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

 نباشد. A4 شده پیتا صفحه 2۵ از شتریب و صفحه 11 از مترک يارسال مقاله (2

 .آن يپک نه شود فرستاده مجله در درج یبرا ان،کام صورت در ،آن شده پیتا لیفا با همراه مقاله اصل (3

 هک شود نوشته ای گونه به دیبا دهکیچ .باشد یينها گیری نتیجه و یدیلک واژگان ده،کیچ یدارا دیبا مقاله (4

 ند.ک انیب اختصار به را مقاله یمحتوا

 مقاله اول در واژه هفت تا سه نیب یدیلک واژگان و لمه(ک 1۵1 ثرک)حدا مقاله یپشتو ای يفارس دهکیچ (۵

 شود. آورده

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

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

 صفحه. شماره و انتشار خیتار ناشر، نام

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

 صفحه. شماره و جلد شماره انتشار،

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

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

d. باشد، نداشته مورداستفاده صفحه در حتا يتفاوت و شده معرفي قبالً هک شود اشاره يمنبع به هرگاه 

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

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

 .شود آورده مورداستفاده صفحه

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

 است. یضرور موردنظر منبع و سندهینو نام باشد، ترجمه يارسال مقاله هرگاه (8

 ای و تلفن شماره مثل ،یو به يدسترس ينشان با همراه را، اش يعلم رتبه ای عنوان امل،ک نام دیبا سندهینو (9

 .بفرستد مقاله با را رهیغ و لیمیا آدرس

 .است آزاد مقاله شیرایو در مجله (11

 .شود نمي فرستاده پس شده ارسال مطالب (11

 باشد. شده نشر یگرید اینترنتي سایت ای مجله در قبالً دینبا يارسال مقاله (12
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  گان در تکوین نظرخواهی از خبر اهمیت

 اسناد تقنینی

 عبدالقدیر قیومی

شود  یکی از بارزترین منابع و مصادری که در ساختار و تدوین قوانین به آن اتکا می

سنن، عادات، فرهنگ، اعتقادات و یا عرف پسندیدۀ مردم است که متداوماً میان ملل و 

های  جوامع رواج داشته و توانسته است باگذشت زمان منشأ قانون قرار گیرد زیرا قرن

ن خوکرده و عملی بودن آن جزء زندگی ساکنان همان متوالی اجتماعات بشری به آ

 مرزوبوم گشته است. 

داند که میان مردم عادت شده،  حقوق اساسی نیز عرف را عبارت از اعمالی می

تکرار گردیده ترک آن آشفتگی اجتماعی یا اعتراض را بار آورده و تا زما نی اعتبار دارد 

 که قانونی خالف آن وضع نشده باشد.
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ناپذیر  قوانین مربوط به حاالت مدنی یک ملت سازندۀ آن، طور اجتنابخاصتا 

خطۀ  ها و تعامالت مردمی است که با اهداف، آرزوهای مشترک وهمگون در یک رواج

های زبانی ، نژادی سیاسی، اقتصادی و... باهم  نظر از تفاوت جغرافیائی واحد صرف

 اند. زیسته

الت اجتماعی اثر بالمانع در وضع قوانین کشور ما که شریعت اسالمی، عرف و تعام

ها خاصتا مسایل وابسته به زندگی مدنی و  دارد وقتی ما وضع قوانین را در همه عرصه

یابیم که خانواده مبنای اولی جامعه بشری بوده  گیریم می تشکیل خانواده به بررسی می

جذری را از مولود حیات بدوی تا تکامل آن به جوامع مدرن مراحل پر از مد و 

تواند موثریت خود را  گذرانیده است و مطالعه روی آن به هر معیاری صورت گیرد، می

های  داشته باشد زیرا سعی در ایجاد یک خانواده سالم برومند باعث به وجود آمدن ملت

نماید که  باثبات، قوی و دارای عزم متین شده هدف استحکام و بقای آن را تضمین می

، به وجود آوردن فضای آمیزش ، محبت،همزیستی و داشتن یک بدون شک تربیت عالی

 جو منزه از آالیش و آلودگی در آن اثرگذار است.

یابد و از روابط زنا شوهری، پدر، فرزند، دختر و  خانواده . که با ازدواج آغاز می 

 پذیرد، حقوق و وجایبی در قبال خود دارد و همچنان آثار پسر، برادر،خواهر ... قوام می

و پیامدهای حقوقی به آن مرتب است. رعایت این حق و وجیبه رشتۀ تداوم آن را 

ویژه زن و  نماید اما اگر مرعی داشتن این وجیبه و حق که اعضای خانواده به محکم می

شوهر و اوالدها متقابالً باهم دارند با نیکویی و تعادل تنظیم نگردد گاهی اوقات 

آورد که البته وضع قوانین و تطبیق آن در اعاده  میموجبات اصطکاک و برخورد را بار 

تواند جامعه را از خطر هرگونه  محیط دارای آرامش همزیستی میان خانواده، می

ستیزی، برخوردهای ناهنجار و پرتگاه سقوط وارهاند در کشور ما از اوایل  روی، حق کج

( 91به اواخر قرن )روزگار پا گذاری به اصل قانونیت به شیوۀ سیستماتیک که عمر آن 

ها از آن زمان  گذاری در حل مسایل خانواده مشهود بوده دولت میرسد سهم قانون
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های تعالیم اسالمی )قرآن مبین، احادیث نبوی و رجوع به عادات  تاکنون به اتکای ارزش

شدۀ جامعه افغانی توأم با تحوالت زمانی  های قبول و نظریات علمای حقوق و سنت

ها و وضع قوانین زیر عناوین نظامنامه، اصول نامه و قانون در  ور فرمانومکانی ( به صد

اند،که  اندیشمندان و علمای دینی و  های مطلقیت و مشروطه پرداخته دوره

های بزرگ و  توان از تدویر جرگه نظران سهم شان در این راستا برجسته بوده می صاحب

 اء و قصبات یادآوری کرد.کوچک به سطح همه اتباع کشور ویا میان شهرها، قر

قانون خانواده گرچه پیرامون موضوعات مرتبط به آن از قبل در سایر قوانین خاصتا 

قانون مدنی احکامی وجود داشته اما به این عنوان یک پدیدۀ تازه میان اسناد تقنینی 

طرحی را به وزارت عدلیه ارایه  9831افغانستان است که وزارت امور زنان در سال 

 نمود.

شده طی مراحل  این طرح که در آن بخش عمده تصویری از مسایل خانواده جا داده

دقت و کنجکاوی عمیق را داشت زیرا شامل مباحثی از تشکیل خانواده، آثار  آن نیاز به

ازدواج، حقوق و وجایب زوجین، انحالل ازدواج، آثار ازدواج، حقوق اوالد، اقارب، 

قیمومیت و وکیل غایب است. گرچه این موارد رضاعت وحضانت، اداره اموال طفل، 

شده در اکثریت احکام این قانون و  در قانون مدنی که از وضع آن چهل سال سپری

برگرفته از فقه امام مالک )ر ح( بوده نیز تنظیم یافته ولی با توجه به سیستم 

گذاری و حاکمیت آن در جامعه که ضرورت کلی به درک عمیق تحوالت زمانی  قانون

دارد و پرنسیب های حقوقی باید با نیاز مردم به عصر و زمان وفق داده شود و از سوئی 

کار جامعه جهانی  های را جلو راه سند مستقلی زیر عنوان قانون خانواده فقدان آن نگرانی

و نهادهای مدنی قرارمیداد و طرح ارایه شده وزارت زنان که بجایش از دید برآورده 

تأثیر نبوده اما در جامعۀ سنتی ما که مقتضیات دینی، اخالقی و  ساختن این مأمول بی

فرهنگ ملی بیشتر حاکم است ثواب دیده شد تا به غنا مندی این طرح حیاتی، 

نظران وطن و نهادهای ذیعالقۀ پوهنتونی سهم خود را ادا نمایند زیرا  صاحب
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است که با خبرت های این قانون دربرگیرندۀ مسایل حیاتی همه اقشار جامعۀ م شاهرگ

 و دوراندیشی باید به آن نگاه کرد.

با نظر داشت هماهنگی میان مراجع ذیصالح در موضوعات خانواده، وزارت عدلیه 

ابتدا جریان را با مقام ستره محکمه در میان گذاشت تا در تطابق با شریعت اسالمی آن 

بخش قانون جدید  را مطالعه نماید که مقابلتاً ستره محکمه این تشخیص را که کدام

غیرضروری، غیرعملی ویا مخالف مصالح اجتماعی است از صالحیت وزارت عدلیه، 

 مجلس عالی وزراء و پارلمان کشور دانست.

با توجه به اینکه طرح ضمیمۀ قانون مدنی و یا به شکل مستقل طی مراحل گردد 

طرح  عالقه صورت گرفت درنتیجه تجویز شد تا این بگومگوهای میان جوانب ذی

 گذاری شود و مورد تدقیق قرار گیرد. انستیتوت امور قانون 9811شامل کار تقنینی 

از آنجائیکه جلب نظریات خبرگان در کلیه مسایل حقوقی خاصتاً موضوعات فامیلی 

ساز است و اهل خبره در موارد خانوادگی ازجمله موضوع تعدد زوجات،  سرنوشت

توانند  ، غایب و مفقود و سایر زوایای آن میتأمین نفقه، طالق، تفریق، فسخ ازدواج

مشوره های سودمند بدهند سیمیناری به اشتراک علما، دانشمندان، فعاالن جامعۀ مدنی، 

ها طرح را مناسب توصیف و  نمایندگان یوناما و یو، ان، دی، پی در شهر کابل دایر و آن

 منعکس گردید. مالحظۀ که داشت در آن نظریاتی که ابراز کردند با غنای قابل

ها اشتراک  سپس این برنامه در والیات هرات، بلخ و ننگر هار هم تعقیب و پیشنهاد

کنندگان این سیمینار ها صائب واقع و کمیتۀ تخنیکی طرح قانون خانواده در شهر کابل 

های والیات الینحل مانده بود بحث و موارد که  روی برخی احکامی که در نشست

 ت شامل طرح ساخته شد.مورد تأئید قرار گرف
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عقرب که  91تا  91تدویر ورکشاپ طرح قانون خانواده در والیت بدخشان از 

ها  نویسنده افتخار عضویت آن را داشتیم گام   مفید دیگری بود که در جنب این تالش

 برداشته شد.

درین ورکشاپ رؤسای عدلیۀ والیت بدخشان و تخار با جمعی از شورای علما، 

ۀ مدنی، حقوق بشر، ریاست زنان، ادارات حج و اوقاف، مساعدین نهادهای جامع

های حقوق و شرعیات والیات متذکره حضور به هم  حقوقی، وکالی مدافع با دانشکده

( ماده تسوید و نظرات 112( فصل و )91رسانیده بودند طرح قانون خانواده را که در )

وپی موردبحث قراردادند و اعضای ورکشاپ های قبلی را هم با خود داشت به شکل گر

دهندۀ  باحوصله مندی و احساس مسئولیت روی هر ماده ابراز نظر نمودند که نشان

 تواند. اهمیت و برازندگی نقش نظرخواهی در همچو مسایل تلقی شده می

، 11، 18، 11، 11، 19، 11، 13، 14، 81، 81، 88، 11، 91، 98ازجمله روی مواد 

13 ،11 ،41 ،994 ،993 ،911 ،989 ،981 ،981 ،983 ،911 ،914 ،943 ،938 ،933 ،

میان اشتراک  112و  194، 199، 121، 124، 121، 121، 122، 913، 918، 911، 919

آمده و سواالتی مطرح شد که محترمان غنی  عمل های به کنندگان ورکشاپ  بیشتر بحث

از  زاده رئیس عمومی تقنین، رؤسای عدلیه و شورای علمای بدخشان و برخی

ترتیب طرح موردنظر  این نظران توضیحات مفصل و قناعت بخش ارایه و به صاحب

های وزارت عدلیه برای رسیدن به هدفی  یکی از موفقیت طرف تائید قرار گرفت و این

رود تا این شیوۀ جلب نظر  است که در طی مراحل قانون خانواده پیموده و آرزو می

 در همچو قوانین بااهمیت، همواره عملی گردد. عامه خاصتاًعناصر خبیر و دلسوز کشور
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د فقید(  وافکار و اجراآت حقوقی در ) عصر محمد دا

 جمهور افغانستاناولین رییس 
 

 ستانكزينصراهلل 

 مقدمه: 

هیچ جامعه بدون یک نظام حقوقی نمی تواند شاهراه انکشاف وتوسعه را بپیماید 

واز ثبات الزم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بهره ورگردد. ازسوی دیگریک 

دولت مقتدر زمانی می تواند به اهداف اش نایل گردد که درچارچوب نظام حقوقی 

اش منتج به حاکمیت قانون در  مطابق به نیازمندی هایش عمل نموده و اقدامات

 روشنائی پالیسی های معین وثابت اش در خدمت مردم و اتباع اش قرار گیرد. 
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مرحوم محمد داؤد خان با شناخت کامل ازکشور و مردمش همواره در راه تأمین 

حاکمیت قانون تاکید داشت وآنرا یکی از شاخصه های دموکراسی، ترقی و انکشاف 

 کشور میدانست. 

ین مرد بزرگ در دوره ازخدمات سیاسی اش به این امر توجه مبذول نموده چه ا

بود، و اقدامات را نیز مرعی داشته که درخوردقت است وحتی میتوان گفت که آرزو 

( پیرامون نظام حقوقی داشتند، 9889 -9811های را که در عصر صدارت اش )

 کی مشاهده نمود. ( به نی9811 -9814توانستند آنرا در عصر ریاست جمهوری )

عصرجمهوریت مرحوم داؤد خان یکی از دوره های خیلی درخشان تاریخ 

قانونگذاری افغانستان محسوب میگردد، اما این دوره طوریکه قبالً به آن اشاره شد، در 

حقیقت تداوم عصر صدارت آن فقید مرحوم است، و می توان گفت یکی از علت های 

عظمی عدم  موافقت شان با مسوده قانون اساسی  عمده استعفی شان از عهده صدارت

نافذ گردید، را یاد آوری نمود، چنانچه مرحوم داؤد خان درضمن  9818که بعداً درسال 

بیانیه شان بمناسبت اولین سالگرد پیروزی جمهوری شان در اینمورد چنین گفته اند: )) 

قی است ولو این فعالً درنیمه شب قرار داریم برای امر حرکت هنوز یک ساعت با

یکساعت پرهیجان به هیچ صورت برای آن داستان طوالنی چندین ساله کفایت نمی 

کند، باز هم بد نیست چند سالی به عقب روی و از بین مکاتیب متعدد که از سالیان در 

از وقتاً فوقتاً بحضور شان تقدیم داشته ام چند مکتوب اخیر را که نزد اکثر مردم ما 

 ده باشد به اطالع عموم هموطنان عزیز برسانم: ممکن هنوز پوشی

 ( 9819سرطان  1) مکتوب مورخه 

 پس از القاب ! 

آنچه را امروز بحضور شما بعرض می رسانم، تصور می کنم در سرنوشت آینده 

ملت افغان آنقدر مهم وحیاتی و بدوره سلطنت شما آنقدر اقدام بزرگ وتاریخی می 

باشد که می توان در اطراف آن کتابی نوشت ویک عالم دالیل وتوضیحاتی به عرض 
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وهم کسیکه می نویسد بعضاً خسته  رسانید، اما میدانیم عرایض طوالنی برای خواننده

کننده می باشد، لذا نمی خواهم عریضه من طوالنی باشد کوشش می کنم بصورت 

بسیار مختصر چیزی را که به عقیده خود ) که این همیشه عقیده من بوده وخوهد بود( 

خیر و سعادت ملت افغانستان و اقدام بزرگ و تاریخی  دوره سلطنت شما میدانم، 

 به عرض رسانم.  بحضور شما

موجبات و دالیل اینکه چرا تحول اجتماعی باید در این مملکت بعمل آید ضرورت 

نیست، در این جا توضیح کنم، زیرا در اطراف آن همیشه صحبت نموده ایم و افکار و 

نظریات بنده در این خصوص گمان می کنم کافی واضح و روشن به حضور شما معلوم 

 است. 

ترین موقع اظهار همچو یک مفکوره ازطرف حکومت وقتی تصورمی کردم که به

بود که پالن دوم اقتصادی به شورای ملی تقدیم  می شد و در ضمن آن از خطوط 

اساسی تحول اجتماعی که به اساس آن یک پالن درنظر دولت است، به سمع وکالی 

اطالع شورا رسانیده می شد، چون از یک طرف از طرز تفکر بعضی از رفقای  کابینه 

نداشتم و از طرف دیگر حضور شما بکابل تشریف نداشتید، بنابر آن ، آن موقع گذاشت 

، اما هر قدمیکه برای خیر و سعادت ملی برداشته می شود بهر وقت و زمانیکه باشد، 

یقیناً مفید و مؤثر است، مشروط براینکه بسیار نا وقت نشده باشد. به عقیده من وضعیت 

و زمان چنین تحول را ایجاب می کند واگر حضور شما چنین  مملکت وجریانات عصر

یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید می شمارند ) که بنده از هرنقطه نظرآن را 

الزم میدانم( پس تصور می کنم عملی ساختن همچو یک مفکوره اگر به وقت و دریک 

کاس آن خوبتر خواهد فضای نسبتاً مساعد تری صورت بگیرد تاثیرآن عمیق تر و انع

 بود، ازاین لحاظ باز هم بنده همین موقع را برای شروع اینکار به وقت و بجا میدانم. 

شک نیست که تطبیق پالن پنجساله  اول ازهر حیث نزد اکثر طبقات بی تاثیر نبود 

ونهضت نسوان که یک قدم مهم اجتماعی بود مخصوصاً نزد طبقات منور وجوان طرف 

 رویهمرفته تا اندازه یک فضای امید وخوشبینی تولید نمود.  تقدیر واقع شد
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اما باید دانست که انکشاف اقتصادی افکار و ذهنیت های جدید اجتماعی را حتماً با 

خود آوردنی است واگر در این قسمت معنوی حیات که به عقیده من فوق العاده مهم، 

ی آمد و بغرض ضروری وخالی از مشکالت نیست توجه وسنجش عمیق بعمل نم

رهنمائی یک ملت به مقصد رسیدن به هدف مطلوب ملی موازی با پالن اقتصادی پالن 

تحول اجتماعی طرح وعملی نمی گردد، روزی خواهد رسید که موازنه بکلی برهم 

خورده ودفعتاً این مملکت به مشکالتی دچار گرددکه ممکن درآنوقت حل آن آنقدر 

 لی افغانستان تمام نشود. سهل و ساده نبوده و به منفعت م

مردم مخصوصاً طبقه منور از نقطه  نظراجتماعی آرزومند تحول وبه آن انتظار دارند 

در فضای اقسام ، افکار و عقاید و ذهنیت ها موجود است، دست اجانب برای مقاصد 

سیاسی خود مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مردم، مخصوصاً طبقه منور 

 ند نیست، و خسته شده اند. چندان خوشای

برای حضور اعلیحضرت وبعضی دیگران اگر هنوز این طرز قابل تحمل است،برای 

بنده که منسوب به خاندان هم هستم چون عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی 

سلطنت می بینم ، راستی عرض می کنم که بعد از این قابل دوام نیست، بصورت 

د منسوب به خاندان و حدود خاندان و مربوطین آن امروز به مستقیم و غیر مستقیم افرا

پیمانه رسیده که مشکل است،حدود برای آن قایل شد، کاردار یا بیکار، خورد وکالن 

امتیازاتی به خود ها قایل هستند و این چیز را یک حق مثبته وطبیعی خود میدانند، 

بی معنی دیگر ارزش ندارد قوانین مملکت هرچه باشد در نظرآن ها بیش از چند کلمه 

 وغیره، وغیره. 

پس یا باهمه باید مطابق قانون و مقررات رفتار کرد که حتماً عکس العمل های را 

بار آوردنی است ویا اینکه تحمل کرد و چشم پوشیده که خود سبب بی عدالتی و بی 

انضباطی طی گردیده وگردیدنیست، پرسش وباز خواست وقتی ممکن و موثر شده می 

تواند که درآن امتیازی موجود نباشد و اگرامتیاز موجود شد، مفهوم حقیقی قانون 

وعدالت از بین رفته و اگر این بازخواست یک طرفه اجرأ می شود، نتیجه جز از تولید 
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عکس العمل و بد بینی مدهشتری به مقابل حکومت وسلطنت چیزی دیگری نخواهد 

 بود. 

غانستان بهترین درس است،که می توان ازآن صفحات تاریخ گذشته اف اعلیحضرتا!

عبرت گرفت. تاریخ گذشته وآنچه راکه خود درحیات دیدیم و تجربه کردیم به ما 

واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها ، شخصیات وخود سری های افراد چه 

درخاندان های سلطنتی و یا دستگاه حکومت و در بین طبقات بانفوذ مملکت جز      

ی و بربادی  خود آن ها وخساره مادی و معنوی مملکت نتیجه نداشت و ندارد. ناکام

 خدا نکند که آن وقایع تلخ دراین عصر و دوره سلطنت شما دو باره تکرار شود. 

مثلیکه بارها بحضور شما عرض نموده ام از صمیم قلب یکبار دیگر عرض می کنم 

ذهنیت ایکه آنها تربیه شده اند، که این طرز اداری مملکت و این فضای خاندانی با 

بعداز  این با هر تعبیرایکه به آن کرده شود، چه از نگاه مسئوولیت وظیفه وچه از نقطه 

 نظر عقیده شخصی برای من قابل تحمل نیست. 

 لذا نظر و پیشنهاد من بحضور اعلیحضرت شما از این قراراست : 

ل وطرز اداره  را برای آینده اینکه ملت افغانستان چه شک -الترناتیف اول: -اول

مملکت مفید ومناسب میداند. توسط یک ریفرندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان 

خواسته شود. درجه مهم و درجه تطبیق وعملی ساختن همچو یک رأی گیری نظر به 

سویه فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و درظاهر غیر عملی به نظر می 

گر چون درهمچو ریفرندام طبعاً حرف از سیستم های مختلف جهان رسد. ازطرف دی

خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آن تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث 

 پادشاه افغانستان مربوط است و بس .
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 الترناتیف دوم: -دوم

کمیسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صالحیت وبا تجربه  -9

تعیین گردد، تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده پروژه قانون اساسی جدید را )به 

 اساس سلطنت مشروطه( ترتیب و به حکومت تقدیم دارند. 

همچنان عین کمیسیون و یا کمیسیون دیگری قانون انتخابات و دیگر قوانین  -1

ه به قانون اساسی رابطه نزدیکی دارد، تدوین و به غرض غور ومطالعه به مهمیک

 حکومت تقدیم دارند. 

پس از غور وتصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردید. و قوانین مذکور به  -8

 غرض غور، تدقیق وتصویب به لویه جرگه تقدیم گردد. 

ات گرفته پس از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه آمادگی برای انتخاب -1

 شد، و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد. 

باختم انتخابات وافتتاح شورای جدید ) به اساس یک حزبه و یا دوحزبه(  -1

حکومت فعلی مستعفی وحکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد 

گرفت. این اجراآت باید به اساس یک پروگرام بوقت معین عملی گردد، )گراف 

ضمیمه( دراین موضوعات با بعضی اعضای کابینه که به صورت انفرادی  ومجموعی 

 مذاکره وتبادل افکار نموده ام، اینها هستند: 

 علی محمد خان معاون صدارت . -9

 وزیرخارجه و معاون صدارت.  -1

 وزیرداخله.  -8

 وزیرمالیه.  -1

 وزیرمعادن وصنایع .  -1

 وزیرمعارف و رئیس مستقل قابل.  -1

ز طرف همه بصورت مجموعی غیرقابل تطبیق وغیرمفید خوانده شد، الترناتیف اول ا

بنابر این از مباحثات دراطراف آن فعالً صرف نظر گردید، راجع به الترناتیف دوم اینکه  
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در مسایل اجتماعی تحولی بوجود آید، همه ضرورت آنرا حس نموده و به آن گمان می 

کن درنظریات وافکار تفاوت های کنم اتفاق داریم، اما درطرز عملی ساختن آن مم

 موجود باشد که طبعاً موقع مذاکرات و مباحثات امیدوارم باالخره به نتیجه برسیم . 

 9819جدی سال  11کابل 

 بعداز القاب: 

 اعلیحضرت احتراماً بعرض میرسانم:  9819سنبله  91بجواب مکتوب تاریخی 

ایونی خوبشختانه برای من ورفقای من جای بس مسرت است که اعلیحضرت هم

دراصل پرنسیب که میفرمایند یکی از آرزو های دیرین شان است هلل الحمد توافق  نظر 

موجود است. همچنان اعلیحضرت به نکته مهم دیگری تماس فرموده و می نویسند: 

بلکه یک هدف مقدس و مشخص است که از افکار وآرزو های عالی موسس این دوره 

اه شهید سرچشمه میگیرد و امانتی است که بردوش ما یعنی اعلیحضرت محمد نادرش

گذاشته، بلی این یک حقیقت مسلم است و به پیروی از افکار و آرزوی های عالی آن 

شخصیت بزرگ است که میخواهم به آن هدف مقدس ومشخصی که خیر وبهبود ملت 

 افغان در آن متصوراست نائل شویم. 

این فرمایش اعلیحضرت همایونی را کامالً تایید و تصدیق میکنم که اگر این  مفهوم 

عالی انجام طبیعی وهدف نهایی این دوره نباشد گویا همه مبارزات و قربانی های پدران 

 ومساعی امروزی ما معنی حقیقی خود را از دست خواهد داد. 

وقت و زمان و اشخاص اینکه حضور اعلیحضرت در پراگراف اخیرمکتوب خویش ب

و رجالیکه فردا مسئولیت عملی ساختن این آرزو ها را بدون تردید بدوش گیرد اشاره 

فرموده وآنرا دو عامل مهم بلکه شرط اساسی تطبیق نمودن این آرزو ها شناخته اند 

فرمایش اعلیحضرت بجاست اینک در طی این پیشنهاد به عرض میرسد که ما به این 

،که وقت آن رسیده است که چنین نهضتی آغازگردد وهم بوجود آمدن عقیده رسیده ایم

اشخاص و رجالیکه اداره مملکت را درآینده به آنها تفویض نمود مربوط به اینست که 
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چنین نهضتی موجود باشد، وچنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز و 

شد رجالی که مسئوولیت اداره انکشاف را بیابد من معتقدم که اگر چنین حرکتی نبا

آینده را به عهده بگیرند، اصالً بوجود نخواهد آمد. پس از تذکر فوق اینک به اصل 

 موضوع می پردازم . 

آرزوی یک تحول اجتماعی از دیرزمان به اینطرف نزد همه ما موجود است به سابقه 

د علمی وآماده این آرزو، درین چند سال اخیر در ترقی وتعمیم معارف انکشاف اقتصا

ساختن محیط برای اصالحات اجتماعی ونشو ونمای افکار ترقی خواهی، حتی االمکان 

سعی و مجاهدت به عمل آمده است که در نتیجه این مجاهدت وانکشافات مذکور، 

طبقه معتنی بهای جوانان ومنورین در وطن بوجود آمده که حاال آرزوی این تحول بیک 

ته است. بنابراین وقت آن رسیده است که برآن غور بیشتری عقیده قابل تطبیق منجر گش

بعمل آید وسعی جمیل به کار رود تا برای مردم افغانستان یک محیط اجتماعی و 

سیاسی مناسبتر و مترقی تر ایجاد شود، که درآن سیر تکامل جامعه و افراد این وطن در 

 ن پذیر باشد. شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق با تمنیات مردم امکا

خوشبختانه، از یکسو این هدف ما را اساسات دین مقدس اسالم تائید میکند و 

 ازسوی دیگر سنن و روایات باستانی ملی ما هم مؤید آن است. 

برای تثبیت هدفهای مهم و نقاط برجسته چنین یک تحول با همکاران خود تبادل 

الس متعدد به این نظر رسیدیم که افکار نمودیم و پس از مباحثات زیاد و طوالنی و مج

بایست با توکل بخدای بزرگ با نیت نیک وبا حوصله فراخ این  نهضت طوری براه 

انداخته شود، که بالتدریج  بصورت ارتقایی به مدارج عالیتر منجر و منتهی گردد، نتایج 

 مفید و مثبت آن بدست آید. 

شده است که درذیل به اجرای این مرام و پیشبرد این نهضت طوری پیش بینی 

 عرض میرسد: 

قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر وشرایط ایجابات جداگانه  –الف 

تدوین و ترتیب شده است باید تجدید گردد. قانون جدیدیکه با پیشرفت محیط ساز 
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گار باشد تدوین گردد. نقاط اهم وهدفهای برجسته این قانون که پیشبینی می شود 

 چنین است: 

رژیم شاهی مشروطه وطرز حکومت سیستم پارلمانی  و دیموکراسی خواهد  -9

بود. حقوق جلیله پادشاهی در آن تثبیت خواهدشد. پادشاه نشانه وحدت وسلطه ملی و 

التر از قوای سه گانه قرار دارد.پادشاه بحیث شیرازه  تمامیت مملکت است. پادشاه با

فرد اول مملکت غیر مسئول شناخته میشود. الزمه عدم مسئولیت بی طرفی مقام 

پادشاهی در برابر احزاب سیاسی وعدم مداخله در امور اداری است. یعنی حکومت 

انتخابی با داشتن مرام  وهدف معین سیاست خارجی و داخلی وروش اقتصادی 

ی خود در تطبیق و اجرای آن مسئول تمام امور جزئی وکلی شناخته خواهد واجتماع

 شد. 

غایه ونتیجه مفید این ترتیب این است، که پادشاه بحیث رئیس مملکت درحالیکه 

نقطه اتصال قوای سه گانه میباشد مرجع آمال همگان شناخته می شود. ازا نتقاد و 

 از اغراض به محبوبیت او می افزاید. اغراض محفوظ ومصئون می ماند و این مصئونیت 

قانون اساسی تصریح خواهد کرد اعضای خانواده سلطنتی کدام اند وچه  -1

 حقوق دارند. 

 آزادی های فردی وحقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد.  -8

درقانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیش بینی خواهد شد که در  -1

الیت خواهند کرد و برای اشغال کرسی های شورا جدو سیستم پارلمانی دو حزبه فع

 جهد خواهند نمود. 

 حزب اكثریت را پادشاه به تشكیل حكومت مامور خواهد ساخت. 

چون  فعالیت های حزبی و مجادالت سیاسی در مملکت مابی سابقه  توضیح :

است. برای اینکه این فعالیت ها موجب شقاق  ونفاق نشود وهرج و مرج فکری 

اسی نا مطلوب بوجود نیآید برای مدت چهار سال که اغلباً مساوی با یک دوره وسی
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شورا است تنها یک حزب اجازه خواهد داشت، فعالیت کند. کسانیکه مرام واساس 

حزب مذکور را مطابق آمال خود می یابند در آن داخل وشامل میشوند ودر اداره 

اسات مذکور اتفاق نداشته باشند مملکت طبق مرام حزب سهم میگیرند وکسانیکه به اس

موقع کافی برای غور وتفکر خواهند داشت که برای خود مرام واساسات دیگری را ) 

که بخیر و سعادت مملکت باشد( برگزینند. درصورتیکه چنین یک آرزوی دیگری در 

محیط نشو نمای کافی کرده باشد بعداز انقضای مدت پیشبینی شده حزب دوم تاسیس 

 توانست. شده خواهد 

قانون جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینه،  -1

 قضائیه و اجرائیه میباشد. 

قوه تقنین عبارت از مجلس شورا است که نمایندگان از اعضای احزاب تثبیت شده 

 از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد. 

ه وتمیز است و بکلی از تاثیر قوه قضا متشکل از محاکم سه گانه ابتدائیه، مرافع

واعمال نفوذ قوه اجراییه محفوظ و مصئون خواهد بود. قوه اجرائیه عبارت از حکومت 

است که ازحزب اکثریت تشکیل شده است و به وسیله ارگان های معین اداری وامنی 

 ودفاعی مملکت را اداره مینماید. 

 اسی ترتیب خواهدشد. قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکر -1

درصورتیکه اساس تجدید قانون اساسی منظور شود وتصمیم برای تدوین  -ب

 نمودن آن گرفته شود اقدامات ذیل باید بعمل آید: 

نشریک ابالغیه ازطرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطالع  -9

 عامه برساند. 

یکعده علما ومتخصصین برای تثبیت و تدوین مسوده قانون اساسی مؤظف  -1

 ماه ترتیب نمایند.  91خواهند شد که مسوده متذکره  را حداکثر درمدت 

 دراعالمیه این مدت به اطالع عامه رسانیده خواهد شد.  نوت:
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بعداز تهیه مسوده لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مبعوثان قانون  -8

 تدقیق وتصویب نمایند.  مذکور را

بعد از تصویب قانون که ازطرف لویه جرگه بعمل آید. حکومت اجازه خواهد  -1

داد حزب اول به فعالیت درمحیط آزاد آغاز نماید ونمایندگان خود را از راه مرام حزبی 

به شورای ملی بفرستد برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد حداکثر شش ماه فرصت 

پس ازشش ماه شورای جدید افتتاح خواهد شد وحکومت جدید از داده خواهد شد. 

راه انتخاب طبق قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد. درخالل مدتیکه قانون اساسی 

جدید ترتیب وتدوین میشود حکومت اجازه خواهد داد مطالعاتی در باره حزب اول 

 صورت بگیرد و مقدمات آن چیده شود. 

ادی عقیده و بیان ، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی در چنین سیستمی که آز -ج

بیشتر میشود وهنگامیکه  زندگی اجتماعی گرمتر میگردد حکومت سر پرست وحکومت 

های مابعد دیگر برای حفظ امنیت وحفظ مصالح ملی به توجه  ومراقبت جدی تر 

 ومسئولیت بیشتری مواجه خواهد شد. 

عامه حکومت متوسل به اقدامات اقتضایی  برای اینکه بنام حفظ مصالح ملی وامنیت

ونظریات عندی نه شود ودر ین آزادی مداخله بیجا نه نماید و برای اینکه حکومت 

مسئولیت خود را قانونی و به حسن صورت انجام داده باشد بوجود آمدن یک قانون 

حفظ امنیت ضروری دیده می شود وهم تاسیس مراجع و محاکم الزم است که به چنین 

ایا رسیدگی کنند و بسرعت ممکنه به محاکمه وتعیین مسئولیت چنین متهمین قض

 بپردازند. 

 لهذا درخالل مدتیکه قانون اساسی تدوین میشود مسوده این قانون نیز تهیه گردد. 

این است مفکوره وپیشنهاد ما )یعنی رفقای من ومن (  که فوقاً به حضور شما 

 بعرض رسانیده شد. 

دراخیرمیخواهم عقیده شخص خود را بعرض حضور شما برسانم باید  اعلیحضرتاً !

بدانیم که، این اقدام وتحول بزرگی است و هر اقدام بزرگ مخصوصاً در مملکت ما 
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شک نیست که مشکالت بزرگی هم در بر دارد اما گذشتن از مشکالت و رسیدن به 

ه عقیده کامل داشته منزل مقصود درصورتی ممکن است که انسانها اوالً به آن مفکور

مشکالت وخطرات آنرا به تمام معنی قبول کرده باشند و پس از آن در تطبیق وعملی 

ساختن آن باعزم راسخ، خود گذری، صمیمیت وحسن نیت کامل به توکل خدای بزرگ 

 بگوشند و بیاری خدای متعال پیش بروند. 

ه خالق بر نیاز درخاتمه صحت، موفقیت وسعادت دارین اعلیحضرت شمارا از درگا

 خود تمنا دارم . 

 با احترامات فایقه

  9819حوت  99کابل 

 بعداز القاب: 

نه سال قبل  به ماه میزان بود. که اعلیحضرت شما اعتماد فرموده وظیفه صدارت 

عظمی را به این جانب تفویض نمودید در همان وقت اگر بیاد حضور شما باشد عرض 

 بتوانم این وظیفه سنگین را ایفا نمایم. کردم که ممکن اعظمی الی سه سال 

درظرف این مدت واقعاتی به میان آمد که مجبوراً دوام رابه وظیفه ایجاب میکرد 

مخصوصاً شروع و تکمیل پالن پنجساله اول که همه ما اخالقاً خود را به اجرای آن 

چه الزم مقابل مردم افغانستان مؤظف مدانیم بیشتر سبب شد که مدت طوالنی تری از آن

 بود و تخمین کرده بودم، به این وظیفه بمانم. 

پالن پنجساله اول انکشافی مملکت با تمام نا رسایی ها ومشکالتیکه در برداشت تا 

جاییکه استعداد شخصی، قدرت مالی مملکت وسیاست داخلی و خارجی افغانستان 

اجازه میداد وایجاب میکرد حتی المقدور کوشش بعمل آمد تا فیصدی بیشتر آنچه در 

د وخداوند بزرگ را شکر گذارم که آن پالن پالن پیش بینی شده بود به پایه تکمیل برس

به همکاری صمیمانه مردم نجیب افغانستان ومساعی و زحمت کشی مامورین موظف 

یکنیم سال قبل به پایان رسید، پالن دوم طرح و از ده ماه به اینطرف  کار آن آغاز 
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گردیده که امید وارم بازهم با همکاری نزدیک دولت وملت به خیر وسعادت ملت 

فغان موفقانه انجام گردد وافغانستان عزیز را یک قدم دیگر بسوی پیشرفت و انکشاف ا

 مادی و معنوی که آرزو و تمنیات هر فرد وطن دوست است نزدیک ترسازد. 

اعلیحضرتاً! به عقیده من ازخدمت با صداقت مملکت و خدمت خلق مقدس 

ارزش وقیمت حقیقی  ترچیزی نیست واگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد باز هم

 آن درهمین است و بس. 

اما این عقیده ) مخصوصاً درپست های حساس و پر مسئولیت( تا زمانی ارزش دارد 

که اشخاص بتوانند طور شایسته وظایف ومسئولیت های اداری و وجدانی خود را 

انجام دهند ولی  همینکه یک شخص بفهمد وحس کند که نظر به معاذیری دیگر قدرت 

 ی آن وظیفه را ندارد و باز هم به وظیفه دوام میدهد به عقیده من گناه است. ایفا

امروز نظر به بسا معاذیریکه حضور شما خوبتر، هرکدام آنرا میدانید واز سالیان دراز 

هیچکدام آنرا از حضور شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش از ین دوام به 

ه نظر به وضع صحی بسیار دشوار است. نظریات وظیفه چه ازنقطه نظر طرز تفکر وچ

وپیشنهاد آخرین خود وبعضی از رفقای کا بینه را در مورد غور بر ترمیم قانون اساسی 

مملکت وایجاد تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای یک آینده پا برجای 

از آن روز  14جدی بحضور شما تقدیم نمودم  11دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 

میگذرد تاحال کدام جواب مثبت یا منفی نگرفتم، مقصدم از ذکر آن در اینجا اصرار به 

گرفتن جواب نیست، بلکه یگانه مقصد اینست که آن چیزی را که به حضور شما 

پیشنهاد نموده بودم از صمیم قلب وبه عقیده ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر وسعادت 

تاریخی دوره سلطنت شما بود، که طبعاً رشد اجتماعی  آینده ملت افغانستان وموفقیت

ملت افغان و ایجابات عصر وزمان حتماً چنین تحولی را آورد نیست. پس از تجارب 

چندین ساله درخدمت این مملکت و بافهم حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی 

اد شما سوء صدارت عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام میدهم نه تنها از اعتم
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استفاده کرده ام بلکه بر خالف اصل های عقیدوی وهدف زندگی خود رفتارکرده 

 خواهم بود. 

