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و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و 
رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن 

.خلقنا تفضیالً
ا در خشکی و ها رداشتیم و آنما آدمیزادگان را گرامی

آنان هاي پاکیزه بهدریا حمل کردیم و از انواع روزي
ها را بر بسیاري از موجوداتی که خلق روزي دادیم و آن

.ایم برتري بخشیدیمکرده
70ي ي مبارکه اسراء، آیهسوره

النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم یا ایها
.اهللا اتقاکمکرمکم عندشعوباً و قبائلَ لتعارفوا ان ا

ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما ! اي مردم
. دیگر را بشناسیدها قرار دادیم تا یکها و قبیلهرا تیره
.ترین شما استترین شما نزد خداوند با تقواگرامی

13ي ي مبارکه حجرات، آیهسوره

.اًوال تَکُن عبد غَیرِك و قَد جعلَک اللّه حرّ
.ه استي دیگري مباش که خدا تو را آزاد آفریدبرده

)ع(به فرزندش امام حسن) ع(از وصیت امام علی 



:تقدیم به
که براي تأمین حقوق اساسی مردم مبارزه کردند و در راه آنانی

عدالت، آزادي، برابري و برادري جان باختند؛ و ما امروز این 
.اریمکفنان درا از همت آن اللهخرآب



داشت ناشریاد
است هاي دانش حقوقترین شاخهتردید حقوق اساسی، یکی از مهمبی

کرد ارکان ي طراحی نظام سیاسی و کارکه به ساختار دولت و نحوه
دیگر و وظایف متقابل دولت و ها با یکو نسبت آني دولت عمده

هر هايقوا، حدود صالحیتمسایلی چون تفکیک . پردازدشهروندان می
هاي انتخابی که دیگر و کارکرد نهادي تعامل قوا با یکها، نحوهیک از آن

هاي میثاق ملی انعکاس یافته از بحثيمثابههمه در قانون اساسی به
ي ما فرایند اکنون که جامعه. اصلی این شاخه از دانش حقوق است

کند و در حال جربه میبراي استقرار دموکراسی را تآزمون و خطا
سازي است، توجه سازي و نهادي حساس و تاریخی دولتگذراندن مرحله

ي حیاتی دانش حقوق، و اهتمام به حقوق اساسی و آگاهی از این شاخه
.اهمیت دوچندان یافته است

نخستین آثاري است که به  ، جزوحقوق اساسی افغانستانکتاب 
ي موضوعات و مباحث مربوط جانبههمهحقوق اساسی افغانستان و تحلیل

، قانونپوه استاد سرور دانشي کتاب، نویسنده. به آن پرداخته است
ي کشور، حاصل و حقوقدان برجستهسرپرست وزارت تحصیالت عالی

فشردهي خود را در این کتاب ها تحقیق، تدریس، دانش و تجربهسال
ي دانش حقوق، ر زمینهي ایشان دتحقیق و تحصیل پرپیشینه. کرده است

و » تسوید«هاي ، از جمله عضویت در کمیسیونبهاتجارب عملی گران
تصدي وزارت عدلیه و تماس قانون اساسی جدید افغانستان، » تدقیق«

حقوق سازي، مطالعه و تحقیق مستمر و مستقیم با امر قانون و قانون
د منزلت و صالحیت اثر را واجاین هاي حقوقی گوناگون، اساسی در نظام

خأل حقوق اساسی افغانستانکتاب تردیدبی. فرد ساخته استبهمنحصر
ي مطالعات حقوق موجود در بخش منابع معتبر و مورد نیاز در حوزه
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اساسی افغانستان را برطرف و فقدان متنی آموزشی معتبر و مورد استفاده 
م و تمام جبران به صورت تارا، خصوص دانشجویان، بهبراي همگان

ي اندرکاران نظام حقوقی کشور و همهکه به دستضمن این. کندمی
هاي مختلف، در درك ساختار سیاسی، مندان دانش حقوق، در ردهعالقه

هاي دولت و حقوق و وظایف متقابل کرد ارگانتفسیر قوانین، چگونگی کار
.کنده میهاي تحلیلی، مستند و معتبر ارائشهروندان و دولت، آگاهی

، که اکنون به یاري ي تحصیالت عالی ابن سیناانتشارات مؤسسه
هاي نشراتی خود را آغاز کرده است، خرسند است خداوند متعال فعالیت

هاي حقوقی جامعه، ي دانش و دانایی و افزایش آگاهیکه براي توسعه
ها، کتاب ارجمند گان و دانشجویان دانشگاهکردخصوص تحصیلبه

را به عنوان نخستین محصول این انتشارات، ق اساسی افغانستانحقو
امید است انتشار این اثر وزین، حسن مطلع و فتح. کندکش میپیش

اي، که قرار است در آینده باب خوبی باشد براي آغاز فعالیت نشراتی
تدریج به ي تحصیالت عالی ابن سینا، بهتوسط واحد انتشارات مؤسسه

. ی ـ فرهنگی کشور عرضه شودي علمجامعه
ي محترم، ویراستاران و دیگر مسؤوالن و در پایان از زحمات نویسنده

گر انتشارات اندرکارانی که در امر نشر و تولید این اثر، یاريدست
.اند، صمیمانه سپاسگزاریمي تحصیالت عالی ابن سینا بودهمؤسسه

ي تحصیالت عالی ابن سیناانتشارات مؤسسه
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مقدمه
ي توضیح کوتاهی دربارهکه به مباحث اصلی حقوق اساسی بپردازیم، الزم استپیش از این

.مخصوصاً حقوق اساسی ارائه کنیمهاي آنو شاخهحقوق 
زندگی اند که انسان مدنی بالطبع است؛ یعنی طبیعت انسان گفتهشناسان و فیلسوفان انسان

سوي کمال و سعادت اما اگر بخواهیم این زندگی اجتماعی به. کنداجتماعی را اقتضا می
اي ها به گونههد، باید روابط انسانحرکت کند و انسان را به غایت اصلی آفرینش سوق د

.مال نشودکسی پايتنظیم شود که عدالت تأمین گردد و حق هیچ
که به تنظیم روابط اجتماعی انسان، به منظور دست در میان علوم انسانی و اجتماعی، علمی
» فقه«این علم، با علم . پردازد، علم حقوق استمییافتن به حق و عدالت و تأمین نظم عمومی

ها را در سطح چند فقه روابط انسانهر. است، بسیار نزدیک استکه یکی از علوم اسالمی
نامیده » عبادت«دهد؛ مانند روابط انسان با خدا که تري مورد بحث قرار میتر و گستردهوسیع

تنها ، با طبیعت و با دیگران اعم از اجتماع و افراد؛ اما علم حقوق شود و روابط او با نفسشمی
پس علم حقوق . دهدروابط انسان را با دیگران، اعم از اجتماع و افراد، مورد بحث قرار می

اما ماهیت، قواعد، موضوعات، مباحث و . و محدودتر از آن استواقع بخشی از فقه اسالمی در
ي مطالب هر دو دیگر است و مطالعهها در هر دو بسیار نزدیک به همي تحلیل و تفسیرشیوه

.هاي جدید علمی نیز برساندو نظردیگر بوده و پژوهشگر را به نتایجیکتواند مکمل لم میع
و از طرف هاي حقوق عمومی  و حقوق خصوصی علم حقوق از یک طرف به شاخه

هاي مختلفی تقسیم شده و براي هر شاخه، رشته) المللیملی و بین(داخلی و خارجی دیگر به 
و امروز . ي علم حقوق را بسیار گسترده ساخته استاي که دامنهگونهپدیده آمده است؛ به

.هاي آن تسلط کامل داشته باشدها و رشتهي شاخهشود که به همهتر کسی پیدا میکم
کنیم و تفصیل طور بسیار مختصر تعریف میهاي آن را بهدر ادامه علم حقوق و شاخه

. هاي حقوقی مربوطه مطالعه کنیدر کتابها را دهاي آنها و نقد و بررسیتعریف
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علم حقوق
.کندها، عدالت و نظم اجتماعی را تأمین میآوري است که رعایت آنقواعد و مقررات الزامتحلیل 

داخلیحقوق عمومی
ي شود که نقش دولت و حقوق و اختیارات قواي دولتی و نوع رابطهقواعدي را شامل می

.دهددر قلمرو داخلی یک کشور مورد بحث قرار میبا افراد دیگر و یکها را با آن
داخلی یا ملیهاي حقوق عمومی رشته

است که اشکال و اقسام دولت و یعمومیآن رشته از حقوق داخل: یحقوق اساس- 1
افراد یدولت و حقوق اساسيهیعاليقوااراتیو اختفیوظا،یاسیسيحکومت، نهادها
به نام قانون يو معموالً قواعد و احکام آن در هر کشور، در سندسازد را مشخص می

. شودمینیتدویاساس
یحقوق اساس«: کرده استفیتعرچنینرشته را نیا،یحقوق اساسدیاز اساتیکی

چنین اقتدارات، همواست که روابط حکومت  را با مردمياصول و قواعديمجموعه
و صاحبان ییو قضاییاجرا،يگذارقانونيگانهسهيهادستگاهيهاتیو مسؤولفیوظا

1» .کندیمنیها را معلوم و معآنانیحکومت و ارتباط ميمقامات عمده

يهاتیو فعاليادارالتیاست که تشکیداخلیاز حقوق عمومياشعبه: يادارحقوق
برنامه و ،یقدرت عمومنظر ریها، مقامات و مأموران را که زي سازمانمجموعهیعنی،يادار

. ردیگدهند در بر میمقاصد دولت را انجام می
و محصول و بودجه است که از طرف دولت اتیقواعد مربوط به مال: هیحقوق مال-2

.شودمیمیتنظ
قواعد و يمجموعه): یاختصاصيو حقوق جزاعمومی يحقوق جزا(حقوق جزا -3
.دهدها را مورد بحث قرار میو مجازاتمیجرا،ینظم عمومنیتأمياست که برایاصول

آنان فیاست که از روابط کارگر و کارفرما و حقوق و تکاليقواعد: حقوق کار-4
.کندبحث می

زمیکانیو منییاست که آيقواعد: ییو جزایو تجارتیاصول محاکمات مدن-5
.کندمیمیو اصول حاکم بر آن را تنظهاوهیمحاکمه، ش

چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ) ز مجموعه پنج جلديا( دکتر جعفر بوشهري، حقوق اساسی، جلد اول - ١
.20، ص 1384

آوري است که این کتاب در پنج جلد تألیف شده و مسایل مربوط به حقوق اساسی و قوانین اساسی کشورها را به قابل یاد
.مفید استي آن براي پژوهشگران حقوق اساسیي تطبیقی مورد بحث قرار داده و مطالعهتفصیل و به گونه



27/ مقدمه

خصوصی داخلیحقوق
.کندتنظیم میي داخلی قواعدي است که روابط بین افراد را در قلمرو جامعه

هاي حقوق خصوصی داخلی یا ملیرشته
،ییاموال، داراه،یافراد را در احوال شخصنیاست که روابط بيقواعد: یحقوق مدنـ1

. کندمیمیتنظمعامالت و قراردادها 
.کندمیمیرا تنظیتاجران و اعمال تجارتنیاست که روابط بيقواعديعهمجمو: حقوق تجارتـ2

الملل عمومیبینحقوق
کند را تنظیم می) و گاهی افراد(المللی هاي بینها و سازمانقواعدي است که روابط بین دولت

ملل عمومی الالمللی است و به نام حقوق بینها، قراردادها و عرف بینو منبع اصلی آن میثاق
از بعضی از جهاتشود کهتعبیر می» القانون الدولی العام»در عربی از این رشته به. شودیاد می

.تر از اصطالح فارسی آن استدقیق
الملل خصوصیحقوق بین

یعنی هر جا که در . کندتنظیم میالمللی ي افراد را در زندگی بینقواعدي است که رابطه
الملل خصوصی این رشته به نام حقوق بین. یک عامل خارجی وجود داشته باشدي افراد،رابطه

. هاي تابعیت، اقامتگاه، حقوق اتباع خارجی و تعارض قوانین استشود که شامل بحثیاد می
.شودتعبیر می» القانون الدولی الخاص«در زبان عربی از این رشته، به 

صیو حقوق خصوهاي اصلی حقوق عمومی تفاوت
: شودهاي زیادي و جود دارد که در زیر خالصه میو حقوق خصوصی تفاوتبین حقوق عمومی 

جامعه است، نه فرد؛ اما موضوع یحقوقتیشخصایدولت ،یموضوع حقوق عموم)1
حاکمه و افراد را يقوانیمابیروابط فیو لذا حقوق عموم. فرد استیحقوق خصوص

. پردازدیافراد منیتنها به روابط بیحقوق خصوصکند؛ امامیمیو تنظیبررس
يحق العبدياز دعوایاگر شخصنیبنابرا. ستیقابل اسقاط نیحق در حقوق عموم)2

.قابل اسقاط استیشود؛ اما حق خصوصاهللا ساقط نمیحقایخود صرف نظر هم کند، حق دولت 
مطرح است؛ جانبه،کیماتیو تصم1عامل اجبار و قواعد آمره در حقوق عمومی )3

. استیقرارداد، مالك اصلنیآزاد طرفياراده،یاما در حقوق خصوص
است، چون در پناه یمراتب مقدم بر حقوق خصوصاز نظر سلسلهیحقوق عموم)4

2. ابدیو توسعه میوجود آمدهبهیحقوق خصوص،یحقوق عموم

قاعده یا قانون امري یا الزامی آن قانونی است که متضمن امر یا نهی است و اراده افراد در صورتی که بر خالف آن - ١
. اثر است مانند قوانین راجع به نظم عمومی و اخالق حسنهباشد، بی

:درباره حقوق عمومی، جایگاه و ویژگی هاي آن نگاه کنید به-2
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خصوصیات حقوق اساسی
. وق استاز علم حقيارشته.1
. وجود نداردیالمللنیباییجهانیحقوق اساس. استیملاییحقوق داخليمجموعهریز.2
. استیحقوق عموميمجموعهریز.3
. قرار داردیحقوق عموميهامراتب در رأس رشتهاز نظر سلسله.4
. دولت و روابط دولت و افراد استاراتیموضوع آن حقوق و اخت.5
.شودمیمیتنظیبه نام قانون اساسیسند رسمکیمعموالً در .6

ي حقوق اساسی با قانون اساسیرابطه
داخلی است و هاي حقوق عمومی طور که گفته شد حقوق اساسی یکی از رشتههمان

ي کنندهکند که تنظیمي مبانی، علل، آثار و نتایج آن دسته از مقررات حقوقی بحث میبارهدر
ي خطوط سیاسی کلی و وابط سیاسی متقابل افراد و نهادهاي سیاسی و تبیین کنندهر

هاي سیاسی و حدود استراتژیک دولت هستند؛ مقرراتی که حق و تکلیف متقابل افراد با نهاد
کند و در سازد و خط سیر کلی جامعه و وظایف دولت را عمدتاً روشن میآن را مشخص می

که در پس قانون اساسی، چنان. شوداساسی تدوین و تصویب میاي به نام قانون مجموعه
ها و ساختار دولت و نهادهاي تعریف آن به تفصیل ذکر خواهد شد، وظایف، صالحیت

اما حقوق اساسی به بررسی و تحلیل . کندسیاسی را در قالب مقررات و مواد قانونی ارائه می
قانون اساسی مظهر حقوق . کندانون را بیان میاي پرداخته و اصول و مبانی مواد قمسایل ریشه
ي حقوق است نسبت به قواعد و حقوق اساسی نسبت به قانون اساسی مانند فلسفه. اساسی است

پردازد که در یعنی تقدم رتبی دارد و به بررسی مبانی و زیربناهایی می. مقررات حقوقی
ند به صورت ارتکازي در ذهن گیري قانون اساسی نقش دارند و قبل از تصویب آن هرچشکل

1.ان وجود دارندگذارقانونهمه یا اکثریت افراد جامعه و 

کتابمباحث 
تحقیق آوري است که مطالب این کتاب،قبل از ورود به مباحث اصلی حقوق اساسی، قابل یاد

است که در هایی ؛ بلکه بسان خوشهکتاب نیز تهیه نشدهاي نیست و از آغاز به منظور تألیف تازه
. هاي مختلف، از خرمن پر برکت استادان و دانشمندان علم حقوق، چیده شده استفرصت
هاي پراکنده نوشته شده بود؛ و با اضافه داشتصورت مقاله یا یادها پیش بههایی از آن، سالبخش

.1375ی، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، ابوالفضل قاض-
.1376آندره دومیشل و پی یر اللومی یر، حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران، -
حسین اسکندري و اسماعیل دارابکالیی، درآمدي بر حقوق اساسی، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، چاپ ـ محمد1

.45و 41، ص1377، اول، تهران
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اتب، ک: هاي مختلف تحصیالت عالی از جملهشدن مباحثی، از چهار سال به این طرف، در مؤسسه
براي محصلین تدریس شده و براي در مضمون حقوق اساسی، جستانالنبیین و غرابن سینا، خاتم

فغانستان که اساسی اه مطرح شده، مخصوصاً در بخش حقوقطور خالصتر مباحث، بهبیشهمین 
اصالً یا مطالب مهمی است، که ها، مطرح نشده و چه بسا موضوعتمام مسایل و مواد قانون اساسی

چه مطرح شده، نیز تنها به طرح قواعد در آنیا بسیار به اختصار ارائه شده و مورد بحث قرار نگرفته
یا مواد قوانین اساسی کشورها و اصول و دانان حقوقکلی حقوقی اکتفا گردیده و گاهی نظر

قانون اساسی افغانستان اي در کنار موادالمللی، به روش مقایسهها و معاهدات بینمقرراتی از میثاق
جا که در بسیاري از مواد قانون اساسی، تفصیل مسأله به قوانین چنین از آنهم. گرد آمده است

عادي ارجاع داده شده، کوشش به عمل آمده تا برخی از موارد مبهم، با استفاده از قوانین عادي 
این آرزو که مطالب ناگفته، در با . داده شودیا قوانین اساسی پیشین افغانستان، توضیح کشور 

جا که در ها، از آني کاستیاما با همه. کتاب افزوده شودهاي بعدي در چاپیا اي جداگانه نوشته
افغانستان براي این موضوع، منابع کافی وجود ندارد، برخی از دوستان پیشنهاد کردند که این 

آمده دراز این رو با مرور مجدد، به این شکل . ي نشر شود، تنظیم و آمادهکتابمطالب به صورت 
با این امید که محصلین این رشته، و نه استادان عزیز و محققین گرانمایه، بتوانند از آن بهره . است

ها را بر من بخشیده و منت نهاده نواقص کتاب را ي گرامی انتظار دارم که کاستیاز خواننده.گیرند
.ر بازنگري، مورد استفاده قرار گیردیادآوري کند تا در آینده، د

هاي مختلف این کتاب، چه از قوانین اساسی کشورها در بخشآوري است که آنقابل یاد
اما در آخرین ؛ها استمورد استفاده و استناد قرار گرفته، قوانین اساسی نافذه فعلی این کشور

سیع مردمی بر ضد هاي وها و خیزشروزهاي آماده شدن این کتاب براي چاپ، جنبش
علی العابدین بناستبداد، فقر و فساد در کشورهایی مثل تونس و  مصر باعث شد که رژیم زین

حکومت در مصر، سال30بعد از مباركسال حاکمیت در تونس و رژیم حسنی23بعد از 
سو هنوز درآغاز که از یک،این تحول سریع، شگرف و غیر قابل انتظار سیاسی. دکنسقوط 

تواند آغاز یک هاي جدید در این کشورها است و از سوي دیگر میسوي تأسیس نظامراه به
هاي دیکتاري، نیز نظاميکشورهاي تحت سلطهاجتماعی و انقالب سیاسی دريزلزله

در ها قوانین اساسی این کشورها مخصوصاًموجب گردیدکه در این روز،محسوب شود
هاي قدرت، مورد بازنگري قرارگیرد و یگاه و اختیارات نهادمسایل مربوط به انتخابات و جا

ر، لیبیا، یمن، اردن، بحرین ینزدیک در کشورهایی مانند الجزاايچه بسا ممکن است در آینده
قوع بپیوندد و بنیاد نظام عربی نیز این تحوالت و تغییرات به ويو سایر کشورهاي خاورمیانه

هاي جدید، گرچه هنوز چارچوب حقوقی نظام. ون سازدحقوق اساسی این کشورها را دگرگ
قابل بحث و عمیقاًبراي پژوهشگران ها، اما با گذشت زمان این دگرگونی،تثبیت نگردیده

حقوقی غنیيتجربهبراي حقوقدانان عبرت آموزي و يمایهمداران براي سیاست، ارزیابی
.حقوق اساسی خواهد بوديدر عرصهمخصوصاً
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و مطالب هر است دو بخشياین کتاب شامل دو دفتر اصلی و هر دفتر دربرگیرندهمباحث
عرف و ه در کنار سایر قوانین، کبا توجه به این. فصل تنظیم شده استبخش، در قالب چند

، قانون اساسی از منابع اصلی حقوق اساسی است و نظام حقوق ، رویه قضایی و غیرهعادت
یابد، بخش اول از دفتر اول به قانون ها تبارز میي قانون اساسی آناساسی کشورها در چهره

در بخش دوم آن نیز، . ي آن مطرح شده استاساسی اختصاص یافته و مباحث عمیقی درباره
و در دفتر دوم به شرح کوتاه نظام حقوق مباحث اصلی مربوط به دولت و حکومت، تعقیب شده 

:اساسی افغانستان پرداخته شده است
کلیات حقوق اساسی:دفتر اول
. مسایل مربوط به قانون اساسیيقانون اساسی، شامل چهار فصل درباره: بخش اول
.، شامل سه فصل)هاي سیاسیدولت و نظام(دولت و حکومت : بخش دوم
نظام حقوق اساسی افغانستان:دفتر دوم
.اصول بنیادي قانون اساسی، شامل شش فصل: بخش اول
.گانه و مسایل مربوطه، شامل سه فصلهاي قواي سهساختار، روابط و صالحیت:بخش دوم

یس دانشمند این یرمخصوصاً،»ابن سیناتحصیالت عالی يمؤسسه«در پایان این مقدمه از
حقوق آن جناب آقاي دکتر ياحمدي و اساتید رشتهمحمدامین جناب آقاي دکتر ،مؤسسه

هاي ها و راهنماییکه با تشویقیروحانی و سایر دوستانضا رعلیعالمه و آقاي حیدر غالم
زیر نام ،آنچنین با بر عهده گرفتن چاپ و نشرو هم،شدندخویش باعث پدید آمدن این اثر

و از خداوند متعال توفیقات مگذارمنتی دیگر نهادند؛ صمیمانه سپاس» ابن سینا«زیبا و ماندگار
اندوزي و آگاهی و دانایی و احیاي فرهنگ دانشراه ارتقا و نشرافزون این عزیزان را درروز
نظري و همکاران ایشان عبدالشکور محمدي و محمدحسینآقاي از. کنممیورزي آرزو خرد

آرایی و امور نشر این کتاب را با صفحه،گذارم که ویراستاريهایت سپاسننیز بی
.نجام و فرجام رساندندمندي و با دقت ادبی و هنرمندانه، به احوصله
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تر و نماید؛ اما براي درك بهتر و عمیقواضح و روشن میگرچه مفهوم ابتدایی قانون اساسی
.گیریمدریافت پاسخ تحلیلی، این فصل را در چهار مبحث پی می

فلسفه و سیر پیدایش قانون اساسی:مبحث اول
قانون اساسی با همین نام و نشان، قدمت زیادي ندارد و بیش از دو قرن و گرچه پیدایش رسمی

خوردار گذرد؛ اما محتوا و ماهیت قانون اساسی از قدمتی به قدمت انسان براندي از آن نمی
ي حیات آغاز گردید، وجود قانون، در پهنهیعنی از آن روز که زندگی اجتماعی انسان . است

ناپذیر آن شد؛ و به تدریج و به به معناي عام، و قانون اساسی به معناي خاص نیز جزء انفکاك
. ز انکشاف و تکامل پیدا کردیموازات تحول و تطور زندگی انسان، عنصر قانون ن

دالیل نیاز انسان به قانون اساسی
ت که انسان موجودي دو بعدي است و زندگی او در دو بعد فردي براي توضیح مطلب باید گف

هاي شخصی او و آرزوها، امیال، در بعد فردي، انسان است و نیاز. شودو اجتماعی تنظیم می
هاي فردي او؛ اما در بعد اجتماعی، روابط و مناسبات او ها، حقوق و آزاديافکار، باورها، آرمان

ار متنوع و رنگارنگ است، به حسب یون این روابط و مناسبات، بسچ. شودمطرح می» دیگران«با 
ي فرد با اعضاي فامیل، قبیله، مثالً از رابطه. کندهاي مختلف اجتماعی ظهور مینوع روابط، گروه
ي او با بازار از رابطه. دشوو ملی ایجاد میاي، قومیهاي مختلف فامیلی، قبیلهقوم و ملت، گروه

هاي فرهنگی، هنري، به همین ترتیب گروه. آیدهاي صنفی و اقتصادي پدید میهو اصناف، گرو
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این . المللیهاي ملی و بینو سیاسی در عرصهصنعتی، کارگري، کشاورزي، تجارتی، علمی
هاي کوچک و متنوع در ي این نهادآورند؛ اما همهوجود میهایی را در جامعه بهها، نهادگروه

» حکومت«چتر بزرگی به نام ي شوند و در سایههضم می» دولت«به نام » ترگنهاد بزر«بطن یک 
این بربنا. دهندکنند؛ و به حرکت و فعالیت خود ادامه مییابند و نظم و سامان پیدا میرشد می

هاي گروهی و جمعی او و در واقع تجلی بعد اجتماعی زندگی انسان و بستر حرکت» دولت«
، وجود نداشته باشد، »دولت«اگر این نهاد کالن، یعنی .ي آن استدهندههم سامان» حکومت«

.ها فلج و دچار هرج و مرج خواهد شدزندگی اجتماعی انسان
: ي خود دولت و حکومت نیز دو مسأله قابل تأمل استبارهاما در

ناسبات تر شدن روابط و مبه مرور زمان و همراه با انکشاف زندگی و پیچیده: کهاول این
باید پس. تر شدندتر و پیچیدههاي اقتدار حکومتی نیز، گستردهاجتماعی، دولت و دستگاه

هاي را مشخص کند، راهشد تا این اقتدار را تعریف کند، حدود و ثغور آنراهی سنجیده می
ن و ها را تبییهاي دولتی و نوع روابط بین آنبهتر مدیریت جامعه را نشان دهد، وظایف دستگاه

.تنظیم کند
طور طبیعی تمایل به ي خود، بهگرایانهحکومت به جهت ماهیت قدرت: کهدوم این

به . یابداو تبارز می»حقوق فردي«و»حریم فرد«در قالب تجاوز بر این فساد غالباً.دارد»فساد«
رض او تعا» بعد فردي«زندگی انسان است، با » بعد اجتماعی«عبارت دیگر حکومت که تجلی 

تر و ضعیفطرفطور طبیعی،دار این تعارض و منازعه، بهوگیرکند و درو تصادم پیدا می
ي که سمبل و نماینده» بعد اجتماعی«تر یعنی توسط طرف قوي» بعد فردي«، یعنی ترناتوان

این اضمحالل موجب تباهی و نابودي .شودنابود و مضمحل میاست،» حکومت«مقتدر آن 
زیرا از نظر فلسفی نابود شدن اجزا و ابعاض، نابود شدن مرکب را . شودانسان نیز میخود

. شودموجب می
باتوجه به دو مشکل یاد شده، این ضرورت احساس شد که براي حل اساسی این 

:مشکالت باید قواعد و اصولی تنظیم شود تا
. ومت را بنمایاندمندتر حکتر و ساختار سودهاي بهتر و اشکال مناسبراه.1
. ها و قواي حکومتی را تنظیم کندبین دستگاهماروابط فی. 2
. ها، و ظایف و تکالیف اصلی دولت را نشان دهدصالحیت. 3
. طور دقیق تبیین کندافراد را بهي عمومی هاحقوق و آزادي. 4
.لوگیري کنددیگر جعدالت را تأمین و از تجاوز حکومت یا اشخاص بر حریم حقوق یک. 5

گردد، همان چیزي است که قواعد و مقرراتی که به منظور تأمین اهداف فوق وضع می
در » قانون«و » حکومت«، »اجتماع«این سه اصل بربنا. شودیاد می» قانون اساسی«امروز به نام 

واقع سه عنصري است که ریشه در هویت و شخصیت انسان دارد و هر سه عنصر مکمل 
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تواند زندگی انسان را سامان بدهد و سعادت او را و هیچ کدام بدون دیگري نمیدیگرند هم
.تأمین کند

ادیان الهی و قانون اساسی
، مخصوصاً قانون »قانون«و تدوین » حکومت«هاي تشکیل رسد که اولین جرقهچنین به نظر می

در قرآن مجید . ده استاساسی، در زندگی انسان، توسط ادیان آسمانی و پیامبران الهی زده ش
آمده است که مردم بر اساس فطرت، امت واحده بودند و بعد اختالف و منازعه پیدا کردند؛ و 

گویی ایستاده و ، آمدند تا در مقابل بغی و زور»قانون«پیامبران الهی همراه با کتاب، یعنی 
و منذرین و انزل معهم اهللا النبیین مبشرینکان الناس امۀ واحدة فبعث«. عدالت را اجرا کنند

1...اختلفو فیه الناس فیماالکتاب بالحق لیحکم بین

پس خداوند ) به تدریج دچار اختالف شدند(مردم در آغاز یک دسته بودند «: ترجمه
سوي حق دعوت انگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که بهپیامبران را بر

» ...چه اختالف داشتند، داوري کنددر میان مردم در آنها نازل نمود تاکرد، با آنمی
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان «: ي دیگري نیز آمده استدر آیه

2»...لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس 

ها کتاب و میزان نازل کردیم و با آنما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم «: یعنی
تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروي شدید و منافعی براي 

» ...مردم است
توان ادعا کرد که خداوند متعال در ي فوق میي شریفهطبق یک برداشت اجمالی از آیه

:اره قرار داده استي اصلی دولت را مورد اشبعثت پیامبران خود سه قوه
؛ )ي تقنینیهقوه(به عنوان سمبول قانون » کتاب«. 1
؛)ي قضاییهقوه(به عنوان سمبول قضا و عدالت » میزان«. 2
).ي اجراییهقوه(به عنوان سمبول قدرت و حکومت به معناي خاص » حدید«. 3

به عنوان »حدید«خر ذکر شده و در آ» قضا«سپس و » قانون«است که در ابتدا جالب 
است؛ اما در عین حال به خاطر منافعی ) بأس شدید(مجري قانون و عدالت که توأم با سختی 

. جود آن ضروري استکه براي مردم در جهت اجراي قانون و عدالت دارد، و
، را )ص(الشأن اسالم اصوالً اگر تاریخ ادیان و زندگی پیامبران، مخصوصاً پیامبر عظیم

یابیم که اصول و قواعد اساسی حکومت و حقوق و تکالیف میه کنیم، به خوبی درمطالع
برخی از پیامبران . الي تعالیم آنان تنظیم و بیان شده استدولت و ملت به بهترین وجه در البه

213/بقرهـ1
25/حدید.2
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) ع(مانند حضرت سلیمان . ها را بنیان نهادندترین حکومتترین و قويي خود، بزرگدر دوره
و ) ع(مانند حضرت ابراهیم . ها مبارزه کردندترین قدرت، یا با بزرگ)ع(و حضرت داود 
پس از تشکیل حکومت در مدینه، اولین ) ص(چنین پیامبر اسالم هم). ع(حضرت موسی 

اي بود که به عنوان یک قانون اساسی براي تنظیم حیات کاري را که انجام داد، تنظیم و ثیقه
ي اقوام و قبایل، مورد مین، به شمول مسلمین، یهود و همهزسیاسی و اجتماعی مردم آن سر

1.تصویب قرار گرفت

ها یکی از آن. هاي متعددي از آن شده استي ابن هشام موجود است و در فارسی ترجمهـ متن عربی این سند در سیره2
: ي زیر استترجمه

.الرحیمبسم اهللا الرحمن
مانان از طایفه قریش و فرستاده خدا، در میان مؤمنان و مسل) ص(دستور یا منشوري است از طرف محمد) نوشته(این ـ1

جاري نافذ وها جهاد کنند،د وهمراه با آننها بپیوندو به آنها پیروي کنندو کسانی که از آن) مدینه(اهالی یثرب 
.بودخواهد

).سیاسییک واحد(نظر از سایر مردم، امتی هستند یگانه و مشخص ها صرفاینـ2
بهاي خود را با رعایت حس نیکوکاري و خود خواهند بود و خونمهاجران قریش مسؤول حفظ و حراست بخش ـ 3

عدالت که در میان مؤمنان وجود دارد خواهند پرداخت و نیز فدیه اسیران خود را بر اساس اصول نیکوکاري و عدالت 
.کرددیگر پرداخت خواهند همه با یک

دیگر بهاي مربوط را با توافق یکو نیز خونخود خواهند بود بنوعوف نیز مسؤول حفظ و حراست بخش و ناحیهـ4
چنین فدیه مربوط به اسیران خود را نیز با رعایت اصول نیکوکاري و عدالت رایج در میان مؤمنان خواهند پرداخت و هم

.کردتأدیه خواهند 
فدیه مربوط به مسؤول حفظ و حراست ناحیه خود خواهند بود و هر طایفه و گروهی با توافق) هاخزرجی(بنوحارث ـ5

.کرداسیران خود را بر اساس عدالت و نیکوکاري پرداخت خواهند 
بنوساعده مسؤول نگهداري و حفاظت بخش خود خواهند بود و هر گروهی بر اساس اصول نیکوکاري و عدالت ـ6

.پرداخترایج در میان مؤمنان فدیه خود را خواهد 
واهند بود و بر اساس اصول نیکوکاري و عدالت رایج در میان بنوجشم مسؤول حفظ و نگهداري بخش خود خـ7

.پرداختمؤمنان فدیه خود را خواهند
بنونجار مسؤول نگهداري و حفاظت بخش خود خواهند بود و هر طائفه و گروهی بر اساس عدالت و نیکوکاري ـ8

.پرداختخواهندرارایج در میان مؤمنان فدیه خود
اي بر اساس عدالت و نیکوکاري مسؤول نگهداري و حفاظت ناحیه خود خواهند بود و هر طایفهعوف وبنو عمروبنـ9

.کردخواهدرایج در میان مؤمنان فدیه خود را ادا 
اي بر اساس عدالت و نیکوکاري رایج میان بنو نبیت مسؤول حفظ و حراست بخش خود خواهند بود و هر طایفهـ10

.پرداختخواهندرامؤمنان فدیه خود 
اي فدیه خود را مطابق اصول عدالت و بنو اوس مسؤول نگهداري و نگهبانی ناحیه خود خواهند بود و هر طایفهـ11

.کردخواهدنیکوکاري رایج در میان مؤمنان پرداخت
خودش به حال) بدون کمک(مقرر است که مؤمنان هیچ فردي را که بر اثر فشار قرض از پا درآمده باشد : الفـ12

بها چنین راجع به خونوانگذارند و در موضوع فدیه نیز بر اساس اصول عدالت و نیکوکاري رایج میان مؤمنان و هم
.بنمایندرعایت حال چنان شخصی را

.برنخیزدمؤمن دیگري علیه او به مخالفت) پیمانهم(ينیز مقرر است هیچ مؤمنی با موال: بـ12
نان پرهیزکار باید در برابر آن فردي که از میان یاغی شود یا بخواهد به دیگران تجاوز و نیز مقرر است که مؤمـ13

دیگر که موجبات تعدي و جنایتی را فراهم سازد یا در میان مؤمنان فسادي ایجاد کند، همه با یکستمکاري کند، یا این
.باشدد یکی از مؤمنانکننده و متجاوز فرزنحتی اگر قیام. همکاري کنند و او را مغلوب سازند

.کندهیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگري را که کافري را کشته بکشد و به هیچ کافري علیه مؤمنی نباید کمک ـ14



37/ حقوق اساسی چیست؟

ترین فرد مسلمان، در موردي که به نام اسالم تعهدي کرده حمایت خدا یکی بیش نیست و حمایت مؤمنان از نازلـ15
.برابرندنان در برابر همه مردم جهان، با یکدیگرباشد قطعی و همگانی است و همه مؤم

ه یهود که به ما کمک کنند حمایت و کمک ما را جلب خواهند کرد و با ما برابر خواهند بود و عافرادي از جامـ16
.شدها نیز کمکی نخواهد ها تحمیلی روا دارد و بدیهی است به مخالفین آنکس نخواهد توانست بر آنهیچ
در راه خدا جنگی پیش آید هیچ مؤمنی حق ندارد بدون موافقت مؤمنان یکی بیش نخواهد بود و اگر احیاناًًصلح ـ17

که این صلح مورد موافقت همه مؤمنان باشد که در آن صورت، صلحی مؤمنان با طرف مخاصمه صلح کند، مگر این
.بودآور خواهدکه بر اساس عدالت و برابري استقرار یابد براي همه الزام

.بجنگندنوبت همراه مااي که همراه ما جنگ کند دستجات آن طایفه باید بههر طایفهـ18
يشود اولیاها در راه خدا ریخته میهایی که از آنجا که مؤمنان همه در حکم یک گروه هستند در خوناز آنـ19

.)ستاعهده همهیعنی همه ولی دم شناخته میشوند و قصاص بر (دیگرند یک
.ارشادندبدون تردید مؤمنان پرهیزکار پیرو هدایت و تابع بهترین طریق: الفـ20
هیچ مشرکی نباید به یک نفر از قریش حمایتی بدهد و یا مالی از او نگهداري کند و هیچ مؤمنی را مانع نشود : بـ20

.کندکه بر مشرك تسلط پیدا
که بازماندگان مقتول راضی شوند مگر این. شود باید به قصاص آن قتل کشته شودمؤمنی را بکشد و ثابت اگر کسی عمداًًـ 21

.نیستو همه مؤمنان باید براي مجازات اقدام کنند و هیچ نوع عمل و اقدام دیگري براي مؤمنان روا ) بها بگیرندکه خون(
داشته باشد جایز نیست به جنایتکار کمک براي هیچ مؤمنی که معتقد به این سند باشد و به خدا و روز قیامت عقیده ـ 22

کند یا او را پناه دهد و بر کسی که جنایتکار را یاري دهد یا او را پناه دهد هر آینه لعنت خدا و خشم خدا در روز 
.شدنخواهدقیامت متوجه خواهد بود و هیچ نوع مخارج یا غرامتی از او پذیرفته

.باشددیگر اختالف پیدا کردید مرجع امر خدا و پیغمبرشکه با یکبر شما مؤمنان واجب است در هر مورديـ23
.بپردازندهرگاه در هنگام جنگ، یهودیان با مؤمنان همکاري کنند هزینه جنگی را خودشان بایدـ24
با این تفاوت که یهود مطابق دستور دین خود عمل . شوندعوف با مؤمنان در حکم یک امت شناخته مییهود بنیـ25

که ستم کنند و مگر کسانی. یهود در حکم خود یهودند) پیمانانهم(موالی . کنند و مسلمانان مطابق اوامر دین خود
.کردمرتکب گناه شوند و متجاوز باشند، چنین کسانی جز خود و اهل خانه خود را دچار زحمت نخواهند

.بوددعوف خواهشان مانند حقوق یهود بنینجار حقوقیهودیان بنیـ26
.بودعوف خواهدشان مانند حقوق یهود بنییهودیان بنی حارث حقوقـ27
.بودعوف خواهدشان مانند حقوق یهود بنیحقوقیهود بنی ساعدهـ28
.بودعوف خواهدشان مانند حقوق یهود بنییهود بنی جشم حقوقـ29
.بوددعوف خواهشان مانند حقوق یهود بنییهود بنی اوس حقوقـ30
مگر آن کسی که ستم کند و مرتکب گناه گردد و او . عوف خواهد بودشان مانند حقوق بنییهود بنی ثعلبه حقوقـ31

.رسانیدنیز جز به خود و اهل خانواده خود زیانی نخواهد
.هستند) در حکم خودشان(اي از قبیله ثعلبه است مانند خودشان چون شاخه» جفنه«ـ32
عوف خواهد بود و مسلم است که این معنی باید از هر جهت رعایت شود الشطیبه مانند حقوق یهود بنیحقوق بنو ـ33

.ندهدو تجاوزي روي 
.بودموالی ثعلبه داراي حقوق اعضاي اصلی همان قبیله خواهندـ34
.بودشان خواهند هاي فرعی یهود داراي حقوق اعضاي اصلیشعبهـ35
.کرددر جنگ شرکت نخواهند ) ص(یک از افراد یهود جز به اذن و اجازه محمدیچمسلم است که ه: الفـ36
گیر قصاص نباید از بین برود و خون کسی نباید هدر شود و هر کس خون کسی را بریزد زحمت آن دامن: بـ36

.داردبه این مطلب عنایت و خدا به بهترین وجهی . اش خواهد شدخودش و خانواده
ام بروز جنگ مخارج جنگی یهود بر عهده خودشان و مخارج جنگی مسلمانان بر عهده خودشان خواهد هنگ: الفـ37

دیگر بر ضد کسانی که علیه پیروان این دستور بجنگند همکاري خواهند کرد و بود و به هر حال هر دو طرف با یک
.کردبدرفتاري احتراز خواهند دیگر بر اساس مشورت و خیرخواهی و نصیحت خواهد بود و از شان با یکروابط

.کنندپیمانش بدرفتاري کند و همه باید به مظلوم کمک هیچ فردي نباید نسبت به هم: بـ37
.کردهنگامی که مسلمانان با دیگران در حال جنگ باشند یهودیان به مسلمانان کمک مالی خواهندـ38
.شدته خواهد شناخ» حرم«داخل شهر مدینه براي پیروان این سند ـ39
.شوداش زیانی برساند و یا نسبت به او مرتکب جرمی کس نباید به پناهندهپناهنده هر کس در حکم خود اوست و هیچـ40
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فراهم ) ص(نامه که به دست رسول اکرم این عهد: گویداستاد جعفري لنگرودي می
گردید و ي یثرب معروف است، مبناي تشکیل دولت اسالمینامهگردید و نزد مسلمانان به عهد

نامه مدینه به صورت با این عهد. العرب و مسلمانان بودیرةي استقالل جزدر واقع اعالمیه
ایشان این . شهر مستقل حجاز قد علم کردشهري مستقل، در برابر مکه، به صورت دولتدولت

1.ي قانونی تنظیم کرده استماده19نامه را به صورت عهد

2.جهان دانسته استنامه را اولین قانون اساسی مکتوب در یکی دیگر از نویسندگان این عهد

نامه را اولین قانون اساسی مکتوب در که این عهدضمن اینسور محمد حمیداهللایپروف
اي فاضالنه به تجزیه و تحلیل آن به انگلیسی برگردانده و طی مقالهجهان دانسته، آن را 

3.استکردهاثباتراپرداخته و اعتبارش

کننده تواند جز با اجازه شخص حمایتنمی) یا پناهندگی گرفته» جوار«یعنی کسی که از دیگري حق (پناهنده ـ41
.دکندیگري را در این حق اصلی شریک 

اي درگیرد که بیم فساد در آن باشد، هرگاه بین کسانی که تابع این دستور هستند، کشتاري روي دهد یا مشاجرهـ42
، که فرستاده خدا است، خواهند بود و خدا ضامن پرهیزکارترین و نیکوکارترین )ص(مرجع امر رسیدگی خدا و محمد

.استپیروان این سند 
.محرومندها از حقوق پناهندگی شود و آنداده نمی) پناهندگی(جوار به قریش و یاران قریش حقـ43
.کرددیگر را یاري خواهندپیروان این سند در برابر کسانی که به مدینه حمله کنند، یکـ44
توانند به اینها به صلحی دعوت شوند که در آن همکاري کنند و آن صلح را عملی سازند میاگر یهودي: الفـ45
که صلح با کسانی باشد که در راه دین مگر این. در آن صورت مؤمنان نیز باید آن صلح را بپذیرند. ار اقدام کنندک

.جنگندمی
.استها واقع شده روي آنهر گروهی مسؤول حفاظت و نگهبانی آن قسمت از شهر هستند که روبه: بـ45
ند از آن برخوردارند و پیروان این سند بدون تعرض و تجاوز یهودیان اوس همان حقوق را دارند که پیروان این سـ46

.کنندترین نکات آن را رعایت به دیگران باید دقیق
طور قطع خدا ضامن پرهیزکارترین افراد است و از آن خالفی مرتکب شود سزاي آن را خواهد دید و بههر کس عمل

.کنددستور عملکند که به بهترین وجه مطابق مندرجات اینکسی حمایت می
و هر کس از شهر خارج . از کسی که ستمکار و عهدشکن و متجاوز باشد حمایت نخواهد کرد) سند(این دستور ـ47

مگر کسی که ظلم کند و برخالف مندرجات این منشور . مون و مصون خواهد بودأکس در مدینه بماند مشود و هر
سانی است که نیکوکاري را پیشه کنند و پرهیزکارتر باشند و محمددهنده کطور قطع و مسلم خدا پناهعمل کند و به

.فرستاده خداست) ص(

، کلمه عهدنامه یثرب، ص 4، جلد 1381دکتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، ـ1
2688 .

.جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانمحمدـ2
یس حکومتی یريوسیلهاولین قانون اساسی مکتوب در جهان، که به«: خود متذکر شده استيدر شروع مقالهوي ـ 3

طرح و تنظیم شده و چون یکی ) ص(تنظیم و تدوین شده باشد، قانونی است که توسط شخصیتی مانند حضرت محمد
».اسدبشناز مفاخر عالم اسالم است، جا دارد نسل جدید مسلمانان نیز آن را 

گذاري در اسالم، دوران زندگی پیامبر اسالم بوده، ضمن مهم دانستن سند قانونيکه اولین حلقهوي، با تأکید بر این
کند چنین متنی در تاریخ جهان نگارش نیافته و هیچ تا جایی که معلومات فعلی من حکم می«: مورد بحث، افزوده است

».نداردسند مشابهی مقدم بر آن وجود
ها و مراکز تحقیقاتی هاي متعدد در دانشگاهضمن کنفرانس1968تا 1958هاي ساليوفسور حمیداهللا که در فاصلهپر

در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما .استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد
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ه با شرح و توضیحات کافی مورد بحث قرار فقر47نامه را در الدین این عهدعالمه شمس
اده و از آن یک نوع پلورالیزم سیاسی و فدرالیزم اقوام در چوکات دولت واحد را استنباط د

1.کرده است

چسپی است که در جاي ي دین و دولت یکی از مباحث بسیار جالب و دلبحث رابطه
دانان د گفت که بین فقها و حقوقطور خالصه بایخود باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اما به

داري دارد جاي هیچ ي خاصی با سیاست و دولتکه اسالم دیدگاه و رابطهمسلمان در این
هرچند بین متفکران مسلمان در جزییات نظام سیاسی مورد نظر اسالم، . شک و تردیدي نیست

اسالم در هاي آغاز نهضتکه از روزهاي زیادي وجود دارد؛ اما در اصل ایناختالف
خالفت، امامت، بیعت، شورا، عدالت، مساوات، : چونالعرب، مفاهیم و اصولی همجزیرة

آزادي، معاهده، جنگ و صلح و سایر اصول و قواعد مربوط به سیاست و حقوق اساسی 

سولون در نوشته«: ین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته استتواند اولاهمیتی که دارد نمیيمعتقدند با همه
بلکه عضوي از ،روایی یا پادشاهی نداشتزیرا سولون منصب فرمان،توان قانون مدون به شمار آوردشهر آتن را نمی

. موافقت قرار گرفتیونان بود که تغییراتی در قانون اساسی کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد يهیأت حاکمه
قانون اساسی تنظیم شده توسط .که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده استحالیدر

سطح توان همرا نیز که معاصر ارسطو بوده، نمی،امپراتور بودایی هند،ارسطو، یا قانون تدوین شده توسط چاندرا گوبتا
تر به االحکام السلطانیه، تألیف ماوردي و ابویعلی شباهت دارد و هر دو نوشته، بیشزیرا،سند مورد بحث به شمار آورد

».االمم، تألیف امام الحرمین جوینی شبیه است تا به قانونی که در آن مصالح مردم لحاظ شده استیا به غیاث
ها به روزگار ما رسیده، و مشخصات آنسور حمیداهللا، به مجموع قوانین بازمانده از دنیاي قدیم، یا قوانینی که نام یپروف

1891همه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شد و در سال از میان آن«: اشاره کرده و نوشته است
اي براي امرا و شاهزادگان، یا به نامهمانده، که آن هم به صورت نصیحتهاي مختلف ترجمه و منتشر شد باقیبه زبان

اي تنظیم شدهعنوان قانون دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه جامعهتواند بهاریخی است و نمیشکل مباحث ت
».است

طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات ) ص(در اولین سال هجرت، پیامبر اسالم «: وي افزوده است
».بودحاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده 

جمله، یا به 52اند، شامل هاي خود آوردهن طرح، که خوشبختانه ابن اسحاق و ابن عبید آن را کلمه به کلمه در کتابای
نگارش در زمان تنظیم سند يبسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوهيماده و نمونه52داراي ،اصطالح قضایی

زیرا بسیاري از ،اندتر از مورخان مسلمان درك کردهرا بیشرسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن است و به نظر می
ضمن ... محققان آلمانی، هلندي، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و

».اندآثارشان به آن استناد کرده
به پیامبري مبعوث شد و با آشکار ساختن )ص(از همان روزي که حضرت محمد«سور حمیداهللا، یپروفيبه نوشته

ل در عقاید و اعمال نسل معاصرش را به عهده گرفت، رسالتش جنبه عمومی و جهانی داشت و یرسالت خود تغییر و تبد
هایی از جانب آنان شد، طبیعی به مهرياگرچه اقداماتش ابتدا تعجب همشهریان را برانگیخت و سپس باعث بروز بی

زیرا آن بزرگوار ،شریعتش در سراسر جهان معلوم آن روز، مخصوصاً ایران و روم رواج پیدا کندرسید کهنظر می
ساخت و پیروزي بر امپراتوران را وعده ضمن دعوت و مواعظ خود، منافع و مصالح عمومی مردم را مطرح می

.فرمودمی
).The first Written Constitutional Law the worldاهللا، پروفیسور محمد حمید( 

.327الی ص 285م، ص 1994االجتماع السیاسی االسالمی، الدین، فیشیخ محمدمهدي شمسـ1
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ي سیاست، حکومت، بارهکه اسالم دینی است با احکام خاص خود درمطرح بوده و این
1.ي فقهاي شیعه و سنی اتفاق نظر دارندع، همهاقتصاد، فرهنگ و اجتما

ظهور قانون اساسی در عصر جدید
داري در ي ریشهگردد که قانون اساسی از نظر روح و محتوا سابقهچه ذکر شد روشن میاز آن

؛ اما از نظر تاریخ رسمی، استزمان توأم و هم» حکومت«زندگی انسان دارد و با پیدایش 
ي قانون اساسی ایاالت متحدهترین قانون اساسی مکتوب، زیرا قدیمی. ردي زیادي نداسابقه

انقالبیون و . جینیا به تصویب رسیدمیالدي است که در ایالت ویر1776آمریکا در سال 
ي انگلیس در آمریکاي شمالی، پس از هفت سال مبارزه علیه خواهان سیزده مستعمرهآزادي

ل خود را اعالم کردند و آمریکاي جدید را در پرتو اولین استقال1776جوالي 4انگلیس، در 
اما این قانون اساسی بسیار ضعیف و بر اساس یک نوع اتحادیه یا . قانون اساسی بنیان نهادند

:هاي زیر دولت و سیاست از دیدگاه اسالم مورد بحث قرار گرفته استدر کتاب-1
.ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه1373امام خمینی، والیت فقیه، تهران، ـ 

.جلد4هـ، 1411اسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀ، قم، ی منتظري، درعلـ حسین
.باقر صدر، االسالم یقود الحیاةـ شهید سید محمد

.1984ـ جعفر سبحانی، معالم الحکومۀ االسالمیۀ، لبنان، 
.1411الدین، نظام الحکم و االداره فی االسالم، لبنان، مهدي شمسـ محمد
قم، مؤسسه ) دوره سه جلدي(شیخ محمد مؤمن قمی، الوالیه االلهیه االسالمیه او الحکومه االسالمیه، اهللاـ آیت

.هجري1428النشر االسالمی، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 
.1376: هاي دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نیـ محسن کدیور، اندیشه سیاسی در اسالم، جلد اول، نظریه

.1375الدین خرمشاهی، تهران، ندیشه سیاسی در اسالم معاصر، ترجمه بهاءـ حمید عنایت، ا
.1376هاي معاصر از اندیشه سیاسی اسالم، ترجمه سرور دانش، تهران، ـ جمعی از نویسندگان، قرائت

.1386ـ دکتر عبد اهللا حاجی صادقی، فلسفه و نظام سیاسی اسالم، چاپ دوم، قم، زمزم هدایت، 
.1985سن الماوردي، االحکام السلطانیۀ، لبنان، الحـ امام ابو

.االعلی مودودي، نظریۀ االسالم و هدیه فی السیاسۀ و القانون و الدستورـ عالمه ابو
.1980ـ دکتر صبحی الصالح، النظم االسالمیۀ، لبنان، 

.1972الرازق، االسالم والحکم، با مقدمه و تحقیق دکتر محمد عماره، لبنان، ـ علی عبد
.ـ  دکتر یوسف القرضاوي، فقه سیاسی

.1974ـ محمد المبارك، نظام االسالم ـ الحکم و الدوله، 
.1960: الدین الریس، النظریات السیاسیۀ االسالمیۀ، چاپ سوم، مصرـ دکتر ضیاء

.1967ـ استاد محمد اسد، منهاج الحکم فی االسالم، چاپ سوم، لبنان، 
.1988و آدابها فی االسالم، چاپ اول، لبنان، ـ دکتر سمیر عالیه، نظریۀ الدولۀ

.1967ـ دکتر ثروت بدوي، اصول الفکر السیاسی، قاهره، 
.1985المنعم ابراهیم الخطیب، نظام الشوري فی االسالم و نظم الدیمقراطیۀ المعاصرة، مصر، ـ دکتر زکریا عبد

سی االسالمی، ربیۀ المعاصرة و فی الفکر السیاالطماوي، السلطات الثالث فی الدساتیر العـ دکتر سلیمان محمد
.1996الفکر العربی، چاپ ششم، مصر، دار

.1999ـ دکترصبحی عبده سعید، شرعیۀ السلطۀ والنظام فی حکم االسالم، قاهره، 
.هـ 1350الوهاب خالف، السیاسۀ الشرعیۀ او نظام الدولۀ االسالمیۀ، قاهره، ـ  عبد

.1980سفۀ التشریع فی االسالم، لبنان، ـ دکتر صبحی محمصانی، فل



41/ حقوق اساسی چیست؟

تأسیس استحکام و قوام توانست براي دولت جدید و تازهکنفدراسیون تنظیم شده بود و نمی
در سالن 1787می25ایاالت آمریکا به تاریخ لذا نمایندگان .محکم و استواري ببخشد

1776جوالي 4ي استقالل آمریکا به تاریخ جایی که یازده سال قبل از آن، اعالمیهاستقالل، 
این منشور به عنوان قانون . اعالن شده بود، جمع شدند و به تسوید منشور جدید پرداختند

4تکمیل و امضا شد و به تاریخ 1787مبر سپتا17اساسی جدید ایاالت فدرال آمریکا به تاریخ 
طور ي ایاالت بودند، بهنفر نماینده که در واقع رهبران برجسته55توسط 1789مارچ 
تصویب گردید و مطابق با احکام آن حکومت مرکزي بر اساس نظام فدرال تشکیل رسمی

چنان باقی آن همبار تعدیل شده؛ اما اصل و اساس27این قانون گرچه تا کنون بیش از . شد
ایالت از اقیانوس اطلس تا بحر50میلیون جمعیت پراکنده در 240است و زندگی بیش از 

. کندمیالکاهل را اداره 
پس از آمریکا، فرانسه دومین کشوري بود که بعد از پیروزي انقالب کبیر ضد استبدادي 

ي معروف حقوق ر اعالمیهو صدو1789خواهانه بر ضد پادشاهان ستمگر، در سال و آزادي
اولین قانون اساسی مکتوب خود را وضع کرد و پس 1791بشر در همان سال، باالخره در سال 

ي اروپا این حرکت به عنوان یک نهضت سیاسی گسترش یافت و تاسر قارهاز آن در سر
. هاي زیادي براي خود قانون اساسی تدوین کردندکشور

للی مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول، طوري بود که به این المالبته شرایط و اوضاع بین
هایی که در جنگ شکست خورده بودند، سو کشورزیرا از یک. حرکت، سرعت بخشید

مثل قانون اساسی ویمار . مجبور بودند براي نظام جدید حکومتی خود، قانون جدید وضع کنند
از سوي دیگر بعد از این . 1920؛ و قانون اساسی اطریش در سال 1919در آلمان، در سال 

هاي مستقل نیز ظهور کردند که براي تثبیت استقالل خود نیاز به تدوین قانون جنگ دولت
، قانون اساسی چکسلواکیا در سال 1921از قبیل قانون اساسی پولند در سال . اساسی داشتند

قانون اساسی لبنان در ، 1923، قانون اساسی مصر در سال 1920، قانون اساسی سوریه در 1920
.هاي دیگرو کشور1926سال 

تري یافت ي بعد از جنگ جهانی دوم، نهضت تدوین قانون اساسی گسترش بیشدر دوره
، 1946مانند فرانسه در . هاي اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا را در بر گرفتتر کشورو بیش

پولند، 1947، بلغاریا در 1961ترکیه در ،1953، دانمارك در 1947، ایتالیا در 1944ایسلند در
. هاي دیگرو دولت1945، چین در 1952در ا، پولند و رومانی1949و آلمان شرقی در 

جا گذاشت، و آن ایجاد زمینه براي سقوط جنگ جهانی دوم تأثیري از نوع دیگر نیز به
الند، بلجیم و ایتالیا در اثر ههاي انگلیس، فرانسه، امپراطوري. هاي استعماري بودامپراطوري

هاي استعمارزدایی ملل مختلف، یکی پس خواهی بعد از جنگ و جنبشایجاد فضاي آزادي
میانه، آسیا و هاي جدیدي در خاورها کشوراز دیگري از هم فرو پاشیدند؛ و از بطن آن
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ساسی خود را آفریقا سر برداشتند و هر کدام به عنوان نخستین گام استقالل، تصویب قانون ا
داشتن . بندمتحد عضویت یاو افزون بر آن کوشیدند تا در سازمان ملل . قطعیت بخشیدند

ي بارز استقالل و یک متن قانون اساسی و پذیرفته شدن در سازمان جهانی، دو نشانه
امروزه اکثریت قریب به . آمدها به حساب میشخصیت مستقل حقوقی و سیاسی این کشور

ازمان ملل متحد، صاحب قانون اساسی مدون هستند و تنها چند کشور نظیر اتفاق اعضاي س
اند یا نخواستههاي جهان سوم به این نهضت نپیوسته انگلستان، اسرائیل و برخی از کشور

.خود را به این ابزار مجهز کنند

پیدایش قانون اساسی در افغانستان
10ماده، در73در » مه اساسی دولت علّیه افغانستاننظامنا«در کشور ما اولین قانون اساسی به نام 

اصول اساسی دولت «و دومین قانون اساسی به نام . ش، به تصویب رسید1301حوت زمستان 
128فصل و 11ش، و سومین قانون اساسی در 1310عقرب 8ماده، در 110در » علّیه افغانستان

فصل و 13د هم چهارمین قانون اساسی در بع. به تصویب و توشیح رسید1343میزان 9ماده در 
اصول اساسی «و پنجمین قانون اساسی به نام . ش، وضع گردید1355دلو 25ماده، در 136

، به اجرا گذاشته شد و 1359حمل 25ماده، به تاریخ 68در » جمهوري دموکراتیک افغانستان
تصویب رسید و در تاریخ به 9/9/66ماده به تاریخ 149فصل و 13ششمین قانون اساسی در 

نیز قانون جدیدي به نام 1372در سال . نگري قرار گرفتمجدداًً مورد تعدیل و باز8/3/1369
توسط دولت مجاهدین به رهبري استاد ربانی پیشنهاد شد؛ اما به » اصول اساسی افغانستان«

جرگه به ویههفتمین قانون اساسی افغانستان توسط ل1382جدي سال 14تصویب نرسید و در 
.تصویب رسید

(Constitution)تعریف قانون اساسی: مبحث دوم
گرچه در ضمن بحث قبلی، معنی و مفهوم قانون اساسی تا حدودي روشن شد؛ اما براي 

طور دقیق روشن شود که اصوالً چه نوع مسایلی، به دست آید و بهکه یک تعریف علمی این
، از نظر حقوقی، خارج از آن است، باید قانون اساسی راداخل در قانون اساسی و چه مسایلی

.مبحثی جداگانه تعریف کنیمدر 
ت از یکی از آن دو یبراي تعریف قانون اساسی، دو معیار و جود دارد و هر کس به تبع

این دو معیار یکی معیار شکلی و صوري است و . معیار به تعریف قانون اساسی پرداخته است
. هوي و ماديیگري معیار ماد
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یکی شکل و نمود خارجی و ظاهري قانون : دو چیز مورد نظر استیار شکلیمعدر 
به عنوان یک دفتر یا یک کتاب به نام چه به عنوان یک وثیقه یا سند رسمی اساسی، یعنی آن

اما در معیار . ي آنکنندهدار واضع و تصویبدوم مقام صالحیت. شودیاد می» قانون اساسی«
ي آن اصالً مورد نظر کنندهچنین مقام تصویبیا مادي، شکل و صورت این وثیقه و همماهوي
یعنی یک ماده یا اصل قانون اساسی . بلکه روح و محتواي قاعده و حکم مالك است. نیست

شود که روح و ماهیت آن مربوط به حقوق اساسی از این جهت جزء قانون اساسی تلقی می
.داخل سند قانون اساسی درج نشده باشدهرچند که اصالً در . است

:دهیمطور جداگانه، مورد بررسی قرار میتعریف قانون اساسی را مطابق هر یک از این دو معیار، به

تعریف قانون اساسی بر اساس معیار شکلی و صوريـ 1
انون ق«: اندقانون اساسی را بر اساس معیار شکلی چنین تعریف کردهدانانبرخی از حقوق

شود که زیر لواي یک متن اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می
دار به تصویب رسیده باشد و بر افراد و ي مقامات صالحیتوسیلهو تشریفاتی، بهرسمی

1».تشکیالت سیاسی و متصدیان امور حکم براند

مجموعه قواعد اساسی «: چنین تعریف ارائه کرده استدانانیکی دیگر از حقوق
دار ي صالحیتقانونی توسط مقامات ویژهي دولت که به شکل یک سند رسمیدهندهسازمان

2».تصویب شده باشد

مجموعه قواعدي که در سندي به نام قانون «: دیگري نیز چنین گفته استدان حقوق
فاوت با آیین وضع و نگري آن با تشریفات و آیین ویژه و متاساسی گرد آمده و تصویب و باز

3».گیردنگري قوانین عادي صورت میباز

ها هر قاعده و اصلی که در متن سند تر اشاره شد، طبق این تعریفطور که پیشهمان
عکس هر شود و  برقانون اساسی ثبت و تصریح شده باشد، جزء قانون اساسی تلقی می

ي اساسی ماهیت و جوهر خود قاعدهاي که در این متن نیامده باشد، هر چند که در قاعده
به همین جهت تعریف قانون اساسی با این معیار از . باشد، خارج از قانون اساسی خواهد بود

:چند جهت مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است
مانند اگر کشوري سند مکتوب و مدونی به نام قانون اساسی نداشته باشد و : کهاول این

د و اصول عرفی پیروي کند، یعنی قانون اساسی عرفی و نانوشته داشته باشد، انگلستان از قواع

.91، ص1370دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، .1
.4جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، صمحمدـ2
، 1380ن، زمستان ي سرور دانش، چاپ ایراي قانون اساسی، ترجمهبارهالعزیز شیحا، کلیاتی دردکتر ابراهیم عبدـ3

. 21ص 
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که این مدعا را باید طبق این تعریف گفته شود که آن کشور فاقد قانون اساسی است؛ در حالی
زیرا هر کشور و دولتی حتماً از قواعد و مقرراتی در . توان صحیح و منطقی تلقی کردنمی

چه این قواعد و . کنددولت و ملت، تبعیت مییفتی و حقوق و تکالي روابط قواي دولزمینه
این تعریف مذکور به اصطالح بربنا. ر مکتوبیمقررات، مکتوب و مدون باشد یا عرفی و غ

.منطقی جامع افراد نیست
گاهی حتی در کشوري که قانون اساسی مکتوب هم دارد، قواعدي در : کهدوم این

تی آن وجود دارد که در متن سند قانون اساسی آن اصالً درج نشده ي نظام و قواي دولزمینه
که در لبنان این قاعده مورد عمل مثل این. شوداست؛ اما منشاء عرفی داشته و در عمل اجرا می

اعظم مسلمان سنی و رییس پارلمان جمهور باید مسیحی مارونی و صدراست که رییس
ها است سالانون اساسی لبنان درج نشده، اما در لبناناین قاعده در متن ق. مسلمان شیعی باشد

. شودمیي اساسی به آن عمل که به عنوان یک قاعده
شود که برخی از قبول این نظر در مورد تعریف قانون اساسی سبب می: کهسوم این

ي قانون اساسی نیستند، مانند برخی از موضوعاتی که به حسب جوهر و ماهیت خود از مقوله
شوند و برخی دیگر از موضوعات ، وارد تعریف ...حکام مجازات، مقررات مالی و اداري وا

ي قانون اساسی هستند، که در جوهر و ماهیت خود و از نظر مفهوم فنی قانون اساسی، از مقوله
شوند، از که معموالً در قوانین عادي تنظیم میمانند احکام انتخابات و قوانین احزاب سیاسی، 

.یف خارج شوندتعر
جا که معیار شکلی بر متن سند قانون اساسی و قواعد و احکام آن از آن: کهچهارم این

دیگر و از زمانی تا زمان تکیه دارد و از طرف دیگر این قواعد و مقررات از کشوري تا کشور
توان یک تعریف واحد ودیگر، اختالف و تفاوت دارد، براي قانون اساسی هم اصالً نمی

ها در طول زیرا در میان مسایل طرح شده در قوانین اساسی کشور. دادارائهمشخص و جامع 
. شودهاي بسیار زیاد دیده میها و تفاوتقرون و اعصار فاصله
اند که در تعریف قانون اساسی هاي ذکر شده، برخی به این نظر رسیدهبا توجه به انتقاد

. یه کرد و تنها متن سند قانون اساسی را اساس قرار دادنباید تنها بر معیار شکلی و صوري تک
.بلکه باید مضمون و محتواي خود قواعد اساسی مورد توجه قرار گیرد

تعریف قانون اساسی بر اساس معیار مادي و ماهوي.2
این معیار صرفاً بر جوهر و ماهیت قاعده توجه دارد و به شکل و صورت قاعده یا منشاء وضع 

اصول و قواعدي که در : لذا قانون اساسی بر اساس این معیار عبارت است از. کندگاه نمیآن ن
که یا اینذکر شده باشد ی سچه در متن سند قانون اسا. ذات و طبیعت خود اساسی هستند
.یا اصالً در قوانین عادي کشور تصویب شده باشد.مقتضاي عرف حقوق اساسی باشد
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: اندبا توجه به همین معیار، قانون اساسی را چنین تعریف کردهدانان برخی از حقوق
ها و هاي آني قواعد و مقررات حاکم بر قواي دولتی و صالحیتقانون اساسی مجموعه«

».هاي فردي استحقوق و آزادي
:برخی دیگر هم گفته اند

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و «
ازمان عالی قواي سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادي هاي افراد را س

1».در مقابل دولت مشخص می نماید

تواند یک معیار جامع و مانع باشد، و انتقادات وارد این معیار در تعریف قانون اساسی می
که اصوالً کدام قاعده در ذات اما یک مشکل اساسی دارد و آن این. بر معیار اول را هم ندارد

به عبارت دیگر معیار اساسی بودن یا اساسی است؟ طبیعت خود، اساسی و کدام قاعده غیرنو 
اساسی نبودن یک قاعده چیست؟

دانان معتقدند که برخی از حقوق. دانان نظر واحدي و جود ندارددر این مورد بین حقوق
. دهدعدي که دولت و حکومت را سازمان میي قواقواعد اساسی عبارت است از مجموعه

تواند اساسی نامیده شود که به سازمان حکومت ارتباط داشته باشد و یعنی آن موضوعاتی می
شکل دولت را از جهت بسیط یا مرکب و فدرال بودن، یا شکل حکومت را از نظر سلطنتی و 

. مشخص کندگانههاي قواي سهیا وظایف و صالحیتجمهوري یا ریاستی و پارلمانی 
که جایگاه اما این نظریه از یک جهت دیگر ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد و آن این

این اصول و یا در کجا است؟ آ» هاي افرادآزاديی واصول و قواعد مربوط به حقوق اساس«
ی ي اساستواند جزء قواعد اساسی باشد؟ اگر بگوییم که قاعدهقواعد طبق نظر یاد شده می

افراد به هاي عمومی همان است که به سازمان حکومت مربوط باشد، قواعد حقوق و آزادي
اي در نظر بگیریم که گونهکه سازمان حکومت را بهمگر این. سازمان حکومت ارتباط ندارد

طور ضمنی این در این صورت به.ب دولت در مقابل افراد را هم شامل شودیتکالیف و وجا
ها هایی هستند و دولت مکلف است آنکند که افراد داراي حقوق و آزاديه میمعنی را افاد

.را رعایت و حراست کند
چنین بحث دیگر این است که در بسیاري از قوانین اساسی دنیا مسایل مربوط به نظام هم

، آیا این مسایل. شوداجتماعی، نظام اقتصادي، نظام اخالقی و دینی کشور نیز تدوین و بیان می
ماهیت و محتواي اساسی دارد؟ برخی معتقدند که این نوع مسایل خارج از ماهیت قانون 

ي فلسفی و ایدئولوژیک تباطی با ساماندهی قواي حکومتی نداشته و جنبهزیرا ار. استاساسی 
طور مثال در بسیاري از قوانین اساسی قبلی افغانستان، مواد متعددي راجع به اساسات به. دارد

ن، مؤلف، دکتر سید جالل الدین مدنی، حقوق اساسی و نهاد هاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران، چاپ سوم، تهرا- ١
.27، ص 1374
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تر حاکی از نوع فلسفه ی، اساسات سیاسی و اساسات اقتصادي کشور بیان شده که بیشاجتماع
.اندهاي وقت به آن گرایش داشتهاي است که رژیمئولوژيیا اید

زیرا . شود که نظر فوق چندان دقیق نیستاین مسأله روشن میولی اگر اندکی دقت شود،
ها، هاي حاکمه و ویژگیطرف هیأتیکاز : قانون اساسی طبیعت مزدوج و دوگانه دارد

از طرف دیگر مسلک اجتماعی و سیاسی قواي .کندها را بیان میهاي آنتکالیف و صالحیت
زیرا قانون . کندها و قواي دولتی را تبیین میحاکم و خط مشی حقوقی یا ایدئولوژیک سازمان

بلکه باید . شودها محدود نمیناساسی تنها به تنظیم قواي دولتی، از جهت ترکیب ارگانیک آ
هاي سیاسی، در این صورت اصول پایه.ها را نیز بیان کندوظایف و شرایط انجام تکالیف آن

ظیفه بپردازند به انجام وها قواي عمومی اقتصادي و اجتماعی را نیز باید ذکر کند تا در پرتو آن
1.ها به عنوان اهداف دولت تالش کنندو براي تحقق آن

اي طبیعت و ماهیت اساسی دارد و جزء قانون جا گفته شد، آن قاعدهچه تا به اینبر آنبنا
طور مستقیم مربوط به سازماندهی دولت و قواي حاکم باشد یا در مقام اساسی است که یا به

در حالت دوم اصول و قواعد .بیان وظایف، تکالیف و قلمرو سلطه و اختیارات دولت باشد
چنین اصول مربوط به خط مشی افراد و همهاي عمومی ه حقوق اساسی و آزاديمربوط ب

که در مبحث اگر از نگاه دیگر، چنان. شودسیاسی، اقتصادي و اجتماعی دولت را نیز شامل می
ي کنندهاول گفته شد، این موضوع را بررسی کنیم، باید بگوییم که اصوالً قانون اساسی تنظیم

هاي حقوق اساسی و آزادي«در بعد فردي، . و بعد فردي و اجتماعی استزندگی انسان در د
سازماندهی دولت و قواي دولتی و تبیین حدود و ثغور «و در بعد اجتماعی » افرادعمومی

مطرح است و بهترین قانون اساسی آن قانون اساسی است » هاهاي آنها و صالحیتمسؤولیت
چون تنها در این صورت است که در . قرار کندن منطقی برکه بین این دو بعد، تعادل و تواز

بین حکومت و گونه تعارض و تصادمی گردد و هیچجامعه حق و عدالت و انصاف تأمین می
.آیدافراد پدید نمی

بدهیم که با هر دو معیار شکلی و ماهوي انطباق ارائهاگر بخواهیم از قانون اساسی تعریفی 
کاالت ذکر شده را هم نداشته باشد، باید بگوییم که قانون اساسی داشته و انتقادات و اش

ي دولت و روابط و حقوق دولت و دهندهي قواعد اساسی سازمانمجموعه«: عبارت است از
ي توسط مقام ویژهیا به شکل یک سند رسمی ملت که یا منشأ عرفی و عادي دارد

».گرددضع و تصویب میدار وصالحیت

.34الی 29العزیز شیحا، پیشین ص دکتر ابراهیم عبدـ1
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ي قوانیناهمیت و جایگاه قانون اساسی در خانواده:مبحث سوم
قدر بلند و ارجمند است که از آن به جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن

به همین دلیل قوانین و اسناد تقنینی به معناي عام .شودیاد می» القوانینام«یا » قانون مادر«عنوان 
:اندبندي کردهرجهمراتب چنین درا از نظر سلسله

.ي اول، قانون اساسیدر درجهـ 1
.ي دوم، قوانین عاديدر درجهـ 2
.هاي دولتها و مصوبهها، اساسنامهي سوم، مقررهدر درجهـ 3
.هاالعملي چهارم، لوایح و طرزدر درجهـ 4

:مراتب، اول باید تعریف قانون را بدانیمبراي درك درست این سلسله

قانونتعریف 
کش بوده است؛ اما در و در لغت به معناي خطCanonي التینی معرب کلمه) Law(قانون 

دار تصویب کرده است که مراجع صالحیت1قاعده حقوقی«: اصطالح،  قانون به معناي عام
».باشند

ي تمام اسناد تقنینی، به شمول قانون اساسی و قوانین قانون با تعریف فوق دربرگیرنده
.هاي ادارات استها و مصوبهالعملها و حتی لوایح و طرزها و اساسنامهي و مقررهعاد

تصویب گذارقانوني قاعده حقوقی است که از طرف قوه«: اما قانون به معناي خاص
».شده باشد

قانون عبارت است از مصوبه هر دو «: قانون اساسی افغانستان آمده است94ي در ماده
اسی که در این قانون اسجمهور رسیده باشد مگر اینی که به توشیح رییسمجلس شوراي مل

».طور دیگري تصریح گردیده باشد
ها ها و اساسنامهقانون به معناي خاص تنها شامل قوانین عادي بوده و قانون اساسی و مقرره

.است» شریعت«یا » شرع«در فقه نام قانون . شودها را شامل نمیالعملها و طرزو مصوبه

د نظم و استقرار عدالت، بر زندگی آوري است که به منظور ایجاي کلی و الزامقاعده: تعریف قاعده حقوقیـ1
. شودکند و اجراي آن از طرف دولت تضمین میاجتماعی انسان حکومت می

: اوصاف و خصوصیات قاعده حقوقی
.آور استي حقوقی الزامـ  قاعده1
. ـ رعایت آن از طرف دولت تضمین شده و ضمانت اجرا دارد2
.ـ کلی و عمومی است3
.اجتماعی استـ هدف آن تنظیم روابط 4
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شد، باید بیفزاییم که در اصطالحات ما وقتی ارائهها و توضیحاتی که با توجه به تعریف
طور مطلق به کار برده شود، منظور همان قانون بدون پسوند و پیشوند و به» قانون«ي واژه

اگر منظور .جمهور رسیده باشدي شوراي ملی بوده و به توشیح رییسخاص است که مصوبه
ها و ها و اساسنامهبا هم به کار برده شود؛ اما مقرره» اساسی«ن اساسی باشد باید با پسوند قانو

قانون اساسی، 78ي بدین جهت که مطابق ماده. شوندها قانون نامیده نمیالعمللوایح و طرز
حکومت براي تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و 

.این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کندتصویب می
طور که هیچ شود نه پارلمان و ثانیاً همانها اوالً توسط حکومت تصویب میپس مقرره

اي هم نباید مناقض نص یا روح هیچ قانون قانونی نباید مناقض قانون اساسی باشد، هیچ مقرره
هایی که توسط خود یک العملب لوایح و طرزبه همین ترتی. نه ملغی خواهد بودگرباشد؛ و

شود، نیاز به تصویب حکومت یا پارلمان ندارد؛ اما به هیچ صورت اداره وضع و تصویب می
.اي باشدتواند مخالف هیچ قانون یا مقررهنمی

ي پارلمان اختصاص دارد، این است اي که قانون به معناي خاص، به مصوبهدلیل اصلی
به عبارت دیگر . باشدها میاصلی براي تفکیک قواي ثالثه و تقسیم وظایف آنکه قانون معیار

:ي ذیل ایجاد شدهدر محوریت قانون است که سه قوه
.ي قانونکنندهمقام واضع و تصویب: ي مقننهـ قوه
.ي قانونکنندهمقام تطبیق: ي مجریهـ قوه
.ي دعاوي مطابق به احکام قانوندهکنني قانون و فیصلهکنندهتفسیر: ي قضاییهـ قوه

ي قانون است و نه کنندهي مجریه فقط اجرابر اساس تقسیم وظایف فوق، قوه
یا قضاییه نباید قانون نامیده شود و گرنه ي مجریه ي قوهپس مصوبه. ي آنکنندهتصویب

رلمان هم چنان که پاهم. هم خورده و تداخل در وظایف به وجود خواهد آمدتفکیک قوا به
ي تصویب قانون و بلکه باید در ساحه. یا تفسیر آن مداخله کندي اجرایی قانوننباید در ساحه

.کندمسایل مربوط به آن مثل تصدیق معاهدات و غیره فعالیت
تواند ي مجریه هم میبینی شده، قوهالبته در شرایط خاصی که در قانون اساسی هم پیش

یا در حالت تعطیلی باشد، ولی این به التی که پارلمان وجود نداشته مانند حا. قانون وضع کند
ي بلکه بدین معنی است که در یک شرایط خاص، قوه. معناي تداخل در وظایف نیست

قانون . (عهده گیردي مجریه و مقننه را برهاي هر دو قوهتواند وظایف و صالحیتمجریه می
)79ي اساسی افغانستان ماده
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مراتب در قوانیني سلسلهفلسفه
نخست این نکته است يمراتب و قرار داشتن قانون اساسی در درجهي اصلی این سلسلهفلسفه

. کندکه قانون اساسی در هر کشوري نقش چارچوب کلی نظام حقوقی آن کشور را ایفا می
قانون یعنی ساختار اصلی و اصول اساسی و بنیادین سیستم سیاسی و حقوقی یک کشور در

ي تابلویی را دارد که در روي صفحهدر واقع قانون اساسی نقش . شوداساسی آن نشان داده می
از طرف دیگر تمام قوانین و .توان دیدي واقعی و اصلی نظام یک کشور را میآن چهره

هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، ي کشور در عرصهفرامین تقنینی دیگر که همگی در اداره
نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با ... فرهنگی واقتصادي،

ترین مخالفت یا تعارضی با احکام قانون مفاد، روحیه و احکام آن وضع شوند؛ و اگر کم
ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ي مهمبارهچند بهترین قانون و دراساسی داشته باشند، هر

.شودل و ملغی تلقی میساقط بوده، باط

هاي مهم قانون اساسی با قوانین عاديتفاوت
هاي تفاوت» قانون عادي«با » قانون اساسی«با توجه به اهمیت و جایگاه بلند فوق است که 

: باشدها امور ذیل میترین آناساسی دارد که مهم
اساسی به دو موضوع که پیش از این اشاره شد، قانون چنان: از نظر موضوع و قلمرو. 1

پردازد، که یکی سازمان و تشکیالت دولت و دیگري میبسیار حیاتی، اساسی و عمومی 
افراد است؛ اما قلمرو یا موضوع قوانین عادي امور و هاي عمومیحقوق اساسی ملت و آزادي

.شودي جامعه تدوین و تصویب میمرهي روزمسایل فرعی و عادي کشور است که براي اداره
این تفاوت هم در سه مورد بسیار جدي : هاي اجرایی تقنینیاز نظر شکل و فرم و آیین. 2

: و عمیق است
زیرا در . اي وجود داردالف ـ از نظر آیین وضع و تشریفات تصویب تفاوت بسیار عمده

کند؛ اما در وضع قانون اساسی، وضع قوانین عادي فیصله و تصویب پارلمان کفایت می
.شودهاي طوالنی در نظر گرفته میهاي بسیار پیچیده و راهشیوه

یعنی در لغو یک قانون عادي . طور استب ـ از نظر آیین تعدیل و بازنگري نیز همین
گز ي قانون اساسی با این سهولت هریا تعدیل یک مادهکند؛ اما لغو تصمیم پارلمان کفایت می

.نداردامکان
هبانی از قانون اساسی و تضمین تطبیق و اجراي صحیح احکام آن ج ـ از نظر صیانت و نگ

زیرا در مورد قانون اساسی غالباً یک ارگان بسیار قدرتمند و . شودنیز همین تفاوت دیده می
گردد تا قوانین دیگر را کنترل کند و از اجراي قوانین مخالف قانون صالح مؤظف میذي
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طور صحیح و درست تفسیر ا در صورت لزوم بهو اصول قانون اساسی راساسی جلوگیري 
.کند؛ اما این تشریفات در قانون عادي وجود ندارد

هاي وضع، تعدیل و صیانت از قانون اساسی را که ها و راهسه موضوع فوق، یعنی شیوه
ها در سه شود، به دلیل اهمیت آنهاي اجرایی تقنینی میهمگی مربوط به تشکیالت و آیین

.دهیمه مورد بحث و بررسی قرار میفصل جداگان

هاي بین قانون اساسی و قوانین عادينتایج مترتب بر تفاوت
: آیدي بسیار مهم به دست میهایی که در باال ذکر شد چند نتیجهاز تفاوت

زیرا تعدیل قانون . تري برخوردار استـ قانون اساسی نسبت به قوانین عادي از ثبات بیش1
.ن بسیار سختی استاساسی تابع آیی

یعنی قوانین عادي توانایی . شوداي مانند خود ملغی میـ قانون اساسی تنها با قانون اساسی2
.تعدیل قانون اساسی را ندارد

چون قانون عادي باید در . ـ تعارض بین قوانین عادي و قانون اساسی امکان ندارد3
.طور طبیعی ملغی خواهد بودود و بهخبهچوکات احکام قانون اساسی وضع شود و گرنه خود

اقسام قانون اساسی:مبحث چهارم
: شودالف ـ قانون اساسی از نگاه مدون بودن به دو قسم تقسیم می

آن قانونی است که اصول و احکام آن به صورت مواد : قانون اساسی مدون یا مکتوبـ1
مثل . دار وضع و تصویب شده باشدقانونی در یک سند یا چند سند از طرف مقامات صالحیت

....قانون اساسی افغانستان و کشورهایی مثل ایران، آمریکا، آلمان و
آن قانونی است که مقررات و اصول آن از عرف و : ـ قانون اساسی غیر مدون یا عرفی2

ايي آن سند رسمیبارهدر آن دخالتی ندارد و درگذارقانونها گرفته شده و عادات و سنت
صد سال سابقه در امور مانند کشور انگلستان که با قدمت بیش از نه. هم تدوین نشده است

.حقوق اساسی هنوز هم قانون اساسی مکتوب ندارد
: شودپذیري نیز به دو قسم تقسیم میب ـ قانون اساسی از نگاه انعطاف

یا تعدیل آن، اي است که در بازنگريآن قانون اساسی: پذیرـ قانون اساسی انعطاف1
به عبارت . شودشود که در تعدیل قوانین عادي در نظر گرفته میهمان روشی در نظر گرفته می

کند، که قوانین عادي را تعدیل میدیگر در تعدیل شرایط خاصی وجود ندارد و همان مقامی 
.تواند قانون اساسی را هم تعدیل کندمی
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اي است که در تعدیل و بازنگري آن ون اساسیآن قان: ناپذیرـ قانون اساسی انعطاف2
شرایط و مقررات کامالً متفاوت با شرایط و مقررات بازنگري در قوانین عادي، در نظر گرفته 

.شودشود و این شرایط در متن خود آن قانون هم ثبت میمی
: شودي آن هم به دو قسم تقسیم میکنندهـ قانون اساسی از نگاه متن سند تنظیمج
متنی، مانند قوانین اساسی اکثر کشورها که در چوکات یک سند ـ قانون اساسی تک1

.اندبه نام قانون اساسی تنظیم شدهرسمی 
ها قانون ي آنمتنی که در چند سند جداگانه تنظیم شده و مجموعهـ قانون اساسی چند2

.دهداساسی آن کشور را تشکیل می
:اند؛ مانند تقسیم قانون اساسی بهدیگري نیز ذکر کردهدانان تقسیمات برخی از حقوق

.ـ قانون اساسی دولت ساده و قانون اساسی دولت متحد1
.قانون اساسی دولت سلطنتی و جمهوريـ2
.ـ قانون اساسی ریاستی و پارلمانی3
1.حزبی و چند حزبیـ قانون اساسی حکومت تک4

هاي حکومتی است تا حکومت و نظامتر مربوط به تقسیمات سیمات بیشولی این تق
.شودها صرف نظر میاز این رو از شرح تفصیلی آن. تقسیم قانون اساسی

ادبی و ساختاري قانون اساسیهايویژگی
طور هاي ساختاري و ادبی قانون اساسی را نیز بهدر پایان این فصل الزم است که ویژگی

:مختصر یادآور شویم
اي برخوردار العادهي ملی از اهمیت فوقسی به حیث یک وثیقهجا که قانون اسااز آن

هاي اقل ویژگیي تدوین آن از هر جهت دقت الزم صورت بگیرد و حداست، باید در نحوه
: ذیل باید در نظر گرفته شود

هاي جامعه و مردم خود الهام مواد و احکام آن ابتکاري بوده و از فرهنگ و ارزشـ 1
.تقلید از کشورهاي دیگر نباشدبگیرد و به صورت

زیرا جزئیات . قانون اساسی کلیات و اساسات و بنیادها را بیان کند و به جزئیات نپردازدـ 2
. همیشه متغیر است و باید در قوانین عادي تنظیم شود، نه در قانون اساسی

ابهام و پیچیدگی در جمالت و عبارات آن وجود نداشته باشد، وگرنه موجب ـ 3
.ها و تفسیرهاي متضاد خواهد شدداشتبر

.43تا 36ـ دکتر جعفر بوشهري، پیشین، ص 1



حقوق اساسی افغانستان/ 52

حتی از تعبیرها و . در بین اصول و مواد مختلف آن تعارض وجود نداشته باشدـ 4
.اصطالحاتی که معانی متناقض دارند پرهیز شود

مقررات و احکام آن طوري در نظر گرفته شود که از نظر شرایط خاص سیاسی و ـ 5
شور قابل اجرا و تطبیق باشد وگرنه در عمل نقض آن کفرهنگی و اقتصادي و اقلیمی 

1.خواهد شد

قانون اساسی از لحاظ فنی و ترتیب و تنظیم باید :یکی از حقوقدانان می گوید
تطبیق با مبانی - ب. متکی به اصول حقوقی-الف: مشخصات ذیل را داشته باشد

- ز. دم تعارضع-و. وضوح و قاطعیت-ه. قابلیت اجرا-د. کلی بودن-ج. اعتقادي
2.فصل بندي منظم

.11، تهران، ص 1369جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، محمدـ1
العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی، وزارت ي طرزقانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی و مقرره: چنین نگاه کنید بههم

. جمهوري اسالمی افغانستاني عدلیه
.33الی30دکتر سید جالل الدین مدنی، پیشین، ص -2



فصل دوم

هاي وضع و تصویب قانون اساسیشیوه
هاي اصلی بین قانون اساسی و قوانین عادي چنان که در فصل پیشین اشاره شد یکی از تفاوت

رسد و انفاذ قوانین عادي معموالً توسط پارلمان به تصویب می. ي وضع استتفاوت در شیوه
گردد؛ اما جمهور اعالم میین مقام کشور یعنی پادشاه یا رئیستریح عالیآن هم غالباً با توش

ها براي وضع و تصویب آن، ي کشوروضع قانون اساسی با این سهولت امکان ندارد و در همه
.شودطی میهاي بسیار پرپیچ و خمیراه

: رسی خواهیم کرداین موضوع را در سه مبحث بر
.حقوقی در وضع قوانین اساسیهاي معمول تشریح شیوه-1
.ي وضع قانون اساسیي شیوهبارهنظر اسالم در-2
. مروري بر تاریخ پیدایش و وضع قوانین اساسی در افغانستان-3

هاي معمول حقوقی در وضع قانون اساسیشیوه: مبحث اول
که این اینشود امانامیده می» ي مؤسسقوه«ي قانون اساسی، در اصطالح حقوقی واضع اولیه

پردازد، در حقوق یا چه کسی است و با چه روشی به وضع قانون میي مؤسس چه مقامیقوه
طور عمده این تعدد، ناشی از میزان گرایش و هاي متعددي بیان شده است که بهاساسی، شیوه

و ناشی از ماهیت سیاسی هاي عمومیها به اصول دموکراسی و حقوق و آزادياعتقاد نظام
هاي وضع و باشد و بدین لحاظ راهها از حاکمیت و نقش ملت میها و نگرش و تفسیر آنرژیم

: تقسیم شده است1ي کلیتصویب قانون اساسی به دو شیوه

.العزیز شیحا، پیشینـ دکتر ابراهیم عبد1
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.ي غیر دموکراتیک وضع قانون اساسیشیوه-1
. ي دموکراتیک وضع قانون اساسیشیوه-2

شود و اراده ت به رسمیت شناخته نمیي غیر دموکراتیک، حاکمیت مستقل ملدر شیوه
جمهور مالك و معیار چه پادشاه باشد یا امپراطور و یا حتی رئیسدارزمامروا و فرمان

دارزمامي دموکراتیک برعکس، حاکمیت از آن ملت است و حاکمیت است؛ اما در شیوه
لذا در این اي است که تصدي قدرت از جانب ملت به او تفویض شده است وتنها نماینده

شیوه وضع قانون اساسی هم، چون ارتباط مستقیم با حاکمیت و تعیین سرنوشت سیاسی کشور 
.گرددملت و نمایندگان آن محسوب میيهاي ویژهدارد، از صالحیت

طور اختصار توضیح داده هایی وجود دارد که بهي فوق هم روشدر هر یک از دو شیوه
: شودمی

: دموکراتیک در وضع قانون اساسیي غیرهاي شیوهروش
یا » اعطایی«ي غیردموکراتیک، وضع قانون اساسی به یکی از دو صورت در شیوه

: گیردصورت می» قراردادي«
کند طور مستقالنه عمل مییا حکومت در وضع قانون بهدارزمام» اعطایی«الف ـ در روش 

عتقد است که صاحب اصلی حاکمیت دهد چون مي ملت را به هیچ شکلی دخالت نمیو اراده
ها و اختیارات خود، قانون اساسی را به شکل او است و لذا با گذشت از بعضی از صالحیت

کند و خود را به قبول یا یک میثاق یا منشور و به عنوان یک امتیاز و عطیه به ملت اعطا می
خواه تواند به دلست که میطور طبیعی غالباً بر این تصور ابیند و بهرضایت ملت نیازمند نمی

خود، در هر وقت که بخواهد، قانون اعطا شده را باز پس بگیرد و لغو کند و یا تعدیالتی در 
توان قانون اند میوضع شده» آعطایی«ي قوانین اساسی که به شکل از جمله. آن پدید آورد

ن اساسی ایتالیا در و قانو1889م و قانون اساسی جاپان در سال 1814اساسی فرانسه در سال 
م و قانون 1931و قانون اساسی اتیوپی در سال 1923و قانون اساسی مصر در سال 1848سال 

.ش را نام برد1285اساسی ایران در سال 
و ملت صورت دارزماموضع قانون اساسی با توافق دو جانبه » داديقرار«ـ در روش ب 

عمل مشترك دولت و ملت، قانون اساسی وضع  و یعنی با توافق دو اراده و بر اساس . گیردمی
روا و ملت با هم در این روش فرمان» مؤسس واضع قانونقوه«به عبارت دیگر  . شودتصویب می

است یعنی دولت از استبداد به مشروطیت » انتقالی«یا مرحله  » میانه«این روش بیانگر حالت . است
یابد و از نظر عملی هم تجلی میدارزمامار اراده ي مردم هم در کنکند و ارادهانتقال پیدا می

جمعیت ««یا » مجلس مؤسسان«اجراي این روش بدین ترتیب است که نمایندگان ملت به عنوان 
و یا هر نام و عنوان دیگر، پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده »  خبرگان ملت«و یا  » مؤسسان
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دارد و وي آن را روا عرضه میآن را به فرماندهد و پس از تصویب، و مورد بررسی قرار می
. شودجا است که دو اراده تالقی یافته و قانون اساسی وضع میکند و در اینتوشیح و انفاذ می

به گیرد، این است که نمایندگان ملت بایدمورد توجه قرار میدر این روش اي که نکته
ها توسط ا اکثر آنیاشند؛ اما اگر همه طور مستقیم از طرف ملت انتخاب و تعیین شده ب

دادي نام گذاشت؛ بلکه در این صورت توان آن را روش قرارحکومت تعیین شدند، نمی
. مطابق با روش اول، یعنی اعطایی خواهد بود
توان از قانون اساسی فرانسه اند میدادي وضع شدهاز جمله قوانین اساسی که با روش قرار

نام برد 1962و قانون اساسی کویت در سال 1925اساسی عراق در سال قانون، 1830در سال 
.اندروا توشیح و تنفیذ شدهها از طرف مجلس مؤسسان تصویب و از طرف فرماني آنکه همه

هاي شیوه دموکراتیک در وضع قانون اساسیروش
، به تنهایی یا با رواي غیر دموکراتیک، صالحیت وضع قانون اساسی به فرماناگر در شیوه

ي دموکراتیک برعکس، این صالحیت تنها به ملت مشارکت ملت، سپرده شده؛ در شیوه
: گرددهاي ذیل اعمال میواگذار شده است که با روش

الف ـ وضع قانون اساسی از طریق مجلس مؤسسان
ایندگان خود در این حالت ملت، در طی یک انتخابات آزاد و مستقیم، شورایی را به عنوان نم

ي انحصاري آن وضع و تصویب قانون کند که وظیفهانتخاب می» مجلس مؤسسان«به نام 
: در این شیوه چند نکته باید رعایت شود. اساسی است
روش، قانون اساسی به مجردي که به تصویب مجلس مؤسسان برسد، در این : کهاول این

.نداردکس گردد و نیاز به قبول یا توافق هیچنافذ می
اعضاي مجلس مؤسسان باید همگی از طرف ملت انتخاب شده باشند، در غیر : کهدوم این

وضع شده توسط یک کمیسیون دولتی خواهد بود و نه توسط این صورت، قانون اساسی
. مجلس مؤسسان

تواند خود را مجلس مؤسسان بنامد و به نمی) پارلمان(ي عادي ي مقننهقوه: کهسوم این
ي عادي تشکیل شده و گذارقانوني مقننه تنها براي قانون اساسی بپردازد، زیرا قوهوضع 

ي مؤسس در این روش تنها قوه. تلقی شود»  ي مؤسس واضع قانون اساسیقوه«تواند نمی
شود و با پایان یافتن تدوین قانون و نافذ مجلس مؤسسان است که براي همین هدف تشکیل می

. شودگردد و خود به خود منحل میتلقی مین نیز تمام شده ي آساختن آن، وظیفه
این روش، بیش از هر روش دیگري، در دنیاي امروز رواج دارد و اکثر قوانین اساسی به 

.اندهمین ترتیب وضع شده
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ب ـ وضع قانون اساسی از طریق رفراندوم
پردازد که ون اساسی میطور مستقیم به وضع قاني رفراندوم قانون اساسی، ملت بهدر شیوه

نویس قانون در این روش، پیش. خود یکی از مظاهر و مصادق دموکراسی مستقیم است
گذاشته سپس به آراي عمومی . شودي یک کمیسیون فنی و متخصص تهیه میوسیلهاساسی به

،و حکومت نیاز داشته باشددارزمامکه به موافقت شود و پس از موافقت ملت، بدون اینمی
.گرددنافذ می

ي خود را رفراندوم و مجلس مؤسسان، ملت به نحوي اراده، ي یاد شدهالبته در دو شیوه
ولی در اعمال هر یک به تنهایی . تر استهاي دیگر بهتر و مترقیسازد و از شیوهمتجلی می

نایی و آگاهی ي مردم غالباً توا، تودهي رفراندومکه در شیوهاز جمله این. معایبی وجود دارد
در این صورت مسایل .ها را ندارندالزم براي درك مشکالت قانون اساسی و بررسی آن

در روش مجلس مؤسسان نیز این اشکال وجود دارد . شودطور کافی ارزیابی نمیحقوقی به
که گاهی ممکن است نمایندگان هم به خطا روند؛ در نتیجه یک نوع دیکتاتوري حاکم شود 

. هاي مردم ضایع گرددزاديو حقوق و آ
:کار گرفته شده استبهاخیراً، به دلیل همین اشکاالت، در بعضی از کشورها راه  سومی 

ج ـ وضع قانون اساسی از طریق مؤسسان ـ رفراندوم
بدین معنی که مردم در ابتدا . ي قبلی استي مضاعف و تلفیقی از دو شیوهوهیاین راه یک ش

ها و کنند تا قانون را مطابق با خواستهخبره و آشنا به تقنین را انتخاب مینظر،اي صاحبعده
. بگذارندسپس آن را جهت تصویب به آراي عمومی. ها و مصالح جامعه تنظیم کنندنیاز

بار طی گونه از تصویب گذشت، که البته مردم یکفرانسه بدین1946که قانون اساسی چنان
سپس براي بار دوم مجلس مؤسسان تشکیل . کردند» وتو«ی دادند و به آن رأي منفرفراندومی 

نیز با 1358ایران در سال قانون اساسی جمهوري اسالمی . شد و متن مورد قبولی را ارائه داد
ترین، در واقع، این روش مترقی. همین روش مضاعف و تلفیقی وضع و تصویب شد

.ن اساسی دقیق، جامع و کامل استترین روش براي وضع یک قانوترین و سالممردمی
دانان در اي را که در این قسمت باید اضافه کرد، این است که برخی دیگر از حقوقنکته

با سه (ي دموکراتیک و شیوه) داديبا دو روش اعطایی و قرار(ي غیر دموکراتیک کنار شیوه
: اندآور شدهاددو روش دیگر را نیز ی) روش مؤسسان، رفراندوم و یا تلفیق هردو

