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 تسهیل  گاه ادارات حقوق درجای

 و پیشبرد منازعات حقوقی

 مد بصیر صمدیاح             

      
 چکیده: 

احقاق حقوق مدني و تجارتي شهروندان طبق احكام قانون در صورت بروز منازعه، از اهم 

وظايف ادارات عدلي و قضايي بوده، بنابراين رسيدگي يا تسهيل منازعات حقوقي در مرحله 

ادارات حقوق  يتاز مسئول هاي مدني، تجارتي و حقوق عامه محاكمابتدايي و تطبيق فيصله

توان در تسهيل منازعات باشد. البته موثريت يا كاركرد ادارات حقوق را نميوزارت عدليه مي

حقوقي ناديده گرفت اما مواردي قابل بحث وجود دارد كه كاركرد ادارات حقوق را به چالش 

رات كشاند، ولي ممكن است با اتخاذ يک سلسله تدابير الزم تا حد ممكن كاركرد ادامي

حقوق را بهبود بخشيد اما كارآيي الزم و موثريت ادارات حقوق بيشتر بستگي به حاكميت 
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قانون و ايجاد ثبات و توسعه در كشور دارد. پس الزم است تا كاركرد موثر ادارات عدلي و 

 قضايي را بيشتر وابسته به ساختارها و وضعيت موجود در يک جامعه دانست.

 کلید واژه:

ها، تسهيل منازعات مدني و تجارتي، تطبيق فيصله مدني، رات حقوق، چالششهروندان، ادا

 تجارتي و حقوق عامه محاكم.

 مقدمه: 

 منازعات ناشي از طلبات، ديون، اموال و مالكيت، امور تجارتي و احوال شخصيه شامل

گردد؛ رسيدگي به آن از جمله حقوق اساسي شهروندان بوده در جهت منازعات حقوقي مي

ن امنيت حقوق مدني و تجارتي آنان و حمايت از اين حق بر مبني تضميني كه در قانون تامي

 باشد.اساسي وجود دارد يكي از وظايف عمده وزارت عدليه قبل از ارجاع به محاكم مي

كه حق  هاي بين الملليها و كنوانسيونشايان ذكر است كه دولت افغانستان عضو ميثاق

ها مشتمل بر ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي، باشد. اين ميثاقيمالكيت را محترم شمرده، م

  اقتصادي و فرهنگي و كنوانسيون حقوق مدني و سياسي است.

در همه اسناد بين المللي حقوق بشري احترام به حق مالكيت و حفظ آن از جانب دولتها 

رابر سلب خود سرانه اند تا از افراد در بگرديده ها موظف مورد پذيرش قرار گرفته و دولت

حق مالكيت و حمايت  پس براي تامين امالک حمايت و آنرا به مالک قانوني اش باز گردانند.

ها وظيفه و مسئوليت دارند تا عدالت را از طريق تطبيق قوانين توسط ادارات عدلي از آن، دولت

ت تامين امنيت و قضايي تامين نمايند تا حفظ مالكيت شهروند تضمين شده بتواند و در حقيق

فردي و حفظ مالكيت بدون موجوديت ادارات عدلي و قضايي عادل و بي طرف ممكن به نظر 

رسد. لذا به منظور تامين و حمايت حقوق مدني و تجارتي شهروندان، ادارات حقوق نمي

 وزارت عدليه اين ماموريت را به عهده دارد.

ن وضعي وظيفه تامين عدالت و تطبيق در افغانستان نيز به سان ساير كشورها و وفق قواني

قوانين را ادارات عدلي و قضايي كشور به عهده دارد، و ادارات حقوق وزارت عدليه جزء اين 
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و  1افغانستان( قانون اساسي 57 و32ادارات حقوق مطابق حكم مواد ) شود.ادارات محسوب مي

حقوقي را مورد  ساير قوانين نافذه كشور بخصوص قانون طرز تحصيل حقوق، موضوعات

هاي قطعي و نهايي محاكم در قضاياي حقوقي دهد، و تطبيق كننده فيصلهرسيدگي قرار مي

است. بنابراين اجراي ماموريت مذكور از جانب وزارت عدليه ماهيت خدمت عمومي دارد. 

توان اذعان كرد كه وزارت عدليه وظيفه دارد به منظور حصول حقوق حقه شهروندان و مي

را  از تضييع اين حق كه بر ذمه اشخاص حقيقي و يا حكمي است. منازعات حقوقي جلوگيري

دهد و اين رسيدگي در نوع خود حمايت از ميقبل از ارجاع به محاكم مورد رسيدگي قرار 

 از جانب ادارات حقوق حقوق مدني و تجارتي شهروندان در صورت بروز منازعات حقوقي

 .است

كشاند و تا حدي از ود دارد كه فعاليت اين اداره را به چالش ميبا آنهم موارد قابل بحث وج

تحت  كاهد. و اينک طي سه گفتاردر جهت تسهيل حل منازعات حقوقي مي موثريت آن

عناوين: جايگاه حقوقي ادارات حقوق، نقش ادارات حقوق در حمايت از حقوق مدني و 

اكم، زواياي موضوع به بحث گرفته تجارتي شهروندان و تطبيق فيصله هاي مدني و تجارتي مح

 شود.مي

 جایگاه حقوقي ادارات حقوق :اول مبحث

گفت: اوآل چون در بايد هاي حقوقي روند رسيدگي قضاياي مدني در ميان رشته در مورد

گيرد جزو حقوق داخلي بوده و ثانيآ از آن داخل قلمرو يک كشور صرفآ مورد اعمال قرار مي

پردازد، جزو رشته ي ناشي از حقوق مدني و حقوق تجارت ميجهت كه به حل و فصل دعاو

از  باشد ولي از جهتي ديگر از اينكه به تشكيالت اساسي دولت مرتبط استحقوق خصوصي مي

 شود.رشته هاي حقوق عمومي محسوب مي

                                                 
1
 ، ناشر وزارت عدلیه.1881سال  818قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره  
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تميز حق و اقامه عدل يكي از وظايف اصلي هر دولت است، و قواعدي كه طرز اجراي اين 

كند، با حقوق عمومي نزديكتر است. بي طرفي وزارت عدليه در اين موارد و ن ميوظيفه را بيا

سازد. موثر بودن توافق اصحاب دعوي در بعضي امور، ماهيت دمت عمومي او را دگرگون نمي

با استفاده از حاكميت قانوني خود و از   كند واين دولت است كه از حق فردي حمايت مي

دهد. پس، قواعد و اصول دعاوي حقوقي را مورد رسيدگي قرار مي طريق تطبيق مقررات قانون،

 1رسيدگي منازعات حقوقي را بايد در بحث حقوق عمومي آورد.

اگر چه عرايض و مدارک مبني بر مطالبه حقوق مدني و تجارتي از جانب اشخاص به  

دگي ادارات حقوق تقديم ميگردد و طبق مطلوبه عارض و مدارک موجود، قضيه مورد رسي

توان اذعان كرد كه جنبه خدمت عمومي در تصاميم ادارات حقوق وزارت گيرد اما ميقرار مي

با  عدليه در قضاياي حقوقي غلبه دارد، و طبيعتآ جنبه رسيدگي قضاياي حقوقي شهروندان

 حقوق عمومي سازگارتر است.

ر است و اما به طور خالصه اصول رسيدگي منازعات مدني تنظيم مراجع ذيصالح در اين ام

مجموعه مقررات و قواعدي كه از ادارات عدلي و »ست؛ ا تعريف تفصيلي اين رشته عبارت

قضايي، چگونگي طرح و اقامه دعوي و دفاع، كيفيت رسيدگي و تصميمات صادره محاكم، 

 2«كند.صدور مصوبات و احكام محاكم، حل و فصل دعاوي و اختالفات و احقاق حق بحث مي

 اًتصريح نموده عريضه حقوقي مستقيم قانون اصول محاكمات مدني چنين 12فقره دوم ماده 

 گيرد.به محاكم يا از طريق شعبات حقوقي به محاكم تقديم و مورد رسيدگي قرار مي

شود كه اقدام و آغاز رسيدگي كليه قضاياي مدني كه شامل از فحواي اين ماده فهميده مي

طبق و  گردد.انون نخست از ادارات حقوق آغاز ميشود به موجب قدعاوي مدني و تجارتي مي

صالحيت قوه قضايه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه »قانون اساسي افغانستان  121ماده 

از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه 

                                                 
1
 182، ص 1881کاتوزیان ناصر، کلیات حقوق نظریه عمومی،تهران، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال  

1
 1، ص1885، سال 59نی، مجله اصالح و تربیت، شماره محمد نژاد پرویز، آیین دادرسی مد 
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قوه  دگي كليه دعاوي را از صالحيتاين ماده رسي 1«محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.

 قضايه دانسته.

سو در چارچوب وزارت هاي داخله و ( هـ .ش بدين1311ادارات حقوق از اوايل سال )

شود كه يعدليه فعاليت داشته و از نخستين ادارات مسلكي اين هر دو وزارت محسوب م

بخاطر حل منازعات  مع الوصف اكثر هموطنان ما بخصوص آنانيكهتحوالتي را پيموده است 

نمايند، نسبت به طرز اجراات، وظايف و ساحه كاري آن ميحقوقي شان به اين ادارات مراجعه 

توان اذعان كرد  مي بنابراين به يقين 2معلومات كافي نداشته و يا هم بعضآ هيچ معلومات ندارند.

ضاياي حقوقي كه ادارات حقوق در احقاق حقوق مدني و تجارتي آنها نقش بارز داشته و ق

شهروندان را قبل از ارجاع به محاكم و در صورت توافق طرفين از طريق مصالحه مورد 

طور  در مرحله اول شود كه از يكسو اين قضايادهد اين امر تا جاي باعث ميرسيدگي قرار مي

سريع مورد رسيدگي قرار گيرد و از سوي ديگر از تراكم قضاياي حقوقي در محاكم بكاهد با 

رسيم كه ادارات حقوق منحيث يک هاي اين اداره به اين نتيجه ميناد به وظايف و صالحيتاست

كند و خارج از قضا ادارات اداره رسمي دولتي به نحوي در اجراات خود شبه قضايي عمل مي

حقوق وجود دارد كه توسط رياست عمومي حقوق مركز در چارچوب وزارت عدليه اداره 

باشد كه داراي شعبات حقوق ليه در سطح هر واليت موجود ميگردد. رياست هاي عدمي

عليحده در هر ولسوالي يا ناحيه و يا شهر بوده عمدتآ وظايف شان در قدم نخست تسليمي 

باشد كه بر وفق قانون وارسي از عرايض و قانون طرز تحصيل حقوق به وارسي آن عرايض مي

ورزند و بعدآ به جلب معروض عليه اقدام ميپردازد و به ترتيب يک دوسيه حقوقي مبادرت مي

كند در صورتيكه معروض عليه به عريضه عارض قناعت داشته باشد، به موضوع مطابق قانون مي

                                                 
1
 6/11/1881، مورخ 818قانون اساسی افغانستان، ناشر وزارت عدلیه، جریده رسمی شماره  

1
، 1851، سال 111مجله عدالت، شماره  ناشر وزارت عدلیه، ها،ادارات حقوق؛ وظایف و صالحیت منیب محمدکاشف، 

 02ص 
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نمايد، موضوع غرض شود و هرگاه معروض عليه به عرض عارض قناعت نهخاتمه داده مي

 گردد.تصميم قضايي به محكمه ذيصالح آن محول مي

نمايد كه. )استدعاي حق مدني زدهم قانون اصول محاكمات مدني حكم ميچنانچه ماده يا

شود، عريضه حقوقي مستقيمآ به محاكم يا از طريق شعبات توسط عريضه رسمي مطالبه مي

 1گيرد.(حقوق به محاكم تقديم و مورد رسيدگي قرار مي

اي محاكم قانون طرز تحصيل حقوق چنين صراحت دارد: )تمام ادارات به استثن 4ماده 

 2مكلف اند عرايض وارده حقوقي را مطابق احكام اين قانون به اداره مربوط حقوق بسپارند(

ي از عرايض دعاوي مدني و تجارتي به غير از اداره رسد كه عدهاما مواردي به نظر مي

باشند، حقوق و يا محاكم به ساير ادارات كه در قضاياي مدني و تجارتي فاقد صالحيت مي

گيرد؛ مانند اداره شود و خارج از چارچوب قانوني مورد رسيدگي قرار ميداده ميتسليم 

و مراجع ديگر، در حاليكه ادارات فاقد صالحيت در قضايا بايد عارضين را  ثارنواليپوليس، 

تفهيم نمايند تا عرايض شان را به اداره ذيصالح تسليم نمايند نه اينكه خودشان عريضه مذكور 

باشد بدوران انداخته و بعد از يک سلسله اجراات تصميم بگيرند حقوقي مي كه موضوع دعوي

كه اين موضوع از صالحيت شان نيست، بناء يكي از مواردي كه سبب اجراات غير قانوني در 

گردد، همين موضوع است. و ميبايد به رفع اين ادارات و تاخير در رسيدگي قضاياي مدني مي

 شتر صورت گيرد.معضل از جانب حكومت تامل بي

بنابراين پس از اينكه عريضه دوران مقدماتي خود را در ادارات حقوق طي نمود يعني 

معروض عليه جلب شد و به عريضه عارض قناعت نه نموده و از دعوي مدعي انكار ورزيد، 

 3محكمه ذيصالح ارسا ل نمايد. اداره حقوق مكلف است دوسيه را تكميل و به

                                                 
1
 ، ناشر وزارت عدلیه.1865، سال 111ی، منتشره جریده رسمی قانون اصول محاکمات مدن 

1
 ، ناشر وزارت عدلیه.1816، سال 186قانون طرز تحصیل حقوق، ناشر وزارت عدلیه، جریده رسمی  

8
رهنمای پژوهشی مورد برای خبرنگاران پیرامون قضیه های مختوم مدنی، ناشر نی حمایت کننده رسانه های آزاد  

 16، ص 1851افغانستان، سال 
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قوق قسميكه گفته آمد رسيدگي به قضاياي حقوقي )مدني و فلسفه وجودي ادارات ح

باشد و در صورت تضييع حقوق مدني بايد مرجعي وجود داشته باشد كه شهروندان تجارتي( مي

جا مراجعه نمايند و از جانب ديگر محاكم به آساني بتوانند غرض دسترسي به عدالت بدان

تواند كارهاي جه است و بطور مستقيم نميافغانستان با افزايش قضاياي جزايي و حقوقي موا

تسهيل كننده اجراات   ابتدايي ترتيب دوسيه را انجام دهد. بناء در اين راستا ادارات حقوق

 مقدماتي براي محاكم و شهروندان در مرحله ابتدايي رسيدگي قضاياي حقوقي است.

نقش ادارات حقوق در حمایت از حقوق مدني و تجارتي  :دوم مبحث

 دانشهرون

( ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در خصوص حمايت از حق مديون و 11ماده )

متعهد چنين صراحت دارد )هيچ كس را نبايد فقط بعنوان اينكه )او( قادر به انجام تعهد قرار 

 1دادي خود نيست، زنداني كرد.(

هاي ا و رفع نيازمنديشود كه انسانها ناگزير اند براي بقمتن ماده فوق چنين استنباط مي از

تا معامله را كه  روداحتمال مي بزنند و زماني همها و انجام معامالت خود دست به انعقاد قرارداد

نتوانند در موعد معين به انجام و اتمام  به اساس يک قرارداد فيمابين شان توافق صورت گرفته،

بوده و يا عوامل متعدد ديگر در برسانند و اين عدم ايفاي تعهد ممكن است خارج از اراده وي 

آن دخيل باشد. اگر در نظر بگيريم كه به منظور تحصيل دين و ايفاي تعهدات شخص مديون و 

توانند به فعاليت اقتصادي خويش دوام دهند. متعهد را سلب آزادي كنيم اشخاص مورد نظر نمي

 د باشد.پس مديون و متعهد حق دارد كه غرض اداي دين و ايفاي تعهد خود آزا

به حمايت از حقوق مديون پرداخته و چنين حكم  افغانستان قانون اساسي 32همچنين ماده 

شود. طرز و وسايل نمايد )مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نميمي

 1گردد(تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي

                                                 
1
متحد، تاریخ  ملل  سازمان  عمومی  مجمع میالدی 1566 دسامبر 16  مصوب ، سیاسی و  مدنی  حقوق  المللی بین  میثاق 

 http://www.unic-ir.org، آدرس وبسایت 10/0/1850مراجعه با سایت 
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مدني در قضاياي مدني و  آيد كه ادارات حقوق و محاكمواي اين ماده نيز بر ميمحت از

توانند شخص مديون را سلب آزادي نمايند زيرا در صورت سلب آزادي؛ مديون تجارتي نمي

 نمي تواند به امور اقتصادي خود برسد.

پس الزم است تا كرامت شخصي و اوضاع و احوال اقتصادي مديون مد نظر باشد و برايش 

دي خود را بغرض تامين معيشت خود و اداي دين نوع امتياز و موقع ميسر گردد تا فعاليت اقتصا

 كه بر ذمه دارد ادامه دهد.

اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت احكام پيشبيني شده در كنوانسيون مربوط و قانون 

تواند به يک عده اشخاص فرصت اساسي كه مديونيت باعث سلب آزادي مديون شده نمي

ين رافت قانوني در برابر دائنين از لجاجت و خيره سري كار طلب موقع داده تا با استفاده از ا

 گيرند و به آساني حاضر به اداي دين نشوند.

و  اصل قانوني اين است كه حقوق مدني و تجارتي شهروندان در حمايت قانون قرار داشته

به نحوي اداراتي وجود دارد كه منازعات حقوقي شهروندان  ي كشورهابه همين منظور در همه

دهد براي حمايت از حقوق فردي، حق مطالبه خسارت براي را مورد رسيدگي قرار مي

حقش مورد تضييع و تجاوز قرار گرفته به مرجع ذيصالح  شهروندان وجود دارد تا شخصي كه

آن مطابق قانون رجوع كند و متجاوز را از تعدي باز دارد، و حتي موجبات تعقيب عدلي او را 

 2ه خسارت كند.فراهم سازد، يا مطالب

هر گاه عارض اسناد الزم را كه مبين حق وي باالي مديون است به اداره حقوق ارائه كند و 

شخص مديون صحت آنرا تائيد نمايد، اداره حقوق مكلف است بدون ضياع وقت حق عارض 

را از معروض عليه مطابق قانون تحصيل نمايد. كه اين نوع اجراات مبين حمايت الزم از حقوق 

ني و تجارتي شهروندان در جهت احقاق حقوق حقه آنان است اما واضح است كه رسيدگي مد

و هم تطبيق قضاياي ديون و تجارتي در ادارات حقوق عاري از چالش و مشكالت نيست و 

                                                 
1
 همان، قانون اساسی افغانستان 

1
 98، ص 1880شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال حقوق اساسی مسائل، تهران، ناشر  1بوشهری جعفر،  
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كند زيرا فقر اقتصادي موجود كه ناشي بيشترين وقت ادارات حقوق را اينگونه قضايا ضايع مي

وضعيت نابسامان اجتماعي است باالثر آن اكثرآ چرخ هاي اقتصادي از نرخ بلند بيكاري و 

كشور از فعاليت بازمانده و روي همين علت ميزان قضاياي ديون روزبروز در حالت صعود قرار 

دارد و واضح است كه در چنين يک وضعيت نابسامان حصول دين از مديون به نسبت اوضاع 

رسد تا زمانيكه اوضاع اقتصادي كشور به ظر ميخراب اقتصادي كار آسان نخواهد بود به ن

توان به رفع مشكالت موجود در ادارات حقوق در تطبيق جهت مثبت آن دگرگون نگردد، نمي

 قضاياي ديون و تجارتي فايق آمد. 

همچنين تبادله اسناد عرفي بين متعاقدين در معامالت عقاري مشكل عمده ديگريست كه در 

گردد و رسيدگي به اينگونه قضايا در ادارات حقوق و حقوقي مي نهايت باعث بروز منازعات

محاكم زمانگير و خارج از حوصله براي اصحاب دعوي خواهد شد و تا زمانيكه مالكيت و حق 

گونه قضايا در رسد كه تراكم اينانتفاع از آن بر اساس اسناد رسمي تنظيم نگردد به نظر مي

خواهد يافت و در نهايت احتمال بروز و ازدياد فساد  ادارات حقوق كماكان ادامه و افزايش

 اداري دور از امكان نخواهد بود.

ه طبقه رسيدگي به قضاياي احوال شخصيه هم عاري از مشكالت نيست و بيشتر از اين ناحي

كه است  برند چون بدليل حاكم بودن فرهنگ بد خشونت عليه زنان به هر نحويمياناث رنج 

در حالت تضييع قرار دارد و زمانيكه به ادارات حقوق غرض احقاق حق حقوق حقه اين طبقه 

نمايند، در مواردي احضار معروض عليه و اخذ ضمانت از وي كه در بيشتر موارد مراجعه مي

گردد كه شوهر غايب گرديده باشد و اين احضار زماني دشوار ميشوهر است، كار ساده نمي

رس يک شخص و يا ساير معلومات شخصي وي به نسبت باشد. زيرا در افغانستان دريافت آد

گونه باشد. به نظر ميآيد تا زمانيكه اينو كافي در تمام عرصه ها كار ساده نمي عدم توسعه الزم

مشكالت موجود باشد سرگرداني عارض و در مواردي اصحاب دعوي در پي گيري قضاياي 

 حقوقي كماكان ادامه خواهد داشت.حقوقي شان ادامه خواهد داشت و اطاله رسيدگي قضاياي 

با اين همه نكته كه بيشتر بر آن بايد تامل كرد اين است كه نه پوليس و نه ادارات حقوق 

را ندارند، اين مساله در قوانين اجراات خارج از قواعد حل قضيه اجازه تسهيل يا جهت 
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مچنان هيچ كدام از اين گيرد. هالمللي كه افغانستان آنرا امضا كرده است؛ نيز در بر مي بين

حق ندارند خارج از چارچوب قانون؛ قدرت قضا را در دست گرفته و بجاي محكمه  ادارات

عمل نموده و تصميم بگيرند، غير قانوني است كه پوليس يا مامور دولت مالكيت يک ملک 

 مورد منازعه را در دست بگيرد، يا آنرا به شخص ثالث واگذار كند و يا قضيه را الينحل

بگذارد. همچنان غير قانوني است اگر به قصد به دست آوردن حق عيني يا ديني، پوليس كسي 

 1را از آزادي محروم سازد.

ادارات حقوق وزارت عدليه در روند رسيدگي ابتدايي قضاياي حقوقي مكلفيت دارند تا 

موقف  قضاياي حقوقي شهروندان را طبق مقررات قانون رسيدگي نمايند و همه شهروندان از

مساوي و يكسان در ادارات حقوق برخوردار اند و در روند رسيدگي قضاياي حقوقي 

شهروندان: اعمال تبعيض، دادن امتياز و تعلل در وظيفه نقض قوانين بوده و بايد مورد بازپرس 

 قرار گيرد.

بايد طبق قانون در شفافيت كامل و در نظر گرفتن موقف روند رسيدگي قضاياي حقوقي مي

 وي و يكسان طرفين منازعه صورت گيرد.مسا

منازعات احوال  عيني يا ديني بر ذمه ديگران دارند و يا حقآن عده از شهروندان كه 

توانند به ادارات حقوق مستقيمآ مراجعه و يا اينكه وكيل قانوني خود را به  مي شخصيه دارند

 گيري دعوي معرفي نمايند. منظور پي

كه ضرورت به احضار شان در اداره حقوق محسوس باشد، همچنان آنعده از شهروندان 

گردد مكلف اند به اساس اطالعيه يا جلب نامه كه عنواني محل وظيفه و آدرس شان ارسال مي

 حاضر گردند، در غير آن از طريق ادارات پوليس احضار خواهند گرديد.

حقوق وزارت شهروندان كه خواهان احقاق حقوق مدني و تجارتي خود از طريق ادارات 

باشند اسناد و مدارک الزم را با خود داشته و در صورت عدم ارائه اسناد به  مي عدليه اند، مكلف

                                                 
 8ص 1852 سال ه،یعدل وزارت ناشر افغانستان، در تیملک حقوق یرهنما یآموزش جزوه 1
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شود و اين به منظور حفظ حيثيت معروض عليه است تا از خواست شان ترتيب اثر داده نمي

 سرگرداني بي مورد و ضياع وقت وي جلوگيري گردد.

هاي نظام مبتني بر حقوق شهروندي، كي از ويژگيهمچنين حق تساوي در برابر قانون ي

 .باشد مي ي شهروندان كشورتامين عدالت اجتماعي و منع تبعيض نسبت به همه

بنابراين در جهت حمايت از حقوق مدني و تجارتي شهروندان بايد گفت، حقوق امنيت 

انون از مالک اموال است و مطابق ق كه كدام شخصسازد روشي است كه مشخص مي -اموال 

 احتمالي اشخاص خصوصي و يا حكومت محافظت طريق ادارات مربوط ملكيت را از تجاوز

 1نمايد. و اين براي ثبات مالكيت و انكشاف اقتصادي بسيار مهم است مي

پردازد كه تا چه حد، از شهروندان، دارايي آنها و هاي عدلي و قضايي به اين نكته ميساختار

شود. و با داشتن اطمينان خاطر از موجوديت نها محافظت ميحاصل زحمات و ابتكارات آ

مراجع قانوني حمايت از حقوق مدني و تجارتي است كه شهروندان در امنيت رواني اقتصادي 

گيرند و ايجاد حمايت الزم از جانب دولت در جهت تامين حقوق مدني و تجارتي، قرار مي

افزايش ميدهد و در نهايت باعث شگوفايي را  ميزان باورمندي شهروندان به سرمايه گذاري

 2گردد.اقتصادي مي

بر اساس قانون اساسي، دسترسي به عدالت، از مهم ترين حقوق شهروندان است. اين حق 

 بايد در چارچوب قانون و با شرايط واضح مورد تاكيد و حمايت قرار گيرد.

                                                 
1
کوادر نجل کرون، معرفی قانون اساسی افغانستان، چاپ دوم، پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان دانشگاه حقوق  

 118سانفورد کلفورنیا، ص 
1
، 19های اقتصادی ایران، سالامنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشصامتی مجید،  

 81، ص 00شماره 
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شخصآ و به زور بدست  اصوآل افراد حق ندارند در منازعات مدني حقوق شان رابنابراين 

ي را كه شخص سعي آرند بدين معني كه اقامه دعوي وسيله بدست آوردن حقوق بوده و زمينه

 1نمايد.  مي كند تا حقش را خود بدست آورد منتفي

هاي كه بر پايه دموكراسي تاسيس شده اند مكلف به نهادينه ساختن و تقويت كارايي دولت

ها بر گذاري همه جانبه براي تعريف وظايف مشخص آننهادهاي عدلي و قضايي و سرمايه 

هاي در افغانستان دسترسي به عدالت از طريق نهاد 2باشند.هاي قانون اساسي مياساس ارزش

عدلي و قضايي براي شهروندان مورد حمايت قرار گرفته است. و همه شهروندان به منظور تامين 

 ند.عدالت حق مراجعه يكسان را به اين نهادها دار

دارد در  قضاياي حقوقي مجزا از قضاياي جزايي بوده و وضعيت خاص در روند رسيدگي

وجود دارد كه با چنين قضايا سرو كار و تجارتي تشكيالت محاكم افغانستان محاكم مدني 

 3دارند.

در پهلوي حق حيات و حق آزادي، حق مالكيت از حقوق اساسي بشر است كه در اسناد 

ورد حمايت قرار گرفته و براي تامين اين حقوق احكام معين در قوانين ملي و بين المللي م

 گردد.پيشبيني مي

گيرد با فعاليت  مي بنابراين حمايت و تامين امنيت حقوق مدني شهروندان ارتباط تنگاتنگي

ادارات حقوق در چارچوب وزارت عدليه و طبق احكام قانون همه شهروندان از حق مصئونيت 

تواند با استفاده  مي اند بناء هرگاه از اين ناحيه ضرري متوجه شهروند گردد وي اموال برخوردار

از اين حق قانوني به مرجع ذيصالح مراجعه و خواهان احقاق حق گردد و مرجع مربوطه طبق 

 قانون و در شفافيت كامل مسئول اجراي اين تكليف است. 

                                                 
1
، نگاهی به همکاری های قضایی افغانستان و مصر، ناشر مطبعه نبراسکا، سال کاموی عبدالملک و ژوبل محمد صدیق 

 115، ص 1851
1
 58، ص1851محمد اشرف غنی، سال منشور تحول و تداوم، ستاد انتخاباتی  

8
، آدرس وبسایت 18/0/1858زاهد احمد متین، موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان، تاریخ مراجعه به سایت  

http://www.acsf.af 
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ز حق خود طوري استفاده نكند تا قاعده كلي در مباحث حقوقي وجود دارد كه انسان بايد ا

به حق ديگران صدمه برساند و يا در صورت استعمال حق، حقوق ديگران را پامال و يا تحت 

 1كند كه با برخورد قانوني با وي قضيه مورد رسيدگي قرار گيرد. مي تاثير قرار دهد بناء ايجاب

 آنجا مراجعه نمايند. و مرجعي وجود داشته باشد كه شهروندان غرض دسترسي به عدالت به

) اين قانون بمنظور تنظيم امور چنين ذكر شده  قانون طرز تحصيل حقوق ماده اولدر 

2مربوط به طرز تحصيل حقوق مدني و تجارتي اشخاص حقيقي و حكمي وضع گرديده است(.
 

طوري كه قبآل تذكار يافت، براي تامين اين حق، ادارات حقوق وزارت عدليه منحيث همان

عدلي تسهيل كننده حل و فصل منازعات حقوقي قبل از ارجاع به محاكم است و مواردي نهاد 

در حيطه صالحيت ادارات  در قانون طرز تحصيل حقوق وجود دارد كه طبق آن اتخاذ تصميم

 گيرد.حقوق قرار مي

اما اين نكته را بايد بيان كرد كه ادارات حقوق وزارت عدليه مرجع اصدار حكم قضايي 

 در قضاياي حقوقي را به منظور برقراري مصالحه بين طرفين دارد. صالحيت دخالت بلكه ،نبوده

گردد. بدين مفهوم كه ابتدايي ترين رسيدگي به منازعات حقوقي از ادارات حقوق آغاز مي

باشد. هر چند كه فقره دوم  مي گام، تقديم عريضه مطبوع توسط شهروند عنواني اداره حقوق

ل محاكمات مدني تصريح نموده كه عريضه حقوقي مستقيمآ به محاكم يا از قانون اصو 12ماده 

گيرد، اما در عمل به راه دومي طريق شعبات حقوقي به محاكم تقديم و مورد رسيدگي قرار مي

ي هم مستقيمآ به محكمه ابتدائيه تقديم گردد، به شود. و اگر احيانآ عريضهداده مي حترجي

 3گردد.اداره حقوق ارسال مي منظور اجراات مقدماتي به

دهد  اين نوع رسيدگي در مرحله ابتدايي قبل از ارجاع به محاكم، به ادارات حقوق اجازه مي

عدالت »اي تحت عنوان  واژه تر را براي حلّ اختالف اِعمال كند. پس  روشهاي نسبتآ منعطف كه

                                                 
1
 01، ص 1852صافی عبدالهادی، حقوق اتباع در قانون اساسی افغانستان، ماهنامه قضا، ناشر ستره محکمه، ثور سال 

1
 انون طرز تحصیل حقوق همان، ق 

8
 5، ص 1885جزوه آموزشی موسسه گلوبل رایتس، رهنمای طرز رسیدگی دعاوی حقوقی، ناشر آزاد افغان، سال  
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يم، ادارات حقوق از طرفين توانيم در كار كرد ادارات حقوق بكار بررا مي« ماليم يا ترميمي

اساسي حل قضيه قرار دهند و دخالت ادارات و خواهد تا عدالت و انصاف را مبني  قضيه مي

حقوق بيشتر بر محور رضايت و متقاعد كردن طرفين در جهت برقراري مصالحه در قضاياي 

ند چرخد چونكه ادارات حقوقي در حل و فصل قضاياي حقوقي صالحيت ذاتي ندار مي حقوقي

 باشد.و مرجع نهايي حل و فصل قضاياي حقوقي محاكم مي

بنابراين پس از آنكه معروض عليه به اداره حقوق حاضر گرديد، اداره حقوق در ابتدا طرفين 

دهد كه در مورد را به مصالحه تشويق و ترغيب نموده و براي آنها فرصت و وقت كافي مي

امكان به رضا و رغبت خود با يكديگر مصالحه قضيه مطروحه تامل بيشتر نمايند تا در صورت 

نمايند و به منازعه موجود خاتمه دهند. اين رويه در حل و فصل قضاياي حقوقي تا جاي منطقي 

به محكمه در  زيرا در منازعات حقوقي مواردي وجود دارد كه قبل از احاله .رسدبه نظر مي

توان از سرگرداني و تضييع روش مي و با اين ادارات حقوق قابل حل و فصل يا مصالحه بوده

اينكه وقت اصحاب دعوي و ازدحام در محاكم و اطاله منازعه جلوگيري بعمل آورد مشروط بر

اداره حقوق در اين راستا مسئوالنه عمل نموده و طرفين را با گوشزد نمودن به منظور مصالحه 

نگي جريان دعوي در محاكم چگو ترغيب كند. همچنان به خاطر كاميابي اين روند اداره حقوق

 1شوند، به آنها تفهيم نمايد.و مشكالت و مصارفي را كه شهروندان در زمينه متقبل مي

هرگاه حقوق اشخاص » نمايدچنين حكم مي ( قانون طرز تحصيل حقوق11ماده )در رابطه 

حقيقي يا حكمي در اداره حقوق بر اساس حكم مندرج ماده دهم اين قانون تحت تحصيل 

تواند تواند هرگاه معروض عليه اعتراض داشته باشد، ميشد، موضوع به محكمه احاله شده نميبا

  2«.بعداً در مورد حق مندرج سند، از محكمه تقاضاي تحصيل نمايد

                                                 
1
 11همان، رهنمای طرز رسیدگی دعاوی حقوقی،  

1
 همان، قانون طرز تحصیل حقوق. 
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از متن ماده متذكره چنين بر ميايد كه حقوق اشخاص حقيقي و حكمي به اتكاي ماده دهم 

 الت ديگر بدون احاله به محكمه قابل حصولقانون طرز تحصيل حقوق و يک سلسله حا

 باشد، كه موارد آن قرار ذيل است: مي

گونه سند . درصورتيكه عارض سند رسمي معتبر بدست داشته و ادارات ذيربط صحت اين1

 را تصديق نموده باشد.

. درصورتيكه عارض سند رسمي خويش را در محضر اداره حقوق به معروض عليه نشان 2

 عليه آنرا تصديق نموده و ادعاي جعل را نكرده باشد.دهد و معروض 

. در صورتيكه اسناد عرفي ميان طرفين تبادله گرديده و معروض عليه امضاء، شصت و يا 3

 مُهر خويش را تصديق كند.

در صورت عدم موجوديت سند، معروض عليه پيرامون مديونيت خويش در محضر اداره  .4

خص آزاد، بالغ و عاقل در مورد حق شخص ديگر اقرار كند حقوق اقرار نمايد. در صورتيكه ش

 گيرد.مقر در اقرار خود ملزم قرار مي

گونه موارد عمل شبه قضايي بوده و در اعمال صالحيت از جانب ادارات حقوق در اين

تواند كه اسناد ارائه شده از جانب عارض اعتبار  مي صورت اقدام به احقاق حقوق مدني نموده

 ته باشد تا از سرگرداني و ضياع وقت صاحب حق جلوگيري بعمل آيد.قانوني داش

گيرد شامل حقوق منازعات حقوقي كه بيشتر در ادارات حقوق مورد رسيدگي قرار مي

عيني، ديون، تجارتي، ميراث، احوال شخصيه )نامزدي، نكاح، طالق، تفريق، مهر، نفقه، 

 گردد.حضانت، ثبوت نسب ...( مي

تآ كليدي كه ادارات حقوق وزارت عدليه در حل و فصل قضاياي حقوقي با وجود نقش نسب

 شود مثل:دارد اما يک سلسله مشكالت وجود دارد كه مانع اجراات بموقع و موثر اين اداره مي

 واليات.از  يو عده مركزكافي براي ادارات حقوق در  وشعبات نبود منابع بشري -

 و ملكيت جم آدرس، هويت، حسابات بانكيسيستم ثبت منس دسترسي و يا نبود عدم -

 .معروض عليه

 تنظيم اسناد عرفي در اكثر معامالت از جانب شهروندان. -
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وزارت امور زنان  و ثارنواليدخالت ساير ادارات دولتي در قضاياي حقوقي مثل پوليس،  -

 و ...

 كهسكوت قانون طرز تحصيل حقوق در مورد اخذ ضمانت از معروض عليه در صورتي  -

وي از ارائه ضمانت اباء ورزد، با وي چه برخورد در اداره حقوق به منظور بدست آوردن 

 ضمانت صورت گيرد.

اطاله رسيدگي قضاياي حقوق در محاكم و ايجاد مشكالت بابت تغيير ضمانت و يا  -

 الدرک شدن ضامن در مدت متذكره.

 محاكم. فرسودگي دوسيه جات و اوراق نسبت ارسال و مرسول زياد به -

عدم همكاري بموقع پوليس در احضار معروض عليه و ايجاد سرگرداني براي عارض  -

 بابت احضار معروض عليه.

عدم تصويب طرح جديد قانون طرز تحصيل حقوق كه جوابگوي نيازمنديهاي كنوني  -

 جامعه و ادارات حقوق باشد.

عي و نهايي محاكم در عدم ايجاد دفتر واحد مطابق مقرره تعقيب و تطبيق احكام قط -

 جمهوري اسالمي افغانستان، در وزارت عدليه.

پائين بودن سطح هم آهنگي الزم بين ادارات عدلي و قضايي به منظور ايجاد انسجام بهتر  -

 موجود در روند رسيدگي قضاياي حقوقي. به منظور رفع مشكالت و يا ابهامات

 روندان با تكنالوژي و امكاناتعدم موجوديت سيستم ثبت منسجم قضاياي حقوقي شه -

 امروزي غرض دسترسي سريع و سهل به آن.

 چند دهه جنگ.آشفتگي هاي دولتي ناشي از فساد اداري در دستگاه امكان پيدايش -

 وخامت اوضاع امنيتي در كشور. -

 ازدياد روز افزون منازعات حقوقي. -

ا و مشكالت زيادي مواجه هبنابر مشكالت موجود؛ ادارات حقوق وزارت عدليه با چالش

تواند ماموريت خود را بوده و در راستاي حمايت از حقوق مدني و تجارتي شهروندان نمي

 بموقع، متوازن و فراگير انجام دهد.
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 های مدني و تجارتي محاکم تطبیق فیصله :سوم مبحث

قضايي محاكم اقدام به اعمالي است كه در نهايت به مرحله در آوردن حكم  تطبيق فيصله

 شود و در اصطالح، به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام محاكم را گويند. مي

احكام مدني متضمن ايفاي تعهد، پرداخت دين، الزام به تنظيم سند، انجام و يا ترک فعل 

است اجراي احكام مدني محاكم موكول به نهايي شدن دعوي و تثبيت محكوم له يا ذي نفع از 

 1صالح است.جانب محاكم ذي

و حافظ نظم عمومي در جامعه دليل بر  «2شبه قضايي»در اصل، موجوديت مراجع قضايي، 

ها  اين است كه خود اشخاص مجري حق شخصي خود نباشند بلكه در صورتي كه حقي از آن

سلب شد يا مورد تجاوز قرار گرفت، فقط مراجع صالحه حق و تكليف داشته باشند كه راجع به 

رفع تعرض از آن اقدام نمايند. در صورتي كه اشخاص خود مجري حق خود شوند احقاق او و 

نظم عمومي در جامعه مختل خواهد شد)و به اعتبار اين وجه، نظم مستقر در مورد اموال را در 

در يک سوي آن قرار دارد « حكومت و جامعه»توان رابطه حقوقي دانست كه دولت  جامعه مي

عنوان جزيي از موضوعات حقوق عمومي تلقي نمود.( بنابراين   بهو در نتيجه دعاوي تصرف را 

ادامه حيات اجتماع به آن بستگي دارد كه اختيار احقاق حق شخصي از افراد آن جامعه سلب 

 شود و مراجع ذيصالح بنابر قانون در موضوع دخالت داشته باشند. 

يده باشد ولي از مقررات ممكن است هيچ قاعده يا اصلي صريحاً در مواد قانوني قيد نگرد

وسيع و متعددي كه در زمينه اصول رسيدگي قضاياي مدني و جزايي و تعيين موارد صالحيت 

                                                 
1
 18-11، ص 1888بهرامی بهرام، اجرای احکام مدنی، ناشر نگاه بینه، سال  

1
ها و مراجع  شبه قضایی؛ کمیسیونمراجع اداری اختصاصی است. در واقع  رسیدگی نوعی مراجع شبه قضاییکارکرد  

دعاوی و  اختالفات، شوند و به برخی تشکیل میدولتی های اداری  دستگاهچارچوب اداری هستند که طبق قانون در 

عنوان واحدهای  تالف مالیاتی(. این دسته از مراجع، عموما بههای حل اخ کنند؛ )مانند هیات شکایات اداری رسیدگی می

گیری در  ها منحصرا رسیدگی و تصمیم شوند و صالحیت آن مرتبط با واحدهای دولتی با صالحیت ترافعی تشکیل می

جنبه ها  در نتیجه، حکم آن باشد ومیمورد اختالفات و شکایات و دعاوی از قبیل استخدام، مالی، ارضی و ساختمانی 

 .شود قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می
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توان دريافت كه افراد  محاكم و لزوم اجراي احكام صادره توسط مقامات عمومي، به خوبي مي

موضوع، حتي اگر توسط محاكم ذيحق شناخته شده باشند، نبايد شخصاً حق خود را نسبت به 

 كه در تصرف يا ذمه ديگري است اعمال نمايند. 

با توجه به اين مبني جامعه براي ادامه حيات خود، حفظ نظم موجود را ضروري دانسته و در 

نمايد و به اين ترتيب  نتيجه از تصرفي كه استقرار آن نظم خاصي را به وجود آورده حمايت مي

بردن قدرت شخصي منع و به اقامه دعوي  حكومت با اعمال قدرت خود مدعي را از بكار

و در نتيجه بعد از صدور حكم قضايي است كه ذيحق مورد حمايت قانون قرار 1سازد. مكلف مي

 سپارد.گيرد و ادارات ذيصالح حق را به ذيحق ميمي

گردد. كه در قسمت تطبيق احكام مدني محاكم بحث حقوق قانوني محكوم له مطرح مي

 حكومت داراي وظايف ذيل»قانون اساسي افغانستان  75ماده  1بق بند بايد اجرا گردد مطا

 2«هاي قطعي محاكم؛باشد: تعميل احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله مي

هر اقدام كه در جهت تخليه ملک، فروش اموال منقول و غير منقول، پرداخت ديون از 

يه روند قضايي خود را سپري كرده باشد. بناء حساب بانكي و احقاق ساير حقوق مدني، بايد قض

 له بعملعليه بغرض احقاق حقوق محكومهر اقدامي كه ادارات حقوق در دارايي محكوم

 آورد بايد مستند به قانون و يا فيصله محكمه ذيصالح باشد. مي

گردد كه در حق فيصله محاكم زماني از جانب ادارات حقوق وزارت عدليه تطبيق مي

عليه يا وكيل قانوني وي از جانب اداره به محكوم عي و نهايي گرديده باشد. و ابالغيهمدعي قط

گيرد تا آماده تطبيق حكم شود در غير آن از طريق تنفيذ جبري، فيصله حقوق صورت مي

رسد از حيث ساختار دولتي؛ تطبيق عليه تطبيق خواهد گرديد. به نظر ميمحكمه باالي محكوم

قانون اساسي در افغانستان از وظايف قوه مجريه بوده اما به نظر ميآيد  75ماده فيصله محاكم طبق 

                                                 
1
، 1881، سال 18حیاتی عباس، مبانی دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران، پژوهش نامه حقوق اسالمی، شماره  

 81/0/1850تاریخ مراجعه  http://law.journals.isu.ac.irوبسایت  191ص 
1
 همان، قانون اساسی افغانستان 

ACKU

http://law.journals.isu.ac.ir/


 

 

ر 
ثو

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
9

 

22 

 

هاي بعدي و رفع خالها و كه به منظور تطبيق بموقع فيصله محاكم و اتخاذ تصاميم بهتر در فيصله

گردد، در قانون طرز تحصيل در نهايت باعث اطاله تطبيق مي كهرود ابهامات كه احتمال آن مي

 ،رره تعقيب و تطبيق احكام نهايي و قطعي محاكم در جمهوري اسالمي افغانستانحقوق و مق

تا قوه مجريه بتواند هنگام تطبيق ابهامات موجود در تصميم قضايي را  يدتعديالت الزم بعمل آ

دور از امكان نخواهد بود كه قوه مجريه هنگام تطبيق فيصله با  به اسرع وقت رفع نمايد. و

محكمه بموقع صورت تطبيق فيصله باعث خواهد شد كه گردد. و در نتيجه ابهاماتي مواجه ن

  نگيرد.

گرچه مقرره تعقيب و تطبيق احكام نهايي و قطعي محاكم در جمهوري اسالمي افغانستان 

اموال منقول و غير منقول به منظور رفع  احكامي را مبني بر رفع اشكال يا ابهامات در فيصله

به منظور فراهم شدن »مقرره مذكور 13صله پيشبيني نموده و مطابق ماده في ابهامات هنگام تطبيق

هاي عدلي و زمينه هاي تنفيذ تطبيق احكام محاكم و ايجاد هماهنگي در اين زمينه ميان ارگان

جمهوري اسالمي افغانستان و وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان،  ثارنواليقضايي، لوي 

يق احكام محاكم را در چوكات تشكيالت شان فعال نموده به ستره ادارات مشابه، تعقيب تطب

  1« دهند.محكمه اطمينان مي

بنابراين وزارت عدليه بايد ادارات مشابه تطبيق احكام محاكم را ايجاد كند كه با پيروي از 

احكام مقرره متذكره دراين راستا وزارت عدليه در چارچوب اداره حقوق تدابير را در نظر 

مقرره مذكور كه در آن آمده  4اما اين مامول زماني بر آورده خواهد شد كه مطابق ماده  گرفته

اداره تعقيب تطبيق احكام محاكم، موظف است تا در مورد تطبيق فيصله ها و قرار هاي »است 

قطعي و نهايي قضايي در تماس و تفاهم رسمي ميان ارگان هاي اجرايي دولت پوليس، 

ياي دولت و اداره عمومي محابس و توقيف خانه ها اقدام الزم و مقتضي ، حقوق، قضاثارنوالي

                                                 
1
، ناشر وزارت 1258مقرره تعقیب و تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم در جمهوری اسالمی افغانستان، جریده رسمی  

 1851وزارت عدلیه، سال 
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ستره محكمه ج.ا.ا طبق احكام مقرره تماس  1 «نموده از صورت تطبيق آن كسب اطمينان نمايد.

و تفاهم كافي با ادارات اجرايي داشته باشد تا كليه ادارت عدلي و قضايي در يک هماهنگي 

 نمايند. نهايي محاكم اقدامكامل به تطبيق احكام قطعي و 

 نتیجه:

از آنجائيكه هر ساختار اداري دولتي بر مبني قانون و به منظور ارائه خدمات عامه و يا 

هاي مفوض آن بشكل يابد هر گاه ساختار متذكره و صالحيتيبرقراري نظم عمومي تشكيل م

-نظر گرفته نشود نمي ها و كاركرد آن درتحليلي، منطقي و در يک تناسب متوازن با مسئوليت

را در آن بوجود آورد كه البته انتظار زماني به منظور رفع مشكالت و  توان كارآيي و يا موثريت

 چنين ادارات، كوشش هدر رفته بحساب خواهد آمد. يا اقدامات سطحي در ايجاد كاركرد موثر

نقش كليدي  ادارات عدلي و قضايي نيز در زمره ادارات عرضه كننده خدمات عامه بوده و

كه گفته شد ادارات حقوق وزارت عدليه در حل و فصل قضاياي جزايي و حقوقي دارد. قسمي

در چارچوب قوه مجريه مسئوليت تسهيل منازعات مدني و تجارتي شهروندان را در مرحله 

ابتدايي قبل از ارجاع به محاكم و هم تطبيق فيصله محاكم در قضاياي حقوقي را بدوش دارد اما 

تحليل دقيق و درست همه جانبه از  بايدمنظور ايجاد موثريت در كاركرد ادارات حقوق ميبه 

ي از انبوه مشكالت باز گشود گره ساختارها و مشكالت موجود در سطح كشور داشت تا بتوان

توان به يكبارگي رود نميالبته كارآيي بموقع و موثر در ادارات حقوق را آنچناني كه انتظار مي

توان آورد چون كاركرد ادارات حقوق بستگي به وضعيت حاكم در جامعه دارد و نميبوجود 

كارآيي الزم در ادارات حقوق را مشاهده نمود، زيرا برقراري حاكميت قانون و  به اين زودي

ايجاد ثبات و توسعه در كشور زمانگير بوده و اثر مستقيم بر كارآيي ادارات حقوق دارد. با 

ه در متن گفته آمد اگر در اسناد تقنيني مربوط نگاهي اصالح گرانه صورت توجه به مطالبي ك

                                                 
1
 همان 
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گيرد نتايج آن موثريت قابل مالحظه به ادارات تطبيق كننده و هم به اتباع كه مخاطبين قانون اند 

 خواهند داشت.

 منابع و ماخذ:

صر، ، نگاهي به همكاري هاي قضايي افغانستان و مكاموي عبدالملک و ژوبل محمد صديق -1

 .1391ناشر مطبعه نبراسكا، سال 

كاتوزيان ناصر، كليات حقوق نظريه عمومي،تهران، ناشر شركت سهامي انتشار، چاپ   -2

 .1387سوم، سال 

حقوق اساسي مسائل، تهران، ناشر شركت سهامي انتشار، چاپ اول،  2بوشهري جعفر،   -3

 .1384سال 

 . 1391جزوه آموزشي حقوق ملكيت، ناشر وزارت عدليه سال  -4

 .1391جزوه آموزشي رهنماي حقوق ملكيت در افغانستان، ناشر وزارت عدليه، سال  -5

كوادر نجل كرون، معرفي قانون اساسي افغانستان، چاپ دوم، پروژه تعليمات حقوقي   -6

 118افغانستان دانشگاه حقوق ستانفورد كلفورنيا، ص 

دني، ناشر ني حمايت رهنماي پژوهشي مورد براي خبرنگاران پيرامون قضيه هاي مختوم م -7

 .1391كننده رسانه هاي آزاد افغانستان، سال 

ناشر آزاد ، موسسه گلوبل رايتس رهنماي طرز رسيدگي دعاوي حقوقي، جزوه آموزشي -8

 .1389افغان، سال 

صامتي مجيد، امنيت حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و رشد اقتصادي، فصلنامه  -9

 1385سال ، 44  رهشما ايران، اقتصادي هاي پژوهش

صافي عبدالهادي، حقوق اتباع در قانون اساسي افغانستان، ماهنامه قضا، ناشر ستره محكمه،   -11

 .1391ثور سال

 .1388بهرامي بهرام، اجراي احكام مدني، ناشر نگاه بينه، سال   -11

 .1389، سال 95پرويز، آيين دادرسي مدني، مجله اصالح و تربيت، شماره  ،محمد نژاد  -12
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ها، ناشر وزارت عدليه، مجله ف، ادارات حقوق؛ وظايف و صالحيتمحمدكاش ،منيب  -13

 .1391، سال 121عدالت، شماره 

  6/11/1382، مورخ 818قانون اساسي افغانستان، ناشر وزارت عدليه، جريده رسمي شماره  -14

 .1386، ناشر وزارت عدليه، سال 722قانون اصول محاكمات مدني، جريده رسمي شماره   -15

 1421، ناشر وزارت عدليه، سال 786حقوق، جريده رسمي شماره  قانون طرز تحصيل -16

مقرره تعقيب و تطبيق احكام نهايي و قطعي محاكم در جمهوري اسالمي افغانستان، جريده  -17

 .1391، ناشر وزارت عدليه، سال 1193رسمي 
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 ن؛گذاری افغانستابررسی کارآمدی نظام قانون

 مؤثریت تطبیق
 

 محمد اخالقی

 
 

 )بخش سوم( 

 چکیده
گام سوم براي تحقق حاكميت قانون در جامعه، بعد از اثبات وجود قانون كارآمد و تقنين 

باشد. در واقع، پرسش اينكه؛ چرا بايد از كارآمد، لزوم توجه به تطبيق و رعايت احكام قانون مي

گيرد. بدين ا وجود قوانين عادالنه و مؤثرانه ارتباط ميقانون تبعيت نمود )؟(، به طور مستقيم ب

ترتيب، قانون خوب، تقنين مطلوب و تطبيق دقيق سه جنبه تكامل و ثبات نظام حقوقي در 

شود كه بايد به يک ميزان مورد توجه و اهتمام مسئولين مربوطه قرار داشته افغانستان تلقي مي

 باشد.
يجاد نظام حقوقي كارآمد، عالوه بر اينكه بر نظارت از دارد كه براي ااين مسئله بيان مي

اجراي قانون در تمامي ساحات زندگي اجتماعي و از ناحيه تمامي اشخاص به ويژه مسئولين، 
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ها و مقدمات كاهش هزينه تطبيق قانون در بايد همت عالي وجود داشته باشد، توجه به زمينه

گذاري است كه منجر به ها؛ مؤثريت قانونجامعه نيز ضروري است. لذا از جمله اين بستر

داري شود. اين همان چيزي است كه تحقق حاكميت قانون و حكومتسازي خوب مي قانون

 سازد.خوب در كشور را، عملي مي

قانونيت اجراآت، ارگانهاي اجرائي دولت، مكلفيت همگاني و مؤثريت واژگان کلیدی؛ 

 .نظام حقوقي

 طرح بحث؛

"قانون خوب"ه، نقش و اهميت فردي و اجتماعي بعد از آنكه جايگا
در كنترول و ايجاد  1

نظم و امن، بديهي و حياتي دانسته شد، و همگان نياز و ضرورت وجودي آن را اذعان و براي 

 2گراييمندي و قانونتحقق قانون تأكيد و گام عملي برداشتند، موضوع مهم ديگر، همانا قانون

يابد. بديهي است وجود قانون مطلوب و تطبيق آن، و بروز مي در جامعه و نظارت از آن مطرح

ناشي از پرسشي )فلسفي( است كه چرا بايد از قانون متابعت و پيروي نمود؟ در واقع كدام 

كند؟ نيروي دروني يا بيروني، الزام به تبعيت از قانون در نهاد بشري را تحريک و توجيه مي

و نگرش تعاملي  3ر قانون )نگرش هنجاري يا دستوري(تعهد اخالقي يا وظيفه ارزشي در براب

گرايي از گرايانه يا فايدهو نتيجه 4جامعه و شهروند يا قرارداد اجتماعي و در اخير نگرش اثباتي

 باشند.جمله داليل ارائه شده مي

يا همان حكومت قانون بر همه، ارتباط  5اين مهم و تحليل فلسفي، اساساً با حاكميت قانون

گرايي، اوالً با وجود قانون كارآمد و دوماً با اجراي اين تنگ دارد. يعني بحث از قانونتنگا

قانون همزاد است. بناً اگر قانون خوب وجودش ضروري است و اگر حاكميت قانون اساس 

بسا بيش زندگي و جوامع امروزي است، لزوم قابليت اجرايي يافتن قانون نيز به همان ميزان و اي

                                                 
1 . Good law 
2 . Legalism 
3
 . Normative 

4
 . Positive 

5 . The rule of law 
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هاي مالي، زماني و ائل، خواهد بود. چراكه در اين صورت تمام مصارف و هزينهاز اين مس

 بشري صرف شده هدر خواهد رفت.

خدمت در كادر مسكلي "در اينجا ذكر اين نكته دقيق بسيار مهم است كه در حال حاضر، 

قضاء، ثارنوالي، آكادمي علوم و خدمت در كادر علمي پوهنتون، بحيث جزء خدمت در امور 

قانون حقوق اعضاي كادر علمي انستيتوت امور  8)ماده  "گردد.گذاري محسوب ميانونق

آور است. در واقع، حقوقي( كه در نوع خود جالب و مسئوليت –قانونگذاري و تحقيقات علمي 

ها و اقدامات امور گذاري كشور با مفهوم اين ماده، وسعت يافته و فعاليتمفهوم و نظام قانون

شود. به عبارت گرايي تلقي ميگذاري و قانوني در كشور در راستا و مكمل قانونعدلي و قضائ

رساتر؛ تقنين و تطبيق، اساس نظام حقوقي و مبناي تكامل و ثبات آن است كه در كليه اسناد 

 مقرره طرز تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني( 17بايد رعايت گردد. )ماده  1تقنيني

 های تطبیقگفتار اول: تطبیق و زمینه 

مندي در نزد عام و هاي اساسي در مؤثريت قانون و باور به قانونرسد از جمله جنبهبه نظر مي

خاص، لزوم توجيه و توجه به ايجاد سازوكارهاي عملي و نظارتي هدفمند در تطبيق قوانين نافذه 

واعد شود كه نفس قانون مصوب، اوصاف، اصول و قباشد. اين موضوع بعد از آن مطرح مي

تقنين را موفقانه سپري نموده و اينک بايد بر اجرايي شدن احكام آن پافشاري شود. در واقع اگر 

بسا، قانون در قانوني از مجراي مورد نظر طي مراحل شده و تنفيذ گردد، اما جنبه تطبيقي نيابد اي

اهم سازد. شود كه دستاويز مسائل و مشكالت بعدي را فراي مينزد مقنن يا مجري آن مضحكه

تواند عدم اجرايي شدن قانون نافذه را طرح و بر آن به عبارت ديگر، هيچ توجيه و دليلي نمي

 حتي در طوالني مدت تأكيد نمايد.

                                                 
له مراتب آنها در نظام حقوقی کشور بدین قرار است؛ قانون اساسی، قانون عادی، فرمان . انواع سند تقنینی و سلس 1

 6-1جمهور، مقرره، اساسنامه و مصوبات شورای وزیران که دارای ماهیت تقنینی است. )اجزاء رییس  تقنینی، فرمان

 مقرره طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی( 1ماده 
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لذا قانون، قانون است كه اجرا شود. يعني از چوكات اوراق چاپي منتشره خارج و در 

شود. اين موضوع تقنيني تلقي ميراستاي تبيين و تعيين حقوق و تكاليف اشخاص، داراي احكام 

اگر قابل اجرا نگردد، از تدقيق، تسويد، تصويب، توشيح و انتشار قانون چه سود و چه حاصل. 

قدر شدن آن، جز دخالت آمال و مالحظات سياسي و جز سرافكندگي قانون در جامعه و بي

 مندي در نزد اذهان عموم. غيره در مخدوش ساختن وجهه قانون و قانون

گفته نماند كه در رابطه با ايجاد زمينه يا سازوكارهاي تعميل به احكام صادره از قوانين، با نا

شويم؛ يكي، لزوم درک و ضرورت به تطبيق احكام قوانين و ديگري، سه بحث عمده روبرو مي

اجراهاي مطمئن و انجام نظارت دوامدار و مؤثر در اين راستا. سوم، نفس آگاهي  ايجاد ضمانت

-هاي خود و ساير مأمورين. بدين ترتيب، مقامات عاليها و مكلفيتاز موقف، صالحيت داشتن

هاي مربوط واجب و الزم است كه نه تنها از حدود قانوني رتبه دولتي، در بسترتبه و دون

هاي خويش مطلع باشند، بلكه بايد از قواعد و مقررات كلي و اجراآتي ساير وظايف و صالحيت

مندي و موقف خود نيز آگاه باشند تا بتوان به نحو مطلوب و مفيد به قانونو هممامورين همكار 

حاكميت قانون اميدوار بود. به ويژه اگر اين مامورين، از جمله مقامات بلندرتبه دولتي يا سران 

رسد بتوان مدعي شد كه، اين سه مؤلفه، شايد اساس و مبناي رعايت به نظر مي 1قوه ثالثه باشد.

 و حاكميت آن در جامعه باشد.قانون 

توانند درک در واقع، در كنار اينكه، توجه و الزم دانستن اجراي قوانين را، همگان مي

گردد. اين ابزار هم براي تطبيق نمايند، اما در نظر گرفتن ابزارهاي نظارتي و تنبيهي نيز مطرح مي

ب، فرايند و طي مراحل تقنين قانون و هم براي تخطي از قانون، معنا خواهد داشت. بدين ترتي

يابد در صورتي كه، قانون خوب وجود داشته باشد، قانون خوب تطبيق شود كارآمد، خاتمه مي

و در مواردي كه شخصي به احكام و قواعد نافذه آن، در هر موقف و جايگاهي كه قرار دارد، 

                                                 
مقامات قوای ثالثه دولت، سلوک این مقامات در قبال مقامات دولتی دیگر را منوط به . قانون تنظیم روابط سلوکی  1

تواند عالوه بر رفع ( دانسته است که توجه و اهتمام به آن، می10و  9، 0)مواد  "هاآگاهی از موقف و صالحیت"

توان ماید. ناگفته نماند که میهای اضافی نیز جلوگیری نها و بروکراسی اداری موجود، از مصارف و هزینهنابسامانی

 ها را در ابعاد حقوقی، تشریفات سیاسی و اداری دخیل دانست.تعبیر موقف و صالحیت
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دن و اجرايي نشدن قوانين، رسد كه پايمال شاعتنا نمايد، بايد توجيه و تنبيه شود. به نظر ميبي

شود. لذا نبايست اين نوعي توهين و خودبرتربيني شخص به قانون و مقام مصوب آن تلقي مي

مفكوره و رفتار در بين اجتماع خرد و كالن شكل بگيرد كه حالت بيسيار خطرناک و نامطلوبي 

هاي دو نمونه از كاستيبراي جامعه و نظام حقوقي و سياسي به بار خواهد آورد. در ادامه با ذكر 

گذاري كارآمد، تبعات منفي و غير حقوقي موضوع بيشتر اجرايي و سياسي در امر قانون و قانون

 گردد. واضح مي

هاي جمعي به طور مستقيم از طريق رسانه 1393مثالً توشيح قانون ثبت احوال نفوس در سال 

صويب و توشيح آن بسيار سر و صدا نشر گرديد. تقنيني كه از جهات مختلفي از زمان تسويد، ت

االطاعه تلقي شده و منتشر حيث قانون الزمو حاشيه داشت. هر چه بود با توشيح و تنفيذ آن، من

اجرا مانده است. يعني صرف شد. اما متأسفانه ظاهراً بر پايه عقايد و نظرات خاصي غير قابل

نون نافذه در صورتي، به معناي واقعي دهد. لذا قاتوشيح و نافذه شدن آن، معناي تطبيق را نمي

 قانون است كه بتواند اهداف و مقاصد مندرج در قانون را، در جامعه پياده و عملي سازد.