لذا با کمال احترام از اعتمادیکه درتمام دوره های ماموریت بمن فرموده اید از 

صمیم قلب اظهار شکران وسپاگذاری نموده توسط این نامه استعفای خودرا بحضور 

 میدارم. اعلیحضرت شما تقدیم 

سعادت وتعالی وطن عزیز وموفقیت اعلیحضرت شمارا درراه خدمت افغانستان از 

 درگاه خالق بی نیاز تمنا دارم. 

 با احترامات فایقه 

عظم وقت مسوده قانون غلی دکتور یوسف خان صدرایازده ماه بعداز استعفایم شا

ی بغرض اظهار نظر اساسی جدید را) که اصالً یک عمل انجام شده بود( قسم فورمالیت

به من فرستاد اوالً معذرت خواستم چون اصرار کرد مجبوراً آنرا مطالعه وآنچه را که 

برایش فرستادم که اینک  9811قوس  82قابل اصالح میدانستم ضمیمه مکتوب تاریخی 

 نقل آنرا به اطالع شما هموطنان عزیز میرسانم. 

 ( 9811قوس  82)کابل 

 جاللتمآب صدراعظم ! 

عقرب حسب هدایت شما مسوده قانون اساسی جدید افغانستان توسط  99ریخ بتا

جاللتمآب دکتور پوپل  وزیر معارف و معاون دوم صدارت عظمی برای مطالعه و ابراز 

 نظر بمن سپرده شد. 

تاجائیکه برای من ممکن بود برآن غور نمودم و اینک مسوده که مجموعاً حاوی 

 مهمی برای آینده مملکت است بشما تقدیم میکنم. نظریات من مربوط چنین یک سند 

چنانچه مطالعه میکنید روی همرفته سعی کرده ام اکثراً از مسوده اولی دور نروم، 

بازهم در قسمت های ازآن تغییراتی وارد شده که بهتر دانستم مجموع آنرا با آنچه درآن 
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ون اساسی آینده اصالحی به نظر من الزم نیفتاده بصورت مسوده دیگری برای قان

 افغانستان بشما پیشنهاد کنم. 

با سابقه طوالنی همکاری با اینجانب از نظریات وآمال من برای وطن  جاللتمآبا !

وهموطنانم آگاهید و بنابران تغییراتی که روی مسوده اول وارد شده بسهولت بشما 

صدی روشن میشود. با وجود آن بهتر میدانم توضیح کنم که بنده درطول مدت ت

مسئولیت در خدمت وطنم درجستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان 

ومخصوصاً نسل جوان مملکت مایک محیط مثبت و واقعی نشو ونمای مادی ومعنوی 

میسر گردد. ودر آن همه افراد هموطن ما در راه تعالی و عمران وطن خود سهم گرفته 

یادی بعمل آمد تا عواملی را که واحساس مسئولیت نمایند مدتها سپری شد ومساعی ز

نظر به تجارب به شکل های مختلف مانع رسیدن به چنین هدفی میشد تدریجاً از بین 

بر داریم و مخصوصاً درمملکت امنیت قابل اعتباری قایم سازیم که تحول مثبت 

اجتماعی را بصورت سالم اجازه دهد، به نسل جوان احساس مصئونیت بخشد  واز نشو 

ات خرافی وارتجاعی جلوگیری کند. پس از طی این مراحل دیگر علتی ونمای حرک

سراغ نداشتیم که در وطن ما صفحه جدیدی بغرض نیل به هدف فوق باز نگردد. من 

برای سعادت آینده وطن خود جز قایم ساختن یک دیموکراسی واقعی ومعقول راه 

ک وضع اجتماعی را دیگری سراغ نداشتم وندارم. به نظرمن تهداب های اصلی چنین ی

تأمین کامل حقوق مردم واعتراف کامل باصل حاکمیت ملی باید دانست که نباید بدو 

اصل فوق ظاهر یا پوشیده خللی وارد شود، متیقنم جاللتمآب شما با مطالعه مسوده 

منضمه متوجه میگردید مجموع اصالحات وارده برمسوده اول از دو اصل فوق نشات 

 نموده است. بااحترام 

با تقدیم استعفی و آخرین پیام رادیویی خطاب به مردم نجیب افغانستان دوره 

ماموریتم به پایان رسید، تفصیل و توضیح وقایع بعدی درکشور که تا هنوز درذهن 

وحافظه مردمان ماخیلی تازه است فصلیست از تاریخ که با دیگر فصول آن دوره، 

ه ختم وفصل نوینی شروع شد لذا یکسال قبل درهمین شب، جزو تاریخ گردید. دور
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بهتراست توضیح وتشریح وقضاوت آنرا نیز بتاریخ آینده افغانستان بگذاریم وفعالً 

 متوجه احوال آینده خود گردیم . 

طوریکه مرحوم داؤد خان، توجه به آینده داشته اند، ده سال بعد از آنروز استعفی، 

رت رسید وآرزو ها وامیال اش را فقید موصوف به عنوان رئیس دولت افغانستان به قد

برای تحقق آن اهداف در چارچوب قانونگذاری دوره جمهوریت پرداخت ، که اینک 

 بعد از این مقدمه درضمن عناوین جداگانه به مطالعه آن می پردازیم.

 اقدامات نخستین: 

کود تای به رهبری مرحوم محمد داؤد خان به  9811سرطان  11بعد ازآنکه در

ید، ونظام جمهوریت اعالن شد، پس نیاز بود که نوع نظام سیاسی و پیروزی رس

چگونگی  حقوقی آن روشن می گردد، روی همین ملحوظ بود که درنخستین فرمان 

 رهبر دولت جدید این موضوع چنین بیان گردید. 

درنخست قبل از اصدار فرامین پیرامون چگونگی دولت جدید، رئیس دولت پیامی 

را به شرح ذیل صادر کردند:)) هموطنان گرامی ! طوریکه همه مستحضر اند به تاریخ 

درافغانستان رژیم جمهوریت اعالم شد. با اعالم جمهوری  9811سرطان  11

عتبار ساقط گردید. به منظور اینکه درافغانستان رژیم شاهی با همه نظام حقوقی آن از ا

افغانستان درحالت یک خالی قانونی قرار نگیرد و مؤسسات حقوقی دولت از نگام 

عدم موجودیت قانون دچار مشکالت نشوند رئیس دولت جمهوری افغانستان فرامین 

 جمهوری آتی را رسماً به اطالع کافه ملت عزیز افغانستان می رساند.(( 

بعداً با صدور فرامین وضعیت و چارچوب نظام جدید جمهوری ضمن فرامین 

 جداگانه به شرح ذیل صادر مینماید: 

درمورد الغاء قانون اساسی  9811فرمان جمهوری شماره اول مؤرخ چارم اسد  -9

 و یا تطبیق برخی از نصوص آن به شرح ذیل صادر گردید:  9818سال 

 جات ذیل را اعالم میدارد: رئیس دولت جمهوری افغانستان مندر
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 افغانستان دولت جمهوری بوده و با روحیه حقیقی اسالم موافق میباشد.  -اول

از تاریخ اعالن جمهوریت از اعتبار  9818احکام قانون اساسی نهم میزان  -دوم

 ساقط است مگر آنکه رعایت آن بوسیله فرامین جمهوری اعالم گردد. 

مربوط به پادشاه ملغی  9818ساسی نهم میزان مندرجات فصل دوم قانون ا -سوم

 از اعتبارساقط است.  9811سرطان  11بوده و ازتاریخ 

به رئیس  9818صالحیت های مندرج ماده نهم قانون اساسی نهم میزان  –چهارم 

 دولت جمهوری الی نفاذ قانون اساسی جدید انتقال می یابد. 

مربوط به شوری  9818یزان مندرجات فصل چهارم قانون اساسی نهم م –پنجم 

 از  اعتبار ساقط است.  9811سرطان  11ملغی بوده و ازتاریخ 

به رئیس  9818صالحیت های مندرج فصل چهارم قانون اساسی نهم میزان  –ششم 

 دولت جمهوری الی نفاذ قانون اساسی جدید انتقال می یابد. 

فرامین جمهوری  احکام سایر قوانینی که با رژیم جمهوریت و محتویات -هفتم

 متناقض نبوده مرعی االجرا میباشد. 

هیچ قانون دیگری نافذ شده نمیتواند مگر آنکه بعد ازامضای رئیس دولت  –هشتم 

 جمهوری رسماً به اطالع عمومی رسانیده شده باشد. 

حکومت برای تنظیم وظایف خود به اساس فرامین جمهوری و قوانین  –نهم 

 امضای صدراعظم نافذ میگردد.  مقررات وضع میکند وبعد از

فرمان دوم جمهوری درخصوص وضعیت منسوبین عسکری وملکی وقضات  -1

 به شرح ذیل صادر گردید. 

رئس دولت جمهوری  9811فرمان جمهوری  شماره دوم مؤرخ چارم ماه اسد 

 افغانستان مندرجات ذیل را اعالم میدارد: 

ملکی وقضات دولت  صاحب منصبان ومنسوبین اردو وتمام مامورین –اول

 درصورت حلف وفاداری به جمهوریت افغانستان در وظایف خود مستقر میباشند. 
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صاحب منصبان و مامورین دولت که به اراده دولت جمهوری از وظایف شان  -دوم

سبکدوش شده اند مطابق به احکام مقررات اردو وقانون مامورین  دولت درحالت 

 انتظار قرار می گیرند. 

حب منصبان  اردو و مامورین دولت تابع قوانین وفرامین جمهوری بوده صا –سوم 

 و با ساس آن ایفاء وظیفه نموده مطابق قوانین مسئولیت دارند. 

صاحب منصبان اردو و مامورین دولت در حوزه معینه وظیفه خود به   -چهارم

 امضاء سند وفاداری ذیل به جمهوریت مکلف میباشند:

 جمهوري افغانستان :  متن سوگند اردوي -الف

)) سوگند به خداوند بزرگ وشرافت قرآن کریم که به جمهوریت افغانستان مسلمان 

وفادار بوده وجهت دفاع و حفظ نوامیس ملی  وتمامیت خاک وطن در خدمت پر 

 افتخار اردو ولوای آن تحت قیادت رئیس دولت جمهوری جان خود را فاد نمائیم.(( 

 متن سوگند مامورین ملكی:  -ب

)) به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که به جمهوریت افغانستان وفادار واز رئیس 

دولت اطاعت وفرامین و قوانین جمهوریت را احترام  وتعمیل نموده  ازاحکام آن 

 تخلف نورزم و هدفم رفاه وخدمت به مردم افغانستان و جمهوریت آن باشد.(( 

 جات فوق حکم صادر گردید. به تعمیل مندر -

فرمان سوم جمهوری در مورد نظام قضائی کشور به شرح ذیل صادرگردیده  -8

 بود. 

رئیس دولت جمهوری  9811فرمان جمهوری شمار سوم  مؤرخ چارم ماه اسد 

 افغانستان مندرجات ذیل را اعالم میدارد: 

مربوط به قضاء از تاریخ  9818مندرجات فصل هفتم قانون اساسی نهم میزان  –اول 

 ملغی قرارداده شد.  9811سرطان  11
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مربوط فصل قضاء که به  9818میزان  1صالحیت های مندرج قانون اساسی  -دوم

به رئیس دولت جمهوری انتقال  9811سرطان  11پادشاه تفویض گردیده بعد  از 

 میکند. 

 1ت های مختص قاضی القضات مندرج فصل هفتم قانون اساسی صالحی -سوم

 بعد از صدور این فرمان جمهوری به وزیر عدلیه تفویض میگردد.  9818میزان 

 1صالحیت های مربوط به ستره محکمه که درفصل هفتم قانون اساسی  -چهارم

 مذکور است به مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه محول میگردد.  9818میزان 

لوی  مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه مرکب است از وزیر عدلیه ) -مپنج

حارنوال( بحیث رئیس و رئیس تمیز ، معاون لوی حارنوال و معین اداری وزارت عدلیه 

 بحیث اعضاء . 

صدراعظم صالحیت دارد یک ویا چند شخص خبیر دیگر را نیز بحیث  -ششم

 د. اعضاء مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه تعیین نمای

تعیین اعضاء موصوف به پیشنهاد وزیر عدلیه ومنظوری صدارت نیز صورت میگیرد 

واعضای مذکور عضویت مجلس را  حاصل کرده بکار های دولتی دیگری اشتغال نمی 

 ورزند. 

 تمام محاكم افغانستان عبارت اند از:  -هفتم

نکه محاکم عمومی که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارد مگر آ –الف 

 قانون صراحتاً صالحیت رسیدگی آنرا به محاکم دیگری تفویض نموده باشد. 

این محاکم عبارت اند از مقام عالی تمیز، محکمه عالی استیناف مرکزی محاکم 

والیات و محاکم ابتدائیه و سایر محاکمیکه عنداالیجاب به پیشنهاد مجلس عمومی 

 تاسیس میگردد.  عدلی وزارت عدلیه و منظوری رئیس دولت جمهوری

محاکم اختصاصی ایکه تنها صالحیت رسیدگی به قضایای را دارد که قانون  -ب

 صراحتاً حل وفصل آنرا به چنین محاکم تفویض نموده باشد. 
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 این محاكم عبارت اند از: 

 محکمه مجلس عمومی عدلی و زارت عدلیه بصفت محکمه عالی قضات .  -9

 محاکم اطفال .  -1

 محاکم کار وکارگر.  -8

محاکم ابتدائیه اختصاصی مامورین وسایر محاکمی که عنداالیجاب به پیشنهاد  -1

 مجلس عمومی عدلیه وزارت عدلیه ومنظوری رئیس دولت جمهوری تاسیس میگردد. 

صالحیت قضاء عبارت از رسیدگی به تمام دعاوی است که درآن اشخاص  -هشتم

ه قرار گرفته ودر حقیقی یا حکمی بشمول اجزای دولت بصفت مدعی یا مدعی علی

پیشگاه آنها مطابق قانون اقامه دعوی شود. مقام ریاست دولت مورد ادعای هیچ یک از 

 اشخاص حقیقی و حکمی قرارگرفته نمی تواند. 

ساحه صالحیت محاکم عسکری که به جرایم مربوط به اردوی افغانستان منحصر 

 میباشد از حکم این فرمان خارج شناخته میشود. 

صالحیت وتشکیالت قضائی دولت که به فرمان تقنینی نافذ گردیده با  قانون -نهم

ملغی بوده و احکام مندرج آن که با  9811سرطان  11تمام ملحقات آن بعد از تاریخ 

رعایت احکام این فرمان متناقض نباشد بنام قانون صالحیت و تشکیالت قضائی دولت 

 جمهوری افغانستان مرعی االجرا میباشد. 

قضات دولت جمهوری افغانستان به پیشنهاد وزارت عدلیه ومنظوری رئیس  –دهم 

 دولت مقرر میشوند. 

قضاتیکه قبل از نفاذ این فرمان صالحیت قضائی را مطابق قوانین قبلی  –یازدهم 

داشتند با اعالن جمهوری مکلف اند حلف آتی را بنام جمهوریت افغانستان بجا آورده 

 نمایند:  و صالحیت قضائی خودرا حفظ

)) بنام خدای بزرگ سوگند یاد میکنم که وظیفه قضا را به امانت وشرافت اجراء 

نموده واساسات مقدس اسالم و دیگر ارزش های جمهوریت افغانستان و فرامین و 
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قوانین دولت را احترام کرده اسرار وظیفه  را حفظ مینمایم و به دولت جمهوری 

 افغانستان وفادار میباشد.(( 

محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام فرامین جمهوریت  –دهم دواز

وقوانین دولت را که با ارزش های جمهوریت متناقض نباشد تطبیق میکند در صورتیکه 

حکمی در حاالت فوق موجود نباشد به پیروی  از اساسات کلی فقه حنفی شریعت 

کند درچنین احوال اسالم در داخل حدودیکه به هدایات فرامین جمهوریت وفق می

 حکمی صادر مینمایند که در نظرشان عدالت را به بهترین صورت ممکن تامین نماید. 

تمام فیصله های قطعی محاکم که از تاریخ صدور فرمان هذا  –سیزدهم 

صادرمیگردد واجب التعمیل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص که تعمیل حکم 

 ری میباشد. محکمه مشروط به توشیح رئیس دولت جمهو

قضاتیکه مطابق احکام دولت جمهوری مقرر میشوند صالحیت قضائی  –چهاردهم 

 را مطابق احکام این فرمان حاصل مینمایند. 

قضاتیکه از وظیفه تخلف میورزند ویا در اجرای وظایف قضائی شان  –پانزدهم 

پیشگاه  مرتکب جرم میگردند مطابق احکام قانون بجرم آنها رسیدگی بعمل میآید ودر

 محکمه مربوط به جزای اشد قانونی محکوم می گردند. 

مامورین اداری و دیگر منسوبین اداری قضاء تابع احکام عمومی  –شانزدهم 

ماموریت دولت و مقررات مربوط آن که مطابق فرامین جمهوریت نفاذ آن اعالن میگردد 

 میباشند. 

احکام قوانینیکه قبل از انفاذ جمهوریت در افغانستان مرعی االجرا بوده  –هفدهم 

بشرطی نافذ شمرده میشود که با روحیه فرامین جمهوری و قوانین مربوط آن متناقض 

 نباشد. 

استفاده از صالحیت های مذکور این فرمان الی نفاذ قانون اساسی جدید  -هجدهم

 مرعی االجرا میباشد. 

 ات فوق حکم صادر گردید. به تعمیل مندرج
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بعد ازآنکه نظام جمهوری درافغانستان درچارچوب معین تأسیس  -اسناد تقنینی:

 اسناد تقنینی ذیل وضع و اجرأ شد.  – 9814الی ثور  9811شد، از سرطان 

 ادامه دارد...
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در مرحله  انبرخورد عادالنه با اطفال و نوجوان

 در افغانستان محاکمه و تنفیذ احکام
 محمد اخالقی

 چكیده

محکمه محل رسیدگی، صدور حکم )قرار یا فیصله( و تعیین تکلیف قضیه یا واقعهه  

است. حکمی که مسیر نگرش به مرتکب را بعد از ختم مراحهل تعقیهب عهدلی    ارتکابی 

خطهر و یها ههم نیازمنهد     گناه یا مختلف از قهانون یها درمعهرض   سازد؛ طفل بیمعین می

حمایت و مراقبت. از نکات مهم در نظام قضایی کشور ایجاد محکمه اختصاصی اطفهال  

رآمد باشد. لذا عالوه بهر شهرایط   و استخدام قاضی مسلکی است که باید در عمل نیز کا

عمومی انسالک قضایی، تجربه و تخصص حل قضایای اطفال که مسهتقیماً بها شهناخت    

شناسی اطفال نیز همراه است، شهاید بتوانهد منجهر بهه بازشناسهی و      شناسی و جرمروان
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شرطی کهه بهر رفتهار و گفتهار و احکهام قضهات       بازتوانی اطفال متخلف و متأثر شود. به

 و دقت شود. نظارت

گیهری از عملکهرد مراکهز اصهالح و     های اصالحی، نظارت و گزارشتوجه به برنامه

تربیت، اطمینان از صحت و دقت در فرایند اصالحی اطفال و اصل محرمیهت رسهیدگی   

محاکماتی ازجمله مصادیق تطبیق رفتار عادالنه با اطفال در مرحله اصدار حکم و تنفیهذ  

 آن است.

کمه اختصاصی، محاکمهه، تصهمیم قضهایی، اصهالح و تربیهت،      مح واژگان كلیدي؛

 دارالتأدیب.

 طرح بحث/ رویكرد نوین در قانون اختصاصی اطفال

، سخن و عمل از سهاحه دخالهت و نفهوذ حقهوق     9امروزه در سیاست جنائی کارآمد

جزا بسیار مطرح است. اما اگر این ساحه قضهایا و مسهائل مربهوط بهه اطفهال باشهد، از       

بیشتری برخوردار خواهد بود. اطفالی که ظاهراً مرتکب اعمال تخلف آمیز نشده اهمیت 

خطر مجرمیت اعم از فاعل یا مفعول آن بهوده و یها رفتارههای    اما چون بالقوه درمعرض

ها  غیر عادی و معمول در فامیل و اجتماع دارند، قانون چتر حمایوی خویش را باالی آن

شهده   لب اطفال نیازمنهد بهه مراقبهت و حفاظهت بیهان     گسترانیده است. حمایتی که در قا

 است.

ههای  و طفل نیازمند مواظبهت و حمایهت از جنبهه    خطربدین ترتیب، طفل درمعرض

مهم و درخور توجه در نظام جزائی اطفال در کشهور اسهت. بهدین معنها کهه، برخهی از       

قرار بگیرنهد  اطفال بنا بر احوال و شرایطی که دارند، باید موردتوجه، حفاظت و حمایت 

-تا فاعل یا مفعول ارتکاب جرایم و تخلفات واقع نشوند. درواقع، این مسئله نشهان مهی  

                                                           
1 . Efficient’s Criminal Policy 
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تنها بهه جهرایم و تخلفهات اطفهال،      دهد که، ساحه قضایای مورد رسیدگی محاکم نیز نه

خطهر و نیازمنهد حمایهت و    بلکه اطفال دارای رفتار غیر عادی و نیهز اطفهال درمعهرض   

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 11)ماده حفاظت هم خواهد شد. 

خطهر را همهان اطفهال نیازمنهد بهه      رسد قانون فوق، اطفهال درمعهرض  لذا به نظر می

داند. بر این اساس، این قشر از اطفال اخیر را شامل فهرست ذیهل  مراقبت و حفاظت می

 نماید؛تعبیر می

ار داشهته  خطهر قهر  سالمت جسمی، روحی، عاطفی و حفهاظتی وی درمعهرض   -9"

 باشد.

 منافع و شرایط تعلیمی وی مورد مخاطره قرارگرفته باشد. -1

 سال و یا شخصی که باالی وی تسلط دارد، قرارگرفته باشد.مورد تجاوز کالن -8

 (11)ماده  "والدین، وی را رها نموده باشد. -1
اجتماعی، ناگفته نماند که، توجه به مسائل و موازین حقوق بشری )ازجمله خدمات 

صحی، روحی، حرفوی، تعلیمی، حقوقی و تربیوی( و رعایهت قواعهد اداری و اجرایهی    

-شده است و لذا در این مورد، بحهث نمهی   در مراکز اصالحی از حقوق مسلم و پذیرفته

(، قهانون مراکهز اصهالح و    11الی  18، 91شود. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال )مواد 

( و نیز مقرره تنظیم ایهن مراکهز )فصهل سهوم:     19الی  94و  1الی  1تربیت اطفال )مواد 

هها،  حقوق اطفال( نیز بر الزام و رعایت احکام و موازین حقهوق بشهری در دارالتادیهب   

ها و مؤسسات اختصاصی خهدمات اجتمهاعی نظهر نیهک و مسهاعد داشهته و       پرورشگاه

 احکام مشخصی را تقنین نموده است.

طورجهدی نظهارت و گزارشهات     پذیری اطفال بهه الحبه هر ترتیب، باید از فرایند اص

اقدامات نظهارتی   ٔ  ومانع درزمینه های جامعدوامدار مراکز اصالحی را تحلیل و بر برنامه

و حمایتی مستقیم نمود که از طرف مراجع عدلی و قضایی و نیهز نهادههای مهدنی بایهد     

 لفات اطفال(قانون رسیدگی به تخ 11و  11، 11، 11، 11، 18انجام شود. )مواد 
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ناگفته نماند که کود جزا به حیث مجموعه واحهد از قهوانین جزائهی توسهط فرمهان      

نافذ و قابل تطبیق خواهد  9811برج دلو سال  11جمهوری در  رئیس 111تقنینی شماره 

خطر حکم نموده است کهه شهامل   بود، فصول متعددی را در حمایت از اطفال درمعرض

(، منع استخدام طفل در قطعات نظامی )فصهل  4ز باب ا 3اختطاف و مجازات آن )فصل 

(، جرایم مربوط به معروض ساختن ضهعفا بهه   99(، جرایم نقض حقوق طفل )فصل 92

از باب  9(، تجاوز جنسی و مجازات آن )فصل 91خطر و امتناع از پرداخت نفقه )فصل 

(، 1ل (، سوق دادن طفل بهه انحرافهات اخالقهی )فصه    1(، قواعد و مجازات آن )فصل 3

( و سایر مواد دیگهر ایهن کهود کهه مسهتقیماً موقهف و       1آزار و اذیت زن و طفل )فصل 

 شود.حالت اطفال را در نظر گرفته است، می

در ادامه سلسله مطالب تبیین مصادیق برخورد عادالنه با اطفال متخلف، اینک مرحله 

 یم.نمایسوم تعقیب عدلی یعنی مرحله محاکمه و تنفیذ حکم را بررسی می

 مرتبط 1بحث اول/ اصطالحات و واژگان

قبل از ورود به مباحث ایهن نوشهتار، الزم اسهت تها مفهاهیم و اصهطالحات مههم و        

ها تبیین گردد تا سلسهله جوانهب برخهورد     پرکاربرد تفهیم و معنای حقوقی )قانونی( آن

 عادالنه با اطفال و نوجوانان علمی و عملی بیان و برداشت شود.

سند کتبی است که ضمن آن خارنوال مجازات متهم را با ذکهر  " صورت دعوي: -1

نوع جرم ارتکاب یافته، اهلیت و خصوصیات و مسئولیت جزایی متهم، دالیهل اثبهات و   

)جهزء   "نمایهد. مواد قانون که جرم و جزاء را تعیین نموده از محکمه ذیصالح تقاضا می

 (1ماده  91

                                                           
1 . Terms or Glossary 
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شهده هنگهام    آوری ل اثبهات جمهع  شخصی است که بنهابر ارزیهابی دالیه   " :1متهم -2

 98)جهزء   "تحقیق، به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد گردیهده باشهد.  

 (1ماده 

مکان مشخصی است که اطفهال مظنهون و مهتهم الهی     " :2مركز اصالح و تربیت -3

قرار خارنوالی یا محکمه برای مدت معین در آنجها نگههداری    اکمال تحقیق یا محاکمه به

"شوند.می
 (قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال 8و  1مواد ) 8

عبارت است از تحدید آزادی طفل محکوم در مراکهز اصهالح و تربیهت    " حجز: -4

 1قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 1ماده  1)بند  "اطفال.

رسیدگی به دعوی، دفع دعهوی و اصهدار حکهم اسهت کهه از طهرف       " محاكمه: -5

قهانون اجهراآت    1ماده  1)جزء  "گیرد.ورت میمحکمه ذیصالح مطابق احکام قانون ص

 جزائی(

 1مهاده   93)جزء  "مرجع قانونی رسیدگی قضایا و اصدار حکم است.": 5محكمه -6

 قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه(

ی، قضایا را طبق احکام قانون یشخصی است که با داشتن انسالک قضا": 6قاضی -7

 (91)جزء  "نماید.رسیدگی و اصدار حکم می

                                                           
1 . the accused 
2 . Juvenile Correction and Rehabilitation Center 

وزارت عدلیه و ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال مرجع باصالحیت تطبیق قرارها و احکام نگهداری و ".  3

 (اطفال قانون مراکز اصالح و تربیت 11)مواد  ".استاین مراکز  ساختن مسدودحجز و نیز ایجاد و 

ب به امراض روانی یا ضعف عقلی علیه مصانگهداری محکوم". قانون اجراآت جزائی نیز چنین تعریف کرده است؛  4

 (4ماده  92)بند  "باشد. افتهی اختصاصیا صغارت است در محلی که مطابق احکام قانون به آن 
5 . Court 
6 . Judge 
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عبههارت اسههت از تفههویض صههالحیت قضههایی از جانههب ": انسالالالق قضالالایی  -8

)جهزء   "گهردد. جمهور به شخص واجد شرایط این قانون که طی حکمی اعطا می رئیس

11) 

مرجع قانونی است که قضهایا را در مرحلهه ابتهدائی  ازلحهاظ     ": محكمه ابتدائیه  -9

 (91)جزء  "دهد.شکل و ماهیت مورد رسیدگی و انفصال قرار می

مرجع قانونی است که قضایا را در مرحله ثهانوی ازلحهاظ   ": محكمه استیناف  -11

 (12)جزء  "دهد.شکل و ماهیت مورد رسیدگی و انفصال قرار می

مرجع عالی و نهائی قضایی است که قضایا را ازلحاظ صهحت  ": 1ستره محكمه -11

اد مهن حیهث   در قانون اساسی این نهه ( 1)ماده  "دهد.تطبیق قانون مورد نظارت قرار می

 .گیردکشور بوده که در رأس قوه قضائیه قرار میترین ارگان قضایی عالی

تصمیم قضایی محکمه است که در ختم رسیدگی محاکماتی قضیه، بهه  " حكم: -12

 (1)جزء  "گردد.شکل فیصله یا قرار صادر می

تصمیمی اسهت کهه مطهابق احکهام قهانون در مرحلهه تحقیهق توسهط         "قرار:  -13

جریان محاکمه از طرف محکمهه راجهع بهه تحریهک و تعقیهب دعهوای       خارنوالی و در 

قهانون   1مهاده   92)جهزء   "شود.جزایی به انصراف از آن یا سایر موارد مربوط اتخاذ می

 1 اجراآت جزائی(

تصمیم قضایی محکمه در ماهیت دعوی است که بعد از ختم جریهان  " فیصله: -14

 (98)جزء  "گردد.محاکمه اتخاذ می

                                                           
1 . Supreme Court 

قانون  4ماده  11)جزء  "شود.شکل در محکمه مورد رسیدگی قرار داده می ازلحاظتصمیم قضایی است که قضیه ".  9

 تشکیل و صالحیت قوه قضائیه(
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حکمی است که محل رسیدگی بعدی برای آن موجود نبهوده و  " حكم قطعی؛ -15

حکهم قهانون    اعتراض نباشد و سیر آن دریکی از درجات قضایی )مراحل قضایی( به قابل

یا قناعت طرفین قطع گردیده یا میعاد قهانونی اعتهراض منقضهی شهده و یها بهه سهقوط        

 "آثار یکهی اسهت.   اعتراض استیناف خواه حکم شده باشد. حکم قطعی و نهائی ازلحاظ

 (92)جزء 

نامهه( نهزد محکمهه    شهده در اتههام   فردی است که دعوی جزایی )اقامهه  مجرم: -16

شده، دالیل قانونی الزام علیه وی تثبیت و برای تنفیهذ مجهازات عمهل     باصالحیت اثبات

 گردد.خویش به خارنوالی عودت می

ملهزم   شخصی است که محکمه ذیصالح مطابق احکام قانون به"علیه: محكوم -17

 (1ماده  18)جرء  "بودن وی حکم نموده باشد.

شخصی است که از اثر ارتکاب جرم به وی ضرر جسمی، مهادی  " علیه:مجنی -18

 (1ماده  91)جزء  "یا معنوی عاید گردیده باشد.

-حکم نهائی محکمهه محکهوم   محلی است که در آن اشخاصی که به" :1محبس -19

 ها( قانون محابس و توقیف خانه 4ماده  1)فقره  "شوند.اند، نگهداری میعلیه قرارگرفته

بهر اسهاس    1و عادالنهه  1، کارآمهد 1متناسهب  8کنش و واکنش :2برخورد عادالنه -21

موقف و سن مرتکب و نیز انگیزه و نحوه ارتکاب است که در راسهتای تحقهق اههداف    

 شود.انجام می 3ازجمله مؤثریت عدالت جزایی 4عالیه نظام عدالت جزایی

                                                           
1 . Prison or Jail 
2 . Fair treatment 
3 . action and reaction 
4 . suitable 
5 . efficient 
6 . justly 
7 . Criminal Justice System 
8 . Efficiency of Criminal Justice 
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 اهمیت مرحله محاكمه و بعدازآن در تحقق عدالت افتراقیبحث دوم/ 

آخرین اقدام قانونی در تعقیب عدلی اطفال، رسیدگی به دعوی و قضایای ایشهان در  

پیشگاه محکمه باصالحیت است. یعنی، مرجهع قهانونی و رسهمی دادخهواهی و اصهدار      

محکمهه در  گناهی متهم محکمه اختصاصی اطفهال اسهت. ایهن    کاری یا بیحکم در گناه

راستای محاکمه متهم )طفل متهم به تخلهف(، در طهی جلسهات متعهدد محاکمهاتی، بهه       

طرف و اظههارات و دالیهل طفهل، اههل خبهره و       مطالعه و بررسی صورت دعوی ازیک

 وکیل مدافع وی از دیگر طرف خواهد پرداخت.

دگی قضایای اطفال به دالیل مختلف ازجمله تأمین بهتر عدالت )جزائی( ایجاب رسی

قانون رسیدگی به تخلفهات اطفهال( امها از مقهدمات ایهن       14ای را دارد. )ماده مرحلهسه

کننده به قضایای اطفال بایهد  ای است که قاضی رسیدگیاقدام یا الزام، تخصص و تجربه

تهر از شخصهیت طفهل،    از آن برخوردار بوده و حتی در کشف حقایق و شناخت عمیهق 

کمه را نیز در نظر داشته باشد تها عهدالت بهتهر تهأمین     صالحیت تعویق و تأخیر در محا

 ؛ همان(12و  11شود. )مواد 

بدین ترتیب، محکمه و قاضی تنها نهاد باصهالحیتی اسهت کهه بهه اتهامهات وارده و      

های قانونی نظارتی و اعمال اسناد جرمی رسیدگی نموده و در این مسیر باید از تمام راه

ببرد. موضوع مهمی که در بازگشهت طفهل متخلهف     های قضایی بهره کافی راصالحیت

 پذیری وی اثر مستقیم خواهد داشت.به جامعه و اصالح

ههای  درواقع، اجراآت محاکماتی قضایا در محاکم منجر بهه تنفیهذ یها تطبیهق فیصهله     

شود که، پای نهاد خارنوالی به حیث نهاد مجری و ناظر قهانون  قطعی و نهایی محاکم می

تشکیل و صالحیت خارنوالی، در سه سهاحه  قانون  8این اساس، ماده و فیصله است. بر 

( بهه ابعهاد و   91و  91، 98برده و در مهواد بعهدی )   کاری وظایف اساسی این نهاد را نام

 پردازد؛ تحقیقی، تعقیبی و نظارتی یا تنفیذی.ها می جوانب آن
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تحقیهق و   امهور "های ایهن نههاد در   قانون فوق ازجمله وظایف و صالحیت 91ماده 

 کند که:را چنین حکم می "تنفیذ احکام

 نظارت از قانونیت اجراآت در مراجع تحقیق، -9

 های محاکم در قضایای جزایی،نظارت از تطبیق و تنفیذ قرارها و فیصله -1

منظور اطمینان از رعایت احکام قانون در مورد  نظارت از محالت سلب آزادی به -8

 وز،اشخاص تحت نظارت، توقیف، محبوس و محج

استماع شکایات و اخذ درخواست اشخاص تحت نظارت، توقیهف، محبهوس و    -1

 محجوز،

جلوگیری از گرفتاری و توقیف غیرقهانونی در محهالت سهلب آزادی و توقیهف      -1

 بیشتر از میعاد معین قانونی،

-الصحه، اعاشه و اباته و رعایت حقوق بشری در نظهارت  نظارت از رعایت حفظ -1

ابس و مراکز اصالح و تربیت اطفال و امهر انتقهال اشهخاص    ها، مح ها، توقیف خانهخانه

تحت نظارت یا توقیف و محبوسین و محجوزین مریض حسب احوال به مراکز صهحی  

 خارج از محالت مذکور طبق اسناد تقنینی مربوط،

 موقع محبوسین بعد از سپری نمودن مدت محکومیت یا عفو مجازات. رهائی به -4

هها و   هها، پرورشهگاه  عمیهق از اجهراآت دارالتأدیهب   بدین ترتیهب، نظهارت دقیهق و    

خطر و نیز مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی که اطفال متخلف از قانون، درمعرض

شهوند، جنبهه مهمهی از عهدالت     دارای رفتار غیر عادی در آنجا نگهداری و حفاظت می

ترتیهب  سهازد و آن توجهه بهه اصهالح و     افتراقی راجع به قضایای اطفال را برجسته مهی 

 اطفال است.

طور مالزم با یکدیگر موردتوجه و تفقه قرارگرفته شهود   وقایه، حمایه و تربیه باید به

ترین هدف نظام عدالت جزائی افغانستان راجع به اطفال که همانها توانمندسهازی    تا مهم

هاست، عملی شود. بناً در کنار وظایف نظارتی خهارنوالی،   روانی، اجتماعی و تربیوی آن
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ماههه(  واری )سهه  اند تا گزارشات سلسهولین مراکز اصالح و تربیت اطفال نیز مکلفمسئ

را از فرایند و مراحل اصالحی اطفال به محاکم ارائه نموده و محکمه نیز طور مهاهوار از  

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 18این مراکز دیدن نمایند. )ماده 

 ه اختصاصی اطفالها و اجراآت محكمبحث سوم / اهم مسئولیت

شده اسهت.   محکمه اختصاصی اطفال در بین محاکم یا سیستم قضایی کشور، شناخته

درواقع، نظام بررسی قضایی قضایا، اساساً سه شکل عمده دارد؛ نظام یا محاکم عمهومی،  

اختصاصی و خاص. محاکم عمومی صالح به رسیدگی تمهام قضهایای اشهخاص عهام و     

محاکم خاص، محدود به قضایای ارتکهابی یها اتهامهات    رفتارهای جرمی عمومی است. 

وارده به رییس جمهور، وزرا و اعضای ستره محکمه است. محاکم اختصاصی، مرجع و 

نماید. لذا ایهن  فرایند مخصوصی است که به قضایای اطفال، عساکر و تجار رسیدگی می

 شده باشد. دو مورد اخیر، باید طبق قانون تفکیک و تعیین

ب، محکمه اختصاصی اطفال، طبق قانون صالحیت رسیدگی به رفتارههای  بدین ترتی

تهرین وجهه تمهایز ایهن      جرمی و تخلف از قانون اشخاص زیر سن رشهد را دارد. مههم  

 سازد؛محکمه، چند اصل است که فرایند رسیدگی آن را از سایر محاکم مجزا می

یرعلنهی بهودن   اول اینکه، اصل در رسیدگی قضایی این محکمه، بهر محرمیهت یها غ   

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 81است. )ماده 

گانه است. یعنی اصل بر این اسهت کهه، مراحهل    دوم اینکه، مراحل قضایی اساساً سه

خواهی باید در قضایای اطفال جهت تأمین بهتهر عهدالت طهی    ابتدائی، استینافی و فرجام

قوه قضائیه، قضایای مهورد  شود. این در حالی است که، طبق قانون تشکیل و صالحیت 

 ای باشد.رسیدگی محاکم )عمومی(، عموماً دوگانه یا دومرحله

تهر اسهت. یعنهی،    سوم اینکه، ماهیت قضایای مورد رسیدگی در محاکم اطفال وسهیع 

اساساً در سایر محاکم ارتکاب جرم یا نقض قرارداد یها قهانون، زمینهه طهرح دعهوی یها       

قهانون رسهیدگی بهه تخلفهات اطفهال،       11طبق مهاده   که،کند. درحالیشکایت را باز می
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تنها وابسته به ارتکاب جرایم یها تخلفهات قهانونی نیسهت کهه       "رسیدگی قضایای قابل"

 اند از؛ عبارت

جرایم اطفال؛ واکنش یا اقدام محکمه همانا، رسیدگی به دوسیه و اتخاذ تصهمیم   -9

 با توجه به حاالت جرم ارتکابی و خصوصیات طفل است.

