر را به بررسی بگيريم

ئه لکچر را متوقف ساخته و از شما ميخواهد تا صنف را ترک انوشتن هستيد که ناگهان استاد ار
استاد برای . بعد از اندکی تامل شما از استاد سوال ميکنيد که چرا صنف را تر ک نمائيد. نمائيد

شما ميگويد که وی در هنگام صحبت به شاگردان اجازه نميدهد که بنويسند و مجازات همچو 
استاد ميگوئيد که در طی چندين هفته شما در ساعت  شما به. اشخاص خروج از لکچر ميباشد

درسی نوت ميگرفتيد ولی هيچ گاه از طرف استاد منع نشده ايد ولی استاد در جواب شما ميگويد 
تنبيه ديگر همصنفان  وی وضع نموده است مجازات شما باعثکه اين يک قاعده جديد است که 

 آيا عمل استاد منصفانه است؟ . ميگردد
 

و يا تصور نمائيد که يکی از خويشاوندان شما بخاطر حريق عمدی به يک سال زندان محکوم شده 
يک روز قبل از رهائی خويشاوند شما از زندان قانونی نافذ ميگردد که جزای حريق را از . است

قانون دارای خصوصيت رجعت به ماقبل بوده و . سال زندان افزايش ميدهد 5يک سال زندان به 
در نتيجه خويشاوند . عمالی را که قبل از انفاذ اين قانون ارتکاب يافته اند نيز در برميگيردحتی ا

 آيا اين قانون منصفانه است؟ . سال ديگراز زندان آزاد نميگردد 4شما برای مدت 
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باساس پرنسيپ قانونيت جرايم و جزا ها نه عمل استاد و نه هم رجعت قانون حريق به ماقبل 

پرنيسپ قانونيت جرايم و جزا ها يک معياری است که مقرر ميدارد تمام قوانين . شدمنصفانه ميبا
در محدوده حقوق . بايد واضح، عمومًا قابل دسترس بوده و به افزايش مجازات اثر رجعی ندهد

ن اطر يک عملی که در هنگام ارتکاب آجزا اين پرنسيپ مقرر ميدارد که هيچ شخص نبايد بخ
بعبارت ساده، هيچ شخص نبايد بخاطر . آن وجود نداشته باشد، مجازات گردد قانونی مبنی بر منع

بنا برآن شما نبايد قبل . انجام يک عملی که در حين ارتکاب غير قانونی نبوده است مجازت گردد
 . از اعالن قاعده نوت گرفتن در داخل صنف توسط استاد، مورد مجازات قرار گيريد

 
سط پرنسيپ قانونيت جرايم و جزا ها  در مورد قضايائی که دولت عالوتًآ محدوديت وضع شده تو

. خواهان افزايش مجازات يک جرم مشخص بگونه رجعت به گذشته ميباشد، قابل تطبيق ميباشد
بگونه مثال در فرضيه فوقانی پرنيسپ قانونيت جرايم و جزا ها تطبيق مجازات بيشتر در مورد 

دولت صالحيت دارد تا به افزايش مجازات جرم حريق . دقضيه حريق را بگونه رجعی منع مينماي
د ، ولی نميتواند مجازات را باالی بپرداز)  جازت آن کمتر استدر صورتيکه تصور نمايد م( 

ولی محدويت وضع شده . کسانيکه قبل از افزايش مجازات مرتکب جرم گرديده اند تطبيق نمايد
 . انع از تقليل و کاهش رجعی مجازات نميگرددتوسط پرنسيپ قانونيت جرايم و جزا ها هر گز م

 
مشعر  27ماده . قانون اساسی تسجيل گرديده است 27پرنسيپ قانونيت جرايم وجزا ها در ماده 

هيچ عملی جرم نيست مگر به موجب قانونی که قبل از راتکاب فعل مورد اتهام نافذ : " است
د مجازات گردد مگر مطابق تصميم محکمه هيچ شخص نميتوان: " بعدًا بيان ميدارد" گرديده باشد

 ."يکه قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده استنذيصالح در مطابقت به قانو
 

 سواالت برای مباحثه
در روز سه شنبه قانونی . تصور نمائيد که فيصل در روز دوشنبه مرتکب جرم سرقت ميگردد. 1

فيصل . ل زندان به دو سال زندان افزايش ميدهدنافذ ميگردد که مجازات جرم سرقت را از يک سا
اگر قانون جديد مجازات وی چی بايد باشد؟ . به روز چهار شنبه دستگير و محکوم ميگردد

 مجازات را از يک سال به شش ماه تقليل دهد چی خواهد شد؟ 
تا چی . پرنسيپ قانونيت جرايم و جزا ها مقررميدار که قوانين بايد واضح و قابل تطبيق باشد. 2

 حد قوانين جزائی مشخص باشند؟ 

 

 مسئوليت جزائی های پرنسيپ. ب

سرقت، قتل رشوت و غيره بسيار ساده ميباشد ولی : جرم چيست؟ بيان مثال هائی از جرام از قبيل
) شخص از لحاظ جزائی مسئول دانسته ميشود( تعيين شرايطی که با تحقق آن جرم بوجود می آيد 

يا مسئول ی يک پياده رو را به قتل برساند آاگر يک راننده تکس: مثال بگونه. مشکل ترميباشد
يا در صورتيکه ی ضربه بزند فرقی بوجود می آيد؟ آميباشد؟ آيا اگر رانند صرف بخواهد که به و

راننده بخاطر نجات جان يک پوليس زخمی سرعت گرفته باشد، جواب شما متفاوت تر خواهد بود؟ 
ا باالی سر راننده گرفته و به وی دستور دهد که به سرعت ممکن ويا اگر يک مجرم سالح ر
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ماده در اثر  18حرکت نمايد؟ اگر در تصادم موتر صرف پای شخص پياده رو بشکند ولی بعد از 
 . التهاب شدن زخم شخص وفات نمايد چی خواهد شد؟ در اين موارد آيا راننده مسئول است

 
. طبيق پرنسيپ های مسئوليت به جواب اين سوال ها بپردازدحقوق جزا افغانستان سعی مينمايد با ت

مفهوم عنصر ) 2مفهوم عنصر مادی جرم ) 1: پرنسيپ ذيل خواهد پرداخت 5اين بخش به بيان 
پرنسيپ عليت و ) 4)  عنصر مادی و معنوی در عين زمان( پرنسيپ موافقت ) 3معنوی جرم  

 پرنسيپ جرم گروهی ) 5سببيت 
 

نيست تا شاگردان را در ساحه مسئوليت جزائی متخصص بسازد بلکه در هدف اين بخش اين 
بخاطر داشته باشيد که اين مفاهيم اساسی . عوض تيوری های اساسی را برای شان معرفی مينمايد

از  یدر واقع بسيار. بسيار ساده اند ولی هر يک از ايشان از مغلقيت نيز برخوردار ميباشند
 .مکمل را به موضع مطالعه پرنسيپ مسئوليت اختصاص ميدهندهای حقوق يک سمستر  دانشکده

  

 سواالت برای مباحثه
موضوع مسئوليت جزائی چطور با قابليت مجازات، مسئوليت و مقصر بودن ارتباط ميگيرد؟ . 1

 مسئوليت جزائی جطور به انعکاس اخالقيات جامعه پرداخته و يا باالی آن تاثير ميگذارد؟ 
يا فرقی بين بيگناهی و حالت برائت الذمه وجود دارد؟ اگر بلی پس سيستم عدالت جزائی به اين آ. 2

 فرق چگونه رسيدگی نمايد؟ 

 
 معرفی عناصر متشکله جرم

 
ر عمومًا جرايم متشکل از بخش های مختلفی اند که بنام عناصر متشکله جرم ياد ميشوند که بخاط

قانون جزا  401بگونه مثال ماده . نان ضروری ميباشدمحکوم ساختن يک شخص اثبات همه آ
شخصيکه با علم به  قتل يک شخص بدون به مقامات مربوطه به اختفا يا دفن جسد : " مشعر است

بنا بر آن برای يک شخص که از جرم ." يک شخص اقدام نمايد، به حبس قصير محکوم ميگردد
متهم جسد ) 1: عنصر را به اثبات برساند 4 لڅارنوااختفای جسد مسئول دانسته شود الزم است تا 

متهم از قتل شخص ) 3جسد از يک شخص مرده باشد ) 2شخص را مخفی و يا دفن نموده باشد 
از اثبات يکی ازين عناصر عاجز  څارنوالاگر . متهم مقامات را خبر نساخته باشد) 4آگاه باشد 

بيگناه شناخته شده و رها . ( ايد تبرئه گرددمتهم ب -عنصر ديگر را ثابت هم نمايد 3حتی اگر  -بماند
 ) گردد

 
. باساس فصل دوم قانون جزا عناصر متشکله جرم به مادی، معنوی و قانونی تصنيف گرديده اند

عنصر مادی بيشتر به اين موضوع که متهم چی کاری را انجام داده است و چی کاری انجام نداده 
عنصر قانونی . موضوع قصد و اراده متهم ميپردازددر حاليکه عنصر معنوی به . است ميپردازد

 . جرم تذکر عمل جرمی و مجازات آن در قانون جزا ميباشد
عنصر قانونی به علت بسيار وسيع . بخش بعدی به بيان عناصر مادی و معنوی جرم ميپردازد

کود بودن در محدوده اين بخش نگنجيده و يک بخش بعدی در مورد کود ها جزائی به توضيح اين 
 .ها که به بيان جرايم ميپردازند، متمرکز خواهد بود
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 عنصر مادی
 

به . بصورت ساده، عنصر مادی جرم تمام اعمالی اند که منتج به يک عمل غير قانونی ميگردد
اين عمل ممکن به شکل . از آن منع شده اند نعباره ديگر، به بيان مسايلی ميپردازد که شهروندا

اجرای يک عمل به مراتب . اجرا بوده و يا به شکل امتناع از عملی که قانون به آن امر نموده است
چطور ميتوان يک . ساده تر ميباشد ولی مفهوم امتناع از عمل يک اندازه مغلق به نظر ميرسد

 . ين مورد يک مثالی را بيان مينمائيمشخص را بخاطر انجام ندادن کاری محکوم ساخت؟ در
 

وی به طرف بيرون دويده و ميبند که . اسد باصدای فرياد همسايه در نيم شب از خواب بيدار ميشود
. اسد بدون اينکه به همسايه کمک نمايد، صرف به مشاهد ميپردازد. منزل همسايه آتش گرفته است

وی از اسد کمک . مبادرت ميورزد بزودی پوليس به محل رسيده و به خاموش ساختن آتش
قانون جزا اسد ميتواند  354مطابق ماده . ميخواهد ولی اسد همان طور ايستاده و تماشا مينمايد
شخصيکه در زمان : بيان ميدارد 354ماده . بخاطر تقصير در ارائه کمک مسئول شناخته شود

يک کارمند خدمات عامه  وقوع حريق و يا حادثه بزرگ ديگر بدون عذرموجه و باوجود تقاضای
 . از کمک امتناع ورزد، به حبس قصير محکوم ميگردد

 
 -عناصريکه بصورت مجموعی يک عمل و يا امتناع را به بار می آورد –عنصر مادی جرم 

بعضًا بنام عنصر آفاقی عمل جرمی نيز ياد ميگردد زيرا به يک مجموعه از امور و حقايقی ارتباط 
اينکه اسد کمک نمود و يا ننمود يک واقعيت . از درک ديگران ميباشدميگيرد که مستقل و بدور

وتعلقی به درک پوليس،  درک خود اسد، درک همسايه، و درک ساير اشخاص از واقعه . است
 .ندارد

 
 عنصرمعنوی

 
در حاليکه عنصر مادی بيشتر نگران اجرا و يا عدم اجرای يک عمل از جانب شخص است، ولی 

چرا قصد مهم ميباشد؟ چرا مجازات يک شخص . متوجه قصد شخص ميباشدعنصر معنوی بيشتر 
بدون در نظر داشت قصد وی قابل قبول نميباشد؟ يک توضيح ساده اين است که جامعه نميخواهد 

ويا نخواهد چنين شخص . ( اشخاص را بخاطر نتايج نخواسته اعمال شان مورد مجازات قرار دهد
اين منطق در ) مل را با قصد انجام داده است محکوم نمايدرا به مجازات سختی که شخص عين ع

که در آن قصد مرتکب ( قانون جزا بين جرايم قصدی  36و  35، 34مواد . قانون جزا واضح است
. تفاوت قايل ميباشد) که توسط يک خطا به ميان می آيد( و جرايم غير قصدی ) موجود است

را برای جرايم قصدی و غير قصدی مسجل نموده عالوتًا در مواد بعدی مجازات های متفاوتی 
يک شخصی که سيل عمدی را ببار : دمقرر ميدار 367ماده . است که شايد دارای عين نتيجه باشد

ت که شخصی که به خطا باعث بميان مشعر اس 368ورد به حبس طويل محکوم ميگردد و ماده آ
 . وردن سيل گردد به حبس متوسط محکوم ميگرددآ

 
مانند کلمات قصدًا ، دانسته، عمدًا ، آگاه  –عمل جرمی در بردارنده عنصر معنوی باشد  هرگاه يک
جرايم . بايد بخاطر اينکه محکمه شخص را مسئول بشناسد، به اثبات آن بپردازد څارنوال -و غيره

مختلف دارای درجه مختلف عنصر معنوی ميباشد، لذا الزم است تا به قانون مشخص مراجعه 
 . چی چيزی را بايد به اثبات برساند څارنوالنمود تا دانست که 
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ا واضح نساخته است، لذا ميتوان موضوع را از آنجائيکه قانون جزا مراحل مختلفه قصد جرمی ر

مرحله از  4قانون مادل جزائی اياالت متحده امريکا . در مقايسه با يک سيستم ديگر بررسی نمود
مدارج مئسوليت از باال به پائين قرار ذيل . مسئوليت را باساس عنصر معنوی مشخص ميسازد

 . غفلت) 4بی احتياطی ) 3دانستن ) 2قصد ) 1: است
 

 : شکل ذيل به بيان هريک ازين حاالت به زبان ساده ميپدازد
 

 مراحل قصد
 . دديگری را قصدًا صدمه برسان يک شخص قصدًا عمل نموده است در صوتيکه شخص* 
يک شخص آگاهانه عمل نموده است در صورتيکه نميخواست کسی را صدمه برساند ولی * 
 .خواهد ساختکه وی کسی را مجروح ) ويا مطمئن بود( دانست يم

يک شخص از روی بی پروائی عمل نموده است در صورتيکه نميخواست کسی را صدمه * 
برساند ولی ميدانسته که احتمال صدمه راسانيدن به شخص ديگر بسيار زياد بوده و به شخص 

 . صدمه رسيده است
يک شخص از روی غفلت عمل نموده است در صورتيکه نميخواست به کسی صدمه برساند * 

وحتی نميدانسته که احتمال صدمه رساندن به شخص ديگر زياد است، ولی بايد ميدانسته که احتمال 
، 2004سماها . ( صدمه رساندن به يک شخص ديگر زياد است وبه شخص صدمه رسيده است

89 ( 

 
مکلف است تا يکی از حاالت فوق را در مورد هر عنصر مادی  څارنوالدر اياالت متحده امريکا 

 . ه اثبات برساندجرم ب
 

روش قانون جزای مادل يگانه شيوه تصنيف عنصر معنوی نميباشد،  ولی اين يک سيستمی است 
که به شما کمک مينمايد تا مراتب مسئوليت را و همچنان چگونگی مطابقت مجازات با قصد را 

 . توسط سيستم عدالت جزائی بدانيد
 

در آنها مکلف به اثبات عنصر  څارنوالباالخره قابل ذکر است که يک بخشی از جرايمی اند که 
برای اثبات اين جرايم برای . معنوی نميباشد و اين جرايم بنام مسئوليت بدون تقصير ياد ميگردد

صرف عنصر مادی را ( کافی است تا اجرای فعل از طرف شخص را به اثبات برساند  څارنوال
بعباره ديگر در اين نوع جرايم شرط نيست که شخص قصدًا عمل نموده است يا ). بات برساندبه اث

 . به خطا و در هر دو صورت از لحاظ جزائی مسئول ميباشد
 

عمومًا تضمينات قانونی حکم ميکند که مسئوليت بدون تقصير صرف در موارد جرايم بسيار 
از تخلفات کوچک ترافيکی در جمله جرايم  بگونه مثال در امريکا بسياری. کوچک عملی گردد

 .مسئوليت بدون تقصير محاسبه ميشود
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 سواالت برای مباحثه
يا وی قابل مجازات غفلت و بی پروائی تخلف ميورزد، آ اگر شخصی از يک قاعده بدون. 1

 ميباشد، چرا؟
منطق مسئوليت بدون تقصير در کجاست؟ کدام جرايم را شما فکر ميکنيد که در جمع جرايم . 2

 مسئوليت بدون تقصير گنجانيده شوند؟ 

 
 )عنصر مادی و معنوی باهم( موافقت 

 
. حاال که باعنصر مادی و معنوی جرم آشنائی حاصل نموديد، قضيه فرضی ذيل را در نظر گيريد

دوکان ايشان با هجوم موشها مواجه ميباشد و به اين . جمال و برادرش مالک يک دوکان ميباشند
وی فورٌا به برادرش . خاطر جمال غذای زهردار را گدام دوکان بخاطر کشتن موش ها ميگذارد

روز بعدی جمال و برادرش با هم . ميدهد و به وی ميگويد که از غذای زهر دار دور باشداطالع 
جمال بسيار به قهر شده وهنگام بيرون شدن از دوکان به برادرش ميگويد که . دعوی مينمايند

در آن شب برادر جمال با فراموش کردن گفته های . بخاطر اين دعوی ويرا به قتل خواهد رساند
آيا جمال از قتل . غذای زهر دار را خورده و ميميرد) مورد غذای زهر دار در گدامدر ( جمال 

 مسئول است؟ 
 

وی غذائی را . هرگاه ما به عنصر مادی و معنوی جرم نگاه کنيم، جمال از قتل برادر مسئول است
و واضحًا بيان داشت که قصد ) عنصر مادی( که باعث قتل برادر وی گرديد زهردار ساخته بود 

 . يک قضيه ساده قتل درست؟ غلط). عنصر معنوی( کشتن برادرش را دارد 
 

باساس پرنسيپ موافقت، برای . مال مسئول مرگ برادرش نميباشدباساس پرنسيپ موافقت، ج
اينکه يک شخص از لحاظ جزائی مسئول دانسته شود، بايد عنصر مادی و معنوی هر دو در يک 

بنا بر آن بخاطريکه قصد جمال در هنگام زهر دار ساختن غذا کشتن برادرش . زمان اتفاق بيفتد
وی در وقت زهر دار . تل برادرش با اين قضيه مرتبط نميباشدنبود لذا گفته های بعدی او مبنی بر ق

. ساختن غذا قصد قتل برادرش را نداشت و نه هم غذا را بخاطر کشتن برادرش زهردار ساخته بود
در نتيجه جمال مسئول قتل . عنصر مادی و معنوی درين قضيه در عين زمان تحقق نيافته اند

 . برادرش شناخته نميشود
 

 سببيت
فرضيه ايرا تصور نمائيد که در آن رجب اهللا باالی برادرش قهر است و باچاقوی آشپز خانه دست 

يک امبوالنس بخاطر . زخم زياد عميق نيست ولی نيازمند معالجه ميباشد.  ويرا مجروح ميسازد
د در راه شفاخانه امبوالنس تصادم نموده و تمام افرا. انتقال برادرش به شفاخانه خواسته ميشود

 آيا رجب اهللا از قتل برادرش مسئول است؟ . موجود در آن از بين ميروند
 

باساس اين پرنسيپ بخاطر مسئول شناختن . پرنسيپ سببيت به ارتباط بين عمل و نتيجه ميپردازد
به اثبات برساند که زدن رجب اهللا با چاقو به دست  څارنوالرجب اهللا از قتل برادرش الزم است تا 

 . گرديده است) نتيجه( باعث مرگ برادرش ) عمل( برادرش 
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آيا عمل رجب اهللا ) 1: بايد دو معيار را اثبات نمايد څارنوالبخاطر مطابقت با پرنسيپ سببيت 
آيا عمل رجب اهللا عامل قانونی مرگ برادرش بوده ) 2عامل اصلی مرگ برادرش بوده است؟  

 است؟ 
 

ميگردد زيرا يک معيار مبتنی بر حقايق بوده  نه دليل اصلی نسبت به دليل قانونی سهلتر تثبيت 
ميتواند نشان دهد که اگر رجب اهللا به  څارنوالبخاطر نشان دادن عامل اصلی . يک معيار تفسيری

مگر " به اين منظور دليل اصلی بعضًا بنام . دست برادرش ضربه نميزد، برادرش وفات نمينمود
بدون عمل رجب اهللا آيا : ل قابل پرسش اين است کهبه عباره ديگر سوا. نيز ياد ميگردد" بخاطر

 مرگ برادر او اتفاق می افتاد؟ 
 

دليل قانونی ميپرسد . دليل قانونی برعکس بسيار مشکل تر ميباشد که بنام عامل تقريبی ياد ميشود
از مرگ برادرش مسئول بدانيم؟ دربسياری قضايا دليل نونًا منصفانه است تا رجب اهللا را که آيا قا

قضايای مغلق زمانی بروز . ولی بعضًا بسيار مغلق ميگردد. قانونی بسيار واضح و روشن ميباشد
 -هر واقعه ايکه بين عمل و نتيجه حاصله از آن اتفاق بيفتد –مينمايد که يک عامل مداخله کننده 

داخله مثًال در مثال رجب اهللا و برادرش تصادم امبوالنس در راه شفاخانه يک عامل م. بوجود آيد
اين چيزی است که بين عمل رجب اهللا و مرگ برادرش اتفاق افتاده است و به مرگ . کننده ميباشد

 . وی کمک نموده است
 

ولی در . ولی نفس موجوديت يک عامل مداخله کننده برای تشخيص دليل قانونی کافی نميباشد
 . عوض الزم است تا طبيعت عامل مداخله کننده مد نظر قرار گيرد

 
نه مثال تصورنمائيد که هنگاميکه رجب اهللا برادرش را با چاقو ميزند، برادرش فرارنموده و بگو

همين افتادن برادرش را بنام عامل مداخله کننده .  در نتيجه از باالی زينه می افتد و می ميرد
رجب به عباره ديگر برادر . زيرا اين کار وی يک جوابی به عمل رجب اهللا بود جوابيه ياد ميکنند

اين قضيه را با يک قضيه ديگر که . اهللا بخاطر تالش جهت فرار از رجب اهللا از زينه پائين افتاد
در آن رجب با چاقو به دست برادرش ميزند و برادرش فرار نموده و در بيرون رعد برق ويرا 

نده تصادفی اين نوع عمل مداخله کننده را بنام عامل مداخله کن. فراگرفته و ميميرد، مقايسه نمائيد
عمل چاقو زدن رجب . زيرا بين عمل رجب اهللا و عامل مداخله کننده رابطه ای وجود ندارد.مينامند

برادر وی در يک زمان نادرست در . اهللا برادرش را باعث رعد و برق زدن برادرش نگرديده بود
 . يک مکان نادرست بود

 
وجود ندارد ولی محاکم هميشه در صورت در حاليکه يک قاعده کلی در مورد تعيين عامل قانونی 

عدم موجوديت عامل مداخله کننده و يا در صورت موجوديت عامل مداخله کننده جوابيه ، عامل 
در صورت موجوديت عامل مداخله کننده تصادفی محاکم معموًال . قانونی را موجود فرض مينمايند

به عباره . ی مسئول دانسته نميشودعامل قانونی را فقيد دانسته و در نتيجه شخص ازلحاظ جزائ
زخم : ديگر برای محاکم بسيار مشکل خواهد بود که تثبيت نمايند که عامل مر گ چی بوده است

بنا برين محکمه رجب اهللا را صرف بخاطر چاقو زدن به دست برادرش از قتل . چاقو و يا حادثه
 .مسئول نميداند
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 عمل مداخله کننده جوابيه : الف
ب تالش ميکند فرار نمايد ولی ( جواب     ------------) ب فير مينمايد الف باالی( ابتدائی عمل 

 )  ب ميميرد( نتيجه نهائی  ---------------------) از زينه پائين می افتد
 ال زياد وجود دارد که الف بخاطر نتيجه نهائی مسئول شناخته شود ماحت

 
 : عمل مداخله کننده تصادفی: ب

      عمل مداخله کننده تصادفی                            )     الف باالی ب فير مينمايد( ابتدائی عمل 
 ) رعد و برق ويرا در هنگام فرار فرا ميگيرد(

 ) ب ميميرد( نتيجه نهائی 
 .  احتمال بسيار کمی وجود دارد که الف بخاطر نتيجه بوجود آمده مسئول شناخته شود

    

 مباحثه سواالت برای
منطق داشتن دو معيار برای سببيت در چيست؟ چرا موجوديت يک معيار برای عامل قانونی . 1

 ناکافی ميباشد؟ 
 و سببيت موجود ميباشد؟ ) بين عنصر معنوی و مادی ( چی  ارتباط بين موافقت . 2

 
 تشبث به جرم

زمين وی به قتل  ننمائيد که مردی تصميم ميگيرد همسايه خود را بخاطر بدست آورد تصور
وقتی . وی يک تفنگ و مرمی های آنرا خريده و در بيرون منتظر همسايه می نشيند. برساند

همسايه را پيدا مينمايد به وی ميگويد که من ترا بخاطر گرفتن زمينت به قتل ميرسانم و تفنگ را 
آيا مرد . مينمايدولی تفنگ فير نمينمايد و همسايه فرار . به وی نشانه گرفته و ماشه را ميکشد

 مذکور بخاطر قتل قابل مجازات ميباشد؟ 
 

قانون تشبث زمانی مطرح ميگردد . قانون تشبيث به جرم به موضوع نبود ضرر رسيدگی مينمايد
طور مثال در فرضيه باال . که مدعی عليه قادربه تنظيم عنصر ضرر دريک عمل جرمی نميگردد

. رر در عمل جرمی قتل را بدست نياورده استشخص کسی را به قتل نرسانده وبنًا عنصر ض
سوال اين است که آيا شخص از تالش برای ارتکاب جرم قابل مجازات ميباشد؟ و آيا شخص بايد 

 برابر به حالتی که شخص در اجرای عمل جرمی موفق ميگردد، مجازات گردد؟ 
 

تشبث به جرم : "29اس ماده باس. قانون جزا به ارائه پاسخ به اين سواالت ميپردازد 33تا  29مواد 
ثار آن ايت بنحويکه خارج از اراده فاعل آآغاز به اجرای عمل جرمی به قصد ارتکاب جنحه يا جن

. بالترتيب به تعيين مجازات جنايت، جنحه و قباحت ميپردازد 32و  31، 30مواد . " متوقف گردد
تيجه اگرحد اکثر  مجازات در ن . در کل مجازات تشبث نصف  حد اکثر مجازات اصل جرم ميباشد

سال حبس باشد، اگر کسی تالش به اجرای آن نمايد ولی ضرر وارده را باعث شده  10يک جرم 
 . سال حبس محکوم ميگردد 5نتواند، به مجازات 
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يکی از مهمتری موضوعات در ساحه حقوق جزا تعين زمانی است که يک عمل بحيث تشبث تلقی 
باال اگر مرد به خانمش در مورد پالن کشتن همسايه گفته باشد و بگونه مثال در فرضيه . ميگردد

يا نفس پالن بخاطر محکوم ساختن شخص به تشبث رد پالن معلومات در يافت نمايد، آپوليس در مو
به قتل کافی است؟ اگر شخص سالح و مرمی های آنرا خريداری نموده و در راه رفتن به خانه 

 ی قرار خواهد بود؟ همسايه دستگير گردد، موضوع از چ
 

تصميم به ارتکاب جرم و يا تهيه وسايل مقدماتی تشبث به : قانون جزا مشعر است) 2( 29ماده 
سوال عمده اينست که چی چيزی تهيه وسايل مقدماتی را از تشبث به جرم " جرم تلقی نميگردد

يتوان يک اتفاق نظر دانشمندان حقوق به بيان اين مشکالت پرداخته اند و به ندرت م. مجزا ميسازد
عموماًٌ ميتوان گفت که هر قدر که شخص به تکميل جرم . در مورد موضوع را دريافت نمود

در اخير موضوع يک . نزديک تر گرديده باشد، به همان اندازه به تشبث به جرم نزديک تر ميباشد
 .دمسئله مربوط به عقل سليم برای محکمه ميگردد که در مورد آن تصميم اتخاذ نماي

  
 بر اشتراک و اتفاق در جرم مقدمه

 
تا همين دم ما مصروف بررسی اين سوال بوديم که چی وقت يک شخص از اعمال خود مسئول 

حاال يک تغيری را مد نظر ميگيريم و به سوال مسئوليت جزائی چندين نفر که مرتکب . ميباشد
ی بررسی اين موضوعات بايد برا. جرم گرديده اند ويا با هم پالن طرح نموده اند، ميپردازيم
 . مفاهيم اشتراک و اتفاق در جرم را مطرح بحث قرار دهيم

 
اين . حاال يک فرضيه اندکی متفاوت تر را که در مورد همان دو دهقان ميباشد، مد نظر ميگيريم

دهقان اولی . بار به عوض ساختن يک پالن جرمی، صرف در مورد همسايه صحبت مينمايند
همسايه در مجموع واليت بهترين ميباشد و وی ميداند که همسايه مذکور دروازه  ميگويد که مواشی

وی بعدًا متذکر ميشود که در روز پنچ . اش را قفل ننموده و هيچ محافظی را هم مقرر ننموده است
در پنج . شنبه بعدی همسايه را بخاطر صرف نان شب دعوت مينمايد و منزل وی خالی خواهد بود

يکه همسايه بخاطر صرف نان شب می برآيد دهقان دومی مواشی ويرا سرقت شنبه بعدی وقت
آيار هر دو دهقان بايد مجازات شوند؟ آيا هر دو بايد به گونه ای مجازات گردند که اگر در  . مينمايد

اجرای عمل جرمی سهيم ميبودند مجازات ميشدند؟ اينبار پاسخ مربوط به قانون اشتراک در جرم 
 .ميباشد

  
 اتفاق در جرم

 
اتفاق در جرم عبارت است از :" جرم را چنين تعريف نموده است قانون جزا اتفاق در 49ماده 

متحد شدن دو نفر و يا بيشتر از آن در ارتکاب جنايت يا جنحه معين يا غير معين و يا تفاق در 
. و پيهم باشد اعمال تجهيزاتی، تسهيالتی يا تکميلی جرايم مذکور مشروط بر اينکه اتفاق منظم

 . " گرچه در آغاز مرحله تشکيل جرمی يا برای مدت کوتاه صورت گرفته باشد
 

بعبارت ساده تر، اتفاق در جرم عبارت از يک موافقت بين دو و يا بيشتر از دونفر بخاطر نقض 
قسميکه قانون تصريح ميدارد، فرق نمی کند که موافقت . قانون در يک زمانی در آينده ميباشد
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که  –ولی اعضای اتفاق درجرم . بخاطر پالن عمل جرمی باشد و هيچ گاه اتفاق هم نيفتدصرف 
 . در هر حال قابل مجازات ميباشند -بنام توطئه گران و يا همکاران توطئه ياد ميگردند

در صورت اتفاق به ارتکاب جرم، هر . به بيان مجازات اتفاق در جرم ميپردازد 51و  50مواد 
در . سال بيشتر نباشد، محکوم ميگردند 7دگان محکوم به حبس طويلی که از کی از اتقاق کنن

صورت اتفاق به ارتکاب جرم جنحه، هر اتفاق کننده محکوم به حبس دو سال و يا جريمه نقدی که 
ولی اگر هدف اتفاق در جرم اجرای عمل جرمی . افغانی نباشد، محکوم ميگردد 24000بيشتر از 

کمتر از مجازات اتفاق در جرم باشد، اشخاص مرتکب به يک ربع حد ن اشد که مجازات آای ب
 . اکثر مجازات اصل جرمی که بخاطر آن اتفاق صورت گرفته است، محکوم ميگردند

 
يک متفق ميتواند  52مطابق ماده . به موضوع  پايان اتفاق در جرم ميپردازد 52باالخره ماده 

دادن به مقامات قبل از ارتکاب عمل جرمی و قبل از مسئوليت اتفاق در جرم خويش را با اطالع 
يک متفق ميتواند کامالًٌ از مسئوليت فرار . اينکه مقامات تحقيق را در مورد آغاز نمايند، کمتر نمايد

نمايد و اين در صورتی است که معلومات ارائه شده توسط متفق باعث دستگيری ساير متفقين 
 .گردد

  
 اشتراک در جرم

 
. ميان اتفاق در جرم و اشتراک در جرم برای شاگردان جديد حقوق جزا مشکل ميباشد فرق گذاشتن

ما ديديم که اتفاق در جرم پالن دو و يا بيشتراز دو نفر بخاطر ارتکاب يک جرم ميباشد خواه عمل 
از طرف ديگر، مطابق به قانون جزا، اشتراک زمانی مطرح ميگردد . بوقوع پيوسته باشد يا خير

) عمل جرمی اتفاق می افتد. ( خص ديگری را در ارتکاب يک جرمی کمک مينمايديک شخص ش
شخصی که عمل را انجام ميدهد بنام فاعل اصلی و شخصيکه با فاعل اصلی همکاری مينمايد، بنام 

 . شريک ياد ميگردد
 
گاهانه فاعل مساعدت آ: شامل ئه شده توسط يک شريک ميتواند امساعدت ار  39اساس ماده ه ب
همچنان ميتواند . صلی در مورد وسايل، امکانات و يا کار های تکميلی برای ارتکاب جرم گرددا

ويا تحريک کردن يک شخص .  بشکل يک موفقت با شخص ديگر بخاطر ارتکاب جرم باشد
در تمام موارد جرم بايد در نتيجه مساعدت .  بخاطر ارتکاب يک عملی که جرم را تشکيل ميدهد

 . بوقوع بپيوندد
 

در حاليکه ما تمام مواد را به . به بيان دائره مجازات شراکت در جرم ميپردازد 48تا  40مواد 
جزئيات مورد بررسی قرار نميدهيم، قاعده کلی اين است که با يک شريک همانند فاعل اصلی 

مجازاتی که در قانون برای شخصيکه وی در ارتکاب آن جرم ويرا ( . برخورد صورت ميگيرد
 . مگر اينکه قانون طور ديگری تصريح نموده باشد) موده استمساعدت ن
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 سواالت برای مباحثه
دليل مجازات شديدتر برای شريک جرم . تفاوت ميان شراکت و اتفاق در جرم را بيان نمائيد. 1

 نسبت به متفق چيست؟ 
چی وقت يک شريک منحيث فاعل اصلی . تفاوت ميان فاعل اصلی و شريک را بيان نمائيد. 2

 قرار ميگيرد؟ آيا ممکن است بيش از يک فاعل اصلی در جرم وجود داشته باشد؟ 
آيا برای يک شخص ممکن است که هم شريک جرم باشد و هم جز اتفاق کنندگان در همان جرم . 3

 باشد؟ اگر بلی پس چی مجازاتی را اين شخص دريافت خواهد نمود؟ 

 

  ت تبرئه کننده و حاالت رفع مسئوليت جزائی حاال: دفاع .ج

آيا گاهی ارتکاب يک عملی که در قانون جرم داسته شده است قانونی خواهد بود؟ تصورنمائيد که 
بخاطر . نفری در حال سوختن است 10000حريقی در جنگل اتفاق افتاده و بطرف يک قريه 

ی بين آتش و قريه بخاطر ايجاد يک مصئون ساختن قريه،  حميد به حريق کردن يک زمين زراعت
با اين کار خود احمد مرتکب جرم حريق عمدی در ملکيت يک شخص ديگر به . سد اقدام مينمايد

آيا .  هدف تخريب آن گرديده است و در نتيجه تمام عناصر حريق عمدی را تکميل نموده است
 حميد از عمل خود از نقطه نظر جزائی مسئول ميباشد؟ 

 
اعمال شان تمام شرايط بعضی موارد مقرر ميدارد که بعضًا افراد با وجوديکه  حقوق جزا در

در همچو موارد . مسئوليت جزائی را دارا ميباشد، ولی از نقطه نظر جزائی مسئول نميباشند
 . ميتوان گفت که شخص يک دفاع قابل قبول را دارا ميباشد

 
حاالت تبرئه کننده و حاالت رفع مسئوليت : به منظور اين بخش، ما کلمه دفاع را به دو بخش

حاالت تبرئه کنند به اين معنی است که عمل شخص غير قانونی نبوده و . جزائی، تقسيم مينمائيم
مثال . حاالت رفع مسئوليت جزائی به اين معنی که شخص از نقطه نظر جزائی مسئول نميباشد

 .يح ميگرددهای حالت تبرئه کننده و رفع مسئوليت جزائی در ذيل توض
 
ولی اين موضوع  مهم است که دفاع به شکل حاالت تبرئه کننده و رفع مسئوليت جزائی يگانه  

يک بخش عمده دفاع که بنام دفاع فقدان عناصر ياد . مورد دفاع قابل دسترس به متهم نميباشد
ن شخص تمام عناصر آنرا بخاطر محکوم ساخت څارنوالميگردد، شامل تمام ادعا های ميگردد که 

اين دفاعيه ها ميتواند يک عنصر اتهام منسوبه و يا تمام عناصر آنرا .  به اثبات نرسانيده است
دفاع فقدان عناصر بيشتر مبتنی بر حقايق بوده نه تيوری و ازينرو درينجا . مورد تعرض قرار دهد

 . به جزئيات مورد بحث قرار نخواهد گرفت
 

 حالت ضرورت: حاالت تبرئه کننده  دفاع به شکل
 

در فرضيه قبلی در مورد سوزاندن زمين بخاطر نجات قريه، نظر شما اين خواهد بود که حميد 
نبايد از نقطه نظر جزائی مسئول شناخته شود زيرا عمل وی بخاطر نجات جان و مال ضروری 

ت ضرورت ياد ميشود، به ون يک نوع دفاع را که بنام حالنقا. نظر شما درست است.  بوده است
هرگاه يک شخص يک دفاع حالت ضرورت را موفقانه ارائه نمايد، برای وی . رسميت ميشناسد
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هيچ نوع مسئوليتی وجود نخواهد داشت زيرا با توجه به اوضاع و احوال قانون بعضًا اين عمل را 
 .  ه ميباشدبنًا حالت ضرورت يکی از مثال های حاالت تبرئه کنند. غير قانونی نميداند

 
هر گاه يک شخص بخاطر نجات جان و مال خود و يا : قانون جزا تصريح ميدارد که  95ماده 

نجات جان و مال شخص ديگر که در معرض خطر آنی وجدی که دفع آن بدون ارتکاب جرم 
، مسئول دانسته نخواهد شد مشروط بر اينکه شخص خطر مذکور را ممکن نباشد، قرار داشته باشد

از اين . ه ميان نياورده  وضرر دفع شده از ضرر ناشی شده از عمل جرمی بزرگتر باشدخود ب
 . ماده ميتوان چنين نتيجه گرفت که حالت ضرورت دارای چهار عنصر ميباشد

 
اوًال اينکه شخص مدافع بايد ثابت بسازد که ضرريکه وی به دفع آن پرداخته است از خطر عمل 

در فرضيه فوق حميد بايد ثابت نمايد که خطر رسيدن . جرمی ارتکابی توسط وی بزرگتر ميباشد
 . آتش به قريه به مراتب بزرگتر از ضرر سوزاندن زمين بوده است

 
اگر حميد . بات برساند که بديل ديگری در اختيار او قرار نداشته استثانيًا  دفاع کننده بايد به اث

 . ميتوانست که آتش را به تنهائی خاموش سازد، حريق ساختن زمين قابل توجيه نميبود
 

ثالثًا  دفاع کننده بايد ثابت بسازد که وی اجرای عمل غير قانونی را به مجرد دفع خطر متوقف 
د حريق کردن زمين را بعد از پايان حريق جنگل ادامه ميداد، عمل در نتيجه اگر حمي. ساخته است

 . وی ضروری تلقی نميگرديد
 

.  باالخره دفع کننده بايد ثابت بسازد وی باعث ايجاد خطر که وی به دفع آن پردخته است نبوده است
حريق حميد نميتوانست در صورتيکه خود مسئول حريق جنگل ميبود،  از مئسوليت به عباره ديگر 

 .زمين بخاطر متوقف ساختن حريق جنگل فرار نمايد
  

 حالت تبرئه کننده ، دفاع مشروع
 
در واقع موثر خواهد بود تا دفاع مشروع را . دفاع مشروع با حالت ضرورت در ارتباط ميباشد

همانند حالت ضرورت، دفاع مشروع يک حالت تبرئه کننده بوده . نوعی از حالت ضرورت دانست
معنی که اگر عمل ثابت گردد که بخاطر دفاع مشروع صورت گرفته است، قانون آنرا  بدين. است