. المللی است که گاهی ممکن است منشأ وضع قانون اساسی واقع شودمعاهدات بین: اول
. 1871و قانون اساسی آلمان در سال 1815در سال پولندچون قانون اساسی هم

چون هم. تحول انقالبی است که ممکن است عامل وضع قانون اساسی موقت شود: دوم
در زمان جمال عبدالناصر و برخی از قوانین 1964و در 1953در قانون اساسی موقت مصر
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اما باید گفت که . اندطور موقت در اثر یک تحول انقالبی وضع شدهاساسی دیگري که به
زیرا در . ي مستقلی براي وضع قانون اساسی محسوب شودتواند شیوههیچ یک از این دو نمی

عامل پیدایش قانون اساسی باشد، باز هم باید المللی اگر هم بر فرضمورد معاهدات بین
دار داخلی صورت گیرد که در این صورت تصویب و تنفیذ آن توسط یک مقام صالحیت

اما در مورد تحوالت انقالبی باید گفت که این هم در . باید منشأ داخلی وضع را پیدا کرد
ي حکومت در آن ارادهي غیر دموکراتیک وضع قانون که تنها گردد به شیوهمیحقیقت بر

هاي دخالت دارد و اصوالً باید گفت که چنین اتفاقی تنها در مورد کودتاها و حکومت
گز بدین معنی نیست که چون انقالب هر. هاکند، نه در مورد انقالبکودتایی صدق می

. صالحیت از دست ملت سلب و به شکل استبدادي عمل شود

سی از نظر اسالمي وضع قانون اساشیوه: مبحث دوم
موضوع دیگري که در این قسمت قابل طرح است، این است که اسالم در این مورد چه نظري 
دارد؟ یعنی از دیدگاه اسالم، قانون اساسی کشور را چگونه باید وضع کرد؟ به عبارت دیگر 

ي مؤسس از نظر اسالم چه مقامی است؟ قوه
آور طور مختصر باید یادطلبد؛ اما بهي میالبته، پاسخ مشروح به این سوال، فرصت دیگر

یعنی قرآن و سنت، به جزئیات این قبیل مسایل و حقوق اسالمی، یشویم که در منابع اصل
ي یک مکتب نیست و شرایط زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه. موضوعات پرداخته نشده است

اي، روش مناسب همان کند که در هر دورهزمان و مکان و مقتضیات هر عصري ایجاب می
اما در عین حال در اسالم، یک سلسله اصول کلی به عنوان . دوره به اجرا گذشته شود

توان از طریق ي و حاکمیت و تصدي قدرت بیان شده که میگذارقانوني اصلی چارچوبه
. آن، خط مشی عملی اسالم را هم ترسیم کرد

اصول کلی حاکمیت در اسالم
: کنیمر حقوق اساسی اسالم، به چند مورد اشاره میاز جمله اصول کلی د

ها ها و قدرتي حاکمیتـ در اسالم حاکمیت اصلی از آن خداوند است و او منشأ همه1
: دیگري جز در چارچوبی که خداوند تعیین فرموده حق حاکمیت نداردکساست و هیچ

1.یعلمونیم و لکن اکثر الناس الوا اال ایاه ذلک الدین الق، امر اال تعبدان الحکم االهللا

فرمان او این است که شما جز او از کس. حاکمیت جز اهللا، براي کسی دیگر نیست(
.) داننداین دینی است درست، اما اکثر مردم نمی. دیگري بندگی نکنید

.65:و نساء7: ، حشر18: ـ، جاثیه46ـ45ـ44: ؛ مائده10: ؛ شورا154: چنین آل عمرانهم؛40:یوسفـ1
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ي آن حکم بارهي ندارد، مگر در قلمرو موضوعاتی که خداوند درگذارقانونـ بشر حق 2
در این مورد شوراي . معین نکرده و تعیین تکلیف را به خود مکلف واگذار کرده استخاصی 

جامعه، قانون تواند مطابق با اصول کلی شریعت و بر اساس مصالح عمومی ي میگذارقانون
. وضع کند

ي انسان نگرش خاصی دارد و وي را خلیفه و جانشین خداوند در زمین بارهـ اسالم در3
پروردگار تو به 1»و اذ قال ربک للمالئکۀ انی جاعل فی االرض خلیفۀ«: کندمعرفی می

. خواهم در زمین جانشینی قرار دهممن می: فرشتگان فرمود
ي ي بشریت، خلیفهبلکه همه. این خالفت مخصوص فرد یا طبقه و صنف خاصی نیست

تصدي قدرت خدا در زمین هستند و یکی از مصادق بارز این خالفت، اعمال حاکمیت و 
یعنی انسان از جانب خداوند موظف و مسؤول است که سر نوشت خود را به دست . است

. بپردازدخود تعیین کند و به سازماندهی قدرت عمومی 
ي امور بر فیصله«و » والیت همه بر همه«ـ اسالم در تنظیم امور سیاسی جامعه، اصل 4

ي افراد مکلف جامعه حق عیض به همهترین تبکند و بدون کمرا مطرح می» اساس شورا
. ي امور سیاسی جامعه، نقش فعال داشته باشنددهد که در عرصهمی

دهد که را ارایه میدود دانسته و سیستمی هاي استبدادي و سلطنتی را مراسالم رژیم-5
. تر از آن استتر و بل از بسیاري جهات برتر و مترقیبه دموکراسی واقعی نزدیک

رسیم که در اسالم پس از حاکمیت ار هم قرار دادن اصول فوق به این نتیجه میبا کن
یعنی . خداوند و پذیرفتن چارچوب کلی احکام شریعت، معیار مشروعیت، آراي ملت است

طور مستقیم حق خدادادي و مشروع ملت است و ملت اعمال حاکمیت و تصدي قدرت، به
؛ یا این حق الهی خود را یم حاکمیت خود را اعمال کندمستقهاي مستقیم و غیرتواند از راهمی

.به جمعی از نمایندگان خود تفویض کند

متفکران مسلمانهايدیدگاه
: کنیمسخنان تنی چند از متفکران و صاحب نظران اسالم را نقل میبراي تأیید سخن فوق 

: فرمایدمین اسالمی، ترین متفکری، یکی از بزرگ)ره(باقر صدر د سید محمدیآیۀاهللا شه
خداوند بشریت را نایب خود در حکومت قرار داده و رهبري و آبادانی جهان را از نظر «

تئوري حکومت انسان بر خود هم بر همین اساس استوار . اجتماعی و طبیعی به او سپرده است
باشد و مشروعیت حکومت مردم بر مردم و یا حق حاکمیت ملی هم از آن جهت است کهمی

».انسان خلیفه خدا در زمین است

.55: و نور14: یونس؛129و 69: چنین اعراف؛ هم31: بقرهـ1
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ي مجریه در اعمال خود متکی بر امت ي مقننه و قوهدهد که قوهح مییشهید صدر توض
اعمال قدرت از طرف امت . زیرا صاحب اصلی حق در جانشینی و حاکمیت امت است. هستند

باشد و میها ي قدرتبیانگر حقی است که منشأ آن خداوند متعال است و او منشأ حقیقی همه
با بخشیدن این حق به انسان به عنوان یک مسؤولیت در حمل امانت و اداي آن به او افتخار 

تواند با افراد امت همگی در این حق در برابر قانون برابر هستند و هر فردي می. بخشیده است
فت خال. و به هر نوع عمل سیاسی اقدام کنداعمال این حق به اظهار عقیده و نظر بپردازد

اصل شورا این حق را به امت داده است . در نظر شهید صدر مبتنی بر اصل شورا استعمومی
1.االمام بر خود حکومت داشته باشدکه در چارچوب قانون اساسی و اشراف نائب

شود که چگونه ایشان بر را متذکر می) ص(ي پیامبر اکرم ي دورهشهید صدر تجربه
هاي خالفت تأکید داشتند؛ و حتی گاهی به فتن مسؤولیتمشارکت امت در حکومت و پذیر

این عمل پیامبر فقط . کردندعمل میکه از نظر شخصی قبول نداشتند، نظریه اکثریت، با این
ي خواسته نقش مثبت امت را در تجربهکه حضرت مییک دلیل داشته است و آن این

ی و شرعی تصدي خالفت و اما چارچوب قانون. حاکمیت و سازندگی جامعه اعالم کند
:ي زیر استحاکمیت توسط امت، دو آیه

.برندمؤمنان امور زندگی خود را با شورا پیش می: یعنی» .هم شوري بینهمو امر«
: یعنی» .والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«

دیگر است، امر به معروف و نهی از منکر مردان و زنان مؤمن برخی از آنان ولی برخی 
. کنندمی

دهد که از طریق شورا امور ي اول به امت این صالحیت را میآیه: فرمایدشهید صدر می
ي شورا خود را به دست بگیرند و تا زمانی که دستور صریحی بر خالف آن نرسیده، به فیصله

که هر مؤمنی ولی دیگري است و از گوید و ایني دوم از والیت سخن میآیه. عمل کنند
گردد که که امر به معروف و نهی از منکر را بر والیت متفرع ساخته، روشن میاینقرینه

این آیه . منظور از والیت، تولیت بر امور مؤمنین یعنی اعمال حاکمیت و تصدي قدرت است
و زنان مؤمن به صورت ي مردان که همهظهور دارد در شمول، عموم و فراگیري والیت و این

:آیداز این دو آیه دو اصل زیر به دست می. خوردارندمساوي از این حق بر
ـ عمل به اصل شورا؛

2.ـ عمل به رأي اکثریت در هنگام بروز و ظهور اختالف

انسان جانشین و «: گویدمیمرحوم عالمه مودودي، یکی دیگر از ندیشمندان اسالمی، 
کند در حقیقت اي از زمین اقتدار حاصل میهر ملتی که در گوشه... خلیفه خدا در زمین است

.300هاي معاصر از اندیشه سیاسی اسالم، ترجمه  سرور دانش، ص قرائتـ جمعی از نویسندگان،1
.302هاي معاصر از اندیشه سیاسی اسالم، ص ـ شهید صدر، االسالم یقود الحیاة، به نقل از قرائت2
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گونه خالفت درست وصحیح، از آن فرد، دودمان و طبقه این. خلیفه خدا در آن سرزمین است
خصوصی نیست، بلکه از آن اجتماع مسلمین است که اصول و قواعد مذکور را به رسمیت به

را از ملوکیت، این امر خالفت اسالمی ... یل دهندشناخته و بر اساس آن حکومت خود را تشک
سوي جمهوریت سوق حکومت طبقاتی و حکومت پیشوایان مذهبی جدا ساخته و آن را به

» ....دهدمی
کلیه امور این «: گویدمیایشان در مورد نقش شورا و نقش ملت در حکومت اسالمی

ر و اولواالمر و تا امور تشریعی و حکومت از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشو
که این بدون مالحظه این. شودانتظامی، بر اساس مشوره در میان اهل ایمان به اجرا گذاشته می

1»...مشاورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان انتخاب شده

تقد دانسته و معها و اصول مهم حکومت اسالمی را یکی از پایهمرحوم سید قطب اصل شورا 
. است که فرم اعمال شورا یک قالب آهنین نداشته و به شرایط و مقتضیات زمان بستگی دارد

اصل شورا را طبق شرایط ) ص(پیامبر : گویدرشید رضا مؤلف تفسیر المنار میشیخ محمد
توانستند در زمان خود به اجرا گذاشت و در آن زمان جمعیت مسلمین اندك بود و همه می

کند که باید ایجاب میهم آیند، اما توسعه و گسترش قلمرو دولت اسالمی یک مسجد گرد 
. ضع کنیموبراي شورا، قاعده و نظامی 

در مشروعیت شورا هیچ : گویدمهدي آصفی یکی از علماي معاصر میآقاي شیخ محمد
انجام شکی وجود ندارد و خداوند آن را اجازه داده و پیامبر را هم در رویدادها و مسائلی به

2.آن فرمان داده است

که از دیدگاه اسالم و اندیشمندان بزرگ و معروف اسالمی، در ي کالم اینخالصه
و تعیین سرنوشت جامعه، مسایل مهم سیاسی و اجتماعی مربوط به حاکمیت و قدرت عمومی 

مت، جمهور، نه دولت و حکونه پادشاه و رییس. ملت استمعیار اصلی و عینی، آراي عمومی 
کدام حق حاکمیت انحصاري و تصمیمات نه طبقه و صنف یا قوم و گروه خاصی هیچ

گونه سرانه و مستبدانه را ندارد و تصمیمات آن بدون رضایت و توافق ملت، هیچخود
.نداردي قانونیمشروعیت و جنبه

ترین و رسیم که از نظر اسالم نیز مناسببر این اساس در بررسی نهایی به این نتیجه می
ترین مسایل مربوط به ترین راه در وضع و تصویب قانون اساسی که یکی از عمدهسالم

ي مراجعه به آراي ملت است که باید در دو مرحله حاکمیت و اقتدار سیاسی است، همان شیوه
صالحیت، به عنوان اول با انتخاب نمایندگان خبره و با: یا با یکی از دو روش زیر تطبیق شود

.28تا 23هـ، ص 1405حامدي، سال احمد ي خلیلاالعلی مودودي، خالفت و ملوکیت، ترجمهابوـ1
ي سیاسی اسالم، ي سرور دانش، فصل ارزیابی شورا در اندیشهي سیاسی اسالم، ترجمههاي معاصر از اندیشهـ قرائت2

.329و 326ص
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گزاري مؤسسان یا خبرگان یا هر نام و عنوان دیگر، براي تدوین قانون اساسی و دوم برمجلس
ي دیگري که در براي تصویب و تنفیذ نهایی آن و غیر از این روش هر شیوهرفراندوم عمومی 

. نظر گرفته شود، از روح اسالم و اصول اساسی آن دور خواهد بود

:مبحث سوم
قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آنمروري اجمالی بر تاریخ 

در قرون . اي نداردي چندان طوالنیوضع قانون اساسی مدون و مکتوب در جهان، سابقه
ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی در فصل اول نیز گفته شد، قدیمیکه جدید چنان

م و  بعد هم 1787ریکا در سال م و قانون اساسی ایاالت فدرال آم1776ایاالت آمریکا در سال 
جنبش تدوین قانون اساسی در سطح 19در قرن . است1791قانون اساسی فرانسه در سال 

زمان با کسب مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول و دوم، هم20جهان گسترش یافت و در قرن 
نوان یک رکن هاي مستعمره در آسیا و افریقا و اروپا، تدوین قانون اساسی به عاستقالل کشور

در ایران، اولین قانون اساسی در . ها و کشورها مطرح شدعمده و اساسی در موجودیت دولت
این تفصیل. هاي حیات مظفرالدین شاه، وضع و تصویب شدش، در آخرین روز1285سال 

.مطالعه کردیدبحث را در فصل اول این کتاب

اولین قانون اساسی افغانستان
در این . شودها محسوب مینامهش آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظام1301در افغانستان سال 

در » نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان«بار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان سال براي اولین
در ) 1301حوت 10(اهللا تهیه شد و در زمستان همان سال ماده توسط رژیم شاه امان73

ي ماه سرطان  جرگهنفر به تصویب رسید و در لویه872آباد مرکب از لي جالجرگهلویه
در این . نفر، باز هم تصویب آن مورد تأکید قرار گرفت1050ش در پغمان، مرکب از 1303

منصبان ارتش، علما و روحانیون، خوانین و رؤساي قبایلنفر از صاحب1050مجلس مشورتی 
الحجه در پغمان و به مدت یک هفته ادامه گ در ماه ذيي بزراین کنگره. شرکت کرده بودند

یافت و در آن موضوعات گوناگون ملکی، مملکتی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر 
.ي شاه و اکثریت آرا مورد تصویب و قبول واقع شدقرار گرفت و مسایل با تصویب و اجازه

دومین قانون اساسی
ش با 1309ي ي ماه سنبلهجرگهغانستان در زمان نادرشاه در لویهطرح دومین قانون اساسی اف

شاه نخست در ماه نادر: گویدمرحوم فرهنگ در این زمینه می. نفر پیشنهاد شد525حضور 
چین از سران قبایل و جرگه را مرکب از اشخاص دستلویه1930مطابق با سپتامبر 1309میزان 
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این مجلس عالوه بر تأیید پادشاهی . کابل دایر کردسفیدان مناطق شهري دراقوام و ریش
نفر از بین اعضاي خود جهت تصویب قانون اساسی 105نادر خان هیأتی را مرکب از محمد

عقرب 8برابر با (1931هیأت مذکور که شوراي ملی نامیده شد، در ماه اکتبر . تعیین کرد
110مرکب از »  لت علّیه افغانستاناصول اساسی دو«قانون اساسی جدید را با عنوان ) 1310

1.ماده به تصویب رسانید

سومین قانون اساسی
م 1963مارچ 28ي ظاهرشاه تدوین شد؛ که در ابتدا به تاریخ سومین قانون اساسی در دوره

ي الدین مجروح، وزیر عدلیه، مأمور به تهیهاي مرکب از هفت نفر به ریاست سید شمسکمیته
ي تسوید قانون اساسی روي آن کار سال به عنوان کمیتهبه مدت یکنویس شدند کهپیش

نفر مأمور شدند که باز 28مرکب از » کمیسیون قانون اساسی«نویس، پس از تهیه پیش. کردند
نویس را بررسی م مواد پیش1964هم روي آن بررسی کنند که از اول مارچ تا اول ماه می

نفر، براي 454جرگه، مرکب از لویه) م1964سپتامبر (ش1343ي سنبله18د و به تاریخ کردن
ندگان انتخابی و انتصابی در این جرگه از یتعداد نما. تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل شد

.قرار زیر بوده است

نفر 176شده،  اعضاي انتخاب
نفر176ي یازده، اعضاي شوراي دوره

نفر34اعضاي انتصابی به فرمان شاه، 
نفر 19، اي مجلس سنااعض

نفر 14اعضاي کابینه،
نفر 5اعضاي ستره محکمه، 

نفر 7ي تسوید قانون اساسی، اعضاي کمیته
نفر 21اعضاي کمیسیون مشورتی، 

نفر452: جمع کل اعضا
ماده به امضاي اعضاي 128فصل و 11متن قانون اساسی در 1343ي سنبله29به تاریخ 

قانون جدید با توشیح ) 1964اوایل اکتبر (1343میزان 9وز پس از آن در جرگه رسید و ده ر
2.شاه در محل تطبیق قرار گرفت و قانون اساسی زمان نادرشاه ملغی اعالم شداز جانب ظاهر

.، افغانستان در پنج قرن اخیرصدیق فرهنگمحمدـ1
:تر رجوع کنید بهـ براي شرح بیش2

. الدین کشککیحي قانون اساسی، صباـ دهه



63/ هاي وضع و تصویب قانون اساسیشیوه

چهارمین قانون اساسی
داود خان . چهارمین قانون اساسی در زمان ریاست جمهوري داود خان تدوین و تصویب شد

سرنگونی نظام سلطنت، قانون اساسی قبلی و شورا را ملغی ساخته و هیأتی، مرکب از پس از 
ها کار آن1354حوت 26نفر را مأمور تدوین قانون اساسی جمهوري کرد، که به تاریخ 41

ي دیگري مأمور شدند که نفره20حوت همان سال هیأت29سپس به تاریخ . تکمیل شد
جرگه، مرکب از لویه1355دلو 10العه کنند و سرانجام به تاریخ نویس را مطمجدداً متن پیش

قانون اساسی جدید را در 1355دلو 25روز به تاریخ  15کار کرد و پس از نفر، آغاز به325
ماده تصویب کرد و شخص داود خان هم در همین جرگه به عنوان 136فصل و 13

حضور اعضاي جرگه حلف وفاداري یاد دلو در 26جمهور انتخاب شد؛ و به تاریخ رییس
1.قانون اساسی جمهوري را توشیح کرده و انفاذ آن را اعالم داشت1355حوت 5کرد و در 

پنجمین قانون اساسی
25در » اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان«پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام 

ماده به طور 68در » اتیک افغانستانشوراي انقالبی جمهوري دموکر«توسط 1359حمل 
این اصول اساسی که در سال اول . به اجرا گذاشته شد1359و از اول ثور موقت تصویب 

جمهوري ببرك کارمل اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان ریاست
.در واقع نمایانگر اهداف و افکار حزب کمونیست پرچم بودوضع گردید،

ین قانون اساسیششم
جمهور رژیم خلقی اهللا، آخرین رییسجمهوري داکتر نجیبششمین قانون اساسی در زمان ریاست

ماده، 149فصل و 13، در 1366قوس سال 9و 8ي منعقد در جرگهافغانستان، وضع شد که در لویه
آن را توشیح کرد و 9/9/1366جمهور در تاریخ اهللا به عنوان رییسبه تصویب رسید و داکتر نجیب

8/3/1369این قانون در تاریخ . را ملغا ساخت» اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان«
.عضو، مجدداً مورد تعدیل و بازنگري قرار گرفت772اي، مرکب از جرگهتوسط لویه

هفتمین قانون اساسی
ي یی نرسید، متن پیشنهاد شدهگز به تصویب و توشیح نهاهفتمین قانون اساسی افغانستان که هر

الدین ربانی بود که توسط دولت اسالمی به رهبري استاد برهان» اصول اساسی جدید افغانستان«

.صدیق فرهنگمحمدـ افغانستان در پنج قرن اخیر، میر 
. شناسن حق. ـ دسایس و جنایات روس در افغانستان، دکتر س1
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ش توسط یک کمیسیون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابی 1372به تاریخ میزان 
و اقشار مختلف ماده تدوین شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نشد،114دولت در 

.ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشیح نهایی آقاي ربانی نرسید

هشتمین قانون اساسی
ي ي قانون اساسی، در خیمهجرگهتوسط لویه1382جدي 14هشتمین قانون اساسی افغانستان در 

ید در تاریخ ي تسوبراي تسوید این قانون کمیسیون نه نفره. جرگه، به تصویب رسیدلویه
کار این کمیسیون تا آخر سال به . دولت انتقالی افغانستان تشکیل شدبا فرمان رییس13/7/1381

دولت تشکیل شد و نفره با فرمان رییس35کمیسیون تدقیق 3/2/1382پایان رسید و در تاریخ 
قوس 22صابی از نفر، نمایندگان انتخابی و انت502ي قانون اساسی، مرکب از جرگهسرانجام لویه

1382دلو 6این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در 1382جدي 14الی 
.افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعالم شدتوسط حامد کرزي رییس دولت انتقالی اسالمی 

جرگهمشروعیت لویه
ده از طریق دایر ساختن طور عمکه نگاشته شد، قوانین اساسی در افغانستان، بهچنان
ي این جرگه و مشروعیت بارهبنابراین الزم است که در. به تصویب رسیده استها جرگهلویه

ي که یک واژه» لویه«یا » لوي«: جرگه مرکب از دو کلمه استلویه. آن اندکی درنگ کنیم
اي اجتماع و ي فارسی و به معنکه یک واژه» جرگه«است و » بزرگ و کالن«پشتو و به معناي 

جرگه در عرف سیاسی و تاریخی افغانستان، اجتماعی است مرکب منظور از لویه. مجلس است
بار، به دعوت و پیشنهاد از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم که هرچند مدت یک

اند و از آن جمله در مواردي دادهي مسایل مهم کشور نظر میبارهشده و دردولت، تشکیل می
. انده نام برده شد، به وضع و تصویب قوانین اساسی پرداختهک

جرگه و صالحیت آن براي وضع قانون اساسی، لویهبراي مشروعیت حقوقی و اسالمی 
: یا به سه نوع استدالل تمسک جستتوان به سه مبنا می

است که در » مجلس مؤسسان«همان » جرگهلویه«استدالل اول این است که بگوییم 
هاي باشد و یکی از شیوهي وضع قانون اساسی بر دوش آن میق اساسی معاصر وظیفهحقو

.شوددموکراتیک براي وضع و تصویب قانون اساسی محسوب می
اهللا ي امانبا توجه به همین استدالل است که مرحوم فرهنگ با بررسی اصالحات دوره

:گویدي قانون اساسی میجرگهخان و با اشاره به لویه
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جرگه هم ابتکار جالبی بود، زیرا در آن هنگام نه کدام مؤسسه انتخابی در تشکیل لویه«
توان گفت می. کشور وجود داشت و نه وسایل و تجربه الزم براي اجراي انتخابات اصولی

1».مجلس مذکور نقش مثبتی را به عنوان مجلس مؤسسان اجرا کرد

است که از نظر » مجلس اهل حل و عقد«ن هما» جرگهلویه«که بگوییم استدالل دوم این
. ي به آن سپرده شده استگذارقانوناسالم مورد تأیید بوده و صالحیت 

در افغانستان مبناي عرفی دارد؛ یعنی در عرف » جرگهلویه«که بگوییم استدالل سوم این
ف در حقوقی افغانستان پذیرفته شده که چنین مجلسی باید قانون اساسی را وضع کند و عر

.ي حقوقی بوده و در وضع قوانین هم مؤثر استحقوق، خود یکی از منابع مهم و عمده
که عرف قانون اساسی عبارت است از این: انددانان در مورد عرف قانون اساسی گفتهحقوق

یکی از قواي حاکم در یکی از شؤون نظام دولتی، بدون مخالفت سایر قوا در این رابطه، از عادت 
یروي کند و در وجدان قواي دولتی، احترام و التزام به آن عادت، یک نوع ضرورت و الزام معینی پ

که رکن مادي عبارت است از این. عرف حقوقی متکی بر دو رکن مادي و معنوي است. پیدا کند
:براي تحقق عادت،  شرایط ذیل باید فراهم شود. یک عمل تبدیل به یک عادت شود

.طور مکرر انجام شوداید بهعمل ب: عنصر تکرارـ1
.ي افراد مطابق آن عمل کنندآن عادت عمومیت پیدا کند یعنی همه: ـ عنصر عمومیت2
طور منظم که عادتی تبدیل به عرف حقوقی شود، باید بهبراي این: ـ عنصر ثبات و دوام3

.آن عمل کنندطور مکرر و دایم به و مداوم و بدون انقطاع، از آن تبعیت شود و قواي حاکم به
آن عادت حالت قدامت و مرور زمان پیدا کند یعنی در یک مدت : ـ عنصرمرور زمان4

.اي که ثبات و استقرار آن را نشان دهدطور متواتر به آن عمل شود، به گونهنسبتاً طوالنی به
براي تکوین عرف، الزم است که عادت در حد باالیی واضح و روشن : ـ عنصر وضوح5

.راي تفسیر آن دچار هیچ نوع آشفتگی و اضطراب نشویمباشد تا ب
اما منظور از رکن معنوي این است که وجدان و ضمیر جامعه، عادتی را به عنوان یک 

آور بداند و طبیعی است که این اعتقاد باید االجرا و الزامي حقوقی پذیرفته و آن را الزمقاعده
2.پس از اعتیاد به عمل، پدید آید

جرگه در تاریخ حقوقی و سیاسی ادعا کرد که لویهتوانه سخنان فوق میبا توجه ب
.رودافغانستان، مصداق کامل و روشن عرف حقوقی به شمار می

.592ص ) چاپ یک جلدي(1385صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، ـ میر محمد1
.105و 99، ص1380سرور دانش، چاپ اول، قم، ي ي قانون اساسی، ترجمهبارهکلیاتی درالعزیز شیحا، ـ دکتر ابراهیم عبد2
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هاجرگهمزایا و معایب لویه
: جرگه در افغانستان مزایاي ذیل را داشته استبه نظر نگارنده لویه

این حرف اصالً مهم . سیاسی افغانستان داردي بسیار ممتد در تاریخجرگه سابقهـ لویه1
هاي گیريي آن در میان کدام قوم و قبیله بوده و کی و چگونه در تصمیمنیست که ریشه

چون با هر ریشه و رسم و سنتی که بوده، باالخره در این کشور یک . سیاسی راه یافته است
شرایط و ارکان یاد شده براي توان آن را باشده است و میي سیاسی و حقوقی شناختهپدیده

ي اي با این سابقهبراین باید از پدیدهبنا. یا خیلی نزدیک دانستعرف حقوقی، کامالً منطبق
. ي درست صورت گیرددار، استفادهریشه

بسیار ي سیاسی و نظامیهاو کشمکشهاجرگه در مقاطع مختلف در حل بحرانلویهـ2
شده و چه که افغانستان با نظام سلطنتی اداره مییهایدر دورهگشا بوده است، چهمؤثر و راه

اند و ها تعیین یا تأیید شدهجرگه، از طریق لویهان کشوردارزمامهاي بعدي و اکثر در دوره
شاه درانی به عنوان اولین پادشاه یا توان گفت که تأسیس افغانستان و انتخاب احمدحتی می

.اي صورت گرفت که در قندهار دایر شده بوداز طریق جرگهامیر مؤسس افغانستان نوین 
به بعد از حالت عرفی و سنتی 43از سال جرگهاین است که لویهمهم دیگريهتنکـ3

درج گردیده  وشکل کامالً قانونی و بودن هم خارج شده و در متن قوانین اساسی افغانستان
اي اگر زیرا هر پدیده. اي مثبت است، نه منفیهاین حالت از جنبه.حقوقی پیدا کرده است

. گذار واقع گرددتواند مفید و اثرمند شود، بهتر میقانون
: اما در کنار مزایاي یادشده معایبی هم وجود داشته است

جرگه براي کسب مشروعیت و اقتدار هاي وقت از عنوان لویه، رژیمدر اکثر مواردـ1
ي خود را از این طلبانهها و اهداف جاهدند و گاهی هم طرحکربراي خود، سوء استفاده می

.نشاندندطریق به کرسی می
اهللا شاه و ها در عصر خود اماناما بعد«: گویدمرحوم فرهنگ در این رابطه می

هاي دولت تبدیل شد که هر برد برنامهبه افزار پیش) جرگهلویه(هایش این مؤسسه جانشین
هایش شکل قانونی بدهد، مجلسی را با این عنوان، بدون رعایت خواست به نقشهوقت می

دهی، بدون توجه به تناسب تعداد نمایندگان با نفوس مناطق و اقوام مختلف کشور آزادي رأي
1».گرفتخواه خود از آن تصویب میتشکیل داده به دل

یار درست و منطقی و معگونه ضابطه انتخاب یا تعیین آنان هیچيدر شرایط اعضا و نحوهـ2
شده و معموالً افرادي از سران قبایل و متنفذین اجتماعی و خوانین و اعضاي در نظر گرفته نمی

.592صدیق فرهنگ، پیشین، ص ـ میر محمد1
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جرگه را طور طبیعی هم لویهشدند و این وضعیت بهها انتخاب میجرگهدولت به عضویت لویه
. ساختاهم میهاي سوء استفاده از آن را فرداد و هم زمینهدر سطح بسیار پایین تنزل می

که بسیار گسترده و یا ایننگ و مبهمگجرگه هم یا قلمرو صالحیت و اختیارات لویهـ3
صالحیت واقعی يد که از حیطهشسنگین بود و موضوعات بسیار مهم و حیاتی را شامل می

در قانون کهبراي مدت شش سال و هفت سال جمهوریسیرتعیینمثل.این جرگه بیرون بود
جرگهلویهریقطاز مردم، توسطجاي انتخاب مستقیمه ب، 1366و قانون اساسی 1355اساسی

1.در نظر گرفته شده بود

جرگه در قانون اساسی فعلیهاي لویهساختار و صالحیت
هاي گذشته توانیم چنین نتیجه بگیریم که با قبول ضعفچه در باال ذکر شد میبا توجه به آن

تواند به جرگه میها، اگر در میکانیزم آن اصالحاتی به عمل آید، جرگهدر روند تدویر لویه
ي مؤسس هم در وضع و تصویب قانون اساسی افغانستان و هم در م و قوهعنوان بهترین مقا

اگر اصالحات یاد شده انجام شود، . براین نام و عنوان مهم نیستبنا. تعدیل آن عمل کند
با ماهیت و روح » مجلس اهل حل و عقد«یا دانست » مؤسسانمجلس «جرگه را توان لویهمی

هم بنامیم، » مجلس مؤسسان«افغانی آن؛ و اگر آن اصالحات تحقق نیابد، بر فرض که ـملی
.هیچ دردي را دوا و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد

براي اي، احکام خاصی شش مادهي در یک فصل جداگانهدر قانون اساسی فعلی افغانستان، 
جرگه عاري از معایب فوق و با میکانیزم شفاف جرگه در نظر گرفته شده و کوشش شده که لویهلویه

ي مردم ترین مظهر ارادهجرگه عالیکه لویهضمن این110ي زیرا در ماده. و روشن برگزار شود
ساي ـ رؤ2. ـ اعضاي شوراي ملی1: آن مشخص شده که عبارتند ازدانسته شده، اعضاي رسمی 
وزرا، رییس و اعضاي ستره محکمه : کهدر این ماده تأکید شده بر این. هاشوراهاي والیات و ولسوالی

این بدان معنی است . جرگه اشتراك ورزندتوانند در جلسات لویهسارنوال، بدون حق رأي میو لوي
.باشندتوانند عضویت پیدا کنند و صاحب رأيجرگه نمیکه اعضاي حکومت و قضا در لویه

جرگه نیز هاي لویهواقع صالحیتموارد و حاالت تدویر و در111ي چنین در مادههم
:مشخص شده که عبارت است از

اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت -1
ارضی و مصالح علیاي کشور؛

تعدیل احکام قانون اساسی؛-2

.72ي ماده1369و 1366و قانون اساسی 76ي ماده1355ـ قانون اساسی 1
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این قانون 69ي مندرج مادهجمهور مطابق به حکمي رییسمحاکمه-3
.اساسی

جرگه با صالحیت و استقالل کامل عمل کنند و که اعضاي لویهبراي این115ي در ماده
جرگه، مانند اعضاي شوراي ملی، از ي اعضاي لویهکه همهتصمیم بگیرند، تصریح شده 

. مصونیت قضایی و پارلمانی برخوردار هستند
ه در قانون اساسی فعلی کوشش به عمل آمده که براي یابیم کمیبه این ترتیب در

هاي احتمالی جرگه میکانیزم روشن و شفافی در نظر گرفته شده و از سوء استفادهلویه
.جلوگیري به عمل آید



فصل سوم

تعدیل و بازنگري قانون اساسی
داشته و از ضع و تصویب با قوانین عادي کامالً تفاوتطور که در مقام وقانون اساسی همان

طور غالب یعنی به. ي تعدیل و بازنگري نیز چنین استاي برخوردار است، در مرحلهآیین ویژه
بازنگري . توان قانون اساسی را تعدیل کردشود، نمیبا عین روش که قانون عادي تعدیل می

: دهیمشرح میشش مبحثقانون اساسی مراحل و شرایط خاصی دارد که جزئیات آن را در 
. ـ ضرورت تعدیل در ارتباط با انواع قانون اساسی1
. کنندهـ  مقام تعدیل2
. ـ  مراحل تعدیل3
. ـ قلمرو تعدیل4
.ـ تعدیل در قانون اساسی برخی از کشورها5
.ـ چگونگی تعدیل در قانون اساسی افغانستان6

ضرورت تعدیل در ارتباط با انواع قانون اساسی : مبحث اول
هاي مختلف آن بر دو ي تعدیل و بازنگري و شیوهانین اساسی در ارتباط با مسألهمعموالً قو
:قسم است

. پذیر و نرمـ قانون اساسی انعطاف1
. ناپذیر و سختـ قانون اساسی انعطاف2

اي باشد که در که در اقسام قانون اساسی ذکر شد، اگر قانون اساسی به گونهچنان
نظر گرفته شود که در بازنگري و تعدیل قوانین عادي اعمال همان روشی در بازنگري آن 
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به عبارت دیگر قانون اساسی . شودپذیر یا نرم نامیده میشود، قانون اساسی انعطافمی
که قوانین پذیر آن است که تعدیل آن، مقررات و شرایط خاصی ندارد و همان مقامی انعطاف

از این رو بین قوانین عادي و مقررات . تعدیل کندتواند آن را نیزکند، میل مییعادي را تعد
. پذیر از نظر شکلی هیچ فرقی وجود نداردمندرج در قانون اساسی انعطاف

زیرا این . تر هستندپذیربدون شک قوانین عرفی، نسبت به قوانین نوشته و مدون، انعطاف
ی جایگزین ساختن قواعد اند، با عین همان روش، یعنطور که با عرف ایجاد شدهقوانین همان

گیرند؛ و عرفی جدید به جاي قواعد عرفی قدیم، مورد تعدیل و تجدید نظر قرار می
تواند در آن تعدیل ایجاد کند و عین همان روش و شرایط هر وقت که بخواهد میگذارقانون

ا همان به عنوان مثال پارلمان انگلیس ب. مربوط به وضع و تعدیل قانون عادي را به کار بندد
ي اساسی را، چه تواند یک قاعدهمیکند، روشی که یک قانون عادي را وضع یا تعدیل می

. مکتوب یا عرفی، نیز تعدیل کند
شود؛ اما به این معنی نیست چند که به تعدیل قانون اساسی مربوط میپذیري هرانعطاف

تواند مکتوب نیز میبلکه قانون اساسی. که به قوانین اساسی عرفی اختصاص داشته باشد
پذیر بودن اي بین نوشته بودن قانون اساسی و انعطافزیرا هیچ مالزمه. پذیر یا نرم باشدانعطاف

. آن وجود ندارد
ناپذیر یا سخت آن است که تعدیل آن با آیین و مقررات کامالً اما قوانین اساسی انعطاف

ناپذیر عبارت دیگر قانون اساسی انعطافبه. شودمتفاوت با آیین تعدیل قوانین عادي انجام می
شود و تر از شرایط قانون عادي اعمال میتر و شدیدآن است که در تعدیل آن شرایط سخت

. شوداین شرایط در متن خود قانون اساسی هم ذکر می
مواد و احکام مندرج آن، حتی آن قواعدي که در يناپذیر، همهقانون اساسی انعطاف

؛ اما آن قواعدي که در ماهیت خود ناپذیرندستند، انعطافینخود اساسیتیجوهر و ماه
ناپذیري اند، متصف به صفت انعطافهدرج شداساسی هستند، ولی در متن قوانین عادي 

. شوند و با وضع قانون عادي، قابل تعدیل هستندنمی
ات و استقرار ناپذیري قانون اساسی این است که احکام آن ثبهدف اصلی از انعطاف

گیرند و هر چند براي همین براي تعدیل آن شرایط سختی را در نظر می.تري داشته باشدبیش
. تر خواهد بودتر و پیچیدهتر باشد، شرایط تعدیل هم سختتمایل به ثبات قانون، بیش

گردد، ثبات قانون اساسیمیناپذیري قانون اساسی مترتبي دیگري که بر انعطافنتیجه
زیرا در این صورت آنان حق ندارند . ي مقننه استي مجریه و قوهو مصونیت آن در قبال قوه

. که به سهولت دست به تعدیل یا الغاي قانون اساسی بزنند
که در صفحات بعدي خواهیم دید،  با توجه به دو مزیت فوق است که امروز، چنان

ناپذیر روي آورده و آن را ت و انعطافهاي جهان به نظام قانون اساسی سخبسیاري از کشور
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شاید غیر از انگلیس و اسرائیل کشور دیگري نباشد که .دهندجیح میترپذیربر نظام انعطاف
. تبعیت کنندپذیراز سیستم انعطاف

ناپذیري نسبیدالیل ضرورت انعطاف
تواند ثبات مطلق و ساسی نمیکه هیچ قانون اناپذیر است؛ و آن ایناما یک نکته هم مسلم و انکار

زیرا قانون اساسی باید با اصل تحول مستمر و مداوم جامعه . ناپذیري مطلق داشته باشدانعطاف
. بینی کندهایی را براي تعدیل در متن خود از قبل پیشاز این رو باید راه.سازي داشته باشدهم

پیش حکم سقوط خود را از طرق اقع پیشاواي که هیچ نوع تعدیل را نپذیرد، درزیرا قانون اساسی
براي همین امروز علماي حقوق اساسی معتقدند که .انقالب یا کودتا  امضا کرده است

ناپذیري قانون، نسبی ناپذیري مطلق قانون اساسی در عمل محال است و باید انعطافانعطاف
: اندبراي صحت این ادعا دو دلیل سیاسی و حقوقی ذکر کرده. باشد

واقع نظام حقوقی و سیاسی آن دلیل سیاسی این است که قانون اساسی در یک کشور، در
ضاع سیاسی، اجتماعی و ي شرایط و اوکنندهلذا منعکس. گذاردکشور را به نمایش می

چون این اوضاع  همیشه در حال تغییر و دگرگونی است، قانون . اقتصادي آن کشور نیز است
سازي داشته باشد، د نظر باشد تا بتواند با شرایط زمان هماهنگی و هماساسی هم باید قابل تجدی

. تحمیل خواهد کرد... هاي دیگر، چون کودتا ووگرنه تحول زمان خود را از راه
.  ناپذیري مطلق با اصل حاکمیت ملی تعارض دارداما دلیل حقوقی این است که انعطاف

به . حق خود در تعدیل باید صرف نظر کندزیرا معناي مطلق بودن آن این است که ملت از
واقع خود ناپذیر مطلق وضع کند دري انعطافعبارت دیگر اگر ملت قانون اساسی را به گونه

ي، حتی در صورت لزوم و ضرورت نیز محروم گذارقانونرا از حق اعمال حاکمیت در مورد 
.ساخته است

ولی . پذیر و قابل تجدید نظر باشدفبه این ترتیب روشن شد که قانون اساسی باید انعطا
اي در نظر پذیري منافات ندارد با این امر که در مورد تعدیل، شرایط و آیین ویژهاین انعطاف
همین . ناپذیري نسبی داشته باشدیعنی قانون اساسی یک نوع انعطاف. گرفته شود

دهد که داند و نشان میگرناپذیري نسبی، قانون اساسی را از قانون عادي متمایز میانعطاف
تعدیل در قانون اساسی باید ناشی از تأمل و تفکر باشد و نه ناشی از تحول سیاسی یا یک نیاز 

. و مقطعیموسمی
: جا گفته شد چند مطلب روشن شدچه تا به ایناز آن

رد که یک یگپذیر با همان روشی صورت میتعدیل در قانون اساسی انعطاف: کهاول این
. شودعادي تعدیل میقانون

. ناپذیر هستندها از نوع انعطافاکثریت مطلق قوانین اساسی کشور: کهدوم این
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. ناپذیري قانون اساسی نیز مطلق نیست، بلکه نسبی استانعطاف: کهسوم این
ي ناپذیر با شیوه و آیین کامالً متفاوت با شیوهتعدیل قانون اساسی انعطاف: کهچهارم این

. گیردقانون عادي صورت میتعدیل 
ناپذیري قانون تر باشد، انعطافتر و پیچیدهشیوه و آیین تعدیل هر چه سخت: کهپنجم این

. تر خواهد بوداساسی هم بیش
پس از روشن شدن مطالب باال اکنون باید ببینیم که تعدیل قانون اساسی با چه شیوه و 

باید صورت گیرد؟شرایطی و توسط چه مقامی 

کننده مقام تعدیل: مبحث دوم
دار این عهدهپس از پذیرفتن اصل ضرورت تعدیل، اولین سوال این است که چه مقامی 

تواند به تعدیل قانون اساسی بپردازد؟ شاید یعنی در هر کشوري چه ارگانی می. وظیفه است
صالحیت وضع و که از القاعده هر مقامی رسد، این باشد که علیاولین پاسخی که به ذهن می

است، همان مقام این صالحیت را هم خواهد داشت که به خورداربرتصویب قانون اساسی 
گفته شد هر طور که در فصل پیشین بر اساس این نظر همان. تجدید نظر و تعدیل آن بپردازد

ي مؤسس تعدیل و ي مؤسس اصلی، یعنی واضع قانون اساسی است باید قوهکه قوهمقامی 
. نگري نیز باشدباز

ي زیرا قوه. گردد که نظر فوق چندان دقیق نیستاما اگر اندکی تأمل شود، روشن می
پردازد که در کشور یا هیچ قانونی وجود به وضع قانون اساسی میمؤسس اصلی هنگامی

ي اما در مرحله. یا اگر هم وجود داشته لغو شده و اکنون قانون جدیدي وضع شده استندارد
االجرا است و قرار هم زیرا در این مرحله قانونی نافذ و مرعی. ستیگونه نضعیت اینیل وتعد

یا موادي از آن تغییر یافته و تعدیل هابلکه تنها بخش. طور کلی لغو شودنیست که این قانون به
چه ي تعدیلبارهدر این حالت باید دید که در متن خود این قانونی که نافذ است، در. شودمی

در این . بینی شده است تا دقیقاً مطابق همان شیوه و شرایط عمل شودشیوه و شرایطی پیش
ي مؤسس بلکه رجوع به قوه. ي مؤسس اصلی واضع قانون، نیازي وجود نداردصورت به قوه

ي هااي تعدیل خود، راهزیرا خود قانون اساسی بر. اصلی نقض قانون اساسی خواهد بود
. ها و شرایط را وضع کرده استي مؤسس اصلی این راهکرده و خود قوهبینیدیگري پیش

ي مؤسس و هم قانون ، هم قوهها و شرایط که در متن قانون آمده، عمل نکنیماگر ما به این راه
. ایماساسی را نقض کرده

.کننده همان مقام واضع باشدبراین از نظر حقوقی هیچ ضرورتی ندارد که مقام تعدیلبنا
ي تعدیل باید به متن خود قانون مراجعه شود که چه روشی را در نظر گرفته بلکه در مرحله

بینی شده باشد که تعدیل را هم البته ممکن است گاهی در یک قانون اساسی چنین پیش. است
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کنیم؛ اما در هر همان مقام و واضع قانون اساسی انجام دهد که بعداً به این روش هم اشاره می
. باید تعدیل قانون اساسی مطابق با مقررات مندرج در متن آن انجام یابدصورت 

اند؟ را در نظر گرفتهها براي تعدیل چه مقامی نیم در قوانین اساسی کشوریاکنون باید بب
رسیم که مقام ها به این نتیجه میي اجمالی در قوانین اساسی کشوربا یک مطالعه

: زیر در نظر گرفته شده استهايکننده یکی از ارگانتعدیل
البته . در بسیاري از قوانین، تعدیل قانون اساسی به پارلمان واگذار شده است: ـ پارلمان1

است که براي وضع قانون عادي در پارلمان منظور شده یشرایط تعدیل غیر از  آن شرایط
و مجلس خود و با دارد که پارلمان با هر دطور مثال گاهی قانون اساسی مقرر میبه. است

اکثریت خاصی مثالً دو ثلث یا سه چهارم به تعدیل بپردازد و گاهی در برخی از قوانین انحالل 
. اندپارلمان قبلی و تشکیل پارلمان جدیدي را براي تعدیل در نظر گرفته

اند، شرایط و مقرراتی هایی که انجام تعدیل را به پارلمان واگذار کردهطور کلی کشوربه
اند کردهیبینچه در تعدیل قانون عادي الزم است، پیشتر از آنتر و سنگینبه مراتب سخترا 

بلکه در مورد کیفیت . و این شرایط تنها در مورد الزم دانستن یک اکثریت خاص هم نیست
. انداي را در نظر گرفتهمطالعه و بررسی پیشنهاد، نیز شرایط ویژه

است که اختصاصاً به همین یس مؤسسان، مجلسمنظور از مجل: ـ مجلس مؤسسان2
هاي اکثر قوانین اساسی ایاالت آمریکا و کشور. شودمنظور، یعنی تعدیل در نظر گرفته می

توان ادعا کرد در این روش می. اندآمریکاي التین براي تعدیل، همین روش را در نظر گرفته
زیرا غالباً وضع قانون اساسی . یکی استي آن کنندهکه مقام واضع قانون اساسی با مقام تعدیل

. شودنیز به مجلس مؤسسان واگذار می
ها آمده است که پارلمان یا مجلس مؤسسان در قوانین اساسی برخی از کشور: ـ رفراندوم3

در قانون . نویس تعدیل را آماده سازد و سپس این متن به رأي ملت گذارده شودباید پیش
در قانون اساسی مصر هم آمده است . شیوه در نظر گرفته شده استاساسی سویس و ایران همین 

به رأي ملت که اگر دو سوم اعضاي مجلس با تعدیل موافقت کردند، در یک رفراندوم عمومی 
.شوداگر ملت موافقت کرد، از تاریخ اعالن نتایج رفراندوم نافذ شمرده می.شودگذاشته می

در این نظام مقام . نظام حقوق اساسی افغانستان استاین روش، مخصوص  : جرگهـ لویه4
در طول تاریخ قانون اساسی . دار وضع یکی استدار تعدیل با مقام صالحیتصالحیت

. ي آنکنندهي مؤسس واضع قانون اساسی بوده و هم مقام تعدیلجرگه هم قوهافغانستان، لویه
تر اتفاق فغانستان، تعدیل قانون کمي قانون اساسی در االبته در طول تاریخ هشتاد ساله

کشور تصریح شده که تعدیل قانون اساسی با ي قوانین اساسی ولی در متن همه. افتاده است
. گیردجرگه صورت میشرایط خاصی توسط لویه
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ماه 8و 7گزار شده، در تاریخ جرگه براي تعدیل برهاي اخیر تنها موردي که لویهدر سال
اي مرکب از اعضاي شوراي ملی، شوراي وزیران، جرگهست که لویها1369جوزاي سال 

القضات، معاونان و اعضاي ستره محکمه، لوي سارنوال و معاونان، رییس و اعضاي قاضی
ي جبهه ملی، والیان و شاروال کابل، پنجاه نفر از شوراي قانون اساسی، اعضاي هیأت  اجراییه

جمهور و از هر والیت ي ملی و تأیید رییسنشاي جبههاالهاي برجسته به پیشنهاد دارشخصیت
رسید، برگزار شد و پس از نفر می772و معادل آن ده نفر به انتخاب مردم که جمعاً به 