ها حق والیت  غیرعادی اطفالی که توسط والدین یا شخصی که بر نفس آنرفتار  -1

دارند یا با اتخاذ تدابیر مروج تربیوی قابل اصهالح نباشهند.؛ واکهنش یها اقهدام محکمهه       

-همانا، هرگاه طفل حین رسیدگی قضیه غیرعادی به نظر آید، خارنوالی و محکمهه مهی  

لجهه بهه مؤسسهات مربهوط صهحت      توانند با صدور قرار، وی را جهت تشهخیص و معا 

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 83روانی معرفی نماید. )ماده 

خطهر قهرار داشهته و نیازمنهد مواظبهت و      قضایای مربوط به اطفالی که درمعرض -8

 حمایت باشند.

خطر نوع خاصی از اطفهال اسهت کهه، بهالقوه مسهتعد      چهارم اینکه، اطفال درمعرض

گذار افغهانی خواسهته اسهت تها، چتهر      آن هستند. بناً قانون فاعل ارتکاب جرم یا مفعول

 حمایوی خویش را باالی ایشان گسترانیده و اقدام وقایوی را انجام داده باشد.

پنجم اینکه، توجه جدی در نظر و عمل راجع به فراینهد اصهالح و تربیهت اطفهال و     

جهت که صالح  ازآنقاضی و محکمه اختصاصی اطفال  نظارت از آن، بسیار مهم است.  

به رسیدگی قضایی و اصدار فیصهله بعهد از بررسهی دوسهیه اسهت، بایهد ازنظهر تهوان         

 شخصیتی و ظرفیت مسلکی قادر به حل این قضایا باشد؛

 دارا بودن از شرایط عمومی انسالک قضایی -

دارا بودن از استعداد، آموزش مسهلکی و تجربهه خهاص در مسهائل مربهوط بهه        -

 محاکمه اطفال

قهانون   94نکته مهم رعایت معلومات حین صدور حکم است.درواقع، مهاده  ششمین 

بهرد کهه، عهالوه بهر جنبهه ههویتی و       رسیدگی به تخلفات اطفال، مصهادیقی را نهام مهی   
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گیهرد. لهذا محکمهه مربوطهه      شخصیتی طفل، سوابق جزائی و گذشته وی را نیز در برمی

 به طفل اقدام نماید.باید در پرتو این موارد به اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت 

اند حین صدور حکم نکهات منهدرج مهاده    قضات محکمه اختصاصی اطفال مکلف"

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 81)ماده  "هفدهم این قانون را در نظرگیرند.

قضات محکمه اختصاصی اطفال بعد از استماع اظهارات و استدالل طفل، شاهدان، "

مدافع، کارمندان مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی و ممثل قانونی، خارنوال، وکیل 

 88مهاده   9)فقهره   "نماید.نظریات اهل خبره، فیصله خویش را در حضور طفل ابالغ می

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال(

هرگاه موضوعات موردبحث در جریهان محاکمهه، طفهل را روحهاً متضهرر سهازد،       "

تواند، مشهروط بهر اینکهه خلهص     ه داده میمحکمه در غیاب طفل جلسه محاکمه را ادام

 (8)فقره  "جریان محاکمه را بعداً برای وی توضیح نماید.

تواند هیچ شخص را از ادای شهادت مبنی بر ارائه معلومات راجهع بهه   محکمه نمی"

 "زیست وی در محکمهه مهانع شهود.    انکشاف وضعیت روحی طفل، شخصیت و محیط

 تخلفات اطفال( قانون رسیدگی به 81ماده  8)فقره 

هفتم نوعیت اتخاذ تصمیم از سوی محکمه اختصاصی است. یعنی محکمه در زمهان  

واحهوال   بررسی دوسیه و یا تصمیم قضایی بعد از ختم مرحله محاکماتی نظر به اوضهاع 

نماید. لذا نوعیت این تصمیم نظر بهه سهوابق و شهرایط    یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می

 سازی بسیار اثرگذار خواهد بود.یل فرایند بازاجتماعیاطفال در تحقق یا تکم

محکمه صالحیت دارد در مورد طفل متهم بانظرداشت حاالت یکی از تصامیم ذیل "

 را اتخاذ نماید:

 مکلف نمودن به انجام خدمات اجتماعی. -9

 فرستادن به مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی. -1

 صدور اخطاریه. -8

ACKU



 

  

 

... 
 و

ال
طف

ا ا
ه ب

الن
اد

 ع
رد

خو
بر

 

43 

 تعویق محاکمه. -1

 زات.تعلیق مشروط مجا -1

 حجز در منزل. -1

 تسلیم نمودن به یکی از والدین یا شخصی که حق سرپرستی وی را دارد. -4

 81)مهاده   "اعزام به مراکز اصالح و تربیت اطفال غرض تحت حجز قهرار دادن.  -3

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال(

هاي عینی برخورد عادالنه با اطفال در مرحله محاكمه و تنفیذ بحث چهارم/ جنبه

 احكام

در این قسمت عالوه بر توجه به برخی از اصول و قواعهد مههم رفتهاری در مرحلهه     

های مشخصی از نوع کنش با اطفال متخلهف از قهانون نیهز بهه بررسهی      محاکماتی، جنبه

 شده است. گرفته

 اصل دسترسی سریع به محاكم صالح 

دلی و امروزه از حقوق اولیه و بنیادین بشر، حهق سههولت دسترسهی بهه مراجهع عه      

ها باید زمینه تحقق و رعایت بهه ایهن اصهل را فهراهم نمهوده و      قضایی است. لذا دولت

دهنده این نکته است کهه،  التزام به آن را تضمین نمایند. درواقع، این اصل مبین و بازتاب

شهده باشهد،    برای اطفال اعم از اینکه خود مرتکب باشند یا علیهشان جرم یا تخلف واقع

-ظارت قرار گرفتن توسط نهادهای باصالحیت عدلی و قضهایی، مهی  دسترسی و تحت ن

ها مهؤثر   تواند هم در کشف حقایق قضایا و هم در کاهش مشکالت روانی و حقوقی آن

نماید که، نهادهای مسلکی برای پیشهبرد قضهایای   واقع شود. لذا این موضوع ایجاب می

هها و اجهرای   ل صهالحیت اطفال طبق قانون ایجادشده و بر اساس قهانون نیهز بهه اعمها    

 ها بپردازند.مسئولیت
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توانهد در تهأمین و   ایجاد محاکم اختصاصی اطفال در کنار خارنوالی اختصاصهی مهی  

کهه، شهرایط عمهومی و خصوصهی      تضمین عدالت جزائی اطفال کارَآمد باشد درصورتی

درسههتی رعایههت شههود و وجههود در کنههار قضههات، روانشناسههان و  انسههالک قضههایی بههه

اطفال نیز در این خصوص مفید خواهد بود. نظری کهه شهاید امهروزه بتهوان      کارشناسان

 9لزوم و ضرورت آن را اجباری دانست.

  قضایی (مراحلدرجات )اصل تعدد 

 نهوع متقضهایی  افغانستان مراحهل رسهیدگی   نظام جزائی ازآنچه تاکنون اشاره شد در 

و همچنههین  رسههیدگی اسههتینافی  ین، مرحلهههابنههابر ای نیسههت. اسههت و یههک مرحلههه 

لهذا قاعهده    شده اسهت.  بینی نیز پیشتجدیدنظرخواهی نزد ستره محکمه خواهی و  فرجام

ای بهوده تها معتهرض بتوانهد در      محاکم کشهور دومرحلهه  کلی در رسیدگی به قضایا در 

 1و  1قانون اساسهی و   991صورت عدم قناعت به محکمه فوقانی شکایت نماید. )مواد 

خهواهی و  اما در مواردی نیز امکان فرجهام  قوه قضائیه( قانون تشکیل و صالحیت 92و 

طور  نیز به 1منظور اطمینان از تطبیق صحیح قانون( تجدیدنظرخواهی )مرحله نظارت و به

صهورت عهام در    قضهایا بهه  "قانون تشکیل و صالحیت  1استثنا وجود دارد. مطابق ماده 

)ابتدائی و استینافی( مهورد  محاکم ازلحاظ ماهیت، کیفیت و محتوا در دو مرحله قضایی 

شود، مگر اینکه قانون سه مرحله یا یهک مرحلهه را حکهم نمهوده     رسیدگی قرار داده می

ای است. در طهرز رسهیدگی   مرحلهاما راجع به قضایا تخلفات اطفال اصل بر سه "باشد.

منظهور تهأمین بهتهر عهدالت،      بهه "دارد که این قانون مقرر می 14به تخلفات اطفال، ماده 

                                                           
-ن جزا را نقض کرده حداقل ضمانتشود، متهم است و یا مشخص شده است که قانوب: هر طفلی که گفته می".  1

 های زیر را داراست:

در جریان یک  طرف یبسوم: قضیه باید بدون تأخیر توسط یک مرجع و یا هیأت قضایی باصالحیت، مستقل و 

 میثاق حقوق طفل( 41)ماده  "های قانون رسیدگی شود. ...محاکمه شایسته و مطابق به قانون و با موجودیت کمک
 قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه 11ماده  1فقره  3و جزء  2 ماده 9. فقره  9
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قضایای مربوط به اطفال متخلف از قانون، در سه مرحله )ابتدائیهه، اسهتیناف و فرجهام(    

ای بوده و یها بهتهر    که استثنائی بر اصل رسیدگی دومرحله "گیرد.مورد رسیدگی قرار می

اینکه گفته شود، اصلی است که در قضایای اطفال حاکم است. یعنی قاعده کلی در ایهن  

 دن رسیدگی است.ای بومرحلهقضایا بر سه

 اصل تعدد محاكم قضایی 

محاکم باصالحیت عمومی، اختصاصی و خاص با توجهه بهه صهالحیت شخصهی و     

شوند. بدین ترتیب محاکم عمومی صالح به رسهیدگی بهه تمهام قضهایا      ماهوی ایجاد می

های اعطاشده را اسهتثنا نمهوده باشهند.    بوده مگر اینکه قوانین خاص برخی از صالحیت

اختصاصی مشتمل بر محاکم اطفال، فامیلی، عسکری و غیهره بهوده و محهاکم    صالحیت 

جمهور، وزرا و رئیس و اعضای ستره محکمهه   خاص ناظر به رسیدگی به اتهامات رئیس

 باشند. می

خطر لذا محکمه اختصاصی اطفال به تمام قضایای اطفال متخلف از قانون، درمعرض

را دارد. صالحیتی که اختصاصاً به قضهایای  و دارای رفتار غیر عادی صالحیت رسیدگی 

شود. قوانین مربوطه در این رابطه، نسبت بهه موقهف محکمهه ابتدائیهه     اطفال مربوط می

 کند که؛اطفال چنین حکم می

در تشکیل محاکم ابتدائیه کهه در حهوزه قضهایی ههر محکمهه اسهتیناف قهرار دارد،        

قهانون تشهکیل و    19قهع اسهت. )مهاده    محکمه ابتدائیه اطفال نیز در کنار سایر محاکم وا

( محکمه اختصاصی اطفال جرایم مرتکبه توسط اطفال حوزه 9)"صالحیت قوه قضائیه( 

( هرگاه محهل ارتکهاب جهرم مشهخص نباشهد،      1نماید. )والیت مربوط را رسیدگی می

گیهرد.  ایکه طفل در آن حوزه اقامت دارد، مورد رسیدگی قرار میموضوع توسط محکمه

ایکه طفهل در آن  عدم امکان تثبیت محل اقامت طفل، موضوع توسط محکمهدر صورت 

قهانون رسهیدگی بهه     13)مهاده   "گهردد. شده است، رسیدگی می حوزه دستگیر یا توقیف

 تخلفات اطفال(
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 كننده به دوسیهاصل تعدد قضات رسیدگی 

دگی از دیگر مصادیق تحقق موازین دادرسی عادالنه، همانا تنوع مقام قضایی در رسی

نمایهد کهه،   محاکماتی به دوسیه است. لذا کشف حقایق و تطبیق بهتر عدالت ایجاب می

قضات مسلکی در کنار یکدیگر، با بررسی دقیق جوانب قضیه، همکاری داشهته باشهند.   

خصهوص روانشناسهان،   مندی ازنظر اههل خبهره بهه   اما در این خصوص، استفاده و بهره

نیز الزم است. بناً قضات و اشخاص اهل خبره باید در پزشکان، معلمین و مربیان اطفال 

پهذیری اطفهال متخلهف از قهانون تهالش      این مورد همنوا بوده و برای اصالح و جامعهه 

 نمایند.

گردد که مرکب از رئهیس و  ( در مرکز هر والیت محکمه ابتدائیه اطفال ایجاد می9)"

یشهتر بهر طبهق ضهرورت     سه عضو است. در والیاتیکه حجم کار زیاد باشهد، اعضهای ب  

( در مراکز والیهاتی کهه محکمهه اطفهال ایجهاد نشهده باشهد،        8توانند. )توظیف شده می

رسیدگی به تخلفات اطفال توسط دیوان جزای عمومی محکمهه ابتدائیهه شههری مرکهز     

( رسهیدگی بهه   1گیهرد. ) ها، توسط محاکم ولسهوالی صهورت مهی   والیت و در ولسوالی

قهانون تشهکیل و    14)مهاده   "گیرد.انون مربوط صورت میتخلفات اطفال طبق احکام ق

 صالحیت قوه قضائیه(

گیهرد.  ( رسیدگی به جرایم اطفال توسط محکمه اختصاصی اطفال صهورت مهی  9)"

( 1گهردد. ) بدین منظور در مراکز والیات محاکم ابتدائیهه اختصاصهی اطفهال ایجهاد مهی     

( 8اء و کارمندان اداری اسهت. ) محکمه ابتدائیه اختصاصی اطفال متشکل از رئیس، اعض

قضات محکمه اختصاصی اطفال عالوه برداشهتن شهرایط منهدرج در قهانون تشهکیل و      

صالحیت قوه قضائیه دارای استعداد، آموزش مسلکی و تجربه خاص در مسائل مربهوط  

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 11)ماده  "باشند. به محاکمه اطفال نیز می
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  به میعاد صدور حكمرعایت و الزام 

محکمه اختصاصی اطفال دوسیه را از تاریخ مواصلت آن در مدت سهه روز مطالعهه   

که دوسیه دارای نواقص باشد، خارنوال مکلف است طی مدت یهک   نماید. درصورتیمی

هفته نهواقص را رفهع و دوسهیه را مجهددًا بهه محکمهه مربهوط احالهه نمایهد. محکمهه           

از مواصهلت مجهدد دوسهیه در مهدت ده روز حکهم      اختصاصی اطفال مکلف است بعد 

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 82صادر نماید. )ماده  ه  خود را درزمین

 اصل محرمیت رسیدگی قضایی 

رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طور سری باید صورت گرفته شود. لذا نشر اسناد 

ههای  خبره در رسهانه  جریان جلسات محاکمه اطفال به شمول شهادت شهود و نظر اهل

جمعی جواز ندارد. افشای معلومات در مورد شخصیت طفل و یا اطالعاتیکهه منجهر بهه    

کشف هویت طفل گردد، تحت هیچ عنوان جواز ندارد. گزارش جریان جلسهه محاکمهه   

شود. )ماده شود. درهرحال، اعالن و ابالغ حکم طور علنی انجام میثبت و نگهداری می

 ه تخلفات اطفال(قانون رسیدگی ب 81

درواقع، اصل کلی در قضایای اطفال بهر غیرعلنهی بهودن فراینهد محاکمهاتی اسهت.       

ساالن، قاعده کلی بر علنیت دادرسی است مگر محکمهه بهر   که در قضایای کالندرحالی

اساس رعایت مصلحت طرفین دعوی یا آداب و یا نظهم عامهه، بهرخالف آن را تجهویز     

 تشکیل و صالحیت قوه قضائیه(قانون  99نماید. )ماده 
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 اصل رعایت كرامت انسانی اطفال 

رعایت اصل کرامت انسانی مرتکب، به ارزش و جایگاه وجودی بشر ولهو مرتکهب   

آزادی و "به عبارت رسهاتر،   9جرایم و تخلفات شده باشند، باید با احترام برخورد شود.

مخهالف کرامهت انسهانی    تعیهین جزایهی کهه    "و  "کرامت انسان از تعرض مصئون است

رسد که، اطفال بهه دلیهل   به نظر می 1قانون اساسی( 11و  11)مواد  "باشد، ممنوع است.

شان، هر نوع رفتهاری  موقف حساس روحی و روانی و حساسیت ابعاد تعلیمی و تربیتی

که با ایشان شود، مستقیماً در یادگیری و باورمندی به همان واکهنش در آینهده نزدیهک،    

آموزش و تلقین به نکته مهم، ضروری است که نوع نگاه، نگهرش و رویهه بها    مهیاست. 

چنین  اطفال باید متضمن احترام و شخصیت آفرینی باشد تا جامعه از ایشان نیز توقع این

های کشفی، عدلی و رفتار را داشته باشد. این مهم در مورد نحوه برخورد و تعامل ارگان

، محاکمه و در مدت تنفیذ و تطبیق حجز و حهبس  قضایی با اطفال تحت تحقیق، تعقیب

 تر خواهد بود که باید مورد اهتمام جدی و نظارت دوامدار قرارگرفته شود. مهم

 گرایی در واكنش اجتماعی به تخلف ارتكابیاصل اصالح 

قاعده کلی این است که، تمام فرایند تعقیب عدلی برای تمام مرتکبین باید بر مبنهای  

-گرایی و نظهارت از اصهالح  اما این اصالح 8گرایی مرتکب باشد.اصالحتفکر و روحیه 

کلیهد تمهام اجهراآت و طهی مراحهل      پذیری در خصوص اطفال متخلف از قهانون، شهاه  

                                                           
قانون اجراآت  9ماده  6)جزء  "علیه.علیه، مظنون، متهم و محکومحفظ و احترام شخصیت و کرامت انسانی مجنی".  1

 جزائی(
 33)ماده  "گیرد. ...یقرار نم یرانسانیغمورد شکنجه و دیگر جزاها و رفتارهای تحقیرآمیز، ظالمانه و  یطفلهیچ ".  9

 میثاق حقوق طفل(
یکی از اهداف قانون مربوطه اشاره  عنوان به "اصالح و تربیه مجدد مجرم"قانون اجراآت جزائی به  9ماده  3. جزء  3

 نماید.می
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تحقیق، تعقیهب و محاکمهه اسهت. ایهن موضهوع در قهوانین متعهدد مربهوط بهه اطفهال           

 9هدف و مقصهود بهازتوانی  صراحت تبیین شده و ظاهراً تعقیب عدلی اطفال، اساساً به  به

ای که نظهام عهدالت   این قشر باید انجام شود. هدف مقدس و عالیه 1سازیو بازاجتماعی

 الشعاع قرار دهد.جزائی اطفال را باید تحت

پذیری اطفال متخلف، با چند گزاره دیگر جزائی و دقت نگریسته شود، اصالح اگر به

ان جزا نباید بسهیار سهخت و غیرمنصهفانه    اجرائی مرتبط خواهد بود؛ مثالً نوعیت و میز

آور و باشد اما باید قاطعانه باشد. دیگر اینکه، اساسهاً جهزا نبایهد ازنظهر روحهی، تعهذب      

علیه را از جامعه مطرود خواهد سهاخت. در اخیهر   آبروبر باشد. چراکه این اقدام محکوم

در آینهده بهر    ههای اصهالحی  اینکه، زمینه تجدیدنظر در فیصله محکمه و تدوین برنامهه 

باید وجود داشته باشد که این مورد اخیر در قانون رسیدگی  8پذیریمبنای فرایند اصالح

 (12و  13، 11شده است. )مواد  به تخلفات اطفال اشاره

 بحث پنجم/ دارالتأدیب

عنهوان رکهن اجرایهی و حمهایوی از     امروزه وجود مراکز اصالح و تربیت اطفال، بهه 

شود که همان مرحله تطبیق یها تنفیهذ محکهومین بهه     شناخته میاطفال متخلف از قانون 

حجز است. درواقع، ختم فرایند محاکماتی منجر به حجز اطفال متخلف در منهزل یها در   

ای کهه، بهه ههدف تربیهه، وقایهه و حمایهه از       شود. سلب یا تحدید آزادیدارالتأدیب می

مقهرره تنظهیم    1یت اطفال و ماده قانون مراکز اصالح و ترب 9شود. )ماده اطفال انجام می

 امور مراکز اصالح و تربیت اطفال(

                                                           
1 . Rehabilitation 
2 . Resocialization 
3 . Correction 
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ها، کمتر از عملکرد نهادهای عهدلی و قضهایی   بنابراین، اهمیت و جایگاه دارالتأدیب

-نبوده و درواقع، رکن تکمیلی و تربیتی فرایند عدالت جزائی برای اطفهال شهناخته مهی   

 شود. 

نستان، برای تحقق اهداف عالیه حمهایوی و  در ساختار فعلی نظام عدالت جزائی افغا

های ذیهل  دارای وظایف و صالحیت و تربیت نیز ادارات مراکز اصالح تربیوی از اطفال،

 باشند:می

اتخهاذ تهدابیر الزم جههت     -1به حجز.  نگهداری اطفال مظنون، متهم یا محکوم -9"

تعمیهل و   -3ح. و نظم در داخهل مراکهز اصهال    انضباطجلوگیری از وقوع جرم و تأمین 

های خارنوالی و محاکم مربوط در رابطه به اطفال مظنون، متهم یها  تطبیق قرارها و فیصله

اتخاذ تدابیر جهت ارتقای سطح آمهوزش اطفهال مظنهون، مهتهم یها       -1به حجز.  محکوم

 -91های تربیوی، حرفوی، آموزشهی و سهوادآموزی.   تنظیم برنامه -92به حجز.  محکوم

به حجز بها اعضهای فامیهل و     تأمین رابطه اطفال مظنون، متهم یا محکومتنظیم مالقات و 

ارائه پیشنهادات و نظریات اصالحی در رابطه بهه بهبهود امهور     -98ها.  اقارب نزدیک آن

مقرره تنظیم امور مراکهز اصهالح و تربیهت     11ماده  9فقره ) "بخشهای مراکز اصالح. ...

 اطفال(

از مراکهز اصهالحی و مؤسسهات اختصاصهی      رسد که حمایهت و نظهارت  به نظر می

گیری حداکثری از ههدف اصهالح و   ترین اقدام در بهره خدمات اجتماعی در کشور، مهم

تربیه باشد. درواقع، تمام فرایند تعقیب عدلی طفل متخلهف مسهتقیم یها غیرمسهتقیم بهه      

و  کننده خدمات اجتماعی مرتبط اسهت. لهذا محهیط، نگهرش    دارالتأدیب و نهادهای ارائه

تواند در برخی از حهاالت و مهوارد، نقهایص ایهن فراینهد      نحوه برخورد با این اطفال می

عدلی و قضایی را کاهش یا حتی برطرف سازد. بنابراین عالوه بهر تهالش در اسهتخدام    

هها و تطبیهق    افراد و کارشناسان مسلکی با حقوق اطفهال در ایهن مراکهز، نظهارت از آن    
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تواند در تحقق اصهالح اطفهال و تطبیهق    ولین مراکز میهای مسئحقوق اطفال و مکلفیت

 عدالت جزائی ایشان مؤثر واقع شود.

برای نظارت از مراکز اصالح و تربیت اطفال نیز قانون این مراکز، اداره خهارنوالی را  

مرجع باصالحیت نظارت بر تطبیق قانونیت و کنترول موازین حقوق بشر دانسهته اسهت   

قانون مراکز اصهالح و تربیهت    83و  84شده است. )مواد  تعیینو حتی کمیته نظارتی نیز 

 مقرره تنظیم امور مراکز اصالح و تربیت اطفال( 81اطفال و 

 نتیجه و پیشنهادات؛

ترین هدف و دسهتاوردی اسهت کهه بایهد از انجهام       وقایه، حمایه و تربیه اطفال، مهم

برخهورد   مراحل تعقیب عدلی بهه دسهت آیهد. ههدف مشخصهی کهه ناشهی و متضهمن        

منصفانه، مهربانانه و دلسوزانه با اطفال است. به عبهارت رسهاتر، تمهام تهالش و اهتمهام      

منظهور بهازتوانی و    سیستم عدلی و قضهایی کشهور در برخهورد بها قضهایای اطفهال بهه       

تر باید انجام شهود. ایهن    توانمندسازی اجتماعی اطفال برای جامعه و آینده بهتر و خوب

و مکلفیت است که، حتی نوع نگرش و برخورد و حتی نگهاه بهه   مسئله گویای این مهم 

اطفال باید نه به صفت فرد خاطی یا جانی، بلکه به صفت انسانی که، جامعه )به شهمول  

هها و ...( وظیفهه   فامیل، معلم، همسایه، دوستان، مسئولین عهدلی، قضهایی و دارالتأدیهب   

 اند.م ندادهخوبی انجا انسانی خویش را در پرورش و رشد اطفال به

درستی هر کس موقف خویش را بشناسد و مسئوالنه و دلسوزانه رفتار نمایهد،  اگر به

ای کهه نهه   سازان این سرزمین به شمار آورد. آیندهعنوان آینده باید اطفال این کشور را به

ها و منافع ملی افغانستان از برای ما، بلکه برای فرزندان این کشور حافظ و حامی ارزش

 کنند.وارانه زندگی میامید

به باور نگارنده باید متولیان و مسئولین عدلی و قضایی متعهد و متخصهص بهه ایهن    

نگرش باشند که، سربلندی در تطبیق عهدالت جزائهی و عهدالت افتراقهی بهرای اطفهال،       

 کارنامه درخشانی است که، منشأ آن چند موضوع ذیل است؛
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 مراحل تعقیب عدلی؛ انجام و نظارت از اجراآت قانونی در تمام -9

 زدودن مشکالت و موانع تطبیق عدالت جزائی و عدالت افتراقی؛ -1

شهده از داخهل یها     استفاده از تجارب تقنینی، حقوقی، عدلی و قضایی برگرفتهه  -8

 خارج کشور؛

 مجازات و مکافات اشخاص مرتبط با فرایند عدلی و قضایی اطفال. -1

ههای  انجهام و اطمینهان از برنامهه    مراکز اصالح و تربیت اطفال، شاید بخش مهمی از

اصالحی را به دوش داشته باشد. یعنی، زمان و مکان مصهرفی اطفهال مظنهون، مهتهم و     

گیهری  ای در شکلشود که نقش عمدهبه حجز )محجوز( در این مراکز سپری می محکوم

نظام عدالت جزائی کشور دارد. مثالً برخورد منفی و  طرز فکر و مفکوره ایشان نسبت به

نظهام عهدلی و    شود که عالوه بر بدبینی بهه همراه با تحقیر نسبت به اطفال شده منجر می

قضایی کشور، زمینه فکری و روانی مساعدی برای ارتکاب ظن یا اتهام وارده در آینهده  

 (Labelingزنی یا راحتی هرچه تمام فراهم شود. )نظریه برچسب به

؛منابع  

 9831قانون اساسی،  -9

 9811کود جزا،  -1

 9811قانون تشکیل و صالحیت خارنوالی؛  -8

 9811؛ یهئتشکیل و صالحیت قوه قضاقانون  -1

 9811قانون اجراآت جزائی؛  -1

 9834قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال؛  -1

 9831قانون رسیدگی به تخلفات  اطفال؛  -4

 9834مقرره تنظیم امور مراکز اصالح و تربیت اطفال؛  -3

 حدسازمان ملل مت 9131میثاق حقوق طفل؛  -1
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 حیث عوامل مادی جرم بندی جرایم از تقسیم

 
 محمد اسحاق کیهان

 چكیده

و  فقهر  علهل وعوامهل پیهدایش مجهرمین وارتکهاب انحرافهات اجتمهاعی،       اصهل      

جهرائم ازجایگهاه ویهژه برخهوردار اسهت. بهی        بهروز  مشکالت اقتصادی است. فقهر در 

مالی مکلف بهه خهانواده هها و نهاتوانی در پاسهخگویی بهه نیازههای طبیعهی و          بضاعتی

مناسهب، متنهوع و    مانند فراهم ساختن امکهان ادامهه تحصهیل، تهأمین پوشهاک      ضروری

احتی متناسب با سلیقه و روحیه آنان و... زمینه ساز بهروز دل زدگهی، سهرخوردگی، نهار    

طلبی را درفرزندان فراهم می سهازد ودرنهایهت امرعقهده     وانزوا  های روحی، افسردگی
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این امر موجب می شود تها ایهن   و د.نزن گرفته ودرنتیجه دست به اعمال مجرمانه ای می

از طهرق مسهتقیم و یها     در زنهدگی افراد برای التیهام نهاراحتی ههای ناشهی ازمشهکالت      

ش برآیند. در نتیجهه، بسهیاری از ایهن افهراد بهرای      غیرمستقیم، درصدد حل مشکل خوی

 .رهایی ازبند گرفتاری ها، دست به ارتکاب اعمال ناشایسته ومجرمانه می زنند

نهان آوران   ازسوی دیگر ،امروزه فشارها و مشکالت اقتصادی، نبود وظیفه درشرایط

منجهر بهه کهم    همین مسئله  .خانواده در مشاغل کاذب یا غیر مجاز را افزایش داده است

و روانی و تربیهت صهحیح    توجهی آنان نسبت به نیازهای جوانان، رفع مشکالت روحی

شرایط افسانه ای برخی زندگی هها   در این زمینه، انعکاس و شایسته آنها گردیده است. 

 مؤثری در ازدیاد ایهن مشهکالت   و نمایش فاصله های طبقاتی توسط هم نوع شان نقش

 روزافزون دارد. )جرم( 

 عوامل مادی جرمازحیث  جرایم تقسیم بندی اژه هاي كلیدي:و

 مقدمه

انسانی برای اینست که شهناخت ایهن    ،جرم یک واقعیت انسانی واجتماعی است    

روانشناسهان ودانشهمندان علهم حقهوق را      ،کنجکهاوی پهژوهش گهران    )جرم(  واقعیت

 9برانگیخته اما دربعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان را بخود جلب ساخته است.

ترک فعهل انسها ن اسهت کهه     یا دریک تعریف کوتاه، جرم درمعنی عام کلمه، فعل و

جامعه آنرا به دالیهل بهی نظمهی اجتمهاعی باقیهد ضهمانت اجهرای جزایهی منهع کهرده           

رم به ارتکاب یا امتناع ازعملی اطالق می گردد که منتج به نتیجهه ای  است.عنصرمادی ج

فعل مجرمانه گردد. به بیان دیگر، عنصرمادی جرم فعل یا ترک فعل  مخالف قهانون کهه   

 گهردد.  منجر به نتیجه فعل مجرمانه گردیده ورابطه سببیت میان فعهل ونتیحهه آن محهرز   

                                                           
 اردبیلی، محمد علی، مقدمه -1
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زوهای بلند و دست نیافتنی ومدینهه فاضهله   افراد گاهی اوقات برای رسیدن به آمال و آر

جرایم می شهوند. گهاهی    ای که رسانه های ملی و یا ماهواره ها تبلیغ می کنند، مرتکب

بها اینکهه    ،عنوان گذران اوقات فراغهت مهی داننهد    اوقات هم ارتکاب جرایم را فقط به

ن را خود مشکل حادی هم نداشته باشهند کهه آنها    ممکن است در خانه و محیط اطراف

نماید، ولی فقط به خهاطر اینکهه در چنهد روز زنهدگی      مجرمانه مجبور به ارتکاب رفتار

 .اعمال خالف عرف و اجتماع می زنند خوش باشند، دست به ارتکاب

شکست در  گاهی  افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، اما به خاطر

مهورد والهدین    لمهان و فشهارهای بهی   تحصیالت و ناتوانی در ادامه تحصیل، تحقیهر مع 

نشهان   "خهودی " مجبور می شوند خود را به گونه ای دیگر نشان دهنهد وبهه اصهطالح   

دهند. و این حکایت از میهل بهه اسهتقالل طلبهی، قهدرت طلبهی و یاعافیهت طلبهی در         

ارتکهاب اعمهال    نوجوانان و جوانان دارد که به دلیل عدم ارضای صهحیح آن دسهت بهه   

د.عده ای از نوجوانان نیز به دلیل روحیه تنوع طلبی و زیاده خهواهی و  ناشایست می زنن

تربیت صحیح و عدم هدایت درست این غریزه طبیعی، دست به اعمال خالف مهی   عدم

گاهی هم عده ای ممکن است دارای زندگی مرفهی باشهند و ههیچ گونهه کمبهود     .  زنند

بهی   عاطفی نداشته باشند، ولی به دلیل این که روحیه فاسدی دارند وبه اصطالح و مالی

 .پیدا می کنند بند و بار و بی هویت اند و یا هدفی در زندگی ندارند، میل به بزهکاری

نکته مهم این است درابتدأ عنصرمادی جرائم می توان جنبه ای تقسهیم مجهرم قهرار    

بهه عهادت، مشههود     ساده، مطلق، مقید، آنی، مستمر،گیرد. براین اساس جرائم به جرائم 

 وغیرمشهود تقسیم می شوند.

ضوابط ومعیارهای تقسیم بندی فوق متفاوت می باشد. چنانکه درتقسهیم بنهدی        

سوم به اعتبارشیوه ارتکهاب  ودرتقسیم بندی دوم  اول به اعتبارنتیجه ارتکاب جرم است.

 رمادی جرائم مشخص شده اند.ودرتقسیم بندی آخربه اعتبارمشاهده عنص
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 مبحث اول: عنصرمادي

اصول اخالقهی انسهانها، هرزمهان افکارپلیهد وقصهد مجرمانهه را مهورد نکهوهش            

قرارمیدهد. لیک حقوق جزا فکرواندیشه ضد اجتمهاعی وههم چنهین تصهمیم ههای بهه       

 دهد زیرا چنهین اندیشهه   ارتکاب جرم وحتی مسایل مقدماتی را مورد مجازات قرار نمی

 ها سبب نا آرامی اجتماع نمی شود.

عنصراصهلی جهرم   سهه  کس مرتکب جرم شناخته نمی شود، تازمانیکهه   چمعموال هی

 معنوی)روانی( می باشد.و مادی قانونی، عنصرتحقق پیدا نکند که عبارت ازعنصر

یک فعل تشکیل شود یا ممکن اسهت   مادی ممکن است بیشتراز اوأل اینکه عنصر    

 جهرم غیرازعناصهر   یک فعل باشد، یا عنصرمادی شهامل همهه عناصهر   عنصرمادی شامل 

معنوی باشد. این مفهوم امکان دارد شامل شرایطی شود کهه جهرم درآن ارتکهاب یافتهه     

باشد ویا عواقب ارتکاب آن عمل مجرمانه بها نتهایجی کهه ازآن جهرم نشهأت مهی کنهد        

ه غیرقهانونی ونها   حاصل گردد. مثال: جرم تجاوز جنسی که مسهتلزم عمهل جنسهی از را   

بدون رضایت با یک زن اجنبی؛ این عدم رضهایت خودیهک وضهعیت     مشروع یک مرد

کامأل متفاوت ومستقل ازفعهل شهخص مهتهم مهی باشهد. یها ماننهد ایهن مثهال: بعضهی           

کهه آن   یباشد. مثال: کسهی را باچهاقو زدن؛ درصهورت    ازعنصرمادی جرائم کامأل متفاوتر

کهه آن   یدرصهورت  و است. به وجهود مهی آیهد    شخص بمیرد، عنصرمادی آن قتل عمد

شخص زنده بماند این عنصرمادی، صدمه ای شد ید جسمی را به بار آورده اسهت. امها   

عمل متهم درهردو حالت یکسان اسهت وعواقهب آن تعیهین مهی کنهد کهه عنصهرمادی        

ACKU تشکیل دهنده قتل عمد، یا آوردن صدمه شدید جسمی را مرتکب شده است.
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کهه بوسهیله اعمهال مهادی      رواندیشه را مورد مجهازات میدانهد  حقوق جزا زمانی فک

وجدان ها  درواقع، برخالف اخالق که قواعد آن پولیس بر 9وخارجی شکل گرفته باشد.

بهراین   أزشت وناپسندی را محکوم نموده ومورد مجازات میداند. بن بوده وهرگونه رفتار

ه مرحلهه فعلیهت   شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء یا ارتکهاب عمهل خاصهی به    

دراصل عنصرمادی تجسم خارجی ومادی جرم اسهت بهه همهین خها طهر پیکهر        1برسد.

)عنصهرمادی(   وس جرم به حساب میرود. این رفتار مجرمانه درعهالم خهارج  ماصلی ومل

فعهل   را توسط فرد یا شخصی با یک حالت ذهنی خاص )روانی( ارتکاب می یابهد وآن 

 یا ترک فعل می گویند.

طی قانونی نیز داشته باشد وبها یهک   یآن اثرمادی که قابل تعریف وشراازسوی دیگر، 

خورد تا به صفت مسؤلیت جزایی قابل بحث باشد وآن اثردرواقع ی عمل انسانی پیوند ب

نتیجه رفتارعامدانه ی فعل انسانی یا نتیجه خطا یی جهزای ایشهان محسهوب گهردد. بهه      

وجهود   "سهببیت  "او یهک رابطهه   جرمی  حرف دیگریعنی خاصتأ میان عمل انسان واثر

تهرک  یها  شود الزم است بگویم که فعل و داشته باشد. برای اینکه این موضوع واضح تر

فعل عنصرمادی جرم است ودراصل تشکیل دهنده عمل مجرمانه می باشد. اگراین فعهل  

وترک فعل ارتکاب را قانونگذار جرم پنداشته باشد بعدا ازطرف شخصی فعهل صهورت   

 د.نگذارآن شخص را مجرم دانسته مجازات می نمایبگیرد، قانون

 توأم وواکنشی عمل اگربا –درنظام های جزای کنونی، کسی را فقط بخاطراندیشه    

د، هرچند که درگذشته، افراد را با استفاده از انهواع شهکنجه ای   کنن نمی مجازات -نباشد

واگهر ایهن عقایهد، مخهالف      جسمانی وروانی واداربه بیان عقیده پنهانی خود می کردنهد 

                                                           
، ص 1731، انتشار فردوسی، چاپ اول ، سال 1اسماعیل: حقوق جزای عمومی،ج فراسیان، محمد  -1

163-161 
 201ص  17، نشرمیزان، چاپ بیست ویکم، سال 1اردبیلی، محمدعلی : حقوق جرای عمومی ، ج  -2
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)به طوراخص کلیسا ها در دوران قرون وسهطی(   ومعارض اصول ونظریات حکومت ها

تلقی می شد، صاحب آنرا به سخت تهرین شهکل مجهازات مهی کردنهد. نمونهه  بهارزو        

شگفت آوری که درمورد فوق وجود دارد، اعترافا تی بود که درضمن آن زنهان سهاحره   

ستیار شیطان معرفی مهی کردنهد وچهه بسها بهه علهت ایهن        وجادوگر، خود را معاون ود

 9اعترافات برسرچوبه های دارزنده زنده می سوختند.

مجرمانهه از   درحقوق جزای امروز، مسؤلیت جزای منوط به این است کهه رفتهار      

حد اقل سربزند. زمانیکه رفتار ناپسند وزشت، شکل خارجی را بخود پیدا کرد.  شخصی

محسهوب نمهی    ها دردل پنهان باشد هیچ آدمی قابل مجهازات وکیفهر   برنامه اگرعقاید و

کنهد نیزثابهت    شود. این حقیقت حتی برای کسانیکه نیت مجرمانه خود را اظهارواشهکار 

است. اما تا آن وقت که جنبه ای عملی ندهد. دراین صورت مسأله باز فهرق مهی کنهد.    

ا تنهها بهه جهرم داشهتن     ازاین خاطرفکر وعقیده هرچه کهه باشهد، آزاد اسهت وکسهی ر    

 1اعتقادات معیین مجازات نمودند.