هاي الكترونيک را راه توزيع تذكرهسندي كه سالها مردم انتظار نافذه شدن آن و چشم به

سي( زيادي را دامن زده اي )قومي، سمتي و سياتبديل به يأسي كرد كه اينک، مسائل حاشيه

هاي اجتماعي و صرفاً اي، نه عقايد فرهنگي و نه محدوديتاست. نه مشكالت مالي و بودجه

جمهور كشور را مانع اصلي تطبيق آن ساخته است. اين اهميت رييس  اي،مسائل فرعي و حاشيه

يه دقيق از آن در رابطه با نبود سرشماري دقيق از نفوس و اقوام در كشور و نيز ضرورت احصائ

گذاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كنار لزوم تطبيق قانون در براي ترسيم و تطبيق پالن

 دهد.جامعه را بازتاب مي

ها را فراهم در ضمن همين قانون شايد بنا بر مالحظاتي، زمينه عدم توزيع اين نوع تذكره

تابعيت الكترونيكي، قانون ثبت  با اكمال پروسه توزيع تذكره"ساخته است. بدين ترتيب كه، 

رييس  هجري قمري به اساس فرمان 1421( سال 793احوال نفوس منتشره جريده رسمي شماره )

رساند كه، قانون جديد ( فقره ياد شده، اين حكم را مي37ماده  4)فقره  "گردد.جمهور ملغي مي
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توزيع كامل تذكره تابعيت  اما تا 1(39گردد )ماده ثبت احوال نفوس، بعد از توشيح، نافذ مي

جمهور قانون قديم ثبت احوال نفوس دوره رييس  الكترونيكي و تكميل اين پروسه، به فرمان

طالبان ملغي شود. به عبارت ديگر، در حال حاضر، دو قانون راجع به احكام مربوط به ثبت 

ترونيک و ديگر، االجراست. يكي قانون جديد، براي توزيع تذكره تابعيت الكاحوال نفوس الزم

 39قانون قديم، براي مفاهيم و ماهيت ثبت احوال نفوس. بر همين اساس است كه، در ماده 

چرا كه در قانون جديد، اساساً به ثبت احوال  2آورد.قانون جديد، سخني از لغو قانون قديم نمي

ني جالب اي ندارد. اين شيوه تقنينفوس و جز موضوع تذكره تابعيت الكترونيكي، حرف تازه

 3تر است.)؟!(تر اينكه، در موارد تناقض كدام قانون ارجحبوده و جالب

ها و ادارات دولتي از ديگر مصاديق در اين رابطه، فرمان تقنيني تنظيم سرپرستي وزارت

جلوگيري از سكتگي در  -ا"است. اساس و اهداف اين فرمان، موارد ذيل ذكر شده بود؛ 

ايجاد  -3تنظيم امور سرپرستي وزارت يا اداره.  -2يا اداره. اجراي وظايف محوله وزارت و 

 (3)ماده  "جرگه.هماهنگي ميان حكومت و ولسي

گذاري تلقي شده و مسلم است كه احكام مندرج قانون اساسي به عنوان اساس و مبناي قانون

(، 76و  75، 74(، به شمول حكومت )مواد 56تطبيق احكام آن وجيبه تمامي اقشار جامعه )ماده 

باشد. مطابق اين قانون، حكومت ( مي64ماده  1جمهور )جزء رييس  ( و شخص5دولت )ماده 

اساساً متشكل وزرا بوده كه در حدود قانون به اعمال صالحيت و در برابر مردم مسئوليت و 

                                                 
تثبیت تابعیت اتباع کشور توسط تذکره  -1". ناگفته نماند که اهداف مورد نظر مندرج این قانون جدید عبارتند از؛  1

اطمینان  -0معلومات از تعداد نفوس کشور.  -8بت احوال نفوس کشور. تنظیم امور مربوط به ث -1تابعیت الکترونیکی. 

ماده تنظیم شده و انتظار  85( قانونی که در 1)ماده  "از میزان تولدات، وفیات، ازدواج و انحالل ازدواج اتباع کشور.

 (81کشد. )ماده جمهور کشور را میرییس  صدور توزیع این نوع تذکره را بر اساس فرمان
توان این مسئله را اینگونه جمع کرد که، قانون جدید صرفاً در رابطه با قواعد حقوقی مربوط رسد که، مینظر می . به 1

به تذکره تابعیت الکترونیکی بوده و ارتباط مستقیمی با ثبت احوال نفوس ندارد. اما اگر این موضوع هم باشد، عنوان 

 قانون با مشکل حقوق جدی مواجه خواهد بود.

-نماید، بیان میبرای نمونه، ماده قانون ثبت احوال نفوس قدیم، عالوه بر اینکه ذکور را مکلف به دریافت تذکره می.  8

 "توانند.... اتباع اناث مکلف نبوده، به میل خود و حین ضرورت تذکره اخذ نموده می"دارد که؛ 
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جرگه تعيين وزرا بعد از تأييد ولسي 64ماده  11( در ضمن مطابق جزء 77پاسخگو است. )ماده 

هاي اختصاصي مجلس نمايندگان نا داشته و استجواب و استيضاح وزير ناكارآمد از صالحيتمع

 (92و  91باشد. )مواد مي

از طرف  1391اما جايگاه وزير سرپرست هرچند با تصويب قانون سرپرستي وزارت در سال 

ود كه اوالً ششوراي ملي گذاشته شد، چه توجيه و مبنايي در قانون اساسي دارد؟. آيا منجر نمي

پذير شود؟ دوماً آيا اجراي وظايف و ساختار حكومت با وجود وزراي سرپرست خدشه

شود؟ و سوماً عدم قابليت تطبيق ها با مشكل عمده مواجه نميخانههاي قانوني وزارتصالحيت

جرگه در نظارت بر حكومت و در بازخواست از كاركرد وزير )سرپرست( مانع صالحيت ولسي

كام قانون اساسي، وظايف مجلس نمايندگان و در واقع، نقض قانون اساسي نخواهد اجراي اح

، در قالب 1391جمهوري افغانستان، بعد از سال رييس  شود كهبود؟ اين مشكل زماني بيشتر مي

، نسبت به قانونيت وزير سرپرست و استثنا قرار دادن 94و  93هاي دو فرماني تقنيني در سال

قانون تنظيم  5در ماده  2، دفاع ملي و رياست عمومي امنيت ملي )ايزاد فقره وزراي امور داخله

ها و ادارات دولتي( از تطبيق اين قانون باالي ايشان، جفاي فاحش به مردم و سرپرستي وزارت

جلوگيري از "نمايد. اين همان چيزي است كه نقض غرض پنداشته شده و هدف ملت مي

 سازد.معنا ميرا بي "وزارتسكتگي در اجراي وظايف محوله 

جمهور است كه در مورد اصالحات نظام رييس  ها، تعدد فرامين تقنينياز ديگر نمونه

انتخاباتي روي دست گرفته شده است. اقدام آخر ايشان در صدور فرمان تقنيني در اخير سال 

عوامل ، ولو كه تحت جو كلي حاكم بر ارگ از سوي نهادها و فعالين داخلي و نيز 1394

نشينان و در مشوره با سران و خارجي بوده است )و شايد مطابق ميل و خواسته خود ارگ

نفوذ(، اما اساساً از نظر حقوقي و كارآمدي تقنيني، هيچ توجيهي ندارد. قانون مقامات ذي

مشخص نموده است كه  79اساسي براي مشروعيت فرمان تقنيني، چهار شرط را مطابق ماده 
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حال سوال اينجاست كه؛ آيا صدور  1موضوع فرمان است. "ضرورت عاجل" يكي از آنها،

فرمان تقنيني در مورد چگونگي انتخاب و عملكرد كميته گزينش، آنهم يک روز قبل از افتتاح 

رساند؟! مگر غير از اين است كه، كندكاري، اجالس شوراي ملي، چه ضرورت عاجل را مي

نامؤثريت فرايند تقنين در نظام حقوقي افغانستان، به بازي و زدگي، سياستكاري، سياستكم

تا  1382خصوص در حوزه مسائل و مباحث انتخاباتي مطرح بوده و است. موضوعي كه از سال 

را نظام حقوقي، سياسي و  2هاي انتخاباتياكنون، چندين قانون انتخابات و قانون كميسيون

ها، مصالح و ها، ناخواستهدر آزمايشگاه خواسته اجتماعي افغانستان تجربه نموده و اراده مردم را

 منده ساخته است.منافع شخصي، حزبي، قومي و گروهي خود، پايمال و عقده

هاي قومي، سمتي و سياسي و نيز لزوم رعايت بدين ترتيب، عدم دخالت و تأثير نگرش

رين منابع تقنيني تترين و اصلياحكام قانون اساسي و تطبيق درست آن، به عنوان يكي از عمده

تواند بسياري از مشكالت كنوني كشور را حل نمايد. بناً اگر كشور، چراغ راهي است كه مي

برخي از احكام قانون اساسي، مبهم يا ناكارآمد هستند و يا جوابگوي مسائل و موضوعات فعلي 

رد نه اينكه، با باشد، بايد از راه آن در راستاي تعديل قانون اساسي اقدام مقتضي صورت بگينمي

هم از سوي شخص يا توجيه و تفسير زمينه مخدوش شدن و سبک شدن آن را فراهم سازيم، آن

اي كه مسئول و مكلف تطبيق قواعد آن است. شوراي ملي جمهوري اسالمي افغانستان نيز قوه

و  گذار نيز مسئول حفاظت از تطبيق احكام قانون اساسي بودهحيث ارگان نظارتي و قانونمن

نيز بايد اقدام حقوقي و قانوني قاطعي در اين  3كميسيون مستقل نظارت از تطبيق قانون اساسي

 راستا اتخاذ نمايند.

                                                 
اجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور جرگه، وجود ضرورت ع. شروط مورد اشاره عبارتند از؛ تعطیلی ولسی 1

 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی. 82مالی و نیز تقدیم فرمان در خالل 

در رابطه با  50قوانین انتخابات لغو و تنفیذ گردید و نیز دو فرمان تقنینی در سال  50و  51، 88، 80، 88. طی سالهای  1

 باشد.های مربوطه صادر شده است که نمونه عینی میمیسیوناصالح نظام انتخاباتی و ک
. جالب است که این کمیسیون، مجموعه نظریات حقوقی و مشورتی خود را پیرامون نظام و فرایند انتخابات در کشور  8

 0، 52 نظر، در سال 5، 85دهد. در سال طی سالهای اخیر، به نشر رسانیده است که، آمار خوبی را نشان و بازتاب می
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نتيجه اينكه؛ از آنجايي كه وظيفه اصلي تطبيق قانون مربوط به تمامي نهادهاي اداري و 

نيني سنجيده و نيز در تنفيذ اسناد تق 1«كارآيي تقنيني»توان از نقش شود اما نمياجرايي مي

گرايي غافل ماند. لذا كم و مندي و قانونقوه مقننه در ارتقاء روحيه قانون 2«كارآيي نظارتي»

حيث نهاد مقنن و ناظر، وابسته به عوامل گذاري، منكيف انجام اين كاركرد نظارتي نهاد قانون

دهاي اجرايي و اداري بيروني و دروني است. عوامل بيروني همان نوع و چگونگي تعامل با نها

تفكيک يا تعامل قوا(، قدرت و نفوذ احزاب -بوده كه ساختار نظام سياسي )رياستي يا پارلماني

هاي ملي كشور در رسد كه سران قواي ثالثه و شخصيتگيرد. به نظر ميسياسي و ... را دربرمي

لي نهاد )تک اتاقه يا تحقق اين مؤلفه، كارساز باشند. اما عوامل دروني بيشتر شامل ساختار شك

دو اتاقه(، نفوذ اجتماعي و فردي نمايندگان، نفوذ شخصيتي و جايگاه كنترولي هيئت اداري 

شوراي ملي )رئيس و ...(، ميزان تحصيالت عالي )ترجيحاً حقوقي( نمايندگان، تعامل و عملكرد 

تطبيق قانون  هاي پارلماني، وجود كميسيوني خاص ناظر بر اعمال حكومت يا نظارت برگروپ

 شود.و ... مي

بناً مظهر و نظام اجراي قوانين در يک مفهوم شامل قوه قضائيه و قوه اجرائيه و ساير نهادهاي 

بوده كه تطبيق كننده قوانين و حفاظت كننده از آن با  -در كنار جنبه نظارتي قوه مقننه–ربط ذي

با توليد و تنفيذ قوانين، مقررات و  باشد. لذاتطبيق كارآمد، درست و همگاني اسناد تقنيني مي

گردد. نهادهاي اجرايي، عدلي و ها، عرصه تطبيق و اجراي آنها )مصرف( مطرح ميطرزالعمل

هاي ذاتي )اساسي( و فرعي )عرضي( خويش، بايد عالوه به قضائي بنا به وظايف و صالحيت

يق متون تقنيني زمينه ترتيب ابزارهاي دقيق اجرائيوي، نسبت به رفع مشكالت و معضالت تطب

مناسب و با هزينه كمتر موظفانه برخورد نمايند. در اين جهت تعميل قوانين توسط مسئولين و 

 پذيري در اجتماع مؤثر واقع شود.تواند به ارتقاء فرهنگ قانونمأمورين حائز اهميت بوده و مي

                                                 
ها و نظر ارائه نموده است. )مجموعه تفسیرها، نظریه 1، 58نظر، در سال  9، 51نظر، در سال  1، 51نظر، در سال 

 (1858های حقوقی، کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، کابل، چاپ اول، مشوره
1 . Efficiency of legislative 
2 . Efficiency of overseeing 
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هنجاري اجتماعي، توجه  و گرايي؛ به عنوان مفهوم، پديدهدر رابطه با موضوع قانون و قانون

هزينه تواند بستر حاكميت و تطبيق قانون را مساعد و كمبه عوامل و رشد مفكوره جامعه مي

ساخته كارآيي نظام حقوقي را در پي داشته باشد. بنائاً اجراي قوانين و توجه به تطبيق آن در بين 

التبع مؤثريت نظام حقوقي گذاري و بمردم و نهادهاي اجتماعي و دولتي، كارآمدي نظام قانون

فايده آن را به نفع عموم جامعه و در جهت تحقق عدالت و -را معرفي و تكميل نموده و هزينه

 رفاه اجتماعي هدايت خواهد نمود.

گذاري عالوه بر اينكه كاركرد نمايندگي )وكالت( و تقنين را دارد، ابزار نظارتي قوه قانون

-باشد. به نوعي كه قانوننهادهاي دولتي و غير دولتي مي مطلوب و مؤثري براي تطبيق قانون در

گرايانه اجتماعي خويش را تكميل و تعميل ساخته و نقش محوري در تطبيق قانون گذاري واقع

اند نمايد. كاركرد كنترولي خود ناشي از حقي است كه مردم به اين نهاد اعطا كردهرا بازي مي

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه صهو آن اعمال حاكميت مردم بر تمامي عر

 شود.ناميده مي« كنترول قدرت با قدرت»است و اين همان مفهوم 

جمهور به رييس  همچنين در كنار نقش نهاد مقنن، جايگاه و موقف سياسي و اجتماعي

سازي ر قانونعنوان مقام عالي و ناظر بر اجراي قوانين نافذه، نيز عالوه بر تبيين هدايات الزم د

را من حيث ( قانون اساسي 64جزء اول ماده ) "مراقبت از اجراي قانون اساسي"كارآمد، وظيفه 

-توان داراي اهميت دانست. بنابراين، مشخص و مسلم گرديد كه تعميل به جنبهوظيفه وي مي

ارآ هاي نظري و عملي مصوبات توشيحي، به همان ميزان از اهميت برخوردار است كه؛ قانون ك

گذاري مؤثر دارد. لذا در دو گفتار بعد، تالش شده است تا بر مصاديق و اسناد تقنيني و قانون

هاي مؤثريت در اجراآت، مفيديت در اقدامات و مكلفيت نهادهاي كننده بر ابعاد و جاذبهداللت

 .هاي تقنين و تطبيق كارآمد، تكميل گرددمجري قانون، بيشتر توجه شود تا مطالعه زمينه

 گفتار دوم: نظام عدلي و قضائي 

( نظام عدلي و قضائي كشور به شمول سيستم و فرايند محاكم )قضا(، نهاد تحقيق و تعقيب 1

هاي كشفي و امنيتي )پوليس ]عدلي[ و مأمورين ضبط قضائي( نقش )ثارنوالي( و نيز ارگان
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ذيل ارتباط مستقيم با  دارند. بدين منظور امور 1اساسي در تطبيق كارآمدي نظام عدالت جزائي

تحقق اين عدالت به صورت مؤثر و با هزينه كمتري داشته و زمينه وقايه از مجرم شدن افراد را 

 سازد.فراهم مي

هاي مرتبط با فرايند تعقيب عدلي در كشور، به عنوان ركن ديگر در واقع، نهادها و ارگان

قوه اجرائيه و نهادهاي ذيربط از يک  شوند. بدين ترتيب،تطبيق قانون و حاكميت آن شناخته مي

هاي زير مجموعه از ديگر سو، دو ركن حاكميت قانون و اجرا نمودن سو، و قوه قضائيه و ارگان

گانه قوا، به طور مستقيم يا شوند. به عبارت ديگر، اركان سهميقوانين مصوب قوه مقننه تلقي 

حقوقي افغانستان نقش داشته و مكمل و غير مستقيم در تحكيم قانون در جامعه و تكامل نظام 

 همكار يكديگر خواهند بود.

قانون اساسي(  116)ماده  "ترين ارگان قضائي كشورعالي"اما كاركرد، عملكرد و نقش 

يعني ستره محكمه، در اين مسئله بسيار سازنده و مفيد خواهد بود. نهادي كه در رأس قوه 

هاي شود. مصاديق و موارد ذيل زمينهين نهاد تلقي ميقضائيه قرار داشته و قاضي القضات ممثل ا

مؤثريت سيستم قضا و به ويژه نظام عدالت جزائي را فراهم و كارآيي تدابير محاكماتي را بيشتر 

 خواهد كرد؛

هاي باال بردن سطح معلومات حقوقي، تجربوي و رفتاري نهادهاي كشفي از طريق كورس -

وطه و ...؛ وزارت امور داخله با هماهنگي و همكاري ستره آموزش قوانين، امور اجرائيوي مرب

هاي عملي بردارد. به واقع، تشكيل و ورود دوسيه به فرايند عدلي محكمه بايد در اين مسير گام

 باشد.هاي عدالت جزائي ميترين جنبهو قضائي از اساسي

حقوقي، تحقيقاتي، هاي تقويت جايگاه و تجهيز نهادهاي كشفي و عدلي به ابزارها و روش -

مندي از پوليس علمي )كريمينال تخنيک، عدلي و تخنيكي كشف و وقايه از جرايم با بهره

كننده )طب عدلي، كريمينولوژي، متوديک( و علوم كمکكريميناليستيک و كريمينال

 شناسي و ...(؛روانشناسي، جامعه

                                                 
1 . Efficiency of Criminal Justice System 
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و تالش در  1ر افغانستاناهداف ماموريت پوليس اتحاديه اروپا دتوجه و دقت پيرامون  -

جهت باال بردن ظرفيت علمي و عملي كاركرد نهادهاي كشفي با بهره جستن از تجربيات ساير 

 هاي اضافي اجراآت پوليس را فراهم آورد؛تواند زمينه كاهش هزينهكشورها مي

 و داخله امور وزارت براي( ارتباطات) . ايجاد و توسعه مركز سوق و اداره افهام و تفهيم1"

-. تقويه قابليت3؛ . تقويت نمودن اجراات پوليس بر اساس اطالعات استخباراتي2ملي؛  پوليس

. بهتر و تقويه نمودن 5؛ هاي مبارزه عليه فساد. تقويه ظرفيت4؛ هاي رياست تحقيقات جنايي

. 6باالي ثارنواالن؛  بيشتر تمركز و تاكيد با قضائي، قوه و همكاري و هماهنگي ميان پوليس

 ".خله و پوليس مليدا كشاف اساسات جندر و حقوق بشر در وزارت اموران

باال بردن سطح آگاهي از قوانين و ظرفيت علمي، حقوقي و تجربوي قضات و امور مربوط  -

به كيفيت مؤثر فيصله قضايا و نوع آراء قضائي به ويژه از طريق برنامه ستاژ قضائي يكي از 

محاكم قابل  تواند در كارآمد بودن فيصلهئي است كه ميهاي دقيق و ظريف آموزش قضاگزينه

 توجه باشد؛ 

قاضي براي انجام قضاوت عادالنه و "كند كه؛ مقرره طرز سلوک قضائي نيز اشاره مي

المللي آگاهي داشته و به اجراي ها و معاهدات بيناجراي سالم قوانين بايد از تمام قوانين ،ميثاق

هاي خويش كه در پيشبرد قاضي در حفظ و توسعه دانش و مهارت آنها متعهد و وفادار باشد.

-نماد و درين راستا، از برنامههاي مناسب را اتخاذ ميوظايف قضائي الزم و ضروري است گام

)ماده  "نمايد.شود، استفاده ميكه به همين منظور از طرف قوه قضائيه فراهم ميايهاي آموزشي

هاي ها، وظايف و مكلفيتآگاهي از موقف و اطالع از مسئوليت( اين ماده به نوعي به اصل 18

 قضات اشاره دارد كه بايد از اجراي آن، نظارت اصولي به عمل آيد.

( مصوب شوراي عالي ستره 1387) "مقرره تنظيم امور معارف قضائي" 2همچنين ماده 

شامل موارد  ، معارف قضائي را-گرددكه توسط رياست تعليمات قضائي تدوير مي –محكمه 

 داند:ذيل مي

                                                 
1 . EUPOL Afghanistan 
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آموزش و تعليمات قضائي، توضيح و تفهيم قوانين و مسائل حقوقي، آگاهي عامه از "

هاي كيفيت فعاليت محاكم، تنظيم تدوين و نشر راپورهاي قضائي و توضيح علل و انگيزه

مايد: نهمين مقرره اهداف ذيل را در پرتو اين مقرره دنبال مي 3همچنين ماده  "جرمي، و ...

هاي قصيرالمدت، تنظيم سيمينارهاي قضائي و تنظيم كورس ستاژ قضائي و ساير كورس"

توضيح به ، هاي تبليغ حقوقي در ادارات، مؤسسات و در ميان مردم، ...توضيحي، ... تنظيم برنامه

كه تحت عنوان  "ها و استهدائات حقوقي و تعميم معارف قضائي از طريق انترنتپرسش

( در راستاي تطبيق 9يابد. )ماده براي قضات و منسوبين قوه قضائيه تدوير مي« يآموزش قضائ»

ستره محكمه ايجاد و پالن فعاليت و « كميسيون همآهنگي تبليغ حقوقي»احكام مورد نظر مقرره، 

 (8و  4گردد. )مواد ستراتژي معارف قضائي تصويب مي

حكمه كه مطابق استراتيژي پنج ساله ستره م "برنامه ارتقاي ظرفيت كاري و تعليمات قضائي"

شود؛ براي قضاتي كه جديد وارد سيستم قضائي قوه قضائيه براي دو دسته از قضات اعمال مي

شوند، آموزش اجراآت قضائي، نحوه تطبيق قانون و آشنايي با صدور احكام مطرح است و مي

نش حقوقي و قضائي ايشان از دوم، براي قضاتي كه بالفعل به مسند قضا اشتغال دارند، افزايش دا

( 51؛ 1393هاي كوتاه مدت و بلند مدت درنظر گرفته شده است. )سالنامه قضا؛ طريق كورس

هاي به منظور رفع مشكالت و فراهم شدن زمينه"ساله قوه قضائيه و همچنين، طبق استراتيژي پنج

باشد، موارد تان ميخطوط عمده كه جزء پالن استراتيژي ملي جمهوري اسالمي افغانس "كاري،

تواند مؤثريت و موقف نهاد قضا را در جامعه و ساختار كالن سياسي كشور مستحكم ذيل مي

 سازد؛

المللي قوه قضائيه و فراهم شدن امكانات تحصيل براي قضات در انكشاف روابط بين" .1

 داخل و خارج كشور.
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ک سال به دو سال و تنظيم ، تمديد دوره ستاژ قضائي از ي1ايجاد انستيتوت تعليمات قضائي .2

 مجدد نصاب تعليمي ستاژ قضائي.

 ازدياد معاشات قضات و منسوبين قوه قضائيه. .3

 وضع مقرره سلوک قضائي و ميكانيزم تطبيق آن. .4

 بازبيني و تجديدنظر بر مقررات و لوايح ستره محكمه در مورد اجراآت اداري و محاكم. .5

 (31)همان؛  "ايجاد واحد تقويت اداره. .6

هاي مهم و عمده در مؤثريت امر قضاوت و دادرسي كه بازتاب اجتماعي نيز خشاز ب -

دارد، تقويت ظرفيت كاري و مسلكي منسوبين اداري قوه قضائيه و به ويژه محاكم است. 

تربيه پرسونل اداري محاكم و ارتقاي سطح "محررين محاكم مطابق به مقرره مربوطه به هدف 

چوكات اداره تعليمات "كنند كه در )ستاژ( را طي مي كورس آموزش محررين "دانش مسلكي

مقرره  3و  2. )مواد "يابدقضائي رياست عمومي تدقيق و مطالعات ستره محكمه تدوير مي

 آموزش محررين(

... تأمين بهتر و مؤثر "در جهت تحقق اهداف بلند خويش؛  "مجمع قضات افغانستان" -

هم نمودن زمينه رشد مسلكي و تجربوي قضات، حاكميت قانون و تطبق عدالت در كشور، فرا

هاي قصيرالمدت به منظور آموزش حقوقي، تقويه ها و تدوير كورساستفاده بهتر از بورس

هاي مسلكي، مساعد نمودن زمينه تبادل تجارب قضائي و هاي خارجي و ساير قابليتلسان

ي دستگاه قضا را از طريق تواند زمينه كارآمدمي "اشتراک فعال در تأمين معارف قضائي ...

اساسنامه مجمع قضات  5هاي قضائي و اجرايي قضات تأمين نمايد. )ماده ارتقاء سطح قابليت

 بر 1391( ناگفته نماند كه براي اولين بار تشكيل مجمع قضات زن به سال 1387افغانستان؛ 

                                                 
های تفتیش قضائی، کنترول و مراقبت قضائی، تدقیق و ، در کنار ریاست"ریاست تعلیمات قضائی". در حال حاضر،  1

ارف ها در چوکات ستره محکمه، ایجاد و در راستای تحقق اهداف بلند معمطالعات، افتاء و احتساب و سایر ریاست

 نماید.قضائی برای قضات اقدام می
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قاضي زن فارغ   31الي  21همچنين از ابتداي شروع برنامه ستاژ قضائي در هر دوره   گردد. مي

 (37و  35اند. )همان؛ شده و به كسب انسالک قضائي نائل شده

در قالب تقنين متون جزائي، نهاد عدلي بايد بتوانند در چوكات قانون نسبت به بررسي،  -

مانع ورود « جرايم بدون متضرر»و « جرايم خرد )قباحات(»فيصله مناسب و حفظ دوسيه در 

)آرشيو دوسيه( و هزينه اجتماعي رسيدگي جنايي را بر فرد و جامعه  قضيه به مرحله قضائي شده

 تحميل نمايد.

تدقيق و آگاهي از موضوع دانش حقوق و اقتصاد در طرح قوانين و لوايح قضائي به  -

طوري كه هزينه تطبيق قانون در ارگانهاي عدلي و قضائي و نيز در نظام اجتماعي كاهش و 

 منطقي گردد؛

ورد يكسان و دقيق در تطبيق قانون و فيصله محاكم در جامعه و نسبت به قاطعيت و برخ -

 محكومين؛

در چوكات ستره محكمه  "تعقيب تطبيق احكام نهايي و قطعي محاكم"بدين منظور، اداره 

ها در اين نسبت به تعميل اين فيصله 1ايجاد شده است و در كنار ساير ادارات اجرائيوي كشور

قانون تشكيل و  -التعميل بودن فيصله قطعيواجب– 14يت دارند. ماده راستا مسئوليت و مكلف

التعميل هاي قطعي و نهايي محاكم واجبتمام فيصله"كند كه؛ صالحيت قوه قضائيه بيان مي

-جمهور تطبيق ميرييس  است، مگر در حالت حكم به مرگت شخص كه بعد از منظوري

"گردد. ...
رارها و رهنمودهاي محاكم فوقاني در مورد احكام، ق"لذا مطابق اين قانون  2

 (49)ماده  "باشد.التعميل ميرسيدگي مجدد قضايا بر محاكم تحتاني واجب

تقويه نقش و عملكرد محاكم قابل دسترس، صالح، عادل و مقتدر و نظارت بر تطبيق  -

 درست قوانين و مقررات در آنها؛

                                                 
شوند که در جهت تنفیذ و تطبیق احکام محاکم مکلفیت دارند. محسوب می "ارگانهای اجرایی دولت". این نهادها  1

 مقرره تعقیب تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم در جمهوری اسالمی افغانستان( 12و  0، 1)مواد 

 نیز به آن حکم کرده است. قانون اجراآت جزائی 821. ماده  1
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مينات در حقوق مظنون، متهم و محكوم و تض 1«دادرسي عادالنه»تحقق و تطبيق موازين  -

در تمامي مراحل كشف، تحقيق و دادرسي: حضور وكالي مدافع ايشان، مترجمين و ...؛ )كتاب 

 (1387راهنما براي قضات افغانستان؛ 

براي  "هاي حقوقياداره و بورد مستقل مساعدت"تقويت جايگاه مادي، معنوي و حقوقي  -

هاي مظنونين و درسي عادالنه و تضمين حقوق و آزاديپيشبرد عدالت جزائي، انكشاف دا

هاي الزم جزائي و مدني در تمامي بضاعت )به ويژه اطفال و زنان( كه ارائه مشورهمتهمين بي

 (1387هاي حقوقي؛مراحل عدلي و قضائي در محاكم ضرورت دارند. )مقرره مساعدت

ي مطلوب )آگاهي حقوقي عامه( ايجاد زمينه و فضاي مادي )تخنيكي و تعميراتي( و روان -

 به دسترسي عادالنه و همگاني به نهادهاي عدلي و قضائي مسلكي در مركز و واليات؛

تطبيق و نظارت بر مكانيزمي دقيق و مناسب در تعيين موعد زماني نسبت به ختم تحقيقات  -

رد، اكنون تحت نام دا« اطاله دادرسي»و محاكم كه همان مفهوم رفع ثارنوالي و فيصله قضايا در 

 "پروگرام رعايت مواعيد رسيدگي به قضايا در محاكم" "سازي اجراآت قضائيپروگرام ساده"

رود كه با تطبيق درست آنها بتواند سيماي عدالت در ستره محكمه آغاز گرديده و اميد مي

جزائي مبتني بر كارآمدي قضا را به نمايش گذارد. )فعاليتها و دستآوردهاي ستره محكمه 

 (281و276؛ 1385-1388

ستره  "كميته هماهنگي ارگانهاي عدلي و قضائي"توجه و تقويه جايگاه و وظايف  -

محكمه در مركز و سطح واليات كه از تمامي نهادهاي حقوقي، كشفي، تحقيقاتي و قضائي در 

هاي عدلي و قضائي را از ها و سردرگميتواند گره بسياري از نابسمانيآن عضويت دارند مي

جامعه مرفوع سازد، از اهداف و روشهاي نگرش مبتني بر مؤثريت دستگاه قضا است. 

 (282)همان؛

                                                 
1 . Standards of fair trial 
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اي را تحميل آگاهي و آموزش قضات نسبت به اينكه نوع جزا عالوه بر اينكه هزينه -

باشد. كند، نسبت به بازگشت و اصالح مجرم و محكوم به جامعه و فاميل خود نيز مؤثر مي مي

 ها بايد از داراي فايده اجتماعي و مطلوبيت اقتصادي نيز برخوردار باشند.همچنين مجازات

از قبيل  1هاي حبس(بكارگيري مطلوب و متناسب سازوكارهاي مدرن قضائي )جايگزين -

زدايي، قضازدايي، كيفرزدايي، تعليق تنفيذ، رهايي مشروط، كيفرهاي زدايي، جرمحبس

ي نقدي و استحصال كار در خارج از زندان در هاي توقيف و حبس، جزااجتماعي، بديل

اين موارد عالوه بر اينكه در قوانين جزائي  "هاي كوتاه مدت. )قانون اجراآت جزائي(حبس

اي كاسته و مورد عدالت جزائي به طور قابل مالحظهكشور نشان دارند، از هزينه گزاف و بي

 كارآيي نظام عدالت جزائي را نويد خواهد داد.

اي كه از صدور ها به گونهخانهجدي در اصالح نظام محابس كشور و نيز توقيفتالش  -

المقدور كاسته شده و مناسب با قضاياي جزائي از جزاي و كيفر حبس و توقيف حتي فيصله

هاي اجتماعي، كيفرهاي جايگزين حبس و قرارهاي جايگزين نقدي و به ويژه از مجازات

هاي آموزشي و تحقيقي براي اين مسئله با ايجاد وركشاپتوقيف به صورت مفيد بهره برد. 

هاي حقوقي بررسي پيرامون متوليان امور تقنين و قضات و همچنين بيان تجربيات ساير نظام

 تواند اثربخش و عملي باشد.فايده، مضرات و معايب كيفر حبس مي-هزينه

در چوكات ستره محكمه  "اداره تعقيب تطبيق احكام محاكم"چنانكه اشاره خواهد شد،  -

و ساير ادارات و نهادهاي دولتي )به شمول لوي ثارنوالي و وزارت عدليه( -تشكيل قوه قضائيه–

جهت اطمينان و هماهنگي در تطبيق احكام و قرارهاي نهايي و قطعي محاكم به استثناي حكم به 

ره تعقيب تطبيق گيرد. )مقرمرگ شخص، اقدامات و تدابير الزم، سريع و مقتضي را درنظر مي

 (1391احكام نهايي و قطعي محاكم در جمهوري اسالمي افغانستان؛ 

از موضوعات مهم در ارتقاء مؤثريت قضا و عدالت جزائي در كشور، بحث استفاده از  -

هاي عدلي و قضائي در ساحات مختلف است. تجارب قضائي و تقنيني كشورها و نيز همكاري

                                                 
1 . Alternative of Detention  
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گذاري در كشور و نيز استفاده از ر استفاده از تجارب قانونهاي تقنيني ددر اينكه همكاري

تجارب قضائي )به ويژه از مصر و تركيه( در طول ساليان اخير محسوس است، راجع به 

توان به انعقاد معاهدات استرداد مظنونين، هاي تعقيبي، تحقيقي و تطبيقي نيز ميهمكاري

سياري از كشورها منعقد شده است. )ايران، متهمين، مجرمين و محكومين اشاره نمود كه با ب

امارات، تاجيكستان، روسيه و ...( در اين راستا، قانون استرداد متهمين، محكومين و همكاري 

دارد كه شامل بيان مي "همكاري عدلي"تنفيذ و تعريف مشخصي را از  1392عدلي در سال 

د، مدارک، فرستادن شهود و ساير تبادله معلومات، ارائه اسنا"شود؛ مصاديق و موارد ذيل مي

هاي قضائي محاكم داليل اثبات در جريان كشف، تحقيق و محاكمه متهمين و تطبيق فيصله

 (3ماده  2)جزء  "باشد. مي

نكته اساسي اينكه، بهترين زمان و مكان جهت ارتقاء ظرفيت حقوقي و كاري متوليان  -

اي قضات با باشد. دورهستاژ قضائي مي هايدستگاه قضا و آموزش فنون مؤثريت قضائي، دوره

شوند كه نبايد به مباني و قواعد كاري آشنا شده و بعد از آن وارد عرصه قضا و قضاوت مي

 آساني و بدون برنامه منسجم در اين زمينه از دست برود.

هاي متمادي در امر تحقق عدالت جزائي و رعايت موازين و گيري از تجارب سالبهره -

اصالحات عدلي و "تواند نويدبخش تحقق و انجام كمه عادالنه در كشور، مياصول محا

"قضائي
 11باشد. سابقه اجراي اصالحات در امور عدلي و قضائي كشور در دوران جديد، به  1

نامه مطابق به توافق "كميسيون مستقل اصالحات عدلي و قضائي"گردد. برمي 1381عقرب سال 

( رياست دولت انتقالي اسالمي افغانستان ايجاد گرديد و طي 153بن و به موجب فرمان شماره )

در ساحه تسويد قوانين، تربيه كدرهاي عدلي و قضائي، بازسازي و »دو سال و هشت ماه فعاليت 

به انجام رسانيد. اما با « هاي عدلي و قضائي، سروي عمومي و آگاهي عامهنوسازي ساختمان

برگزاري انتخابات عمومي، تشكيالت دولت نيز آغاز برقراري حكومت جمهوري اسالمي بعد 

هاي آن به منحل و تجهيزات و صالحيت 1384سنبله سال  15به كار نمود. كميسيون فوق در 

                                                 
1 . Judicial Reformations 
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 (71منتقل گرديد. )فرمان شماره ) "بورد مشورتي امور عدلي و حقوقي رياست جمهوري"

تقل اصالحات عدلي و قضائي؛ جمهوري اسالمي افغانستان در مورد انحالل كميسيون مسرييس 

1384) 

در اخير نظر به اهميت و ضرورت مبارزه با فساد اداري در دستگاه قضا، رياست قوه  -

هاي كاهش و مبارزه با فساد را در قضائيه كميسيون ويژه را ايجاد و نسبت به تطبيق زدودن زمينه

عدم كفايت  1قضات،چند موضوع مشخص ترتيب داده است كه شامل؛ عدم معاش كافي براي 

ها، عدم نظارت اداري از امور و منسوبين و منازل رهايشي منسوبين قضائي در واليات و ولسوالي

 (139امثال آن است. )سالنامه قضا؛ پيشين؛ 

 گفتار سوم: نظام اجرایي و اداری

 متمركز )اداره مركزي و ادارات محلي(( نظام اجرايي و اداري كشور به عنوان نظام نيمه2

ها، ادارات و هاي مستقل مربوطه، وزارتخانهتواند از مجراي نهاد رياست جمهوري و رياستمي

داري ها نظارت مستمر در جهت تطبيق حاكميت قانون و حكومتشوراهاي واليتي و و ولسوالي

 را مؤثر و مفيد روي دست گيرد؛ 2خوب

( و شوراهاي 75ان؛ ماده ها )همخانه( و مجموعه وزارت5دولت )قانون اساسي؛ ماده  -

هاي ها در قالب حكومت بسيط و مركزي در جهت تعميل اصول و مكلفيتواليتي و ولسوالي

توانند انكشافي و اقتصادي خود در قانون اساسي نسبت به موارد ذيل همت گمارد و مي

 داري را روي دست بگيرد؛مداري و حكومتراهكارهاي عملي كارآمدي دولت

                                                 
در خصوص معاش قضات در ماده چهارم حکم  "قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی". در حال حاضر  1

ترین بست مامور خدمات ملکی حسب احوال، با اندازه معاش قضات به اساس معاش ماهوار بلند"کند که؛  می

روسای محاکم استیناف، مستشاران قضائی و روسای ادارات مرکزی  -1گردد: های ذیل محاسبه و تعیین می ضریب

های محاکم استیناف و روسای محاکم ابتدائیه، روسای دیوان -1(. 0ستره محکمه که حایز انسالک قضائی باشند، )

های محاکم های مرکزی ستره محکمه و اعضای دیوانحاکم وثایق و اعضای مسلکی ریاستآمرین م -8(. 92/8)

قضات محاکم ابتدائیه و  -6(. 8روسای محاکم ابتدائیه ) -9(. 92/1های محاکم ابتدائیه )(. اعضای دیوان8استیناف )

 "(.92/1محاکم وثایق )
2 . Good governance 
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د جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي و انكشاف متوازن همه مناطق وجيبه در ايجا

(، تنظيم 11(، تشويق و حمايت از تشبثات خصوصي مطابق به احكام قانون )ماده 6كشور )ماده

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم )ماده 

در انكشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از هاي مؤثر (، پروگرام11

(، تدابير الزم 14هاي مؤثر در انكشاف زراعت و مالداري )ماده (، پروگرام13وران )ماده پيشه

هايي كه ها و صالحيت(، و ... . مكلفيت15جهت حفظ و بهبود جنگالت و محيط زيست )ماده 

افغانستان نيز برشمرده شده كه بر تقويه نظام اقتصادي و ارائه  در قانون اتاق تجارت و صنايع

انكشاف و "هاي تخنيكي و اقتصادي در اين راستا است. از جمله اهداف اين قانون؛ مشوره

هاي تجارتي، صنعتي، زراعتي، معادن، خدماتي و تشبثات صنفي، و نيز هماهنگي در فعاليت

 "الملليصوصي و حمايت آن در سطح ملي و بينرشد و انكشاف اقتصادي متشبثين سكتور خ

رشد اقتصاد، ايجاد محل كار، خودكفايي و رفع موانع رشد فرا راه "باشد كه در جهت مي

هاي اقتصادي و تخنيكي به مراجع ذيصالح سكتور خصوصي در تفاهم با دولت، ارايه مشوره

هاي ي و خارجي در اولويتگذاري داخلدولتي عندالتقاضا، تشويق، جلب و حمايت از سرمايه

گذاري در المللي از سرمايهسازي براي كسب حمايت دولت و جامعه بيناقتصاد ملي و زمينه

افغانستان، ارايه پيشنهادات مؤثر و اتخاذ تصاميم الزم جهت تشويق و انكشاف صادرات در 

ان بوده كه هاي اتاق تجارت و صنايع افغانتساز جمله وظايف و صالحيت "سطح كشور، و...

 (8و  2خود تأكيد و هدايت بر تحقق عدالت و رفاه اجتماعي دارد. )مواد 

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقالل، حاكميت ملي و تماميت " -

( به 5)ماده  "باشد.ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي

وظايف اساسي دولت جمهوري اسالمي افغانستان به عنوان ساختار سياسي  عبارتي، از جمله

ترين آن، قانون اساسي كشور، تعميل و عملي ساختن به احكام قوانين نافذه كشور كه مهم

اي است كه مكلفيت دولت به شمول حكومت )نهاد اجرائيه(، شوراي باشد، كه از مباني اوليه مي

 نمايد.مه )نهاد قضائيه( را تبيين و تعيين ميملي )نهاد مقننه( و ستره محك
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كننده بر جمهور به عنوان فرد اول كشور و دولت، مسئول و مجري قانون و نظارترييس  -

را در اين  "مصالح علياي مردم افغانستان"تطبيق قانون اساسي و ساير اسناد تقنيني كشور بوده و 

( اهميت و درک اين مسئله، اساس 67و  66، 64، 61جهت بايد رعايت نمايد. )همان؛ مواد 

گرايي را تشكيل و ظرفيت نظارت از اجرايي شدن اسناد تقنيني را در جامعه نشان و رونق قانون

 پرورش خواهد داد.

هاي اجرائوي كشور به طور مستقيم نسبت به تطبيق قوانين صالحيت و بدين ترتيب ارگان -

هاي اجتماعي اضافي و غير اي در كاهش هزينهو عمده وظيفه دارند. اين نهادها نقش بسيار دقيق

توانند در مداري ميضرور در جهت اجراي قوانين داشته و سيماي زيبايي از عدالت و قانون

رياست جمهوري به عنوان مقام جامعه ترسيم نمايند. دولت و در رأس قواي ثالثه آن يعني 

رعايت مصالح علياي مردم نسبت به "و نيز  (64)ماده  "مراقبت از اجراي قانون اساسي"وجيبه 

( در جايگاه بسيار رفيعي قرار دارد. جايگاهي كه در 66)ماده  "اعمال صالحيتهاي خويش

سوگندنامه فرد اول كشور نيز بر رعايت و تطبيق قوانين و حراست از حقوق و منافع مردم را بر 

سياسي و اجتماعي اراكين دولتي،  ( نقشي كه عالوه بر موقف63زبان جاري ساخته است. )ماده 

تواند دورنماي مناسبي از تطبيق قوانين موضوع تطبيق قانون توسط ايشان و نهادهاي ذيربط مي

 در جامعه و در ساير نهادهاي اجرايي، عدلي و قضائي ايفا نمايد.

ه جمهور از چند منظر در كارآمدي نظام حقوقي و تطبيق قوانين از جملرييس  بنائاً جايگاه

 تواند داراي اهميت خاصي باشد؛قانون اساسي مي

 در رأس دولت و قواي ثالثه جمهوري اسالمي افغانستان قرار داشتن وي؛ .1

 موقف شخصيتي، سياسي و اجتماعي وي؛ .2

تعميل به وجيبه و وظيفه خويش در رعايت قوانين به ويژه قانون اساسي و پيگيري  .3

 مصالح علياي مردم در اجراي امور مربوطه؛

يجاد باور و روحيه تطبيق قانون در سطح مقامات عالي رتبه و پايين رتبه دولتي و ا .4

 اجرايي؛
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تأكيد و نظارت بر تطبيق قانون در نهادهاي زيرمجموعه و زيردست جهت تحقق  .5

 داري؛مداري و حكومتدولت

كاري و عدم مشاركت همگاني اقوام، توجه به نگرش منفي جامعه نسبت به سياسي .6

 گرايي؛سازي و قانونها در قانونانمذاهب و زب

ايجاد اصالحات ساختاري و نهادي )اداري( جهت تقويت اعتماد اجتماعي به نظام  .7

 سياسي؛

گرايي و كاركردهاي آن در سطوح پايين و عالي مراكز تعليمي آموزش و تفهيم قانون .8

 پذيري(.و آكادميک )ايجاد فرهنگ قانون

 ز طرق قانوني و نظارت از نحوه انجام قانوني آن.ايجاد و تقويت فرهنگ مطالبه حق ا .9

جايگاه اهم ديگر از براي وزراي كابينه و نهادهاي اداري محلي )شوراهاي واليتي و 

، 5باشد. تعميل احكام قانون اساسي و ساير قوانين وجيبه حكومت قرار داشته )مواد ولسوالي( مي

گرايي در جامعه از مؤثري در روحيه قانون تواند مسير و راهكارقانون اساسي( كه مي 75و  74

 طريق وزارتخانه مربوطه قلمداد گردد.

، "قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي ثالثه دولت جمهوري اسالمي افغانستان" -

 2تعهد، 1هاي سلوكي از قبيل؛ تقوا و پرهيزگاري،تمامي مقامات دولتي را به وجايب و مكلفيت

تواضع و  2حسابدهي، 1شناسي،وظيفه 6بيطرفي، 5انتقادپذيري، 4وظيفوي،انطباق  3داري،امانت

                                                 
 (1)جزء  "و اجتناب از نواهی اهلل و حضرت رسول اکرم و اولی االمر. اطاعت و فرمانبرداری از اوامر".  1

وفاداری به نظام جمهوری اسالمی افغانستان و رعایت قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور در اجرای امور ".  1

 (1)جزء  "دولتی و شخصی.

 (8)جزء  "ز سوء استفاده از موقف دولتی.حفاظت تمام امکانات معنوی و مادی مفوضه و تسلیم شده و احتراز ا".  8

اجرای وظایف به طور مشروع، مؤثر، به موقع، مفید، شایسته و سریع به منظور رسیدگی به نیازمندیهای واقعی ".  0

 (0)جزء  "ملت، در هر نوع شرایط اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، اقلیمی و محیطی.

 (9)جزء  "ی جهت رفع آنها.پذیرفتن خالها و نواقص ذاتی و کاری و سع".  9
احراز از تمایالت سیاسی، حزبی و سازمانی حین اجرای وظایف. اعضای شورای ملی با رعایت اصول وظایف ".  6

 (6)جزء  "اند.داخلی مربوط، از این حکم مستثنی
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 8صداقت، 7حسن معاشرت، 6حفظ اسرار، 5حسن زعامت و رهبريت، 4تعرض منافع، 3فروتني،

كننده حاكميت تقويت 11احساس مسئوليت، 11قابل دسترسي بودن، 9جوئي معقول،صرفه

، 16داشتن روحيه مشاركت 15گرايي،يتواقع 14عدم تبعيض، 13، نمونه و مثال بودن،12قانون

                                                 
 (1)جزء  "پایبندی به حاضری و انجام امور وظیفوی در ساعات رسمی کار.".  1

های وظیفوی و مصارف بودجوی با درنظرداشت وضع جامعه در برابر مراجع امیم و فعالیتجوابگویی از تص".  1

 (8)جزء  "ذیصالح و ملت.

اندیشیدن به تأمین حقوق دیگران، دلسوزی، مهربانی، همدردی و مفید واقع شدن برای نیازمندان و احتراز از ".  8

 (5)جزء  "خودخواهی و تکبر.
ها و اتخاذ تصامیم رسمی که گیری در فعالیتدن منافع عامه بر منافع فردی و عدم سهماز خودگذری و مرجح شمر".  0

 (12)جزء  "منافع شخصی خود یا اعضای فامیل وی در آن متصور باشد.

 (11)جزء  "پذیری، رهبری منحیث شخصیت نمونه و مثال و حمایت از منافع علیای کشور.مسئولیت".  9

 (11)جزء  "باشد.ی که افشای آن مطابق احکام قانون ممنوع میحفظ معلومات و اطالعات".  6
 "گی یا ناآرامی.برخورد نیک با دیگران و داشتن رفتار پسندیده در مواقع عادی و بطور مشخص حین هیجان، آزرده".  1

 (18)جزء 
تگوئی حین اتخاذ خلوص نیت در کار و سلوک نسبت به اجرای وظیفه و برخورد با دیگران و راستکاری و راس".  8

 (10)جزء  "تصمیم، اجرای وظایف و ابراز نظریات.

 (19)جزء  "های منقول و غیر منقول عامه.پسندی و اجتناب از اسراف بودجه دولتی و سایر داراییساده".  5
 (16)جزء  "ایجاد سهولت حین تأمین ارتباطات شفاهی، تیلیفونی و حضوری.".  12
رده شده و درک عواقب ناشی از تخلف آن و عدم تحمیل تقصیرات خود بر زیردستان قبول مسئولیت وظایف سپ".  11

 (11)جزء  "یا دیگران.

 (18)جزء  "کننده قانون با روحیه بیطرفانه و واقعبینانه.حامی و تقویت".  11

 (15زء )ج "الهام بخشیدن به دیگران از طریق رعایت معیارهای عالی اخالقی و سلوکی حین اجرای وظایف.".  18
 (12)جزء  "احتراز از هرگونه رجحان و برتری مذهبی، دینی، لسانی، قومی، جنسی، رنگ، عمر و معلولیت.".  10
 (11)جزء  "های کاری مربوط.های عینی حین اتخاذ تصامیم در تمام عرصهمدنظر گرفتن واقعیت".  19

یت روحیه مشاورت، احترام متقابل، تشریک مساعی و همکاری جهت حصول اهداف مشترک با دیگران و تقو".  16

)جزء  "آهنگی استعدادها و منابع جهت رسیدن به اهداف ملی و انجام خدمات شایسته.حسن همکاری، تفاهم و هم

11) 
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و حفظ حيثيت مقام دولتي خويش در داخل و خارج كشور امر  2ثبات شخصيت 1هدفمندي،

نموده است كه طرح و تعميل آنها بسيار مهم، ضروري و باورمندي به مفكوره تحليل اقتصادي 

  (4باشد. )ماده و نيز مؤثريت در اجراآت و تحقق حاكميت قانون در كشور مي

متمركز )فصل هشتم قانون اساسي( نقش نظام اداري و اجرايي كشور بر اساس سيستم نيمه -

هاي مؤثر و كارآمد از بسزايي در انكشاف واليات از طريق تمركز بر امور محلي و ارائه مشوره

ها از ديگر طرف خواهد داشت يک طرف و باالبردن باور و ظرفيت اجرايي واليات و ولسوالي

-خواهي و دخالت، زيادههاي اضافي تمركزگرايي و نظارتواند زمينه كاستن از هزينهتكه مي

 اداري مضاعف دولت مركزي را به صورت مفيد و مؤثر فراهم سازد.-هاي بروكراتيک

. مشاركت 1"هاي شان نسبت به شوراهاي واليتي با توجه به جايگاه مؤثر و نيز صالحيت -

مت در ساحات اقتصادي، اجتماعي، صحت، معارف، بهبود در تعيين اهداف انكشافي حكو

. ارايه مشوره و نظارت در مورد استفاده 2محيط زيست، بازسازي و ساير امور مربوط به واليت. 

. ارائه مشوره و تأييد در مورد طرح پالن انكشافي واليت و پالن 4مؤثر از منابع مالي واليت. ... 

قانون شوراهاي واليتي  4ماده  4و  2و  1هاي حكومت. ... )فقرهبيني شده قبل از پيشنهاد به پيش

جانبه امور توانند به صورت بسيار مفيد و سودمند در تخصيص منابع و انكشاف همه( مي1386

تواند مقوله اداري و اجرايي كشور نقش داشته باشند. ناگفته نماند توجه به اين موضوع مي

ي و تحقق اعتماد اجتماعي را نزد اقوام و افكار عامه مشروعيت نظام سياسي، نگاه مشاركت

 هزينه خواهد ساخت.ريزي نمايد كه خود تطبيق قانون را كارآمد و كم پي

داري، بيطرفي وظيفوي، شفافيت و احساس مسؤوليت در كه صداقت، امانتاز آنجايي" -

پنجاهم قانون اساسي ... باشد، بتأسي از ماده انجام امور از سجاياي عالي اخالقي كاركنان مي

و اعضاي ستره محكمه و ساير قضات، لوي ثارنوال و معاونين آن، رييس  توجه اعضاي كابينه،

                                                 
توجه جدی به پیشرفت سریع کشور، به سوی صلح، امنیت، رفاه و موفقیت و دستیابی به جایگاه مناسب در جامعه ".  1

 (18)جزء  "ملل.
 (10)جزء  "احترام به فرهنگ، رسوم و عنعنات پسندیده و حیثیت بیرق ملی، دولت و ملت.".  1
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هاي مستقل، معينان، قوماندانان قطعات و وزراي مشاور، سفرا، رؤسا و اعضاي كميسيون

ها، هاي مستقل، رؤساي ادارات قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و سرحدي، واليجزوتام

گردد: مقامات عالي و ساير ها و رؤساي ادارات ملي به رعايت مراتب آتي معطوف ميولسوال

دولت و كابينه رييس  مامورين عاليرتبه دولت از اجراآت كاركنان تحت اثر خود در مقابل

ها و ادارات بايست مطابق اصول شايستگي مسؤول ميباشند. بناءً استخدام شخص در وزارت

جمهور جمهوري اسالمي رييس  18/9/1383( مورخ 1)ماده اول فرمان شماره ) "صورت گيرد.

رتبه دولت اعم از قوه افغانستان در مورد دستورالعمل اجرايي مقامات عالي و ساير مامورين عالي

 اجرائيه، قضائيه و مقننه(

و ادارات و  هاي مستقل، نهادها و ادارات دولتي به ويژه وزارت عدليهها، رياستوزارتخانه -

هاي مربوطه در تدوين قوانين بايد با بينش و نگاه اقتصادي به تسويد و تدقيق قوانين رياست

اي كه اين سرآغاز تقنين بسيار مهم و اساسي بوده و هزينه اجراي قوانين همت گمارند. به گونه

زارت عدليه ساله وو فرامين تقنيني بسيار كاهش خواهد يافت. در اين راستا استراتيژي پنج

هاي عملي در جهت حاكميت قانون و دسترسي به عدالت در ها و برنامهها، استراتژيچالش

هاي ذيل تدوين شده است كه با تطبيق آن، ( در بخشديدگاه استراتژيسراسر افغانستان )

 قضائي در كشور مرفوع خواهد شد:-هاي تقنيني، حقوقي و عدليبسياري از خألها و كاستي

 ح قوانين و مؤثريت پروسه قانونگذاريأ( اصال"

 ب( دسترسي مردم به عدالت

 ج( شفافيت و حسابدهي

 د( ظرفيت

 ها و تجهيزاته( زيرساخت

 المللي ذيربطو( هماهنگي و همكاري با ادارات داخلي و بين
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"ز( امنيت
 (1392ساله وزارت عدليه؛ )استراتيژي پنج 1

هاي عملي است كه توسط وزارت عدليه و ونهآگاهي عامه حقوقي؛ به عنوان يكي از نم -

هاي مختلف المللي در راستاي ارتقاي سطح معلومات مردم در پيمانهساير نهادهاي ملي و بين

)حقوق اطفال، حقوق زنان، حقوق اساسي اتباع و ساير موضوعات حقوقي ديگر( در حال اجرا 

ايب اشخاص و آشنايي با باشد. ضرورت و اهميت موضوع درک و اطالع از حقوق و وجمي

هاي نهادهاي عدلي و قضائي زمينه بسياري از ناماليمات و مشكالت وظايف و صالحيت

حقوقي و قضائي را رفع نموده و نگاه افراد را به نظام عدلي و قضائي كشور مثبت خواهد نمود. 

تدوين و  1397الي  1393هاي مطابق استراتيژي ارتباطات آگاهي عامه حقوقي، كه براي سال

هاي حقوقي وزارت عدليه شود، آمريتي تحت همين نام در رياست عمومي مساعدتتطبيق مي

-هاي منظم، دقيق، هماهنگ و مؤثر براي آگاهيو در راستاي اين استراتيژي در انجام فعاليت

دهي حقوقي، مشاوريت حقوقي و مساعدت حقوقي به مردم ايجاد شده است. در اين استراتيژي 

 امه حقوقي اينگونه تعريف شده است؛آگاهي ع

بلند بردن سطح آگاهي مردم از حقوق، وجايب آنها مطابق احكام قانون اساسي، احكام "

شرعي، قوانين موضوعه و همچنان معرفي ارگانهاي ذيربط عدلي و قضائي و معرفي نحوه 

و  "كشورتحقق حاكميت قانون در "لذا  "باشد.دسترسي به حقوق و روند تامين عدالت مي

از طريق افزايش آگاهي حقوقي به عنوان اهداف  "ارتقاي زمينه اطاعت از قانون بين افراد"

                                                 
ارائه خدمات با کیفیت عدلی و ". الزم به ذکر است که ماموریت وزارت عدلیه در راستای تعمیل این استراتژی  1

چاپ و نشر به موقع آن، دفاع از  حقوقی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و

بضاعت، حل های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بیهای منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدتدارایی

-های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیتمنازعات حقوقی در مرحله ابتدایی )قبل از ارجاع آن به محاکم(، ارائه آگاهی

ارت بر نحوه عملکرد آنها، تجدید تربیت اطفال تحت حجز، رهنمایی و هماهنگی با ادارات ها و احزاب سیاسی و نظ

المللی حقوق بشری در ادارات های بینهای حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاقدولتی در زمینه اجرای مکلفیت

 (9ذکر شده است. )ص "دولتی و ترجمه اسناد حقوقی دولت
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؛ 1393مورد نظر اين استراتيژي نام برده شده است. )استراتيژي ارتباطات آگاهي عامه حقوقي؛ 

6 -8) 

نگي ايجاد زمينه درست در دسترسي همگان به اسناد تقنيني به ويژه مراكز علمي و فره -

روز بودن و امكان دريافت و دانلود كشور از مجاري ادارات مربوطه دولتي. در اين زمينه به

ترين و كارآمدترين راه و راهكار و ساير ادارات ارزان 1سايت وزارت عدليهاسناد تقنيني از وب

 باشد.مي

رايند و هاي مرتبط با امور عدلي و قضائي، در فعملكرد و نقش وزارت عدليه و رياست -

تكامل مؤثريت نظام عدلي و قضائي افغانستان، بسيار مهم است. رياست عمومي تقنين، رياست 

عمومي حقوق، رياست عمومي مراكز اصالح و تربيت اطفال، رياست عمومي قضاياي دولت، 

ها و ادارات هاي حقوقي، اداره حمايت از حقوق بشر و ساير رياسترياست عمومي مساعدت

ارت در اين مسئله مستقيماً اثرگذار هستند. رياست عمومي حقوق وزارت عدليه، پل تابعه آن وز

ارتباط دولت يا امور و قضاياي حقوقي مردم است. تالش در جهت بلند بردن سطح و سويه 

معلومات حقوقي مردم، رسيدگي و پيگيري به قضاياي حقوقي )امالكي، فاميلي و ديون و 

هاي لح و سازش در قضايا از جمله مهمترين وظايف و صالحيتسازي براي صتجارتي( و زمينه

 باشد.اين رياست مي

وزارت جليله عدليه به قرار ذيل  "هاي عمدهوظايف و صالحيت"در ضمن ناگفته نماند كه 

است كه در صورت لزوم توجه و اهتمام در اجراي آن، براي بلند بردن ظرفيت كاري و مؤثريت 

 تواند بسيار مفيد و سودمند باشد.، مينظام عدلي و قضائي كشور

تحكيم همه جانبه قانونيت، حفظ حقوق و منافع قانوني مؤسسات دولتي، مختلط، " (1

 خصوصي و تمام اشكال ملكيت قانوني، حقوق، دارايي و حيثيت اتباع.

ترتيب و تهيه پيشنهادات راجع به تكامل قانونگذاري مطابق به اهداف شريعت اسالمي  (2

 و انكشاف روزافزون نظام اسالمي در كشور. جهت استحكام

                                                 
1 . www.moj.gov.af 
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 اشتراک در امور تقويه مبارزه عليه جرايم. (3

 تكامل فعاليت مؤثر وكالي مدافع. (4

 بلند بردن نقش دارالتأديب در امر تربيه مجدد اطفال تحت حجز. (5

آوردهاي آن مساعدت در جهت انكشاف علوم اسالمي و حقوقي و استفاده از دست (6

 ي، اجتماعي و فرهنگي جامعه.در ساختمان اقتصاد

المللي هاي حقوقي بينالمللي و تنظيم اجراآت و مكلفيتبرقراري و حفظ روابط بين (7

 در مورد مسائل داخل صالحيت وزارت.