را مورد 1366ماده، طرح تعدیل قانون اساسی مصوب 27جرگه در تصویب طرزالعمل لویه
ي بارهاهللا درنجیب464فرمان شماره8/3/69و در تاریخ . بررسی قرار داده و به تصویب رساند

. توشیح و اعالم تعدیل قانون اساسی صادر گردید
جرگه، شرایط و مقررات خاصی نیز در نظر گرفته شده که البته براي تعدیل توسط لویه

. در پایان این فصل آمده استها برخی از آن

مراحل تعدیل : مبحث سوم
چند مرحله باید به اکمال برسد، از نظر حقوقی و عملی، شرایط یا که پروسه تعدیل در البته این

. بندي این کار وجود دارد، دو چیز استاي که براي مرحلهتنها فلسفه. مراتب خاصی ندارد
که هر چند مراحل دیگر این. که جریان کار و مراتب انجام آن واضح و شفاف باشدیکی این

. شودگیرد و کار بدون خالء و نقص انجام میت میتر صورکار تعدد پیدا کند، دقت بیش
: اندبینی کردهبدین جهت اکثر قوانین اساسی براي انجام تعدیل چهار مرحله را پیش

اما این پیشنهاد توسط . ي آغاز تعدیل، پیشنهاد تعدیل استنقطه: ي پیشنهاداول ـ مرحله
تواند براي بار نخست به عبارت دیگر چه کسی می. صورت گیردچه شخص یا مقامی

ضرورت تعدیل را درك کرده و حق پیشنهاد آن را داشته باشد؟ 
هاي ها به تناسب ساختار و جایگاه قواي دولتی در این رابطه راهقوانین اساسی کشور
. اندي مجریه یا حکومت دادهبرخی حق  پیشنهاد تعدیل را به قوه. اندمتفاوتی را در پیش گرفته

اند و بعضی از قوانین هم پیشنهاد تعدیل را حق ن حق را از آن پارلمان دانستهبرخی دیگر ای
ها نیز چنین معمول است که در برخی از کشور.دانندي مجریه و مقننه میمشترك هر دو قوه

. توانند تعدیل قانون اساسی را پیشنهاد کنندنی از افراد ملت هم تصمیم بگیرند، مییمعاگر تعداد
ي پیشنهاد چنین مقرر در برخی از قوانین بعد از مرحله: ي تأیید لزوم تعدیلمرحلهدوم ـ 

اند که باید این پیشنهاد توسط یک مقام دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا تعدیل داشته
یا نه؟ براي همین در اکثر قوانین اساسی چنین آمده که پیشنهاد تعدیل باید ضرورت دارد 

هاي امکان و عملی ساختن آن ثانیاً راهن مطالعه شود که اوالً الزم است یا نه؟توسط پارلما
زیرا صرف پیشنهاد از طرف . رسد که این مرحله بسیار ضروري استچیست؟ چنین به نظر می
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ي کننده بر اساس سلیقهچه بسا ممکن است پیشنهاد. کندکه باشد کفایت نمیهر مقامی 
پیشنهاد را بارهپس باید یک مقام دیگر دو. د عمل کرده باشدشخصی و منافع گروهی خو

. بررسی و تصویب کند
که پیشنهاد تعدیل ضروري تشخیص بعد از آن: ي آماده ساختن طرح تعدیلسوم ـ مرحله

الزم است که موارد تعدیل، در متن قانون به صورت . داده شده و مورد تصویب قرار گرفت
در این مرحله برخی از قوانین اساسی انجام این . ید و تدوین شوداصول و مواد قانونی، تسو

رسد که براي این کار تشکیل یک نظر میاما چنین به. اندي پارلمان گذاشتهکار را بر عهده
به افرادي نیاز است که اوالً محدود و مشخص زیرا در این مرحله . تر استکمیسیون ویژه مفید

ثانیاً افراد متخصص حقوق اساسی و صاحب .زیاد ضرورت نداردیعنی تعداد  بسیار. باشند
طلبد که کمیسیون خاص تشکیل شود و این وضعیت می. تجربه در تقنین و تسوید قانون باشند

. کند که افراد آن از میان اعضاي پارلمان انتخاب شوند یا از بیرون پارلمانفرق نمی
شده توسط همان مقامی یب متن تعدیلتصو: شدهـ تصویب نهایی متن تعدیلچهارم
یعنی تصویب نهایی . گیرد که در مبحث دوم این فصل مورد بحث قرار گرفتصورت می

یا مجلسی پارلمان، مجلس مؤسسان، رفراندوم: گیردصورت میتوسط یکی از این مقامات 
. جرگه در افغانستانمانند لویه

قلمرو تعدیل : مبحث چهارم
گیرند؛ اما از نظر وانین اساسی براي انجام تعدیل شرایط خاصی را در نظر میدر برخی از ق

که تعدیل آن در هر زمانی، ضروري تشخیص یعنی هر ماده یا حکمی . گذارندقلمرو آزاد می
یعنی قلمرو . توان براي تعدیل آن اقدام کرد؛ اما اکثر قوانین اساسی چنین نیستندداده شود، می

. کنندسازند و معموالً قلمرو تعدیل را در بعد سلبی آن محدود میمشخص میتعدیل را از قبل
ها یا در زمان خاصی ممنوع است، ي زمانها در همهبه عبارت دیگر مواردي را که تعدیل آن

. سازندمشخص می

: محدودیت یا منع تعدیل به دو گونه عملی است
براي یک مدت معین یا در زمان خاص که تعدیل قانون اساسییعنی این: ـ منع زمانی1

اي از قوانین اساسی کشورها تعدیل قانون اساسی از طور مثال در پارهبه. ممنوع قرار داده شود
تر ممنوع قرار داده شده و در برخی دیگر هم در یا بیشحین وضع تا مدت چهار یا پنج سال 

ا اشغال کشور توسط بیگانه، یهاي بحرانی و اضطراري مانند حاالت جنگ، اغتشاشدوره
این نوع منع زمانی از نظر مصالح و منافع ملی، تصمیمی . اندتعدیل قانون اساسی را منع کرده

هایی وجود دارد که تغییر نظام حقوقی و احکام قانون زیرا همیشه مقطع. جا و درست استبه
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بسا ممکن است براي چه.تواند با بصیرت و حکمت و دقت انجام شودها نمیدر آن مقطع
. باري هم داشته باشدهاي زیانکشور و مردم پیامد

هایی از قانون که تعدیل مواد و فصول خاص و مفاد بخشیعنی این: ـ منع موضوعی2
در برخی از قوانین اساسی معموالً آمده است که نوع نظام  و . اساسی ممنوع قرار داده شود

هاي ا سلطنت یا شکل نظام از قبیل فدرال یا ارزشرژیم سیاسی آن کشور مثل جمهوریت ی
. یا حقوق اساسی اتباع غیر قابل تعدیل استمورد احترام مثل دین، مذهب، دموکراسی 

هاي اساسی یک نظام به آسانی دستخوش هدف از منع موضوعی تعدیل این است که پایه
.ر داشته باشدتغییر و تحول نگردد و نظام حقوقی و سیاسی کشور ثبات و استقرا

ي تعدیلکنندهارزش حقوقی مواد منع
اما در . ها وجود دارداي است که در قوانین اساسی کشورهاي تقنینیچه گفته شد واقعیتآن

که تعدیل را از نظر ي ارزش حقوقی مواد و احکامی بارهمیان دانشمندان حقوق اساسی در
ظر وجود دارد و همگی در این مورد قضاوت اند، اختالف نزمانی یا موضوعی محدود کرده

: چهار نظریه در این ارتباط قابل طرح است. سان ندارندیک
اند این منع چه زمانی یا موضوعی و موادي که این منع در آن برخی گفته: ي اولنظریه

زیرا قانون اساسی . درج شده، فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و هیچ سود و ثمري ندارد
دیگر . با تحول زمان باید در هر زمان و در هر موضوعی قابل تعدیل و بازنگري باشدهمراه

داري که قانون اساسی را وضع کرده، این حق را ندارد که مقام که مقام صالحیتاین
دار بعدي را از اعمال صالحیت او در مورد تعدیل منع کند و اختیارات او را محدود صالحیت

طور کامل از مقررات هاي بعدي را ملزم گرداند که بهتواند نسلنمیهمچنین هیچ نسلی. کند
. ي آن اطاعت کنندو احکام موضوعه و مصوبه

چند از نظر سیاسی خالی از یا منع تعدیل هراي معتقدند که تحدید عده: ي دومنظریه
احترام شدهها درجاما از نظر حقوقی باید به موادي که حکم منع تعدیل در آن. اشکال نیست

زیرا از نظر حقوقی، ملت منشأ تمام قوا و منبع اصلی حاکمیت . گذاشته شده و به آن عمل شود
کند است؛ اما این حاکمیت را مطابق با روشی که در قانون اساسی مشخص گردیده اعمال می

ي آن، منعجا که در قانون اساسی روش و شرایط تعدیل نیز مشخص شده و از جملهو از آن
ل ییعنی در مواردي که تعد. پس باید مطابق آن عمل شود. زمانی یا موضوعی تعدیل نیز هست

. ممنوع شده، نباید تعدیل صورت بگیرد
یعنی منع . اندبرخی نیز بین منع موضوعی و منع زمانی فرق قایل شده: ي سومنظریه

و برخی نیز برعکس، اندموضوعی را فاقد ارزش حقوقی دانسته و از منع زمانی حمایت کرده
زیرا . ي سوم چندان منطقی نیستاما باید گفت که نظریه. اندمنع زمانی را فاقد ارزش دانسته



77/ تعدیل و بازنگري قانون اساسی

زیرا از نظر . و یا هر دو قبول شودیا هر دو رد. تفکیک بین این دو منع، اساس حقوقی ندارد
. سان دارندحقوقی ارزش یک

ي رسد، مبتنی بر این است که همهر به نظر میتاین نظریه که قابل قبول: ي چهارمنظریه
چون سایر مواد و احکام قانون اساسی، ي تعدیل چه زمانی و چه موضوعی همکنندهمواد منع

چون سایر مواد قانون االجرا برخوردار است؛ اما خود این مواد نیز هماز ارزش حقوقی الزم
یط مقرر در قانون اساسی، این مواد در صورتی که مطابق با شرا. اساسی، قابل تعدیل است

ي مؤسس شود و بر این اساس هم به قوهتعدیل شود، منع تعدیل زمانی یا موضوعی نیز رفع می
نگري حق داده ي مؤسس بازشود و نیز به قوهاصلی که تعدیل را منع کرده احترام گذاشته می

اما تنها . اساسی استفاده کندي مواد قانون شود که از صالحیت خود در مورد تعدیل همهمی
ي مؤسس اصلی چه که در این صورت احترام گذاشتن به قوهماند و آن اینیک سوال باقی می

ي تعدیل کنندهي آن تنها این است که مواد منعي عملی دارد؟ پاسخ این است که ثمرهثمره
دارد و از وا میي مؤسس اصلی وضع و تصویب شده، انسان را به تأمل و تفکرکه توسط قوه

کند و تعدیل مواد قانون حتی گیري میسرانه و ناشی از احساسات مقطعی جلوهاي خودتعدیل
.کندکننده را تنها در صورت ضرورت و ایجاب منافع و مصالح، تجویز میآن مواد منع

احکام تعدیل در برخی از قوانین اساسی جهان: مبحث پنجم
هاي جهان در اي از کشورست احکام مقرر در قوانین اساسیِ پارهدر این قسمت از بحث الزم ا

هاي قوانین اساسی هاي تعدیل و هم تفاوتمورد تعدیل را یادآور شویم تا هم شرایط و شیوه
. را در این رابطه از نزدیک مطالعه و مقایسه کنیم

قانون اساسی سویس)  1
یکی تعدیل کامل و . بینی شده استتعدیل در قانون اساسی سویس به دو صورت پیشـ 

: هاي تعدیل به ترتیب زیر استراه. دیگري تعدیل بعضی از مواد قانون اساسی
ي تعدیل اتفاق نظر داشته  باشند، طرح تعدیل بارهي درگذارقانونـ هرگاه هر دو مجلس 

و اکثریت گذارند و در صورت توافق ملترا تدوین و تصویب کرده و سپس به رفراندوم می
. رسدها به تصویب میکانتون

ـ هرگاه تنها یکی از دو مجلس موافق تعدیل و دیگري مخالف باشد موضوع به 
اگر ملت موافقت کردند، هر دو مجلس منحل، و انتخابات جدید . شودرفراندوم گذاشته می

. ندگذارشود و مجلسین بعدي، طرح تعدیل را تصویب و به رفراندوم میبرگزار می
خواست ـ عالوه بر دو صورت باال مردم نیز حق دارند که با امضاي پنجاه هزار نفر در

تعدیل کنند و در این صورت یا مجلسین هم با این پیشنهاد موافق هستند که آن را تصویب و 
که مخالف هستند و در صورت مخالفت، مجلسین موظف هستند یا اینگذارندبه رفراندوم می
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د متقابل خود را همراه با پیشنهاد مردم، به رأي بگذراند و داور نهایی رأي اکثریت که پیشنها
. ها استملت و اکثریت کانتون

قانون اساسی آمریکا)  2
: بینی کرده استقانون اساسی آمریکا براي تعدیل دو راه را پیش

و این پیشنهاد از که دو سوم اعضاي کنگره تعدیل مورد نظر را پیشنهاد کنند ـ اول این
. ها به تصویب برسدهاي آني سه چهارم ایاالت یا کنوانسیونگذارقانونطرف مجالس 
صورت در این. که ایاالت خود پیش قدم شوند و مواد اصالحی را پیشنهاد کنندـ دوم این
ي دو سوم ایاالت، پیشنهاد را تأیید کنند، سپس کنگره موظف است گذارقانونباید مجالس 

هاي مجلس خاصی تشکیل بدهد و تصمیمهاي پیشنهاد شدهه به منظور رسیدگی به تعدیلک
ي سه چهارم ایاالت گذارقانونیابد که از طرف مجلس این مجلس نیز وقتی اعتبار قانونی می

.به تصویب برسد
قانون اساسی فرانسه)  3

ي وزیر یا به وسیلهاد نخستجمهور، بنا به پیشنهتعدیل در قانون اساسی به وسیله رییس
ي دولت یا طرح اعضاي پارلمان براي تعدیل باید با متون الیحه. شوداعضاي پارلمان طرح می

االجرا تعدیل پس از تصویب در رفراندوم الزم. سان به تصویب هر دو مجلس برسدیک
دوم، طرح تواند بدون مراجعه به رفرانجمهور بخواهد میدر عین حال اگر رییس. شودمی

در این صورت اگر اکثریت . تعدیل را به کنگره، یعنی اجتماعی از هر دو مجلس تقدیم کند
در زمانی که کشور مورد تعدي . رسدسه پنجم نمایندگان رأي موافق بدهند به تصویب می

. شودقرار گیرد تعدیل جواز ندارد و شکل جمهوري حکومت هم تعدیل نمی
قانون اساسی نیجریا) 4

جمهور و اعضاي مجلس ملی توأماً از حق طرح تعدیل قانون اساسی برخوردار رییس
طرح تعدیل باید در ابتدا به تصویب اکثریت سه چهارم اعضاي مجلس برسد و اگر این . هستند

شود و در غیر این میطرح به تصویب اکثریت چهار پنجم مجلس برسد، تعدیل حتمی 
دار کند پارچگی نیجریا را خدشههر نوع تعدیل که یک. ودشصورت به رفراندوم گذاشته می

چنین شکل جمهوري حکومت، اصل جدایی حکومت و دین و نظام قابل اجرا نیست و هم
.گیردچند حزبی مورد تعدیل قرار نمی

قانون اساسی الجزایر) 5
جلس شود و به تصویب هر دو مجمهور انجام میتعدیل قانون اساسی با ابتکار رییس

جمهور توشیح روز از تصویب، به رفراندوم گذاشته شده و توسط رییس50رسد و پس از می
لم یکن تلقی بور کاندر صورت عدم تصویب طرح تعدیل از سوي مردم، قانون مز. گرددمی
.تواند در طول این دوره تقنینیه آن را مجدداً به رفراندوم گذاشتشود و نمیمی
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ي ل شوراي قانون اساسی، طرح تعدیل، اصول کلی حاکم بر جامعههرگاه طبق نظر مستد
دار نکند و به هیچ وجه معادالت بنیادین هاي بشر و اتباع را خدشهالجزایر، حقوق و آزادي

تواند مستقیماً قانون مربوط به تعدیل را بدون جمهور میاختیارات  نهادها را متأثر نسازد، رییس
سه . کسب آراي سه چهارم اعضاي هر دو مجلس توشیح کندارجاع به رفراندوم، پس از

توانند تعدیل قانون اساسی را به چهارم اعضاي هر دو مجلس در نشستی مشترك می
تواند پیشنهاد مزبور را به رفراندوم بگذارد و پس از جمهور پیشنهاد کنند و وي میرییس

: ار کنددطرح تعدیل نباید موارد زیر را خدشه. تصویب توشیح کند
ویژگی جمهوریت حکومت ـ 
نظام دموکراتیک مبتنی بر تحزب ـ 
زبان عربی به عنوان زبان ملی و رسمیـ 
هاي بنیادین، حقوق بشر و اتباع آزاديـ 
پارچگی و وحدت سرزمین ملییکـ 

قانون اساسی اوزبکستان) 6
یندگان مجلس عالی قانون اساسی بر اساس قوانینی که مورد تصویب دو سوم مجموع نما

. شوداوزبکستان قرار گرفته باشد تعدیل می
ي پیشنهاد ارائهمجلس عالی اوزبکستان تعدیل قانون اساسی را در مدت شش ماه پس از 

اگر مجلس عالی تعدیل را رد کرد، . کندگذاشته شده تصویب میمربوط که به بحث عمومی 
.نخواهد شدارائهسال بعد طرح مجدد آن تا یک

قانون اساسی لبنان)7
پذیر است و در این صورت حکومت جمهور امکانتعدیل قانون اساسی با پیشنهاد رییس

خواست مجلس تعدیل قانون اساسی با در. کندطرح قانون را به مجلس نمایندگان تقدیم می
: نمایندگان نیز امکان دارد که جریان آن به ترتیب زیر است

اقل ده نفر از در خالل اجالس عادي خود و بنا بر پیشنهاد حدتواندمجلس نمایندگان می
اعضاي آن، پیشنهاد خود را در مورد تعدیل با موافقت اکثریت دو سوم از مجموع اعضایی 

. دهدارائهشود ها تشکیل میطور قانونی از آنکه مجلس به
نهاد را به حکومت رییس مجلس این پیش. طور واضح ذکر شودالبته مواد مورد نظر باید به

خواهد که در خالل چهار ماه طرح تعدیل را به مجلس تقدیم کند و ابالغ کرده و از آن می
. اگر با تعدیل موافقت نکند، طرح پیشنهادي را دوباره براي بررسی مجدد به مجلس بازگرداند

ها طور قانونی از آنپس اگر مجلس با اکثریت سه چهارم از مجموع اعضایی که مجلس به
جمهور است که یا این باره تصویب کند، بر رییسشود، طرح تعدیل را دوتشکیل می

یا فرمان انحالل مجلس و اجراي انتخابات جدید در خالل سه ماه درخواست مجلس را بپذیرد
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را صادر کند و اگر مجلس جدید باز هم  بر ضرورت تعدیل در قانون اساسی اصرار ورزد، بر 
.دهدارائهکه پیشنهاد را پذیرفته و در مدت چهار ماه طرح تعدیل را حکومت الزم است 

قانون اساسی مصر) 8
ي قانون اساسی را توانند تعدیل در یک یا چند مادهجمهور و شوراي ملی میرییس

خواست مواد مورد نظر و دالیل تعدیل ذکر شود و اگر این خواست کنند و باید در این دردر
شده اقل توسط یک سوم اعضاي آن امضاف شوراي ملی باشد، باید حدخواست از طردر

ي بارهدر هر حال این در خواست توسط شورا مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آرا در. باشد
خواست تعدیل ي درخواست تعدیل را رد کند، اعادهآن نظر داده خواهد شد و اگر شورا در

گیرد و اگر شورا با اصل تاریخ رد شورا، مورد توجه قرار نمیسال ازهمان مواد تا قبل از یک
شود ماه از تاریخ موافقت، مواد مورد نظر به بحث گذارده میتعدیل موافقت کند، پس از یک

شود و از تاریخ تعدیل را تصویب کند، به رفراندوم گذاشته میو اگر شورا با دو سوم آرا
. شداعالن نتایج رفراندوم، نافذ خواهد

قانون اساسی تونس) 9
جمهور یا یک سوم اعضاي مجلس نمایندگان حق دارند تعدیل قانون هر یک از رییس

جمهور رییس. دار نسازدکه نظام جمهوري دولت را خدشهاساسی را مطالبه کنند؛ در صورتی
ا اکثریت مجلس نمایندگان اگر با طرح تعدیل ب. تواند طرح تعدیل را به رفراندوم بگذاردمی

تواند آن را در دستور کار مطلق موافقه کند، بعد از بررسی آن توسط یک کمیسیون ویژه می
تواند با آن طرح موافقت کند و بعد از قرار دهد و اگر به رفراندوم مراجعه نشود، مجلس می

تواند، آن را در دستور کار قرار دهد و اگر به بررسی آن توسط یک کمیسیون ویژه می
تواند طرح تعدیل را با اکثریت دو سوم در دو نوبت که ندوم مراجعه نشود، مجلس میرفرا

اما اگر بنا بر رفراندوم . گزار شود، مورد تصویب قرار دهداقل بعد از سه ماه برنوبت دوم حد
جمهور طرح تعدیل را بعد از موافقت اکثریت مطلق مجلس در یک نوبت، به باشد رییس

جمهور بعد از رفراندوم یا تصویب مجلس باید و در هر دو صورت رییسگذاردرفراندوم می
.آن را توشیح و اعالم کند

قانون اساسی سودان ) 10
جمهور یا یک سوم اعضاي مجلس ملی یا یک سوم والیات حق دارند تعدیل رییس

صویب هرگاه مجلس ملی با اکثریت دو ثلث اعضا، تعدیل را ت. قانون اساسی را پیشنهاد کنند
اگر احکام ثابت و اساسی قانون اساسی نقض شود، تعدیل نافذ . کند، تعدیل نافذ خواهد شد

ها را اجازه دهد و رییس جمهور که ملت طی رفراندوم نقض و تعدیل آننخواهد بود مگر این
. هم امضا کند

: که تعدیل پذیر نیستند،  عبارت از امور زیر استیاحکام ثابت و اساس
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یا عرف حاصل یعت و سپس اجماع ملت که از طریق رفراندوم یا قانون اساسی الف ـ شر
. شده، منابع رایج تقنین است

ب ـ انسان در عقیده و عبادت آزاد است و هر شهروند از آزادي بیان و حق فعالیت حزبی 
. و سیاسی مطابق به احکام قانون برخوردار است

ها و منابع مالی بین مرکز و شود و صالحیتج ـ کشور بر اساس نظام فدرالی اداره می
. ایاالت مطابق به احکام قانون تقسیم شده است

ي جمهور سمبول دولت و رییس قوهد ـ نظام دولت، جمهوري ریاستی است و رییس
. ستاجراییه و شریک در تقنین ا

و شود ي تقنین توسط مجلس ملی منتخب یا شوراهاي هر والیت اعمال میهـ ـ قوه
جمهور یا والی هم در تقنین شرکت دارند و ممکن است گاهی هم در قانون اساسی و رییس

. هم در قانون عادي، تقنین از طریق رفراندوم صورت بگیرد
و ـ قوه قضاییه در حل و فصل دعاوي با استقالل کامل عمل کرده و در کنترل قوانین و 

. یت برخوردار استها با قانون اساسی از باالترین صالحمطابقت آن
ز ـ جنوب سودان تا مدتی نظام انتقالی دارد تا به عضویت فدرال و نهایتاً به حق تعیین 

.نوشت برسدسر
قانون اساسی ایران) 11

ایران را اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی 1358که مجلس خبرگان در سال هنگامی 
صل مربوط به طریق تعدیل که در نویس اي هفتاد و سوم، پیشتدوین کرد، در جلسه

: ي علنی خبرگان مطرح شدکمیسیون مشترك تهیه شده بود به این شرح در جلسه
هرگاه مجلس شوراي ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون «

ان را تواند با اکثریت دو سوم آرا و تأیید رهبري تشکیل مجلس خبرگاساسی را الزم بداند، می
دانان و مجتهدان در مسائل اسالمی نفر از حقوق70این مجلس مرکب از تعداد . تصویب نماید

شوند و اختیارات آن محدود به تجدید نظر در همان اصل است که از طرف مردم انتخاب می
اصولی که در بخش کلیات . باشدیا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می

» .باشدز این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمیآمده ا
رأي موافق داشت و تصویب 31ي حاضر فقط نفر رأي دهنده55این اصل پیشنهادي از 

براین راه تعدیل در بنا. رأي موافق داشته باشد50بایست حداقل نامه میزیرا طبق آیین. نگردید
صورت گرفت 1368ما در تعدیلی که درسال مسدود بود؛ ا1368قانون اساسی ایران تا سال

به موضوع بازنگري و تعدیل اختصاص یافت که متن ) 177اصل (فصل چهاردهم با یک اصل 
: آن به این شرح است

ایران در موارد ضروري به ترتیب زیر انجام بازنگري در قانون اساسی جمهوري اسالمی 
خطاب به ص مصلحت نظام طی حکمیمقام رهبري  پس از مشورت با مجمع تشخی. گیردمی
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جمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به شوراي بازنگري قانون اساسی با رییس
: کندترکیب زیر پیشنهاد می

ـ اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسی 
گانه ـ رؤساي قواي سه

ـ اعضاي ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گان رهبري ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبر
ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبري 

ـ سه نفر از هیأت وزیران 
ي قضاییه ـ سه نفر از قوه

ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی
مصوبات شورا پس از . کندي کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میشیوه

به تصویب اکثریت مطلق به آراي عمومی تأیید و امضاي مقام رهبري باید از طریق مراجعه 
بودن نظام و ابتناي محتواي اصول مربوط به اسالمی . برسدیپرسکنندگان در همهشرکت

هاي ایمانی و اهداف جمهوري و پایهي قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی کلیه
ي کشور با ز ادارهایران و جمهوري بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیاسالمی 

. ناپذیر استایران تغییراتکابه آراي عموي و دین و مذهب رسمی 

چگونگی تعدیل در قانون اساسی افغانستان: مبحث ششم
ي تعدیل ذکر شدهبارهدر) 70ي ماده(ي کوتاه اهللا خان فقط یک مادهدر قانون اساسی امانـ1

:که متن آن چنین است
ز مواد مندرجه این نظامنامه اساسیه لزوم تغییر و تبدیل شود، بعد آراي بنا بر ایجاب اگر ا«

ثلثان اعضاي شوراي دولت و تصویب مجلس عالی وزرا، به حضور اشرف همایونی عرض 
».شود و بعد منظوري حضور شاهانه، تغییر و تبدیل آن ممکن استمی

چیزي ي آنبارهه و درظاهراً موضوع تعدیل اصالً مطرح نشد1310ـ در قانون اساسی2
. ذکر نشده است

122و 121ي در فصل دهم احکام مربوط به تعدیل در سه ماده1343ـ در قانون اساسی 3
: به شرح زیر بیان شده است123و

اصل پیروي از اساسات اسالم، اساس پادشاهی مشروطه مطابق به احکام این قانون اساسی «
ل دیگر محتویات قانون اساسی به پیشنهاد یتعد1.شودیهاي ماده هشتم تعدیل نمو ارزش

».پیرو مذهب حنفی باشدافغانستان، مسلمان وپادشاه باید از تبعه«: چنین است8ي ـ متن ماده1
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مجلس وزرا یا یک ثلث از اعضاي ولسی جرگه یا مشرانو جرگه مطابق به احکام این فصل 
».گیردصورت می

کند و در صورتی که اکثریت اعضاي آن ضرورت جرگه مطالعه میل را لویهیپیشنهاد تعد«
این هیأت . نمایدا جهت تهیه طرح تعدیل تعیین میتعدیل را تصویب کند هیأتی از بین اعض

. کندجرگه تقدیم میطرح تعدیل را به مشوره مجلس وزرا و ستره محکمه تهیه نموده، به لویه
پادشاه . شودجرگه با اکثریت اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، به پادشاه تقدیم میهرگاه لویه

ع عامه رسانده و تاریخ انتخابات مجدد را اعالم شورا را منحل ساخته، طرح تعدیل را به اطال
».یابدانتخابات مجدد در خالل چهار ماه از تاریخ انحالل شورا انجام می. کندمی

جرگه لویه. کندجرگه را دایر میبه تعقیب افتتاح شورا و تشکیل حکومت، پادشاه لویه«
جرگه در این مورد تصویب لویه. دنمایطرح تعدیل را مطالعه کرده، متن آن را قبول یا رد می

»  .گرددشود و بعد از توشیح پادشاه نافذ میبه اکثریت دو ثلث اعضا اتخاذ می
براي تعدیل شرایط بسیار سخت 43طور که در احکام باال دیده شد در قانون اساسی همان

.ته استناپذیر ساخالعاده انعطافو سنگین در نظر گرفته شده که واقعاً قانون را فوق
انحالل : در زمان داود خان، قسمتی از شرایط فوق از قبیل5/12/1355در قانون اساسی ـ 4

ي جدید و دایر ساختن انتخابات جدید، افتتاح شوراي جدید، تشکیل کابینهيشورا، برگزار
اما در قسمت موارد منع . ي مراحل عیناً به تصویب رسیدجرگه حذف شد و بقیهمجدد لویه

اصل «: چنین آمده است121ي ماده1355و کیفیت پیشنهاد تعدیل در قانون اساسیتعدیل
. شودپیروي از اساسات اسالم و نظام جمهوري مطابق به احکام این قانون اساسی تعدیل نمی

تعدیل دیگر محتویات قانون اساسی نظر به تجارب و ایجابات عصر به پیشنهاد حکومت و یا 
ا یک ثلث اعضاي ملی جرگه مطابق به احکام این فصل صورت شوراي مرکزي حزب و ی

».گیردمی
تر و طور کلی سادهاهللا آیین تعدیل بهدر زمان داکتر نجیب1366اما در قانون اساسی ـ 5
: این قانون که در فصل احکام متفرقه آمده چنین تصریح شده است141ي در ماده. تر شدآسان
چنان اتخاذ تصمیم هم. گیردجرگه صورت میماً توسط لویهتعدیل قانون اساسی مستقی«

جمهور یا پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث در مورد تعدیل قانون اساسی به پیشنهاد رییس
جرگه را دایر جمهور لویهدر این حالت رییس. گیرداعضاي شوراي ملی نیز صورت می

وارد بداند، قانون اساسی را تعدیل و در جرگه پیشنهاد تعدیل را که لویهدر صورتی. کندمی
» .در حالت اضطرار تعدیل قانون اساسی جواز ندارد. کندغیر آن پیشنهاد تعدیل را رد می

اهللا منع موضوعی در تعدیل منظور نشده است؛ اما در ي داکتر نجیبدر قانون اساسی دوره
.تعدیل چند موضوع، ممنوع اعالم شده بود1355و 1343قانون 
احکام مربوط به تعدیل قانون اساسی 150و 149ي در دو ماده1382ـ در قانون اساسی 6

. به تفصیل ذکر شده است
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: در قلمرو تعدیل از نظر موضوعی، تعدیل موضوعات زیر ممنوع پنداشته شده است
. ـ تعدیل اصل پیروي از احکام دین مقدس اسالم

.ـ تعدیل نظام جمهوري اسالمی
. که به منظور بهبود حقوق آنان نباشدل حقوق اساسی اتباع در صورتیـ تعدی

: از نظر زمانی هم در دو حالت، تعدیل قانون اساسی ممنوع قرار داده شده
)قانون اساسی146ي ماده. (ـ در حالت اعالن حالت اضطرار
67ي ماده. (جمهور متصدي مقام ریاست جمهوري باشدـ در زمانی که معاون اول رییس

)قانون اساسی
: بینی شدهمراحل تعدیل هم چنین پیش

. گیردجمهور یا اکثریت اعضاي شوراي ملی صورت میـ پیشنهاد تعدیل توسط رییس
ي طرح تعدیل هیأتی مرکب از اعضاي حکومت و شوراي ملی و ستره ـ به منظور تهیه

. را آماده کندشود تا پیشنهاد تعدیل جمهور تشکیل میمحکمه با فرمان رییس
هاي قانون اساسی تصویب تعدیل قانون اساسی از صالحیت111ي ـ مطابق ماده

. شودجمهور دایر میجرگه با فرمان رییسجرگه است و براي این منظور لویهلویه
. گیردجرگه صورت میـ تصویب طرح تعدیل با اکثریت دو ثلث کل اعضاي لویه

جمهور برسد و نافذ شدن رح تعدیل باید به توشیح رییسجرگه، طـ بعد از تصویب لویه
. آن اعالن شود

قانون اساسی 65ي ي قابل یادآوري این است که در میکانیزم تعدیل در مادهنکته
افغانستان موضوع دیگري نیز ذکر شده و آن این است که تعدیل قانون اساسی از طریق 

که در باال ذکر شد، یعنی تدویر ها با میکانیزمی پرسی جواز ندارد و باید تنرفراندوم یا همه
.جرگه تعدیل شودلویه
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نت و مراقبت از قانون اساسیهاي صیاراه
اشاره شد به خاطر اهمیت قانون اساسی به عنوان قانون برتر و ام القوانین، در تمام کشورها، که چنان

مراقبت و صیانت . بینی شده استهاي مشخصی پیشهبراي مراقبت و صیانت از آن، میکانیزم و را
که از نقض قانون اساسی جلوگیري به اول این: قانون اساسی در دو محور اصلی مورد توجه است

که در کشور ي اول بستگی دارد به اینالبته روشن است که نقض قانون اساسی در مرحله. عمل آید
پس باید میکانیزم روشن و دقیقی براي . ساسی باشدقانونی وضع و تصویب نشود که مخالف قانون ا

که براي تفسیر قانون اساسی نیز روش دقیقی در نظر دوم این. کنترل قوانین در نظر گرفته شود
.هاي سوء استفاده مسدود شودخواه خود آن را تفسیر نکند و راهگرفته شود تا هر کس به دل

ها با قانون اساسی هاي کنترل قوانین و تشخیص مطابقت آنشیوه
ها با هاي مختلف دنیا براي کنترل قوانین و حکم به مطابقت یا عدم مطابقت آندر کشور

هاي طور کلی به سیستمهاي مختلفی در نظر گرفته شده که بهها و سیستمقانون اساسی راه
. شودزیر تقسیم می

اسی به نام شوراي قانون به این معنی که یک نهاد خاص سی: ي کنترل سیاسیالف ـ شیوه
ي یا نام دیگر این وظیفه را بر گذارقانوناساسی یا شوراي نگهبان قانون اساسی یا شوراي 

هاي فرانسه، ایران، سویس، شوروي سابق، چین، یوگسالوي کشور: مانند. گیردعهده می
. اهللاي داکتر نجیبسابق، الجزایر، آلبانی، چکسلواکی سابق و افغانستان در دوره

به این معنی که یک دستگاه قضایی این وظیفه را اجرا: ي کنترل قضاییب ـ شیوه
: شونداند باز هم به دو دسته تقسیم میهایی که این روش را اتخاذ کردهکشور. کندمی
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. کندـ دستگاه قضایی قانون غیر مطابق با قانون اساسی را رسماً الغا و ابطال می
. ورزداز اجراي قانون مخالف با قانون اساسی امتناع  میـ دستگاه قضایی صرفاً

: اندي اول باز هم یکی از دو روش زیر را در پیش گرفتههاي دستهکشور
آلمان، ایتالیا، : هاي مخصوص قانون اساسی مانندـ روش کنترل از طریق تشکیل دادگاه

.... مصر و
کوبا، نیجریا، : یی کشور مانندهاي عالی نظام قضاـ روش کنترل از طریق دادگاه

.... هندوستان، اردن، و
در آمریکا تمام . ي دوم مانند آمریکا، مکزیک و ایرلند استهاي دستهاما کشور

. هاي آن کشور حق دارند قوانین را کنترل کننددادگاه
ها مورد مطالعه ي قوانین اساسی تعدادي از کشورهاي فوق را با مقایسهها و روششیوه

.دهیمقرار داده و با ارزیابی قرار می

روش کنترل سیاسی:مبحث اول

شوراي قانون اساسی: فرانسه.  1
سه . ي تصدي آنان نه سال استـ شوراي قانون اساسی فرانسه مرکب از نه عضو است که دوره

گر به جمهور و سه تن دیگربه وسیله مجلس شورا و سه عضو دیي رییسنفر از اعضا به وسیله
. العمر هستندشوند و رؤساي سابق جمهور هم عضو مادامي رییس مجلس سنا منصوب میوسیله

گیري را ي رأيکند و نتیجهجمهور نظارت میـ شوراي قانون اساسی بر انتخابات رییس
. کنداعالم می

توران ـ این شورا به اختالفات ناشی از اجراي مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان و سنا
. کندحکم می

. کندنظارت میي مراجعه به آراي عمومی ـ شوراي قانون اساسی بر نحوه
ها با شود تا نسبت به انطباق آني قوانین پیش از توشیح باید به این شورا سپرده ـ همه

. قانون اساسی حکم کند
. آور استالزامو اجرایی و قضایی هاي این شورا نهایی و براي مراجع عمومی ـ تصمیم

شوراي قانون اساسی: الجزایر. 2
جمهور و دو نفر این شورا داراي نه عضو است که سه نفر از جمله رییس شورا از طرف رییس

از طرف مجلس ملی خلق و دو نفر از طرف شوراي ملت و یک نفر از طرف دیوان عالی و 
ي این شورا وظیفه. شوندگزیده مییک نفر از طرف شوراي حکومتی به مدت شش سال بر
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نظارت بر رعایت قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري و مجالس  را به عهده 
ها نیز باید با صدور حکم نظر خود را نامهدادها، قوانین، آیینچنین در خصوص قراردارد و هم
انون اساسی نیز باید نظر هاي داخلی مجالس با قنامهچنین در مورد مطابقت آیینهم. اعالم کند

ها و سایر احکام شوراي قانون اساسی در نه اصل از قانون اساسی شرایط، صالحیت. بدهد
. الجزایر بیان شده است

شوراي نگهبان قانون اساسی: ایران.  3
ي کنترل سیاسی برگزیده شده و هیأتی به ایران نیز شیوهـ  در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

ي نگهبان قانون اساسی موظف است که مطابقت قوانین را با قانون اساسی مورد نام شورا
. بررسی قرار دهد

هاي دان در رشتهـ  این شورا مرکب از شش نفر فقهاي عادل و آگاه و شش نفر حقوق
ي قضاییه و مختلف حقوقی است که شش نفر اول توسط رهبر و شش نفر دوم با معرفی قوه

. شوندیرأي مجلس انتخاب م
ـ تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهوري، 

.پرسی نیز از وظایف این شورا استو همهو مراجعه به آراي عمومیمجلس شوراي اسالمی 

ي شوراي عالی اتحاد شورويهیأت رییسه: شوروي سابق.  4
ي شوراي عالی اتحاد شوروي ایف هیأت رییسهقانون اساسی آن کشور از وظ221ي در ماده

کند که قانون اساسی اتحاد شوروي رعایت شود و قوانین اساسی و مراقبت می: آمده است
هاي متحد با قانون اساسی و قوانین عادي اتحاد شوروي مطابقت داشته قوانین عادي جمهوري

ي هاي آسیاي میانه شیوههوريالبته بعد از فروپاشی شوروي در فدراسیون روسیه و جم. باشند
. تشکیل دادگاه قانون اساسی در نظر گرفته شده که توضیح داده خواهد شد

ي ملی خلقکنگرهکمیته دایمی: چین. 5
وظایف کنترل قوانین و حراست از قانون اساسی 67و 64و 62در قانون اساسی چین در مواد 

. گذاشته استي ملی خلق کنگرهي کمیته دایمی را بر عهده

شوراي قانون اساسی: تونس.  6
براي مراقبت از قانون اساسی، شوراي 75و 74و 73و 72در قانون اساسی این کشور در مواد 

. طور مشخص بیان داشته استقانون اساسی در نظر گرفته شده و وظایف آن را به
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ي مقننهقوه: سویس.  7
دنیا نگهبانی از قانون اساسی و نظارت بر حسن هاي خالف اکثر کشوردر کشور سویس بر

ي گذارقانونمجمع «ي این کشور که به نام ي مقننهترین وظایف قوهاجراي اصول آن از مهم
مجمع فدرال در این زمینه مراقب است که  قوانین . شود، دانسته شده استیاد می»فدرال

.نداشته باشدگونه مغایرتی با قانون اساسی فدرال اساسی ایاالت هیچ

: روش کنترل قضایی: مبحث دوم
یک دسته با کنترل قضایی : شوندها نیز به دو دسته تقسیم میکه اشاره شد این کشورچنان

ي دیگر صرفاً از کنند و دستهرسماً الغا و ابطال قانون مخالف با قانون اساسی را اعالم می
ي این کار را از طریق تشکیل محکمهاول هم گاهیي دسته. ورزنداجراي آن امتناع می

نیز به اختصار این سه دسته . دهند و گاهی از طریق محاکم عاديخاص قانون اساسی انجام می
: شودتوضیح داده می

هاي مخصوص ي الغا و ابطال از طریق دادگاهالف ـ کنترل قضایی با شیوه
:قانون اساسی

دادگاه عالی قانون اساسی: آلمان. 1َ
: گیرددگاه عالی قانون اساسی فدرال در موارد زیر تصمیم میدا

. ـ  تفسیر قانون اساسی در صورت بروز اختالف
که قانون ایالت با قانون حکم کردن در صورت بروز اختالف یا تردید در مورد اینـ

. اساسی یا سایر قوانین فدرال مطابقت دارد یا نه
. میان اتحادیه و ایاالت و میان ایاالت مختلفمومیدر صورت اختالف نظر در حقوق عـ

ي هر در مورد شکایت ناشی از تخلف از حقوق اساسی که ممکن است به وسیلهـ 
. ها مطرح و ادعا شودها و انجمنشخص یا بخش

از آنان رسان فدرال و دیگر اعضا که نیمیدادگاه قانون اساسی فدرال مرکب است از داد
. شوندي شوراي ایاالت انتخاب میوسیلهجلس فدرال و نیم دیگر بهي موسیلهبه

گاه قانون اساسی داد: ایتالیا. 2
جمهور، قاضی است که رییس15تأسیس شده و داراي 1956دادگاه قانون اساسی ایتالیا در

. کننداب میپارلمان، دیوان عالی کشور و شوراي دولتی و دیوان محاسبات، آنان را براي نه سال انتخ
ها را با قانون اساسی به عهده دارد و به نامهدادگاه قانون اساسی صالحیت تطبیق قوانین و تصویب

بر عالوه حسب شکایات اصحاب . کندها رسیدگی میها و بین دولت و والیتاختالفات بین والیت



89/ نت و مراقبت از قانون اساسیهاي صیاراه

اداري در دعاوي مطروحه هاي مدنی، جزایی، ودعوا به موارد مربوط به قانون اساسی از جانب دادگاه
در چنین مواردي که تقاضاي رسیدگی از رأي دادگاه ابتداییه شده باشد، جریان . کندرسیدگی می

هر گاه نظر دادگاه قانون اساسی بر نقض . مانددادگاه تا اتخاذ تصمیم دادگاه قانون اساسی متوقف می
راي دادگاه باشد، در موارد مشابه قابل قانون اساسی باشد رأي الزم االتباع است ولی اگر در تأیید

.یعنی آن رأي فقط در همان پرونده مؤثر است. شکایت است

گاه قانون اساسیداد: ترکیه. 3
ي قوانین دادگاه قانون اساسی، حق مطلق و نامحدودي را نسبت به لغو کلیه1961در سال 

چنین به عنوان مرجع گاه هماین داد. داد به دست آوردکه ناقض قانون اساسی تشخیص می
ي مرتبهي جرایم ارتکابی توسط مقامات بلندبارهگیري درصالح براي رسیدگی و تصمیم

طور که گرچه این دادگاه هنوز آن. منتخب و منصوب، حتی ریاست جمهوري، شناخته شد
ات را مغایر با این حال برخی از قوانین و مقرر. ي اعتراضی خود را ایفا نکرده استباید وظیفه

. با قانون اساسی اعالم داشته است
. البدل تشکیل شده استعضو علی5عضو ثابت و 15دادگاه قانون اساسی در ترکیه از 

این دادگاه عالوه بر بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی، به عنوان دادگاه 
احکام . کندت، ایفاي نقش میي حکومکننده به جرایم اعضاي عالی رتبهصالح رسیدگی

. دادگاه قانون اساسی قطعی است
منتشر ي رسمیهاي دادگاه فوق بالفاصله بعد از صدور توسط روزنامهو تصمیمآرا

.هاي مقننه، مجریه و قضاییه الزم االتباع استها و نهادي ارگانشود و نیز این آرا براي کلیهمی

اسی دادگاه عالی قانون اس: مصر.4
جمهور و اعضا این دادگاه یک هیأت قضایی مستقل است که رییس آن توسط رییسـ 

. شوندجمهور انتخاب میبا پیشنهاد و رأي شوراي عالی قضایی و فرمان رییس
دار چنین عهدهکند و هماین دادگاه مطابقت قوانین و لوایح را با قانون اساسی کنترل میـ 

. پردازداي از اختالفات قضایی نیز میچنین به حل پارهاست و همتفسیر مواد قانون اساسی 
دار دادگاه عالی و اساتید حقوق و وکالي اعضاي این دادگاه از میان اعضاي سابقهـ 

. شوندمدافع برگزیده می
.آور استالزامي قواي دولتی و عامهتصمیمات این دادگاه براي همهـ 
گاه عالی قانون اساسیداد: فدراسیون روسیه. 5

شود که انطباق موارد زیر قاضی تشکیل می19دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از 
: کنندرا با قانون اساسی روسیه تعیین می
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. جمهور، مجلس دوما و دولت روسیههایی اجرایی رییسنامهـ قوانین فدرال، آیین
. هاهاي اجرایی آننامهیینها و نیز قوانین و آقوانین اساسی جمهوريـ 
. دادهاي بین المللیها و قرارموافقتنامهـ 

هاي دولتی و اعضا و در مورد شکایات شهروندان چنین در مورد اختالفات بین دستگاههم
ها در مورد انطباق قانونی با قانون اساسی نیز خواست دادگاهدر مورد نقض حقوق اساسی و در

. باید حکم صادر کند
. ي همین دادگاه استـ تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده

دادگاه قانون اساسی: اوزبکستان. 6
هاي مقننه و دادگاه قانون اساسی اوزبکستان موارد مربوط به قانون اساسی را در دستگاه

ي جمهوري رییس، معاون، قضات دادگاه، و نماینده: کند و مرکب است ازمجریه بررسی می
زمان هیچ یک از اعضاي دادگاه قانون اساسی و ریاست آن، حق عضویت هم. غستانقره قالپا

هاي سیاسی یا جنبشتوانند به احزاب چنین نمیو هم. در مجلس عالی جمهوري را ندارند
قضات دادگاه قانون .داشته باشندآمد باشد، هاي دیگري که منبع دریا پستتعلق داشته باشند

دادگاه . کنندخود مستقل هستند و فقط از قانون اساسی جمهوري پیروي میاساسی در فعالیت 
هاي مانقانون اساسی اوزبکستان باید انطباق قوانین جمهوري و مصوبات مجلس عالی، فر

هاي دولت و مقامات محلی و نیز نامهت و بخشدستورا،صادره از سوي ریاست جمهوري
چنین قانون هم. رسی کندي دیگر را با قانون اساسی برهاتعهدات اوزبکستان در پیمان با دولت

. اساسی و سایر قوانین جمهوري اوزبکستان را تفسیر کند

دادگاه قانون اساسی:جمهوري تاجیکستان . 7
ي شود که یکی از آنان نمایندهدادگاه قانون اساسی تاجیکستان از هفت نفر تشکیل می

دانان گاه قانون اساسی از میان حقوققضات داد. تمختار بدخشان کوهستانی اسوالیت خود
سال 10سال سن نداشته باشند و بیش از 60تر ازسال و بیش30تر ازشوند که کمبرگزیده می

.ي قضایی داشته باشندي تجربهسابقه
:هاي این دادگاه عبارت است ازصالحیت

جمهوري، دولت، دادگاه عالی، ستعیین انطباق قوانین و اسناد قانونی مجلس عالی، رییـ 
دادگاه عالی اقتصادي و دیگر مقامات دولتی و اجتماعی و نیز قراردادهایی که تصویب شده، 

.با قانون اساسی
. هاهاي آني صالحیتهاي دولتی در مورد محدودهحل اختالفات میان دستگاهـ 
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دادگاه قانون اساسی: جمهوري قرغیزستان. 8
ی قانون اساسی قرغیزستان که مرکب از رییس و معاون و هفت قاضی قضات دادگاه عال

سال انتخاب 15هستند، از سوي شوراي عالی و با پیشنهاد ریاست جمهوري براي مدت 
. شوندمی

ترین نهاد قضایی براي دفاع از قدرت قضایی و قانون دادگاه قانون اساسی قرغیز، عالی
:این دادگاه. اساسی قرغیز است

ها را با در صورت اختالف در قوانین و اسناد با قانون اساسی، تعارض یا عدم تعارض آنـ 
.کندقانون اساسی اعالم می

. دهداختالفات مربوط به کاربرد و تفسیر قانون اساسی را مورد بررسی قرار میـ 
.کندقانونی بودن انتخابات ریاست جمهوري را اعالم میـ 

جمهور، قضات دادگاه عالی قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه سدر مورد برکناري ریی
. دهدعالی داوري جمهوري قرغیز نظر می