وس ومحسهوس  مه به هرحال، مجرم باید به فعل وترک فعهل مبهادرت ورزد. کهه مل   

درقانون عنوان مجازات داشته باشد. به این ترتیب، فعل با عمل خارجی که تجلهی نیهت   

ههاجم علیهه   مجرمانه یا تقصیرجزای است عنصرمادی جرم را تشکیل میدهد. ازاین نظرت

یک انسان عنصهرمادی قتهل وایهراد ضهرب وجهرح عمهدی، ربهودن مهال منقهول غیهر           

عنصرمادی سرقت وتوسل به وسایل متقلبانه عنصهرمادی کهاله بهرداری محسهوب مهی      

 8شود.

                                                           
 713-716، ص 1712صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، انتشار طرح نو، چاپ اول ، سال  -1
 116-111، ص 1711ق جزای عمومی، انتشار رهام، چا پ اول، باهری، محمد: حقو -2
 117-112اردبیلی، محمد علی، مأخذ پیشین، ص  -7
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"پیکرجهرم  "عنصرمادی را اروپاییان درقرن نزدهم میالدی    
مهی نامیدنهد وآن را    9

رنهه  " جرم درآن تجلی می یابد. چنانچهه پروفیسهور  قالبی می پنداشتند که اراده ارتکاب 

استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه، درکتهاب مطالعهات نظهری وعلمهی درحقهوق       "گارو

جزامی نویسد: جرم یک عنصرمادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهورخهارجی اراده  

ر است. نیروی که می خواهد صورت خارجی چیزی را برخالف اوامرونواهی  قانونگهذا 

 تغییردهد عمل مجرمانه نامیده می شود.

یک نکته را باید اینجا ذکر کنم وآن اینست؛ کافی نیست کهه رفتارمجرمانهه فقهط        

خهارجی عملهی ناشهی ازقصهد مجرمانهه       توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر

)اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا( یا خطهای جهزای )تقصهیرکیفری(    

سط فاعل که جرم به وسیله آن آشکارمی شود، برای تحقق فعهل مجرمانهه ومجهازات    تو

 1فاعل جرم )مباشر( یا شریک یا معاون آن الزمی است.

 الف: ماهیت رفتارمادي جرم

عنصرمادی جرم گاه رفتاروکرداراست که درشکل خاص خود ازانسهان بروزمهی       

 کند.کند وگاهی حالتی خاص است که براوتسلط پیدا می 

 یعنی نیروی که درحد تأ ثیر بیرونی اراده اوست. دراصل رفتار انسان شکل ظهور    

رفتارهای افراد واشهخاص بهه گونهه ههای      .بخشیدن برمحیط که او دارد زندگی می کند

مختلیف تعلق دارد که گاهی مورد جزا قرار می گیرند. یعنی قانونگذار مخاطبان خود را 

بهه   ازفعل خاص منع می کند اگرمخاطب این فعل را مرتکب شود ازدیهدگاه قانونگهذار  

داده حساب جرم میرود؛ گاهی قانونگذار مخاطب خود را بهه انجهام دادن کهاری اجهازه     

                                                           
1
 202، ص 1717، نشر میزان، چاپ ششم پاییز 1اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. - 
 117نوربها، رضا، مأخذ پیشین، ص  -2
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قانونگهذار   مخاطهب ازنظهر  ارتکهاب فعهل نیایهد    وامرفرموده است که دراین حالهت اگر 

 جرم شده است. مرتکب

درست آنست که به شخص مجرم، فرصت داده شود تا ازافعال مجرمانه منصرف     

درمعرض وسوسه های مجرمانه قرار نگرفتهه   شود. مشکل است کسی را یافت که هرگز

یده است این گونه وسوسه هها کهه درواقهع مکهانیزم طبیعهی روح      باشد. بنا براین بی فا

 9انسانی هستند. قابل مجازات به شمارروند.

 Action crimesب: فعل) ارتكاب عمل مخالف قانون( 

فعل لغتأ انجام کاری را گویند که تهوأم بها حرکهت فاعهل بهه وجهود آمهده وبهه             

به وجود می آیهد. بهه عبهارت دیگهر:     اثرانجام فعل که درمخالفت قانون بوده باشد جرم 

ارتکاب فعل، اغلب با حرکت وجنبشی ازسوی فاعل می باشد که براثرآن جرم پدید می 

 1آید. 

نتایج آن، چنانچهه   بعضی اوقات عنصرمادی جرم خود فعل می باشد. قطع نظراز    

هرکیفیتی کهه  هرگاه شخصی به  "( قانون جزا دراین باره مشعراست: 821( ماده )9) بند

باشد پولی را که قانونأ درافغانستان مروج است جعل نماید، به حبس طویل محکوم مهی  

تقلیهد پهول مروجهه، تنقهیض      "( ایهن قهانون نیزآمهده اسهت.    1هم چنان دربند) "گردد.

مقداراصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگهری کهه ارزش   

که خود مهاده فعهل جعهل کهاری را      "جعل شمرده می شود.باشد شبیه گردد،  آن بیشتر

                                                           
 116باهری، محمد: مأخذ پیشین، ص  -1
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بهه کهار انداختهه     مهم نیسهت کهه جاعهل پهول را دربهازار      جرم دانسته وبرای قانونگذار

 9ویاخیر؟

به کالم دیگر: جرائم دراغلب اوقات با انجام یک فعل مثبت ازطرف فاعهل آن فعهل   

ون از ارتکاب آن نهی کهرده  تحقق وبه وجود می آید. بنأ جرم اقدام به امری است که قان

که بیشترجرائم با انجام یک فعل مادی مثبت بهه وجهود آمهده وازجملهه     ی است. بخاطر

جرح با چاقو، لت وکوب کهردن، خفهه کهردن، آتهش زدن،     ومصادیق فعل مادی ضرب 

یا فعل فاعل می تواند به شهکل   فیرکردن باالی کسی ومسموم نمودن وامثال این هاست.

جود مجنی علیه وارد گردد مانند: زدن با چوب بربهدن آن شهخص؛ یها    مستقیم برتمام و

می تواند غیرمستقیم برجسم شخص ضرب وارد آورد. این فعل به مثل این می ماند کهه  

کسی موترشخصی را دستکاری کند که درهنگام بریک، بریهک نگیهرد موتربهه اثردسهت     

یها   دریهور اثراین فعل یا شود که به  کاری ریز نخورد وبالخره سبب واژگون شدن موتر

ها کشته شود. درهمه این موارد، نتیجه جرم به اثرارتکهاب فعهل حهاد     ی از راکبین یک

به شکل غیرمهادی  وهمچنان فعل به صورت فزیکی )مادی( که قبال اشاره شد  می شود.

نیزبه وجود بیاید. مثال: کسی، کسی را صدمه جسمانی می رساند که موجب مرگ او می 

زیرا قتهل بهه اثرپهارگی آمحها واحشهأ، شکسهتگی یها         آن غیرمادی است.  مصداق شود

سوختگی واقع می شود، یا ممکن است ازاثرترسیدن ناشهی ازصهدای انفجاروحشهتناک    

 1هم جرم واقع شود.

فعل را اینگونه بیان میدارند: درحقیقهت  از بعضی ازدانشمندان حقوق، جرم ناشی     

بدست آمده آن فعل، غیرمادی می باشهد. بهرای    عنصرمادی جرم یک فعل است. ونتایج

                                                           
 11عالمه، غالم حیدر: مأخذ پیشین، ص  -1
محمودی جارنکی، فیروز رهنمود ماکس پالنک برای حقوق جزای اختصاصی افغانستان، ویرایش   -2
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مثال: شهادت دروغ، این شهادت زمانی شکل جرم را بخود مهی گیهرد کهه آن شههادت     

مثل قتل، کاله بهرداری، زنها،    واکثر جرائم به صورت فعل می باشد. همراه با قسم باشد.

ومهاده  ( قانون جهزا دربهاره قتهل عمهد     811همچنان ماده ) تک ناموس وغیره.هسرقت و

اما به هرحال یهک فکهر سهاده، هرچنهد      ( قانون جزا در رابطه به سرقت می باشد.111)

کهه   یتا هنگهام  نا خود آگاه یاضداجتماعی ومملو ازکشتن های مجرمانه چه خود آگاه و

 شکل ظاهری پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود. 

ههرکس بهه روی کسهی     " ( قانون مجازات اسالمی ایران مقرر میهدارد: 181درماده )

سالح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد ویا هرکار دیگری که موجب هراس اوگهردد،  

انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشهت مهی شهود وبراثهراین     

"ارعاب آن شخص بمیرد... قتل عمد محسوب می شود.
9 

 Omissionج: ترق فعل 

تهرک   ی بهر یه کامن ال حاکم است ندرتأ مسهؤلیت جزا کشورهای که درآن قانون     

فعل خاصتأ تحمیل می شود اما دردیگر قوانین به مانند یک فعهل بهه آن رفتهارمی شهود     

باشد که تهرک فعهل صهورت گرفتهه ولهی       یومسؤلیت درقبال خود ندارد. وشاید موارد

دارد کهه  شود، یا وضعیت های وجهود   قانونأ درآن موارد فعل تلقی ومسؤلیت برآن وارد

درآن متهم مکلفیت به انجام دادن آن امردارد. دراین موارد امکان دارد نفهس تهرک فعهل    

مسؤلیت جزایی ایجاد کند معموال حقوق جزا تعهدی فعاالنهه وایجهابی جامعهه را جهرم      

دانسته ویا نشان دادن حدود آزادی مردم ازآنان می خواهد که مرتکب رفتارهای خاصی 

 1نشوند.
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( قانون جزا ترک فعل را هم تشهکیل دهنهده   14اره شد مقنن درماده )قسمیکه اش    

( قانون جرائم علیهه امنیهت داخلهی وخهارجی دربهاره      14عنصرمادی جرم دانسته وماده)

هرگهاه شهخص    "ترک فعل که سبب وقوع جرم می باشد دراین رابطه چنین مشعراست.

شهکنی، تبلغهات جنهگ،    درباره جرائم خیانت به وطن، ترور، جاسوسی، خرابکاری، کار

سازماندهی جرائم ضد دولتی وباندتیزم اطالعات مؤثق داشته باشهد وازآن بهه ارگانههای    

 9به جزای حبس متوسط محکوم می گردد. ندهد حاکمیت مردمی خبر

( قانون مبارزه علیه تطهیرپول وعواید ناشی ازجرم در رابطه به 13هم چنان ماده )    

شخص حقیقی یا حکمی ای که  "فعل( چنین بیان میدارد: )ترک  این پدیده ای مجرمانه

چهل هفتم ایهن قهانون    چهل ششم و ادمرتکب یکی ازاعمال ذیل گردد مطابق احکام مو

 ( قانون ترافیک نیزدراین باره بیان داشته است.43وماده ) مجازات می گردد.

ممنوعیهت  قابل ذکر میدانم یکی ازعوامل جرم عنصرمادی . وبه ایهن معنهی کهه         

های جزایی که ازطرف قانونگذارباید ازمرحله فکرگذشته وصهورت خهارجی بها بخهود     

بگیرد برای اینکه فکرواندیشه هیچگاه درکنترول انسان قرارندارد ودر اذههان پنههان مهی    

باشد. بنأ مورد مجازات کیفری قرار نخواهد گرفت.اما تفاوت ترک فعل بها فعهل درایهن    

دربعضی ازموارد عنصرمادی جرم را به وجود می آورد. گهاه  است که به شکل استثنایی 

قانونگذارخود ترک فعل یعنی عدم مساعدت به افراد نیازمند به کمک به ویهژه درمهورد   

قهانون جهزای    118 -1مخاطرات جانی رامستقأل جرم انگاری کرده اسهت. ماننهد مهاده    

تههام مرتکهب بهه کمهک     قانون جزای افغانستان دراین مهوارد، ا  811-811فرانسه ومواد 

نکردن ویا امتناع ازانجام وجیبهء قانونی، یعنی خود داری ازکمهک بهه افهراد درمعهرض     

 1خطرفوری است. 

                                                           
 قانون جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی  -1
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همه این موارد ازماده های قانون نشان میدهد که عهدم کمهک نکهردن بهه کسهانیکه      

ضرورت به کمک دارند ویا ازکمک کردن امتناع می ورزنهد مرتکهب جهرم شهده قابهل      

)تکالیف( ازشهروندان خود مهی خواههد    قانونگذاری دربعضی ازموارد  یداند.مجازات م

تا درمطابقت به قانون وامرشارع پی ریزی شده باشد. ودرصورت عدم اجرا این تکالیف 

آن شخص مجازات ومستوجب کیفرمی گردد. مانند: کسهی کهه درهنگهام وقهوع آتهش      

نهاع مهی ورزد چنانچهه درمهاده     کمک کردن امت سوزی )حریق( یا وقوع حادثه بزرگتراز

شخصی که درهنگام وقهوع حریهق، یها حادثهه بزرگتربها       "( قانون جزا آمده است.811)

مؤظف خدمات عامه بدون عذرمعقول ازمعاونت امتناع ورزد، به حبسی ی ضا اوجود تق

 نباشد وجزای نقدی که ازشش ههزار افغهانی تجهاوز نکنهد ویها بهه       که ازشش ماه بیشتر

محکوم می گردد. یا امتناع کردن کمک به مجروحین حادثهه ترافیکهی مطهابق    جزا  دوهر

( یا طبیب ازاطالع دادن به مراجهع مسهؤل   138( یا امتناع قاضی به اساس ماده )43ماده )

(  یها امتنهاع ورزیهدن منسهوب     142دروقت رویت جرح درهنگام معاینه به اساس ماده)

ن جهزای عسهکری درهمهه ایهن مهوارد      ( قهانو 12عسکری ازاجرای امرآمرمطابق مهاده ) 

 9عنصرمادی جرم به سبب ترک فعل بروزنموده است.  ،ذکرشده

ترک فعل با انجام ندادن امری که قانونگذار اجازه داده است به وجود می آید. لیهک  

دربعضی اوقات درواقعیت فعل صورت نمی گیرد وعکس العمل مثبت یا منفی ههم بهه   

ه صورت گرفته وبا آنهم قانونگذارنتایج آنرا درزمهان  ظهورنمی رسد؛ ویا عملی درگذشت

 فعل حاضرمجازات می کند.

مصادیق ترک فعل زیاد است وهرکدام ضرورت به تحلیهل وتوضهیح دارد.بخاطرکهه    

 بحث طوالنی نشود خواستم تنها ازچند تای شان بطورخالصه نام ببرم که عبارت اند از:
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 اعمال حاکمیت دولتی؛ امتناع ازانجام وظایف قانونی درمورد (الف

 امتناع مقامات قضایی ازانجام وظایف قانونی؛ (ب

 خود داری اشخاص ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی؛   (ج

 خود داری ازپرداخت نفقه، (د

 اد طفل سپرده شده؛دامتناع ازاستر (ه

 امتناع ازشیردادن طفل به قصد سلب حیازت ازوی؛ (و

 عدم ثبت وقایع والدت وفوت؛ (ز

امتناع ازمتصدیان سازمان ها ومؤسسات دولتی ازاعهالم وقهوع جهرائم مهالی بهه       (ط

 مراجع قضایی ویا اداری.

همه این موارد نمونه های ازترک فعل می باشند که درصورت امتنهاع ازآن مهرتکبین   

 مجازات می گردند.

یعنی خود داری ازعملی که منجربهه  بعضی ها فعل منفی را به این گونه بیان میدارند 

فوت انسان می شود. مثأل شخصی نزدیک است انسهانی را بکشهد امها درهمهین لحظهه      

شهود ماننهد: اینکهه     یدست ازکشتن آن شخص برمیدارد ومرتکهب عمهل مجرمانهه نمه    

پرستار)نرس( به بیماردوا ندهد یا مادری ازشیردادن وغذا به طفل خود داری کنهد. ایهن   

 9ترک فعل مجرمانه داللت دارد. قیمأ  برمثال ها مست
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 جرم ناشی ازترق فعل (د

قبأل گفتیم که قانونگذارفعل یا ترک فعل را درشرایطی خاص جرم مهی شناسهد.       

به این معنی که اگرفعل را انجام دهد یها ازانجهام فعهل بهه هرنهوعی خهود داری نمایهد        

 عنصرمادی جرم را به وجود آورده است.

که میداند ترک آن سبب ضرر یا صهدمه رسهانیدن بهه     یازانجام فعل واعمالیا قصدأ 

 دیگران می گردد خود داری می نماید وحادثه ای رخ میدهد مورد مجازات می گردد.

برای اینکه مسأله واضح وروشن گردد. ماجرای را نقل می کهنم کهه درکشورفرانسهه    

 اتفاق افتاده است.

هم معروف شده است. وهمچنهان موضهوع    "ی پواتیهبازداشت "واین ماجرا بعدأ بنام 

یکی ازکتابهای آندره ژید نیزمی باشد.اقوام، پیرزنی مسن وعلیل که به جنهون ههم مبهتال    

 بعد روزی درکذشت چند ،بود دریک اتاق تاریک وبدون نورونبود هوا وغذا رها کردند

 پیرزن فوت کرد. 

ازطریق ترک فعل سهبب مهرگ آن زن   مسأله این است که آیا اقوام پیرزن دانسته و   

شده بودند وبخاطرانجام ترک فعل مجازات شوند؟حقوق قهدیم فرانسهه ازاینکهه تحهت     

تأثیر دستورات مذهبی، افرادی را که ازطریق ترک فعل باعث بروزجرمهی شهدند، ماننهد    

مرتکب فعل مجرمانه قابل مجازات میداند. حتی لوازل که ازحقوق دانان کشهور فرانسهه   

امها ایهن قاعهده     "کسی که می تواند ومانع نمی شهود، گنهگهار اسهت.   "ی گفت: است م

شکل عمومی را بخود نگرفت.ودادگاه پواتیه، درماجرای که بیان کردم، چنین نظرداد کهه  

 -821نمی توان اقوام آن پیرزن را به عنوان ارتکاب جرم وجهرم عمدی)موضهوع مهواد    

الل محکمه پوانیه این بود اگرمها بخهواهیم   قانون جزای فرانسه( مجازات کرد. استد 899

افراد را به خاطرترک فعل به عنوان مجرم مجازات کنیم بعهدأ الزم دیهده مهی شهود کهه      

درقضایای جزایی ازقیاس استفاده کرده وبه قاضی اجازه داد ه شود درمسایل که درقانون 
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یهی قیهاس   جرم شناخته نشده رأی به محکومیت افراد دهد. درصورت که درمسایل جزا

 9درست نمی باشد.

یکی ازاستادان حقوق دراین باره چنین می گوید:)مسهأله ظریهف ترومشهکل تهر،      "

تحقق شرکت درجرائم فعل ناشی ازترک فعل است. وبرخی از دانشمندان ونویسند گان 

باتوجهه بهه    به این نوع شرکت اصال باورمند نیستند، ازجمله آقایان مرل وویتومی نویسد

ستم حقوق فرانسه،جرائم ناشی ازترک فعل قابل تعقیب ومجازات نیست،به این که درسی

"طریق اولی شرکت دراین اعمال نیزجرم نیست.
1 

ازاینکه دراین باره دانشمندان علم حقوق اختالف نظر دارند.می خهواهم کهه مسهأله    

رخ داده بود بیهان   "هشترود آذربایجان"که سال های پیش دررا ضح ترشود واقعه ای او

 نماییم.

که گمان می کهرد زن   درآن شهرمردی به زن خود شک کرد وآن شک به نحوی بود

اش به وی خیانت کرده وآن طفل که درشکم دارد ازاونباشد؛ بلکه ازمرد دیگری باشهد.  

کرد وشخص طبیب را وادار کردکه دروقهت وضهع    هظن به داکتر مراجع ءدراثر این سو

. وطبیب هم بنا بروسوسه وتأکید شهوهرآن زن  حمل ازبستن ناف طفل خود داری نماید

حاضربه دستورات آن مرد گردید. وبالخره طفل بعدازتولد طفل ازبستن نهاف وی خهود   

داری نموده درنتیجه بعداز چند دقیقه ای طفل ازبین رفت. درواقع این کار طبیب داللت 

طبیهب را بهه   دارد. حال بحث اینجاست که آیا مهی تهوانیم    "ترک فعل "به نمونه کامل 

سبب مرتکب شدن به قتل عمد وشوهرآن خانم را به سهبب تحریهک کهه عناصهرمادی     

جرم است قاتل دانسته مورد تعقیب عدلی قرارداد؟جهواب مثبهت اسهت. قتهل عمهد بهه       
                                                           

، 720و 713-716، انتشارطرح نو، ص 1712صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، چاپ اول، سال  -1
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دوشکل صورت می گیرد یکی به سبب زدن، کشتن ودیگری ازطریهق افعهال منفهی کهه     

، کسی را زنهدانی کنهد وآب وغهذا ندههد     مثال آن ذکر شد.این به مثل کسی می ماند که

وبعدازسپری شدن چند روزی آن شخص فوت نماید.بنا براین عمل منفی) تهرک فعهل(   

می تواند عنصرتشکیل دهنده جرم واقع گردد. با توجه به ایهن قهانون جهزای افغانسهتان     

چنهین   813مهاده   1را پذیرفتهه اسهت. بنهد     "جرم فعل ناشی ازترک فعل "دریک مورد 

اگرکسی طفل یا فرد عاجزی را عمدأ ازتغذیه محروم سازد واین کار سبب مهرگ   است.

آن گردد. خود وی فاعل جرم پنداشته می شود.جرائم اکثرأ توسط فعل مثبت واقهع مهی   

گردد مانند: قتل، ضرب وجرح. ولی خود داری ازانجام تکالیف قانونی به صورت تهرک  

صدمجرمانه هستند. زمانی مسوول شناخته فعل واقع می شود.افراد واشخاص که دارای ق

می شوند که ازخود واکنشی نشان بدهند.یعنی رفتاری می کنند کهه ازنگهاه قهانون جهزا     

جرم شناخته شده است. لیک ضرورنیست که همه واکنش ها مثبت باشد وبعدأ مجازات 

عبهارت   گردد. بنا براین الزم میدانم که مصادیق جرم ناشی ازترک فعل را نقل نماییم که

 انداز:

 رها کردن طفل یا فرد عاجزدرمحلی خالی ازسکنه؛ (الف

 تسلیم نقشه ها با اسراردفاع ملی توسط ماموربه حفظ آنها؛ (ب

وعدم رعایهت مقهررات    مبالتیبی  ارتکاب قتل یا ضرب وجرح )فعل( ناشی از (ج

 9جزایی) ترک فعل( که داللت به جرائم فعل ناشی ازترک فعل دارند.

 جههت ازکشورها قانونگذاربرای کسانیکه می توانند بدون هیچگونه خطری دربرخی 

ا خطرجدی دیگری قدمی برمیدارند اما امتناع می کننهد بها   یحفظ دیگران درمقابل مرگ 

آنهم مسولیت جزای فرض کرده اند حتی جرم پیش بینی شده جرم قتهل نیسهت. بلکهه    
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کهاری بکنهد. شهاید درفرانسهه     تأکیدی است ازحقوق جزا برای اینکه تها آن درشهرایط   

حضورداشهتند، بتواننهد   Princess Diana عکاسانی که درجریان مرگ شهاهزاده ویانها  

 9برای چنین جرمی مورد تعقیب قرارگیرند.

اما درقوانین افغانستان بسیاری ازجرم های، جرم انگاری نشده ویا دربعضهی مسهایل   

رد.یها دسهت   یازآن مفههوم بگ ماده قانون آنقدرگنگ ومغلق است که هرکس نمهی توانهد   

 قاضی را بازمانده است تا مغرضانه تصمیم بگیرد.

 مبحث دوم: تقسیم جرائم براساس عنصر مادي

این پدیده با خلقت بشهر، تحهت    1جرم: جرم یک پدیده ای جهانی واجتماعی است.

 عنوان های متفاوت مانند: سرکشی، رفتاربدونا پسند آغاز گردیده است. چنانچه خداوند

وإذ قلنا للمالئکه الستجدو االدم فسجد وا اال ابلهیس أبهی    )درقرآن کریم میفرماید:  )ج(

چون فرشتگان را فرمان دادیم که بهرآدم سهجده کنیهد همهه      (وستکبروکان من الکافرین

آدم وحهوا بهه علهت     8سجده کردند مگرشیطان که تکبرورزید وازفرقهه کهافران گردیهد.   

 1یاسیب ازبهشت فرود آمدند. "گندم "وردن ارتکاب اعمال نهی شده یعنی خ

این پدیده )خطرنهاک ( جهرم نهه     1وپسرشان قابیل برادرخود هابیل را به قتل رسانید.

تنها دربین اجتماع بلکه دربین حیوانات ونباتات نیزوجود دارد وگاهی اتفهاق مهی افتهد.    

یرمی باشهد.اگرما  جرم درحالت انفراد هیچگونه مفهومی ندارد واما ازنظرزمان ومکان متغ

                                                           
ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه عفت واخالق عمومی وحقوق وتکالیف  -1

 772ص  1717، دوم سال 1710، چاپ اول، سال خانوادگی،انتشارامیرکبیر
، 1720دانش، تاج زمان: مجرم کیست جرم شناسی چیست، چاپ چهارم، تابستان سال  -2

 17نشرکیهان،ص 
 71سوره بقره، آیه  -7
 76 -71سوره بقره، آیات ،  -1
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اندازه مدت وقوع فعل ویا ترک فعل را باعث بروزجرم می شود درنظربگریم باز جهرائم  

 9به آنی ومستمرتقسیم می شوند.

 جرم آنی: )جرم فوري( (الف

جرم آنی به فعل یا ترک فعل گفته می شود که دریهک لحظهه صهورت گیهرد ویها        

 …ک ناموس وغیره مدت وقوع آن زیادنباشد. مانند: دزدی، قتل وهت

مثل ساختن خانه بدون مجهوز   دپیوندببه عبارت دیگرجرم آنی دریک ثانیه به وقوع  

نهی مثهل   آ مقانونی) که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می شود( نمونه دیگری جهر 

همه ازانهواع جهرائم آنهی     نکه با نصب آگهی درمحدودات که ممنوع است. ای تاین اس

است که هم زمهان صهورت گرفتهه وبهرای      یدر واقع ازجمله جرایمجرم آنی 1می باشد.

انجام فعل یا ترک فعل دراین جرم مدت مزیدی نمی گذرد. با این تعریهف کهه کهردیم    

قتل در ذات خود یک جرم آنی است. هرچند قاتل با مقتهول دسهت بهه گیریبهان شهده      

 سانیده باشد.وپس از خسته وزخمی نمودن با ضربات مکررومتعدد شخص را به قتل ر

جرم دو زنه بودن یا تجدید فراش درحالیکه زن اولهی هنوزدرعقهد ونکهاح مهرد         

باشد. به محض انجام ازدواج دوم تحقق یابد وزن اولی متضررشود ویا درجریان نباشهد  

جهرم   8درهمه حال هرچند ازفعل این مرد زمانی طوالنی گذشته با آنهم جرم آنی اسهت. 

 در یعنی زمان آن زیاد کوتاه بوده و ،یابدان کوتاه ارتکاب می است که درزم یآنی: جرم

 قابل مالحظه ای واقع می شود اگرجه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد. مدت غیر

                                                           
عالمه، غالم حیدر: حقوق جزای عمومی افغانستان، نشردانشگاه ابن سینا، چاپ دوم، تابستان سال  -1

 20 -99، صص 1721
، 1716، چاپ پانزدهم، زمستان  2گلدوزیان، ایرج: بایسته های حقوق جزای عمومی، ج او -2

 161-167نشرمیزان، صص 
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 نیز اشاره کرده است. جز( قانون 31دراین رابطه هم ماده)

 جرم مستمر:)جرم مداوم یا متمادي( (ب

چنهین قصهدی مجرمانهه     که دوام دارد و جرم مستمربا ارتکاب فعل یا ترک فعل    

درجات ومهدال ههای    قانونی از مستمراست تحقق پیدا می کند. مانند: استفاده کردن غیر

دولتی، لباس های رسمی ماموران دولتی اعم ازتشریفاتی یها متحهد الشهکل وغیهره مهی      

 باشد.

مقایسه با جرائم آنی که بها ارتکهاب عمهل بها تهرک فعهل همزمهان         دراین جرم     

صورت می گرفت، جرم مستمربا ارتکاب فعل یا ترک فعهل کهه دوام دارد نشهانه قصهد     

هرکسی بدون داشتن حق علنأ لبهاس ههای رسهمی     "جرم مستمر می باشد. به طورمثال 

 9نظامی را به تن کرده باشد بدون تغییر مجازات می گردد.

بنهأ رفتهار مجرمانهه     م دیگر: قصد مجرمانه درجرائم مستمرهروقت وجود داردبه کال

تشکیل دهنده عنصرمادی مستمرأ درجریان وقوع می یابد. مانند امتناع ازانجهام وظهایف   

قانونی مسووالن که عنصرمادی آن خود داری ازانجام وظایف است. این ازنمونهه ههای   

 1ک فعل صورت می گیرد.بارز جرائم مستمر بوده که با فعل یا تر

این جرم با مقا یسه به جرایم آنی که به صورت فهوری واقهع مهی شهود.اما جهرم         

مستمربا ارتکاب فعل ویا ترک فعل که دوام داراست به قصد مجرمانهه تحقهق پیهدا مهی     

کند.به این معنی است که دراین قسم جرائم )مستمر( فعل ویها تهرک فعهل ذکرشهده تها      

انجام می گیرد تا اینکه این جرم تحقق پیدا کنهد. بهه همهین اسهاس      مدتی بطوردوام دار

 " ( درایهن رابطهه مشعراسهت.   111( قانون جزا نیز اشاره دارد. همچنان ماده )114ماده )
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هرگاه شخصی بدون مجوزقانونی خود را به لقب افتخاری یا رتبوی یا وظیفهوی ملقهب   

ا به صورت علنی نشهانی را تعهین   بط قضایی معرفی نماید ویضسازد یا به صفت مامور 

کند که برایش عطأ نگردیده، به جزای نقدی ازیک الی پهنج ههزار افغهانی محکهوم مهی      

 9گردد.

علیه رئیس پهولیس   "ناگام "مفهوم فعل مستمررا می توانیم به شکل واضح در قضیه 

پولیسهی  ترک فعل را به مانند انجام فعل رفتار می کنند. افسهر   با مشاهده کرد وآن اینکه

شهخص از  آن خهود را کنهار جهدول پهارک کنهد.       به یک متهم دستور داده بود که موتر

پولیس اطاعت نموده ودرهمین هنگام تصادفأ موتررا روی پهای افسهرپولیس    دستورافسر

. پولیس هرچه داد وفریاد کرد که موتررا سرپای من ایستاده کرده ای متهم بهه  توقف داد

می توانی منتظرباشی وموترخود را خهاموش کهرد. مرتکهب    حالت توهین آمیزپاسخ داد! 

که به ضرب وجرح افسرپولیس درحال انجام وظیفه مهتهم شهده بهود، فرجهام خهواهی      

کردبه این استدالل که هنگامیکه او مرتکب راندن به سمت پای افسرپولیس شهده. فاقهد   

ه عنصهرمعنوی  عنصرمعنوی بوده است هرچند زمانی که ازجا بجا کردن موترامتناع نمود

 دریور را داشته است. این ترک فعل است عنصرمادی باید فعل باشد. به این استدالل که

به سمت افسرپولیس وتوقف به روی پای پولیس، یک فعل مستمر بوده نه یک فعل کهه  

به دنبال آن ترک فعل بوده است. بالخره فرجام خواهی اوردشهد. چهون تها زمهانی کهه      

مسهتمر، دارای عنصهرمعنوی باشد.مسهؤل خواههد بهود.       مرتکب دریهک لحظهه ازفعهل   

مهی کنهد کهه درنهایهت امرتازمانیکهه       داللتبخاطرکه این امرداللت به مستمربودن فعل 
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مرتکب ، دریک لحظه ازدنبال آن ترک فعل را انجام داده است. با آنههم مسهؤل شهناخته    

 9شده است.

کهه آن   رد شد بخهاطر  دیده شد که چگونه استدالل وفرجام خواهی شخص متهم    

 شخص جرم مستمررا مرتکب شده است.

اما درآخرمی خواهم تعریف دقیق تری ازاین جرم ارایه کنم. جرم مستمر: جرم است 

که فعل یا ترک فعل دریک لحظه ومدت کوتهاه تحقهق نیافتهه، بلکهه الزمهه تحقهق آن،       

 لتی بدون مجوز.استمرارعمل مادی درزمان است. مثل استعمال علنی لباس یا نشانه دو

 جرم به عادت:)اعتیادي( (ج

هرفعهل یها تهرک فعهل کهه       "ای گناه است، ودراصطالح ندراصل جرم لغتأ به مع    

 "درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

درابتدأ می خواهم ازاین جرم تعریفی داشته باشهم وآن اینکهه: جهرم بهه عهادت ،         

متعدد است که هریک ازآن اعمال منفردأ قابل  جرمی است که عنصرمادی مستلزم اعمال

تعقیب نیستند. به عبارت دیگر جرم به عادت جرمی هستند که شرط تحقق وبهه وجهود   

آمدن آن تکرار عمل است. ویا صرف یک فعل جرم واقعی نمی شود. به این معنهی کهه   

ارتکاب عمل مشخص برای یکبارجرم بوده وقابهل مجهازات مهی باشهد. اگهراین عمهل       

رارأ وبه دفعات مکرر به وقوع بپیوندد وقصد فاعل بان جرم ، کسب شود ویا منفعهت  تک

باشد یا قصد آن امرارمعاش باشد جرم به عادت تلقی خواهد شد.اما سوال اینجاست که 

درجواب سوال بایهد گفهت کهه     جرم به عادت با چند بارتکرارعمل تحقق پیدا می کند؟

وری است وازیکبهارجرم مهذ کهور، جهرم بهه      برای صدق جرم به عادت تکرار فعل ضر

                                                           
کاترین البوت وفرانسیس کونین، ترجمه، زاهدی، عبدالوحید: حقوق جزا، انتشارجاودانه، جنگل،  -1
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عادت استنباط نمی شود، باید دست کم یک یا دوبارتکرارأ برای تحقق جرم بهه عهادت   

 9کافی است.

جهرم بهه عادت،ازتکراریههک فعهل، عهادت مههی شهود ویها وقههوع چنهدعمل مشههابه        

 ومکررموجب تحقق آن است.

شهود وکیفهری ههم    اما هریکی ازاین عمل ها به تنهای سبب جهرم محسهوب نمهی    

درقبال خود ندارد بلکه به سبب اینکه به آن عادت نکند وخو نگیرد جهرم شهمرده مهی    

کهه جهرائم بهه عهادت محسهوب مهی شهود. مثهل          یشود. حتی درحقهوق جهزا مهوارد   

اصرارورزیدن برارتکاب گناه صغیره، گناه صغیره خود نه حدی دارد ونه قصاصهی ونهه   

دالت وتحقهق فسهق بهرای دیگهران نیزنخواههد      تعزیری دارد واثری هم درموردسلب عه 

داشت. ولی هرگاه به طورمکررآن فعل اریک نفرصادرشهود ودرآنیهده ایهن فعهل سهبب      

بروزجرائم بزرگتری شود که عدالت را ازمیان بردارد وموجهب فسهق شهده بعهدأ الیهق      

 کیفرشناخته می شود.

بد؟ به جواب بایهد  اما ازنظرقانون جزای وضعی چند بارتکرارشود تا جرم تحقق یا   

گفهت کههه حقهوق دانههان درایهن بههاره نظهرات مختلیههف دارنهد. حقههوق دانهان فرانسههه       

دوبارتکرارعمل را جرم به عادت می شناسند. ودانشمندان حقوق بلژیک سه بارارتکهاب  

عمل را دریک سال موجب تحقق جرم به عادت دانسته اند. ودیگرمشخصات جهرم بهه   

محول کرده اند.وادارکردن جوانان اعم ازبچه ودختهر،   عادت را به عرف واستنباط قاضی

 1تهیه مراکزعشرت رانی وفساد ازجمله مصادیق جرائم به عادت محسوب می شود.

                                                           
 www.ensani.irپرتال جامع علوم انسانی:  -1
فیض، علی رضا: مقارنه وتطبیق درحقوق جزای عمومی اسالمی، نشروزارت فرهنگ وارشاد  -2

 212 -211، صص 1713م، تابستان سال اسالمی؛ سازمان، چاپ هفت
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: در جرایم به عادت، تکرار آخهرین فعهل تشهکیل    مرور زمان در جرائم به عادت    

یسهت کهه بهین    آید، در این قبیل جرایم مهم ن مرور زمان به حساب می  دهندۀ جرم، مبدأ

دو فعل معیّن، زمانی بیش از مدّت مرور زمان سپری شده باشد. زیرا، هر یک از این دو 

شوند تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. از این رو، آغهاز   فعل به تنهائی مجرمانه تلقی نمی

 ای است که جرم به عادت به وقوع پیوسته است. مرور زمان از لحظه

بزرگ واستاد مهربانم درکتاب خود) حقهوق جهزای عمهومی    اما دکترعالمه دانشمند 

افغانستان ( جرم به عادت را چنین بیان میدارد: جرم به عادت موکول یا منوط به وقهوع  

فعل معیین دردفعات مکرراست. چنانکه عادت مرتکب ازاین افعال احرازمی گهردد. بنها   

ذشهت زمهان زیهادی    براین جرم به عادت به یکباره تحقق نمهی شهود وتحقهق آن بهه گ    

( بهه ایهن موضهوع اشهاره داردکهه ازجملهه       818نیازدارد. مانند جرم قمار بازی که ماده )

 9جرائم به عادت محسوب می شود.

 تقصیراتفاقی:

مثأل شخصی فعل را انجام میدهد وخوب هم میداند که زندگی یک انسهان را بهه      

ی ازفعهل اقهدام نمهی کنهد.     انداخته وبا آن هم برای جلوگیری ازآن صدمه ای ناشه  خطر

گرفتهه وآن شهخص مسهؤلیت جزایهی      مادی را درنظر ودراصل فعل این شخص عنصر

جلوگیری نمی کند  صدمه ناشی ازانجام فعل قصدأ است که ازی خاطره ب دارد این کیفر

 برای واضح ساختن آن می خواهم مثال را ارایه نمایم. می ورزد.  حتی امتناع و

یهک سهاختمان    مطرح بوده. متهم بدون اجهازه در   Miller بحث که درقضیه میلر "

کشید درهمین حالت بهه خهواب    گارمییساکن شده بود. اوروی تشکی خوابیده بود وس

                                                           
عالمه، غالم حیدر: حقوق جزای عمومی افغانستان،نشر دانشگاه ابن سینا، چاپ دوم، تابستان سال  -1
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رفت. چند دقیقه بعد که وی ازخواب بیدار شد. تشک را درحال آتش گرفتن دید وهیچ 

ه خوابید. حانهه  اقدام جهت خاموش کردن آتش ننمود بلکه به اتاق کناری رفت ودو بار

پوند صاحب خانهه خسهاره منهد شهد. میلربهه ایجهاد دیهن         322نتیجه  آتش گرفت ودر

گرفتهه شهده بهود. بالخهره       صهورت  عمدی محکوم شد. چون آتش درنتیجه تقصهیراو 

 محکمه تصمیم گرفت که عمل اصلی اورا بخاطر انهداختن سهگریت بهه عنهوان عنصهر     

برهان روشن به تقصیر اتفهاقی دارد کهه    دلیل و این قضیه میلر "مادی جرم فرض نمود.