هاي دولت راجع به كادرها، تأمين كادرهاي ورزيده و متقي در عملي نمودن فيصله (8

ه مسلكي كادرها، بوجود آوردن شرايط وزارت، مؤسسات و ادارات مربوطه آن، بلند بردن سوي

 براي استفاده بهتر از دانش و تجربه ايشان و تربيه آنها به روحيه اسالمي.

ها و ادارات در ترتيب پيشنهادات مبني بر تكامل همكاري با ديگر وزارت (9

قانونگذاري، مبارزه با فساد، تربيه كادرهاي حقوقدان، انكشاف علوم اسالمي و حقوقي و حل و 

 صل ساير مسائل.ف

 ها با دولت در ساحه قانونگذاري.برقراري و حفظ روابط وزارت (11

تأمين اساسات شريعت اسالمي در تشكيالت و فعاليت مركز وزارت، مؤسسات و  (11

 مقرره تنظيم اجراآت و فعاليتهاي وزارت عدليه( 6)ماده  "ادارات مربوط.

زارت امور داخله واگذار گرديده از آنجايي كه نظام محابس كشور از وزارت عدليه به و -

خانه بايد ها( اين وزارتخانهاست )فرمان تقنيني تعديل برخي مواد قانون محابس و توقيف

عالوه بر تطبيق دقيق و مناسب كيفرهاي حبس، تالش نمايد تا بر كيفيت و امور آموزشي، ديني، 

صل چهارم قانون محابس و و نيز ف 34، 33، 32ورزشي، صحي، تربيتي و تخنيكي محابس )مواد 

هاي كار، امور زنان، صحت عامه، خانهها(، با همكاري اداره ثارنوالي و وزارتخانهتوقيف

اي ( به گونه31و  19معارف و جامعه مدني نظارت مطلوب و كارآمد داشته باشد. )همان؛ مواد 

اصالح، –درج است گذار و متوليان امور قضائي از آن كه در قانون فوق منكه اهداف قانون

( تأمين گردد. در اين راستا، 5و  3، 1)همان؛ مواد -توانمندسازي و بازاجتماعي كردن محكومين
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مقرره مربوطه نيز موارد و مصاديق مختلفي جهت رشد فكري، فني و مسلكي محبوسين را نيز 

 نمايد:بيان داشته و بر آن تأكيد مي

اشتغال، تقويت اراده و رشد استعدادها از طريق  ( تعليم، تربيه و آموزش حرفوي: به منظور1

 (؛21هاي آموزش حرفوي و سوادآموزي )ماده كورس

 هاي تعليمي، آموزشي و تربيوي: به منظور درک اضرار اجتماعي جرم ارتكاب( پروگرام2

يافته، تحكيم حس مسئوليت، انضباط اجتماعي، مكلفيت انساني، احترام به ساير اشخاص و 

 (؛21هاي آموزشي و تربيوي )ماده هنگ از طريق پروگرامثقافت و فر

خواني، تشويق نگاري، كتاب( ايجاد زمينه مساعد سپورت، اعطاي رخصتي، مالقات، نامه3

سازي براي ايجاد اشتغال به كار و فعاليت به خاطر سهم فعال در امور آموزشي و تربيوي، زمينه

، 19ي، تعليمي، طبابت و ساير مشاغل )مواد و استخدام محبوس داراي تخصص حرفو 1صناعتي

 ها(.خانهمقرره محابس و توقيف 29الي  27و  24الي  22

هاي قوه اجرايي و مستقل در نهاد تعقيب و تحقيق جرايم به عنوان يكي از زيرمجموعه -

حقوق سياسي و ساير حقوق و  عملكرد از آن در جهت؛ تحكيم قانونيت، حراست از

در قانون اساسي و ساير قوانين، نظارت از تطبيق و رعايت قانون در ادارات  هاي اتباع آزادي

هاي هاي مختلط و خصوصي، نظارت از قانونيت اجراآت ارگاندولتي و محلي و ساير سازمان

دهي امور مربوط به كشف و تحقيق جرايم و تثبيت مسؤليت كشف و تحقيق جرايم، سازمان

گيري در تبليغ حقوقي جهت ارتقاي سطح است، سهمكه مرتكب جرم شده  جزائي شخصي

                                                 
. در کشور تصدی صناعتی محابس به منظور و اهداف ذیل ایجاد شده است که تقنین این مقررات در نوع خود جالب  1

 تر خواهد بود:و تطبیق آن جالب

کمک و مساعدت مالی به  –ارتقای سطح اقتصاد تصدی  –آوری زمینه کار برای آنها تربیه حرفوی محبوسین و فراهم

اساسنامه تصدی صناعتی  0المللی. )ماده تولیدی مطابق به حداقل معیارهای بین عیار نمودن سیستم –محبوسین 

 محابس(
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"تحقيق جرم"ها و در ساحه دانش حقوقي اتباع، و داراي وظايف و صالحيت
تعقيب دعوي "، 1

كند. اين نهاد مطابق قانون داراي دو وظيفه اعمال صالحيت مي "نظارت عمومي"و  "جزائي

 باشد:اساسي مي

ائي و تعقيب آن عليه متهم در محاكم و دوم/ اول/ تحقيق عموم جرايم و اقامه دعوي جز

، 19، 3نظارت از جريان تحقيق جرم، تنفيذ احكام قطعي محاكم و محالت سلب آزادي )مواد 

قانون پوليس  5( )ماده 1392قانون تشكيالت و صالحيت ثارنوالي جمهوري افغانستان  22و  21

تواند كارآمدي و ي دارد، مي(، عالوه بر اينكه در تحقق عدالت )جزائي( نقش اساس1388

 مؤثريت نظام عدالت جزائي را در جامعه طرح و ارتقاء دهد.

وزارت امور داخله، جهت تنظيم و تطبيق مؤثر اجراآت وظيفوي و مسلكي پوليس ملي  -

افغانستان، معيارهايي چند براي اين موظفين بدون نظرداشت موقف، مقام و رتبه ترتيب نموده 

ر زمان انجام وظايف مسلكي، بلكه در موارد خارج از آن نيز طور موجه و است كه نه تنها د

گردد. اين معيارها و قواعد رفتاري در اصولنامه برخورد و سلوک پوليس ملي عيني تطبيق مي

افغانستان بازتاب يافته و تمامي موظفين بعد از تأييد و امضاي آن يک نسخه را دريافت 

 "عرضه خدمات بهتر براي عامه مردم"دارد؛ بر مبناي مه مقرر ميدارند. چنانكه اين اصولنا مي

حصول اطمينان از موجوديت رهنمود واضح در مورد رفتار متوقع از "استوار بوده و هدف آن، 

باشد. در واقع اصول برخورد و سلوک؛ توقعات و انتظارات مردم و جامعه را از مي "پوليس ملي

المللي حقوق قوانين نافذه كشور و معيارهاي قبول شده بين نيروهاي پوليس ملي در مطابقت با

بشر و كنوانسيون مبارزه با فساد اداري سازمان ملل متحد تقويت بخشيده، قوانين و معيارهاي 

الذكر را طي رهنمود مشخص در مورد اجراآت مقتضي پوليس ملي، تعريف و تفسير فوق

 نمايد. مي

                                                 
بررسی همه جانبه واقعه جرمی است که به اساس "کند که :  را تعریف می "تحقیق جرم". قانون اجراآت جزائی  1

نات یا اظهارات شهود و ناظرین ارنوال به طریق استجواب و استنطاق از متهم، استماع بیاثدالیل جمع آوری شده توسط 

و ارزیابی دالیل و مدارک جرمی جمع آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع جرم، شناخت مرتکب و انتساب 

 (0ماده  0)جزء  "اتهام به متهم در حدود احکام قانون.
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شود مان استخدام به رويت و امضاي شخص رسانيده ميناگفته نماند كه اين اصول كه در ز

گانه عبارتند در صورت تخطي، منجر به تعقيب عدلي و اداري خاطي خواهد شد. اين اصول نه

 از؛

طرفي )عدم تبعيض(، استفاده از قوه )نيرو(، مسئوليت، حفظ محرميت، حاكميت قانون، بي"

ديد( را كه به اثر وظيفه به من ديد )صالحاطاعت از اوامر، خدمت به جامعه، صداقت و لزوم

محول گرديده است، بطور مسئوالنه در مطابقت به سنجش مشروعيت اقدام قانون پوليس به كار 

برده، تصاميم خويش را بر اساس اصل قانوني بودن، ضروري بودن و متناسب بودن اتخاذ نموده 

ديد عادالنه و مسلكي، قوه لزوم و كليه احوال و حاالت را حين انتخاب نحوه بكارگيري از

دهي به موقع در بسياري حاالت نسبت به داشته باشم كه مشورهدرنظر ميگيرم. هميشه بخاطر مي

 "تواند وسيله مؤثرتري براي كسب اهداف مورد نظر باشد.گرفتاري، مي

س كه قانون امور ذاتي پولي 12در ضمن اين اصولنامه قواعد رفتاري ذيل را مطابق به ماده 

مشتمل بر متن تحليف موظفين پوليس ملي، امنيت ملي و ادارات داراي تشكيالت نظامي مشابه 

 است نيز ترتيب نموده است؛

حفاظت و حراست از وظايف اساسي قانوني: خدمت به جامعه، حراست از جان و " -1

 هاي قانوني؛مال مردم، رعايت حقوق و احترام به آزادي

ين، عدم غفلت در انجام وظايف قانوني و اجتناب از هر اطاعت از اوامر قانوني آمر -2

 نوع عمل و اظهارات غير اصولي و غير قانوني در قبال وظيفه و آمرين؛

كننده و هاي غلط و گمراهعدم ارائه اطالعات نادرست و دور از واقعيت و گزارش -3

 عدم پنهان و تحريف شواهد و مدارک مربوط به اجراآت پوليس ملي؛

و اجتناب از اعمال ننگين، غير اصولي و غير قانوني شامل: همكاري با عدم انجام  -4

مجرمين، اعمال احساسات شخصي، سياسي، دوستي و عداوت در اتخاذ تصاميم رسمي و 

هاي وظيفوي، افشاي معلومات محرم به اشخاص غير مسئول، تجاوز و مداخله مكلفيت

ها و امكانات وظيفوي و ز صالحيتخودسرانه و عمدي در حقوق شهروندان، سوء استفاده ا

 انگاري در حفظ اسرار وظيفوي؛سهل
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 مبارزه به هر گونه فساد اداري؛ -5

 مبارزه با هر نوع تبعيض اعم از نژادي، قومي، مذهبي، سمتي، زباني و جنسيتي؛ -6

تعهد احترام به اعالميه جهاني حقوق بشر، عدم توصل به خشونت و عدول از حدود و  -7

 "و نيز عدم برخورد غير انساني و رفتار خالف كرامت انساني؛ ... هاي وظيفويصالحيت

 )اصولنامه برخورد و سلوک پوليس ملي افغانستان(

كميسيون مستقل نظارت از تطبيق قانون اساسي، به عنوان يكي از نهادهاي دولتي و مستقل  -

اص حقيقي و نظارت از رعايت و تطبيق احكام قانون اساسي توسط كليه اشخ"كه اساساً بر 

 هاي حقوقي در مورد مسائل ناشي از قانون اساسي بهحكمي دولتي و غير دولتي، ارايه مشوره

جمهور در صورت مالحظه تخطي رييس  جمهوري و شوراي ملي و نيز ارائه گزارش بهرييس 

 8باشد. )ماده هاي آن مياز جمله وظايف و صالحيت "يا تخلف از احكام مندرج قانون اساسي

ون آن كميسيون( نكته مهم در اينجا اين است كه، توجه به رعايت احكام قانون اساسي و قان

شدن ساير قوانين عادي خواهد بود. در واقع، تضمين تطبيق اصول و قواعد آن، سرلوحه اجرايي

هرچه تعميل به احكام آن در جامعه و از سوي نهادهاي دولتي و غير دولتي بيشتر مورد توجه 

كنند، اهداف مورد نظر ه بر اينكه، قوانين ديگر نيز جنبه اجرايي بيشتري پيدا ميباشد، عالو

هاي اشخاص و تقنيني به شمول؛ تحكيم حاكميت قانون در جامعه، تضمين حقوق و آزادي

 1تكامل نظام حقوقي افغانستان نيز تأمين خواهد شد.

آكادمي پوليس ملي  "انستيتوت تحقيقات جنايي"ضرورت توجه و تقويت علمي و عملي  -

كشور، به عنوان تنها مركز تحقيقات علوم جنايي افغانستان حياتي است. در واقع هم )قومنداني 

                                                 
در جهت تحقق اهداف و ماموریت های مسلکی بوده که ها و بخش. ناگته نماند که، کمیسیون فوق، دارای دیپارتمنت 1

دیپارتمنت "های کمیسیون، مؤثر باشند: توانند در اعمال بهتر و دقیقتر وظایف و صالحیتاند، میخویش ایجاد شده

های غیر دولتی، ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، دیپارتمنت امور نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمان

های قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی، دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشورهدیپارتمنت مطالعه 

ها و ادارات دولتی و دیپارتمنت تحقیق و انکشاف حقوقی، دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در وزارت

 (www.icoic.gov.af) "قوانین.
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عمومي( آكادمي پوليس ملي و هم انستيتوت فوق، در ساحه آموزش مسلكي كشف علمي 

يگر يابي و روانشناسي جنايي از طرف دجرايم و مبارزه تخنيكي با جنايات از يک طرف و علت

در ساختار عدلي و قضائي كشور از نقش و كاركرد بااليي برخوردار است. قابل توجه اينكه، 

باشد؛ كريمينولوژي و روانشناسي، مركز فوق در چهار ساحه داراي تشكيل و فعاليت مي

 كريمينال تخنيک و طب عدلي، استخبارات و كشف جرايم و كريمينال تكتيک.

نكته اساسي و قابل توجه اين است كه؛ متأسفانه در ساحه در اخير بحث تطبيق قانون،  -

مندي باشد. اول، فهم قانون و ضرورت قانونتعميل به قانون مشكل از دو جنبه بيشتر برجسته مي

بايد در اذهان مردم و مأمورين دولت وجود و رسوخ كرده باشد. دوم، دولت و ملت بايد قبول 

ود قانون خوب، اساس زندگي و اداره جامعه تلقي نمايند كه عمل به قانون به ميزان وج

گردد. بدين ترتيب، بدون احساس و اجبار به اجراي احكام قوانين نزد عموم و خصوص،  مي

جانبه سخن توان از قانون مطلوب، زندگي آرام و انكشاف همهدولت و ملت و آمر و مأمور نمي

مواد متعددي بر اين وجيبه و مكلفيت به ميان آورد. بر همين اساس است كه قانون اساسي در 

دولت رييس  جمهور به عنوانرييس  تمامي اشخاص از اتباع گرفته تا دولت، حكومت و

جمهوري اسالمي افغانستان بر رعايت احكام قوانين نافذه كشور، تأكيد أكيد نموده است. )مواد 

 (76و  75، 74، 64، 63، 56، 5

 نتیجه و پیشنهادات؛

منظر ابعاد حقوقي و سياسي لزوم اجرايي شدن احكام قوانين نافذه،  در حال حاضر، از

توان به مقبوليت نظام حقوقي و مشروعيت نظامي سياسي پي برد. اين موضوع، اساساً بيان  مي

كند كه؛ قوانين در مسير تقنين و تطبيق، بايد از اوصاف ذاتي برخوردار باشند. يعني قانون مي

هاي اجرايي را در خود داشته باشد. اين قابليت در تناسب با ارزشخوب، لزوماً بايد قابليت 

سازد. گذاري را از طرف ديگر، توجيه مياجتماعي از يک طرف و نيز عقالنيت با اصول قانون

در ضمن، وجود ابزارهاي نظارتي در تطبيق به قوانين نافذه نيز جنبه ديگر در تكامل و مؤثريت 

كننده موضوع ديگري نيز هست كه، تطبيق درست و صحيح ته بيانباشد. اين نكنظام حقوقي مي
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باشد. داري خوب ميگذاري خوب و مرحله قبل از، حكومتقانون، مرحله بعد از قانون و قانون

در واقع، وجود قوانين خوب، عالوه بر اينكه زمينه اجراي آن را با هزنيه بسيار كم ممكن 

نيز، فراهم  شود را داري خوب ميه ايجاد حكومتسازد، حاكميت قانون را كه منجر ب مي

 خواهد ساخت.

در واقع، شعار توجه به تثبيت و تكميل نظام حقوقي افغانستان در عمل محقق نخواهد شد 

جانبه. بنابراين، تالش مگر از طريق، تصويب و تنفيذ قوانين كارآمد، تقنين منطقي و تطبيق همه

گذاري حث و مسائلي پيرامون فرايند توليد قانون خوب، قانونشود تا بعد از تبيين سلسله مبامي

خوب و تقنين خوب، در بحث بعدي راجع به حاكميت قانون خوب، مطالبي به عرض رسانيده 

 شود.

بناً وجيبه و مكلفيت احترام، رعايت و تطبيق احكام قوانين نافده كشور در اسناد تقنيني 

جمهور، دولت، حكومت، رييس  است كه عالوه بر متعددي از جمله قانون اساسي تصريح شده

 (119و  75، 74، 64، 63، 56، 5)مواد  "وجيبه تمام مردم افغانستان است."

 منابع؛

 الف/ اسناد تقنیني؛
(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1382قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان) .1

818 

 حقوقي–نونگذاري و تحقيقات علميقانون حقوق اعضاي كادر علمي انستيتوت امور قا .2

 1188(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1394)

 1132(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1393قانون اجراآت جزائي) .3

 793(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1393قانون ثبت احوال نفوس) .4

 1117ه رسمي (، كابل، وزارت عدليه، جريد1392قانون تشكيل و صالحيت ثارنوالي) .5

(، كابل، وزارت 1392قانون تشكيل و صالحيت قوه قضائيه جمهوري اسالمي افغانستان) .6

 1119عدليه، جريده رسمي 

(، كابل، وزارت عدليه، 1392قانون استرداد متهمين، محكومين و همكاري عدلي) .7
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 1113جريده رسمي 

دليه، جريده (، كابل، وزارت ع1392قانون تنظيم معاش مقامات عالي رتبه دولتي) .8

 1121رسمي 

 1191(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1391قانون اتاق تجارت و صنايع افغانستان) .9

 قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي ثالثه دولت جمهوري اسالمي افغانستان .11

 1151(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1391)

 1151جريده رسمي ه، وزارت عدلي(، كابل، 1391قانون سرپرستي وزارت) .11

 994جريده رسمي وزارت عدليه، كابل، (، 1388قانون پوليس) .12

وزارت عدليه، (، كابل، 1388قانون كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي) .13

 986جريده رسمي 

 921(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1386قانون شوراهاي واليتي) .14

(، كابل، وزارت عدليه، 1391ها)خانهو توقيفقانون تعديل برخي مواد قانون محابس  .15

 1168جريده رسمي 

جمهوري اسالمي افغانستان در مورد انحالل كميسيون مستقل رييس  (71فرمان شماره ) .16

 862(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1384اصالحات عدلي و قضائي)

تورالعمل جمهور جمهوري اسالمي افغانستان در مورد دسرييس  (1فرمان شماره ) .17

اجرايي مقامات عالي و ساير مامورين عالي رتبه دولت اعم از قوه اجرائيه، قضائيه و 

 843(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1383مقننه)

 مقرره تعقيب تطبيق احكام نهايي و قطعي محاكم در جمهوري اسالمي افغانستان .18

 1193(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1391)

(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1391تهيه و طي مراحل اسناد تقنيني) مقرره طرز .19

1181 

 951(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1387هاي حقوقي)مقرره مساعدت .21

 975(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1387مقرره تنظيم امور معارف قضائي) .21
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 975رسمي  (، كابل، وزارت عدليه، جريده1387مقرره آموزش محررين) .22

(، كابل، 1387)مقرره طرز سلوک قضائي براي قضات جمهوري اسالمي افغانستان .23

 975وزارت عدليه، جريده رسمي 

جريده وزارت عدليه، (، كابل، 1421مقرره تنظيم اجراآت و فعاليتهاي وزارت عدليه) .24

 787رسمي 

 975(، كابل، وزارت عدليه، جريده رسمي 1387اساسنامه مجمع قضات افغانستان) .25

 883جريده رسمي وزارت عدليه، (، كابل، 1385اساسنامه تصدي صناعتي محابس) .26

 (، كابل، وزارت امور داخله1391اصولنامه برخورد و سلوک پوليس ملي افغانستان) .27

 1393(، كابل، وزارت عدليه؛ 1397-1393استراتيژي ارتباطات آگاهي عامه حقوقي) .28

 1392(، كابل، وزارت عدليه، 1397-1393ساله قانون و عدالت )استراتيژي پنج .29

 / كتب؛ب
(، كابل، ستره 1393آوردهاي قوه قضائيه)ها و دستسالنامه قضا؛ بازتاب فعاليت .31

 محكمه، شماره اول.

(، كابل، ستره 1389)1388-1385فعاليتها و دستآوردهاي ستره محكمه در سالهاي  .31

 محكمه، چاپ اول.

(؛ 1387وک قضائي و اجراآت جزائي)كتاب راهنما براي قضات افغانستان: شرح سل .32

IDLO.كابل ، 

(، كميسيون مستقل نظارت از 1393هاي حقوقي)ها و مشورهمجموعه تفسيرها، نظريه .33

 تطبيق قانون اساسي، كابل، چاپ اول.

 ها؛ج/ وب سايت
34. www.moj.gov.af 

35. www.icoic.gov.af 
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 تی در ـت اعمال تروریسازاـمج

 نظام حقوقی فرانسه و افغانستان

 محمد حسین حکیمي

 مقدمه

 و احساس نا امني در همه جا موج ي جهان تروريسم سايه افگنده امروزه در هر نقطه 

گيرد و از خون  مي زند. كابل و پاريس و يا هر شهر ديگر هدف دهشت افگنان قرار مي

است، هيچ كشورِ  د. تروريسم تهديد مشترک براي همهشو مي شهروندانش سيل خون جاري

تواند باشد. تهديد حمالت تروريستي براي كل جهان يک تهديد واقعي  مستثنا ازين امر نمي

آورد و اقدامات  مي است. اگر در يک كشور تروريست ها النه دارند، از همان النه سر بيرون

بخشد. اين مسئله ضرورت اقدامات  مي سعتخرابكارانه اش را به نقاط ديگر جهان گسترش و و 

تواند در جهت محو و  مي سازد. يكي از اقدامات كه مي مشترک عليه تروريسم را انكار ناپذير
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نابودي تروريسم موثر واقع شود، مجازات عامالن رفتارهاي تروريستي است. از سوي ديگر هر 

و ممكن است سياست د كن مي كشور بر اساس سياست هاي اختصاصي خود قانونگذاري

كشورها باهم تطابق و هماهنگي كامل نداشته باشند. چنانكه اين تفاوت در تعريف تروريسم 

آشكار و هويدا خود را نشان داده است. با اين وجود هر كشور مطابق به سياست مختص خود 

ه اي دهند. مطالعه مقايس مي ها را مورد مجازات قرار با تروريسم مقابله نموده و تروريست

كند تا به آخرين دست آورد كشورها در زمينه  مي مجازات اعمال تروريستي به ما كمک

قانونگذاري عليه پديده تروريسم، آگاهي حاصل كنيم و از جنبه هاي مثبت آن در قانونگذاري 

بهره جسته شود تا بدين طريق زمينه هماهنگي نسبي ميان كشورها در راستاي مبارزه با تروريسم 

 د آيد.به وجو

به همين منظور دراين نوشته فرانسه و افغانستان براي مقايسه انتخاب شد زيرا فرانسه هم به 

لحاظ دوره طوالني قانونگذاري و هم به جهت پيشرو بودن نسبت به افغانستان برتري دارد. ما در 

ي از اين مقاله كوشيده ايم معناي مجازات، مفهوم تروريسم، سياست جنايي و تاريخچه مختصر

تروريسم را در مقدمه بيان كنيم، سپس در گفتار اول مجازات اعمال تروريستي را در قانون 

مجازات فرانسه بررسي كرده و در گفتار دوم مجازات رفتارهاي دهشت افگنان را در قانون 

مبارزه با جرايم تروريستي و قانون جلوگيري از تمويل تروريسم مورد مطالعه قرار دهيم و در 

 يابد. مي ت با نتيجه گيري از كل مباحث نوشته ما خاتمهنهاي

 الف( مجازات

سازد و ارزشهاي اساسي جامعه  مي نظم و انضباط اجتماعي را مختل ،اعمال و رفتار مجرمانه 

شود كه احساس نا امني و عدم آسايش در ميان اعضاي  مي با وقوع جرم نقض شده و باعث

ايط آرام و مطمين قابل دوام و بقاست. و بر عكس اگر جامعه به وجود بيايد. زندگي در شر

 هرج و مرج دوام يابد كنترل و مهار نگردد، ستون بقا و تهداب زندگي به لرزه خواهد افتاد. 

جرم با زندگي بشر همزاد و همراه است. در طول تاريخ انسانها در همه جاي جهان جرم 

 و ادوار مختلف تاريخي جاي شكيوجود داشته است. در اصل وجود اعمال مجرمانه در 
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فرهنگي، سياسي و اقتصادي هر  شرايطبسته به آن ترديدي وجود ندارد، اما انواع جرايم و ميزان 

سازد كه در مقابل آن  مي كشوري تغييراتي را در خود ديده است. وجود جرايم جامعه را وا دار

اجتناب ناپذير و غير قابل از خود واكنش نشان دهند. مجازات و كيفر مجرمان هم يک امر 

ها و ادوار مختلف تاريخ بشري، انسانها جرايم را بي پاسخ  چشم پوشي است، چنانكه در گذشته

نگذاشته و بر اساس معيارهاي پذيرفته شده اي خود در برابر جرم ايستادگي كرده و در صدد 

 بر آمده اند. مرتكبين آنمجازات و كيفر دادن به 

 ر برابر رفتارهاي مجرمانه كه ارزشهاي اساسي جامعه را نقضمجازات واكنشي است د

كند و هر قدر ارزشهاي اساسي جامعه با اهميت تر باشند )در صورت نقض شدن( به همان  مي

 ميزان مجازات نيز شديد خواهد بود.

 ب( تعریف تروریسم

اي مقابله حال تعريف واحدي از تروريسم ارايه نشده كه متمسک كشورها و سازمان ها بر تا

و در نتيجه سياست يگانه اي نسبت به تروريسم دنبال و تعقيب گردد. دليل آن متمسک گردند با 

گردد به اينكه دولتها نسبت به پديده تروريسم سياست  مي عدم تعريف واحد از تروريسم بر

از چندگانه و حتا متضاد دارند. همين حاال برخي از گروه هاي در جهان وجود دارد كه خارج 

ها  زنند ولي برخي از دولت مي چارچوب قانوني با استفاده از سالح دست به اقدامات مسلحانه

و  دانند و برخي ديگر همان گروه را تروريست مي برخي گروه ها را مبارزان آزادي بخش

تروريسم سبب ساز عدم  د. رويكر متضاد كشورها راجع به پديده اينشمار مي دهشت افگن بر

 ريف واحد از تروريسم گرديده است.يک ارايه تع

هم هر دولت و سازماني مطابق به سياست جنايي خود تروريسم را به تعريف گرفته  با آن

تروريسم را چنين تعريف كرده  1991است. وزارت دفاع اياالت متحده اي آمريكا در سال 

يا اموال يا مرعوب كاربرد غير قانوني يا تهديد به كاربرد زور يا خشونت بر ضد افراد »است: 

ساختن حكومت ها يا جوامع كه اغلب به قصد دست يابي به اهداف سياسي، مذهبي، يا 

 .«گيرد مي ايدئولوژيک صورت
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تروريسم استفاده يا تهديد از براي » فرهنگ حقوقي بلک در تعريف تروريسم آورده است: 

 «.باشد مي تن بر رفتار سياسيارعاب يا ايجاد ترس خصوصا به عنوان وسيله اي براي تاثير گذاش

در افغانستان قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي بدون اينكه تعريف مشخصي از جرايم 

 تروريستي ارايه دهد، در باره جرايم تروريستي در فقره اول ماده سوم تصريح كرده است: 

تحت تاثير قرار جرايم تروريستي : ارتكاب اعمال جرمي مندرج اين قانون است، به منظور  -1»

دادن سياست دولت افغانستان يا دولت خارجي و يا موسسات و سازمان هاي ملي يا بين المللي يا 

 «.بي ثبات ساختن نظام دولت افغانستان و يا دولت خارجي

هنگاميكه به طور عمدي » دارد:  مي قانون جزاي فرانسه در مورد جرايم تروريستي اشعار

آسيب رساندن شديد به نظم عمومي به واسطه ارعاب يا وحشت در فردي يا جمعي كه به هدف 

در ادامه قانون برخي )آيند:... مي ارتكاب جرايم زير شركت نمايند، رفتار تروريستي به شمار

 «.شمارد( مي اعمال تروريستي را بر

به هر حال با اينكه هيچ توافقي كلي روي تعريف واحد از تروريسم و جود ندارد، ولي به 

 رسد محورهاي اصلي تروريسم عبارتند از: مي ظرن

 الف( تروريسم همراه با خشونت يا تهديد به خشونت است

 ب( تروريسم داراي عقالنيت سود محور است

معنا و حامي پيامي است. معنا يا پيام آن، اين است كه  اي داراي ج( تروريسم يک پديده

ه هدف خود و رساندن مقصود و يک تروريست در طرح خواسته هاي خود و در رسيدن ب

كه عمدتا دولت ها هستند( به دليل شرايط حاكم بر وضعيت ) منظور خود به طرف هاي مقابل

ايي غير از ترور از جمله گفتگو و مذاكره در مانده است به نظر خودش به منظور ه موجود از راه

 بقاء خودش به آخرين راه حل يعني ترور دست زده است.

 ت جنایي تقنینيج( مفهوم سیاس

زند و  مي اي است كه نظم و ترتيب اجتماعي را بر هم تروريسم همانند ساير جرايم پديده 

باشد. امروزه جهان  ميتر از ساير جرايم  بسا تاثيرهاي خرابكارانه آن به مراتب بدتر و وحشتناک
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نيازمند غرق در هراس و بيم از تروريسم فرو رفته است. نجات از وحشت و آسيب تروريسم 

مقابله با تروريسم جدي ترين روش كيفر و مجازات  . در تدابيراتخاذ تدابيري زيادي است

 رود.  مي تروريست به شمار

 گيرد. مي كيفر و مجازات تروريست ها از طريق قوانين جزايي هر كشوري صورت

 تصادي وجزايي هر دولتي با توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي، اق در به وجود آمدن قوانين

 سياست جنايي نقش عمده دارد و يا اصوال قانونگذاري براساس سياست جنايي صورت ،سياسي

 گيرد. مي

گرچه در گذشته ها سياست جنايي كيفري تنها خاصيت سر كوبگرانه داشت اما در شرايط 

تغييرات و تحوالت كه پيش آمده مخصوصا رو نما شدن موازين حقوق بشري به فعلي با توجه 

ت جنايي از حالت سركوبگرايانه صرف عدول كرده و به برخي ارزشهاي ديگر تسري سياس

يافته است. مانند نقش جامعه مدني در روند كنترل جرم و مجازات مجرمان و سياست هاي 

يكي از استادان بر جسته حقوق در فرانسه سياست  مارتي -ري دلماس  مي پيشگيرانه. استاد

پيكر( ) مجموعه روش ها و آيين هايي است كه هيآت» ده است: جنايي را اين گونه تعريف كر

 «. بخشد مي ي مجرمانه را سازمان هايِ مختلف به پديده اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ

تروريسم پديده ي مجرمانه است و واكنش هر اجتماعي در مقابله با آن، از كشوري نسبت 

تقين اين است كه هر اجتماعي سياست خاص خود به كشور ديگر شايد متفاوت باشد. اما قدر م

 ورزد كه با تروريسم مبارزه نمايد. مي را نسبت به آن دنبال خواهند كرد و مطابق آن، تالش

 د( پیشینه تاریخي تروریسم

تروريسم نيز مانند ساير پديده هاي اجتماعي و بشري تغيير و تحوالتي را به خود ديده است. 

روابط انسانهابه ميان آمده است و روابط پچيده تر گرديده به همان  در همگام با تغييرات كه

 ميزان شاهد پيچيدگي اشكال تروريسم نيز هستيم.

 صاحب نظران اشكال تروريسم را از بدو تاسيس تا اكنون به پنج مرحله تقسيم كرده اند.
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 سنتي()تروریسم پیشا مدرن -1

حاكم، محدود بود و به تعبيري صرف در درون قدرت هاي سياسي  در قديم تروريسم

داد و قدرت ها در  مي حاكمان براي كوبيدن و از ميان برداشتن رقيب خود ترور را وسيله قرار

 از مردم جدا بود، اعمال و رفتار تروريسم مردم عادي را در بر نمي گرفت. اين دوران

 تروریسم مدرن -2

امعه مدرن كارها و بر نامه ها دموكراتيک بودن آن است. در يک ج ،خاصيت جوامع مدرن 

يعني اند رود. در جوامع مدرن مردم عادي قرباني تروريسم  مي به صورت سيستماتيک پيش

كنند. حمالت انتحاري، گروگان  مي تروريستان براي رسيدن به اهداف خود از مردم استفاده

نه اعمال را مردم شوند، بيشترين قربانيان اين گو مي و تهديد كه توسط تروريستان عملي گيري

دهد. در واقع ميدان تاخت و تاز تروريسم از درون قصرها به عموم جامعه تغيير  مي عادي شكل

 يافته است.

 تروریسم پسا مدرن-3

امروز به يک  يمرزهاي ملي را در نورديده و دنيا جهاني شدن و گسترش فناوري اطالعات 

يش آمده به نفع خود و به براي دهكده كوچک تبديل شده است. تروريسم ازين شرايط پ

برد. يكي از روش هاي كه تروريستان شرايط را  مي به اهداف خود استفاده اي عظيمي رارسيدن 

كنند. تبليغات و استفاده از رسانه هاي گروهي است. برخي مواقع اگر  مي به نفع خود مصادره

وقوع آن نقشي ندارند اما  پيوندد با وجوديكه در واقع تروريست ها در مي حادثه اي به وقوع

د به تبليغ كردن به نفع خويش و خود را به دروغ عامل نكن مي رعب و وحشت شروع براي ايجاد

 زند. مي حادثه نشان داده و ازين طريق رعب و وحشت را در ميان مردم دامن

 تروریسم در عصر اتم -4

جهان را آبستن وجود سالح هاي كشتار جمعي در اختيار و تسلط برخي از كشورها  

تهديدهاي بالقوهِ بسياري كرده است. امروزه كشورهاي كه داراي سالح اتمي اند، احساس 

قدرت و باال دستي نسبت به كشورهاي كه فاقد چنين سالح هاي استند، دارند. تحليل گران بر 
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هاي بزرگ در عصر  اين باورند كه جنگ جهاني سوم، جنگ سالح هاي اتمي است. اما قدرت

كنند و به صورت  مي تروريسم به حيث ابزاري براي كوبيدن رقباي سياسي خود استفادهاز  اتم

كشد. تروريسم در ظاهر هر هدف و شعاري را كه  مي غير مستقيم قدرت رقيب را به چالش

نمايد اما در واقع اعمال كننده اي سياست هاي رقابتي قدرت هاست. رويدادهاي بي  مي اعالم

 سراسر جهان، به وضاحت واقعيت تلخ اين شكل از تروريسم را نشان شمار تروريستي در

 دهد. مي

 تروریسم مجازی-7

عصر كنوني عصر انفجار اطالعات است. جهان را اينترنت به يک دهكده اي كوچک  

تبديل كرده است. حتي سرعت پخش اطالعات در سراسر جهان، از فضاي يک دهكده هم 

ش و حجم گسترده اي اطالعات در شبكه هاي اينترنتي در شود. سرعت پخ مي سريع تر انجام

موضوعات گوناگون يک جهان جديدي را بنام فضاي سايبري به وجود آورده است. كشورها 

نمايد و  مي براي ارايه خدمات بهتر و بخاطر سهولت دسترسي، اطالعات را در كامپيوترها ذخيره

كند. تروريستان در فضاي  مي خيره شده، اقدامطريق شبكه هاي ارتباطي به تبادله اطالعات ذ از

آور خود را در اين فضا قرار داده و باعث  يابد اعمال خرابكارانه اي و وحشت مي مجازي حضور

شود. و گاهي بر سيستم هاي كامپيوها حمالت سايبري  مي ايجاد ارعاب و ترس در ميان مردم

طالعات داخل سيستم است. تروريسم دهد كه هدف ازآن از بين بردن و هک كردن ا مي انجام

رود در فضاي مجازي نيز هراس  مي همانطوريكه در فضاي واقعي تهديد وحشتناک به شمار

 انگيزي نگران كننده اي را دامن زده است.

 قانون مجازات فرانسه مجازات اعمال تروریستي در -گفتار اول

آيد يعني شرايط  مي يشرو به حساباي قانونگذاري نسبت به ساير كشورها پ فرانسه در زمينه

 .گيرد مدنظر ميروز را در قانونگذاري به صورت بهتري 

 رسد: مي ياد آوري دو نكته در مورد مجازات ها در فرانسه الزم به نظر

 نخست اينكه جزاي اعدام از مجازات ها در فرانسه بطور كامل لغو گرديده است.
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ارتباط به جرايم تروريستي رويكرد تشديد دوم اينكه سياست جنايي تقنيني فرانسه در 

بيشترين مجازاتهاي ممكن است. يعني آخرين درجه شدت مجازات را براي جرايم تروريستي 

 گيرد.  مي در نظر

مجازاتهاي قابل اعمال در فرانسه شامل حبس، جزاي نقدي، جزاي تكميلي و ممنوعيت 

 شوند. مي زندگي در داخل خاک فرانسه

 در قانون مجازات فرانسه عبارتند از:جرايم تروريستي 

( 421-1فقره دو، ماده )( جرايم عليه اموال،421-1فقره يک، ماده )جرايم عليه اشخاص،

( جرايم عليه حيوانات و محيط 421-1فقره چهار، ماده ) جرايم بيولوژيكي، سمي و شيميايي،

 (. 421-1)فقره دو، ماده جرايم سايبري(، ) ( و باالخره جرايم انفورماتيک421-2ماده )طبيعي

 از منظر قانون مجازات فرانسه رفتار و عمل تروريستي بر خور دار از دو خاصيت عمده

 باشد:  مي

 هدف از انجام عمل آسيب رسيدن شديد به نظم عمومي باشد-1

 اعمال مجرمانه به واسطه ارعاب يا وحشت ارتكاب يابد-2

 421-1، چنانكه در فقره يک ماده فرانسهصيت ياد شده قانون مجازات با توجه به دو خا

و يا در فقره دوم همان ماده ”تعرض هاي عمدي به حيات، تماميت جسماني..“نمايد:  مي تصريح

آورد و همينطور تا فقره هفت  مي سرقت ها و اخاذي ها و... را جز جرايم تروريستي به حساب

يكه ابهام و اجمالي براي بيان نوع شمارد تا جاي مي ماده مزبور اعمال تروريستي را يک به يک

 جرايم تروريستي باقي نمي گذارد.

كند چنانكه در  مي قانون مجازات فرانسه مجازات شديدي را براي اعمال تروريستي تعيين

حد اكثر كيفر)جزا( سلب آزادي تحميلي نسبت به ”در اين باره صراحت دارد: 421-3ماده 

اميكه اين جرايم رفتارهاي تروريستي را تشكيل دهند، به هنگ 421-1در ماده ي جرايم ذكر شده

سال حبس جنايي با كار باشد،  31به هنگاميكه جرم مستوجب  -1يابد: مي به صورت زير افزايش

 يابد؛ مي كيفر به حبس جنايي دايم با كار افزايش
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سال حبس  31سال حبس جنايي با كار باشد، كيفر تا  21به هنگاميكه جرم مستوجب  -2

خاطر نشان شد مجازات اعدام در قانون مجازات فرانسه ”يابد؛ و ..... مي يي با كار افزايشجنا

همراه با كار است. باري در  جايگاهي ندارد، ازين رو شديدترين مجازات در فرانسه حبس دايم

يستي حفظ كرده و ايم ترورهمه جا قانون مجازات فرانسه رويكرد تشديدي خود را نسبت به جر

 شدت و ضعف اعمال ارتكابي مجازات الزم را در نظر گرفته است.براساس 

يک نمونه از تشديد مجازات در قانون مجازات فرانسه راجع به رفتارهاي تروريستي افزايش 

 421-4جزاي نقدي به عالوه جزاي حبس است. در اين مورد قانون مجازات فرانسه در ماده 

 421-2ام تروريستي تعريف شده درماده ي ( اقد2112سپتامبر9قانون )"دارد: مي تصريح

هزار يورو جزاي نقدي است. اگر اين رفتار منجر  351سال حبس جنايي با كار و  21مستوجب 

هزار يورو جزاي نقدي  751به مرگ يک يا چند شخص گردد، مستوجب حبس دايم باكار و 

 "است....

 351دايم و جريمه نقدي از سال به حبس  31در اين ماده به عالوه افزايش زمان حبس از 

 هزار يورو افزايش يافته است. 751هزار يورو به 

در قانون مجازات فرانسه تنها با افزايش مدت حبس و جريمه نقدي در رابطه به جرايم 

تروريستي اكتفا نشده است بلكه براي مرتكب جرايم تروريستي جزاهاي تكميلي را نيز در نظر 

اشخاص حقيقي ”كند: مي تصريح 422-3ون مجازات فرانسه در ماده گرفته است. در اين باره قان

بزهكار به يكي از جرايم پيش بيني شده به موجب عنوان كنوني همچنين به كيفرهاي تكميلي 

 شوند. مي زير محكوم

 ممنوعيت از حقوق اجتماعي، مدني، و خانوادگي بر اساس شيوه هاي پيش بيني شده-1

سال  15اين همه حد اكثر زمان ممنوعيت در مورد جنايت تا  . با131-26به موجب ماده ي 

 سال است؛ 11در صورت ارتكاب جنحه 

ممنوعيت از تصدي يک شغل عمومي يا يک فعاليت حرفه اي يا اجتماعي كه در اجرا يا -2

به مناسبت اجراي آن جرم ارتكاب يافته، بر اساس شيوه هاي پيش بيني شده به موجب ماده ي 

 يابد؛ مي سال افزايش 11مدت زمان ممنوعيت موقت تا  اين همه حداكثر. با 27-131
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. با اين 131-31ممنوعيت از اقامت بر اساس شيوه هاي پيش بيني شده به موجب ماده -3

 سال در امورد جنحه تا سال افزايش 15همه حداكثر مدت زمان ممنوعيت در موارد جنايت تا 

 "يابد. مي

افراد خارجي انجام دهنده اعمال تروريستي سياست جداگانه قانون مجازات فرانسه براي 

اتخاذ كرده است كه عبارت از ممنوعت حضور در داخل قلمرو فرانسه است. در اين باره 

ممنوعيت حضور در سر زمين فرانسه ممكن است در شرايط پيش “دارد:  مي اشعار 422-4ماده

ساله به باال عليه هر  11براي يک دوره ي خواه به طور دايم خواه  131-31بيني شده در ماده ي

 "خارجي بزهكار به خاطر يكي از جرايم تعريف شده در عنوان كنوني مورد حكم قرار گيرد.

سياست جنايي تقنيني فرانسه در مورد اعمال تروريستي جرم انگاري گسترده است به همين 

آن مجازات مقتضي را در  خاطر اشخاص حقوقي را نيز داراي مسئووليت كيفري دانسته و براي

اشخاص حقوقي از ”كند: مي قانون مجازات فرانسه در اين باره بيان 422-5نظر گرفته است. ماده

توانند به رفتارهاي  مي 121-2حيت كيفري در شرايط پيش بيني شده به موجب ماده ي 

 تروريستي تعريف شده در عنوان كنوني مسئول اعالم گردند.

 خاص حقوقي عبارتند از:كيفرهاي تحميلي به اش

 ؛131-2جزاي نقدي بر اساس شيوه هاي پيش بيني شده به موجب ماده ي -1

 ؛131-29كيفرهاي ذكر شده در ماده ي -2

به فعاليتي كه در اجرا يا به مناسبت اجراي آن  131-39ماده ي  2ممنوعيت ذكر شده در بند 

 شود. مي جرم ارتكاب يافته، حمل

-6قي كيفرهاي تكميلي را نيز مد نظر قرار داده است. ماده يهمچنين براي اشخاص حقو

 15)الحاقي به موجب قانون ”كند: مي جزاهاي تكميلي اشخاص حقوقي را بيان 422

،( اشخاص حقيقي يا حقوقي بزهكار به خاطر يكي از رفتارهاي تروريستي همچنين 2111نوامبر

منقول يا مشاع غيرواه با ماهيت منقول يا به كيفر تكميلي مصادره ي همه يا بخشي از اموالشان خ

 "شوند. مي ، محكومضدمشاعيا 
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جرايم تروريستي و ساير جرايم را نيز مورد )قربانيان( ديدگان  قانون مجازات فرانسه بزه

)الحاقي به موجب قانون ”كند: مي در اين باره تصريح 422-7حمايت قرار داده است. ماده ي 

به اشخاصي كه  ز تحميل مجازات هاي مالي يا ارثيدست آمده ا،( اموال به 2111نوامبر  15

نسبت به يكي از رفتارهاي تروريستي بزهكار شناخته شده اند، به عنوان منابع مالي به منظور 

 "د يافت.وريستي و ديگر جرايم اختصاص خواهديدگان رفتارهاي تر حمايت از بزه

 جرايم تروريستي عبارتند از:در كل خصوصيت هاي قانون مجازات فرانسه راجع به 

 الف( جرم انگاري گسترده

 ب( مجازات هاي شديد

 ج( وجود مجازات هاي تكميلي

 د( قايل شدن مسووليت كيفري به اشخاص حقوقي و بيان جزا براي آن

 ه( حمايت از بزه ديدگان جرايم تروريستي

گذار فرانسه روش الزم به ياد آوري است كه از نظر تشريفات اصول محاكمات جزايي قانون

 افتراقي و توام با شدت را براي جرايم تروريستي در نظر گرفته است كه عبارتند از:

 قانون اصول محاكمات جزايي 716-23محكمه اختصاصي ماده ي -1

 ساعت قابل تمديد است 72مدت تحت نظر قرار دادن متهم تا  -2

ساعت پس از  72تا  محدوديت مداخله وكيل درجرايم تروريستي كه اين مسئله -3

 قانون اصول محاكمات جزايي فرانسه. 421-421/5-1دستگيري ادامه دارد. ماده 

دراز بودن زمان توقيف احتياطي در جرايم تروريستي كه تا دوسال امكان تمديد آن  -3

 وجود دارد.

اصول  716-25نفر قاضي ماده ي  7رسي در غياب هيئت منصفه با شركت  داد -4

 فرانسه. محاكمات جزايي

 ب( مجازات جرایم تروریستي در قوانین افغانستان

المللي است. القاعده، طالبان، شبكه حقاني  هاي پسين افغانستان قرباني تروريسم بين در سال 

و داعش از مهم ترين و مشهورترين و خطرناک ترين گروه هاي تروريستي اند كه در افغانستان 
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گيرند. آنان  مي بي شماري را از مردم يو همه روزه قربانيانفعاليت گسترده و خرابكارانه دارند 

شوند و ازين رو الزم است كه با  مي مرتكب بدترين و خطرناک ترين جنايات عليه انسان ها

 از سوي دولت صورت گيرد. تروريستان مقابله و بر خورد جدي

اشتن رفتارهاي مجازات اعضاي گروه هاي تروريستي يكي از راههاي مقابله و از ميان برد

 تروريستي است.

 ما در اين جا در باره مجازات جرايم تروريستي به قانون مبارزه به جرايم تروريستي مراجعه

 كنيم. دليل اين امر اين است كه قانون مبارزه با جرايم تروريستي قانون اخص و جديد مي

دارد تا زمانيكه قانون واصول حقوقي اقتضا  باشد، نسبت به ساير قوانين جزايي افغانستان مي

اخص و جديد در رابطه به يک موضوع جرمي وجود داشته باشد مراجعه به قوانين اعم و قديمي 

 آيد. مي خالف اصول حقوقي به حساب

 در باره مجازات تروريسم همه كشورها رويكرد سختگيرانه و انعطاف ناپذير را روي دست 

، شديدترين مجازات را براي جرايم تروريستي در گيرد. چنانكه در قانون فرانسه مشاهده شد مي

نظر گرفته بود، افغانستان نيز اين روش تشديدي را نسبت به مرتكبين جرايم تروريستي دنبال 

 كرده است. 

گرچه در قسمت عملي ساختن قوانين از سوي حكومت افغانستان نسبت به تروريست ها 

لي و كاركرد اجرايي دولت افغانستان انعطاف پذيري خيره كننده وجود دارد و سياست عم

آميز بوده است كه اين مسئله چالش بزرگي را فراه راه مبارزه با  عامالن ترور ترحم به راجع

هاي ناگواري را بنا بر دست داشتن برخي  زني سازد كه اين وضع گمانه مي تروريسم فراهم

 حلقات با تروريستان بوجود آورده است.

ون مبارزه با جرايم تروريسم عبارتند از: تصرف يا تحت كنترول جرايم تروريستي در قان

ماده هشت( جرايم عليه مصئونيت ))سكوي( ثابت،  طياره، كشتي و يا محل هدايتن قرار داد

ماده دهم( جرايم عليه راكب كشتي ها و )ماده نهم( جرايم عليه ميدان هاي هوايي،)هوايي

ماده دوازدهم( جرايم عليه اشخاص داراي )اشخاصماده يازدهم( جرايم عليه )تاسيسات ثابت،

ماده )جرايم استفاده از مواد منفجره و ساير وسايل كشنده، ماده سيزدهم(، )مصئونيت بين المللي
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ماده پانزدهم( تخريب تاسيسات زير بنايي،)ماده شانزدهم(، ) ي، جرايم مواد هستهچهاردهم( 

ي نمودن و اشتراک كردن در جرايم تروريستي همچنين قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي سع

ماده هفدهم( و اتفاق درجرم نيز از سوي قانونگذار جرم انگاري )را جرم انگاري كرده است،

ماده هجدهم( و عضويت در گروه هاي تروريستي مطابق قانون مزبور جرم به )شده است،

ريان تحقيق و محكمه ماده نزدهم( و باالخره ايجاد موانع و اخالل در ج)آيد، مي حساب

از تمويل تروريسم، تهيه،  يماده بيستم( از سوي ديگر قانون از جلوگير) مرتكبين جرم است

جمع آوري يا سعي در جمع آوري وجوه، دارايي ها و خدمات مالي مرتبط با اعمال تروريستي 

 ماده چهارم قانون جلوگيري از تمويل تروريسم(.) را جرم انگاري كرده است

ذار افغانستان مجازات هاي سنگيني را براي اعمال تروريستي تعيين نموده است. اين قانونگ

 گردد. مي مجازات ها باتوجه به اعمال ارتكابي شامل اعدام، حبس دوام، حبس طويل و متوسط

 قانون مبارزه با جرايم تروريستي در باره مجازات طياره ربايي و كشتي ربايي تصريح

ا استعمال قوه)تشدد( يا ساير اعمال ارعاب آميز، طيارة در حال پرواز شخصي كه ب -1"كند:  مي

سكو( ثابت و يا بخشي از آنها را تصرف يا تحت كنترول قرار دهد )يا كشتي يا محل هدايت

( 1)هرگاه شخص مندرج فقرة -2گردد.  مي حسب احوال به جزاي حبس طويل يا دوام محكوم

ردد، حسب احوال به جزاي حبس دوام يا اعدام، اين ماده مرتكب جراحت شديد يا قتل گ

( اين ماده را 1هرگاه شخص، صرف تهديد به ارتكاب اعمال مندرج فقرة) 3گردد.  مي محكوم

 نمايد، مرتكب حسب احوال به جزاي حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد، محكوم

 ."گردد مي

تي به حيث جرم تروريستي شناخته قانون مبارزه با جرايم تروريس براي تمامي اعمالي كه در

شده است، حبس هاي متوسط، طويل و دوام و يا اعدام مجازات هاي قابل اعمال از سوي 

قانونگذار معين گرديده است. هر عمل تروريستي مطابق شرايط اوضاع و احوال به يكي از 

ماده هشتم تا  مجازات هاي ياد شده جزا داده خواهد شد. قانون مبارزه با جرايم تروريستي از

 ماده بيستم همزمان با بيان رفتارهاي مجرمانه، مجازات هاي آنرا نيز مشخص كرده است.
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نهم تا شانزدهم و يا اشتراک در بسر  مندرج موادبطور نمونه سعي در ارتكاب جرايم  

ماده هفدهم( و همچنين اتفاق، تشويق و تحريک )جزاي فاعل جرم را دارد، حكم رسانيدن آن

و پالن گذاري و تنظيم براي ارتكاب جرايم نامبرده شده در مواد نهم تا شانزدهم مطابق افراد 

شود و مرتكب آن به جزاي حبس طويلي كه  مي قانون مبارزه با جرايم تروريستي جرم محسوب

 گردد،)ماده هجدهم(. مي از ده سال كمتر نباشد محكوم

ي براي مرتكبان جرايم تروريستي جزاي هاي نقد” قانون مبارزه با جرايم تروريستي"در

جزاهاي ”قانون جلوگيري از تمويل تروريزم"مورد توجه قانونگذار واقع نگرديده است اما در 

شود. در اين  مي است كه براي اعمال مرتبط با رفتارهاي تروريستي اعمال هاي جزانقدي نيز جز 

ي كه به تاسي از حكم ماده شخص -1”دارد: مي باره قانون جلوگيري از تمويل تروريزم اشعار

چهارم اين قانون مرتكب جرم تمويل تروريزم شناخته شود، به مجازات حبسي كه مدت آن از 

( چهارصد هزار 411111پنج سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از مبلغ )

 ."گردد مي ( دو ميليون افغاني بيشتر نباشد، محكوم2111111افغاني كمتر و از )

و نيز جزاي نقدي براي اشخاص حكمي بر اساس قانون جلوگيري از تمويل تروريزم تعيين 

( در صورتي كه جرم تمويل تروريزم 1)"كند: مي گرديده است. در اين باره قانون مزبور تصريح

توسط كارمند، وكيل يا نماينده شخص حكمي ارتكاب گردد، شخص حكمي حسب احوال به 

( 4511111از ) و ( يک ميليون و پنجصد هزار افغاني كمتر1511111مبلغ ) جزاي نقدي كه از

اين حكم مانع تطبيق مجازات باالي  گردد. مي افغاني بيشتر نباشد محكوم و نيم ميليون چهار

 ."اشخاص حقيقي منسوب به شخصيت حكمي نمي گردد

دهد كه قوانين  مي از قانون جلوگيري از تمويل تروريزم نشان متذكرهي مواد  مطالعه

افغانستان جزاي نقدي را در كنار مجازات اعدام و حبس در باره اعمال تروريستي به رسميت 

 شناخته است.

از نظر شكلي قانونگذار افغانستان، رسيدگي به جرايم تروريستي را به قانون اصول 

ه بيستم خود محاكمات جزايي ارجاع داده است. چنانكه قانون مبارزه باجرايم تروريستي در ماد
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مظنونين و متهمين جرايم تروريستي مطابق به احكام  كشف، تحقيق و محاكمه”كند: مي بيان

 ."گيرد مي اجراآت جزايي و اين قانون صورت

قانونگذار افغانستان از نظر شكلي ميان جرايم عادي و جرايم تروريستي تفاوتي نگذاشته 

 تيبات رسيدگي به جرايم عادي است.است، ترتيبات رسيدگي به جرايم تروريستي عين تر

 قوانين افغانستان در رابطه به جرايم تروريستي داراي خصوصيات ذيل اند:

 شديدترين و سنگين ترين مجازات براي رفتارهاي تروريستي-1

 جرم انگاري نسبتا گسترده-2

 قابل مجازات دانستن اشخاص حكمي-3

 تعيين مجازات هاي نقدي-4

 ريستي از جرايم عادي در رسيدگيعدم تفكيک جرايم ترو-4

 عدم جبران خسارت براي قربانيان جرايم تروريستي -5

 نبود محكمه اختصاصي براي مرتكب جرايم تروريستي -6

 گیری نتیجه

ي مجازات اعمال تروريستي در قانون مجازات فرانسه و قانون مبارزه با جرايم  بررسي و مقايسه

 :گردد ميياب  در افغانستان نتايج زير، دست تروريزم تروريستي و قانون جلوگيري از تمويل

سياست جنايي تقنيني هر دو كشور، نسبت به رفتارهاي تروريستي جرم انگاري گسترده  -1

 خورد. است. اما گستردگي در قانون مجازات فرانسه بيشتر به چشم مي

 شديدترين مجازات براي اعمال تروريستي در هر دو كشور براي اعمال تروريستي -2

معين شده است. تنها تفاوت اين است كه مجازات شديد در افغانستان اعدام است در 

حاليكه در فرانسه شديدترين مجازات حبس ابد توام با كار تسجيل گرديده است. 

فرانسه در جمع كشورهاي قرار دارد كه مجازات اعدام را به كلي از سيستم قانوني و 

 لغو كرده است. دقضايي خو
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جرايم تروريستي در قانون مجازات فرانسه با رسيدگي در جرايم عادي رسيدگي به  -3

فرق دارد در حاليكه رسيدگي به جرايم تروريستي در قوانين افغانستان با رسيدگي به 

 جرايم عادي تفاوتي ندارد.

گردد اما  مي خسارت هاي وارده بر بزه ديدگان جرايم تروريستي در فرانسه جبران -4

 قد چنين ويژگي نسبت به بزه ديدگان جرايم تروريستي است.قوانين افغانستان فا

منوعيت از ايفاي وظيفه و ممنوعيت از اقامت در فرانسه در برخي جرايم تروريستي در م -5

قانون مجازات فرانسه براي مرتكب جرايم تروريستي تسجيل يافته اما قوانين افغانستان 

 .بهره است جزاها بيازين گونه 

سه همگام و همزمان با تغييرات در شيوه رفتارهاي تروريستي قانون مجازات فران -6

حركت كرده است كه ازين جهت كمتر دچار نواقص و كمبود است. اما نارسايي ها و 

 ند.ك مي كمبودها در قوانين افغانستان بيشتر جلب توجه

رسد اين است كه فرانسه در قانونگذاري از كشورهاي پيشرو به  مي آنچه مسلم به نظر -7

آيد، استفاده از دست آوردهاي فرانسه در قانونگذاري براي كشورهاي مانند  مي ابحس

 گردد. مي افغانستان امر اجتناب ناپذير محسوب

 منابع و ماخذ

تحليل جرم شناختي )اتنف، رنالد، رهيافت جرم شناختي و بزه ديده شناختي به تروريسم -1

، ص 39حقيقات حقوقي شماره تروريسم( ترجمه، ابرند آبادي، علي حسين، در مجله ت

، به نقل از دكتر احمد رضا صادقي در كتاب جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، 148

 .43ص 

  .44صادقي، احمد رضا، پيشين، ص  -2

وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي، شماره  -3

 .1387( سال 952مسلسل )

معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي قوه ي قضاييه مركز مطالعات  قانون مجازات فرانسه، -4

 (421-1و ليال مقدادي، ماده  بروجردي توسعه ي قضايي، ترجمه، محمد رضا گودرزي
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 44صادقي، احمد رضا،پيشين، ص  -5

اثر كريستين « بر سياست جنايي بر در آمدي »نجفي ابرند آبادي، علي حسين، مقدمه اي  -6

 .16ص  1392چهارم پائيز  الزرژ، نشر ميزان، چاپ

ي بيشتر در باره تاريخچه تروريسم ر، ک به صادقي، احمد رضا، جرايم عليه  براي مطالعه -7

 .47و  45،46 امنيت و آسايش عمومي، صص
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 تحلیل جامعه شناختی تحول الگوهای اقتدار

 وبرکید بر نظر ماکس های سیاسی افغانستان با تا ر نظامد

يسید محمد هاشم  

 فصل اول

  مقدمه و طرح مسئله:  -1
زندگي سياسي جوامع به عنوان جزئي از زندگي اجتماعي، عرصه كاروزار بازيگراني است  

نمايند. و نظام سياسي رابطه سلطه  هاي متفاوتي سلطه و اقتدار شان را اعمال مي كه به گونه

شود(  شروع تلقي ميآدميان برآدميان است كه به وسيله خشونت مشروع )يعني خشونتي كه م

ي كه  بايد از اقتدار گردد. براي آنكه دولت تداوم يابد، افراد تحت سلطه مي پشتيباني مي

( بدين ترتيب 729، ص. 1382)بشيريه، هاي موجود براي خود قايل هستند، اطاعت كنند.  قدرت

ا مشروعيت مشروعيت سياسي به داليلي اشاره دارد كه به وسيله آن از يكسو حكام سلطه خود ر

بخشند و از جانب ديگر اتباع داعيه حكام و فرمانروايان به قدرت و اقتدار را تصديق  مي

كنند. بطور كلي دو ديدگاه درباره مشروعيت سياسي وجود دارد: يكي فلسفي و ديگري  مي

 كند. جامعه شناختي، كه جامعه شناسي سياسي، مسأله مشروعيت را ازديدگاه اتباع مالحظه مي
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س وبر در جامعه شناسي تعبير مشهوري از سلطه و مشروعيت عرضه داشته و سه صورت ماك 

نوعي يا نوع آرماني مشروعيت را از هم تميز داده است. اين سه نوع آرماني عبارتند از: سلطه يا 

 ( 731مشروعيت سنتي، كاريزمايي و قانوني. )همان، ص

ها از  باع نيز به موجب همان سنتگيرد و ات وقتي حكم بر اساس برخي سنتها صورت مي 

حكومت اطاعت كنند، در آن صورت نوع سياست يا سلطه يا مشروعيت سنتي است. وقتي 

اي عاطفي و مبتني بر ارادت شخصي باشد سياست و سلطه  رابطه حكم و اطاعت رابطه

كاريزمايي خواهد بود. سرانجام وقتي حكم و اطاعت بر حسب قوانين و هنجارهاي عيني 

اي بوروكراتيک و قانوني و مبتني بر كنش عقالني است.  ت بگيرد، چنين سياست و سلطهصور

 ( 59، ص1385)بشيريه، 

نوع سياست و سلطه در افغانستان از آغازين روزهاي تأسيس مجدد آن توسط احمد شاه  

 هايي م( به عنوان يک كشور مستقل در جغرافياي سياسي، تا اكنون فراز و نشيب1747ابدالي )

داشته است كه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تا اين الگوهاي سلطه و اقتدار را طي چند دوره 

هاي تاريخي از زمان ايجاد دولت مستقل توسط  به بررسي بگيريم. و به همين لحاظ اين دوره

 ( به چهار مرحله تقسيم گرديده است. 2112احمدشاه ابدالي الي اكنون )

 سال(  96) 1843-1747دوره اول: از -1

 سال(  86) 1929-1843دوره دوم: از  -2

 سال(  72) 2111-1929دوره سوم: از  -3

 سال( 11) 2112-2111دوره چهارم: از  -4

 اهمیت و ضرورت تحقیق:  -2

هاي  طي بيش از دو و نيم قرن، حكومت داري و نوع سلطه و اقتدار در افغانستان به گونه 

نوع اقتدار را بصورت ناب و خالص جستجو كرد ولي متفاوتي بوده و در هيچ زماني نميتوان يك

وجه غالب يكنوع اقتدار در هر دوره نيز واقعيتي است انكار ناپذير. اما آنچه در اين تحقيق 
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زمان تا اكنون با ديد جامعه شناسي سياسي و  اهميت دارد، سير تاريخي و تحولي اقتدار از آن

 جامعه شناسي تاريخي است. 