 . عمل قانونی ميداند
 

چنين به بيان طرح  57ماده . قانون جزا به بحث روی دفاع مشروع ميپردازد 64تا  57مواد 
 ماده. ارتکاب يک عمل جرمی بمنظور استعمال حق دفاع مشروع جرم تلقی نميگردد: ميپردازد

حق دفاع مشروع زمانی بميان می آيد که دفاع کننده با داليل قانونی و : قانون جزا بيان ميدارد 59
يقين حاصل نمايد که يک خطری متوجه مال، جان و عزت خود شخص و يا شخص منطقی 

اين موضوع مهم است که دفاع کننده ممکن به دفاع از خود و يا اشخاص  ندانست.  ديگری ميباشد
 . اخته باشدديگر پرد

 
 : قانون جزا شرايط دفاع مشروع ر ابيان ميدارد 60ماده 

 دفاع در برابر تعرض وتجاوز باشد. 1
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 دفاع بايد متناسب باخطر باشد. 2
 دفاع بايد يگانه وسيله دفع خطر باشد. 3
 . دفاع بايد همزمان با تعرض جانب مقابل باشد. 4
 .غير عادالنه باشددفاع بايد در برابر يک عمل غير قانونی و . 5
 . دفاع کننده خود قصدًا باعث عمل جرمی جانب مقابل نگرديده باشد. 6
 

، محکمه صالحيت دارد به تقليل مجازات شخصی که به حسن نيت به استعمال قوه  64باساس ماده 
 . اضافی بخاطر دفاع از خودش و يا شخص ديگر ميپردازد، متوسل گردد

 
 حاالت رفع مسئوليت جزائی

 
جنون و مريضی های عقلی ) 1: حالت رفع مسئوليت جزائی خواهد پرداخت 4ين بخش به بيان ا

برعکس حالت رفع مسئوليت جزائی بخاطر بياوريد که در حاالت . اکراه) 4طفوليت ) 3سکر ) 2
شخص متهم از مسئوليت جزائی . رفع مسئوليت جزائی عمل مورد هنوز هم غير قانونی ميباشد

بنًا ميتوان گفت که . اين معافيت ناشی از حالت و وضعيت دماغی وی ميباشد معاف ميگردد ولی
حالت تبرئه کننده بيشتر به اوضاع و احوال قضيه عمل جرمی مرتبط بوده در حاليکه حاالت رفع 

 .مسئوليت جزائی به شخص متهم و توان دماغی وی مربوط ميباشد
  

 جنون و امراض دماغی
 

شخصيکه در حين ارتکاب جرم در نتيجه جنون و يا امراض دماغی  :قانون جزا 67مطابق ماده 
 . فاقد ادراک و شعور باشد، دارای مسئوليت جزائی نبوده و مجازات نميگردد

 
زيرا جامعه نميخواهد شخصيرا که نميداند چی . منطق اين قاعده خيلی واضح و روشن ميباشد

چنين کاری به مفهوم با انجام . جازات نمايدکاری را انجام داده است و يا چرا مجازات ميگردد، م
يا شخص را مقصر بدانيم يا مريضی ويرا؟ ايا شخصی را که مريض است آ( مقصر بودن 
از طرف ديگر علم طب چندين نوع از امراض عقلی را .  صدمه وارد ميگردد)  مجازات نمائيم؟
شوند اولی شايد کارآئی در حاليکه دو شخص دارای معلويت های عقلی تشخيص . مشخص ميسازد
يا درست است که هر دو را با عين معيار ها د ولی دومی شديدًا ناتوان باشد، آدرستی داشته باش

 مورد مواخذه قرار دهيم؟ 
 

در بسيار از جاها محاکم باالی نظر تخصصی متخصصين جهت تشخيص مسئوليت جزائی شخص 
اين بررسی مبتنی بر ظرفيت شناختی شخص و  معموًال. در ارتباط به عمل مرتبکه، اتکا مينمايند

. توان تفکيک خوب از بد و ظرفيت ارادی وی در اجرای عمل بعد از تفکيک خوب از بد ميباشد
اگر يکی ازين ظرفيت ها وتوانائی ها موجود نباشد، شخص مجنون تلقی شده و از عمل خويش 

 . مسئول نخواهد بود
 

هر گاه در  2004قانون اجراات جزائی موقت سال  44همچنان قابل ذکر است که باساس ماده 
يک مريضی دماغی که ويرا از دفاع باز ميدارد به جريان محاکمه جزائی معلوم گردد که متهم 

اگر نتايج . مبتال است، محکمه اجراات را متوقف ساخته و متهم را جهت معاينات دماغی ميفرستد
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تال ميباشد که ويرا از دفاع باز ميدارد، محکمه معاينه دريابد که متهم به يک مريضی دماغی مب
 . متهم را فاقد اهليت دانسته و محکمه ويرا به تعويق می اندازد

 
به ياد داشته باشيد که اهليت و صالحيت قرار گرفتن در برابر محکمه يک تفتيشی از وضعيت 

جرم يک موضوع حالت دماغی شخص در حين ارتکاب . دماغی شخص در زمان محاکمه ميباشد
در نتيجه هرگاه يک شخص يکبار بخاطر داشتن امراض دماغی در . معيار تفتيش جدا گانه ميباشد

جريان محاکمه فاقد اهليت دانسته شد، ممکن بعدًا صحتياب گردد و به محضر محکمه حاضر گردد 
 ولی يک متهمی که ثابت گردد در حين ارتکاب جرم به بيماری های عقلی مواجه بوده است، هر

 . گز از عمل جرمی مسئول تلقی نخواهد گرديد
 

 سکر
 

سکر معموًال به معنی حالتی است که در آن توان  شخص در اجرای اعمال و فکر کردن در نتيجه 
آيا يک شخص زمانيکه در حالت سکر قرار . استعمال الکول و يا مخدرات بدون قيد و آزاد ميگردد

اين سوال باوجوديکه يک شخص در حالت نشه عين دارد از اعمال جرمی مسئول شناخته شود؟ 
اين طرز . حالت يک شخص مجنون را دارد،  نسبت به موضوع جنون برای ما مشکل تر ميباشد

خواه توسط الکول، مواد مخدر، ادويه  –فکر متفاوت ناشی از اين است که سکر بوجود آمده 
 . ممکن است ارادی و يا غير ارادی باشد -توصيه شده و يا ساير مواد باشد

 
شخصيکه در : قانون جزا تصريح ميدارد) 1(68ماده . حقوق جزا اين تفاوت را تصدين مينمايد

 د را از دست دهدحين ارتکاب جرم در نتيجه استعمال مواد مسکره يا دخانيات شعور و ادرا ک خو
اضافه ) 1(69ماده " گاهی باشد، شخص قابل مجازات نميباشدو اين استعمال بدون اکراه و يا آ

هرگاه شخص مواد مسکره و يا دخانيات را با اراده خود استعمال نموده و مرتکب جرم : مينمايد
ادراک و گردد، وی از عمل جرمی مسئول بوده و چنان تصورمشود که شخص عمل را  در حالت 

 "شعور کامل مرتکب شده است
 

قانون جزا   349ماده . همچنان قابل ذکر است که سکر ارادی خود يک عمل قابل مجازات ميباشد
ماه  6تا  3عمال مواد مسکره و يا دخانيات بپردازد، به مجازت تشخصيکه به اس: " مشعر است

ر اينکه قانون طور ديگری هزار افغانی محکوم ميگردد، مگ 6تا  3حبس و يا جريمه نقدی 
 .تصريح نموده باشد

  
 طفوليت

 
از بحث قبلی در مورد مجنون بخاطر داريد که يکی از سواالت که آيا يک شخص از عمل انجام 
شده غير قانونی توسط وی مسئول تلقی گردد بيشتر مربوط به اين است که آيا وی قادر به تفکيک 

 بين خوب و بد بوده است يا خير؟ 
 

کسانی که با اطفال وقت سپری نموده اند ميدانند که موضوع تفاوت ميان خوب و بد در نزد همه 
بخاطر بيان اين موضوع قانون جزا احکامی را برای . اطفال بسيار واضح و روشن نميباشد
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ولی اين . رسيدگی به اطفال غير مميز،مميز و نوجوانان در سيستم عدالت جزائی مقرر نموده است
 . ملغی گرديده است 846نفاذ قانون تخلفات اطفال متشره جريده رسمی شماره احکام با ا

 
سالگی را تکميل ننموده است طفل محسوب شده  18باساس قانون تخلفات اطفال هر شخصيکه سن 

قانون تخلفات اطفال . و با وی بايد مطابق قانون تخلفات اطفال رسيدگی صورت گيرد نه قانون جزا
اطفال ) 2) سال 7اطفال زير سن ( اطفال غير مميز ) 1: ش تقسيم نموده استاطفال را به سه بخ

 ) سال  18تا  12اطفال بين سن ( نوجوانان ) 3) سال 12تا  7اطفال بين سن ( مميز 
 

سالگی نرسيده باشد، از عمل جرمی خويش  12قانون تخلفات اطفال طفلی که به سن  5مطابق ماده 
کاب جرم در نتيجه غفلت والدين بوده باشد، والدين به جبران خساره ولی اگر ارت. مسئول نميباشد

از اطفال ممکن از اعمال شان مسئول تلقی گردند ولی ايشان . ناشی از ارتکاب جرم مکلف ميباشند
 . حمايت های حقوقی به مراتب بيشتر نسبت به بزرگساالن برخوردار ميباشند

 
قانون تخلفات اطفال، حبس منحيث آخرين گزينه در مورد اطفال مد نظر  8بگونه مثال باساس ماده 

قانون يک ارجحيتی را برای اصالح و تربيه مجدد از طريق خدمات اجتماعی و . گرفته ميشود
 . مراکز اصالح اطفال قايل گرديده است

 
نسبت به حبسی که يک شخص زمانيکه يک طفل به مجازات حبس محکوم ميگردد، اين حبس 

بگونه مثال، . بزرگسال بخاطر ارتکاب عين جرم به آن محکوم ميگردد به مراتب کمتر ميباشد
سال نبايد از يک ثلث  16تا  12قانون جزا، جزا های حبس برای اطفال بين سن  39مطابق ماده 

 18تا  16ل بين سن و جزای حبس برای اطفا. حد اکثر مجازات پيش بينی شده در قانون جزا باشد
 . نبايد از نصف حد اکثر مجازات پيش بينی شده در قانون جزا باشد

 
عالوه بر آن فصل دوم و سوم قانون تخلفات اطفال قواعد متفاوتی را در مورد شکليات قضايای 

اين قواعد بخاطر حمايت از اطفال در هنگام تحقيق، گرفتاری و محاکمه . اطفال پيشبينی مينمايد
که چون ما به شرح اين قواعد شکلی نخواهيم پرداخت، لذا بايد به خاطر داشت . تنظيم گرديده اند

هر گاه در يک قضيه يک طفل دخيل باشد، قواعد شکلی مربوطه را بايد قانون تخلفات اطفال 
 . جستوجو نمود نه درقانون اجراات جزائی موقت که بعدًا بيان ميگردد

 
قانون تخلفات اطفال، هيچ طفلی به مجازات  39باالخره بايد خاطر نشان ساخت که باساس ماده 

 . وم شده  نميتواندحبس دوام و يا اعدام محک
 

 اکراه
 

يا يک شخص در بگونه مثال آ. ئوليت جزائی ميباشداکراه، در تيوری، ساده ترين نوع رفع مس
صورتيکه يک تيروريست باالی سر وی تفنگ را گذاشته و ويرا مجبور به حريق ميسازد، از 

قانون جزا . ميرسدحريق مذکور بايد مسئول شناخته شود؟ مسئول دانستن وی خيلی دشوار به نظر 
شخصی که : " قانون جزا مشعر است 94ماده . را به رسميت ميشناسد) عدم مسئوليت( نيز اين 

تحت اکراه مادی و يا معنوی مرتکب جرم گرديده و دفع آن بگونه ديگر ممکن نباشد، از عمل 
 ." جرمی مسئول نميباشد
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ناصر را که در بخش حالت ضرورت بخاطر موفقيت يک دفاع مبتنی بر اکراه، شخص بايد تمام ع

حالت ( در واقع بعضی حقوقدانان معتقد اند که اين دو نوع دفاع . مطرح شد، به اثبات برساند
باهم معادل اند و يگانه فرقی که بين شان وجود دارد اين است که اکراه حاالتی ) ضرورت و اکراه

ميباشد )  ويا نتيجه عمل وی( گررا در بر ميگيرد که در آن منبع فشار خارجی عمل يک شخص دي
يکی ماورای حالتی است فشار خارجی يک فشار فز در حاليکه حالت ضرورت در بر گيرنده

 . کنترول ايجاد کننده آن ميباشد
 

شاگردان بايد در مورد اين فورمول بندی محتاط باشند زيرا باعث پيچيدگی تفاوت ميان حاالت 
حالت ضرورت معموًال منحيث حالت تبرئه  -ائی ميگرددتبرئه کننده و حاالت رفع مسئوليت جز

ولی فکر کردن به اين شکل  -کننده و اکراه منحيث حالت رفع مسئوليت جزائی شناخته شده است
 .در صورت ندانستن فرق ميان حالت ضرورت و اکراه شما را کمک خواهد نمود

  

 سواالت برای مباحثه
 فرق بين حاالت تبرئه کننده و حاالت رفع مسئوليت جزائی چيست؟ چرا اين تفاوت مهم ميباشد؟ . 1
 چرا اکراه يک حالت رفع مسئوليت جزائی شناخته شده است تا حالت تبرئه کننده؟ . 2

  

 تصنيف جرايم  .د

يدن اين تفاوت گنجان. سيستم های حقوقی بين جرايم شديد و خفيف به داليل مختلف تفاوت قايل اند
در قوانين به معياری ساختن برخورد با اشخاص مقصر کمک نموده و مانع از تطبيق مجازات  

 . تصنيف جرايم به اساس شدت از جهات ديگر نيز حايز اهميت ميباشد. متناقض ميگردد
بگونه مثال، وقتی يک فرد ميداند که يک عمل منحيث جرم شديد دانسته شده و دارای مجازات 

د ميباشد، وی درک ميکند که جامعه يک قضاوت اخالقی مشخص را درمورد اين عمل داشته شدي
واين موضوع برای جامعه بسيار مهم است تا افراد از در گير شدن با چنين اعمال باز داشته . است
هرگاه عمل منحيث جرم خفيف دانسته شده و مجازات آن نيز خفيف باشد، از طرف ديگر . شوند

در نتيجه با تصنيف . که جامعه در مورد تاثيرات منفی آن عمل خيلی نگران نميباشد فرد ميداند
جرايم ميتوان اخالقيات جامعه را انعکاس داده و باالی نحوه برخورد افراد جامعه تاثير گذار 

 . گرديد
 

باالی  اول به بيان جرايمی ميپردازد که اين قانون: قانون جزا جرايم را به دو گونه تصنيف مينمايد
 . آن قابل تطبيق است و ثانيًا آن جرايم را به اساس شدت تصنيف مينمايد

  
 شريعت و قانون جزا

 
يک تجزيه و تحليل مشرح حقوق جزای اسالم چندين جلد کتاب را در برگرفته و از محدوده اين 

ولی دانستن رابطه ميان قوانين جزائی افغانستان و شريعت اسالم .  فصل کامالًٌ بيرون ميباشد
بنًا اين بخش بعضی مفاهيمی را که برای فهم اين رابطه ضروری است، به بحث . ضروری ميباشد

 . اين مفاهيم بسيار مقدماتی بوده تا جامع و فرا گير. ردميگي
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جرايم . اين قانون جرايم و جزا های تعزيری را تنظيم مينمايد: قانون جزا تصريح ميدارد 1ماده 

جرايم در ." مجازات ميگردد) فقه حنفی( حدود، قصاص و ديات توسط احکام شريعت اسالم 
جرايم ) 3جرايم قصاص ) 2جرايم حدود ) 1: م ميگرددحقوق جزای اسالم به سه بخش بزرگ تقسي

شدت مجازات، ماهيت : معيار تميز اين جرايم از يکديگر خيلی مغلق بوده و شامل. تعزيری
منفعتی که مورد تعرض قرار گرفته است و روش و شيوه ای که برای جرم دانستن و مجازات آن 

 . بکار ميرود، ميباشد
 

رين جرايم در حقوق جزای اسالم ميباشد زيرا اينها جرايمی اند که جرايم حدود از جمله شديد ت
جرايم حدود و مجازات آن توسط قران کريم و . ارتکاب می يابند) عليه دولت ( عليه منافع عامه  

در نتيجه تعقيب عدلی اين جرايم الزمی بوده و مجازات مقرر برای . سنت نبوی تعريف گرديده اند
در کل علما به . جرايم حدود اختالف نظر دارند دعلمای اسالمی در مورد تعدا. آن بايد تطبيق گردد

جرم  2ولی درمورد ) زنا، سرقت، قطاع الطريق، ارتداد و قذف( جرم حد اتفاق نظر دارند  5
ولی اکثريت علما به اين نظر اند که دو جرم . اختالف نظر دارند) بغاوت و شرب خمر( ديگر 

 . م حدود اندآخری نيز از جمله جراي
 

قسمت اعظم اين جرايم، جرايم . جرايم قصاص نسبت به جرايم حدود از شدت کمتر برخوردار اند
ازينرو جرايم قتل، ضرب و جرح قصدی و ضرب و جرح . عليه تماميت جسمی اشخاص ميباشد

 . غير عمدی شامل اين کتگوری ميگردد
 

باالخره جرايم تعزيری باساس حقوق اسالم از کمترين شدت برخوردار ميباشند حاالنکه بعضی 
بين علمای اسالمی اتفاق نظر وجود دارد که دولت اسالمی . ازين جرايم نيز بسيار شديد ميباشند

ته حق دارد تمام اعمال نامناسب را که به فرد و يا به اجتماع در کل ضرر وارد مينمايد، جرم دانس
ولی اين . لذا تعيين جرايم تعزيری و مجازات آن به عهده دولت گذاشته شده است. و مجازات نمايد

و منافع عمومی ) خصوصًا فقه حنفی در افغانستان( صالحيت بايد در محدوده احکام اسالمی 
ر از آنجائيکه جرايم تعزيری معموًال شامل جرايم خفيف ت. جامعه اسالمی مورد اجرا قرار گيرد

 . ميگردد، لذا شهروندان در اطالع دادن ازين جرايم به مقامات دولتی نقش فعالی را ايفا مينمايند
 

 تصنيف جرايم تعزيری
 

. از کتگوری های سه گانه قرار ميگيرند جزا جرايم تعزير باساس شدت در يکی مطابق قانون
شديد ترين جرايم در تحت جنايات، جرايم نسبتًا کمتر شديد در تحت جنحه و جرايم خفيف در تحت 

و يا ) سال 20تا  16( جنايت جرمی است که مجازات آن اعدام، حبس دوام .  قباحات قرار ميگيرند
سال و يا  5ماه الی  3مجازات آن حبس  جنحه جرمی است که. باشد) سال 15تا  5( حبس طويل 

 3ساعت تا  24قباحت جرمی است که مجازات آن حبس . افغانی باشد 3000جريمه نقدی بيش از 
 .افغانی باشد 3000ماه و يا جريمه نقدی الی 
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 سوالت برای مباحثه
حاضر بعضی جرايم توسط شريعت اسالم و بعضی ديگر توسط قانون جزا رسيدگی  در حال. 1

 مزايا و نواقص اين مودل در چيست؟ . ميگردد
يف جرايم تعزيری به جنايات، قباحات و جنح با مفهوم و درست تلقی ميگردد؟ چرا تصن. 2

چطور موثر  تصنيف جرايم در وقت تحقيق جرايم چطور مفيد واقع ميشود؟ در جريان محاکمه
 واقع ميشود؟ بعد از پايان مجازات چی تاثيری دارد؟ 

 مجازات و عدالت ترميمی .4

ح در قانون جزا نپرداخته و در عوض يک بحث وسيعی اين بخش به موضوعات مشخص مطر 
را  چرا بايد کسانی. در مورد اينکه چرا موجوديت حقوق جزا ضروری است، را به راه می اندازد

ميگردند مجازات نمود؟ اين سوال در ابتدا بسيار ساده معلوم ميشود، ولی پاسخ  که مرتکب جرم
آيا ما ميخواهيم که شخص را از ارتکاب جرايم در آينده باز بداريم؟ . دادن به آن کار ساده ای نيست

آيا اين بخاطری است که شخص را دوباره اصالح و تربيه مجدد نمائيم؟ آيا ما ميخواهيم که 
 ناک را ناتوان بسازيم؟ و يا اينکه مجرمين سزاوار مجازات ميباشند؟  اشخاص خطر

 
هر طور . شما شايد به همه جواب بلی، به بعضی جواب بلی و يا به هيچکدام جواب بلی داده باشيد

در مورد منطق مجازات يک . که فکر می نمائيد، يک دانشمند حقوق با شما همنظر خواهد بود
اين بخش به . ارد وبيشتر مبتنی بر آرای مکتب های فکری ميباشدجواب درست مطلق وجود ند

بيان نحوه های مجازات پرداخته وبخش بعدی، اهداف و شدت مجازات ها را به بحث گرفته 
 .باالخره با بحث در مورد اهميت مفهوم عدالت ترميمی اين بحث را به پايان ميبريم

  

 انواع مجازات ها. الف

. در بخش مربوط به تصنيف جرايم مختصرًا به نحوه مجازات مرتکبين توسط قانون جزا پرداختيم
 . به ياد داريد که مجازات شامل مجازات مالی، حبس و مرگ بود

 
در حاليکه ذکر همه مواد . قانون جزا اين مجازات ها را با جزئيات بيان ميدارد 120تا  97ماده 

 . ذکر بعضی نکات ضروری ميباشددرينجا ضروری نميباشد، ولی 
 

قانون جزا شخصيکه به حبس متوسط يا  102و  101، 100اوًال توجه بايد داشت که باساس مواد 
طويل محکوم ميگردد مکلف به انجام کارهای اصالحی در محبس ميباشد درحاليکه شخصيکه به 

سال نيز از کار  60سن اشخاص باالتر از . حبس قصير محکوم ميگردد مکلف به اين کار نميباشد
 . مستثنا ميباشند

 
ثانيًا وقتی بحث مجازات مطرح ميشود، محاکم اين صالحيت را دارند تا مجازات را با جرم تطابق 

بدين معنی که زماينکه قانون مجازات حبس متوسط را تعيين مينمايد، صرف برای محاکم . دهند
به همينگونه قانون جزا در جريمه . نمايندسال مجازات را تطبيق  5تا  1تصريح ميدارد که بين 

 . نقدی حد اقل و حد اکثر را تعيين مينمايد که مقدار مشخص را به صالحيت محکمه محول ميسازد
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به بيان مجازت تبعی و يا ساير حقوق و امتيازاتی که  120تا  112باالخره، توجه نمائيد که مواد 
اين حقوق و امتيازات، در . ن محروم ميگردداز شخص بخاطر محکوميت گرفته شده ويا وی از آ

حق کارمندی دولت، حق خدمت در اردو، حق داشتن مشاغل : کنار ساير موضوعات، شامل
حق ادای شهادت يا انعقاد قرار دادها، و حق خدمت در هيات عمومی، حق اشتراک در انتخابات، 
 .مديره شرکت ها و بانک ها، ميگردد

  

 رهائی مشروط
مطابق قانون اجراات جزائی موقت برای محاکم، يک زندانی در تحت شرايط خاص ميتواند قبل از 

 . به سر رسانيدن ميعاد حبسش رها گردد
ماه  9ربع مجازات و يا حد اقل  3بخاطر واجد شرايط بودن به رهائی مشروط، شخص بايد 

د طوری برخورد نموده در جريان اين مدت شخص زندانی باي. مجازات را سپری نموده باشد
صالحيت رهای مشروط مربوط محکمه ای است که شخص در . باشدکه بيانگر اصالح وی باشد

حوزه صالحيت آن زندانی بوده و محکمه صالحيت دارد بعضی توصيه های اضافی را در مورد 
باالخره پوليس مکلف است تا از برخورد شخص در . برخورد شخص  بعد ازرهائی انجام دهد

 . منظمًا راپور دهد څارنوالان رهائی مشروط به جري

 

 تيوری های مجازات .ب
ناتوان ) 1. بخش بعدی به بيان چهار تيوری مجازات که هميشه از آن ذکر ميشود، خواهد پرداخت

در مطالعه هرکدام ما خود ). اخالقی( مجازاتی ) 4بازدارندگی ) 3اصالح و تربيه مجدد ) 2سازی 
. تتيوری، انتقادات وارده به آن، و جوابات ارائه شده به آن انتقاد ها را به بحث خواهيم گرف

وباالخره بخش پنجم به بحث روی شدت مجازات و تناسب مجازات با جرم مطرح بحث قرار 
 . خواهد گرفت

 
درين بخش شما خواهيد ديد که مجازات مطرح شده در تحت يک تيوری ، در تحت تيوری دوم و 

بگونه مثال مجازات قطع عضو در تحت تيوری ناتوان سازی قرار دارد، . سوم نيز قرار ميگيرد
اين موضوع را در جريان . حاالنکه ميتواند در تحت تيوری بازدارنگی و مجازاتی نيز قرار گيرد

 .مطالعه بخاطر داشته و ببينيد که در عمل چطور اين تيوری ها با هم اصطکاک دارند
  

 ناتوان سازی
 

اين تيوری در جست و جوی آنست تا تضمين نمايد که مجرمين ديگر قادر به ارتکاب اعمال 
زندانی ساختن يکی از شيوه های معمول ناتوان سازی بوده و مبتی بر اين . جرمی ديگر نميباشند

بدين معنی که . طرز فکر است که يک مجرم به دور از جامعه نميتواند جامعه را متضرر سازد
زندان به جز ساير زندانيان با ديگران سر و کار ندارند ودر نتيجه قربانيان بالقوه  مجرمين در

 . کمتری را دارا ميباشند
 

انواع شديد تر ناتوان سازی شامل مجازات هائی ميگردد که تماميت جسمی اشخاص را مورد 
ناتوان  شديد ترين نوع مجازات. تعرض قرار ميدهد مانند قطع اعضا و يا از دست دادن چشم



 204

هر مجازاتی که تماميت جسمی يک شخص را مورد تعرض قرار . سازی البته که مرگ ميباشد
 دهد، نقض حقوق بشر بين المللی بوده و بسياری آنرا يک نوع مجازات غير اخالقی ميدانند 

 
 ند حبس های وقايوی و پيشگيرانهيکی از انتقادات وارده به اين تيوری اينست که اين تيوری ميتوا

باساس نظر مخالفان اين تيوری، هر گاه هدف اصلی مجازات باز داشتن افراديکه . توجيه نمايد را
امکان ارتکاب جرم در نزد شان وجود دارد از ارتکاب جرايم در آينده باشد، چی چيز ی ميتواند 
سيستم را از مجازات کردن کسانی که حالت خطر ناک دارند ولی تا حال مرتکب جرم نشده اند 

يک تضمينی برای جلوی گيری از بازدارد؟ اين طرز استدالل ميتواند توسط اصل برائت ذمه که 
تضمين خود سرانه بوده و تصريح ميدارد که صرف ما کسانی را مجازات نموده ميتوانيم که توسط 

به هر حال ناتوان سازی مبتنی بر اين . يک محکمه ذيصالح محکوم شناخته شده باشند، رد گردد
ديد است که اعمال آينده توسط اعمال گذشته قضاوت شده ميتواند و اين اصل را بعضی طرز 

 .دانشمندان مشکل آفرين تلقی نموده اند
  

 اصالح و تربيه مجدد
 

باساس تيوری اصالح  و تربيه مجدد مجازات، هدف اصلی مجازات بايد اجتماعی ساختن دوباره 
ت که کسانی که از خود درايت اصالح و تربيه مجدد اين نظر بيشتر مبتنی بر اينس. مرتکب باشد

را نشان ميدهند بايد در مراکز درمانی مداوا گردند وکسانيکه قابل اصالح نميباشند بايد ناتوان 
در عمل تيوری اصالح و تربيه مجدد هميشه شامل برنامه های اجتماعی سازی در . ساخته شوند

وزش مهارت ها، برنامه های تعليمات ابتدائی، و برنامه آم -اين برنامه ها که شامل. محابس ميباشد
 . های مشوره دهی ميگردد، طوری عيار گرديده اند تا محکومين را اشخاص موثر جامعه بسازند

بدين معنی که بنا کردن سيستم . يکی از انتقادات عمده بر عليه اين تيوری که بسيار خوشبينانه است
به معنی اعتقاد به اين است که برنامه های کوتاه دوباره  جزائی بر اصل اصالح و تربيه مجدد

مخالفين اين تيوری معتقد اند که . اجتماعی ساختن ميتواند بگونه موثر شخص محکوم را تغير دهد
برنامه های اصالحی در محابس موثر بوده زيرا زندانيان به علت مواجه بودن با حالت سخت و 

موافقين با اين . دوباره اجتماعی سازی منفی را فرا ميگيرندبرخورد های غير اجتماعی،  دشوار و
طرز ديد مخالفت نموده و ميگويند که بعضی جرايم مشخص مانند جرايم مربوط به مواد مخدر به 

با اين هم تيوری اصالحی مانند ديگر تيوری ها . اصالح و تربيه مجدد پاسخ خوبی ارائه کرده اند
 .دهنوز هم مورد منازعه قرار دار

  
 بازدارندگی

 
اين تيوری مبتنی بر اين است که هدف مجازات اينست تا تعداد جرايم بواسطه بلند بردن قيمت 

بگونه مثال يک شخص به تخريب دارائی های عامه، در صورتيکه . ارتکاب جرايم کاهش يابد
که بخاطر اين  بداند که اين کار برای وی هيچ تاوانی ندارد، مبادرت خواهد ورزيد، ولی اگر بداند

در . سال حبس در انتظار وی است، هر گز به اين کار مبادرت نخواهد ورزيد 2کار مجازات 
بدين . نتيجه تيوری بازدارندگی يک تجزيه و تحليل اقتصادی را در ساحه مجازات مطرح ميسازد
واهند معنی که هر گاه تمام افراد عاقالنه حرکت نمايند، هيچ گاه به اعمال جرمی مبادرت نخ

) منافع حاصله از جرم( نسبت به مفاد آن ) مجازات( ورزيد، در صورتيکه تاوان ارتکاب جرم 
 . بيشتر باشد



 205

 
بازدارندگی : تيوری بازدارنگی دارای دو مفهوم جداگانه ولی مرتبط به هم ميباشد که عبارتند از

بازدارنگی عمومی بيشتر مبتنی بر  . )تنيبه فردی(  و بازدارنگی مشخص ) تبيه اجتماعی( عمومی
دولت مرد را از . باز داشتن همگان از ارتکاب جرم توسط مثال های مشخص از مجرمين ميباشد

مجازات هائی که برای مجرمين مشخص داده شده است آگاه ميسازد تا ديگران در آينده مرتکب آن 
. ن اشخاص مرتکب ميباشداز طرف ديگر بازدارندگی مشخص در صدد باز داشت. جرايم نگردند

هدف بازدارنگی مشخص اين است تا مرتکب را ازطريق نشان دادن نتايج اعمالش، از ارتکاب 
 . جرايم در آينده باز دارد

 
اوًال بعضی دانشمندان موضع منطقی . يک تعداد انتقاد های معيار از اين تيوری نيز وجود دارند

را  مورد نظر گرفته و ادعا ) ع که قبًال بيان شدموضوع زيان و نف( عمل کردن تمام انسان ها 
که بدون در نظر داشت مجازات، هميشه مرتکب جرم  ميکنند که بعضی اشخاصی وجود دارند

انتقاد دومی که درين مورد وجود دارد اينست که مبتنی ساختن مجازات بر بازدارنگی . خواهند شد
ل اگر دولت بخواهد اين اصل را عملی بگونه مثا. باعث تطبيق مجازات اضافی خواهد گرديد

سازد، پس چرا به تطبيق جزای مرگ باالی تمام جرايم بدون در نظر داشت خفت آن نپردازد؟ اين 
چرا به موضوع معنی تلقی خواهد شد در صورتيکه باز دارنگی يگانه هدف جزا باشد و دولت 

 تناسب جرم و جزا توجه نمايد؟
  

 تيوری مجازاتی
 

بدين معنی که جامعه . ی مشکل ترين تيوری از لحاظ توضيح آن بحساب می آيدتيوری مجازات
حد اقل به نظر  –نظريه مجازاتی . مکلف به مجازات کسانی است که مرتکب جرم ميگردند

به عباره ديگر تيوری مجازاتی به اين معنی . مبتنی بر انتقام نميباشد -بسياری از طرفدارانش
ن وجود دارد که برای احساسات ايجاد شده پاسخ ارائه نمايد که در نيست که حقوق جزا بخاطر اي

در عوض تيوری مجازاتی  مبتنی بر اينست که کسانيکه ." غير آن به انتقام فردی منجر خواهد شد
 . مرتکب جرم ميشوند سزاوار مجازات اند و جامعه مکلف است تا به تطبيق اين مجازات بپردازد

اين تيوری اينست که اين تيوری بيشتر باالی خود اعمال مجرم تمرکز يک انتقاد عمده بر عليه 
مخالفين  اين تيوری  فکتورهای . کاب جرم داردتداشته و تاکيد کمتر را روی اوضاع و احوال ار

رج از اجتماعی از قبيل، فقر، سواستفاده در دوران کودکی، در معرض خشونت قرار گرفتن را خا
مخالفان اين به نظر . رتکاب اعمال دخيل و مسئول ميداننداث اکنترول شخص قراردارد، در 

 .نچه در تحت کنترول وی نيست،نبايد مورد مجازات قرار گيردتيوری يک شخص بخاطر آ
 

 تيوری های چندگانه يا مشترک
 

درين بخش ميتوان گفت که هيچ يکی از اين تيوری ها بدون عيب نبوده و هرکدام معيب و مزايا و 
و امروز تعداد اندکی اند که نظر کلی خود را مبتنی بريکی از آنها . ضررو منفعت خود را دارند

ها در عوض چی در نزد سيستم ها و چی در نزد افراد تالش بخاطر يکجا کردن اين تيوری . نمايند
ن موضوع قابل درک است که در مورد جرايم کمپنی يابسياری از ما معتقد اند که . استدر جريان 

ها و يخن سفيدان بايد متمايل به تيوری بازدارندگی، در مورد جرايم قتل متمايل به ناتوان سازی، 
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مواد در مورد جرايم تخريب اموال متمايل به تيوری اصالح و تربيه مجدد و در مورد جرايم 
 .مخدر يک ترکيبی از تيوری ها را مد نظر گيريم

  
 شدت مجازات

 
محاکم زمانيکه يک شخص مرتکب نزد شان حاضر ميگردد هر تيوری ای را که مد نظر 

طوريکه شما به خاطر . ميگيرند، بايد يک مجازاتی را تعيين نموده و باالی شخص تطبيق گردد
ز مجازات ها را تعيين نموده و مجازات دقيق را به داريد در بسياری موارد قانون يک رديفی ا

دو تيوری در ساحه جزا  تخاذ مينمايند؟ارا  محاکم چطور اين تصميم دشوار. عهده محکمه ميگذارد
) 2مجازات و  تيوری حاالت مشدده و مخففه) 1. وجود دارد که باعث تسهيل تصميم گيرد ميگردد

 .اصل تناسب بين مجازات و جرم
 

 مخففه و مشدده مجازاتحاالت 
 

تيوری حالت مخففه و مشدده مبتنی بر اين است که اوضاع و احوال پيرامون قضيه بايد باالی 
به عباره ديگر جامعه معتقد است که تمام جرايم از عين نوع . مجازات مرتکب تاثير داشته باشد
رحيم بسيار قضيه ضرب و جرح امير از قضيه ضرب و جرح . مستوجب عين مجازات نميباشد

در عوض مجازات بايد . تفاوت داشته و دادن عين مجازات برای هردو غير عادالنه خواهد بود
حقايقی که شدت مجازات را . نحوه ارتکاب جرم و گذشته شخص مرتکب را مورد توجه قرار دهد

حاالت ببار ميآورند بنام حاالت مشدده ياد ميگردند وحقايقيکه باعث خفت مجازات ميگردند، بنام 
 . مخفه ياد ميگردند

 
 : قانون جزا احوال مشدده عمومی را چنين بيان مينمايد 148بگونه مثال ماده 

 .منحط باشد جرم دنی و ارتکاب انگيزه در صورتيکه . 1
در صورتيکه ارتکاب جرم هنگام درک ضعف ادارک مجنی عليه و يا عجز او از دفع بعمل . 2
 .آيد
 . يا مجنی عليه مثله گردد يانه ارتکاب يافته ودر صورتيکه جرم طور وحش. 3
 . در صورتيکه موظف خدمات عامه با استفاده از حيثيت و نفوذ رسمی خود مرتکب جرم گردد. 4
 . در صورتيکه ارتکاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی بعمل آمده باشد. 5

فزايش مجازات تعيين شده در قانون هر گاه يکی از حاالت مذکور موجود باشد، محکمه صالحيت ا
 . جزا را دارد

 
مانند اسعمال . در بعضی مواد ديگر قانون جزا، بعضی احوال مشدده ديگر نيز تذکر رفته است

سالح در حين ارتکاب جرم، ارتکاب جرم بين غروب و طلوع افتاب و ارتکاب جرم با همراهی 
 . ديگران

 
درحاليکه قانون جزا لستی از احوال مخففه را . ميباشددر مورد احوال مخففه  147تا  141مواد 

احوال مخففه قضائی عبارت از . " مانند احوال مشدده ارائه نمينمايد، ولی چنين بيان مينمايد
حاالتيست که ارتکاب جرم باساس انگيزه شريفانه صورت گرفته ويا مجرم از اثر تحريک غير 

 ." باشدنی عليه به ارتکاب جرم اقدام نموده حق مج
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بگونه مثال هر گاه محکمه در يابد که يک کارگر کارفرمای خود را بعد از سالها لت و کوب شدن، 
تحقير شدن و يا هرگونه برخورد نادرست ديگر، مورد تعرض قرار داده باشد، محکمه به 

و يا بعباره ديگر اين تعرض از جمله حاالت تبرئه کننده . موجوديت حاالت مخففه حکم خواهد نمود
رفع مسئوليت جزائی شناخته نشده بلکه به داليل انصاف ومهربانی ، عمل مذکور همانند تعرض 

ساير احوال مخففه ممکن شامل عدم داشتن . در حاالت عادی به گونه شديد مجازات نميگردد
 .سوابق جرمی، خدمات پرافتخار سربازی و يا تعهد مرتکب به خدمات عامه و اجتماع وی باشد

  
 ب بين جرم و جزاتناس

 
بگونه مثال . يک اصل عمده در حقوق جزا وجود دارد که به معنی تناسب بين جرم و جزا ميباشد

يک شخص بخاطر يک تخريب عمدی کوچک نبايد به مجازات قتل محکوم گرديده و همچنان نبايد 
مقدار مجازات . يک شخص بخاطر جرم قتل محکوم به پرداخت يک جريمه نقدی کوچک گردد

 . بايد به حدی باشد که هدف مجازات را برآورده سازد، ولی بايد اضافی نباشد
 

قانون جزا با بيان يک رديفی از مجازات برای يک جرم مشخص و گذاشتن صالحيت بخاطر 
متفاوت بودن مجازات در صورت موجوديت حاالت مخففه و مشدده ، سعی کرده است تا تضمين 

يکی ديگر از مزايای تذکر مجازات ها . تناسب وجود داشته استنمايد که هميشه بين جرم و جزا 
 . در قانون معياری ساختن مجازات ميباشد

 
بگونه مثال اگر قانون جزا در همه کشور يکسان عملی گردد، مرتکب جرم حريق عمدی در 
هرات مجازات مشابه ، هرگاه نه مساوی، را با مرتکبی که عين عمل را در کابل مرتکب شده 

 .، متحمل خواهد شداست
  

 سواالت برای مباحثه
تيوری از مجازات را انتخاب نموده ويا صرف  يا برای يک دولت مهم است تا واضحًا يکآ. 1

کافی است تا مرتکب محبوس گردد؟ به عباره ديگر،آيا تيوری های مجازات مهم است يا اينها 
 صرف يک تمرين علمی اند؟ 

 مزايا و نوقص تعيين يک تيوری مشخص مجازات که در قانون تسجيل شده باشد، در چيست؟ . 2
طوريکه درين بخش توضيح گرديد، يکی از مزايای تعيين يک رديف مشخص مجازات در . 3 

يا برای مجنی عليه اين موضوع منصفانه است؟ آ. نی معياری ساختن مجازات ميباشدقانون به مع
آيا قضات در صورتيکه ضروری تشخيص دهند، ميتوانند به مجازات کمتر و يا به عباره ديگر، 

بيشتر از حد مقرر حکم نمايند؟ آيا احوال مشدده و مخففه به قضات انعطاف پذيری مورد نياز شان 
 را فراهم مينمايد؟ 