 فعل که ناشی از سگریت کشیدن او می باشد شد. به اثراقدام نه ورزیدن به 

 اتا ناز)قتل ازروي ترحم(

اتاناز به عملی گفته می شود که به افراد زیاد مریض برای مردن اطالق می گهردد.     

بت اینکه بایهد زنهدگی مشهقت    مهم نیست چه به درخواست خود مریض باشد یا به نس

بهه تصهمیم گیهری     است که خود ایشان قهادر  یبار اورا به پایان برساند. این هم درحالت

نباشد. حتی دربعضی ازکشورها اتاناز شکل قانونی را بخود گرفته. اما درآن کشورها اگر 

 کسی عمدأ کسی را قتل نماید می تواند قتل عمد باشد.

ن فعل )قتل( را انجام داده باشد کهه زنهدگی بهرای آن    حتی درنهایت دلسوزی ای    

 فرد بدترازمرگ هم باشد. می خواهم برای بهتر روشن شدن این موضوع مثال بزنم:

سهالگی درحادثهه ای اسهتدیوم     94بهود او درسهن    "آنتونی بداند "قضیه راجع به    

غیهر قابهل    فوتبال هیلسبورد به طورجدی دچار سانحه شد. درنتیجه وی دچار صدمه ای

جبران به مغزشد. واوبهرای مهدت زیهادی دریهک حالهت زنهدگی نبهاتی قهرار داشهت.          

درحالیکه هیچ امیدی به باز بازگشت با بهترشدن او نبود. با اینکهه او واقعهأ دچهارمرگ    

مغزی شده بود. خانواده ای اوونیزهیأت پزشکی معهالج اومهی خواسهتند ماشهین حفهظ      

ای اینکه مطمهین شهوند کهه مهوتی ازبهاب قتهل عمهد        حیات اورا خاموش کنند. آنها بر

( مراجعه کردند وخواسهتاراظهاریه  High courtمحکمه عالی )به نخواهند داشت. بعدأ 

 جرمی یا خطهای مهدنی نمهی شهوند. ایهن اظههار       شدند مبنی براینکه آنها مرتکب هیچ 
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( تأییهد  houses of cordsتوسط محکمهه عهالی صادرشهد وتوسهط مجلهس عیهان )      

د.این قضیه متذکره خاطر نشان می سازد که هیچ عملی درکارنیست تا بدون مجوز گردی

قانونی جان فردی گرفته شود درحالیکه بداند امیدی بهرای زنهده بهودن نداشهت. ههیچ      

 9عملی امیدی برای بهبود آن درکارنبود.

 م مشهود وغیرمشهودیجرا (د

به اعتبار لحظهه مشهاهده،    بندی جرایم براساس عنصر مادی و در یک نوع تقسیم     

جرایم درهنگام کشف وثبوت، به جرم مشههود  به مشهود و غیرمشهود تقسیم گردیده، یا

 وغیرمشهود تقسیم می گردد:

درحقوق جزای وضعی اسالم، جرم را زمانی جرم مشهود گفته می توانیم که مجهرم  

ردم بها چشهم   درحال انجام جرم، ودرموقع ارتکاب جرم مشاهده شود. به گونه ای که مه 

خود فعل بزهکارانه ومجرمانه اورا دیده باشند. وآنچه را که بهه چشهم خهود دیهده انهد      

درمحکمه نزد قاضی شهادت دهند. حتی اگراندکی پس ازوقوع جهرم، درصهحنه بیاینهد،    

که مجرم را کسی دنبال وتعقب دارد ویا او  وبعد نتایج وآثارجرم را مشاهده کنند وبیبنند

قهانون   ین مشاهده جرم را ثابت نمی کند.وشههادت ایهن افهراد، ازنظهر    فرارکرده است. ا

وشرع برای اثبات کردن جرم مفید واقع نخواهد شد. درحالیکه جرم مشهود، بهه جرمهی   

ارتکاب مشاهده وکشف شده باشهد.   از حال ارتکاب ویا اندکی بعد گفته می شود که در

گفته می شود که مدتی از ارتکاب رویت باشد.جرم غیرمشهود، به جرمی   آن قابل وآثار

                                                           
کاترین البوت وفرانسیس کونین، ترجمه، زاهدی، عبدالوحید: حقوق جزا، انتشارجاودانه، جنگل،  -1
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آن گذشته باشد و وسایل ابزارارتکاب جرم ونشانه واثارآن درعمل وقوع جهرم، بدسهت   

 9نیاید.

بنأ ضروری پنداشته می شود که به طورنمونه چنهدی ازتعهاریف علمهای حقهوق         

 پیرامون جرائم مشهودوغیرمشهود ذکرنماییم که عبارت انداز:

است که در حضور پولیس یا مردم واقع شود جرم را مشههود  جرم مشهود جرمی     

گویند، هنگامی که در نزدیکی وقوع بوده و یا زمان انهدکی از وقهوع آن گذشهته باشهد،     

کهه جهرم     که آثار و ادله جرم، اثبات وانتساب آن را به فاعل ممکن نماید؛ در حالی چنان

اب آن مدت زیادی گذشهته اسهت   شود، که از زمان ارتک مشهود به جرایمی گفته می غیر

1و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.
   

جرم مشهود جرمی است، که مرتکب آن در حین ارتکهاب یها بالفاصهله پهس از         

آوری باشهد،   طوری که دالیل ارتکهاب از طهرف دسهتگیر کننهده قابهل جمهع       ارتکاب به

      8د.دستگیر شود. در غیراین صورت جرم را غیرمشهود نامن

مراد از جرم مشهود جرمی است، که در زمان ارتکاب یا اندکی بعد از وقهوع جهرم    

آوری کرد. مقصود از جرم غیرمشهود  توان مرتکب آن را دستگیر و دالیل آن را جمع می

نیز جرمی است، که از زمان وقوع آن مدت نسبتا زیادی گذشته است و متعاقباً مهأمورین  

 1اند.  طلع شدهو اشخاص از وقوع آن م

شود، که اندکی پس از زمان وقوع کشف  ای گفته می جرم مشهود به عمل مجرمانه   

مشهود نیهز جرمهی    شود و آثار و عالئم جرم هم قابل رویت و بازرسی باشند. جرم غیر

                                                           
 211 -217علیرضا، مأخذ، پیشین، صص  فیض، -1
 72اردبیلی، مأخذ پیشین، ص  -2
 210باهری، مأخذ پیشین، ص  -7
 210ولیدی، مأخذ پیشین، ص  -1
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گذرد و دالیهل و مهدارک ارتکهاب آن در محهل      است که مدت زمانی از ارتکاب آن می

 9وقوع به دست نیاید.

گیر شهده و یها    غافل  جرم ارتکاب حین در مرتکب که است، جرمی مشهود جرم     

گیر شهود، ولهی جهرم غیرمشههود جرمهی       در زمانی نزدیک به زمان ارتکاب جرم دست

آوری   است، که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته و دالیهل ارتکهاب نیهز بعهدها جمهع     

 1شود.

آن مورد مشهاهده ضهابطان دادگسهتری     جرم مشهود جرمی است، که وقوع یا اثر    

شود، تعاریف متعددی دررابطهه بهه جهرائم مشههود      طور که مشاهده می همان 8قرارگیرد.

ای از  حقوق ارائه شده است و همین امر سبب شده کهه عهده   یوغیرمشهودازطرف علمأ

 که تعریف جامع ومانعی از جرم مشهود به عمل آورده اند.  اساتید بدون این

 : تقسیم بندي جرائم ازنظرنحوه ارتكابمبحث سوم

 جرم مقید)جرم مادي( (الف

رم. درواقهع  یه حسب نحوه ارتکاب آن بهه بحهث بگ   می خواهم اینجا جرائم را بر   

قتهل وخهارج کهردن مهال دیگهری       یعنی سلب حیات یهک شهخص در   نتیجه مورد نظر

ایهن گونهه    ازحیازت او درفعل سرقت، ازجمله شرایط تکمیل کننده جهرم اسهت. البتهه   

جرائم پس ازتحقق آن به عنوان جرم قابل مجازات محسوب می شود. اینجاست کهه بهه   

این دسته ازجرائم که کامل شدن آن منوط به تحقق نتیجه مورد نظرخود قانونگذاراسهت  

 جرائم مقید می گویند.

                                                           
 713صانعی، مأخذ پیشین، ص  -1
 711افراسیان، مأخذ پیشین، ص  -2
 22مهاجری، زراعت، مأخذ پیشین، ص  -7
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تحقهق آن اهمیتهی نهدارد. بلکهه خهود        جود دارند که تحقهق وعهدم   اما جرائم و   

 بعضهی از  نفس عمل مجرمانه را جرم دانسته است. دربعضی اوقات قانونگذار ارقانونگذ

که ممکن است موجهب   رفتارها را فی نفسه که خطرهم ندارد ممنوع قرار میدهد بخاطر

خود درپهی آنسهت کهه مهانع واقهع       ایجاد خطرات بزرگتری شوند، بنأ قانونگذاربا تدبیر

ه برای رانندگی الیسهنس نهدارد ومطهابق    ک شدن جرائم خطرناک تری شوند. مثل دریور

( قانون سهالم ناریهه،   99قانونی سالح مطابق ماده ) ( قانون ترافیک، یا حمل غیر11ناده )

منع قرارد داده  9مهمات ومواد منفلقه، که اینها برای گرفتن جان دیگران خطرناک است. 

 واقهع مهی   یا صهدق عرفهی، زمهانی     حسب تعریف قانون و سده است. جرم است که بر

نظراست حاصهل شهده    شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که ازآن منظور

 1باشد، مثل سرقت .

 جرم مطلق)جرم صوري(:   (ب 

اینکهه   حقق مهی یابهد اعهم از   تجرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده    

کهه   یدرصهورت عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد. جرائم مطلهق حتهی   

هیچگونه صدمه وخسارات مالی وجانی هم به بارنیهاورده باشهد. مجهازات دارد. ماننهد:     

بدههد کهه سهبب فعلهی      کسیکه کلیدی به مانند کلیدی دیگری بسازد ویا کلید را تغییهر 

دیگری بخورد وبه طورخالصه هرنوع آالتی برای ارتکاب انجام جرم بسهازد ویها تهیهه    

دزدی عمأل محقق نشده اسهت. صهرف بهرای جلهوگیری از      آن که کند مجرم است ولو

 ارتکاب جرم مورد مجازات قرارمی گیرد.

                                                           
افغانستان،نشر دانشگاه ابن سینا، چاپ دوم، تابستان سال عالمه، عالم حیدر: حقوق جزای عمومی  -1
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 آدم ربایی جرم مقید است یا مطلق؟ 

رفتهار   که برای وقوع آنها عالوه بر استیاد آور می شوم که جرائم مقید جرایمی     

ن مهادی آن،  نتیجه جرم، برای تکمیل رکه  فزیکی ) مادی( تحقق عامل دیگری به عنوان 

قتهل عمهد، صهرف صهدمه رسهانیدن ازسهوی        الزم وضروری است. به عنوان مثهال: در 

مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی در رفتارهای مادی کافی نبوده ومرگ آن شخص نیز 

( 128) ( و121به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. که دررابطه به سهقط جنهین مهاده )   

رفتارهای مادی ایهراد ضهرب واذیهت وآزار، دادن     برقانون جزا صراحت دارد که عالوه 

بردن انواع افعال ضد انسانی و... درتحقق مرگ جنهین بهه عنهوان نتیجهه      ادویه ها وبکار

 فعل جرم که سقط جنین می باشد ضروری است.

گردد که منوط و موکول بودن جرم بهه وقهوع و تحقهق     یبعضاً مشاهده مه متأسفان"

جهرایم مهالک    یبه عنهوان اصهلی تهرین بخهش از رکهن مهاد      ( آن، ی)فیزیکی رفتارماد

شده اسهت. کهه متاسهفانه ایهن رویکهرد غلهط در        یجرایم مقید از مطلق معرف تشخیص

شود. در صورت پذیرش این مالک نادرسهت،   یاز دوستان هم مشاهده م یبرخ نظرات

 یبوده، زیرا بدیه یمعن یشوند و صحبت از جرایم مطلق ب یمی جرایم مقید تلقی همگ

مثهال؛   آنهاست. بهه عنهوان   یرسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار ماد ینظر م به

منهوط   "قتهل "منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننهده، تحقهق    "توهین"تحقق جرم 

منهوط   "یایجاد مزاحمهت تلفنه  "، تحقق یاست به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمان

 یبجهای  جها  منهوط اسهت بهه وقهوع     "یآدم ربای"، تحقق یس تلفنتما یاست به برقرار

 ینگههدار " منهوط اسهت بهه اداء شههادت، تحقهق      "شههادت دروغ "فرد، تحقق  یمکان

  ... آن تجهیزات، و یمنوط است به نگهدار "تجهیزات دریافت از ماهواره

بایهد  نظر از جرایم مقید ومطلهق،   یبا توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدا    

تحقهق   یقرارداد. زیرا بهرا  "مطلق"جرایم  رهرا باید در زم یتاکید کنیم که جرم آدم ربای

به عنوان نتیجه جرم  یدیگر فرد( تحقق عامل یمکان یبجای )جای آن عالوه بر رفتار ماد
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تحقق مقاصد سوء مهوردنظر آدم ربها    یا ییا حیثیت ی، روانیاز جمله؛ ورود آسیب جسم

به فهرد ربهوده    یو حیثیت یورود آسیب جسم م نیست. البته قانونگذارتحقق آن الز یبرا

 یآن طهور کهه از محتهو    بهه عنهوان عوامهل مشهدد     شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه

را  یاز دوستان آدم ربهای  باشد. برخی یآید موضوع سوال محل اختالف م ینظرات بر م

بهزه   ییا منهوط بهه سهلب آزاد    یمکانی جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجای

 یرا شهرط وقهوع جهرم آدم ربهای     یمکهان ی دیگر جابجای یدیده فرض نموده اند و برخ

 9.دانسته اند انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق

باشد. درسهت اسهت کهه نقهل مکهان دادن       ییک جرم مقید م ینظر بنده آدم ربای به

آیهد،   یاین جهرم بهه حسهاب مه     یر رفتار مادباشد و به عبارت بهت یاین جرم نم نتیجه

 ینحهو  نیست. نقل مکان دادن باید به یهم مصداق جرم آدم ربای یاماهر نقل مکان دادن

 یآزاد فرد ربوده شهده گهردد. بهه عبهارت دیگهر سهلب       یبه سلب آزادی باشد که منتهی

سهلب   موجبات باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل یم ینتیجه جرم آدم ربای

مختل کند بایداز شروع به جرم آدم  یفرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئ یآزاد

 .بحث کرد یربای

 اختالس جرم مطلق یا مقید ؟

جهرم مطلهق    ،یشود و تصرف غیهر قهانون   یاختالس، جرم مقید محسوب م جرم    

از  یاسهت، نهه مصهداق    یاهمال منجر به تضیع مال در حکم تصهرف غیهر قهانون    .است

همهواره   بدانیم چون یاز تصرف غیر قانون ی، اگر این رفتار را مصداقیغیر قانون تصرف

، جرم یقانون تحقق آن مستلزم پیدایش نتیجه است؛ ممکن است تصور شود تصرف غیر

 که چنین است. یمقید است در حال
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 یمالک و صاحب مال از مال است و همین وضع، زیهان  نتیجه اختالس محرومیت   

 آید؛ هر چند کهه در نتیجهه اسهترداد یها پرداخهت خسهارت،       یکه به مالک وارد م است

ایهن، جهرم    منتفع شهده باشهد یها نهه. بنهابر      یمرتکب یا دیگر جبران شود، اعم از آنکه

مقید و از این حیث تحقق آن نیاز به نتیجه دارد و نتیجهه در ایهن    است یاختالس، جرم

ب مهال کهه اصهوالً دولهت یها موسسهات       حاست که به مالک و صها  یجرم، ضرر وزیان

از  یشود. به عبارت دیگر، محرومیت دولت یا موسسات عمهوم  یوارد م هستند یعموم

اسهت کهه بهر     یدر اختیار کارمند و مستخدم خهویش قهرار داده انهد نتیجهه ا     که یاموال

 که این نتیجه تحقق پیدا نکرده اختالس به وقهوع  یشود و لذا مادام یمترتب م اختالس

 . نخواهد پیوست

بر همین اساس نیز ضرورت دارد که بین رفتار ارتکابی شخص ونتیجه حاصل رابطه 

تهوان فهرد را بهه عنهوان     ی سببیت وجود داشته باشد. در صورت فقدان ایهن رابطهه نمه   

را در بکس خود قرار دههد   یمال ،یاگر کارمند مثال، یمختلس مورد تعقیب قرارداد. برا

موقعیت را مغتنم شمرده،  یهنگام فرد دیگر در همین یرج سازد، ولتا آن را از اداره خا

موجهود در آن از   یفرو افتاده، کهاال  یبکس را دزدی نماید یا این که بکس ازمکان بلند

کهه از   یبین این نتیجه و رفتهار  یول بین برود، محرومیت مالک ازمالش محقق گردیده،

، هر چند ممکن است فهرد را از لحهاظ   کارمند سر زده سببیت وجود ندارد. براین اساس

 1.توان اورا مختلس محسوب داشت ینم یاز نظر کیفر یول مسئول بدانیم،ی مدن

 جرم ساده)بسیط( ومركب)تركیب یافته( (ج

افعهال   از ساده می گوینهد واگهر   اگرجرم ازیک فعل تشکیل شده باشد، آنرا جرم    

وجود آمده باشد واین افعال متنهوع ههم باشهد آنهرا جهرم مرکهب مهی        ه مادی متعد د ب
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ازیک عمل آن مادی  ساده عبارت ازجرم است که عنصر یبه عبارت دیگر: جرم 9گویند.

سهاله   93سهن   از یا ترک فعل حاصل شده باشد. مثل: کسانیکه جوانان کمتهر  و یا گفتار

یها راه ههای    و رانی تشهویق کنهد  یا به شهوت  فساد اخالقی و را به  دختر اعم ازبچه و

یا به مانند، سهرقت، قهذ ف    رسیدن به فساد اخالقی وشهوت رانی آنها را تسهیل نمایند.

 وغیره. وزنا

عمل ترکیب یافتهه   چند جرم مرکب جرمی است که عنصرمادی تشکیل دهنده آن از

 مهادی جهرم را تشهکیل    بلکه مجموعه آن عنصهر  گیرشده وجرم نبوده،ل که هریک غا ف

 1میدهد ما نند: کاله برداری.

گفته می شهودکه بهه تنههای     یقابل یاد آوری میدانم که جرائم ساده ومرکب به افعال

قابل مجازات نیست ولی چندین افراد واشخاص جرمی را بوجود مهی آورنهد. ازهمهین    

که درجرم اعتیادی به وجهود   یجهت جرم مرکب به جرم اعتیادی شباهت دارد.اما اعمال

که درجرم مرکب بهه وجهود    یشان یکسان ویک نواخت می باشد. واعمال ه می آید هم

ایهن بهاره    ( حقهوق جهزا در  111هم تفاوت دارند. که مهاده )  می آید یکی نبوده بلکه با

 8مشعراست.

 جرم عقیم)ناكام( وجرم محال (د

یم وبعدأ جرم محال را؛ جهرم عقهیم   درابتدأ می خواهم تعریفی ازجرم عقیم را نما   

 وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یابی فکری خود یا یهک علهت اتفهاقی غیهر    

 انهدازی  فردی بها وجهود تیهر    قابل پیش بینی؛ نتیجه ای ازعمل خویش نمی گیرد. مثأل 

)فیرکردن( نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه دردید ویا عدم مهارت درسهت  
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 جرم عقیم محسوب مهی شهود.   )بکشد( این عمل شخص مذکور فیرکردن ازبین ببرد در

اما جرم محال: همانند جرم عقیم، مرتکب تا پایان حرکت مجرمانهه پهیش مهی رود امها     

بعضی وقت وسهایل مهورد    یانه به همین خاطر نمی داند که موضوع جرم وجود دارد و

م به گمان این که شخص زنده را می کشد مجر که می شود. مانند این استفاده آن بی اثر

 9به یک مرده فیرمی کند که خود ازجمله جرم محال حساب می شود.

 یريگ نتیجه

واکنشهی   اگربها عمهل و  ، اندیشهه  درنظام های جزای کنونی، کسی را فقط بخاطر    

حقوق جزای امروز، مسهؤلیت جهزای منهوط بهه ایهن       در. مجازات نمی کند، توأم نباشد

زمانیکهه رفتهار ناپسهند وزشهت،     ههر  بزند.  مجرمانه از انسان حد اقل سر رفتاراست که 

آن وقت مسؤلیت متوجه اش می شود درغیهرآن مسهؤل    شکل خارجی را بخود پیدا کرد

. اگرعقاید وبرنامه ها دردل پنهان باشد هیچ آدمی قابهل مجهازات محسهوب    نخواهد بود

 کند نیهز  اشکار رمانه خود را اظهارواین حقیقت حتی برای کسانیکه نیت مج نمی شود.

 .ثابت است

شهری اسهت .از   بو پرورش صحیح مجرمین بزرگتهرین رسهالت    یبازساز یراهها   

اسهت.   یو تربیت بزهکاران و منحرفین اجتماع یمنش یهای طرف دیگر درمان ونارسائ

تهر اسهت    یتر و ههم عمله   یانجام این رسالت مهم در مورد نوجوانان مجرم هم ضرور

تر از این جهت که نوجوانان نسل روبه رشد و آینده سهاز ههر جامعهه بهوده و     ی ورضر

جامعه )برحسهب اینکهه خهود     یو یا آلوده ساز ینباید از نقش مؤثر آنها در سا لم ساز

 تر از این جههت کهه قابلیهت انعطهاف و تهأثیر     ی سالم یا آلوده باشند( غافل بود و عمل

مراتب بیشتر است. اگر در هر جامعهه  ه بالغ و یا افراد کامل ب یاین نسل از نسلها یپذیر
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مکاتب وپوهنتهون هها در سهطوح مختلهف و یها       اعم از مدارس، یمسئولین مراکز تربیت

دولت وارگانهای عهدلی وقضهائی    متخصصین، یمراکز اصالحی که به لحاظ اشراف کاف

 .بردوش دارند  یبدانند که وظیفه سنگین

ر مراجع قضائی و زندانها به رسالت عظیم خود واقهف باشهند   د یدولت مردان قضائ

چندان هم دشوار نیست. اولهین توصهیه در ایهن رهگهذر      رویه جرائم  یب  رواج عالج 

بهر  ی جهوئ  انتقهام  ی هر جامعه را بجها  یسیاست کیفر یآنست که برنامه ریزان اجتماع

نیسهت کهه تفهریط در     یعنه استوار سازند. اما این بدان م "مجرمانواصالح درمان "بنیاد 

سنگین و خشهن سهازیم و    یعادالنه را جایگزین افراط در مجازاتها یتضعیف مجازاتها

تفسیر نمائیم بلکهه همهواره    مجرمانپاداش دادن به  یرا به معنا ی )جزائی(عدالت کیفر

نمهود کهه متجهاوزین بهه      یطراحه  ینحوه را ب جزاییباید راه میانه را پیمود و سیاست 

از جامعهه طهرد و در معهرض     یو ضهد اخهالق اجتمهاع    یمتجهر  یجرثومه هاقانون و 

فریهب   ویژه نوجوانهان  ه و ب یبازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتکبین اتفاق یمجازاتها

در معرض القاآت سوء  یطور تصادفه ب یمساعد اخالق ی زمینه ها خورده که با داشتن 

خهویش   یدسته اول قرار گرفته اند بطهور ماهرانهه تصهحیح و در جههت فطهرت انسهان      

از جهرائم   یگردد که پیشگیر یمحقق م ی فطرت وقت یبسو یرهنمون گردند و رهنمون

تأثیر  یو جزائ یاز محققین علوم روان یاز قوانین طبیعت تبعیت شود واال به گفته بسیار

 یژه نوع خشن آن بر مجرمین بسیار ناچیز و نامحسوس است و اگهر اثهر  ویه مجازاتها ب

 است که هنهوز آلهوده بهه ارتکهاب     یبر آن مترتب باشد تنها بر سایر افراد جامعه و کسان

 .نشده اند جرم

ه هاعامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیهاد  دخانوا توانم بگویم که یجرأت مه ب

 ینهه شخصهیت کودکهان اسهت. در کانونهها     ینواده آی. خها هسهتند یا کاهش میزان جرائم 

وافراد  را ضعیف و مخدوش ساخته یناهماهنگی که معموالً عواطف خانوادگ یخانوادگ

عنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق ه یابند. ب یبزهکار بیشتر پرورش م
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ایهن  ازبهوده و  رممجه بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افهراد   یو ایجاد گسیختگ

 یقبیل خانواده ها بدلیل محرومیهت فرزنهدان و نوجوانهان از عواطهف و مالطفهت هها      

خشونت گرائیده و بعضهاً تمهایالت رفتهار    ه و مهر و محبت مادران، کودکان ب یخانوادگ

 کند. ی در آنها بروز م یمجرمانه یا بزهکار

مهؤثر دارد. توسهعه   درپیدایش مجرم نیز نقهش   تعصب زا یهمچنان عوامل جمعیت   

جرمهزا محسهوب مهی     یبزرگ نیز از عوامل محیط یشهرها و تراکم جمعیت در شهرها

ارتکهاب   یبهرا  یتهر  شوند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سهیع 

و تحرک کهه   یگیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنام یجرم در دسترس اشخاص قرار م

نباید نادیهده گرفهت. آمهار     ،سازد یچنگال قانون را فراهم ممجرمین امکان فرار از  یبرا

پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شههرها   یمنتشره در کشورها

و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر اسهت مهوارد    یروستائ یبیشتر از محیطها

را که تحریرداشهته ام درپهدایش   درنهایت علل وعواملی  باشد. یارتکاب جرم فراوانتر م

   جرم زیاد مؤثراست.

 منالالالالابع

 قرآن کریم -9

 9811عالمه، غالم حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، نشردانشگاه ابن سینا، چاپ دوم ، تابستان سال  -1

 ، 9831صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارطرح نو، چاپ اول سال  -8

 9819، نشرمیزان، چاپ بیست ویکم، سال 9حقوق جزای عمومی، ج .اردبیلی، محمد علی،  -1

 9841، انتشار فردوسی، چاپ اول سال 9افراسیان، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج . -1

 9833توحیدخانه، محمد صدر، حقوق جزای عمومب افغانستان، نشرماکس پالنک، چاپ سوم ، سال  -1

 9839انتشاروهام، چاپ اول سال  باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، -4

 9811نوربها، رضا ، زمینه های جرم شناسی،انتشارگنج دانش، چاپ پنجم، سال  -3

 9819محمود جارنکی، فیروز: رهنمود ماکس پالنک برای حقوق جزای اختصاصی افغانستان، جوزا سال  -1

کرسازان، چاپ سهوم ، سهال   انتشارف 9زراعت، عباس: حقوق جرای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، ج.  92
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: حقوق جزا، نشهرجاودانه،جنگل، چهاپ اول    "زاهدی "کاترین البوت وفرانسیس کونین، ترجمه، عبد الوحید -99

 9831سال 

 9812دانش، تاج زمان، مجرم کیست وجرم شناسی چیست، نشرکیهان، چاپ چهارم ، تابستان سال  -91

 9831زای عمومی، نشرمیزان، چاپ پانزدهم، زمستان سال گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق ج -98

ولیدی، محمد صالح، حقوق چزای اختصاصی جهرائم علیهه عفهت واخهالق عمهومی وتکهالیف خهانواده،         -91

 9838نشرامیرکبیر، چاپ اول سال 

 9819قوس سال  11ابوالفتحی، محمد، مقاله درباره اقسام جرائم، تاریخ  -91

ه وتطبیق درحقوق جزای عمومی اسهالمی، نشهروزارت فرهنهگ وارشهاد اسهالمی؛      فیض، علیرضا، مقارن -91

 9834سازمان، چاپ هفتم، تابستان سال 

 9811قانون جزای سال  -94

 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی چاپ وزارت عدلیه ، ریاست نشرات -93

 قانون مجازات اسالمی ایران 
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شناسی روابط دولت و جامعه مدنی در  آسیب

 افغانستان

 ادریس رسا

 چكیده

رابطه دولت و جامعه مدنی از مهمترین مؤلفه های عصر حاضر نزد جامعه شناسی 

فرضیه که رابطه میان سیاسی بوده است، در این نوشته تالش گردیده، در اثبات این 

باشد. با بیان دیگر  نقش دولت در اجتماعی سیاسی و مسؤلیت های مدنی این نهاد می

گشترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله در اجتماعی سیاسی با کمرنگ شدن 

 مسولیت دولت در قبال جامعه به عنوان یک مشکل جدی مطرح شده است.
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های جامعه مدنی و کارکردهای آن. همچنین جامعه مدنی، جامعه سیاسی، ویژگی 

کرد موفقیت آمیز جامعه  الزامات و پیش شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عمل

مدنی در گذار به دموکراسی با کمک از  به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل 

رتباطی شود و در بحث حاضر طرح اجمالی دو الگوی ا والری دیاموند پرداخته می

دولت و جامعه مدنی و در نهایت به تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین 

شود، در ضمن  دولت و جامعه مدنی در چارچوب مدل یا نظریه سیستمی پرداخته می

 در مورد ساختار حکومت ها در افغانستان بحث صورت گرفته است.

 ارتباطی، دولت، دموکراسی و...: جامعه مدنی، جامعه سیاسی، الگوی کلید واژه ها

 مقدمه
  یمدن جامعه

مفهوم جامعه مدنی در گذر زمان در اندیشه های غرب مورد بحث بوده که عبارت 

 از:

جامعه مدنی به مفهوم دولت در برابر جامعه طبیعی: با شروع دوره رنسانس در اروپا 

فرق قایل نبود و توماس هابز به اساس سنت مفکوره های یونانی میان دولت و جامعه 

کند. الگوی هابزی از  ی دولت شهر یونان از جامعه مدنی یاد می عمالً مفهوم به مثابه

جامعه مدنی و دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی بوده و منظور از این امر جلوگیری از 

جنگ و تجاوز بوده است، جان الک هم مانند هابز سنگ بنای جامعه مدنی را قرار داد 

ی دانسته و برخالف هابز، الک  غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از اجتماع

ترس مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها دانسته، بلکه حفظ و 

داند و در کنار این همه بر بعد اقتصادی  تأمین مالکیت را بر اساس قرار داد اجتماعی می

 نماید. جامعه مدنی هم تأکید می

به عقیده روسو گزار از حال طبیعی به وضعیت مدنی باعث تجلی وجهه اخالقی و 
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مند شدن  جاگزینی عدالت به جای غریزه شده و روسو جامعه مدنی را عبارت از قانون

ی اخالق و عدالت دانسته است. الکسی دوتوکویل جامعه مدنی  و شکل گرفته بر پایه

ن های داوطلبانه دانسته که دولت در شکل عبارت از مجموعه از جامعه مستقل و انجم

گیری شان نقشی نداشته ولی این نهادها از حمایت متناسب دموکراسی برخوردار 

( کوهن و آراتوا جامعه مدنی را شکل گرفته از حکومت، 91-93: 9843است)افروغ، 

داند اما با سهم هسته خصوصی یا فردی  اقتصاد و نظام های کارکردی مرزبندی شده می

باشد، به  نظر این دو جامعه مدنی با معیارها و خصوصیات از قبیل تنوع عمومی،  می

: 1224حوزه زندگی خصوصی و مشروعیت برخوردار بود است.)ویرک و همکاران، 

ی از سازمان ها، نهادها و تشکیالت  ( حسین بشریه جامعه مدنی را مجموعه811 -811

د و گروها اجتماعی از یک طرف و حکومت غیر دولتی دانسته که نقش واسطه بین افرا

بندی جامعه مدنی عبارت از بخش از روابط  از طرف دیگر عهده دار است. در یک جمع

ی از نهاد ها و موسسات،  اجتماعی بود که جدا از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه

 باشد. انجمن ها، و تشکل های خصوصی و مدنی  می

بدانیم که به محض پیدایی یک اجتماع کوچک،  ی همزاد جامعه اگرسیاست را پدیده

آید، در آن صورت ممکن است نظام  به عنوان حافظ و تبلور هویت آن به وجود می

یک خانواده بزرگ و تنی چند  سیاسی هم در یک فرد یعنی رئیس قبیله یا ریش سفید

از نزدیکان او خالصه شود. همین نظام در یک کشور بزرگ و صنعتی امروزی، به 

شود، در کل  ورت دستگاهی پیچیده با تنوع و تمایزگذاری ساختاری نمایان میص

 توان دو نوع ساختار سیاسی را از هم تفکیک کرد. می

توان گفت که بیشتر در جوامع سنتی  در مورد ساختار سیاسی غیر تخصصی می -9

شاهد این امر بود، تفکیک وظایف نبوده و تخصص گرایی وجود نداشته در این نوع 

ظام سیاسی باید گفت که سیاست در حالت ابهام قرار داشته، واقعیت ها با ارزش ها ن

 خلط شده است مانند کشور ما.

در نوع دوم ساختار سیاسی پیچیده، متنوع بوده واقعیت ها از ارزش ها جدا شده  -1
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انجامد که در جوامع صنعتی و مجهز به فرهنگ  است که خود به تخصص گرایی می

گیرد، در بیان ساختار سیاسی در نخست باید گفت با آرایش  شکل می سیاسی مشارکتی

نیروها و توزیع یا تمرکز قدرت توجه کرده و سپس به نهادها و سازمان ها از یک سو و 

 ( 914 -911: 9832)نقیب زاده، از سوی دیگر.  پردازد، افراد که به ایفای نقش می

گفت که ساختار قدرت و نظام سیاسی توان  به صورت کل بعداز بررسی و مطالعه می

 باشد. در جوامع سنتی و مدرن متفاوت می

چگونگی ساختار قدرت در جامعه سنتی: در جوامع سنتی ساختار قدرت دولت به 

صورت کل متمرکز و تکیه  بر زور بوده، همین امر سبب نبود و عدم شکل گیری 

شود، حضور  ی باعث میجامعه مدنی بسیار ضعیف شده و از طرف دیگر فرهنگ عموم

قدرت دولت بسیار محسوس بوده و در جوامع سنتی تمرکز قدرت باعث به وجود 

آمدن فشار شده و چیزی که در جوامع صنعتی یا پیشرفته مانع از تمرکز قدرت و فشار 

باشند.  کارهای حقوقی و سازمانی نا آگاه می باشد چون که در این نوع جامعه از راه می

باشد، در جوامع سنتی نادیده  از مؤلفه های جلوگیری از تمرکز قدرت میتفکیک قوا که 

شود سه عنصر اساسی ساختار دولت که باعث قدرت شده عبارت از:  گرفته می

حاکمیت، حکومت کنندگان و قدرت بوده که در ابهام قرار داشته که همین موضوع 

حاکمیت به نیروهای  سبب ساختار امیری، نظام سنتی، و یا هم پاتریمونیال شود و

 (129-122: 9832میتافزیک نسبت داده شود.)نقیب زاده، 

رابطه میان ساختار حکومت و جامعه مدنی: در مورد ساختار سیاسی حکومت ها باید 

گفت که سه نوع ساختار بوده که عبارت از حکومت های دموکراتیک؛ حکومت های 

 اقتدار گرا؛ حکومت های تمامیت خواه.

 دهیم. بط جامعه و حکومت ها را در این بحث مورد بحث قرار میچگونگی روا

حکومت دموکراتیک: مفهوم دموکراسی از ترکیب دمو به معنای مردم و کراسی به 

معنای قدرت و حکومت گرفته شده است، حکومت دموکراسی یا مردم ساالری عبارت 

روا به  م و فرمانباشد که منشأ قدرت را از مردم گرفته و تعیین حاک از حکومتی می
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93 

گیرد. سیستم حکومتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به دست  انتخاب مردم صورت می

رسد، به عقیده رسو حکومت  مردم بوده و گذشته این نوع حکومت به یونان باستان می

دموکراسی عبارت از حکومتی بوده که مردم به صورت حقیقی، مستقیماً و بدون واسطه 

در  94( دموکراسی در قرن 121-813: 9832داره نماید.)جونز، امور حکومتی را ا

در اروپا بر پایه عوامل همچون اقتصادی، اجتماعی و  93انگلستان و در اواخر قرن 

سیاسی تجدید حیات یافت، و به مرور زمان در سایر کشور های دنیا مروج گردید. 

 د که عبارت از:نویسندگان تعاریف متعددی در مورد دموکراسی ارایه کرده ان

لرد برایس دموکراسی را خواسته های اکثریت شهروندان دانسته و به همین  (الف

 خاطر حکومت اکثریت نامیده شده است؛

آبراهام لیکن دموکراسی را حکومت مردم بر مردم و برای مردم دانسته است.)عالم، ب ( 

9848 :111- 111) 

محققان علوم انسانی وجود نهاد ها شرط اصلی و برقراری نظام دموکراتیک را اکثر 

و سازمان های دموکراتیک که توافق نخبگان برای دست یابی به نظام دموکراتیک بوده 

و به عقیده تسلر وجود نگرش یا دیدگاهی دموکراتیک را یکی از ملزومات دموکراتیزه 

 شدن دانسته، به عقیده وی دو عامل را در جهت گذار به دموکراسی اصل دانسته که

. نگرش و ارزش های شهروندان که 1.  نهاد ها و سازمان های سایسی؛  9عبارت از: 

 توان گفت. توان به آن فرهنگ سیاسی می می

نهادها و سازمان ها سیاسی: در این مورد باید گفت که نهاد ها و سازمان ها  (الف

رهبران  گویی رهبران سیاسی یا عبارت از فرایند و ساز کارهای استند که سبب پاسخ

شده و از جمله آزادی، رقابت در انتخابات نظم .... در   حکومت به مردم در نحوه اداره

 جامعه بوده است.

نحوه نگرش: در مورد فرهنگ سیاسی گرایش های افراد معمولی بوده تا جایی  (ب

شود از امر بنام توسعه هنجاری مدنی و مشارکتی در  که به دموکراسی ارتباط دارد. می

مردم)فرد فرد( جامعه یاد کرد. رابطه میان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و رژیم  میان
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ی باز گشتی بوده و گسترش اندیشه ها و اعتقادات دموکراتیک  دموکراتیک یک رابطه

باشد که  ی برای نگرش و الگوهای حمایتی از هر رفتاری می در جامعه به عنوان الزمه

 (11 -18: 9111نماید.)هریک،  ویت میتثبیت جامعه دموکراتیک را تأیید و تق

شکل گیری جامعه مدنی در جوامع پیشرفته از پایین به باال بوده و در جوامع سنتی 

از باال به پایین و در جامعه مدنی مردم سرنوشت و اختیار  خویش را در اختیار داشته و 

دگی ی شان را به حکومت تفویض کرده و حکومت ها به نماین مردم قدرت و اراده

ی عمومی نظام را به عهده داشته و مردم ناظر به اعمال حکومت بوده و  مردم اداره

باشد. نظام دموکراسی با ویژگی های منحصر به فرد  حکومت ها پاسخ گو به مردم می

در تیوری و معقول ترین نظام برای رشد جامعه مدنی و در کل جامعه بوده است و به 

کنار هم رشد نماید و برای ابزار سیاسی و فرهنگی  تواند در همین اساس این دو می

جامعه بسیار مفید بوده، زیرا اصالحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجاد فرهنگ مدنی 

کند، به هر اندازه که عناصر جامعه  شدن، ابتکار، وجدان همبستگی و اخالق فراهم می

تر  ازه دموکراسی خوبمدنی و اخالق سیاسی در یک جامعه تقویت گردد، به همان اند

همین امر سبب کاهش قدرت دولت شده اساسی ترین مؤلفه  و بهتر قابل تطبیق است. 