ناسي سياسي، الگوهاي نظري سلطه و اقتدار به بحث گرفته خواهد شد و در در نگاه جامعه ش 

اين بخش تاكيد بيشتر روي نظريه ماكس وبر آلماني صورت خواهد گرفت، و از نگاه جامعه 

شناسي تاريخي و جامعه شناسي سياسي، وضعيت هر دوره بصورت مختصر مرور خواهد گرديد 

ص خواهد شد و در نهايت اينكه، بررسي تحول الگوهاي هاي اقتدار غالب هر دوره مشخ و الگو

اقتدار در كشور، ما را قادر خواهد ساخت تا بدانيم كه كدامين نوع اقتدار، در دوره خاصي 

 حاكم بوده و چه اثرات مثبت و يا منفي روي وضعيت عمومي جامعه داشته است. 

 اهداف و سواالت تحقیق:  -3

 ي اخير.  فغانستان طي دو و نيم سدهشناسايي انواع اقتدار و سلطه در ا -1

 يافتن عوامل مهم اقتدار )سنتي، عقالني و كاريزمايي( در افغانستان.  -2

اي ذيل مطرح  توان به گونه با توجه به اهدافي كه فوقاً مطرح گرديده، سواالت تحقيق را مي

 نمود: 

 الگوهاي اقتدار طي دو و نيم سده اخير در افغانستان چگونه بوده است؟  -1

 هاي اقتدار )سنتي، عقالني و كاريزمايي( در كشور ما چه چيزهاي بوده اند؟  مالک -2

 فصل دوم

 مباني مفهومي و نظری:  

واژه اقتدار در فرهنگ و فلسفه غرب از ريشه التين است و به معناي ميزان قابليت نفوذ در  

حوزه عمل و قدرت ا ميزان توان تاثيرگذاري بر مردم است. اين قابليت به تدريج با يمردم 

حاكم گره خورده است. اقتدار در حال حاضر معموال بيانگر ميزاني از قدرت رسمي، تبعيت 

ديگران و وظايف و تكاليف ويژه در محدوده قوانين معين است. كسي كه داراي اقتدار است، 

ت دارد. از طبيعتا از حق فرمان دادن برخوردار است، اما اقتدار با اعمال ساده قدرت با زور تفاو
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سوي ديگر بين دو تعبير قدرت و اقتدار بايد تفكيک قائل شد: قدرت به معناي توانايي جلب يا 

 و قوانين وضع حق با اعمال برخي اجراي معناي برانگيختن اطاعت است، در حالي كه اقتدار به

 اير آن است. نظ و امور اداره

اي دارند و ريشه آنها  غربي تاريخ پيچيده هاي هاي هم خانواده آن در زبان واژه اقتدار و واژه

گردد، اما به تدريج در فرآيند تكامل تاريخي نهادهاي مختلف  هاي التين باز مي به واژه

ها شد و زبان اقتدار  هاي عملي و نظري روزمره انسان اجتماعي اين واژه، وارد حوزه فعاليت

ايگاه و توصيف آن، چند اصطالح فيلسوفان در تالش براي يافتن جكاربرد عملي پيدا كرد. 

اي مفيد از هم باز شناخته اند. صاحب اقتدار،  متفاوت را كه حاوي واژه اقتدار هستند، به گونه

اصطالحي است كه بيش از همه با اعطاي اقتدار ارتباط دارد )كه از اصطالح صاحب نظر، مثال 

كاربردهاي واژه بر اساس نظر  ، و از برخي“ها صاحب نظر است  او در مورد پروانه“در جمله  

ها را عوض كردم چون در موقعيتي بود كه  بر اساس نظر جونز بود كه الستيک“مثالً در جمله  

 (223, ص. 1383)كالوم,  متمايز شده است. “كرد  بهتر از من وضعيت را درک مي

توانند صاحب  معني را دارد كه فقط افراد ميطور صريح اين  صطالح صاحب اقتدار بها 

اقتدار باشند و اعمال اقتدار كنند، ولي موارد ديگري از قبيل اسناد و گفتارها نيز كه انسان 

توانند اقتدار داشته باشند. كه اين گفته به اين معني نيست كه صاحب اقتدار هستند يا  نيستند، مي

ن معني است كه معتبرند و شايد دليل اعتبار آنها، اين باشد نمايند؛ بلكه فقط به آ اعمال اقتدار مي

 كه افراد صاحب اقتدار آنها را نوشته، تاييدكرده، يا گفته اند. 

اي بين قدرت و اقتدار از موضوعات مهم ديگري است كه بصورت مختصر به آن  رابطه 

دارد؟ آيا اقتدار و  اي بين قدرت و اقتدار وجود گويند چه رابطه ها مي شود. برخي اشاره مي

هاي موجود از قدرت  قدرت از هم متمايز اند يا اقتدار، نوعي قدرت است؟. در بيشتر برداشت

ز راه ارعاب با توسل به زور است. اقتدار نيزگاه ، اآمده است كه قدرت، توانايي كسب اطاعت

توان استفاده از آورد، اما تفاوتي وجود دارد؛ }چون{  از همين راه اطاعت افراد را بدست مي

زور براي مرعوب كردن، قدرت است؛ حال آنكه توانايي )قدرت(، تحت عنوان اقتدار اعمال 

 ( 228دهد. )همان، ص گردد يا از آن خبر مي مي
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دهد، قدرت مجموعه منابع و ابزارهاي اجبار آميزي  ماهيت سياست را قدرت تشكيل مي 

از آن استفاده نموده و براي انجام امور  ها براي تحقق نيات و اهداف خود است كه حكومت

 گيرند.  مربوطه از آن بهره مي

گيرد، اقتدار قدرت قانوني، مشروع و مقبول  اي است كه در كنار قدرت قرار مي اقتدار، واژه 

است كه بايد در شرايط مقتضي مورد اطاعت و فرمانبرداري قرار گيرد و قدرتي كه مبتني بر 

گيرد  اشد اقتدار است و اقتدار سياسي موقعي مورد پذيرش قرار ميرضايت و حاكميت مردم ب

 كه پشتوانه مردمي داشته باشد و قدرت بدون پشتوانه مردمي فاقد اقتدار است. 

سياست مداران مقتدراگر بر اساس حاكميت مردمي انتخاب شوند نيازي به استفاده از زور  

 پذيرند.  ا ميهاي سياسي ديگر، قدرت او ر بينند چون گروه نمي

باشد كه مفهوم قدرت، اقتدار و مشروعيت را  ماكس وبر از جمله نظريه پردازان سياسي مي 

 عقاليي، توضيح داده است.  -3كاريزمايي -2سنتي  -1در سه بخش و دسته متفاوت: 

 ديدگاه ماكس وبر:  

گانگي در ماكس وبر در زندگي انسان دوگانگي عقالني و غيرعقالني قايل است و اين دو 

ها و رفتارهاي اجتماعي، هم  حوزه جامعه و سياست نيز بازتاب دارد. در حوزه جامعه كنش

كنش اجتماعي را بررسي « نوع مثالي»رو، ماكس وبر چهار  عقالني و هم غيرعقالني اند. از اين

كند كه عبارتند از: كنش عقالني هدفمند، كنش عقالني مبتني بر ارزش، كنش سنتي و  مي

 عاطفي. كنش 

گيرد. در اين نوع  كنش عقالني هدفمند بر اساس محاسبه بين وسيله و هدف صورت مي 

كنش كه بيشتر در زندگي اقتصادي تبارز دارد، بازيگر اجتماعي هم ممكن است وسايل رسيدن 

ها و اقتضاي تسهيل كار خود تغيير دهد و هم با توجه به مقتضيات و  به هدف را نظر به ضرورت

 سب وسايل الزم، در هدف خود تجديد نظر كند. امكان ك

نمايد، ممكن  كنش عقالني مبتني بر ارزش كه عمدتاً در حوزه دين و اخالق نمود پيدا مي 

ها هستند، هيچگونه  است در وسايل تجديد نظر شود، اما در اهداف كه مبتني بر اصول و ارزش

به سودمندي نتايج و يا زيان آوري  تجديد نظري مجاز نيست. در واقع در اين نوع كنش، توجه
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آن مطمح نظر نيست بلكه آنچه كه مهم است، اصول و اعتقاداتي است كه بازيگر به آن باور 

 دارد. 

كنش سنتي كه در واقع كنشي مكانيكي است و در آن محاسبه وسيله و هدف مطرح نيست.  

سنن مستقر موجود انجام اين كنش بر اساس تقليد محض و اطاعت نا خود آگاهانه از رسوم و 

 شود.  مي

كنش عاطفي و احساسي كه در واقع كنش غيرعقالني است و در اين نوع كنش نيز  

گيرد بلكه بازيگران بر اساس عواطف و احساسات    اي بين هدف و وسيله صورت نمي محاسبه

ر قابل اي انظباط ناپذير و غي نمايند و اين زندگي احساسي انسان حيطه دروني خود عمل مي

 بيني است.  پيش

زندگي سياسي نيز به عنوان جزئي از زندگي اجتماعي ميدان وقوع رفتارهاي عقالني و  

ي حكم و اطاعت ميان بازيگران است و كنش حكم و اطاعت  غيرعقالني است. سياست رابطه

 )بشيريهممكن است كنش عقاليي و هدفمند، عقالني مبتني بر ارزش، سنتي و يا عاطفي باشد 

. وقتي حكم بر اساس برخي سنتها صورت گيرد و شهروندان و اتباع نيز به (59، ص. 1385، د.

صورت سلطه و يا اقتدار و يا مشروعيت  موجب همان سنتها از حكومت اطاعت كنند، در آن

سنتي است. و زمانيكه رابطه حكم و اطاعت بر اساس عاطفه و مبتني بر ارادت شخصي باشد، 

ريزمايي خواهد بود. سر انجام وقتي حكم و اطاعت برحسب قوانين و سلطه و سياست كا

اي بوروكراتيک و قانوني و مبتني بركنش  هنجارهاي عيني صورت بگيرد، چنين سياست و سلطه

عقالني است. البته ممكن است درعمل ازاين سه نوع مثالي تركيبات گوناگوني تحقق يابد. 

ت سنتي و بوركراتيک تركيب رايجي است. )همان، تركيب سياست گاريزمايي و سنتي و سياس

 ( 59ص

طوركلي درجامعه شناسي و برازآنجا كه زندگي انسان دستخوش نيروهاي عقالني و  به 

غيرعقالني است و بسياري از رفتارهاي اجتماعي، غيرعقالني به شمارمي روند، بنابراين 

سد و رفتارسياسي يكسره رفتاري ر رفتارهاي غيرعقالني در زندگي سياسي نيرومند به نظر مي

گيرد، بلكه انسان    عقالني نيست يعني برحسب محاسبه عاليق اقتصادي و اجتماعي صورت نمي
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به عنوان موجود زنده و پيچيده به غير از اين عاليق، عاليق و زندگي غيرعقالني عميقي نيز دارد 

رفتارهاي سياسي موئثر واقع  هاي گوناگون زندگي او و از جمله بر كه بصورت طبيعي بر حوزه

 شوند.  مي

ماكس وبر در بررسي سه نوع مثالي سلطه يا سياست كه از ديدگاه او تنها انواع سلطه و  

آيند، به روندهاي اجتماعي و تاريخي مرتبط با هر يک توجه داشته و بدين  سياست به شمار مي

 است:  ترتيب از ديدگاه جامعه شناسي سياسي به بررسي آنها پرداخته

 سیاست و سلطه سنتي:  -1 

اقتدار و سلطه سنتي نوعي از اقتدار است كه در جوامع پيشامدرن غالب است. اين نوع از  

است. در اقتدار سنتي افراد به شخص رهبر  “گذشته ازلي “اقتدار مبتني بر قداست سنت و  

گيرد: رهبر قدرت  يها سرمشق م اند، چرا كه او در خدمت سنت هاست و از آن وفادار مانده

خود را براي اعمال سلطه از گذشته به ارث برده. . . افراد صاحب اقتدار بر مبناي قواعد سنتي 

هاي سنت  شوند. . . موضوع اطاعت، اقتدار شخصي فردي است كه از فضايل تنديس تعيين مي

، 1389)ديليني،  مند شده است. . . روابط حاكم در گروه اساسا بر پايه وفاداري فردي است. بهره

 ( 215ص

تر آن را  شود، يا ممكن است يک اقتدار متعالي اقتدار سنتي يا از طريق توارث كسب مي 

مصاديق اقتدار  هاي سلطنتي( از هاي پادشاهي )حكومت تفويض كند )مثل اقتدار ديني(. نظام

 سنتي موروثي اند. 

گيرد.  باع مورد اطاعت قرار ميهايي است كه از جانب حاكم و ات سلطه سنتي مبتني بر سنت 

مبناي اجتماعي اقتدار و سلطه سنتي، كنش سنتي است كه به موجب آن رابطه سلطه واقعيت و 

توانند سنتهاي اساسي حكومت را ناديده    گردد. حكام نمي امري از پيش داده شده تلقي مي

دن حكومت وجود بگيرند و يا زير پا كنند، هر چند در نوع سياست سنتي هم مجال شخصي ش

دارد، با اين همه درصورتي كه حكام سنتي معموال وقتي سنتها را رعايت نكنند، حكومت شان 

هاي جامعه، اغلبا نسبت به  دهند. نهاد مذهب به عنوان بنياد سنت را در معرض خطر قرار مي
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دهد و بدين لحاظ حكام سنتي بايد سنت و مذهب را پاس  شكن واكنش نشان مي حكام سنت

 ارند تا پايگاه قدرت شان از خطر مصئون بماند. د

از آنجاييكه سياست سنتي در عمل به شخصي شدن گرايش دارد، دستگاه ديواني و اداري  

حكومت سنتي اغلب متشكل از وابستگان، خويشاوندان و خدمتگزاران شخص حاكم است و 

مدرن آن ندارند زيرا در اين  هاي ديواني نسبتي با بوروكراسي عقالني به معناي اينگونه دستگاه

نوع سلطه و سياست كسب مشاغل و مناصب مهم اداري، بيشتر بستگي به نزديكي و 

هاي  خويشاوندي با حاكم دارد تا به مهارت و صالحيت فردي. با اين حال برخي از كارويژه

شود. بخصوص  طور سنتي به وسيله برخي شئون اجتماعي مشخص انجام مي اجتماعي به

اي در زمينه آموزش عمومي و قضاوت دارند و در صورتي كه  هاي گسترده يون كارويژهروحان

، 1385. )بشيريه، حيطه صالحيت و عمل آنها مورد تعدي قرار گيرد، واكنش نشان ميدهند

 ( 61ص

دستگاه ديواني دولت سنتي، دستگاهي منظم نيست؛ ارتقا و ترفيع و باال و پايين شدن افراد در 

طورپيش بيني  گيرد و مناصب سياسي به   برحسب ظوابط مشخصي صورت نمي مناصب دولتي

 رو امنيت شغلي وجود ندارد.  شود و از اين ناپذير دست به دست مي

هاي رهبران و اعتقاد و ايمان  هاي كهن، به ويژه بر خواست سنتي بر پايه احترام به سنت اقتدار 

مقررات، آداب و رسوم آبا و اجدادي و سنن ها، قواعد،  پيروان استوار بوده و براي قدرت

هاي مبتني بر اقتدار سنتي، رهبر فرد برتر آن نظام  پيشينيان احترام خاصي قائل است. در نظام

شود. در نظام اقتدار سنتي مشروعيت فردي  نيست، بلكه ارباب شخصي يا خصوصي محسوب مي

شخصي اداري. به نظر و بر مهم  يرتعيين كننده روابط اداري با شخص ارباب است، نه وظايف غ

ترين ويژگي اقتدار سنتي در قياس با اقتدار عقالني، خاصيت ايستايي يا عدم تحرک و عدم 

پويايي آن است. وي اقتدار سنتي را به سه نوع پيرساالري، پدرساالري و ميراث ساالري تقسيم 

رهبر هستند. در اقتدار سنتي  مي كند. دو مورد نخست فاقد دستگاه اداري منظم اند، ليكن داراي

نوع سوم كه شكل موروثي دارد، سلطه سنتي به كمک نيرويي اداري و نظامي كه در حيطه 

اقتدار و اختيار يک شخص مستبد قرار دارد، اعمال مي شود. و بر در تحليل نهايي هر سه نوع 
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هاي اعتقادي  ر نظامزيرا ريشه د ;اقتدار سنتي را موانعي براي بسط و توسعه عقالنيت مي داند

پاي و اليتغيري دارند كه هيچ گونه خدشه در اصول آنها مجاز نبوده و عدول  جزم گرايانه دير

 از آنها مجازات شديدي در پي دارد. 

ي  البته اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه دوران سلطه و اقتدار سنتي، رشد سه دوره 

 نماييم:  بصورت مختصر، اين سه دوره را مرور مي خردتر را در خود تجربه كرده است كه

 (: Patriarchal Authorityالف( اقتدار پدر ساالری ) 

ي تكامل واقعي جامعه است و از هنگامي  مرحله پدر ساالري اولين و ابتدايي ترين مرحله 

، كند اي پيدا مي شود و سازماندهي مشخص و تقسيم كار ويژه كه ساختار سازماني تشكيل مي

شود. مشروعيت نوع اقتدار سنتي، ديگر به دليل جاذبه رهبر  رهبري پايدار نيز در آن نمايان مي

ها و هنجارهاي گذشتگان و درستي آن چه تاريخي  نيست، بلكه بر اساس پذيرش قداست ارزش

باشد. وبر بر اين باور است كه نخستين نوع اقتدار، اقتدار پدر ساالري است كه  است، استوار مي

اي وجود دارد، يعني همه چيزحول محور پدر و رابطه او با ساير  هاي كالني و قبيله در خانواده

ي سازماني جامعه عبارت از اين است كه شخص رهبر، يا  چرخد. تمام رابطه اعضاي خانواده مي

هايي كه در جامعه هستند يعني طبقه محكوم، عضوي از  حاكم، پدر نيز هست تمامي آن

شناسند و  روند. تمام افراد رهبر را بخوبي و از نزديک مي مخون رهبري به شمار ميي ه خانواده

تعيين  “پدر   – رهبر “ي اجتماعي توسط   ها ي وظايف، عناوين، سمت ها، كاركردها و نقش كليه

گيرد. در اين دوره پدر در واقع  شود. حتي تنظيم قانون نيز به دست او صورت مي و تفويض مي

ها ست. بنابراين  ي تمام نقش ي آن و نصب و عزل كننده تمام قوانين و اجرا كننده بنيان گذار

پدر صاحب  –ي است كه رهبر  تمام اعضاي جامعه مملوک و جزيي از اموال و دارايي خانواده

 (196, ص. 1389)تنهايي,  العنان آن است. ) مطلق

 بسيارهاي  ن مرحله اقتدار سنتي، يا پدر ساالري، قلمرو حكومت با سازمانبنابراين در اولي 

هاي محلي و قومي اداره گرديده و بصورت طبيعي وسعت اين قلمرو و  دولتكوچک و 
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پدر  –هاي اداره كننده بايد در حد و حدودي باشد كه در توان كنترول شخصي رهبر  سازمان

 قرار گيرد. 

 (: patrimonial Authorityتریمونالي )ب( اقتدار خانداني یا پا

ها و مختصاتي كه در دوره  ي پدر ساالري است همان شاخص در اين دوره كه ادامه مرحله

كند منتهي با اين تفاوت كه حدود و  ي جديد نيز ادامه پيدا مي داشته در دورهقبل وجود 

 تر تكامل يافته و تر يچيدهشود و به تبع آن سازمان اجتماعي نيز پ قلمروبازتر و گسترده ترمي

و  را به عنوان رهبر شخصي خود عين حاليكه بايدكنترل و مالكيت و حضور گردد. پادشاه در مي

ايجاد نمايد، چون قلمرواش گسترش  ي را نيز جامعه حفظ كند، بايستي نظام ديوان ساالرانه پدر

كه اين مرحله با مرحله قبل  يافته است، پس سازمان اداري و سياسي هم بايد رشد نمايد. تفاوتي

هاي درباري كه پادشاهي  هخانداني موروثي بودن به دليل كودتا اقتدار اين است كه در دارد در

گيرد ولي باز هم اقتدار سنتي و خانداني  و نسل ديگري جاي آن را ميافتد  مي نسلي بر آن از در

 موجود است، از شاخص ناگزير اين نوع اقتدار نيست.

 (: Sultanic Authorityار سلطاني )ج( اقتد 

ي پدرساالر را با استبداد خانداني و در سطح سازماني  در اقتدار خانداني، فرد استبداد خانواده

دهد. پس به تدريج پيوند ميان  اداري، توام با كنترل و هدايت شخصي پدر حاكم گسترش مي

ي عصبيت و انسجام خود را  امايهي حاكم و محكوم، مبناي خانوادگي و ي رهبر و مردم يا طبقه

گردد. چرا كه مبناي مشروعيت  دهد و همين امر سبب شكست و فروپاشي آن مي از دست مي

ي خانداني بود، در اين زمان از ميان رفته است. مثال اگر بپرسيم چرا حكومت  آن، كه همين پايه

ه دولت از استبداد و اقتدار توان جواب داد كه در اين دور ساسانيان سقوط كرده، از ديد وبر مي

هاي انسجام و  شود كه از سويي پايه رسد و همين سبب مي ي سلطاني مي خانداني به دوره

مشروعيت خانوادگي را از دست دهد و از طرفي بر مشروعيت نو بنيادي تكيه زند كه ديگر از 

  گيرد. ي نظام اجتماعي قرارمي ي اقتدار شخصي حاكم خارج و تحت سيطره حوزه
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رود تا  تر و دور دست مي هاي كوچک اكنون اين فقدان به صورت مجسم در سازمان 

هاي پيوست و انسجام جامعه را از هم گسيخته گرداند. اين يكي از داليل فروپاشي  رگه

 ( 198، ص1389حقوقي است. )تنهايي،  –هاي سلطاني و تبديل آن به اقتدار عقالني  دوره

 یک: سیاست و سلطه بوروکرات -2 

ي  شود كه دوره ي جديدي با مشروعيت جديد آغاز مي بعد از فروپاشي دوره سلطاني، دوره

يابد. با  ي سنتي ظهور مي اي پس از اتمام دوره شود. اين دوره در هر جامعه عقالني ناميده مي

هاي دوگانه از ديوان  شروع دوران عقالني، رشد سازماني اداري و كارآيي با ويژگي تقابل

هاي عقالني استوار  شود. اين نوع سياست و سلطه بر زمينه سازي شروع مي ري و نا شخصيساال

طور قانوني تصويب يا به شكل قراردادي تثبيت  است و متكي به قواعد غيرشخصي است كه به

شده اند. روابط اجتماعي در جوامع مدرن، بر اساس اين نوع اقتدار تعريف شده است. اقتدار 

ي در فرد وجود ندارد، بلكه در موقعيتي قرار دارد كه فرد صاحب آن است. قانون –عقالني 

دهد. استاد در كالس درس )در  رابطه استاد و محصل اين نوع از اقتدار را به خوبي نشان مي

هاي  ها وغيره( اقتدار كامل بر دانشجويان دارد، اما در ساير بخش كارهاي كالسي، آزمون

ي بر  هاي ورزشي و از اين قبيل، صاحب چنين اقتدار شبانه و سالنهاي  اجتماعي، نظير باشگاه

آنان نيست. به عبارت ديگر، اقتدار او به محيط كارش محدود است. يا مثال نمايندگان منتخب 

طور كلي، اين نوع از  هاي حوزه نمايندگي خودشان اقتدار دارند. به گيري فقط در زمينه تصميم

اووجود دارد، درواقع، اين شغل فرداست كه به او اقتدار “شغل »اقتدار، نه در فرد، بلكه در

 ( 215، ص1389دهد نه خود او. )ديليني،  مي

هاي  سياست بوروكراتيک بركنشهاي عقالني هدفمند استواراست و درواقع يكي ازحيطه 

شود. دربوروكراسي  گسترش چنين كنشي درجهان معاصردرهمان حوزه بوروكراسي ظاهرمي

 گيرد.  ت و كارداني جاي تعهدات سنتي و شخصي و حسب و نسب را ميمدرن مهار

 سیاست و سلطه کاریزمایي:  -3 

هاي  اين نوع اقتدار بر اساس نوعي قداست، الوهيت، پرهيزگاري، قهرمان پروري يا قدرت 

العاده رهبران بنا شده است. بايد توجه داشت كه مفهوم كاريزما در نظريات و بر  معنوي و خارق
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نقش مهمي بر عهده دارد. منظور وي از كاريزما، جدا از كاربرد عاميانه و رايج آن، عمدتا به 

برداشت يا طرز تلقي گروه هواداران از اين مفهوم بستگي دارد، اگر هواداران و پيروان يک 

هاي كاريزمايي بدانند، خواه اين شخص از خصوصيات برجسته اي  رهبر وي را واجد ويژگي

باشد يا نباشد، آن شخص رهبري كاريزماتيک به حساب آمده و اقتدار وي نيز از نوع برخوردار 

اقتدار كاريزمايي خواهد بود و به تبع آن سلطه وي نيز سلطه كاريزماتيک خواهد بود. به عقيده 

ترين نيروي بنيادي در دنياي اجتماعي است. با توجه به خصلت محافظه كارانه  وبر كاريزما مهم

اجتماعي  -نتي پيدايش رهبري كاريزماتيک تهديدي جدي براي كل يک نظام سياسي اقتدار س

 رود.  به شمار مي

اقتدار و سلطه سنتي به عنوان وضعيت مستقر و قديمي در زندگي سياسي انسان، در انديشه و  

شود. اما دو نيروي فكري مخل ممكن است اين وضع را به هم بزنند: نيروي عقالنيت  بر تلقي مي

ها و ترتيبات  رسد و كاريزما. نيروي عقالنيت در ابتدا نهاد كه در بوروكراسي به اوج خود مي

 كند و بعدا  اجتماعي را دگرگون مي

نمايد. نيروي كاريزما برعكس، نخست زندگي روحي فرد  در نگرشهاي فردي تغيير ايجاد مي

 آورد.  جود ميي اجتماعي تحول بو ها سازد و سپس در نهاد را دچار دگرگوني مي

كاريزما نيرويي است غيرعقالني و معجزه آسا كه در درون جهان و حيطه غيرعقالني  

آيد و به دقت معلوم نيست كه تحت چه شرايط خاصي كاريزما و  زندگي اجتماعي پديد مي

فشار و اظطرار “هاي   گويد كه در دوره آيد، هر چند وبر خود مي جنبش كاريزمايي پديد مي

 ( 61، ص. 1385. )بشيريه، “شود  يزيكي، اقتصادي، اخالقي، مذهبي و سياسي پيدا ميرواني، ف

كاريزما در واقع برخاسته از نياز دايمي انسان به تعريف زندگي خويش و واقعيت جهان و  

آيد. ممكن است اين پاسخ  پديد مي« مسئله معنا»جامعه است. به بيان ديگر، كاريزما در پاسخ به  

عنا توسط يک پيامبر يا رهبر سياسي يا گروه و جنبش اجتماعي و يا يک حزب به مسئله م

نمايد و تحت همين  طور طبيعي در بين گروه اجتماعي زندگي مي سياسي عرضه شود. انسان به

عنوان خود را نسبت به تعاريف جمعي خاصي از واقعيت جامعه، جهان و زندگي خويشتن مقيد 

ن به خويشتن يكي از خصوصيات اساسي ذهني آدمي است. سازد. هويت بخشيد و متعهد مي
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بنابراين، از يک ديدگاه انسان داراي تاريخ انديشه خاصي است كه داراي منطق و نيروي دروني 

اي با فرايند عقالنيت و يا با عاليق مادي داشته  خاص خود است و صرف نظر از اينكه چه رابطه

رد. تعهد به نوعي اعتقاد زمينه رفتارهاي فردي و جمعي گذا باشد بر زندگي اجتماعي او تاثير مي

گيري نيست. عقايد انسان به  آورد. كنش انساني خالي از وجه معنا و ارزش و جهت را فراهم مي

هر صورت داراي منطق و نيرو و تاريخ دروني خاص خويش است. وبر از درون اين بحث كلي 

طور مداوم  در طي تاريخ غيرعقالني انسان بهرسد. شخصيتهاي كاريزمايي  به بحث كاريزما مي

كنند و هرگاه پيرواني پيدا كنندكه خود را به  تعاريف جديدي از جهان و انسان عرضه مي

آيد. جنبش اجتماعي گروهي  تعريف عرضه شده متعهد سازند، يک جنبش اجتماعي پديد مي

كند. چنين  آن اعتقاد عمل مياز افراد است كه معتقد به نظام اعتقادي واحدي بوده و بر اساس 

اي از نارضايي نسبت به محيط  جنبشهاي معموال در شرايط تهي شدن زندگي از معنا در زمينه

شوند كه  زنند. پيروان بر اين باور مي آيند و دست به بسيج پيروان و مومنان مي پيرامون پديد مي

 دهد.   معنا ميتعريف و تفسير تازه از جهان و انسان پاسخ بهتري به مسئله خال

كه جنبش كاريزمايي سلطه سياسي به دست آورد، زندگي اجتماعي و سياسي در  در صورتي 

كند. اگر جنبش كاريزمايي در وجود يک  اي تازه پيدا مي مقايسه با جامعه و سياست سنتي چهره

وان و رسد. ميان پير العاده مي تن تجلي خاصي پيدا كند، آن شخص به نظر پيروان، فردي خارق

رهبر رابطه ارادت بر قرار است و ارادت خود، كنشي عاطفي است. ممكن است جنبش 

كاريزمايي كامال شخصي باشد. در اين شكل ناب شخص رهبر يا مراد به عنوان شخص 

هاي عقالني  كه كنش گيرد. در صورتي هاي عاطفي قرار مي العاده موضوع ارادت و كنش خارق

هايي خواهد بود كه  ها معطوف به ارزش ريزمايي باشد اين كنشمبتني برارزش اساس سلطه كا

گذارد. ممكن است جنبش كاريزمايي در عين حال، سنت از دست رفته  رهبر بر آنها تاكيد مي

يا منسوخي را احيا كند؛ در اين صورت بايد ديد كه جنبش مورد نظر تا چه پايه كاريزمايي 

هاي  است و تا چه اندازه سنتي يعني مبتني بر احيا سنتالعاده  يعني مبتني بر شخصيت رهبر خارق

هاي  هاي عاطفي معطوف به جنبش و رهبر و كنش گذشته است. بدين سان ممكن است كنش

رسد  عقالني مبتني بر ارزش، معطوف به محتواي سنتي آن جنبش باشد. در مجموع به نظر مي
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هاي كاريزمايي صرفاً  د تا جنبشسنتي تداوم بيشتري داشته باش –هاي كاريزمايي  كه جنبش

العاده و واجد رسالت  شخصي. به هر حال شخصيت كاريزمايي شخصيتي منحصربه فرد، خارق

گيرد. و با توجه به اينكه  رو مورد ارادت مريدان و پيروان خود قرار مي شود و از همين تلقي مي

تر از سلطه  ثبات اي بي هرسد چنين سلط در جنبش كاريزمايي، مبناي عاطفي آن قوي به نظر مي

 سنتي است. 

اي كه در فوق به تفصيل مورد بحث قرار گرفت، آنچه  با توجه به سه نوع اقتدار و سلطه 

گرددد اينكه در هيچ كشوري و بخصوص كشورهاي رو به توسعه )جهان سوم( اقتدار  محرز مي

وران معاصر ولي در رسد مخصوصاً در د اي مطلق و از يک نوع آن ممكن به نظر نمي و سلطه

 ي متصور بوده است.  گذشته چنين اقتدار

 كه کيبوروكرات اقتدار مرحله به است يگذار واقع در آن ييزمايكارو  يسنت نوعاي  سلطه

 ازو  هياول جوامع در معموالو  ديآ يم بوجود ياسيسو  ياجتماع عيوقاو  حوادث اثر در خود نيا

 نوع از اقتدار گرفته، قرار بشر توجه مورد ازينو  رتضرو کي عنوان به دولت كه يروزگار آن

و  زمايكار سلطه به جوامع ياقتصادو  يفكر رشد اثر در كم كمو  آمده بوجود آن يسنت

 .است دهيگرد ليتبد آن بوروكرات

 پیشینه تجربي )داخلي و خارجي(:  

چهره  طوركلي داراي سه پايه يا چهره است: چهره اجبارآميز، هر نظام سياسي به 

هايي براي بخش  ايديولوژيک )مشروعيت بخش( و چهره كاركردي )انجام خدمات يا كارويژه

هاي  هايي از جامعه يا كل جامعه(. با غلبه هر يک از اين سه چهره نوع كلي خاصي از رژيم

هاي  هاي اقتدار طلب، رژيم ها را به ترتيب رژيم توانيم آن آيد كه مي سياسي به دست مي

توان پويايي  ( و بر اين اساس مي731، ص1382هاي رفاهي بناميم. )بشيريه،  ک و رژيمايدئولوژي

هاي آن تحليل كرد. با توجه به  هاي سياسي را برحسب انبساط يا انقباض هر يک از چهره نظام

ها  هاي وجود داشته است و پويايي آن ميالدي تا حال به نحوي دولت 1747آنكه در افغانستان از 

ها اوالً برحسب تحول در چهره دولت و دوماً بر حسب غلبه يكي از  ان در طي اين دورهتو را مي

 انواع مشروعيت توضيح داد. 
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 (: 1443-1545دوره اول ) 

هاي فيودالي و تشكيل دولت محمد  ها، جنگ اين دوره خود به سه دوره حكومت ابدالي 

 گردد.  زائي تقسيم مي

 دولت ابدالي:  -الف  

فيوداليزم و مبارزه دوامدار مردم افغانستان عليه استيالي خارجي، زمينه تشكيل  سير تكامل 

يک دولت مركزي قوي را در كشور مهيا كرده بود و به همين علت دولت ابدالي به قيادت 

هاي كه به نحوي از  احمدشاه تاسيس شد. البته احمدشاه ابدالي نه توسط انتخاب مستقيم خان

كردند، بلكه توسط يک نفر  ابدالي، هزاره، بلوچ و تاجيک نمايندگي مياقوام غلجائي، ازبک، 

بنام صابرشاه كابلي به عنوان پادشاه انتخاب گرديد. اين در حالي بود كه در داخل « حكم»

هاي متمادي  ور، همه سال كشور طبقه دهقان و مالدار يعني اكثريت ملت با طبقه شهري و پيشه

هاي داخلي و خارجي و ماليات و عوارض و  و لشكركشيالطوايف  در زير اداره ملوک

 سيورسات و گمركات گوناگون، كوفته شده و طالب يک دولت مقتدر مركزي و امنيت بودند. 

  (355, ص. 1389)غبار, 

را سال  45در زمان دولت ابدالي بخصوص سلطنت احمدشاه و پسرش تيمورشاه كه مدت  

در برگرفت، يک دوره امنيت نسبي در داخل كشور حكمفرما بود، كه بعد از يک دوره 

طوالني تجزيه و تقسيم مملكت، مجدداً دولت سرتاسري در افغانستان تشكيل و مركزيت 

اقتصادي بوجود آمد و به تدريج امور زراعتي و تجارتي جان گرفت، گر چه دولت در انكشاف 

لي نداشت زيرا بيشتر متوجه سياست داخلي و خارجي بود، اما به دليل زراعت و اقتصاد سهم فعا

تامين امنيت عمومي و مركزيت اداري كه نقاط مختلف كشور را به هم مربوط نموده بود، راه 

تجارت در داخل و خارج )هند، آسياي مركزي و ايران( مساعدتر شده بود، شهرها رونق گرفته 

گرفت و زراعت شكل آرام خود را  كشاف خود را از سر ميبود، صنايع دستي و محلي نيز ان

كرد. مگر اين فرهنگ در احياي مجدد خود نيز بيشتر از يادگار دوره انحطاط چيزي  حفظ مي

ديگر نبود، در حاليكه در كشورهاي اروپايي كه در آن زمان در كنار فرهنگ و ادبيات و صنايع 
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خانه از مدتي پيشتر زندگي بشر را  و بخار و چاپظريفه جديد، علوم و صنايع و اكتشافات برق 

 ( 411سابقه داده و جهان كهن را به دنياي نويني تبديل كرده بود. )همان، ص تغيير بي

هاي فيودالي در داخل كشور روشن گرديد و تا انقراض  و اما در زمان زمانشاه آتش جنگ 

فرهنگي افغانستان برداشته  دولت ابدالي، يک قدم جدي هم در راستاي انكشاف اقتصادي و

هاي فيودالي و  بردند، با بروز جنگ نشد. دهقانان كشوركه تحت فشار و استثمار فيودالي رنج مي

ها با دول خارجي بيشتر كوفته شدند و در عين حال در عهد جانشينان دولت ابدالي تمام  جنگ

كشور را فرا گرفته  الطوايفي منحطي سراسر موسسات سياسي افغانستان تخريب شده و ملوک

 بود. 

 (: 1434-1414های فیودالي ) جنگ -ب  

نقطه  هر گرديد، در سياسي وارد لحاظ جغرافيايي و از اين دوره بيشترين آسيب به كشور در

طي حدود بيست سال  اينده خان مشتعل گرديده وپ هاي داخلي بين پسران سردار جنگ كشور

به عالوه دشمن خارجي )دولت سكهه پنجاب(  و ثبات سياسي خبري نبود دولت مركزي و از

به پنجاب الحاق  افغانستان جدا و را از كشمير و به تدريج اتک، پشاور كه وضعيت را چنين ديد

 ( 511نمود )همان، ص

 (: 1431-1434تشکیل دولت محمدزایي ) -ج  

 يه ومثل سابق با تجز هنوز شرايطي به قدرت رسيد كه كشور خان در دوست محمد امير 

جنوبي كماكان مستقل  برد. واليات شمالي، شرقي، غربي و مي الطوايفي به سر تقسيم ملوک

 ادارات و تقسيم كرد. و را بين پسران خود كوچک خود دوست محمد خان قلمرو امير و بودند

ي كه مايلزم دولت  سلطه و اقتدار نه و هاي وجود نداشت كه مستلزم يک دولت باشد وزارت

اميردوست محمدخان »به قول مال فيض محمد كاتب  ( و518اشت )همان، صد است وجود

ناتوان را پرسيده،  ضعيف و تالوت به محفل بارنشسته، احوال هر و اداي نماز همه روزه بعد از

عرض راه، عرض حال كرده  و سرا حرم به در ذكور خواهان اناث و داد از داد، بلكه اكثر مي داد

 به جايگير ماليات محالت را اكثر داد، و مي عصا كرده داد يه برتك او و خواستند مي داد

 (251)كاتب, ص.  فرمود.  زرگان طوايف تعيين كرده مجرا ميب شهزادگان و
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امير دوست محمد خان بعد از اينكه به امارت رسيد، ازينكه تحت فشار عامه مردم قرار  

ه به استقامت پشاور حركت كند و سپاه بزرگي را تهيه ديده و به آنصوب داشت مجبور بود ك

ها آماده و از الهور به  حركت نمود و از آنطرف رنجيت حاكم پنجاب، سپاهي را از سكهه

حوزه پشاور رسيده بود و برادر امير، سردارسلطان محمد خان را با وعده وعيد از آن خود نموده 

كه امير از موضوع مطلع شد  از ميدان مبارزه خارج نمود و زمانيو او را با ده هزار عسكرش 

به  1836بدون كمترين ثباتي ميدان جنگ را ترک كرده و عازم كابل شد و در سال 

الرداكلندگورنر جنرال انگليس هند مكتوب فرستاد و از او مشوره خواست كه با سكهه پنجاب 

رساند  ن، چگونه راهي را انتخاب نمايد، كه خود ميدر نزاع بر سر مسئله پشاور متعلق به افغانستا

كه موصوف حكومت انگليس را به مداخله در امور داخلي افغانستان رسماً تشويق نموده است. 

سرداركهندل خان برادر امير كه در قندهار حكومت داشت عين عمل را به شكل معكوس انجام 

مذاكره است، به ايران مراجعه كرده و  كه شنيد هيئت انگليسي با امير داخل داد. وي زماني

مداخله آن كشور را در امور داخلي افغانستان مطالبه نمود و نمايندگان ايران و روس براي 

ها با توجه به تحركات ايران و روسيه  تكميل اين خواهش به قندهار رسيدند. خالصه انگليس

تان مسلط گردند و به همين لحاظ ترس از اين داشتند كه مبادا با اندک غفلتي آنان بر افغانس

اي يک هجوم مسلحانه را در افغانستان تدارک ديده بودند و براي تحقق منويات شان در  زمينه

اي را تحت  افغانستان با شاه شجاع كه از خانواده احمدشاه ابدالي بود و رنجيت سنگهه معاهده

ماده منعقد و در بخش اول آن  18نام معاهده مثلث الهور به امضا رسانيد كه اين معاهده در 

ساحات كه مربوط افغانستان بود به رنجيت سنگهه واگذار گرديد و مقدمات تجاوز دولت 

 م اين حمله آغاز شد.  1839انگليس بر افغانستان فراهم و در سال 

 ( 1442-1431تجاوز دولت انگلیس و مبارزه مردم افغانستان ) 

شتر  31111كاركنان لوازم و  12111ري خود كه داراي نف 54151ها با سپاه تقريبا  انگليس 

آباد و  ( حمله را بر افغانستان از دو جبهه تنگه خيبر به استقامت جالل523باربري بود )غبار، ص

در نهايت كابل و شكارپور به مقصد قندهار و باالخره كابل آغاز كردند. قشون اين دو جبهه در 
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م سپتامبر همان سال )جبهه جالل آباد( وارد كابل )جبهه قندهار( و سو 1839هفتم اگست 

كشي در ظاهر امر زير نام شاه شجاع و به حمايت از او صورت  گرديدند. كه البته اين لشكر

ها به افغانستان بود و مكناتن نماينده و سفير  گرفته بود ولي در واقع اين تجاوز تمام عيار انگليس

كرد و اشخاص صادق و وطندوست و ملي را  وظيفه مي انگليس عمالً به عنوان صدراعظم ايفاي

داد و از جانب ديگر رقباي شاه  از شاه و امور دولت دور نموده و اشخاص فرومايه را ميدان مي

هاي شاه مقتدرتر در بدنه حكومت نگه داشتند مانند نواب محمد زمان  الرغم درخواست را علي

 مير دوست محمد خان. خان و سردار محمد عثمان خان برادر زادگان ا

م، امير دوست محمد خان فراري مجدداً به افغانستان آمد كه البته بازگشت  1841در تابستان  

هاي نصراهلل خان  گيري مجدد او براي آزادي افغانستان نبود بلكه از يكسو به جان آمدن از سخت

ن رسيد مير مسجدي كه به كاپيسا و پروا حاكم بخارا بود از جانب ديگر عطش قدرت و زماني

اي از خود در برابر قواي اشغالگر نشان داده بود از  زمان مقاومت دليرانه خان مشهور كه تا آن

طور مخفيانه و در حاليكه سپاه  امير به عنوان يک رهبر ملي استقبال كرد ولي امير اين بار نيز به

خود را نزد مكناتن به كابل  جنگيدند فرار را بر قرار ترجيح داده و ملي در پروان فاتحانه مي

نفر( محبوساً به هندوستان فرستاد. 149اش ) ها او را با خانواده رسانيد و تسليم گرديد و انگليس

منجر به  1842شدت و قوت بيشتر گرفت و سر انجام در سال  1841اما انقالب مردم در سال 

بور به ترک خاک ها با دادن بيش از چهل هزار عسكر تلفات مج پيروزي شد و انگليس

 افغانستان شدند. 

در اين دوره، اقتدار و سلطه بيشتر سنتي و از نوع پدر ساالري و خانداني آن بوده كه مورد 

 پاتريمونالي آن برجستگي بيشتر دارد. 

 (: 1121-1443دوره دوم )

توان به دو بخش جداگانه تقسيم نمود؛ سلطنت امير دوست محمد خان و  اين دوره را نيز مي

پسران )امير شير علي خان و يعقوب خان( سلطنت امير عبدالرحمن خان و پسران )امير حبيب اهلل 

 خان و امير امان اهلل خان(. 
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پسر و دختر و  52امير دوست محمد خان تمام قلمرو خود را بين پسران متعددي كه داشت )

به كشورهاي روسيه و هند زن( تقسيم كرد، تجارت در اين دوره تنزل كرد و اموال افغانستان  14

گرديد، اما در دوره سلطنت امير شير علي خان كه پس از  و به مقدار كمتري به ايران صادر مي

قدرت را به دست گرفت گر چند در پنج سال اول سلطنت، وي  1863مرگ پدرش در 

اش بر سر قدرت بود، ولي در ده سال  هاي داخلي با برادران و اقوام نزديک مصروف جنگ

هاي اصالحي در افغانستان برآمد و دو باب مكتب  اش در صدد تطبيق پروگرام مامداري بعديز

ملكي و نظامي تاسيس كرد، مطبعه ليتوگرافي را در باالحصار كابل ايجاد نمود و در همين 

صفحه و ماه  16به بعد نخستين جريده افغانستان بنام شمس النهار در  1875مطبعه بود كه از سال 

 گرديد.  سه بار نشر ميدو يا 

امور نظامي كشور تحت نظم و دسپلين قرار گرفت و در بخش اقتصادي تسهيالت تجارتي 

ها توجه صورت گرفت. اما در سياست خارجي بزرگترين اشتباه امير  فراهم شد و به زير ساخت

د داشت هاي كشورهاي اروپايي بخصوص روسيه و انگلستان اعتما ها و وعيد اين بود كه به وعده

كردند تا  ها بازي مي هاي جهاني و منطقوي كه داشتند بيشتر با افغان و آنان به لحاظ رقابت

ها،  چگونه بتوانند اهداف خودشان را بدست بياورند و همين بود كه با نزديكي امير با روس

جاوز ها از اين وضعيت به خشم آمده و تجاوز سياسي آنان آغاز كه سر انجام به دومين ت انگليس

گرفتند، امير به اميد  ها آمادگي تجاوز بر خاک افغانستان را مي كه انگليس نظامي انجاميد. ايامي

هاي تسليحاتي بدست بياورد عازم شمال كشور شد و پسرش امير محمد  ها كمک اينكه از روس

يه امير يعقوب خان را بحيث والي كابل تعيين كرد، اما با رفتن امير به بلخ اعتراضات مردمي عل

شد و سر انجام امير يعقوب  ها براي دفاع در هر گوشه كشور گرفته مي شير علي خان و آمادگي

ها از سه جبهه وارد افغانستان شده بودند و  خان شاه افغانستان شد و اين در حالي بود كه انگليس

ها  ا به انگليسسر انجام با تن دادن امير به معاهده گندمک كه در آن قسمتي از خاک افغانستان ر

پيشكش نموده بود اوضاع به ظاهر آرام و نمايندگان انگليس وارد كابل شدند. كه البته مردم 

ها افغانستان  افغانستان تمامي كارمندان سفارت انگليس را كشتند و اين باعث گرديد كه انگليس

نداشتند و  كه رهبري واحدي طور هم شد ولي مردم كشور با وجودي را اشغال نمايند و همين
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امير يعقوب خان به هند تبعيد شده بود، به مقاومت شديد پرداخته تا اينكه امير عبدالرحمن خان 

ها برداشت و بدين ترتيب  از روسيه داخل واليات شمالي كشور گرديده و علم جهاد عليه روس

 پس از مدتي به عنوان پادشاه افغانستان در كابل بر اريكه سلطنت تكيه زد. 

هاي داخلي، از زور و  ها و شورش اش كه توام بود با جنگ رحمن خان در زمان سلطنتعبدال

هاي مردمي را كه از ظلم و ستم او ناشي  قوه قهريه عليه مردم به شدت استفاده نموده و قيام

شد به شدت سركوب كرد. او به تجهيز اردو اهتمام كامل داشت و بدين لحاظ بيشتريي فشار  مي

شد، و نود و شش هزار و چهار صد نفر اردو  ي از اين بابت بر مردم تحميل مياقتصادي و مال

پرداخت. تشكيالت دولتي عبارت بودند از:  داشت و تمام مصارف آنان را بايد مردم كشور مي

داري )پاسپورت(،  دفاتر سنجش )كنترول و محاسبات(، دفاتر و ادارات مال شماري، پوسته، راه

خواران(، صكوک و  يس(، تحصيلي )ماليات(، حياتي )مصدق حيات معاشكوتوالي )امنيه و پول

بود كه با ادارات داراالنشاء و « دربار»ها دفتر و اداره فرعي ديگر. بزرگترين موسسه دولت  ده

(، اما 644، ص1389گري وغيره در راًس حكومت قرار داشت )غبار،  امور قلعه وايشک اقاسي

شخص امير بود و براي رسيدگي به عرايض مردم شخصاً تمامي اختيارات حكومت به دست 

نمود، دستگاه عريض و طويل استخبارات را خود شخصاً رهبري نموده و  رسيدگي و حكم مي

چشم  1911گذاشت، تا اينكه در سال  گزارشات گزارشگران را بدون تحقيق، به منصه اجرا مي

د. او در ابتدا چهره مذهبي به خود از جهان بست و پسرش امير حبيب اهلل خان به سلطنت رسي

گرفت و دربار عامي تشكيل داد و گفت در شرع اسالم بيشتر از چهار زن نكاحي در آنِ واحد 

ام، پس يكي آنرا سر از  براي يک مرد مجاز نيست در حاليكه من از قبل داراي پنج زن بوده

ه در افغانستان كه يادگار امروز طالق دادم. و هم چنين امر كرد كه غالمان و كنيزان موجود

 را اعالم نكرد.  دوره پدرش بود بعد از اين در معرض خريد و فروش قرار نگيرند، اما آزادي آنان

بزرگترين كاري كه در اين دوره عملي شد گذاشتن تهداب معارف و فرهنگ جديد در 

شد و مكتب حربيه در كابل تاسيس  1913افغانستان بود، اولين ليسه كشور بنام مكتب حبيبيه در 

خانه، و براي بار اول موترهايي از كمپني  چنان تاسيس يتيم تاسيس گرديد و هم 1919در سال 

 1917السراج در  در بمبيي خريداري و در كابل به كار انداخته شد، فابريكه برق آبي جبل« دملر»
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ان كشور و تاسيس گرديد و شفاخانه ملكي كابل نيز ايجاد گرديد. در اين دوره روشنفكر

ها و اجتماعات سري زدند كه بيشتر دور سه محور  بخصوص پايتخت دست به يكسري تشكل

هاي دربار كه خواهان ريفورم در داخل رژيم بودند، دومي  چرخيدند: يكي ليبرال مي

خواستند و  العناني را بر رژيم دموكرات مي روشنفكراني كه برعالوه ريفورم، تبديل رژيم مطلق

جموعه ليسه حبيبيه بود و دسته سوم روشنفكران منفردي بودند كه خارج حلقه دربار مركز اين م

و خارج حلقه مكتب حبيبيه قرار داشتند و بعضا بين هم روابط رفيقانه سياسي داشتند. كه البته 

پرداختند، « جمعيت سري ملي»اين سه حلقه به اتفاق هم تشكيل يک حزب سري سياسي بنام  

العنان به يک حكومت مشروطه، تحصيل استقالل  بديل حكومت مطلقمرام اين حزب، ت

افغانستان و نشر تمدن و فرهنگ جديد در افغانستان بود كه چندي بعد تمامي اعضاي اين حزب 

توسط دربار يا كشته شدند و يا محبوس تا اينكه با كشته شدن امير و به قدرت رسيدن امان اهلل 

 پديدار شد.  ( تحول جديدي در كشور1919خان )

 در زمان سلطنت امير امان اهلل خان، اقداماتي مهمي كه صورت گرفت قرار ذيل است: 

 ها و ساير كشورها.  اعالن استقالل افغانستان و به رسميت شناختي آن توسط انگليس

در « نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان»تصويب اولين قانون اساسي افغانستان تحت عنوان 

، عالوه بر قانون اساسي در اين دوره در حدود پنجاه قانون ديگر بنام نظامنامه وضع و 1923سال 

 نافذ گرديد.

 تشکیل انجمن مرکه پشتو، برای انکشاف زبان پشتو. 

( بسيار 1924-1919گردد كه دوره اول آن ) اصالحات در اين دوره به سه بخش تقسيم مي

دست گرفت كه مردم خواهان آن بود از  روي هاي را مهم و اساسي است، چون دولت ريفورم

هاي مواصالتي و. . . ولي در  خصوص راه ها و به جمله ايجاد مكاتب، توجه جدي به زيرساخت

كفايتي مامورين كه هر امر حياتي و  (، به علت سوء اداره دولت و بي1928-1924دوره دوم )

( باعث بروز 791، ص1389كردند )غبار،  خواري و خيانت ملوث مي مفيدي را با رشوت

هاي داخلي گرديد و امير از اصالحات دوره اول عقب نشيني تاكتيكي نموده و دست به  جنگ

هاي داخلي زد و در دوره سوم كه عمر اين دوره بيشتر از يكسال نبود،  فرونشاندن شورش
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تغيير هاي مادي از جمله منع حجاب در دفاتر و اماكن عمومي،  اصالحات را با يكسري نمايش

خواست رواج دهد كه  پرسي با دست را مي هاي عمومي از روز جمعه به شنبه و احوال رخصتي

 مردم باز هم مقاومت نموده و موجب از ميان رفتن اين دولت جوان گرديد. 

ي از نوع سنتي خانداني بوده  اقتدار و سلطه در اين دوره نيز همانند دوره قبل بيشتر، اقتدار

از رسوم و عنعنات كه حكام قبلي وضع نموده بودند، الگو و مورد عمل چون سنت و پيروي 

مالحظه  گرفت گر چند در اخير اين دوره اقتدار عقالني و كاريزماتيک نيز قسماً به آنان قرار مي

 رسد ولي عمر اين نوع اقتدار بسيار كوتاه و زودگذر بوده است.  مي

 (: 2001-1121دوره سوم )

شود، دوره حكومت اغتشاشي حبيب اهلل كلكاني،  ( بخش تقسيم مياين دوره خود به )شش

حكومت نادرشاه، سلطنت محمد ظاهرشاه، دوره داودخان، دوره خلق و پرچم و دوره مجاهدين 

 و طالبان. 

دوره حبيب اهلل كلكاني بسيار زمان كمي را در برگرفت و به همان لحاظ الزم به بحث 

( همان سلطه سنتي ادامه داشت و نخستين كاري 1933-1929دانم ولي در دوره نادرشاه ) نمي

كه كرد، انسداد مدارس زنانه، انجمن نسوان كابل و جريده ارشاد نسوان بود، شاگردان افغان را 

از كشور تركيه اجباراً رجعت داد، مطابع آزاد و انفرادي كشور را از قبيل مطابع انيس و رفيق و 

ع و چاپ را در مطبعه دولتي متمركز ساخت. در جهت اصالح غيره مسدود نمود و تمام امور طب

منابع توليدي، صنعتي و زراعتي و مالي كشور و قوانين مربوط به آن يكقدمي هم برداشته نشد و 

به همين دليل عايدات كشور از يكصد و هشتاد ميليون افغاني )دوره امانيه( به يكصدو هشت 

 ميليون افغاني تنزل كرد. 

سلطنت ظاهرشاه، عموهاي او محمد هاشم خان و شاه محمود خان زمام امور را در ابتداي  

( محمد هاشم خان صدر اعظم كشور بوده و 1946بدست گرفته و تا پايان جنگ جهاني دوم )

پس از آن شاه محمود خان بعنوان صدراعظم بر اريكه قدرت نشست، در دوران شاه محمود 

شد و در اين دوره پارلمان فعال گرديد احزاب  حبت ميخان به ظاهر از دموكراسي و آزادي ص
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بوجود آمد و فضاي بسته سياسي نسبتا باز گرديد تا آنجا كه موصوف را به عنوان پدر 

حزب ويش زلميان  1947، در سال (673, ص. 1374)فرهنگ,  دموكراسي لقب دادند

حزب دولتي دموكراتيک ملي به اجازه شاه و از طرف سردار صورت علني بوجود آمد،  به

در شهركابل تشكيل شد، حزب خلق نيز  1951محمد داود تاسيس گرديد، حزب وطن در سال 

طور حزب سري اتحاد به  توسط داكتر عبدالرحمن محمودي ايجاد شد و همين 1951در سال 

نيز تاسيس گرديد و البته مرام اين رهبري خواجه محمد نعيم خان كابلي و سيد اسماعيل بلخي 

حزب خاتمه دادن به تسلط تحميلي خاندان شاهي از طريق كودتا و اعالم جمهوريت بود. و در 

 اين دوره، دوره هفتم شوري ملي نيز به كار آغاز نمود. 

و اما پس از اينكه داود خان به قدرت رسيد، مسئله گرايش به سوي دموكراسي متروک  

ي آن به دو نكته زير در راس وظايف حكومت قرار گرفت: يكي مسئله گرديد و به جا

پشتونستان و ديگري انكشاف امور اقتصادي كه بر همين اساس دو پالن پنج ساله انكشاف 

دست گرفته شد و به پايه اكمال رسيد ولي در برنامه دوم حكومت موفق نشد و به  اقتصادي روي

داود خان  1964اكستان بحراني گرديد. تا اينكه در سال جاي حل مسئله پشتونستان، روابط با پ

 گردد.  از وظيفه صدارت معزول و دور ديگري آغاز مي

پس از ختم اين دوره كه وظيفه صدارت به عهده خانواده شاه بود در دوره جديد، تصدي 

صدر اعظمي به عهده افراد غير خانواده شاه محول شد كه در اول داكتر محمد يوسف و به 

رتيب محمد هاشم ميوند وال، نور احمد اعتمادي، داكتر عبدالظاهر، محمد موسي شفيق، صدر ت

رسد تدوين و تصويب قانون اساسي  اعظمان اين دوره بودند. آنچه در اين دوره مهم به نظر مي

جديد در افغانستان است كه در زمان صدارت داكتر محمد يوسف صورت گرفت. در قانون 

( 16 رسد، دوام سلطنت خانداني شاه است چنانچه در ماده ) مهم به نظر مياساسي جديد آنچه 

قانون اساسي آمده است: پادشاهي افغانستان در خانواده محمد  نادر شاه شهيد بر حسب احكام 

  (113, ص. 1386)عدليه,  نمايد. ) اين قانون اساسي انتقال مي

 ه نيز اقتدار و سلطه هم جنبه سنتي سلطاني داشته و هم جنبه بروكراتيک. در اين دور
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توسط يک كودتا، سلطنت مشروطه  1352در دوره پنج ساله محمد داود خان كه از سال 

محمد ظاهر شاه را بر انداخت و با اعالن جمهوريت آغاز گرديد، قسما جنبه بوروكراتيک 

هاي مهم دولتي مسئوليت داشته  محمد داود در پستسلطه برجستگي داشته، گر چند خانواده 

گرفت، اما پس از به قدرت رسيدن حزب  ولي اداره كشور مبتني بر قوانين موجوده صورت مي

حاكميت دولتي كامال حزبي و گرايش شديد به اتحاد جماهير  1357خلق و پرچم در سال 

مورد تاخت و تاز حكام تازه  ها، رسوم و عنعنات شوروي داشت كه در ابتداي اين دوره، سنت

به قدرت رسيده قرار گرفته و اين اعمال به ظاهر انقالبي آنان بزودي آتش كينه جمعي مردم را 

مشتعل ساخته و سراسري شد كه در نتيجه باعث قيام عمومي عليه اين حكومت گرديد و سر 

لمه، دولت و در واقع ك 1381به سقوط مواجه شد و از آن سال الي  1371انجام در سال 

كرد و  اي از كشور، يک گروه و يک حزب حكومت مي حكومتي وجود نداشت، در هر نقطه

شد تا اينكه اداره  حتي براي مسافرت از يک واليت به واليت ديگر بايد اجازه نامه اخذ مي

 ايجاد شد.  1381موقت انتقالي در زمستان 

باشد كه با  سنتي و بوروكراتيک ميدر اين دوره بصورت كل سلطه از نوع تركيبي آن يعني 

هاي متعددي كه بوجود آمده، در هر دوره يكي از اين دو نوع سلطه برجستگي  توجه به نظام

 نسبي داشته است. 