 

 عدالت ترميمی  .ج

د عدالت ترميمی هرگونه بحث در مورد جرم و جزا در افغانستان بدون يک بحث جدی در مور
 . نامکمل خواهد بود
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عدالت ترميمی چيست؟ عدالت ترميمی بيشتر باالی جرم بعنوان يک عمل به ضد يک فرد و 

اين مسئله از تمام تيوری . بر ضد يک کشور يا يک جامعه در کلاجتماع مشخص تمرکز نموده تا 
ولت تلقی ميکردند، فر ق های مجازات که قبًال ذکر شد و همه جرم را منحيث يک عمل بر ضد د

 . دارد
 

در نتيجه عدالت ترميمی يک تاثير زيادی را باالی مجنی عليه نسبت به ساير تيوری های مجازات 
و آن اينکه چون جرم برعليه يک فرد و يا يک اجتماع معين است،لذا هدف مجازات اين . می افگند

برگردانده و روابط بين مجرم و مجنی است تا مجنی عليه را دوباره به حالت قبل از ارتکاب جرم 
در اين صورت عدالت ترميمی با مفاهيم جبران خساره، بخشش و همبستی . عليه را ترميم نمود

 . اجتماعی مرتبط ميباشد
 

در واقع تمام ميکانيزم هائی که به . مثالهای عدالت ترميمی را ميتوان در سراسر افغانستان دريافت
 -اين سيستم ها. تطبيق حقوق تعاملی ميپردازند، بيشتر مبتنی بر مودل عدالت ترميمی ميباشند

ه معموًال مرتکبين را از طريق مجبور ساختن به پرداخت پول ب -خصوصًا جرگه ها و شورا ها
 . مجنی عليه و درخواست بخاطر بخشش خواستن، مجازات مينمايند

 
مزايای اين  نتري يکی از مهم. اين ميکانيزم های عدالت ترميمی دارای مزايا و نواقص ميباشند 

سيستم اينست که باعث همبستگی بيشتر اجتماعی نسبت به عدالت مجازاتی گرديده زيرا درسيستم 
در افغانستان اين بدين . ات هم مرتکبين و هم قربانيان شريک ميباشندعدالت ترميمی در روند مجاز

عالوتًا چون . معنی است که به خشونتی که به معنی خونخواهی تلقی ميگردد، پايان داده ميشود
درين سيستم محبوس ساختن بسيار کم است، بنا بر آن مرتکبين از فاميل های شان جدا نگرديده و 

 . واده باقی ميمانندمنحيث يک عضو مفيد خان
 

اوًال يک فرض اين . اما سيستم عدالت ترميمی بيشتر مبتنی بر فرضيات های مشخصی ميباشد
بگونه . مجازات شريک ميباشنداست که مجنی عليه و يا نمايندگان وی موجود بوده و در پروسه 

کونت دايمی مثال، يک قضيه قتل را که در آن مجنی عليه يک تاجری است که خانواده و محل س
مرتکب جبران خساره را به چی کسی بپردازد؟ از کی درخواست بخشش . نميباشد، مد نظر بگيريد

يا مرتکب بدون مجازات باقی خواهد موجود نباشد، آ) و يا نماينده وی ( نمايد؟ و اگر مجنی عليه 
 ماند؟ 

 
تکب از عمل جرمی ثانيًا فرض ديگری که در سيستم عدالت ترميمی وجود دارد اين است که مر

ولی هرگاه يک مرتکب . احساس مسئوليت نموده بخاطر ضرر وارده اظهار پشيمانی خواهد نمود
بيگناه تلقی نموده و حاضر به  محکوم شناخته شدی ولی وی محکوميت خود را نپذيرفته خود را

اد؟ اين رت خواستن از کسی و يا پرداخت جبران خساره به کسی نگردد، چی اتفاق خواهد افتمعذ
شخص چگونه بايد مجازات گردد؟ آيا خانه وی بايد سوزانده شده از قريه بيرون کرده شود؟ 
اگروی يک شخص قدرتمند باشد چی خواهد شد؟ اگر وی در يک اپارتمان در يک نزديک شهر 
زندگی نمايد چی خواهد شد؟ آيا باز هم ملکيت وی بايد ضبط گردد؟ آيا تمام ملکيت وی ضبط گردد 

جواب اين خواهد بود که شخص بايد زندانی گردد همان مقدار برای جبارن خساره مجنی عليه؟ يا 
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ولی اين موضوع سوالی را در مورد تيوری های مجازات که قبًال ذکر شد، بوجود می آورد و آن 
 هدف زندانی ساختن مرتکب چيست و مجازات به چی اندازه بايد شديد باشد؟ : اينکه

 
انتقادات عمده بعضی از سيستم های عدالت ترميمی اين است که اين مودل ها  باالخره، يکی از

در افغانستان . باعث تداوم نقض حقوق بشری و ساير اعمال تبعيض آميز غير قابل قبول ميگردند
  .مهمترين تشويش برخورد بازنان واطفال توسط اين نهاد های غير رسمی عدالت ميباشد

 :قضيه زيرين ميپردازيم اينک به مطالعه
 
  

 حلقات مجازات در سکچوان کانادا: قضيه
ايالت سکچوان کانادا يک سيستم عدالت ترميمی را  که بنام حلقه مجازات ياد ميشد،  1992در سال 

اين پروسه يک پاسخی به جرم و نياز های . به عوض سيستم رسمی مجازات مورد تطبيق قرار داد
در سکچوان هرگاه يک . ع نسبت به سيستم رسمی محاکم ميباشدمجنی عليه، مرتکب واجتما

شخص به جرم اعتراف نمايد و يا محکوم گردد، مرتکب ميتواند حلقه مجازات را به عوض 
قرار گرفتن در محضر حلقه مجازات کامالًٌ اختياری بوده وهيچ مرتکبی به . محکمه انتخاب نمايد

 . ميشودرفتن در مقابل اين پروسه  وادار ساخته ن
هرگاه يک مرتکب تصميم به رفتن در برابر اين پروسه را نمايد، اشخاص مسئول با هم جمع شده 

کامًال بينظير بوده ولی معموًال ترکيب اين حلقات مجازات . و يک اجتماع کوچک را تشکيل ميدهند
افع و يک وکيل مد څارنوالگروپ شامل مرتکب، مجنی عليه، فاميل ها ودوستان شان، قاضی، 

نيز معموًال در  -مانند رهبران قومی و متخصصين صحی وروانی -ساير اعضای اجتماع. ميباشد
 . اين پروسه سهم ميگيرند

مرتکب . به خواندن حقايق قضيه ميپردازد څارنوالاجتماع داير شده در يک حلقه دور هم نشسته و 
حلقه مجازات . بصورت علنی تقصير خود را پذيرفته و بخاطر عمل خود مستقيمًا مسئوليت ميگيرد

به بحث در مورد عمل جرمی مرتکب و چگونگی اصالح روابط بين مرتکب و مجنی عليه، 
هيچ کس وادار به صحبت کردن . اصالح و تربيه مجدد، و پيوستن دوباره وی به اجتماع ميپردازد

تعداد قواعد رسمی . نشده ولی برای هر کس فرصت کافی بخارطر صحبت کردن مساعد ميگردد
بگونه مثال قطع کردن صحبت يک شخص . بسيار کم بوده و آنهم بخاطرهمدلی و احترام ميباشد

 . توسط ديگری قابل تحمل نميباشد
پالن مجازات را که به تمام اشتراک کنندگان  در اخير پروسه حلقه مجازات، گروپ مذکور يک

قضات ندرتًا سفارشان را رد . قابل قبول باشد، ترتيب نموده و سفارش ها به قاضی صورت ميگيرد
مينمايند که معموًال شامل عناصر جبران خساره و اعاده حالت  اولی مجنی عليه بوده و همراه با 

 )  363-80:  2002ويلسون . (جامعه ميباشد يک پالن بخاطر اصالح جذب دو باره مرتکب در

 

 سواالت برای مباحثه
آيا شما در . اين بخش به بيان مختصر بعضی نواقص و مزايای سيستم عدالت ترميمی پرداخت. 1

يا برای يک سيستم ممکن است تا مزايای سيستم عدالت اير مزايا ميتوانيد فکر نمائيد؟ آمورد س
 آن ترجبه نمايد؟ ترميمی را بدون تجربه نواقص 
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افغانستان دارای يک تاريخچه طوالنی در مورد عدالت ترميمی ميباشد و سيستم های مختلفه . 2
کدام نوعی از قضايا را اين سيستم ها بخوبی مورد . عدالت ترميمی در سراسر کشور فعال ميباشند

 دهند؟ چرا؟ رسيدگی قرار ميدهند؟ چرا؟ کدام نوع قضايا را بهتر مورد رسيدگی قرار نمي
سيستم های عدالت جزائی در ساير کشور ها از هر دو سيستم عدالت جزائی و ساير تيوری . 3

شناخت دوجانبه قانونيت و همکاری اين سيستم ها بيشتر مبتنی بر . های مجازات بهره گرفته اند
د بود؟ چرا آيا چنين يک روشی در افغانستان کارگرخواه. ميان سيستم دولتی و غير دولتی ميباشند

بلی وچرا نه؟ چگونه اين سيستم را رسمًا بوجود خواهيد آورد؟ شما سيستم را برای شخصی که 
 کامًال در مورد يک سيستم عدالت مرکزی شکاک باشد، چطور توضيح خواهيد نمود؟ 

 

 اصول محاکمت جزائی . 5  

ولی حقوق جزای متنی . تا اين بخش، قسمت اعظم فصل به حقوق جزای  متنی اختصاص يافته بود
نيم ديگر همانا حقوق جزای شکلی است که در بر گيرنده تيوری . صرف نيمی از تصوير ميباشد

تفاوت ميان متنی و شکلی . ها و قواعدی است که جريان رسيدگی به يک قضيه را رهبری ميکند
در برابر " یچ"در اين اين جا يک اندازه مغشوش کننده است، ولی فکر کردن در مورد آن بگونه 

  .کمک نمايد) در درک تفاوت آنها( ميتواند ما را " چطور"
 

مرتکب چی کاری را انجام داده است؟ قصد . پاسخ ميدهد" چی"حقوق جزای متنی هميشه به سوال 
وی چی بوده است؟ متهم به انجام چی جرمی است؟ چی قانونی اين عمل را جرم دانسته است؟ 

 عناصر متشکله اين جرم چی ها اند؟ 
 
يس چطور جرم را کشف پول.  پاسخ ميدهد" چطور" جزای متنی از جهت ديگر، به سوال ققوح

نمود؟ با مرتکب  در وقت گرفتاری، استنطاق و اتهام وارد کردن،  ايشان چگونه برخورد نمايند؟ 
داليل مبادرت ميورزد؟ مدافع در هنگام محاکمه چگونه نمايندگی  جمع آوریچطور به  څارنوال

 ميگردد؟ شهود چطور مورد استنطاق قرار ميگيرند؟ 
 

محاکمات جزائی اين است تا تضمين نمايد که با مظنون به گونه  بطور خالصه، هدف اصول
بخاطر . منصفانه برخورد صورت گرفته و سيستم عدالت جزائی بيطرف، موثر و کارا ميباشد

ن، وکالی مدافع و قضات څارنواالرسيدن به اين اهداف، قواعد شکلی جزائی بايد باالی پوليس، 
 . جموع سيستم جزائی به شکل معياری باشدبگونه مساويانه تطبيق گرديده و در م

 
اوالًٌ ما . بخش های بعدی به بحث در مورد قواعد شکلی جزائی در افغانستان خواهند پرداخت

وضعيت قواعد شکلی در حال حاضر را، که شامل معرفی قانون اجراات جرائی موقت نيز 
زائی را با ارائه يک قضيه بعدًا ساير جوانب مهم قواعد شکلی ج. ميگردد، به بررسی ميگيريم
 .فرضی بررسی خواهيم نمود
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 اصول محاکمات جزائی  قوانين چگونگی .الف

بدبختانه اصول محاکمات جزائی در افغانستان يکی ازساحاتی است که رسيدگی عملی به آن در 
اين تغير و تفاوت . محالت کوچک همجوار از هم به کلی فرق مينمايدواليات، شهرها و حتی 
 . محصول دو عامل ميباشد

 
اوًال چون در افغانستان هر قوم، قبيله و قريه سيستم محاکماتی مشخص خود را ارائه نموده است، 
 لذا رفتن به طرف يک سيستم متمرکز که نتواند جای اين سيستم ها محلی را بگيرد، غير ضروری

ثانيًا هرگاه مراجع محلی بخواهد که به تطبيق قوانين شکلی وضع شده توسط دولت . تلقی ميگردد
. مرکزی بپردازند، هنوز هم درک اين مسئله ک به تطبيق کدام قانون بپردازند، مشکل خواهد بود

، به سند تقنينی که به موضوع قواعد شکلی جزا ميپرداخت 8سال گذشته تقريبًا  40بگونه مثال در 
بعضًا اين قوانين با هم در تناقض قرار داشته و مخشص نيست که کدام . منصه اجرا گذاشته شده اند
 . يک بر ديگری تفوق دارد

 
بگونه مثال وضع قانون اجراات جزائی . ی در حال اجرا است تا وضعيت تغير نمايديتالش ها

تطبيق قرار گيرد، پاسخ ارائه  ائی موردسوال اينکه کدام قانون اجراات جز به 2004موقت سال 
بدين معنی که در اکثر . قانون اجراات جزائی موقت قانونيست که بر قوانين قبلی تفوق دارد. نمود

ولی باز هم . ائی موقت، قانون حاکم ميباشدط به قواعد شکلی، قانون اجراات جزموارد مربو
ر رهنمائی در آن موارد بايد به ساحاتی اند که توسط اين قانون تحت پوشش قرار نگرفته و بخاط

عالوه بر آن تا زمان چاپ اين کتاب، قانون اجراات جزائی . قوانين گذشته مراجعه صورت گيرد
موقت بگونه جزئی مورد تطبيق قرار ميگيرد وتالش ها بخاطر تطبيق کلی يک قانون اجراات 

 . جزائی جامع و فراگير هنوز هم جريان دارد
 

اين مواد در برگيرنده تمام موارد . ماده ميباشد 98فصل و 15وقت حاوی قانون اجراات جزائی م
به عوض بحث هر يک از مواد به تنهائی، ما . از گرفتاری موقت تا مرحله ستره محکمه ميباشد

در بخش بعدی به يک قضيه فرضی ميپردازيم که از زمان ارتکاب جرم تا مرافعه خواهی نهائی 
نی بيان تمام قانون اجراات جزائی موقت نبوده و بسياری موارد مهمی اين به مع. را در بر ميگيرد

اند که درينجا بحث نخواهند شد، و اين در حقيقت يک معرفی مختصر در مورد قواعد شکلی مهم 
در حقيقت يک تصوير ايدآلی از رسيدگی ) قضيه(همچنان بايد خاطر نشان ساخت که اين . ميباشد

وجوديکه تالش ها برای تطبيق  با. ن اجراات جزائی موقت ميباشدبه يک قضيه توسط قواعد قانو
اين قواعد در جريان است، ولی با آنهم قضيه زيرين در بسياری نقاط کشور بيشتر يک آرمان 

 .خواهد بود تا واقعيت
  

 گرفتاری و توقيف
 

هنگام عبور از کنار . در يک شام دوشنبه در اواخر بهار، دو پوليس در حال گزمه در کابل ميباشند
آنها به جست وجوی پيشروی دوکان . يک دوکان متوجه آواز بلند که از داخل دوکان می آيد ميشوند

داخل  به مجرد. پرداخته و متوجه ميشوند که شيشه های دوکان شکسته و دربازه نيمه باز ميباشد
به داخل دوکان يک مرد جوانی را در می يابند که در حال شکست الماری ها بوده و اموال  شدن

قانون  13مطابق ماده . و در کل به سرقت دوکان ميپردازد. داخل دوکان را پراگنده ميسازد
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اجراات جزائی موقت شخص مذکور در حالت جرم مشهود و يا در حين ارتکاب جرم دريافت 
 . ميگردد

 
قانون اجراات جزائی موقت برای پوليس داده شده ده  32و  30اساس صالحيتی که در ماده ه ب

آنها همچنان ساحه ارتکاب جرم را نيز بخاطر يافتن مدارکی . دستگير و تالشی وی اقدام می نمايد
 بعدًا مظنون را به مرکز پوليس. که در هنگام محاکمه شخص موثر واقع شود، جست وجو مينمايند

وبرای وی  اگاه ساخته) 31ماده ( در مرکز پوليس، پوليس ويرا از داليل گرفتاری . انتقال ميدهند
، ) 5ماده (، حق حضور در هنگام تالشی، الين آپ، معاينه شهود، و محاکمه )5ماده ( حق سکوت 

ر که شامل حق داشتن يک وکيل رايگان د) 18ماده (حق دفاع شدن توسط يک وکيل در تمام اوقات
بعًد پوليس به . نيز ميگردد، را بری وی توضيح ميدهد) 19ماده ( صورت نداشتن توان مالی 

 ) 31ماده (. استنطاق وی در مورد اوضاع و احوال جرم خرابکاری ميپردازد
 

پوليس راپور جرم  و ) ساعت بعد از گرفتاری 24در محدوده ( تا بعد از ظهر روز سه شنبه
و مظنون را در ) 31ماده (ابتدائيه ياد ميگردد، فرستاده  څارنوال نامب که څارنوالاستنطاق را به 

ابتدائيه اسناد را بررسی نموده و  څارنوالبه مجرد بدست آوردن دوسيه، . اختيار آنان قرار ميدهد
 ) 33ماده (اقدامات پوليس را مورد تائيد قرار داده  

 
در صبح روز چهار شنبه، . گهداری نمايدو تصميم ميگيرد تا مظنون را بخاطر استنطاق بيشتر ن

در آغاز مالقات مظنون به . مظنون را برای اولين بار جهت استنطاق مالقات مينمايد څارنوال
و  دپاسخ نخواهد دا وی به سوالت تا زمانيکه با يک وکيل صحبت ننمايد، ميگويد که وی څارنوال

برای وی اظهار ميدارد که برای  څارنوال. دوی از لحاظ مالی نيز توان استخدام وکيل دفاع را ندار
 . وی يک وکيل مدافع تعيين خواهد گرديد و ويرا مورد استنطاق قرار نميدهد

 
و مربوط وزارت عدليه  -ابتدائيه با دفتر وکالی مدافع که اجازه وکالت دفاع را دارند څارنوالبعدًا 

در هنگام ) 19و 18مواد . (مينمايد مشوره نموده و برای مطنوی يک وکيل مدافع تعيين -ميباشند
نيز با وی ديدار نموده و وکيل مدافع در جريان استنطاق  څارنوالمالقات وکيل مدافع با مظنون، 

هرگاه وکالی مدافع واجد شرايط موجود ) 38ماده . (حاضر ميباشد څارنوالاز مظنون توسط 
نباشند، مظنون توسط يک شخص تحصيل کرده که تا حدی از مسايل حقوقی آگاه باشد، کمک و 

 ) 96ماده . (همکاری ميگردد
 

ابتدائيه  څارنوال) ساعت بعد از تسليم شدن مظنون 48در ظرف ( تا بعد از ظهر روز پنجشنبه
ماده . (مورد استنطاق قرار داده و داليل کافی بخاطر ادامه توقيف شخص را در می يابد مظنون را

مورد تهديد قرار نگرفته و تحت هيچگونه فشار  څارنوالمظنون هيچگاه از طرف پوليس و يا ) 34
 ) 5ماده . (جسمی و روانی قرار نگرفته است

 
 تحقيق
 

و  36ماده . (مدارک ميپردازد جمع آوریجرم و ابتدائيه به تحقيق  څارنوالدر جريان دو هفته 
وی تحقيق را به تنهائی ويا به همکاری پوليسی که از طرف وی رهنمائی ميگردد، انجام ) 37
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ابتدائيه و پوليس شخص مظنون و وکيل مدافع وی را قبل از تالشی،  څارنوال) 23ماده . (ميدهد
 ) 38ماده . (خبر ساخته تا حاضر باشند اپ و يا معاينات اهل خبره با-مقابله از طريق الين

 
اتهام، رهائی و  نابتدائيه بايد تصميم به وارد کرد څارنوالروز از تاريخ گرفتاری،   15درظرف 

محکمه ميتواند يک ) 36ماده . (يا  در خواست تمديد توقيف شخص مظنون از محکمه ، بگيرد
ابتدائيه در يابد  څارنوالاه در اخير تحقيق هرگ) 36ماده . (روزه ديگر را نيز اجازه دهد 15تمديد 

. که داليل کافی بخاطر ادامه قضيه وجود ندارد، بايد قضيه را خاتمه داده و مظنون را رها نمايد
 ) 39ماده (
 

افی بخاطر ادامه قضيه وجود داشته و اتهام ابتدائيه درمی يابد که داليل ک څارنوالدرين قضيه، 
اتهام نامه ) 39ماده . ( نامه را به محکمه تسليم مينمايد تا مسئوليت جزائی متهم را بررسی نمايد

درين مرحله مظنون رسمًا به ) 39ماده (شامل معرفی مکمل مظنون توضيح مفصل جرم ميباشد 
به پا ( ا بخاطر رهائی شخص به قيد ضمانتی رو محکمه جلسه ي ) 5ماده (متهم تبديل گرديده 

محکمه رهائی به قيد ضمانت را اعالن مينمايد ولی  . داير مينمايد) مراجعه شود 60ورقی شماره 
 .متهم و خانواده وی توان اعطای ضمانت را نداشته و در نتيجه متهم در قيد باقی ميماند

 
را که شامل تمام معلومات در مورد متهم  ابتدائيه مجموع دوسيه څارنوالهمراه با اتهام نامه، 

متهم و وکيل مدافع وی حق دارند تا تمام اسناد مندرج ) 39ماده . (ميگردد، را به محکمه ميفرستد
نموده است، مورد بررسی قرار  جمع آوریمنحيث مدرک  څارنوالدوسيه را همراه با اشيائی که 

ماده . (را در صورت ضرورت کنار بگذاردمحکمه صالحيت دارد تا اين اشيا ) 34ماده . (دهند
39 ( 

 
به ترتيب سند که شامل تاريخ و زمان محاکمه ميباشد، فورًا بعد از تسليم شدن اتهام نامه، محکمه 

اين سند شامل نام متهم و جرم منسوبه به وی با تمام اوضاع و حقايق آن و ) 42ماده . (امر مينمايد
روز قبل از آغاز محاکمه به متهم، وکيل  5اين سند ) 42ماده (. احکام قوانين مربوط به آن ميباشد

 ) 42ماده . (مدافع وی و دوکاندار متضرر فرستاده ميشود
 

چون درين قضيه مظنون به قيد ضمانت رها نگرديده است، لذا محکمه ابتدائيه برای رسيدگی به 
خانه ای که توسط وزارت در جريان اين مدت متهم در توقيف ) 6ماده . (قضيه دو ماه وقت دارد

اگر متهم به قيد ضمانت رها ميگرديد، ممکن تاخير بين . عدليه کنترول ميگردد، نگهداری ميگردد
 .اتهام نامه و تصميم محکمه ابتدائيه مدت بيشتر از دو ماه را در بر ميگرفت

  
 محاکمه

 
ابتدائيه يک لستی از شهود و اهل خبره را که وی خواستار شنيده  څارنوالآغاز محاکمه، قبل از 

ا قضيه را شدن اظهارات شان در محکمه ميباشد به محکمه ارائه نموده و ارتباط شهادت ايشان ب
متهم يا وکيل مدافع نيز ميتوانند لست شهود و اهل خبره اضافی را به ) 51ماده . (شکار ميسازدآ

محکمه بعد از بررسی لست های ارائه شده ميتواند بعضی شهود و ) 51ده ما. (محکمه ارائه نمايند
اهل خبره را از لست حذف نموده و در شهود و اهل خبره ديگر را که در لست اصلی شامل نبوده 
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به اطالع شهود و اهل خبره رسانيده ميشود که حضور ايشان حتمی ) 51ماده . (اند، اضافه نمايد
 ) 49ماده . (ات استماعيه ای که در ابالغيه ذکر شده است، حاضر گردندبوده و مکلف اند در جلس

حد اقل در محکمه . در روز محاکمه تمام طرفين ذيعالقه در اطاق محکمه گرد هم جمع ميشوند
ابتدائيه، متهم و وکيل مدافع وی، مجنی عليه، شهود و اهل خبره وقاضی حاضر خواهد  څارنوال

حاکمه برای عموم مردم باز است مگر اينکه به داليل اخالقی، اسرار برعالوه تمام جلسات م. بود
 ) 52ماده . (فاميلی و نظم عامه مسدود گردد

 
ماده . (غاز ميگرددبرای حاضرين در مورد نظم محاکمه آجلسه قضائی با اظهارات رئيس محکمه 

 : بعدًا پروسيجر ذيل بالترتيب بوقوع ميپيوندد) 52
 . قرائت مينمايد محکمه اتهام نامه را* 
 . چون متهم تحت توقيف قرار دارد، محکمه فورًا قانونيت توقيف ويرا تحت بررسی قرار ميدهد* 
 . ابتدائيه قضيه را با نتايج تحقيق ارائه مينمايد څارنوال* 
 .پوليس عدلی که تحقيق را انجام داده است، يک راپور فعاليت های خود را ارائه مينمايد* 
 . مجنی عليه دوکاندار ميباشدشاهد اولی * 
 . ساير شهود و اهل خبره مورد استماع قرار ميگيرند* 
 . متهم، شهود و اهل خبره را مورد سوال قرار ميدهد* 
 .متهم در صورت خواست خودش ميتواند اظهاراتی نمايد* 
 . ابتدائيه متهم را مورد سوال قرار ميدهد څارنوال* 
 

ماده . (سوال قرار دهد دان متهم، شهود و اهل خبره را موردر هر زمعالوه بر آن، محکمه ميتواند 
متهم باساس حق سکوت خويش ميتواند از ارائه پاسخ به سواالت و اظهارات خود داری ) 53
 ) 53ماده . (نمايد

 
ابتدائيه نوع و مقدار مجازاتی را که مناسب ميداند، از محکمه در  څارنوالدر ختم اين پروسه، 

ارائه  څارنوالمتهم يا وکيل مدافع وی داليل دفع اتهاماتی را که توسط ) 58ماده . (يدخواست نما
بعدًا محکمه ختم رسيدگی قضيه را اعالن نموده و سالون ) 58ماده . (گرديده است، ارائه مينمايند

در زمان تصميم گيری محکمه باالی ) 59ماده . (محکمه را جهت تحرير حکم ترک مينمايد
شهاداتی که درج اوراق ميباشد، اتکا نموده نميتواند مگر اينکه اين اظهارات و شهادات اظهارات و 

در جريان محاکمه تکرار گرديده و متهم و وکيل مدافع وی در حين اين اظهارات حاضر بوده 
 ) 55ماده . (باشند

 
. ردازندبه قرائت حکم ميپکمه گرديده و تصميم، اعضای محکمه داخل اطاق محبعد از اتخاذ يک 

 : فيصله شامل مطالب ذيل ميباشد
 
بيان خلص داليل فيصله با اشاره ) 3تعريف حقايق و جزئيات شامل اتهام نامه ) 2هويت متهم ) 1

در اين فرضيه تصور نمائيم ) 61ماده . (نص حکم) 4به حقايق قضيه و احکام قانون مورد استناد 
 .که متهم مسئول شناخته شد
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 مرافعه خواهی
 

اگر متهم مسئول شناخته . ( روز وقت دارد تا مرافعه خواهی نمايد 20بعد از ابالغ حکم، متهم 
درخواست ) 63ماده ) (روز وقت دارد 20ابتدائيه نيز برای مرافعه خواهی  څارنوالنشده باشد، 

مرافعه خواهی به دفتر تحريرات محکمه صادر کننده حکم يا به دفتر تحريرات محکمه مرافعه 
در خواست مرافعه خواهی شامل توضيح فيصله محکمه و ) 63ماده . (وطه تسليم داده ميشودمرب

 ) 66ماده . (ارائه داليلی که به اساس آن فيصله مورد اعتراض قرار گرفته است، ميباشد
هرگاه در مورد يک فيصله مرافعه خواهی صورت ميگيرد، تمام اسناد و مدارک از محکمه 

انتقال داده شده و وی به تعيين زمان و وقت جلسه )  مرافعه(مه واليتی ابتدائيه به رئيس محک
، متهم و وکيل مدافع را )مرافعه(واليتی  څارنوالمحکمه واليتی بعدًا ) 67ماده . (قضائی ميپردازد

روز قبل از جلسه به  5اين اطالع بايد حد اقل ) 67ماده . (از زمان برگزاری جلسه اگاه ميسازد
 ) 67ماده . (ه رسانيده شوداشخاص ذيعالق

در هنگام رسيدگی در مرحله مرافعه محکمه صرف همان بخش های قضيه را مورد رسيدگی قرار 
بعد از اينکه طرفين به ارائه اظهارات خود ) 68ماده . (ميدهد که مورد اعتراض قرار گرفته است

مدارک شامل دوسيه پرداخته و  پرداختند، محکمه تصميم اتخاذ مينمايد تا به اتخاذ تصميم به استناد
کمه هرگاه مح) 69ماده . (نمايد جمع آوریيا اينکه به استماع شهود پرداخته و مدارک جديدی را 

 څارنوالک بيشتر نياز دارد، ميتواند مدارکی را که توسط متهم و تصميم اتخاذ نمايد که به مدار
ه قناعت محکمه مبنی بر داشتن مدارک بعد از اينک. ارائه نگرديده است، مورد ارزيابی قرار دهد

ماده . (کافی جهت حل وفصل قضيه حاصل گردد، محکمه به تائيد و يا رد فيصله قبلی ميپردازد
)  در صورتيکه در خواست مرافعه خواهی از جانب متهم صورت گرفته باشد( ولی محکمه ) 70

 ) 68ماده . (هيچگاه به افزايش مجازات برای متهم نخواهد پرداخت
 

روز  30ميتوانند در ظرف  څارنوالمتضرر، و يا بعد از اينکه محکمه مرافعه فيصله نمود، متهم، 
ستره محکمه در صورتی به فيصله ) 71ماده . (به پيشگاه ستره محکمه فرجام خواهی نمايند

ته محکمه مرافعه رسيدگی مينمايد که فيصله محکمه مرافعه بر خطا در تطبيق و تفسير قانون بنا ياف
) 71ماده ( . و يا اينکه محکمه تحتانی مدارک غيرقانونی را مالک تصميم گيری قرار داده باشد

ستره محکمه بعد از تدوير جلسه ميتواند به تصحيح فيصله قبلی، ابطال فيصله به صورت کل و 
ختم دوسيه، و يا نقض فيصله بصورت کل و يا جزئی پرداخته و دوسيه را جهت رسيدگی مجدد به 

 . تصاميم ستره محکمه قابل فرجام خواهی نميباشد) 78،79،80مواد . (حکمه مرافعه رجعت دهدم
بدين معنی ) 84ماده . (مکلف به اجرای فيصله نهائی ميباشد څارنوالبعد از صدور فيصله نهائی، 

در ( قوماندان پوليس محلی را از مجازات آگاه ساخته و يا ) در صورت آزاد بودن متهم( که 
در ) 85ماده . (وزارت عدليه را از اين موضوع اگاه سازد) ت در توقيف قرار داشتن متهمصور

صورتيکه مجازات شامل حبس باشد، مدت زمانی را که شخص در توقيف به سر برده است از 
 څارنوالدر صورتيکه مجازات جريمه نقدی باشد، ) 89ماده . ( مدت مجازات کاسته ميشود

جريمه نقدی برای وزارت  جمع آوریوزارت عدليه به  وزارت عدليه را از حکم اگاه ساخته و
 )87ماده . (ماليه ميپردازد
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 سواالت برای مباحثه

قانون اساسی و قانون اجراات جزائی موقت حق داشتن وکيل مدافع را برای متهم در جريان . 1
چرا؟ مزايای نمايندگی شدن توسط يک وکيل چيست؟ چرا . اجراات جزائی تضمين نموده است

 دولت برای اشخاص بی بضاعت وکيل مدافع استخدام نمايد؟ 
داده يشبر محاکمه را بدون داشتن وکيل مدافع قانون اجراات جزائی همچنان برای متهم حق پ. 2

شدن به اين حد مهم است، پس چرا متهمين بی تجربه از اين حق برخوردار  هرگاه نمايده. است
 گرديده اند؟ 

قانون اجراات جزائی برای متضرر از جرم صالحيت فرجام خواهی از تصاميم ستره محکمه . 3
چرا؟ آيا حق فرجام خواهی يک . کمه ابتدائيه را نیرا ميدهد ولی صالحيت مرافعه خواهی از مح

مزايا و نواقص دخيل ساختن متضرر اختيار بسيار زياد برای متضرراست؟ اختيار کافی نيست؟ 
 در پروسه عدالت جزائی چيست؟ 

 

 قوانين جزائی . 6

قبًال وقتی ما اساسات حقوق جزا را مورد مطالعه قرار داديم، شما در مورد پرنسيپ قانونيت 
بخاطر داشته باشيد که پرنسيپ قانونيت مقرر ميدارد تا جرايم صريحًا . معلومات حاصل نموديد

در افغانستان اين قاعده بواسطه وضع و نشر قوانين . مشخص شده و به سهولت قابل اثبات باشند
که به قوانينی ( قانون جزائی متنی  5اين  مختصرًا بخش به تشريح . ائی تطبيق گرديده استجز

هدف اين بخش اين نيست تا . مهم ميپردازد) نها مجازات تعيين مينمايدتعريف جرايم پرداخته و به آ
به تدريس جرايم مشخصی بپردازد بلکه در عوض هدف اينست تا يک فهم کلی ای در مورد منابع 

قوق جزا در افغانستان به شاگردان داده شده  و قوانين جزائی را برای شاگردان جهت کمک به ح
 .  ايشان در مطالعات بعدی شان به معرفی گيرد

 
 )1976: (قانون جزا

 
بخاطر داشته باشيد که قانون . شما با قسمت هائی از قانون جزا در بخش های قبلی آشنا هستيد

 . در برگيرنده تمام جرايم تعزيری ميباشدزای فراگير بوده و اولين  قانون ج 1976جزای 
 

ماده بوده و  522اين قانون شامل . به نشر رسيده است 347قانون مذکور در جريد ه رسمی شماره 
در برگيرنده  احکام عمومی و  -172تا  1مواد  –کتاب اول  .به دو کتاب تقسيم گرديده است

تعاريف بشمول توضحی عناصر متشکله جرم، پرنسيپ مسئوليت جزائی، مجازات، حاالت تبرئه 
جرايم  -522 – 172مواد  -کتاب دوم. کننده و رفع مسئوليت جزائی، حاالت مخففه و مشدده ميباشد

ن جرايم شامل اختالس، تخريب بنا های اي. مشخص را  ومجازات اين جرايم را لست نموده است
 . عامه تا توهين و افترا هرآنچه در ميان اينها می آيد، ميگردد

 
بسياری . قانون جزا تا حال نيز مرعی االجرا بوده منحيث قانون جزای فراگير شناخته ميشود
حقوقدانان جرايم هنوز هم توسط قانون جزا رسيدگی گرديده واين قانون هنوز هم منبع اولی برای 
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ولی مهم است تا خاطر نشان ساخت که بعضی از احکام قانون جزا توسط . جزائی بشمار ميرود
در نتيجه با وجوديکه قانون جزا . قوانين بعدی ملغی قرار گرفته اند که ذيًال از آنها متذکر ميشويم

 . منحيث منبع اولی شناخته ميشود، ولی هيچگاه نبايد يگانه منبع شناخته شود
 

 )2004( قانون مبارزه عليه ارتشا و فساد اداری 
 

وضع گرديده و در جريده رسمی شماره  2004قانون مبارزه عليه ارتشا و فساد اداری در سال 
دولت به اقدامات ضروری جهت (  50اين قانون در مطابقت به ماده . به نشر رسيده است 838

: ... دولت وظايف ذيل را دارا ميباشد(  )3( 75و ماده ) ايجاد يک اداره سالم متوصل ميگردد
اين . قانون اساسی وضع گرديده است) حراست از قانون و نظم عمومی و محو هر نوع فساد اداری

وظايف و ) 2احکام عمومی ) 1. ماده که به سه فصل تقسيم گرديده است ميباشد 15قانون شامل 
اين { تشکيالت ) 3} ايجاد گرديده استی اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری، که {صالحيت ها

 . }اداره
 

يک عمل کارمند دولت يا : احکام جزائی اين قانون رشوت را که چنين تعريف می نمايد نمهمتري
 . جرم ميداند) 3ماده .... (ساير موظفين خدمات عامه بخاطر دستيابی به اهداف شخص يا گروهی

نه يک  –تشا منحيث يک ضميمه به اين قانون مهم است تا بدانيم که يک قانون مبارزه با ار
 . نيز وضع گرديده است -جاگزين

 
 )2004( قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم 

 
قانون اساسی که  7در مطابقت به حکم ماده  2004در سال قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم 

اين . ضع گرديده است، و "دولت از تمام فعاليت های تروريست ممانعت مينمايد:" مشعر است
 . به نشر رسيده است 839ماده بوده و در جريده رسمی شماره  34فصل و  6قانون شامل 

 
با جرم دانستن . هدف اين قانون مبارزه با تروريزم از طريق قطع منابع تمويل تروريستان مييباشد

اند، بلکه کسانی که  تمويل تروريزم دولت نه تنها کسانی را که مستقيمًا در اعمال تروريستی دخيل
 .به تسهيل تروريزم ميپردازند را نيزميتواند  مورد محاکمه و مجازات قرار دهد

  
 :آن ميباشد که چنين تصريح ميدارد 3مهمترين بخش اين قانون ماده 

 
شخص زمانی مرتکب جرم تمويل تروريزم شناخته ميشود که وجوه و دارائی ها را طور مستقيم و 

نموده يا وجوه و دارائی ها و ساير  جمع آوریدًا و بصورت غير قانونی تهيه و يا غير مستقيم عم
خدمات را با داشتن علم و آگاهی از اينکه قسمًا يا کًال به منظور پيشبرد فعاليت های ذيل مورد 

هر عملی که به : آن نمايد جمع آوریو يا سعی به تهيه و  جمع آوریاستفاده قرار ميگيرد، تهيه و 
ل يا جراحت شديد افراد ملکی يا ساير اشخاصی که سهم فعال  در خصومت های و قصد قت

منازعات مسلحانه نداشته صورت گيرد و هدف آن از نگاه ماهيت و قرينه دهشت افگنی بين يک 
 . جمعيت يا وادار ساختن حکومت يا سازمان بين المللی به انجام يا عدم انجام يک عمل باشد
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ک دريکی از اعمال فوق را بحيث شريک، تنظيم کننده ، رهنمائی کننده و يا همچنان اشترا 3ماده 
مجازات برای اشخاص تمويل . تحريک کننده ديگران بخاطر ارتکاب اين اعمال، جرم دانسته است

ميليون افغانی  1.5تا  250000سال و جريمه نقدی بين  15تا  5کننده تروريزم شامل حبس بين 
ت برای اشخاص حکمی تمويل کننده تروريزم شامل مجازات نقدی بيشتر مجاز. ميباشد) 4ماده (

 ) 4ماده . (ميباشد
 

 )2004(  عليه پول شوئی و عوايد ناشی از جرايمقانون مبارزه 
 

همانند قانون مبارزه عليه ارتشا  وفساد اداری و قانون مبارزه عليه تمويل تروريزم، اين قانون نيز 
به نشر رسيده  840اين قانون در جريده رسمی شماره . وضع گرديده است 2004در اواخر سال 

هاد های از استفاده ن" هدف قانون مبارزه عليه پولی شوئی و عوايد ناشی از جرايم اينست تا . است
مالی و يا ساير فعاليت های اقتصادی بخاطر تطهير پول و تمويل ترروريزم جلوگيری و ممانعت 

 ) 1ماده ." (به عمل آيد
 

چون تعريف خود جرم بسيار طوالنی است . اين قانون تعريف گرديده است 3پولی شوئی در ماده 
صورتيکه هرنوع دارائی ها و يا تا درينجا به ذکر آن بپردازيم، در کل ميتوان گفت که شخص در 

ملکيتی را که از اجرا يا امتناع از يک عمل مخالف قانون ناشی شده باشد، پنهان، تغير شکل، 
 . ، مرتکب جرم پولشوئی گرديده استتسعير، انتقال و يا آنرا از کشور خارج و يا داخل نمايد

 
امی درمورد شفافيت معامالت همچنان دارای احک يا تطهير پول قانون مبارزه عليه پول شوئی

 2مجازات جرم پول شوئی حبس . پولی، کشف جرايم پولی شوئی و انسداد معامالت پولی ميباشد
 . ميباشد 250000الی  50000سال و جريمه نقدی  5الی 