 گردد.  دموکراسی پیاده می

شود که مخالف فرد  حکومت های اقتدار گرا: به نوع از حکومت های گفته می

د که شو گرایی و دموکراسی بوده و در علم سیاست دولت اقتدارگرا به دولتی گفته می

در آن سیاست در دست از گروهی کوچکی از سیاست مداران و یا هم رهبران متمرکز 

شده است. مفهوم اقتدار گرایی معموال در برابر فردگرایی، دموکراسی و آزادی خواهی 

قرار داشته، نهادها و سازمان های اجتماعی در پی فرمان برداری از اقتدار و ادارات 

لط به نام اقتدار گرایی بوده است. ویژگی های حکومت باشد، همین تس کارگزار می

های اقتدارگرا، متمرکز و مجتمع بودن قدرت بوده که با سرکوب سیاسی و طرد 

باشد، حکومت های اقتدارگرا به خاطر بقای خود در جهت نیل به  مخالفان سیاسی می

ند. ک ی و بسیج مردم استفاده می اهداف شان از احزاب سیاسی، تشکالت توده
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 (91: 9111)تیوردروستال، 

اقتدار گرایان تأکید بر قانون حاکمیت داشته نه حاکمیت قانون، این نوع حکومت ها 

بر پروسه و روند انتخابات استوار بوده و تصامیم در پشت دره های بسته توسط افراد از 

ی دولت و جامعه مدنی در حکومت  ها  شود، رابطه قبل برگزیده شده گرفته می

شود جامعه کوچک شده  دارگرا خوب نبوده و هر گاه دولت ها بزرگ میاقت

زمینه رشد  با کنترول نیروهای اجتماعی ( این نوع حکومت ها911: 9834رود.)قوام،  می

 کنند. جامعه مدنی را محدود و در بسی اوقات در از میان برداشتنش فکر می

از حکومت های  حکومت های تمامیت خواه: حکومت های توتالیتاریسم نوع

. ایدیولوژی کلی؛ 9تمامیت خواه را گویند که بر شش مؤلفه استوار باشد که عبارت از: 

. 1.  دارای سیستم استخباراتی مخفی؛ 8. سیستم تک حزبی متعهد به ایدیولوژی کلی؛ 1

. سیستم انحصاری وسایل و ابزار ارتباط 1سیستم انحصاری ابزار مورد استفاده؛  

( که در افغانستان 982 -911: 9133باشد.)پیر،  م انحصار اقتصادی می. سیست1جمعی؛ 

 توان حکومت نادرشاه و حکومت طالبان را حکومت تمامیت خواه نامید. می

تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی: مفهوم جامعه مدنی بر محور فلسفه سیاسی 

جمه التین ارسطو و تر  Politice Koinoniaاروپا بوده، این مفهوم مشتق از 

societe civilt  به معنای جامعه مدنی یا بخش خصوصی و غیر دولتی دانسته شده

ی جامعه مدنی به دیدگاهی مختلف در آثار دانشمندان سیاسی مانند:  است و اندیشه

هابز، الک، پین، هگل، مارکس، میل و دوتوکویل و در آثار پسا مدرن ها هم تفسیر و 

ست. در دهه هفتاد قرن بیستم اصطالح جامعه مدنی را تحلیل متفاوت صورت گرفته ا

های اپوزیسیون و مخالف در کشورهای سوسیالیستی برای مشخص کردن گروه

ی  گذاری جامعهی سیاسی با اقتدارگرایی به کار گرفتند. برای پایه استراتیژی مبارزه

ز کنترول هایی خارج ااز طریق تشکیل انجمن دموکراتیک در مقابل دولت اقتدارگرا

و جدیدتری از آن، به  مدنی تلقی امروزیدولت با تعریف دوباره مفهوم مدرن جامعه

گزین سوسیالیسم متمرکز و اقتدارطلب صورت گرفته است. بنابراین، برای  عنوان جای
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کارهای گذار از جوامع سوسیالیستی، توتالیتر و ایستا، به جوامع دموکراتیک و ارایه راه

های مدنی جوامع توسعه یافته و نیز ه توسعه خود بوده و مایل پیشرفتمدنی که قادر ب

وردهای فلسفه سیاسی اجتماعی و علوم معاصر را به کارگیرند و مورد استفاده  آ دست

قرار دهند الگوی سیاسی نظری و علمی جدیدی ایجاد شده است. جامعه مدنی اغلب 

ی و عمومی خارج از کنترول های خصوصگرایی خود مختار فعالیتبه عنوان کثرت

گردد که با آزادی فردی، خودگردانی محلی و منطقوی، مشارکت دولت مشخص می

های اجتماعی و همچنین خود مختاری فرهنگی و شهروندان در امور عمومی و جنبش

  اتحادیه آزاد اصناف بیان شده است.

ت که عناصر حقوق و تکالیف متقابل جامعه مدنی و دولت: تجربه نشان داده اس

مند باشد.  ها مقتدر و قانونکند که دولت در آنجامعه مدنی در جوامعی استقرار پیدا می

تواند مندی و حاکمیت قانون در چنین دولتی، مسلماً جامعه مدنی میدر روشنایی قانون

های خود را به منصّۀ اجرا بگذارند. بدین ترتیب جامعه مدنی در سایه به خوبی ظرفیت

های مند خواهد توانست در چارچوب قانون با انتقادات و نظارتت قانونیک دول

های های دولت را تشخیص کرده و عمال در جهت تقویت بنیانمستمر خود، کژ رفتاری

-دولت کارآمد و کارگزار مردم بکوشد و در چنین وضع مطلوبی نیز دولت متقابالً زمینه

-ی را فراهم خواهد آورد. )اخوانمدنهای جامعههای رشد و شکوفایی توانایی

 (981: 9812کاظمی،

با توجه به مطالب ذکر شده میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی فرق بوده و به اساس 

همین معیارها جامعه مدنی و سیاسی توسعه یافته و توسعه سیاسی با موجودیت و 

سیاسی و کارآمدی جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی داشته توسعه سیاسی بدون جامعه 

مدنی رشد نکرده و همچنان سبب رشد هویت جمعی، جامعه مدنی، سیاسی و توانایی 

 یابد، مالک ها و مؤلفه های رشد توسعه سیاسی عبارت از: ها گسترش نمی

ی دخالت افراد و گروه های اجتماعی و در تصمیم  تحقق مشارکت: اجازه و زمینه

بر نظام سیاسی و سیاست گذاری های گیری های سیاسی و امکان تأثیر گذاری آن ها 
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 شود؛ داده می

وجود رقابت نهادینه شده: این مفهوم باعث فراهم شدن زمینه های تعامل و تقابل 

کردهای افراد گروه ها و حتا ایدیولوژی های گوناگون برای  افکار، اندیشه ها عمل

ابت سیاسی رسیدن به این اصل ساختار حقوقی رقابت پذیرفته شده باشد و اجازه رق

داده شود که رقابت کنندگان با تکیه بر قواعد رقابت سیاسی و اعتماد به نهاد های حل 

 منازعه بتوانند وارد رقابت سیاسی در جامعه شوند؛

زمینه های تحرک اجتماعی: از نظر سیاسی تحرک اجتماعی در واقع محصول رقابت 

، تحرک اجتماعی باعث ایجاد پذیرفته شده و مشارکت در جامعه توسعه یافته بوده است

یابی افراد متعلق به الیه ها  شود، اما اساساً به معنای امکان دست روند گردش نخبگان می

و اقشار اجتماعی پایین و به مراتب باالتر سیاسی و اجتماعی بر اساس شایستگی ها آن 

 (918: 9831ها باشد.)اخوان کاظمی، 

وصی، نهاد های مشارکت قانونی ی از تشکل های خص این معیار ها مجموعه

موسسات تمدنی را در بر گرفته و دارای ارکان و اصولی است که تنها با تحقق یافتن 

شود. مهمترین  این شاخص ها و اصول جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش آشکار می

گرایی، مشخص بودن  مندی، کثرت شاخص های جامعه مدنی عبارت از: آزادی، قانون

باشد. در این گونه جوامع نظام  مومی و خصوصی، تساهل، مدارا و... میبخش های ع

گرا بوده، گروه های ذی نفوذ، گروه های فشار، اتحادیه ها، انجمن ها،  حاکم کثرت

طبقات، رسانه های جمعی، احزاب سیاسی، سندیکاها و گروهای دیگر سیاسی برای 

به دیگر مراکز قدرت و کند، هر مرکز قدرت نسبت  کسب قدرت با هم رقابت می

حکومت مرکزی از استقالل برخوردار است، به خاطر این مراکز قدرت و جامعه رسمی 

و سازمان های غیر حکومتی است که قدرت سیاسی در انحصار یک طبقه یا گروه و 

ی مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاکی از وجود  گیرد. رابطه ی خاص قرار نمی دسته

های اجتماعی، احزاب سیاسی و تک تک  ت. از یک سو گروهاجماع میان آنان اس

ی  کند و از سوی دیگر همه کنترول می گان اعمال  مردان و نخبه شهروندان بر دولت
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شهروندان، احزاب و گروه های سیاسی بر این باورند که دستگاه حکومتی برای اتخاذ 

به اختیارات کافی  تصمیمات و تدوین برنامه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیاز

داشته اند و بدین خاطر توافق کرده اختیارات ضروری را در اختیار رهبران قرار 

( به صورت کلی ویژگی های جامعه مدنی عبارت 11: 9841بدهند.)مجموعه مقاالت، 

 از:

 جامعه مدنی دارای استقالل نسبی از دولت بوده؛ -9

 ت؛ی زیست جهان پیوند خورده اس افراد جامعه با هسته -1

 گران عرصه جامعه مدنی خود با شهروندان داشته نه تابع؛ کنش -8

 اصل جامعه مدنی مبتنی بر گفتگو و خرد جمعی است؛ -1

ی آزادی قابل اعتنای افراد در عرضه کاال و خدمات  جامعه مدنی در بردارنده -1

 بدون انحصار دولتی؛

 شود؛ وجود بخش خصوصی باعث استقالل فرد می -1

 ایجاد رقابت سالم و تحمل کردن مخالفان است؛هدف نخبگان حکومتی در  -4

 باشد؛ شایسته گرایی به عنوان یک اصل می -3

گو  برای حل و فصل و از بین بردن اختالفات به روش مسالمت آمیز و گفت -1

 ورزند. مبادرت می

کارویژه های جامعه مدنی: با وجود آمدن جامعه مدنی نیاز به بستر سازی داشته و 

باشد و برای  دو دهه امکان پذیر نبوده و نیازمند زمان بیشتر می این امر در طول یک یا

این کار ابتدا باید از نهاد سیاسی شروع کرد، زیرا مدیریت نهاد های مدنی، در وهله 

نخست متوجه دولت بوده، دولت مکلف به مدارا بوده و این نهاد را باید تحمل نماید تا 

اسط بین مردم و دولت است بپردازد. بتواند با ایفای نقش اساسی خود که نقش و

استمرار و دوام چنین روندی به شکل گیری بخش رسمی و به رسمیت شناختن آن 

انجامد، دولت از طرف دیگر باید تقویت شود این ممکن نیست مگر این که دارای  می

مشروعیت باشد. فقدان مشروعیت یا بحرانی شدن آن، به تضعیف دولت انجامیده، در 
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تواند سازوکار های یک جامعه امن و قوی را فراهم کرده و  دار دولت میصورت اقت

( بخاطر کارایی 911-911: 1831آورد. )قاسمی،  امنیت اقتصادی و حقوقی را پدید می

جامعه مدنی نیاز به بستر سازی و مرتبط به جامعه مدنی بوده، این عامل در کنار سایر 

 را تحت تأثیر قرار داده که عبارت از:توان کارویژه ها، جامعه مدنی  عوامل می

نخستین کارویژه جامعه مدنی محدود سازی قدرت دولت بوده که به دو روش  -9

گیرد، نظارت بر دولت و اعمال فشار برای دموکراتیک سازی دولت ها و پاسخ  انجام می

توان توازن قدرت را به نفع جامعه مدنی  گو سازی آن ها بوده گسترش جامعه مدنی می

 ییر دهد؛تغ

از لحاظ سیاسی جامعه مدنی به مثابه یک اصل اساسی و حیاتی در مقابل دولت  -1

گو  تواند یک نقش مهم در مسؤلیت های پذیری و پاسخ ها بوده، جامعه مدنی قوی می

رانی خوب و  مداران، مدیران و به صورت کلی در پیشبرد حکم سازی دولت و سیاست

 کرد بهتر ایفا کند؛ عمل

 سی و اجتماعی شهروندان و آموزش مهارت ها، شهروند سازی؛آموزش سیا -8

 نخبه سازی، عضوگیری و به کارگیری رهبران سیاسی و مدنی؛ -1

افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی شهروندان نسبت به وضع موجود بوده  -1

 به صورت کلی بسیج افکار عمومی برای نظارت به کار حکومت ها بوده؛

مدنی داخلی به ویژه با جامعه مدنی فراملی به ویژه در تفاهم سازی بین جامعه  -1

 باشد؛ عصر جهانی شدن به منظور بسیج افکار عمومی داخلی و جهانی می

 ایجاد گسترش و اعتماد میان شهروندان، جامعه مدنی، شهروندان و حکومت؛ -4

در نهایت باید گفت که مطابق نظریه سیستمی، جامعه مدنی نقش دیدبان و  -3

 (38: 9812کرد حکومت ایفای نقش نماید.)سردارنیا،  ملنظارتی بر ع

کرد موفقیت آمیز  نقش و پیش شرط های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای عمل

جامعه مدنی در گذار به دموکراسی بوده است. حکومت های دموکراسی به حکومت 

اطر شود که منشأ قدرت و مشروعیت های شان را از مردم گرفته، و به خ های گفته می
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رسیدن به یک جامعه مدنی مطلوب نیاز به رشد اقتصادی و سیاسی جامعه بوده تا 

جامعه مدنی بتواند به ایفای نقش اصلی خود پرداخته و نیز از لحاظ فرهنگی مردم یک 

جامعه به صورت فعال آمادگی ذهنی و روانشناختی الزم را جهت ورود به عرصه 

سی و اقتصادی وابسته به میزان توسعه اقتصادی جامعه مدنی داشته باشند. امکانات سیا

و قوانین مربوط به چگونگی تولید و توزیع ثروت و قوانین مندرج در قانون اساسی به 

خصوص بر میزان آزادی های مدنی و سیاسی داشته که به صورت ساختارهای 

به  ی در گذار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه بوده، همین اصل تأثیر قابل مالحظه

داشته باشد. شرایط اجتماعی که شامل دو بخش فکری  سوی دموکراسی یک جامعه می

شناختی بوده که در کل وابسته به آمادگی جامعه برای پذیرش دموکراسی گفته  و روان

شود در واقع موضوعات مهمی همچو نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی و  می

ی مردم و همآهنگی یا نا هماهنگی توسعه دولتی بوده شامل وضعیت معیشتی و اقتصاد

سیاسی با توسعه اقتصادی و همچو مسایل در گذار یک جامعه به دموکراسی و شکل 

 گردد. گرفتن جامعه مدنی مؤثر بوده که توضیحاتی در این باره ارایه می

شرایط سیاسی: حکومت ها نماینده اکثریت جامعه بوده که بر اساس رأی  -9

تواند که خود را فراتر از قانون و برتر  گاه نمی د بناً حکومت هیچرسن مردم به قدرت می

تواند تالش کند تا حرکت خود را در  از افراد جامعه نداند، یک دموکراسی واقعی می

جهت منافع مردم سمت و سو بدهد، نه تنها تساهل و مدارا در جامعه مدنی مورد 

ی اعمال خود را برای  هاحترام بوده بلکه حکومت از یک سو حق پرسش در بار

گویی  شهروندان )نه رعیت( به رسمیت شناخته از جانب دیگر خود را مؤظف به پاسخ

گویی  گری شهروندان و پاسخ داند پذیرش این دو اصل یعنی پرسش به شهروندان می

مندان  شود که استبداد، نخبگان سیاسی و گروه های قدرت طلب و بهره دولت سبب می

ناسبی برای ظهور رشد خود در ساختار حکومت جا نیابد. رسانه ها اقتصادی، بستر م

ی خود، اعمال  نقش مهمی را در جامعه بازی کرده به خاطری که با نظارت هوشیارانه

حکومت را کنترول کرده و از خودکامگی و نادیده گرفتن حقوق مردم توسط دولت 
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 کند.  جلوگیری می

سی در مورد نظام های سیاسی با عناصر شرایط اقتصادی: یکی از مؤلفه های اسا -1

ی  ی دموکراسی با توسعه اقتصادی بوده، توسعه اقتصادی رابطه متشکل گرفته شده رابطه

ی که توسعه اقتصادی و  متناسب به وضعیت دموکراسی یا به بیان دیگر در جامعه

 تر قابل تطبیق بوده است. از گذشته سیاسی خوب باشد در آن جامعه دموکراسی خوب

های دور تا به امروز در مورد رابطه رفاه اقتصادی و دموکراسی حرف و حدیثی زیادی 

توان شرایطی را به  ی ارسطو تنها در یک جامعه مرفه می ارایه گردیده ولی به عقیده

وجود آورد که توده مردم از روی عقل در امور سیاسی مشارکت داشته و از تسلیم شدن  

یی که به دو گروه  مسؤل اقدام کنند، به این ترتیب جامعهدر برابر عوام فریبان غیر 

اکثریت فقرزده و اقلیت مرفه تقسیم گردیده که با ایجاد  نوعی حکومت الیگارشی و یا 

کند، امروزه دو نظام سیاسی کالسیک ذکر شده را  نوعی حکومت ظالمانه کمک می

ارایه شده شاخص های  تواند در بعضی از کشورهای دنیا وجود دارد. بررسی فرضیه می

توسعه اقتصادی نظیر درآمد، شهروندی، تعلیم و تربیت و صنعتی شدن مورد توجه بوده 

هر یک از معیارهای فوق در میان کشورها کم و بیش دموکراتیک مورد مقایسه قرار 

 ( 19 -11: 9843گیرد.)قوام،  می

ا بر مبنای شرایط اجتماعی: گونه شناسی هاوزر در مورد تقسیم بندی دولت ه -8

ساخت اجتماعی بوده و بیشتر بر ساختار اجتماعی که نقش میانجی را میان افراد جامعه 

( شرایط اجتماعی و ترکیب 14: 9843کنند، عقیده داشت است.)قوام،  و دولت ایفای می

دو موضوع فکری و روانشناختی که در کل به میزان آمادگی جامعه برای پذیرش 

 شود. دموکرسی گفته می

شرط فکری: در شرایط فکری استفاده از استعدادهای عقلی شهروندان اصل  (لفا

بوده، به همین لحاظ در جامعه جریان آزاد اطالعاتی و طرح اندیشه های مختلف به 

مندی شهروندان در مفاهیم همچو قدرت انتخابات و داوری و...  میان آمده و باعث توان

کانات اطالعاتی مهارت های آموزشی الزم صورت گردد ، لذا برای استفاده از این ام می
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شود که در آن اعضا به  گیرد. به عقیده کوهن جامعه دموکراتیک به جامعه گفته می

گو بوده و عقاید و پیشنهادها را با یکدیگر مبادله کنند. به  صورت منظم با هم در گفت

آزاد باشد، انتظار  در تمدن جدید اگر ملتی انتظار داشته باشد جاهل و»نقل از جفرسون

( همچنان نهانن 981: 9848)کوهن، « چیزی را دارد که نبوده است و نخواهد بود.

عقیده دارد که سطح سواد و آموزش پیشرفته، راه اصالحات دموکراتیک را هموار کرده 

 (819 -819: 1223است. )اسپینگ و همکاران، 

استقرار و برقراری  گو کمک به دولت پاسخشرایط روانشناختی: در نهایت  (ب

مردم جامعه باشد، که شاخص های  جامعه بوده  که متناسب با حداکثر توانایی انتخاب

این گونه حکومت های عبارت از اعتماد استقالل، اعتماد به برابری جنسیتی، آزادی 

 ( 11: 1221جنسی، آزادی اعتقاد، مذهب و.... )اینگهارت، 

سی دوتوکویل بوده منظور وی از دموکراسی از جمله نظریه پردازان یکی هم الک

نشان دادن وضع و حالتی از جامعه بوده نه صورتی از حکومت آن جامعه، به دیده وی 

نویسد: دموکراسی در جهت مخالف آریستوکراسی قرار دارد، در توضیح این مسأله می

صنعت کند، طبقه خاص که به به این ترتیب که توده ملت به سوی دموکراسی روی می»

شود و در طبقه اشراف صاحب صنعت، مردم بیش از تر میپردازد اشرافیو تولید می

شوند و در حالی که در طبقه توده نابرابری مردم افزایش پیش از یکدیگر متفاوت می

به نظر وی « کند.یابد، به همان نسبت نابرابری در طبقه اشراف کاهش پیدا میمی

کراسی داشته و قائل به انحالل نظام امتیازات و از میان دموکراسی ذاتاً منافی آریستو

های زندگی رفتن تمایزات طبقاتی و گرایش به برابری اقتصادی و یکسان شدن روش

روایی  رود و فرمانمردم دارد. با آمدن آریستوکراسی، رابطه خادم و مخدوم از میان می

بردار باشد. به یت فرمانشود که هدف آن حمایت از رع اشراف مقید به الزاماتی می

ها است، . آزادی سیاسی باالترین ارزش9صورت کل  نظریات دوتوکویل عبارت از: 

. 1گذارند؛  های استبدادی آن را به نام دموکراسی زیر پا میحتی به هنگامی که نظام

ها تا های شخصی و فکری و حمایت قوانین از انسانآزادی موقوف است بر آزادی
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کامگی حاکمان قرار نگیرند، و نیز اینکه شهروندان بتوسط نمایندگی که بر بازیچه خود

. مادامی که در یک نظام سیاسی برابری و استبداد حاکم باشد 8گزینند مداخله کنند؛  می

طلبی . اگر کسی از روی فرصت1 سطح عواطف و عقل مردم پیوسته تنزل خواهد کرد؛

گردد، یعنی به شهروند رعیّت شده مبّدل می از یک رژیم فاقد مشروعیّت اطاعت کند،

 ای که جامعه مدنی نیستند بلکه باید در خدمت آن باشند.کنندهبه مصرف

جدا از نظر متفکران در ارتباط با دولت و جامعه مدنی کدام  یک در اولویت است، 

عه ها از اهمیت باالیی برخوردار بوده به عقیده هگل فرد در جامبررسی رابطه بین آن

مدنی بر خالف خانواده قادر است  به استقاللیت دست یابد، زیرا فردیتی که در خانواده 

-گیرد، در جامعه مدنی به واقعیت عینی میتحت شعاع و نفوذ نیازهای مشترک قرار می

رسد. بدین گونه، پیوندد، یعنی ایده اخالقی از مرحله مفهومی به مرحله واقعی خود می

به جامعه مدنی به معنای ارتقای مرتبه منطقی حقوقی،  گذر فرد از خانواده

گر  پدیدارشناختی و میتافیزیکی او از شکل جزیی به کلی بوده، اما جامعه مدنی بیان

تمامیت جامع وحدت و یکپارچگی میان جزء و کل نیست، زیرا تمامیت در جامعه 

ولت تجلی واقعی شود. بنابراین تنها نهاد دمدنی در وجود خصوصی افراد متبلور می

یابد و دارای غایتی یکسانی میان جزء و کل است، زیرا دولت به شکلی مطلق تحقق می

-مطلقاً کلی بوده، دولت تبلور آزادی تحقق یافته و زندگی اخالقی کامل است.)ایرانی

 (11: 9843طلب، 

ی دولت بوده و مزاحم دولت تلقی شده، در این تعبیر  جامعه مدنی حکم کرم روده

ک نگاه خصمانه به جامعه مدنی بوده و اجازه شکل گیری و مشارکت به جامعه مدنی ی

شود .ارتباط دولت با جامعه مدنی و نهاهای مدنی یا به صورت غیر تعاملی  داده نمی

 جویانه؛است و یا تعاملی و همکاری

همیش در بررسی مفاهیم دولت و کارهای برای تعامل دولت و جامعه مدنی :  راه

گاه در یک راستا  مفاهیم دولت و جامعه مدنی هیچه مدنی دو دیگاه وجود دارد، جامع

نبوده، بلکه با هم در تناقض و تضاد بوده، بعضی اوقات اقدامات دولت، جامعه مدنی را 
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کند و برای فرار از این مشکل بعضاً همه سطوح جامعه را غیردولتی سرکوب و نابود می

دهند، از عوامل سیاسی مانند ایجاد اقتصاد توسعه یافته ساخته و مالکیت را تغییر می

های آن، حاکمیت قانون و تأکید بر مبتنی بر بازار کار، خود مختاری جامعه و همه بخش

فیلیپ اشمیتر، جامعه مدنی را متشکل از انجمن ها، گروه کنند.  شهروندان استفاده می

داند که  ین خانواده ها و دولت میها و جامعه میانجی مستقل از دولت و در حد فاصل ب

گو و سازمان دهی برای اقدام به  مستقل از مقامات عمومی شکل گرفته، قادر به گفت

کنش جمعی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات خود هستند و فعالیت آنها در 

چهارچوب قانون است. وی چهار ویژگی را برای جامعه مدنی قائل بوده که عبارت از: 

.  کنش جمعی هماهنگ؛ 1تقالل دوگانه )هم در شگل گیری و هم ایفای نقش(؛ اس  -9

. مدنی بودن برای مثال گروه های مافیایی 1عدم تعدی به حقوق و مصالح دیگری؛  -8

رسد که این تعریف، جامع  از ویژگی های سوم و چهارم برخوردار نیستند. به نظر می

نگاه ما به جامعه مدنی باید یک نگاه  شد.باشد و نیاز به تکرار تعریف های دیگر نبا

کردی و پسینی بوده اگر جامعه مدنی اهداف اعالمی و خواسته  واقع بینانه، عینی، عمل

مندی و اخالق فاصله بگیرند و به سمت الیگارشی شدن و تحقق  های اعضاء قانون

گرفته و اهداف قدرت طلبانه رهبران خود حرکت کرده، در واقع از جامعه مدنی فاصله 

 به سمت جامعه سیاسی با محوریت قدرت طلبی حرکت کرده اند.

به عبارتی دیگر ما باید یک نگاه آسیب شناسانه در مورد جامعه مدنی با در نظر 

گرفتن احتمال و پوتنسیل های قدرت طلبی و فساد را مدنظر گرفته، مهمتر آن که 

موکراسی و اخالق مدنی بررسی کنیم آیا خود جامعه مدنی تعهد عملی به اصول د

داشته یا نه ؟ آیا جامعه مدنی عمدتاً اراده معطوف به قدرت و کسب مستقیم قدرت 

مندی اخالق، توسعه، پیگیری خواسته های  سیاسی دارند یا اراده معطوف به قانون

اعضاء و اهداف عمومی؟ البته تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی به این معنا نیست که 

معه مدنی در عرصه پویش های سیاسی برای تاثیر بر سیاست و تصمیمات مشارکت جا

حکومتی را به معنا سوق یافته آنها به جامعه سیاسی تلقی کنیم، در واقع، باید هدف 
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جامعه مدنی مشارکت در پویش های سیاسی برای پیگیری منافع اعضاء در کنار اهداف 

 -981: 9833ق دیگران.)سردارنیا، مندی و احترام به حقو عمومی و با رعایت قانون

912) 

تضاد میان دولت وجامعه مدنی: این جا باید تذکر داده شود که به هر اندازه  (الف

شود و برعکس هر  که بخش اقتدار دولت بیشتر باشد یا شود. جامعه مدنی محدود می

 شود.  تر می تر شود دولت کوچک چه بخش جامعه مدنی وسیع

ی تعاملی دولت و جامعه مدنی: سعادت و خوشبختی افراد یک جامعه  رابطه (ب

درگروه نظام های سیاسی بوده و ارتباط دولت و جامعه مدنی مکمل و متمم یکدیگر 

بوده، دولت باید از میان مردم و جامعه مدنی باشد. وجود دولت های غیر مردمی در 

ذیرفتن دلت و قانون دولتی سبب ی گذشته سبب فرهنگ دولت گریزی یا نپ چند دهه

ترویج این فرهنگ در جامعه شده است همین امر سبب شده هرگاهی که حرفی از 

این مفاهیم یا تشکل ها   آید، جامعه مدنی یا گروه ها یا جنبش های اجتماعی به میان می

در تضاد و یا مخالفت با دولت یا حکومت ها تصور گردیده اند به خاطر تعامل و عدم 

 کارهای ذیل نیاز است. اد دولت و جامعه مدنی به راهتض

ایجاد نظم و قانون در جامعه: بزرگترین مشکل در جامعه ما در کل عدم  -9

پذیرفتن قانون وتطبیق قانون بوده است و این فرهنگ در یک دوره طوالنی به نحوی 

لت ها و باشد. دو باالی جامعه ما تحمیل شده که این همه از نبود سواد در جامعه می

حکومت ها به صورت کل مظهر قانون مندی بوده و توجه به قانون سبب زمینه سازی 

سازمان یابی نظام اجتماعی شده و ایجاد نظم و قانون به ویژه پیروی از قانون اساسی 

گردد، هیچ کسی از قانون خود را فراتر  سبب مشروعیت بخشیدن حکومت ها می

بعداز گذشت تقریباً دو دهه از تغییرات اجتماعی  ندانسته که این موضوع  تا حال هم

 در افغانستان که به وجود آمد، از این فرهنگ زورگوی در مقابل دولت دور نشدیم.

گسترش تنوع و تکثر در جامعه: توسعه جامعه مدنی و دور شدن از تمرکز  -1

جامعه کارهای اساسی دولت ها بوده ولی یک موضوع را باید تذکر داد که  گرایی از راه
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آماده و دارای فرهنگ سیاسی و آگاهی های سیاسی باشد. ترویج تنوع و تکثرگرایی 

  عقاید و پذیرفتن،  اتحادیه ها و تنوع آرا،  ، انجمن ها، جمعیت ها  احزاب سیاسی،

پذیری در جهت مصالح جامعه امر ضروری بوده که غایت همزیستی مسالمت آمیز  هم

یشه متفاوت در کنار هم جمع شده که محصول همین سراسر جامعه شده و صاحبان اند

باشد همه گروها نسبت به دولت، جامعه و منافع ملی  فرایند دولت و حکومت می

کشوری با هم تعامل کرده که  این امر در افغانستان معاصر به صورت کل هیچ گاه 

فرهنگ امکان پذیر نبوده و در ضمن هیچ دولتی در افغانستان به اثر عدم آگاهی از 

سیاسی و یا هم فرهنگ زور از دولت حمایت صورت نگرفته و بزرگترین مشکل سد 

مندی همین منافع شخصی بوده که از عدم آگاهی مردم در جهت  راه دولت و قانون

برآورده شدن خواست ها و منافع خود سوی استفاده کرده اند و در افغانستان حکومت 

لی خود را بپیماید، همیش دچار افت ها و ها نتوانسته به صورت نورمال سیر تکام

رو گردیده است. ذهنیت سازی، آگاهی دهی و فرهنگ  شکست های بسیار شدید روبه

سیاسی در جامعه نقش داشته و فرهنگ سیاسی حاکم همیش به عنوان عامل تعیین 

ی دولت و جامعه مدنی و نهادهای سیاسی و اجتماعی بوده  کننده در شکل گیری رابطه

 است.

به صورت اساسی فرهنگ سیاسی حاصل   تصحیح دیدگاه ها و فرهنگ سیاسی: -8

کرد ساختار قدرت سیاسی  فرهنگ عمومی جامعه بوده، ایدیولوژی طبقات حاکم و عمل

باشد و از  بوده و در مقابل هر نوع ساختار سیاسی نیازمند فرهنگ سیاسی خویش می

در شکل گیری جامعه مدنی و رابطه قدرت با نهادهای سیاسی را   عوامل تعیین کننده

بت به مفهوم قدرت و چگونگی تعامل تعیین کننده بوده بنابراین برای توسعه و نس

تحقق جامعه مدنی باید نگرش و فرهنگ سیاسی جامعه را نسبت به این مفاهیم احزاب 

 سیاسی، گروه بندی، تکثرگرایی، تحمل و مدارا، آزادی و مشارکت سیاسی تغییر داد.  

سیاسی باعث تمایز جوامع بشری  ی ساختار قدرت سیاسی: ساختار محدوده -1

شده و در ضمن چگونگی اعمال حاکمیت بوده در برخی جوامع، ساختار اقتدار سیاسی 
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دولت، محدود و معین شده است. افراد از استقالل رأی و عمل در تمامی عرصه وجود 

داشته، وجود گروه های قدرت، نهادهای سیاسی مانند پارلمان، احزاب ، انجمن ها، 

و گروه های فشار در جهت تمرکز زدایی قدرت مطرح هستند و این مسأله اصناف 

باعث تمایز دولت و جامعه مدنی به عنوان دو طرف قضیه در پی منافع خود بوده و 

گردد، در دیگر  جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو را هموار می

 (911: 9811کشورها بوده است.)والیتی، 

 ه گیري نتیج

و مطالعات زیادی بوده  که امروزه در جامعه شناسی دارای اهمیت مفاهیمیجمله  از

بوده که همین روابط را آسیب ی دولت با جامعه مدنی  را منحصر به خود کرده رابطه

 شناسی و مورد بررسی قرار بدهد.

خصوص از زمان به ی سیاسی  ی اندیشه رابطه دولت و جامعه مدنی در عرصه

 است گردیدهرنسانس مبحث چالش برانگیز و گاه متفاوت از تعریف جامعه مدنی ارائه 

نقش و جایگاه جامعه  ، زمینه،بوده استدولت شده  از اساس تعریفی که و نوع رابطه بر

به نظریه ابزار که  یطور مشخص اندیشمندانه ب ومدنی را به همان سان تغییر داده 

که عبارت  نقش پررنگی برای جامعه مدنی قایل بودند عقیده داشتندلت دوگرایانه بودن 

وار بودن وی عقیده  ی دیگر بر اندام عده توماس هابز و، جان ژاک روسو ،جان الک از:

بوروکراتیک  موقعیتخصوصی و عمومی و یا بخش های بیشتر فضای میان داشته، 

. در میان این دو طیف کارل ..وهگل ، اشتراوس، افالطونبودند، مانند: نظام سیاسی 

دانست و بر  می)پرولتاریا( ی استثمار طبقات  دولت را برخالف لیبرال ها وسیلهمارکس 

یا انارشیست های چپ و یا راست که دولت را شر  ابزار بودن دولت تأکید داشت و

که باید از بین برود. همان گونه که بیش از آن بیان شد نوع  دانستند می اجتناب پذیر

لبته ساخته است. اطور مشخص تعریف جامعه مدنی را نیز متاثر ه نگرش به دولت ب

ی سیاسی تفاوت  اکثر اندیشمندان تا بیش از دوران معاصر میان جامعه مدنی و جامعه
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آنچه سرکار خانم و پیر  این که وشدند اما اکنون این مرز ها برداشته شده است  قائل می

توان  می ،میتعریف هایی که از دولت داشت و ملتی از تعریف جامعه مدنی بیان نمودند

 :چنین نتیجه گیری کرد

 ؛جامعه مدنی نقش مهمی در شان جمهوریت و دموکراتیک نظام سیاسی دارد -9

مدنی توانایی اعمال قدرت بر دولت در جهت منافع طبقه آگاه، ی  جامعه -1

 ؛متخصص، شهروند را دارد همچون حقوق شهروندی و مدنی

 بوده،توانایی پیگیری اهدافی را که انسانی، مردمی است را دارا  ی مدنی جامعه -8

 ...؛همچون محیط زیست، میرا  فرهنگی، آموزش و

جامعه مدنی امکان حضور افراد را در عرصه ی عمومی و اجتماعی با تربیت و  -1

 ؛آورد جاد فضایی مسوالنه و متعهدانه به وجود میجامعه پذیری و ... در ای

مند و پویا امکان انحصار و تهدید قدرت از طریق ارکان  جامعه مدنی قدرت -1

 ؛کند قدرت و دولت را جلوگیری می

تالش صورت گرفته تا در یک چارچوب نظری و مفهومی مبتنی بر  در این مقاله

مفهوم سازی روابط دولت و جامعه مدنی آسیب شناسی شود و در ضمن نقش دولت و 

 جامعه مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

به وجود آمدن جامعه مدنی، نیاز به بستر سازی و فرهنگ سازی داشته این بستر 

شود، بلکه به مدت زمان زیادی نیاز داشته و  دهه فراهم نمیسازی در طول یک یا دو 

در نخست باید از نهاد سیاسی آغاز گردد. زیرا مدیریت جامعه مدنی در نخست متوجه 

داری استفاده  دولت بوده و به نحوی در تضاد قرار گرفته، باید از مدارا و خویش تن

رتباطی میان دولت و مردم بوده گردد، تا بتواند به ایفای اصالت اساسی خود که نقش ا

رسمی و به رسمیت است پرداخته و استمرار چنین روندی به شکل گیری بخش 

انجامد، دولت از سوی دیگر، باید تقویت شود و این ممکن نیست مگر  شناختن آن می

که مشروعیت داشته باشد، فقدان مشروعیت یا بحرانی شدن آن، نه تنها دولت را  این

تواند ساز  صورت اقتدار، دولت می انجامد، در د. بلکه به تضعیف آن میقوی نخواهد کر
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و امنیت اقتصادی و حقوقی را پدید بسازد و کارهای یک جامعه امن و قوی را فراهم 

به چنین وضعیتی، صرفاً ایجاد بستر برای پدیداری جامعۀ مدنی است و نه  . رسیدنآورد

 .تجربه واقعی آن

مقاله  اماتا کنون صورت نگرفته است  افغانستانی در  لعهکه چنین مطا ییجا از آن

مفهومی، مسیر پژوهش  با معرفی یک چهار چوب نظری تالش صورت گرفته که حاضر

گران را وادار نماید تا میزان  این خصوص هموار کرده و پژوهش های بعدی را در 

مشابهت انستان فغتطبیق این چهار چوب نظری را حتی روی جوامع دیگر که با جامعه ا

بررسی نماید. از سوی دیگر در راستای  داشته به صورت مقایسویساختاری و تاریخی 

های تاریخی به منظور محک زدن این مدعا ها  های نظری ما، ارجاع به روایت  یید ادعاأت

 . داشته باشدهای تجربی به همراه  وردآ تواند دست با واقعیت ها، نیز می

 . ارد ..ادامه د
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 الملل تدوین و توسعه حقوق بین

 محمد صادق صائم

 چكیده:

درحقوق بین الملل، مانند سایررشته های حقوق، تدوین عبارت است ازتبدیل  

وبرگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعۀ ازقواعد نوشته که به صورت منظم دسته 

بندی شده اند وتوسعۀ حقوق بین الملل عملی است که قواعد جدید را برمبنای حقوق 

 موجود تایید می کند یا تخصیص می دهد.

اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل سعی برتفکیک صریح تدوین از  91مادۀ 

را  "توسعه تدریجی حقوق بین الملل "توسعه تدریجی حقوق بین الملل دارد. اصطالح 

به معنی تهیه وآماده سازی پیش نویس یه طرح عهد نامه های درمورد موضوعاتی می 
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ویا درآن موارد، حقوق هنوزبه  باشد که هنوز درحقوق بین الملل قاعده مند نشده اند

 حد کافی توسعه نیافته است.