 (: 2012-2001دوره چهارم )

با تشكيل اداره موقت در افغانستان، اولين اقدام اين بود كه بايد كشور مطابق به يک سند ملي 

ي بين  گردد كه بر همان اساس قانون اساسي زمان ظاهر شاه را مبني كار و رابطهو حقوقي اداره 

جامعه و حكومت قرار دادند، و به منظور تنظيم بهتر امور و با توجه به شرايط جديد در كشور و 

دست گرفته شد و باالخره در  جهان، براي تدوين و تصويب قانون اساسي جديد اقداماتي روي

اساسي كشور به تصويب رسيد. مطابق قانون اساسي جديد حاكميت ملي به قانون  1382سال 

 ( 1نمايد ) طور مستقيم و يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي ملت افغانستان تعلق دارد كه به
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ها به  باشد گذاشته شد و اين نهاد در اين دوره اساس دولت كه متشكل از قواي سه گانه مي

هاي مدني شكل گرفت، احزاب سياسي اجازه فعاليت كسب كرد،  دفعاليت آغاز كرد، نها

سكتور خصوصي به فعاليت شروع كرد، زير بناهاي اساسي كشور قسما اعمار و بازسازي شد و 

طور شعاري مطرح گرديد،  سهيم شدن در قدرت دولتي اكثرا به اساس شايستگي و آنهم به

رجي و داخلي مورد تشويق قرارگرفتند گذاران خا اقتصاد كشور رونق خوبي گرفت، سرمايه

 و. . . 

توان گفت كه اقتدار به شكل بوروكراتيک آن كم كم در حال شكل گرفتن  اين دوره را مي 

است، گر چند به نحوي از انجا سلطه سنتي نيز جايگاه خود را داشته و رسوم و عنعنات مردم 

تخلف با واكنش شديد مردم  گيرد كه در صورت جدا بايد مورد توجه دولتمردان قرار مي

 گردد.  مواجه مي

 فصل چهارم

 نتیجه گیری: 

 (: 1443-1545دوره اول )
در اين دوره، اقتدار بيشتر سنتي و از نوع پدر ساالري و خانداني آن بوده چون در اقتدار پدر  

هاي اجتماعي توسط رهبر  ها، كاركردها و نقش ي وظايف، عناوين، سمت ساالري قانون وكليه

هاي محلي و قومي  گردد و از جانب ديگر قلمرو دولت توسط حكومت تعيين و تفويض مي

ها و  چنان در اقتدار سنتي خانداني كه در واقع داراي همان شاخص گردد و هم اداره مي

مختصاتي است كه در دوره قبل آن )پدر ساالري( وجود داشته ولي در اين نوع اقتدار به دليل 

گردد  تر مي تر و تكامل يافته شدن حدود و قلمرو، سازمان اجتماعي نيز پيچيدهتر  بازتر و گسترده

نمايد كه در اين دوره با تحوالت و جهان  اي را نيز ايجاب مي و بدين جهت نظام ديوان ساالرانه

 هايي كه در هند صورت گرفت اين دو نوع از اقتدار سنتي برجستگي بيشتري داشت.  گشايي

 (: 1121-1443دوره دوم ) 
اقتدار اين دوره سنتي و خانداني بوده و در اخير )دوران امان اهلل خان( اقتدار عقالني و  

رسد، اما در اقتدار خانداني كه مشخصه بارز آن استبداد  كاريزماتيک نيز قسما به مالحظه مي

ACKU



 

 

ر 
ثو

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
9

 

104 

 

ين لحاظ يابد و بد ي پدرساالر با استبداد خانداني در سطح سازماني و اداري گسترش مي خانواده

دهد، در اوايل  ي حاكم و محكوم انسجام خود را از دست مي پيوند ميان رهبر و مردم يا طبقه

هاي  ها و شورش رسد و بخصوص در زمان عبدالرحمن خان كه قيام اين دوره به اوج خود مي

شد، با استفاده از قوه قهريه و زور به شدت سركوب گرديد و  مردمي از ظلم و ستم او ناشي مي

حتي هيچ يک از كارمندان دولتي نيز از چنگ استخبارات در امان نبوده و همه از ترس جان 

طور در دوره حبيب اهلل خان پسر او با توجه خصلت  خود ماموراستخبارات وي بودند و همين

اقتدار سنتي، ظاهرا از خود چهره مذهبي نشان داده و حتي در دربار عام اعالم نمود كه در شرع 

كه من از قبل  يشتر از چهار زن نكاحي در آن واحد براي يک مرد مجاز نيست، در حالياسالم ب

داراي پنج زن بوده ام، پس يكي آن را سر از امروز طالق دادم. در حاليكه در باطن امر به 

شريعت اسالم پابندي نداشت. و اما در زمان امان اهلل خان با اعالن استقالل كشور و به رسميت 

كم اقتدار  توسط انگليس و سايركشورها، تصويب اولين قانون اساسي )نظامنامه( كم شناختن آن

نمايد كه در اين دوره اساسات  خانداني جايش را به اقتدار سلطاني و به اقتدار عقالني خالي مي

اين نوع اقتدار گذاشته شد و قسما شخصيت كاريزمايي امان اهلل خان نيز گهگاهي به مشاهده 

 رسد.  مي

 (:2001-1121وره سوم )د

هاي متعددي رويكار آمده است، در زمان نادر شاه، محمد  در اين دوره كه حكومت

ظاهرشاه، داود خان و دوره خلق و پرچم با همان اساسي كه امان اهلل خان گذاشته بود اقتدار 

ر عقالني با شدت و ضعفي كه داشت دنبال گرديد و بخصوص در زمان ظاهر شاه گر چند اقتدا

خانداني نيز قويا وجود داشت ولي به نحوي سازمان اداري و حقوقي كشور نيز ايجاد گرديده 

طور در دوره داود خان سلطه  گرفت و همين بود كه اجراآت مبتني بر آن ظاهرا صورت مي

رسيد و در اجراي قوانين و مقررات وضع  نظر مي تر به بوروكراتيک نسبت به سلطه سنتي قوي

گير و سخت كوشي بود. در دوران خلق و پرچم گر چند سلطه قانوني در ظاهر شده آدم سخت 

كه عضويت حزب  امر وجود داشت ولي قانون همان حزب و تشكيالت حزبي بود و كساني

ي دولت  ها كه با سياست شدند و آناني   هاي اداري نمي خلق و پرچم را نداشتند، داراي موقعيت
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شدند و  اصول و قوانين كه خود وضع نموده بودند يا اعدام مي موافق نبودند بدون در نظر داشت

يا زندان. و اما در دوره مجاهدين و طالبان كشور در يک جنگ داخلي فرو رفته بود كه حتي 

رسد تا نوعي از اقتدار را در اين دوران مشخص نمود، بلكه كشور در  مشكل به نظر مي

اي حاكمان محلي احزاب وجود  ده و در هر نقطهانسجامي و از هم گسيختگي مطلق درگير بو بي

 العنان بودند.  داشتند كه در امر و نهي بدون مسئوليت و مطلق

 (: 20012-2001دوره چهارم ) 

اين دوره با شعارها و اقدامات جديدي شروع گرديده كه در آن اساس يک روند جديدي  

ن جمله براي اولين بار در تاريخ مبتني بر قانونيت و اقتدار عقالني گذاشته شده است، از آ

سياسي كشور انتخابات رياست جمهوري برگذار گرديده كه در آن هر فرد واجدا شرايط براي 

انتخاب كانديداي مورد نظرخود راي داده است. انتخابات شوراهاي واليتي و پارلماني نيز 

در نظام اداري، استخدام  هاي ماهوي داشته و همينطور  هاي قبلي تفاوت  نسبت به انتخابات دوره

افراد بلندپايه و كاركنان خدمات ملكي نيزنه برمعيارقوميت ووابستگي به اراكين بلندرتبه دولتي 

شوند كه گرچه هنوزهم  بلكه به اساس لياقت وشايستگي وتوسط امتحان رقابتي برگزيده مي

دارد ولي  هاي وجود دارد وروابط برضوابط قسما ارجحيت دراين رابطه مشكالت وضعف

 باشد.  اساس گذاري آن اقدام بجا ومناسب مي

بطوركلي ميتوان گفت كه درطي دونيم سده اخير، اقتدار سنتي وعقالني بيشتروبا شدت  

وضعف وجود داشته كه چهره اقتدار سنتي وانواع آن برجستگي داردو اقتدار كاريزمايي به 

هاي  خورد ومالک ين كشوربه چشم ميي تاريخ ا ندرت در دوره زمامداري حاكمان به مالحظه

 اقتدار همان مواردي است كه با توجه به نظريه ماكس وبردرقبل به اَن پرداخته شده است. 

 : ماخذ فهرست

 . يشناس جامعه در شهياند ريس ياساس مراحل(. 1384. )ب. ر، آرون

 ي. اسيدر زندگي س ياجتماع يروهاين نقش: ياسيس يشناس جامعه(. 1385. )ح، هيريبش

 . استيس در عقل(. 1382. )ح، هيريبش

 . ين نشر: تهران. ياسيس يشناس جامعه(. 1385. )د، هيريبش
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 . زيمرند: مشهد. يشناس جامعههاي  هينظر و برمكاتب يدرآمد(. 1389. )ا. د، ييتنها

 . ين: تهران. يشناس جامعه کيكالسهاي  هينظر(. 1389. )ت، ينيليد

 . ين نشر: تهران. يشناس جامعه کيكالسهاي  هينظر(. 1389. )ت، ينيليد

 . ين نشر: تهران. يشناس جامعه کيكالسهاي  هينظر(. 1389. )ت، ينيليد

 . كابل. افغانستان ياساس نيقوان كامل مجموعه(. 1386. )ن. ر، هيعدل

 . خيتار ريمس در افغانستان(. 1389. )م. م، غبار

 . انيلياسماع: قم. رياخ نقر پنج در افغانستان(. 1374. )ص. م، فرهنگ

 . خيالتوار سراج. (.n.d). ف. م، كاتب

.سپهر: قم. ياسيس فلسفه(. 1383. . . )ج، كالوم
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 په افغانستان کی د قانون جوړونی پیالمه
 

 قضاوتپوه حضرت ګل حسامی 

 دریم څپرکی
 :غورځنګداعلیحضرت امان اهلل خان غازی د پاچاهی په دوران کی د قانون جوړونی 

 م (9282-8282-هـ ق 8031-8001 –هـ ش 8921-8031)
 : کی الندینۍ موضوعګانی ترڅیړنی الندی نیول کیږی ،په دی څپرکی

 .: په دی عصرکی د قانون جوړونی غورځنګ ته یوه کتنهالف 

 : دځینو نظامنامو په هکله عکس العمل او دهغوتعدیلول.ب 

 .دتبلیغ دوسایلو څرنګوالی : په امانیه عصرکی د قوانینو اونظامناموج 

 .لومړی پاراګراف: د نظامنامو تعداد
 .دوهم پارګراف: په ملی ژبود نظاموچاپول

 .دابالغ دیوالی ورځپاڼه دریم پاراګراف:
 .: دنظامنامو شفاهی تبلیغڅلورم پاراګراف

 الف: په دی عصرکی د قانون جوړونی غورځنګ ته یوه کتنه: 
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کی ورته اشاره وکړه دمشروطیت غوښتونکوله مرامونو څخه  ،لکه څرنګه چی موپه تیرڅپرکی
م( کال د 8282) یوهم دملی حاکمیت تامین او دقانون حکم ؤ، اعلیحضرت امان اهلل خان د

(م 8282) مه (نیټه خپل سلطنت اعالم کړاود -88هـ ش دکب  8921د) مه-90فبرورۍ په 
اپی مفصلواعالمیو په واسطه د ( مه نیټه د چ81هـ ش دکب  8921مه د-91کال دفبرورۍ په 

 .افغانستان خلک مخاطب کړل اوخپل مرام یی شرح کړ. د دی اوږدواعالمیو لنډیزپه دی ډول دی
 ای معظم ملته ! -) ) 

..... کله چی زما سترملت د پاچاهی تاج زما په سرکښیښود، ماوعده وکړه باید د افغانستان 
د  ،اوبهرکی آزاد اوخپلواک وی دولت دنړۍ د نوروخپلواکو قدرتوپه څیر، دهیواد په داخل

افغانستان ملت دهیواد دننه بشپړه خپلواکی ولری له هرډول تیری او ظلم څخه محفوظ اوخلک 
 .زی باید د قانون اطاعت وکړی اوبسیوازی اویوا

زمونږ حکومت به په افغانستان کی داسی  .په ټولوساحوکی اجباری کاراو بیګارمنع اوملغادی
اصالحات رامینځ ته کړی چی زمونږ ملت اوهیواد وکوالی شی دنړۍ دمتمدنوملتونوپه مینځ کی 

وشاورهم فی االمر( په ) مشوره دزه به دهیواد دچاروپه اجراآ توکی  .خپل مناسب مقام ترالسه کړی
حکم خپل الرښود وګرځوم. ای عزیزملته اوباتمییزه قومه ! دخپل دین او دولت اوملت په ساتنه کی 

ج( څخه دتاسی اواهل اسالم او د ) زه داهلل تعالی .بیداراو دخپل هیواد په پالنه کی هوښیاراوسئی
 ټول بنی نوع انسان دپاره خیراونیکمرغی غواړم.((

باعزت . )دارنګه اعلیحضرت غازی امان اهلل خان په خپله یوه اعالمیه کی اعالم وکړچیهم
 ملته!

 زړوروسرتیرو!
په داسی حال کی چی زمونږ لوی ملت دسلطنت تاج زما پرسرکښیښود زه په ډاګه اعالنوم چی 

چی  ،سره تاج اوتخت منم چی تاسو زماله عقیدی اوفکرسره همکاری وکړي یوازی په دی شرط
 : ماپه دی برخه کی تاسو سره مجلس کړیدی چی دلته یی په لنډیز سره یادونه کوم

لومړی دا چی افغانستان باید په کورنیواو باندنیوچاروکی خپلواک اوآزادوی یعنی ټول  -8
 .هغه حقوق چی آزاد هیوادونه یی لری افغانستان هم له هغونه برخمن شی

البته  .د محکوم نه وی اویو پربل ظلم ونه کړیملت باید آزاد وی یعنی یوفرد باید دبل فر  -9
دمحمدی مقدس قانون اطاعت او ملکی او نظامی قوانینو ته باید داحترام په سترګو وکتل شی اود 

 .افغانستان لوی ملت دهغه غریزی اوخصلت له مخی د داسی قوانینو په رعایتولوکی شهرت لری

 (.زه به تاج بی له دغو شرایطو هیڅکله ونه منم
حقوقی ،دنوروریفورمونو ترڅنګه ه همدی کبله د افغانستان د خپلواکۍ تربیرته اخیستلووروستهل

لکه چی څرګنده ده له دی تاریخ څخه وړاندی لکه چی په دوهم  ،ریفورم ته خاصه پاملرنه واوښتله
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 ،نګهدپیاوړیو حقوقو او قبایلی تعاملی حقوقو ترڅ( فقه) کی مو ورته اشاره وکړه د اسالمی ،څپرکی
دستورالعمل حکام ) ځینی قوانین په یولړاداری ساحاتو لکه دامیرعبدالرحمن خان په وخت کی

 شهاب الحساب( دحاضرۍ قاعده او دامیرحبیب اهلل خان په وخت کی( )اساس القضات( )وضباط
  اوداسی نور موجود ؤ چی( نظامنامه عروسی وتعزیه داری( )قانون حکم دولت خداداد افغانستان)

 توب قوانین په خپلوخاصو شرایطو کی په یومطلقه حـکومت کی دنړۍ له هیوادوڅخه دګوښیدا 
دحکومت  ،خبرتیا لپاره داره کیدونکی حقوقوڅخه دتجرید( په حالت کی د اداره کوونکی او ا)

یوښه الرښود کیدای شو، مګر په بین المللی اونړیوالو اړیکوکی شامل یو  ،دعاملینو اورعایاوولپاره
موجوده مدون قوانین محدود،  ،لپاره بسیاکیدونکی نه ؤ، دیوپراخ ریفورم غوښتنه یی کوله دولت

  .بسیط اودنړیوال پیژندل شوی قانون دیوسیستم نه لرونکی ؤ
ځانګړی  ،هغه هلی ځلی چی دخپلواکۍ تربیرته ترالسه کولو وروسته په بیالبیلو چاروکی وشوی

په پیل کی دګډوډ  .م د قانون جوړولو غورځنګ دیله دی مهمواړخونو څخه یوه .اړخونه لری
په دوهم ګام  .یوموجودیت په تیره بیا په اداری او مالیاتی ساحوکی دنظامنامو دتدوین غوښتنه کوله

دټولو چارو  کی د روڼفکرانو اوافغانی الرښوونکو ټینګ باورپه دی باندی چی قانون جوړونه
 د دی غورځنګ محرک وګرځید. ،ی شیبنسټ کیدا اواحوالو داصالح او سمون لپاره

نن ورځ مونږ قانون اواصول له هغه مقرراتوڅخه چی  .دنظامنامی کلمی عامه معنی درلوده
دالیحی او تعلیمات نامی اوکله داساسنامی اومرامنامی په نامه وضع کیږی یوله بله توپیرکوو. په هغه 

په تیره بیا دقانون دکلمی د ) نووخت کی د موضوع د پوهیدا په صورت کی ښایی د ځینو مصلحتو
 .بلل شوی وی په اثر دا ټول متون نظامنامه( ذکرنه دځان ساتنی له مخی

دحقوقو څیړونکی په دی باوردی چی نظامنامه هغه نوم دی چی د اعلیحضرت امان اهلل خان 
په دی ځای کی لوستونکی له دی پوښتنی سره  ،غازی د دوری د قوانینو لپاره کارول شوی ده
آیا دقانون اونظامنامی ترمینځ  ،په کاروړل شوی ده مخامخ کیږی چی ولی دا اصطالح د قانون لپاره

توپیر موجود دی ؟ آیا دهغی دوری پوهان د قانون له نامه سره اشنا نه ؤ اویا داچی دنوموړی 
اطر عصرقانون جوړوونکو په آګاهانه توګه د نوموړی دوری د اکثریت وګړیو داذهانو درعایت په خ

دا اصطالح کارولی ده ؟ کوالی شود دی ټولو تپوسونوځواب دعالمه محمود طرزی په یوه مقاله 
( 92) هـ ش کال د سنبلی د 8929کی چی دسراج االخبار دجریدی د دریم کال دلومړۍ ګڼی د

ترعنوان الندی د اعلیحضرت امان اهلل خان ( قوانین ونظامات) می نیټی په خپرونه کی ومومو چی د
زی د نظامنامو اوحقوقی ریفورمونوڅخه تقریبا شپږ کاله پخوا په تفصیل سره په دی موضوع غا

بیځایه به نه وی چی د ګرانو لوستونکو دمعلوماتو لپاره د نوموړی مقالی پښتوژباړه  ،غږیدلی دی
 دلته راوړو:
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فاظ دی یاسا، دا ټول هغه ال،توزک ،حدود، شرع، دستورالعمل، آئین، سررشته،نظام ،قانون) 
اوله دی څخه مقصد دا دی چی ټولی چاری دیوی صحیح  ،چی تقریبٌا په یوه معنی استعمالیږی

قاعدی اواصولو الندی ترتیب او انتظام ونیسی. قانون یونانی کلمه ده چی له سمواوصافو بندپه بند 
ره او بند شوی دی او څرنګه چی د قانون کتابونه فقره په فق( ماخوذ) نی ها( څخه اخیستل) کڼکیو

 .له دی کبله ورته قانون ویل شوی دی ،په بند لیکل کیږی
د هیواد او دولت دامن اوامان لپاره  ،دوخت او زمانی داړتیاووله مخی ،نامه یا نظامنامه  قانون

 ،چی دانسانانو دافعالواو حرکاتو دسرته رسولو لپاره یوه سمه اوټاکلی الره وی ،وضع کیږی
 .ط دپاره یودستورالعمل ویاورب دحکومت دچارو دضبط

قانون( کلمه له ډیری زمانی راهیسی یوه دکرکی وړکلمه ګڼل ) زمونږ په ګران هیواد کی د
د دی یوازینی سبب دا عقیده ده  ،شوی. هرڅوک له دی کلمی ترهیدلی او له هغی لیری شوی دی

یری کوم قانون که چ .قانون( یی د شرعی ضد ګڼلی اوهغه یی خاص د نصاراووبللی دی) چی ګویا
نظامنامی( ) دستورالعمل( یا د) هم جوړشوی هغه یی د قانون په نامه نه دی بللی بلکی په هغه یی د

د طرزی منظور ) لکه څرنګه چی د پخوانی جنت مکان خاقان اعلیحضرت .نوم ایښی دی
ه شوی مو د پاره جوړپه زمانه کی هغه قانون نامه چی دحکا( لیکونکی –امیرعبدالرحمن خان دی 

 کلمو د دی ټولو ،اوس که چیری حقیقت ته وکتل شی .ویلی ده( دستورالعمل حکام) یوه هغی ته ی
موضوع په یوه ټکی سرته رسیږی چی هغه هم د ټولوکارونو دصحیح انتظام، انضباط اوترتیب څخه 

 .عبارت دی
قانون له دی  له دی بیاناتوڅخه زمونږ عاجزانه مقصد دا دی چی هغه کرکه او ځان ساتنه چی د

کلمی څخه زړه ته ننوتی ده تریوی درجی پوری لیری شی اوپوه شو که چیری قانون وویل شی یاکه 
که سررشته اوداسی نور، ټول یوه موضوع ده اوهغه هم  ،نظام او دستورالعمل وویل شی

 دحقوقوساتنه ده.
( ګم کرده راهی) هغه هیواد چی چاری یی د قانون اونظام الندی نه وی دهغه الرورکی الروی

 .په څیر دی چی منزل مقصود ته نه شی رسیدای
دبی قانونه  ،دهدایت هغه ډیوه ده چی هرچاته دسمی الری الرښوونه کوی ،قوانین اونظامنامی

جر( او ابتروویښتانو په څیردی چی هرحکم یی د ) حکومتونو احکام دهغه سره پیچلو، انجړو
هغه موشګافه ږمنځ ده ،قانون او نظام .ه مینځه تللی دینورواحکامو په مینځ کی ضایع شوی او ل

چی دحکمرانۍ دحقوقو دښکلی محبوبازلفی یوله بل څخه بیلوی اوهرتاریی سره جداکوی سینګاراو 
بی قانونه حکم هغه سازته ورته دی چی آوازتری خیژی مګرتاثیرنه لری.  .پوره انتظام وربخښی

لوړتیا،  ،هوساینی سازکوک کوی اوهره پرده یی د ترقۍ قانون اونظام، دهیواد اوملت دانتظام او
 .غږوی راحت او سوکالتیا دخوږواوپه زړه پوری مقاماتو آهنګ
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دا قانون دی چی د حکومت حقوق، دملت حقوق، عمومی حقوق، شخصی حقوق، ټاکی 
الره وهونکی له الری  ،داد قانون اوسپنیزموټی او پنجه ده چی غل له غالڅخه اومقننوی یی

په عین زمان کی  .قباحت کاران له قباحت څخه اوجنایت کاران له جنایت څخه راستنوی،هلوڅخهو
عزت، سعادت رازده کوی هیڅ ډول شکنجه اوعذاب له دی  ،دا هم قانون دی چی شرف، ناموس

څخه پورته نه شی تصورکیدای چی د قانون یو استازی خپل نرم او مالیم الس دیوچاپه اوږه 
ښاغلیه تا دقانون په نامه توقیفوم( هیڅ شریف، باعزت :  )واضع سره ورته وواییکښیږدی او په ت

اوبا ناموسه شخص نه شی تصورکیدای چی د قانونی احکاموپه مخالفت چی د دارنګه توقیف یعنی 
اوکه قانون نه وی له دارنګه  ،اقدام وکړی ،ترڅوچی وسه یی رسیږی ،قید کیدلو مستوجب شی
بلکی دچینداره ګیبی زیرجامی او چرمه کاره بی لستوڼومخملی  ،نکوی شیانوڅخه هیڅوک پروا

واسکټ سره زوالنه په پښه کی دیونفر برچه لرونکی سرتیری سره په کوڅه او بازارکی د زنګ 
ذاتٌا که چیری قانون موجود  .لرونکو کچروپه څیر په پوره غروراو ویاړسره ګشت او ګذارهم کوی

او  والنوسره نه مخامخ کیږو ځکه دحکومت ټول احکام ترقانونی ضبطوی په بازار کی له دارنګه ز
ربط الندی نیول کیږی او د ټولو چارو لپاره څرګندی او مدونی قانون نامی ترتیب او تنظیمیږی او 

 .دجزا قانون نامه خپل کارکوی ! او دی شیانو ته حاجت او اړتیانه لیدل کیږی
کیږی اویو حاکم دکوم سمت  چی په یوه وظیفه ټاکل که چیری قانون نه وی هرماموراو کاردار

په حکومت مقررشی په کیفی او عندی ډول چاری او احکام اجراء کوی او د یوه الره ورکی 
حکومت( کی هیڅ ترقی ) الروی په څیرهرلوری ته ځغلی او په نتیجه کی دهغه په کاراوحاکم نشینۍ

ف النفس او شریف الطبع حاکم یا فرضٌا که چیری کوم عفی .او پرمختګ نه لیدل کیږی
زالو( په څیرد خدای ) کاردارپیداهم شی چی له خپل دولت سره غبن اوخیانت ونکړی اودژوری

دمخلوق وینه اود دولت اوملت حق ونه روی اوونه خوری اود خدای د رضا سره موافق ګټوری 
ون اودستورله چاری سرته ورسوی بیاهم څرنګه چی هغه اجراآت عندی او شخصی دی او دقان

چی بل یی په ځای راشی هغه ټول  ،مخی نه دی پخپله په نوموړی شخص پوری اړوند پاته کیږی
 .ایسته غورځوی

که چیری ووایو چی زمونږ ملت دانوری شرعی شریفی پابند دی قانون ته حاجت نه لری، په 
، داجالس دکوټوالی محکمه ،هغه حال کی باید وه چی یوازی یوه شرعی محکمه موجوده وای

دپنچات محکمه او نورو دولتی دفترونو اومحاکمو ته ضرورت نه ؤ، حال داچی دشرعی  ،محکمه
محکمی نه په ته زمونږ مقدسه متبوعه دولت ډیرودولتی دفترونو او محاکمو ته محتاج دی چی هغه 

 .ه دیدقانون اونظام دفترونه اومحاکم بلل کیږی اودهغوی هیڅ یویی د اسالم دغراشرعی مخالف ن
په خالف دی قوانین وضع ( انوری شرعی) زمونږمقصد له قانون څخه دانه دی چی حاشاثم حاشاد

سودخوړلو( زنا اونور شیان چی ) قماربازۍ(ربا) شی مثاٌل هغه قانون چی د شراب څښلو، جوارۍ
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ه شرع شریفی هغه منع کړی وی هغه ته قانون نه بللکی عین کفراوعین بی قانونی وایو. قانون هغ
دی چی د ضبط اوربط اوامن اوامان، دسوکالتیا او اسانتیا، اودخدای دبندګانو دحقوقود 

اود صنایعو او کرنی د ترقۍ، او دصنعت او تجارت دزیاتوالی  ،اودحکومت ددوایرو دانتظام،ساتنی
لیدل او ټول شیان چی دهیواد اوملت د ساتنی اوآبادۍ او پیاوړتیا، نیکمرغۍ او سوکالتیا لپاره الزم 

چی ذاتٌا زمونږ اسالمی غرا شریعت له هغی څخه منع کړی نه یواو په قطعی  ،کیږی، وضع شی
صورت سره یی پری امرکړی دی اود قیاس او اجماع دروازه یی زمونږ پرمخ پرانیستی پری ایښی 
ده د وخت اوزمان دغوښتنواو دعصراو وخت د اړتیاوو له مخی هرډول کارونه چی دانسانانو د 

او پرمختګونواو آبادیو اصولواو قواعد ته خدمت او الرښوونه وکړی مونږه یی مکلف کړی  حقوقو
 یو.(

دافغانی حقوقوڅیړونکی په دی باوردی چی دقوانینو اونظامنامو دتدوین دمنننی لپاره دوخت 
دحکومت اوخلکوداذهانو دمساعدولو په لوری کی دعالمه محمود طرزی دا هلی ځلی دومره 

ترڅوچی له هغی نیټی شپږکاله وروسته عین الدوله شهزاده امان اهلل خان  ،نه شوی اغیزمنی واقع
 ارزوګانی اوهیلی یی دنظامنامواو پراخ( عالمه طرزی) دسلطنت مقام ته ورسید دخپل استاذ اوخسر

کی ( داعلیحضرت امان اهلل خان په سلطنت) په دی زمانه .کودیفیکاسیون په هکله عملی کړی
له مفهوم و قانون وین دوره معلومه اوڅرګنده ده چی دهغی وخت رهبری دنظامنامی ادتد دنظامنامو

او په اګاهانه توګه دملت داذهانو درعایت په خاطر اولکه څرنګه چی د محمود طرزی  سره اشناؤ
هرڅوک له دی  .د قانون کلمه له ډیری زمانی راهیسی یوه دکرکی وړکلمه ګڼل شوی) په وینا

( په کودیفیکاسیون کی دقانون له کلمی څخه ځان ساتل ه هغی لیری شوی دی دلی اولکلمی ترهی
د سلطنت په دوره کی د امیرحبیب اهلل خان  .دهغه په ځای یی دنظامنامی کلمه په کاریووړه شوی او

حکام په ځای د قانون حکام موجودیت چی دخپراوی دقیق تاریخ یی نه دی قید  د دستورالعمل
ځکه د دارنګه قانون  ،وحتی یقین چی د طرزی دمقالی نه وروسته دیشوی په غالب ګومان ا

دموجودیت په صورت کی دمحمود طرزی له نظرڅخه لیری نه پاته کیده او په خپله مقاله کی یی 
هغی ته اشاره کوله د قانون له کلمی سره دعامه اذهانو داشناکولواو په افکاروکی د دی کلمی 

رنګه چی په هغه عصرکی په دومره پراختیا سره حقوقی ریفورم اما څ .دمانوس کولو یودلیل دی
اوپه حبیب اهلل خان باندی له شریعت  ،حقوقی سیستم مینځ ته راوړل په پام کی نه ؤ اودیونوی

داعلیحضرت امان اهلل  .اوفقهی څخه دعدول مهرنه وهل کیده، چندان تشویش یی نه رامینځ ته کاوه
دنظامنامی کلمه چی  ،دپراخ هدف اوداحتیاط د رعایت له مخیخان په دوره کی په اصالحاتوکی 

د نظامنامی دکلمی  .دمفهوم له اړخه یی دقانون سره نژدیوالی درلود، دقانون په ځای وټاکل شوه
هم درلوده اوهغه داچی د قاروی اروپا  انتخاب دپورتنی مطلب په مراعات سره یوه بله وجه

قیمه توګه دترکیبی له الری زمونږ هیواد ته راغلی دی ( په غیرمستRezeption) دحقوقواقتباس
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اوپه ترکیه کی اکثره دالمان، اطریش او سویس حقوقو ته مراجعه شوی ده او د دی هیواد په قوانینو 
دجزایی  ،( کلمه معموله ده، په هغو هیوادونو کی دمدنی اجراآتو قانونOrdnung) کی دنظام

( دجزایی ZiviIprozesordnung) نی اجراآتو نظاماجراآتو قانون او دافالس قانون د مد
 .( نومویKonkursordnung) ( اود افالس نظامStrafprozesordnung) اجراآتو نظام

نامه( زیاتول چی له هغی څخه نظامنامه اوله قانون څخه قانون ) همدارنګه دنظام په اخیرکی د
لکه چی هغوی  ،کی معموله دهجرمن سیستم هیوادو -نامه تشکیل شوی ده په المانی ژبی روم

 ZiviIgesetz) ( وایی لکه دمدنی قانون کتابGesetzbuch) ځینوقوانینو ته دقانون کتاب

buch (Z.G.Bیا ) (Buerger liches Gesetz buch یادجزا دقانون کتاب )
Strafgesetz (S.T.G.B). له دی کبله نظام یانظامنامه دعامه ذهنیت د رعایت په صورت کی

 .ه ډیره نژدی کلمه دهقانون ت
دقانون جوړولو په ساحه کی دعلیحضرت امان اهلل خان غازی د دوری دتاریخی پیښوله مطالعی 

کتابچه قانونګذاری حکام افغانستان( دنوموړی اعلیحضرت ) څخه جوتیږی چی د لومړی ځل لپاره
 .هـ ش کال په کابل کی چاب اونشر شوی ده8921په السلیک په 

 اعلیحضرت غیورجوابخت غازی ما:  )هـ ش کال کی ولیکل8921ی په دمعرف معارف مجل
امان اهلل شاه( قدم به اریکه سلطنت ګذاشتند بعدفراغت ازاجرای بعضی امورات الزم الرعایه دولت )

دررفع این غوایل همت ملوکانه ګماشتند یعنی که خواستند افراد تبعه صادقانه شان راازآمرګرفته 
دطریقه اجراآت راتفهیم واختالل واغتشاش امور دولت رابه هرصورتیکه تاماموربهرنوعی که شو

ممکن باشد مستاصل کنند جهت اعمال این اراده سنیه خسروانه خویش علمای متبحراسالمی وطن 
بمفاد ومعاش دولت  راجع کرده امرفرمودند که به مواظبت مذهب منیف حنفی مسایل مهمه راراجع

مجلدات نظامنامه تمام چیزها بعموم تقسیم وتوزیع شود تاملت وملت افغانیه جمع وتدوین ودر
ودولت به حقوق و فرایض متقابله خود حسب ارشادات مقدسه مقتدای خود دانسته پیرو جاده 
دیانت وصداقت باشند.(اعلیحضرت امان اهلل خان غازی له انګریزانوڅخه دافغانستان دبهرنۍ 

په اند دخلکود ټولنیز، اقتصادی اوسیاسی ژوندانه په خپلواکۍ له ترالسه کولو وروسته دنوموړی 
بیالبیلوډګرونوکی داصالحاتو اونوښتونو رامینځ ته کول له حقوقی اصالحاتو پرته شونی نه ؤ، 
نواعلیحضرت امان اهلل خان غازی د دی عالی او سپیڅلی اهدافو دسرته رسولو لپاره دقوانینو دوضع 

رګ دعمارت شمالی برج یی دنوموړی ریاست مقام کولودمحفل ریاست تاسیس او دکابل دا
بدری بیګ د دی محفل .لیکوال اوژباړونکی د دی محفل غړی ؤ ،یوزیات شمیرپوهان .وګرځاوه

اوغړی دخپل ژوند ترپایه د ریاست په همدی مقام کی استوګن ؤ اوتل دنظامنامو په رییس  نایب
 تالیف او ژباړومصروف ؤ. ،ترتیب
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دی کال کی د وزیرانو مجلس او دولت شوراپه نامه شوراګانی میال8282اعلیحضرت په 
تاسیس کړی ترڅوحنفی فقه اوترکی موضوعه قوانین مطالعه اوپه نهایت کی نوی نظامنامی تدوین 

د دولت شورا له تاسیس سره هم مهاله عدلیه وزارت هم رامینځ ته شو او محمد ابراهیم  چی ،کړی
 .عدلیه وزیر په صفت وټاکل شوخان بارکزی د افغانستان د لومړنی 

قانونګزاری( دخپلواکۍ دبیرته ) په هرصورت لکه څرنګه چی ټولو ته معلومه ده قانون جوړونه
هـ ش په حمل کی دمالیی دنظامنامی په صدورسره 8922ترالسه کولو نه یوکال وروسته یعنی د

 8039ی وکړه اوپه ( هـ ش کلونوکی ترق8038) ( او8033) دنظامنامو تدوین په .پیل شوی ده
وروسته یی دفعتٌا تقلیل  ،اکثره حدته ورسید( چی دامانیه دوری اواسط دی) هـ ش کال کی

نظامنامه د دولت شورا تهیه کوله او دوزیرانو دعالی مجلس له خوا به تصویبید له  .موندلی دی
 مو شمیرلهڅیړونکی په دی عقیده دی چی د امانی نظامنا .اوپاچا منظوروله او بیا نافذیدله

حاکمیت قانون درافغانستان( دکتاب په ) (نظامناموڅخه زیات دی اومحترم حبیب اهلل رفیع د11)
مګر د دی کرښولیکونکی د دی څیړنی  ،( نظامنامی ښودلی دی11) منضمه لست کی دهغوشمیر

نوان ج( دبرخی په لومړی پاراګراف کی دنظامنامو دتعداد ترع) په یوه برخه کی دنظامناموتعداد د
اومقارنی نه وروسته ثبت کړیدی چی په خپل واربه  ( نظامی دبیالبیلو منابعودمقایسی11) الندی

 .پری خبری وشی
چی پخوا ) لکه چی وړاندی مو ورته اشاره وکړه یونفرترکی مشاور دبدری بیګ په نامه

چی  اما څرنګه .داستانبول امنیه مدیرؤ( دقانون دجوړولو په چاره کی ډیر خدمت کړی دی
دنظامنامو متن لیدل کیږی په بیالبیلوساحو کی دمالی او اداری چارو په شمول دنورو دمامورینو 
دفکراوتجربی اثرله ترکی اوعثمانی اودنړۍ دنورو هیوادو له هرډول آغیزوڅخه فارغ دی اود 

غوی اوضیائیه اوسراجیه زمانی اداری اوحقوقی کالم حتی عام معمول کلمات په ه ،امیرشیرعلی خان
 .کی تجلی اوځالکوی

په لومړیوکلونوکی په  پټه دی پاته نه وی چی اعلیحضرت امان اهلل خان غازی دخپلی پاچاهی
جدیت اوخلوص سره زیارویوست ترڅواکثره ضروری قوانین د څوکلونو په موده کی ترتیب او 

انینود ترتیب دانفاذ حکم یی ورکړی اولکه چی پورته موورته اشاره وکړه د دی کارلپاره یی دقو
او مولوی عبدالواسع قندهاری ترنظرالندی  یومرکزد دولت په شورا کی دنوموړی بدری بیګ

پرانیستی ؤ د دولت شورا د تمییز دهیئات له لوړپوړوعلماوو، اود یوی ډلی لیکواالنو اوروڼ فکرانو 
ټاکل کیدل  نیمایی غړی یی انتصابی اود پاچا له خوا ،اویوشمیر سردارانو څخه تشکیل شوی وه

دیادولو وړده چی مولوی عبدالواسع یو متبحراو  .اونورنیمایی یی د ملت له خوا انتخابی غړی ؤ
نوموړی  ،هـ ق په شاوخواکی په قندهارکی زیږیدلی ؤ8923روشن ضمیره عالم ؤ چی د

دامیرحبیب اهلل خان دامارت په اخیره کی د قندهاردلومړنیوښوونځیو سررشته داراو د استقالل 
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هـ ش کال نوموړی  8922بیرقدار( ؤ اواعلیحضرت امان اهلل خان په ) جهاد دمجاهدینو بیرغچید
مولوی عبدالواسع قندهاری له قندهارڅخه کابل ته راوغوښت اودعدلیی د وزارت په شوری او د 

ل دلته دعثمانی ترکیی له دولت څخه دوه پوهان جما .تقنین په اداره کی د قوانینو په تدوین وګوماره
( ثورپنځلسمه) هـ ش 8039متوفا په کابل کی د ) هـ ش( اوبدری بیګ 8038مقتول) پاشا

کابل ته راغلی ؤ چی د قوانینو په تدوین کی یی تجربه اومهارت درلود، دنوموړیوسره دمولوی 
دهمکارۍ وظیفه داوه چی نوی اومدنی قوانین له اسالمی شریعت اوحنفی مذهب سره تطبیق 

 .کاندی
هـ ش کال راهیسی په امانیه دوره کی چی نظامنامی خپری شوی  8922چی د لیدل کیږی

دهغو دځینو په پای کی د پاچا له السلیک سره دخادم العلما محمد عبدالواسع قندهاری  ،دی
نوموړی په دی دوره کی د قضاتو دمکتب اودحکامو دمکتب دتاسیس په  .السلیک هم موجود دی

 .کاتبو دشرعیاتو استاذ ؤهکله هم هلی ځلی وکړی او دهغوم
په دی لړکی دنوموړی مولوی یوترټولوستره علمی کارچی د االزهرعلماووهم ورته دقدرپه 

 .سترګه کتلی دی د دوه ټوکه تمسک القضات امانیه تالیف دی
ځینی څیړونکی په دی باوردی چی اعلیحضرت امان اهلل خان غازی په خپل تقنینی هئیات کی 

ین اوسالکاران هم شامل کړل اما په کلی توګه نوموړی په ترکانو یوشمیر فرانسوی متخصص
ځوانو ترکانو( د ډلی یوغړی دقسطنطنیی دپولیسو داداری پخوانی مدیرد ) بدری بیګ د .اتکادرلوده

بدری بیګ ټول مطروحه قوانین د ترکی قوانینو په روحیه چی  .تقنینی هئیات په راس کی قراردرلود
اتکادرلوده عیارکړل. د دی نظامنامو دمطالبو له مطالعی څخه ( اپلیونی کودن) په خپل نوبت سره په

په ښه شان جوتیږی چی د هغی دوری د رهبرانو اومسئوولو اشخاصو په نظرکی دهیواد ترټولو 
 .مهمی اوځنډنه منونکی مسئلی کومی یوی وی

ازی کاغذ یی نظر( کی وی اویو) داسی دی ونه انګیرل شی چی دا ټولی نظامنامی په تیوری
اداری اومالی مسایلو روښانه هنداره  ،اقتصادی ،اکثره موادیی دهغی زمانی داجتماعی .تورکړی ؤ

له دی امله دهغوی څیړنه دهغی زمانی د نوروتاریخی  .اود احوال داصالح لپاره هڅه اوهاندؤ
 .قاطع اهمیت لری اړخونو دڅیړنی سره موازی اومترافق

ټولنه کی کومی ستونزی موجودی وی او داصالح غوښتونکو  دنظامنامو متن راښیی چی په
نو په هرملت باندی الزمه ده چی  .روحیه چی دچاروواګی یی په الس کی نیولی وی څه ډول وه

ترقۍ  ،دخپل تاریخ له بهیر او په تیره بیاله معاصر تاریخ څخه عبرت واخلی اوهله د پرمختګ
 .اونیکمرغۍ الره په ټولی پوهی سره وپلټی

په دی ځای کی الزمه وبلل شوه ترڅود اعلیحضرت امان اهلل خان غازی دوینا وو په هغه برخه 
 .باندی مکث وشی چی په بیالبیلو وختونو کی یی دنظامنامو داهمیت او رول په هکله کړی دی
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دکوچنی  مه نیټه 91دجوزا دمیاشتی په ( م8298 –هـ ش 8033) امیردچهارشنبی په ورځ د
ړۍ ورځی دمراسمو په ترڅ کی په سلطنتی ماڼۍ کی د دولت داساسی تشکیالتو بختوراختر دلوم

دنظامنامی او دوالیتونو دتقسیم دنظامنامی دوه دوه نسخی چی د خپل رسا فکراونیکوهلوځلو په 
مرسته دخپل شاهانه ذات رښتینو رعایاوو لپاره جوړی کړی او چاپ کړی وی وزیرانواوسفیرانو ته 

له هغه وخته چی عین الدوله وم تراوسه می نظراو مقصد په ) هکله یی زیاته کړهاهدا کړی او په دی 
د دی مقصد لپاره د یوی  .همدی یوه ټکی ؤ چی د افغانستان ملت آسوده او آرام او سوکاله وی

آیا د کومی الری په مخ کی نیول ملت او دولت پرمختګ  ،الری په مخ کی نیول الزم ؤ
نو په دی  .شریعت له الری څخه می بهتره ونه موندله( محمدی) دهمدی .اوسوکالتیاته رسوی

اساس می د امید الس د شریعت لمنی اوالهی احکاموته داسالم د الرښوونکو مطابق اوږدکړ، 
دهمدی دووکلونوپه ترڅ کی می د ټول ملت د حکمرانانو لپاره یوه قاعده او دستورالعمل جوړکړ، 

ن څخه لیری کول ډیرستونزمن دی چی هیڅ شی هغه نه شی ځکه چی دظالم الس دمظلوم له ګریوا
لیری کوالی بی له یوی بشپړی نظامنامی څخه اوله خپل خدای څخه هیله من یم چی داجوړه شوی 

 له دی څخه وړاندی چی به د .نظامنامه هم دحکومت کسان اوهم ملت په همت سره اجرا کړی
څرنګه چی یی یو مفصل دستورالعمل  ،وکړل یوحاکم یاکاردارڅخه تپوس کیده چی ولی دی دارنګه

نه درلود تربازخواست الندی راتالی نه شو، نو ویل به یی زماپه خیال کی همداسی ګرځیده اجرا 
نو له دی کبله می دشریعت د احکامو سره سم یو دستورالعمل جوړکړ اود اختر په  ،کړی می دی

وم ترڅو په دی نظامنامه باندی د دولت شرافت په دی مبارکه ورځ کی اعالنوم اوداجرا امریی ک
اوکه دکوم کاردارله خوا کوم شخص  ،کارداران رفتاروکړی اودملت دسوکالتیا او آرامۍ سبب شی

ترتحقیق  ،ته یوآزار او اذیت ورسیږی هماغه نقص اونیمګړتیا به یی د دولت له خوا وپیژندل شی
یوکاردارترسپه ساالرصاحب پوری  هیڅ .الندی یی راوستالی شی او بازخواست تری کوالی شی

چی الحمدهلل او ډیرد اعتبارڅښتن دی یوشخص بی له یوی محاکمی پرته دنظامنامی په حکم یوه 
لښته نه شی وهالی اویا یو ساعت حبس اوبندی کوالی نه شی. حتی زه به پخپله دیوی محاکمی نه 

آزاد یاست دشریعت په  ،یاستتاسی ټول حر .پرته یوه لښته ونه وهم اویو ساعت به حبس نه کړم
 (.قاعده رفتاروکړي او دالهی امرسره سم په آزادانه توګه ژوند وکړي

 د دی یادونه باید وکړو چی زمونږ په ګران هیواد افغانستان کی د لومړی ځل لپاره په
م (کال کی د افغانستان د اساسی تشکیالتو نظامنامه تصویب شوه که څه 8298 –هـ ش 8922)

وړی نظامنامه، اساسی قانون نه ؤ خو د اساسی قانون دځینوخصوصیاتو او داساسی هم چی نوم
تشکیالتو په هکله د بنسټیزو حکمونوپه لرلوسره دهیواد دخورامهم تقنینی سند حیثیت لری چی 
کوالی شوهغه د وزارتونو اواداراتو دتشکیل اووظایفو دعمده اصولو قانون وبولو. پټه دی پاته نه 
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( نیټه دکابل د 2) ( هـ ش کال دجوزا دمیاشتی په نهمه8033) ی نظامنامه دوی چی نوموړ
 .طبع حروفی( چاپخونه کی چاپ شویده) دارالسلطنی په ټیپوګرافی

دا باید په ډاګه کړو چی د حقوقی او قضایی مسایلو اکثره څیړونکی د اساسی تشکیالتو 
( مه نیټه خپره شوی ده 82) پههـ ش کال دجوزا  8039دنظامنامی په محتویاتو باندی چی د

تماس نیسی او پری تمسک کوی اوهغه د هیواد په سیاسی تاریخ کی د لومړنی مشروطه سند په 
او  ،مرکزی اومحلی اداری ارګانونوتشکیل او دندی یی تحکیم کړی وی پیژنی ،حیث چی د دولتی

منامه ترپاملرنی ( هـ ش کال دجوزا دنهمی نیټی خپره شوی د اساسی تشکیالتو نظا8033) د
هـ ش د قوس په نهمه 8012حتی د اساسی قانون دشورا په کالنۍ کی یی چی د ،الندی نه نیسی

هـ ش کال  8039قوانین اساسی افغانستان ازآغازتامروز( ترکلیشی الندی د) د،نیټه خپره شوی ده
ـ ش کال ه8033د افغانستان د اساسی تشکیالتو نظامنامه د دوهم ځل لپاره خپره کړی ده اود

 .کوت عنه پری ایښی دهخپره شوی نظامنامه یی مس
کی چی یومغتنم فهرست دی او ( فهرست فعالیت های قانونګزاری افغانستان) سربیره پردی په

د.ا.ج دحقوقپوهانو د انجمن د نشراتواو تبلیغاتو دمنشی له خوا ترتیب شوی دی لومړی د قضا 
وکی د ضمیمی په ډول او بیا په هماغه کال کی هـ ش کال په پنځمواو شپږموګڼ8012دمجلی د

نسخوپه تیراژ د.ا.ج دستری محکمی د نشراتو اوحقوقی  دځانګړی رسالی په توګه د پنځه سوه
اوس ،تبلیغ د ریاست له خوا چاپ شو، حتی د دی معتبرحقوقی سند نوم هم نه دی اخیستل شوی

لنډیزته چی د قندهارد سفرپه ترڅ ( خطابی) راګرځود اعلیحضرت امان اهلل خان غازی دهغه خطبی
هـ ش کال دعقرب په څوارلسمه نیټه دهغه ښاردنبوی خرقی په  8033کی یی دجمعی په ورځ د

جامع جومات کی ایراد کړه او په ټولنیزژوندانه کی یی دنظامنامنو دنقش او اهمیت په هکله 
هـ ش د  8033ګڼه کی د( مه 30) ارزښتناکی څرګندونی وکړی چی د امان افغان دشپږم کال په

زما دحکومت په دوره :  )هـ ق درجب شلمه نیټه باندی خپره شوی ده8033(مه د 82) دلوی
ص( احکام ) ټول هماغه د قرآن پاک او رسول اکرم ،کی چی کوم قوانین وضع اوترتیب شوی دی

موجبه داوه چی عام  د هغوی د وضع اوترتیب .دی او دحنفی شریف مذهب سره سمون لری
سیدونکی اواکثره حکام اومامورین لکه څرنګه چی ښایی د ایاتونو او احادیثو په مطالبو او موانعو او

او دشرعی مسایلو په رموزونه پوهیږی او له هغوی څخه هغه استفاده چی الزمه ده نه شی کوالی او 
تل له دی کبله می وغوښ ،د خپلو شخصی غوښتنواو نفسی اغراضوله مخی نوروته هغه نه ورښیی

ترڅوهماغه مسایل او شرعی احکام چی د اوسیدونکو دضروریاتو او احتیاجاتو او دعمومی سوکالتیا 
نظامنامو( کی نقل او ) اوښیګڼوپوری اړه لری د امکان ترحده په عام فهمه ژبه په دولتی نظاماتو

ج( ) عالیدی او څښتن ت( واکونه) په دی سربیره هغه شیان چی د اولواالمر اختیارات .وژباړل شی
د دولت دوزیرانو او ستاسو دملت د وکیالنو په اتفاق  ،دهغه د ټاکنی واک ماعاجزته راکړی دی
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د زمانی مالحظاتو ته په کتنی او دملت دعادت او دوخت د  می هم هغه دخپل عاجزانه فکرڅخه
تی ضرورت په اساس ستاسو د سوکالۍ او ارامۍ او اوسنی اوراتلونکو پرمختګونو لپاره په دول

 .نظاماتوکی درج کړل
که چیری تاسی په صحیح توګه غوروکړۍ پوه به شئی چی موجوده نظامنامی یوازی دکوم خان 
اوملک اوکوم مخصوص خاندان اوحکومت اومامورینو او شهزادګانو او نورومعتبرینو دګټی 

 ،، سوکالیاومنفعت لپاره نه دی بلکی په هغو ټولوکی زمونږ دملت د ډیری بیوزله او عاجزی طبقی
آبادی اوآسوده حالی په نظرکی نیول شوی ده ترڅوهغوی د هغه فشارونو اوتکلیفونوڅخه په پوره 
توګه خالص شی چی زما دسلطنت له عهد څخه پخوا په هغه بیچاره ګانو باندی چی چغی او 

مانو ترسره کیدل او دهغه چا د خونړیو پنجودالس لنډول چی دمظلو ،فریادیی کوم ځای ته نه رسیده
 .د وجود په غوښوکی یی تل ننه ایستی ؤ او دهغوی وینی یی څښلی

آسوده اوخوشحاله  ،څرګنده ده په هغه صورت کی چی زمونږ دملت ترټولو بیوزلی طبقه آرامه
خوشحاله او خاطرجمع وی اوپه هغه عمومی  ،وی حتما خان اوملک او مال اوحتی حکومت هم

اوتاسی له هغوی سره شریک ویل کیږو ځکه چی په پښتو کی ترقیاتو او پرمختګونوکی طبعٌا مونږ 
 که خانی په یارانی (.) یومتل دی چی

حقوقو څخه دعامه ملت بیداری او خبرتیا اوعمومی ښیګڼی  زما دفکراساس یوازی له خپلو
اواسوده حالی ده او یوازی د دی مطلوب د ترالسه کولو لپاره می موجوده نظامنامی وضع کړی 

ځکه له دی  ،مانو او بیچاره ګانوله سرڅخه د ظالمانو اومتجاوزینو الس لنډ شوی ویترڅو دمظلو
څخه پخوا چی به حاکمانواومامورینو هرڅه غوښتل په رعیت یی سرته رسول او هرڅه چی یی 
فکرته غوره راتلل هغه یی په مظلوم ملت باندی په دارنګه حکمی او قطعی ډول جاری کول چی 

دچون اوچرادویلوتوان اوطاقت نه ؤ! او باید چی څه یی نه ویالی ځکه هیچاته دهغوپه هکله 
دستاویز( موجود نه ؤ چی دهغه په واسطه ملت له خپلو ) دحکومت له خوا کوم قانون اوتمسک

حقوقوڅخه خبرشی اودهغوی دتیریواو ظالمانو اوامروله عملی کیدا څخه یی انکارکوالی چی دکوم 
 .ن په موجب دا کارپه مونږباندی ترسره کیږیقانون اوکومی حکمنامی اوفرما

نظامنامی د رسوخ اونفوذ دڅښتنانود شرارت اوخیانت الس وتاړه اوهغه شیان چی دحکومت له 
معلومداراو وټاکل اوله دی سربیره یی  ،لوری دحکامواومامورینو په واسطه په ملت باندی مقرر دی

دا واک اواختیارنه دی  ،ه وی یاحکمرانهیڅ یومامورته که هغه امیروی یاوزیر،نایب الحکوم
ورکړی چی په رعیت باندی باراندازی یاله هغوی څخه اضافه ستانی وکړی اوعامه ملت او د رعیت 
هرفرد ته یی دا حق ورکړی دی چی کله یی دمامورینواوحکامو بی قانونی او بیعدالتی ولیدله خپل 

 دا دی دنظامناموخورالږی ښیګڼی او .عرض وداداوشکایت دمراتبو په سلسله لوړمقام ته وکړی
مګرزما افسوس دا دی چی ځینی خائنین اودغرض خاوندان چی  ،چی تاسی ته بیان شوی مزایا
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او د دوی دخیانت او شرارت خونړۍ منګولی یی  ،ظلم بازار سوړکړی دی او زور نظامنامویی د
 ،لنډی کړی دی ،وندکویدمظلوم ملت له ځان اومال څخه چی دخپل وچولی په خولواو زیارسره ژ

دحکومت د قوانینوپه هکله ډول ډول افواه ګانی خپروی او په دی وسیله زما دمحبوب ملت او 
په دی صورت  ،اسباب رامینځ ته کوی دهغوی د متبوعه حکومت ترمینځ دناوړه پوهاوی اوتفرقی

دانوبیځایه کی په ملت الزمه ده چی لږ شان له خپل عقل اوفکرڅخه کارواخلی او دغرض دخاون
همدارنګه  ،غوږ کښینږ دی ،پروپاګندونو ته چی جګرخراشه نوکان یی له بیخه ایستل شوی دی

ځینی ظالم او خاین مامورین هم یوازی دخپلو شخصی مقاصدو دپرمخ بیولواودخپل نفس دعظمت د 
کړی دی پټ  ،قایمولو لپاره دنظامنامی هغه مواد او مسایل چی ستاسی دسوکالۍ او بهبود لپاره دی

اوهغه فقری چی دخپلو ذاتی منافعو اوفایدو اوزماد ګران ملت د پریشانۍ پوری اړوندی دی دهغو 
داجرا امرورکوی او په هغه نظامنامی حواله کوی چی په خپل جیب کی یی پټه کړی ده اوپه دی 

مینځ ته واسطی د بازارپه تودښت کی ناوړه استعمال او دخپل عزت اووقارپه ډیرښت کی زیاتوالی را
په دی موضوع کی زه رعیت هم مالمتوم چی هغوی ولی په نظامنامه باندی ځان نه پوهوی  ،کوی

 اوولی خپل ځان په هغه تکلیف باندی نه پوهوی چی په دوی یی راولی !
چی آیا حقیقتٌا په نظامنامه کی مندرج دی اویایوازی دماموراوحاکم له خوا دنفسی اغراضو له 

 .بارشوی دیمخی په هغوی باندی 
څوڅوځلی می ویلی دی او بیایی ستاسی په خدمت کی عرض کوم چی د دی در دیوازینی 

کله چی تاسوعالم او پوه  .عالج اوستاسی دنورو پرمختګونواوښیګڼوبله وسیله علم اوپوهه ده
هرومرودخپل متبوعه حکومت له نظاماتواوقوانینو څخه معلومات ترالسه کوی او  ،یاست

 ،مامورینودحکم د انفاذ په وخت کی هغه احکام له خپلو نظاماتو سره تطبیقویدخپلوحکامواو 
دموافقت او سمون په صورت کی بی له تعلله په چټکتیا سره دهغه په سرته رسولوکی کوښښ کوی 
او دمخالفت اونه سمون په شکل کی هماغه نظامنامه چی دهغی یوه نسخه ستاسی په الس کی ده او 

را اخلۍ خپل حاکم او مامور ته وایاست څرنګه چی  ،ی میزله پاسه ایښی دهبله نسخه یی دحکومت
ستا داحکم دنظامنامی پرخالف دی مونږیی له عملی کولو څخه ډ ډه کوو، اویا پالنی سړی دی 
ولی حبس کړ؟ اود پالنی څخه دی ولی بازخواست وکړ! حال داچی په نظامنامه کی دامجازات نه 

وتیږی چی نظامنامی تاسی ټولو لپاره اسالمی آزادی او ستاسی له دی څخه ج ،دی ټاکل شوی
شخصی حریت اعطا کړی دی او تاسی ته یی له نورو پریشانیواو ستونزوڅخه نجات او خالصون 

 ( .بخښلی دی
اعلیحضرت امان اهلل خان  ،تدوین او انفاذ څخه جوتیږی ،لکه څرنګه چی د نظامنامو له ترتیب

او دمملکت له بی قانونیو، د دولت په وړاندی دملتونود مسئوولیت له غازی له خپلسره دربارونو 
ته رسیدلی ؤچی له یوی خوا په  عدم احساس اوپردیتوب څخه په ژوره توګه خبرؤ، دی نتیجی
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د قوانینو په وړاندی مسئووله اداره اود حکومتوالی یومنظم اوعصری سیستم  ،قانون متکی یو دولت
سیاسی او اداری اړخونو کی د  ،له بلی خوا دژوند په بیالبیلو اجتماعیایجاد او رامینځ ته کړی او

قوانینو په تدوین سره دولت اوملت یوله بله سره نژدی کړی اودهیواد دحیاتی چارو داصالح په 
 .پام راواړوی غرض دوه اړخیزو مرستوته

 : دځینونظامنامو په هکله عکس العمل اودهغو تعدیلول : ب
نظامنامو( ترڅنګ دجزا عمومی )  خان غازی په دوره کی دنوروقوانینوداعلیحضرت امان اهلل

نظامنامه او دعسکری جزا نظامنامه جوړه شوه چی په اولوکلونو کی یا څوک ورته متوجه نه ؤ 
اویاد اعلیحضرت د داخلی اوخارجی دښمنانو دتبلیغاتواثرات هومره خپاره شوی نه ؤ، چی 

هـ ش کال دا  8039پر ،ش مینځ ته راوړی وایهـ ش په څیریی اغتشا 8030-8039د
کی دنظامنامو خصوصا دجزا دنظامنامی په مخالفت راپورته ( خوست) اغتشاش د پکتیا په والیت

داځکه چی دا نظامنامی د یوه معتبرهئیات  ،شو، دنظامنامو پرسراغتشاش باید نه وای راپورته شوی
چی په هغوکی دهیواد مشهورعالمان او دتقوی  ،یدتمییز دعلماوو دهئیات له خوا تایید اوتصویبیدل

حبیب اهلل ) خاوندان موجود ؤ یوله هغو جملی دتمسک القضات االمانیه مؤلف ؤ چی د سقوزوی
غله او قطاع الطریق ته بیعت  : ته یی بیعت ونه کړ اومخامخ یی ورته وویل( خادم دین رسول اهلل

امیر( په حکم اعدام شو. همدارنګه د ) الم دپه دی خبری دا د شهامت خاوندلوی ع ،جایزنه دی
 ،مولوی فضل الربی ،تمییز په هئیات کی ډیرداسی عالمان ؤ لکه مولوی محمد ابراهیم کاموی

مولوی عبدالحی پنجشیری او داسی نور... او دبلی خوا څرنګه چی دعمومی جزا نظامنامی تعزیری 
 .حیت څخه ویجزاګانی پیش بینی کولی چی هغه هم داولواالمر له صال

د دی لپاره چی موګرانو لوستونکو ته د تعزیراتو په هکله الزیات معلومات وړاندی کړی وی په 
دی باره کی په اسالمی فقه کی دنظرد خاوندانو نظریاتو ته مراجعه کوواو وینوچی دتعزیرمعنی څخه 

 : ده اودتعزیری مجازاتو په ټاکنه کی داولواالمرصالحیت څرنګه دی
جرمونه دی چی تعزیری جزاګانی ورباندی کښیښودل شوی  نی تادیب دی او داهغهدتعزیرمع

په شریعت کی د تعزیری جرمونو لپاره مشخصی جزاګانی نه دی تعیین شوی بلکی دتعزیری  .دی
 جرمونو ټولی جزاګانی یی په مجموعی ډول داسی ښودلی دی چی دوه خواوی لری یوه ادنی

ا او د دی دواړو ترمینځ یی دتعیین واک اواختیارقاضی ته سپارلی درنده( خو) سپکه( او بله اعلی)
 .دی

قصاص اودیت غوندی دشمارالندی نه دی راغلی اونه  دتعزیری جرمونو جزاګانی د حدود،
ځینی تعزیری جرمونه چی هغه په هروخت اوهرځای کی جرم ګڼل کیږی  ،الندی راتلی شی دشمار

سود( په امانت کی ) ی صریح نصوص راغلی دی لکه رباشریعت ښودلی اودهغو متعلق په شریعت ک
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خیانت او رشوت مګرد تعزیراتو دزیاتی برخی تحریم یی داولواالمرصالحیت ته سپارلی دی 
 .اوداواک یی اولواالمرته ورکړی دی چی صراحت ورباندی وکړی