 
 )2006(قانون مبارزه عليه مواد مخدر

 
به نشر  875رسمی شماره نافذ گرديده و در جريده  2006قانون مبارزه عليه مواد مخدر در سال 

وضع گرديده بود  2003اين قانون جاگزين قانون مبارزه عليه مواد مخدر که در سال . رسيده است
قانون  7همانند قانون مبارزه عليه تمويل ترويزم اين قانون نيز مشروعيت خود را از ماده . گرديد

توليد و استعمال مواد نشه  کشت و قاچاق مواد مخدر و... دولت به منع" اساسی که مشعر است 
 . اخذ نموده است ."آور ميپردازد

 
منع زرع خشخاش، بنگ ، بوته کوکا و قاچاق مواد مخدر و " هدف قانون مبارزه عليه مواد مخدر 

کنترول کردن مواد روان گردان ، مواد خام کيمياوی و وسايل مورد استفاده در توليد و پروسس 
 ) 1ماده . (ميباشد" مواد مخدر و مواد کيمياوی روان گردان

 
فصل اول مربوط احکام عمومی . فصل ميباشد 8ماده و  58وی قانون مبارزه عليه مواد مخدر حا

. و استعمال مواد مخدر ميباشد انتقالبوده و شامل يک لست طويلی از تعاريف مربوط به توليد، 
فصل دوم به تصنيف مواد مخدر پرداخته است که باساس آن هر ماده و بوته دريکی از کتگوری 

اتات و مواد مخدر که در طبابت مورد استفاده قرار نميگيرد نب) 1: های چهارگانه ذيل قرار ميگيرد
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) 3نباتات و موادی که در طبابت مورد استفاده قرار گرفته ولی تحت کنترول شديد ميباشد ) 2
 .مواد کيمياوی) 4ت کنترول ميباشد نباتات و موادی که در طبابت مورد استفاده قرار گرفته و تح

وليد، تجارت، توزيع و استعمال نباتات و مواد مندرج فصل دوم فصل سوم به تنظيم جواز، کشت، ت
فصل چهارم به موضوع مويدات جزائی پرداخته که شامل توضيح جرايم و جزا های . ميپردازد

فصل پنجم به موضوع رسيدگی به قضايای مواد مخدر . مربوط به شريک جرم نيز ميگردد
. به قضايای بسيار مهم مواد مخدر ميپردازدپرداخته و به تشکيل يک محکمه خاص برای رسيدگی 

فصل ششم حاوی احکامی در مورد تالشی، ضبط و تخنيک های تحقيق که دررسيدگی به جرايم 
 . مواد مخدر مورد استفاده ميباشد، ميپردازد

 
بخاطر داشته باشيد که اين احکام نسبت به احکام قانون اجراات جزائی موقت در قضايای مواد 

 . اشته وبرای شاگردانی که خواهان مطالعات بيشتر باشند، بسيار موثر ميباشدمخدر تفوق د
باالخره فصل هفتم و هشتم به تنظيم وزارت مواد مخدر وساير مراجع امنيتی که مسئول تطبيق 

 . قانون مبارزه عليه مواد مخدر ميباشند، ميپردازد
 

 : سواالت برای مباحثه
آيا شما يک الگوئی را در قوانين جزائی بعد از طالبان ميبينيد؟ چرا اين قوانين وضع گرديده . 1

 اند؟ چرا قانون جزا برای رسيدگی به اين جرايم کافی نبوده است؟ 
آيا قوانين بعد از طالبان برای ما در مورد خاصيت ارتجاعی قوانين جزائی افغانستان چيزی . 2

ر آيا شما فکر ميکنيد که قوانين جزائی افغانستان در مواجهه با مشکالت ميگويد؟ به عباره ديگ
 جديد موفق اند؟ 

سال آينده؟ در  5درسال جديد سيستم عدالت جزائی به کدام جريم جديد مواجه خواهد گرديد؟ در . 3
 سال آينده؟  20

 چالش های فرا راه سيستم عدالت جزائی . 7

مشاهده نموديد، حقوق جزا در افغانستان راه طوالنی را در طوريکه شما در البه الی اين فصل 
ولی همانند ساير بخش های سيستم حقوقی، راه درازی را نيز در پيشرو . مدت کم طی نموده است

 . دارد
بصورت اخص به اين . بخش بعدی به موضوع آينده حقوق جزا در افغانستان خواهد پرداخت

وچطور  بزرگترين چالش ها در راه  سيستم عدالت جزائی در افغانستان چی بوده : موضوعات که
ميتوان به اين مشکالت رسيدگی نمود؟ در حاليکه پاسخ های زيادی به اين سوال وجود دارد، ولی 

م عدالت يکجا ساختن سيست) 1: دو مشکل عمده درين بخش رسيدگی خواهيم نمودما صرف به 
 منابع  کمبود) 2رسمی و غير رسمی 

 

 يکجا ساختن سيستم دولتی با سيستم های محلی قضائی  .الف

ما در ابتدای اين فصل تفاوت ها ميان سيستم های عدالت رسمی و سيستم عدالت غير رسمی را 
 . و نواقص هر کدام را بيان نموديمبررسی نموده و مزايا 
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شما شايد اين سوال ها را تمرين های ساده فکر نموده باشيد در حاليکه اين موضوعات از واقعيت 
بسياری از شهروندان افغان به داليل مختلف سيستم های عدلی محلی را نسبت . برخوردار ميباشد

شده توسط دولت را اهسته،  بعضی سيستم ارائه. به سيتسم عدالت رسمی ترجيح ميدهند
بوروکراتيک و فاسد دانسته و بعضی ديگر آنرا يک مداخله توسط يک دولت دور افتاده در 

سيستم عدالت محلی را متمرکز به اصالح و  بعضی ها. فرهنگ و نحوه زندگی خود ميدانند
به سيستم دولتی که اين سيستم ها منافع اجتماع را نسبت  همآهنگی اجتماعی دانسته و ادعا ميکنند

در چشم بسياری ازمردم سيستم های محلی . که متمرکز به زندان ها است بيشتر تامين مينمايد
 . نسبت به سيستم دولتی که شديدًا از کار افتاده است بهتر کار مينمايد

 
با وجود حمايت های ارائه . اما برای بعضی ديگر سيستم های محلی از کارائی برخوردار نميباشد

، شريعت و ساير احکام قوانين جزائی 2004توسط حقوق بين المللی، قانون اساسی سال شده 
افغانستان، بسياری از سيستم های محلی عدلی زنان را از برخوردار شدن حمايت های مساوی در 

سو استفاده سيستماتيکی که در نتيجه تطبيق سيستم غير رسمی زنان . برابر قانون محروم ميسازند
 . ميسازد، يکی از قويترين داليل جهت رجحان سيتم محاکم دولتی ميباشدرا متاثر 

دليل ديگری که به حمايت از سيستم عدلت رسمی ميتوان ارائه نمود اينست که چون افغانستان در 
حال انکشاف است لذا مسافرت هر روز سهلتر شده و مردم بيشتر از يک جا به جای ديگر حرکت 

در نتيجه تغير مکان نفوس تفاوت ها بين سيستم های محلی هر چی بيشتر اشکار .  مينمايند
در همچو يک حالت معياری ساختن قوانين و پروسيجر ها چه در سطح محلی و چه در  .ميگردد

 . سطح ملی از اهميت روز افزونی برخوردار ميگردد
 

يقينٌا يکی از چالش های عمده بصورت يک کل در سر راه سيستم عدلی و قضائی رسيدگی به اين 
يکی از راه حل . محلی ودولتی ميباشد معما به يک شيوه ای که جوابگو به تمام نگرانی های سيستم

هايکه قبًال نيز بحث گرديد همانا موضوع جای دادن سيستم های بدلی حل وفصل اختالفات در 
راه حل ممکن ديگر رسميت دادن سيستم های محلی از طريق به رسميت . سيستم دولتی ميباشد

الحيت برای آنان در ساحات شناختن آنها توسط قوانين، اصالح برخورد آنان با زنان و دادن ص
 . مشخص ميباشد

 
بسياری از ميتود های يکجا ساختن اين دو سيستم تا به حال پيشنهاد گرديده است ولی در راستای 

موجوديت دو سيستم عدلی يک . تحقق اين پيشنهادات پيشرفت بسيار اندکی صورت گرفته است
مشکل مداوم بوده و حل آن بدون يک تعهد جدی تمام شاملين اين پروسه که همانا تمام افراد 

 . دسترسی به ميکانيزم های حل و فصل اختالفات ميباشند، ممکن نميباشدخواهان 
 

را برای سيستم عدلی افغانستان بوجود سيستم های متفاوت يک مشکل جدی  در کل تفکيک ميان
اين مشکالت از جهت اينکه هر يک از ين سيستم های رقيب حل و فصل اختالفات  که . ميآورد

يکی ازين سيستم ها گرديده است، باعث محدويت ها باالی کثرت  منتج به کاهش منابع و تعهد به
اين کامًال يک نتيجه معکوسی را نسبت به يک وضعيت مشابهی که در آن . گرائی حقوقی ميگردد

اين موضوع کامًال ممکن است که اين . بيش از يک انتخاب وجود ميداشته باشد، به بار می آورد
داشته و باعث افزايش قوت همديگر گردند ولی هيچ گاه چنين سيستم ها با هم در همآهنگی قرار 

 .راه حلی در يافت نگرديده است
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 منابع  کمبود .ب

در حاليکه . دومين مشکل عمده فرا راه سيستم عدلی افغانستان عدم دسترسی به منابع کافی ميباشد
شکل زمانيکه اکثريت بخش های دولت در تحت عين شرايط کمبود منابع فعاليت دارند ولی م
بگونه مثال از . موضوع آزادی و عدالت را مورد رسيدگی قرار ميدهيم، متبارز تر ميگردد

هزار مظنون دستگير شده در هر سال صرف يک قسمت اندک آن به مساعدت  10الی  8مجموع 
عالوتَا . وکيل که يکی از حقوق تضمين شده شان در قانون اساسی ميباشد، دسترسی دارند

تنها  2007خارنوان وجود دارد ولی تا ماه می  2000در حال حاضر در کشور بيش از  درحاليکه
 . وکيل ثبت و راجستر بوده اجازه فعاليت را داشتند 250به تعداد 

 
قوه قضائيه به دسترسی به . کمبود منابع از مرز دسترسی داشتن به وکيل مدافع فرا تر رفته است

بدون دسترسی به مواد . ت منتشر شده محاکم نياز جدی داردمواد تحقيق حقوقی، قوانين و نظريا
و يا ) در صورت قابل دسترس بودن( تحريری به روز شده قضات مکلف اند به قوانين قديمی 

الزم به تذکر است که اصالح سيستم در صورت عدم آگاهی . قضاوت شخصی خود استناد نمايند
 . ن هستند، غير ممکن ميباشداز قوانين توسط کسانی که مکلف به تطبيق قواني

 
در حال حاضر نهاد های کمک رسان بين المللی در ساحه اصالح نظام عدلی نقش عمد ه ای را 

بعضی . بسيار از قضات از طرف نهاد های بين المللی آموزش هائی را فرا گرفته اند. ايفا مينمايند
ليکه حمايت دوامدار جامعه در حا. دونر های ديگر به اعمار محاکم در کشور کمک نموده اند

جهانی ضرورت است، نهاد های حقوقی وعلمی افغانستان بايد نقشی را در روند اصالحات بازی 
افزايش آگاهی عامه و فهم قانون اساسی و ساير قوانين روند اصالحات را کمک نموده و . نمايند

 .فزيش ميدهدفشار باالی قوه قضائيه جهت جدی گرفتن مسئوليت های قانونی شان را ا
 

 سواالت برای مباحثه
آيا ميتوانيد در مورد مثالهائی که عدالت رسمی و غير رسمی با هم يکجا کار ميکنند، فکر . 1

نتيجه اين موارد چی بوده است؟ آيا فکر ميکنيد که همکاری در ساير ساحات نيز ممکن نمائيد؟ 
ميبوديد، شما چگونه رهبران محلی را وادار به  مباشد؟ اگر شما مسئول يکجا ساختن اين دو سيست

 پذيرش يک سيستم دوگانه مينموديد؟ 
برای آگاه ساختن ديگران از آنچه در اين فصل آموخته ايد، چی کاری را ميتوانيد انجام دهيد؟ . 2

 اگاهی از قوانين چطور ميتواند سيستم عدالت جزائی را کمک نمايد؟ 

 نتيجه . 8

. موضوعات زيادی در مورد حقوق جزا و سيستم عدالت جزائی افغانستان آموختيمدر اين فصل ما 
ی به قضايای جزائی در شما در مورد تاريخچه حقوق جزا در افغانستان و تداوم سيستم رسيدگ

شما در مورد نهاد های عدالت جزائی در افغانستان و رابطه بين اين نهاد ها نيز . موختيدافغانستان آ
شما همچنان مطالعاتی را در مورد اساسات حقوق جزا مانند اصل برائت . نموديد معلومات کسب

شما در مورد رابطه . ذمه، اصل قانونيت جرايم و جزا ها، اصل مسئولت جزائی و دفاع انجام داديد
بين شريعت اسالم و قانون جزا تحقيقاتی را انجام داده و تيوری های مختلفه مجازات به شمول 

شما به اساسات اصول محاکمات جزائی اشنا . ترميمی را مورد مطالعه قرار داديد تيوری عدالت
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شما . شده و بعدًا يک قضيه را از زمان ارتکاب جرم تا زمان حکم ستره محکمه به بررسی گرفتيد
در مورد قوانين جديد جزائی در افغانستان معلومات به دست آورده و دانستيد که چطور قوانين 

باالخره شما آموختيد . واجه به تغيرات گرديده و با تهديدات جديد خود را عيار سازدجزائی بايد م
بر خواهد خورد چطور به اين که سيستم عدالت جزائی در روند کاری اش با چی مشکالتی 

بطور خالصه شما در مورد گذشته،حال و آينده حقوق جزا در . ت رسيدگی صورت گيردمشکال
 . آورده ايدافغانستان معلومات بدست 

 
برای بعضی ديگر ولی . برای بعضی از شما اين موضوعات آغاز مطالعات حقوق جزا خواهد بود

. ولی برای همه اين يک دعوت بخاطر سهمگيری در اين عرصه ميباشد. شايد هم اخير مطالعات
 ، وکيل مدافع، پوليس ويا يک شهروند با درک سهم ميگيريد ، درڅارنوالاگر به صفت قاضی، 

ی در افغانستان با مشکالت سيستم عدالت جزائ. هر صورت برای شما يک جايگاهی وجود دارد
ی در سالهای بعدی روبرو خواهد شد و بخاطر موفقيت نيازمند کمک و همکاری تمام مردم جدی ي

 . افغانستان خواهد بود
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 حقوق قانونی درافغانستان: فصل هفتم

 ضرب المثل افغانی ;قطره قطره دريا می شود 

 ضرب المثل افغانی ;دنيا تنها با صلح گفتن آرام نمی شود 

 مقدمه. 1

حقوق . چيست؟ وچرا درافغانستان مهم است؟ جواب اين سواالت بسيار مغلق است" حقوق" 
کدام اعمال بايد اجازه داده شود؟ کدام . تصورات مارا از جنبه های مختلف جامعه مجسم می سازد

اعمال بايد ممنوع باشد؟ کدام نهاد ها بايد قانونی باشند؟ حقوق ما را کمک ميکند که جواب سواالت 
يک . حقوق، آزادی را برای افراد وصالحيت را برای موسسات اعطاء  می کند. وق را دريابيمف

فهم عمومی از حقوق، ما را کمک می کند که درک وفهم از جامعه، فرهنگ و حکومت افغانستان 
 .داشته باشيم

 
مختصرًا درقدم نخست . بررسی قرار خواهد گرفت در اين فصل حقوق قانونی درافغانستان مورد

سپس سنت های ديرينه حقوق فردی را درافغانستان مطالعه خواهيم .  حقوق را تعريف می نماييم
در البالی بررسی ها ديدگاه  دين مقدم اسالم، قوانين اساسی گذشته وحتی قواعد عرفی .کرد

ز ديگری که  بيانگر اهميت وشناسايی حقوق اساسی افراد درتاريخ افغانستان بوده است، را ني
 .مطالعه خواهيم کرد

 
دراين بخش . انکشاف داده خواهد شد" حقوق"به ادامه مباحث يک چارچوکات غرض تحليل 

مکلفيت های افراد، جبران خساره برای تخطی از حقوق، محدوديت ها باالی حقوق وکتگوری 
 .مختلف حقوق قانونی مورد بحث قرارخواهد گرفت

 
هکذا . وساير قوانين بيان خواهد کرد 2004نون اساسی اين فصل همچنان  تحليلی را درمورد قا

. تضمين شده است را به برسی خواهيم گرفت 2004حقوق مختلفه ايکه توسط قانون اساسی 
درمبحث بعدی مکلفيت های اتباع وستندردهای بين الملل حقوق بشر را مطالعه می نماييم وباالخره 

 .هيم نموداجرای حقوق واصالح آنرا درافغانستان مرورخوا
 

بايد اعتراف نمود که بسياری حقوق درافغانستان بصورت يکسان مورد حمايت واجراء قرار نمی 
يک تعداد حقوق فردی که توسط قانون اساسی تضمين شده است، شايد درکابل عملی گردد . گيرد

رما بادرنظرداشت اين واقعيت، توجه بيشت. اما دربسياری از نقا ط ديگر کشوراجراء نمی گردد
روی حقوقی خواهد بود که اين حقوق درافغانستان بسيار مهم بوده و واقعًا درآينده بتوان به انجام 

 .آنها نايل گرديد مانند تماميت جسمی، عدم تبعيض وحق تعليم 
 

حقوق . اجرای حقوق متذکره برای ايجاد حاکميت قانون درافغانستان درصدراولويت ها قراردارد
اين . شد اقتصادی، حاکميت قانون وحکومت داری دموکراتيک ايفا می کندنقش عمده را درجهت ر
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يک اشتباه خواهد بود که اهميت حقوق قانونی افراد را درآينده افغانستان، حتی اگر اين حقوق روی 
دوضرب المثلی که درشروع فصل گفته شد اهميت اصالح واجرای . کاغذ هم باشد، ناديده گرفت

 .قدم به قدم درافغانستان بيان می کندحقوق قانونی افراد را 
 

بعد ازمطالعه اين فصل، شما بصورت کل يک فهم بهتر از حقوق خواهيد داشت ومنحيث يک تبعه 
هکذا شما از مسؤليت های خود خصوصًا . افغانستان از حقوق خود نيز آگاهی حاصل خواهيد نمود

 . مسؤليت های يک تبعه آگاه خواهيد شد
 

رابرای شما فراهم خواهد آورد که شما بتوانيد عقايد خود را اظهار نماييد که چرا اين فصل وسايلی 
کدام حقوق بايد : دوسوال مهم را درحين مطاله اين فصل بايد به خاطر بايد داشت. حقوق مهم است

اين سواالت مهم ودرعين زمان . درافغانستان وجود داشته باشد و چطور اين حقوق تامين گردد
جواب دادن به اين سواالت شمارا وادار خواهد ساخت که شما مثل يک . باشند مغلق هم می

حقوقدان فکر نماييد ودوموضوع مهم واساسی را که درافغانستان امروزی به آن مواجه هستيد، 
 .ارزيابی نماييد

 سنت ديرينه حقوق درافغانستان. 2

 تعريف حقوق. الف

ی يک شخص ويا يک موسسه اجازه داده حق عبارت از صالحيتی است که به موجب آن برا
حقوق دربرگيرنده . ميشود که کاری را به طريقه ای انجام ويا ازانجام آن خودداری نمايد

اعمال  ديگران که ممکن است  آن می شويد و هردواعمال می شود؛ عملی که خود شما عهده دار
باشد که ناشی از پذيرش قواعد  حقوق همچنان دربرگيرنده توقعات قانونی می. باالی شما تاثير کند

کردار ديگران مورد حمايت وحفاظت  ازاين نقطه نظر، حقوق بايد توسط اعمال و. صالحيتی باشد
 . قرارگيرد

 
همه اين . مفاهيم عمومی، دين، اخالق ويا قانون منشاء می گيرد: حقوق ازمنابع مختلفه ای مانند

ن منابعی خواهد شد که رابطه بيشتر به حقوق قانونی منابع مهم اند اما دراين فصل بيشتر توجه به آ
يکی از اين حقوق که بيشتر مورد بحث است، حقوق بشر می باشد که به همه . درافغانستان دارد

حقوق بشر بر عقيده ای بنا نهاده شده است که . افراد بشر ودرهرجامعه ودرهرکجا متعلق می باشد
احب حقوق اساسی وبنيادی می باشند که توسط هيچ تمام افراد بشر يا انسانی بطور غريزی ص

حقوق قانونی عبارت از حقوقی . حکومتی ودرتحت هيچگونه شرايطی نميتوان آن را ناديده گرفت
منابع حقوق قانونی . اند که مطابق يک سلسله قواعدی دريک سيستم حقوق موجود است

 . لمللی و فيصله های محاکم می باشند، تعهدات بين ا2004درافغانستان عبارت اند از قانون اساسی 
رواج های قديمی، عرف وعنعنات محلی ودين مقدس اسالم حقوق را درافغانستان تشکيل  رسم و

اسالم بحيث يکی . تعليمات اسالمی دربرگيرنده مفهوم وسيع حقوق اساسی می باشد. داده است
ان درسنت های ديرينه، افکار حقوق درافغانست. ازمنابع بيسار قديمی حقوق بشر شناخته می شود

 . فالسفی و حتی سنت های شعری گذشته القاءشده است
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بسياری از حقوقی که دراين فصل مورد ارزيابی قرار می گيرند، حقوق فردی می باشند که مبين 
ادعاهای توجيه پذير درمورد کاالها ومنافعی می باشد که برای آزادی فردی، عزت ورفاه فردی 

موجوديت حقوق همچنان . يانگر نظرياتی درمورد عدالت وانصاف می باشدضروری بوده وب
هرکشوری، به شمول افغانستان، بايد موسساتی را . بيانگر وجايب جامعه برای توجيه آنها می باشد

گفتن اين مساله معموًال ساده تر . انکشاف ومنابعی را فراهم نمايد تا جوابگوی اين ادعا ها باشد
 .کردن آن است نسبت به عمل

 
بطور مثال، يک محيط مصون را درنظر بگيريد که چطور برای زندگی روزمره شما مهم می 

امنيت فزيکی برای شما اجازه می دهد که درجاده ها قدم بزنيد، به مکتب، مارکيت ومسجد . باشد
نه بدون موجوديت امنيت شما منحيث يک شهروند افغانستان  قادر نخواهيد بود که آزادا. برويد

اين حکم بحيث يک ضرورت اساسی دربسياری بخش .  گشت وگزار نموده واز زندگی لذت ببريد
به عبارت ديگر، حق زندگی شما مستقيمًا مربوط . های افغانستان بحيث يک چالش باقی مانده است

 . به موجوديت يک فضای امن می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آزادی بيان: قضيه اول  
، وزارت اطالعات وفرهنگ برای تمام تلويزيون های شخصی درافغانستان دستور داده است 2008اپريل  15در

اين دستور توسط وزير . سريال هندی به شمول سريال کوم کوم و امتحان زندگی را متوقف نمايند 5که  نمايش 
وآنها اظهار نمودند که اين  اطالعات وفرهنگ زمانی گرفته شد که وی طی مجلسی که با شورای علما داشت

هکذا نظريات مشابه ای ازطرف اعضای . پروگرام ها مخالف احکام وفرهنگ اسالمی درافغانستان می باشد
تلويزيون های خصوصی به . پارلمان اظهار گرديده بود وآنها خواهان وضع مجازات باالی تلويزيون ها شده بودند

ستور وزارت اطالعات وفرهنگ غير قانونی بوده و اين امر محدوديت شمول آريانا وطلوع شکايت دارند که اين د
. وقانون رسانه ها تضمين شده است، می باشد 2004های غير قانونی باالی آزادی بيان که توسط قانون اساسی 

آنها به آزادی بيان تاکيد می کنند واظهار می دارند که وزرات اطالعات وفرهنگ صالحيت ندارد که  باالی 
نمايش اين سريال ها آنقدر مشهور شده است که . ات و پروگرام های تلويزون ها ممنوعيت وضع نمايدنشر

 . ازطريق اعالنات آنها عايد خوبی نصيب تلويزيون ها شده است
اين قضيه نشاندهنده اهميت حقوق اساسی مانند حق آزادی بيان درافغانستان می باشد وسواالت مهمی درباره حقوق 

اين يگانه سوالی نيست که چطور حقوق فردی يک شخص توسط حکومت واعمال . قانونی را مطرح می کند
وجب آن شما قادر خواهيد بود که اين اين فصل برای شما وسايل را فراهم می سازد که به م. ديگران متاثر می شود

 34درقسمت سوم اين فصل ما آزادی بيان را مطابق ماده . حق وساير حقوق را از نقطه نظر حقوقی تحليل نماييد
بعد ازمطالعه اين فصل، نظريات شما درباره .  قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه ها بررسی خواهيم نمود

 . خواهد کردموضوعات فوق الذکر تغيير 

 سواالت برای مباحثه
آيا آزادی بيان برای يک جامعه ای با ثبات ومصؤن مهم می باشد؟ آيا برای شما، خانواده ورفقای  -1

 تان مهم است؟ چرا وچرانه؟

 آيا آزادی بيان محدود شود؟ اگر محدود شود تحت چه شرايطی؟ چطور وتوسط کی محدود شود؟ -2
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 حقوق اساسی افراد مطابق اسالم .ب

. دينی به عمل آيد روشنايی ارزش های فرهنگی و هرنوع مباحثه حقوقی در افغانستان بايد در
دين . تمام حقوق قانونی درعصر حاضر ارتباط مستقيم به آن دارد اسالم دين افغانستان است و

مقدس اسالم اساسات کلی حقوق بشری را ايجاد نموده است که همه وقت بايد رعايت واحترام 
اسالم پذيرفته است که هرشخص دارايی يک سلسله حقوق اساسی است که مطابق وضعيت . گردد

اد غير مسلمان هم دارای يک سلسله حقوق بنيادی در حتی افر. حقوقی اش ازآن بهره مند ميگردد
اين حقوق را می توان به عنوان حقوق بشر توضيح نمود بخاطر .  کشورهای اسالمی می باشند

هيچ شخص ويا موسسه ای صالحيت . اينکه خداوند آنرا برای تمام افراد بشر اعطا نموده است
ر اعطا نموده است، مورد تجاوز قراردهد ويا از برای افراد بش)  ج(ندارد اين حقوق را که خداوند 

حقوق اساسی بخش مرکزی ايمان دراسالم دانسته می شود طوريکه، اين . اين حقوق محروم گردد
با وجود . مکلفيت تمام مسلمانان ودولت می باشد که حقوق ديگران را شناخته وآنرا احترام نمايد

هرچند اين چنين مباحثات . وجود داردمات شريعت اين درميان حلقات معين مباحثاتی درمورد الزا
 . مهم است اما از ساحه بحث اين فصل دور می باشد

 
مهمترين حقوق بشری  قرآن عظيم الشان اولين و. اسالم بسياری از حقوق بشری را حمايت می کند

 اسالم حق زندگی هرفرد را منوط به. ه استحق حيات می باشد، را حمايت نمود که عبارت از
قرآنکريم قتل . بنابرين با هرشخص بايد با احترام کامل برخورد صورت گيرد. تمام جامعه می داند

حمايت اسالم ). 32: 5(اشخاص را به غير حق وبدون حکم محکمه ذيصالح ممنوع قرارداده است 
 .از حق زندگی نقطه مشترکی بين حقوق بشر وقوانين موضوعی می باشد

 
قرآنکريم برده داری را که . آزاد بودن اشخاص را حمايت نموده استاسالم همچنان حق آزادی و

توسط آن انسانها از حق آزادی محروم می گردند شديدًا محکوم نموده است که نشانگر حمايت قوی 
حق بی گناه شناخته شدن : برعالوه اسالم حق سلسله مراتب مانند. آن ازحق  آزادی می باشد

ذيصالح گنهگار شناخته نشده باشد را نيز به رسميت شناخته شخص تازمانيکه از طرف محکمه 
درمسجد سخنرانی می نمود يکی شخص ايستاده ) ص(بطورمثال؛ هنگاميکه حضرت محمد . است

حضرت . پرسيد که همسايه های من به چه جرمی گرفتار شده اند) ص(شده واز حضرت محمد 
باردوم شخص ايستاده شد . ادامه داد به سواالت شخص توجه نکرد وبه سخنرانی اش ) ص(محمد 

باالخره برای بار  به آن توجه نکرد و) ص(باز همان سوال را تکرارنمود اما حضرت محمد و
بعدًا دستورداد که همسايه های ) ص(حضرت محمد . سوم شخص ايستاده شد همان سوال را کرد

افسريکه  بخاطری به سوال شخص جواب نميداد که) ص(حضرت محمد. شخص آزاد گردد
وهرگاه داليل کافی مبنی برتوقيف . همسايه های شخص را توقيف نموده بود درمسجد حضورداشت

به خاطری دستور ) ص(حضرت محمد. وجود می داشت، افسر پوليس قبًال آنرا بيان می کرد
 .  رهايی  شخص گرفتار شده را داد، که داليل کافی مبنی برتوقيف همسايه های شخص وجودنداشت

مقدس اسالم تساوی مطلق تمام افرادرا بدون درنظرداشت نژاد، رنگ، مليت وقبيله برسميت  دين
خواهر ازمنشاء واحد  منحيث برادر و تمام افراد بشر دارای حقوق مساوی بوده و. شناخته است

) " ص(به گفته حضرت محمد . هيچ ملت، نژاد وقبيله ای بر ديگری برتری ندارد. بوجود آمده اند
. ربی برعجمی وهيچ عربی بر مرد سياهی وهيچ شخص سياهی برمرد سفيد برتری نداردهيچ ع

به همين . Bayhaqi and Bazzaz)" (هستند وآدم از خاک پيدا شده است) ع(تمام انسانها اوالد آدم 
مامورين عا ليرتبه دولتی . ترتيب اسالم حق مساوی هر فرد دربرابر قانون را حمايت نموده است

مرد هم دراسالم مساوی  زن و. ادی کشور دربرابر قانون دارای حقوق مساوی می با شندواتباع ع
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برای زنان مانند . نکريم حقوق مساوی برای زنان ومردان رابعد ازتولد می دهدقرآ. می باشند
 .مردان حق مساوی کار، تعليم وازدواج را داده است

 
قرآنکريم اکراه درموضوعات . وداسالم همچنان آزادی مذهب وعبادت را نيز شامل می ش

اسالم حق انجام . ايمانداری را منع قرار می دهد وهيچ دينی باالی هيچ شخصی تحميل نمی گردد
. مناسک دينی اشخاص غير مسلمان  که درجامعه اسالمی زندگی می کنند را حمايت کرده است

تضمين حق فردی  بيانگر" موسی به دينش عيسی به دينش و"يک ضرب المثل قديمی افغانی 
 .وآزادی مذهبی می باشد

 
اعالميه   OICکشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی  56افغانستان همراه با  1990اگست  15در 

اين اعالميه ديدگاه افغانستان وساير کشور های اسالمی را . حقوق بشر اسالمی قاهره را پذيرفت
ماده ای بسياری حقوق اساسی  را که قبًال به  25اين اعالميه  . درمورد حقوق بشر بيان می دارد
آزادی  ی وحقوق اساس" مقدمه اين اعالميه تاکيد می کند که . ان اشاره شد، تضمين می کند

دراسالم يک بخش اساسی دين مقدس اسالم را تشکيل می دهد که هيچ کسی حق ندارد بصورت 
ماده اول اين اعالميه به تساوی افراد بدون هيچ نوع ". کلی يا قسمی از اين حقوق تخطی نمايد

تبعيض مانند نژاد، رنگ، زبان، جنس، عقايد مذهبی، وابستگی های سياسی، وضعيت اجتماعی 
اين ماده بيانگر تعهد قوی دين مقدس اسالم برای تساوی تمام . يگر مالحظات، تاکيد می نمايدود

. زن می باشد بين مرد و افراد به شمول تساوی بين پيروان مذاهب مختلف، اعضای مختلف قبايل و
زنان از حيث حيثيت با مردان يکسان بوده ودارای " ماده ششم اين اعالميه توضيح ميدارد که 

کلفيت های نيز می باشند، آنها دارای شخصيت مدنی ومالی مستقل خويش اند و حق دارند که نام م
تمام افراد دربرابر قانون مساوی اند بدون " تاکيد می دارد که  19ماده ." خود را داشته باشند

 ."يا رعيت درنظرداشت اينکه شخص حاکم است و
 

ندگی موهبت الهی است وحق زندگی برای هر انسان ز" ماده دوم اين اعالميه تصريح می دارد که 
اين وظيفه افراد، اجتماع وحکومت است که جلو هرگونه تخطی ها عليه اين .  تضمين شده است
اذيت جسمی يک  مصونيت از آزار و" ماده دوم برعالوه اظهار می دارد که ...." حقوق را بگيرند

مجددًا روی حقوقی  20و  19مواد . ت نمايندکه دولتها بايد از آن محافظ" حق تضمين شده است
متهم تازمانيکه به حکم نهايی محکمه "تاکيد می کندکه  19ماده . چون؛ حق آزادی تاکيد می نمايد

حق هرشخص  20به عالوه ماده ." ذيصالح محکوم شناخته نشده باشد، بی گناه دانسته می شود
اعالميه قاهره حمايت اسالم را از حق . مبنی بر عدم رفتار خشن وشکنجه را برسميت می شناسد

حق  و)  18ماده (، حق محرميت )15ماده (، حق داشتن ملکيت )13ماده (حق کار) 19ماده (تعليم 
 .را برای هر شخص می شناسد ) 22ماده (آزادی بيان 

 

 اساسی درافغانستان  قانون) مبتنی بر(  تاريخ حقوق. ج

اولين قانون اساسی . سی وحقوقی درافغتانستان بوده استاخيرًا حقوق فردی موضوع  مباحثات سيا
درآن  1924سپس درسال   به تصويب رسيده و 1923طرح ودرسال  1921افغانستان که درسال 

دوباره نشرشده است، يک سلسله حقوق اساسی برای تمام  1925تعديالتی به عمل آمده ودرسال 
حقوق عمومی اتباع " نون اساسی يک فصل بنام دراين قا. ساکنين افغانستان را تضمين نموده بود

اختصاص داده شده است که دربرگيرنده بيشتر از پانزده حقوق بنيادی اختصا صی می " افغانستان
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تساوی تمام اتباع افغانستان را تضمين  اين قانون اساسی، حق آزادی فردی و 16و  9ماده . باشد
) 20ماده (و حق محرميت فاميلی ) 19ماده (يت ، حق داشتن ملک)14ماده (حق تعليم . نموده است

 ).24ماده (هرنوع شکنجه را ممنوع ميدارد  1923هکذا قانون اساسی . نيز تصريح شده است
حقوق " درزمان رژيم محمد نادرشاه به تصويب رسيد که دراين قانون نيز  1931قانون اساسی 

از  1923اساسی همانند قانون اساسی دراين قانون . تصريح گرديده است" اساسی مردم افغانستان
ديده می شود ) 23ماده (دراين قانون يک ماده جديد . حقوق اسا سی افراد حمايت به عمل آمده است

 . که به موضوع محدوديت های آزادی مطبوعات اختصاص داده شده است
 

به شمول ، اولين قانون اساسی می باشد که با اشتراک مردم 1964حقوق فردی درقانون اساسی 
حقوق "فصل سوم اين قانون اساسی به . زنان تهيه گرديده بود،  نيزجايگاه خاص داشته است

 25ماده . ماده می باشد 16اختصاص يافته  است که دربر گيرنده " اساسی ومکلفيت های مردم
يک لست طويل  26تساوی افراد دربرابر قانون وعدم تبعيض ميان افراد را ذکرنموده است؛ ماده 

حق حمايت ملکيت  29مصؤنيت خانه ؛ ماده  28از حقوق فردی افراد را بيان نموده ، ماده 
محرميت  30شخصی وممنوعيت مصادره توسط دولت بدون پرداخت را ذکرنموده است؛ ماده 

 37حق تعليم وماده 34حق اجتماعات ؛ ماده  32فکر؛ ماده  حق آزادی بيان و 31مراسالت ؛ ماده 
قانون اساسی همچنان يک تعداد مکلفيت های را . ت کار اجباری را شناخته استممنوعي حق کار و

ازتمام اتباع کشور می خواهد که قانون اساسی  40باالی اتباع افغانی نيز وضع کرده بود؛ ماده 
هکذا اتباع کشور مکلف به پرداخت ماليات وانجام مکلفيت . وساير قوانين را رعايت نمايند

 ). 39و  38اده م(عسکری می باشند 
 

که درقانون  -) 31ماده (حق آزادی مطبوعات  و) 32ماده (حق تاسيس احزاب سياسی  –دو حق 
اين دو حقوق زمينه رقابت های . اساسی تضمين شده بود دورنمای سياسی افغانستان را تغيير داد

زاب اسالمی، مطابق قانون اساسی، اح. سياسی بين گروپ های مختلف درافغانستان را فراهم نمود
احزاب مارکسيستی واحزاب طرفدارشاهی اجازه فعاليت های سياسی را کسب نمودند که 

 .درگير شدند 1973 – 1964درمباحثات سياسی دربين سالهای 
 

وجايب  حقوق و" يک فصل را درمورد  1964مانند قانون اساسی  1977قانون اساسی سال 
حقوق فردی اشخاص بخصوص تساوی بين زن  21اين قانون اساسی . اختصاص داده بود" مردم

حق رای را برای تمام اتباع افغانستان تضمين نموده  را يک يک برشمرده است و) 27ماده (ومرد 
 ).29ماده (است 

 تحليل حقوق قانونی درافغانستان. 3

 حاال که تاريخ قديمی حقوق فردی درافغانستان را مرور نموديم، اين مساله مهم خواهد بود که
دراين قسمت ما . مفاهيم مربوط به حقوق قانونی موجود را درافغانستان کنونی مطالعه نمائيم

مکلفيت های قانونی، جبران قانونی ،محدوديت باالی حقوق، کتگوری های حقوق و شيوه تحليل 
هکذا دراين قسمت وسايل ضروری را برای تشريح حقوق . حقوق را به بررسی خواهيم گرفت

، دربخش چهارم بحث خواهد شد، تصريح شده است را  2004قانون اساسی قانونی که در
 .دراختيار شماقرارخواهد داد
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 چرا حقوق قانونی مهم است. الف 

قوانين همچنان . طوريکه قبًال تذکر بعمل آمد، قوانين حقوق فردی را تشريح وحمايت می نمايد 
اينکه افراد بتوانند از حقوق خويش  را محدود می سازد بخاطر) بطور مثال حکومت(قدرت عامه 

 . دربرابر حکومت دفاع نمايند
 

اين امر نيازمند موجوديت موسسات . حقوق بايد دربرابر انواع مختلف جبران ها قابل دفاع باشد
باصالحيت ) دربرگيرنده حقوقدانان، محاکم وپوليس(قوی مانند موجوديت يک سيستم عدلی  کارا و

 .وموثر می باشد
 

و عادالنه بودن سيستم عدلی، بخصوص قضا ت، می تواند نقش مهمی را درمورد حمايت  بيطرفی
 يک سيستمی که حقوق مدنی و. فساد سياسی ايفا نمايد از حقوق افراد وجلوگيری ازاعمال نفوذ و

سياسی تمام افراد جامعه را از تعدی وتجاوز دستگاه حکومتی حمايت کند، می تواند با حاکميت 
 . بنابرين؛ حاکميت قانون تامين حقوق افراد را ممکن می سازد. ف گرددقانون تعري

 

 مسؤليت ها ومکلفيت ها.  ب

يا اينکه عهده دار يک سلسله  و حقوق قانونی درجائيکه افراد ازاعمال ديگران مستفيد نگردند
 يا وجيبه ای را برای يک تمام حقوق يک مکلفيت و. مسؤليت های نشوند، وجود نخواهد داشت

بسياری از وجايب ومکلفيت ها مربوط به حکومت می شود، بخاطر اينکه . شخص تحميل می کند
 افراد نيز دارای يک سلسله مکلفيت و. حکومت بايد بخاطر حمايت از يک تعداد حقوق عمل نمايد

مکلفيت ها هم . البته مهمترين مکلفيت افراد، احترام به حقوق ديگران می باشد. وجايب می باشند
الی حکومت وهم باالی افراد قابل اجرا می باشد، بخاطر اينکه بدون موجوديت اين مکلفيت ها با

 .يک سيسم درست ممکن پذير نخواهد بود
 

اختصاص " حقوق اساسی ومکلفيت های اتباع"فصل دوم قانون اساسی افغانستان که به موضوع 
اساسی ترين . نموده است مکلفيت ها را تصريح داده شده است، رابطه صريح  بين  حقوق و