تدوین و توسعه حقوق بین الملل تنها هدفی که دنبال می نماید پایان بخشیدن به 

ابهام قواعد حقوقی وایجاد قواعد حقوقی جدید می باشد. تدوین حقوق بین الملل به 

ق کشورها را به سمت زیربنای حقوق اثرمی گذارد وهمیشه سعی برآن دارد تا تواف

 قواعدی واحد رهنمون سازد واین کارمشکالتی زیادی را به دنبال دارد.

تدوین درحقوق بین الملل موجب شده است تا برخی ازدانشمندان آنرا به شک 

 وتردید ویا حداقل به احتیاط مورد بررسی قراردهند.

ن ودشواری های واژگان کلیدی: تدوین وتوسعه حقوق بین الملل، اقدامات، مخالفی

 موجود، عوامل توسعه وصالحیت های حقوق بین الملل.

 مقدمه

حقوق بین الملل که درگذشته منحصربه روابط میان دولت ها درصحنه های جنگ 

بود درحال حاضر به گسترش روابط بین المللی، پیشرفت های شکلی و ماهوی شگرفی 

 المللی تریسم کرده است.را پشت سرنهاده، وافق های جدید برای جامعه بین 

امروز، حقوق بین الملل به آن دسته ازقواعد وضوابطی اطالق می گردد که 

رفتاردولت ها ودیگرنهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند. برای مثال 

می توان از روابط میان افراد وسازمانهای بین المللی یاد آوری نمود. این تعریف نوپایی 

وق بین الملل را به تصویرمی کشد ومؤید لزوم مشارکت عامالن جدید وجوانی حق

 درعرصه بین المللی می باشد.

حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه واساس جدید دارد. حقوق بین الملل 

. قواعد جنگ بودهغیرمذهبی دراروپای غربی  مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های

تلقی ومقررات مربوط به مصؤنیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل 

عصر اکتشافات ) قرنهای شانزدهم وهفدهم(، توسعه قواعد حاکم برتصاحب سرزمین و
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پاسخ به نیاز دولت ها رشد بخاطرها را نیز ضروری ساخت. درواقع حقوق بین الملل 

ردید هدف از تدوین حقوق بین الملل  این است تا وتدوین گ کرد وگسترش یافت

قواعد معتبر ورایج درروابط این حقوق بصورت نوشته، درقالب مواد، تبصره ها و 

درمجموع بطورمنظم تنظیم گردد. این مجموعۀ را درصورتی که شامل تمام قواعد بین 

نامید.  "ملل کدُ حقوق بین ال "ویا  "حقوق بین الملل مدون  "الملل باشد، می توان 

تدوین حقوق بین الملل درشرایط فعلی درصورتی ممکن است که تمام قواعد 

درقراردادی گنجانیده شود، مانند سایرقرارداد ها پس ازسپری شدن تشریفات الزم، بین 

دولی که آنرا  پذیرفته اند مورد قبول واقع شود. درحال حاضرمشکل دراین جاست که 

بتوانند تمام دول برآن توافق نمایند ممکن نمی باشد. ودر تهیه طرح چنین قرارداد که 

میان نویسندگان حقوق موافقین تدوین حقوق بین الملل بسیارومخالفین آن اندک می 

باشد ولی تقربیاً تمام آنها به دشواربودن این موضوع آگاه هستند. مفکوره تدوین حقوق 

، انجمن های غیردولتی، دول بین الملل جدید نبوده بلکه درزمان های گذشته افراد

وسازمانهای بین المللی تمایل شان را به تهیه چنین مجموعۀ ابراز وعمالً در این راه 

 اقداماتی نموده اند که هنوز هم ادامه دارد. 
با توجه به اهمیت حقوق بین الملل  خواستم دراین مقاله در رابطه به تدوین 

 بپردازم.وتوسعه  حقوق بین الملل مختصراً به بحث 

 تدوین وتوسعه حقوق بین الملل

 تعریف وتاریخچه حقوق  بین الملل:  :محبث اول 

 تعاریف ومفهوم كلی تدوین: :اول

ازقواعد نوشته ۀ که مجموع یقواعد عرف یتدوین عبارت از تبدیل وبرگردانیدن علم

 ید راست که قواعد جدا شده اند وتوسعه حقوق عملی یبه صورت منظم دسته بند

 کند یا تخصیص میدهند. می تاًییدحقوق موجود  یبرمبنا
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 یحقوق داخل یباید بدانیم آیا حقوق بین الملل مثل رشته هاتا  هدف اینست

کشورها به صورت کامل وجامع تدوین شده است یا نه. ودربحث مربوط به تاریخ 

 مثل جنگ یها وتحول روابط بین الملل وحقوق بین الملل که چه حواد  وجریان

ملل را درقوعد  یوصلح وپیشرفت تجارت وتوسعه صنعت وگسترش ارتباطات نیاز ها

تدوین تحقیق وتوسعه این حقوق توجه  چنانچهمنظم درزمین ودریا وهوا باعث شد 

 بیشتر دانشمندان را بخود جلب کرد.

خره هدف ازتدوین اینست که قواعد معتبر ورایج در روابط بین الملل به بالو

به طور منظم فراهم آورده شو د. ۀ رقالب مواد وتبصره درمجموعصورت نوشته د

گردد که تمام قواعد در قرارداد گنجانیده  تنظیم می یدرجهان امروز تدوین قواعد طور

 (9)گیرد. عضو قرار می یدولت ها یشده ودرمعرض ارا

 تاریخچه تدوین حقوق بین الملل: :دوم 

فکرتدوین حقوق بین الملل اساس روابط همه افراد بشر  که بود 93درست درقرن 

داد. این فکرابتدا نزد بعضی ازفالسفه وحقوقدانان پیدا شد که اکثریت تشکیل  را

براثرخیرخواهی وبرای تاًمین صلح وامنیت جامعه بشری طرح های جامعی ازقواعد 

وق وتکالیف آشنا رایج فراهم کردند تا بدین وسیله دول ومقامات دولتی را درحدود حق

سازند. البته این ابتکارات فردی آرزوی بیش نبود وعمالً هم مورد توجه وقبول دول 

واقع نشد وحتی این مطالب آمیخته با افکارشخصی مورد انتقاد سایرحقوقدانان 

 قرارگرفت.

ازاینکه کوشش های فردی امید بخش نبود بعضی ازحقوقدانان که با ضرورت 

ن الملل اعتقاد داشتند دورهم جمع شدند وگروههای را تشکیل تدوین قواعد حقوق بی

وهدف شان   دادند که هدف شان تدوین حقوق بین الملل ویا کمک به این منظوربود.

را نوشته  آوردن آن قسمت ازعرف های معتبرورایج که عمالً مورد قبول اکثریت دول 

العات وطرح های شان مورد بود، به کاربردند، به همین دلیل هم دربسیاری ازموارد مط
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استفاده دول درکنفرانس ها، کنگره ها و انعقاد قرارداد ها قرارگرفت. اما این فعالیت 

 های فردی وجمعی جنبۀ خصوصی وغیررسمی داشت. 

نمایندگان دولت ها از اوایل قرن نوزدهم به بعد بارها دورهم جمع شدند وبا 

قرارداد های دسته جمعی موضوعات خاص تشکیل کنفرانس ها وکنگره ها وانعقاد 

ومحدودی از حقوق بین الملل را تدوین کردند. وکوشش های نیزبرای تدوین حقوق 

بین الملل، بطورجهانی درجامعه ملل وبه پیروی ازآن درسازمان ملل متحد، به کاررفته 

 (1ومی رود، ودرچند مورد به نتایج مثبت رسیده است.)

 تدوین حقوق بین الملل:روش هاي مختلف براي  :سوم

ست که کلیه قواعد مربوط به آن ا معموالً هدف از تدوین یک رشته حقوق این

پزیرفته شود  یتوسط مقامات صالحیت دار یکجا فراهم وازطرف مقامات رسم

درمورد حقوق بین الملل انجام این مقصود با تمام این  باشد اما یواعتبارش هم همگان

 همین دلیل  یآید رو یظر نممشخصات وشرایط آسان به ن

 یتحقیقات رسم ویا یوجمع یانفرادی دادن طرح هابا  شود تا می یسعکه است 

تجزیه وتقسیم مطالب ازنظر زمان ومکان به تدوین حقوق بین الملل کمک  یوغیررسم

 گیرد: ذیل صورت می یطریقه هابه شود. معموالً تدوین 

 ، ویکم چاپ بیست ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی ه9

 9831، سال تهران ،انتشارات گنج دانش

، چاپ دوم ،حقوق بین الملل واصول روابط ملل ،مدنی سید جالل الدین ه1

 .9844سال  ،تهران ،نتشارات پایدار

 ی:تدوین فردي وجمعال 9

یا گروه از افرادیکه درآن دخالت طرح حقوق بین الملل ممکن است توسط یک نفر 

 اکثر ه،بود یفردکمتربحال پیشنهاد شده  تا 93که ازقرن  یدارند تهیه شود. طرح ها
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تواند  به هوش وزکاوت دانشمند ارتباط دارد بناً می یباشد والبته تدوین فرد می یجمع

 نواقص نیز باشد.  یدارا

جمن ویا کالس تشکیل عبارت از اجتماعاتیست که تحت عنوان ان یتدوین جمع

باید انتقادات ونظریات  یطرح تدوین جمع که کنند گردیده اند واین طور پیشنهاد می

مورد قبول دولت مردان تا به همرا داشته باشد باید اکثر دانشمندان حقوق بین الملل را 

 (9)نیز قرار گیرد.

 ی:وحقوق یتدوین عملال 2

 ی درعمل خود به هیچ وجه قصد وادعا هطوریست که تدوین کنند یلمتدوین ع

 یرا نداشته باشد بلکه بخواهد به وسیله تحقیقات وتالش ها یقانون مادۀپیشنهاد  یک 

کند اما تدوین  تدوین می یخود طرح را به قسم حقوق موضوعه ایجاد کند. مثالً کتاب

 ست که یک مقدار از مواد حقوق بین الملل وحقوق داخلی را جمعا طوریی حقوق

 دهند. همان جمع قرار می یکرده جهت تدوین درمعرض آرا یآور

 :یوتدوین جزی یتدوین كلال 3

تدوین کلی طوریست که به جزئیات حقوق بین الملل توجه نشده صرف به کلیات 

قراردادها وعرف  ،شود مثالً دانشمندان روی اصول کلی وعمومی حقوق رسیدگی می

کنند واین نوع  که یک بخش عمده روابط جامع بین المللی به آن مربوط است توجه می

ست که درباره ا تدوین از اهمیت جهانی برخورداراست اما تدوین جزئی طوری

شود این بسیارخوب است تا هیچ راه اختالفات  جزئیات حقوق بین الملل توجه می

 میان کشورها باقی نماند.
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 تدوین رسمی وغیر رسمی:ال 4

اگرعمل تدوین توسط افراد یا گروه های غیر دولتی صورت بگیرد این نوع تدوین 

های بین المللی درآن شرکت  ولی اگر نمایندگان دولت ها وسازماناست  غیر رسمی

 ست.ا داشته باشند رسمی
همچنان معاهدات قراردادی یا خاص، اعمال حقوقی مشخص ومحدودی هستند که 

حاوی تعهدادت وحقوق متقابل طرفین می باشند وهدف ازآنعقاد آنها، نیل به منافع 

دولتی خاص ویا منافع مشترک کشورهای متعاهد است. این معاهدات هرچند منبع 

معاهدات  "اصلی ومستقیم حقوق بین الملل محسوب نمی شوند، اما دقیقاً با مفهوم 

 المللی عدالت منطبق هستند. اساسنامه دیوان بین 83مندرج درمادۀ  "خاص

درنتیجه، نقش بسیارمهمی درتدوین مقررات حقوق بین الملل دارند. به عالوه اینکه  

می توانند به عنوان اعمال موجد سابقۀ عرفی بین المللی درسطح جهانی به حساب 

 ( 1آیند.)

 تدوین ناحیه وي وتدوین جهانی:ال 5

تدوین قواعد حقوق بین الملل روابط چند دولت محدود ومعین را دریک منطقه 

تدوین تنظیم قواعد که درجهانی بررسی کند این عمل تدوین منطقوی است ولی اگر 

 ست.ا شد تدوین جهانیبادرآن کلیه دولت ها وجود داشته 

 تدوین حقوق موجود وحقوق ایجادي:ال 6

دراین قسم  است ه درآوردن قواعد معتبرتدوین حقوق جمع کردن وبه نوشتاگر

تدوین کننده گان جزمشاهده وتحقیق ومراجعه به سوابق وسپس تنظیم بصورت مواد 

تدوین کنند گان حقوق به جمع آوری قواعد  دهند اما وتبصره عمل دیگری انجام نمی

 (8)دارند. را نیز ابراز می نظرات وعقاید خود ،نکرده درضمن تدوین اکتفا

ی دکتر سید قاسم ، حقوق بین الملل، ویرایش دوم، موسسه مطالعات ه زمان9

 .9834وپژوهشهای حقوقی، تهران، سال 
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انتشارات وزارت ، چاپ اول ،والعین پرویز ، مبانی حقوق بین الملل عمومیذ ه 1

  .9844سال  ،خارجه، تهران
انتشارات  ،چاپ بیستم  ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی  ه 8

 . 9838سال  ،تهران ،گنج دانش

دومی  ،کنند مثالً حقوق موضوعه اولی صرف کاشف اند وآنرا بررسی وتدوین می

 هم کاشف است وهم عملی کننده آن. 

 اقدامات غرض تدوین حقوق بین الملل: : چهارم

را طی سه مورد به بررسی می گیریم : اول اقدامات فردی دانشمندان  این پاراگراف

سوم اقدامات دولت ها  نهاد های بین المللی، دوم اقدامات جمعی یا غرض تدوین،

 وچهارم اقدامات سازمانهای بین المللی.

 :"دانشمندان" فردی اقدامات -9

دانشمند  "جرم بنتام "بنام اولین کسیکه متوجه تدوین حقوق بین الملل شد 

منتشرکرد.  (9431)لل درسال بنام اصول حقوق بین الم که انگلیسی بود اودرکتاب خود

توان یک قانون  نتام این بود که چطور میبطرح حقوق مدون را پیشنهاد کرد هدف و

کلی وجهانی را برای کلیه ملل بوجود آورد بنتام برخالف ملت خود که فعالً رویه 

قضایی را نسبت به قانون مدون ارجعیت میدهند خواهان حقوق بین الملل مدون بود و 

اول قواعد کلی که بییشتر جنبه اخالقی  ارایه نمودپیشنهادی را مرکب از دوقسمت 

 .ل قرارداد ها وغیرهداشت ودوم جزئیات مث

او دراواخرعمرخود یک کتاب دیگری را نیز تحت عنوان حقوق بین الملل به  

  .بررسی گرفته بود نیمه تمام گذاشت

را ۀ اسقف کرگورا دانشمند رومانی االصل فرانسوی درزمان انقالب فرانسه اعالمی

یبایست دول ماده تنظیم کرد واین اعالمیه شامل اصول کلی وعمومی بود که م 19در

  .درروابط خود آنرا مراعت کند
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لورنسوکلین طرح دیگر ی را تحت عنوان کد حقوق بین الملل  9391درسال 

 درزمینه زمین ودریا تهیه وبه کنگره وین تقدیم کرد.

بنام تاریخ تدوین حقوق بین الملل عمومی از  داکتر ژان کارلوز درتألیف خود

نده گان این حقوق نامبراست این طر ح مرکب از گابریل ازارولو  به عنوان تدوین کن

هفت اصل بود که قرار ذیل است: حقوق وتکالیف دول درروابط بین المللی، حقوق 

وتکالیف افراد در روابط بین المللی، حمایت بین المللی واقوام، اموال ملی وبین المللی، 

 تعهدات بین المللی واختالفات بین المللی.

ری نیز تالش های را درجهت تدوین حقوق بین الملل وبعضی دانشمندان دیگ

کتابی را تحت عنوان حقوق بین الملل  9313کردند مثالً کارلوز کارلو ارژنتینی درسال 

 عملی ونظری منتشر کرد.

کتابی را تحت عنوان حقوق بین الملل مدون  9313بلون چیلی سویسی درسال 

 منتشر کرد.

را تحت عنوان حقوق بین اللل بوجود آورد رسالۀ 9332سال درئی.و. هال امریکائی 

کتابی را تحت عنوان حقوق بین الملل وحقوق  9311وبالخره تریپل آلمانی درسال 

 (9)ی منتشر کرد.لداخ

 اقدامات جمعی یا نهاد هاي حقوقی بین المللی:ال 2

 نهاد ها نیزمثل دانشمندان درتدوین حقوق بین الملل تالش های زیادی کرده اند که

 شمرد. ا سته اولیه تدوین همین نهاد های حقوقی ردتوان  می

 مؤسسه حقوق بین الملل: (الف

تدوین مقررات بین المللی به عهده دارد تهیه ودر ۀاولین مؤسسه که سهم عمد

درشهر گان بلژیک تأسیس شده است  9348مؤسسه حقوق بین الملل است که درسال 

به تدوین مسایل مختلف حقوق بین الملل از قبیل  عالقمند این موسسه ازآغاز تأسیس

مقررات جنگ زمینی، استرداد مجرمین، داوری اجباری، حقوق بشر ونظریات مشورتی 
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را تحت عنوان ۀ است. موسسه مذکور ازغاز فعالیت خود مجل بودهدیوان بین الملل 

 (1).نموده است)حقوق بین الملل وحقوق تطبیقی( منتشر 

انتشارات وزارت ، چاپ اول ،ز ، مبانی حقوق بین الملل عمومیوالعین پرویذ ه 9

  .9844سال  ،خارجه، تهران
انتشارات  ،چاپ بیستم  ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی  ه 1

 .9838سال  ،تهران ،گنج دانش

 انجمن حقق بین الملل: (ب

تالش های زیادی درشهر گان بلژیک تأسیس گردیده که  9348این انجمن درسال 

 را درزمینه نموده است.

 موسسه تحقیقات حقوق بین الملل هاروارد: (ج

پوهنتون هاروارد امریکا تأسیس گردیده وفعالً هم  در9114این موسسه درسال 

 درزمینه فعالیت دارد.

 ه:هكنفرنس تدوین حقوق بین الملل ال (د

 11به دعوت نیکالی دوم امپراطوری روسیه، کنفرانسی ازنمایندگان  9311درسال 

دولت درالهه تشکیل شد. این کنفرانس که به اولین کنفرانس صلح الهه مشهورشد. 

عالوه برسه اعالمیه ویک کنوانسیون مربوط به پذیریش وتاًیید کنوانسیون ژنو درزمینه 

ا تدوین وتصویب نمود. این دو کنوانسیون جنگ دریائی ودوکنوانسیون مهم دیگر ر

موبوط به حل وفصل مسالمیت آمیزاختالفات بین المللی است که محکمه دایمی داوری 

بین المللی  براساس آن بوجود آمد. ودومین کنفرانس صلح الهه، نیزبه دعوت نیکالی 

درشهرالهه تشکیل گردید .دراین 9124دولت درسال  11دوم مرکب ازنمایندگان 

کنوانسیون درزمینه های مختلف بخصوص درمورد جنگ های زمینی  98کنفرانس 

ودریائی وبی طرفی درجنگ زمینی ودریائی، وضع تاجران دشمن به هنگام وقوع جنگ، 
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تغییروضع تاجران به مردان جنگی، بمباران بوسیله نیروهای دریائی وقراردادن مین های 

 (9اتوماتیک دردریا، به تصویب رسید.)

اولین کنفرانس برای تدوین مترقیانه حقوق بین الملل به دعوت یک  9182ال سدر

براساس گزارش "تدوین سه موضوع  ربه منظو سازمان جهانی دولتی درشهرالهه

مسئولیت بین الملل  قلمرودریائی و ،ملیتتشکیل گردید که عبارت اند از  "حقوقدانان

کن است به جان یا مال اشخاص درقبال خساراتی که درداخل خاک آنها مم دولت ها

بیگانه وارد شود. وبه سه کمیته تقسیم گردید وهرکمیته مسؤل بررسی وتحقیق درباره 

 (1یکی ازاین سه موضوع شد.)

 شوراي حقوقدانان امریكائی مامورتدوین وتوسعه حقوق بین الملل: (هال

نهضت تدوین حقوق بین الملل درقاره جدید زودترازدنیای قدیم شروع شد وبه 

نحومنظم تا به امروزپیشرفت کرده است. علت این موفقیت این است که کشورهای 

قارۀ امریکا اختالف نظرهای تاریخی ومنافع متضاد مانند کشورهای اروپایی ندارند. زیرا 

یی باهم شباهت دارند وتوافق آنها برسراصولی ازنظرنژاد، زبان ووضع اقتصادی وجغرافیا

 که نفع وضررش برای همه مشترک است آسانترحاصل می گردد. 

درسال که شورای حقوقدانان امریکائی درکنفرانس کشور های امریکایی همچنان 

عمالً کار  9191درمکزیک تشکیل گردیده بود تاسیس شد ودرسال  9121-9129های 

روز فعالیت دارد وحتی منشور بوگوتا وجود آنرا الزم اعالن امبه  خود را آغاز کرد وتا

 کرده است.

منشور بوگوتا هدف شورای حقوقدانان ابرازنظریات مشورتی درزمینه  14طبق ماده 

موضوعات حقوقی وتسهیل توسعه وپیشرفت حقوق بین الملل عمومی وخصوصی 

 لف را یکسان ساخت.توان قوانین کشورهای مخت وچنانچه ضروری وممکن باشد می
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براثر اقدامات این شورا معاهدات بشماری درزمینه عهد نامه ها ی نماینده گان 

سیاسی وضع کشورهای بیطرف درزمان جنگ وتدوین حقوق بین الملل حقوقی 

 (8به امضاء رسید.) کشورهای امریکایی

انتشارات  ،چاپ چهارم ،مدنی سید جالل الدین، حقوق بین الملل خصوصی  ه9

 .9843سال  ،، تهرانرایداپ

انتشارات وزارت ، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 1

 .9844 ،سالامورخارجه، تهران

انتشارات وزارت "، چاپ دوم  ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 8

 .9843امور خارجه، تهران سال 
 

 كمیسیون حقوق بین الملل: (و

قطعنامه تشکیل کمیسیون دایم  9114نومبر  89سازمان ملل متحد درمجمع عمومی 

 International Law حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل )
Coumissionکرد که هدف ایجاد کمیسیون پیشبرد مداوم توسعه وتدوین  در( را صا

انتخاب عضو تشکیل شده است که برای مدت پنج سال  81از  بوده وحقوق بین الملل 

است که کمیسیون بتواند نماینده تمدن های اصلی ونظامی  ۀمیشوند وانتخاب به گون

 های حقوقی عمده جغرافیای جهانی باشد.

 اعضای کمیسیون ازمیان شخصیت های صاحب نظر درحقوق بین الملل انتخاب می

انتخاب قسمی است که کشورهای عضو قبل از اتمام رسیدن دوره  ءشوند. نحو

گان قبلی اشخاص واجد شرایط برای کمیسیون پیشنهاد شده وبه دبیرکل سازمان نمایند

کند ودبیرکل تا سرمنشی اشخاص صالح وفهمیده را به تعداد چوکی های  معرفی می

کند وانتخاب مربوط به مجمع بوده است. هرکشور  الزم به مجمع عمومی پیشنهاد می

 باشد وکسانی به کمیسیون انتخاب میعضوداشته به کمیسیون بیش از یکنفر نمی تواند 
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استقالل کامل  ازشوند که به هیچ صورت نماینده دولت ها به حساب نیامده بلکه 

 (9).اندبرخوردار

سه ماه  جلسه داده طی مدت دوتا 9111اولین بارکمیسون حقوق بین الملل درسال 

ه مجمع عمومی لف را بررسی کرده نتیجه آنرا بتدرژینو دوره اجالسیه داشت وموارد مخ

 ه موارد زیر غرض تدوین تهیه کرد.لستوصیه داده است. واین کمیسیون دراولین ج

 شناسای دولت ها وحکومت ها.ه 9

 .جانشین دولت ها وحکومت هاه 1

 مصونیت های قضایی دولت ها واموال آنانه 8

 "صالحیت قضایی دولت ها نسبت به جنایات ارتکابی درخارج از قلمرو ملی ه 1

 ."تی ها یا توسط ماموران دولتیدرکش
 .نظام دریای آزاد ه 1
 .نظام دریای سرزمینیه 1
 .تابعیت وبی تابعیتیه 4
 .رفتار بابیگانگانه 3
 .حق پناهندگیه 1
 .حقوق معاهداته 92
 .روابط ومصونیت های دیپلماتیکه 99
 .نسلیوروابط ومصونیت ها ی قه 91
 .مسئولیت کشور هاه 98
 (1.)یئقضااصول محاکمات ه 91
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بعضی فعالیت های دیگری نیز انجام داد که عبارت از مجازات جرایم  کمیسیون

علیه صلح وامنیت بشری، اعالمیه حقوق وتکالیف کشورها تنظیم اصول حقوق جزای 

 محکمه ۀ ناشی از احکام صادر

انتشارات وزارت ، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 9

 .9844 ،سالنامورخارجه، تهرا

انتشارات وزارت "، چاپ دوم  ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 1

 .9843امور خارجه، تهران سال 

ها نورنبرک، تاسیس دیوان جزای بین الملل، تعریف تجاوز وغیره. که همه این طرح 

عرض تصویب به مجمع عمومی فرستاده شد. ومجمع عمومی بعداز آن از تمام 

کنگره وغرض تصویب نهایی به یا کند دریک کنفرانس  عضو دعوت میکشورهای 

شود که میتوان کنگره وین درباره معاهدات  نماینده کشورهای عضو به رای گذاشته می

 ازآن نام برد.

طرزالعمل کمیسیون درتدوین حقوق بین الملل طوری است که زمانی کمیسیون 

س مجمع گذاشته ذریعه یه و دردست رئرا تهیه نمود آنرارا تدوین کند  لۀبخواهد مس

ون رسماً دراختیار ییکی ازاعضای کمسیون که عنوان مخبر ویژه تهیه شده وخود کمیس

خود را به آن  یخره راًالقوانین ملی خود تطابق داده وب دولت گذاشته ودولت آنرا با

ی دیگری را بدهند ودرآخر مجمع عمومی کنفرانس را تشکیل داده ویا ممکن راً

 (9)نتخاب کند وبرای پزیرش کشورها آزاد اند.ا

هفت تن آن ازاروپا وباقی و نفر 91تعداد اصلی کمیسون درسال تشکیل صرف 

نفررسید آنها برای  19تعداد به این  9111خره درسال الب ازکشورهای دیگر قاره ها تا

شمالی شدند که مجموعاً هفت تن آن از کشورهای افریقای  مدت سه سال انتخاب می

خره بعدازتالش های امریکا وکشورهای دیگر البودند باقی ازدیگر قاره ها. وب وآسیا

نفررسید، ولی  11برافزایش اعضای آن درکنفرانس ششم این کمیسیون آن به   مبتنی
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ء اعضای کمیسیون برافزایش اعضای آن خوش نبودند زیرا آنها می گفتند هرقدر اعضا

 (1)شود. یع حل میکم باشد همان موضوع بسیار سر

 الملل: بین حقوق تدوین غرض ها دولت اقدامات -3

اولین وابتدایی ترین نوع تدوین رسمی حقوق بین الملل می باشد که به صورت 

قرارداد ها میان دولت ها ظاهرشده است. درقرارداد ها، عموماً قواعدی که مراعات می 

ت نوشته ویا مواد مدون درمی شود ویا باید درروابط بین الملل مراعات گردد بصور

نظریات چند مطالب آن خاص وجزئی بوده  این نوع تدوین ناقص است زیرا آید.

 می دگیرد ولی زمانیکه این قراردادها روی عرف استوارباش زمامدارکشورها را دربر می

ث ثیتوان باالی آن استناد کرد. ناگفته نیاید گذاشت قرارداد ها نیز برای طرفین آن حی

همچنان درحال حاضر تدوین حقوق بین الملل به وسیله دولت ها  .ون ملی را دارندقان

یعنی قانوگذاری بین المللی، قوه مقننه بین المللی شکل وروال خاصی دارد. دولت ها 

برای تصویب قوانینی که باید حاکم برروابط آنها باشد. کنفرانسی تشکیل می دهند. این 

ن تام االاختیاردولت ها می باشد این نمایندگان درمورد کنفرانس ها متشکل ازنمایندگا

موضوعات مندرج دراجندای کنفرانس به بحث وتبادل نظرمی پردازند. وبالخره درمورد 

 قوانینی به توافق می رسند وآنها را تنظیم نموده وبعداز راًی گیری امضاء می نمایند.

شکلی سنتی است،  درزمان حاضرچگونگی تشکیل کنفرانس های بین المللی به

یعنی یک یا چند دولت پیش قدم می شوند وبرای تشکل کنفرانس ازدولت های 

دیگردعوت می کنند که نمایندگان خود را معرفی نمایند و طریقه دوم این است که 

 (8دعوت دولت ها ازطرف سازمان ملل متحد صورت می گیرد.)

ند قوانینی را که در روابط دولت ها تا مدت زیادی با قانونگذاری فعلی آشنا نبود

خود مراعات  می کردند قواعد عرفی بود. چون قواعد عرفی صراحت وروشنی قواعد 

دولت ها را وادار نمود  91تدوین شده وماده بندی شده را ندارد واز اینرو درنیمه قران 
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تا عهد نامه های متعدد ومتنوع درزمینه های مختلف حقوق بین الملل طرح نمایند. 

 قدانان ودولت های جهان معتقد شده بودند که برای حل وفصل وحقو

ه زمانی دکتر سید قاسم ، حقوق بین الملل، ویرایش دوم، موسسه مطالعات 9

 .9834وپژوهشهای حقوقی، تهران، سال 

انتشارات وزارت ، چاپ اول ،والعین پرویز ، مبانی حقوق بین الملل عمومیذ ه 1

  .9844سال  ،خارجه، تهران

انتشارات  ،چاپ بیستم  ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی  ه 8

 .9838سال  ،تهران ،گنج دانش

اختالفات شان وجلوگیری ازجنگ قانون مدون، صریح وروشن الزم می باشد. این 

طرح  9113ل ااولین اقدام کشور ها درسطرز تفکر باعث نهضت تدوین گردید. و 

درباره محاصره دریاها،  یکه درآن مقررات ندپیشنهاد کردتدوین حقوق بین الملل را 

را پی ریزی شد. دومین کنفرانس دولت ها  یمزایای سفیران وعدم مداخله درامور داخل

 .نامبرددرباره حقوق دیپلماتیک وغیره  9119توان کنفرانس وین  می

قواعد جدید مربوط به جنگ دریایی وضع گردید.  9311ودرکنفرانس پاریس 

ابتکار الکساندر دوم امپراطور روسیه دربروکسل تشکیل شد  باکنفرانس  9341ودرسال 

  که هدف آن تدوین قانون مربوط به جنگ بود.

 اقدامات سازمان هاي بین المللی: -4

چه دراساسنامه جامعه بین الملل اولین اقدام توسط جامعه ملل صورت گرفت اگر 

کدام اشاره به تدوین نشده ولی مخفیانه ازهمان آغاز توجه جدی برای تدوین حقوق 

 (9)بین الملل دردرون جامعه ملل آغاز شده بود.

درسومین اجالسیه جامعه ملل که درژینوبرگذار شده بود تمایل  9112دردسامبر 

کشورهای عضو پیشنهاد شد. ویک اقدام  برای یبرای تدوین حقوق بین الملل غرض را
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لحن مالیمی گفتار های غرض تدوین  باتا  صورت گرفتدیگر توسط دولت سویس 

 وتثبیت حقوق ومنافع کشورها تدوین شود.

که ایجاد نمود ودرتدوین حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز تالش های 

مله تالش های این سازمان کمیسیون حقوق بین الملل دردرون سازمان ملل متحد از ج

 است و ارکان آن نیز تالش های ازخود انجام دادند که قرارذیل است.

که  دسازمان بین المللی کار: درخود سازمان بین المللی کاریک کمسیون ایجاد ش

درزمینه  چه قسم بتوان یک سلسله مقررات مدون جهت حل اختالفات کشورها

استخدام عمومی وعدم تبعیض درامور کارگری  کارگرها وکار انجام داد، مثالً اصل

 وغیره. 

حقوق تجارت غرض رفع ن سیویدر سازمان بین المللی تجارت نیز یک کم

که اعضای این کمسیون از اول  تاسیس گردیداختالفات تجارتی وتسهیل امور تجارت 

 3کرد نفر تجاوز  81به  91از ونفربود بعداً تغیرات قابل مالحظه درآن بوجود آمد  91

کشور سوسیالستی که هدف آنان  1وامریکای التین  ،آسیا ،افریقا 4کشور اروپایی غربی 

هماهنگ کردن حقوق تجارت بود. باالخره درخود سازمان حقوق بشر نیز کمیسون 

که هدف آن تعین وتشخیص حداقل حقوق وآزادی های افراد  9111ایجاد شد درسال 

یت های دیگری نیز توسط کنفرانس تجارت درجامعه بین الملل است. وبعضی فعال

توسعه سازمان ملل متحد وکمیته حقوق مشورتی آسیای وافریقایی وغیره که هدف اینها 

 ایفای نقش سازنده وموثر درجریان تدوین حقوق بین الملل است.

 فواید تدوین حقوق بین الملل: :محبث دوم 

 :فواید تدوین حقوق بین الملل قرارذیل خالصه می گردد

شود و هنگامیکه قواعد  تدوین حقوق بین الملل قواعد آن روشن وصریح می باه 9

به شکل نوشته درآید درقالب مواد وتبصره ها ریخته شود از حالت ابهام وپیچیده گی 

  (1)شود.می داخلی کشورها روشن ودقیق قوانین  مانندکه امروز دارد بیرون می آید و
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بصورت عرفی بود ودرآغاز قرن حقوق بین الملل آخر قرن هجدهم تمام قواعد  تا

گردیده ودربسیاری ازموضوعات تدوین ی به صورت مواد صریح قواعدتا به امروز 91

اساسی تنها به عرف متکی بوده ونواقص قواعد عرفی هم این است که به حدود 

وصراحت آن اطمینان نمی باشد وخصوصاً درمواردی که عرف های متعدد درموضوع 

  ارتباط داشته باشد برای تعیین ارزش وفرق حدود آنها درعمل اختالفواحد 

، چاپ دوم ،حقوق بین الملل واصول روابط ملل ،مدنی سید جالل الدین ه9

 .9844سال  ،تهران ،نتشارات پایدار
ه زمانی دکتر سید قاسم ، حقوق بین الملل، ویرایش دوم، موسسه مطالعات 1

 .9834وپژوهشهای حقوقی، تهران، سال 
پیش می آید وباعث می گردد که عوامل غیرحقوقی به داخل حقوق بین الملل راه 

 یابد، وتنها با تدوین حقوق بین الملل ابهام ازقواعد حقوق بین الملل رفع می گردد.

درصد کرد زیرا به حدود صراحت آن اطمینان نیست وخصوصاً  تأکید صد

 داشته باشد. خالصه می وجود درمواردی که عرف های مختلف درباره یک معضله

 توان غرض از تدوین برچیدن اتهامات ازحقوق بین الملل است.

تدوین میتوان به سوال امروزه حقوق بین الملل جواب داد: میدانیم که تدوین  باه 1

تجربه وصاحب فن صورت می گیرد درحالیکه قواعد عرفی درپی  اشخاص با قواعد با

توان خصوصیات آنرا که عبارت از ثبات  چطور میحواد  گذشته بوجود می آید 

 واستمرار آنست وهم بعضی مقررات وقرارداد ها به طور عاجل ومستقیم تدوین می

 بسیار مشکل. شود وعرف با

تدوین حقوق بین الملل شک وتردید ها دریک قاعده حقوقی از بین میرود  باه 8

یا حقوق بین الملل آکه  سوال راتوان جواب این  تدوین می وبرآن قاطعیت میدهند با

اسناد کامل جواب  توان با حقوق است؟ ویا آیا اصول حقوق بین الملل وجود دارد؟ می

 داد.
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شود با  تدوین موجب اصالح وتکمیل بعضی قاعده های حقوق بین الملل میه  1

مثال اگر روزی تصمیم به تدوین حقوق بین الملل گرفته شود  استحکام می بخشدآن 

رویه های الزم غرض تدوین وظیفه تدوین کنندگان است که ابتدا روش کار و  اوالً

خره تناقض آن قبل از تدوین الوببرمال می گردد ونواقص وکمبود های آن تعیین نماید 

وسپس ازمیان قواعد رایج آنچه را که مناسب می دانند انتخاب  شود اصالح می

 (9نمایند.)
وق بین الملل ونظم حقوق بین الملل می تدوین موجب هماهنگی قواعد حقه 1

گردد مثالً قواعد بین الملل امروز بصورت یک مقدار قواعد پراگنده ودرهم ریخته 

نظم الزم را ندارد وعلت آن هم این است که این ازعرف، قرارداد وغیره بوجود آمده که 

آن رشته حقوق توسط یک سازمان واحد ومتمرکز تنظیم نشده، بلکه هرقسمت وفصل 

همه آن بدون تنظیم است درزمان ومکان مختلف ودرشرایط متفاوت بوجود آمده است 

یک مقدار نظم وترتیب وباعث تدوین شود دراین  صورت بهتراست حقوق بین الملل 

 بین قواعد وسلسله مراتب منابع حقوق بین الملل می گردد.

مثالً  د:گرد تدوین موجب برتری حقوق برسیاست درروابط بین الملل میه 1

بسیاری از فرضیات نوافص موجود درحقوق بین الملل باعث  گردیده است امروز

نظم وآرامش و ها راه یابدسیاسی به عنوان فرضیه های حقوقی درروابط بین دولت 

را متزلزل سازد. دولت های مستقل وآزاد تا زمانیکه قواعد حقوق بین بین الملل جامه 

می توانند ازعرف های متفاوت ومقررات متناقض  الملل بشکل نوشته درنیامده است

درهرزمان به نفع خود استفاده نمایند. اما با تدوین این حقوق راه بسیاری ازبهانه ها 

قطع گردیده به ارزش فرضیات حقوقی افزوده شده وازاهمیت نظریات سیاسی کاسته 

  می شود.
 ابط بین الملل میتدوین موجب دوستی و همکاری های بین المللی درعرصه روه 4

شود مثالً امروزحدود واختیارات و صالحیت های دولت اصالً معلوم نیست  وهر 

شود واگر قواعد  درست می کشور بخاطر کسب قدرت متوصل به قواعد غیرمدون نا
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استفاده عین شده تمدون باشد دولت درحل مشکل یا مسله به قواعد مدون وازقبل 

  (1)ی گیرد.بروز هرگونه اختالف را م نماید
وبالخره تدوین حقوق بین الملل موجب تقویت احکام صادر ازمحاکم بین الملل ه 3

ین الملل می گردد. وبرای قاضی تحقیق هم روشن بوده که ازکدام بعدالت وجزای 

 .قواعد باید پیروی کند تا مشکل دولت ها را حل وفصل کند

 ، ویکم اپ بیستچ ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی ه9

 .9831، سال تهران ،انتشارات گنج دانش
، چاپ دوم ،حقوق بین الملل واصول روابط ملل ،مدنی سید جالل الدین ه1

 .9844سال  ،تهران ،نتشارات پایدار

 مخالفین ودشواري هاي موجود در راه حقوق بین الملل: :محبث سوم 

  :تدوین حقوق بین المللمخالفین  :اول

. که قرارذیل می باشدگرفته است ت تدوین حقوق بین الملل صور موانع درراه

گاهی برفرضیات منطقی وحقوقی استوار است وگاهی روی انگیزه های سیاسی وسوم 

 اینکه مربوط به ساختار جامعه بین الملل وحقوق بین الملل می گردد.