 په دی برخه کی داولواالمر صالحیت بی قید وبست نه دی بلکی اولواالمرپه دی باندی
دعمومی  ،مقیداومکلف دی چی دتعزیری نصوصو دوضع کولو په برخه کی دټولنی تنظیم

ښیګڼوتامین او دعمومی امنیت ساتل په نظرکی ونیسی اوپه هیڅ صورت د شریعت دعامونصوصو، 
 .عمومی مبادی اوتشریعی روحیی څخه ونه وځی

اجتماعی تنظیم االمرته د دی صالحیت د پریښوولو هدف دا دی چی دی وکولی شی  اولو
اجتماعی ګټی وساتی اوپه تدبیر سره د  ،ټولنی ته دپرمختګ الری چاری برابری کړی ،برقرارکړی

 .حوادثو مخه ونیوالی شی
دهغوجرمونو ترمینځ چی دشریعت په صریح نص سره حرام شوی اوهغه چی د تحریم صراحت 

دهمیشه لپاره حرام اوناروا فرق دا دی چی په لومړی صورت کی هغه  ،یی اولواالمرته پریښی دی
دی او په دوهم صورت کی کیدای شی چی دځینوشرطونوپه چوکاټ کی دعمومی مصلحت په 
غوښتنه تغییرومومی اوتبدیل په کی راشی یعنی هغه حوادث چی نن داولواالمر له خوا جرم ګڼل 

 .شوی دی کیدای شی چی دعمومی مصلحت په ایجاب بله ورځ جرم ونه ګڼل شی
څرنګه چی دخلکوله خوا ټاکل کیږی او رییس  اولواالمر یا د دولت ،ی جرایموکیبه تعزیر

کوالی شی داصل جرم له تعقیب یا دمجازاتو له تطبیق څخه دجرم مرتکب  ،دټولنی نماینده دی
 .دمجنی علیه حق ضایع نه شی ،معاف کړی په دی شرط چی په عفوکی

مجازاتو داجرا صالحیت د اسالمی فقهی اوس چی مو وروسته له هغی چی تعزیرات اودتعزیری 
هـ ش دعمومی جزا نظامنامی 8033په دی هکله دامانیه عصرد ،په استناد توضیح اوتشریح کړه

مقدمی( به ترڅ ) ته مراجعه کوو اوهلته په ووینوچی دهغی په لومړۍ ماده کی یی دعمومی احکامو
 .صالحیت ګڼلی دیکی تعزیرات څرنګه جرایم بللی دی او مجازات یی دکوم مقام 

هـ ش کال داسد دمیاشتی نافذه د عمومی جزا دنظامنامی لومړۍ ماده داسی  8033د
لکه څرنګه چی دهغه جرایمو دمجازاتو اجرا چی مستقیمًا دحکومت پرضد واقع :  )صراحت لری

همدارنګه دهغه جرایموله جملی څخه چی دیوشخص پرضد ترسره ،په دولت پوری اړه لری ،کیږی
په دولت پوری اړه  ،زیراتو د درجی تحدید، هغه هم چی د شرعی اوسیاسی تعزیر تابع ویدتع ،شی
د دی دوه ډوله مجازاتو په هکله دجزا دا نظامنامه لکه څرنګه چی اندازی یی  ،په دی اساس ،لری

او په هغه سبب دهغه جزا په باره کی چی په قصاص، دیت  ،داولواالمرد رای په قراربیان شوی دی
دعمومی جزا ) نو له دی کبله دهغی .دحنفی شرعی احکام هم احتوا کوی ،پوری تابع دی او حد

تمسک القضات االمانیه( ) ټول مندرجات د محمدی انوری شرعی سره سمون لری اود( دنظامنامی
 .هغه فصلونه چی دجزاپوری اړوند دی دهغی نظامنامی له مربوطاتو څخه ګڼل کیږی (
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اشتی نافذه دعمومی جزا دنظامنامی لومړۍ ماده داسی صراحت هـ ش کال داسد دمی 8033د
په  ،کیږی لکه څرنګه چی د هغه جرایمو دمجازاتو اجرا چی مستقیما دحکومت پرضد واقع:  )لری

د  ،پرضد ترسره شی همدارنګه دهغه جرایمو جملی څخه چی د یوشخص ،دولت پوری اړه لری
به  ،په دولت پوری اړه لری ،وی سیاسی تعزیرتابعهغه هم چی دشرعی او ،تعزیراتو د درجی تحدید

ددی دوه ډوله مجازاتو په هکله دجزا دا نظامنامه لکه څرنګه چی اندازی یی  ،دی اساس
او په هغه سبب دهغه جزا په باره کی چی په قصاص، دیت  ،داولواالمرد رآی په قراربیان شوی دی

دعمومی ) نو له دی کبله دهغی .وید حنفی شرعی احکام هم احتوا ک ،اوحد پوری تابع دی
تمسک القضات ) ټول مندرجات د محمدی انوری شرعی سره سمون لری اود( جزادنظامنامی

 االمانیه( هغه فصلونه چی دجزا پوری اړوند دی دهغی نظامنامی له مربوطاتو څخه ګڼل کیږی (.
 اوس دخوست داړو دوړ داصل څیړنی ته بیرته راګرځو:

 ،خی دجزا دنظامنامی په مواد وباندی اصاًل اغتشاش ته هیڅ ضرورت نه ؤد پورتنۍ شرحی له م
حوت( کی دوه ) ( هـ ش کال په کب8039) سره له هغی هم د هیواد په جنوبی سمت کی د

چی په ګوډمال( مشهورؤ دیویاد داشت په ترڅ کی دعمومی ) کسانو دمالعبدالرشید او مال عبداهلل
له پاچا څخه  ،چی هغوی هغه دشریعت مخالف انګیرلی ویدځینو مادوتعدیل  جزا دنظامنامی

وغوښت، اعلیحضرت امان اهلل خان غازی ځواب ورکړچی نوموړی نظامنامه پخوا دشرعی علماوو 
 ،باید دا دواړه کسان د دی علما ووسره دمذاکری لپاره کابل ته راشی ،په تصویب رسیدلی ده

دا نظامنامه تصویب کړی ده پیرودل شوی مالیان  ویل هغه مالیانوچی مانه اوویی هغوی دا کارونه
 سره له دی چی داغتشاشیونو مشران، د مذاکری لپاره کابل ته رانغلل، دولت  .دی

ش دحمل په میاشت کی یواصالحیه هئیات له کابل څخه دجنوبی سرحد ته ولیږه  ـ ه 8030 د
مولوی  ،محمدابراهیم خان کاموی ،چی په ترکیب کی یی سردارمحمد عثمان خان

ګوډمال( ورسره ) مګر مالعبداهلل ،عبدالقدیرچهارباغی او دمرافعی قاضی عبدالرحمن خان شامل ؤ
 هئیات ناکام راستون شو. او ونه منله اومخالفت یی وکړ

دوی یوازی دا غوښتل چی د  ،داغتشاش کوونکو منظورقناعت کول یاقناعت ورکول نه ؤ
 .ونیسی ،وسیله چی ویافغانستان دترقۍ او پرمختګ مخه په هره 

م په اوایلو کی پیښ شو د دی کال ترپایه پوری یی دوام وموند 8293دخوست اغتشاش چی د
مذهبی موضوع په  ،ګوډمال( په واسطه چی د پاچا پرضد یی دخلکو دلمسون لپاره) اودمالعبداهلل

ندی نیول شوی تیره بیا دجزا عمومی نظامنامه چی په دی نژدی وختونوکی په محاکموکی ترتطبیق ال
دلیل راوړ، په داسی حال کی چی په یوالس کی یی قرآن کریم او په بل الس کی یی نوموړی  ،وه

له خلکوڅخه به یی پوښتل چی کوم یومنی ؟ ښکاره ده چی خلکوخپل پیوستون  ،نظامنامه نیولی وه
غه داصالحاتو له قرآن کریم سره څرګنداوه نوپه هغه وخت کی به یی هغوی دامان اهلل خان او ده
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پرضد پاڅون ته رابلل اړودوړ دمارچ له نیمایی څخه په متناو به توګه داوړی په اوږدوکی دوام 
 .وموند

داګست په میاشت کی داسی وانګیرل شوه چی دی پیښی دیوی کورنۍ جګړی بڼه غوره کړی 
 .ده

رسیدل او اغتشاش کوونکی په خپل هدف کی ښایسته ښه پرمخ والړل له یوی خوا غزنی ته راو
په دی وخت کی یو څوک  ،ډیرڅه نه ؤ پاتی چی کابل ونیسی –له بلی خوا دلوګرسیمی ته 

له هندوستان څخه  ،خان دسلطنت وارث باله دعبدالکریم په نامه چی ځان یی دامیرمحمد یعقوب
شورشیان په دی ډیرخوښ شول دکابل فتح یی ډیره  ،پکیتاته راغی اوخپله پاچاهی یی اعالن کړه

دوی اوس یوامیرمیندلی ؤ اونورنویاغی اوباغی نه وو، له بلی خوا دی حادثی پرډیرو  ،ه وګڼلهلنډ
افغانانو بداغیز وکړ کله چی دافغانستان عاموخلکو دپاک زړه خاوندانو ولیدل چی دا امیردهند له 

ت امپراتورۍ را نازل شوی د اغتشاشیونو په مخالفت راپورته شول. همدارنګه د افغانستان دوس
راوپاریدل  دولتونه چی په کابل کی یی سفارتخانی لرلی، دانګریزی حکومت په دی بربنډه مداخله

په کابل کی دجرمنی دسفارت استازی ډاکترګروبا  .اوخپل غږیی د دی مداخلی پرضد راپورته کړ
 ،دافغانستان حکومت ته وړاندیزو کړ، چی دی سره له ټولو جرمنیانو چی په افغانستان کی دی

ضردی چی دانګریزی حکومت دمداخلی پرضد دجنګ میدان ته والړشی او افغانستان اود حا
دافغانستان حکومت دجرمنی  .افغانانو دآزادۍ اواستقالل په دفاع کی له هغوسره ګډه برخه واخلی

د استازی له دی دوستانه احساساتو مننه وکړه اوهغه ته یی ډاډ ورکړ چی دوی خپله دمسئلی له حل 
نازل شوی امیربیرته  ،ی شی او داسی هم وشول. کله چی خلک له اغتشاشیونو واوښتلوتل څخه

هند ته وتښتید او دشورشیانو مشران لکه عبداهلل او عبدالرشید دحکومت الس ته ورغلل اوپه خپله 
په  ،جزا ورسیدل، دهغو شهیدانو په یاد چی د وطن دمدافعی په الرکی یی سرونه ورکړی ؤ

دعلم اوجهل په نامه جوړشو، بیا ساختګی امیر، عبدالکریم رنګون ته والړ  دهمزنګ کی یوڅلی
 اوهلته د مولوی یارمحمد تره کی په الس ووژل شو.

د رسالی دلیکنی له مخی چی دوخت دطلوع افغان دکندهار ( ترقیات چهارساله افغانستان) د
ړشوی مالی خساری د چاپ،جریده کی خپره شوی وه دامانی دولت لپاره له دی جنګ څخه راوال

 .ټول افغانستان دیوکلن عاید سره برابری وی
د دی خبری یادونه ضروری بولم چی دپکتیا به اغتشاش کی دبهرنیانو دالس لرلوسربیره د 

( امرالدین خان هندی) دولت ځینی عمده رجالوهم په هغه کی الس درلود مثاًل د دولت اعلی حاکم
 .ه عامو مجامعو کی قانون دشریعت جانشین معرفی کاوهد پکتیا دخلکو دراپارونی په غرض پ

هـ ش کال دسنبلی  8030د ،پټه دی نه وی چی د خوست د اغتشاش دچوپ کولو وروسته
 .پاچاته دجنوبی سمت دعلماوونوی بیعت نامه راورسیده اګست( م8293د) مه -91په 
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امه او اساسی م( لویی جرګی اودعمومی جزا په نظامن8293-هـ ش 8030) اوس دپغمان د
 نظامنامه کی رامینځ ته شویو تعدیالتو ته راګرځو.

داعلیحضرت غازی امان اهلل خان دواکمنۍ د دوری دوهمه لویه جرګه هغه وخت راغونډه شوه 
چی دولت داصالحی ریفورمونو د دوهم پړاو دمرامونواوهدفونو دعملی کولو تصمیم ونیو. د دی 

هلل خان غازی دولت دټولنیز اواقتصادی وروسته پاتیوالی دله یادونه باید وکړو داعلیحضرت امان ا
مینځه وړلولپاره یواووه کلن اصالحی پروګرام په ټولو حیاتی چارو کی ترالس الندی ونیو چی د 
افغانستان خلکوله دی پروګرام څخه تو دهرکلی وکړ. د ا اصالحی پروګرام په دوو پړاوونوکی 

 8030-8921میالدی د 8293م څخه تر8282ړاویی له تراجرا الندی ونیول شوچی لومړی پ
هـ ش سره مطابق  8031میالدی د8292هـ ش سره مطابق اودوهم پړاویی له هغی وروسته تر

اساسی قانون( چی مسوده یی ) موده احتوا کوله همدارنګه دافغانستان اساسی نظامنامه ،پوری
لت داستازیو له خوا تصویب شوی هـ ش کال په لویه جرګه کی دجالل آبادپه ښارکی دم 8038د

 .په دی لویه جرګه کی تصویبیدله ،وه
هـ ش کال کی د لویی جرګه د تشکیل لپاره ګام پورته کړ اود  8030په دی موخه دولت په 

 افغانستان دملت په عنوان یوفرمان صادرشو.
نوپه د دارالسلطنی دفرمان دحکم په مطابق چی د علماوو، ساداتو،مشایخواو دملت دوکیال

 ( څخه زیات دخلکوانتخابی استازی چی په هغوی کی133) سوه عنوان صادرشو. له اووه
سادات، مشایخ، علمااو خوانین( شامل ؤ اودری پنځوس کسه دولتی مامورین چی په مجموعی )

هـ ش کال دچنګاښ په  8030( نفره کیدل د دوی په ګډون د8329) توګه یوزراو دوه پنځوس
غازی امان اهلل خان( ترریاست الندی لویه جرګه تاسیس ) کی پخپله د پاچامیاشت کی په پغمان 

هـ ش د اسد تراتمی نیټی  8030می څخه د -91هـ ش دسرطان له  8030شنبه د) شوه
 پوری (.

دجرګی مفرداتو اواجندا ټول داخلی او خارجی سیاسی مسایل احتوا کول.غازی امان اهلل خان 
هیواد استازیو ته خبرداری ورکړ چی افغانستان په پرله پسی توګه په خپله پرانیستونکی ویناکی د

دهیواد خپلواکی اوسیاسی قدرت هغه وخت په  .دخپلو دښمنانو له خوا له ګواښ سره مخامخ دی
 .صحیح توګه تامین کیدالی شی چی افغانان یوله بل سره متحد اومتفق اوسی

اجراآتو( باندی غوروکړ اوپاچا ) لنوکړنوپه دی ترتیب سره لویی جرګی د دولت په ټولو پنځه ک
سره د دولت اوملت ترمینځ نژدی  وکوالی شول د دی لرغونی اوارزښتناک افغانی دود په تطبیق

 .اړیکی ټینګی کړی او دملت له مالتړڅخه برخمن شی
هم د تعزیری مجازاتو موضوع وه اوپه  فقری په تصویب ورسولی چی یوه 82د پغمان جرګی 

هـ ش کال داسد  8033په رسمیت وپیژندل شو( او د) د قاضی صالحیت مسلم شو تعزیراتو کی
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مجازاتو  د میاشتی نافده شوی دعمومی جزا دنظامنامی په بیالبیلو موادوکی مقدرمجازات په تعزیری
دعمومی جزا د نظامنامی دپنځمی مادی په  –هـ ش کال دمیزان دلومړۍ  8030واړول شوه اود

هغه جرایم چی د تعزیرموجب ګرځی قبیحه او شنیعه  : تصریح ورکړل شوهترڅ کی ورته دارنګه 
بلکی داولواالمر اودهغه دوکیل رآی ته  ،چی مرتکب ته یی معینه اومقدره جزا نه شته ،افعال دی

سپارل شوی ده چی دمجرمواشخاصو لپاره په بیالبیلو درجواومتنوعه مراتبو دجرم دپیښیدو په وخت 
کالم عنیف اونظر بعبس الوجه اوفرک االذن  -: نی وروسته جزا ټاکی لکهکی دمجرم دحال له کت

یعنی ستوغه خبره اوپه تروه ټنډه کتل اودغوږونوتاوول اود قاضی تردروازی ) اوجرالی باب القاضی
اما دضرب یعنی  ،اوحبس اوله وطن څخه شړل اوسیاستًا دوژلوتردرجی پوری( پوری کش کول

 ( دروپوری واک لری اوپه حبس کی دمشهور بالفساد02) څخه تر( درو0) وهلو په صنف کی له
په فساد مشهورو( اشخاصوله پاره چی متعنت ورته ویل کیږی تردوام حبس پوری اودتعزیری )

البته پورتنی متن . )مجازاتو دمستلزمو نورومجرمینوله پاره چی دحبس هره موده ټاکی اختیارلری
دیرشمی نیټی دعمومی جزا په نظامنامه کی هم درج کال دجوزا د  هـ ش 8033د بیا وروسته

 (.شوی دی
په هکله ( نه ټاکنی) په نوموړی لویه جرګه کی دجرم له پیښیدو څخه وړاندی دجزا دعدم تحدید

دفعل دپیښیدوڅخه مخکی دجزا تعیین اوتحدید، شرعًا ) خبری اتری وشوی اوتصویب شوچی
اګرچی دا فتوا  .وکبراوزمان له حیثه تفاوت منیمحدود اومقدرنه دی اودجنایت او اشخاصو دصغرا

اعلیحضرت امان اهلل خان غازی له خبرواوبحث نه وروسته دمجبوریت له مخی ومنله اما دتصویب 
الف: اکثره مجرمینوته که د شنیعه افعالو ) نه وړاندی یی په دی هکله خپل نظر داسی څرګندکړ:

ه مخکی له مخکی اطالع ورکړل شی و نودوی دپیښیدو په نسبت دحکومت دخیاالتواومجازاتوڅخ
 .به هغوته اقدام ونه کړی

په هغه صورت کی چی اولی االمر دتعزیراتوپه تحدید الس پوری کاوه نوڅرګنده ده چی  : ب
 .بډی خوړل اولحاظ اوخود غرضی نه شوه کوالی ،حکامو اومامورینو په هغوکی السو هنه

اوریدل شویدی چی اکثره قاضیان اوحاکمان  اوهم له دی څخه وړاندی لیدل شوی او : ج
 ،دهغوی په مجرمینوباندی تعزیرکاوه ،دهمدی مسئلی له مخی چی حکم یی ظاهرًا تحدید شوی نه ؤ

په ،دمجرمینوله خوا تلفات لیدلی دی اود جاهالنواو دغرض دخاوندانودغشیوهدف ګرځیدلی دی
څرګنده ده چی دا ناوړه پوهاوی هغه صورت کی چی دپاچا له خوا دتعزیراتو تحدید مقررشی 

اومغالطه هم له مینځه ځی اومجرمین په ښه توګه پوهیږی چی قاضی اوحاکم دوظیفی دسرته رسولو 
اوس  ،اومقرره احکاموله تعمیل پرته له خپل ځان څخه په هغوی باندی کوم شی اجرا کوالی نه شی

ړی چی تعزیرات د پیښی له چی تاسی له وقوع څخه وړاندی دجزا تحدید غوره نه بولۍ اوغوا
نوله دی کبله  ،نظروخت اوزمان اودفعل فاعل اونوروشیانوته باید ورکړل شی ،پیښیدو نه وروسته
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دلیون پالدا دویناله مخی  .داغوره لیدل کیږی چی دجزا تحدید له وقوع څخه وروسته عملی شی
کی اصالحات په اکراه م( کی دجزا په قانون 8293) اعلیحضرت امان اهلل خان دپغمان په جرګه

 .سره قبول کړل
دجزاقانون چی داعلیحضرت امان اهلل خان په ) دپوهاند قانونپوه ډاکتربورګی دوینا په اساس

سلطنت کی دیولوی اړودوړسره مخامخ شو، مګرکله چی داعلیحضرت محمد ظاهرشاه په سلطنت 
کابل ته راوبلل شواود کی دهمدی قانون تسوید ته اقدام وشواویومصری متخصص په همدی منظور

جزاقانون دسردارمحمد داؤد خان په جمهوریت کی نافذ شو، نوچادهغه په وړاندی کوم مخالفت 
 ،کارمل ،حفیظ اهلل امین ،دسردارمحمد داؤد خان له دوری وروسته د تره کی .ونه ښود

واجب دواکمنۍ په دوره کی هم نافذ ؤ اود ربانی په حکومت کی هم  مجددی ،دکتورنجیب اهلل
 (.التعمیل ؤ چی تراوسه تری کاراخیستل کیږی

په نوموړی لویه جرګه کی داساسی نظامنامی دځینوموادو دتعدیل په هکله هم تصویبونه وشول 
 چی الندی یی ذکرشوی تعدیلونه رااخلو:

( می مادی تعدیل: د افغانستان دین داسالم سپیڅلی دین او رسمی اوعمومی مذهب یی 9) د
نورادیان اهل هنود اویهود چی په افغانستان کی دی دجزیی په تادیی  ،هب دیحنفی منیفه مذ

هم ترتامین الندی  ،اوممیزه عالموتابع دی په دی شرط چی عمومی سوکالی اواداب اخالل نه کړی
 نیول کیږی !

( می مادی تعدیل: د افغانستان ټول اتباع په دینی اومذهبی چارو اودخپل لوړ دولت په 2) د
 ظاماتو باندی مقید اوپابند دی اودخپلی شخصی آزادۍ خاوندان دی !سیاسی ن

شکنجه او دزجر نورډولونه په بشپړه توګه منع دی او دشریفی  : ( می مادی تعدیل93) د
نظامنامو( څخه بهرکوم چی دشرعی احکامو سره په سمون کی تنظیم ) شرعی او د دولت د نظاماتو

 .یهیچا ته مجازات نه ورکول کیږ،شویدی
دجمعیت العلما تاسیس منظورکړ،  په همدی لویه جرګه کی اعلیحضرت غازی امان اهلل خان

څخه دنویو قوانینو دتخالف دی جمعیت وظیفه د موضوعه قوانینو څارنه اودشرعی له قانون د
 ؤ.  مخنیوی

په همدی ترتیب سره په دی لویه جرګه کی دهیواد کورنی سیاست تائید اوپه تیروپنځو کلونو 
 .ی رامینځته شوی نظامنامی اوموضوعه قوانین تائید او تصویب شولک

 ،دنکاح ،خولکه چی پورته یی یادونه وشوه دعمومی جزا دنظامنامی، دعسکری جزا د نظامنامی
واده اوختنه سوری اوتعزیه داری دمراسمو دنظامنامی اودسوداګریزومعاملو په هکله دشرعی 

د تابعیت قانون دنظامنامی په باره کی مباحثی اومناظری محکمی نظامنامی اودنفوسو دتذکری او
 صورت وموند.
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 .داساسی تشکیالتو نظامنامه اودملکی تقسیماتو نظامنامه په دی لویه جرګه کی تصویب شوه
دللمی ځمکو  ،څارویو( دمحصول نظامنامه) دمواشی ،تجاریه نظامنامه ،د تعزیه دارۍ نظامنامه

منامه اودګمرکی محصول نظامنامه دلویی جرګی دغړیو له خوا تصویب دنفوسونظا ،اومالیی نظامنامه
 .او تائید شوه اوهم له ځینوبهرنیو هیوادونو سره معاهدی تائید اوتصویب شوی

 : په امانیه عصرکی دقوانینو اونظامنامو دتبلیغ دوسایلو څرنګوالی : ج
ه څیړنی څخه جوتیږی لکه څرنګه چی د ګران هیواد افغانستان دقانون جوړونی دغورځنګ ل

هـ ش دکب میاشت(  8921د) دافغانستان دبشپړی خپلواکۍ دبیرته الس ته راوړلو سره سم
داعلیحضرت امان اهلل خان غازی په فرمان، دعلوموشورا اودقوانینو د وضع کولومحفل اود دولت 

ود دولت له خوا شورا تاسیس شول، اود قوانینو تالیف دنظامنامو په نامه ترالس الندی ونیول شو. ا
مقاماتو ته هدایت ورکړشو، د دی لپاره چی دهیواد ټول اوسیدونکی دعربی  د هیواد علمی اوتقنینی

نوټول  ،علوموپوهان نه دی اودهریوی مسئلی دموندلوله په څوفقهی کتابونو ته مراجعه نه شی کوالی
اوله ،ژبو ترجمه اوترتیب شیفقهی مسایل دی د افغانستان دعلماوواوقاضیانو له خوا په پښتواو دری 

محض ( نظامنامی) دی کبله چی اوسیدونکی په دی اشتباه کی ونه لویږی چی د دولت نظامات
نو دهریوی نظامنامی دمسودو په وروستی مخ کی باید دحضورعلما یعنی د  ،پاچایی احکام دی

کی ګډون لری دولت دشورا علما چی دمحکمو قاضیان هم د علماوواوفقهاوو په دی ستره ټولنه 
 .مهراوالسلیک وکړی اودعلماوودتصویب نه وروسته چاپ او خپری شی

دامانیه خپلواک دولت له ډیرومهمو علمی اوقضایی خدمتونو څخه یوهم د نظامنامو تالیف او 
ترتیب دی چی په دی پاراګراف کی دنظامنامو دتعداد، په پښتواو دری ژبو دهغو چاپول او دابالغ 

په هکله چی دامانیه دوران د رسمی جریدی حیثیت یی درلود اودنظامنامو د دیوالی خپرونی 
 .دشفاهی تبلیغ په باره کی رڼا اچول کیږی

 : دنظامنامو تعداد : لومړی پاراګراف
دامانی دوری دنظامنامو دموثق تعداد په هکله کورنی اوبهرنی محققین اوڅیړونکی په یو نظرنه 

تعداد قلمبند کړی دی اودا چاره بیالبیل علتونه لری چی اوهریویی په خپل فکرسره دهغو  ،دی
 .څیړل یی ځانګړی بحث اوجدل غواړی

د دی کرښولیکونکی هغه معلومات چی د افغانی او خارجی کتابونو اوموقوتو اوغیرموقوتوآثارو 
اواسنادو له مطالعی څخه چی دنظامنامو تعداد په هکله یی ترالسه کړیدی په الندی ډول له ګرانو 

 .لوستونکو سره شریکوی
( 13) په کتاب کی دامانیه دوری د هـ ش(8031افغانستان درپنجاه سال اخیر، طبع سال) د -

 .نظامنامو کرونولوژیک فهرست خپورشوی دی
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 Reform and Rebellion) په کتاب کی چی د( 8292-8282اصالحات وانقالب ) د -

in AfghanisIan 1919-1929  ) م کال دامریکا دکورنیل د  8010کتاب ژباړه ده اوپه
( عنوانه نظامنامی چی دامان اهلل خان په عصرکی ترتیب 13) پوهنتون له خواچاپ شوی دی

م کی د ډاکتر باقی یوسفزی په واسطه په  8212نوموړی کتاب په ،درج دی ،اوخپری شوی دی
 .دی دری ژبه ترجمه او د نبراسکا دپوهنتون دعرفانی امداد دموسسی په مرسته چاپ شوی

( 12) هـ ش کال چاپ کی 8020لومړی ټوک( د) د افغانستان تاریخی پیښلیک کتاب -
عنوانه دامانی دوری نظامنامی په تیت اوپراګنده ډول راغلی دی چی د دی کرښولیکونکی له 
نوموړی کتاب څخه استخراج کړی اود نورومنابعوله نظامناموسره له مقایسی اومقارنی اوتجزیی 

ه دیو سنټیزپه توګه دهمدی بحث په پای کی دګرانولوستونکو دمعلوماتو لپاره اوتحلیل نه وروست
 .دیولست په ډول ثبتوی ترڅونورڅیړونکی یی الپسی بشپړکړی

دمجلی څخه په نقل چی په امانی دوره کی خپریدله لیکی ( آئینه عرفان) محترم حبیب اهلل رفیع د -
کی ترسلو زیاتی نظامنامی جوړی هـ ش کال پوری د ژوند په ټولو برخو 8032تر:  )چی

 ( .اوخپری شوی دی

پوهاند دکتوراحمد جاوید مدعی دی چی په امانیه عهد کی د درسی اوغیر درسی کتابونو په  -
 ( په شاوخواکی قراردادونه او1) الیحی اوقوانین اود،(څخه زیاتی نظامنامی13) چاپ سربیره له

 .( معاهدی چاپ اونشرشوی89)

داساسی قوانینو تدوین اودځینوحقوقی موازینوڅرنګوالی ته یوه کتنه( په په افغانستان کی )  -
( 13) مولف په خپل کتاب کی دامانیه دوری ،کتاب کی چی دمحترم اسداهلل زمری تالیف دی

 .عنوانه نظامنامی فهرست کړی دی

فهرست فعالیت های قانونګزاری درافغانستان ) په ضمیمه( هـ ش 8012 -اسد) دقضاد مجلی -
( عنوانه دامانیی دوران نظامنامی درج 12) خش اول( ترتیب وتنظیم سهیال صلحدوست کیب –

 .شویدی

 اصلح سهیل :ترتیب دهنده –افغانستان فهرست فعالیت های قانونګزاری در)همدارنګه د -
 .( عنوانه نظامنامی فهرست شوی دی12) هـ ش د امانیی دوری 8012-کابل  ،دوست

هـ ش چاپ  8012دارالقضا درافغانستان( د) لزایی په خپل تالیفمحترم عزیزالدین وکیلی پوپ -
 .( عنوانه امانی نظامنامی فهرست کړی دی28) کی

افغانستان درپنج قران اخیر( په کتاب کی د امانی دوران ) محترم میرمحمد صدیق فرهنګ د -
حدود پنجاه درین دوره در ،عالوه برقانون اساسی:  )دنظامنامو دتعداد به هکله داسی لیکلی دی

 .قانون نامه دیګربنام نظامنامه وضع و نافذ ګردید
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دبشر دحقوقو ( CCA) د ورکشاپ اګاهی حقوقی په کتاب کی چی دافغانستان دمرستو دمرکز -
داکترمحمد  ،هـ ش کال دکب په میاشت کی خپورشوی دی8011ددیپارتمنت له خوا د

ی درافغانستان وقانونګزاری طاهربورګی په خپل لکچرکی چی د مروری برسیستم های حقوق
اقتباس حقوق غربی درشکل ) د څلورم فصل په لومړی مبحث کی د کی( های ناشی ازآن

فهرست ) په یوه برخه کی لیکی م(8292-8282هـ ش برابربا 8031تا8921نظامنامه از
اما تاجائیکه  .کامل نظامنامه ها والیحه ها وتعلیماتنامه های آن عصرمتاسفانه دردست نیست

نظامنامه هایی  .دراینجا به اعتبار الفبا ازآن نام برده میشود ،لست آنها به دست آمده توانست
که جنسًا به دست آمده توانست البته باسال نشروانفاذ وتعداد ومواد عمومی آن تقدیم خواهد 

( این نظامنامه ها اساس اصولنامه هاوقوانین بعدی کشورراتشکیل داده است. .ګردید
 .( عنوانه نظامنامی فهرست کړی دی12) ی په همدی برخه کی د امانی دوریداکتربورګ

هـ ش کتاب کی پوهاند 8011( د پوهنیزسیمینارد لیکونوټولګه) افغانستان په شلمه پیړۍ () د -
شلمه پیړۍ کی دافغانستان قوانینو ته یوه ) ډاکترمحمد طاهربورګی په خپله مقاله کی د قانونپوه

 .( عنوانه نظامنامی فهرست کړی دی12) الندی دامانی دوریلنډه کتنه( ترعنوان 

( په شلمه پیړۍ کی د کتاب پیژندنه) همدارنګه په نوموړی کتاب کی محترم حبیب اهلل رفیع -
د قانون جوړونی په ساحه :  )مقالی کی د امانی دوری دنظامنامو دتعداد په هکله داسی لیکی

 ( .چی بیابیا چاپ شوی،شوی( ټوکوشاوخوا نظامنامی جوړی 13) کی داویا

سربیره پردی په تیرذکرشوی کتاب کی محترم آذرخش حافظی په خپله مقاله کی دامانی دوری 
غرض تامین قانونیت وعدالت درعرصه های :  )دنظامناموپه هکله یادونه کړی اوزیاتوی چی

ناګونی وضع نامه های ګوو قانون مختلف زنده ګانی اجتماعی ملت نظامنامه ها، اصولنامه ها 
ولی  ،( عنوان می دانند13-23) واشاعه ګردید، که شمارآن را مورخان زیادی درحدود
صد( جزوه می پندارد که خود وی ) دانشمند محترم جناب حبیب اهلل رفیع تعداد آنرا تخمینًا

 ( جلد آن ګردیده است (13) تاحال موفق به جمع آوری ویا ثبت هفتاد
هـ ش( په کتاب کی چی د اعلیحضرت امان اهلل  8011( )انحاکمیت قانون درافغانست) د -

محترم حبیب اهلل رفیع په هغه باندی سریزه کښلی هغه یی  ،خان قلم ته منسوب شوی دی
تصحیح کړی اوتعلیقات یی پری کړی چی دامانی دوری دنظامنامو له فهرست څخه عبارت دی 

 .دی ( عنوانه نظامنامی ثبت کړی11) په نوموړی فهرست کی یی

پیکارپامیرتالیف دی او په  –دظهوروسقوط اعلیحضرت امان اهلل خان په کتاب کی چی د ک  -
 پګاه( دمیاشتنۍ داداری له خواچاپ شویدی) لمریزکال دکاناډا دتورنتو په ښارکی د 8018

 .( عنوانه دامانی دوری نظامنامی فهرست شوی دی11)

ACKU



 

 

ر 
ثو

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
9

 

130 

 

الت اجتماعی زمان سلطنت امان اهلل واکنش های مذهبی وتحو) دافغانستان درعهد امانیه -
به کتاب کی چی د سنزل نوید تالیف دی اومحمد نعیم مجددی په دری  8292-8282خان(

( 11، )شویدی کال په پسرلی کی داحراری انشاراتو له خوا چاپ8011ژبه ژباړلی دی او د
 .عنوانه دامانی دوری نظامنامی فهرست شویدی

لت مشروطه درافغانستان( په کتاب کی چی د ازجنبش مشروطه تادو) د همدارنګه
کی د بنګاه انتشارات میوند له خوا  هـ ش کال 8023دکتوراجرالدین حشمت تالیف دی او په 

( عنوانه دامانی 11) په دی کتاب کی هم ،په بنګاه انتشارات ومطبعه میوند کی چاپ شویدی
 .دوری نظامنامی فهرست کړای شویدی

نه وړاندی د افغانستان دعدلیی وزارت د قانونګزارۍ اوعلمی حقوقی پټه دی پاته نه وی څوکلو
تحقیقاتو دانستیتوت له خوا دهیواد قانونګزارۍ دفعالیتونو یوفهرست خپورشوچی دامانی دوری 

 .نظامنامو پکی جوت مقام اولومړی ځای درلود
ل کیږی فهرست ته ځای ورکو دپاراګراف په پای کی دامانی دوری دنظامنامو کرونولوژیک

 .ترڅود قانون جوړونی دبهیر څیړونکو ته په راتلونکی کی کوچنۍ مرسته شوی وی
 هـ ش 8922اول حمل –دافغانستان دمالیی نظامنامه  -8

 هـ ش 8922 –د دولت دنښانونونظامنامه  -9

 هـ ش 8033سرطان  –دافغانستان داساسی تشکیالتونظامنامه  -0

 هـ ش 8033 سرطان –د افغانستان دملکی تقسیماتو نظامنامه  -3

 هـ ش 8033-ختنه سوری نظامنامه  ،واده ،د نکاح -2

 هـ ش 8/8/8033-دګمرک دمحصول اخیستلو نظامنامه  -1

 هـ ش 8033د مالیاتو دکارګزارۍ نظامنامه  -1

 هـ ش 8033دعباراتو اوالقابو دلنډونی نظامنامه  -1

 هـ ش 8033سنبله 2  د ډاکخانو نظامنامه -2

 هـ ش 8033 دعسکری جزا نظامنامه -83

 هـ ش 8033دلو  ی کالیو نظامنامهدعسکر -88

 هـ ش 8038 حمل  دپاسپورت قانون -89

 هـ ش 8038 قوس 8  دللمی کرنی نظامنامه -80

 هـ ش 8038قوس 8 د څارویو دمحصول نظامنامه -83

 هـ ش 8038 د دولت دخزانو نظامنامه -82

 هـ ش 8/1/8038 دتجارتی تقاویونظامنامه -81

 هـ ش 8038 د تجارتی شخړو دشرعی محکمی نظامنامه -81
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 هـ ش 8038 –حمل   اضرۍ نظامنامهد ح -81

 هـ ش 8038  د نفوسود تذکری نظامنامه -82

 هـ ش 8038حمل03  دتعزیه دارۍ نظامنامه -93

 هـ ش8038سرطان  –د دولتی تعمیراتونظامنامه  -98

 هـ ش 8038اول قوس  -دعمومی بودجی نظامنامه -99

 هـ ش 8038 - د خورد ضابطانو دمکتبونظامنامه -90

 هـ ش 8038الی نظامنامه دشرعی وثایقو دلیکنی دطرزد رس -93

 هـ ش 8039 -حمل 82  پښتو( اساسی نظامنامه)  -92

 هـ ش 8039جوزا  –( قانون) اساسی نظامنامه -91

 هـ ش 8039حمل  –د نفوسو دعسکری اجباری جلب نظامنامه  -91

 هـ ش 8039جدی  –د مستوفیانواواعلی سررشته دارانو دوظایفو نظامنامه  -91

 هـ ش 8039عقرب  82 –امنامه دسرکاری تحویلخانه دمالونو دخرڅولونظ -92

 هـ ش 8039حمل 93  دتیرو محاسبو دتصفیی نظامنامه -03

 هـ ش 8039میزان  3 –دقطغن په لوری دناقلینونظامنامه  -08

 هـ ش 8039سرطان 81 - دمهاجرینونظامنامه -09

 هـ ش 8039ثور81 -دسرکاری امالکو د فروش نظامنامه  -00

 هـ ش 93/89/8039  -د معارفو دنښانو نظامنامه  -03

 هـ ش 8039اول عقرب  - افغانستان دعلیه دولت دقونسلګرۍ نظامنامهد  -02

 هـ ش 8039حمل89  - د مامورینو درخصتۍ نظامنامه -01

 هـ ش 8039دلو82 - دملکی مامورینو د استعفا نظامنامه -01

 هـ ش 8039د توقیفخانو اومحبوس خانونظامنامه حمل -01

 هـ ش 8039جوزا  2 –د تذکره نفوس اوپاسپورت اوتابعیت نظامنامه  -02

 هـ ش 8039-جوزا  2 –د داراالمان دودانیونظامنامه  -33

 هـ ش 8039 –سنبله  81 –د خانګی مکتبو نظامنامه  -38

 هـ ش 8039میزان  81 –د حاکمانو او مامورینود وظایفو دتفریق نظامنامه  -39

 هـ ش  8039میزان 08د قطعاتواو لوازمو د دایرو دکاتبانو دوظایفو دتفریق نظامنامه  -30

 هـ ش 8039عقرب 83مدیریتونو نظامنامه دمامورینو د -33

 هـ ش 8039عقرب  83 وزارت دمحاسبی د مدیریت نظامنامه دخارجه -32

 هـ ش 8039عقرب 92   دحربیه وزارت نظامنامه -31

 هـ ش 8039عقرب 83 دمدیریت او دفتراوراق اومدیریت مکتوب نظامنامه -31
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 هـ ش 8039س قو92دتجارت د وزارت مربوط دزراعت دمامورینو د وظایفو نظامنامه  -31

 هـ ش 8039جدی 82  دوکیل التجاره دماموریت نظامنامه -32

 هـ ش 8039جدی 98( نظامنامه) د لیلیه اداری اعالن نامه -23

 هـ ش 8039دلو 92  دبلدیو نظامنامه -28

 هـ ش 8039حوت 93  -دمامورینو دجزایی محاکماتواصول  -29

 هـ ش 93/89/8039  دصنایعودتشویق نظامنامه -20

 هـ ش 93/89/8039 منامهد پغمان دتعمیراتو نظا -23

 هـ ش 8039عقرب  دعمومی جزا نظامنامه -22

 هـ ش 8039قوس   د نکاح نظامنامه -21

 هـ ش 8039جوزا 99 دزراعت دمدیرانو د وظایفو نظامنامه -21

 هـ ش 8039  د مرکزد دارالمعلمین او دارالمعلماتو نظامنامه -21

 هـ ش 8030جدی 83 د افغانستان دمطبوعاتو نظامنامه -22

حبس دفیصلی دصورت دهدایاتو نظامنامه چی په عدلیه محکمو کی په د قتل او دوام  -13
 هـ ش8030جدی 83  آینده کی دهغی له مخی فیصله ولیکل شی

 هـ ش 8030دلو -1  دبیوزالنو داداری الیحه -18

 هـ ش 8033حوت 90  د مقیاساتو نظامنامه -19

 هـ ش 8032 دعسکری دنویواوزړورتبو دتطبیق الیحه -10

 هـ ش 8032  منامهدعسکری داخلی خدماتو نظا -13

 هـ ش 8032دلو  2 دولت نظامنامه د تعلیقات -12

 هـ ش 8032سرطان  92 د امرانواو ضابطانو د تعلیمګاه نظامنامه -11

 هـ ش 8032عقرب 88 الیحه مساکین -11

 هـ ش 8032جدی 99  الیحه آذوقه -11

 هـ ش 8032جدی 90  دیتیمانو دتربیی نظامنامه -12

 هـ ش 8032دلو  91 د سمت شمالی دنهررزاق نظامنامه -13

 هـ ش 8032دلو  2 اساسی نظامنامه د وزارت معارف -18

 هـ ش 8031 جوزا03 دجرایمو لپاره د شرعی محکمو نظامنامه  -19

 هـ ش 8031  د مواشی نظامنامه -10

 هـ ش 8031( نظامنامه) د رشدیه مکاتبو پروګرام -13

 هـ ش 8031( نظامنامه) د زراعت دمکتب پروګرام -12

 هـ ش 8031سنبله  1  د افغانستان د طیاری دجمعیت مرامنامه -11
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 هـ ش 8031سنبله  93 داستقالل او تجدد دګوندمرامنامه -11

 هـ ش 8031سنبله  99  د تور،سور،زرغون کلوب نظامنامه -11

 هـ ش 8031  د طبابت قانون -12

 هـ ش 8031سنبله  1  د افغانستان دملی شورا دانتخاباتو قانون -13

 هـ ش 8031 سنبله 88 –د افغانستان دوالیاتو دجرګو قانون  -18

 هـ ش 8031 نظامنامه اداره مجلس لوی جرګه  -19

 هـ ش 8032دلو  82  نظامنامه تعمیرات لغمان  -10

 –ام مکتب معماری به تصویب انجمن معارف ترتیب یافته گرنظامنامه مفردات پرو -13
 هـ ش 8031

 نظامنامه تعلیمات فنی وانجینری  -12

 نظامنامه شرکت عمران   -86

 هدایات مجازات متعلمین -87
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 سلسله مراتب و یدایشپیخچۀ ارتبررسی 

 اسناد تقنینی در نظام حقوقی افغانستان

جمعه اعتمادی محمد  

 مقدمه

نظم واستقرارعدالت در جوامع بشري  حكومت و دولت، مبناي تمدن والزمة نظام اجتماعي

نظم در ريشة ، مدنيت تولد مدار ادارة جوامع انساني واساس نظام اجتماعي وچون  است.و قانون 

ي و باورهاها  ارزشكنند كه  مي اخالقي واعتقادي پيدا وصف جوامع انساني وقتيدارد، قانون و 

ارزش هاي آن  و و هواي عدالت در پرتو عقل منبعث از باورها تجلي پيدا كندآن  انساني در

هاي  سنتها و ارزش، باورها، اين پذير نيست جز اينكه، ، شكل گرفته باشد.اين امكانجامعه

در باشد. در اين شرايط، نظم و قانون، جز يافته عينيت ، چهارچوب قانونرجامعه، در دانساني 

و زورمندان ظالم ظلم و دوري از بيداد وبستن دست حكام و تحقق عدالت، رفع تبعيض راستاي

و مقبول جامعه نمي افتد و تحت هيچ شرايطي معنا نمي يابد گان،  هاندوزان و تزوير پيش و زر

ACKU



 

 

 

135 

 

ه...
سل

سل
و 

ش 
دای

 پی
چه

یخ
ار

ی ت
س

رر
ب

 

حاكميت و پذيرش قانون، وقتي امكان پذير است و دوام قوام .ندارد اجتماعي ضمانت اجرايي

اهداف  كه بر مبناي اصول و باورها و هنجارهاي جامعه استوار باشد، نه برتوجيه مقاصد و

و  متعارف ومبناي باورهاة خالف روي در اين راستا هر قانوني كه بر، بيدادگران وحاكمان

و فاقد موم تلقي شده به لحاظ اخالقي و هم از نظر اجتماعي مذ هموضع شود، جامعه هاي  ارزش

جهان به يک دهكده كوچک مبدل شده است، امروزه  .گردد مي ساز وكار اجرائي و عملياتي

همگان است و به صورت  ديد هرلحظه در معرضآن در دهكدة كوچک جهاني، هرجزئي از 

طور ه خود و به ب گيرد وخود مي اني قرارجه داوري ساير اعضاء مورد  مستقيم  غيريا مستقيم 

هاي اين مجموعة كوچک تحت تأثير قواعد حقوقي و قوانين پذيرفته  اتوماتيک تمامي واحد

شده اين است گيرد. فرهنگ عمومي پذيرفته  مي حق وآزادي قرار، عدالتومفهوم  شدة جهاني

لحت عمومي ومنافع منافع عمومي، مصوهاي فردي  آزادي حقوق وبين  تعارضصورت  دركه 

كه حقوق اجتماعي و باورهاي عمومي، . ازهمين جهت اولويت داردبرمنافع فردي  اجتماعي

خواسته حاكمان . مدون، براي حفظ نظم و ادارة جامعه است ةترتيبات حكومتي يا برنام فارغ از

 حركتآرمان هاي اخالقي و ارزش هاي اجتماعي جامعه،  توانند مبتني بر مي فقطو نخواسته 

 در اجتماع زندگيوبايد موجودي مدني بالطبع است  بشرزيرا كه  قانون وضع كنندكرده و 

در ضرر، در بعضي حاالت ممكن است انسان ها در جهت بدست آوردن منافع ويا دفع ؛ كنند

و تنظيم  زندگي اجتماعي گردد.  مي منتهي خشونتبه نزاع و  وهم قرار گرفته  مخالفت تضاد و

 و ساماندهيتا جامعه  است حقوقي عدواقو مرج، نيازمند  رجهوجلوگيري از الت استقرار عد

سرپيچي موجب مجازات  هرگونه نا فرماني و ملزم وآن  انتظام داده شود وهمه به اطاعت

بوده متشكل از دولت و ملت، نهادهاي سياسي ومدني ، از طرف ديگر هرجامعهپنداشته شود، 

 نيازمند قوانين و مقررات است نهاد ها اينتنظيم روابط  سامان دهي و

 

 در افغانستان یقانونگذار یخچه پیدایشتار -1
 يختار يدارا يبشر يها يدهپد ةدارد، هم يخيوتار يشينهپ يگونه كه جوامع بشر همان

پا به عرصه وجود گذاشته و در اجتماع  يچه زمان ينكها مضبوط بخصوص خود است.پيدايش و 
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نموده است.  يداپ يتوحاكم يافتهو به رشد وتكامل دست  يمودهرا پ يتكامل يروس يافتهرواج 

از  يشب ةدرافغانستان سابق ياسالم يعتاصول واحكام شر معنايآن به  يتموضوع قانون وحاكم

 يتاسالم تبع يعتاسالم، از احكام شر يننخست تشرف به د ياز روزها؛ افغانستان قرن دارد 14

 ياسالم يفقها ياتونظر ياسق، احكام قرآن، سنت، اجماع دولت از يشاهان وامرا1،كرده است

 يبو تصو يناما سابقه تدو 2كردند. مي بيقآورده وتط مي قانون را به اجرا در ينوانموده  يرويپ

 توان يم يبه طور كل رسد و مي سال 111افغانستان به كمتر از  يموضوعه در نظام حقوق ينقوان

 ينكه در هر دوره بر قوان يكت دانست.با توجه به نام وعنوانحر ينرا آغاز ا يهسلطنت امانة دور

نظامنامه،  ة)دوريز متما ةدور هدر افغانستان رابه س يقانونگذارتوان  مي گذاشته شده،موضوعه 

اگرچه قبل از دوره نظامنامه ها  3كرد.بندي   يمتقس (ينيتقن ينوفرام ينقوان ةاصولنامه ودور ةدور

دستورالعمل ها از طرف حاكمان وشاهان وقت صادر شده است،  ير،اتسلسله فتاوا، دس يک يزن

اركان الصلوات  الملوک، يرهبنام ذخ يگريد يبودجه وكتاب ها ينقوان ي،مانند، قانون عسكر

 يلقبل از نظامنامه هارا به آن افزود وبه چهار دوره ذ ةتوان دور مي رو، ينچاپ شده است. از ا

 نمود. يمتقس

 ها ظامنامهقبل از ن ۀدور - 1-1

دورة قبل از اسالم »ميالدي دو دوره را پشت سرگذاشته است  18افغانستان قبل از قرن 

دورة قبل از اسالمي يعني دورة هخامنشي، باختري، كوشاني و....  دورة بعد « ودورة بعد از اسالم

يقت تاريخ ها درحق غزنويان و... اين دورة، از اسالم يعني عصر خلفاي راشيدن، امويان، عباسيان

 18مشترک منطقه بوده ومورد بحث ما نيست آنچه كه طرف توجه بحث است دورة بعد از قرن 

 مربوط به ظهور افغانستان نوين بالخصوص سر پيدايش قانون در اين كشور است. و

                                                 
 . 11، ص، 1889سال  00اسالمی افغانستان، سال هشتم، شماره  ماهنامۀ عدالت، وزارت عدلیه جمهوری - 1

 .11، ص، ، چاپ اول1858کابل،  ید،، انتشارات سعیاصول، روش وفنون قانونگذارمحمد اشرف، رسولی،  - 1

 . 11وزارت عدلیه، پیشین، ص،  - 8
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 18دوم قرن  يمةندوره  ين: ايوپسران و ياحمد شاه ابدالسلنطت شاهي مطلقه دوران  -1

كه بعد ازكشته شدن نادر شاه افشار وبه قدرت 1.ظهور افغانستان معاصر استومربوط به  يالديم

 آغاز «افغانستان»به نام  يحقوق و ياسيوبه جود آمدن نظام س ياحمد شاه ابدال يدنرس

 يرهنمود قضات ومحاكم فتاوا يبرا يشخو ييدر دوران حكم روا ي.احمد شاه ابداليابد مي

 يربه زبان پشتو تحر يالدوله از متون فقه اسالم يلوك يگيب يوانرا توسط عبداهلل د ياحمد شاه

 ينشان از ا يدر دوران حكم روا يزن يكردند.فرزندان و مي امور دولت صادر يشبردوبه خاطر پ

 ينام داشته برا ينالد يزوقت راكه عز ياز علما يكيدوره  ينكردند در ا مي قاعده استفاده

 2نموده بودند. يينتع ينقوان ينام يثمنح ينقوان ينتدو

كه بنام شاه منور معروف بود، با  : شير علي خانخان يرعليش ييدر دوران حكم روا-2

 يدهجر يعبدالعل يمولو يافغان به نگارندگ ينجمال الد يدخردمندانه س ياتاز نظر يرويپ

 يجادنفر ارا «  12مركب از  يشور» يهسته قانونگذار يرشمس النهار به نشرات آغاز كرد، ام

در گفته شده است اصالحات مجال نداد،  ينبه ا يتانيابر استعماريبا تأسف كه حمالت نمود 

بودجه  ينصفحه، قوان 382در  يصفحه قواعد عسكر 79در  ي،دوره قانون نامه عسكر ينا

الملوک، فتاوا اركان الصلوات در مطبعه شمس النهار چاب شده  يرتهكتب بنام ذخ يگرود

   3است،

ومطلق  ياستبداد ةدور يکدوره كه به  ينعبدالرحمن خان: ا يرام ييروادوره حكم -3

دوره در مورد  ينافغانستان معروف هستند، در ا يخدر تار ياهوس يکتار ةدور يکو يالعنان

دستورالعمل حكام، اساس مانند:  ودستورالعمل ها اقدام صورت گرفته بود ينقوان يبرخ يجادا

 است.  يدهگرد يبترت يرام يوخط مش يندال باحتساة، ماد 36القضات در 

                                                 
 . 155، چاپ اول ص1885کابل، سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، انتشارات موسسه تحصیالت عالی ابن سینا،  - 1

 . 16محمد اشرف، رسولی، پیشین، ص،  - 1

 . 16محمد اشرف، رسولی، ص، - 8
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 ين( مع1297-1279دوره ) يناهلل خان: گفته شده است كه در ا يبحب يرحكومت ام ةدور-4

 يصفحه وسراج االركان توسط اعضا 674معامالت االسالم در  يف سراج االحكام يااالحكام 

 ين.در ايدكابل طبع گرد دارالسلطنه يو در مطبعه حروف يفتأل يهالشرع يقاتالتحق يزانمحفل م

انجمن  ي،داک خانه )پوسته خانه( راهدار ياز نظامنامه ها، مانند نظامنامه ها يدوره تعداد

 يداريدوره نظامنامه خر يناست هم چنان در ا يدهطبع ونشر گرد يهمعارف درسراج االخبار افغان

 يدنه والداران و پوشوقواعد كوت يداتبرعا ياتمال ي،دار يهتعز ي،خارج ياموال از دولت ها

مجلس مقننه كوچک به نام  1291در سال  و يدهگرد يناهل در بار تدو يبرا ينيلباس شب نش

شود يک  مي سال 172( كه 1919-1747در طول اين مدت )1اساس گذاشته شد.  يمجلس شور

 نوع سلطنت شاهي مطلقه حاكم بودند كه مهمترين خصوصيات اين امارت مطلقه عبارت اند از:

نظام قبيلة سنتي و موروثي كه همواره قدرت از پدر به پسر يا به برادر ويا از قبيلة به قبيلة -1

 گرديد. مي ديگر به گونه موروثي انتقال

در اين نظام ها اعمال و نفوذ قدرت به طور استبدادي، ديكتاتوري وظالمانه وبدون در نظر -2

كوب هر نوع حركت آزادي خواهانه و داشت ارادة  عمومي وحقوق و آزادي هاي مردم وسر 

 چرخش قدرت بر مدار ارادة يک فرد بودند.

فقدان قانون اساسي وهر نوع قانون ديگر وحاكميت فرمان امير يا پادشاه به عنوان قانون: -3

پادشاهان اين دوره به استثنايي برخي آنان مانند: احمد شاه ابدالي كه يک جوان با همت وبا 

تثبيت دولت نو پاي وجديدالتأسسي وتحكيم وحدت ملي وتثبيت قلمرو تدبيري بود وبراي 

وجغرافياي اين كشور نهايت تالش كرد. يا مانند: امير شيرعلي خان كه تحت تأثير افكار بيدار 

گرايانه وخردمندانه سيد جمال الدين افغان قرار گرفته بود پارة از صالحات را در دولت ايجاد 

آغاز به فعاليت كرد. پادشاهان ديگر « شمس النهار»امة  كشور به نام نموده ودر اين دوره روزن

غالباً به دور از رنج ومشكالت مردم در حرمسراي شان غرق در تجمل وعيش ونوش به سرمي 

                                                 
 .11ص،  یشین،پ - 1
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بردند.البته طوريكه اشاره شد تعداد اندكي نظامنامه ودستورالعمل ها در اين دوره وضع شدند 

 1كه مطابق خواست امير بودند.

 ها نظامنامه ۀدور -1-2

 آغازشاه امان اهلل خان  يدناهلل خان وبه قدرت رس يبدوره بعد ازكشته شدن حب اين

بود،  يجنبش مشروط خواه يگذاران واعضا ينانازب يكيامان اهلل خان كه خود شاه  گردد مي

 ياسيوس ينظام حقوق يخدر تار ينفصل نويتانيا،سلطه بر يربعد ازكسب استقالل افغانستان از ز

نظامنامه »افغانستان، به نام  يخدر تار يقانون اساس ينبار، اول يناول يبراو 2افغانستان به وجود آمد

 يبدر شهر جالل آباد تصو 1311حوت  11جرگه مورخ  يهدر لو« افغانستان يهدولت عل ياساس

دوره  نياز هم 3.يدرس يببه تصو 1313جرگه پغمان درماه سرطان  يهوبعد ازآن درلو يدگرد

ين در گردد، عالوه بر ا مي يجادمنظم آن ا يدر افغانستان به شكل اريقانونگذ يستماست كه س

اين دوره شاه امان اهلل خان شوراي دولتي را تأسيس نمود كه اعضاي آن مشتمل بر منتخبه 

ا كردند، وظايف اين شور مي وطبيعه بود اعضاي انتخابي را مردم واعضاي انتصابي را شاه تعيين

شدند يكي تنظيمات مليكه كه مراد از آن تنظيم نظامنامه وتفسير و  مي در دو بخش خالصه

وديگري شامل محاكمات مامورين ملكي بودند كه داراي رئيس، معاون، منشي  تعديل آنها بود

آن را  يكه تصد يدگرد يستأس يهبار وزارت عل يناول يزمان برا يندر اوسركاتب بودند، 

 ةاست اما در دور يها غالباً مربوط به عهد امان نظامنامه 4به عهده داشت. ياركزب يممحمد ابراه

به دورة قبل از نظامنانه ها كه در  شده بود يبتصو ااز نظامنامه ه يتعداد اندك يزاهلل خان ن يبحب

 51درحدود  هـ. ش 1319تا هـ . ش 1298شد.در دوره امان اهلل خان ازسال و پرداخته آن اشاره 

 يالتافغانستان، نظامنامه گمرک، نظامنامه تشك يهدولت عل ينظامنامه اساس يلنامه ازقبنظام
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 رخينظامنامه تذكره نفوس و ب ي،عسكر ينظامنامه جزا يه،ملك يماتنظامنامه تقس ي،اساس

 .يدوالزم االجرا گرد  يبوضع وتصو يگر،د ينقوان

سلطنتي ومبتني برقانون را بنياد  اهميت اين قانون از اين جهت بود كه براي اولين بارنظام

زمينه هاي هم چون  گذاشت همچنين جنبه مهم ديگراش اين بود كه حقوق اساسي اتباع را در

، برابر قانون منع بردگي  تباع در، آزادي ماليكيت برابري همه اآزادي بيان، آزادي اجتماعات

ن قانون حركت نوين در . در كل ايقوق وآزادي ها را به رسميت شناختح منع شكنجه وساير

افغانستان بود كه با عث قانون مندي كشور شد . هرچند دراين قانون وظايف وصالحيت هاي 

قضا وساير نهاد ها تا حدود نستآ مشخص شد . وشوراي به نام شوراي دولت ، شاه، وزيران

آن  مركب ازاعضاي انتخابي وانتصابي باوجود همه اين موارد اصل تفكيت قوا استقالل قضا

 1چنان رعايت نشد . شاه به همه صالحيت هاي وسع اش غيرمسؤل شناخته شده بود 

 ها اصولنامه ۀدور-1-3

 يهدولت عل يافغانستان، اصول اساس يهدولت عل ياز نظامنامه اساس بعدي، قانون اساس دومين

انون ق ينا .يدرس يببه تصو 1311عقرب  8حكومت نادر شاه در ة افغانستان است، كه در دور

وتا سال  2را حفظ« نظامنامه اساسي دولت عدليه افغانستان» يدر اكثر موارد احكام قانون قبل

تفاوت اين  اعتبار ساقط شد. زا 1343 يقانون اساس يبوبا تصوبود  نافذبه قوت خود  1343

 يبرا ياصول اساس يندر ااصول اساسي با نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان اين بود كه 

 يكيمقننه مركب از دو مجلس درنظرگرفته شد،  ةقو در تاريخ نظام حقوقي افغانستان بار ينلاو

كابل،  يتوال طرف مردم آن از يوكالعضو بود و « 111»مركب ازكه  يمل يمجلس شورا

بعد نمايندگان شوراي  و 3.شدند مي ها انتخاب يوعالقه دار يمحلهاي حكومت يات، وال يرسا

 يكه اعضابود  تن عضو« 38»يان مركب از مجلس اع يگريدكردند.  مي يينآن را تعرييس  ملي

                                                 
 . 121ش، پیشین، ص، سرور، دان - 1
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 1يد،گرد يم يينتعبه صورت دائمي طرف شاه  از، فضال و نجباي كشوراشخاص با تجربه آن از

با اينكه در اصول اساسي پيش بنيي شده بود كه وكالي شوراي ملي از طرف مردم به گونة 

دورة حكومت نادر خان مردم در انتخاب نمايندگان شان شد. ولي تا آخر  مي انتخابي تعيين

ظاهر شاه دورة سال اول  ينادر خان وس ةمربوط به دور يها به طوركل اصولنامهنقش نداشتند 

فعاليت نظام شاهي بالخصوص در ساحة ش هـ .« 1343 يال 1311»دوره از سال ينا است. در

 است، از يدهرس يباصولنامه به تصو 81د در حدو يباًتقرقانونگذاري بسيار چشم گير بوده و 

محاكم  مهومحصوالت، اصولنا ياتافغانستان، اصولنامه مال يهدولت عل ياساس نامهاصول يل:قب

اصول نامه تجارت، اصول نامه  ي،مل يشورا يمنازعات، اصولنامه انتخابات وكال يصلهف و يهعدل

وضع   1336ه تجارت است كه در سال ها، اصولنام اصولنامه يناز ا يكي 2و... ينمامور يفوظا

كشور  ياصل ينقوان از يكيبه قوت خود نافذ بوده و اين اصولنامه تا كنونيده و گرد يبوتصو

در  است. يدهگرد يبتصو وضع و يزن يگرد يها نامه يماتها وتعل اساسنامه آن كناراست و در

 ينشرات خود آغاز كرد و اولبه ن 16/12/1342 يخدر تار يرسم يدهبار جر يناول يدوره برا ينا

 3. ماده نشر شد 11در داخل  يرسم يدهشماره قانون جر

 ینيتقن ینفرام و ینقوان ۀدور-1-4

آخر حكومت ده سال  ةدور« 1343قانون اساسي » ، با تصويب سومين قانون اساسي دوره اين

 نونمند، درنظام قا يک يجاددر جهت ا يطال ةدور يک گردد مي ظاهر شاه آغازشاهي مشروط 

يا  «يدهه دموكراس»به نام كه  شود مي محسوب افغانستان ينظام حقوق قانون، در يدايشپ يختار

، با تصويب اين قانون اساسي، در حقيقت دورة جديد در معروف است «يدهه قانون اساس»

حيات سياسي، اقتصادي، مدني، اجتماعي، فرهنگي، كشور پديد آمده ودر واقع اساس 

قانون  4حقوقي در كشور پي ريزي وبنيان گذاشته وانكشاف داده شده چون–علمي  قانونگذاري
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 ينقانون بود، ا ينبهتر يقتدر حق يواصول دموكراس يحقوق يارهاياز نگاه مع 1343 ياساس

قوا واستقالل  يکتفك يارمعزيرا گذشته را نداشت،  اساسي دو قانون يضعف هااساسي قانون 

 يكيبود  يدوره حكومت دو ركن ينا راحاكم ساخت در يارلماننظام پ و يت كردهقضاء رعا

قوة اجرائيه كه در رأس بودصدر اعظم  يگريافغانستان بود ود يشاه كه در رأس نظام حقوق

افغانستان است با  يدجد كه مربوط به عصر ينيتقن ينوفرام ينقوان 1قرار داشت. «حكومت»

در حالي كه ظاهر شاه در  كنون ادامه دارد. وتا يدآغاز گرد 1343سال  ي،قانون اساس يبتصو

برد سر دار محمد داود خان با كودتاي نظامي وبدون  مي يک سفر رسمي در كشور ايتاليا به سر

خون ريزي قدرت را بدست گرفته نظام شاهي مشروطه را سرنگون ونظام جمهوريت جايگزين 

 1355ودر سال  2شد مي اداره را ملغي ودولت به اساس فرامين 1343آن ساخته قانون اساسي 

به رهبري نور محمد تركي وكشته  1357ثور  7قانون اساسي جمهوري وضع گرديد. با كودتاي 

شدن سر داود محمد داود خان وبه قدرت رسيدن حزب خلق و پرچم، تركي سياست هاي 

در دوره  از طريق راديو وتلويزيون ملي بيان نمود، 1357ثور  19داخلي وخارجي شان در بيانيه 

تركي وحفيظ اهلل امين قانون اساسي اساسي وضع وتصويب نشد، اما در دورة ببرک كارمل 

وهم چنان قوانين زيادي ديگري وضع و تصويب  1359ماده در  67فصل و 11اصول اساسي در 

در دورة حكومت داكتر نجيب اهلل يک سلسله تغيراتي در پالسي وسياست هاي سخت  3شدند.