. هاي محلی رضایت خود را اعالم کندي قضات دادگاهبراي محاکمهـ 
.دهدهنگام تغییر و اصالح قانون اساسی جمهوري قرغیز نظر میـ 
. کندتی را که مخالف قانون اساسی باشد، لغو میهاي دولاحکام صادره از سوي دستگاهـ 
هاي ي انطباق احکام قانونی با قانون اساسی که به حقوق و آزاديتدابیر الزم را در زمینهـ 

. کندشود، اتخاذ میشهروندان مربوط می
هاي تأیید عدم انطباق قانون. گیرداحکام این دادگاه نهایی است و مورد استیناف قرار نمی

شود مصوب با قانون اساسی، موجب منع اجراي قوانین یاد شده در سراسر جمهوري قرغیز می
.و اسناد و احکام مبتنی بر این قوانین نیز معارض با قانون اساسی خواهد بود

مخالف با قانون ي قضاییه این جمهوري هیچ دادگاهی حق ندارد حکمی چنین در قوههم
ي قضایی تردید اي در دادگاه، در هر مرحلهن بررسی پروندهاگر در جریا. اساسی صادر کند

در مورد انطباق آن با قانون اساسی مطرح شود، یا هر سند قانونی دیگري که مرجع آن است 
. هدمطرح شد، دادگاه پرونده را به دادگاه قانون اساسی جمهوري قرغیز ارجاع می

دادگاه قانون اساسی: جمهوري قزاقستان. 9
از قانون اساسی جمهوري دگاه قانون اساسی باالترین نهاد در قوه قضاییه براي دفاع دا

ها قانون و اگر آن. ها حق اجراي قوانین ناقض قانون اساسی را ندارنددادگاه. قزاقستان است
هنجار دیگري را که ناقض قانون اساسی باشد بیابند، باید آن را متوقف سازند و از دادگاه 

دادگاه خاص قانون اساسی انطباق . سی بخواهند آن را ضد قانون اساسی اعالم کندقانون اسا
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دادها و تعهدات را با قانون اساسی نیز مورد چنین انطباق قرارقوانین را باقانون اساسی و هم
.دهدبررسی قرار می

، با مشخص شدن ضدیت قوانین یا دیگر مقررات با قانون اساسی در دادگاه قانون اساسی
ها و مقررات رود و نیز آثار دیگر هنجارها در قلمرو جمهوري قزاقستان از میان میکرد آنکار

اگر دادگاه . مبتنی بر قانونی که ضد قانون اساسی تشخیص داده شده است، همین گونه است
المللی جمهوري نیز تشخیص ضدیت با قانون اساسی را قانون اساسی در مورد تعهدات بین

. شوداعتباري آن محرز میبدهد، بی
اجرا گذاشته شود داراي اعتبار قانونی هاي دادگاه قانون اساسی از زمانی که به تصمیم

جمهور یا ریاست شوراي عالی در اجراي آن تأخیر ایجاد کنند که که رییساست؛ مگر این
ي یا رییس در مورد مخالفت ریاست جمهور. بگیرندظرف ده روز باید نسبت به آن تصمیم

آورد و اگر دادگاه میي خود را به تعلیق درشوراي عالی، دادگاه قانون اساسی اجراي مصوبه
ي قبلی خود باره مصوبهتر از دو سوم قضات آن نباشد، دوقانون اساسی با اکثریت آرا که کم

اسی مصوبات دادگاه قانون اس. آیدمیي اجرا دررا تصویب کند، از همان لحظه به مرحله
. نهایی است و حق بررسی مجدد در آن وجود ندارد

دادگاه قانون اساسی: جمهوري بلغاریا.  10
این . ي قانون اساسی استفاده شده استدر این کشور نیز از روش تشکیل دادگاه ویژه

دادگاه عالوه بر بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی، بر انتخابات ریاست جمهوري نظارت 
جمهور یا معاون هم چنین اتهام وارد به رییس. پذیردجمهور را میو استعفاي رییسکند می

گاه دادگاه شود، هري آن، بررسی میوي توسط همین دادگاه، در ظرف یک ماه پس از اقامه
جمهور یا معاون وي را محکوم به خیانتی بزرگ یا نقض قانون اساسی قانون اساسی، رییس

.آیدمیبه آنان به حالت تعلیق درشده کند، حقوق اعطا

دادگاه قانون اساسی: سودان. 11
در سودان، دادگاه قانون اساسی یک هیأت عدلی مستقل است که رییس و اعضاي آن از 

. شوندجمهور و با موافقت شوراي ملی تعیین میي عدلیه توسط رییسمیان اهل خبره
: کندصادر  میموارد زیر حکم این دادگاه نگهبان قانون اساسی بوده و در 

. تفسیر مواد قانون اساسی و سایر قوانینـ 
. هاي حکومت مرکزي و ایاالت اقامه شوداي که در مورد تنازع صالحیت بین دستگاهدعاوي

.و حقوق اساسی اتباع از طرف افراد اقامه شودهاي عمومی اي که در مورد آزاديـ دعاوي
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هاي این دادگاه شمرده قانون اساسی یا قوانین دیگر از صالحیتمسایل دیگري که در ـ 
. شده است

دادگاه قانون اساسی: آفریقاي جنوبی. 12
نافذ شده و 1997به تصویب رسیده و در 1994قانون اساسی آفریقاي جنوبی در سال 

خصوصیات در این قانون نیز دادگاه قانون اساسی با . یکی از آخرین قوانین اساسی جهان است
: زیر ذکر شده است

این دادگاه، . دادگاه قانون اساسی متشکل است از رییس دادگاه، معاون و نه قاضی
ي ي انطباق کلیهبارهاین دادگاه در. ترین دادگاه براي تمام مسایل قانون اساسی استعالی

و موازین این دادگاه قوانین ملی. گیردها و فرامین با قانون اساسی تصمیم مینامهقوانین، فیصله
یا ارائهي قانون اساسی طور مستقیم به محکمهباید به افراد اجازه دهد که یک مسأله را به

مسایل مربوط به قانون اساسی . ي قانون اساسی تقاضاي استیناف کندطور مستقیم از محکمهبه
.اسی باشداي است که در رابطه با تفسیر، حفاظت و انفاذ قانون اسشامل هر مسأله

هاي عالی نظام ي الغاء و ابطال از طریق دادگاهـ کنترل قضایی با شیوهب
:قضایی عادي کشور

ي کنترل قوانین به ونزویال، کوبا، سنگال و سومالیا وظیفهدر قوانین اساسی کلومبیا، 
مانند ترین دادگاهاز باب مثال عالی. ترین دادگاه قضایی جاري کشور سپرده شده استعالی

. وظیفه دارد که انطباق قوانین با قانون اساسی را بررسی کنددادگاه استیناف
در قانون اساسی نیجیریا آمده است که دیوان عالی کشور باالترین مرجع قضایی و مرکب 

ي و محکمهي اداريي قضایی، محکمهي قانون اساسی، محکمهمحکمه(از چهار محکمه 
ي انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر باره، است و نظر خود را در)همحاسبات و تنظیم بودج

. قابل تجدید نظر استکند و احکام آن غیرمفاد قانون اساسی اعالم می
این . ي دادگاه عالی واگذار شده استي قانون اساسی بر عهدهدر کشور اردن وظیفه

اضاي هیأت وزیران یا با اکثریت مطلق قانون اساسی این کشور به تق57دادگاه مطابق اصل 
. کندآراي هر یک از دو مجلس مقررات قانون اساسی را تفسیر می

در کشور هندوستان، دیوان عالی این کشور تنها مرجعی است که حق تفسیر قانون اساسی 
را ي فدرال یا ایاالتي مقننهتواند قوانین مصوب قوهاین دیوان عالی هند میبربنا. را دارد

چنین صالحیت دارد که به اختالفات این دیوان هم. موافق یا مخالف قانون اساسی اعالم کند
يهاي ایالتی دربارههاي ایالتی و نیز به اختالفات بین حکومتبین حکومت فدرال و حکومت

. ها رسیدگی کندحدود صالحیت آن
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فه دارد که مقررات قانون دادگاه عالی فدرال وظیي عربی نیزدر کشور امارات متحده
ها با قانون اساسی را تفسیر کند و به دعاوي ناشی از تعارض قوانین فدرال با هم یا تعارض آن

. اساسی رسیدگی کند
بینی شده استدر کشور عربی لیبی نیز روش مشابهی پیش

ي امتناع از اجراي قوانین مخالف با قانون اساسیج ـ کنترل قضایی با شیوه
برازیل در قانون اساسی ، 1853ها مانند آمریکا و ارجنتاین در قانون اساسی خی از کشوربر

، ایرلند، رومانیا ، کانادا و 1925، چیلی در قانون اساسی 1917، مکزیک در قانون اساسی 1891
1.انداسترالیا از این روش پیروي کرده

اي که باشند، به کنترل قوانین هها از هر نوع و از هر درجي دادگاهدر آمریکا همه
هاي مرکزي فدرال هم دادگاه. هاي ایاالتهاي فدرالی و هم دادگاهپردازند، هم دادگاهمی

هاي ایاالت نیز قوانینی دهند و دادگاهقوانین ایاالت و هم قوانین کنگره را مورد بررسی قرار می
ولی دیوان عالی . دهندقرار میشوند، مورد کنترلهاي محلی وضع میرا که توسط پارلمان

ي اعمال قواي مقننه و مجریه را پردازند و همهها به این کار میتر از سایر دادگاهمرکزي بیش
دهند که آیا مطابق با قانون اساسی است یا نه، گرچه این صالحیت در متن مورد بررسی قرار می

قضات از متن قانون اساسی  آمریکا قانون اساسی آمریکا تصریح نشده است؛ ولی خود دادگاه و
چون در متن . اند که قاضی باید مطابقت قوانین با قانون اساسی را کنترل کندچنین استنباط کرده

این قانون اساسی و سایر قوانین که ایاالت «: یکی از مواد قانون اساسی آمریکا چنین آمده است
چنین معاهداتی که منعقد کند و همیي امریکا مطابق به احکام قانون اساسی وضع ممتحده

ي ایاالت بدون توجه قضات در همه. شوندشود، همگی قانون برتر این کشور محسوب میمی
» .ها مغایر است، از آن تبعیت نمایندچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالتبه آن

ل قوانیناز قانون اساسی و کنترو مراقبتهاي صیانتارزیابی روش
روش کنترل سیاسی از طریق تشکیل شوراي قانون اساسی یا شوراي نگهبان قانون اساسی، 

تر ها مانند فرانسه و ایران جاري و نافذ است؛ اما بیشگرچه تا کنون در برخی از کشور
طور خالصه ذکر شد، از روش کنترل قضایی پیروي هاي آن بههاي دنیا که نمونهکشور

و اجراي قانون مخالف با قانون اساسی که در برخی ـ روش هاي قضایی کنترل قوانین مخصوصا روش امتناع از تطبیق 1
از کشورها مخصوصا آمریکا اجرا می شود، یک روش بسیار مغلق و پیچیده است که در شرایط خاصی از آن استفاده 

:هاي قضایی دیگر رجوع کنید بههاي آن با روشین روش و ارزیابی آن و تفاوتبراي درك و فهم درست ا. شودمی
.240الی224ي سرور دانش، ص باره قانون اساسی، ترجمهالعزیر شیحا، کلیاتی درـ دکتر ابراهیم عبد

.190الی ص185، ص1382دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، -
.232الی 205دکتر محمد عبد العال السناري، القانون الدستوري، مصر، انتشارات جامعه حلوان، ص-
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، یا از طریق تشکیل دادگاه و دیوان مخصوص قانون اساسی یا ي قضاییهی به قوهیعن. کنندمی
با قانون اساسی دهند که انطباق قوانین ترین دادگاه قضایی کشور، صالحیت میاز طریق عالی

و تفسیر قوانین و نظارت بر انتخابات، و حتی تخلفات ریاست جمهوري و مسؤوالن 
. بررسی قرار دهندي کشور را مورد رتبهعالی

یعنی . نوع کنترل متقدم استیککه روش کنترل سیاسی یک امتیاز عمده دارد و آن این
که توشیح و نافذ شود، به شوراي مربوطه فرستاده قانون بعد از تصویب پارلمان و پیش از این

ترل شود تا مطابقت آن با قانون اساسی کنترل شود؛ اما روش کنترل قضایی یک نوع کنمی
که قانون تمام مراحل خود را طی کرد و نافذ شد، توسط قاضی یا یعنی بعد از آن. متأخر است
ها و این نوع کنترل ممکن است باعث جنجال. شودیا به روش امتناع کنترل میبه روش الغا
1.ها در قوانین شودسردرگمی

طور بهها رخی از آناند که ببر روش کنترل سیاسی اشکاالت و انتقاداتی وارده کرده
: شودخالصه بیان می

موضوع کنترل و بررسی قوانین و نظارت بر رعایت قانون اساسی و جلوگیري از . 1
تخلفات مقامات از مفاد قانون اساسی، بدون شک ماهیت حقوقی و قضایی دارد؛ و این 

گرفته هاي حقوقی در نظرخصوصیت مقتضی است که باید در تشکیل ارگان مربوطه جنبه
شود و هیأت مکلف به کنترل باید داراي شخصیت و بینش حقوقی و قضایی و توان درك 

تواند این وظیفه را به درستی انجام یک ارگان سیاسی نمی. مفاد و روح قانون اساسی باشد
زیرا به حکم ماهیت و ترکیب خود ممکن است اعتبارات سیاسی را بر اعتبارات . بدهد

. حقوقی ترجیح دهد
کنترل دقیق قوانین و بررسی تخلفات مقتضی است که نهاد مسؤول این کار، از . 2

دور از تأثیرات خارجی و تمایالت دیگر و با خوردار باشد تا بهطرفی کامل براستقالل و بی
اي که ماهیت هاي سیاسیطرفی کامل، انطباق قوانین و تفسیر قانون را بررسی کند؛ اما هیأتبی

هاي دولتی هستند و وقی نداشته باشند، تابع سیاست و قواي سیاسی و قدرتقضایی و حق
. خورد کنندطرفی کامل برتوانند با بینمی

زیرا افراد . ي سیاسی ممکن است حقوق اساسی افراد و شهروندان نقض شوددر شیوه. 3
ساسی شکایت توانند در مورد نقض حقوق خود در قلمرو قانون اساسی، به شوراي قانون انمی
توانند بررسی انطباق قانون را چون این شورا مرجع قضایی نیست و تنها قواي دولتی می. کنند

کننده ي کنترل قضایی چون ارگان بررسیبا قانون اساسی از این شورا مطالبه کنند؛ اما در شیوه
دادگاه توانند از آن یک دادگاه است، چه دادگاه خاص یا دادگاه عالی کشور، افراد می

.211ي سرور دانش، ایران، ص العزیز شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ترجمهـ دکتر ابراهیم عبد1
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ها به ها نقض شده یا قانون مخالف با قانون اساسی در مورد آنبخواهند که حقوق اساسی آن
. گذاشته شده استاجرا

طور زیرا همان. تر استاز نظر اعتبار و پرستیژ و اقتدار قانونی هم روش قضایی مناسب. 4
خوردار است، هیأت حافظ و ي ملی از باالترین اعتبار برکه قانون اساسی به عنوان یک وثیقه

این حیثیت در صورتی . خوردار باشدنگهبان قانون اساسی هم باید از باالترین نشان و اعتبار بر
خوردار باشد، نه صرفاً شود که این هیأت، از جایگاه یک دادگاه برتر تأمین میبهتر و مناسب

. یک شوراي سیاسی و دولتی
گیریم که روش قضایی بهترین روش است و در میان چنین نتیجه میاز این ارزیابی

تواند به ي قانون اساسی میي دادگاه ویژهشود، شیوههایی که در روش قضایی اعمال میشیوه
ها از همین طور که ذکر شد، در بسیاري از کشورامروز، همان. عنوان بهترین شیوه معرفی شود

عادي گذارقانونزیرا با این شیوه، . شودمیشیوه، یعنی دادگاه خاص قانون اساسی، تبعیت 
شود که به قانون اساسی احترام بگذارد و از طرف دیگر حضور افراد تر وادار میطور جديبه

شود که صدور احکام و متخصص و با صالحیت در امور حقوق اساسی و سیاسی، سبب می
. ی نماندقوانین سرعت یابد و در صحت قوانین عادي هیچ شک و تردیدي باق

البته روش کنترل از طریق امتناع از اجراي قانون مخالف قانون اساسی که در آمریکا 
ي ي دادگاه ویژهتوانیم این روش را در شیوهولی ما می. معمول است نیز روش خوبی است

ي قانون اساسی که دادگاه ویژهي اینیعنی بر عالوه. قانون اساسی هم تلفیق و ضمیمه کنیم
کند و قانون مخالف با قانون اساسی را لغو و ابطال قوانین را پیشاپیش کنترل میيهمه
هر جا که با قانونِ ها نیز وظیفه بدهد ي دادگاهتواند در قانون اساسی براي کلیهگرداند، میمی

خورد کردند یا شکایتی در این مورد در یافت کردند، موضوع را به مخالف قانون اساسی بر
.قانون اساسی ارجاع دهند تا تکلیف روشن شوددادگاه

:مبحث سوم
هاي صیانت و مراقبت از قانون اساسی در قوانین اساسی افغانستانراه

ي اساسی، به نامهتشریح و تفسیر مواد نظام71ي در ماده1301ي اساسی نامهدر نظامـ 1
انتصابی بود، انتخابی و نیمهنیمهکرد و یک شورايشوراي دولت که به منزله پارلمان عمل می

معلوم است که . شدکه البته بعد از تصویب مجلس عالی وزرا نافذ و نشر میواگذار شده بود
.چه در اولین قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده، یک روش سیاسی استآن

.اي نشده استي این موضوع هیچ اشارهدرباره1310ـ در اصول اساسی 2
اي در این رابطه صورت نگرفته؛ جز بینیگونه پیشنیز هیچ1343ـ در قانون اساسی سال 3

. که از شاه به عنوان نگهبان قانون اساسی یاد شده استاین
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ستره محکمه را مرجع با صالحیت تفسیر قانون 135ي در ماده1355ـ در قانون اساسی 4
ارد؛ اما تصریح نکرده که بررسی مطابقت قوانین ي قضایی داي به شیوهاساسی دانسته که اشاره

ي کیست؟ عادي با قانون اساسی وظیفه
شوراي قانون اساسی 127تا 122ي ، فصل دهم از ماده1366در قانون اساسی ـ 5

ي آن مراقبت از مطابقت قوانین و سایر اسناد تقنینی و معاهدات بینی شده که وظیفهپیش
ي مسایل ناشی از قانون هاي حقوقی و قضایی دربارهسی و اعطاي مشورهالمللی با قانون اسابین

ي کنترل سیاسی بوده و عین نام شوراي جمهور است و این دقیقاً همان شیوهاساسی به رییس
این قانون اساسی، تفسیر قوانین از جمله 81ي البته در ماده. قانون اساسی فرانسه را دارد

. شده استهاي شوراي ملی ذکرصالحیت
ي خود شود که افغانستان در قوانین اساسی گذشتهچه به اختصار گفته شد معلوم میاز آن

اکنون ببینیم که در قانون اساسی فعلی چه . هر دو روش سیاسی و قضایی را تجربه کرده است
روشی در نظر گرفته شده است؟

ز اجراي قانون اساسی در مراقبت ا64ي که در مادهضمن این1382ـ در قانون اساسی 6
: تصریح شده که121ي جمهور بیان شده، در مادههاي رییسرأس وظایف و صالحیت

المللی با قانون هاي بینبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق
. هاي ستره محکمه استها از صالحیتاساسی و تفسیر آن

تواند صالحیت خود را در دو مورد فوق اعمال کند که ی میالبته ستره محکمه در صورت
. حکومت و یا محاکم از آن تقاضا به عمل آورده باشد

چنین در این ماده تصریح شده که براي اعمال صالحیت ستره محکمه در این مورد هم
ن جهت اي تنظیم شود که متأسفانه هنوز چنین قانونی تنظیم نشده و به همیباید قانون جداگانه

و از آن جمله عده جا که برخی از صاحب نظرانا آنهایی هم به وجود آمده تسوء تفاهم
هاي کمیسیون مستقل تفسیر قانون اساسی را از صالحیت،زیادي از اعضاي شوراي ملی

. قانون اساسی ذکر شده است157ي داند که در مادهنظارت بر تطبیق قانون اساسی می
را به قوانین و 121ي در ماده» هاآن«ي این است که برخی کلمهدلیل این سوء تفاهم

واقع بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر یعنی در. سازندفرامین تقنینی راجع می
که این  هاي ستره محکمه است نه تفسیر قانون اساسی، در حالیقوانین عادي از صالحیت

از نظر چینش ادبی ابهام داشته » هاآن«مکن است کلمه البته م. استدالل هرگز درست نیست
باشد؛ ولی در فهم و تفسیر یک متن قانونی، آشنایی و درك اوضاع و احوال و شرایطی که 

کننده بسیار مهم کننده یا تصویبقانون تسوید و تصویب شده و کشف مقصد و منظور تسوید
میسیون قانون اساسی از نزدیک در جریان جا که در تسوید و تدقیق این ماده در کاز آن. است

بودم، هدف و مقصد اصلی کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی، در این ماده این بود که 
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چون از نظر منطق حقوقی درست نیست که . ها مربوط ستره محکمه استتمام این صالحیت
ان واگذار شود و تفسیر ها با قانون اساسی به یک ارگتفسیر قوانین عادي و بررسی مطابقت آن

از طرف . در هیچ کشوري رایج نیستقانون اساسی به یک ارگان دیگر و چنین سیستمی 
با 121ي که مادهدر حالی. ي قانون اساسی افزوده شدجرگهبعدها در لویه157ي دیگر ماده

این اگر برابن. شد وجود داشتارائهجرگه اي که به لویههمین ترتیب فعلی خود در متن مسوده
بود؟  شد، تفسیر قانون اساسی از صالحیت کدام ارگان میاصالً اضافه نمی157ي ماده

که دیوان قانون اساسی ایجاد شود؛ اما در این ماده با این هدف افزوده شداز سوي دیگر 
ن یا کمیسیوکار درستی نبود و اگر دیوان قانون اساسیعمل نام کمیسیون برگزیده شد که

هم تعدیل به وجود 121ي شد، باید در مادهنظارت به منظور داشتن صالحیت تفسیر، ایجاد می
را اضافه 157ي را تعدیل کنند، ماده121ي که مادهجرگه بدون اینولی در لویه. آمدمی

. هاي نادرست امروز شده استکردند و همین باعث برداشت
از کجا 157ي م وجود داشته باشد، در مادهابها121ي از طرف دیگر، اگر در ماده

توانیم صراحت آن را در مورد صالحیت کمیسیون در تفسیر قانون اساسی، ادعا نماییم؟ در می
نام برده شده » کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی«آن ماده از کمیسیون به عنوان 

فهمید؟ اما اگر هدف این باشد که ما توان تفسیر را هماست و از کجاي نظارت بر تطبیق، می
طرفی برخوردار باشد، ستره بدهیم که از اقتدار و استقالل و بیصالحیت تفسیر را به ارگانی

. تر از یک کمیسیون، از این صالحیت برخوردار استتر و باالمحکمه به مراتب، بیش
د گرفتن آن از و رأي اعتما! ي حقوقیکمیسیون یک ارگان سیاسی است تا یک اداره

اعضاي ستره محکمه نیز، . طرفی آن را تضمین کندتواند استقالل و بیجرگه هرگز نمیولسی
.  شوندجرگه تعیین میجمهور با تأیید ولسیمطابق قانون اساسی، از طرف رییس

ي آخري غیر از مسوده(ي قانون اساسی هاي اولیهدلیل دیگر هم این است که در مسوده
از طرف کمیسیون قانون اساسی براي حراست از قانون اساسی، ) جرگه تقدیم شدویهکه به ل

هاي آن را در نظر گرفته بودیم که وظایف و صالحیت) دیوان قانون اساسی(دیوانی را به نام 
در یک فصل جداگانه تنظیم کرده بودیم که یکی از موارد اصلی آن تفسیر قانون اساسی بود؛ 

براي همین. ، به جاي دیوان قانون اساسی، ستره محکمه در نظر گرفته شداما در مراحل بعدي
در فصل ستره محکمه 121ي تمام مواد مربوط به فصل دیوان قانون اساسی در یک ماده

ولی . همین خالصه کردن، شاید در عبارت ابهام ایجاد کرده باشد. طور خالصه تنظیم شدبه
سیر قانون اساسی بعد از حذف دیوان قانون اساسی به ستره طور یقین مقصد این بود که تفبه

. محکمه سپرده شده است
بدین معنی نیست که سپردن صالحیت تفسیر آوري است که ذکر این دالیل البته قابل یاد

منظور این است که از متن فعلی قانون اساسی و توجه به . به ستره محکمه، بهترین روش باشد
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آید که صالحیت تفسیر از ستره محکمه است نه از کمیسیون میرسوابق موضوع، چنین ب
ي در نتیجه باید گفت که در قانون اساسی فعلی افغانستان شیوه. نظارت بر تطبیق قانون اساسی

ي خاص در نظر گرفته نشده، بلکه به کنترول قضایی برگزیده شده و در این شیوه هم محکمه
ي چند بهتر این بود که محکمههر. گذار شده استي عادي یعنی ستره محکمه وامحکمه

اي که از طرف یعنی دیوان قانون اساسی مطابق طرح اولیه. شدخاص در نظر گرفته می
کمیسیون قانون اساسی پیشنهاد شده بود، ولی متأسفانه صرفاً با این استدالل که دیوان قانون 

ور فقیري مثل افغانستان ضروري اساسی احتیاج به بودجه و تشکیل وسیع دارد و براي کش
ي ي مقننه و قوهیا ممکن است مشکالت اجرایی خلق کند و باعث اختالفات بین قوهنیست

اجراییه و ریاست جمهوري شود، دیوان را حذف کردند و این صالحیت به ستره محکمه 
. شده استقوهتري براي هر سه سپرده شد که فعالً باعث مشکالت بیش

ي صالحیت تفسیربارهه محکمه درنظر ستر
قانون 13ي ي عدم مطابقت مادهبارهستره محکمه را درچه گفته شد، نظر رسمی براي تأیید آن

جرگه و عدم ها با قانون اساسی در مورد تأیید رییس رادیو و تلویزیون ملی توسط ولسیرسانه
ن اساسی با قانون اساسی، مبنی بر ي هشتم قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانومطابقت ماده

.کنیمجرگه، نقل میتفویض صالحیت تفسیر قانون اساسی به کمیسیون مذکور از طرف ولسی
آوري شود که طرح تشکیل و صالحیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید یاد

فرستاده جرگهقبالً از سوي حکومت تهیه شده و در سال اول تشکیل شوراي ملی، به ولسی
در این طرح، صالحیت تفسیر به کمیسیون مذکور واگذار نشده بود؛ ولی . شده بود

.ي مربوطه را تعدیل و صالحیت تفسیر را به کمیسیون نظارت محول کردجرگه مادهولسی
ي رسمی  جریده986ي شمارهدر ماده تنظیم شده و 17این قانون مشتمل بر پنج فصل و 

جرگه تصویب شده و ستره محکمه آن، که توسط ولسی8ي متن ماده. نیز منتشر شده است
:آن را به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی رد کرده، از این قرار است4و 1جزء 
کمیسیون به منظور نظارت بهتر از تطبیق احکام مندرج قانون اساسی داراي وظایف و «

:باشدهاي ذیل میصالحیت
جمهور، شوراي ملی، ستره محکمه ن اساسی به اساس تقاضاي رییسـ تفسیر احکام قانو1

. و حکومت
جمهور، حکومت، شوراي ـ نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی توسط رییس2

.هاي دولتی و غیر دولتیملی، قوه قضاییه، ادارات، مؤسسات و سازمان
جمهوري و ن اساسی به رییسهاي حقوقی در مورد مسایل ناشی از قانومشورهارائهـ 3

.شوراي ملی
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جمهور آن به رییسارائهیافت تناقضات با قانون اساسی و ـ مطالعه قوانین نافذه غرض در4
.هاو شوراي ملی به منظور اتخاذ تدابیر جهت رفع آن

جمهور و شوراي ملی در زمینه اتخاذ تدابیر به منظور پیشنهاد مشخص به رییسارائهـ 5
.ي در مواردي که قانون اساسی حکم نموده استگذارقانونمور انکشاف ا

جمهور در صورت مالحظه تخطی یا تخلف از احکام مندرج گزارش به رییسارائهـ 6
.قانون اساسی

».هاي مربوطهالعملتصویب لوایح و طرزـ7
رییس ي تشکیل این کمیسیون گفته شده که به شمول ي چهارم این قانون، دربارهدر ماده

جمهور و با اخذ رأي اعتماد متشکل از هفت عضو، اعم از زن و مرد، است که از جانب رییس
.ندشوجرگه براي مدت چهار سال تعیین میاز ولسی

:ي پنجم هم شرایط عضویت در کمیسیون بیان شده که عبارت است ازدر ماده
.داشتن تنها تابعیت افغانستانـ 1
.علوم حقوقی یا فقهی در سطح ماستر یا معادل آنداشتن تحصیالت عالی درـ 2
.و عملی مسلکی در مسایل حقوقی یا فقهیسال تجربه علمی 5اقل داشتن حدـ 3
.داشتن شهرت نیکـ 4
.سالگی35اکمال سن ـ 5
.عدم محکومیت به جنایت و حرمان از حقوق مدنیـ 6
1.یفههاي سیاسی حین تصدي وظعدم عضویت در احزاب و سازمانـ 7

رگه، سرانجام پنج نفر از جها جر و بحث و جنجال بین ریاست جمهوري و ولسیـ گفتنی است که بعد از مدت1
. رأي اعتماد گرفتند1389جرگه معرفی و در ماه جوزاي جمهور به ولسیاعضاي این کمیسیون از سوي رییس

ي بارهکردند که نظر خود را درگیري، نمایندگان از یکایک این اعضا سوال میجالب است که در روز رأي
رسماً طی محفلی با معرفی 5/1389/ 2ن کمیسیون که به تاریخ پنج نفر از اعضاي ای! صالحیت تفسیر بیان کنند

رحمن قاضی، پوهندوي پوهاند گل: جمهور، کار خود را شروع کردند، عبارتند ازمارشال فهیم، معاون اول رییس
ه ماندقرار است دو عضو باقی. عمر منیبامین احمدي، محبوبه حقوقمل و محمدالقادر عدالتخواه، دکتر محمدعبد

. جرگه از طرف رییس جمهور معرفی شوددر آینده با آغاز کار ولسی
چون در ارتباط به . البته جدا از بحث صالحیت تفسیر، فعال شدن این کمیسیون یک گام بسیار مهم است

ي دیگري نیز وجود ندارد که قانون اساسی کارهاي بسیار زیادي است که هنوز هم انجام نیافته و هیچ اداره
ي قانون اساسی افغانستان نه بارههاي ما، در درس حقوق اساسی درحتی در پوهنتون. دار این کارها باشدعهده

ي نظارت بر آن و تطبیق احکام قانون اساسی و نحوه. شود و نه منابعی وجود داردطور منظم تدریس میبه
هایی گذاري در عرصهانکشاف قانونچنینگذاري و قضایی و همجلوگیري از تخلفات نهادهاي اجرایی و قانون

گانه و روشن جمهور و قواي سهها و پیشنهادها به رییسي طرحکه تطبیق قانون اساسی احتیاج به آن دارد و ارائه
هاي علمی و ها و برگزاري سمینارها و کنفرانسها و وظایف آنساختن تفکیک قوا و مرزهاي مشخص صالحیت

هاي آگاهی حقوق اساسی افغانستان و چاپ و نشر کتاب و مجله و طرح برنامهتحقیق در موضوعات مربوط به
ها و وظایف و ها و مسؤولیتعامه در جهت رشد آگاهی مردم، نسبت به حقوق اساسی افراد و مکلفیت

ي تواند در همهي بسیار وسیع و مهمی است که این کمیسیون میهاي دولت و مسایل دیگر، یک ساحهصالحیت
.اي داشته باشدموارد سهم فعال و شایستهاین 
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جمهور آن رییسشد،ارائهکه قانون فوق براي توشیح به ریاست جمهوري اما پس از آن
جرگه آن ولی ولسی. جرگه مسترد کردرا به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی دوباره به ولسی

به ریاست جمهوري ورا، بدون بحث و دقت کافی، دوباره با دو سوم آرا تصویب کرد
بار از طرف ریاست جمهوري به منظور بررسی مطابقت یا عدم مطابقت آن با این.فرستاد

ي صالحیت ستره محکمه در بارهالبته، اگر کسی در. محکمه محول شد، به سترهقانون اساسی
گونه تفسیر شک داشته باشد، صالحیت بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی، بدون هیچ

محکمه هاي سترهقانون اساسی، از صالحیت121ي ادهشک و تردیدي و بر اساس صراحت م
و تفویض صالحیت تفسیر به کمیسیون نظارت 1388/ 26/1و25است؛ و سرانجام در تاریخ 

ها در مورد تأیید رییس رادیو و تلویزیون ملی توسط ي هشتم قانون رسانهچنین مادههم
د که متن با قانون اساسی، رد شاز طرف ستره محکمه، به دلیل عدم مطابقت جرگه،ولسی

:استکامل به ترتیب ذیل 
که ساسی و اینمحکمه در مورد صالحیت  تفسیر قانون امتن کامل دو قرار قضایی ستره

ها و قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با قانون برخی از مواد قانون رسانه
:اساسی مطابقت ندارد

)1(
المی افغانستانجمهوري اس

محکمهستره
شوراي عالی

شوراي عالی ستره محکمه جمهوري اسالمی افغانستان26/1/1388مؤرخ ) 6(قرار قضایی نمبر
یس رادیو تلویزیون ملی از یمحکمه در مورد کسب رأي اعتماد رشوراي عالی ستره

:جرگه، قرار ذیل را صادر نمودولسی
جرگه تأیید گردد در متن قانون اساسی به ز ولسیکسب رأي اعتماد ذواتی که باید ا

:صراحت تسجیل گردیده که عبارتند از
میاشت، یس سرهییس امنیت ملی و رییس بانک مرکزي، ریـ وزرا، لوي حارنوال، ر1

).64(ماده ) 11(حسب حکم فقره 
).64(ماده ) 12(محکمه، حسب فقره یس و اعضاي سترهیـ ر2
) 157(تطبیق قانون اساسی، حسب حکم ماده ل نظارت براعضاي کمیسیون مستقـ 3

.قانون اساسی
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جرگه، طبق الذکر، توسط ولسیشود شرط تأیید تعیین ذوات فوقطوري که دیده می
آن به معناي تعدیل قانون منصوصی بوده، هرگونه ایزاد برالذکر قانون اساسی، امرمواد فوق

.گردد، محسوب میتاسجرگه از صالحیت لویهاساسی که صرفاً
هاي قانون اساسی، هاي مسودهتمام نسخهد که درکرتر باید عالوه براي معلومات بیش

:با این متن تسجیل گردیده بود) 64(يماده) 11(يفقرهجرگه، تدویر لویهقبل از
».هاجرگه و عزل و قبول استعفاي آنتعیین وزرا و لوي حارنوال به تأیید ولسی«

)1(نمبر ود به ضمیمهمراجعه ش
فقره مذکور در» میاشتیس سرهییس امنیت ملی و رییس بانک مرکزي، ریر«ایزاد و

)2(مراجعه شود به ضمیمه نمبر. جدي عالوه و منظور گردیده7نسخه جرگه درتوسط لویه
جرگه، اعمال گردد، مجازکه از طرف لویهلذا هرگونه ایزاد در فقره متذکره به جز این

.باشدنمی
یس رادیو تلویزیون ملی را توسط یمحکمه شرط تأیید تعیین ربناء شوراي عالی ستره

.کندجرگه، خالف قانون اساسی حکم میولسی

)2(
جمهوري اسالمی افغانستان

محکمهستره
شوراي عالی

محکمه جمهوري اسالمی افغانستانشوراي عالی ستره25/1/1388رخ وم) 5(ی یقرار قضا
محکمه در مورد تفویض صالحیت تفسیر و توضیح به کمیسیون شوراي عالی ستره

:نظارت بر تطبیق قانون اساسی قرار ذیل را صادر نمود
که ) قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی(ماده هشتم قانون مذکور ) 1(جزء 

:کندهاي کمیسیون حکم میتفسیر قانون اساسی را جزء صالحیت
:باشدقانون اساسی می) 121(قره نظر به دالیل ذیل مخالف حکم صریح ماده این ف

:گذارقانونالف ـ نظر به سیر تاریخی تسجیل این ماده در قانون اساسی و اراده 
مذکور را يقبل از بحث روي دالیل دیگر، دانستن سیر تاریخی و تدریجی تسجیل ماده

:گیریمبررسی میدر فصل قضاء به1382سنبله 19از تاریخ 
تا) 121(يآرشیف کمیسیون قانون اساسی، مادهسوابق و اسناد مربوط دريبه مالحظه

يزیرا قبل از تاریخ مذکور در مسوده،در فصل قضا، اصالً وجود نداشت82سنبله 19تاریخ 
فصل این فصل که . وجود داشت) دیوان عالی قانون اساسی(قانون اساسی، فصل دیگري به نام 

:آن به نحو ذیل تسوید گردیده بود) 146(ي هشتم بود، ماده
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:باشدهاي ذیل میدیوان عالی قانون اساسی افغانستان داراي صالحیت«
.المللی با قانون اساسیهاي بینـ بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، قراردادها و میثاق1
».ـ تفسیر قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی2

تفسیر قانون يعالوهبرگذارقانونيشود که ارادهفهمیده میروشنیاز این ماده به 
اساسی، تطابق قوانین و فرامین تقنینی با قانون اساسی و تفسیر این قوانین و فرامین نیز بوده 

.مراجعه شود) 1(به ضمیمه نمبر . است
که فعالً در ) 121(ي شد، مادهدر این مرحله تدوین قانون اساسی، طوري که قبالً گفته 

).2(مراجعه شود به ضمیمه نمبر . باشد، در این فصل وجود نداشتفصل قضا درج می
قانون اساسی حذف گردید و از ماه میزانيکلی از بدنههاما بعد بنا بر عواملی این فصل ب

ه در یک ماده هم) 148و147(لذکر و مواد افوقيهاي مندرج مادهبه بعد صالحیت1382
:به ترتیب ذیل درج گردید) 121(ي حیث مادهههاي بعدي بمدغم گردیده، در نسخه

المللی را هاي بینالدول و میثاقستره محکمه مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین«
با قانون اساسی، صرف بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم بررسی و قرار الزم در مورد 

.کندمیصادر 
».محکمه صالحیت دارد قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی را تفسیر نمایدستره

)3(مراجعه شود به ضمیمه نمبر
در یک ماده ) 148و146،147(شود در این ماده مطالب مندرج مواد که دیده میطوري

شود میدر فصل قضا گنجانیده شد و طوري که دیده) 121(يحیث مادههخالصه شده و ب
محکمه داده شده و در صالحیت تفسیر قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی واضحاً به ستره

طوري که قانون اساسی به تفسیر نیاز دارد، سایر عین حال به این مطلب نیز اشاره شده که همان
قبل قانون متن ) 146(يچه در مادهقوانین و فرامین تقنینی نیز به تفسیر ضرورت دارند، چنان

جدي 7يبعداً در نسخه. اساسی مندرج فصل دیوان عالی قانون اساسی تصریح شده بود
:دکررا به این شکل خالصه ) 121(يجرگه مادهلویه

المللی با قانون هاي بینالدول و میثاقبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین«
حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از ها بر اساس تقاضاي اساسی و تفسیر آن

».باشدهاي ستره محکمه میصالحیت
42ص ) 4(مراجعه شود به ضمیمه نمبر

: سعی شده که) 121(ي بینیم در صیاغت مادهکه میچنان
.ـ از تکرار کلمات جلوگیري به عمل آید1
ذشته در مورد ضرورت تفسیر نه تنها مطلبی را که در متون گ» هاآن«يـ با استعمال کلمه2

ده، عالوتاً تفسیر معاهدات کرقانون اساسی و تفسیر قوانین و فرامین وجود داشت، تأیید 
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یعنی تفسیر » هاو تفسیر آن«المللی را نیز ضروري دانسته و با عبارت هاي بینالدول و میثاقبین
المللی همه هاي بینو میثاقالدولتمام ماسبق که شامل قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین

طوري که قوانین، باشد، اداي مطلب کرده است و به این ترتیب وانمود ساخته که همانمی
المللی نیز به هاي بینفرامین تقنینی و قانون اساسی به تفسیر ضرورت دارند، معاهدات و میثاق

.شدمیکار بردهبهید یگانه عبارتی بود که با» هاآن«عبارت تفسیر ضرورت دارند، لذا 
گیرد که که صیاغت این ماده به همین ترتیب در حالی صورت میتر اینو از همه مهم

که در مورد تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ) 157(يهنوز ماده
1382جدي 7مسوده نسخه . (ي قانون اساسی وجود نداردباشد، تولد نگردیده و در بدنهمی

.53و 42ص ) 4(نمبر يضمیمه.) انون اساسی در این رابطه تقدیم استق
،جدي14مورخ يجرگه پشت پرده در نسخهکه در لحظات اخیر جریان لویهاما وقتی

در متن قانون اساسی ) 157(يحیث مادههجرگه تشکیل این کمیسیون بیعنی آخرین روز لویه
) 121(يد، طور ناگهانی عالوه گردید، مادهکننا وارد تعدیلی ر) 121(يکه در مادهبدون آن

متن ماده. با صراحت و روند تاریخی که دارد در فصل قضا به حالت خود باقی مانده است
:قرار ذیل است) 157(

» .گرددکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می«
.یعنی متن فعلی قانون اساسی) 5(مراجعه شود به ضمیمه نمبر

شود که این ماده با این متن خود هیچ دستاوردي را در مورد گونه واضح مشاهده میبه
ها و که صالحیت تفسیر قانون اساسی و یا تفسیر سایر قوانین و فرامین تقنینی و میثاقاین

. استالمللی را از آن این کمیسیون بسازد، با خود نیاورده معاهدات بین
خوار و بناء با توضیحات مستند فوق در مورد تسوید و تصویب قانون اساسی که تاري

که تفسیر قانون اساسی مانند تفسیر قوانین، طور غیرقابل انکار ارائه گردید، شکی در مورد این
باشد، باقی المللی تنها و تنها از صالحیت ستره محکمه میها و معاهدات بینفرامین، میثاق

ماند، عالوتاً مزید بر سیر تاریخی موضوع، دالیل علمی ذیل نیز وجود دارد که تفسیر ینم
:رساندثبات میقانون اساسی را از صالحیت ستره محکمه، به ا

نماید ـ تفسیر قانون اساسی و سایر قوانین و فرامین، ایجاب اصدار قرار قضایی را میالف
صدار چنین قرار را که صبغه الزامی داشته باشد که به جز محکمه، هیچ ارگانی صالحیت ا

.ندارد
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون «: کهـ وظایف این کمیسیون از عنوان آنب
که یگانه وظیفه آن نظارت بر تطبیق قانون اساسی باشد هویدا است، یعنی اینمی» اساسی

تراز قانون اساسی باال) 121(ه هرگونه تصرف در مدلول مادبناء. باشد نه تفسیر آنمی
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ها بوده و هر گونه تعدیل آن صرف وقتی قانونی خواهد بود که از طریق صالحیت سایر ارگان
.جرگه تصویب گردد و بسیر لویهتدو

مندرج ) کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی(ـ تغییر نام این کمیسیون از ج
بر آن بدون تردید مغایر قانون اساسی و تعدیل » تفسیر«لمه قانون اساسی و ایزاد ک) 157(ماده 

باشد نه از صالحیت مقام جرگه کشور میگردد که از صالحیت لویهدر متن آن محسوب می
.محترم پارلمان
فوق قرار خود را يجمهوري اسالمی افغانستان بنا بر دالیل متذکرهيمحکمهلذا ستره

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون (در وظایف » قانون اساسیتفسیر «مبنی بر رد درج صالحیت 
قانون اساسی و نیز نظر به ) 121(يده و این حق را حسب صراحت مادهکراتخاذ ) اساسی

يماده) 1(داند و جزء محکمه میداده شد، از صالحیت خاص سترهتذکر در باالدالیلی که 
.کندضاد با قانون اساسی حکم میهشتم قانون مذکور را در این مورد مغایر و در ت

تذکر داده در زیرهاي مهم دیگري نیز وجود دارد که تخطی» کمیسیون«عالوتاًً در قانون 
:شودمی

هفتم قانون در مورد سلب عضویت اعضاي کمیسیون که يـ میکانیزم مندرج ماده1
رگه منظور جنخست توسط خود اعضاي کمیسیون مطرح و بعداً توسط اکثریت اعضاي ولسی

: ، خالف قانون است زیراگرددمی
تجارتی نیست که سلب عضویت یک عضو يـ کمیسیون یک شرکت و یا مؤسسهالف

.توسط اکثریت اعضاي آن صورت بگیرد
اجراییه نیست که سلب عضویت اعضاي کمیسیونی را که جزء يجرگه، قوهب ـ ولسی

.باشد، منظور کنداجراییه میيقوه
با وصفی که تقرر ایشان به تأیید . قانون اساسی حتی در عزل وزرا واضح استج ـ روش 

مراجعه . جمهور استجرگه مقید گردیده، ولی عزل ایشان مستقیماً در صالحیت رییسولسی
:کندقانون اساسی که چنین حکم می) 64(يماده) 11(يشود به فقره

میاشت به یس امنیت ملی و رئیس سرهتعیین وزرا، لوي حارنوال، رئیس بانک مرکزي، رئ«
».هاجرگه و عزل و قبول استعفاي آنتأیید ولسی

جرگه شرط گردیده، ولی عزل رتبه تأیید ولسیکه در تعیین این مأمورین عالییعنی با این
.صاحب جمهور استها تنها به صالحیت رییسو استعفاي آن

یک عضو خود را پیشنهاد و دـ این میکانیزم که اعضاي کمیسیون، سلب عضویت 
رود که کمیسیون است و بیم آن میي شدیدي به استقاللجرگه منظور کند، ضربهولسی

.جرگه قرار بگیردکمیسیون تحت تأثیر ولسی
:کندکه حکم می) 8(ي ماده) 4(ـ جزء 2
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هور و جمقوانین نافذه غرض دریافت تناقضات با قانون اساسی و ارائه آن به رئیسمطالعه«
».هاشوراي ملی به منظور اتخاذ تدابیر جهت رفع آن

ي متذکره زیرا در ماده. قانون اساسی صریحاً در تضاد است) 121(ي این فقره نیز با ماده
چنان تفسیر فرامین، معاهدات و که تفسیر قانون اساسی و قوانین دیگر و همنه تنها این

ها همه با قانون اساسی نیز به حکمه حکم شده، تطابق اینمي سترهالمللی از وظیفههاي بینمیثاق
که در قانون جدید در حالی. هاي ستره محکمه تسجیل گردیده استوضاحت از صالحیت

.این صالحیت به کمیسیون داده شده است) 8(ي ماده) 4(مصوب پارلمان بر اساس جزء 
ته از سطح قوانین فرعی باال که صرف تابعیت افغانی را شرط دانس) 5(ي ماده) 1(ـ جزء3
جمله حقوق اساسی اتباع است که اشتراط آن در برخی از زیرا موضوع تابعیت از . است

.شودوظایف باید توسط قانون اساسی تسجیل 
:کندحکم می) 11(ي ماده) 1(ـ جزء 4
جمهور،گرفتار، توقیف و مورد تعقیب عدلی عضو کمیسیون بدون اخذ موافقه رئیس«

».حاالت جرم مشهود از این امر مستثنی است. تواندگرفته نمیقرار
زیرا حصانت قضایی امتیازي است . این فقره نیز مخالف احکام صریح قانون اساسی است

جمهور، وکالي پارلمان و قضات تسجیل که صرف به نص صریح قانون اساسی براي رییس
.سط قوانین فرعی مستفید شودها توتواند از این امتیازشده، هیچ فرد دیگري نمی

این قانون در مورد تفسیر در مغایرت و تضاد با قانون 8ي ماده) 1(جایی که جزء ـ از آن5
.آن نیز قابل تطبیق نیست15ي ، مادهاساسی بوده

را که تذکار دادیم، مغایر و متضاد با بنا بر آن شوراي عالی ستره محکمه، تمام مواردي 
1.کند، آن را غیر قابل تنفیذ حکم میریح قانون اساسی دانستهاحکام و نصوص ص

چگونگی تفسیر و میکانیزم آن:مبحث چهارم
طور کامل توضیح داده قانون اساسی به121ي که مادهبا توجه به اهمیت تفسیر و براي این

تره محکمه ها و صالحیت سچنین تفسیر معاهدات و میثاقمیکانیزم و اصول تفسیر و همشود،
:دهیمتر توضیح میدر این رابطه و حاالت تعارض بین معاهدات و قوانین داخلی را بیش

یک کلمه عربی و معناي لغوي آن ظاهر ساختن و روشن کردن است؛ اما تفسیر، در اصل
از بیان معناي کلمات و جمالت قانون و واضح ساختن مقصد و : در اصطالح عبارت است

.گذارقانونمراد 

هاي همگانی و قانون ، قانون رسانه1388سرطان 15، تاریخ 986وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره مسلسل - ١
.کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
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:نویسدي تفسیر و ضرورت آن میي فلسفهبارهدانان دریکی از حقوق
چنان صریح و کند، باید آنقواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می«

روشن باشد که مجریان، قادر به اجراي آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در اداي تکالیف و 
صراحت و روشنی قواعد کمال . برو نگردندو ابهام رویا برخورداري از حقوق با سرگردانی