ساير قوانين می باشد و حقوق قانونی بدون اين  مکلفيت اتباع افغانستان اطاعت ازقانون اساسی و
مکلفيت بی معنی خواهد بود، به دليل اينکه حقوق بر اساس قوانينی می باشد که بايد رعايت گردد 

 .نه اينکه ناديده گرفته شود
 

اين يک مکلفيت ). 42ماده (افغانستان پرداخت ماليايت می باشد يکی از مکلفيت های ديگر اتباع 
اساسی است اما بسيار مهم است، بدليل اينکه حکومت بدون جمع آوری ماليات کارکرده نخواهد 

، )43ماده (هرگاه افراد ماليه نپردازند، حکومت وجوه مالی برای تامين حق تعليم  اتباع . توانست
 ، حق دريافت عوض درمقابل)31ماده (اشخاص بی بضاعت حق داشتن وکيل مدافع برای 

 .را دراختيار نخواهد داشت) 40ماده (استمالک مکليت توسط حکومت  
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 حقوق قانونی وجبران خساره. ج

بسياری از . ون مجموعه از قواعد دستوری است که توسط دولت در قلمرو آن بوجود آمده استقان
حقوق قانونی قواعدی اند که توسط . حقوقی که شما به آن مواجه هستيد، حقوق قانونی می باشند

حقوق قانونی هم به افراد وموسسات . درباره انجام وعدم انجام امری می باشد قانون بوجود آمده و
بايد به خاطر داشت که پارلمان . اين فصل اساسًا درمورد حقوق فردی می باشد. ربوط می شودم

محکمه صالحيت  قوه مجريه مسوليت اجرای قانون را به عهده داشته و صالحيت وضع قانون و
نيز پيش بينی  2004قانون اساسی  دارد که در رسيدگی منازعات مربوط به حقوق را قضاوت  و
 . شده است

 
بطور مثال، حق زندگی که . حقوق قانونی افراد، آزادی اتباع افغانستان را حمايت ومحدود می کند

قانون اساسی تضمين شده است، آزادی ديگران محدود ميکند، به دليل اينکه  23مطابق ماده 
اگر کسی چنين کاری را انجام دهد به  ديگران اجازه ندارند زندگی يک شخص را سلب کنند و

به همين ترتيب حقوق مربوط به موسسات برای . ما تجاوز و ازقانون تخطی نموده استحقوق ش
 29بطور مثال، ماده . حکومت اين قدرت را می دهد که يک سلسله اقدامات الزم رااتخاذ نمايد

. قانون اساسی شکنجه و بدرفتاری حکومت را مبنی برچنين رفتار ها باالی جرايم منع  می نمايد
 24دوديت ها حقوق انفرادی اشخاص را مبنی بر آزادی و عزت انسانی که درماده اين چنين مح

اجتماعی سيستم حقوقی افغانستان را تشکيل می  حقوق فردی و. تصريح شده است، بيان می دارد
 . دهد

 حقوق فردی جبران برای نقض. د

. مربوطه ميشودات به حقوق ديگران جلوگيری از تخلف جبران خساره به پروسه اجرای حقوق و
اوًال؛ جبران خساره حامل حقوق را برای تحمل خسارت شان   :جبران خساره سه وظيفه عمده دارد

ثانيًا، منظور از جبران خساره . وتخطی از حقوق شان به حالت اوليه قبل از ضرر بر می گرداند
ره نشانگر باالخره، جبران خسا مجازات شخص متجاوز برای تخطی از حقوق ديگران می باشد و

اهميت حقوق فردی می باشد که هرگاه از آن تخطی صورت گيرد،  با فراهم آوردن جبران خساره 
 . آنرا جبران می نمايد که خاطی نبايد ديگر ازآن تخطی نمايد

 
جزايی باشد که معموًال به حقوقی مربوط می شود که ازآن  بران خساره ممکن است مدنی وج

ن خساره مدنی، معموًال درمورد رفتارهاييکه کمتر جدی باشند و جبرا. تخطی صورت گرفته است
جبران خساره مدنی معموًال با پول . يا تخطی از حقوق صورت گرفته باشد، تطبيق می گردد

اما جبران خساره جزايی برای تخطی های جدی از حقوق، قابل پرداخت می . صورت می گيرد
 .می باشديا ساير مجازات  برگيرنده حبس ورباشد که د

 سواالت برای مباحثه
آيا شما قبل از خواندن اين قسمت ميدانستيد که قانون اساسی مکلفيت هايی را باالی شما به عنوان  .1

 يک تبعه وضع نموده است؟

 فکر می کنيد که وضع وجايب باالی شما ازطرف قانون اساسی عادالنه است؟آيا شما  .2

آيا اتباع بايد مکلفيت های بيشتر ويا کمتر داشته باشند؟ ديگر چه مکلفيت های اضافی  بايد وجود  .3
 .داشته باشد؟ ويا اينکه کدام مکلفيت های ديگر غير ضروری می باشد
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) 2جبران خصوصی مطابق قوانين داخلی، ) 1: وجود داردسه نوع جبران برای تخطی از حقوق 
 .جبران مطابق قانون بين المللی درمحاکم داخلی) 3جبران عمومی مطابق قانون داخلی 

 
جبران خساره خصوصی مطابق قانون داخلی شامل اجرای حقوق خصوصی، بررسی عدلی، 

اين نوع . اعمال قوه اجرائيه وقوه مقننه، دسترسی به محکمه، دسترسی به معلومات می باشد
. کتگوری های جبران افراد را قادر خواهد ساخت که برای جبران کردن را هايی را جستجوکند

حقوق وی توسط حکومت تجاوز صورت گرفته است، می تواند به  بطور مثال، شخصی که به
اينها تمامًا نمونه های از جبران حقوق . محکمه مراجعه کند وخواستار جبران ضرر وارده گردد

 . خصوصی مطابق قوانين داخلی می باشد
 

های جبران خساره عامه مطابق قوانين داخلی، شامل اجرای جبران بوسيله دولت ويا بعضی ارگان 
يک مرجع اختصاصی ) AIHRC(کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان . خاص دولتی می باشد

اين .( اساسی را ايفاء می کند است که درقسمت اجراء واداره حقوق درافغانستان، نقش عمده و
 )موضوع درقسمت سوم اين فصل مطالعه خواهد شد

 
همگون ساختن قوانين داخلی . وجود دارد به همين ترتيب جبران خساره مطابق حقوق بين الملل نيز

کشورها با معاهدات واصول عرفی بين المللی، درصورتيکه زيانی به فرد وارد گردد، زمينه 
افغانستان تاريخ طوالنی درمورد جبران . پرداخت جبران خساره را برای افرد فراهم می نمايد

 . ه داردجرگ نمودن زيان وضرراز طريق موسسات غيررسمی مانند شورا و
 

بطور مثال، فرض نماييد شما يکی از باشندگان موسی قلعه واليت هلمند هستيد که اخيرًا توسط 
.  جود طالبان دستگير شده ايدو نيروی های امنيتی کشوردرجريان پاکسازی اين منطقه از

ت درجريان تحقيقات شما عضويت طالبان را رد نموده وميگويد که درباره محل بود وباش وموقعي
قانون  29اما پوليس به گفته های شما توجه نکرده وبا تخطی ازماده . طالبان هيچ چيزی نمی دانيد

دراينصورت به حقوق . بعد ازسه روز رها می کند کوب نموده و اساسی  ، مکررًا شما را لت و
 چه نوع جبران را شما. جود دارد شما تجاوز صورت گرفته است وبرای جبران آن چه چاره ای و
کدام نوع جبران را شما . دو يا هر درمورد جستجو خواهيد کرد؟ جبران خساره مدنی، جزايی و

يا  می خواهيد؟ آيا به پوليس، وزارت عدليه، کميسون حقوق بشر و همه آنها  شکايت می کنيد؟ و
اين همه سواالت مغلقی اند که . جرگه  بهترين مرجع جبران اين عمل خواهد بود اينکه شورا و

اب آن را بعد از مطالعه قسمت سوم اين فصل درمبحث مربوط به اجرای حقوق،  خواهيد جو
 . دانست

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سواالت برای مباحثه
 چرا جبران خساره مهم است؟ آيا حقوق قانونی بدون جبران بی معنی خواهد بود؟ .1

 به نظر شما، عملکرد کدام يک از سه  نوع جبران بسيار مهم خواهد بود؟ .2

جبران درواليت، قريه و يا ولسوالی شما معمول است؟ آيا اين نوع جبران ها به نظر شما کدام نوع  .3
 منصفانه است؟
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 محدوديت ها باالی حقوق قانونی .ه

بسياری حقوق زمانی ميتواند وجود . وجود داردبصورت عموم محدوديت های باالی حقوق قانونی 
بطور مثال، حق آزادی يک حق مطلق نمی . نگيردداشته باشد که به حقوق ديگران تعدی صورت 

بسياری ). 24ماده (باشد، اين حق زمانيکه به آزادی ديگران صدمه وارد کند، محدود می گردد 
حقوق درقانون اساسی بصورت کلی ذکر گرديده است که بعدًا توسط قوانين خاص تشريح می 

اده است اما تفصيل بيشتر آنرا به بسياری از مواد قانون اساسی حقوق وسيع را تذکر د. گردد
 . قوانين ديگری محول نموده است

 
. درمورد يک تعداد حقوق ممکن است محدوديت های ديگری تحت يک سلسله شرايط وضع گردد

دربسياری ازکشورها به شمول افغانستان، حکومت ممکن است بعضی محدوديت هايی را باالی 
رئيس . يا حفظ امنيت ملی وضع نمايد ار ويک تعداد حقوق درصورت اعالن حاالت اضطر
رئيس ). 143ماده (را الی مدت دوماه اعالن کند  جمهور می تواند به تائيد پارلمان حالت اضطرار

ماده (حق اجتماعات ومظاهرات : جمور می تواند اجرای بعضی از حقوق قانون افراد را مانند
وره با پارلمان ورئيس ستره محکمه به مش البته درتفاهم و) 38و  37ماده (وحق محرميت ) 36

محدوديت فوق الذکرباالی حقوق فردی که قبًال به آن اشاره شد، ). 145ماده (تاخير بی اندازد 
 . بيانگر اهميت اين حقوق می باشد که بعضًا ممکن است باسوء رفتار دولت مواجه شود

 
زندگی آنقدرمهم است که حق  بعضی حقوق مانند؛ تساوی دربرابر قانون، تماميت جسمی و

حکومت هم نمی تواند آنرا مورد تعليق قراردهد ويا اينکه افراد يکه حامل آن اند، از اين حقوق 
اين نوع حقوق را نمی توان تحت هيچ نوع شرايطی به تاخير انداخت، به دليل اينکه . فرارنمايند

ا برای محدود ساختن اين نوع انگيزه ه. خطرات تاخير وفرار از آن بسيار عميق وحياتی می باشد
ويا داليل )  بطور مثال،  درجريان جنگ هنگاميکه موجوديت يک ملت شديدًا به خطر باشد(حقوق 

نمی تواند برای حکومت ) مانند، مصونيت اعضای فاميل ازمجازات( فردی برای گريز از آن 
سيب های اسالمی پرن همانطوريکه اصول و. مبنی بر از بين بردن خطر ، توجيه پذير باشد

درافغانستان يک هسته مرکزی و قابل تغيير نمی باشد به همين ترتيب يک تعداد محدودی از حقوق 
 .اساسی فردی نير شامل آن می باشد

 

 سلسله مراتب حقوق؟: کتگوری های حقوق قانونی.  و

فردی  نوع از اين حقوق قانونی که عبارت از حقوق دو. وجود داردانواع مختلف حقوق قانون 
حقوق قانونی فردی به کتگوری های فرعی مانند؛ حقوق بشر، . ورسمی می باشد قبًال ذکرشد

بخش دوم اين فصل  در. سياسی، حقوق اقتصادی واجتماعی تقسيم شده است حقوق مدنی و
کتگوری های مختلف حقوق قانونی فردی که توسط قانون اساسی  افغانستان حمايت شده است، 

به خاطر بايد داشت که کتگوری های مختلفه حقوق فردی که مورد بحث قرار  .بررسی خواهد شد
اين کتگوری ها به اساس مشابهت ها می باشد که بعضًا . می گيرند، بسيار کلی وقسمًا مبهم هستند

 . تداخالتی نيز به مشاهده خواهد رسيد
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ق بشر جهانی درنظر بسياری از حقوق قانونی مهم مانند؛ حق زندگی، حق آزادی به عنوان حقو
اين . به تمام جوامع درهرجای دنيا مربوط می باشد اين حقوق به تمام نوع بشر و. گرفته می شوند

حقوق به تمام افراد بشر بدون درنظرداشت جنس، سن، مبداء نژادی، محل تولد وسرمايه تعلق 
الميه جهانی اع. مصون ازهرنوع تعرض می باشد اين حقوق جزء اليتجزای بشر بوده و. دارد

کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، قانون اساسی افغانستان وديگر اسناد بين   حقوق بشر،
حقوق بشر در قسمت های بعدی اين فصل . المللی، حقوق بشر را مورد حمايت قرارداده اند

ملحق شده  زمانيکه ما ميثاق های مختلف بين المللی درمورد حقوق بشر را که افغانستان به آنها
بسياری از حقوق مهم مدنی، سياسی، اقتصادی واجتماعی . است، مطالعه نماييم ، بيان خواهد شد

 .ممکن است بحيث حقوق بشردرنظرگرفته شود
 

مفهوم سلسله مراتب حقوق پيشنهاد می کند که برای انکشاف سريع درافغانستان يک تعداد حقوق 
نو پا بودن  نسبت کمبود منابع و. ديگر مهمتر می باشدمعين درافغانستان نسبت به بعضی حقوق 

موسسات درافغانستان، بسيار مهم خواهد بود که درکوتاه مدت توجه به حقوق حياتی ونايل شدنی 
حق تعليم سه حقوق  ، عدم تبعيض و)آزار مانند شکنجه آزادی از(تماميت جسمی . صورت گيرد

ينده امکان پذير می بوده واجرای اين حقوق در آحياتی  خاصی اند که برای انکشاف افغانستان
 . باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق متداول گروپی. ز
بعضی از حقوق ، حقوق گروپ های را که دارای کرکتر های مشترک می باشند، مورد حمايت 

يا بدرفتاری ها   برابر تبعيضات و را در حقوق متدوال گروپی معموًال گروپ مربوط. قرارمی دهد
 53ماده . از سوی گروپ های مشخص که دارای قدرت سياسی اند، مورد حمايت قرار ميدهند

قانون اساسی يکی از نمونه های حقوق متداول گروپی می باشد بخاطر اينکه اين ماده حمايت های 
 .، را فراهم می سازدمعلولين که دو گروپ مشخص اند اضافی از حقوق کهن ساالن و

 
گروپ های اقليتی توسط گروپ های حاکم . حمايت اقليت ها ويژگی عمده حقوق بشر می باشد

گروپ های اقليت قومی معموًال درمعرض تبعيض قرار می . اکثريت مورد تبعيض قرار می گيرند
قانون اساسی کشور رفتار تبعيض آميز را ممنوع قرارداده و دولت باتمام گروپ  22ماده . گيرند

هرچند که زنان از جمله گروپ های اقليتی نمی باشند؛ اما . يکسان برخورد می نمايدهای قومی 
بدرفتاری با زنان يک مشکل . يکی ازگروپ های می باشند که بيشتر مورد تجاوز قرار می گيرند

حمايت اقليت . خاصی درافغانستان می باشد با وجود اينکه قانون اساسی آن را منع قرارداده است

 سواالت برای مباحثه
 به نظر شما، کدام حقوق درافغانستان بسيار مهم می باشد؟ چرا؟ .1

اين سوال را والدين و رفقای شما چطور پاسخ می دهند؟ ايا آنها موافق خواهند بود که حقوقی را که  .2
 اند؟ چرا و يا چرا نه؟شما تشخيص نموده ايد  بسيار مهم 

 کدام فکتورها می تواند ديد گاه اشخاص را تغيير بدهد که کدام حقوق بسيار مهم است؟ .3
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اين مورد معاهدات بين المللی حقوق  است که افغانستان درجندرنيز يکی از حقوقی  ها و حقوق
اولين قضيه . بشر را تصويب نموده است که بصورت خاص از حقوق آنها حمايت می کند

 .درقسمت دوم تفصيالت بيشتر اين موضوع را خواهد داد
 

وپ های بزرگ درتمام حقوق متداول گروپی همچنان شامل حقوقی می شود که مربوط به گر
بعضی کشورها فراهم آوری کاال های معين رابرای تمام اتباع کشور تضمين می . کشور می باشد

بطور مثال، بعضی دولتها فراهم آوری محيط صحی، مواظبت های صحی رايگان وفضای . نمايند
 .مناسب صلح آميز را متعهد می شوند

 

 حق جستجو ياتحقيق. ح
جواب به . اره حقوقی فکر کرد که آنها به اجزای مختلف تقسيم شده اندمهم خواهد بود که درب

 .تجزيه هر حق می باشد راه خوبی برای تحليل و) کی، چه، چرا، چطور( سواالت اساسی 
اول، کی حق دارد؟ حق ممکن است به هرگروپ به شمول اطفال، کالن ساالن، کارگران، 

 .حيوانات وحتی حکومت قابل اجراء باشد
 

، چه می تواندموضوع حق باشد؟ حق می تواند درباره اموال، دسترسی به وکيل، آزادی بيان، دوم
يا منع از  حق ممکن است صالحيت انجام يک چيز مثبت باشد و. انجام مناسک دينی وغيره باشد

بطور مثال، حق، شما را صالحيت . انجام يک چيزی باشد که به عنوان حق منفی نيز ياد می گردد
يا بعضی اشخاص را از انجام يک ) حق مثبت(که بطور آزادانه عقايد خود را اظهار نماييد می دهد

 ).حق منفی(عملی منع می دارد 
 

اين حق را دارد؟ بعضی از حقوق ناشی از عقايد، عرف وعادات محلی ) کی(سوم، چرا حامل حق 
انون حمايت شده است بطور مثال، حق حيات که توسط ق. وقوانين پذيرفته شده اجتماع می باشد

می گيرد که بموجب آن هر فرد حق دارد که زندگی اش توسط ديگران  اساسًا از عقايد معنوی منشا 
 . گرفته نشود

 
چهارم، چطوريک حق توسط اعمال ديگران متاثر می شود؟ حقوق ممکن است غير قابل تجزيه، 

ن چهار سوال ، هرزمانيکه به آه اين جواب دادن ب. يا موقتی باشد و قابل مجازات، قابل گريز
 . قوت حقوق را بهتر بفهميد مواجه می شويد، شمارا کمک خواهد کرد که نقاط ضعف و
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" شکنجه" بکار گيری پروسه مراحل چهارگا نه  دريک قضيه   
افغانستان بيائيد اين چهارمرحله را دريکی از حقوق مهم واساسی، حق عدم تعذيب وشکنجه که درقانون اساسی 

هيچ شخص . تعذيب انسان ممنوع است"قانون اساسی اظهار ميدارد که  29ماده .  تصريح شده است، عملی نماييم
 . "تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است...  نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از

 حامل حق می باشد؟ رفتار کی اين حق را تنظيم می نمايد؟" کی" )1

  ممنوعيت شکنجه . تعلق دارد و يا اينکه به کسانيکه در افغانستان هستند" افراد بشری"اين به تمام
باالی تمام مردم افغانستان عملی ميگردد اما بيشتر به مسولين مربوطه حکومت می باشد که بيشتر 

 .متهم به تخطی از اين حقوق می باشند

 مثبت است و يا يک حق منفی؟ اين حق را دربر می گيرد؟ آيا اين يک حق" چه" )2

  اين امر رفتار حکومت ومردم را نسبت به  يکديگر محدود می سازد. 

  اين يک حق منفی است؛ بخاطريکه مردم را در افغانستان درمقابل شکنجه وعذاب حمايت می
 .کند

 مردم درافغانستان اين حق را دارند؟" چرا" )3

  اين عقيده سبب . که اذيت ديگران درست نيستاين حق عقايد معنوی درجامعه را انعکاس می دهد
 . بوجود آوردن حقوق قانونی بر عليه شکنجه و تعذيب می گردد

 حق توسط رفتار اشخاص متاثر می گردد؟" چطور" )4

 ممنوعيت باالی تمام افراد درهمه اوقات اعمال می گردد. اين حق، اليتجزا می باشد. 

 قابل گريز می باشداين حق  نه توسط افراد ونه توسط دولت قابل . 

 سواالت برای مباحثه
اين حق جز آزادی ديگران . آزادی حق طبيعی انسان است" تصريح می دارد که  2004قانون اساسی  24ماده 

 دولت. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصؤن است. ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد حدودی ندارد
  :با مطالعه اين ماده به سواالت ذيل جواب بدهيد." به احترام وحمايت آزادی  و کرامت انسانی مکلف می باشد

 کی حق آزادی را دارد؟ کی اين حق را بايد احترام کند؟ .1

 اين حق شامل کدام چيز ها می شود؟ آيا اين يک حق مثبت است و يا يک حق منفی ويا اينکه هردوی آن؟ .2

 غانستان اين حق را دارند؟ چرا اين يک حق طبيعی است؟چرا مردم دراف .3

اين حق چطور توسط رفتار افراد متاثر می شود؟ آيا اين يک حق ال يتجزا است و يا اينکه توسط قانون  .4
 تنظيم شده است؟ شما اين دومفهوم را چطور با هم آميزش می دهيد؟
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 2004حقوق مطابق قانون اساسی . 4

ينکه حقوق فردی مردم درافغانستان بعد از سقوط طالبان بهتر شده است، اما هنوز هم با وجود ا
بسياری از حقوق اساسی افراد توسط قانون اساسی . کارهای زيادی برای انجام دادن وجود دارد

مهم است که نفوذ . واليات اجراء نشده است تضمين شده است، اما اين حقوق دربسياری از 2004
حقوق تعاملی واسالمی مفاهيم . نگ را در حمايت از حقوق افراد احترام نمودفره مذهب  و

بشمول (واضح است که بسياری اختالفات . عمومی حقوق افراد واجرای آنرا متاثر می سازد
بنابرين، پذيرش اين . فصل می گردد توسط موسسات غير رسمی درافغانستان حل و) حقوق افراد

 . افزون اجرای حقوق برای انکشاف آينده افغانستان می باشد واقعيت ها نشانگر اهميت روز
 

چگونگی تطبيق آن را  دراين بخش تحليل اساسی از حقوق درافغانستان خواهيم داشت و
توجه بيشتر به حقوقی خواهد شد که درقانون اساسی .  درافغانستان معاصر مطالعه می کنيم

تماس گرفته خواهد شد که درقانون اساسی بيان دراين مباحثه به تمام حقوقی . تصريح شده است
اين  شده است اما توجه بيشتر به حقوق خواهد بود که قانون اساسی درآن مورد خاموش بوده و

بعدًا توجه خود را معطوف به نورم های بين المللی حقوق بشر که . حقوق نايل شدنی است
سپس شناخت . ، صورت خواهد گرفتدرمعاهدات مختلفه ايکه افغانستان آنرا تصويب نموده است

 . نقش قوه های مختلف دولت را بيان خواهيم نمود اجرای حقوق درافغانستان را مطالعه نموده و و
 

 اســاسـی احکام.  الف

اعمال وقوانينی که از اين حقوق . حقوق اساسی افراد در قانون اساسی افغانستان تضمين شده است
برتر نسبت به همه  د، به دليل اينکه، قانون اساسی قانون عالی وتخطی نمايند ملغی پنداشته می شو

بسياری از حقوقی که درقانون اساسی نام برده شده است، توضيحات بيشتر . قوانين ديگر می باشد
يک تعداد از حقوق ديگر درنتيجه اعالم حالت اضطرار از طرف . آن درقوانين ديگر می باشد
 . دولت به تعليق قرار می گيرد

 
مقدمه قانون اساسی تاکيد درمورد . اهميت حقوق فردی در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است

قانون اساسی اظهار می دارد که افغانستان اعالميه جهانی . اهيمت حقوق درافغانستان نموده است
حقوق بشر، آزادی های فردی وحقوق ... حمايت " حقوق بشر را احترام نموده وتاکيد بر اهميت 

به منظور ايجاد جامعه مدنی عاری "مقدمه قانون اساسی توضيح می دهد که . می نمايد." سی اسا
 ..."ازظلم، استبداد، تبعيض وخشونت ومبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی 

 
هرچند که موضوع فصل اول قانون اساسی، دولت می باشد، اما بعضی موادی درمورد حقوق 

ه دوم اعالم می دارد که دين رسمی درافغانستان، دين اسالم می ماد. افرادهم درآن وجود دارد
ماده . باشد، اما حقوق پيروان ساير اديان را درصورتيکه مخالف قانون نباشد برسميت می شناسد

درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس " سوم اظهار می دارد که 
اين ماده بعضی مباحثاتی را دربين حلقات مختلف درمورد مرام  عدم مفهوم صريح." اسالم باشد

آيا ممکن است ماده سوم بعضی حقوق فردی اشخاص  را که در مواد . اين ماده بوجودآورده است
اين مساله مهم خواهد بود که تنش های احتمالی . بعدی قانون اساسی تذکررفته است، محدو بسازد

اسالم . ن اساسی مانند آزادی بيان واسالم را درک نمودميان حقوق مندرج درفصل دوم قانو
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حمايت . طوريکه قبًال بحث شد، احکامی درمورد حمايت از حقوق اساسی افراد دارا می باشد
مطلق اسالم از حق زندگی و حق تساوی در برابر قانون، مظهر مطابقت ماده سوم با احکام 

 . اسالمی می باشد
 

هيچ حکمی از احکام " زعنصر اسالم وشريعت را با اظهار اينکه قوانين اساسی گذشته ديگر ني
قانون نمی تواند پرنسيب های اساسی اسالم وساير ارزش های مندرج قانون اساسی را ملغی قرار 

اين مودل را پيروی  1970اکثريت کشور های اسالمی ديگر نيز بعد از نيمه . بيان داشته اند." دهد
 . نموده اند

 
اين فصل .  می باشد" حقوق اساسی ووجايب اتباع " زير عنوان  2004ن اساسی فصل دوم قانو

بنابر ازدياد حجم درس و کمبود . ماده می باشد که حقوق فردی را نام برده است 38مشتمل بر 
تفصيالت بيشتر اين حقوق درمباحث . وقت خواندن، بسياری از حقوق صرف نام برده خواهد شد

 . بعدی بحث خواهد شد
 

 حقوق مدنی وسياسی. ب

حقوق مدنی حقوق قانونی است که اعمال حکومت را محدود می سازد و حقوق حمايت شده افراد 
حقوق مدنی اکثرًا حقوق منفی است که مانع تعدی به . مانند حق آزادی فردی را متاثر می سازد

ک افراد حقوق سياسی، يک حق مثبت است که زمينه اشترا. آزادی های فردی اشخاص می گردد
حقوق مدنی وسياسی . درپروسه سياسی را فراهم ساخته و تاثيراتی باالی قانون سازی دارد

دريک دموکراسی، حقوق مدنی . ه ساختار حکومت و تقسيم سياسی قدرت می باشدنددربرگير
 . وسياسی باهم بسيار نزديک اند که تفکيک بين آنها مصنوعی باشد

 
يک حق مدنی است که حق ) قانون اساسی 35و  34ماده (ت بطور مثال، آزادی بيان واجتماعا

اين دو حق بصورت عموم . ذهنش دارد، حمايت می کند اظهار آنچه که در افراد را برای اجتماع و
اين حقوق تنها حقوق مدنی نمی باشند؛ بلکه حقوق . درجريان کمپاين های انتخاباتی تجربه می شود

 سياسی در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و مدنی وبيشترين حقوق . سياسی نيزمی باشند
 . تصويب نموده است، تصريح شده است 1983که افغانستان آنرا درسال ) ICCPR(سياسی 

 
افغانستان تصريح شده است، درچارت  2004سياسی که درقانون اساسی  بسياری از حقوق مدنی و

مربوط به حيثيت، تساوی وعدم تبعيض را  اوًال ما حقوق. نمبر يک ذيل خالصه آن بيان می گردد
سپس روی حقوق مربوط به تماميت وامنيت جسمی را بحث خواهد شد و  مورد مطالعه قرارداده و

حقوقی که  بعدًا توجه خود را معطوف به حقوقی که زمينه سهمگيری سياسی را مهيا می سازد، و
دراخير ما مختصرًا حقوق فردی . نمودتابعيت می باشد، خواهيم  مربوط اقامتگاه، شهروندی و

به بررسی ) که درفصل چهارم بحث شده است(اشخاص را که مربوط به توقيف ومحاکمه جزايی 
 .گرفته و جمع بندی از ساير حقوق مدنی وسياسی خواهيم داشت

 
بسياری از . به خاطر بايد داشت که اين نوع تقسيم بندی حقوق، تنها به مقصد انتظام امور است

قوقی که درمباحث بعدی از آن صحبت می شود به يکديگر ارتباط دارند وبعضًا مقاصد مشترک ح
 . نيزدارند
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چارت ١: حقوق مدنی وسياسی درافغانستان

• آزادی وکرامت انسانی ٢۴ماده  
• مساوات٢٢ماده 
• عدم تبعيض به اساس جنسيت ٢٢ماده 

کرامت انسانی، تساوی وعدم  
تبعيض

• حق زندگی ٢٣ماده 
• عدم تعذيب ومجازات خالف کرامت انسانی٢٩ماده 
• ممنوعيت کار اجباری وعدم سلب آزادی مديون

تماميت جسمی

• .مراجعه شود ٣آزادی مذهب همچنان به ماده  ٢ماده 
• آزادی بيان  ٣۴ماده 
• آزادی تشکيل سازمانها واحزاب سياسی ٣۵ماده 
• آزادی اجتماعات، اعتصابات وگردهم آيی های صلح آميز ٣۶ماده 
• آزدای انتخاب شدن وانتخاب کردن ٣٣ماده 

سهمگيری درفعاليت های  
اقتصادی وسياسی

• عدم محروميت از حق تابعيت ۴٨و  ۴ماده 
• منع استرداد اتباع افغانی ٢٨ماده 
• حق مسافرت  ٣٩ماده 

اقامت وتابعيت

• برائت الذمه بودن شخص ٢۶ماده 
• هيچ عملی جرم نيست مگر به حکم قانون ٢٧ماده 
• طی مراحل قانونی ٣١ماده 
• حق داشتن وکيل مدافع ٣١ماده 
• حق اطالع داشتن از اتهام وارده وحضور درمحکمه  ٣١ماده 
• منع گرفتن اقرار ازطريق اکراه ٣٠ماده 
• هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه وقانون  ٢٧ماده 
ذيصالح

توقيف ومجازات

• محرميت مراسالت  ومخابرات ٣٧ماده 
• عدم دخول وتفتيش مسکن  ٣٨ماده 
• حق دسترسی به اطالعات ۵٠ماده 

ساير حقوق مدنی وسياسی

 کرامت، مساوات وعدم تبعيض
قانون  24آزادی که عبارت از حق آزاد بودن می باشد، يکی از حقوق اساسی افراد بوده که درماده 

 اين حق جزآزادی ديگران و. آزادی حق طبيعی انسان است: گرديده استاساسی ذيًال تعريف 
کرامت انسان ازتعرض  آزادی و. مصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد، حدودی ندارد

لحن قوی اين ماده . دولت به احترام وحمايت آزادی وکرامت انسانی مکلف می باشد. مصؤن
نمی توان آنرا محدود نمود مگر اينکه مصالح عامه  بيانگر اجرای وسيع اين حق می باشد که

اين ماده برای دولت دستور می دهد که کرامت انسانی وآزادی های . وآزادی ديگران صدمه ببيند
دولت تنها درصورتی می تواند اين آزادی را محدود نمايد که مصالح عامه . افراد را حمايت کند
وشش نموده است که اعمال خود سرانه دولت برای پاراگراف آخر ماده فوق ک. مطرح بحث باشد

يک حکم قوی برای حمايت ازآزادی  24ماده . محدود ساختن حقوق قانونی افراد را مانع گردد
 . فردی را پيشبينی نموده است

 
دونوع حقوق که به جامعه مربوط می باشد که عبارت از عدم تبعيض وتساوی حقوق  22ماده 

" هرنوع تبعيض امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است" طبق اين ماده  .است، را بيان نموده است
برابر قانون دارای حقوق ووجايب  در مرد زن و اتباع افغانستان اعم از" وتاکيد می کند که 
دولت افغانستان بايد نسبت به تمام اتباع افغانستان بدون درنظر داشت وابستگی ." مساوی می باشند
بطورمثال، پوليس در مزارشريف نمی . وسن برخورد مساويانه کند ی، جنسیهای مذهبی، قبليو
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اين دو . تواند فردی را که از قوم هزاره است به بهانه اينکه از قوم تاجک نيست، دستگير نمايد
 .نيز تصريح شده بود 1964حقوق درقانون اساسی 

 
تبعيض جنسيت بخصوص  قانون اساسی توجه را به سوی 22درماده " مرد زن و" تذکر کلمات 

مدنی زنان نه تنها تخطی از  تکذيب کردن تساوی حقوق سياسی و. درمحالت دوردست ميکشاند
. ينده افغانستان نيز می باشداز نيروی کار نصف نفوس جامعه در آقانون است بلکه، جلوگيری 

طی پروسه  قانون اساسی واضح می سازد که زنان را نميتوان درعرصه های تعليم، صحت و
رفتار با زنان برای حل منازعات يکی از مثال های . قانونی به دليل اينکه زن هستند، ناديده گرفت
 . واضح تبعيض جنسيت در افغانستان می باشد

 
پيشرفت کامل جامعه افغانی بدون درنظرداشت حقوق نصف نفوس جامعه به شمول حق مراجعه به 

م قانون اساسی وساير قوانين که تساوی حقوق زنان را اجرای احکا. قضاء غير ممکن خواهد بود
اطفال آنها را که درآغوش آنها تربيه می شوند و آينده سازان  تضمين نموده است، مستقيمًا زنان و
ميزان ثبت نام زنان درمکاتب ابتدائيه، متوسطه وعالی تقريبًا . کشور می باشند، متاثر می سازد

مقدماتی نشان می دهد که  تخمين های. فيصد مردان 73.7و  زنان فيصد 41.8 -نصف مردان است
همچنان يک اختالف فاحشی بين . فيصد مردان 32.4فيصد زنان بی سواد اند درمقايسه با   12.6

) 1428(دالر امريکايی عايد زنان بوده و ) 478(عوايد مردان وزنان نيز وجود دارد به ترتيبی که 
تبعيض  قضيه بعدی نشاندهنده جديت موضوع جنسيت و. اشددالر امريکا يی عايد مردان می ب

 . قومی در افغانستان می باشد
 

فيصد  20تا  15ميالدی، رئيس جمهور کرزی قانون احوال شخصيه تشعيه که  2009دراوايل سال 
جامعه بين المللی ، گروپ های حامی حقوق زنان، . نفوس کشور را تشکيل ميدهند، توشيح نمود

به دليل اينکه مطابق نظر آنها اين قانون حقوق زنان را . شديدًا مورد انتقاد قراردادند اين قانون را
درپاسخ به چنين انتقادات رئيس جمهور کرزی قول بازنگری اين قانون را . محدو ساخته  است

مباحثات مردم راجع به اين قانون نشان داد که حقوق زنان درافغانستان . مطابق قانون اساسی  داد
 . موضوع حساس وبسيار مهم می باشد يک
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زنان و سياست در افغانستان: قضيه دوم  
اين يک چالش بزرگی .  بعد ازسی  سال جنگ ومنازعه، افغانستان آرام آرام به سوی صلح و ترقی حرکت می کند

هيچ کشوری بدون سهم گيری زنان دربازسازی، قادر به اعمار مجد . است که نيازمند همکاری هرافغان می باشد
اين . د وزنان کدام نقشی درآن ندارندبعضی ها عقيده دارند که سياست مربوط مردان ميشو. کشور نخواهد بود

نظريه خطرناک می باشد، بخاطر اينکه هرگاه  زنان درسياست سهيم نباشند، ضرورت های بخش عمده از جامعه 
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که حکومت داری وفعاليت . مانند اطفال وخانواده ها درنظر گرفته نخواهد شد

. ان موثر تر می باشدهای تجارتی با سهم بيشتر زن  
اوًال، زنان نصف نفوس افغانستان را تشکيل . زنان بنابر داليل مختلف درزندگی سياسی افغانستان مهم می باشند

کشورهای مدرن، خصوصًا درکشورهای دموکراتيک، بصورت درست کار نخواهد کرد درصورتيکه . می دهند
نده افغانستان را با تربيه اطفال که نسل آينده می باشند، رقم زنان همچنان آي. نصف نفوس جامعه درآن سهيم نباشند

زنان اکثرًا با زندگی روزمره درجامعه افغانی . مادران مسول تربيه ، صحت، تعليم اطفال شان می باشند. ميزنند
. ل نمايدآنها ميخواهند مطمئن شوند که حکومت مشکالتيکه فاميل ها واطفال به آن مواجه اند را ح. عيار می باشند  

کشور جهان رؤسای جمهور و صدراعظم های شان زن می  20تعجب آور نخواهد بود که امروز دربيشتر از 
امروز درسرتاسر دنيا، به شمول کشو رهای اسالمی، زنان وزرای دفاع، خارجه، معارف، صحت عامه نيز . باشد

توسط  2004تا سال  2001اندونزيا از سال . شرين عبادی زن ايرانی برنده جايزه صلح نوبل می باشد. می باشند
وسالهای  1990الی  1988رئيس جمهور زن ، ميگاواتی سوکارنو، وهمسايه افغانستان ، پاکستان، درسالهای 

 1991(سال  15کشور بنگلديش درحدود . توسط بينظير بوتوبحيث صدراعظم رهبری می گرديد 1996الی  1993
.نه واجد وخالده ضياء رهبری گرديدتوسط دو نخست وزير، حسي) 2006الی   

فيصد کرسی های  25با تخصيص دادن . زنان درافغانستان درتشکيل حکومت جديد نيز نقش اساسی ايفاء نموده اند
زن درولسی  68فعًال . ولسی جرگه به زنان، قدم های مثبتی درراستای دادن نمايندگی به زنان برداشته  شده است

بطور مثال، . زنان درسطح اداره محلی هم نقش برازنده ای دارند. گه حضور دارندزن درمشرانو جر 17جرگه و 
 .(Our Country-My Role 2004). والی باميان، حبيبه سرابی، يک زن می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبعيض قومی وجنسيتی :1سناريوی 
 

ازشهرجالل آباد زندگی محبوبه و حميرا دوخواهر خوانده ای هستند که دريک قريه ای دربيرون 
. کيلومتر از خانه شان فاصله دارد، ميروند 5آنها همه روزه باهم ديگر يکجا به مکتب که . می کنند
حميرا هردو شاگردان اليق هستند اما حميرا يکی از شاگردهای ممتاز صنف خود می  محبوبه و

يک شخص مسلح که  يکی از روزها هنگاميکه آنها به سوی مکتب روان بودند از طرف. باشد
 . مرد مسلح آنها از مکتب رفتن منع می نمايد. وابسته به يک قوماندان محلی باشد، تهديد گرديدند

 
روز بعد برادر بزرگ محبوبه ، محمد کاظم، بخاطر اينکه آنها به مکتب محفوظ بروند، آنها را الی 

به آنها ميگويد که ديگر به  زمانيکه آنها به مکتب ميرسند آمر مکتب. مکتب شان همراهی می کند
 . مکتب نياييد بخاطريکه قوماندان محلی رفتن دخترها به مکتب را منع کرده است

 
بعد از اينکه محبوبه وحميرا با ترس وهراس به خانه ميايند، والدين شان را وادار می نمايند که به 

برای والدين محبوبه شاروال معذرت خود را . شهر جالل آباد رفته وبه حکومت شکايت نمايند
وحميرا اظهار داشته وتوضيح نمود که دليل اصلی ممنوعيت دختران شان از مکتب رفتن اين است 

او . که آنها متعلق به قوم تاجک هستند نه اينکه آنها بخاطر دختر بودن شان ممنوع شده باشند
ميتوانند که اين منابع را نها صرف محدود بودن منابع تعليم وتربيه، آهمچنان توضيح نمود که بنابر 

 . برای پشتون ها به مصرف برسانند
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تصميم می گيرند که برای اظهار ادعای شان به  آنها دفتر شاروال را با نا رضايتی ترک نموده و
والدين حميرا عالقه دارند که اين مشکل را حل نمايند، بخاطر اينکه حميرا متعلم اليق . کابل بيايند

 .نمودن بورس از طرف حکومت می باشداست وسزاوار فراهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصؤنيت و تماميت جسمی
 

زندگی موهبت الهی   "قانون اساسی افغانستان چنين تضمين شده است که  23ماده حق زندگی مطابق 
هيچ شخص بدون مجوز قانونی از اين حق محروم " به ادامه ميگويد که  و" وحق طبيعی انسان است