وپن سو، آنزیلوتی دوست که دانشمندان مثل شارل را راه منطقی وحقوقی آن این

ومی بوده هایم، پاسکال فیور وغیره دانشمندان مخالف با تدوین حقوق بین الملل 

این رشته حقوق گویند تدوین حقوق بین الملل مخالف پیشرفت ومانع ترقی وتحول 

به خوبی مشاهده کردیم که تدوین چقدر موثر بوده  . ولی این نظریه را ماگردد می

توانسته بسیاری از  یک دست آورد بزرگ است ونسه ااست مثالً تدوین قانون مدنی فر

 .حل نمایدمشکالت جامعه جهانی را قبل ازبروز جنگ 

انگیزه سیاسی طوری است که بسیاری از دولت ها وقدرت های بزرگ بخاطر  اما

ومی خواهند  اند تامین منافع شان به هرطریق مخالف تدوین حقوق بین الملل

ند مثالً کشور انگلستان درباره تدوین مقررات درهروقت آب را خت کرده وماهی بگیر
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تدوین قواعد محاکم  مخالفت دارد. وفعالً کشور آلمان مخالف شدید با یجنگ دریای

کوشش اجباری است. ودولت شوروی نیز علیه تدوین بعضی قواعد مخالفت کرده و

 تدوین این رشته را توقف بدهند.نموده 

ملل، محلی برای بهانه جویی وتعبیر چنانچه گفته شد با تدوین حقوق بین ال

وتفسیرهای ضد ونقیض باقی نمی ماند و راه دخول به قلمروحقوق بین الملل 

 بربسیاری ازفرضیات سیاسی بسته می شود.

 دشواري هاي موجود در راه حقوق بین الملل: :دوم 

برای تدوین حقوق بین الملل درشرایط فعلی دشواری های اساسی ومتعددی وجود 

 که قرارذیل می باشد:  دارد

 درجامعه بین الملل:  نبودن یک مقام بااله 9

 این است که یکدارد  وجودحقوق بین الملل مهم ترین مشکلی که درراه تدوین 

که صالحیت وضع یک مجمع قانونگذاری بین المللی وجود ندارد مرجع باصالحیت یا 

مقامی نیست که آنها را به ، همچنان وتصویب قواعد حقوقی بین الملل را داشته باشد

از  بوده دارای حاکمیت مستقلظاهراً دولت ها درجامعه بین الملل  اجرا گذارد. امروز

توان باالی آنها تحمیل کرد.  وهیچ قانون را نمی بایکدیگرمساوی می باشندنظر تیوری 

 میودراین عرصه مگراینکه آنها خود درتهیه آن دخالت داشته ویا آنرا پذیرفته باشند 

 .نمودین یعدالت تع تامینتوان یک تعداد سازمان های بین المللی را بحیث مرجع 

 :اتفاق آراء مانع تدوین حقوق بین الملللزوم ه 1

به صورت یک قرارداد اوالً کد حقوق بین الملل اعتبارجهانی داشته باشد  برای اینکه

ول اتفاق نظربین تنظیم شده وبه امضاء وتصدیق تمام دول برسد درشرایط امروز حص

دولت های متعدد که هرکرام منافع  ومقاصد مختلف دارند دشوار به نظرمی رسد. 

درجامعه بین الملل هنوز حسن نیت واعتماد و گذشت های الزم برای تدوین حقوق 
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بین الملل وجود ندارد وتجربه های قرن اخیر این نظریه را تائید می نماید که اگر روزی 

رجامعه بین الملل پیدا شود که درتمام مسایل حقوق بین الملل حسن نیت واعتماد د

اتفاق نظربین دولت ها حاصل گردد، درآن وقت ضرورت بوجود یک کد حقوق بین 

 الملل نمی باشد. 

 موانع سیاسی درراه تدوین:ال 3

مروز موانع سیاسی که تدوین حقوق بین الملل را دشوارساخته، متعدد می باشد. ا

را  حقوق بین الملل اکثراً حکومت ها دخالت دارند وهرکشور خود درتدوین واصالح

داند وروی انگیزه های سیاسی نمی خواهند به تدوین  دارای حاکمیت مستقل می

دیگراینکه، نحوه تهیه وتدوین حقوق بین الملل  حقوق بین الملل رای مثبت بدهند.

ول صورت می گیرد درصحنه کنفرانس های دیپلوماتیک وتوسط نمایندگان مستقیم د

راه درست برای تدوین نمی باشد زیرا نمایندگان سیاسی ودیپلوماتیک به جای اینکه 

عقاید خود را بیان نمایند ونظریات شان براصول حقوقی وبرای اثبات حقوق ویا دفاع 

 از آن باشد، نظریات حکومت های متبوع خود را منعکس می سازند. 

ندازه رفع گردیده است. زیرا تهیه طرح های درسیستم ملل متحد این مشکل تا ا

ابتدایی تدوین به کمیسیون حقوق بین الملل  واگذارشده که یک مجمع کامالً حقوقی 

ومتشکل ازحقوقدانان مستقل می باشد ومنعکس کننده نظریات دولت متبوع خود نمی 

انند باشند. دولت ها توسط نمایندگان خود درجریان کنفرانس های تدوین فقط می تو

درباره طرح های که ازقبل توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده ابرازنظرنمایند 

ودرآن تغییراتی وارد نمایند. حقوقی بودن طرح ابتدایی تدوین درسیستم سازمان ملل 

متحد، درحقیقت گام مؤثری در راه بیرون راندن سیاست ازعرصه حقوق بین الملل می 

 ( 9باشد.)
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 بان بین المللی:نبودن یک زال 4

موانع آن شده است.  می باشد کهیک مشکل دیگر درتدوین حقوق بین الملل زبان 

امروزدرجهان بین المللی زبان ها ی متعددی وجود دارد که نمی توان حقوق بین الملل 

را تدوین کرد زیرا مشکل  زبان را درصحنه بین الملل ترویج کرد ولی اکثر دانشمندان 

که ارزش برابر دارند خطر ند که تدوین حقوق بین الملل به چند زبان اف براین امر واق

این را دارد که درعمل دچارمشکل تفسیرهای مختلف گردد این مشکل درباره 

منشورسازمان ملل متحد هم وجود دارد که به پنج زبان نوشته شده وبرای همه آنها هم 

را درتدوین حقوق بین الملل ارزش مساوی  قایل شده اند. با وجود این موضوع زبان 

یک مشکل غیرقابل حل نمی توان تلقی کرد. چنانچه تمام قرارداد های چند جانبه را 

بیشتر ازشصت تا هفتاد کشورامضاء نموده اند، که به زبان های رایج فعلی  ترجمه شده 

 (1اند.)

 كثرت منابع ومطالب حین تدوین:ال 5

ملل را بخواهیم الحقوق بین اگردرراه تدوین وجود دارد این است که  یمانع دیگر

زیرا  این کشورها بگذاریم. بسیار مشکل خواهد بوداستفاده تدوین کنیم وآنرا درمعرض 

مثالً دربرگیرنده روابط دول بایکدیگر، روابط دول با  .که حقوق بین الملل دارد یمطالب

 ن را باسازمان، روابط افراد را با دولت ها وسازمانسازمان های بین المللی، روابط سازما

ومطالب ذخیم خواهد بود که  موضوعها، حقوق دریا، حقوق جنگ، وغیره دربرگیرنده 

می باشد ومانع بزرگی برای تدوین حقوق بین یک مشکل بسیار بزرگ برای کشورها 

وآن هم تقسیم الملل بشمارمی رود، برای رفع این مشکل راه های حل آن پیشنهاد شده 

مطالب مانند حقوق داخلی می باشد یعنی همان طورکه درداخل هرکشورمسایل مربوط 

به حقوق اساسی، اداری، مدنی، تجارتی، کاروغیره ازهم جدا است امکان دارد درحقوق 

  بین الملل هم ازین شیوۀ استفاده گردد.
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 :به حد كافی انكشاف نیافتهقواعد حقوق بین الملل ال 6

دیگری که درراه تدوین حقوق بین الملل وجود دارد این است منابع مشکلی 

تشکیل شده حقوق بین الملل که عبارت ازعرف، قرارداد ونظریات بعضی علما تشکیل 

 شده وعمالً نامکمل غیر منظم بوده که هنوز دوران جوانی خود را سپری نکرده است.

عمل دول وعرف های موجود ومنظوراساسی ازتدوین حقوق بین الملل، یکسان نمودن 

 (8بین الملل وازبین بردن اختالفات حقوقی می باشد.)

 عوامل توسعه حقوق بین الملل: : محبث چهارم

چه این تدوین وتوسعه تدریجی، حزبی، رسمی،  می نمایدحقوق بین الملل توسعه 

دولتی، وجهانی باشد. درجهان امروزکمیسون حقوق بین الملل مجبوراست این کار را 

 انجام بدهند وکمیسون هرمطالب را به 

انتشارات وزارت ، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 9

 .9844 ،سالامورخارجه، تهران

انتشارات وزارت امور "، چاپ دوم  ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 1

 .9843خارجه، تهران سال 

سهرابی دکترمحمد، حقوق بین الملل عمومی،چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، سال  ه 8

9838. 
کنوانسیون ها می سپارد وآنها تدوین حزبی میکند که این خوب ترین روش 

 است.درحقوق بین الملل 

که میتوان ازآنها نام  داردوبعضی عوامل دیگری نیز درتحول حقوق بین الملل تأثیر 

ایجاد سازمان های بین الملل ومنطقوی وجهانی غرض حل مشکالت جهان  برد مثالً

 سازمان ملل متحد، سازمان  مثالً
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صحت وغیره ودیگر ایجاد گروه های خورد برای حمایه یک گروه اقلیت از اجتماع 

ان ملل همزخره ساالیره وبهخش فلسطین وغهن المللی است مثالً گروهای آزادی ببی

  فعال را جهت ووثرهرکت مهحد یک حهمت

صحت وغیره ودیگر ایجاد گروه های خورد برای حمایه یک گروه اقلیت از اجتماع 

خره سامان ملل متحد البین المللی است مثالً گروهای آزادی بخش فلسطین وغیره وب

یک حرکت وموثر فعال را جهت توسعه حقوق بین الملل انجام داد ویک تعداد نهاد 

رض دفاع از منافع مردم انجام داد مثالً کمیسون حقوق بشر، غهای حقوقی بزرگی 

 (9)کمیسون عدم تبعیض نژادی وغیره.

یخ جامعه توان ازتأثیرات یک تعداد ازعلوم منکرشد وبخصوص تار خره نمیالوب

جهانی، تاریخ جغرافیای وساختاراراضی جهانی، تاثیر اقتصاد جامعه درتحول حقوق بین 

وسیاست دولتمردان ودیگرعلوم وفنون مثالً اختراعات بشر  پلیالملل وسایل امور

 وفعالیت های آنان.

 صالحیت هاي حقوق بین الملل: :محبث پنجم 

تقسیم شده است. همه  رزمین مجزاکنیم که به واحد های س درجهانی زندگی می ما

 وکشورها هوشیارانه از استقالل خود محافظت نموده ومراقب مداخله خارجی اند. 

 را دربرابر دیگران مورد تأکید قرار قدرت وحاکمیت خود کوشش می نمایند تاکشورها 
روغنی است که باعث نرم شدن حرکت نظام  ماننددهند. ازآنجا که حقوق بین الملل 

دربعضی قسمت ها درگیر شده ومی کوشد نظام  اکثراست و بین المللی کشورها

حقوقی جهانی را میان حاکیمت های مختلف به گونه توازن ایجاد کند وبرای 

برخورداری اجتناب ناپذیری که دراثر دعاوی کشورهای رقیب پیش می آید و پیش 

 (1)ا نماید.بینی های الزم ر

 اصول ذیل را پیش بینی نموده است:حقوق بین الملل دانشمندان برای صالحیت 

 . "قلمرو"اصل صالحیت سرزمین ه 9
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 ."شخصی"اصل صالحیت تابعیتی ه 1

 ."امنیتی " اصل صالحیت حمایتیه 8
 ."عموم شمول "اصل صالحیت جهانی ه 1
 .اصل صالحیت هوایی وبحریه 1

به عنوان طرح تحقیقاتی پوهنتون هارورد مورد  9181ون این پنج اصل درکنوانسی

قبول واقع شد. درسلسله مراتب اصول صالحیت هیچ دولتی حق ندارد به اساس اصل 

 دولت می کند برای حق تقدم واولویت قایل شود. قانوناً یک که اعمال صالحیت می

 (8)دولت دیگر مدعی صالحیت شود. تواند همزمان با

 صالحیت سرزمین: ال1

این نوع صالحیت به اعتبار اینکه اعمال واحدی آن در محدوده داخل سرزمین 

شود به اعتبار این صالحیت است که  صورت می گیرد صالحیت ارضی نامیده می

تواند به عنوان یک سازمان عالیه درقلمروخود درباره هرکس وهرچیز  دولت می

 اعمالی را که به حیات سیاسی اجتماعی وغیره مربوط می تماموهرامری تصمیم بگیرد و

شود انجام بدهد. این نوع صالحیت یکی ازاساسی ترین نوع صالحیت دولت است که 

ارتباط بسیارقوی بین صالحیت وسرزمین می باشد مثالً درخصوص ارتکاب جرم 

 درداخل 

گنج دانش، سال  سهرابی دکترمحمد، حقوق بین الملل عمومی،چاپ اول، کتابخانه ه 9

9838.  

سال  ،انتشارات میزان، تهران، چاپ اول، حقوق بین الملل  ،آقای سید داود ترجمهه  1

9843. 

 .9823ه عالیخانی دکترمحمد،حقوق بین الملل، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، سال 8

دولت نسبت به دولت های دیگر ازصالحیت های قوی برخوردار  سرزمین یک

 است.
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 شود. ازمجازات جرم ارتکابی بیش از سایر دولت ها منتفع  میالف: 

 شود بسیار زیاد است.  احتمال اینکه جرم درداخل سرزمین پیدا :ب

 محکمه وقوع جرم برای تحقیقات مقدماتی وغیره بسیار مناسب است. :ج 

سرزمین شامل خشکی وهوایی، بحری،دریایی وبنادرکشتی جز سرزمین محسوب 

حاالت میتوان صالحیت سرزمینی به خارج نیز سرایت کرد بخصوص  شود. وبعضی می

درجرایم مستمر ومتعدد. که این نوع صالحیت را دانشمندان بنام صالحیت ذهنی 

 (9)کند. سرزمین یاد می

شود که درآن دولت  دربعضی کشورها صالحیت سرزمین باالی کسانی اعمال می

کند فرق  فزیکی شخص کفایت میسکونت داشته باشد ولی درانگلستان صرف حضور 

نه درداخل صالحیت ارضی یک نوع صالحیت دیگری  کند سکونت داشته باشد یا نمی

توسط کشورهای امریکا، المان وانگلیس ودربعضی کنوانسیون ها ذکرشده است وآن 

عبارت اجرای صالحیت ارضی به خارج ازکشور است. به گفته بعضی ها این نوع 

الستی نشأت می گیرد مثالً درقضیه کشتی یوتوس فرانسوی صالحیت ازسیاست امپری

کشتی برکورت ترکی تصادم کرد وبعدازتحقیقات آنها درخاک ترکیه محاکمه  که با

 کند. شدند که این نوع صالحیت را بنام صالحیت عینی سرزمین یاد می

شود  اصل صالحیت سرزمینی باالی تابعان چه داخلی باشد وچه بیگانه تطبیق می

راینکه تبعه بیگانه ثابت کند که او بدلیل برخی مصونیت های بین المللی که مگ

تطبیق را ندارد که این محدودیت این اصل  یتبرخورداراست این صالحیت باالی اوقابل

 قرار ذیل است:

روسای عالیه دولت ها مثالً رئیس جمهور وزرا وغیره زمانی که به خارج از ه 9

 کند. کشور سفرمی

وین برای آنها واگذار  9119که طبق کنوانسیون  نسل هاوگان سیاسی وقنماینده 1

 شده است.
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 .کشتی های دولتی کشورهای خارجی طبق عرف بین المللیه 8
وتعهدات که میان آنها صورت داد نیرو های مسلح دولت های خارجی طبق قراره 1

 (1)گیرد. می

 تی:یاصل صالحیت تابعال 2

تابعیتی می گویند که از تابعیت شخصی پیروی میکند این صالحیت را بخاطری 

 مثالً کشوری که اتباع آن درخارج ازکشورجرمی راانجام میدهد قانون کشوربدنبال آنها

بوده وبه تعقیب آنها است تا مجازات کند. این نوع صالحیت را بنام صالحیت شخصی 

 یتتابعیتی زمانی قابلکند یعنی همیشه قانون مطبوعش درقبال اواست. اصل  نیز یاد می

 کشور مطبوعش ربط میدهد. اشخص بدوقسم برا دارد که  تطبیق را

  .توار  ازوالدین خود مثالً افغانی اند واوالد آنها نیز افغانی است اصل خونه 9

 شوروکسب تابعیت آن اصل خاک.ک تولد درخاک یکه 1
ه کشورهای برمی گردد که تابع قانون نوشته اند وحقوق باصل صالحیت تابعیتی 

سال های درکامالً یا غیر مدون به آن کمتر سروکار دارد مثالً درقوانین مصوب انگلیس 

شد جرایم حبسی توام  صرف دربعضی جرایم این صالحیت تطبیق می 9111و  9131

مثل خیانت به وطن قتل عمد، تعداد زوجات وغیره ولی درامریکا برخالف آن جرایم  با

جرایم مواد مخدر، وجرایم ارتکابی قوای مسلح وقابلیت تطبیق را دارد ولی قانون 

مطابق ماده دوم قانون جزا احکام این قانون "کشورما دراین باره چنین صالحیت دارد 

باالی تمام مامورین ومستخدمین افغانی واتباع خارجی که توسط دولت افغانستان به 

شود دراثنای وظیفه شان مرتکب جرم شود قابل تطبیق  اشته میخدمات عامه گم

 (8)است.
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انتشارات  ،چاپ چهارم ،مدنی سید جالل الدین، حقوق بین الملل خصوصی  ه9

 .9843سال  ،، تهرانرپایدا

انتشارات وزارت ، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 1

 .9844 ،سالامورخارجه، تهران

انتشارات وزارت "، چاپ دوم  ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 8

 .9843امور خارجه، تهران سال 

 :"امنیت" حمایتی صالحیت اصل -3

شود که ازخارج  اعمال می یطوریکه ازنام آن پیداست این اصل برای جرایم

نوع جرایم کشورتوسط کسان دیگر امنیت اش را مخدوش واز بین ببرد. نمونه بارز این 

ل پول، جعل اسناد، مهر، وامضاه مقامات جععبارت از طرح کودتا، سرنگونی حکومت، 

 وغیره است.

اولین بار که جامعه بین الملل درباره این نوع جرایم عکس العمل انجام داد. اقدام 

ل ارژنتین بود که وی را درخاک کشورش صلمانی االآ "رشمن"دولت اسرائیل علیه 

 (9)رچه این جرم قبالً صورت گرفته بود.محاکمه کرد اگ

لمانی ورئیس مسئول کشتارگاه یهودیان درالمان متهم بود وبعد آریشمن تبعه 

ازجنگ جهانی توسط پاسپورت تقلبی وارد ارژنتین شد وتابعیت آن کشوررا بدست 

آورد. واستخبارات یهود اورا مخفی یانه از ارژنتین دستگیر کرده وبه اسرائیل آورد 

حقوق بین الملل تلقی کرد ودرآنجا محاکمه کرد اگرسازمان ملل متحد عمل اورا خالف 

هیچ اصل دولتی را ملزم نمی "ولی محاکم عالیه انگلیس ازاین کار اسرائیل استقبال کرد 

این  "نماید نسبت به خیانت علیه اودرخارج از کشور صورت گرفته اغماض روا دارد

 نظر محکمه انگلیس بود. 

این قانون باالی  احکام"ولی قانون جزای کشورمان دراین باره چنین صراحت دارد 

اشخاصیکه درخارج افغانستان علیه منفعت افغان ویا افغانستان مرتکب جرم گردد قابل 
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احکام "قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی نیز چنین آمده است درتطبیق است. و

جرایم علیه امنیت داخلی مرتکبین این قانون باالی اشخاص ذیل قابل تطبیق است 

س بعل پول ویا تهیه وسایل جعل پول یا  جعل اسناد وغیره به حوخارجی، جرایم ج

 (1)طویل محکوم می گردد.

 اصل صالحیت جهانی: -4

شود که  مطابق این اصل صالحیت حقوق بین الملل به کشورها اجازه داده می

را اعمال کند واعم این نوع جرایم عبارت از جرایمی است که همه  تاصالحیت خود

بعیت مجرم، محل ارتکاب جرم وغیره مجازات باالیش تطبیق می کشورصرف نظر ازتا

گردد. این نوع جرایم جرایم عام وجهانی است ودرنظرهمه افراد جهان قبیح وقابل 

 توان دشمن همه ملل فرض کرد. سرزنش است ومرتکبین این نوع اعمال را می

اده به این استف معاهدات بین الملل مختلف وعرف بین الملل بعضی از جرایم رابا

اصل توسط همه دولت ها قابل تعقیب اند که اعم آن عبارت از دزدی دریای، تجارت 

برده، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، نژاد پرستی، طیاره ربایی، 

  (8)وگروگان گیری ودرمورد قاچاق مواد مخدر فعالً اختالف میان کشورها وجوددارد.

ها مشخص وتشریح شده است که مختصراً به آن نظر تمام این جرایم درکنواسیون 

 کنیم: اندازی می

 .ملل متحد درمورد حقوق دریایی 9131کنوانسیون ه 9 

 .الحه درباره طیاره ربایی است 9142توکیو و 9181کنوانسیون ه 1

 .تبعیض نژادی را بحث کرده است 9148کنوانسیون ه 8 
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انتشارات  ،چاپ چهارم ،مدنی سید جالل الدین، حقوق بین الملل خصوصی  ه9

 .9843سال  ،، تهرانرپایدا

انتشارات وزارت ، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 1

 .9844 ،سالامورخارجه، تهران

انتشارات وزارت "، چاپ دوم  ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 8

 .9843خارجه، تهران سال امور 

کنوانسیون ها ومحاکم نورنبرک وتوکیو درباره جنایت علیه بشریت وغیره ه 1 

 کنوانسیون های زیادی دراین باره است.

 هوایی: صالحیت اصل ال 5

، یعلت افزایش حجم پروازهای بین المللی وثبت طیاره های خطوط منظم هوای به

رایمی که درطیاره ربایی واقدامات مسایل دشواری درمورد صالحیت نسبت به ج

تروریستی نسبت به طیاره ومسافرین آن صورت می گیرد خطرات درعرصه بین الملل 

هوایی ایجاد کرده است دراین عرصه کشورها تالش های زیادی نمودند که آن عبارت 

توکیو بود که به جرایم واعمال ارتکابی درداخل طیاره بحث می کرد.  9118کنفرانس 

کشوررسید.  921به  9139الزم االجرا شد وتعداد آن درسال  9111نفرانس درسال این ک

 ه صورت گرفت تحت عنوان جلوگیری ازتصرفهدرال9142ودر کنفرانس درسال 

ریال امریکا تالزم االجرا شد. بعدازآن کنوانسیون مون 9141ودرسال  غیرقانونی طیاره

دیگری که درارتباط باطیاره ربایی بود دایرشد که درآن عالوه برطیاره ربایی جرایم 

 (9)مورد بحث قرارداد.

 خره بعدازتحقیقات زیاد برای تمام کشورها حق داد تاالون حقوق بین الملل بیکمیس

 درمورد جرایم که درفضای آن کشور صورت می گیرد حق محاکمه را دارد.
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 اصل صالحیت بحري: -6

یعه سازمان ملل متحد درسال یکی ذر ۀدرخصوص صالحیت بربحر دواقدام عمد

 9113صورت گرفت درزمینه حقوق اعمار ودریای آزاد واقدام دیگردرسال  9131

 ملل متحد 9131ار آزاد صورت گرفت. کنوانسیون بحدرباره ا 9113درکنوانسیون 

ار هرعملی خشونت آمیزغیر مجازیست که هرکشتی خصوصی در بحدرباره حقوق ا

ورت می گیرد به قصد غارت. وکنوانسیون ژینو اصل آزاد علیه کشتی دیگر صابحار

صالحیت دولت صاحب پرچم قرار داده است ویک رابطه واقعی بین کشوری صاحب 

 (1)پرچم وکشتی باید وجود داشته باشد.

سرداشتن مرز بحری باهم اختالف دارند بعضی کشورها سه مایل بردولت ها 

 حری تلقی میبیل را به عنوان مرز امایل وبعضی دیگر حتی دوصد م 91وبعضی دیگر 

اگر جرمی درداخل مرزی بحری یک کشور صورت بگیرد هیچ مشکلی نیست مثالً  کند

تواند به طوری ساده حل شود ولی اگر کشتی درآب های آزاد مرتکب عمل خالف  می

شود دراین صورت کدام قانون صالحیت اجرا را دارد این مسئله را حقوق بین الملل 

ته است به کشتی که مرتکب جرم شده بیرق کدام کشور را دارد واین یک مربوط ساخ

بندری بیرق خود  اصل آشکار است که کشتی درصورت نزدیک شدن به کشتی دیگر یا

 (8)را به احتراز درمی آورند.

 9113درژینو توسط کسانی که ازکنفرانس  9112خره کنوانسیون اخیری درسال بالو

شد که درآن عرض قلمرو بحری وحقوق ماهی گیری  ژینو ناراضی بودند. تشکیل

. کشورتشکیل شده بود 34درمناطق دریای آزاد مشخص شد این کنفرانس باشرکت 

ازامورمهم وارزنده بوده است که بعد  یرشد حقوق بین الملل یک تدوین و یچگونگ

 معمول بوده آن که درمیان دولت یگذشت دوران عرف ازحقوق وبا ۀازپیدایش این شعب

 .شده است یاوراق گذشته براین مهم نیز اشارات ینوشته ها یصورت پذیرفته که ازالبال
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سهرابی دکترمحمد، حقوق بین الملل عمومی،چاپ اول، کتابخانه گنج دانش،  ه 9

  .9838سال 

 ،انتشارات میزان، تهران، چاپ اول، حقوق بین الملل  ،آقای سید داود ترجمهه  1

 .9843سال 

دکترمحمد،حقوق بین الملل، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، سال ه عالیخانی 8

9823. 

 نتیجۀ گیري:

حقوق بین الملل در راه تدوین است. این تدوین تدریجی، جزئی، جمعی، رسمی، 

 دولتی وجهانی می باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل ماموریت تهیه وتنظیم وتدوین حقوق بین الملل را 

روش کارکمیسیون قسمی است که نخست درهرمورد موضوعات قابل  .برعهده دارد

تدوین را انتخاب می نمایند، پس ازمشوره با دولت ها طرحی تهیه می کنند وآنرا به 

کنفرانسی مرکب ازنمایندگان دول پیشنهاد می نماید. وبعدازبحث واصالح وطرح 

ای امضاء والحاق به درکنفرانس مورد تصویب قرار می گیرد وبه صورت کنوانسیون بر

کشورها فرستاده می شود. درحقیقت هرکنوانسیون یک تدوین جزء ازمطالب حقوق 

بین الملل به شمارمی رود. درشرایط کنونی جهان ودرنبود یک سازمان متمرکز 

 وقانونگذارجهانی، این روش عملی ترین راه برای تدوین حقوق بین الملل می باشد. 

ه تدوین حقوق بین الملل براساس اصول وقواعد موجود، اما نباید ناگفته گذاشت ک

 مطابق با نیازهای جامعه جهانی امروزنیست.

درگذشته چند دولت بزرگ که تمدن مسیحی، اروپایی وغربی داشتند، برای حفظ 

برتری خود، حقوق بین الملل موجود را با اصول وقواعدی ازقبیل، اصل حاکمیت، اصل 

عدم مداخله وغیره بنیان گذاشتند، که امروز این اصول  استقالل، اصل مساوات، اصل

 جوابگوی نیازمندی های جامعه جهانی نیست.
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واقعیت این است که با توجه به پیشرفت های که درهمه زمینه ها درجامعه جهانی، 

طی قرن گذشته روی داده، می باید دراصول وقواعد حقوق بین الملل موجود بازنگری 

 ملل جدید، با دیدگاهی وسیع وجهانی تنظیم وتدوین گردد.شود ویک حقوق بین ال

 

 :منابع
، تهران ،انتشارات گنج دانش ویکم، چاپ بیست ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی ه9

 .9831سال 

 
سال  ،تهران ،نتشارات پایدار، چاپ دوم ،حقوق بین الملل واصول روابط ملل ،مدنی سید جالل الدین ه1

9844. 
ه زمانی دکتر سید قاسم، حقوق بین الملل، ویرایش دوم، موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی، تهران، سال 8

9834. 

  .9844سال  ،انتشارات وزارت خارجه، تهران، چاپ اول ،والعین پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومیذ ه 1
سال  ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،چاپ بیستم ،بیگدلی محمد رضا ضیای، حقوق بین الملل عمومی  ه 1

9838 . 

 .9843سال  ،، تهرانرانتشارات پایدا ،چاپ چهارم ،مدنی سید جالل الدین، حقوق بین الملل خصوصی  ه1

 .9844 ،سالانتشارات وزارت امورخارجه، تهران، چاپ پنجم حقوق بین الملل عمومی، ،مقتدر هوشنگ ه 4

انتشارات وزارت امور خارجه، تهران سال "، چاپ دوم ،حقوق بین الملل عمو می ،موسی زاده رضا  ه 3

9843. 

  .9838سهرابی دکترمحمد، حقوق بین الملل عمومی،چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، سال  ه 1

 .9843سال  ،انتشارات میزان، تهران، چاپ اول، حقوق بین الملل  ،آقای سید داود ترجمهه  92
 

 .9823دکترمحمد،حقوق بین الملل، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، سال  ه عالیخانی99
 

چاپ  چهارم ، کتابخانه گنج دانش،  ه بیگدلی دکترمحمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی،91

  .9833سال 
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 بزرگداشت از قانون اساسی در وزارت عدلیه

 
 9811جدی  18

 .از هفتۀ تجلیل قانون اساسی، بزرگداشت نمود طی محفلی وزارت عدلیه ج.ا.ا،

ای که در  دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، در پیوند به قانون اساسی و اسناد تقنینی

مراحل گردیده، صحبت نموده گفت: قانون  پرتو قانون اساسی طرح، تدقیق و طی
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. تا به همه شهروندان افغانستان حقوق مساوی داده استاساسی مال همه ماست و 

شامل باشد، مورد احترام همه ما بوده و به تطبیق  آنزمانی که یک نص و یک ماده در 

 آن بر خود و دیگران مکلفیت داریم. 

های در مورد تعدیل قانون اساسی  افزود: در این شب و روزها برخی زمزمه وی

وجود دارد. باید بگویم که راه و روش تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی نهفته 

ه رییس صاحب جمهور وقت )کرزی( گفته بود، قانون به یاد دارم ک :وی گفت است.

الشان نیست که تغییر ناپذیر باشد بلکه این عبارات ساخته و  نصوص قرآن عظیم اساسی

ایجاب نماید، ما  ما مورد توافق خود ما و شما است و هر زمانی که مصالح علیای کشور

  آماده هستیم که از مسیر قانونی، به تعدیل آن اقدام نماییم.

وزارت عدلیه با احترام به قانون اساسی و به اساس فرامین که در  وزیر عدلیه گفت:

قوانین افغانستان را در روشنی قانون  تامکلفیت داشته  ،وقت و زمانش صادر شده

، بازنگری نماید. وزارت عدلیه در این زمینه پیشرفت های زیادی داشته و 9831اساسی 

شماره اسناد تقنینی، اعم از  141وحدت ملی، در طی نزدیک به سه سال حکومت 

ها، طی مراحل گردیده است، که از جمله می توان به کود  ها و اساسنامه قوانین، مقرره

جزاء، قانون انتخابات، قانون جامع حمایت از اطفال، قانون منع شکنجه، قانون مبارزه با 

مشارکت عامه و قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، قانون انرژی هستوی، قانون 

خصوصی، قانون کاپی رایت، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قانون 

تدارکات، قانون گمرکات، قانون استمالک، قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف و 

وی افزود که در پالن کار تقنینی امسال، موارد ده ها اسناد مهم تقنینی دیگر اشاره نمود. 

 تدقیق و طی مراحل نماید. ،ر گرفته تا قوانین آنرا طرحزیادی را در نظ

در اخیر وزیر عدلیه از کارکنان این وزارت و تمام شهروندان کشور خواست تا به 

 قانون اساسی احترام نموده و در راستای تطبیق آن تالش نمایند. 
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قاچاق انسان  مبارزه با کمیسیون عالیسومین نشست 

 قاچاق مهاجران و

 
 9811جدی  1سه شنبه: 

این نشست به ریاست جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، روی نهائی 

سازی رهنمود آموزشی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ترتیب الیحه طرز 
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های والیتی مبارزه با قاچاق انسان  فعالیت کمیسیون عالی و الیحه طرز فعالیت کمیسیون

 ید.و قاچاق مهاجران، برگزار گرد

وزیر عدلیه، پیرامون قاچاق انسان صحبت نموده گفت: گسترش جرم قاچاق انسان 

های جدی را برانگیخته و به چالش بزرگی  المللی نگرانی بیندر این اواخر در سطح 

های صورت گرفته امروزه جرم قاچاق انسان در  است. بر اساس ارزیابی تبدیل شده

باشد.  ی عواید نامشروع می منبع قابل مالحظه قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدرپهلوی 

کار قاچاق انسان از طریق استثمار، فریب و بهره کشی از قربانیان این  های جنایت شبکه

 آورند.  جرم، منافع مالی هنگفتی را بدست می

های  دهند که مواجه به بحران قاچاقبران انسان بیشتر کشورهای را آماج قرار می

. افغانستان نیز به حیث کشوری باشند میلحانه یا فقر و بیکاری منازعات مس سیاسی و

پذیر از این  که درگیر جنگ و بحران، فقر و ناامنی بوده، به عنوان یک کشور آسیب

 گردد. لحاظ تلقی می

های که  چنان، از کارکردهای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و فعالیت وی هم

انجام شده یادآوری نموده و از اعضای این کمیسیون پس از نشست دوم این کمیسیون 

خواست تا با درنظرداشت احکام قانون قاچاق انسان، الیحه طرز فعالیت کمیسیون عالی 

و پالن عمل ملی مبارزه علیه جرایم قاچاق انسان، علیه این جرایم شدید و غیر انسانی، 

تر در کشور فراهم  مطمئین تر و ی سالم مبارزه نمایند تا امکان زندگی در یک جامعه

 گردد.

گان ادارات عضو کمیسیون قاچاق انسان و  تن از نماینده 11در این نشست، 

چنان،  موضوعات ذکر شده غور و بررسی نمودند. هممهاجران اشتراک نموده باالی 

رهنمود آموزشی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران با مالحظات تصویب و فیصله شد 

که در نشست کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نهائی گردد.
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مآب وزیر عدلیه با برند  جاللت یگو و دیدار و گفت

 مؤسسۀحاکمیت قانون  بخش رییسمیسر اشمیت 

 .زید جی.آی.

 
 9811جدی  11

در این دیدار آقای اشمیت، خانم انا ویکتوریا را به حیث مشاور قانونگذاری در 

 انستیتوت قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی به وزارت عدلیه معرفی نمود. 
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با وزارت عدلیه اظهار سپاس و قدردانی  زید.آی.های جی از همکاری وزیرعدلیه

های این خانم در عرصه قانونگذاری استفاده  نموده و ابراز امیدواری کرد تا از اندوخته

 اعظمی صورت گیرد. 

خانم ویکتوریا پیش از این به عنوان مشاور بخش حاکمیت قانون جی.آی.زید و 

است. وی همچنان تسلط و المللی کار کرده  پژوهشگر حقوقی در نهادهای مختلف بین

ها بین وزارت عدلیه و این  در پایان، به ادامه همکاریزبان رسمی دارد.  4آشنایی به 

    مؤسسه تأکید صورت گرفت. 

های تقنین و حقوق و  جی.آی.زید، یک مؤسسۀ آلمانی است که با ریاست

نماید.  های مختلف با وزارت عدلیه همکاری می های عدلیه والیات در عرصه ریاست
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ریاست سازی سیستم اداری  مدرن از رونمایی

 ارتباط خارجۀ وزارت عدلیه،

 
  6931جدی  42

ریاست ارتباط خارجه، جدیدآ در تشکیل وزارت عدلیه ایجاد گردیده و مدرن سازی 

 سیستم اداری این ریاست طی یک مراسم رسمی، افتتاح شد. 
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مآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج. ا.ا، در مراسم افتتاح مدرن سازی  جاللت

سیستم اداری ریاست ارتباط خارجه صحبت نموده و از نو سازی امور اداری این ریاست 

المللی،  منظور تنظیم روابط با مؤسسات بین ابراز خرسندی کرد. وی گفت این ریاست به

های ما  دانیم که ریاست د گردیده است. از این آدرس ما میها ایجا خانه دونرها و سفارت

ای  نامه به چه چیزها نیاز دارند و این نیازها را با کدام مؤسسه و یا سفارت، نظر به تفاهم

 که داریم، در میان بگذاریم. 

ی ترک تابعیت و  شد، پروسه وزیر عدلیه گفت: یکی از مسایل که باید ساده سازی می

ایجاد نظام دوسیه بندی بهتر و دیتابیس آن است. روند ترک و کسب کسب تابعیت و 

گرفت، اما با ایجاد دوسیه بندی و دیتابیس با روش  تابعیت که قبآل زمان زیاد را دربر می

جدید و پیشرفته، اکنون این روند ساده شده، نظام دوسیه بندی و ثبت بهتر آن باعث 

ی از ریاست ارتباط خارجه خواست تا وگردد.  هموطنان می عرضه خدمات بهتر به

نموده و با شناسایی  ،که در روند ترک تابعیت و کسب تابعیت وجود دارد را مشکالت

را که مربوط به سایر  یمشکالتصورت گرفته و تا در رفع آن اقدام  ایشان شریک سازند

 .شودتا در رفع آن توجه نماید در جلسه کابینه مطرح  ،باشد ادارات می

شان با این وزارت ابراز  های به خاطر کمک INLو  JSSPهای  دلیه از موسسهوزیر ع

خصوصاً  ،های بیشتر شان با وزارت عدلیه سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری

الین قضایای ریاست عمومی قضایای دولت و ریاست عمومی  سیستم فایلینگ و ثبت آن

 حقوق این وزارت گردید. 

موسسات  و وزارت عدلیه بین مسئولیت تامین ارتباط ،ریاست ارتباط خارجه

ای این  یکی از وظایف عمده شته وها را به عهده دا خانه سفارت و الملی، دونرها بین

برند و  که در خارج از کشور به سر میما  هموطنان طی مراحل اسناد ترک تابعیت ،ریاست

 خواهان کسب اتباع خارجی که چنان و هم نمایند ترک را شان تابعیت افغانی ندخواه می

 باشد.  ، میهستند یتابعیت افغان
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این ریاست به منظور ساده سازی پروسه ترک تابعیت و کسب تابعیت، یک سیستم 

( ایجاد نموده که JSSPمنظم دوسیه بندی )فایلینگ( و دیتابیس را به کمک دفتر محترم )

سازد که در  این ریاست را قادر می کارکنان در این مراسم به معرفی گرفته شد. این سیستم

شان  های د که دوسیهنمعلومات بده آنهاهای افراد را پیدا نموده و به  دوسیه ،کمترین زمان

 د. ندر کدام مرحله قرار دار

 در اخیر ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه با قطع نوار رسماً افتتاح گردید. 
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