کار رغم بهعلیگذارقانونقدر وسیع و پر زاویه است که مطلوب است اما مسائل جامعه آن
. بینی نمایدگیري تمام مراتب دقت و احتیاط قادر نخواهد بود آنچه را که الزم است پیش

رود، گاهی اوقات زبان بیان واضح قوانین میدر گذارقانونچنین با وجود انتظاري که از هم
از طرف دیگر مسایل و مستحدثات و . تواند قادر به بیان تمام مطالب باشدقانون اساسی نمی

گذارقانونلذا . بینی نمودتوان تمام جزئیات را پیشاي است که نمیتغییر احوال جامعه به گونه
تطبیق جزئیات امر را به مجریان و توضیح نماید واکتفا به ذکر کلیات و اصول مطالب می

».سپاردمبهمات را به آیندگان می
:گویدایشان سپس می

شود و توسط مجریان به مرحله عمل ناشی میگذارقانونتدوین قانون از افکار و اندیشه «
طه است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادي رابتفسیر علمی : توان گفتاین میبربنا. آیدمیدر

تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و : به عبارت ساده و کوتاه. نمایدمنطقی برقرار می
بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف . باشداجرا می

ل و یابد و با اعالم نظر تفسیري مواد قانون را روشن و براي اعمادست میگذارقانونو منظور 
1».سازداجرا آماده می

:گویددان فرانسوي در تعریف تفسیر میشارل روسو حقوق
اي است که براي تعیین معناي صحیح یک تفسیر عبارت از فعل و انفعال و کنکاش ذهنی«

2».گیردعمل حقوقی و تشخیص حدود تأثیر و توضیح نکات تاریک و مبهم آن انجام می

دارد نه تأسیسی؛ زیرا با انجام عمل تفسیر یر ماهیت اعالمیکه تفسي قابل توجه ایننکته
در مجموع تفسیر اجراي . شوداي از قبل موجود، اعالم میي حقوقیمعناي دقیق و کامل قاعده

3.کند و غالباً شرط اجراي آن استقاعده را تسهیل می

اقسام تفسیر
:تفسیر قانون داراي اقسام زیر است

است از تجزیه و تحلیل و نظریات دانشمندان حقوق در مورد عبارت :تفسیر شخصی
.شودنیز یاد می» تفسیر علمی«قواعد حقوقی و مواد قانون که گاهی از آن به 

.332و331، ص1372: تهران، 2محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، ج ـ دکتر سید1
.160، ص1377: المللی، چاپ اول، تهرانزاده، حقوق معاهدات بینـ دکتر رضا موسی2
.140، ص 1388، تهران، 36الملل عمومی، چاپ رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بینـ دکتر محمد3
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ي قضات در دعاوي از راه درك و تحلیلی عبارت است از نظر یا فیصله:تفسیر قضایی
.که آنان از مواد قانون دارند

گیرد یا توسط صورت میگذارقانوني است که توسط عبارت از تفسیر:تفسیر قانونی
.که قانون براي او صالحیت تفسیر را داده استهر مقامی 

1.تفسیر مورد بحث ما، تفسیر از نوع سوم است

ها و اصول تفسیرشیوه
:شودطور که در باال ذکر شد در تفسیر از سه شیوه استفاده میهمان

ي دقایق ادبی از آن رفع نون مبهم باشد و بتوان با مالحظهوقتی است که قا:تفسیر ادبی
ي مطالب را مد نظر ارائهي ها، دستور زبان و نحوهبنديمفسر از این طریق جمله. ابهام کرد

.یابدالي کلمات به مقصود مقنن دست میقرار داده و از البه
مرتبط از جهات تاریخی وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و :تفسیر منطقی
ها و علت وضع هر یک از مواد، بتوان پس از رفع چنین اصول و سرفصلو یا موضوعی و هم

.دست یافتگذارقانونابهام و اجمال به مقصود اصلی 
وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ :تفسیر تاریخی

2.است، بتوان مقصود مقنن را درك کردتاریخی که سبب پیدایش آن قاعده شده

:باید از وسایل زیر استفاده شودگذارقانونبراي کشف مراد : گویددانان مییکی از حقوق
ها اول ـ قانون مورد تفسیر را با قانون مجانس و مرتبط روي هم ریخته و از اجتماع آن

.را کشف کردگذارقانونتوان قصد می
ز تصویب قانون مورد تفسیر به عنوان مقدمات تصویب آن ـ کارهایی که پیش ادوم

مذاکرات مجلس و سوابق : از قبیل. تواند مراد مقنن را کشف کندصورت گرفته است، می
.ي شامل قانون مورد تفسیرتنظیم الیحه

تواند به ـ هرگاه قانون مورد تفسیر را مقنن اقتباس کرده باشد، سوابق تاریخی میسوم
.مقنن را کشف کندخوبی مقصود

تواند در کشف مراد ـ مبناي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اخالقی یک قانون میچهارم
.مقنن مؤثر باشد

تواند کاشف قصد ي قانون و غرض مقنن در وضع آن میـ علت وجودي یک مادهپنجم
.مقنن باشد

. 236الی219، ص 1369: دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، تهرانـ1
.محمد هاشمی، پیشین، پاورقیددکتر سیـ2
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کشف قصد مقنن ـ بسیاري از مواد قانونی بر یک اصل حقوقی متکی هستند و براي ششم
1.در مورد آن مواد کافی است که مدلول آن اصل حقوقی در نظر گرفته شود

شرایط تفسیر
هاي نگارش که مفسر باید با فنون ادبی و شیوهعالوه بر این. اي نیستآسان و سادهکار تفسیر 

بر قواعد و مبانی ي کافی برخوردار باشد، از نظر علمی نیز باید کامالً آشنایی داشته و از تجربه
نهایت مهم یکی از علوم بیدر میان علوم اسالمی، . تسلط کامل داشته باشدهاي حقوقی و نظام

و بسیار مشابه به موضوع بحث ما، علم تفسیر قرآن کریم است که تا کنون هزاران کتاب 
ند نزدیکی با که پیوچنین یکی دیگر از علوم اسالمیهم. ي آن به نگارش درآمده استبارهدر

» اجتهاد«یا » علم استنباط«توان نام آن را واقع میفقه و حقوق دارد، علم اصول فقه است، که در
آشنایی با قواعد این علم از شرایط بسیار مؤثر و . بنامیم» علم تفسیر قانون«و یا بهتر بگوییم 

تواند بهترین یبدون شک کسی که بر علم اصول فقه مسلط باشد، م. مفید براي تفسیر است
.مفسر قانون باشد

اقل، شرایط زیر حداما گذشته از فنون استنباط و قواعد علم اصول، در تفسیر قانون، باید، 
:رعایت شود

ي عمل تفسیر، یکی از شرایط تفسیر قانون این است که در نتیجه: تفسیر مستلزم لغوـ 1
ي قانون مثل ر این است که نویسندهزیرا فرض ب. داده نشودگذارقانوناسناد کار لغو به 

.نویسدهر عاقل عادي دیگر، لغو نمی
ي کار تفسیر با یکی از شرط دیگر این است که نتیجه: تفسیر مستلزم نقض غرضـ 2

زیرا فرض بر این است که مقنن مانند هر عاقل عادي . اغراض مسلم مقنن متناقض نباشد
.ر باشدکناگویی بردیگر سعی دارد که از تناقض

تفسیر یک قانون گرفته اي که از هرگاه نتیجه: ي ممتنع یا دشوارتفسیر مستلزم نتیجهـ 3
.شود، در عقل یا در عمل دشوار یا ممتنع و یا مستبعد باشد، آن تفسیر غلط استمی

ي فاسد طور کلی هر تفسیري که منتهی به یک نتیجهبه: ي فاسدتفسیر مستلزم نتیجهـ 4
.قبول نیستقابلشود، 

ي قانونی شامل شود که مدلول یک مادهدر عمل دیده می: تفسیر مستلزم تفکیک باطلـ 5
کننده با این وصف تفسیر. گذاردشود و فرقی بین آن اصناف نمیچند صنف و دسته می

تفسیر، فرق نهادن بین آن اصناف يکند که نتیجهمدلول آن ماده را طوري تفسیر می

.118الی111، ص1369جعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ دوم، ـ دکتر محمد1
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که توجه نیز عقیده به فرق نهادن ندارد، لکن در ضمن تفسیر، بدون ایناست و خود او
.چنین تفسیري فاسد است. شودکند، مرتکب فرق می

ي یکی از آن اگر در مورد یک قانون دو تفسیر میسر باشد و نتیجه: تفسیر مستلزم نسخـ 6
ه با نسخ هیچ ي تفسیر دیگر مالزمدو تفسیر منسوخ شمردن یک قانون باشد، ولی نتیجه

مقدم است؛ و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ قانونی نداشته باشد، تفسیر دومی 
.چون اصل عدم نسخ است. داري کردخود

ترین راه تفسیر قانون این است که به یاري یک قانون مطمین: تفسیر قانون به قانونـ 7
.معین، قانون معین دیگري را تفسیر کنند

ي تفسیر یک قانون این است که مفسر یک گاهی نتیجه: زم تخصیص عامتفسیر مستلـ 8
که دلیل قطعی براي اندازد و حال ایندهد و آن را از عموم میقانون عام را تخصیص می

توان تفسیر میاین کار ندارد و اگر اندك دقتی بشود، خواهد دید که در همان زمینه
در چنین صورتی ترجیح با تفسیري است . دکرد که مستلزم تخصیص قانون نباشدیگري

1.که مستلزم تخصیص نیست چون اصل عدم تخصیص است

تقاضاي تفسیر
قانون اساسی قابل توجه است، اشاره به این مطلب است که قطع نظر از 121ي چه در مادهآن

باید ي صالحیت تفسیر قانون اساسی، اصوالً تقاضاي تفسیر از سوي چه کس یا مقامیمسأله
شود و دیده می» بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم«صورت بگیرد؟ در آخر ماده، عبارت 

ي ماقبل خود، ي جملهجا که این عبارت در آخر جمله آمده، به عنوان یک قید همهاز آن
به عبارت دیگر معناي ماده این است که هم در . گرداندیعنی هر دو عبارت قبلی را مقید می

رسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و هم در مورد تفسیر قانون که از طرف ستره مورد بر
یکی حکومت : گیرد، تقاضا باید از طرف یکی از دو مقام صورت بگیردمحکمه صورت می

ي کلمه. چون رییس حکومت است و دیگري محاکم. شودجمهور را هم شامل میکه رییس
ي شود؛ ولی از قرینهستره محکمه، را شامل میي محاکم، به شمول گرچه همه» محاکم«

کننده است، تقاضاي تفسیر نباید از طرف خود ستره که ستره محکمه خود مقام تفسیراین
.محکمه صورت بگیرد، بلکه منظور از محاکم سایر محاکم ابتداییه و استیناف است

، سایر اشخاص، افراد، که، غیر از حکومت و محاکمکند بیان میبا صراحت عبارت باال 
که از شاید دلیل این. ها به شمول شوراي ملی صالحیت تقاضاي تفسیر را ندارندمقامات و نهاد

ي کنندهجا که خود مقام تصویبشوراي ملی نام برده نشده، این باشد که شوراي ملی از آن

.199تا 191ـ پیشین، از ص1
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ي خود را به تصویب شدهخواهد و عالقه ندارد که قانون یا نمیتواندقوانین است، قاعدتاً نمی
اگر این استدالل قابل . منظور بررسی مطابقت آن با قانون اساسی، به ستره محکمه ارجاع دهد

ولی در مورد تفسیر . درست است» مطابقت قوانین با قانون اساسی«قبول باشد، تنها در مورد 
ن حکومت و چوبلکه باید به شوراي ملی نیز هم. قانون اساسی دلیل موجهی وجود ندارد

زیرا شوراي ملی به عنوان . محاکم حق داده شود که بتواند از ستره محکمه تقاضاي تفسیر کند
.ها، نیاز به تفسیر قانون اساسی داردتر از سایر نهاد، بیشگذارقانون

هاالمللی با قانون اساسی و تفسیر آنهاي بینالدول و میثاقمطابقت معاهدات بین
قانون اساسی، مطالب زیادي است که در ادامه به برخی از 121ي سمت از مادهدر مورد این ق

:پردازیمها میآن

تفاوت معاهده و میثاق:اول
فرقی وجود دارد؟ عین این » المللیهاي بینمیثاق«و » الدولمعاهدات بین«آیا بین دو اصطالح 

معاهدات و «به صورت 90ي مادهشود، و در قانون اساسی هم دیده می7ي تعبیر در ماده
رسد هیچ فرقی با هم به نظر می. ه استآمد» الدولبین«ي بدون کلمه» المللیهاي بینمیثاق

هم در اصطالحات » المللیبین«در اصطالحات عربی و تعبیر » الدولبین«چون تعبیر . ندارند
شود؛ و منظور به کار برده می1،در حال حاضر در افغانستان نیز رایج شدهنویسندگان ایرانی که 

شودالمللی را نیز شامل میالدول هر نوع میثاق بیني بینزیرا معاهده. از هر دو تعبیر یکی است
در زمان تسوید قانون اساسی نیز این . و تعبیر معاهده و میثاق نیز تفاوت چندانی با هم ندارند

بخشی هم براي اثبات تفاوت بین این اعتنظر را مطرح کردم، اما کسی نشنید و هیچ دلیل قن
،1355قانون اساسی 62ي و ماده1343قانون اساسی 64ي براي همین در ماده. نشدارائهدو 

تر نسبت به میثاق عامالبته شاید بتوان گفت که معاهده. ذکر شده» الدولمعاهدات بین«تنها 
تعریف معاهده و 2.بعد از عام استپس ذکر میثاق بعد از معاهده از قبیل ذکر خاص. است

اما براي . الملل استاصطالحات مشابه آن از بحث فعلی ما خارج و مربوط به حقوق بین
:شودمیارائهتر تنها دو تعریف روشنی بیش

:از کنوانسیون حقوق معاهدات ویانا معاهده را چنین تعریف کرده است2ي ماده1ي فقره

نگاه . کردندالدول عمومی تعبیر میالملل عمومی به حقوق بینحقوق بیندر گذشته اساتید حقوق در افغانستان، از ـ1
ي حقوق و از نشریات فاکولته1320ـ1318هاي تدریس هاي دروس در سالداشتالدول عمومی، یادحقوق بین: کنید به

.علی فؤاد، تقریر محمد1321علوم سیاسی، چاپ کابل، 
نامه،عهدنامه، منشور، کنوانسیون، میثاق، پیمان، موافقت: هایی از قبیلشناسی معاهدات و تفاوت بین واژهبراي واژهـ2

چنین، هم.به بعد41المللی ص زاده، حقوق معاهدات بیندکتر رضا موسی: رجوع کنید به... پروتکل، یادداشت تفاهم و
.132الملل عمومی، ص هاي حقوق بینبایسته
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ها است که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول فق بین دولتمعاهده عبارت از یک توا«
که در سندي واحد یا در دو الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینحقوق بین

».یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد
که معاهده هم محدود شده، در حالی» هاتوافق بین دولت«در این تعریف، معاهده تنها به 

المللی و هم توافق بین هاي بینشود و هم توافق بین سازمانها را شامل میتوافق بین دولت
المللی از طرف دیگر را؛ بنابراین برخی معاهده را به هاي بینها از یک طرف و سازماندولت
.را شامل شودالملل عمومی ي اشخاص یا تابعین حقوق بیناند که همهاي تعریف کردهگونه

:دان فرانسوي در تعریف آن گفته استل روسو حقوقشار
خوانده شود عبارت از قراردادي است بین تابعین حقوق المللی به هر اسمیمعاهده بین«

1».شودالملل که به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد میبین

انواع شود که معاهده به معناي عام خود شامل تمامروشن میبا توجه به این تعریف
. گرددها میها و میثاققرارداد

ي معاهده با حقوق داخلی و تعارض آن دورابطه:دوم
کند المللی با قانون اساسی، این معنی را افاده میهاي بینضرورت بررسی مطابقت معاهدات و میثاق

الملل وق بینکه از نگاه قانون اساسی افغانستان، حقوق داخلی مخصوصاً قانون اساسی نسبت به حق
الملل اگر توسط ستره محکمه در تضاد با قانون اساسی تشخیص داده برتر است و قواعد حقوق بین

الملل در عرض واقع قواعد حقوق بیندر. شود، به حکم قانون اساسی رجحان داده خواهد شد
اسی باشند، طوري که قوانین عادي باید در مطابقت با قانون اسقوانین عادي داخلی است و همان

هاي ستره از صالحیت121ي معاهدات نیز باید چنین باشند و تشخیص این مطابقت، بر اساس ماده
الملل و حقوق ي حقوق بیناي است که در بحث رابطهاین دیدگاه یکی از سه نظریه. محکمه است

رح چنین در ش، و هم)بحث حاکمیت(داخلی مطرح است و در آینده، در مبحث عناصر دولت 
.تري بررسی خواهد شدي سوم و هفتم قانون اساسی افغانستان با تفصیل بیشماده

صالحیت تفسیر معاهدات:سوم
المللی از صالحیت کیست؟ آیا ستره محکمه این صالحیت هاي بینتفسیر معاهدات و میثاق

را دارد؟ 
:دار تفسیر معاهدات عبارتند ازحقیقت این است که مراجع صالحیت

:شوندالمللی که باز هم به سه دسته تقسیم میـ  مراجع بین1

.37و 36، ص1370المللی، چاپ اول، زاده، حقوق معاهدات بینـ دکتر رضا موسی1
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) هاي عاقد معاهدهدولت(المللی مراجع دولتی بینـ الف
المللی به شمول مراجع داوري که توسط خود عاقدین معاهده مراجع حقوقی بینـ ب

. المللیشوند و مراجع قضایی بینانتخاب می
. المللیهاي بینـ سازمانج
ها یا وزارت امور خارجه؛ مراجع مراجع اجرایی مانند حکومت: ـ مراجع داخلی به شمول2

1.يگذارقانونقضایی و مراجع 

ي دار تفسیر است و از مادهچه گفته شد، ستره محکمه از مراجع صالحیتبر اساس آن
کمه سپرده افغانستان این صالحیت را تنها به ستره محگذارقانونچنین باید فهمید که 121
آور شد که این نوع اما باید یاد. یعنی شوراي ملی یا حکومت این صالحیت را ندارد. است

شود و نامیده می» جانبهیک«گیرد، تفسیر تفسیر که از جانب مرجع داخلی صورت می
هاي معاهده انجام ي طرف، تفسیري است که طبق توافق میان کلیهترین تفسیر رسمیواقعی

هاي که هر یک از طرفبا این: لذا گفته شده. نامندمی» تفسیر جمعی«گونه تفسیر را این. شود
اي را حق دارند معاهدهمعاهده بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، 

که خود طرف آن هستند، به هنگام اجرا تفسیر کنند، ولی چنین تفسیري قابلیت استناد علیه 
چه با سوء نیت همراه باشد، موجبات را ندارد؛ حتی ممکن است چنانسایر متعاهدین

جانبه تنها در اعتبار و اثر حقوقی تفسیر یک. المللی عامل تفسر را نیز فراهم سازدمسؤولیت بین
2.کندي قلمرو طرف متعاهدي است که مبادرت به آن تفسیر میمحدوده

اصول تفسیر معاهدات:چهارم
دات، از سوي هر مرجعی که باشد،  باید همواره اصول و قواعد زیر مورد توجه در تفسیر معاه

:واقع شود
31ي ي اساسی تفسیر حسن نیت است که به صراحت در مادهقاعده: اصل حسن نیتـ 1

.ي حقوق معاهدات ذکر شده استنامهعهد
.اصل انصافـ 2
یک معاهده، باید آن دسته از طور کلی در تفسیر عبارات و کلماتبه: اصل آثار مفیدـ 3

هایی که به ها مترتب باشد و از تفسیرمعانی را پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آن
ي نامهعهد32ي ماده. (جدا پرهیز شودشوند، معقول منجر میمعنی و نانتایجی آشکارا بی

)حقوق معاهدات
.نچه نیاز به تفسیر ندارد، نباید تفسیر شوداصل آـ 4

.171تا 161ـ پییشین، ص 1
.141الملل عمومی، پیشین، ص رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بینر محمدـ دکت2
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: تفسیر طبق مفاهیم عادي و متداولـ 5
ها داده شود تفسیر باید مطابق با مفاهیم عادي و متداولی که باید به اصطالحات آن

. ها معناي خاصی بوده استکه محرز شود که قصد طرفصورت گیرد مگر این
)ي حقوق معاهداتعهدنامه31ي ماده(

.رعایت موضوع و هدف معاهدهـ 6
سیاق عبارات عالوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم : اق عبارات معاهدهتوجه به سیـ 7

بر عالوه همراه . بر هرگونه توافق یا سند مرتبط به انعقاد معاهده استشود، مشتملنیز می
ها هر توافق مؤخر میان طرف: با سیاق عبارات، این موارد نیز باید مورد مالحظه قرار گیرد

ي مؤخر در اجراي معاهده که مؤید توافق راي معاهده، هر رویهي تفسیر یا اجدر زمینه
الملل که ي مرتبط با حقوق بینها در خصوص تفسیر آن است؛ و باالخره هر قاعدهطرف

ي حقوق عهدنامه31ي ماده4و 3، 2، 1بندهاي . (ها قابل اجرا باشددر روابط میان طرف
1)معاهدات

هاي تفسیري و اصول آن اه انواع و اقسام تفسیر و روشي تفسیر معاهدات از نگبارهدر
الملل مخصوصاً هاي حقوق بینمباحث ارزشمند دیگري نیز مطرح است که به کتاب

حقوق معاهدات مراجعه شود

.142رضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص ـ دکتر محمد1
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فصل اول

تعریف و پیدایش دولت و عناصر آن
هاتعریف: مبحث اول

و سخنان رایج بین مردم، دو هاي عمومی یا در رسانهها و مقاالت سیاسی و حقوقینوشتهدر
. رودکاربرد وسیعی دارد و به معناهاي مختلفی به کار می» حکومت«و » دولت«اصطالح 

هاي آسیایی یا آفریقایی یا دولت افغانستان و دولت هند شود دولتطور مثال، وقتی گفته میبه
گذار شود دولت باید خدمتریکا، معموالً کشورها منظور است؛ اما وقتی گفته میو دولت آم

اجراییه است که باید در ي یا قوهي دولتی گانهي قواي سهمردم باشد، منظور از دولت مجموعه
ي اما اگر گفته شود که دولت در مقابل پارلمان مسؤول است، قطعاً قوه. خدمت مردم باشند

ي حکومت نیز به معناهاي مختلف به کار چنین واژههم. وراي وزیران منظور استاجراییه یا ش
را از نظر » حکومت«و » دولت«این ضروري است که در آغاز دو اصطالح بربنا1. شودبرده می

بریم؟این دو اصطالح را به چه معناهایی به کار میحقوقی تعریف کنیم و نشان دهیم که 

ـ تعریف دولت1
: گویدزبان میی از اساتید حقوق عربیک

دولت جمعیتی است که پیوسته فعالیت خود را بر یک سرزمین و قلمرو مشخص، متمرکز «
دولت پدیده سیاسی و قانونی است که جمعیتی از : کهیا این. سازد و تابع یک نظام معین استمی

دایم و ثابت سکونت دارد و کند که در محدوده جغرافیایی معینی، به صورتمردم را اداره می
جمعیت فراوانی که پیوسته در سرزمین معینی زندگی : تابع نظام سیاسی مشخصی است؛ یا

.81و ص 21دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، ص - ١
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شخصیتی است معنوي : مند است و یاکند و از شخصیت معنوي و نظام و استقالل سیاسی بهرهمی
بران به ن و فرمانادارزمامکه به یک ملت استقرار یافته در سرزمین معینی اشاره دارد اعم از 

1».اي که این شخصیت داراي قدرت سیاسی همراه با حاکمیت باشدگونه

: گویدیکی از استادان علوم سیاسی در آمریکا می
هاي کم و بیش زیادي است که سرزمینی را در تصرف دایمی دولت اجتماع انسان«

اي دارند که مان یافتهدارند، از کنترل خارجی مستقل یا به تقریب مستقلند و حکومت ساز
».کنندطور عادت از آن اطاعت میتر ساکنان آن سرزمین بهبیش

: گویدهارولد السکی می
دولت اجتماعی در سرزمینی است که به حکومت و اتباع تقسیم شده و در داخل حوزه «

2».معین شده خود ادعاي برتري بر همه نهادهاي دیگر دارد

: گویددانشگاه کالیفرنیاي جنوبی مییکی از استادان علوم سیاسی 
عبارت است از اجتماعی از مردم با نظر علم سیاست و حقوق عمومی دولت از نقطه«

سکونت اختیار کرده و مستقل و یا طور مداوم در سرزمین معلومی جمعیت تقریباً زیاد که به
کور عادتاً از تقریباً مستقل بوده و داراي حکومت متشکل باشند که اکثریت جمعیت مذ

3».دستورات آن اطاعت نمایند

: گویدکاره دومالبر می
اجتماعی انسانی، مستقر در زمینی مخصوص با سازمانی که نتیجه آن براي گروه مورد «

4».کرد، فرماندهی و اجبار استنظر و در رابطه خود با اعضا، داراي یک نیروي برتر عمل

: گویدلبنان میدکتر زهیر شکر استاد حقوق در دانشگاه
دولت عبارت از شخصیت حقوقی است که به مجموع ملت مستقر در یک اقلیم یا «

5».سرزمین معینی با برخورداري از قدرت سیاسی داراي حاکمیت اشاره دارد

هاي دولتویژگی
: آیددیگر است، چند نکته به دست میشده که همگی مشابه همارائههاي از تعریف

شخصیت در علم حقوق عبارت از اهلیت . دولت یک شخصیت حقوقی است: کهاول این
. واسطه یا بدون واسطه اجرا کندو قابلیتی است که بتواند داراي تکلیف و حق گردد و آن را به

.15و 14العزیز، مبادئ االنظمۀ السیاسیۀ، ص ـ شیحا ابراهیم عبد1
. 1337ي علم سیاست، نشر نی، ص الرحمن عالم، بنیادهاـ عبد2
. 11ي بهرام ملکوتی، ص ، ترجمه1ـ کارلتون کالیمر رودي و دیگران، آشنایی با علم سیاست، ج 3
.179، ص 1ـ دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ج 4
ات و النشر و التوزیع، لبنان، چاپ ، المؤسسۀ الجامعیۀ للدراس1ـ دکتر زهیر شکیر، الوسیط فی القانون الدستوري، ج 5

.18، ص 1994سوم، 
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شخصیت در علم حقوق به شخصیت حقیقی یا طبیعی یعنی افراد و شخصیت حقوقی یا 
یا در حقوق خصوصی در حقوق عمومی شخصیت حقوقی یا حکمی . شودتقسیم میحکمی

ها، احزاب هاي تجارتی، انجمنمانند دولت، والیت، شهرداري، مؤسسات دولتی، شرکت
1.هاي اجتماعی استسیاسی و سازمان

قرار دارد که از مجموع عناصر هاي حقوقی حقوق عمومی س شخصیتأدولت در ر
ان انتزاع شده و صالحیت حقوقی و مالی دارزمامروایان و ترکیبی و از شخصیت حقیقی فرمان

الملل شان از نظر حقوق بینهايي تفاوتها با همهبه همین جهت دولت. پیدا کرده است
. عمومی، شخصیت برابر و حقوق برابر دارند

آید که دولت بر حسب ماهیت هاي یاد شده به دست میاز برخی از تعریف: کهدوم این
طور موقت ا حکومت و اشخاص حقیقی که حاکمیت بهاست و لذیک شخصیت دایمی 

شوند و از ها، دگرگون میشود، در اثر مرور زمان و تحوالت و انقالبها اعمال میتوسط آن
یابد و به چنان ادامه میشود و همي دولت هیچ تغییري ایجاد نمیروند؛ اما در جوهرهبین می

چنان المللی دولت همگون شوند، تعهدات بینیا سرنها تغییر یابندهمین جهت اگر حکومت
چون . تواند تعهدات حکومت قبلی را نادیده بگیردماند و هیچ حکومتی نمیپابرجا باقی می

ها و چنین با دگرگونی حکومتهم2.منبع اصلی تعهدات خود دولت است، نه حکومت
ماند چنان نافذ باقی میذ شده، همها، قوانینی که قبالً تصویب و نافان و حتی تغییر رژیمدارزمام

3.یا ضمنی توسط قانون بعدي لغو یا تعدیل شودطور صریحکه بهشود، مگر اینو لغو نمی

به . دولت عالوه بر دو خصوصیت ذکر شده، مرکب از چهار عنصر است: کهسوم این
این . دهدیبه نام دولت را تشکیل معبارت دیگر اجتماع چهار عنصر، شخصیت حقوقی دایمی 

: چهار عنصر عبارتند از
. مردم یا جمعیتـ 1
.سرزمین یا قلمروـ 2
.حکومت یا تشکیالت دولتیـ 3
. حاکمیت یا استقاللـ 4

اند؛ اما در گرچه برخی از نویسندگان عناصر دولت را سه چیز یا بیش از چهار چیز دانسته
. حقیقت، دولت مرکب از چهار عنصر باال است

.285و 150،  ص 4ـ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1
. 269الی 252، تهران، ص 1384ـ دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداري، 

. 157الی ص 153، ص 1365الحمد، مبانی سیاست، جلد نخست، چاپ سوم، الحمید ابوـ عبد
.308و 307و 300، ص 1999: ـ دکتر محمد سامی عبدالحمید و دیگران، القانون الدولی العام، مصر2
، 2005رفعت عبدالوهاب، النظم السیاسیۀ و القانون الدستوري، مصر، العزیز شیحا و دکتر محمدـ دکتر ابراهیم عبد3

.44ي صفحه
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: ي کوتاه چنین استتعریف دولت در یک جملهاینبربنا
طور دایم ساکن بوده و داراي شخصیت حقوقی جمعیتی است که در یک سرزمین به«

» .به نام حکومت و برخوردار از حاکمیت و استقالل استتشکیالت منسجمی
داخلی است، هاي حقوق عمومی نه تنها در حقوق اساسی که یکی از شاخهاین تعریف

نیز همین خصوصیت الملل عمومی خارجی یا حقوق بینر شده؛ بلکه در حقوق عمومی ذک
الملل داراي شخصیت ها در حقوق بینفقط دولت19تا قرن . براي دولت بیان شده است

رفتند؛ ولی از الملل یا صاحب حق و تکلیف به شمار میي حقوق بینحقوقی بودند و سوژه
هاي للی به حقوق و تکالیف اشخاص دیگري از جمله سازمانالمي بینقرن بیستم، جامعه

ها به موجب دولت. هاي فراملی و در برخی موارد افراد توجه کرده استالمللی، شرکتبین
توانند معاهده منعقد کنند، طرف دعوا قرار گیرند، داراي اموال باشند و از الملل میحقوق بین

. اشته باشندهاي دیگر مصونیت دصالحیت محاکم دولت
، 1933مورخ » هاکنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت«ي یک ماده

: کنددولت را با مشخصات زیر تعریف می
ـ 2ـ جمعیت دایمی، 1: الملل باید داراي شرایط زیر باشددولت به عنوان حقوق بین

1).با سایر کشورهاتوانایی برقراري روابط (ـ حاکمیت 4ـ حکومت، 3سرزمین معین، 

ـ تعریف حکومت2
: اندبرخی در تعریف حکومت گفته

یعنی مجموع دستگاه اداري، سیاسی، . رودي اجرایی به کار میحکومت به معناي قوه«
2».کشور که در رأس آن هیأتی به نام کابینه یا هیأت وزیران قرار داردو نظامی انتظامی

ي حاکم در ي اجراییه که یکی از سه قوهاست با قوهحکومت مرادف مطابق این تعریف
. دولت است

حکومت به معناي سازمانی که داراي تشکیالت و «:گوینددانان میبرخی از حقوق
ترین عناصر و باشد، از عمدهمقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه مینهادهاي سیاسی مانند قوه

یله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت دهنده دولت است و دولت به وسعوامل تشکیل

:تر نگاه کنید بهـ  براي تفصیل بیش1
.211تا 201، ص 1388: الملل عمومی، چاپ سی و ششم، تهرانضا ضیایی بیگدلی، حقوق بینرـ دکتر محمد

. 35،  ص 1380: الملل عمومی، تهرانهاي حقوق بینزاده، بایستهـ دکتر رضا موسی
.44، تهران، ص 1383الملل عمومی، ـ هوشنگ مقتدر، حقوق بین

.141سیاسی، ص ـ آشوري، داریوش، دانشنامه2
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مطابق این تعریف حکومت مساوي با هر سه قوه و یکی از چهار عنصر 1».کندمی
. ي دولت استدهندهتشکیل

مانند حکومت استبدادي، . شودالبته گاهی حکومت همراه با یک صفت به کار برده می
2.انگر نوع نظام و رژیم سیاسی استکه در این حالت بی... حکومت اسالمی، حکومت پارلمانی و

هاي بین دولت و حکومتتفاوت
هاي کند، تفاوتیکی از استادان حقوق اساسی که حکومت را به معناي هر سه قوه تعریف می

: کندي بین دولت و حکومت را چنین خالصه میعمده
. انه استـ دولت از چهار عنصر درست شده است، که حکومت یکی از این عناصر چهارگ1
ـ دولت خالق و آمر حکومت است و حکومت مخلوق دولت و مأمور از طرف آن براي 2

. انجام خدمات مشخص است
ي که حکومت به سه شعبهـ دولت یک وجود سیاسی غیر قابل تجزیه است و حال آن3

. مقننه، مجریه و قضاییه تجزیه شده است
جمعیت، قلمرو، حکومت و (ر عنصر هاي جهان همگی همسان هستند و از چهاـ دولت4

چنین باقی اند و حال چنین هستند و اینچنین بودهدر گذشته این. اندتشکیل شده) حاکمیت
که روزي مفهوم حاکمیت دولت از فرهنگ سیاسی جهان حذف شود، مگر آن. خواهند ماند
است، هم که حکومت یک دولت ممکن چنان. ها انواع مختلفی دارندکه حکومتدر صورتی

مثالً حکومت . از لحاظ شکل و هم از جهت ماهیت با حکومت دولت دیگر متفاوت باشد
یک دولت به شکل بسیط باشد و دیگري به شکل پریزیدنشیال؛ یا ماهیت یک حکومت 

. دیکتاتوري باشد و ماهیت حکومت دیگر دموکراسی
. کندبلکه تغییر مینیست؛ است، ولی حکومت دایمی ـ دولت نهادي کم و بیش دایمی 5
حکومت، عاریتی، در صورتی که اقتدار. و نامحدود استـ اقتدار دولت، ذاتی، دایمی 6

. موقت و محدود است
ـ و سرانجام دولت یک وجود مجرد ذهنی است که در دنیاي خارج از ذهن قابل رؤیت 7

دهیم؛حلیل قرار میي آن مورد تدهندهما دولت را با توجه به عناصر تشکیل. و درك نیست
3.که حکومت و جود عینی و محسوس استحال آن

داند، اي که دولت و حکومت را یکی مییکی دیگر از استادان علوم سیاسی با رد نظریه
ي ي مقننه، قوهقوه: طور طبیعی سه رکن داردحکومت بخشی از دولت است و به: گویدمی

.19، 1عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ـ1
.ـ موسوعۀ المورد، کلمه حکم2
.، تهران1373، چاپ اول، سال 49ـ دکتر محمد عالیخانی، حقوق اساسی، ص 3
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ها و ن سه قوه و اشکال مختلف آن، انواع حکومتي قضاییه و از روابط بین ایمجریه و قوه
طور هاي بین دولت و حکومت را بهاین نویسنده تفاوت. یابدهاي سیاسی نشأت مینظام

1:چنین تنظیم کرده استخالصه 

حکومتدولت
فقط بخشی از دولت، یعنی ماشین 1.یک کل است1

.کار آن است
. مشخص و واقعی است2.نتزاعی استا2
3

.ي مردم عضو آن هستندهمه
تنها بخش کوچکی از کل 3

هاي گوناگون جمعیت در ارگان
. کنندآن شرکت می

. کندتغییر می4. استکم و بیش دایمی 4
5

. دولت به شکلی از حکومت نیازمند است
ترین مفهوم پیش حکومت در وسیع5

جدا از دولت وجود از دولت و نیز
. داشته است

6
.حاکمیت صفت دولت است

ها تابع ي حکومتدر عمل همه6
هاي گوناگون حقوقی و محدودیت

. عملی هستند
رود در برخی از کشورها گمان نمی7

اتباع شکایت یا ادعاهاي حقوقی علیه 
. دولت داشته باشند

افراد ممکن است شکایت، نیز 7
هاي خی ارگانادعاهایی علیه بر

حکومت یا علیه مأموران حکومتی 
. داشته باشند

هاي ي دولت و حکومت، حتی در نوشتهواژهگیریم که دو دانشنتیجه میپس 
دانان و علماي سیاست، کاربردهاي مختلف داشته و حتی برخی هر دو را به یک معنی حقوق

اند؛ ولی نظر رایج ي اجراییه به کار بردهاند و برخی هر دو را به معناي قوهو مفهوم تلقی کرده
اي است که داراي در ترمینولوژي حقوق این است که دولت عبارت از آن شخصیت حقوقی

اما حکومت یکی از عناصر دولت . چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است
یعنی . ها استي آنهها و تشکیالت تابعو شامل بر سه رکن اجراییه و مقننه و قضاییه و دستگاه

. کندي نهادها و تشکیالتی است که حاکمیت دولت را اعمال میحکومت شامل همه

.148الرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، ص ـ عبد1
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ما در مباحث اصلی این کتاب با تأسی به نظر رایج، دولت و حکومت را به همین معنایی 
اي است که از چهار عنصر دولت نهاد وسیع عمومییعنی . بریمکه ذکر کردیم به کار می

. گانه استي قواي سهو منظور از حکومت هم همهشده استتشکیل 

کاربرد دولت و حکومت در قانون اساسی افغانستان
ي حکومت به صورت بسیار واضح به یک معنی به کار واژهدر حقوق اساسی افغانستان، دانش

اساسی قانون85ي در مادهي اجراییه یا شوراي وزیران؛رفته است که عبارت است از قوه
. اعظم و وزراحکومت افغانستان متشکل است از صدر«: در فصل حکومت چنین آمده1343
».باشنداعظم، رییس و وزرا اعضاي حکومت میصدر

:در فصل حکومت چنین ذکر شده1355قانون اساسی 88ي در ماده
ست حکومت ارگان عالی اجراییوي و اداري دولت و متشکل از معاون یا معاونین ریا«

».نمایدجمهور ایفاي وظیفه میباشد که تحت رهبري رییسجمهوري و وزار می
: در فصل شوراي وزیران آمده است100ي در ماده1366در قانون اساسی 

ترین ارگان اجراییوي و اداري قدرت دولتی جمهوري عالی) حکومت(شوراي وزیران «
. »...باشدافغانستان می

که ز در فصل چهارم که به نام حکومت ذکر شده، آمده استدر قانون اساسی فعلی نی
» .نمایندجمهور اجراي وظیفه میمتشکل است از وزرا که زیر نظر ریاست رییس«حکومت 

با توجه به مواد یاد شده روشن است که حکومت در قوانین اساسی افغانستان به معناي 
این روشنی » دولت«؛ اما در مورد اصطالح ي اجراییه به کار برده شده، نه هر سه قوهخاص قوه

ذکر شده، 82و 55و 43هایی که با عنوان دولت در قوانین اساسی زیرا در فصل. وجود ندارد
اگر دقت کنیم در برخی از مواد، دولت به معناي شخصیت حقوقی مرکب از چهار عنصر به 

:آمده43ي اول قانون اساسی مثالً در ماده. کار برده شده است
حاکمیت ملی . افغانستان دولت پادشاهی مشروطه، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است«

:آمده55قانون اساسی 20ي و در ماده» .در افغانستان به ملت تعلق دارد
و در » .باشدجمهوري، دموکراتیک، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میافغانستان دولت«

:مدهي اول قانون اساسی فعلی آماده
».باشدافغانستان دولت جمهوري اسالمی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می«

در مواد یاد شده و مواد مشابه آن، دولت به معناي رایج حقوقی خود به کار رفته؛ اما وقتی 
تطبیق احکام این قانون اساسی و یا سایر قوانین، «خوانیم که می82قانون اساسی 5ي در ماده

استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از دفاع از 
زیرا در . ي اجراییه بگیریمحکومت یا قوه، باید دولت را به معناي»وظایف اساسی دولت است



حقوق اساسی افغانستان/ 124

ي اجراییه ذکر شده است؛ یا از وظایف قوه5ي وظایف مذکور در مادهفصل حکومت تمام 
خوانیم که دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد میي هفتم در مادهوقتی

ي هشتم تنظیم سیاست در مادهیا کند مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیري می
ي داري و تهیهي زراعت و مالدرباره15و 14در مواد یا خارجی از وظایف دولت ذکر شده

منظور از ست به دولت وظیفه داده شده، باید گفت مسکن و حفظ جنگالت و بهبود محیط زی
و نه دولت به مفهوم شخصیت ي اجراییه است، نه مجموع هر سه قوهدولت، حکومت یا قوه

کار رفته اي بهي دولت به گونهالبته در بعضی از مواد هم کلمه. حقوقی مرکب از چهار عنصر
آمده که پشتو و دري 16ي مثالً در ماده. میدي دولتی را فهتوان از آن مفهوم هر سه قوهکه می

آمده که مبناي کار ادارات دولتی، تقویم هجري 18ي در مادهیا دولت استهاي رسمی زبان
. چنین مواد مشابه دیگر، همشمسی است

مواردي که کلمات دولت و حکومت در قانون اساسی افغانستان به کار برده ي از مطالعه
:توان چنین نتیجه گرفتشده است، می

. اجراییه یا شوراي وزیران به کار برده شده استيي موارد به معناي قوهحکومت در همه
دولت در برخی از موارد به معناي شخصیت کشوري مرکب از چهار عنصر و در برخی از 

ي واژهدانشطور غالب، اما به. ي اجراییه به کار رفته استموارد دیگر به معناي حکومت یا قوه
: آمده60ي و بر همین اساس در ماده. اطالق شده است» هیأت حاکمه هر سه قوه«دولت به 

هاي خود را در افغانستان قرار داشته صالحیتجمهور در رأس دولت جمهوري اسالمی رییس
ي در مادهیا کند؛ هاي اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میعرصه

... ترین ارگان تقنینیافغانستان به حیث عالیشوراي ملی دولت جمهوري اسالمی: آمده است81
. باشدافغانستان میي قضاییه رکن مستقل دولت جمهوري اسالمی قوه: آمده116ي یا در ماده

ي دولت و وهچه گفته شد از نظر قانون اساسی افغانستان، دولت به معناي هر سه قبنابر آن
ي رایج اما در این کتاب، به تبعیت از شیوه. ي اجراییه استحکومت تنها به معناي قوه

دانان، دولت را به معناي شخصیت متشکل از چهار عنصر و حکومت را به معناي هر سه حقوق
.بریمقوه که یکی از عناصر دولت است، به کار می

پیدایش دولت:مبحث دوم
هاي حقوقی و سیاسی مربوط چه ریشه در مطالعات تایخی دارد، اما در بحثاین موضوع گر

هاي متعددي را پدید آورده است که شش تئوري به دولت نیز مطرح شده و نظریات و تئوري
. شویمطور مختصر یادآور میرا به
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)تئوکراسی(ـ تئوري منشأ الهی دولت1
ي او بر این نی خداوند آن را پدید آورده و ارادهیع. دولت منشأ الهی داردمطابق این تئوري 

ي اداره. ي سیاسی و در زیر چتر یک دولت زندگی کندتعلق گرفته که انسان در یک جامعه
کند، یعنی کسی که حاکمیت دولت را اعمال می. ي خداوند استدولت هم به دست نماینده

دارد و او فوق قانون بوده و تنها در حق مخالفت با او را نکسهیچي خداوند بوده و فرستاده
. برابر خداوند مسؤول است

و دارزمامحق الهی مستقیم ـ2، دارزمامطبیعت الهی ـ1: يسه نظریهدربرخی این تئوري را 
این تئوري ریشه در اما در هر حالت 1اند، مورد بحث قرار دادهدارزماممستقیمغیرحق الهی ـ3

مطرح بوده؛ ولی در قرون نیز هاي هندویی، یهودیت و مسیحیت در آیینتعلیمات دینی دارد و
هاي استبدادي را توجیه که قدرت پادشاهان و نظامشداي تفسیر میوسطی از این تئوري به گونه

. دانستندي الهی میو مشروعیت آنان را ناشی از ارادهکردمی
ي الهی دارد و پادشاهان ت پادشاه جنبهپادشاهان انگلیس معتقد بودند که قدر17تا قرن 

براي همین با . گو نیستندجز او پاسخکسهیچي پروردگار هستند و در مقابل برگزیده
1628به همین جهت بود که در سال . ساختنداعتنایی به حقوق مردم، استبداد را حاکم میبی

جر به امضاي سندي به نام پدید آمد که مندر مقابل چارلز اول، پادشاه انگلستان، قیامی 
و در سال شد و چند سال بعد چارلز اول توسط الیور کرامول اعدام» دادخواست حقوق«

1685جمهوري تشکیل شد و با مرگ کرامول، چارلز دوم به سلطنت رسید و در سال 1649
از این. مجبور شد به فرانسه فرار کند1688برادرش جیمز، جانشین او شد، و او در سال 

شود که سلطنت مطلقه را به مشروطه تبدیل کرد و یاد می» انقالب بزرگ«حادثه به عنوان 
شاه و تضمین حقوق ي محدود ساختن اختیارات پادي حقوق را دربارهامضاي اعالمیه

. اساسی افراد در پی داشت
گونه مصونیت شخصی روایان هیچها و فرمانحکومتم و تعلیمات قرآنی،از نظر اسال

و بلکه حکومت در مقابل قانون و مردم مسؤول بوده و باید قانون. نداشته و مافوق قانون نیستند
. عدالت را تأمین کند

این تئوري که از آغاز هم در غرب و در تعالیم کلیسا مطرح شده بود، با تحوالت سیاسی 
شود که پیدا میتر کسی اي که در غرب پدید آمد، به اضمحالل گرایید و امروز کمو حقوقی

.وجو کندها را در منشاء الهی جستپیدایش دولت

الکتاب الجامعی، دانشگاه حلوان، ص دکتر محمد عبد العال السناري، القانون الدستوري، مصر، جهاز نشر و توزیع - ١
.378الی 371
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ـ تئوري مدنی بالطبع2
هاي دور در این مورد نظر داده و پیدایش دولت اي است که از گذشتهارسطو یکی از فالسفه

از نظر ارسطو، نیازهاي متعدد مادي و . وجو کرده استرا در طبیعت و فطرت بشر جست
ها و بعد هم روستاها و شهرها، یعنی ها و بعد هم خاندانا به تشکیل خانوادهعاطفی انسان ر

ي طبیعی است و انسان به حکم بر اساس این تئوري، دولت یک پدیده. دولت کشانیده است
طبیعت حیوان اجتماعی است و آن کس که از روي طمع و نه بر اثر تصادف، بیرون از دولت 

1.یا برتر از اواستمی باشد، موجودي یا فروتر از آد

ـ تئوري قهر و غلبه3
که انسان در سرشت این تئوري مبتنی بر یک برداشت خاص از طبیعت انسان است و آن این

بنابراین از همان مراحل ابتدایی زندگی، کسی . طلبی داردجویی و قدرتخود، خصلت ستیزه
و گرفت و به صورت رییس قبیلهتر داشت، دیگران را به استخدام خودکه زور فیزیکی بیش

. رییس قوم بروز کرد و با تسلط بر قبایل و اقوام دیگر، شکل ابتدایی دولت ظهور کرد
تئوري زور از لحاظ تاریخی بدین معنی است که : یکی از نویسندگان انگلیسی گفته است

رت و سرآغاز تاریخ دولت، به اسا. نوع استي تعدي بشر به همدولت و حکومت، ثمره
ي اقویا بر ضعفا و در مجموع منشاء دولت،  غلبه. گرددمیبردگی بشر به وسیله بشر بر

رشد تدریجی از قبیله به سلطنت و از سلطنت به . استطلبی به وسیله زور جسمی سلطه
2.امپراتوري چیزي جز ادامه همین جریان نیست

داوم خود ریشه در زور و ها هم در پیدایش خود و هم در تبر اساس این تئوري دولت
غلبه دارد و حق همیشه با کسی است که بر دیگران غلبه یابد و اگر دولتی زور نداشته باشد، 

. تواند بقاي خود را تضمین کندنمی
هاي سلطنتی و نظام. چون تئوري قبلی ریشه در قرون وسطاي غرب دارداین تئوري نیز هم

توجیه ظلم و استثمار و ادامه حکمرانی خود، گاهی هاي تابع ارباب کلیسا براي امپراطوري
. کردندمنشاء الهی دولت و گاهی هم تئوري قهر و غلبه را مطرح می

خواند، این تئوري براي اذهان ساده که فقط وقایع تاریخ را بدون تحلیل و ارزیابی می
ها و فهمیم که جنگدقت شود، به خوبی میي پذیرش هم دارد، اما اگر کمی زمینه

گذاري یا براندازي که در بعضی از مقاطع تاریخی در بنیانها در تاریخ با اینزورآزمایی
ها نقش داشته است؛ اما ماهیت جنگ و زورآزمایی مخالف طبیعت انسان ها و حکومتدولت

اگر قهر و غلبه را عامل اصلی تحوالت .و مخالف خصلت اجتماعی و مدنی بودن انسان است

.3و 2ي حمید عنایت، ص ـ ارسطو، سیاست، ترجمه1
. 168الرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست ص عبد. ـ استفن لیکاك در کتابی به نام عناصر علم سیاست2
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تواند انسانی را زیرا هیچ قدرتی نمی. شدنیم، تا حاال نسل انسان باید منقرض میتاریخی بدا
ها ي جمعی انسانرضایت جمعی و اراده. داردطور دایم از طریق زور در تسلط خود نگهبه