. اين حق بنيادی مبنايی را برای جرم شناختن قتل وساير انواع جرايم بوجود آورده است." نمی گردد
ن، متن اين ماده برای حکومت اجازه می دهد که درزمينه قوانينی را وضع نمايد که به درعين زما

احتماًال . موجب آن شرايط محروميت از اين حقوق را توضيح و يا اينکه مرگ افراد راقانونی بسازد
 .چهار کلمه آخر اين ماده مجازات اعدام را برای جرايم خطرناک اجازه می دهد

 
اين . و يا مجازات خالف کرامت انسانی را ممنوع می داند" شکنجه"  " تعذيب،"ممنوعيت  29ماده 

هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص " ممنوعت حتی برای کشف حقايق 
يا محکوم به جزا باشد، به تعقيب او اقدام کند يا امر  ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف و

 ."دهد

 سواالت برای مباحثه
اگر شما به جای محبوبه و حميرا قرار می داشتيد چه فکر می کرديد؟ اگر شما به عوض والدين آنها می  .1

 بوديد چطور فکر می کرديد؟

 آيا آنچه که باالی محبوبه و حميرا اتفاق افتاد، عادالنه است؟ .2

 جنسيت و يا قوميت طور ديگری رفتار شده است؟آيا گاهی با شما به خاطر  .3

 آيا حقوق محبوبه و حميرا زير پا شده است؟ اگر چنين است، کدام حق آنها زير پا شده است؟ توسط کی؟ .4

 آيا توضيحات شاروال قناعت بخش است؟ آيا کدام چيزی را تغيير می دهد؟ چرا وچرا نه؟ .5

 خواهد بود؟ آيا آنها جواب خواهند داد؟شما چه فکر می کنيد که جواب مسؤالن درکابل چه  .6

فرض نمائيد که برای محبوبه و حميرا درهفته بعدی اجازه داده شد که به مکتب بروند و حميرا همچنان  .7
درجمله شاگردان ممتاز است اما بورس برايش داده نشد است و اين بورس برای يک پسر پشتون که 

ا اين کار عادالنه است؟ آيا حقوق حميرا ناديده گرفته شده آي. دردرجه پائين هم قراردارد، داده شده است
 است؟

 شما منحيث والدين محبوبه وحميرا، چه خواهيد کرد؟ .8

 به نظر شما کدام نوع تبعيض، يک مشکل عمده درافغانستان خواهد بود، تبعيض قوميت و يا جنسيت؟ .9
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با وجود . بندی همچنان دستور دادن ديگران را برای انجام شکنجه وجزا، مانع می شوداين تقسيم  
اين دستور صريح قانون، شکنجه وبد رفتاری توسط پوليس ويا ساير مامورين دولت در افغانستان 

چندين نمونه از ) AIHRC(درحقيقت کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان . بسيار معمول می باشد
ماده مشابه حتی ممنوعيت قوی تر از  1964قانون اساسی سال . ايا را ثبت نموده استاين نوع قض

  :اين ماده را تصريح نموده بود
 

هيچ کس نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه آن . تعذيب انسان جوازندارد
. و اقدام کند يا امردهدشخص تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب ا

اظهاری که از متهم يا شخص ديگری به . تحميل جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد
 .وسيله اکراه بدست آورده شود، اعتبار ندارد

 
 مصؤنيت وتماميت جسمی: 2سناريوی نمبر 

 
توسط مردان مسلح محمد کاظم يک روز بعد از اينکه محبوبه وحميرا را الی مکتب همراهی کرد، 

افراد مسلح محمد کاظم را درتهکاوی خويش توقيف . که قبًال با ايشان مواجه شده بود، دستگير گرديد
وی برای دو روزمورد . وی را مورد لت و کوب قراردادند تا اينکه وی بيهوش می گردد نموده و

وموضوع را به پوليس فاميل محمد کاظم وی را غرض تداوی به شفاخانه برده . شکنجه قرار گرفت
دراين وقت کميسون مستقل حقوق بشر بررسی های مقدماتی را درمورد . شهر جالل آباد راپور داد

کميشنريکه تحقيفات را رهبری . دختر تاجک مبنی بر ممانعت وی از مکتب رفتن شروع نموده است
کميشنر، همراه با .  اردمی کند به اين نتيجه می رسد که دستگيری محمد کاظم به اين قضيه ارتباط د
 .پوليس غرض جمع آوری معلومات وتکميل تحقيفات نزد محمد کاظم ميروند

 
. پوليس محل، برادر خود، عبد العزيز مفتش، را غرض صحبت با محمد کاظم به خانه وی ميفرستد

محمد کاظم بدليل اينکه پوليس وی وخواهرش رادرموقع مناسب کمک ننموده است ، از جواب دادن 
وی به اندازه عصبانی بود که به روی مفتش تف نمود وعبد . به سواالت مفتش خودداری می ورزد

. وی را با خود به حوزه پوليس انتقال داد با تکان دادن محمد کاظم به وی پاسخ متقابل داده و العزيز
 عبد العزيز مفتش، برای مدت هشت ساعت محمد کاظم را با چوب لت وکوب نمود تا زمانيکه

 . کميشنر حقوق بشر از اين وضعيت آگاهی حاصل نمود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سواالت برای مباحثه
شما اگر به جای محمد کاظم می بوديد چه احساس می کرديد؟ آيا آنچه که باالی وی اتفاق افتيد عادالنه  .1

 است؟

 آيا به حقوق وی تعدی صورت گرفته است؟ اگر بلی، توسط کی؟ .2

 رفتار پوليس و يا افراد مسلح محلی؟رفتار کی خالف قانون بوده است،  .3

آيا کميسون حقوق بشر تحقيقات جديد درمورد بد رفتاری پوليس را آغاز نمايد؟ اگر شما به جای کميشنر  .4
 حقوق بشر می بوديد، چه می کرديد؟

اگر شما به عوض محمد کاظم می بوديد چه می کرديد؟ و يا اگر شما به عوض پوليس می بوديد چه می  .5
 کرديد؟
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 آزادی های اساسی وفعاليت سياسی

 
ماده دوم مينگارد . آزادی دين اولين آزادی های اساسی است که در قانون اساسی تسجيل گرديده است

ساير اديان درپيروی از پيروان . دين دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دين مقدس اسالم است" که 
اين ماده آزادی انجام مناسک ." دين واجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند

که مخالف اير اديان را درافغانستان تا جائيدينی ساير اديان مانند؛ مسيحيت، يهوديت وپيروان س
انجام مراسم دينی ساير اديان را  دولت ممکن است. تامين می نمايد  احکام دين مقدس اسالم نباشد،

فيصد نفوس  99.  درقانون خاص تنظيم نمايد که تابه حال چنين کاری صورت نگرفته است
اهل هنود وهندو . فيصدآن اهل تشعيه می باشد 19فيصد آن اهل تسنن و 80افغانستان مسلمان بوده و  

 .ها بزرگترين اقليت مذهبی درافغانستان می باشند
 

قانون اساسی يکی از حقوق اساسی  34بيان، حق اظهار افکار وعقايد، مطابق ماده آزادی 
حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، " تمام اتباع افغانستان . واليتجزای افراد می باشد

هرگاه شخصی ." تصوير، ويا وسايل ديگر با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد
سانسور . ه که اظهار ميدارد ويا نوشته می کند، مجازات شود، عمل غير قانونی می باشدبخاطر آنچ

حکومت باالی رسانه ها بصورت عموم ممنوع می باشد بخاطر اينکه مردم افغانستان حق طبع 
هدف اين حقوق عمدتًا فراهم نمودن فضا . ونشرمطالب بدون ارائه قبلی به مقامات دولتی را دارند

منازعات مربوط به . برای ارائه افکار وعقايد ونقد کردن کارکردهای حکومت می باشد ومحيط باز
فصل برای محاکم می باشد برای اينکه  تضاد  آزادی بيان يکی از قضايای مشکل غرض حل و

 .سناريوی سوم شمارا برای درک اين موضوعات کمک خواهد کرد. ارزش های اساسی می باشد
 

اوًالٰ؛ آزادی بيان بايد مطابق احکام . وجود داردمورد اين حقوق  در ليکن بعضی محدوديت های
اين بدين معنی است که با استفاده از آزادی بيان نميتوان احکام ديگر قانون . قانون اساسی باشد

که به موجب آن هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده ازحقوق  59اساسی را نقض نمود مانند؛ ماده 
وحدت ملی  درج اين قانون اساسی  بر ضد استفالل، تماميت ارضی، حاکميت وو آزادی های  من

 .عمل کند
 

مطبوعات، راديو، تلويزيون " همچنان بين حقوق عمومی تبعه و آن حقوقی که مربوط به  34ماده 
 حکومت می تواند چگونگی ايجاد و. می باشد فرق قايل شده است." وساير وسايل ارتباط جمعی

مقررات . ساير وسايل ارتباط جمعی  ونشرات را در قوانين جداگانه تنظيم نمايد ت وتاسيس مطبوعا
مشابه ای درساير کشور ها راجع به طرز استفاده، نشر وپخش نشرات صوتی وتصويری نيز وجود 

 871درجريده رسمی شماره  2006رسانه ها درافغانستان توسط قانون رسانه ها که درجنوری . دارد
قانون رسانه ها قرار است تجديد نظرشود و مواد جديدی دراين . است، تنظيم شده استبه نشررسيده 

 .باشدمي که مشابه به ماده سوم قانون اساسیافزود شود قانون 
 

طوريکه درمقدمه اين فصل تذکر بعمل آمد، نقطه اتصال ميان دين وآزادی بيان درافغانستان بسيار 
ساله ژورناليزم بخاطر اظهارات  23ه عيله محصل اين مساله درقضيه ايک. حساس می باشد

او متهم به توزيع مقاله ای بود که از . صورت گرفت، واضح می باشد 2007کفرآميزش درسا ل 
محکمه ابتدائيه مزارشريف وی را . انترنت گرفته بود و اين مقاله دين مقدس اسالم را نقد کرده بود
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بسياری از . نو جرگه نيز اين حکم را تائيد نمودکه مجلس مشرا محکوم به مجازات اعدام نمود
صاحب نظران اين حکم را انتقاد نمودند به دليل اينکه حکم محکمه درظرف يک ساعت وبدون 

محکمه مرافعه درشهرکابل مجازات اعدام رابه حبس . حضور وکيل مدافع متهم صورت گرفته بود
نمود که ستره محکمه نيز حکم محکمه  محصل مذکور به ستره محکمه مراجعه. سال تخفيف داد 20

اما ستره محکمه هم به دليل اينکه حکم خود را طور سری صادر نموده بود، . مرافعه را تائيد نمود
نه برای وکيل مدافع وی اجازه داده شد که درجلسه هيات  نه برای متهم و. مورد انتقاد قرارگرفت

اه بعد از صدور قرار ستره محکمه از موضوع آنها فقط يک م. قضائی ستره محکمه اشتراک نمايند
 .مطلع شدند

 
 آزادی بيان: سناريوی سوم
 

مادر محمد کاظم، پريسا، از عملکرد پوليس علی الخصوص عبد العزيز مفتش، بسيار قهر شده است 
وی نامه را به قوماندان پوليس وسياستمداران . وتصميم می گيرد که نامه انتقاد آميزی بنويسد

حت بعد از دو هفته انتظار وی تصميم می گيرد که نامه خود را در يکی از روزنامه ها ت. ميفرستد
بعد ازنشر اين سرمقاله، پوليس به خانه پريسا می آيد و احضاريه .  عنوان سرمقاله به  نشر برساند

پوليس به وی ميگويد که وی به خاطر نشر . ای را مبنی بر حضور در محکمه به وی تقديم می کند
به زندان خواهد نامه ، بدون اينکه قبًال نامه را به مقامات مسول تسليم نمايد وانتقاد از حکومت، 

پوليس همچنان به پريسا می گويد که بعد از نشر سر مقاله، عبد العزيز چندين بار تهديد به . رفت
 . مرگ شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوا الت برا ی مباحثه
 آيا شما فکر می کنيد که پريسا خوب کار کرده است؟ چرا و چرا نه؟ .1

 شما درمورد حالت وی چه عکس العملی خواهيد داشت؟ .2

 ق وی زير پاشده است؟ اگر چنين است چطور و توسط کی؟آيا حقو .3

 آيا حقوق عبد العزيز مفتش زير پاشده است؟ اگر چنين است، چطور و توسط کی؟ .4

آيا اين محدوديت ها بيشتر باشد ويا   به نظر شما آيا محدوديت های درمورد آزادی بيان وجود داشته باشد؟ .5
 ده است؟اينکه آن موارديکه در قانون اساسی تسجيل ش

 مزايا و نواقص آزادی بيان کدام ها اند؟ .6

 مزايا و نواقص سانسور حکومتی چه خواهد بود؟  .7
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قانون اساسی دونوع حقوق را که برای سيستم دموکراتيک در افغانستان مهم می باشد،  35ماده 
 . آزادی تاسيس جميعت ها وآزادی تشکيل احزاب سياسی  :تضمين نموده است

 
حزب مناقض احکام دين مقدس اسالم ) 1 :احزاب سياسی در افغانستان قانونی اند مگر اينکه

تشکيالت ومنابع مالی حزب علنی باشد؛  )2ن قانون اساسی نباشد؛ ونصوص وارزشها ی مندرج اي
تاسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت ) 4تشکيالت نظامی وشبه نظامی نداشته باشند؛  اهداف و) 3

سياسی ايجاد يک هدف اين محدوديت ها عبارت از تامين وحدت . سمت، زبان ومذهب فقهی نباشد
 .افغانستان می باشد سی  برای اتباعپروسه فراگير سيا

 
حزب سياسی که مطابق قانون ايجاد . سازمانی شفاف باشد يک حزب سياسی بايد دارای منابع مالی و

 .شده باشد، بدون حکم محکمه ذيصالح منحل شده نمی تواند
 

تمام مردم افغانستان مطابق قانون حق اجتماعات وتظاهرات  قانون اساسی افغانستان،  36مطابق ماده 
اين حق، مردم را قادر . آميز بدون حمل سالح برای تامين مقاصد جايز وصلح آميز را دارندصلح 

اين حق . اين طريق بتوانند باالی حکومت اعتراض نمايند از خواهد ساخت که تبادل افکار نموده و
يک نمونه ای آزادی اجتماعات می باشد بخاطر اينکه اين حق بصورت مستقيم يکی از فعاليت های 

 .حزاب سياسی را حمايت می کندا

زندانی وجدان دراريتريا  :قضيه سوم  
روزنامه و ساير رسانه ها دراريتريا مطالبی را برای حق آزادی بيان .  فيساهی يوهانس به آزادی بيان معتقد است

حکومت،  فيساهی يوهانس و ديگر . نشر و انتقاداتی را مبنی براعمال سرکوب کننده حکومت به نشر ميرساند
 . غير دولتی را ممنوع قراردادرهبران مستقل ژورنالست ها را بازداشت نموده وتمام رسانه های 

نيس تلفظ می شود که بنام جوشا نيز معروف است، اديتور و  -هان -های و يو -يو –فيساهی يوهانس که فيس 
با بررسی . که در يک زمانی بيشترين تيراژرا در اريتريا داشت، بود"  ستيت" يکی از بنيانگزاران  هفته نامه 

عدم موجوديت دموکراسی وعدالت و فقدان تعهد برای   خانه،  کالت زمين،مانند فقر، مش –موضوعات اجتماعی 
 . که حکومت به آن مواجه  بود، هفته نامه ستيت صبر وشکيبايی حکومت را ليريز نمود -اشخاص متقاعد جنگی

، يک هفته بعد از حمالت باالی نيويارک وواشنگتن، مقامات اريتريا درصدد خاموش کردن 2001سپتمبر  18در
پوليس يک گروپ از مسولين عا ليرتبه حزب حاکم را که خواهان اصالحات سياسی صلح . منتقدين شان شدند

حکومت تمام روزنامه های مستقل اريتريا را به بهانه ای . آميزازطريق روزنامه های مستقل بودند، دستگير نمود
عداد رهبران رسانه های مستقل را درروزهای بعد پوليس يک ت. ممنوع کرد" مخاطره انداختن وحدت ملی"به 

 . نيز گرفتار نمود
. هيچ کدام از گرفتار شدگان محاکمه نشدند، اتهام رسمی باالی شان وارد نشد و وکيل مدافع نيز نداشتند

يک مظاهره  2002ژورناليست های دستگير شده برای بيشتر از دوسال متوالی درتوقيف به سر بردند ودر مارچ 
درنتيجه اين مظاهره گرفتار شده گان به يک مکان نامعلوم منتقل . وقيف آنها صورت گرفتقهر آميز بخاطر ت

 .گرديدند وهيچ اطالعی از آنها دردسترس نبود
اجازه فعاليت را  NGOايجاد موسسات غير انتفاعی غير دولتی . جامعه مدنی در ارتيريا شديدًا زير فشار بود

 2000 -1998برای  پروسه دموکراتيک ساختن آن کشور بعد از جنگ  درحاليکه قانون اساسی اريتريا. ندارند
 . تاسيس احزاب سياسی مختلف را اجازه می دهد

تنها حزب سياسی که فعًال اجازه فعاليت دارد، حزب حاکم  مردم برای دموکراسی وعدالت می باشد وکدام حزب 
، 2001ممنوعيت رسا نه های چاپی در سال حتی قبل از . ديگر تابه اکنون اجازه فعاليت را کسب نکرده است

 .حکومت از دادن استقالل به راديو وتلويزيون خود داری وزريده بود
Source: Human Rights & Service Learning: 2007.  
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نشر شده است، وزارت عدليه  جريده رسمی 812، شماره  2003قانون احزاب سياسی که دراکتوبر 
اين . دانسته است) عضو داشته باشند 700احزابی که بيشتر از ( ل ثبت احزاب سياسی را مسوو

 .ع مالی آنها ، داده استقانون جزئيات بيشتر را درمورد حقوق احزاب سياسی مانند تامين مناب
نيز رابطه نزديک به موضوع مورد بحث ما دارد به دليل اينکه اين ماده حق دادن رای  33ماده 

اين ماده مردم افغانستان را قادر . وانتخاب شدن رابرای تمام اتباع افغانستان تضمين نموده است
شخص  مشخص ومخالفت از  حزب سياسی  خواهد ساخت که حکومت خود را باحمايت و

اين يکی از خصوصيات حکومت های دموکراتيک می باشد . سياستمدار مورد نظرخود، تشکيل دهند
به دليل اينکه حکومت مسؤل پاسخ دهی برای رای دهندگان، آنها ئيکه بصورت دسته جمعی منبع 

تخابات کميسون مستقل حقوق بشر نظارت از تدوير ان. مشروعيت قدرت را تشکيل داده اند، می باشد
تطميح مردم بخاطر تغييردادن نتايج انتخابات  نفوذ غير قانونی و را بخاطر جلوگيری ازکوشش ها و

و قانون  2003، قانون انتخابات شاروالی ها  2005انتخابات مطابق قانون انتخابات . به عهده دارد
 . تنظيم می گردد  2005شورا های واليتی

 
 رای دهیوحق  احزاب سياسی : سناريوی چهارم

 
همچنان باالی عملکرد افراد مسلح که باالی پسر وی انجام دادند وازيت  پدر محمد کاظم، فراز،

پوليس برای خانمش شديدًا قهر بوده وتصميم به تاسيس يک حزب سياسی می گيرد که برای حمايت 
غرض برای تشويق حکومت محلی . از حقوق اقليت های ساکن درواليت مربوطه اش فعاليت نمايد

حمايت از حقوق فردی مطابق قانون اساسی در طی سه ماه آيند يک سلسله تظاهرات صلح آميز را 
نفر عضويت  800به تعداد  حزب سياسی وی به زودی مشهور شده و. نيز سازماندهی نموده است

حزب سياسی وی به حدی مشهور شده که يک تن از اعضای حزب . اين حزب را کسب نموده اند
ه معلومات ديگر درمورد حزب، يک ويب سايت را نيز ارائ ی وکارکردهای حزب وبرای معرف
 . ساخته است

 
وی را مطلع ساخت که حزب  دوهفته قبل از تدوير انتخابات، عبد العزيز مفتش به خانه فراز آمده و

 عبدالعزيز نامه ای را که به امضای قوماندان. سياسی وی غير قانونی بوده وممنوع گرديده است
هکذا وی فراز را مطلع می سازد که نام وی از تمام ورقه . محلی می باشد به فراز نشان می دهد

 . درعوض نام قوماندان محلی درج گرديده است شده و های رای دهی دور
فراز به اين تصميم اعتراض می کند به دليل اينکه وی احساس می کند که حق وی مورد تجاوز قرار 

می دارد که حزب وی نه بلکه حزب سياسی قوماندان محلی غير قانونی  وی اظهار. گرفته است
بخاطر . نتيجه حزب قوماندان محلی برنده می گردد درروزهای بعد انتخابات داير شد ودر. است

 .وليس از انتخابات محروم می گردداينکه از تنش جلوگيری شود، فراز توسط پ
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 تابعيت شهروندی واقامت، 
 

شهروندی تشخيص . ماده چهارم قانون اساسی اعطای تابعيت را به تمام افغان ها تصريح  می نمايد
ت به آن کشور داشته دارد وفاداری نسب ميد هد که چه کسی عضو مکمل يک کشور معين می باشد  و

حکومت آن کشور فراهم يا خير ودرنتيجه مستحق يک تعداد حقوق وامتيازاتی  می شود که توسط 
تابعيت ممکن است به اساس اقامت، خون ويا ساير شرايطی باشد که درقانون بيان شده . گرديده است

ماده . تابعيت پيش شرط برای بهره مند شدن از حقوقی است که قبًال دراين فصل بيان شد. است
از تابعيت افغانی محروم  چهارم و بيست هشت قانون اساسی بالترتيب تصريح می دارد که هيچ افغان

قانون اساسی همچنان حق مسافرت  ومسکن را درهرقسمت کشور . نمی گردد مگر به موجب قانون
به همين ترتيب قانون اساسی حق مسافرت اتباع افغانی را دربيرون ).  39ماده (تضمين نموده است 

آن می باشد که درقانون ر ين حق مستلزم داشتن پاسپورت وصدوا. از کشور نيز تضمين نموده است
 . پاسپورت تصريح شده است 1939سال 

 
استرداد پروسه . قانون اساسی استرداد اتباع افغانی را به کشور های ديگر محدود می کند 28ماده 

ای است که به موجب آن يک شخص به وسيله دولت متبوعش به کشور ديگری که شخص عمل 
عمليه استرداد اتباع افغانی . محاکمه سپرده می شودجرمی را درآن کشور مرتکب شده است، غرض 

تصريح شده است، محروم می سازد به دليل اينکه او بايد به  2004را از حقوقی که درقانون اساسی 
کشور ديگر که درآنجا مرتکب عمل جرمی شده است تسليم داده شود ومطابق قانون اساسی وساير 

دولت افغانستان اتباع افغانستان راتنها درصورتی . شودقوانين کشور محل ارتکاب جرم محاکمه می 
بطور مثال؛  آنها هم (به کشور ديگر استرداد می کند که با آنها معاهد ويا معامله بالمثل داشته باشد

 ).28ماده ) (موافقه نموده باشند که اتباع شان را غرض محاکمه به افغانستان بسپارند
 

 بازداشت ومحاکمه عادالنه
ساسی يک تعداد حقوقی را که مربوط به بازداشت ومحاکمه عادالنه می باشد، تسجيل نموده قانون ا
اين حقوق بسيار مهم اند به دليل اينکه اين حقوق مستقيمًا قدرت حکومت را مبنی بر مجازات . است

 سواالت برای مباحثه
 تخابات عادالنه است؟ چرا عادالنه است ؟ وچرا عادالنه نيست؟آيا اين ان .1

آيا حقوق فراز مورد تعدی قرارگرفته  است؟ اگر چنين است، کدام حق وی مورد تجاوز قرار گرفته  .2
 شده است؟ چطور تخطی صورت گرفته است؟ واين حقوق را کی تخطی نموده است؟

مهم است؟  ديگر چه اقداماتی وی می تواند اتخاذ آيا حزب سياسی فراز قانونی است؟ آيا اين مساله  .3
 نمايد؟

 آيا حزب قوماندان محلی قانونی است؟ چرا و يا چرا نه؟ .4

 اگرشما به عوض فراز می بوديد، چه کار می کرديد؟ .5

 شما درمحکمه چه داليلی را ممکن است برای به چالش کشيدن نتيجه انتخابات  اقامه نماييد؟ .6
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ما به اختصار اين حقوق را مورد مطالعه . يک افغان ومحروميت از حق آزادی را کنترول می کند
ار ميدهيم به دليل اينکه تفصيالت بيشتر اين حقوق در فصل چهارم مورد رسيدگی قرارگرفته قر

 . است
 

متهم تاوقتی . قانون اساسی، اصل بی گناه بودن را برای تمام متهمين برسميت شناخته است 25ماده 
). 25ده ما(که به حکم قطعی محکمه باصالحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود 

قانون اساسی اصل قانونيت جرايم وجزا ها را بيان داشته است که به موجب آن هيچ عملی   27ماده 
به . را نمی توان جرم دانست مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب عمل جرمی نافذ بوده باشد

ل را جرم همين ترتيب هيچ شخصی را نمی توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبًال عم
 ). 27ماده (دانسته ومجازات برای آن تعيين نموده باشد 

 
اظهار، اقرار وشهادتی که از متهم :  قانون اساسی درمورد ممنوعيت اکراه چنين می نگارد 30ماده 

حکم اين ماده به ممنوعيت . يا شخص ديگری به وسيله اکراه به دست آورده شود اعتبار ندارد
مشعر است که تمام اعترافات بايد  30ماده . يح شده است ارتباط داردتصر 29شکنجه که درماده 

 . بطور داوطلبانه ودرمقابل مسؤلين ذيصالح محاکم ودرحالت صحت عقل بعمل آيد
 

که درمورد طی مراحل قانونی درتمام قضايای جزايی می باشد، را تقويت  27، حکم ماده 31ماده 
باشد که درجريان تمام دعاوی، عدالت وانصاف بايد  طی مراحل قانونی بدين معنی می. می کند

هکذا طی مراحل قانونی به اين معنی است که حکومت قبل از اينکه افراد را از حق . تضمين شود
 .زندگی، آزادی وملکيت محروم سازد، بايد تمام حقوق قانونی افراد را احترام نمايد

 
خص بايد از اتهامی که عليه وی می باشد هکذا تصريح می دارد که به مجرد توقيف، ش 31ماده 

 . متهم حق دارد که محاکمه وی درموعد قانونی صورت گيرد. رسمًا مطلع گردد
 

تضمينات بيشتر درمورد حق داشتن وکيل مدافع  درهنگام دستگيری ويا  31به همين ترتيب ماده 
دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل . درجريان محاکمه، را برای افراد می دهد

محرميت مراسالت، مکالمات ومخابرات بين متهم ووکيل آن، از هر نوع . مدافع تعيين می نمايد
 ) 31ماده . (صؤن می باشدتعرض م

 
 ساير حقوق مدنی وسياسی

 
 آزادی ومحرميت مراسالت و" قانون اساسی حق محرميت اشخاص را نيز تسجيل نموده است 

به عالوه، مسکن شخص از تعرض مصؤن ) . 37ماده " (مخابرات اشخاص از تعرض مصون است
ندارد مگر مطابق احکام قانون دولت حق تفتيش مراسالت ومخابرات اشخاص را ). 38ماده (است 

قبلی محکمه باصالحيت وارد خانه  يا قرار دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن خانه و). 37ماده (
امادرصورت ارتکاب جرم مشهود، مامور مسؤل دولت  می ). 38ماده (شخص شده وآنرا تفتيش کند 

د اما مامور مذکور مکلف است تواند بدون اجازه قبلی محکمه، وارد منزل شخص شده وتفتيش نماي
اين حقوق ممکن است درصورت ) 38ماده . (که به زودترين فرصت فرار محکمه را حاصل نمايد

حق داشتن دسترسی به معلومات دولتی را  50باالخره ماده . اعالن حالت اضطرار به تعليق درآيد
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کرده و محدوديتی در  اين حق شفافيت درکارهای حکومت را تشويق. برای افراد تصريح می دارد
 . امنيت عامه ضرری عايد گردد آن وجود ندارد مگر اينکه برای حقوق ديگران و

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ج
 

حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، تامين رفاه عامه را ازطريق فراهم نمودن اموال 
وق سياسی ومدنی متفاوت می باشد؛ اين حقوق از حق. وخدمات برای همه افراد جامعه مد نظر دارد

بدليل اينکه اين حقوق، حکومت ها را وادار می سازد که نيازمندی های اساسی را برای  رفاه 
 .افراد فراهم نمايند

 
حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی از جهت ديگر هم با حقوق سياسی ومدنی متفاوت  

حتی دردموکراسی های . اهشات  می باشنداست بدليل اينکه اينها درماهيت بيشتر مربوط به خو
بطورمثال، . با ثبات تالش های برای تامين حقوق اقتصادی واجتماعی جريان دارد پيشرفته و

اياالت متحده امريکا قادر شده است که فقر گسترده را درمراکز شهری کاهش بدهد ومراقبت های 
ازنقطه نظر موسسات ). العه نمائيدرا مط 4قضيه شماره (صحی الزم را برای آنها فراهم نمايد 

اجراء کننده، حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی وموسساتيکه حامی حقوق مدنی وسياسی اند نيز 
ميزان . عملکرد اروپايی ها با عملکرد امريکايی ها متفاوت می باشد. جود دارد وتفاوت های 

سطح رشد وانکشاف يک حمايت ازحقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی عمدتًا بستگی به 
 .کشوردارد

 
قانون اساسی افغانستان تضمين شده است، يک  52بطورمثال، حق صحت که مطابق ماده  

درمورد منع تعذيب ومجازات خالف  29حق اقتصادی می باشد که اساسًا با حقی که درماده 
تمام اتباع  فراهم نمودن تسهيالت صحی برای. کرامت انسايی بيان شده است ، متفاوت می باشد

همچنان . افغانستان يکی از وجايب اساسی  حکومت بوده که نيازمند تدارک منابع مالی می باشد
نيازمند موجوديت وزارت صحت عامه وسيستم صحی برای فراهم نمودن خدمات صحی نيز می 

 .باشد
ازجانب ديگر، ممنوعيت  مجازات خالف کرامت انسانی از حکومت می خواهد تا   
اجرای اين حقوق با ماده .  حاصل نمايد که مسؤلين حکومتی برخالف آن عمل نمی کنند اطمينان

، برعکس وزارت )AIHRC(کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان . مطابقت داشته باشد 29
به عوض فراهم نمودن تضميناتی برعليه . صحت عامه، به تامين حقوق مدنی وسياسی توجه دارد

ادی، فرهنگی واجتماعی وجايبی راباالی حکومت وضع می نمايد که اعمال حکومت، حقوق اقتص
 .اموال وخدمات را برای اتباع فراهم نمايد

 
حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی که درقانون اساسی تصريح شده است در چارت ذيل  

 .خالصه می گردد
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چارت نمبر ٢: حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درافغانستان

حقوق فرهنگی

تساوی  زبانها 

١۶ماده 

حقوق کار

۴٨حق کار ماده 

تحميل کار 
اجباری

۴٩ماده 

حقوق اجتماعی

حقوق معلولين 
ومعيوبين ماده  

۵٣

حقوق طفل 

۵۴ماده 

حق تعليم 

۴٣ماده 

حقوق اقتصادی

حق مالکيت

۴٠ماده 

تعويض عادالنه 

۴٠ماده 

حق صحت

۵٢ماه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فقر در اياالت متحده امريکا  :يهقـض مطالعه  
هستند حتی خطر } فقير يا بيچاره {زن و طفل دراياالت متحد امريکا بی خانه بيشتر از سه ميلون مرد، 

توسط وزارت خانه  2001راپوريکه درجنوری . بيشتری وجود دارد که افراد بيشتری بی خانه گردند
ميلون خانواده  4.9اياالت متحده امريکا نشر شد بيان می دارد که )  HUD(سازی وانکشاف شهری  

فيصد عايد  50کمی دارند که بتوانند ضرورت داشتن يک خانه را تامين کنند و بيش از  امريکايی عايد
 30خانواده ها نبايد بيش از  HUDشان صرف پرداخت کرايه خانه می کردد درحاليکه بر اساس تخمين 

فکتورهای اساسی وجود دارد که جامعه را به سوی فقر . فيصد عايد شان را صرف کرايه خانه نمايند
عدم موجوديت فرصت های کاری يا شغلی،   اينها شامل عدم دسترسی مردم به خانه،. نگدستی ميکشاندوت

شرايط فوق، ازدست دادن معاش، . پائين بودن مزد و قطع کردن خدمات عامه معاونت های مالی می باشد
وبيچارگی می های غير قابل پرداخت همه اينها فاميل ها را به تنگدستی Biil}{بحران صحت ويا بل 

 .کشناند
اند، اين } اشخاص داری عايد کم{فيصد آنهائيکه مستحق دريافت کمک های خاص  30امروز، کمتر از 

تعداد کسانيکه مستحق دريافت کمک خانه دربين  HUDبه اساس راپور . کمک ها را دريافت می نمايند
. ميلون های کارگر ازمارکيت خانه بيکار شده اند. ميلون رسيده است 1.14اند به  1999و  1997سالهای 

راپوريکه از کنفرانس شاروال ها نشر شده است، بيان ميدارد که درهرايالت امريکا حد اوسط مزد برای 
فيصدعايد شان يک خانه دو اتاقه را استفاده نمايد که درحقيقت  30تفاده از فاميل ها کافی نبوده که با اس

 Human Rights & Service Learning).  اين تعريف حکومت فدرال از توانايی داشتن خانه می باشد
2007) 

 سواالت برای مباحثه
 

ه اياالت متحده امريکا راجع به فقر وبيچارگی تجربه نموده است آيا از آموختن مشکالتيک .1
 متعجب شديد؟ چرا و چرا نه؟

 آيا اين قضيه با انکشاف آينده افغانستان رابطه ای دارد؟ چرا و چرا نه؟ .2
 آيا اين قضيه کدام بينش و ديدگاهی درمورد سلسله مراتب حقوق برای تان فراهم می نمايد؟ .3
 خانگی، وعدم موجوديت تسهيالت صحی به حقوق افراد رابطه دارد؟چطور فقر، مشکل بی  .4
آيا اجرای بعضی حقوق بستگی به سطح انکشاف دارد؟ يا اينکه تمام حقوق بدون درنظرداشت  .5

 سطح رشد، اقتصادی قابل دسترسی می باشد؟
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 حـــقـوق اقتصـادی
 

. انستان اساسی می باشدطوريکه درفصل دوم توضيح شد، حق ملکيت برای انکشاف افغ
. تصرف ملکيت را برای اتباع افغانستان تضمين نموده است حق کسب و} قانون اساسی{ 40ماده 

. فيصله محکمه ذيصالح مصادره نمايد حکومت نمی تواند ملکيت افراد را بدون حکم قانون و
" تعويض  قبلی وعادالنه "بدل  ودر" منافع عامه" ملکيت اشخاص صرف به مقصد تامين 

 ). ا-ق 40ماده (مصادره شده می تواند 
 
درافغانستان منع شده اند اما آنها ميتوانند برای " عقاری"اتباع خارجی از تصاحب ملکيت  

ماده (سرمايه گذاری ملکيت های عقاری را به اجاره بگيرند براه انداختن تشبثات خصوصی و
ی تامين منافع عامه جزئيات بيشتر را درمورد اين حقوق قانون فرا قانون مصادره اموال برا). 41

 . هم می کند
 

يک حق اقتصادی ديگررابرای اتباع افغانی تضمين می نمايد } قانون اساسی{ 52ماده  
اين حق نشانگر اين اين امر است که   .وآن عبارت ازدسترسی به تسهيالت صحی می باشد

ماده فوق باالی حکومت وجييبه بزرگی را باالی . حکومت مسؤل تامين رفاه اتباع خود می باشد
 .دار آن می باشد هحکومت ميگذاردکه برای پيشبرد مؤثر اين کار وزارت صحت عامه عهد

 
ردم درافغانستان، خصوصًا اين حق طبيعتًا يک حق ايده آل  می باشد به دليل اينکه بيشتر م 

دربعضی ساحات، حکومت اصًال خدمات صحی . دردهات از حق صحت رايگان مستفيد نمی شوند
دربعضی ساحات ديگر اين نوع خدمات بصورت عملی بنابر بعد فاصله . را فراهم کرده نمی تواند

خدمات ويا موقعيت دور، قابل دسترسی نمی باشد ودرعين حال دربعضی ساحات ديگرکيفيت 
 . صحی که توسط حکومت فراهم می گردد بسيار پائين می باشد

 
 
 
 
 
 
 

 حقــوق اجتــماعـی
ماده . يکی از حقوق اساسی که توسط قانون اساسی تضمين شده است حق تعليم رايگان می باشد

درجه ليسانس  قانون اساسی تصريح می دارد که تمام اتباع افغانستان حق تعليم را يگان را تا 43
ال افغان خصوصًا هنوز هم تعداد زيادی از اطف. که توسط دولت فراهم ميگردد، دارا می باشند

 . به صنف ششم تکميل کنند دخترها نمی توانند مکتب را تا
 

 د عدم موجوديت و: موانع عمده برای برخورداری از حق تعليم رايگان عبارت اند از 
، تقاضای کار از )بطور مثال، فاصله زياد از مکتب ويا مشکالت امنيتی(سترسی اطفال به مکاتب 

 . ازدواج اطفال می باشند اطفال به عوض مکتب رفتن و

 سواالت برای مباحثه
 کدام حق اقتصادی بسيار مهم می باشد؟ چرا؟ -1
 کدام يک از حقوق اقتصادی ضرورت به تضمين بيشتر دارد؟ چرا؟ -2
 هرگاه شما يک حق اقتصادی جديد ايجاد کنيد، اين حق چه خواهد بود؟ چرا؟ -3
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زمينه تعليمات  زنان ، کوچی ها و گروپ های معين } قانون اساسی{ 45 – 43مواد  
قانون اساسی . قومی را مهيا نموده وسهولت های  تدريس را به زبانهای مادری آنها فراهم می کند

متقاعدين، کهن ساالن، معلولين ومعيوبين ويتيم ها : همچنان حقوق گروپ های اجتماعی ديگر مانند
مساعدت های مالی برای گروپ های اجتماعی فوق را  53ماده ). 53ماده (را حمايت می کند 

 .برای آنها فراهم می سازد" بازتوانی وسهم گيری فعال درجامعه"برای
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق کار
 

انتخاب "اين حق شامل ." کار حق هر افغان است" قانون اساسی تصريح می دارد که  48ماده 
به نشر رسيده 1999سال  790ار که درجريده رسمی شماره قانون ک. می باشد" شغل وحرفه 

احکامی را درمورد حقوق کارگران، ضرورت قرارداد کار، ساعات کاری، مزد،  6است،
کار، تامينات اجتماعی، تقاعد وحل وفصل اختالفات }انضباط{ستندردهای ايمنی وصحی، دسپلين 

حق استراحت  :مطابق اين قانون کارگران افغانی شش حق عمده دارند. ناشی ازکارحاوی می باشد
يت؛ حق آموزش رايگان مسلکی؛ حق ارتقاء به اساس مهارت ها؛ ورخصتی؛ حق صحت و مصؤن

 . حق اشتراک درامور رهبری، نظارت وتوليد وحق تامينات اجتماعی
 

 49ماده ). 49ماده (قانون اساسی افغانستان همچنان تحميل کار اجباری را ممنوع قرارداده است 
اين ." کار باالی اطفال جواز نداردتحميل " و "  تحميل کاراجباری ممنوع است"تصريح ميداردکه 

ماده بيانگر اين نظر می باشد که هرکس آزاد است که جسم خودرا دربرابر هرنوع مداخله 
مجبور کردن يک شخص بر خالف اراده اش به کار کردن، يک تخطی از . ناخواسته کنترول کند
ه شده است واظهار قانون اساسی بر اساس اين اصل بنا نهاد 32ماده . آزادی فردی می باشد

مديون بودن از ." مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود" ميداردکه 
يک شخص ديگرتوجيه برای ناديده گرفتن آزادی او نمی باشد، بطور مثال، نمی توان او را مجبور 

  "تتوسط قانون تنظيم شده اس"قرض آنطوريکه . به کارکردن الی پرداخت قرض وی نمود
 .تحصيل می گردد

 
 
 
 

                                                 
افغانستان، قانون کار زمان طالبان ملغی گرديد وقانون کار  استقرار حکومت جديد در ز سقوط طالبان وقابل ياد آوری است که بعد ا - 6