بي حد وحصر قبلي وعدم رعايت حقوق وآزادي هاي بوجود آمد در دورة  گيرانه و خشين

 قانون اساسي به نام قانون اساسي جمهوري وضع وتصويب گرديد و 1366داكتر نجيب اهلل در 

آزادي  مجدد مورد باز نگري وتجديد نظر دادند كه در آن رعايت حقوق بشر و 1369در سال 

ر دورة حكومت مجاهدين طرح اصول اساسي دولت د 4هاي مردم و... در نظر گرفته شد.

ماده ترتيب شده اما به خاطر اختالف در  114فصل و 11اسالمي از طرف دولت سر قدرت در 
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در دورة حكومت طالبان  1بين دولت وساير مجاهدين اين اصول اساسي به تصويب نرسيد.

امارت »اسناد تقنيني نام  قوانين در مجموعه هاي واحد ومتحد الشكل تنظيم و در هريک از اين

دستورنامة امارت »را جايگزين جمهوري افغانستان نمود در اين دوره سند تحت عنوان « اسالمي 

 كه دورة قوانين و 1343سال  ازماده تنظيم اما طي مراحل نشد.  116فصل و 11در « اسالمي

چاب ومنتشر شده  يسمر يدةجر ةشمار  1111از  يشترتا كنون برود  مي فرامين تقنيني به شمار

 يقانونگذار يخدر تار ينيمنبع مهم تقن يکو  يو سرشار حقوق يغن يرةذخ يک است كه واقعاً

 2. باشد يافغانستان م

 ینتقن ۀادار یستأس-1-7

حقوق  يپوهنخ يندر اذهان اكثر محصل يهوزارت عدل يامور قانونگذار يتوتانست نام

 يخاداره دركدام دوره ودر چه تار ينا ينكها يكشور آشنا است ول يپوهنتون ها ياتوشرع

وتتبع دارد، گفته شده  يقبه تحق يازمندآغاز نموده است ن يقانونگذار يتشده وبه فعال يستأس

ظاهر شاه دورة مشروطه  يشاهنظام حكومت  ةسال اول دور يس يها ورداز دست آ يكياست، 

آغاز  يتآنها به فعال يقتدق و ييناسناد تقن يسنو يشجهت پدر است كه  ينتقن ةادار يستأس

صدارت  يلدر تشك ينتقن يريتبعداً به نام مد ينتقن يتاداره نخست به نام مشاور يننمود، ا

 يجادا يهوزارت عدل يلدر تشك ينتقن ميعمو يريتبه نام مد 1335وقت وجود داشت، در سال 

 ةمصوب يط 1365 ارتقاء نمود ودر سال ينتقن ياستبه ر1342درسال  يريتمد ينا 3.يدگرد

امور  يتوتانست يعموم ياستوقت به نام ر مقام دولت 27/12/1365مورخ  251شماره 

 يپارتمنتد هفت يفعالً دارا ياستر ينا يافت،نام  ييرتغ يحقوق يعلم يقاتتحق و يقانونگذار

مختلف  يدر بخش ها يپارتمنتاست، كه هر د يعضو مسلك ينچند يدارا يپارتمنتوهرد

پيشنهاد اساس  بر 1394در سال . كند مي يقمربوط را تدق ينقوان داشته و يتفعال يقانونگذار

                                                 
  129سرور دانش، پیشین، ص،   - 1

 . 11وزارت عدلیه، پیشین، ص،  - 1

 . 80محمد اشرف، رسولی، پیشین، ص،  - 8
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 ياسالم يجمهور ياستر يمقام عال 28/2/1394( مورخ 343حكم شماره )وزارت عدليه  و

 يدتزئ ياستر ينا يلدرتشكبه شمول يک بست معاونيت انستيتوت ( بست 31افغانستان، تعداد )

 يفتصن يريتبنام مد يريتمد ياستر ينا يلها در تشك تمنتيپارد ةبر عالو؛ است يدهگرد

 يثيتح يباًتقر يريتمد ينكند، ا مي ثبترا  ينياست كه تمام اسناد تقن يدهگرد يجادا ينقوان

 يدر آن جمع آور ينينسخه از تمام اسناد تقن يک يک،كه  يرارا دارد ز يعلم يفارش

 گردد. مي يونگهدا

 سلسله مراتب اسناد تقنیني -2

علمي و هر چيز ديگري به شمول اسناد تقنيني از لحاظ اعتبار ارزشي وقوت اجراي چه  هر

از لحاظ واضع آن وچه از لحاظ مرعي االجرا بودن وتطبيق آن در اجتماع داراي مراتب 

ودرجاتي است كه بنام سلسله مراتب شهرت دارد قانون نيز از اين قاعده استنثا نبوده بلكه به 

باشد كه  مي ي اينكه از نگاه اعتبار و قدرت اجراي داراي سلسله درجاتهمان قسم است يعن

نگارنده در اين مبحث به بررسي آن پرداخته است.حقوق دانان، قانون را از جهات مختلف طبقه 

توان به قانون عام وخاص، مجمل و مبين وامري وتكميلي يا  مي بندي نموده اند، از آن جمله

نظور از طبقه بندي در اينجا، بيان سلسله مراتبي است كه از جهات تفسيري اشاره نمود؛ ولي م

« 1» ةفقردر 1وجود دارد.« حقوق نوشته»اعتبار وارزش حقوقي وقدرت اجراي در بين مقررات 

شامل قانون، فرمان  ؛اسناد تقنيني»طرز تهيه وطي مراحل اسناد تقنيني آمده است  ةمقرر« 2»ة  ماد

، مقرره، اساسنامه، وتعديل، ضميمه، ايزاد،حذف، تعليق، يا تعديل جمهوررييس  تقنيني، فرمان

چنانچه قانون اساسي را مطالعه  «شوراي وزيران است كه داراي ماهيت تقنيني باشد.بة آن مصو

نمودم، در رابطه به سلسله مراتب اسناد تقنيني به طور صريح هيچ اشارة نشده است تا بدان استناد 

، 111، 119، 114، 111، 98، 97، 96، 95، 94، 91، 81، 79، 76مواد  صورت گيرد.اما ازمفهوم

،كه صالحيت هاي قانونگذاري را به گونة صريح ومشخص به قواي سه گانه تفويض 111

گردد كه اسناد تقنيني داراي سلسله مراتب  مي وتشخيص نموده به خوبي استفاده و استنباط

                                                 
 .111،  ص1885، 19انتشارات تهران، چاپ  یران،ا یناصرکاتوزان، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوق -1
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ساسي صالحيت وضع وتصويب قانون را براي سه تقنيني است بدين معني كه اين مواد قانون ا

قوه اعطاء نموده است: )قوة اجرائيه، قوة مقننه و لويه جرگه ( در نظام حقوقي افغانستان 

تواند طرح قانون را صرفاً در امور  مي صالحيت وضع وتصويب قوانين را دارد.اما قوة قضائيه

 قضايي از طريق حكومت طي مراحل كند. 

واضع قانون اساسي در نظام حقوقي افغانستان، ة قوقانون اساسي،  111و 111براساس مواد 

تحت ة درهيچ يک از نقاط دنيا قو كه مختص نظام حقوقي افغانستان بوده و لويه جرگه است،

واضع قانون اساسي در اصطالح ة عنوان لويه جرگه وجود ندارد، در ديگر كشور هاي جهان قو

مؤسس كه قانون اساسي را وضع و ة اما اينكه اين قو مؤسس شهرت دارد، ةحقوقي به قو

پردازد.  مي با چه روندي به وضع قانون اساسي چه مرجعي است و كند، چه مقام و مي تصويب

از ميزان گرايش واعتقاد  كشورها فرايند متعدد بيان شده كه غالباً اين روش درحقوق اساسي

، تنها كه ويژة نظام حقوقي افغانستان است رگهلويه جاما  1.شود مي نظام هاي حقوقي دنيا ناشي

مرجعي ذيصالح وضع، تعديل و الغاي قانون اساسي است. قانون اساسي درواقع اشرف قوانين 

بر اساس  گردد. مي زيرا قوانين عادي ومقرره ها در چوكات وانطباق آن وضع موضوعه است،

انون اساسي و متكي بر اصل ، ق119، 114، 111، 98، 97، 96، 95، 94، 91، 82، 81مواد 

تفكيک نسبي قوا واينكه هر دولت متشكل ازسه ركن بوده و يكي از اركان اصلي آن پارلمان 

دهد و به همين دليل  مي است كه وظايف واستقامت كاري اصلي آن قوه را قانونگذاري تشكيل

هاي است كه به نام قوة مقننه معروف است. وضع و تصويب قوانين عادي از صالحيت 

اختصاصي شوراي ملي است. قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به 

در نظام هاي كنوني جهان خاصتاً قانون اساسي(  94جمهور رسيده باشد )مادة رييس  توشيح

نظام هاي مردم ساالر دولت بدون قوة مقننه وجود ندارد، به همان قسم تنظيم ارتباطات وتأمين 

راري نظم و اجراي عدالت كه مجري آن قوة قضائيه و قوة اجرائيه است بدون قانون امنيت، بر ق

                                                 
 .98سرور، دانش، پیشین، ص،  -1
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 ممكن نيست، ساختار وتفكيک صالحيت اين سه نهاد حقوقي در قانون اساسي هر كشور تبيين

 سازد. مي گردد، وجود اين سه قوه يک نظام هماهنگ را مي

يز صالحيت وضع وتصويب قانون اساسي حكومت )قوةاجرائيه( ن 79و 76براساس مواد 

تدوين و وضع اسناد فرامين تقنيني و مقررات را دارد كه مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد. 

 باشد.  مي« طرز تهيه وطي مراحل اسناد تقنينية مقرر»احكام تقنيني پايين تر از قانون اساسي تابع 

 تصويب يا لغو و .ي استمراتباز لحاظ قدرت و اعتبار داراي اسناد تقنيني چنانچه اشاره شد، 

 دشوار تر از مرتبه پايين است و تشريفات بيشتر را اقتضاء دارد وبه مراتب اصالح مرتبه باالتر 

در رأس همه اسناد تقنيني قانون  باالتر از خود تعارض داشته باشد. ةمرتبه پايين نبايد با مرتب

 د بر مبناي آن است.گرد مي اساسي قرار دارند و هر سند تقنيني ديگر كه وضع

جايگاه قانون اساسي در ميان ساير قوانين نافذة يک كشور به حدي بلند است كه بنا بر اين 

در اسناد تقنيني را توان  مي به همين دليل. كند مي تعبير« ام القوانين»از آن به عنواني قانون مادريا 

 .درجه بندي نمودقنيني چنين تاز نظر سلسله مراتب  آن  به معني عامنظام حقوقي افغانستان 

 قانون اساسي -2-1

چنانچه قبالً اشاره شد قانون اساسي معتبر ترين سند تقنيني يا ميثاق ملي يک كشور است كه 

در آن طرز ساختار نظام حقوقي و سياسي تفكيک قوا وتأمين ارتباط، تقسيم وظايف وصالحيت 

مفهوم معيار  گردد، در مي بيان ميان آنها وحقوق و وجايب اتباع كشور به صورت كلي در آن

شكلي وماهوي قانون اساسي چندين تعريف از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه نگارنده 

كند. در تعريف معيار شكلي  مي يک تعاريف آن اكتفاء كرده در اين مبحث بيان-صرفاً به يک 

آمده وتصويب  مجموعه قواعدي كه در سندي به نام قانون اساسي گرد» وصوري گفته است: 

 وباز نگري آن تشريفات وآيين ويژه ومتفاوت با آيين وضع وباز نگري قوانين عادي صورت

قانون اساسي متشكل از مجموعه قواعد » در تعريف مادي وماهوي آن آمده است:  1«گيرد. مي

                                                 
بدالعزیز شیحا، کلیاتی در باره ی قانون اساسی ترجمه ی استاد سرور دانش، چاپ ایران، زمستان دکتر ابراهیم ع -1

 11، ص، 1882
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ومقررات كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه گانه كشور وارتباط آنها را با 

استاد سرور دانش  1«نمايد. مي يگر وحقوق وآزادي هاي افراد را در مقابل دولت مشخصيكد

 1389، انتشارات مؤسسة تحصيالت ابن سينا، چاپ اول، حقوق اساسي افغانستان 46در صفحة 

اگر بخواهيم از قانون اساسي تعريفي ارائه بدهيم كه با هر دو معيار شكلي و » گفته است: 

ته وانتقادات و اشكاالت ذكر شده را هم نداشته باشد، بايد بگوييم كه قانون ماهوي انطباق داش

حقوق  روابط و مجموعه اي قواعد اساسي سازمان دهندة دولت و»اساسي عبارت است از:

ملت كه يا منشأ عرفي وعادي دارد يا به شكل يک سند رسمي توسط مقام ويژه اي  دولت و

، ياميثاق ملي منشور بدين توضيح قانون اساسي« گردد. مي صالحيت دار وضع وتصويب

با حكومت شوندگان  ترين سند تقنيني يک كشور است كه ميان حكومت كنندگان ومعتبر

قانون اساسي معموالً شكل حكومت، نوع . آيد مي پديد يخاصتشريفات  فرايند ويژه وشرايط و

 هاي شهروندان را آزادي حقوق وروابط ميان آنها را تعيين وتثبيت،  تفكيک قوا و نظام سياسي و

تضمين وزير بنايي اساسي زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي را پي ريزي  تسجيل و

كه قانون اساسي منحيث عالي ترين سند حقوقي كليه امور وشئون يک  نجاآاز  نمايد. مي وتبيين

بدين لحاظ هيچ سند تقنيني  .ستنمايد به قوانين مادر يا ام القوانين معروف ا مي كشور را تنظيم

وهم از  ازيرا قانون اساسي نسبت به قوانين ديگر هم از نظر محتو مغاير آن بوده نمي تواند،ديگر 

 ةدر درجمفهوم وشكل متمايز بوده و نظر اينكه قانون اساسي از. علت است متازنظر شكل م

جامع وكلي را از چار كه قانون اساسي درهركشور تصويري  ه از آنرو استنخست قرار گرفت

چگونگي ساختار ة كند بدين معني كه نحو مي ساختاركلي نظام حقوقي آن كشور ارايه چوب و

 حقوقي يک كشور در قانون اساسي آن برجسته اصول اساسي سيستم سياسي و اصلي و

در حقيقت قانون اساسي يک تابلوي است كه روي صفحات آن صورت هاي واقعي  ؛گردد مي

توان مشاهده كرد.از سوي ديگر كليه قوانين عادي،  مي ظام سياسي وحقوقي راواصلي يک ن

                                                 
 1810دکتر سید جالل الدین مدنی، حقوق اساسی ونهاد های سیاسی جمهوری اسالمی ایران، چاپ سوم، تهران ،  -1

 .11، ص
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امور يک دولت در بخش هاي گوناگون سياسي،  ةفرامين تقنيني، مقرره ها و...كه در ادار

اساسي دارند، بايد مبتني بر چارچوب قانون  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... نقش حياتي و

روح احكام آن تدوين و وضع گردد، هرگاه احكام قوانين يا  نص واساسي و مطابق با مفاد 

عادي اندک ترين تمايز يا تعارض با احكام قانون اساسي داشته باشد هرچند آن قوانين عادي 

بهترين ودر بارة مهم ترين موضوع نيز وضع گرديده باشد از اعتبار ساقط پنداشته شده باطل 

تصويب  خودكه توسط لويه جرگه با تشريفات خاص  گردد زيرا قانون اساسي مي وملغي اعالن

 نبايد با قانون اساسي مخالف باشد.  و ساير اسناد تقنيني بوده شود، باالترين قانون دركشور مي

 انون عادیق -2-2

مجموعه قواعد قوانين عادي كه در مرتبه پاين تراز قانون اساسي قرار دارد عبارت است از:

زندگي اجتماعي انسان ها  ايجاد نظم وتحقق عدالت بر حقوقي الزام آوراست كه به منظور

 داراي شود، قوانين عادي درجوامع، مي طرف دولت تضمين كند. واجراي آن از مي حكومت

 گردد. مي تصويبدر شوراي ملي وضع و  نظام مردم ساالر معموالً از طرف نمايندگان مردم

يان علماي حقوق بتوان قانون را مف شايد فارغ از اختالدرتعريف ديگر قانون گفته شده است: 

است مكتوب كه توسط مقام صاحب صالحيت براي ة قانون وضعي، قاعد»چنين تعريف كرد.

تنظيم رفتار مردم در اجتماع تنظيم شده ونقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهاي اجرايي توسط 

 چنين تعريف نموده اند. قانونگذاران افغانستان، در اسناد تقنيني افغانستان قانون را1«دولت است.

مجموعة   قانون»آمده است:  1391طرز تهيه وطي مراحل اسناد تقنيني سال ة مقرر 2 ةماد 2جزء 

قواعد حقوقي الزامي است كه مطابق حكم مادة نود وچهارم قانون اساسي افغانستان طي مراحل 

قانون عبارت است از » است  شدهچنين تعريف ، قانون قانون اساسي 94ة در ماد «گرديده باشد.

جمهور رسيده باشد، مگر اينكه در اين رييس  مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح

حاالتي كه در غير اين صورت اينكه   ديگر« طور ديگري تصريح گرديده باشد.اساسي قانون 

                                                 
تهران، چاب سوم  ی،اسالم یمجلس شورا یکز پژوهشهانامه نگارش قانون، انتشارات مر یوهزاده، ش یگصفر ب -1

 . 11، ص، 1881
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حيت كه در مورد صالباشد،  مي در قانون اساسي پيش بيني شده شامل پاراگراف دوم ماده فوق

ه در مورد روز از تاريخ تقديم مصوب 15طي مدت  است.كه بايد در جمهوررييس  احوالو

را با صدور فرمان اعالم كند. چون توشيح متضمين يک  آنتصميم اتخاذكرده توشيح وانفاذ 

امري دستوري است كه اين امر و دستور قاطع از باال ترين مقام ذيصالح يک كشور به همة 

خدمات عامه وتمام مردم يک كشور كه قانون جديد را احترام گذاشته مأموران ومؤظفان 

 در مرحله توشيح يک حق قانوني به حالت دوم اينكهكند.  مي واحكام آن را رعايت و اجرا

تواند قانون تصويب شدة شوراي ملي را يكبار ديگر مورد بررسي  مي دولت داده شده كهرييس 

ي را به هردليلي متناسب با اوضاع واحوال كشور نداند، آن وغور قراردهد. هرگاه ماده ويا مواد

 كرده، دو باره به پارلمان جهت تجديد نظر مسترد كند اين و تو بنام وتوي تعليقي تعبير« وتو»را 

 ،با دو ثلث آراي كلي اعضا اًتواند ان را مجدد مي در اين صورت ولسي جرگه 1گردد. مي

حالت سوم اين  گيرد. مي جمهور حكم قانون رارييس  تصويب نمايد؛ اين مصوبه بدون توشيح

جمهور نه مصوبه را توشيح نمايد ونه رييس  ،سپري شدتعلل است هر گاه مدت تعيين شده با 

ماند، يا  مي يا خير يا اينكه صرفاً مصوبه باقي گيرد مي مصوبه حكم قانون را رد، در اين صورت

به قوانين عادي قوانين مادة مذكور ساكت است. شود. در اين مورد  مي تخلف قانوني پنداشته

گردد، قوانيني ماهوي مانند قانون جزا، مدني و... قوانين شكلي مانند  مي ماهوي وشكلي تقسيم

، يا امري، تكميلي و اصول محاكمات مدني، اصول محاكمات تجارتي قانون اجراآت جزائي،

 گردد.  مي تفسيري تقسيم

ضوابط، اصول ودساتير كلي است كه از طرف يک مرجع با  قانون يک مجموعهبنا براين، 

تمام اشخاص ساكن در آن قلمرو به نحوي يكسان  بر و گردد مي وضع ومقرر، صالحيت

اين گونه  .كند مي حكومت ميكند حقوق، وجايب وتكاليفي را براي اتباع آن كشور ايجاد

اجراي آن  يت تطبيق را داشته ويک كشور قابل، قلمرو در قواعد اجتماعي بركليه اتباع ساكن 
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د اعم از قوي نكن مي يک كشور زندگيي يعني تمام اشخاص كه در جغرافيا .عموميت دارد

 .هر چند بعضي از آزادي ها ممكن است محدود گردد.باشد مي وضعيف مكلف به رعايت آن

 فرمان تقنني -2-3

حكم  فرمان تقنيني دريكي از اسناد تقنيني در نظام حقوقي افغانستان فرمان تقنيني است، 

پروسيجر شكليات كه براي وضع يک قانون جود دارد كه از ، قانون است، البته با اين تفاوت

 شود در فرمان تقنيني وجود ندارد، بلكه نظر به ضرورت عاجل و مي طرف شوراي ملي تصويب

عنوان  آن هم در موارد خاص اين صالحيت به حكومت داده شده است، تا فرمان تقنيني را به

صادر كند هر چند مرجع تصويب كننده آن شوراي ملي نيست وقاعده حقوقي الزام آور وضع 

در نظام حقوقي  حكم قانون را دارد.جمهور رييس  بعد از توشيح بلكه شوراي وزيران است،

نيز صالحيت وضع وتصويب  قوانين را  افغانستان، متكي بر نص صريح قانون اساسي، حكومت

گردد شامل  مي كه از طرف حكومت وضع وتصويب اسناد تقنينيآن دارد.  به مفهوم عام

مصوبات شوراي وزيران كه داراي ماهيت تقنيني فرامين تقنيني، اساسنامه ها، مقرره ها، قوانين، 

جمهور حكم رييس  اولين ومهم ترين آنها فرمان تقنيني است كه بعد از توشيح باشد، مي باشد،

فرهنگ فارسي  792حسن عميد در صفحه  گردد. مي رسمي نشرة يددر جر حايز و قانون را

 -فرمان» فرمان را چنين تعريف كرده است:  1389عميد قطع جيبي، انتشارات راه رشد، تهران، 

شود. در  مي پرمان: امر، حكم، حكمي كه از جانب شخص بزرگ صادر« frmanپهـ »ا. )ف( 

 ت. ونيز فرمان در فارسي رل اتوميل را همگويد وجمع آن فرامين اس مي عربي نيز فرمان

طرز تهيه وطي ة مقرر 2ة ماد 3اما قانونگذارن كشور ما فرمان تقنيني را در جزء « گويند. مي

مجموعة  قواعد حقوقي الزامي  فرمان تقنيني»مراحل اسناد تقنيني چنين تعريف كرده است: 

اصطالح  «طي مراحل گرديده باشد.است كه مطابق مادة هفتاد ونهم قانون اساسي افغانستان 

اجرائيه است كه با  ةفرامين تقنيني در واقع ناظر به شكل خاص از مقررات وضع شده توسط قو

تواند باشد. يعني  مي استفاده از آن يكي از خصوصيات مهم نظام حقوقي دوره موقت يا انتقالي

ه پارلمان افتتاح وشروع به فعاليت كه هنوز پارلمان افغانستان تأسيس نشده بود. بعد از اينك ةدور

ACKU



 

 

 

151 

 

ه...
سل

سل
و 

ش 
دای

 پی
چه

یخ
ار

ی ت
س

رر
ب

 

قانون  79ة كرد، در اين مرحله نخست تنها موارد استثنايي حالت اضطرار است كه بر طبق ماد

توسط فرمان تقنيني آن را صادر جمهور رييس  تواند طرح را تصويب و مي اساسي، حكومت

جمهور آن رييس  و در غير اين دو حالت هر فرمان تقنيني كه از جانب حكومت تصويب 1كند.

ه  حكومت نخواهد بود. زيرا كه شوراي ملي در هر دور ةكند خالي از سوء استفاد مي را توشيح

اين مدت در جهت صدور فرامين تقنيني كوتاه  و باشد مي روز تعطيل 45به مدت پارلماني از 

دت خيلي رسمي ممكن در اين ميان م ةتوشيح تا زمان نشر آن در جريدة بوده چون كه از لحظ

براساس اين تعريف قانونگذاران  سپري گردد ومدت نافذ بودن فرامين تقنيني محدود باقي بماند.

كشور ما، فرمان تقنيني شامل قوانين به معني عام آن است كه از طرف مقام صاحب صالحيت 

اساسي چنين  قانون 79 ةماد شود. مي گردد، وحكم قانون را حايز مي تصويب وتوشيح، وضع

تواند درحاالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل به  مي حكومت»حت دارد:صرا

استثنايي امور مربوط به بودجه وامورمالي فرامين تقنيني را ترتيب كند، فرامين تقنيني بعد از 

روز از تاريخ  31شود، فرامين تقنيني بايد در خالل  مي جمهور حكم قانون را حائزرييس  توشيح

ن جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود ودر صورتي كه از طرف شوراي ملي رد انعقاد نخستي

 « گردد. مي اعتبار ساقط شود، از

 شرایط صدور فرامین تقنیني -2-3-1

شرايط حكومت صالحيت دارد تا با در نظر داشت قانون اساسي، فوق الذكر ة بر اساس ماد

 وشيح كند.جمهور آن ترييس  آتي فرمان تقنيني را وضع و تصويب و

 زماني مشروط به تعطیل بودن ولسي جرگهلحاظ  از -2-3-1-1

فرمان تقنيني از نظر زماني مشروط و موقوف به زمان تعطيل بودن ولسي جرگه است. در 

صورتي كه ولسي جرگه تعطيل نباشد ويک امر ضروري عاجل ومهم، هم پيش نيايد، حكومت، 

                                                 
ص کابل، چاپ چهارم. اصول دولت. و یالتافغانستان، جدول اول، تشک یحقوق اساس یرهنمود ماکس پالنک برا -1

111 . 
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 ياصل يها يتصالحوظايف و از  يكه قانونگذاررايز، صالحيت ترتيب فرامين تقنيني را ندارد

، بدون پارلمان هيچ مرجعي و هيچ مقامي حق وضع قانون به معني خاص آن را پارلمان است

قانون اساسي چنين مقر ميدارد:  79 ة( ماد1در رابطه به تعطيل بودن ولسي جرگه، بند )ندارد. 

ضرورت عاجل، به استثنايي امور تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت  مي حكومت»

  «فرامين تقنيني را ترتيب كند.، مربوط به بودجه وامور مالي

 موضوعي مربوط به بودجه وامورمالي نباشد لحاظاز  -2-3-1-2

مالي باشد، يعني اينكه راجع  بودجه ومسائل فرمان تقنيني از نظر موضوعي بايد در غير امور

صالحيت هاي حكومت است. ة كه ترتيب بودجه، اوالً از زمر به بودجه وامور مالي نباشد. زيرا

پيشنهاد طرح قانون در »قانون اساسي چنين صراحت دارد:  95ة در اين مورد پراگراف دوم ماد

 79( مادة 1همچنان بند ) «گيرد. مي مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت

، فرامين ثنايي امور مربوط به بودجه وامور ماليبه است»... دارد:  مي قانون اساسي چنين مقرر

 «تقنيني را ترتيب كند. 

 عاجل بودن ضرورت قانون از لحاظ -2-3-1-3

تعطيل ولسي جرگه وموضوعات غيرامور مالي وبودجه بايد متوقف به  ةفرمان تقنيني برعالو

حالت رسد تشخيص  مي حاالت ضرورت )عاجل( باشد اما آنچه در اين مورد مهم به نظر

... در صورت ضرورت عاجل»... يافته تذكر چنين قانون اساسي  79ضرورت است، كه در مادة 

دارد كه فرامين  براساس اين ضرورت حكومت صالحيت اين را« فرامين تقنيني را ترتيب كند

خود چون  مفقود استاين امر در واقع  جمهور آن را توشيح نمايد.اما رييس  تقنيني را وضع و

اجل در قانون اساسي تعريف نشده است كه در كدام حالت و در چه زماني ضرورت ضرورت ع

تا بر  شود، مي وكدام امر ضروري تلقي آيد.يا اينكه ضرورت عاجل چيست مي عاجل پديد

 جمهور آن را توشيح كند.رييس  مبنايي آن حكومت فرامين تقنيني را وضع وتصويب و
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 از نظر ماهیت حقوقي -2-3-1-4

ن در ماهيت خود حقوق است، زيرا كه تعامالت و روابط اجتماعي ومناسبات انساني هر قانو

رييس  دهد. فرمان تقنيني از نگاه ماهيت حقوقي بعد از توشيح مي را تنظيم نموده وسامان

« قانون»است اما اين بدان معني است كه فرمان تقنيني در ماهيت خود « قانون»جمهور، در حكم 

قانون اساسي   94 ةزيرا براساس ماد1. الزم االجراء بودن حكم قانون را داردنيست. ولي از نظر 

جمهور آن را توشيح كند. از اينكه فرمان رييس  قانون، آن است كه به تصويب پارلمان برسد و

تقنيني به تصويب مجلسين شوراي ملي نرسيده است، قانون ناميده نمي شود، بلكه تنها حكم 

 (قانون اساسي 94 و79مواد) قانون را حايز است.

 از نظر مدت انفاذ واعتبار-2-3-1-1

سوال اين است كه احكام فرامين تقنيني تا چند وقت نافذه بوده و مدار اعتبار است. به 

وعاجل پيش آمد وحكومت به  يعبارت ديگر، وقتي ولسي جرگه تعطيل بود ويک امر ضرور

قنيني تاچه زمان داراي ارزش حقوقي بوده ترتيب فرمان تقنيني مبادرت ورزيد، اين فرمان ت

 گويد: مي قانون اساسي درپاسخ اين سوال چنين جواب 79ة پراگراف دوم ماد ومعتبر است.؟

شوراي ملي به آن تقديم  ةفرامين تقنيني بايد در خالل سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلس»

اين پراگراف مدت  «قط است.صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبارسا شود ودر

وآن اين  ترين شكل ممكن آن توضيح داده وبيان كرده است اعتبار فرامين تقنيني را به واضح

شوراي ملي، فرمان  ةآغاز اولين جلس در خالل سي روز بعد ازاست است كه حكومت موظف 

ي ملي تقديم جرگه ترتيب وتوشيح كرده بود، به شورا كه در زمان تعطيل ولسي را تقنيني خود

لذا فرامين تقنيني، بعد از اينكه  نمايد.، فرمان تقنيني را تعيينسرنوشت نمايد تا شوراي ملي 

به قوت رسماً از طرف آن شورا رد نشود زماني كه جهت تصويب به شوراي ملي تقديم شد تا 
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وم وپاين بدين جهت در مرتبه س1 است.وهم چنان مرعي االجرا ونافذ واعتبار قانوني خود باقي 

  تر از قانون عادي و قانون اساسي قرار دارد.

 میثاق های بین المللي معاهدات بین الدول و -2-4

امروزه دنيا با وسعت كه دارد به يک دهكدة ديجتلي مبدل شده است، بدين لحاظ به 

 ضرورت قانونمندي بين المللي هيچ ترديدي وجود ندارد، دنياي كه به نام دهكده جهاني ياد

، پايبندي به معاهدات و ميثاق هاي بين المللي، يكي از ضرورت هاي انكار نا شدني گردد مي

است زيرا كه بر اساس ضرورت ها در برخي از اوقات در ميان دولت ها، قرار داد ها، معاهدات 

شود كه جايگاه اين معاهدات وميثاق  مي سوالي مطرح 2رسد. مي و ميثاق هاي بين المللي به امضا

لمللي در سلسله مراتب اسناد تقنيني در كدام مرتبه قرار داشته وهمچنان در مورد هاي بين ا

تصويب وتعديل اسناد تقنيني كه از زمرة وظايف اساسي و اصلي قوة مقننه است دركدام رديف 

 91( مادة 5( و )1واجزاء ) 7و درجه قرار دارد.؟ در مورد پرسش مذكور پراگراف اول مادة 

 پاسخ گفته است: قانون اساسي چنين 

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ،ميثا ق »( قانون اساسي: 7پرگراف اول مادة )

 هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است واعالميه جهاني حقوق بشر را رعايت

 « كند. مي

 «يني.تصويب، تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقن»( چنين تصريح ميدارد: 1جزء )

تصديق معاهدات وميثاق هاي بين المللي يا فسخ الحاق » ( چنين مقرر ميدارد: 5جز)

 «افغانستان به آن.

( قانون اساسي 121)ة بررسي ومطابقت سايراسناد تقنيني با قانون اساسي ماد ةهمچنان دربار

يثاق هاي بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول وم»چنين صراحت دارد: 

بين المللي  با قانون اساسي وتفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت ويا محاكم، مطابق به احكام 
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البته بايد توجه داشت، هركشوري تا زماني كه يک « باشد. مي قانون از صالحيت ستره محكمه

آني كه آن  معاهده يا ميثاق را تصويب نكند يا به آن ملحق نشود هيچ مسئوليتي ندارد، اما بعد از

دولت 1شود. مي را تصويب كرد، احكام آن معاهده يا ميثاق تبديل به يک قانون الزام آور

افغانستان تا كنون ده ها معاهده وميثاق هاي بين المللي را امضاء نموده است كه ملزم به رعايت 

رضايت  باشد.چونكه الحاق به ميثاق هاي بين المللي ويا معاهدات بين الدول بر اساس مي آن

گيرد ودر الحاق آن هيچ اكراه واجباري وجود ندارد، به اين  مي دولت هاي ملحق شده صورت

 شود بر دولت امضاء كننده الزامي است.  مي دليل رعايت وجايب وحقوقي كه از آنها ناشي

رسد كه جايگاه معاهدات بين الدول وميثاق هاي بين المللي در قانون  مي بنا براين به نظر

به طور ضمني پس از قوانين و فرامين تقنيني قرار دارد. اما اينكه هر گاه حكمي از احكام  اساسي

قوانين با معاهدات و ميثاق هاي بين المللي در مخالفت وتضاد هم قرارگيرد، به كدام يک از 

 شود حكمي صريح در قانون اساسي پيش بيني نشده وطور ضمني افاده مي آنها ارجحيت داده

 اولويت در قوانين عادي است.  شود كه مي

 مقرره ها -2-7

با نظرداشت اصل تفكيک نسبي قوا واينكه مرجع اصلي قانونگذاري شوراي ملي بوده وبه 

صراصلي دولت بلكه مهم ترين احكومت كه يكي از عنهمين دليل به قوه مقننه معروف است. 

 در قبضه و ي راقدرت سياساست كه سازمان سياسي وسيعي  تشكيالت وبوده وداراي آنها 

در حقيقت هيچ كند و مي اختيارخود داشته وبه نمايندگي ازدولت برمردم حكمراني وفرمانرواي

با بهره گيري از امكانات ، صالحيت تفويض نموده است. تا جود نداردودولت بدون حكومت 

رفاه رشد وشگوفاي وتوسعه را درابعاد مختلف اجتماعي فراهم وجامعه را به سوي ة موجود زمين

دستيابي ونيل به اين اهداف  2وآسايش سوق وامورمربوط به دولت را بايد تطبيق واجراء كند.

( قانون اساسي چنين 76امكان پذير نيست مگر در چوكات احكام قانون، در اين رابطه مادة )

                                                 
 82محمد اشرف، رسولی، پیشین،  -1
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حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور وتنظيم وظايف خود مقررات »مقرر ميدارد: 

همچنان مادة « كند.اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد. مي بوضع وتصوي

مقرره: مجموعة قواعدي »( مقرره طرز تهيه وطي مراحل اسناد تقنيني چنين صراحت دارد: 5)

است كه به منظور تطبيق خطوط اساسي سياست كشور، تعميل بهتر احكام قانون وتنظيم وظايف 

بر اساس مواد مذكور تسويد « از طرف حكومت وضع گرديده باشد.وزارت ها وادارات دولتي 

وتصويب مقررات از جملة صالحيت هاي اختصاصي حكومت در عرصة قانونگذاري است، 

 تواند در سه صورت به وضع مقررات مبادرت ورزد.  مي حكومت

 اين مقررات بايد مخالف نص و يا روح هيچ قانوني نباشد، اما اينكه موافق وانطباق .1

 داشته باشد يا خير؟ كدام حكم صريحي در قانون اساسي وجود ندارد.

 اين مقررات براي تطبيق خطوط اساسي وسياست كشور باشد. .2

 اين مقررات براي تنظيم فعاليت ها و وظايف ادارات باشد. .3

بنا براين هر گاه در قوانين عادي بيشتر احكام كلي وعمومي بيان گردد براي توضيح بهتر آن 

نمايد كه درجهت تطبيق بهتر ومؤثر در برخي ازساحات آن قانون، مقرره هاي وضع  مي ايجاب

كه در  16/11/1388( مورخ 966وتصويب گردد.مانند قانون كار منتشرة جريدة رسمي شماره )

آن تعداد زيادي از مقرره ها پيش بيني شده است مانند: مقررة امور ذاتي كاركنان خدمات 

 ركنان خدمات ملكي ومقررة امتياز كار كنان صحي مواجه باخطرو....ملكي، مقررة تقاعد كا

 ها اساسنامه -2-6

كند، كه داراي تشكيالت وسيع و واحد  مي از آنجا كه  هر اداره در ساحات مختلف فعاليت

باشد: مانند وزارت  مي هاي زيادي بوده وهر واحد داراي وظايف واستقامت كاري مشخص

كند مثالً رياست عمومي  مي اً وسيع و در چندين بخش فعاليتعدليه كه داراي تشكيالت نسبت

انستيتوت امور قانونگذاري وتحقيقات علمي حقوقي در قسمت تدقيق قوانين، رياست انسجام در 

مورد بررسي، ثبت احزاب سياسي وجمعيت ها ونهاد هاي فرهنگي واجتماعي ورياست عمومي 

كند و... وزماني هم يک اداره  مي ولتي فعاليتقضاياي دولت در مورد دفاع از ملكيت عامه ود
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گردد يا اينكه يک اداره از قبل وجود داشته، يا تصدي ها و شركت هاي دولتي  مي جديد ايجاد

ومختلط مانند: شركت آبرساني وكاناليزاسيون شهري افغان، هر چند ساحة فعاليت شان متفاوت 

وضيح ساختار تشكيل، صالحيت ها و وداراي تشكيالت كوچک باشد نيازمند است تا براي ت

( مقررة طرز تهيه وطي مراحل اسناد 6وظايف شان، اساسنامه ها وضع وتصويب نمايد. مادة )

 اساسنامه: مجموعة قواعدي است كه به منظور مربوط به تشكيل و»تقنيني چنين صراحت دارد:

ي دولتي از تحقيقاتي وزارت ها وادارات وشركت ها وتصدي ها -صالحيت مؤسسات علمي

وضع وتصويب اين گونه اساسنامه ها مستلزم تصويب « طرف حكومت وضع گرديده باشد.

جمهور را اقتضاء دارد. برعالوة اينها بخش هاي همچون رييس  شوراي وزيران بوده و توشيح

احزاب سياسي، مجتمعات ديگري از قبيل اتحاديه ها، انجمن هاي فرهنگي، علمي واجتماعي، 

ادها، انجوها، سازمان هاي غيردولتي نيز داراي اساسنامه هاي مربوط ومخصوص به سنديكا، بني

گردد.صالحيت وضع وتعديل اين گونه  مي خود است كه توسط مؤسيسن آنها وضع وتصويب

اساسنامه ها رامجمع عمومي يا شوراي رهبري و مؤسيسن آنها دارد اين نوع اساسنامه هاي 

ي نمايد.چون آنها ملزم نيستند كه اين اساسنامه ها از نظر مجامع ايجاب تصويب حكومت را نم

شكليات بر طبق قانون جمعيت هاي وزارت عدليه وانجوها يا مؤسسات غير دولتي وزارت 

اقتصاد ترتيب وضع و تصويب نمايد، بلكه ملزم است كه از نظر متحوا منطبق بر قوانين مذكور 

گيرد، هرگاه چنين شود اعتبار حقوقي نداشته  ترتيب وتصويب كند ونبايد در مغايرت آن قرار

 گردد.  مي از طرف مرجع مربوط رد

بنا براين در نظام حقوقي افغانستان، دو نوع اساسنامه وجود دارد، يكي آن اساسنامة است كه 

كند. ديگري آن  مي جمهور آن را توشيحرييس  توسط حكومت وضع و تصويب شده و

ري يا مجمع عمومي يا مؤسس، جمعيت ها، شركت ها، اساسنامة است كه توسط هيأت رهب

جمهور رييس  گردد كه نيازمند به تصويب حكومت و توشيح مي نهادها وانجمن ها و... وضع 

 نيست. 
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 ی شورای وزیرانمصوبه ها -2-5

حكومت با در نظر داشت صالحيت هاي قانوني خويش كه قانون اساسي براي شان تفويض 

هاي روز مرة شان تأمين امنيت ونظم عامه بر قراري روابط  اليتدر قسمت تنظيم فعنموده است، 

 ديپلوماتيک وسياسي با كشور هاي جهان، با توجه به شرايط واوضاع واحوال كه جديداً پديد

آيد وهمچنان در مورد ارائه پيشنهادات وزارت ها وادارات ويا اينكه در مورد تأييد يا رد  مي

كند. اين تصاويب كابينه منحيث  مي طقي ومعقوالنه را اتخاذسند تقنيني مورد بحث تصاميم  من

تصميم حكومت در هر ساحة كه باشد، داراي قوت اجراي بوده ونهاد هاي مؤظف ذيربط 

جمهور بر طبق معمول رييس  مكلف به رعايت وتطبيق آن است.جلسات حكومت تحت رياست

ات مهم كشور بحث وگفتگو هفته يک بار بنام جلسه كابينه داير و روي بعضي از موضوع

مقررة طرز تهيه وطي   22گردد. مادة  مي صورت گرفته و در مورد آنها تصاميم قانوني اتخاذ

مصوبه سند كتبي است كه بعد از تأييد »مراحل اسناد تقنيني مصوبه را چنين تعريف كرده است:

حكم قانون ومقرره را تصاميم كابينه « گردد. مي يا رد سند تقنيني از طرف مراجع مربوط ترتيب

 نداشته بلكه منحيث مصوبه شوراي وزيران مدار اعتبار و داراي قوت اجرائيوي است.

 لوایح -2-4

هريک از وزارت ها، ادارات، مؤسسات وتصدي هاي دولتي وخصوصي ومختلط با در    

نظر داشت خصوصيات واهميت وظيفوي واستقامت كاري شان به بخش هاي ممتاز ومتفاوت 

كنند  مي ر يک از آن بخش ها در ساحة مشخص به منظور پيش برد امور شان فعاليتتقسيم و ه

كه داراي چندين بست وظيفوي بوده وسمت هر بست را چه از لحاظ رتبه پاين ويا بلند باشد 

يک نفر به دوش داشته وظيفه ومسئوليت اجرايي آن را به عهده دارد، تنظيم فعاليت بست هاي 

يد كه رهنمود براي پيش برد وظايف آنها تنظيم و در آن خالصة نما مي هر واحد ايجاب

وظايف، اهداف، مسئوليت ها و ايجابات هر بخش مشخصاً ترتيب و بعد از منظوري مقام 

نمايد بر طبق آن  مي ذيصالح در اختيار مجري آن گذاشته شود تا وظايف محوله را آنچه ايجاب

هر يک از وزارت ها و ادارات بوده كه با  انجام دهد. وضع لوايح از صالحيت واحد هاي

همكاري متخصصين كميسيون مستقل اصالحات اداري وخدمات ملكي تهيه وترتيب گرديده و 
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منظوري آن از صالحيت هاي آمرين درجه اول وزارت ها وادارات مربوط است. قانونگذران 

كي منتشرة جريدة قانون كاركنان خدمات مل 3( مادة 7كشور ما اليحه وظايف را در جزء )

اليحة وظايف: سند رسمي » چنين تعريف نموده است: 16/4/1387( مورخ 951رسمي شماره )

« گردد. مي اداره است كه اهداف، وظايف، مسئوليت ها و ايجابات بست در آن مشخص

مامور وكاركن قرار »دارد: مي ( قانون كار كنان خدمات ملكي چنين تصريح13همچنين مادة )

ف محوله را طبق اليحة وظايف وپالن كار وبه اساس احكام قوانين ومقرره هاي دادي وظاي

هر يک از مأمورين وكاركنان خدماتي قرار دادي مكلف به داشتن « دهند. مي مربوط، انجام

اليحه وظايف مربوط بوده وپالن كار فعاليت هاي روزه مره،ماهانه، ربعوار وساالنه خويش را بر 

 تيب وتنظيم نموده بر طبق آن اجراآت خويش را عيار ساخته واعمالاساس اليحه وظايف تر

نمايد. مامور وكاركن قرار دادي حين اجراي وظيفه محوله مكلف به تطبيق پالن كار خويش  مي

بوده كه بر طبق اليحه وظايف ساخته شده و از اين رهگذر نزد مسئول ذيصالح اداره مسئوليت 

 1دارد.

 ها طرزالعمل -2-1

موضوعات مرتبط به وظايف هر بخش داراي پيچيدگي بوده و نياز به توضيحات از آنجاكه  

كند.ادارة مربوط به منظور واضح ساختن وظايف  مي بيشتر و بهتر باشد وضع طرزالعمل را اقتضاء

نمايد. طرزالعمل ها با نظر  مي مربوط در چوكات احكام قانون ومقرره طرزالعملي را وضع

يت وظيفوي ومكلفيت هاي قانوني وتنظيم بهتر امور در جهت ارائه داشت استقامت كاري و اهم

خدمات به موقع ومؤثر ومفيد در واحد هاي هريک از اداره وضع وترتيب وتوسط شوراي 

گردد. اين  مي رهبري وزارت ها وادارات تصويب و با امضاء آمر درجه اول آنها مرعي االجراء

در مغايرت با احكام قانون يا مقرره وضع نمي مطلب را بايد توجه داشت كه طرزالعمل ها 

گردد، هدف از وضع آن ارائه توضيحات اضافي و تشريح اسناد تقنيني مربوط به رهنمايي 

                                                 
  .80محمد اشرف رسولی، پیشین، ص،  -1
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مسئولين مربوط در جهت ارائه خدمات بهتر وبه موقع وتأمين ارتباط، تنظيم امور غرض تسهيل 

اوي يک سلسله احكام و دساتير دسترسي مراجعين به امور شان است، طرزالعمل ها در واقع ح

شكلي در مورد تطبيق بهتر و به موقع وظايف سپرده شده وارائه خدمات مفيد در چوكات يک 

باشد كه درحقيقت امر يک رهنمود جامع براي دست اندر كاران  در مسير تطبيق  مي سند تقنيني

 درست بهتر وظايف است.

 نتیجه گیری

تنظيم  و مدني از دولت و ملت، نهادهاي سياسي و تنظيم روابط جوامع سياسي،كه متشكل

مرجع  هر جلو گيري از هر گونه وقايع و افراد و اشخاص يک دولت وامور زندگي اجتماعي 

در ساية تمام نهادها وشهروندان ، مبتني بر نظم و تأمين عدالت، استقرار واستوار است، در جامعه

اشد، اين در صورتي امكان پذير است كه در توانند، آرامش و آسايش داشته ب مي نظم وعدالت

آن باشد. زيرا كه  به ملزم به تبعيت از چوكات يک قاعده حقوقي به نام قانون تنظيم و همه 

همه به اطاعت وپيروي ازآن  انتظام داده شود و و زندگي اجتماعي بشر ساماندهيموجب آن، 

 .وجب مجازات باشندخود را ملزم وهر گونه نا فرماني وسرپيچي از آن قاعده م

اسناد تقنيني در نظام حقوقي افغانستان از لحاظ اعتبار وارزش حقوقي وقوت اجراي وماهيت 

حقوقي داراي سلسله مراتب تقنيني است. در رأس همه اين اسناد تقنيني قانون اساسي قرار داشته 

ما واضع قانون عادي وبه نام ام القوانين يا قانون مادر شهرت داشته واضع آن لويه جرگه است، ا

 باشد همچنان واضع فرامين تقنيني، مي وتصديق معاهدات وميثاق هاي بين المللي پارلمان

مقررها، اساسنامه ها ومصوبه هاي شوراي وزيران حكومت است، ولي وضع وتصويب طرز 

ت باشد. پيشينه اسناد تقنيني به صور مي العمل ها و لوايح از صالحيت هاي اختصاصي هر اداره

انسجام يافته ومنظم آن غالباً به دورة امانيه برمي گردد ولي از آنجا كه قبل از دورة امان اهلل خان 

توان گفت  مي نيز تعدادي از نظامنامه ها ودستورالعمل ها وضع وبه منصة اجرا گذاشته شده است

ناد تقنيني به رود، حاكميت اس مي دورة امير حبيب اهلل خان آغاز دورة قوانين موضوعه به شمار

 خصوص قانون اساسي در اين عمركمتر از صد سال شان در نظام حقوقي افغانستان داراي فراز و
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 در بعضي اوقات به تعليق افتاده و بعضي اوقات متروک شده ودر بعضي هاي بوده و نشيب

حالت داري حاكميت نسبي بوده ودر برخي حاالت ديگر در بعضي از نقاط اين سر زمين هيچ 

نه حاكميت نداشته. ولي آنچه ماية خوش بيني نگارندة اين مقاله واقع گرديده اين است كه گو

افغانستان  يقانونگذار يخدر تار ينيمنبع مهم تقن يکو  يو سرشار حقوق يغنيرة ذخ يکواقعاً 

 يعني ياسالمهاي  و ارزش بر اساس باور ها يافغانستان، قواعد حقوق يدر نظام حقوقباشد.  يم

 يوسامانده يمدر همه عرصه ها تنظ يامور اجتماع يبوضع وتصو ينتدو ياسالم تيعشر

گردد. در ضمن آراء  يوضع نم ياسالم يعتقاعده مخالف شر يچكشور ه ينشود در ا مي

قضات، محاكم بر اساس  ينكها يعني يردگ مي ورتص يراتمحاكم از باب تعز يها يصلهوف

از موضوع از  ةهر گاه حكم در بار كند. يم شان را صادر يصلهف حكم و يشخو يصتشخ

گردد.تنها  مي صادر يصلهف يوجعفر يموضوعات در قانون وجود نداشته بر اساس فقه حنف

 قانون يتبر حاكم نيجامعه مرفه مبت يکشهروندان  ةرعايت مصلحت عمومي هم يارمالک ومع

منافع  يهوپا يادهر جا كه بن ،يستن ياساساً منافع عموم يستهر جاكه قانون ن ينباشد، بنا بر ا مي

دارد  يتحتماً وحشت حاكم وهرجا كه تمدن وجود نداشته باشد يست،نباشد تمدن ن يعموم

 يستن ونجا كه قان وجود ندارد. پس هر يوهر جا كه وحشت است سعادت، رفاه مصالح عموم

 دارد. يتكه در آنجا وحشت حاكم يراز يستآرامش و...ن يش،سعادت، رفاه آسا

 يآغاز و با ط يمحصولي است كه با حالجي از طرح قانوني يا مسوده ابتدائ ينيد تقناسنا

شود. وهر يک از قواي سه گانه  مي نافذ والزم االجراء تبديل يبه قاعده حقوق يلمراحل طو

تواند با پيشنهاد يک طرح قانوني، روند قانونگذاري را آغاز نمايند، هرچند تشريفات طرح  مي

 احل آن براي هر سه قوه به گونه يک سان نيست.طي مر قانون و

 منابع ومأخذ

 .يه، چاپ وانتشارات وزارت عدل1311افغانستان،  يهدولت عل ياصول اساس -1

 سسه تحصيالت عالي ابن سينا،وق اساسي افغانستان، انتشارات، مودانش، سرور، حق -2

 اول. ، چاپ1389
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، 1393كابل،  يد،شارات سع، انتيمحمد اشرف اصول، روش وفنون قانونگذار ي،رسول -3

 چاپ اول.

واصول  يالتافغانستان، جدول اول، تشك يحقوق اساس يرهنمود ماكس پالنک برا -4

 چاپ چهارم.، دولت

استاد سرور دانش، چاپ  ةترجم يقانون اساس ةدر بار ياتيكل يز،عبدالعز يمابراه يحا،ش -5

 .1381 يران،ا

 يمجلس شورا يمركز پژوهشهانامه نگارش قانون،انتشارات  يوهزاده، ش يگصفر ب -6

 . 1387سوم پ تهران، چا ي،اسالم

 .1382 يه،افغانستان،انتشارات وزارت عدل يقانون اساس -7

 .1387يه،انتشارات وزارت عدل ي،قانون كاركنان خدمات ملك -8

انتشارات تهران،  يران،ا يكاتوزان، ناصر، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوق -9

 .1389، 75چاپ 

 يران،ا ياسالم يجمهور ياسيس يونهاد هاي اساس حقوق ين،جالل الديدس مدني، -11

 . 1374 ، تهران چاپ سوم،

 . 1385سال  44سال هشتم، شماره انتشارات وزارت عدليه ماهنامه عدالت،  -11

 . 1391 يني، انتشارات وزارت عدليه،مراحل اسناد تقن يوط يهمقرره طرز ته -12

ACKU .يهوانتشارات وزارت عدل ، چاپ1311افغانستان  يهنظامنامه دولت عل -13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست دیپارتمنت قوانین بین الملل 

 و چشم اندازی بر آن در نیم قرن اخیر

عبدالقدير قيومي   

رياست ديپارتمنت قوانين بين الملل از ادارات سالمند در ساختار تشكيالتي رياست عمومي 

د كه در درازناي بيش از نيم حقوقي مي باش –انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي 

هـ ش( با ايجاد مديريت عمومي فتواء و تقنين در وزارت عدليه اين اداره نيز يكي از  1335قرن )

بخش هاي آن بوده و بايد متذكر شد كه قانون فتواء و تقنين منحيث سند رهنمود دهنده بداخل 

شر گرديد كه اجزاي )هـ( جريده رسمي ن 1343قوس  28( مؤرخ 17ماده وضع و در شماره ) 11

 و )و( مادة پنجم قانون ادارة فتواء و تقنين وظايف اين اداره را چنين بيان داشته است:

 تنظيم آن قواعد بين الدول كه مورد عالقه افغانستان است. -هـ

 ترتيب و تنظيم اسناد و مدارک حقوق بين الدول. -و

فغانستان از ديد سياسي، فرهنگي و با آغاز دهة ديموكراسي فرصت براي گسترش روابط ا 

اقتصادي با كشور ها بيشتر ميسر گرديد، قانونيت بخشيدن به اين پيوست ها ايجاب نمود تا 
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افغانستان كه جزء خانواده بشري است به كنوانسيون هاي بين المللي بپيوندد و در عرصه ارتقاي 

معاهدات، قرارداد ها، يادداشت هاي سطح حيات ملي و اعتبار يابي بين المللي، موافقت نامه ها، 

تفاهمي و پروتوكولها را كه از ديد حقوقي مفاهيم متفاوتي از هم دارند و معموالً وزارت ها و 

ادارات موازي با نيازمندي هاي ملي مطابق مواد چهارم و پنجم قانون معاهدات بين المللي در 

ول و مجامع بين المللي عقد مي نمايند، همياري و ارتباط  با وزارت امور خارجه كشور آنرا با د

 مستلزم آنست تا مطابقت اين اسناد با قانون اساسي و ساير اسناد تقنيني مورد بررسي قرار گيرد.

ضرورت تطابق اسناد متذكره با قوانين و تنظيم بهتر آن ايجاب نمود تا سند تقنيني كه اين 

لين سند تقنيني زير عنوان قانون صدور پروسه را بتواند استحكام بخشد وضع گردد. همانا او

ماده  13( فصل و 2اعتبار نامه و سند تصويب معاهدات و موافقت نامه هاي بين الدول بداخل )

جريده رسمي  1348حوت سال  28( مؤرخ 153وضع و پس از توشيح مقام پادشاهي به شماره )

 زيور طبع يافت.

( فصل 4يت هاي خود مقررة را بداخل )هم چنان وزارت عدليه جهت تنظيم اجراآت و فعال

جريده رسمي نشر شده،  1361سرطان  15( مؤرخ 485ماده طي مراحل نمود كه به شماره ) 18و 

( ماده ششم آن زير عنوان وظايف عمده، برقراري و حفظ روابط بين المللي را از 7جزء )

 رديده  كه:( ماده هفتم آن مشخص گ4صالحيت هاي وزارت عدليه وانمود و در جزء )

ابراز نظر راجع به مطابقت قرارداد هاي حقوقي بين المللي، كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي 

تجارت خارجي با قوانين جمهوري ديموكراتيک افغانستان و ترتيب پيشنهادات مبني بر تعديل 

نسيون ها قوانين جمهوري ديموكراتيک افغانستان با در نظرداشت قرارداد هاي بين المللي، كنوا

 وموافقت نامه ها.

( همين ماده به انجام اين وظايف تأكيد و به برقراري و حفظ مناسبات بين 17در جزء )

المللي در حدود صالحيت و تأمين اجراي قرارداد ها، ميثاق ها و موافقت نامه ها مبني بر 

 مساعدت هاي حقوقي در مسايل مربوط به آن اشاره گرديده است.
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حقوقي نيز كه نخستين سند در اين  –توت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي اساسنامة انستي

ماده تصويب و در همين شماره جريدة رسمي انتشار يافته  29( فصل و 5راستا مي باشد بداخل )

 شاخص سمت دهنده و رهنمود پيشبرد وظايف انستيتوت در امور قانونگذاري بوده است.

قوق بين الدول، ترتيب و تنظيم اسناد و مدارک حقوقي در ماده هشتم آن تنظيم قواعد ح

بين الدول، تدقيق طرح معاهدات و ميثاق هاي بين المللي، تدقيق طرح موافقتنامه هاي دولت 

جمهوري افغانستان با دول متحابه، تنظيم و برقراري روابط بين المللي با مؤسسات حقوق بين 

وت قانونگذاري بر شمرده و به منظور تحقق اين الدول و كشور هاي دوست را از وظايف انستيت

اهداف ماده پانزدهم آن مشخصاً وظايف برقراري اين روابط را به ديپارتمنت قوانين بين الدول 

سپرده و بايد گفت كه در اين اساسنامه ديپارتمنت هاي انستيتوت قانونگذاري چنين به معرفي 

 گرفته شده است.

 ري و اقتصاديديپارتمنت قوانين كار، ادا -1

 ديپارتمنت قوانين مدني و تجارتي  -2

 ديپارتمنت قوانين جزايي -3

 ديپارتمنت قوانين بين الدول  -4

 ديپارتمنت مطالعه، تشريح و تحقيق قوانين و علوم حقوقي  -5

( مؤرخ 632ماده بازنگري و به شماره ) 34( فصل و 5بداخل ) 1366اين اساسنامه در سال 

ه رسمي نشر گرديده،  ديپارتمنت مشي و وظايف خود را مطابق رهنمود جريد 1366حمل  25

هاي مندرج آن دنبال و سعي ورزيده تا در كار بررسي و تدقيق موافقت نامه ها با روحيه قانون 

اساسي و ساير مدارک تقنيني و تطابق اسناد بين المللي با قوانين ملي جايگاه خود را در زمره 

ميالدي عضو  1934مستواي جهاني دريابد زيرا كشور ما در سپتامبر  اعضاي خانوادة بشري در

عضويت ملل متحد را پذيرفته 1946اگست  29بتاريخ  2و پس از جنگ جهاني دوم 1جامعه ملل

                                                 
1
 (. 181، ص )"هـ ش" 1890. مصئون، غالم سخی، روابط بین المللی افغانستان، مطبعۀ دولتی،  

1
 (.189، ص )"ـ شه" 1890. مصئون، غالم سخی، روابط بین المللی افغانستان، مطبعۀ دولتی،  
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و تعهد خود را به ميثاق هاي بين المللي با وفا داري مستدام استوار نگهداشته و پا بند نهضت 

فرانس ممالک آسيايي و افريقايي منعقدة باندونگ اپريل عدم انسالک بوده بطوريكه در كن

منعقدة قاهره،  1964منعقدة بلگراد و  1961، كنفرانس كشور هاي غير منسلک در 1955

منعقدة رباط، كنفرانس سران ممالک غير منسلک  1969كنفرانس سران دول اسالمي در سپتمبر 

منعقدة الهور  1974و هم چنان فبروري منعقدة كابل  1972منعقدة لوساكا، كنفرانس  1971در 

 1اشتراک ورزيده است.