.ها را تأمین کندتواند همبستگی اجتماعی انساندیگري میتر از هر عاملبیش

ممارکسیسـ تئوري طبقاتی 4
کرد، از برگ و زندگی میي کمون اولیهکه انسان در مرحلهاز نظر مکتب مارکس،  هنگامی 

. کرد و چیزي به نام مالکیت وجود نداشتي درختان و شکار حیوانات استفاده میمیوه
بنابراین دولت نیز وجود نداشت؛ اما از آن روزي که ابزار ابتدایی زراعت و وسایل تولید 

ان به کشت زمین روي آورد و مفهوم غله و حبوبات که قابل ذخیره کردن کشف شد، انس
ها بر سر مالکیت ابزار تولید و ي مالکیت ظهور کرد و انسانجا، پدیدهبود، پدید آمد و از این

ي مالک از آن کار اي بود که طبقهمالکیت حبوبات به منازعه پرداختند و دولت تنها وسیله
ي مالک، براي ار طبقاتی است که با پیدایش مالکیت و طبقهپس دولت یک ابز. گرفت

. ي مولد، یعنی دهقان و کارگر، ایجاد شده استاستثمار طبقه
چیز ماهیت هر دو یکدر باب دولت، شبیه تئوري زور و غلبه است و مارکسیسمتئوري 

اطاعت و تن زیرا در هر دو تئوري، دولت ابزاري است براي مجبور ساختن دیگران به . است
. ي حاکمهدادن به اراده و منافع طبقه

هاي فلسفی و ایدئولوژیک آن، نه تنها با مانند سایر تئوريمارکسیسمتئوري طبقاتی 
قابل قبول هم براي آن گونه استدالل منطقی و علمی هاي تاریخی تضاد دارد، بلکه هیچواقعیت

از نظر فلسفی درهم ریخت و هم در عمل با مکتب هماینو از همین رو. کردارائهتوان نمی
شود که از فروپاشی شوروي فرو پاشید و به گورستان تاریخ پیوست و امروز کسی پیدا نمی

. داري کندنظریات آن دفاع یا طرف

تئوري قرارداد اجتماعیـ5
که ي اول حالت طبیعی استمرحله: کنداین تئوري زندگی انسان را در دو مرحله خالصه می

ي دوم حالت مرحله. کرده استانسان به صورت ابتدایی و قبل از تشکیل دولت زندگی می
مدنی یا اجتماعی است که انسان بعد از دست برداشتن از زندگی ابتدایی، بر اساس یک 

وضعیت انسان در اما . ي دوم نهاده و دولت را پدید آورده استقرارداد اجتماعی قدم به مرحله
بیعی یا ابتدایی چگونه بوده؟ چرا از آن مرحله و آن حالت دست برداشته؟ این ي طمرحله

داران این قرارداد اجتماعی چگونه و با چه تعهداتی انجام یافته است؟ سواالتی است که طرف
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گذاران و بنابراین نظریات سه تن از بنیان. سانی ندارندهاي یکیا جوابتئوري اتفاق نظر 
1:کنیمطور خالصه یادآوري میبهدر عصر جدیدوري را داران این تئطرف

هابستوماس 
م به 1651داد اجتماعی، در سال ري قرارهباهابس، دانشمند انگلیسی، نظریات خود را، در

خواه، گوید انسان در حالت طبیعی، موجودي شریر،  خوداو می. صورت کتابی منتشر کرد
ئماً در حالت جنگ و ستیز و دشمنی، و به مانند رحم، حریص و متعدي و داوحشی، بی

دیگر بوده است؛ اما این شرایط براي او غیر قابل تحمل گرگ، همیشه در حال حمله بر یک
بنابراین به آرزوي صلح و امنیت بین خود به توافق رسیده و قراردادي بستند که یک . بود

ها و حقوق ها آزاديین قرارداد، انسانبر اساس ا. المنافع ایجاد کنندي مدنی یا مشتركجامعه
. اختیار خود ساختنداش را به یک فرد به نام آمر مطلق یا پادشاه بخشیدند و او را صاحبفردي

یا شورش و سرکشی را در مقابل دولت که گونه اعتراض و انتقادبر اساس این تعهد، حق هیچ
. در وجود یک فرد تجسم یافته است ندارند

جان الك
منتشر کرد، تفسیر دیگري از 1690که در سال ن الك، فیلسوف دیگر انگلیسی، در کتابی جا

هابس، نه ي عکس نظریهانسان در حالت طبیعی، بر: گویداو می. دادارائهقرارداد اجتماعی 
خواه و نه شریر، بلکه بر اساس قانون طبیعت که قانون عقل است، موجودي آرام و مهربان خود

کردند؛ اما در این حالت طبیعی، ر کمال آزادي و برابري و احترام متقابل زندگی میبوده و د
ها براي به دست انسان. زدندهم میبعضی مردم فاسد و شرور، صلح و آرامش جامعه را به

آوردن ثبات و امنیت بین خود قرارداد کردند که حالت طبیعی را به حالت مدنی تبدیل کرده 
در ها متعهد شدندیعنی انسان. هاي خود را به جامعه تسلیم کندآزاديو قسمتی از حقوق و

ي شخصی، به قاضی و قانون صورتی که مورد تجاوز قرار گرفتند، به جاي جنگ و منازعه
: هابس تفاوت داردنظر جان الك در چند مورد با نظر . جامعه مراجعه کنند

انسان در : کهدوم این. داند نه منفیبت میجان الك حالت طبیعی انسان را مث: کهاول این
سوم . ي آن راقرارداد اجتماعی قسمتی از حقوق خود را به جامعه یا دولت سپرده، نه همه

انسان حقوق فردي خود را به کل جامعه یا دولت سپرده، نه به یک فرد یا گروهی از : کهاین
.است نه پادشاهبنابراین به نظر الك حق حاکمیت متعلق به جامعه. افراد

الرحمن عالم، عبد: مراجعه کنید بهتر و نقد و بررسی نظریات هابس و جان الك و ژان ژاك روسوـ براي تفصیل بیش1
.208الی ص 179بنیادهاي علم سیاست از ص 

: ي هابز رجوع کنید بهچنین در مورد نظریههم
.79ـ دکتر محمد عالیخانی، حقوق اساسی، ص 

.227الی 201، ص 1381ـ دکتر حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، چاپ سوم، 



129/ ها از نگاه شکلیحکومت

ژان ژاك روسو
به همین نام، ي قرارداد اجتماعی را، در کتابیي هجدهم فرانسه، نظریهروسو، فیلسوف سده

انسان در حالت طبیعی زندگی ساده و آرامی : گویدروسو می. منتشر کرد1762در سال 
اي حق و باطل را سالم بوده است، نه معنداشته و موجودي مستقل، خودکفا و از نظر جسمی 

هم دانسته و نه معناي تقوا و فساد را؛ اما این حالت طبیعی آرام به خاطر دو عامل دیگر بهمی
وجو واداشت و دیگري یکی طلوع عقل در افق ذهن بشر، که او را به تفکر و جست. ریخت

، دو عاملدر اثر این. ازدیاد جمعیت و پیدایش مالکیت فردي، که اختالف و تفرقه را دامن زد
. ریزي و توحش انجامید و براي انسان غیر قابل تحمل شدزندگی آرام انسان به جنگ و خون

شان را به ها و حقوق طبیعیي آزاديبنابراین همه راضی شدند که بر اساس یک قراداد، همه
. واگذار و از آن اطاعت کنندي عمومی جامعه یا اراده

منافع و مصالح دولت را در نظر دارد، بهترین آن خواست من که : گویدروسو می
تر است از آن خواست دیگر من، که منافع را براي شخص در واقع حقیقی. خواست من است

ي من که در جهت خوبی جامعه ي اراده است؛ اما آن ارادهي اعمال نتیجههمه. خواهدمن می
.هاي دیگر من استو دولت است، اخالقاً واالتر از اراده

ي قرارداد اجتماعیهاي متفاوت از نظریهتفسیر
داران آن، مخصوصاً هایی که در میان طراحان و طرفبا توجه به اهمیت این نظریه و تفاوت

هاي این هاي محوري و تفاوت، خوب است که نقطههابس، الك و روسو وجود دارد
.تر مطرح کنیمروشنرا هادیدگاه

:چهار سوال اصلی وجود دارد: یا بهتر بگویمي اصلیقطه، چهار ندر این نظریه
ي اول یا حالت طبیعی زندگی انسان چگونه بوده است؟ـ مرحله1
اند؟ـ اطراف قرارداد چه کسانی بوده2
ـ محتواي قرارداد چه بوده است؟3
ـ آثار قرارداد چه بوده است؟4

: استمتفاوت هاپرداز به این سوالپاسخ این سه نظریه
:گویدهابس می

ـ حالت طبیعی انسان حالت منفی و توأم با شرارت و خودخواهی بوده و انسان به آرزوي 1
. دست یافتن به صلح و عدالت اقدام به قرارداد اجتماعی کرده است

در قرارداد دارزمامیعنی شخص حاکم یا . اندبوده» افراد«اما اطراف این قرارداد، خود ـ2
.شته و طرف آن قرار ندارداشتراك ندا

.دارزمامواگذاري تمام حقوق افراد به حاکم یا : اما محتواي قرارداد عبارت است ازـ3
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گونه تعهدي ندارد و افراد مکلف هستند که بدون چون و حاکم در مقابل افراد هیچـ4
. شودستبداد منجر مینوعی دیکتاري و اطور طبیعی، به این نظر، به. چرا از حاکم اطاعت کنند

:گویدمیهااما الك در پاسخ این سوال
ي همکاري بوده و انسان براي ـ حالت طبیعی حالت مثبت و توأم با عدالت و روحیه1

.دست یافتن به زندگی بهتر و مقابله با افراد شرور اقدام به قرارداد کرده است
.افراد جامعه از سوي دیگرسو وحکام از یک: ـ اما اطراف قرارداد عبارتند از2
واگذاري قسمتی از حقوق افراد به جامعه، نه : ـ محتواي قرارداد نیز عبارت است از3

.ي حقوقهمه
تعهد متقابل، یعنی اطاعت افراد از حاکم و حمایت : ـ اثر قرارداد نیز عبارت است از4

.حاکم از حقوق افراد
:اما پاسخ آقاي روسو

. نظر استبا الك همـ در تفسیر حالت طبیعی1
یکی جنبه و : افراد داراي دو جنبه هستند: گویدي اطراف قرارداد میبارهـ ولی در2

حیثیت انفرادي افراد و دوم جنبه و حیثیت اجتماعی افراد؛ و قرارداد بین خود افراد، اما از دو 
.جنبه و حیثیت متفاوت آنان صورت گرفته است

واگذاري تمام حقوق به جامعه، در مقابل : عبارت است ازاما محتواي این قرارداد ـ3
.برخورداري از حقوق مدنی

ي محدود حکام به عنوان نمایندگان مردم که از سلطه: ـ اما آثار قرارداد عبارت است از4
.طرف مردم قابل عزل نیز هستند

ي قرارداد اجتماعینقد نظریه
: در نقد این نظریه چند نکته مورد توجه است

ي تخیلی بوده و از نگاه تاریخی هیچ شاهدي در دست ي قرارداد، یک اندیشهاندیشهـ1
.نیست که نشان دهد دولتی از طریق قرارداد ایجاد شده باشد

ها پیش از انتقال به زندگی اجتماعی، انساناین نظریه بر این بنیاد فرضی قرار دارد که ـ2
زیرا انسان طبیعت . اند و این قابل اثبات نیستکردهندگی میطور انفرادي زکامالً در انزوا و به

.اجتماعی داشته و مدنی بالطبع است
زیرا در عمل حصول رضایت . ي قرارداد در ذات خود غیر قابل تصور استـ اندیشه3

.که رضایت شرط اصلی هر نوع قراردادي استدر حالی. پذیر نیستي افراد امکانهمه
ریه، قرارداد، باعث ایجاد اجتماع؛ و اجتماع، باعث ایجاد حکومت شده ـ بر اساس این نظ4
که از نظر حقوقی در حالی. قرارداد پیش از پیدایش حکومت وجود داشته استپس. است



131/ ها از نگاه شکلیحکومت

، ضامن اجراي هر نوع قراردادي، وجود حکومت است و اگر در زمان انعقاد این قرارداد
.نداشته استحکومت نبوده، پس در واقع ضمانت اجرا 

، همه یا قسمتی از حقوق خود را به ها متکی بر این مطلب است که افرادي این نظریهـ همه5
دانان، قابل قرارداد یا که این نوع حقوق، به اجماع حقوقند؛ در حالیاحکام واگذار کرده

1.هستنداین حقوق از حقوق چسپیده به شخص و ذات انسان و غیر قابل تنازل . واگذاري نیست

ـ بسیار بعید است که انسان با آن حالت طبیعی که در این تئوري، یاده شده، توانسته باشد 6
. یافته به نام دولت افتاده باشدباره به فکر تشکیل یک نهاد بسیار پیچیده و رشدکه یک

که این قرارداد ي ارزش حقوقی قرارداد مورد نظر و اینـ سوال دیگري نیز درباره7
هیچ دلیلی وجود ندارد که . آور باشد، مطرح استالزامهاي بعدتواند براي نسله میچگون

. آور باشدها بعد نیز الزامقرارداد نیاکان و گذشتگان براي قرن
هایی هاي یاد شده، تئوري قرارداد اجتماعی یکی از مؤثرترین نظریهرغم انتقاداما علی

یکی از نویسندگان معاصر در . ی مطرح شده استي سیاسبوده که در طول تاریخ اندیشه
: نویسدارزیابی این تئوري چنین می

شود ي قرار اجتماعی به عنوان بیانی از خاستگاه دولت اینک به کلی مردود دانسته مینظریه«
ي قرارداد نظریه. برداران داراي ارزش استروایان و فرماناما به عنوان بیانی از رابطه میان فرمان

هاي ها، اختیارات و قدرتي حکومتدارد که همهي بنیادي را عرضه میجتماعی این اندیشها
گیرند و حکمران حق ندارد خودکامانه شوندگان یا مردم میخود را از رضایت حکومت

در . ي قرار اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر تحوالت سیاسی گذاشتنظریه... روایی کندفرمان
کار بردند که در هایی که زیر یوغ اسپانیا بودند آن را بههالنديبار در فرانسه و نجهان نو نخستی

در انگلستان این نظریه هم براي پشتیبانی . این نظریه تبیین و دلیلی براي شورش علیه استبداد یافتند
الب قرار اجتماعی روسو پیشگام انق. و هم براي مخالفت با استبداد پادشاهان به کار برده شد

ي حقوق بشر و شهروندي فرانسه از ي استقالل آمریکا و اعالمیهاعالمیه. فرانسه و آمریکا شد
2».سیراب شدندي مربوط به حقوق طبیعی، منشاء قراردادي دولت و حاکمیت عمومی اندیشه

ها در ادوار اي براي پیدایش دولتاگر تئوري قرارداد اجتماعی نتواند مبناي اساسی
اریخ محسوب شود؛ و اگر اثبات حالت طبیعی اولیه در زندگی، انسان از نظر شواهد ي تاولیه

ها و تعدیل و تواند مبناي بسیار خوبی براي مشروعیت دولتمیتاریخی دشوار باشد، ولی 
ها در تعیین سرنوشت ها و حق آنملتي عمومیها و تقویت ارادهتحدید اختیارات آن

.سیاسی خود محسوب شود

، 2005رفعت عبدالوهاب، النظم السیاسیۀ والقانون الدستوري، مصر، ز شیحا و دکتر محمددکتر ابراهیم عبدالعزیـ1
.90الی ص81ي صفحه

.208و 207الرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، ص ـ عبد2
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تئوري تاریخی یا تکامل تدریجیـ6
در پیدایش دولت تري پیدا کرده، این است که داران بیشاي که امروزه طرفآخرین تئوري

که ریشه در احتیاجات حقیقی انسان نباید بر یک عنصر خاص تکیه کنیم؛ بلکه دولت با این
نی و بسیار کند ي تکاملی بسیار طوالدارد، ولی از تجمع عوامل گوناگون و طی یک دوره

ترین عمده. ي امروزي رسیده استساختار پیچیدهوجود آمده و به تدریج شکل گرفته تا به به
: اند عبارتند ازي تکاملی طوالنی، در پیدایش دولت، نقش داشتهطی یک دورهعواملی که 

)عامل خانواده و نژاد(خونی ـ خویشاوندي و هم1
)تقاديعامل پیوند فکري و اع(ـ دین 2
)عامل اقتصادي(ـ اموال و دارایی 3
)ها و منازعاتجنگ(ـ زور و غلبه 4
1.ـ بیداري سیاسی یا احساس نیاز به قدرت سیاسی5

ي دولتدهندهعناصر تشکیل: مبحث سوم
هاي هر دو را به تفصیل ذکر کردیم و در مبحث اول، تعریف دولت و حکومت و تفاوت

. و مرکب از چهار عنصر استصیتی حقوقی شخنتیجه گرفتیم که دولت
المللی، صاحب حق ي بیناخل قلمرو ملّی و هم در عرصهاین شخصیت حقوقی هم در د

کنند و طرف ها بین خود قراردادها و معاهدات منعقد میبه همین جهت دولت. و تکلیف است
ي ا، مخصوصاً قوههها توسط حکومتالبته اجراآت دولت. گیرنددعوا و منازعات قرار می

ولی آنان نیز این .  گیردمجریه و در رأس آن رؤساي جمهوري و وزراي خارجه صورت می
به . ي مجریهیا قوهدهند، نه به عنوان اشخاص حقیقی کارها را به نمایندگی از دولت انجام می

قی و گرنه اشخاص حقیماند ودار باقی میهمین جهت است که امضا یا تعهدات آنان دوام
. مانندها هستند که پایدار میاند و تنها دولتها همیشه رو به زوال و دگرگونیحکومت

را  درست درك کنیم که » صاحب حق و تکلیف بودن دولت«توانیم در صورتی می
فهمیم که از تحلیل این عناصر می. ي آن را به تحلیل و تفسیر بگیریمدهندهعناصر تشکیل

ي خارجی یا خلی داراي چه حقوق و تکالیفی است و در عرصهي دادولت در عرصه
هایی دارد؟ المللی چه حقوق و مسؤولیتبین

طور جداگانه، اما ي دولت را بهدهندهچهار عنصر تشکیلچه گفته شد، با توجه به آن
.دهیمفشرده، مورد بحث قرار می

. 104و 103ـ دکتر محمد عالیخانی، حقوق اساسی، ص 1
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جمعیت: عنصر اول
ي معنوي، حقوقی و سیاسی به نام ها را پیوندآنجمعیت گروهی از افراد بشري است که

عنصري ضروري براي وجود جمعیت یا ملت . به کشور خاصی مربوط کرده است» تابعیت«
سرزمینی خالی از سکنه، هر چه چون. یافته استي سیاسی سازمانوجود دولت یا جامعه

. تواند دولت نامیده شودمساحت وسیعی را هم احتوا کند، نمی
:هایی قابل طرح استي جمعیت، از سه جهت، بحثبارهدر

جهت تعداد و کمیت)1
هاي گوناگون دولت بدون شک تعداد جمعیت در سرنوشت سیاسی، اقتصادي و قابلیت

در مورد هاامروز یکی از مشکالت اساسی دولت. المللی تأثیر دارددر ابعاد ملی و بین
خود را با امکانات جغرافیایی و اقتصادي خود دیموگرافی این است که چگونه تعداد نفوس

. برندبود جمعیت و برخی دیگر از تراکم آن رنج میاز کمهابرخی از دولت. هماهنگ کنند
هیچ تفاوت یا تبعیضی نیست و اصول حقوق هاگرچه از نظر شخصیت حقوقی، بین دولت

جمعیت ي کمهانسبت به دولتي با جمعیت زیاد هادهد که دولتاجازه نمیالملل عمومی بین
ها بدون شک باید گفت که میزان ها و تواناییاما از نظر رشد قابلیت. برتري داشته باشند

به . گذار استکننده است؛ چه به صورت مثبت یا منفی تأثیرجمعیت یکی از عوامل تعیین
ارائهز جمعیت معیار مناسبی ااند که همین جهت بعضی از فیلسوفان در طول تاریخ کوشیده

ژان. نفر باشد5040آل، آن است که جمعیت آن افالطون گفته است که دولت ایده.کنند
اما ارسطو گفته است که جمعیت یک . نفر را حد مطلوب دانسته است10000ژاك روسو 

دولت نباید به حدي زیاد باشد که نتواند خود را اداره کند و نه به حدي کم باشد که خودکفا 
تعداد خاصی را معیار قرار یعنی ما نباید . با توجه به شرایط امروز دنیا حق با ارسطو است. شدنبا

بدهیم، نه کم بودن جمعیت، دلیل اصلی ضعف است و نه زیاد بودن جمعیت، به تنهایی دلیل 
ها مهم این است که چگونه با در نظر گرفتن منابع و امکانات و وسعت براي دولت. قوت

.هاي سالم و نیرومند و با کفایت تربیت کنندشهروندان خود را به عنوان انسانخاك خود، 
در ) توانایی اعمال حاکمیت(ها البته شرط جمعیت و اهلیت برقراري روابط با سایر دولت

در (1مارینوو سن) در کنار فرانسه(مورد کشورهاي کوچک یا میکروکشورها، مانند موناکو 
که جمعیت بسیار » بارباد«آیا کشور کوچکی مانند . دي مطرح بوده استطور جبه) کنار ایتالیا

را بر المللی مهمی تواند تکالیف و وظایف بینشده هست و میناچیزي دارد، واجد شرایط یاد
در . ي ملل در عدم پذیرش عضویت کشورهاي کوچک بوده استي جامعهعهده گیرد؟ رویه

.آمدبه عضویت سازمان ملل در1992ـ سان مارینو در مارچ 1
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1969ي آمریکا سبب شده بود که تا سال ت متحدهسازمان ملل متحد نیز فشارهاي ایاال
ي ایاالت متحده. طور جدي تعقیب نشودعضویت کشورهاي کوچک در این سازمان به

آمریکا دالیلی مثل ضعف مالی، سیاسی و اقتصادي میکروکشورها را براي عدم عضویت 
و کننده نبودعجا که این دالیل قانولی از آن. کردها در سازمان ملل متحد مطرح میآن

ـ 1984هاي ي سازمان ملل تغییر کرد و بین سالاکثریت کشورها با آن مخالف بودند، رویه
عضو آن فقط داراي جمعیتی بیش از یک 8عضو جدید را پذیرفت که 26این سازمان 1973

ت در با جمعی» نائورو«مثالً کشور 1.تر از این رقمها جمعیتی کمي آنمیلیون داشتند و بقیه
با جمعیت تقریباً » تُوالو«نفر و 30000با جمعیتی بالغ بر2»اشتاینلیختن«نفر، 12000حدود 
.نفر10000

جهت اجتماعی یا کیفیت جمعیت)2
تنها یک ي دولت است، مقصد دهندهگوییم جمعیت یکی از عناصر تشکیلمیوقتی 

هم پیوسته و لکه یک جمعیت بهجمعیت ساده و پراکنده با یک ترکیب میکانیکی نیست؛ ب
شود و نه صرفاً انبوهی از نامیده می» ملت»جمعیتی که در اصطالح به نام یک. ارگانیک است

یک دولت باید از یک ملت متجانس شود؟ آیا هم پیوستگی از کجا ناشی میاما این به. مردم
متجانس نژادي، غیرهاي ها و گروهکه ممکن است از مجموعهو واحد تشکیل شود یا این

قومی، زبانی و دینی فراهم آمده باشد؟ 
هاي مختلفی وجود داشته است، که در رأس، دو در این مورد از قرن نوزدهم به بعد بینش

. تئوري به نام تئوري آلمانی و تئوري فرانسوي معروف است
شت به نام تر مورد تبلیغ قرار دااین تئوري چون در آلمان بیش: ـ تئوري آلمانیالف

داران نه ممکن است در جاهاي دیگر کسان دیگري نیز طرفآلمانی معروف شده است، و گر
ملت است، عامل نژاد يبر اساس این تئوري در میان تمام عواملی که سازنده. این تئوري باشند

ی  و در داران این نظریه به این اعتقاد بودند که نژاد سفید آریایطرف. و خون نقش اول را دارد
شاید همین اعتقاد باعث تشکیل حزب نازي توسط . رأس آن نژاد آلمانی برترین نژادها است

. هیتلر و جنگ جهانی دوم شد
مطابق تئوري فرانسوي عواملی مانند نژاد، زبان و دین بدون شک در : ـ تئوري فرانسويب

روح مشترك «د ها مؤثر است، اما عامل اصلی که نقش محوري دارتشکیل و تکوین ملت
سرنوشتی جواري و هماشتراك منافع اقتصادي، هم. است» جمعیاراده زیست دسته»یا » ملی

هاي ارزشی و ها و نظامها، ناکامیها، موفقیتها، صلحدر یک قلمرو جغرافیایی، جنگ

.37و 36، تهران، ص 1380الملل عمومی، هاي حقوق بینزاده، بایستهدکتر رضا موسیـ 1
.آمدبه عضویت سازمان ملل متحد در1990سپتمبر 18ـ لیختن اشتاین در 2
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ي جمعی واحدي زند که روح و ارادههم پیوند میاخالقی مشترك، یک مجموعه را طوري به
. العمل مشترك نشان دهندکنند و در برابر حوادث عکسپیدا 

ها از ندارد و انسان، تئوري آلمانی نه تنها هیچ منطق و مبناي علمی در میان این دو تئوري
هاي عینی و دیگر ندارند، بلکه با واقعیتنظر خونی و نژادي هیچ نوع برتري طبیعی بر هم

طور کلی تر پیدا شود که بهیا کمهیچ ملتی پیدا نشودامروز شاید . تاریخی نیز سازگاري ندارد
یا قومیکه کشوري بر مبناي تک، یا ایناز نظر خونی و نژادي خالص باقی مانده باشد

ي پوستان یک ملت هستند؟ یا همهي سفیدآیا امروزه همه. زبانی تشکیل شده باشدتک
هستند و در یک کشور ها یک ملتزباني عربپوستان؟ آیا همهي زردیا همهپوستانسیاه

و از طرف دیگر نیز ي مسلمانان؟ قطعاً چنین نیستیا همهي مسیحیانبرند؟ یا همهبسر می
.....یایا هندوستانبینیم که مثالً ملت آمریکا مشتمل بر سفید و سیاه و سرخ است می

شود ا ناسیونالیزم افراطی منجر مییگرایی از طرف دیگر این تئوري در عمل به یک نوع نژاد
ها بلکه انسانیت را تباه که ممکن است حوادثی مانند جنگ جهانی را به وجود آورد و نه تنها ملت

به همین جهت از نظر اسالم به عنوان یک دین انسانی و جهانی نیز این تئوري مردود شناخته .سازد
ندهاي عمیق، اهداف مشترك و ایمان و باور از نظر اسالم عامل اصلی در ایجاد پیو. شده است

. تواند روح مشترك ملی را ایجاد کندمشترك است و همین مشترکات است که می

آثار حقوقی عنصر جمعیت)3
جمعیتی، مربوط به دولت خاصی باشد، از حقوق خاصی در داخل بدون شک وقتی که 

ي ر هر کشور به دو مجموعهدبنابراین جمعیت. شودآن دولت و در خارج آن برخوردار می
یا شهروندان کشور و خارجیان مقیم در کشور، هر یک از این دو شود؛ اتباعاصلی تقسیم می

جا است که موضوع تابعیت در مجموعه حقوق و تکالیف خاص خودشان را دارند و از همین
.حقوق مطرح شده است

ي تابعیتمسأله
الملل خصوصی به تفصیل مورد بحث قرار ی در حقوق بیني تابعیت و حقوق اتباع خارجمسأله

: طور بسیار خالصه باید یادآوري کنیم کهشود، اما بهگیرد و به بحث فعلی ما مربوط نمیمی
».سازدتابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوي است که شخص را به دولت معینی مرتبط می«

ناشی از قدرت و زیرا. ي سیاسی استرابطه، اوالً این رابطه، یک بر اساس این تعریف
داند و به همین علت است که در بعضی حاکمیت دولتی است که فردي را از خودش می

کشورها احکام تابعیت در قانون اساسی ذکر شده؛ اما در کشورهاي دیگر مانند افغانستان 
زیرا . ي معنوي استثانیاً این رابطه یک رابطه. احکام آن در قانون فرعی تنظیم شده است
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ي یک کشور در هر جاي دنیا که زندگی کند، تابعیت او تبعه. مربوط به مکان خاصی نیست
و همیشگی است؛ ي دایمی ثالثاً این رابطه یک رابطه. ماندبراي کشورش محفوظ باقی می

آمده 28ي و به همین جهت در قانون اساسی افغانستان ماده. ناپذیر استیعنی تابعیت زوال
ي چهارم آمده ي پنج مادهو در فقره. شودمحکوم نمی... است که هیچ افغان به سلب تابعیت

یا تحصیل البته ترك تابعیت. شودهیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی: است
تابعیت جدید در حقوق امروزه یک امر قبول شده است که تحت شرایط خاصی صورت 

. ي موقت باشدي تابعیت یک رابطهاما باز هم به این معنی نیست که رابطهگیرد؛ می
یا ي اصلی در بحث تابعیت، این است که معیار و مالك اصلی تحمیل تابعیتاما مسأله

تحصیل آن چیست؟ 
:در قوانین کشورها دو راه اصلی براي تابعیت وجود دارد

آن تابعیت از طریق نسب بر طفل است که درسیستمی : ـ سیستم خون یا نسبالف
البته منظور . کندیعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و مادرش را پیدا می. شودتحمیل می

اصل نژاد با اصل خون در تابعیت تفاوت . این نیست که تابعیت طفل مربوط به نژاد او است
اشد که طفلي عرب در افغانستان کسب تابعیت کرده بممکن است یک خانواده. دارد

که کند، با اینها در افغانستان بر اساس سیستم خون، تابعیت افغانستان را پیدا میمتولد از آن
. از نژاد دیگري است

در این سیستم تابعیت بر مبناي محل تولد مشخص : ـ سیستم خاك یا تابعیت ارضیب
. یعنی هر شخص تابعیت کشور محل تولد خود را دارد. شودمی

دارانی دارد؛ اما در عمل تقریباً در اکثر کشورها یک سیستم در حقوق طرفهر دو
طور خالص بسیار مشکل چون تطبیق کامل یک سیستم به. سیستم مختلط پذیرفته شده است

1.الملل خصوصی مطالعه کنیدهاي حقوق بینتفصیل این بحث را در کتاب. است

: کنیمم تابعیت را از دو کشور نقل می، بخشی از احکابه عنوان نمونه و توضیح مطلب
: ي تابعیت ایران چنین آمده استبارهقانون مدنی ایران در976ي در ماده

: شونداشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می«
تابعیت . ها مسلم باشدساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تابعیت خارجی آنـ 1

. ها مورد اعتراض دولت ایران نباشدآنخارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت 
که در ایران یا در خارجه متولد شده ها ایرانی است اعم از اینکسانی که پدر آنـ 2

. باشند
. ها غیر معلوم باشدکسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنـ 3

.، تهران، بحث تابعیت1384الملل خصوصی، چاپ داوزدهم، ـ دکتر محمد نصیري، حقوق بین1
.، تهران1377، 1الملل خصوصی، ج حقوق بینـ دکتر محمود سلجوقی،



137/ ها از نگاه شکلیحکومت

متولد شده به ها در ایران کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنـ 4
. اندوجود آمده

کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجی است به وجود آمده و بال فاصله پس از ـ 5
....سال تمام یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند18رسیدن به سن 

. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کندـ 6
» .تحصیل کرده باشدهر تبعه خارجی که تابعیت ایران راـ 7

که در قلمرو افغانستان یا خارج از شخصی: قانون تابعیت افغانستان آمده9ي ماده2ي در فقره
. شودآن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشد متولد گردد، تبعه افغانستان محسوب می

ه افغانستان و دیگري تبعه هرگاه حین تولد طفل یکی از والدین او تبع: آمده10ي در ماده
ـ در قلمرو افغانستان 1: شودخارجی باشد، طفل تحت شرایط ذیل تبعه افغانستان شناخته می

ها در ـ در خارج قلمرو افغانستان تولد یافته مگر والدین و یا یکی از آن2. تولد یافته باشد
....داشته باشدقلمرو افغانستان اقامت دائمی 

حین تولد طفل یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگري بدون تابعیت یا هرگاه : 11ي ماده
که در قلمرو افغانستان یا در خارج تولد تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون نظرداشت آن

. گرددیافته است تبعه افغانستان محسوب می
ابعیت والدین او طفلی که در قلمرو افغانستان یافت شود و اسناد معتبر مثبت ت: 12ي ماده

. گرددهم موجود نباشد، تبعه افغانستان محسوب می
طفلی که در قلمرو افغانستان از والدین خارجی تولد شود بعد از تکمیل سن : 13ي ماده

گردد مشروط بر در افغانستان تبعه افغانستان محسوب میهجده سال و قصد اقامت دایمی 
. ده سال تابعیت دولت خارجی را مطالبه نکندکه تا شش ماه بعد از تکمیل سن هجاین

یابید که یک نوع سیستم مختلط در خوبی در میهر دو قانون دقت کنید، بهاگر به مواد 
قانون 2ي نظر گرفته شده، یعنی در بعضی موارد سیستم خون مالك قرار گرفته، مثل فقره

بعضی موارد هم سیستم خاك در نظر قانون افغانستان و در 9ي ماده2ي مدنی ایران و فقره
.قانون ایران5و 4، 3ي قانون افغانستان و فقره13و 12ي گرفته شده، مثل ماده

سرزمین:عنصر دوم
سرزمین یا قلمرو، چارچوب جغرافیایی مشتمل بر مناطق خاکی، آبی و هوایی است که ملت 

ي میت دولت را در ساحهدر آن سکونت و زندگی کرده و هیأت حاکمه یا حکومت، حاک
در شخصیت حقوقی دولت ) مانند جمعیت(کوچکی یا بزرگی سرزمین . کندآن اعمال می

تأثیر ندارد؛ اما از نظر امکانات و منابع اقتصادي و موقعیت فیزیکی و استراتژیکی در سرنوشت 
ورد یکی از اصول اساسی م» تمامیت ارضی«اي دارد از سوي دیگر و اصل دولت، نقش عمده
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است که ارتباط نزدیک به عنصر سرزمین یا قلمرو الملل عمومی ها در حقوق بینقبول دولت
ها شده چه بسا که همین موضوع باعث اختالفات و منازعات خونینی در میان دولت. دارد
آگاهی و . نیز پیوند ناگسستنی دارد» وطن«از جانب دیگر عنصر سرزمین با مفهوم . است

. ي ملی افراد استیا وطنی یکی از عوامل بسیار مؤثر در تقویت روحیهاحساسات میهنی 
نشینی و کوچ کردن از محلی به محلی دیگر، براي سرزمین، هاي اولیه با چادرملت

شناسی و آمار به ما عکس تاریخ، جامعهکه امروزه برگونه اهمیتی قایل نبودند؛ حال آنهیچ
ي خود و در بند خانه و کاشانهیعنی پاي. نشین استآموزند که جمعیت هر کشوري خانهمی

.اجدادي خویش استمند به ثبات و سکونت در سرزمین آبا و نهایت عالقه
عامل جمعیت ) غیر از کشورها(المللی ي بینهاي عضو جامعهشاید در سایر گروه

اي نقش عمدهها به شمار آید و عامل سرزمین گیري آنترین عنصر شکلترین و اساسیمهم
گونه هیچهاي مذکور بیعلت چنین امري نیز آن است که گروه. ها نداشته باشددر ایجاد آن

وابستگی به سرزمین یا قلمرو خاصی به وجود آمده یا به وجود خواهند آمد؛ اما کشور فاقد 
.ندارد هرچند جمعیت آن زیاد و قابل توجه باشدسرزمین مفهومی 

سرزمین . تر استي سرزمین با قدرت سیاسی از همه مهمیاد شد، رابطهچه اما عالوه بر آن
کند و در این محدوده است که کشور ي قدرت سیاسی کشور را مشخص میمحدوده

این اصوالً دولت بربنا. هاي خویش را در جهت اجراي وظایف خود اعمال کندتواند قدرتمی
نظر داخلی، معین بودن قلمرو، از نقطه. تخارج از سرزمین خود، قادر به اعمال قدرت نیس
سرشماري، مراقبت، . ي قدرت دولت استباعث تقویت اقتدار و مشخص شدن حدود و حیطه

اموري هستند که در ...اجبار افراد به تبعیت و اطاعت، منع خروج از کشور، اخراج از کشور و
خارجی، جلوگیري از نظراز نقطه. پذیردصورت مشخص بودن قلمرو به آسانی صورت می

تهاجمات خارجی فقط در وضیعتی ممکن است که حدود سرزمین تحت قدرت دولت 
ي کلی این است که اقتدار کشور در داخل و استقاللش در خارج قاعده. مشخص باشد

ي این قاعده این است که دولت تنها در بستگی به در اختیار داشتن سرزمین است و نتیجه
1.قعی برخوردار استقلمرو خود از حق وا

تعیین خطوط مرزي
ي تعیین حدود یا مرزها چه گفته شد یکی از مسایل مهم مربوط به سرزمین مسألهبا توجه به آن

توانیم اعمال حاکمیت را در قلمرو یک دولت تثبیت کنیم که زیرا ما در صورتی می. است
ص کردن مرزها در مشخ. مرز، حد فاصل حاکمیت دولت است. مرزهاي آن مشخص باشد

.208تا 203، تهران، ص 1388الملل عمومی، چاپ سی و ششم، رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بینـ دکتر محمد1
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المللی زیرا یکی از اختالفات مهم بین. از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استالمللی روابط بین
. شونداصوالً مرزها به مرزهاي طبیعی یا مصنوعی تقسیم می. اختالف مرزي است

مرزهاي طبیعی، موانعی است که در طبیعیت وجود دارند و عامل جدایی یک دولت از 
رود بین عراق و ها؛ مثل اروندها و رودخانهها، دریاها، دریاچهمانند کوه. شونددیگر میدولت 

در نظر گرفته ي آن خط مرزيترین نقطهاي قابل کشتیرانی است و عمیقایران که رودخانه
اي غیر قابل کشتیرانی است و خانه، یا مثل رود هیرمند بین ایران و افغانستان که رودشده است

البته گفته شده که . دهدي وسط رود هیرمند، مرز دو کشور را تشکیل میخط میانی یا نقطه
ها و مسیر و بستر باشد؛ زیرا رودخانهتواند یک معیار ثابت و دایمی رودخانه در تعیین مرز نمی

. تواند باعث اختالف کشورهاي کنار رودخانه شودها همیشه در حال تغییر است و این میآن
رزهاي مصنوعی در جایی است که اگر بین دو کشور موانع طبیعی به عنوان نقاط م

هاي هاي خاصی مانند تیركسرحدي وجود نداشته باشد، از خطوط هندسی و عالیم و نشانه
با استفاده از طول و عرض و یا حدود نجومی، یا هر عالمت دیگرمرزي، سیم خاردار، دیوار

ي درجه38ي جنوبی که در مدار شمالی و کرهيکرهمرزمثل . ندکنجغرافیایی استفاده می
.طول و عرض جغرافیایی قرار گرفته است

هاي خشکی، دریایی، هوایی و فضاییقلمرو
قلمرو خشکی، قلمرو دریایی، قلمرو هوایی و : گیردتعیین مرزها در چهار قلمرو صورت می

ها مطرح بود؛ اما با رشد صنعت شکی بین دولتها تنها قلمرو خدر گذشته. قلمرو فضایی
ي، ماهیگیري و جنگی، ارتباطات دریایی بین کشورها هاي تجارسازي به منظور فعالیتکشتی

و 1پدید آمد» حقوق دریایی«و » حقوق دریاها«وسعت یافت و براي تنظیم این ارتباطات 
. چندین کنوانسیون به تصویب رسید

هاي آب: اول. هاي ساحلی چهار نوع قلمرو دریایی دارندولتها دطبق این کنوانسیون
. میل دیگر12ي نظارت به عرض منطقه: سوم. میل12هاي ساحلی به عرض آب: دوم. داخلی
شود که میل دریاي آزاد گفته می200میل؛ اما فراتر از 200ي اقتصادي به عرض منطقه: چهار

2.ها استي دولتمربوط به همه

هاي حقوق خصوصی ـ حقوق دریاها را نباید با حقوق دریایی یکی دانست، زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه1
ي قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و مجموعه) ق بازرگانیویژه حقوبه(داخلی 

توان از حمل و نقل از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی می. موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است
رضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص دکتر محمد. (ها و ایمنی دریاها نام بردي دریایی، وضعیت حقوقی کشتیدریایی، بیمه

308(.
.متر است1852ـ هر میل دریایی 2
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ها ها بر فراز کشورها، قلمرو هوایی دولتبا رشد صنعت هوایی و پرواز طیارهچنینهم
با وارد شدن بشر در فضا و . ایجاد شد» الملل هواییحقوق بین«مطرح شد و براي تنظیم آن 

ها نیز مطرح و قلمرو فضایی دولت» الملل فضاییحقوق بین«ها در فضا، مستقر شدن ماهواره
1.ش استر حال گسترشده و د

این . اي از هوا است که بر فراز قلمرو زمینی و آبی قرار داردقلمرو هوایی شامل الیه
ي ماوراي یابد و پس از آن منطقهوجود دارد، ادامه می) جو(جا که اتمسفر ي هوایی تا آنالیه

اند گفتهیامیلی سطح زمین قرار  دارد 200تا 150فضا در ارتفاع بین . شودجو یا فضا آغاز می
اولین قمر مصنوعی شوروي سابق . فرما استکیلومتر، آزادي فضا حکم240که در باالتر از 

به فضا پرتاب شد و بعد از آن هزاران سفینه و وسایل 1958و از آمریکا در 1975در سال 
ي تحقیقات علمی، هواشناسی و از فضا همه باید در زمینه. فضایی به فضا پرتاب شده است

.آمیز حق استفاده داشته باشندطور مسالمتبه.... هاي تلفنی و رادیویی و تلویزیونی وپیام
شود، ي قلمرو خشکی خالصه نمیعنصر سرزمین تنها به محدودهچه گفته شد بنا بر آن

ترین شود و یکی از پیچیدهبلکه شامل تمام قلمروهاي خشکی و دریایی و هوایی و فضایی می
.  روده شمار میمسایل حقوقی ب

باید اشاره شود، این است که در تحوالت سیاسی گاهی از که در پایاناي نکته
که ممکن است دولتی وجود آوردهو این شبهه را به2شودنام برده می» هاي در تبعیددولت«

ي دولت دهندهتشکیلپس سرزمین از عناصر الزامی . بدون قلمرو و سرزمین تشکیل شود
، »دولت در تبعید»ي این شبهه باید گفته شود که منظور از تعبیر بارهولی در. هد بودنخوا

یا هیأت کابینه است، نه تمام ي مجریهحکومت در تبعید است و منظور از حکومت تنها قوه
ي همان مواردي است که دولت در این تعبیر از جمله» دولت«به کار بردن . ي دولتیسه قوه

ي اعمال اجرایی دولت در تبعید که کلیهدیگر این. عی خود به کار نرفته استبه معناي واق
ي دولتی است که آن حکومت در تبعید در قلمرو آن مستقر است و حتی اگر مبتنی بر اجازه

ي تأسیسی و ایجادي هایی به رسمیت هم شناخته شده باشند، این شناسایی جنبهچنین دولت
این چنین بنابر. شود و فقط براي اعالم نظر استها نمیدولتیعنی باعث تأسیس آن. ندارد
هایی به معناي واقعی کلمه دولت نیستند و بر فرض هم اگر دولت نامیده شود، باید یک دولت

ي اصلی این است که دولت باید قلمرو یا یعنی قاعده. ي اصلی تلقی شوداستثنا از قاعده
سرزمین مشخصی داشته باشد

الملل عمومی اي است که در حقوق بینـ حقوق دریاها، حقوق هوایی و حقوق فضایی از مباحث نسبتاً جدید و پیچیده1
. الملل عمومی مراجعه کنیدهاي حقوق بینبراي تفصیل به کتاب. گیردمورد بحث قرار می

ند دولت در تبعید جنرال دوگل در لندن، بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان، در جریان جنگ جهانی دوم و مانند ـ مان2
ي اشغال کویت توسط عراق و مثل تشکیل دولت مجاهدین تشکیل دولت کویت در عربستان سعودي در طول دوره

. ي جهادافغانستان در پاکستان در دوره
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حکومت:عنصر سوم
حکومت یکی از عناصر . هاي قبلی فرق دولت و حکومت را به خوبی درك کردیمدر بحث

حکومت یک تشکیالت و سازمان وسیعی است که . ها استترین آناصلی دولت و بلکه مهم
واقع در. کندقدرت سیاسی را در اختیار داشته و به نمایندگی از دولت بر مردم حکمروایی می

اي از اجزا و حکومت وجود ندارد و یک جمعیت بدون حکومت مانند تودههیچ دولتی بدون
حکومت قدرتی است که مردم . دیگر پیوستگی و ارتباط نداشته باشداعضایی است که به هم

. کنددهد و متشکل میرا براي رسیدن به اهداف مشترك، سازمان می
طرف و بار و اکراه از یکنوع اعمال سلطه و فرمان راندن و اجدر مفهوم حکومت یک

گرچه حکومت اشکال و انواع گوناگونی . بري از طرف دیگر نهفته استاطاعت و فرمان
ي مردم؛ ولی هاي دموکراتیک و مبتنی بر ارادههاي استبدادي و حکومتمانند حکومت. دارد

به عبارت . دهنده دولت است، اصل حکومت و قدرت سیاسی استچه که عنصر تشکیلآن
. سان و مبتنی بر اطاعت استگر اصل ماهیت حکومت در همه یکدی

هاي زیرا حکومت است که فعالیت. نیاز باشدتواند از حکومت بیي متمدنی نمیهیچ جامعه
ي رشد و گیري از امکانات موجود زمینهدهد و با بهرهمختلف افراد را زیر پوشش خود قرار می

رساند و کند و جامعه را به رفاه و آسایش میراهم میتوسعه را در ابعاد مختلف اجتماعی ف
. سازدحقوق و وظایف افراد را در چارچوب قانون مشخص می

و با رکن دیگر قانون را تطبیق ) مقننه(کند حکومت با یک رکن خود، قانون وضع می
و با رکن دیگرش به تفسیر قانون پرداخته و در پرتو آن به حل و فصل ) مجریه(کند می

).قضاییه(پردازد اختالفات و منازعات می
یا : گویدجا که میي قرآن نیز به همین عنصر اشاره داشته باشد، آني شریفهشاید آیه

از خداوند ! اي مؤمنان: یعنی1.الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکمایها
. داطاعت کنید و از پیامبر خدا و از صاحبان امر خو

االمر عنصر اصلی در وجود حکومت است و اولین چیزي که از حکومت اطاعت از اولو
. بري استکند، اطاعت و فرماندر ذهن انسان تبادر می

هجري در کوفه، در پاسخ به اعتراض بعضی از خوارج که 38، در سال )ع(حضرت علی 
نعم . حق یراد بها الباطلهکلم«: کردند، چنین فرمودضرورت حکومت و رهبري را انکار می

ال امره اال هللا و اهللا البد للناس من امیر برٍّ او فاجر، یعمل : انه ال حکم اال هللا و لکن هؤالء یقولون
فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلّغ اهللا فیها االجل و یجمع به الفئ و یقاتل به العدو و 

2».القوي حتی یستریح برّ و یستراح من فاجرتأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من

.59: ـ نساء1
.40ي غه خطبهالبالـ نهج2
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آري درست است فرمانی جز فرمان . ي باطل شده استسخن حقی که از آن اراده: یعنی
محققاً مردم را گریزي نیست . ي جز براي خدا نیستدارزمامگویند ها میخدا نیست ولی این

ي حکومت او مؤمن به کار سایهاز وجود حاکم و امیري،  خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا در 
خویش بپردازد، کافر از زندگی بهره جوید، خداوند عمر طبیعی افراد را به نهایت رساند، 

ها امن گردد و حق ناتوان از زورمند ستانده گرد آید، با دشمن نبرد شود، راهاموال عمومی
. کردار در امان باشدشود، تا نیکوکار آسایش یابد و جامعه از شر بد

صدد بیان نفی آنارشیسم است که خوارج از آن پیروي حضرت در این جمالت در
حکومتی و هرج و کردند و در صدد بیان این حقیقت که وجود حکومت در هر حال بر بیمی

البته . زیرا دست یافتن بر اهداف یاد شده، بدون حکومت امکان ندارد. مرج ترجیح دارد
تواند جامعه را به اهداف یکوکار فاقد ارزش است و نمیحکومت بدکار در برابر حکومت ن

حکومتی بهتر است و یک ضرورت طور نسبی از بیبلند یک حکومت شایسته برساند؛ ولی به
الملل هم وقتی که عناصر اصلی بنابراین از نظر اصول حقوق بین. آیدشمار میاجتماعی به

چه . شودللی به رسمیت شناخته میالمي بیندولت تشکیل شد، آن دولت از نظر جامعه
1....یایا مبتنی بر دموکراسی، جمهوري باشد یا سلطنتیحکومت استبدادي داشته باشد 

شود، در این هاي بعدي مطرح میجا که مباحث اصلی مربوط به حکومت در فصلاز آن
. کنیممبحث به همین خالصه اکتفا می

حاکمیت:عنصر چهارم
ي دولت، حاکمیت دهندهنان بر این اعتقادند که در میان چهار عنصر تشکیلدابرخی از حقوق