 مترجم. جريده رسمی نشر گرديده است 914تصويب گرديد که درشماره  2007جديد درسال 

 سواالت برای مباحثه
 چرا حق تعليم برای آينده افغانستان مهم است؟ -1
 چرا تضمين اين حق مشکل است؟ -2
 کارمی کرديد؟هرگاه شما وزير معارف می بوديد چه  -3
حاال که شما درباره حقوق اجتماعی ميداند، آيا جوابات تان به سواالتيکه درسناريوی نمبر  -4

 يک مطرح ميشود، متفاوت خواهد بود؟
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 سواالت برای مباحثه
 کدام يک از شش حقوقيکه در قانون کار بيان شده است بسيار مهم می باشد؟ چرا؟ -1
 به نظرشما از کدام يک از اين حقوق روزانه تخطی صورت می گيرد؟ چرا؟ -2
نمائيد، اين حقوق کدام ها اگر شما بخواهيد قانون کار را تعديل نمائيد وحقوق ديگری را به آن افزود  -3

 خواهند بود؟

کار اطفال درافغانستان: 5شماره  قضيه  
بصورت عموم  18اطفال کمتر از سن . کار اطفال به عنوان يک مشکل جدی درافغانستان باقی مانده است

گری نيز  درمزارع کار می کنند ودر دستفروشی درکوچه ها، قالين بافی، مستری خانه ها، آهنگری هاوگدايی
بعضی از اين کارها ازلحاظ جسمی بسيار خطرناک می باشند درحاليکه عده ای ديگر از اين . مصروف می باشند

اطفاليکه کار می کنند قادر نيستند که به مکتب بروند . کار ها از لحاظ روانی صدماتی را برای آنها وارد می کند
می شود واين اطفال معتادبه موادمخدر شده ويا اينکه مورد کار اطفال همچنان سبب نقض قوانين . وآموزش ببينند

  :يک مثال حقيقی کار مشقت بار اطفال را درذيل مالحظه نمائيد. تجاوز جنسی قرار می گيرند
ساله هستم، من مصروف کارکردن درسرحد تورخم بودم که کاالهای مسافران را از اين طرف  13من يک پسر " 

ساله بودم توسط محافظين  5سرحد به اين طرف سرحد انتقال ميدادم وهنگاميکه من به آنطرف سرحد واز آنطرف 
ازاينکه پدرنداشتم من بايد کارمی کردم وشب ها دررستورانت خواب . سرحدی مورد لت وکوب قرارگرفته بودم

من  می کردم وبرای اينکه من دررستورانت خواب کنم، بايد برای صاحب رستورانت پول تاديه می کردم که
 ."درعوض آن دررستورانت نيز کارمی کردم

من فرزند . ساله بودم دريک فابريکه صابون سازی کارميکنم 9ساله هستم واززمانيکه من  14من يک پسر " 
من درباره زندگی شخصی خود کدام شکايتی ندارم، اما من . کالن خانه هستم مسؤليت تمام خانه بدوش من می باشد

 ." ه نمی توانم واز تعليم محروم شده اممتاثرهستم که مکتب رفت
. ساله خود دريک دوکان تيل فروشی درقلعه زمان خان کارمی کنيم 8ساله هستم که همراه بابرادر  6من يک پسر 

مادر من کدام پالن برای روان کردن ما به مکتب ندارد بخاطر اينکه بعد از فوت پدر تمام مسؤليت های به شانه ما 
. شام درتيل فروشی کارميکنيم  واز بوی بد پطرول بسيار اذيت می شويم 8صبح الی ا 6اعت ما ازس. می باشد

درخواب هم ناراحت می باشم وخواب های . هنگاميکه ما به خانه می باشيم هنوز هم بو پطرول به دما غ ما ميايد
 ."نارام می بينيم که مورد ازيت وبد رفتاری قرار ميگيريم

بعد از فوت پدرم من يگانه نان . سالگی مجبور شدم که قالين بافی نمايم 6ستم که درسن ساله ه 17من يک دختر "
ازاينکه پوليکه من بدست مياورم تکافوی مصارف فاميل من را نمی کرد، مادرم بخاطر بدست . آور فاميل بودم

چندين بار توسط  درمحل کار. آوردن پول مجبور بود که کاالشويی کند با وجود اينکه طفل خوردسن هم داشت
صاحب کار مورد تجاوز جنسی قرارگرفتم وبدون اينکه بدانم من را به پاکستان بردند وتوسط اشخاص مختلف 

بعد از يک سال مشقت دوباره به افغانستان آورده شدم اما درمسير راه توسط پوليس . مورد تجاوز جنسی قرارگرفتم
 ."الدرمورد سرنوشت خود نمی دانم وآينده من تاريک استحا. گرفتار و به زندان زنانه کابل فرستاده شدم

همه روزه من از صبح وقت .  سالگی بدينسو مصروف قالين بافی هستم 7ساله هستم که از سن  17من يک دختر " 
درجريان شب درخانه . بخاطر بدست آوردن پول سخت کارمی کردم. تا شام بخاطر کمک فاميل خود کار می کردم

من تکليف اعصاب پيدا شده است وهرکسی  حاال برای. ازکارکردن بسيار خسته شده بودم 16درسن . قالين می بافتم
من متهم به اختطاف طفل شده ام و . که با من صحبت می کند، ناخواسته از چشمان من اشک جاری می شود

کميسون مستقل  (Afghanistan Independent Human Rights Commission)." درمرکز اصالح می باشم
 . حقوق بشر افغانستان
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 حقوق کار: 5سناريوی 
 

. به خانه فياض که اودربيرون است، ميايد) مفتش (يک روز بعد از انتخابات، عبد العزيز 
مفتش توضيح می نمايد که او . اعتراضات پريسا وکاظم، محبوبه را با خود می بردمفتش به اساس 

برای قالين بافی برد که برای پريسا قالين ببافد تا قرض عبد )پريسا(محبوبه را به خانه خواهر خود 
 که وی از عبد العزيز پريسا ادعای مفتش را رد می نمايد. العزيز که باالی پريسا می باشد ادا گردد
که هرگاه او قرضدار هم باشد، عبد العزيز حق ندارد که  قرض دار نمی باشد واظهارمی کند

 . او را بر خالف اراده اش مجبورنمايد که کارکند و" اختطاف"محبوبه را 
 
که اظهارات  پريسا به اعتبار وحيثيت وی صدمه زده و  عبد العزيز توضيح می دارد 

او همچنان استدالل می کند که . متحمل فشار روحی شده است درنتيجه تهديد به مرگ از جانب وی
 .هرگاه محبوبه آنقدر کالن سال باشد که به مکتب برود او نيز کارکرده می تواند

 
روز بعد محبوبه به خانه خواهر عبد العزيز جائيکه وی برای قالين بافی آورده شده بود،  

دوروز بعد، فياض و پريسا نزد پوليس . کارکند او مجبور می شود که تمام روز بدون وقفه.  ميايد
 .ميايند محل که تضمين رهايی محبوبه را نموده است،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سواالت برای مباحثه
 

 اجتماعی را يکسان متاثر می سازد؟ -آيا کار اطفال درافغانستان تمام گروپ های اقتصادی -1
 چرا درمقال حق منع کار اطفال تخطی صورت می گيرد؟ -2
آيا اين حق بايد مورد تخطی قرارگيرد؟ تحت چه شرايطی؟ مشکالت دراجرای منع کار اطفال  -3

 چه می باشد؟
درسن جوانی مجبور شويد که برای فراهم نمودن ضرورت های فاميل تان کار کنيد،  هرگاه شما -4

 دراين حالت چه خواهيد کرد؟
 خطرات کار اطفال چه می باشد؟ -5

 سواالت برای مباحثه
 آيا حقوق محبوبه مورد تعدی قرارگرفته است؟ اگر چنين است، چطور؟ -1
 يا چرا نه؟ آيا برعالوه عبد العزيز کس ديگری حقوق محبوبه را پايمال نموده است؟ چرا و -2
 آيا پريسا از مفتش قرضداربود؟ چرا و يا چرا نه؟ -3
يا چرا  آيا با اظهارات عبد العزيز مبنی بر توانايی کار توسط محبوبه شما متقاعد شده ايد؟ چرا و -4

ساله می بود  17ويا  12ساله می بود آيا قضيه متفاوت می بود؟ وهرگاه وی  8نه؟ اگر وی 
 چطورمی شد؟

حميل کار باالی اطفال چه می باشد؟ آيا کدام مفيديتی دراين زمينه به عقيده شما بزرگترين خطر ت -5
 وجود دارد؟

حاال فرض کنيد که محبوبه بطور داوطلبانه موافقت نموده باشد که برای خواهر عبد  -6
کارکند، دراينصورت آيا کدام تخطی از حق کار او صورت گرفته است؟ اگر ) پريسا(العزيز

 صورت گرفته است، چطور می باشد؟
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 حـقوق فرهنـــگی
 

ماده چهارم قانون اساسی افغانستان اقوام، نژادها وفرهنگ های مختلفی که افغانستان را تشکيل 
 22ماده (قانون اساسی حقوق فرهنگی اتباع را مطابق قانون بطور يکسان . داده اند، بر می شمارد

مکلفيتی  را برای   6ماده .  شناخته است را برسميت ) 2ماده (وآزادی اجرای مراسم دينی  ) 
افغانستان می " دربين تمام اقوام وقبايل" حکومت ايجاد نموده است عبارت از انکشاف متوازن 

زبانهای  16ماده . از اين وجايب می باشد" مناطق کشور" باشد، ازاينرو تامين انکشاف درهمه 
" درمناطقيکه اکثريت مردم به زبانهای  .دری وپشتو را به حيث دو زبان رسمی کشور می شناسد

صحبت می کنند، آن زبان به حيث " يا پاميری ازبکی، ترکمنی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و
تمام " تقويت وانکشاف"دولت بايد برای ).   16ماده (زبان سوم رسمی دولت شناخته می شود 

 ). 16ماده (زبانهای که به آنها تکلم می شود اقداماتی می نمايد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق بشر بين المللی. د
 

نيز  وجود دارداتباع افغانستان از مفاد موافقت نامه های بين المللی که درمورد حقوق بشر 
حقوق اساسی مانند حق زندگی، حق آزادی و آزادی بيان از جمله حقوق بشر . برخوردار می باشند

افغانستان . جهانی می باشند که به همه افراد بشر درهمه جای دنيا ودرهرجامعه تعلق دارد
 اين اسناد بين المللی. عضويت اکثريت معاهدات بين المللی درمورد حقوق بشررا دارا می باشد

يک سلسله ستدردهای را بوجود آورده است که اساس سيستم حقوق بشر سازمان ملل متحد را 
بعضی از اين معاهدات يک سلسله حقوق . تشکيل می دهد و بخش از حقوق بين المللی می باشد

) ICESCR (درحاليکه يک عده ای ديگر حقوق ايده آل را )  ICCPR(اساسی را مطرح می کند 
سياری از اين معاهدات صرف يک ميکانيزم گزارش دهی را برای نظارت از ب. مطرح می کنند

 . عملکرد دولتها ايجاد کرده اند
 

دولت منشورملل متحد، معاهدات بين " قانون اساسی تصريح می دارد  که } 7{ 5ماده  
الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است واعالميه جهانی حقوق بشر 

قانون اساسی افغانستان ستندرد های بين المللی حقوق بشر را درسيستم حقوقی ." رارعايت ميکند
حکومت نه تنها اين ستندرد های حقوق بشر را که ادراين معاهدات ذکر   .افغانستان داخل ميکند

بقت شده است حمايت می کند بلکه بايد قوانين ومقررات نافذه با اين ستندرد های بين المللی مطا
که بعدًا درمورد آن بحث خواهد ) AIHRC(کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان . داشته باشند

 سواالت برای مباحثه
 فرهنگ چيست؟ حق فرهنگی چيست؟ -1
 يارمهم است؟برای کی حقوق فرهنگی بس -2
 چرا حقوق فرهنگی درافغانستان ازلحاظ سياسی يک موضوع حساس می باشد؟ -3
 آيا شما فکر می کنيد که درافغانستان فرهنگ های مختلف نسبت به ديگر کشور ها وجود دارد؟  -4
چطور عملکرد بيروکراسی  16درمورد تعليم در افغانستان چه می باشد؟ ماده  16مفهوم ماده  -5

 می کند؟ حکومت را متاثر
 استفاده شده است کدام ها اند؟ 16مزايای عبارات مبهمی که درماده  -6
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. شد، مسؤليت نظارت مطابقت اين قوانين را با معاهدات وقرارداد های بين المللی به عهده دارد
مطابقت آنها با قانون اساسی وتفسير آنها براساس تقاضای "ستره محکمه مسؤليت بررسی 

 ). 121ماده (را به عهد دارد " مطابق به احکام قانون... حکومت
 

ازآن نام برده شده است درحقيقت يک معاهده بين  57اعالميه جهانی حقوق بشر که درماده  
طی فيصله نامه ای پذيرفته  1948المللی نيست اما اين سند ازطرف اسامبله مجمع عمومی در سال 

قوقی مثل يک معاهده را ندارد اما درطول تاريخ به حيث اين اعالميه قدرت اجباری ح. شده است
وساير  ICESCRو   ICCCPRاين سند اساس برای . حقوق تعاملی بين المللی پذيرفته شده است

چارت سوم معاهداتی را بيان می کند که افغانستان . معاهدات بعدی درمورد حقوق بشر می باشد
 . ن معاهدات را ذکر نموده استآنها را تصويب نموده است بعضی مواد مهم اي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . مترجم. قانون اساسی به منشور ملل متحد ، معاهدات ، اعالميه جهانی حقوق بشر اخصاص داده شده است 7ماده  - 7

 تاريخ مختصر حقوق بشر
. حقوق بشر هم زمان با پيدايش بشر وجود داشته است اما اين حقوق هميشه توسط قوانين شناخته نشده بود

به تعقيب جنگ جهانی دوم ، حکومت ها ضرورت ايجاد يک موسسه مستقل بين المللی  را بخاطر جلوگيری از 
 . مودندبنابرين آنها سازمان ملل متحد را ايجاد ن.  منازعات درآينده، درک نمودند

مؤسين ملل متحد ضرورت حمايت از حقوق . هدف اساسی سازمان ملل متحد تقويت صلح بين المللی بود
زندگی افراد، حق آزادی، ضرورت های اساسی وتابعيت را برای تامين  ماموريت اساسی اين موسسه  و حفظ 

شد که حقوق متذکره را تعريف يک کميته اختصاصی ايجاد وصالحيت ها  به آن داده . صلح جهانی درک نمودند
به تعقيب   .نمود راصادرUNDHR به تعقيب آن کميسون حقوق بشر ملل متحد، اعالميه جهانی حقوق بشر . نمايد

يکی : آن کميسون حقوق بشر ملل متحد، دو معاهده ديگررا برای اجرای اعالميه جهانی حقوق بشر، تصويب نمود
می باشد وديگر آن کنوانسيون بين  ICCPRالمللی حقوق مدنی وسياسی  از اين اسناد عبارت از کنوانسيون بين

هر سه سند فوق الذکر به بحيث اعالميه بين . می باشد ICESCRالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
 . المللی حقوق بشر شناخته می شوند

کنوانسون . برای حمايت از حقوق بشر يک تعداد معاهدات وکنوانسيون های ديگر نيز بوجود آمده است
های اختصاصی که با موضوعات خشونت ارتباط دارد مانند کنوانسيون جلوگيری ومجازات جرايم نسل کشی می 

حقوق کارگران مهاجرو  کنوانسيون های ديگری بخاطر حمايت از حقوق گروپ های خاص مانند کنوانسيون. باشد
کنوانسيون های درمورد موضوعات مربوط به . اعضای خانواده آنها وکنوانسيون حقوق اطفال نيز بوجود امده است

منع هرنوع تبعيض به اساس نژاد، شغل وجندر مانند کنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان وکنوانسيون رفع 
 . بحث شد) ب(قاهره به تفصيل در قسمت دوم  1990ميه اعال.  هرنوع تبعيضات نژادی نيز وجود دارد

زمانيکه يک دولت يک معاهده ويا کنوانسيون حقوق بشر را تصويب نمود بعد از آن اين معاهده حيثيت 
اما متاسفانه زمانيکه يک کشور و يا يک شخص از حقوق بشر . بايد حمايت و اجراء شود قانون را پيدا می کند و

سيار مشکل خواهد بود که شخص متخلف را به اساس ستدرد های پذيرفته شده حقوق بشر تخطی می نمايد، ب
درقضايای بين المللی، درحاليکه محکمه بين المللی عدالت به حيث بک ميانجی وجود دارد، اما . مجازات نمود

 .(Human Rights & Service Learning 2007)هميشه مؤثر نمی باشد 

    1948اعالميه جهانی حقوق بشر  
  3ماده (حق زندگی، آزادی وامنيت شخصی.( 
 5. (هيچ کس نبايد درمعرض شکنجه ، عمل يا مجازات بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز قرار گيرند( 
  7ماده (تمام بشر دربرابر قانون دارای حقوق مساوی اند( 
 ماده 9. (ی توقيف، محبوس يا تبعيد گردداستبداد به شيوه هيچ کس نبايد خودسرانه و( 
 18ماده (دارد  دين را هرکس حق آزادی فکر وجدان و( 
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 افغانستان آنرا تصويب نموده است موافقتنامه هاييکه: 3چارت 

 

 
 

  ICESCR  (1983(کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی 
 
  1ماده (حق خود اراديت.( 
 3ماده (برخورداری از حقوق مساوی  مرد و زن و تساوی حقوق.( 
 7ماد (مصؤنيت کار  دريافت مزد عادالنه و حق کار و.( 
  11ماده (ميشود ) خانه  شامل غذا، لباس و(حق سطح زندگی که.( 
  13ماده (حق تعليم .( 

 ICCPR (1966(کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی 
 

  ازقبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی ياعقايد ديگر، اصل هيچ گونه تمايز حقوقی
 ).2ماده (ومنشاء، ثروت ويا ساير حاالت 

 8ماده (فروش برده به هرنوعی آن ممنوع است  خريد و بردگی و ( 
 9ماده  (هيچ کس را نمی توان خود سرانه بدون مجوز قانونی دستگير يا بازداشت کرد.( 
  19ده ما(حق آزادی بيان.( 
  27ماده (بهره مندی اشخاص متعلق به اقليت های نژادی، مذهبی يا زبانی از فرهنگ خاص خود شان (

 CAT (– 1987( کنوانسيون منع شکنجه ورفتار های غير انسانی 
  2ماده (شکنجه آميز اقدامات مؤثر قانونی وقضائی برای جلوگيری از اعمال.( 
  4ماده (تمام انواع شکنجه مطابق قانون جزا جرم دانسته شود.( 
  اتخاذ اقدامات، تدابير ودستورات وترتيباتت الزم برای سرپرستی ومعالجه اشخاص بخاطر جلوگيری

 ). 11ماده (از شکنجه 
  12ماده (تامين تحقيقات بيطرفانه هر زمانيکه تصور اين باشد که شکنجه ای صورت گرفته است .( 
 تمام شکايات درباره شکنجه بايد بطور بيطرفانه و عاجل رسيدگی شود . 
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 CERD  (– 1987(کنوانسيون بين المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی 
 

  2ماده (تعهداتی مبنی بر رفع هرنوع تبعيضات نژادی.( 
  3ماده (ممنوع ساختن اعمال فوق  اپارتايد وقطع ومحکوم کردن هرنوع تفکيک نژادی واعمال.( 
  6ماده (تامين حقوق افراد درمطالبه به غرامت وحمايت مؤثر از آن.( 

 CRC (– 1994(کنوانسيون حقوق طفل 
 

  3ماده (تمام اقدامات الزم برای تامين منافع طفل مد نطر گرفته شود .( 
  5ه ماد(احترام به حقوق طفل ومسوليت های والدين .( 
  11ماده (جلوگيری از انتقال غير قانونی اطفال به خارج .( 
  19ماده (حمايت اطفال دربرابر هرنوع بدرفتاری .( 

2002 -تجاوز جنسی باالی اطفال پروتوکول اختياری  مربوط به فروش ، فحاشی و  
 

V. 1ماده (جنسی اطفال  تجاوز منع فروش، فحاشی و.( 
VI. جرم شمردن اعمال مربوط به بهره مندی جنسی از اطفال 

2003-پروتوکول اختياری منع استخدام اطفال در منازعات نظامی   
 ). 2ماده ( سال به نيروی نظامی  18عدم استخدام اطفال کمتر از سن  -1
دولت ها بايد تمام اقدامات را برای  اجرای اين . منع استخدام اطفال توسط گروپ های نظامی -2

 ). 4ماده (ماده اتخاذ نمايند 

 CEDAW (– 2003(کنوانسيون رفع هرنوع تبعيضات عليه زنان 
 

رفع هرنوع تبعيضات عليه زنان وتامين حقوق مساوی با مردان درتمام عرصه های اجتماعی  -1
 ).2ماده (

 ).4ماده (اتخاذ اقدامات اختصاصی به شمول اقدامات قانونی برای پيشبرد اين هدف  -2
 ).6ماده (فحاشی از زنان  بهره برداری جنسی و مخالفت با هرنوع قاچاق وترافيک زنان و -3
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معاهده عبارت از يک موافقت نامه الزام آوری است که مطابق حقوق بين الملل، ميان کشورها ويا 
) معاهده دوجانبه(است ميان دوکشور يک معاهده ممکن .  سازمانهای بين المللی، منعقد می گردد

هردونوع معاهدات وجايبی را برای طرفين به بار . منعقد گردد) چندين جانبه (ويا چندين کشور 
 . معاهدات ممکن به حيث يک قرارداد با کمی تفاوت ها درمورد نقض آن منعقد گردد. می آورد

 
. امضاء وبعدًا تصويب نمايند معاهدات زمانی عرض اندام می کنند که دولتها اوًال آنرا 

معاهدات يک وجيبه ای راايجاد می   .امضای معاهدات وجايبی را برای طرفين به بار نمی آورد
يک دولت ممکن است بنابر پاليسی . معاهدات عمل شود" مقاصد واهداف"کند که نبايد برخالف 

. به اطاعت از آن نمی باشدهای، خودرا مطيع معاهدات امضاء شده بداند، درحاليکه اساسًا مکلف 
از جانب ديگر، تصويب معاهدات وجايب فوری را برای دولت ها ايجاد می کند که ازاحکام آن 

قانون اساسی يک وجيبه قانونی را برای دولت افغانستان ايجاد } 7{ 5عبارت ماده . اطاعت کنند
ينکه افغانستان مکلف نخواهد داشت بدليل ا کرده است که هيچ معاهده ای بصورت نورمال وجود
 .به رعايات معاهداتی که امضاء نموده است، نمی باشد

  
حکومت های قبلی درافغانستان به يک تعداد معاهدات مربوط به حقوق بشر که قبًال از آنها  

بنابراين افغانستان مکلف به رعايت اين معاهدات می باشد، بدليل . نام برده شد، محلق شده است
. اعد حقوق بين الملل، باتغيير حکومت ها وجايب قانونی دولتها تغيير نمی کنداينکه، مطابق قو

تصويب نموده  1989الی  1979افغانستان ممکن است از لحاظ نظری معاهداتی را که بين سالهای 
ليکن، اين نکته قابل بحث می باشد . است،  به دليل اشغال اتحاد جماهير شوری سابق، احترام نکند

و  ICCPR, ICESCR, CATکنوانسيون های   حکومت فعلی افغانستان قويًا بدليل اينکه
CERD را حمايت می کند. 

 

 مکلفيت های اتباع افغانی .ه
طوريکه قبًال تذکربعمل آمد، فصل دوم قانون ااساسی به حقوق ومکلفيت های اساسی اتباع 

. فصل اتباع افغانستان يک سلسله مکلفيت ها ووجايبی مهمی دارند دراين. اختصاص داده شده است
پيروی   :قانون اساسی يکی از مکلفيت های اساسی اتباع افغانستان را تصريح ميدارد 56ماده 

جيبه تمام مردم افغانستان  امن عامه و رعايت نظم و ازاحکام قانون اساسی، اطاعت از قوانين و
بخاطريکه  اين . بدون موجوديت چنين مکلفيتی بی معنی خواهد بود ازاين رو حقوق قانونی. است

 حقوق براساس اين قوانين استوار می باشد وهرگاه به عوض رعايت، ناديده گرفته شود در
مکلفيت اطاعت از قوانين يک مکلفيت اساسی ديگر . داد دست خواهند اينصورت مفهوم خود را از

استنباط می گردد که  56اين مکلفيت ازماده . نين را بايد دانسترا درقبال دارد وآن اين است که قوا

 سواالت برای مباحثه
شما چرا فکر می کنيد که ستندردهای بين المللی حقوق بشر بخش از سيستم حقوقی افغانستان می  -1

 باشد؟
 ايا اين مسئله سبب قوت وضعف قوانين داخلی افغانستان ميشود؟ -2
 بيان شد عالقه بيشتر داريد؟ چرا؟ 5شما به کدام يک از معاهداتيکه درچارت  -3
 به نظرشما کدام يک ازاين معاهدات بسيار مهم است؟ چرا؟ -4
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اين چنين حکمی برای تمام افغانها مکلفيتی را . عذر دانسته نمی شود" بی خبری ازاحکام قانون"
 .ايجاد می کند که تمام اتباع افغانستان کامًال ازقوانين افغانستان آگاه باشند

 
برای جزئيات ). 42ماده (افغانی پرداخت ماليات می باشد يکی از مکلفيت های ديگر اتباع  

فعال درحالت " مکلفيت ديگر اتباع افغانی عبارت از اشتراک . بيشتر به فصل سوم مراجعه نمائيد
اين مکلفيت ). 49ماده (می باشد "  جنگ، آفات وساير حاالتيکه حيات وآسايش عامه را تهديد کند

يا طور ديگری درحاالت بحرانی  دولت به شکل  داوطلبانه ودربرگيرنده وجيبه حمايت کردن از
کشور شان "اين مکلفيت بسيار مشابه به مکلفيت ديگری است که تمام اتباع افغانستان از . می باشد

 ). 55ماده (نمايند " دفاع
 

برعالوه ، هيچ شخصی نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزادی های مندرج قانون  
 ). 59ماده (وحدت ملی عمل کند  استقالل، حاکميت ملی، تماميت ارضی و اساسی، بر ضد

 
 مکلفيت های اتباع افغانی: 6سناريوی 

 
او بگونه ی . فياض ازاينکه محکمه نتيجه انتخابات را حل نکرده است بی حوصله ميشود

اعتراض از پرداخت ماليه خود داری می کند بخاطر اينکه محکمه شکايت وی را بطور سريع 
سه هفته بعد، باران های موسمی سبب سرازير شدن . درمورد نتيجه انتخابات رسيدگی نکرده است

والی است ازتمام اهالی قريه قوماندان سابقه که فعًال . های مجاور شده استسيالب ها درقريه 
اما فياض از کمک  سيالب زدگان خودداری . می خواهد که برای نجات مردم  کمک کنندفياض 

می کند چونکه باالی قوماندان سابقه بی باور است  بدليل اينکه او قدرت دولتی را ازوی ربوده 
تيکه ازطرف قوماندان عليه فياض بعمل می آيد وی هم بگونه عکس العمل درنتيجه تهديدا. است

فياض می گويد . ازتمام اهالی قريه خود می خواهد که ازاشتراک درپروسه نجات خودداری نمايند
. ازلحاظ قانونی نمی تواند کدام کاری را انجام دهد) که فعًال والی است(که قوماندان مليشه 

رعايت مردم می خواهد که از پرداخت ماليه خودداری نمايند وقوانين را برعالوه فياض از تمام 
فياض به تعقيب اين . بخاطر اينکه والی شخص کاله بردار می باشد و لياقت احترام را ندارد. نکنند

اوادعا می کند که او بايد رها گردد بدليل اينکه او نميدانست که اعمال . اعمالش توقيف می گردد
 .نون استوی برخالف قا

 
 سواالت برای مباحثه

 آيا فياض ازانجام مکلفيت های خود تخطی نموده است؟ اگر چنين است، ازکدام آنها؟ -1
قانون اساسی تخطی ورزيده است؟ فياض به کدام ماده استناد نمايد که  59آيا فياض ازماده  -2

 اعمال خود را قانونی بداند؟
 است، مورد عفو قرارگيرد؟ چرا وچرا نه؟آيا فياض بدليل اينکه قوانين راناديده گرفته  -3
 آيا قوماندان مليشه اعمال خود را توجيه کرده می تواند؟ چرا وچرا نه؟ -4



 262

 اجرای حقوق درافغانستان. 5

توضيح حقوقيکه مردم درافغانستان دارند مهم است اما نصف از اين حقوق فقط درتصوير باقی 
. قوق درافغانستان هم يک مسئله حياتی است که اجرای اين ح بايد خاطر نشان نمود. مانده است

اجرای حقوق . حقوق افراد مهم است اما اگر توسط دولت حمايت نشود يک چيز خيالی خواهد بود
 .دربرگيرنده جبران کردن تخلفات می باشد

 
مجازات کردن ومسؤل دانستن کسانيکه به  حقوق ) 1: جبران کردن سه هدف اساسی دارد

جبران کردن دارنده حقوق که از حقوق وی تخطی صورت گرفته ) 2يند؛ ديگران تجاوز می نما
تاکيد بر اهميت حق که باالی آن تعدی ) 3وبرگردانيدن وی به حالت قبل از وقوع تخلف ؛ و 

 .صورت گرفته است ودادن پند به مردم که درآينده به حقوق ديگران تجاوز صورت نگيرد
 

وبخش قضائی ) رت عدليه وپوليس ملیوزا(درافغانستان، بخش اجرايوی حکومت 
برعالوه کميسون مستقل حقوق بشر . اساسًا مسؤليت اجرای حقوق افراد را به عهده دارند) محکمه(

شورا وجرگه : مانند} عنعنوی{مؤسسات غير رسمی . افغانستان يک نقش مهم را نيز ايفاء می کند
. رسطح محلی حل وفصل می کنندها مرجع اجرای حقوق نمی باشند بلکه آنها اختالفات را د

ورسانه ها راه های اضافی را برای جبران  NGOsباالخره مؤسسات بين المللی غير حکومتی 
 .تخلفات از حقوق فراهم می نمايند

 
 قوه مقننه و قضائيه

طوريکه درفصل اول توضيح داده شد، قوه مجريه مسول اجرای قوانين به شمول قانون 
وزارت عدليه دريک سطح وسيعی مسؤل امور قانونی برای تامين . باشداساسی درافغانستان می 

حمايت از حقوق افراد يکی ازوظايف اساسی اين وزارت می . حاکميت قانون درکشور می باشد
 .باشد

 
درحقيقت وزارت عدليه يک بخش مشخص را برای حل وفصل اختالفات واجرای حقوق 

حمايت از حقوق " وظايف اين رياست . خود داردکه بنام رياست حقوق ياد می شود، درتشکيل 
رياست حقوق به . می باشد" ملکيت، حقوق کار، حقوق فاميلی و ديگر حقوق مدنی اتباع کشور

عرايض رسمی پاسخ داده، سهولت هايی را درمورد قضاوت فراهم می سازد واحکام صادره 
ست درکابل قرارداشته ودفاتر دفتر مرکزی اين ريا. محاکم روی موضوعات فوق را اجراء می کند
مديريت های واليتی حقوق، حيثيت دروازه بان را . محلی آن در سرتاسر واليات موجود می باشد

بنابرين ، اين ديپارتمنت يک نقش اساسی را درحل وفصل اختالفات . دراکثر قضايای حقوقی دارد
واليات دراجراآت خويش   ديپارتمنت حقوق درمرکز و. ميان حکومت واتباع کشور ايفا می کند
به نشر رسيده است، را  1999جريده رسمی سال  786قانون طرزتحصيل حقوق که درشماره 

 .رعايت ميکنند
 

. پوليس ملی نيز نقش اساسی را درحمايت از يک تعداد حقوق معين افراد، ايفا ميکند
قوانين جزائی  طوريکه درفصل اول تذکر بعمل آمد، رئيس جمهور ووزارت عدليه وظيفه اجرای

بدليل اينکه پوليس مسؤل بازرسی، توقيف متهم وتامين امنيت عامه می .  را به پوليس سپرده اند
برعکس (مسؤل حمايت از حقوقی است که تخطی از آن جرم پنداشته می شود } پوليس{باشد، آنها 
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 از قتل وجلوگيری ) 23ماده (بطور مثال، پوليس مسؤل حمايت از حق زندگی ). قضايای مدنی
پوليس بايد محدوديت هاييکه توسط . با منع بردگی، می باشد) 24ماده (حمايت از آزادی فردی 

منع مصادره ) 29ماده (قانون اساسی باالی اعمال حکومت وضع شده است مانند منع شکنجه، 
 .، را رعايت نمايد)37ماده (محرميت مراسالت ومخابرات اشخاص ) 30ماده ( اجباری

ه مسوليت حل وفصل  هرگونه اختالفات را مطابق قانون اساسی وساير قوانين قوه قضائي
يکه يک طرف متهم ئمحاکم ابتدائيه صالحيت رسيدگی قضايا. به شمول حقوق افراد به عهده دارد

 در با بعد از استماع دعاوی وبررسی حقايق و. به نقض حقوق ديگران است ، را دارا می باشند
اين فيصله وابسته به نوعيت . ه فيصله واجب التطبيق را صادر می کندنظرداشت قوانين، محکم

فيصله های . دعوی می باشد که ممکن حکم به پرداخت جبران خساره باشد ويا کدام چيز ديگر
. محاکم، همانطوريکه درفصل اول مطالعه شد، قابل مرافعه خواهی به ستره محکمه می باشد

 .طريق وزارت خانه های مربوط ويا پوليس اجراء کندحکومت بايد فيصله های محاکم را از
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )AIHRC(کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 
کميسون "قانون اساسی افغانستان به منظور نظارت وحمايت از حقوق بشر، نهاد مستقلی را بنام 

کميشنر  9کميسون مرکب از ). 58ماده (ايجاد نموده است  AIHRC" مستقل حقوق بشر افغانستان
) 1 :هدف دارد 5کميسون . سال تعيين می شوند 5می باشد که توسط رئيس جمهور برای مدت 

نظارت از دسترسی به حقوق ) 3حمايت و بهبود حقوق بشر؛ ) 2نظارت از حقوق بشر درکشور؛ 
اتخاذ اقدامات ) 5ا از حقوق بشری ؛ وبررسی وتائيد تخطی ه) 4وآزادی های اساسی بشری؛ 

 . برای بهبود وانکشاف حقوق بشر درافغانستان
 

بعد از . کميسون شکايات افراد را مبنی بر نقض حقوق شان دريافت وبررسی می نمايد 
بررسی اسناد ومدارک وتحليل شکايت، کميسون با مسولين قضائی کشور داخل تماس شده ويا 

تمام ارگانهای عدلی، وزرات . اينکه با ساير مسولين حکومتی به حل وفصل آن مبادرت می ورزد
اند که " مکلف"واتباع کشور قانونًا  NGOsلتی، جامعه مدنی، انجيو ها خانه ها، ادارات دو

 . بخاطر انجام اهداف فوق با کميسون مستقل حقوق بشر همکاری نمايند
 

کميسون حقوق تابه حال بخش نظارت وبررسی آن کارهای  2003اززمان تاسيس درسال  
مختلف چندين بار بازديد نموده و محالت توقيف  از زندانها و: عمده ذيل را انجام داده است 

درجريان انتخابات از رعايت حقوق بشر نظارت بعمل آورده، مواد آموزشی درباره حقوق زنان 
 . را نشر نموده است وبررسی بدرفتاری های نيروهای ائتالف را شروع کرده است

 سواالت برای مباحثه
 

 چرا اجرای حقوق مهم است؟ وچرا اين حقوق مشکل است؟ -3
 چرا مسؤليت اجرای حقوق بين دو شعبه مختلف حکومت تقسيم شده است؟ -4
وزارت يا  اوًال به کی مراجعه خواهيد کرد، پوليس و هرگاه حقوق شما پايمال گردد، شما -5

 عدليه؟ چرا؟
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 1296شکايت را دريافت نموده بود که ازجمله  1645کميسون مجموعًا  2006درسال  

. قضيه با مراجعه به مسؤلين حکومتی حل وفصل گرديده است 196موردبررسی قرارگرفته و 
زندانی کردن  قضيه توقيف  و 1000بررسی ها ی کميسون حقوق بشر نشان ميدهد  که درحدود 

اداری، کميسون  بنابر محدوديت های مالی و. غير قانونی مردان واطفال صورت گرفته است
کميسون حقوق بشر به سه قضه  2006درسال . يشترين قضايا را رسيدگی نمايدنتوانسته است که ب

زندان بانان درکابل به اساس اظهارات يک زندانی که توسط زندانی ديگر شکنجه شده است را 
درنتيجه اين چنين مراقبت هر سه زندان بان از . رسيدگی نموده است که هنوز هم جريان دارد

اليت غزنی کميسون نظارت وبررسی حقوق بشريک قضيه شکنجه درو. وظيفه برطرف گرديدند
درنتيجه اين بررسی . را که توسط پوليس صورت گرفته بود با لوی سارنوالی شريک ساخته شد

 . چندی افسر پوليس بخاطر ارتکاب عمل شکنجه دستگير شدند
 
 

 کميسون مستقل حقوق بشر:  7سناريوی 
 

وی . شوهرش وعکس العمل مسولين محلی پريشان می باشدخانم فياض، پريسا، درباره رفتار 
پوليس عليه فاميل وی صورت  شکايتی را برعليه بد رفتاری که ازطرف مليشه های محلی و

 .گرفته است به کميسون مستقل حقوق بشر، تقيدم می نمايد
 

ا، کميشنر مصاحبه ای را با پريس. يکی از کميشنر هاشکايت را درکابل بررسی می نمايد  
مفتش عبد العزيزاز جواب دادن به سواالت خودداری می . فياض و محمد کاظم به راه می اندازد

قوماندان مليشه محلی هم از همکاری خودداری می ورزد بخاطر اينکه او اخيرًا از احراز . ورزد
 .مقام دولتی بعد ازاينکه نتيجه انتخابات باطل اعالن شد، محروم گرديد
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 سواالت برای مباحثه
 

آيا اين گزارش اقدامات قانونی را سفارش کند؟ تمرکز گزارش کميشنر حقوق بشر بايد حاوی کدام مسئله باشد؟  -4
 به تخطی از کدام حقوق بايد باشد؟

 سفارشات کميشنر حقوق بشر به کدام مسؤلين قضائی حکومت سپرده شود؟ -5
 آيا وزارت عدليه به اساس اين گزارش بايد اقدامات قانونی را شروع کند؟ يا نه؟ -6
 نجام دهد؟ با مساله خودداری مفتش عبد العزيزچه بايد بکند؟ديگر چه اقداماتی کميسون حقوق بشر بايد ا -7
يا اينکه به بعضی مسؤلين ديگر  يا شما فکر می کنيد که کميسون مستقل حقوق بشر بايد مستقل باشد وآ -8

 حکومتی گزارش بدهد؟
کدام  و آيا کميسون بايد قدرت بيشتر داشته باشد يا کمتر؟ دراينصورت، کدام اختيارات را بايد بدست آورد -9

 اختيارات را ازدست بدهد؟ چرا؟

 فعاليت های کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان 
 

. شعبه کميسون حقوق بشر افغانستان درهرات برای مسولين مجری  قانون ورکشاپ حقوق  بشر را داير نمود
آنها داليل عدم حضور خودرا  درروزگذشه . درروز دوم ورکشاپ، بعضی از اشتراک کنندگان غير حاضر بودند

درجريان روز سوم ورکشاپ، افسر پوليس گفت که يک روز پيش آمر پوليس به . گفتنديورش باالی دزدان درهرات 
گفت که اين  افسر پوليس درمقابل امر آمر خود ايستاده و. کوب نمايند که دزدان دستگير شده را لت و آنها دستور داد

 . کار خالف پرنسيپ های حقوق بشر است که آنها درروز اول ورکشاپ آموخته اند
سال که وی همراه با شوهر  16جرگه داشت درباره قضيه دختر  قوق اطفال درجلسه ايکه با مشرانوبخش ح

 IOMبخش حقوق اطفال با همکاری اعضای پا رلمان ودفتر . معلولش به پاکستان برده شده بودند، اطالع داده شد
 IOMمک وزارت امورخارجه ودفتر با ک. درکابل  قادر شدند که محل بودوباش دختر جوان را درپاکستان پيدا کنند

 . با فاميل خود يکجا شد بطور مصؤن به افغانستان برگردانيده و دراسالم آباد دختر نجات داده شده و
دفتر محلی حقوق بشر درمزارشريف توسط ايمل به مرکز تماس گرفته واز موضوع  2006دسمبر  13بتاريخ 

ی مزارشريف طور غير قانونی بازداشت شده بود خبرداد، با عدم توانايی شان برای نجات يک شخص که توسط وال
 .روز قبل رها گرديده است 14وجود اين حقيقت که شخص متهم 

شخص . کوشش های دفتر محلی کميسون حقوق بشر مزارشريف بخاطر رهايی شخص بی نتيجه بوده است
ارنوال برای څريان می گذارد ولوی ارنوالی درکابل درجڅمسؤل بررسی تخطی های حقوق بشر،  موضوع را با لوی 

بعد از يک ساعت مسؤل دفتر . ارنوالی واليت مزار شريف دستور رهايی شخص بازداشت شده را صادر می کندڅ
 . محلی درمزارشريف اطالع ميدهد که شخص بازداشت شده رها گرديد

 2006درجوالی : مثال يک. رواج ها در افغانستان يکی از عوامل خشونت های عليه زنان می باشد رسم و
يک زنيکه در کابل زندگی می کرد با کميسون مستقل حقوق بشر درتماس می شود و عاليم لت وکوب خود را که توسط 

 .خسرش صورت گرفته بود نشان می دهد
بخش حقوق زن کميسون حقوق بشر مالقات های جدی ای را با شوهر زن شروع کرد وباالخره دريافت 

هنگفتی بخاطر  ولپ بخاطری صورت گرفته است که قبل ازازدواج، فاميل شوهر يک مقدارنمودکه لت وکوب زن 
 . مصارف عروسی به فاميل زن داده بودند

 که توسط فاميل عروس تقاضا می شود و بسياری از فاميل ها برای چندين سال زير بار قرض های می باشند
گری و آگاهی های که درباره حقوق زن  توسط   کوشش های ميانجی. يا مصارفيکه درعروسی متحمل می شوند

WRU صورت گرفته است نتايج مثبتی را درپی داشته است  . 
 