( مؤرخ 711ماده طي فرمان شماره ) 21(  فصل و 7دومين قانون معاهدات بين الملل بداخل )

جريده  1368قوس  31( مؤرخ 716جمهور وقت توشيح و به شماره )رييس  1368اسد  11

 رسمي نشر شده است. 

امون قوانيني كه در اين زمينه وضع شده بي مورد نخواهد اينک پس از توضيحات الزمه پير

بود تا بر پيشينة اجراآت رياست ديپارتمنت قوانين بين المللي تأمل مختصر ي كنيم و تا آنجا كه 

از البالي شماره هاي جرايد رسمي معلومات سراغ گرديد ببينيم كه فعاليت هاي اين اداره چه 

 گونه بوده است.

 :"هـ ش" 1372تا  1342از سال  -1

( عنوان موافقت نامه و پروتوكول در ساحات تجاري، كلتوري، فرهنگي، 38به تعداد )

اقتصادي، تجارتي و مسايل سرحدي كه با كشور هاي دوست )يوگوسالويا، شوروي وقت، 

آلمان، ايران، هند، بلغاريا، تركيه، انگلستان، چكوسلواكي، چين، مصر، پاكستان، اياالت متحدة 

 عقد شده روي تطابق آن با قوانين ابراز نظر و در جريده رسمي نشر شده است. 2و لبنان(امريكا 

( عنوان ميثاق هاي بين المللي منجمله به ميثاق 13در اين دوره، دولت پادشاهي افغانستان به )

هاي تأسيسات خدمات هوانوردي ملكي و محصول پيغام هاي امور پرواز هاي تجارتي، 

مت پادشاهي افغانستان و حكومت جمهوري مردم چين راجع به سرحد بين پروتوكول بين حكو

                                                 
1
 (.186، ص )"هـ ش" 1890. مصئون، غالم سخی، روابط بین المللی افغانستان، مطبعۀ دولتی،  

1
 (.90 – 1، ص )"هـ ش" 1891. سالنامۀ کابل، وزارت اطالعات و کلتور،  
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هر دو كشور،  ميثاق وين راجع به مناسبات دپلوماسي، ميثاق حقوق سياسي زنان، ميثاق توحيد 

ورسا، ميثاق امحاي غالمي، ميثاق  1929بعضي مقررات حمل و نقل هوايي بين الملل اكتوبر 

ان دول و اتباع آن، ميثاق منع آزمايش هاي ذروي در فضاء و تصفيه منازعات سرمايه گذاري مي

ماوراي جو و زير آب، اساسنامه اتحاديه پستي، ميثاق راجع به منع تبعيض در استخدام و شغل، 

ميثاق منع تعبيه سالح ذروي و ديگر سالح هاي داراي قدرت تباه كننده در بستر بحر كف 

سپتمبر  28عيض در تعليم و تربيه، پروتوكول مؤرخ اوقيانوس و زمين زير آن، ميثاق عليه تب

الهه حاوي تعديل ميثاق توحيد بعضي مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي، ميثاق  1955

تساوي اجرت زن و مرد الحاق و به عضويت كولمبو و يونسكو پيوست كه اين ميثاق ها و 

 افته است.موافقت نامه ها در شماره هاي مختلفة جرايد رسمي انتشار ي

 :"هـ ش" 1375تا  1372از سال  -2

دوره زمام داري شهيد سردار محمد داود خان كه با آغاز نظام جمهوريت توأم بود، 

افغانستان منحيث يک كشور در حال تحول نظام سياسي با كشور هاي جهان و منطقه معاهدات 

موافقت نامه ها و  مؤدت و همكاري را به امضاء رسانيده ديپارتمنت قوانين بين الدول روي

معاهدات آن دوره ابراز نظر نموده گرچه به استثناي اساسنامة جهاني پستي كه در شماره هاي 

( جريدة رسمي به نشر رسيده، به نشر متباقي اسناد در آن جريده اقدامي صورت 259تا  246)

دهد كه عقد كابل  در نخستين طليعة جمهوريت نشان مي  1352نگرفته ولي مراجعه به سالنامه 

( 16موافقت نامه ها با ممالک دوست دراين دوره بيشتر بوده و در همان سال كه رقم آن به )

عنوان مي رسد در موارد مختلف اقتصادي، فرهنگي، كلتوري، باستان شناسي، مترولوژي و 

تجارتي با كشور هاي )اتحاد شوروي وقت، هند، چين، كانادا، چكوسلواكي، اياالت متحدة 

 ا، آلمان، هنگري و يوگوسالويا( بوده است.امريك

دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق و مجاهدین تا ختم تسلط  -3

 هـ ش(: 1340جدی  -1375ثور  5طالبان )

آغاز زمامداري گروه هاي خلق و پرچم پيامد آن افغانستان را قسماً به  1357ثور  7كودتاي 

تند زيرا حكومتداري دست نشاندة شوروي وقت انزوا كشانيده اكثريت كشور ها از مافاصله گرف
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و پس از آن تجاوز نظامي روس ها كه يک دهه را در بر گرفت نزد كشور ها استقالل و 

 تماميت ارضي ما را زير سوال قرار داد.

تا آنجا كه اسناد آرشيفي جريدة رسمي نشان مي دهد معاهدات انگشت شماري با كشور 

در ساحات حسن همجواري، دوستي، همكاري و روابط هاي شوروي، كمپوچيا و ويتنام 

قنسولي به امضاء رسيد اما در اين دوره به تعدادي از ميثاق هاي بين المللي به ترتيب ذيل الحاق 

 صورت گرفت.

 ميثاق جلوگيري از تصرف غير قانوني طيارات. -

 ميثاق جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه مصئونيت هوانوردي ملكي. -

 امه جلوگيري و كنترول مخاطرات حرفه اي ناشي از مواد و عوامل سرطان زاء.مقاوله ن -

 مقاوالت سازمان بين المللي كار. -

 مقاوله نامه مربوط به حد اقل سن اشتغال به كار. -

 ميثاق بين المللي كانتينر هاي محفوظ. -

 موافقت نامه سازمان كارگران روستايي و نقش آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي.  -

 ميثاق عليه شكنجه، مجازات ظالمانه و رفتار غير انساني اهانت آميز. -

 موافقت نامه مربوط به نقش رهنماي شغل و آموزش حرفه اي در تجهيز منابع انساني. -

 اتحاديه پستي آسيا پسفيک. -

 ميثاق ملل متحد عليه انتقال غير مجاز مواد مخدره و سايكو تراپيک. -

 :1340تا جدی  1351ثور  4 

اين مقاطع زماني گرچه مجاهدين به زمامداري داكتر نجيب اهلل خاتمه دادند اما در 

كشمكش هاي ذات البيني رهبران جهادي نه تنها به سير طبيعي كشور براي تعقيب اهداف يک 

نظام اسالمي برومندشكننده بود بلكه يک گروه وابسته موسوم به  طالبان از اين فرصت استفاده 

قيم كشور هاي منطقه كه ايجاد يک نظام با ثبات در افغانستان را خار چشم و با پشتيباني مست

شان تلقي مي كردند حكومت مجاهدين را سقوط داده و كشور در نايره جنگ داخلي مي 

نامه يا  سوخت، نوعي از انزوا در جو سياسي مملكت حاكم گرديده اگر احياناً موافقت
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اقتصادي با يكي دو كشور به امضاء رسيده باشد  هم روي روابط فرهنگي، سياسي و پروتوكول

از نشر آن در جرايد رسمي زمان حكومت داري آن ها عاليمي ديده نمي شود با آنهم در اين 

دوره اسناد تقنيني مربوط به روابط كاري ديپارتمنت قوانين بين الدول مورد بازنگري قرار گرفته 

 هـ ق ديده مي شود. 1421اسد  21مؤرخ  (793جوزا و ) 26( مؤرخ 792كه در شماره هاي )

 طرح قانون تابعيت.  -

 طرح قانون اقامت و مسافرت اتباع خارجي. -

 طرح قانون پاسپورت. -

حقوقي –هم چنان در اين دوره اساسنامة رياست عمومي امور قانونگذاري و تحقيقات علمي

اخته شده به داخل كه در مادة هشتم آن روي وظايف ديپارتمنت قوانين بين المللي روشني اند

 جريدة رسمي نشر گرديده است. 1378/ 6/ 4( مؤرخ 787ماده در شمارة ) 34( فصل و 5)

قانون حقوق و امتيازات اعضاي كادر علمي و مقررة طرز اجراآت و فعاليت هاي وزارت 

 عدليه نيز ديده مي شود.

 :1314تا اخیر  1340دورۀ اداره مؤقت، حکومت انتقالي و انتخابي جدی  -4

ميالدي به دورة طالبان پايان  2111نوامبر  26برابر با  "هـ ش" 1381قوس  1نشست بن مؤرخ 

 به آغاز نمود. 1381داده باعث ايجاد ادارة مؤقت در كشور گرديد كه در اول جدي 

اين پيامد گرچه آيندة آن چندان روشن نبود ولي براي مدت زمان كوتاهي صلح نسبي را 

 لک جهان با ابراز عالقمندي به بازسازي افغانستان وعدة مساعدت دادند.با خود داشته و عدة مما

در لويه جرگة كه محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان آن را افتتاح  1382قانون اساسي 

 نمود به تصويب رسيد. به منظور تحقق اين اهداف در مادة هفتم آن آمده است:

، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول

ملحق شده است و اعالميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند. دولت از هر نوع اعمال 

 تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد مسكرات جلوگيري مي كند.
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 در ماده پنجاه و هفتم آن آمده است:

 افغانستان طبق قانون حمايت مي نمايد.دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در 

 و هم در ماده پنجاه و هشتم اين قانون اساسي مي يابيم كه:

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن كميسيون 

 مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مي نمايد.

از مبرم به جلب همكاري هاي بين المللي دارد كه چنانچه ميدانيم نيل به همة اين مرام ها ني

نزديک شدن به جامعه جهاني عقد معاهدات با كشور هاي متحابه و الحاق به ميثاق هاي بين 

 المللي مستلزم آن مي باشد.

اسناد مرتبط به اجراآت ديپارتمنت قوانين بين الدول گواه آنست كه از آغاز ادارة مؤقت تا 

نيني طي مراحل و در مورد مطابقت ميثاق هاي بين المللي، موافقت نامه كنون تعدادي اسناد تق

ها، يادداشت هاي تفاهمي و پروتوكول ها با قانون اساسي و ساير قوانين ابراز نظر به عمل آمد و 

 در جريدة رسمي نشر شده كه آتياً از آن ياد آوري مي گردد.

 1341سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 قانون پاسپورت. 62و  61، 61، 59تعليق مواد  -1

 ( قانون هوانوردي و توريزم.7تعديل مادة ) -2

 طرح قانون سالح ناريه، مهمات و مواد منفلقه. -3

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

كنوانسيون ملل متحد در مورد طرق جلوگيري و تأكيد بر غير قانوني دانستن صدور، ورود  -1

 و انتقال ملكيت هاي فرهنگي.

 .1955نسيون در مورد سرقت و صدور غير قانوني آثار كلتوري جون كنوا -2
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 موافقتنامه ها:

( عنوان يادداشت تفاهمي كه در عرصة همكاري هاي تجارتي، زراعتي، فرهنگي، 15عالوه بر )

اقتصادي، مواصالتي، مخابراتي و هالل احمر با كشور اسالمي ايران عقد گرديده، موافقت نامه 

 ا ساير كشور ها به امضاء رسيده از جمله:هاي ديگري هم ب

 موافقت نامه هوايي بين افغانستان و تركمنستان. -1

 موافقتنامه تجارتي بين افغانستان و ازبكستان. -2

 موافقتنامه سياسي بين افغانستان و تركمنستان. -3

 موافقتنامه هوايي بين افغانستان و ازبكستان. -4

 .موافقتنامه هوايي بين افغانستان و تاجكستان -5

 موافقتنامه حمل و نقل بين افغانستان و جمهوري تركيه. -6

 موافقتنامه سياسي، علمي، فرهنگي و تخنيكي بين افغانستان و مراكش. -7

 موافقتنامه علمي، تخنيكي و تربيوي بين افغانستان و جمهوري تركيه در ساحه نظامي. -8

يون و شفاخانه هاي موافقتنامة همكاري ميان انستيتوت طب كابل و پوهنتون كلود برنارد ل -9

 1ملكي ليون فرانسه.

 بخش مشوره ها:

 ( مورد مشوره در برابر استهداآت وزارت ها و ادارات ارايه شده است.84به تعداد )

 1342سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 طرح قانون هوانوردي ملكي و توريزم. -1

 تعديل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي. -2

 2طرح جديد قانون پاسپورت.  -3

                                                 
1
 (.921و  119، 110افغانستان، ص ) 1881و  1882. سالنامۀ  
 ( 1111هـ. ش، ص) 1881گ سال سالنامه کابل وزارت اطالعات و فرهن -1
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 بخش کنواسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 كنواسيون مبارزه عليه قاچاق انسان.

 معاهدات:

( عنوان موافقتنامه و تفاهمنامه منعقده ميان افغانستان و كشور هاي ديگر ابراز نظر 121روي )

 حقوقي به عمل آمده است.

 1343سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 نستان.قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي افغا -1

 تعديل، ايزاد و حذف در بعضي از مواد قانون پاسپورت. -2

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون مصئونيت كارمندان ملل متحد. -1

 ميثاق ملل متحد عليه فساد اداري. -2

 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان. -3

يو براي حمايت از ژن 1949اگست سال  12پروتوكول هاي عالوه شده بر ميثاق هاي  -4

 قربانيان جنگ.

 معاهدات:

( عنوان موافقتنامه، تفاهمنامه و پروتوكول كه ميان افغانستان و كشور هاي ذيعالقه در 91روي )

موارد مختلفه سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي عقد گرديده و ابراز نظر قانوني صورت گرفته 

 است.

 1344سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 الح ناريه، مهمات و مواد منفلقه.طرح قانون س -1

 طرح مقرره استخدام اتباع خارجي در ادارات افغانستان. -2
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 طرح مقرره تدوير نمايشگاه آثار تاريخي و فرهنگي. -3

 طرح قانون فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول. -4

 طرح اساسنامه استراتيژيک مطالعات وزارت امور خارجه. -5

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 وانسیون ها:کن

 ميثاق حقوق طفل. -1

 كنوانسيون سازمان جهاني ملكيت هاي ذهني. -2

 كنوانسيون چهارچوب كاري سازمان صحي جهان راجع به تنباكو. -3

 ميثاق عليه تبعيض در تعليم و تربيه. -4

 معاهدات:

( عنوان معاهدات منعقده ميان افغانستان و كشور هاي دوست ابراز نظر قانوني به عمل 19روي)

 ست.آمده ا

 بخش مشوره ها:

 ( مورد مشوره در برابر استهداآت وزارت ها و ادارات ارايه گرديده است.24به تعداد )

 1347سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 طرح مقرره اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي. -1

 قانون پاسپورت. 6و  5تعديل مواد  -2

 هاي بين المللي.مقرره خريد و فروش عراده جات نمايندگي هاي سياسي و سازمان  -3

 طرح قانون اعزام كارگران افغاني به خارج از كشور. -4

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات 

 کنوانسیون ها:

 مربوط به وضع پناهندگان. 1951جوالي  28كنوانسيون مؤرخ  -1

 مربوط به وضع پناهندگان. 1967جوالي  31پروتوكول مؤرخ  -2
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 كنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته. -3

 حفظ ميراث هاي فرهنگي.كنوانسيون  -4

 كنوانسيون حفاظت نوع محتويات فرهنگي. -5

 ميثاق سازمان كنفرانس اسالمي عليه تبعيض نژادي. -6

 كنوانسيون محافظت انواع پرندگان مهاجر در جريان جنگ. -7

 معاهدات:

( عنوان موافقتنامه ، پروتوكول و يادداشت تفاهم كه افغانستان در موارد اقتصادي، 56پيرامون )

 ي، نظامي و فرهنگي به امضاء رسانيده ابراز نظر قانوني به عمل آمده است.سياس

 بخش مشوره ها:

 ( مورد استهداي وزارت ها و ادارات دولتي مشوره قانوني ارايه گرديده است.23در قسمت )

 1346سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 تعديل در برخي از مواد قانون پاسپورت. -1

 ح ناريه، مهمات و مواد منفلقه.تعديل در برخي مواد قانون سال -2

 تعديل در مقرره جواز سير. -3

 طرح مقرره ايجاد مؤسسات حمل و نقل هوايي خصوصي. -4

 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي در افغانستان. 41و  19تعديل مواد  -5

تعديل، حذف و ايزاد در برخي از مواد قانون اخذ محصول اسناد مصدقه در نمايندگي هاي  -6

 سولي خارج از كشور.سياسي و قن

 طرح قانون مؤسسات تحصيالت عالي. -7

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون ويانا درباره مستفيد شدن اشخاص از امتيازات و مصئونيت امنيتي. -1

 كنوانسيون حفاظت، ترويج و تنوع فرهنگي ميان كشور هاي عضو. -2
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 بين المللي ايكاو. پروتوكول تعديالت وارده در سازمان هوايي  -3

 كنوانسيون مبارزه عليه فساد اداري. -4

 كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت با پروتوكول هاي اختياري آن. -5

 .1949اگست  12پروتوكول هاي عالوه شده بر ميثاق ژنيو  -6

 كنوانسيون سركوبي اعمال تروريزم اتومي. -7

 معاهدات:

تفاهمنامه منعقدة ميان افغانستان و كشور هاي  ( عنوان موافقتنامه، پروتوكول، و84در مورد )

 دوست ابراز نظر قانوني گرديده است.

 بخش مشوره ها:

( موضوع قابل استهداي وزارت ها و ادارات مشوره قانوني ارايه گرديده 68روي تعداد ) -1

 است.

 ( سند، آماده نشر به جريده رسمي شده است.4به تعداد ) -2

 –اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي عالوتاً بايد ياد آوري گردد كه 

 21( مؤرخ 924ماده به شماره ) 34( فصل و 4حقوقي مورد باز نگري قرار گرفته مجدداً در )

 جريده رسمي نشر گرديد. 1386سرطان 

حقوقي  –اين اساسنامه كه جاگزين اساسنامه انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي 

ماده بوده  29( فصل و 5جريدة رسمي و بداخل )1378سنبلة  14( مؤرخ 787ره )منتشره شما

آن وظايف ديپارتمنت قوانين بين  24)پنجمين( سند تقنيني در اين عرصه مي باشد كه در ماده 

 الملل و حقوق بشر آتياً مشخص گرديده است.

كنوانسيون ها و  ابراز نظر در مورد مطابقت قرارداد هاي حقوق بين الملل، مقاوله ها، -1

 موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسالمي افغانستان.

تر تيب پيشنهاد مبني بر تعديل قوانين جمهوري اسالمي افغانستان بانظرداشت قرارداد ها،  -2

مقاوله ها )كنوانسيون ها( و موافقتنامه هاي كه جمهوري اسالمي افغانستان به آن الحاق نموده 

 است.
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يق طرح قرارداد هاي بين الملل، مقاوله نامه ها )كنوانسيون ها(، موافقت نامه ها، ميثاق ها تدق -3

 و تعهدات بين المللي مورد عالقه جمهوري اسالمي افغانستان.

 تسويد و تدقيق ابتدايي اسناد تقنيني مربوط وزارت امور خارجه. -4

 صة روابط بين الدول.اعطاي مشوره هاي قانوني به وزارت ها و ادارات دولتي در عر -5

 تأمين روابط انستيتوت با مؤسسات حقوقي ساير كشور ها. -6

 اشتراک در جلسات تقنيني وزارت ها و ساير ادارات در عرصة روابط بين الدول. -7

 عمومي انستيتوت به ديپارتمنت محول مي گردد.رييس  انجام ساير وظايفي كه از طرف -8

اساسنامة  11نيز مي باشد كه به تأسي از مادة  هم چنان اين ديپارتمنت داراي اليحه وظايف

ماده تنظيم گرديده شاخصي براي پيشبرد امور  12( فصل و 4انستيتوت امور قانونگذاري در  )

 مربوط تلقي مي گردد.

 1345سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 تعديل، ايزاد و ضميمه در قانون هوانوردي ملكي. -1

 ورت.قانون پاسپ 62و  61، 61، 59تعليق مواد  -2

 طرح مقرره ايجاد مؤسسات حمل و نقل هوايي خصوصي. -3

 طرح مقرره شركت هاي هوايي خصوصي. -4

 کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون چهارچوب كاري سازمان صحي جهان راجع به كنترول و نظارت تنباكو.  -1

 ( با اسناد منضمة آن. 144كنوانسيون هاي شماره ) -2

 لمللي مديريت.اساسنامة گروه بين ا -3

  معاهدات:

 ( موافقت نامه، پروتوكول و يادداشت تفاهم ابراز نظر قانوني صورت گرفته است.144در مورد )
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 1344سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 ( مقرره اداره عمومي جيوديزي و كارتوگرافي.2ضميمة شماره ) -1

 مقرره جواز سير وسايط نقلية زميني. 19( ماده 2تعديل فقره ) -2

 وانسیون ها و معاهداتبخش کن

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون حفظ و توسعه تنوع بيان هاي فرهنگي سازمان تعليمي و فرهنگي ملل متحد. -1

 ( در باره بد ترين شكل كار اطفال.182كنوانسيون ) -2

 ( در مورد توانبخشي مسلكي افراد داراي معلوليت كاريابي.159كنوانسيون ) -3

 المللي صليب سرخ. ميثاق هاي ژنيو مربوط كميتة بين -4

 كنوانسيون مشوره هاي سه جانبه و معيار هاي بين المللي كار. -5

 مطابقت تعديل اساسنامة سازمان بين المللي كار با قانون اساسي و ساير اسناد تقنيني. -6

 كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال ها از طريق بحر. -7

 معاهدات:

اشت تفاهم، و پروتوكول كه افغانستان با ممالک دوست در ( عنوان موافقتنامه، يادد131روي )

 موارد اقتصادي، فرهنگي، كلتوري و نظامي امضاء نموده نظر قانوني ارايه گرديده است.

 مشوره ها:

 ( مورد استهداي وزارت ها و ادارات مشوره قانوني ارايه شده است.61به تقاضاي )

 1341سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 يت.طرح قانون تابع -1

 طرح قانون معاهدات و الحاق به ميثاق هاي بين المللي. -2

 بخش کنوانسیون ها و موافقتنامه ها:

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون ايكاو )سازمان بين المللي هوانوردي ملكي(. -1
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 منشور صندوق انكشافي سارک. -2

 كنوانسيون منطقوي كشور هاي سارک در مورد محو، نابودسازي و دهشت گري تروريزم. -3

 ثاق حقوق طفل در اسالم.مي -4

 كنوانسيون مصئونيت سكرتريت ، پرسونل و نمايندگي كشور هاي عضو سيكا. -5

 كنوانسيون منع مهمات خوشه اي. -6

 موافقتنامه ساحه آزاد تجارتي جنوب آسيا. -7

 معاهدات:

( عنوان موافقت نامه، پروتوكول و يادداشت تفاهمي ابراز نظر قانوني صورت 118در مورد )

 گرفته است.

 مشوره ها:

 ( مورد استهداي وزارت ها و ادارات مشوره هاي قانوني ارايه شده است.78در قسمت )

 ( سند بين المللي آماده نشر به جريده رسمي ساخته شده است.9به تعداد )

 1310سال 

 بخش اسناد تقنیني:

گرفت  طرح قانون معاهدات و ميثاق هاي بين المللي گر چه مورد تأييد شوراي وزيران قرار -1

اما از حيث ضرورت تطبيق كنوانسيون حين صدور فيصله هاي محاكم جهت تفسير به ستره 

 محكمه احاله گرديد.

طرح قانون تابعيت و پناهندگي را كميته قوانين شوراي وزيران تأييد اما مجلس وزراء به  -2

وانسيون وزارت هاي عدليه و مهاجرين وظيفه سپرد تا موضوع پناهندگي را در پرتو قواعد كن

 هاي بين المللي مورد بازنگري قرار دهند.

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

پالن عملياتي مبارزه با فساد براي آسيا و اوقيانوس آرام و ابتكار مبارزه با فساد بانک  -1

 جهاني.
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 كنوانسيون باسل در مورد كنترول و انتقال فرامرزي زباله هاي خطرناک و دفع آنها. -2

 وانسيون بين المللي مبارزه با دوپنگ در ورزش.كن -3

 اساسنامه بين المللي محكمه جنايي روم. -4

 كنوانسيون گسترش اسلحه كيمياوي و بيولوژيكي و پروتوكول هاي مربوط آن. -5

ملل متحد در مورد سالح هاي متعارف خاص همراه با پروتوكول هاي  1981كنوانسيون  -6

 آن.

از حيث مطابقت آن با قانون اساسي و ساير اسناد  منول آموزشي ميثاق هاي حقوق بشر -7

 تقنيني.

 موضوع ضرورت الحاق افغانستان به اساسنامة محكمة بين المللي روم. -8

 قطعنامة شصت و پنجمين مجمع ملل متحد در مورد مبارزه با توهين اديان. -9

 معاهدات:

القه به امضاء رسانيده از ( موافقتنامه و پروتوكول كه افغانستان با كشور هاي ذيع118به تعداد )

 نظر تطابق با اسناد تقنيني تدقيق گرديده است.

 مشوره ها:

 ( استهداي وزارت ها و ادارات مشوره قانوني داده شده است.75در مورد )

 1311سال 

 بخش اسناد تقنیني:

( سند تقنيني منجمله مقرره اداره حمايت حقوق بشر جهت طي مراحل قانوني 2به تعداد ) -1

 ه كميته قوانين شوراي وزيران ارسال گرديده است.بعدي ب

 ( سند بين المللي آماده نشر به جريده رسمي شده است.9به تعداد ) -2

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 استراسبورگ. 21/3/1383كنوانسيون اروپائي انتقال محكومين مصوب مؤرخ  -1

 ل و نمايندگان اعضاي كنفرانس سيكا.كنوانسيون امتيازات و مصئونيت سكرتريت، پرسون -2
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 كنوانسيون حفاظت از گونهاي مهاجر وحشي. -3

 .(A.T.T)پيمان تجارت اسلحه  -4

 الهه در خصوص حمايت از اموال فرهنگي همراه با پروتوكول هاي آن. 1954كنوانسيون  -7

 كنوانسيون حقوق طفل. -6

 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان. -5

انسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافتة فرا ملي در مورد پروتوكول الحاقي كنو -4

 جلوگيري فروش، تعزير و قاچاق انسان.

 معاهدات:

( عنوان موافقتنامه منعقدة افغانستان با كشور هاي دوست مورد تدقيق قانوني قرار 128به تعداد )

 گرفته است.

 بخش مشوره ها:

 ات مشوره قانوني ارايه گرديده است.( مورد استهداي وزارت ها و ادار71در برابر )

 1312سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 طرح مقرره حمايت از حقوق بشر در ادارات دولتي. -1

 طرح قانون معاهدات و الحاق به ميثاق هاي بين المللي. -2

 طرح قانون مسافرت و اقامت اتباع در جمهوري اسالمي افغانستان. -3

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 كنوانسيون حفاظت فزيكي مواد هسته اي. -1

پروتوكول ناگويا پيرامون دسترسي به منابع وراثتي و تقسيم تساوي منافع ناشي از كاربرد  -2

 آن ها.

 كنوانسيون ايجاد كميسيون بين المللي پيله بري. -3
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 معاهدات:

اقتصادي، ( موافقتنامه، يادداشت تفاهمي و پروتوكول كه افغانستان روي مسايل 122در مورد )

كلتوري،فرهنگي وتجارتي با كشور هاي دوست به امضاء رسانيده ابراز نظر قانوني گرديده 

 است.

 بخش مشوره ها:

 ( مورد مشوره در برابر استهداي وزارت ها و ادارات ارايه شده است.51به تعداد ) -

 ( سند بين المللي آماده نشر به جريدة رسمي گرديده است.9به تعداد ) -

 1313سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 تدقيق طرح قانون پاسپورت كه بنا بر عدم توافق مراجع ذيربط به سال بعدي موكول گرديد. -1

تدقيق قانون ترافيک جاده كه اسناد كافي در بارة طي مراحل آن از مرجع ذيربط ارايه نشده  -2

 به سال بعدي موكول گرديد.

 به سال بعدي موكول گرديد.تدقيق قانون راه آهن بنا بر عدم توافق مراجع ذيربط  -3

مقرره حمايت از حقوق بشر بعد از طي مراحل الزمه و تصويب مجلس عالي وزراء در  -4

 جريده رسمي به نشر رسيده است.

 بخش کنوانسیونها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 ميثاق همكاري هاي متقابل سران كشور هاي عضو سارک. -1

 ضمايم آن. كنوانسيون ميتاماتا راجع به سيماب همراه با -2

 . (S.M.I.I.C)اساسنامة استندرد انستيتوت مترولوژي كشور هاي اسالمي -3

 پروتوكول بين المللي خاتمه بخشيدن به ازدواج پيش از وقت و اجباري دختران و اطفال. -4

اساسنامة بين المللي اسالمي عدالت و موافقتنامة مصئونيت ها و امتيازات براي سازمان  -5

 همكاري هاي اسالمي.

 سنامة اتحادية مخابرات كشور هاي اسالمي.اسا -6
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 كنوانسيون منع و محدود سازي استفاده از سالح هاي نا متعارف. -7

 معاهدات:

( موافقتنامه،  پروتوكول و يادداشت تفاهم ميان افغانستان و كشور هاي متحابه 141در مورد )

 ابراز نظر قانوني صورت گرفته است.

 بخش مشوره ها:

 استهداي وزارت ها و ادارات مشوره قانوني داده شده است. ( مورد51در برابر ) -1

 ( سند بين المللي بعد از آمادگي الزمه به جريده رسمي نشر شده است.17به تعداد ) -2

 1314در سال 

 بخش اسناد تقنیني:

 طرح قانون راه آهن. -1

طرح قانون پاسپورت كه بعد از طي مراحل الزمه و توشيح رياست جمهوري اسالمي  -2

 جريدة رسمي نشر شده است. 1394عقرب  3( مؤرخ 1193تان در شمارة )افغانس

 طرح قانون ترافيک جاده. -3

 طرح قانون اخذ محصول خدمات قنسولي در داخل و خارج كشور. -4

 اساسنامة يونسكو در افغانستان. -5

 بخش کنوانسیون ها و معاهدات

 کنوانسیون ها:

 موضوع حق شرط در كنوانسيون منع شكنجه. -1

 تنوع حيات.كنوانسيون  -2

 كنوانسيون پاريس پيرامون حمايت از ملكيت هاي معنوي. -3

 درمورد انتقال محكومين استراسبورگ. 1983كنوانسيون  -4

 پروتوكول اختياري كنوانسيون منع شكنجه. -5
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 معاهدات:

( موافقت نامه، يادداشت تفاهم و پروتوكول كه از جانب وزارت ها و ادارات 251به تعداد )

ابه در مسايل سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي به امضاء رسيده، روي با كشور هاي متح

 مطابقت آن با قانون اساسي و ساير قوانين ابراز نظر قانوني صورت گرفته است.

 بخش مشوره ها:

 ( مورد استهداي وزارت ها و ادارات مشورة قانوني ارايه گرديده است.21در بارة )

د و فعاليت هاي اين ديپارتمنت در شش دهه صورت با بررسي مختصري كه پيرامون ايجا

گرفت بايد يادآور شد كه در همه زمانه ها هدف آن خدمت گذاري به وطن در عرصة تسويد 

و تدقيق اسناد حقوقي وابسته به مسايل بين المللي و هم چنان تدقيق كنوانسيون هاي بين المللي با 

ا آن و نيز معاهداتي كه در جهات سياسي، نظرداشت ضرورت الحاق و عدم الحاق افغانستان ب

اقتصادي و فرهنگي با كشور هاي دوست عقد گرديده، خوشبختانه با وجود همه مشكالت 

خاصتاً حاالت ناگوار ناشي از جنگ هاي تحميلي و مداخالت ممالک همجوار كه در سه دهة 

يفه شناسي تا حد اخير در جو كشور حاكم بوده اين مأمول با احساس عالي وطن خواهي و وظ

امكان برآورده گرديده خاصتاً از دورة ادارة مؤقت تا كنون كه يک و نيم دهه را در بر مي 

گيرد ولي ناگفته نبايد گذاشت كه در پيشبرد امور مربوط موانعي نيز فرا راه دست اندر كاران 

به ياري خداوند  آن قرار داشته اما همكاري هاي ساير ادارات بيش از پيش توقع برده مي شود تا

متعال و همت آنها با دشواري ها رفع و رياست ديپارتمنت قوانين بين الملل جايگاه خود را در 

ميان ساير ادارات خدمت گذار كشور و مردم دريابد و گام هاي استواري در اين راستا برداشته 

 باشد.

( 82ديده و به تعداد )( موافقت نامه، و يادداشت تفاهمي نظر قانوني ابراز گر1147مورد )در

جمهور جمهور اسالمي رييس  المللي را كه پيش از توشيح هاي بين موافقت نامه و ميثاق

 افغانستان ايجاب نشر به جريدة رسمي را مي نموده آماده ساخته است.
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 پي نوشت ها:

 131)، ص"هـ ش" 1354ان، مطبعة دولتي، مصئون، غالم سخي، روابط بين المللي افغانست -1

 (.135  و

 (.312 -311( و )54 -1، ص )"هـ ش" 1352سالنامة كابل، وزارت اطالعات و كلتور،  -2

 .1385حوت  16تا  1342حوت  16وزارت عدليه، فهرست تاريخوار جرايد رسمي،   -3

 اسناد آرشيفي ديپارتمنت قوانين بين الملل. -4

  (.517و  125، 124، ص )"هـ ش" 1381سالنامة كابل، وزارت اطالعات و فرهنگ، -7

 (.1221، 1217هـ. ش، صص) 1382سالنامه كابل وزارت اطالعات و فرهنگ سال-6

 

 داديم تو را ز گنج مقصود نشان

 گــــــر ما نرسيم تو شايد برسي
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 گزارش مختصر از اجراآت 

  5931ربع اول سال مالی
  پالن ریاست پالیسی وتهیه کننده: 

 

   این ریاست  مختصر معرفی
  :تاریخچه

. باشد می طوالنی بسیار پالنگذاری و سازی پالیسی سابقه که یابیم می در کنیم مراجعه گذشته به اگر

 پدیده این به افغانستان در جهان کشورهای سایر خالف بر گذشته در که است این در توجه قابل نکته

 دولتی ادارات در مسئله این افغانستان، در جدید تحول ورود اب اما ،بود گرفته صورت توجه کمتر مثبت

پالن  و پالیسی  آمریت  ابتدا در عدلیه وزارت در چنانچه   .گرفت قرار توجه مورد تری جدی بصورت

 ارتقا اینوزارت  چوب چهار در پالن و پالیسی مستقل ریاست به  8811 سال در سپس ایجاد گردید و

 .یافت
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 :ایجاد ضرورت

 نهایت در و( عدالت و قانون) وزارت ساله پنج استراتیژی تحقق انکشاف پالیسی، بمنظور عدلیه ارتوز

 آن انکشاف و ستراتیژیا تحلیل دار عهده که را پالن و پالیسی ریاست افغانستان ملی انکشاف استراتیژی

استراتیژی  با بخش نای. است نموده ایجاد باشد، می انکشافی های پروژه تنظیم و تطبیقی های پالن به

 های پالن و ها پالیسی داشته تنگاتنگ رابطه افغانستان ملی انکشاف ستراتیژیسکتور عدلی و قضائی وا 

 خواهد توسعه وزارت های نیازمندی و ها ضرورت اساس به و دیگر ادارات با هماهنگی در را انکشافی

اجراات واحدهای ذیربط را در  شاتگزار و کرده نظارت ها پروژه تطبیق از همچنان بخش این. داد

 مطابقت با پالنهای عملیاتی و استراتیژیک اینوزارت تحلیل و توحید خواهد نمود .

 : دیدگاه

 وزیر جاللتمآب شخص خصوص به وزارت رهبری مقام تخنیکی همکار نقش را ریاست این دیدگاه

 .میدهد تشکیل شان های گیری تصمیم و استراتیژیک مدیریت در عدلیه

 : اهداف
  ها در عرصه های کاری وزارت عدلیهطرح و انکشاف پالیسی. 

 تجزیه استراتیژی وزارت عدلیه و سکتور عدلی تحلیل و. 

  طرح و ترتیب پروژه های انکشافی وزارت جهت پیشنهاد به حکومت و جلب کمک های موسسات

 . خارجی

 به سایر ریاست های مرکزی و والیتی سیستم گزارش دهی  ارائه مشوره های تخنیکی در مورد پالنگذاری و

 .در صورت ضرورت

  تصنیف و تفکیک نیازمندی های واحد های وزارت در مرکز و والیات با در نظر داشت اولویت های پیشبینی

 .شده و هماهنگ ساختن آن با پالن استراتیژیک وزارت

 ( پروژه های انکشافی وزارت عدلیهانکشاف سیستم معلوماتی )دیتابیس. 

 :ف کلیدیوظای
  در مطابقت با پالن استراتیژیک جهت منظوری  های تطبیقی ریاست های ذیربط وزارت پالن تحلیل توحید و

 بمقام رهبری وزارت و ارایه آن به ادارات مربوطه .
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  ،معلومات و شاخص های پالنی و ارسال آن به ریاست  جمع آوریطرح و ترتیب رهنمودهای پالنگذاری

 .دومی های مرکزی و واحدهای

 ارقام و احصائیه های معلوماتی، ضروریات و نیازمندی های وزارت غرض طرح و ترتیب پالن  جمع آوری

 .انکشافی

  طرح پالن انکشافی بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پالنی جمع آوری شده در سطح مرکز و

  . والیات

  و دفاع از بودجه انکشافی در  تیژی وزارتسترااطرح و ترتیب پروپوزل  پروژه های انکشافی در مطابقت با

 .مراجع ذیربط

 توحید و تحلیل گزارشات از تطبیق پالن های کاری ریاست ها و ارائه آن به مقامات ذیصالح و جمع آوری ،

 .ادارات ذیربط

 پالن ،ستراتیژی، ادر مطابقت با پالیسیی انکشافی ت از تطبیق برنامه ها و پروژه هاایجاد هماهنگی و نظار 

 .تطبیقی و ارائه گزارش آنها به مقامات ذیربط

 ( تحلیل استراتیژی و  - الیسی تهیه، ترتیب و انکشاف پ اشتراک در جلسات کمیته های تخنیکی بین الوزارتی

 . پالنگذاری( سیستم 

 فعالیت های اجرا شده:
 وزارت ذیربط های واحد ساالنه گزارش تحلیل قسمت در  پرسونل تخنیکی همکاری و رهنمائی 

 . دولتی ذیربط مراجع به آن ارایه و

 و مرکزی ذیربط های واحد 8831 سال عملیاتی پالنهای از تحلیل قسمت در پرسونل رهنمائی 

 . آن تطبیق جهت وزارت رهبری م مقا از آن منظوری اخذ و وزارت والیتی

 و قانون تنفیذ یالملل بین اداره طرف با دولت مختلط تیئه الدولتی بینهای  ورکشاپ در اشتراک 

 . سریالنکا کولومبو شهر در  امریکا متحده ایاالت خارجه وزارت مخدر مواد با مبارزه

   وزارت انکشافی  های پروژه و پالنها ازتطبیقنظارت .  

 آن از نظارت و ریاست یومیه های فعالیت هماهنگی و مدیریت. 

 و شان کاری نواقص از گاهیآ بمنظور ضرورت حسب ریاست  کارمندان با کاری جلسات تدویر 

 .  زمینه در رهنمایی

  اینریاست کاری استقامت روشنی در شان وظایف الیحه طبق پرسونل یومیه نظارت از اجراات  . 

ACKU



 

 

ر 
ثو

«
13

95
 » 

ل 
س

سل
ه م

ار
شم

15
9

 

188 

 

 وزارت ذیربط واحدهای سایر به دهی گزارش و پالنگذاری مورد در تخنیکی های مشوره ارایه . 

 میزان) گذشته یکسال کاری اجراات از اتگزارش  ارایه جهت مربوطه بخش  با تخنیکی مشوره   

 .عدلیه وزارت ذیربط های ریاست(   39  میزان الی 8838

 .گسترش روابط منحیث فوکل پاینت وزارت به وزارتها و سایر ادارالت دولتی 

 آر بی سی متخصص شخص  پیشنهادی های طرح عدلیه وزارت  کیفی و کمی وضع بهبود غرض  

 .است ه گردید تقدیم و تهیه   الموقع دعن وزارت رهبری مقام به

 قابلیت تقویه برای کاری تیم به گروهی و انفرادی شکل به متخصص شخص مهارت و دانش 

 به ربع این در افراد از بعضی ضمناً و یافته انتقال ضرورت حسب تخنیکی شکل به پرسونل  کاری

 .گردیدند معرفی آموزشی های برنامه

 و 8839 مالی سال( سالتمام) چهارم ربع انکشافی های پروژه زارشگ وتوحید ،تحلیل جمع آوری 

 .اقتصاد محترم وزارت به ان ارایه

 مالی سال(  تمام سال) چهارم ربع های برنامه پیامد و محاصل از گزارش ترتیب و تهیه ،جمع آوری 

 . مالیه محترم وزارت به آن ارایه و8839

  به آن ارسال و( ،جدی،دلو قوس) های ماه طی کشافیان های پروژه وار ماه گزارش وترتیب تهیه 

  . جمهوری ریاست امور محترم اداره

 انکشافی پالن در شمولیت غرض دومی های واحد پیشنهادی های پروژه بندی جدول و فهرست 

 .وزارت بعدی های سال

 افغانستان اسالمی جمهوری کابینه  9/3/8839 مورخ( 83) ه شمار مصوبه 89 بند اجراات. 

  وهم بود گردیده برگذار محلی درارگانهای ترکمن افغان پروژه ارتباط به که درجلسه  اشتراک 

 اداره به آن ارایه و متذکره پروژه درمورد عدلیه وزارت مربوط بخش انکشافی طرح چنان

 . محلی ارگانهای

 اطفال بیتتر  و اصالح مرکز تعمیر اعمار پروژه سجل و ثبت برآوردثانی جهت بلخ والیت به سفر 

 . وزارت مقام به آن   گزارش ارایه بار و دو

  ال آنو اصالح مرکز احاطه دیوار کاری اضافه برآورد و سروی جهت بامیان والیت به سفر.   

 مربوطه اداره به ان گزارش ارایه و شیرپور تعمیر امنیتی و تحکیماتی مواد برآوردثانی. 
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  و شیرپور تعمیر اطراف کانکریتی موانع باالی ردارخا سیم و زرهی های دروازه نصب برآوردثانی 

 .مربوط اداره به ان گزارش ارایه

 عدلیه وزارت محترم مقام مربوط واحد زرهی دروازه و کلکین نصب برآوردثانی. 

 داراالمان واقع عدلیه وزارت مرکزی تعمیر اعمار کار جریان از نظارت. 

 فرهنگ و اتاطالع وزارت به اینوزارت  ساالنه گزارش ارسال. 

 واحد های ذیربط وزارت و ارسال آن به اداره امور ج.ا.ا .  حمل ماه گزارشات وتحلیل توحید 

 ،والیات عدلیه های ریاست8831 مالی سال کاری پالن توحید و تحلیل مطالعه. 

 امور اداره به 8831 مالی سال اول ربع کاری پالن ارسال. 

 اسالمی جمهوری ریاست اول معاونیت ردفت ریاست به سوم روز صد های پالن ارسال. 

 به(  توحید ، تحلیل) مطالعه از بعد  آن ضمایم ورق( 3) با چهارم ربع احصائیه های  فورمه ارسال 

 .احصائیه مرکزی محترم اداره

   آورد های عمده: دست
 تصویب  مالیه محترم وزارت رهبری کمیته بهاینوزارت   آر بی سی پروژه  پریزنتیشن ارایه ،

 . آن استخدام پالن تهیه و (بست از طریق برنامه سی بی آر   15استخدام)

 میباشد طبع آماده و رسانیده  نهائی مرحله  به  ازتحلیل بعد را  عدلیه وزارت پالیسی . 

 قابلیت تقویه برای کاری تیم به گروهی و انفرادی شکل به متخصص شخص مهارت و دانش 

 به ربع این در افراد از بعضی ضمناً و یافته انتقال ضرورت حسب تخنیکی شکل به پرسونل  کاری

 .گردیدند معرفی آموزشی های برنامه

  ارسال  جمهوری ریاست دوم  معاونیت دفتر ریاستو  امورمحترم  ادارهصد روزه به  گزاشات

 .گردیده است 

 تاس گرفته صورت آن معین وقت به احصائیوی های فورمه   تحلیل جمع آوری معلومات و .  

 است گرفته صورت پالن به مطابق ربع این در یومیه کاری اجراآت . 

  پیشنهادی طرح (CONCEPT Paper) ترتیب  عدلیه وزارت 8831 سال انکشافی های پروژه

 اقتصاد ارسال گردیده است.  محترم وزارت به و

ACKU



 

 

 

 

 

 

  جاللتمآب وزیر عدلیهمالقات 

 جی.آی.زید رییس موسسهبا 

 
كاري دوامدار مؤسسة جي.آي.زيد در راستاي تجهيز برخي از  ا.ا از هموزير عدليه ج.

 هاي اين وزارت، سپاس گزاري نمود. بخش

گويد: در نشستي مبارزه با فساد اداري كه چندي پيش در  در همين حال، آقاي اشميت مي

ه، رياست جمهوري اسالمي افغانستان، برگزار شده بود؛ جاللتمآب رييس ج.ا.ا، رييس اجرايي
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مشاور امنيت ملي، وزير عدليه ج.ا.ا، قاضي القضات و لوي سارنوالي، روي مبارزه با فساد اداري 

 بحث كردند. 

 به گفتة آقاي اشميت: در نظر است تا محكمة اختصاصي مبارزه با فساد اداري ايجاد شود.

نظر است  با اين وضع، وزير عدليه اضافه نمود كه به منظور اصالح نظام عدلي و قضايي، در

تا جاللتمآب سرور دانش معاون دوم رياست ج.ا.ا، ديدگاه هاي وزارت داخله، وزارت عدليه، 

و ستر محكمه را جمع آوري نموده و براي ايجاد هماهنگي، اكنون مشاوران ثارنوالي لوي 

 كنند. معاونيت دوم رياست جمهوري، روي آن كار مي

 61هاي بيشتر رياست تقنين، تالش دارند تا  يتچنان بيان داشت كه با توجه به مصروف وي هم

 سند تقنيني را امسال طي مراحل كنند.  

چنان از اين نهاد خواست تا  در ادامه، وزير عدليه ج.ا.ا در بارة ستاژ تقنيني سخن گفت و هم

 وسايل مورد ضرورت ستاژ تقنيني را كمک نمايند.

ها، مأموريت گرفتيم تا ضمن بودجه  گويد: در نشستِ گفتمان ميان دولت آقاي اشميت مي

 نيز به مصرف برسانيم. 2117اصلي، يک ميليون دالر را در 

كنند تا در سال آينده،  هاي شان، سعي مي آقاي اشميت اضافه كرد كه با توجه به مشكل

 كاري بيشتري داشته باشند. هم

ن وزارت به برنامة تن از كارمندان اي 11در پايان، جاللتمآب وزير عدليه ج.ا.ا از معرفي 

 كارشناسي ارشد، از سوي نهاد جي.آي.زيد ابراز سپاس و امتنان نمود.

 وزير عدليه ج.ا.ا صورت گرفت.  در دفتر كار 1395ثور  21اين گفت و گو در 
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 عدلیه  طرح ستاژ تقنینی از سوی وزیرارایه 

 برای گروهی از نهادهای کمک کننده

 
برنامة آموزشي ستاژ تقنيني از سوي جاللتمآب دكتور عبدالبصير انور وزير عدليه ج.ا.ا طرح 

 و ديگر مسؤوالن اين وزارت، براي گروهي از نهادهاي كمک كننده بين المللي، ارايه شد.

 شود. برنامة آموزشي ستاژ تقنيني از اول جوزاي امسال براي يک سال اجرا مي
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بست  38مآب رييس جمهور  ج.ا.ا، برنامة ستاژ تقنيني را با  توزير عدليه ج.ا.ا گفت: جالل

 ه.ش گرديده است. 1395جديد منظور فرموده و اكنون شامل بودجه 

وي اضافه نمود: حكومت افغانستان، رشد روند قانون گذاري را مهم پنداشته و آن را در 

انين از لحاظ متن و محتوا آغاز برنامه هاي كاري خود قرار داده است. وزير عدليه افزود كه قو

چنان، كمبود نخبه هاي متخصص در عرصة تسويد قوانين  شوند و هم به گونة درست تسويد نمي

هاي ديگر،  جاست كه در كنار تالش هاي سر راه ما است؛ از اين در اداره ها از زمره چالش

 شود. ضرورت راه اندازي اين برنامه را نيز احساس مي

 داند: هاي برنامة آموزشي ستاژ تقنيني مي موارد زير را از زمره خوبيوزير عدليه ج.ا.ا،  

 ايجاد زمينة كارآموزي و افزايش مهارت هاي مسلكي؛ 

 ايجاد هماهنگي ميان اين وزارت و اداره هاي دولتي در بخش قانون گذاري؛ 

 ظرفيت سازي در اداره هاي دولتي به منظور طرح و پيش نويس قوانين؛ 

 نة پژوهش هاي علمي به منظور طرح و تسويد قوانين؛فراهم نمودن زمي 

  مراجعه به اسناد تقنيني كشورهاي منطقه و اسناد بين المللي به منظور غني سازي پيش

 نويس قوانين؛

 و رشد ظرفيت كاري اعضاي انستيتيوت قانون گذاري.

اما به منظور ا برداشته اند و هاي نخست ر وزير عدليه ج.ا.ا اضافه نمود: در اين راستا گام

 شود. كاري نهادهاي تمويل كننده بين المللي نياز احساس مي چه بهتر سازي اين برنامه، به همهر

كاري نهادهاي تمويل كننده بين  وزارت عدليه در نظر دارد كه اين روند را تا سه سال به هم

نة تدريجي آغاز المللي پيش ببرد و پس از دو سال، روند انتقال آن را به وزارت عدليه، به گو

 كند. مي

توانند كه متني را از يک زبان به زبان ديگر  وزير عدليه ج.ا.ا افزود كه ترجمانان تنها مي

هاي  ترجمه كنند و اما كمتر ممكن است كه در مورد چگونه گي ترجمه اصطالحات و متن

معرفي كنند و يا توانند قوانين بين المللي را  جاست كه نمي حقوقي، تخصص داشته باشند؛ از اين

 كه ضرور است، در عرصة بين المللي انعكاس دهند تا از آن استفاده شود. چنان
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جاللتمآب وزيرعدليه اضافه نمود: در نظر دارند تا زنان، جامعه مدني و بخش خصوصي را 

نيز در برنامة آموزشي ستاژ تقنيني راه بدهند و اين كار زمينة تربيه حقوقي و فرهنگ قانون 

كند؛ وي تأكيد كرد كه زنان و جامعه مدني به منظور اشتراک در اين برنامه،  را آماده مي شناسي

چنان، در مورد آموزش حقوق بشر و چگونه گي آموزش و ايجاد قانون  هم نقش مهمي دارند. 

 جرايم سايبري )انترنتي( نيز بحث و گفت و گو شد. 

: با اين كار ميزان دسترسي مردم محمد اشرف رسولي مشاور ارشد تقنين اين وزارت گفت

چنان مي آموزند كه قوانين را به گونة درست و خوبتر، طرح و  شود و هم به عدالت بيشتر مي

 تسويد كنند.

آقاي رسولي ادامه داد كه به منظور قانون سازي نه تنها دانستن علوم حقوق و شرعيات 

 ضرور است بلكه بايد دانش اجتماعي هم داشته باشيم.

روز نخستِ برنامة  111هاي كاري  راه اندازي برنامة آموزشي ستاژ تقنيني يكي از پالن آغاز

 ه.ش وزارت عدليه ج.ا.ا است.  1395سال 

، بخش حاكميت قانون ملل متحد در بخش زنان GIZدر پايان، نهاد حميده برمكي، مؤسسة 

 كاري شده اند. و آماده هم و ديگران، از طرح و ارايه برنامة ستاژ تقنيني ابراز خرسندي نموده

كاري هميشه گي نهادهاي كمک  با اين وضع، دكتور عبدالبصير انور وزير عدليه ج.ا.ا از هم

 كننده بين المللي، ابراز سپاس و امتنان نمود.
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   با رییس بخشجاللتمآب وزیر عدلیه دیدار 

 ف در افغانستانیونس حمایت از حقوق اطفال موسسه واحد

 
اين گفتگو به منظور چگونه گي دست يابي به يک راه حل مناسب در مورد حمايت 

 (، صورت گرفت.1395ثور  7از حقوق اطفال در سه شنبه )

نشان داد تا مسودة قانون اطفال را بدست بياورند و   در آغاز، آقاي ليبي، عالقه مندي

معيارهاي قوانين بين المللي در خصوص اطفال، اين قانون را از لحاظ ساختار و محتوا با 
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چنان، گفت: به منظور اشتراک در نشستي در كشور تونس، از شما  به بررسي بگيرند. هم

دعوت شده است و اميدوار هستند كه تا آن وقت، مسودة قانون اطفال را با خود داشته 

 باشيد.

تنان، گفت: مسودة قانون جاللتمآب وزير عدليه ج.ا. افغانستان با ابراز سپاس و ام

 گيرد. ترين فرصت در دسترس شما قرار مي اطفال نهايي شده است و به زود

افغانستان، به مشاور رواني و   وزير عدليه ج.ا.ا گفت كه در يک عده از واليات

عالماني ضرورت است تا بتوانند دوره هاي تربيه يي را به گونة مناسب، به اطفال راه 

چنان اضافه كرد كه به منظور پرورش حرفه يي اطفال تحت حجز ،  هماندازي كنند. وي 

 ضرورت است تا استادان توانمند استخدام شود. 

آقاي ليبي تعهد سپرد كه در راستاي مساعدت هاي رواني براي اطفال، همكاري الزم 

 نمايند. مي

 9نامه،  جانبه نيز سخن گفت. بر بنياد اين توافق 9آقاي ليبي در مورد توافق نامة 

هاي مشتركي را  ارگان دولتي تعهد كردند كه در راستاي بهبود وضعيت اطفال، نشست

 كنند. راه اندازي مي

وزير عدليه ج.ا.ا ادامه داد: شما را در نشست نه جانبة كه به منظور بهبود وضعيت 

 اطفال، راه اندازي مي شود، در جريان مي گذارم تا خدمات ضروري را عرضه نماييم.

يي  هير عدليه ج.ا.ا گفت: به زودي نشستي را با نهادهاي تمويل كننده و تطبيق كنندوز

كه در راستاي بهبود وضعيت اطفال كار مي كنند، راه اندازي مي كند. وي اضافه كرد 

ست تا از  كه رسيده گي به وضعيت اطفال، به گونة مستقيم مسؤوليت ما است و ضروري

 را در جريان بگذارند. چگونه گي انجام خدمات شان ما 

آقاي ليبي گفت: نهاد ما در راستاي تقديم مساعدت هاي حقوقي براي اطفال، چندين 

واليت را ارزيابي عمومي كرده است كه بر بنياد آن، يک نمونة )مودل( از مساعدت 
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هاي حقوقي را به گونة پيشنهادي تهيه كرده است كه در صورت امكان با رياست 

گو شود تا در چارچوب اين رياست، يک بخشي گفتاين وزارت  مساعدت هاي حقوقي

 براي اطفال تخصيص يابد.

وزير عدليه ج.ا.ا از نمونة پيشنهادي اين نهاد استقبال نموده گفت كه پس از راي 

 ها در اين مورد، اقدام خواهد كرد. زني

« اطفالتخطي از حقوق »در ادامه: آقاي ليبي يک نسخه از گزارشي را كه در راستاي 

از سوي يونسف و چندين ارگان ملل متحد، تحقيق و تهيه شده است، به جاللتمآب وزير 

 عدليه ج.ا.ا سپرد.

كند كه در زمره آن، حمله  اين گزارش شش خشونت عمده اين اطفال را نظارت مي

ها بر مكاتب و مركزهاي صحي و استخدام اطفال در نيرو هاي دفاعي و امنيتي و استفاده 

 باشد. اطفال در حمله هاي تروريستي از سوي مخالفان، مي از اين

كنند تا به  در پايان، وزير عدليه ج.ا.ا گفت: بر بنياد مقررة مراكز اصالح، سعي مي

باشند، يک مركز  منظور نگهداري از اطفالي كه در مركزهاي اصالح و پرورش اطفال مي

ة مناسب، صورت بگيرد. وي معياري ايجاد نمايند تا تربيه و پرورش اطفال به گون

چنان ادامه داد كه بر بنياد مصوبة شوراي وزيران، جاللتمآب رييس اجراييه و  هم

گيرند تا جاهاي را كه وزارت داخله تخليه  هاي مسؤول، جلسة مشترک مي ارگان

 كند، از جمله محبس اناثيه بادام باغ را به وزارت عدليه تحويل دهد. مي

 منبع: آمريت مطبوعات
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 کود جزای افغانستان طرحدهی  نشست تسلیم

 ج.ا.ا به وزارت عدلیه

 
المللي و  يي، نهادهاي بيننهادهاي عدلي و قضا گاننمايند نشستي به اين مناسبت با اشتراک

 برگزار شد.1395ثور  12گان جامعه مدني، در نمايند

 ةاين پروژ گفت:وش آمديد، ضمن ابراز خ ج.ا.ادكتر عبدالبصير انور وزير عدليه جاللتمآب 

بنابر تعدد اسناد  - ي كشوريكه مراجع عدلي و قضا يهاي بزرگ ملي با در نظر داشت چالش
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، و پيدايش جرايم نو ظهور، ضرورت با آن مواجه بودند  - تقنيني در رسيدگي به قضايا

 بازنگري قانون جزا را مطرح نموده است.

، زيربناي تأمين عدالت در كشور كود جزا افه كرد.چنان اض جاللتمآب وزير عدليه ج.ا.ا هم

دانشمندان آگاه ما، اين بنيادها را از آيه هاي كتاب اهلل، سنت رسول اهلل، اجماع امت ماست؛ 

چه عصر ما با آن رو به رو  اسالمي، قياس صحيحه، دقت در اشباه و نظاير و در روشنايي آن

 است، گرفته اند. 

هاي بين المللي از  افغانستان به كنوانسيون پيوستن ود:اضافه نم اج.ا. وزير عدليهجاللتمآب 

كنوانسيون جرايم سازمان يافته فرا ملي، كنوانسيون مبارزه با فساد اداري، كنوانسيون حقوق  زمره

بين المللي و  يديوان جزاي ةاساسنام طفل، پرتوكول قاچاق انسان، قاچاق مهاجران،

است،  ي، مدني و تجارتي  به سطح جهاني وضع گرديدهيجزا يها كه در عرصه يهاي كنوانسيون

 اين ضرورت احساس شود.   سبب شده است تا

هاي بزرگ دولت افغانستان است و  وزير عدليه ج.ا.ا اضافه كرد كه اين پروژه از ضرورت

اصالح و بازنگري قانون كه شود؛ وي اضافه كرد  ترين نياز شمرده مي به پايان رساندن آن، مهم

زا، به سبب حجم بسيار، چندين سال را در بر گرفته است و هنوز هم احكام اختصاصي آن به ج

 . پايان نرسيده است

ي هاي رويكرد بنيادبر  و شگرف يرهايكود جزا را ايجاد تغي طرحهدف از  وزير عدليه ج.ا.ا،

 .، بيان نموداست علوم جزايي تجربه گرديده ةدر عرص كه

در  ي افغانستانگروه اصالح و بازنگري قانون جزارييس  ولي،آقاي رسنشست،  ةدر ادام

 ، سخن گفت.هاي اين گروه كاركرد ضرورت بازنگري قانون جزا و مورد

چنان قانونپوه محمد اشرف رسولي، بخش اول طرح كود جزا را به جاللتمآب وزير  هم

 عدليه ج.ا.ا، تسليم نمود. 

نامه هايي را براي گروه اصالح و بازنگري  سدر پايان، جاللتمآب وزير عدليه ج.ا.ا، سپا

قانون جزاي افغانستان، اهدا نموده و اميدواري كرد كه كميته مؤظف، كار تدقيق بخش دوم آن 

 را به پايان برسانند. 
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 امور وزارت ،ثارنوالياصالح قانون جزا متشكل از نمايندگان ستره محكمه، لوي  ةگرو

 انجمن بشر، حقوق مستقل كميسيون ملي، امنيت وميعم رياست زنان، امور وزارت داخله،

 .اس .سي، يوناما، جي.دي.او.ان.ه مدني، يوجامع نمايندگان از برخي و مدافع وكالي مستقل

اياالت متحده  به ويژه، هاي دول متحابه تمن، كارشناسان سفار و .ان .پول، يووپي، ي .اس

رياست قانونپوه محمد اشرف رسولي مشاور گروه با  ؛ اينباشد امريكا، بريتانيا، فرانسه و ايتاليا مي

 اين پروژه را به پيش برده اند. ارشد تقنيني وزارت عدليه، كار

رياست جمهوري  8/3/1389مؤرخ  1439به اساس حكم شماره  ي افغانستانكود جزا ةپروژ

 افتتاح گرديد و پس از آن، گروه اصالح و بازنگري قانون جزاي 1391ثور  13در وقت، 

  افغانستان، كار آن را آغاز كرد.
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