(Annual  Report  of  the  Afghanistan  Independent  Human  Rights Commission 
2006). 



 266

 
 مجرا های ديگر

 
جامعه مدنی، گروپ های حقوق بشر ومطبوعات يک : ميکانيزم های  حسابده مستقل مانند

اين . بررسی تخلفات از حقوق بشردرافغانستان ايفاء می کند نقش اساسی را دررابطه به مراقبت و
باشند اما ماشين های مهم برای تامين حسابدهی برای نهادها جزء سيستم رسمی قضائی کشور نمی 

 .حفاظت حقوق افراد درافغانستان می باشند
 
يا بين المللی و يا گروپ  اتباع افغانستان ممکن است به موسسات غير حکومتی داخلی و 

ن عفو بين الملل، بنياد بين المللی حقوق، سازمان مساعدت حقوقی افغانستا  :های جامعه مدنی مانند
اين گروپ ها ممکن . و يا سازمان حقوق بشر افغانستان برای دريافت کمک حقوقی مراجعه نمايند

آگاه درمورد سيستم حقوقی افغانستان را برای  ن مجرب حقوقی ومتخصصي م واست معلومات الز
 .رسيدگی شکايت شان فراهم نمايند

 
وسط معاهدات بين المللی حقوق موسسات مراقبت کننده ايکه ت  سازمانهای بين المللی مانند 

مورد تخطی از  بررسی ها را در بشر ايجاد شده اند ممکن است شکايات را دريافت  نموده و
پور برای مردم اينکه قدرت قانونی به جز از نشر را اين سازمانها با وجود. حقوق بشر آغاز نمايند

 . مکن است مؤثر باشندودولت، ندارند اما
 

تان به عنوان يک وسيله قدرتمند بخاطر جلوگير  افراد و موسسات رسانه ها درافغانس 
رسانه ها فعاليت های حکومت را نظارت ميکنند و . ازمافوق قرارگرفتن  قانون خدمت نمايند

يا تاثيرات پاليسی های  بنابرين به حيث وسيله موثر برمال سازی تخطی ها از حقوق بشر و
درافغانستان کشوريکه  -خصوصًا راديو  –رسانه ها . وندحکومت باالی اين حقوق،  شناخته می ش

آگاهی اتباع درمورد  درصد نفوس آن بيسواد است به عنوان يک وسيله موثر برای آموزش و 85
فيصد واکنش های که توسط رسانه ها  64مطالعات اخير نشان داده است که . حقوق بشرمی باشند

 .درمورد حقوق بشر بوده استتشخيص شده است به حيث منبع معتبر معلومات 
 

رسانه های داخلی وخارجی درمورد تصميم گيری های پاليسی مربوط به حقوق افراد نفوذ  
کابينه رئيس جمهور کرزی پيشنهاد ايجاد اداره  امر  2006بطور مثال، در نيمه سال . دارند

ايجاد اين اداره مبهم بود  مسؤليت های اين اداره. منکر را تصويب نمود نهی از بالمعروف و
رسانه ها تشويش . دوران طالبان وجود داشت دوباره زنده ساخت که دراداره يی را  تخاطرا

رهبران سياسی، اتباع و گروپ های جامعه مدنی را بازتاب دادند که ترس اين وجود دارد که اين 
که اين اداره آهسته  هراس زنان از اين اداره اين بود. تجاوز نمايد اداره به  حقوق افراد  تعدی  و

" يک عضو زن پارلمان توضيح داد که . آهسته حق دسترسی زنان به آموزش و کار را محدود کند
ث يک اداره سمبوليک پيشکش می کند اما کدام تضمينی برای حکومت امروزاين اداره را به حي

که درگذشته بود، آينده وجود ندارد که اين نيرو به يک قوه وحشتناک و افراط گرايی مذهبی طوري
به تعقيب نشر صد ها مقاله، پروگرامهای راديويی ومباحثات تلويزيونی، اين طرح ." مبدل گردد

 .قبل از ارايه به شورای ملی، متوقف گرديد



 267

 نـتيــجـه. 6

شما حاال شايد يک درک وفهم . اين فصل برای شما مفهوم حقوق قانونی را بيان کرد
شما شايد يک . باشيد وميتواند که آنها را تجزيه وتحليل کنيدبهتربصورت کل  از حقوق داشته 

مفکوره ای از حقوق خود بحيث يک تبعه افغانستان که از رسم ورواج های عنعنوی خصوصًا 
 .اسالم ناشی شده است، داشته باشيد

 
يک تعداد حقوق اساسی افراد را تصريح نموده است وهمچنان رابطه بين  2004قانون اساسی 

اما متاسفانه بسياری از اين حقوق بطور مؤثر . مکلفيت های افراد را بيان داشته استحقوق و
موضوع مرکزی در اين فصل اين بوده است که بعضی حقوق . درتمام کشور اجراء نمی شود

بايد به خاطر داشت که درکوتاه مدت چالش های . نسبت به حقوق ديگر بسيار مهم بوده است
توجه به منابع وحقوق فرعی که درآينده نزديک امکان . نون وجود داردمتعددی درمورد اجرای قا

، عدم ) آزادی از ازيت جسمانی مانند شکنجه(تماميت جسمی . پذير می باشد، حياتی می باشد
تبعيض و حق تعليم سه حق اساسی اند که برای انکشاف افغانستان حياتی می باشند  که اجرای آنها 

 . ذير می باشددر سالهای آينده امکان پ
 

کدام :  سوال اساسی وجود دارد که بايد به خاطر سپرد زمانيکه اين فصل را مطالعه کرديد، دو
حاال شما آماده هستيد که . حقوق بايد درافغانستان وجودداشته باشد و اين حقوق چطور تامين شود

ی است، ارزياب افغانستان به آن مواجه مثل يک حقوقدان اين دو موضوع بنيادی را که امروز
يا بحيث يک  يا يک افسر پوليس شويد و ارنوال، وکيل مدافع وڅاگر شما يک روز قاضی، . نماييد

که صدای يک افغان مانند شما بلند  وجود داردتبعه عادی باشيد، نقشی برای شمادر آينده افغانستان 
 . شود

 
 تمرينات گروپی و تعيين کار خانگی: ضميمه اين فصل

 
 روزنامهموضوعات در .1

هرگروپ دو ماده را که از حقوق قانونی . صنف به گروپ های پنج نفری تقسيم خواهد شد
موضوع يک ماده درمورد حقوق قانونی درکشورهای خارجی . بحث کرده است انتخاب نمايد

ين می توانند از لصمح. خواهد بود ويک ماده ديگر درمورد حقوق قانونی درافغانستان خواهد بود
يک مثال ماده ايکه . طبوعات، کتابخانه وديگر منابع برای تعيين مواد خود استفاده نمايندانترنت، م

 .از حقوق قانونی بحث می کند درذيل بيان می گردد
 

دقيقه  5برای  آماده کرده و که انتخاب کرده اند را هرگروپ خالصه ای از دوماده ای 
شود که چرااين حق قانونی درروزنامه آمده درپرزنتيشن بايد گفته . پرزنتيشن درصنف خواهند داد

محصلين بايد ماده متذکره را به وضعيت . است و درباره اهميت اين حقوق چه پيشنهاداتی دارند
تجربه کشورهای خارجی  برای . حقوق خارجی ها درانکشاف داخلی درافغانستان ارتباط دهند
ه ماده مربوط به حقوق قانونی، درباره افغانستان چه خواهد بود؟ همچنان هرگروپ بايد بحث کند ک

آيا حقوق بطور يکسان حفاظت شده است يا اينکه . محافظت حقوق درافغانستان چه ميگويد
 ضرورت به بهبود دارد؟
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 طالبان تلويزيون را درواليت لوگر ممنوع اعالن کردند
  03:12، 2008می  13

 توسط سيد صالح الدين
 

واليت درنزديکی کابل را دستور دادند که از ديدن تلويزيون طالبان ساکنين يک ) رويتر(کابل 
خودداری نمايند به گفته آنها شبکه های تلويزيونی پروگرام های غير اسالمی را نشان ميدهند، 

 . مسؤلين و رسانه های محلی روز شنبه گفتند
 

زارت يک مامور بلند رتبه و. اين دستور درساحاتيکه طالبان فعال اند اعالن شده است 
اطالعات، نجيب اهللا منلی، گفت که درروز اخير هفته، يک چند نفر طالبان نقاب پوش مسلح وارد 

آنها مردم را تهديد " مساجدی در واليت لو گر شدند ودستور منع ديدن تلويزيون را صادر کردند 
، منلی "دکردند که اگر شما از ديدن تلويزيون خود داری نکنيد با شما به خشونت رفتار خواهد ش

رسانه ها به نقل قول از ساکنين محل گزارش داده اند که طالبان به دليل اينکه . به رويتر گفت
. دارند، اين دستوررا صادرنموده اند" غير اسالمی و خالف فرهنگ افغانی"تلويزيون ها نشرات 

ليه حکومت از قدرت انداخته شدند، طالبان با حمايت از طرف القاعده بر ع 2001طالبان درسال 
طالبان همچنان زمانيکه بر سر قدرت بودند ممنوعيت های باالی . ونيروهای خارجی می جنگند

اما بعد ازسقوط طالبان يک تعداد از تلويزيون های . ديدن تلويزيون، موسيقی و سينما گذاشته بودند
 .خصوصی وستيشن های راديو به نشرات خود درافغانستان آغازنموده اند

 
که وزارت اطالعات و نيرو های امنيتی يک سلسله اقداماتی راعليه اين دستور  منلی گفت 

منع ديدن تلويزيون درواليت لوگر به تعقيب تقاضا هائيکه درهفته های اخير . طالبان انجام داده اند
سريال های مبتذل  ازطرف وزرات اطالعات ويک تعداد علمای دينی، مبنی بر توقف نشر فلم ها و

اما اين تقاضای علمای دينی ووزارت اطالعات توسط . رت گرفته بود، بعمل ميايدهندی ، صو
طالبان اخيرًا دستور توقف فعاليت های تيلفون های . تلويزيون های خصوصی ناديده گرفته شد

دريافت طالبان  به گفته آنها که نيرو های خارجی برای تعقيب و موبايل را نيز صادر نموده بودند و
آنها همچنان درجنوب وشرق کشور دستور منع رفتن . ه های مخابراتی استفاده می کننداز اين شبک

 .دختران به مکاتب را نيز صادر نموده اند
 

 تفسير  مواد قانون .2
 

اقتباس شده است واسناد  2003برای محصلين ماده قانون اساسی که از قانون احزاب سياسی 
ا بايد دوصفحه درمورد تفسير قانون که آنه. پيش زمينه قانون احزاب سياسی داده شود

اين تفسير به .  دربرگيرنده مباحثات قانونی، منطقی، نورماتيف و اخالقی باشد تحرير نمايند
کدام موضوع فرضی ارتباط نداشته باشد بلکه تفسيری باشد که به ساحه قانون وآنطوريکه 

فسير قانون ممکن صورت سواالت مشخصی برای رهنمايی نوشتن ت. ، مربوط باشدوجود دارد
 . گيرد
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 35ماده 
يا معنوی، مطابق احکام قانون،  اتباع افغانستان حق دارند به منظورتامين مقاصد مادی و

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی . جمعيتها  تاسيس نمايند
  :تشکيل دهند، مشروط بر اينکه

 
ارزش های  نصوص و حزب، مناقض احکام دين مقدس اسالم ومرامنامه واساسنامه  )1

 مندرج اين قانون اساسی نباشد؛
 منابع مالی حزب علنی باشد؛ تشکيالت و )2
 شبه نظامی نداشته باشد؛ تشکيالت نظامی و اهداف و )3
 . ديگرمنابع خارجی نباشد يا وابسته به حزب سياسی و )4

 
جميعت وحزبی که . ومذهب فقهی جوازنداردتاسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت، زبان 

مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم محکمه با صالحيت منحل 
 .نمی شود

 
 قانون احزاب سياسی

 
 2ماده 

حزب سياسی به مفهوم اين قانون جميعت سازمان يافتته است ازاشخاص حقيقی که طبق احکام اين 
 .بوط ، برای نيل به اهداف سياسی درسطح ملی يا محلی فعاليت مينمايداساسنامه مر قانون و

 
 3ماده 

 . تعدد احزاب سياسی ميباشد اساس سيستم سياسی دولت افغانستان مبتنی بر دموکراسی و
 

 4ماده 
اتباع افغانستان که درسن رای دهی قرارداشته باشند، بدون درنظر داشت قوميت، نژاد، زبان 
جنسيت، دين تحصيل ، شغل نسب، دارائی ومحل سکونت درکشور، می توانند آزادانه حزب 

 8. سياسی را تاسيس نمايند
 

 5ماده 
برابر قانون دارای  رد احزاب سياسی مطابق احکام اين قانون بصورت آزادانه فعاليت نموده و

 .وجايب مساوی می باشند حقوق و
 

 6ماده 
 :احزاب سياسی فعاليت های ذيل را انجام داده نمی توانند

 تعقيب اهداف مناقض اساسات دين مقدس اسالم -1
 استفاده ار قوه يا خشونت يا تهديد يا تبليغ استفاده از قوه  -2

                                                 
سالگی را ) 25(اتباع افغانستان که سن "  چنين تعديل شده است) 966(منتشره شماره  1388اين ماده مطابق قانون احزاب سياسی سال  - 8

 ."انون می توانند آزادانه حزب سياسی را تاسيس نمايندتکميل نموده باشند، مطابق احکام ق
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 تحريک به تعصب قومی يا نژادی يا مذهبی يا سمتی -3
 برهم زدن عمدی نظم وامنيت و آزادی های افراد اد خطر مشهود در برابر حقوق وايج -4

 عامه
  

 داشتن تشکيالت نظامی يا تبانی با نيروهای مسلح -5
 

6-   
 تمويل از منابع خارجی -7

 
 

 7ماده 
دولت مصؤنيت وامنيت .دفتر مرکزی حزب سياسی ونمايندگی های آن درداخل کشور می باشد

 . دفاتر احزاب سياسی را تامين می نمايد
 

  8ماده 
 .احزاب سياسی از طرف وزرات عدليه ثبت می گردد )1(
 .ثبت احزاب سياسی توسط مقرره جداگانه تنظيم می گردد طرز تاسيس و )2(

 
 9ماده 

 :د ثبت احزاب سياسی را که واجد شرايط ذيل نباشند رد نمايدوزارت عدليه ميتوان
 . احزاب سياسی که شرايط مندرج ماده ششم اين قانون را رعايت نه نمايند -1
 .احزا ب سياسی که تعداد اعضای آن حين ثبت، کمتر از هفتصد نفر باشند -2
 .حزب سياسی که عين نام حزب ثبت شده قبلی را اختيارنموده باشد -3

 
 12ماده 

 :حزب سياسی ثبت شده دارای حقوق ذيل می باشد
 فعاليت سياسی مستقل  -1
 اتحاد يا ائتالف سياسی مؤقت يا دايمی با ساير احزاب سياسی -2
وعلنی به صورت شفاهی يا تحريری درمورد مسايل سياسی، اجتماعی،  ابراز نظر آزاد -3

 .يی صلح آميزگردهما فرهنگی و اقتصادی و
 تاسيس ارگان نشراتی مستقل  -4
 .دسترسی به رسانه های جمعی، به مصرف حزب سياسی -5
 .معرفی کانديد درتمام انتخابات -6
 .وظايف مندرج اساسنامه استفاده از ساير حقوق مطابق اهداف و -7

 
 15ماده

 :حزب سياسی ازمنابع آتی تمويل شده می تواند )1(
 .پرداخت حق العضويت ها -الف
 .ميلون افغانی ساالنه الی مبلغ دواعطای کمک بال عوض توسط شخص حقيقی داخلی،  -ب
 از درک عوايد اموال منقول و غير منقول حزب  -ج
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 مساعدت دولت حين برگذاری انتخابات -د
 ساير مساعدت ها از طرف اعضاء  -ه
 
اين ماده را در دفاتر مربوط ثبت و به حساب ) 1(حزب مکلف است عوايد مندرج فقر) 2(

 . معينه شامل بانک نمايد
 
 16ماده 
 . رهبری حزب در دوره  تصدی خويش مسئوليت امور مالی حزب را به عهده دارد) 1(
رهبری حزب غرض اجرای مصارف مالی مربوط يک يا چند تن نماينده با صالحيت ) 2(

 . خود را رسمًا  تعييتن و امضای آنها را به بانک معرفی می نمايد
ناد شرعی و قانونی در دفتر مربوط اموال منقول و غير منقول احزاب سياسی برويت اس) 3(

 . به حزب و وزارت ماليه ثبت ميگردد
 
 17ماده 

 :حزب سياسی منحل شده نمی تواند، مگر درحاالت ذيل
درصورتيکه حزب سياسی به قوه متوسل شود يا با استفاده از قوه تهديد نمايد يا استفاده از  -1

ارای نيرو های مسلح بوده يا با قوای قوه را برای بر انداختن نظم قانونی به کار برد، يا د
 .مسلح در تبانی قرارداشته باشد

 اين ماده مؤثر) 1(درصورتيکه تدابير قانونی درامر جلوگيری از حاالت مندرج جزء  -2
 .واقع نه شود

 .در صورتيكه مخالف احکام قانون اساسی و اين قانون عمل نمايند -3
 

 18ماده 
حکم انحالل حزب سياسی را مطابق احکام اين قانون، ستره محکمه بنابر تقاضای وزير عدليه 

 .صادر می نمايد
 

 19ماده 
جلسات محکمه حين . رسيدگی  به درخواست انحالل حزب سياسی تابع اجنداء عاجل می باشد

 . رسيدگی به درخواست انحالل حزب سياسی ، علنی می باشد
 

  20ماده 
حين رسيدگی انحالل حزب درمحکمه، رد رهبر يا نماينده با صالحيت حزب سياسی حق دارد 

هرگاه داليل رد رئيس يا . رئيس يا قضات مربوط را از شورای عالی ستره محکمه مطالبه نمايد
قضات نزد شورای عالی ستره محکمه  موجه دانسته شود، شورای عالی ستره محکمه رئيس يا 

 .قضات ديگر را تعيين می نمايند
 

 21ماده 
الحيت حزب سياسی حق دارد، حين رسيدگی موضوع حزب سياسی، در رهبر يا نماينده با ص

 . جلسه محکمه مربوط شرکت نموده داليل خود را ارائه نمايد
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  22ماده
حکم  .محکمه مکلف است، داليل مبنی بر انحالل حزب سياسی را در فيصله خود ذکر نمايد

محکمه ذيصالح در مورد انحالل حزب سياسی قطعی و نهائی بوده و از طريق رسانه های جمعی 
 . به نشر ميرسد

 
 پس منظر قانون احزاب سياسی

 
تصميم گيری درمورد اينکه : هره دموکراسی  های مبهم در قانون احزاب خوبچظهور 

مهم است ، درحاليکه از احزاب  تا چه اندازه صالحيت حکومتی برای تنظيم احزاب استفاده شود
هرگاه حکومت ها . توقع می رود که اجندايی برای اتباع مبنی بر انتخاب حکومت شان داشته باشند

قوانينی نداشته باشند که احزاب چه کرده می توانند وچه کرده نمی توانند، ملت با خطر پاليسی 
ت قوانين سختگيرانی ای برای هرگاه حکوم. های بيرحمانه وعدم حسابدهی مواجه خواهد بود

فعاليت احزاب سياسی وضع نمايد اين کار احزاب سياسی را  از اشتراک درامور عامه مانع ويا 
چقدر مقررات احزاب سياسی   :را به ياد می آورداين سردرگمی سوال مشابه . دلسرد می سازد

فقط برای "ت های را برای يک جامعه درست است؟ درحاليکه فعاالن سياسی آروز دارند که فرص
منظور ممکن است اين باشد که دموکراسی هميشه تحقق نمی يابد . ايجاد کنند" احزاب درست

 .مگراينکه ملت ها قانون احزاب سياسی وضع نموده باشند
 

پنج مودل عمده ايکه بازتاب دهنده طريقه های مختلفی ا ست، که دولت ها احزاب سياسی 
پاليسی هاييکه فعاليت های احزاب سياسی را ممنوع می کند، : ردرا تنظيم نموده اند، وجود دا

ظهور دموکراسی ها بايد .  اجازه می دهد، ترويج ميدهد، حفاظت می کند و توضيح می دهد
درنظرداشته باشند که دموکراسی ها ی کهن  تر چه راه های متفاوتی را برای وضع يک قانون 

م درنظر داشته باشند که تا چه اندازه فکتور های محلی احزاب سياسی تعقيب نموده اند واين را ه
بطورمثال، . ممکن است درپذيرش مودل مورد نظر جوابگوی نيازمندی های آن جامعه می باشد

ممکن است تاثير باالی تشکيل وانکشاف احزاب سياسی  داشته " بسيار زياد"قانون احزاب سياسی 
ازجانب ديگر، با وضع . جاداحزاب سياسی باشدباشد وهمچنان ممکن عامل بازدارنده برای اي

حکومت ها ممکن است از دست احزاب اقليت، دچاربی نظمی " بسيارکم"قانون احزاب سياسی 
حزب سياسی را  169اين نکات بوسيله يک مرور سيستماتيک  توسط قانون احزاب که . گردد

 .د دموکراسی ها باشددربرگرفته است توضيح ميشود بعالوه ميتواند تحليل تجارب درايجا
 

مسايل مورد بحث يک قانون احزاب درباره احزاب سياسی می باشد وبطور نورمال درپی 
اين موضوع قوانين . تعيين اينکه کی احزاب سياسی را تشکيل ميدهد) 1  :اهداف ذيل می باشد

شد، کی کی ميتواند به ورقه رای دسترسی داشته با: احزاب سياسی ديگری را نيز تشکيل می دهد
مستفيد شده می تواند، کی می تواند  درحکومت ) مانند سبسيدی ها ونشر مطبوعات( ازمنابع عامه

اين موضوع دربر گيرنده . تنظيم نوع فعاليتکه حزب انجام می دهد) 2سهيم گرد وچطور وغيره؛ 
ل ساير مساي مصرف سرمايه، فعاليت های مربوط به کمپاين و موضوعات مربوط به جمع آوری و

اطمينان از نوع رفتار  وتشکيالت مناسب ) 3مربوط به مرامنامه حزب را شامل می شود؛ و 
قوانين ممکن است از اعضای احزاب بخواهد که مسؤلين  حزب را تعيين  ويا انتخاب . احزاب

. نمايند اما يک حزب ممکن است ترجيح دهد که رهبر حزب ازطريق گنگره حزب انتخاب شوند
ممکن است که تساوی جندر وقوميت را بخواهد ويا قوانين ممکن است از احزاب قوانين همچنان 
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يک شخص می تواند تصور . بخواهد که دفاتر محلی حزب را درنقاط مختلف کشور ايجاد نمايند
 .کند که احزاب سياسی پاليسی ها واهداف ديگری را از طريق قانون احزاب جستجو کند

 
خاطره آميز است ومنطق اين نوع فعاليت آموزنده تشکيل احزاب سياسی يک فعاليت م

بنيانگذاران احزاب سياسی زمانيکه فعاليت حزب را شروع می کنند، متحمل مصارف مالی . است
مؤسسين احزاب سياسی برعالوه خساره مالی، اعتبار وشهرت خود را نيز . سياسی می شوند و

: وجود دارديت وتشکيل يک حزب شباهت های ميان براه انداختن يک فعال. ازدست می دهند
همانطوريکه يک سلسله قواعد ومقررات حکومتی واضح می تواند متشبثين خصوصی را از براه 
انداختن يک فعاليت باز دارد به همين ترتيب يک سلسله قواعد ومقررات وقوانين جامع مربوط به 

ل از مسوده سازی قانون بنابرين، قب. احزاب سياسی می تواند مانع شروع فعاليت يک حزب گردد
  احزاب سياسی يا ملت وآ: "درحال گذار، بايد پرسيده شود احزاب سياسی در يک دموکراسی

درکشورهای درحال انکشاف بعداز منازعات، انتخابات " برای قانون احزاب سياسی آماده اند؟
ممکن است جوانه های احزاب سياسی را که محور اساسی دسترسی به قدرت حکومتی می باشد، 

اين چنين احزاب ممکن است کم ويا بيش تجديد حيات  برای گروپ های که  محور . ترويج کند
ليکن، حکومت کردن بدون احزاب سياسی جواب سوال نمی . کيل ميدهند، باشدمنازعات را تش

در  دراينصورت، حيات سياسی توسط نخبه گان سياسی  حکمفرما ميشود، اين خطر. باشد
 .می گردد استبداددموکراسی های بدون احزاب سياسی است که منجر به 

 
است که خالصه آن ذيًال بيان می   تجربه ديگر کشور ها دانشمندان را به اين نتيجه رسانيده

 :می گردد
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قواعد ساده آسان ممکن است سبب تشويق ايجاد وتشکيل احزاب سياسی زيادتر درکشورهای درحال انکشاف گردد که اين امر از مودل  .١١
های 

.ليکن  وضع قانون بسيار مختصرممکن است برای يک مدت موقت باشد که دولت بعدًا با وضع قانون جامع آنرا اصالح کند. ١٠

.حکومت با وضع قواعد ساده ومختصر درمورد احزاب سياسی زمينه ايجاد احزاب بيتشر را برای مردم فراهم نخواهند کرد. ٩

حکومت با وضع مودل های مختلف بيش از حد سختگيرانه وحمايوی  درمورداحزاب سياسی می تواند مانع ايجاد احزاب سياسی  وتحت  . ٨
.کنترول درآوردن آنها گردد

. بعالوه، حکومت ها دربسياری کشورهای پيشرفته به منظور حمايت از احزاب سياسی وتقويت رهبری آنها قواعدی را وضع می نمايند. ٧

چه قواعد احزاب سياسی درقانون اساسی تصريح شده باشد ويا اينکه درقوانين ديگر، تفصيل بيشتر فعاليت وکارکرهای احزاب سياسی   .۶
.باالی تحقق و ظهور دموکراسی تاثير دارد

برعالوه، حکومت ها دربسياری از کشورهای پيشرفته  قواعد مربوط به احزاب سياسی را درقانون احزاب تفصيل بيان نمود ه که به  . ۵
.  موجب آن فعاليت وعمليکرد احزاب سياسی مشخص می گردد

برعکس، حکومت دربسياری از کشورهای پيشرفته مساله تشکيل وتاسيس احزاب سياسی را درقبل از بوجود آمدن آنها درقانون اساسی  . ۴
.تسجيل می گردد

دربعضی دموکراسی های پيشرفته که قانون احزاب سياسی وجود دارد اين قانون به کمک وهمکاری احزاب بعد ازاينکه اين احزاب رشد  .٣
کردند بوجود آمد

حتی امروز هم دربسياری از دموکراسی های پيشرفته قواعد ومقررات مشخصی درمورد احزاب  به شکل قانون احزاب وجود ندارد. ٢

درکشورهای پيشرفته احزاب سياسی بدون اينکه از آنها  درقوانين اساسی ذکری به عمل آيد، ايجاد شده وفعاليت می کنند. ١

 
 تمرين  برای وکالت دفاع .3

 
بيان شد، را به ( ) درباره احزاب سياسی و حق رای درصفحه  4قضيه ايکه درسناريوی شماره 

  :ياد بياوريد
 

يت خانمش توسط پوليس، ذا و آزار پدر محمد کاظم ، فياض، نسبت بد رفتاری قوماندان مليشه و
تصميم می گيرد که حزب سياسی را بخاطر حمايت ازحقوق اقليت های واليت خويش تاسيس 

 .نمايد
ينده آد مطابق قانون اساسی، در سه ماه اوبخاطر تشويق حکومت از حمايت حقوق افرا 

پيدا هزار عضو  80حزب وی به زودی مشهور شده وبيش از . مظاهراتی را سازماندهی می کند
شهرت حزب به سطحی ميرسد که يکی ازاعضای حزب ويب سايتی برای حزب می سازد . ميکند

 .که معلومات درباره حزب ، چگونگی فعاليت وحميات مالی را برای مردم فراهم می نمايد
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دوهفته قبل از انتخابات والی، مفتش عبد العزيز به خانه فياض ميايد و به وی ميگويد که  
وی دستور قوماندان مليشه محلی را برای . غير قانونی بوده وممنوع شده استحزب سياسی وی 
عالوه برآن، برای  فياض ميگويد که نام وی ازتمام ورقه های رای دهی حذف . فياض نشان ميدهد

 . خواهد شد و به عوض وی  نام قوماندان مليشه محلی درج خواهدشد
 

ينکه او  احساس می کند حقوق وی نقض فياض بر اين تصميم اعتراض می کند، بخاطر ا 
انتخابات . وی ادعا می کند که حزب سياسی قوماندان مليشه محلی غير قانونی است. شده است

بخاطر جلوگيری از بی حرمتی . طبق جدول تعيين شده داير شد وقوماندان مليشه محلی برنده شد
 .وبرخورد ها، فياض از رای دادن توسط پوليس ممانعت می شود

 
: محصلين به گروپ شش نفری تقسيم شده وهريک نقش های آتی را به عهده خواهد گرفت 

. محمد کاظم ، وکيل وی، نماينده وزارت عدليه، رئيس محکمه، دو قاضی از محکمه مربوطه
فرض نمائيد قوماندان مليشه محلی وعبد العزيز، وزارت عدليه را ودار ساخته اند که حزب سياسی 

 .دکاظم را منحل کن
 

. رئيس محکمه خالصه موضوع و تمام موضوعات قانونی مربوط به آنرا قرائت می کند 
بعد ازاينکه هر يک . محمد کاظم ووکيل مدافع وی به تعقيب نماينده وزارت عدليه صحبت می کنند

بعد از اينکه هر شخص صحبت . سخنان شان راختم ميکند، محکمه سواالتی را ازايشان می نمايد
جزئيات مسؤليت هر نقش ذيًال . ت قضائی قبل از اعالن فيصله با هم مشوره می نمايندنمود، هئي

  :بيان می گردد
 

يک صفحه توضيحات درباره حزب سياسی خود می دهد که  –محمد کاظم  )1
اين توضيحات به شکل . طرز ديد حزب می باشد  دربرگيرنده مرامنامه، اهداف

به . چگونگی نقض حقوق اش می باشد بيانگر شفاهی به محکمه تقديم می شود و
کوشش نمائيد که . مشاور حقوقی خود برای دريافت داليل موجه مشوره نمائيد

محکمه را متقاعد سازيد که چرا حزب قوماندان مليشه ممنوع نشود تا اينکه حزب 
 .وی ممنوع شود

 
قض داليل قوی قانونی را دريافته که چطور حقوق مؤکل شما ن -وکيل مدافع کاظم  )2

کوشش نمائيد داليل وزارت عدليه را پيشبينی نمائيد وداليلی درمقابل آن . شده است
يک دفاعيه پنج دقيقه ای برای متقاعد ساختن قضات برای ماهيت . آماده نمائيد

قضيه تان برابر کنيد، بشمول اينکه چرا نتايج انتخابات بايد باطل گردد، چون 
شده است و حزب قوماندان مليشه ممنوع  حزب مؤکل شما قانونًا برسميت شناخته

قانون اساسی که درمورد احزاب سياسی اختصاص داده شده  35به ماده . شود
 .است دقت  نمائيد

 
 

قانون اساسی را مرورنموده وداليل قانع  35ماده   -وکيل يا نماينده وزارت عدليه  )3
 5يک دفاعيه . نمايدکننده  را مبنی بر اينکه چرا حزب کاظم بايد منحل شود، تهيه 

 .دقيقه ای به محکمه تقديم نمائيد وبه جواب داليل وکيل کاظم بپردازيد
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بعد . رئيس محکمه ـ جلسه استماعيه را با توضيح موضوعات قانونی شروع نمايد )4
از اينکه هريک از طرفين داليل شان را بيان کردند، ازطرفين ال اقل سه سه 

وباالخره . بخاطر رسيدن به توافق انجام دهدهای الزم را ه مشور. سوال نمايد
 .فيصله محکمه را صادر نمايد

 
تمام جنبه های قانونی قضيه را مرور نموده واز هر يک از   -قاضی دوم وسوم )5

 . طرفين حد اقل پنج پنج سوال نمائيد ودرمشورت های محاکمه اشتراک نمايند
 

 
مفيد خواه بود که نقش جانب مقابل را . نداين تمرين ممکن است تکرار شود نقش محصلين تغيير ک

 . بگيريد وداليلی را برای هردو طرف منازعه بگوئيد
 

 تمرين برای مسوده سازی قانون .4
 

بعد از اجرای تمرين مربوط به وکالت دفاع، هر   -قانون اساسی ومسوده سازی مجدد  . الف
ه قانون احزاب سياسی را  قانون اساسی وهمچنان شش ماد 35محصل بايد يک مسوده برای ماده 

محصلين می توانند هر يک از . که وی معتقد است بسيار مشکل آفرين می باشد،  آماده سازد
مسوده های جديد ماده . موادی را که قبًال در مبحث مربوط به تفسير قانون ذکر شد، انتخاب کنند

صر درباره خوبی قانون اساسی وشش ماده قانون احزاب سياسی بايد حاوی توضيحات مخت 35
آيا جمله بندی مسوده جديد مؤثر، واضح ودقيق می . های متن مسوده جديد نسبت به ماده قبلی باشد

 باشد يا خير؟
 
محصلين مسوده يک نامه دوصفحه ای را به  –شکايت به کميسون مستقل حقوق بشر  . ب

. ران درست آنرا بيان کنداين نامه بايد نقض يک حق  وجب.  کميسون مستقل حقوق بشر آماده نمايند
 .aihrc.خرين راپورها ی  کميسون حقوق بشر  که در سايتآز محصلين بايد به يکی ا

org.af/reports_eng.htm. http://www.  اين راپور حاوی مثال . موجود است مراجعه نمايند
های متعددی درمورد نقض حقوق درافغانستان وبرخورد کميسون مستقل حقوق بشر با اين چنين 

نامه هر محصل بايد بيانگر يک حالت فرضی ای که منجر به نقض حقوق . تخلفات، می باشد
ود داشته باشند که بموجب آن يکی از مواد بعدًا محصلين استناد قانونی برای شکايت خ. گردد، باشد

وباالخره ، محصلين نوع کمک وجبران خساره . قانون اساسی ويا قوانين ديگری نقض شده است
 . ايکه آنها می توانند از کميسون حقوق بشر تقاضا کنند، ذکر شود

 
 گمارش به تحقيق .5
 

واين  داردوجود کدام حقوق : درشروع اين فصل دو سوال اساسی مطرح شد .الف
هر محصل بايد يک مقاله پنچ صفحه ای درباره فصل دوم . حقوق چطور بايد حمايت شوند

هر . قانون اساسی بنويسد و به وی فرصت داده شود که چطور آن فصل را تجديد نظر می کند
اينکه  يا وی می خواهدآنها تقويت، تضعيف ومکلفيت هايی را که  محصل بايد آن حقوق و

اين کار يک تمرين برای مسوده سازی نمی باشد بلکه تمرينی . ناسايی نمايدحذف گردند، ش
 .است که تجزيه وتحليل وسيعتر حقوق ومکلفيت های اتباع افغانستان را دربر خواهد داشت
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باره حقوق قانونی ايکه برای اتباع دوکشور  هر محصل بايد يک تحقيق اساسی را در .ب
محصل بايد حقوق قانونی اتباع خارجی که درافغانستان  .خارجی تضمين شده است، انجام دهد

افغانستان چه . گرفته است را با اين حقوق درکشورهای ديگر مقايسه نمايد مورد حمايت قرار
چيز را از کشور های خارجی ديگر خواهد آموخت؟ کشور های ديگر از افغانستان چه خواهند 

وچک را به خود بگيرد ونبايد از شش صفحه آموخت؟ اين مقايسه بايد شکل تحرير يک مقاله ک
 .باشد می ذيل يکی از منابع مفيد برای اين تحقيق سايت انترنيتی. بيشتر باشد

.http://www.hrcr.org/chart/categories.html 

 

 تمرين برای حقوق مبارزات انتخاباتی .6
 

قانون اساسی را مرورنمائيد ويک حقی را انتخاب کنيد که به نظر شما درآينده فصل دوم 
وظيفه شما اين است که يک استراتيژی . افغانستان مهم بوده وفعًال مورد حمايت قرارنگرفته است

استراتيژی حمايتی شما . حمايتی برای انکشاف وحمايت اين حق را درافغانستان انکشاف بدهيد
شما بايد يک استراتيژی مشخص برای . ث قانونی، سياسی و امور عامه باشددربرگيرنده مباح

تحقيق . پروسه سياسی برای رسيدن به اهداف خود داشته باشيد استفاده سيستم حقوقی، رسانه ها و
لست  تمام اسناديکه برای اجرای اين  درمورد آماده سازی استراتيژی حمايتی را آغاز نموده و

 .ت آماده نمائيداستراتيژی ضروری اس
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 لــغـتــنامـه
 

 .شخصيکه قضاوت به نفع او صادرشده است :برائت
 

 .غرض بازنگری رسمی دعوی) واليت(پروسه مراجعه به محکمه  باالتر :مرافعه خواهی
 
 .نماينده رسمی دولت درقضايای جزايی :ارنوالڅ
 

قواعدی است که محاکم برای رسيدگی در يک قضيه مدنی تعقيب می  :اصول محاکمات مدنی
 .نمايند

 
روابط قدرتهای عمومی واصول مهم حقوق  قواعد کلی وعام است که تشکيالت و :قانون اساسی

اتباع کشور را تعريف  وظايف دولت و حقوق و دولت و رابط بين مردم و و عمومی يک کشور
 . می نمايد

 
 .شخصيکه بر عليه او حکم محکمه صادرشده باشد :محکوم عليه

 
سيستم حکومتداری است که مردم ازطريق انتخابات رهبران دولتی خود را انتخاب می :دموکراسی

 . کنند
 

 .محکمه مطالبه می گردد شخصيکه حق از او درحضور :مدعی عليه
 

 .يا ستره محکمه می باشد بخش های اختصاصی محاکم واليت و :ديوان
 

 .فيصله ايکه بنابر عدم موجوديت مدارک اثباتيه از طرف محاکم صادر می گردد :قضاوترد 
 

 .اجرای شغلش رهنمايی می کند معنوی  است که يک حقوقدان را در وجايب قانونی و :اخالقيات 
 

اشخاص مسلکی که دريک موضوع وساحه مشخص دارای تجربه وتخصص کافی  :اهل خبره
 .باشند

 
 .رسيدگی قضيه توسط ديوان های ستره محکمه می باشد  :فرجام خواهی

 
سيستميکه  فعاليت محاکم، قوانين وقضاوت تحت نظارت دولت صورت  :سيستم حقوقی رسمی

 .گيرد
 

 .شخصيکه قضاوت می نمايد :قاضی
 .قاطع قضاوت قاضی است به الفاظ خاص و :حکم
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 .می باشدتفسير قانون  قدرت، حق ويا صالحيت تطبيق و :صالحيت قضائی
 

 رسيدگی منازعه بين طرفين  در محکمه   :دعوی قضايی
 

 .طرفيکه حق را از محکمه می خواهد :مدعی
 

 درمورد مرور يا بعضی محاکم ديگر احترامی است که يک محکمه و ميزان :مرور قضيهمعيار 
 .فيصله های محاکم تحتانی قايل می شوند

 
 