هاي ساده و ابتدایی قبیله زیرا سه عنصر دیگر حتی در اجتماع. کننده استعنصر اصلی و تعیین
نامند و لذا تنها عنصري که فقط در شود؛ اما اجتماع قبایل را دولت نمینیز کم و بیش دیده می

2.و نه در سایر اجتماعات، عنصر حاکمیت استدولت وجود دارد

گرچه این نظر قابل نقد و بررسی است، ولی بدون شک باید اذعان کنیم که حاکمیت یک 
ي ترعنصر اصلی و بسیار مهم در دولت است و از این رو در این رابطه باید دقت و بحث بیش

. داشت
ناپذیر، ک قدرت برتر و تجزیهدر قوانین اساسی اکثر کشورها، حاکمیت به عنوان ی

اند دانشمندان حقوق در تعریف حاکمیت گفته. ها تلقی شده استناپذیر ملتحق انکار

. 116و 115، ص 1377ـ  درآمدي بر حقوق اساسی، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تهران، 1
. 198الی ص 154، تهران، ص 1366، 2ـ فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، ج 

.298، مصر، ص 1999الحمید و دیگران، ـ القانون الدولی العام، دکتر محمد سامی عبد
. 180و 179لفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ص ـ دکتر ابوا2
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گونه که حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت، برتر از این جهت که چنین قدرتی هیچ
هاي از مجموع تعریف. پذیردیا در رقابت با خود نمیقدرت دیگري را برتر از خود 

توان چنین نتیجه گرفت که حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی با امکان د، میمتعد
شود دولت حاکم است، به که گفته میهنگامی . هاي دیگر استي فوق ارادهاعمال اراده

ي اقتدارش داراي نیرویی است خودجوش که از نیروي این معنی است که در حوزه
بتواند با او برابري کند وجود ندارد و هر گونه خیزد و قدرت دیگري کهنمیدیگري بر

الفضل قاضی مراحل و مراتب حاکمیت، ریشه و منبع دکتر ابو. صالحیتی ناشی از او است
ناشی از ) پولیس(قدرت مأمور انتظامی : کنداصلی آن را با ذکر مثالی چنین تبیین می

، قدرت وزارت کشور )لهداخ(سازمان پلیس، قدرت سازمان پلیس ناشی از وزارت کشور 
ي ي مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوهي مجریه، قدرت قوهناشی از قوه

ي ي مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از ارادهمقننه، قدرت قوه
چون مرکز تولید اقتدار به هر یک از بر این اساس حاکمیت است که هم. حاکم است

ي اعمال فرازین بخشد و همهکرد یا اعمال اراده میروا، صالحیت عملهاي فرماناهدستگ
1.شودبه نام او انجام میگانه و اعمال فرودین قواي عمومی قواي سه

هاي حاکمیتویژگی
: هاي زیر استحاکمیت داراي ویژگی

یعنی در داخل . مداري و نامحدود استترین ویژگی دولتحاکمیت عالی: ـ مطلق بودن1
. و خارج از دولت هیچ قدرت قانونی برتر از دولت وجود ندارد

ها، در محدوده جغرافیایی ي همه افراد و مجتمعگیرندهبر در: ـ فراگیري و جامعیت2
. خود است و هیچ فردي از اقتدار آن خارج نیست

. استاست حاکمیت آن نیز دایمیچون دولت نهادي دایمی : بودنـ دایمی3
حاکمیت از عناصر تأسیسی دولت است و جدا کردن آن از دولت، : ناپذیريـ جدایی4

تواند حاکمیت را از دولت بدون نابود کردن خود نمی. آورددولت را از استقالل بیرون می
. ي شخصیت دولت استحاکمیت عصاره. خود جدا کند

ران ر دولتی تنها یک حکمدر ه. حاکمیت منحصر به دولت است: ـ انحصاري بودن5
. وجود دارد

تقسیم حاکمیت، نابودي . تواند باشددر دولت فقط یک حاکمیت می: ناپذیريـ تقسیم6
2.اگر حاکمیت تقسیم شده باشد، بیش از یک دولت وجود خواهد داشت. آن است

.187ـ پیشین، ص 1
. 249تا 246الرحمن عالم، پیشین، ص ـ عبد2
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دو بعد داخلی و خارجی حاکمیت
ي ي حاکمیت، واژهه جاي کلمهدانان بهاي گذشته دیدیم که برخی از حقوقدر بحث

ها این تعبیر. اندرا به کار برده» حق برقرار کردن روابط با کشورهاي دیگر«یا عبارت » استقالل«
بعد داخلی و بعد : حاکمیت در مجموع دو بعد دارد. همگی بیانگر ابعاد مختلف حاکمیت است

. خارجی
بودن دولت در وضع و اجراي حاکمیت در بعد داخلی عبارت است از مختار و مستقل

هاي آن ي افراد و مؤسسات اجتماعی باید از تصمیماي که همهي کشور به گونهقوانین و اداره
. اطاعت کنند

ین معنی است که هر دولت از لحاظ خارجی زیر فرمان و حاکمیت در بعد خارجی به ا
ود و به هیچ دولتی حق شي هیچ دولت دیگري نیست و از طرف هیچ دولتی کنترل نمیسلطه

البته حق حاکمیت یا استقالل هر دولت محدود به . دهددخالت در امورد اخلی خود را نمی
برخی از حاکمیت . مرزهاي آن است و هیچ دولتی بیرون از مرزهاي خود حق حاکمیت ندارد

یعنی .اندمختاري کردهدر بعد خارجی تعبیر به استقالل و از حاکمیت داخلی تعبیر به خود
. ي زندگی سیاسی خودي و نحوهگذارقانونمختار در تعیین شرایط و شکل حکومت و خود

کنند و یعنی از یک واقعیت حکایت می. این دوگونه حاکمیت دو روي یک سکه هستند
. که قدرت هر دولتی باالترین قدرت است که باالتر از آن قدرت دیگري نیستآن این

مان حاکمیت داخلی است و حاکمیت درونی هم بدون حاکمیت در بعد خارجی، ترج
ي داخلی خود حاکمیت برونی معنی ندارد و اگر دولتی تابع دولت دیگري باشد، در عرصه

. تواند حاکم باشدهم نمی
ها مورد تأکید قرار گرفته و نیز استقالل دولتالملل عمومی از نظر اصول حقوق بین

که باعث سلب حاکمیت و استقالل آن شود، ولتی دیگرگونه مداخله در امور داخلی دهر
.ممنوع دانسته شده است

ها هاي دوستانه میان دولتروابط و همکارييالملل دربارهي اصول حقوق بیناعالمیه
ها از برابري مبتنی بر همه دولت«: کندتصریح میبه تصویب رسیده،1970که در سال 

هاي اقتصادي، داراي حقوق و تکالیف برابرند و به رغم تفاوتها حاکمیت برخودارند، دولت
برابري مبتنی بر . شوندالمللی شناخته میاجتماعی، سیاسی و غیره، اعضاي برابر جامعه بین

: خصوص از عوامل زیر تشکیل شده استحاکمیت به
. ها از نظر حقوقی برابرندـ دولتالف

. یت برخوردارندها از حقوق ذاتی حاکمدولتـ کلیهب
. ناپذیر استـ تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دولت تعرضج



145/ ها از نگاه شکلیحکومت

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خود را ـ هر دولت حق دارد که آزادانه نظامد
. انتخاب کرده، توسعه دهد

د المللی خود را مورطور کامل و با صداقت، تعهدات بینـ هر دولت وظیفه دارد که بههـ 
».ها در صلح زندگی کندرعایت قرار دهد و با دیگر دولت

حریم «، »حریم حقوق داخلی«ها به عنوان ي حاکمیت دولتالملل از ساحهدر حقوق بین
ي در ماده. یاد شده است» صالحیت ملی«یا ،»صالحیت انحصاري«، »قلمرو اختصاصی«، »دولت

منشور ملل متحد، این تعبیرها دیده 7ي فقره2ي ي ملل و مادهمیثاق جامعه8ي ، فقره15
1.شودمی

هاي حاکمیتمحدودیت
ي قدرت برتر و مطلب مهم دیگري که باید یادآوري شود، این است که حاکمیت با همه

زیرا در دنیا کشورهاي زیادي . تواند کامالً مطلق و نامحدود باشدبالمنازعی که دارد نمی
دیگر را نقض ها نباید همحاکمیت هستند؛ اما این حاکمیتوجود دارند که همگی داراي

دیگر هاي گوناگون به همبه عبارت دیگر باید اصولی وجود داشته باشد که حاکمیت. کنند
محدود «دیگر، یک نوع این احترام گذاشتن یا نقض نکردن حاکمیت هم. احترام بگذارند

. کنددرت، قدرت را متوقف میق: ي منتسکیوزیرا به گفته. است» ساختن حاکمیت
هاي خود تسلط الملل، هر دولتی بر فعالیتبا توجه به این محدودیت از نظر حقوق بین

اقل دو نتیجه را در این محدودیت حد. تواند هر کاري را که بخواهد انجام دهددارد ولی نمی
: پی دارد

. المللی بر نظم حقوق داخلی برتري داردـ نظم حقوق بین1
. تعیین شود نه حقوق داخلیالملل عمومی ي حقوق بینوسیلهـ حدود حاکمیت باید به2

:کنیممطالعه میچه گفته شد احکام برخی از قوانین اساسی جهان را در این رابطه بر اساس آن
اهللا، تصریح شده است که اگر بین قانون ي نجیبدر قانون اساسی افغانستان، در دوره

المللی ترجیح داده المللی تعارض وجود داشته باشد، قانون بینهاي بینین و میثاقداخلی و قوان
) 1369قانون اساسی 145ي ماده. (شودمی

دولت منشور ملل متحد، : ي هفتم قانون اساسی فعلی افغانستان آمده استچنین در مادههم
ي ن ملحق شده است و اعالمیهکه افغانستان به آالمللیهاي بینالدول، میثاقمعاهدات بین

2.کندجهانی حقوق بشر را رعایت می

.618الی601، ص1386الملل عمومی، تهران، چاپ پنجم، العین، مبانی حقوق بینـ پرویز ذو1
تري مورد بحث ق اساسی افغانستان، با تفصیل بیشدر این مورد در بخش نظام حقوـ دیدگاه قانون اساسی افغانستان 2

.  قرار خواهد گرفت
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دولت سیاست خارجی کشور را بر مبناي حفظ : ي هشتم آمده استچنین در مادههم
جواري، احترام متقابل و تساوي استقالل، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن هم

. نمایدحقوق تنظیم می
شده نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته: ن اساسی ایتالیا آمدهقانو10ي در ماده

. باشدالملل میحقوق بین
: قانون اساسی آمریکا آمده است6اصل 2ي در فقره

شوند و کلیه معاهدات این قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده که بر اساس آن وضع می«
شوند، قوانین برتر این سرزمین ت متحده منعقد میاالمنعقد شده و یا معاهداتی که به نام ای

چه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک ها بدون توجه به آنباشند و قضات در تمام ایالتمی
1».نمایندها مغایر است، از آن تبعیت میاز ایالت

در . ریکا داردالملل اعتباري برابر با قانون اساسی فدرال آمبر اساس این ماده، حقوق بین
این صورت اگر تعارض مطرح شود، باید مطابق قواعد، قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم خواهد 

.بود و همین رویه دقیقاً در محاکم آمریکا نیز وجود دارد
چنین 1965ي آمریکا مورخ قانون روابط خارجی ایاالت متحده3ي از ماده2ي در فقره

:آمده است
الملل دفاع نموده و مستند دفاع خود را حقوق د از نقض حقوق بینتوانهیچ کشوري نمی«

تواند اقدام خود را در نقض مقررات حقوق به عبارت دیگر هیچ کشوري نمی. داخلی قرار دهد
».الملل توجیه نمایدالملل با استناد به قوانین داخلی حتی قانون اساسی مغایر با حقوق بینبین

که طبق معاهداتوقراردادها«:آمده است) 1946(فرانسه قانون اساسی26ي در ماده
را دارند، حتی اگر فوق قوانینیاند، قدرتیافتهمقررات به تصدیق رسیده و انتشار رسمی 

» .مخالف حقوق داخلی فرانسه باشند
زیرا رسماً برتري . تر از قانون اساسی آمریکا استقانون اساسی فرانسه در این مورد مترقی

.الملل را بر حقوق داخلی پذیرفته استواعد بینق
: قانون آلمان آمده است25ي در ماده

اند و بر این قوانین برتري قسمت مکمل قانون فدرالالملل عمومی قواعد کلی حقوق بین«
».نمایندداشته و مستقیماً حقوق و تکالیفی براي ساکنین قلمرو فدرال ایجاد می

:چنین استي دیگري از این مادهـ ترجمه1
این قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده که در تکمیل آن وضع گردد و کلیه قراردادهایی که توسط مقامات ایاالت «

مات ایاالت متحده منعقد گردد، قوانین عالیه کشور به شمار رفته و که در آینده توسط مقامتحده منعقد گردیده و یا این
باشند و قوانین هر یک از ایاالت و یا قوانین اساسی آن ایاالت که به نحوي مخالف قضات هر یک از ایاالت تابع آن می

».آن باشد، باطل است
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طور واضح تر از دیگران است و بهتر و مترقیاین مورد صریحقانون اساسی آلمان در
المللی بلکه به نه تنها به قراردادهاي بینداند والملل را منشأ حق و تکلیف میقواعد حقوق بین

. کندالملل اشاره میي قواعد حقوق بینهمه
: قانون اساسی نیجریا آمده است121ي در ماده

شوند، به محض انتشار در صورتی تنفیذ مییطور قانونهایی که بهامهنها یا موافقتپیمان«
تري برخوردار که طرف دیگر آن را اجرا کند، نسبت به قوانین از قدرت قانونی بیش

».گردندمی
المللی را در حکم قانون عادي و برابر با قواعد بین9ي حقوق ایران در قانون مدنی ماده

.آن تلقی کرده است
ي الملل، هر موافقتنامهبا ترجیح حقوق بین324ي ن اساسی نیکاراگویه در مادهقانو

1.المللی مغایر با قانون اساسی را فاقد اعتبار دانسته استبین

وجود داشته هاي مختلفی که ممکن است در این مورد ها و رویهي اختالف نظراما با همه
: ود ملزم است که از موازین زیر پیروي کندباشد، امروز هر دولتی با حفظ حق حاکمیت خ

. ها را امضا کرده و پذیرفته استهایی که با رضا و رغبت آنـ قراردادها و میثاق1
المللی و المللی که ناشی از فرایند ارادي نیست، مانند عرف بینـ برخی از قواعد بین2

. اصول کلی حقوق
المللی که در اساس، صالحیت گرفتن چنین هاي بیناي از سازمانهاي پارهـ تصمیم3

2.اي آن پیوسته باشندها به قراردادهاي پایههایی را داشته و دولتتصمیم

الملل با حقوق داخلیي حقوق بینرابطه
هاي مطرح شده در مورد بحث است؛ اما خوب است که به یهچه گفته شد یکی از نظرآن

الملل با حقوق داخلی را ي حقوق بین، رابطههاي آنتناسب بحث حاکمیت و محدودیت
.توضیح بدهیمکمی 

. ي اصلی وجود داردي این دو بخش از حقوق دو نظریهدر مورد رابطه

طور مختصر ساسی در بخش اول این دفتر بهـ موقف قانون اساسی افغانستان را در این رابطه در بحث تفسیر قانون ا1
ي سوم و هفتم قانون اساسی نیز به این سوال چنین در دفتر دوم این کتاب در شرح و تفسیر مادهمطالعه کردید و هم

المللی، مخصوصاً ي سوم و معاهدات بینچنین بین مادهسو و همپاسخ داده شده است که آیا بین این دو ماده از یک
اگر تعارض وجود داشته باشد راه حل آن و موقف قانون ي حقوق بشر از سوي دیگر تعارض وجود ندارد؟هامیثاق

اساسی چیست؟ 
.200ـ دکتر ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 2
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ي دوگانگی حقوق یا دوآلیسمـ نظریه1
الملل و حقوق داخلی، دو نظام برابر و در ضمن مستقل و بر اساس این نظریه حقوق بین

هیچ یک بر دیگري برتري ندارد و ضرورت هم ندارد که یکی تابع و . ددیگرنجدا از هم
ي این دو هاي عمدهبراي اثبات این نظریه دالیل زیادي مبنی بر تفاوت. رو دیگري باشددنباله

این است که این دو نظام از نظر مبانی و منابع تفاوت اند؛ ولی دلیل عمدهنظام ذکر کرده
الملل ي یک دولت، اما قواعد حقوق بینداخلی ناشی از ارادهقواعد حقوق. فاحشی دارند

منابع حقوق داخلی، قوانین و عرف و عادات مردم . ها استناشی از اراده و رضایت دولت
چنین در قلمرو، هم. المللی استالملل معاهدات و عرف بینیک کشور؛ اما منابع حقوق بین

هاي فاحشی با هم زش قضایی نیز تفاوتاشخاص، ساختمان حقوقی، قدرت اجرایی و ار
. و هیچ کدام بر دیگري ترجیح ندارددیگرندواقع دو نظام کامل متفاوت از همپس در1.دارند

ي یگانگی حقوقی یا مونیسمنظریهـ 2
براي . مراتبی وجود داردبر اساس این نظریه هر دو نظام یکی است؛ اما بین آن دو سلسله

: بین هر دو نظام، دو گرایش پدید آمده استمراتب تعیین سلسله
حقوق : گویددان فرانسوي میژرژسل حقوق: المللـ مونیسم با رجحان حقوق بینالف

این به حکم ضرورت بر حقوق ملی مقدم است و بربنا. الملل استي بینالملل حقوق جامعهبین
ی و نیز تأثیر خود را از دست ي حقوقالملل جنبهاگر این اصل تقدم رعایت نشود، حقوق بین

هاي در صورت قبول اصل تقدم، باید گفت که نظام. آیدمیدهد و به صورت اخالق درمی
نیست » حاکمیت مطلق«تواند نظام نهایی حقوق باشد و در نتیجه دولت داراي حقوقی ملی نمی

. شودالملل محدود میها توسط حقوق بینو صالحیت دولت
ي قانون اساسی با ي آن دو را مانند رابطهکند و رابطهرا تأیید مین نظر هانس کلسن نیز ای

. داندقانون عادي می
. اندامروزه تعداد قابل توجهی از کشورها این برتري را در قوانین اساسی خود گنجانده

. ها را یادآور شدیممواد قانون اساسی آنمانند آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا که 
الملل مغایر ق بینکه برتري حقوبرخی به دلیل این: ـ مونیسم با رجحان حقوق داخلیب

دانان حقوق. دانندالمللی میها است، حقوق داخلی را مقدم بر حقوق بینحاکمیت ملی دولت
زیرا اساس سیاست یک دولت . شوروي سابق و کشورهاي سوسیالیستی موافق این نظر بودند

. کردندسته سیاست خارجی را نیز جزئی از سیاست داخلی خود تلقی میرا حقوق ملی آن دان

:ي تفصیلی این دالیل نگاه کنید بهـ براي مطالعه1
.540تا533العین، پیشین، ص ـ  پرویز ذو

.85تا 76، پیشین، صرضا ضیایی بیگدلیـ دکتر محمد



149/ ها از نگاه شکلیحکومت

المللی یا به عبارت دیگر ي تسري قواعد حقوق بیندر مورد نحوهبر اساس هر سه نظریه 
.المللی دو روش وجود داردي نافذ شدن قواعد حقوقی بیننحوه

المللی در صورتی نافذ ن بینگویند قوانیي دوآلیسم میداران نظریهطرف:ـ روش تبدیل1
. شوند» تبدیل«شوند که از طریق قانونی مانند تصویب پارلمان صریحاً به یک قانون داخلی، می

الملل به خودي خود و بدون نیاز به تصویب بر این اساس، حقوق بین:ـ روش تلفیق2
1.آیدقانونی بخشی از حقوق داخلی و جزء الینفک آن به شمار می

یا حاکمیت، مسایل مهم دیگري نیز مطرح است، از آن جمله منبع حاکمیتدر مورد 
. ها پرداخته خواهد شدبه آناشکال و انواع حاکمیت که 

: تر رجوع کنید بهبراي شرح بیشـ 1
.ـ پرویز ذوالعین، پیشین

.رضا ضیایی بیگدلی، پیشینـ دکتر محمد
.30تا 18، تهران، ص 1380الملل عمومی، هاي حقوق بینزاده، بایستهـ دکتر رضا موسی

. 105تا 95، ص 1362، تهران،1الملل اسالمی، ج ـ دکتر سید خلیل خلیلیان، حقوق بین
. 39تا 35، تهران، ص 1383الملل عمومی، ـ هوشنگ مقتدر، حقوق بین

.1999الحمید و دیگران، القانون الدولی العام، مصر، ـ دکتر محمد سامی عبد
. 48، ص1973عزیز شکري، القانون الدولی العام، دمشق، ـ دکتر محمد





فصل دوم

ها از نگاه شکلیحکومت
گانه است که تشکیالت و نهادهاي ي قواي سهي حکومت، مجموعهواژهاز دانشمنظور

خواهیم این موضوع در این فصل می. شودشامل میاز دولتاعمال حاکمیت را به نمایندگی 
را بررسی کنیم که حکومت، با این معنایی که ذکر شد، داراي چه ساختاري است و انواع و 

اشکال مختلف آن کدام است؟ 
یکی با معیار شکلی؛ یعنی . دو معیار، به اقسام مختلفی تقسیم کردتوان، باحکومت را می
ها و یا شیوههري آن چگونه است؟ و دیگري با معیار محتوا و ماهیت آنشکل و صورت ظا

بحث حکومت بر اساس . شودافتد و اعمال میهایی که بر اساس آن قدرت به جریان میطریقه
است که تعبیر رانی موضوع فصل بعدروایی و حکمهاي فرمانها و طریقهیا شیوهماهیت

ي آن رساتر است؛ اما حکومت از نظر اقسام و انواع شکلی درباره» هاي سیاسینظام«یا » هارژیم«
اي از طور کلی به دو مجموعهگیرد و بهو صوري آن در این فصل مورد بحث قرار می

گرچه . شودپارچه تقسیم مییا چند» هاي مرکبحکومت«ساخت و یا تک» هاي بسیطحکومت«
اشکال «اند، نه مطرح کرده» اشکال دولت«ا عنوان برخی از اساتید حقوق اساسی، این تقسیم را ب

هاي سیاسی اختصاص داده و بسیط و مرکب را از ؛ و شکل حکومت را تنها به رژیم»حکومت
ها همگی یک شکل دارند که همان اند دولتولی برخی دیگر گفته1.انداشکال دولت دانسته

ها است ه شد و این حکومتشخصیت حقوقی چهار عنصري است که در فصل پیش توضیح داد
2.شودهاي مختلفی تقسیم میکه هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوي به اقسام و گونه

.240سیاسی، ص ـ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي1
.107ـ دکتر محمد عالیخانی، پیشین، ص 2
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را به اشکال و انواع است و ما نیز بر همین اساس، این فصل و فصل بعدنظر دوم درست
نگاه از در این فصل حکومت را از نگاه شکلی و در فصل بعد. ایمحکومت اختصاص داده

.دهیمماهوي و نوع رژیم و نظام سیاسی مورد بحث قرار می

)یونیتري(گرا حکومت بسیط یا وحدت: مبحث اول
ها و هاي حکومت مرکزي تمام صالحیتحکومت بسیط، حکومتی است که دستگاه

دهد و المللی به خود اختصاص میهاي حاکمیت را در هر دو قلمرو داخلی و بینویژگی
پذیرد؛ اما یا هر نام و عنوان دیگر را میه تقسیمات اداري به نام والیت و ولسوالیکضمن این

. ي موارد تابع حکومت مرکزي هستندها در همهي آنهمه
ي دولتی که در آن همه: اندساخت گفتهبرخی در تعریف حکومت بسیط یا تک

طور قانونی در سراسر کشور ن بهاي که اراده و کارگزاران آاختیارات و اقتدار در مرکز یگانه
ساخت داراي یک دولت تک: دیگري گفته است. حضور دارند، قرار داده شده است

ي ي اختیارات نواحی گوناگون یک کشور در ادارهیافته است، همهحکومت مرکزي سازمان
ها داده شده است و قدرت مرکزي دید آن حکومت به آنحکومت مرکزي، بنا به صالح

طور قانونی، محدود شده باشد، ها، بهاي به ناحیهي واگذاري اختیارات ویژهکه در نتیجهآنبی
.در سراسر کشور برتري دارد

ي اول پیدایش خود، غالباً به صورت یک حکومت بسیط ظهور ها در مرحلهدولت
هاي ان را به سمت حکومتدارزمامطلبان همیشه اند و عامل ترس از دشمنان یا جداییکرده

1.کشانده استمتمرکز 

ترین ویژگی حکومت بسیط این است که تمام مؤسسات و نهادهاي آن، با یک قانون مهم
نام حکومت چتري بهي قضاییه، در زیري اجراییه و یک قوهاساسی، یک پارلمان، یک قوه

الیا، مصر، ایران، امروزه بسیاري از کشورهاي جهان مانند جاپان، فرانسه، ایت. مرکزي قرار دارند
.شوندبا همین سیستم اداره می...افغانستان و

هاي حکومت بسیط را به ترتیب زیر ها و ناشایستینظران شایستگیبرخی از صاحب
:اندبندي کردهجمع

هاي حکومت بسیطشایستگی
.گیري و تمرکز اقتدارـ مؤثرترین شکل حکومت از نگاه تصمیم1
.کیالتـ سادگی سازمان و تش2

.49، ص 1ـ دکتر زهیر شکر، الوسیط فی القانون الدستوري، ج 1
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.پذیريپذیري زیاد براي برآوردن نیازهاي زمان و اصالحـ انعطاف3
.هاـ عدم تالقی یا تضاد صالحیت4
.ـ توانمندي سیاست داخلی و خارجی بر اساس تمرکز اختیارات5
.ي کم از نگاه کم بودن نهادهاي سیاسیـ هزینه6
.ـ مناسب براي کشورهاي کوچک7
.ندان بین حکومت مرکزي و حکومت محلیتقسیم نشدن وفاداري شهروـ8

هاي حکومت بسیطعیب
.مال شدن ابتکارها و استعدادهاي محلیـ پاي1
.آنـ خودکامگی مرکز و مطلق شدن اقتدار2
.عدم صالحیت مرکز نسبت به مسایل محلی و عدم آگاهی از آنـ3
راکز قدرت ـ آسانی فروپاشی به دلیل واحد بودن مرکز قدرت چون چندگانگی م4

1.ي یک حفاظ استبه منزله

حکومت بسیط با همه امتیازاتی که دارد، اگر حالت کامالً متمرکز داشته باشد، در عمل و 
ي تطبیق مشکالت زیادي خواهد داشت؛ مخصوصاً در شرایط امروز و با توجه به در مرحله

سیستم متمرکز را ها، هیچ امکان ندارد که یک حکومت بتواندگستردگی نیازها و قابلیت
یک ها را در انحصار یک مرکز قرار دهد و ازدرصد تطبیق کند و تمام صالحیتطور صدبه

بنابراین کشورهاي داراي سیستم . مرکز تمام کشور را به صورت درست و صحیح رهبري کند
.سازندرا پیشه» زداییتمرکز«نوعی ،اند که با حفظ بسیط بودنبسیط کوشیده

زدایی در حکومت بسیطکزتمر
یا میکانیزم واحدي ندارد؛ اما در عمل با چند صورت یا زدایی، تعریف واحدتمرکز

:کنیمطور مختصر ذکر میبهحالت تبارز یافته که 
: زدایییا تراکم(Deconcentration)ـ عدم تراکم 1

طرف حکومت گیري ازعدم تراکم عبارت است از واگذاري اختیارات و قدرت تصمیم
مرکزي به کارمندان دولت در نواحی مختلف تا بتوانند با استفاده از آن به حل و فصل امور 

در حالت عدم . ي مجدد از مرکز نداشته باشندمحلی بپردازند و احتیاجی به کسب اجازه
1963در سال . و کلی کشور استریزي در سطح عمومیدار برنامهتراکم، دولت فقط عهده

فرانسه روش عدم تراکم را برگزید و به والیان اختیارات وسیعی واگذار کرد؛ اما عدم دولت 

.336ـ عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، ص 1
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وزیر وجود مراتبی که بین والیان و نخستها در نقاط مختلف کشور و سلسلههماهنگی طرح
.داشت، موجب شکست این سیاست شد

ها حیتکرد اداري است و تحقق آن با انتقال قدرت و صالطور کلی عدم تراکم عملبه
مراتب اداري هستند، انجام تر، که خود جزو سلسلهبه مقامات متخصص و محلی پایین

1.پذیردمی

زدایی تراکم«و » زدایی محدودتراکم«ي زدایی به دو شیوهنظام غیر متراکم یا تراکم
: شودتقسیم می» رفتهپیش

ها بسیار یتهاي محلی در سطح والآن است که نقش حکومت: زدایی محدودتراکم
اي میان مقامات محلی و مقامات مرکزي، براي به اجرا جديوگويناچیز است و هیچ گفت

ریزي در این سیستم اصوالً برنامه. مدت ملی، وجود نداردمدت و بلندهاي میاندرآوردن برنامه
. تقریباً متمرکز است و بازیگران محلی در وضعیت انفعالی قرار دارند

ساالري محلی آن است که به میزان محدودي فضاي مردم:پیشرفتهزداییتراکم
. چنان نمایندگان قدرت مرکزي در وضعیت غالب قرار گیرندطوري که هموجود آید، بهبه

هاي محلی در یعنی، مثالً شوراهاي محلی با اختیارات معقول تشکیل شود و دست حکومت
2.ها افزایش یابدآن اختیارات والیتریزي محلی باز گذاشته شود و در کنار برنامه

زدایییا تمرکز(Decentralistion)ـ عدم تمرکز2
گیري و گاهی امکانات عدم تمرکز روشی است که در آن دولت مرکزي حق و اختیار تصمیم

اند مادي الزم را به نهادهاي محلی که متصدیان آن توسط مردم همان محل انتخاب شده
هاي یک نهاد غیر متمرکز آزادي عمل نهاد در برابر دولت مرکزي خصهاز مش. کندواگذار می

ي امور در حالت اول کلیه. عدم تمرکز یا مطلق است یا نسبی. در امر یا اموري خاص است
در عدم . کنندیک محل یا گروه خاص را فقط اعضاي انتخابی گروه یا محل حل و فصل می

ي اختیار قدرت مرکزي خارج و به گروه یا منطقه هاي از امور از حوزتمرکز نسبی فقط پاره
در ایتالیا . شوددر عمل، در اغلب کشورها روش عدم تمرکز نسبی اعمال می. شودواگذار می

هاي هاي وسیعی به نهادهاي محلی واگذار شده؛ اما در فرانسه و لبنان صالحیتصالحیت
3.محدودتري داده شده است

.48، ص 1377ـ محمد رضا خوبروي پاك، نقدي بر فدرالیسم، تهران، 1
: ي تفصیلی آن رجوع کنید بهذکر شده که براي مطالعهی های، ویژگیـ براي هر یک از این دو شیوه2

.، تهران1377، 39ي ، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره»اينظري بر مبناي نظام مدیریت منطقه«الحمید، عبد
.51ـ زهیر شکر، پیشین، ص 3



155/ ها از نگاه شکلیحکومت

مرکزي قوانین الزم را با توجه به دو اصل، یعنی ایجاد هماهنگی در سیستم عدم تمرکز، دولت 
این قوانین پس از تصویب . کندهاي هر منطقه تهیه میالزم در سراسر کشور و رعایت ویژگی

یا منطقه صالحیت وضع قانون را ندارد و این خود گروهبربنا. شوندان اجرا میگذارقانونارکان 
شود و دولت مرکزي هر دهاي محلی از طرف دولت مرکزي تعیین میهاي نهااختیار و صالحیت

.یا لغو کندها را تغییر دهدیا صالحیتتواند، به موجب قانون دیگري آن اختیاروقت بخواهد می
عدم تمرکز سرزمینی و : ي اجرا درآوردتوان به دو صورت به مرحلهعدم تمرکز را می

ض بر این است که منافع و همبستگی خاصی میان در حالت اول فر. عدم تمرکز خدماتی
طوري که مردم محل خود باید در مورد ي جغرافیایی وجود دارد؛ بهساکنان یک حوزه

در حالت عدم تمرکز خدماتی، دولت مرکزي خدمت یا . شان تصمیم بگیرندمشکالت
آن را به خدمات مشخصی را، همانند انجام امور حمل و نقل از مجموع خدمات خود جدا و 

1.کندنهاد یا نهادهاي محلی واگذار می

انتقال «و از عدم تمرکز خدماتی به » انتقال افقی قدرت«از عدم تمرکز سرزمینی به نام 
.نیز تعبیر شده است» عمودي قدرت

شود و سه نقش اصلی را سیستم عدم تمرکز معموالً در کشورهاي دموکراسی تطبیق می
ي اداره و برد و نحوهسطح فرهنگ سیاسی شهروندان را باال میسواز یک: کندبازي می

دهد و از طرف رهبري از طریق انتخابات و تشخیص منافع و مصالح را به آنان آموزش می
دهد که به مسایل سیاسی مهم و مشکالت اصلی بپردازد و دیگر به حکومت مرکزي امکان می

د؛ و از جهت سوم، عدم تمرکز عامل توازن ي دو را به نهادهاي محلی واگذارمسایل درجه
2.هاي حکومت مرکزي را کنترل کندپروازيتواند بلندقدرت است و می

ي مدیریتی، سیاسی و زدایی را در سه عرصهنظران، امتیاز تمرکزبرخی از صاحب
ي عدم تمرکز در عرصه. اندزدایی ترجیح دادهي تراکماقتصادي بررسی کرده و آن را بر شیوه

:سیاسی و حقوقی مزایاي زیر را در پی دارد
.ي مردمـ آموزش سیاسی به عامه1
.ـ پرورش رهبران سیاسی موفق در سطح محل2
. ـ ایجاد ثبات سیاسی از طریق مشارکت مردمی3
. ـ ایجاد برابري سیاسی از طریق توزیع قدرت سیاسی4
. محلیرس بودن نمایندگانگویی به علت در دستـ افزایش پاسخ5

.47رضا خوبروي پاك، پیشین، ص ـ محمد1
.52ـ زهیر شکر، پیشین، ص 2
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گذاري حکومت، زیرا نمایندگی محلی براي شناخت ماهیت دقیق نیازهاي ـ بهبود تأثیر6
1.ها بهترین موقعیت و جایگاه را داردبخشی آنمحلی و تأمین اثر

عدم تراکم یک وجود دارد؛ اي بین سیستم عدم تراکم و عدم تمرکز تفاوت عمده
هاي استبدادي تطبیق سی ندارد، هم در نظامتکنیک اداري است و هیچ معنی یا پیام سیا

از سازدروشی اداري است که حکومت را قادر میهاي دموکراتیک و شود و هم در نظاممی
ها از وضع زندگی شهروندان و نیازهاي آنان آگاه طریق نمایندگان و کارمندان خود در محله

اشاره شد،  که عدم تمرکز، چناناما سیستم. شود و امور دولت را به صورت فعال اداره کند
نوعی هاي محلیي لیبرالیزم است و به مردم و گروهي دموکراسی و اندیشهجزو فلسفه

.بخشدنوعی خودمختاري اداري میها و گیريمشارکت در تصمیم
شاید به همین جهت است که امروزه برخی از کشورها مثل فرانسه و لبنان کوشش 

ي فعال را رکیبی از هر دو سیستم را داشته باشند تا هم تکنیک یک ادارهحالتی تکنند که می
زیرا در سیستم ). عدم تمرکز(ي سیاسی لیبرالیستی را و هم اندیشه) عدم تراکم(داشته باشند 

هاي خود را درست ها و مسؤولیتعدم تراکم، اگر کارمندان حکومت میزان صالحیت
چنین در سیستم هم.با کندي و تأخیر مواجه خواهد شدنفهمند، فعالیت اداره تضعیف شده و

ها، اختالفات و ي محلی در تشخیص صالحیتي مرکزي و ادارهعدم تمرکز گاهی بین اداره
چون . کفایت باشندآید؛ مخصوصاً زمانی که مسؤولین محلی بیهایی پدید میحتی خصومت

کنند که لی پنهان داشته و تالش میي محدر این صورت رهبران محلی خود را در پشت اداره
2.چند با نادیده گرفتن مصالح عمومی، موقعیت خود را از دست ندهندبه هر شکل ممکن هر

چون کار اداري بیش از هر چیز دیگر به . اکثر کشورها به سیستم عدم تراکم گرایش دارند
اد منتخب محلی هاي مسلکی و تکنیکی احتیاج دارد و این خصوصیت در افرتخصص و آگاهی

هاي اقتصادي ملی به تخصص و کار ها و پروژهها و برنامهچنین پالیسیهم. تر وجود داردکم
سیستماتیک و کنترل و نظارت مداوم نیاز دارد تا باعث جذب مردم و اعتماد آنان به حکومت 

3.هنرو همدانش استزمان، هم طور همبه همین جهت است که در دنیاي امروز، اداره، به. شود

بسیط پیچیده یا مغلقـ 3
گرا، بسیط مغلق یا پیچیده و معقد بسیط و وحدتزدایی در حکومتحالت دیگري از تمرکز

. یا بسیار نزدیک به حکومت مرکب استشکل، از عدم تمرکز افراطیاین . نامیده شده است

.91، تهران، 1382هاي محلی، مقیمی، اداره امور حکومتـ دکتر سید محمد 1
.ـ زهیر شکر، پیشین2
ها و محاسن و معایب دو سیستم تمرکز اداري و عدم تمرکز اداري رجوع کنید ي ویژگیتر دربارهـ براي توضیح بیش3
. 70تا 53، تهران، ص 1384دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداري، : به
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یعنی . را نیز پذیرفته استي گذارقانونحکومتی است که با حفظ وحدت خود، تنوع اداري و 
.متعدد استي و اداريگذارقانون، واحد؛ اما در روش در سیستم حقوق اساسی و قانون اساسی

: این نوع از حکومت بسیط در جاي خود به دو صورت تبارز یافته است
ي حکومتی است که نهاد مرکزي آن یکی است و قوه:ـ وحدت انضمامی1
به عبارت دیگر در چنین . ي آن متعدد استگذارقانونست؛ ولی آن نیز یکی اگذارقانون

هاي مختلف، یا گروهاما این پارلمان واحد براي مناطق مختلف . دولتی، پارلمان یکی است
یعنی ممکن است تطبیق یک قانون خاص را تنها براي یک . کندقوانین مختلف وضع می

.ي شهروندانو همهي کشوري خاص در نظر بگیرد، نه براي همهمنطقه
هاي مختلف، از انضمام کشور بریتانیا در طی دوره. چنین حالتی داردبریتانیاي کنونی

.تشکیل شده است) 1921(و ایرلند شمالی ) 1707(، ابیکوس )1526(گال 
سان ي این مناطق یکرسد، براي همهقوانینی که در پارلمان انگلستان به تصویب می

اي از این در فرانسه و چین نیز نمونه. ها قانون خاص خود را دارداز آنیعنی هر کدام. نیست
. شودحالت دیده می

در این حالت، مناطق محلی از خود مجالس انتخابی دارند و :ـ مناطق خودگردان2
نوع استقالل سیاسی درونی قایل است؛ ها در چوکات حکومت بسیط، یکدولت براي آن

به همین جهت . یا فدرالی شدن مواجه استهمواره با خطر تجزیهولی این نوع خودگردانی 
و در 1947در ایتالیا بر اساس قانون اساسی . شودتر دیده میها کمهاي آن در دولتنمونه

، مناطق خودگردان وجود داشته است و در 1979و دانمارك در سال 1976اسپانیا در سال 
نیز طرح خودگردانی بعضی از مناطق مطرح1969سال و در فرانسه در 1978بریتانیا در سال 

.ولی در جریان ریفراندوم از طرف مردم رد شد
تر، بر عدم تمرکز، در حد بسیار باالي در بین کشورهاي امروز، ایتالیا و بلجیم از همه بیش

لندي، ي زبان فرانسه، زبان همنطقه: ي زبانی استبلجیم داراي چهار منطقه. اندآن، روي آورده
ها و این مناطق زبانی و فرهنگی به کمون. ي بروکسل پایتختي دوزبانهزبان آلمانی و منطقه

ي خود را دارد و گذارقانوناند که هر کدام نهادهاي اجرایی و هاي مختلف تقسیم شدهوالیت
ها در کنترل حکومت مرکزي ي آن؛ اما در مجموع همهنوعی خودمختاري برخوردارنداز 
1.کننده و از قانون اساسی واحد پیروي میبود

: قانون اساسی ایتالیا آمده است5ي در ماده
هاي محلی را به جمهوري به صورت نهادي واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خود مختاري

زدایی ادارتی که وابسته به دولت شناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکزرسمیت می

.251ابوالفضل قاضی، پیشین،  ص . 56و55ر، پیشین، ص ـ زهیر شک1
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ي خود را در جهت گذارقانونهاي نماید و اصول و روشمیباشد، تالش گستردهمی
. سازدزدایی هماهنگ میمختاري و تمرکزهاي خودضرورت

کشور ایتالیا به منطقه، والیت و بخش : قانون ایتالیا آمده است115و 114ي در ماده
به مختاري تشکیل شده است کههر یک از مناطق به صورت سازمان خود. گرددتقسیم می

. باشندموجب اصول مقرر در قانون اساسی، داراي اختیارات ویژه و وظایف خاص خود می
ي بیان کرده و در گذارقانوني قانون مذکور صالحیت مناطق را در ساحه117ي در ماده

هاي ارگان121ي چنین در مادههم. اختیارات مالی مناطق را ذکر کرده است119ي ماده
رت از شوراي منطقه، انجمن منطقه و ریاست آن است، ذکر کرده و شورا منطقه را که عبا

.ي و انجمن حیثیت اجرایی را داردگذارقانونحیثیت 

حکومت مرکب: مبحث دوم
گرا، از مراکز و نهادهاي متعدد حکومت مرکب، برعکس حکومت بسیط و وحدت

این . شوددر قانون تعیین میهاهاي آني ارتباط و صالحیتروایی تشکیل یافته و نحوهحکم
حکومت مرکب . توان هر یک از اعضا را، دولت مستقل نام نهاداي است که میگونهتعدد به

.اندتري را ساختههاي کوچکی است که با هم دولت بزرگواقع دولتدر
تمایل به مقاومت در مقابل خطرها و دشمنان مشترك، تمایل به رشد اقتصادي و تمایل به 

ت و همبستگی با حفظ کثرت و چندگانگی از عوامل اصلی مؤثر در تشکیل وحد
. هاي مرکب بوده استحکومت

ها ها و حاالت مختلفی داشته که برخی از آنحکومت مرکب، در طول تاریخ، چهره
مجموع . امروزه دیگر وجود خارجی ندارد؛ اما برخی دیگر با قوت و گستردگی وجود دارد

. ها، کنفدراسیون و فدرالیسماتحاد دولت: بندي کردطبقهتوان به سه حالت ها را میاین چهره
و از » هاي متفقدولت«و از کنفدرالی به نام » هاي متصلدولت«ها به نام برخی از اتحاد دولت1

2.تعبیر کرده است» هاي متحددولت«فدرالیسم به نام 

هااول ـ اتحاد دولت
تر از دو دولت در چوکات یک ین معنی است که دو یا بیشقی به اها از نظر حقواتحاد دولت

ها را مخصوصاً در شوون هیأت سیاسی گرد هم بیایند و این هیأت سیاسی برخی از صالحیت

دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق : در باره انواع دولت مرکب و تفاوت اصطالحات و نظریات، رجوع کنید به-1
. 52الی 44اساسی، ص 

.11، تهران، ص1382هاي محلی، امور حکومتـ دکتر سید محمد مقیمی، اداره٢
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هاي ها که در نظامدولتاشکال قدیمی . لمللی بر عهده بگیردادفاع و اقتصاد و روابط بین
: استپادشاهی رایج بوده، دو حالت داشته 

تر از اتحاد شخصی به این معنی است که یک پادشاه بر دو یا بیش:ـ اتحاد شخصی1
بین دو دولت پادشاهی انگلستان و 1737تا 1714هاي بین در سال. روایی کنددو دولت حکم

هالند و چنان بین هانور جدا شده است و همهانور این اتحاد وجود داشته و بعد از آن دوباره 
تا 1885هاي و بین دولت بلجیم و کنگو در سال1890تا 1815هاي بین مبورگ در ساللوکزا
. وجود داشته است1908
که یک پادشاه بر هر دو کشور حکومت در اتحاد واقعی، عالوه بر این:ـ اتحاد واقعی2

ند اتحاد مان. شودي مالی، دفاعی و دیپلوماتیک نیز نهادهاي مشترکی تأسیس میکند، در عرصهمی
.1918تا 1867هاي و اتحاد اتریش و هنگري در سال1905تا 1815هاي سویدن و ناروي در سال

دوم ـ کنفدراسیون
کنفدراسیون به این معنی است که چند کشور با حفظ استقالل کامل خود، براي :تعریف

ده، قسمتی از یا اقتصادي، بر اساس یک معاهو دفاعیهاي خاص نظامی همکاري در عرصه
به عبارت دیگر . هاي خود را به یک هیأت دیپلوماتیک اجرایی واگذار کنندصالحیت

همکاري چند کشور از طریق یک معاهده با واگذاري قسمتی «: کنفدراسیون عبارت است از
هاي خود به یک یا چند هیأت سیاسی مشترك و با حفظ استقالل کامل داخلی از صالحیت

».المللی خودنواستقالل کامل بی
هاي تاریخی این نوع کنفدراسیون، اتحاد شهرهاي یونانی و اتحاد شهرهاي التینی از مثال

و کنفدراسیون 1848تا 14چنین کنفدراسیون سویس از قرن در عهد امپراطوري روم و هم
و 1815تا1806و کنفدراسیون راین در فرانسه از سال 1787تا 1777آمریکاي شمالی از 

هاي دیگر، اتحاد مصر و سوریه از سال نمونه. است1871دراسیون آلمان شمالی تا سال کنف
در . است) 1945مارچ 22(ي عرب ي عرب و اتحادیهم به نام جمهوري متحده1961تا 1958

هاي سیاسی، اقتصادي و در زمینه(ي اروپا ي کنفدراسیون اتحادیهشرایط کنونی بهترین نمونه
.است) گیاجتماعی و فرهن

خصوصیات کنفدراسیون
این . شودالمللی ایجاد میي بینپیوند حقوقی بین اعضاي کنفدراسیون بر اساس یک معاهده

:پیوند یا اتحاد داراي سه خصوصیت است
کند، یعنی آن هیأتی که اتحاد را اداره می. یک وصف دیپلوماتیک دارد: کهاول این

هاي این هیأت نیز بر اساس ها و صالحیتي ملتندههاي عضو است، نه نمایممثل حکومت
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یعنی در هر مورد که اتفاق آراي اعضا وجود داشته باشد، هیأت . شوداصل اجماع تعیین می
. تواند آن را اجرا کندمزبور می

شود، مگر شده، در داخل کشورهاي عضو، تطبیق نمیهاي هیأت یادتصمیم: کهدوم این
یعنی صالحیت این نوع . وط موافقت خود را با آن اعالم کرده باشندهاي مربکه حکومتاین

.اتحاد بسیار محدود و جزئی است
کنند و تمام نهادهاي هاي عضو حاکمیت کامل خود را حفظ میدولت: کهسوم این

ها از قبیل حکومت و ارتش و اداره و روابط دیپلوماتیک در کمال استقالل کار داخلی آن
.، هر زمانی که بخواهد از کنفدراسیون خارج شوددهند و هر عضو حق داردیخود را ادامه م

است که نهادهاي کنفدراسیون بسیار محدود است و غالباً تنها خاطر این خصوصیات به
کند یک مجلس یا شوراي متشکل از نمایندگان کشورهاي عضو، تمام امور آن را رهبري می

ین این شورا، حصول اتفاق آرا است؛ و اتفاق آرا به اهايو یکی از اصول اساسی در تصمیم
اند، اجرا نکند و تنها در را که دیگران گرفتهتواند تصمیمی معنی است که هر کشور عضو می

.صورتی ملزم به اجرا است که تمام اعضا موافقت کرده باشند

هاي کنفدراسیونصالحیت
مسایل مربوط به روابط . المللی استر روابط بینهاي کنفدراسیون محدود به اموغالباً صالحیت

هاي این نوع اتحاد است و معموالً کشورهایی که با ترین انگیزهخارجی و دفاع مشترك از مهم
یا خطرهاي اقتصادي مواجه هستند، بین خود چنین پیمانی را منعقد خطر تهاجم خارجی و جنگ

ي آمریکا، زمانی که استقالل خود را از استعمار گانههاي سیزدهبه عنوان مثال والیت. کنندمی
هاي دفاعی خود، در مقابل ارتش منظور هماهنگ ساختن تواناییبریتانیا به دست آوردند، به

.دیگر متحد شدنددر قالب یک کنفدراسیون با هم1787و 1777هاي بین بریتانیا، در سال
یعنی اعضا . بین اعضا استوار استاز طرف دیگر کنفدراسیون بر اساس اصل مساوات کامل

چه کوچک و چه بزرگ و با هر نوع خصوصیتی که داشته باشند، در چوکات اتحاد، از حق و 
.کندهاي کنفدراسیون را محدود میاین خود فعالیت. صالحیت کامالّ مساوي برخوردارند

داري نیست و گاهی ثبات و دواماست که پیوند کنفدراسیون، پیوند چندان بااین دالیل به 
و از همین رو کنفدراسیون آمریکا که . شودپاشد، یا تبدیل به فدرالیزم میبسیار زود از هم می

متولد شد و با ارتش بریتانیا مقابله کرد و پیروز نیز شد، بعد از مدت کمی 1776در سال 
آن را به 1787رهبران آن مشکالت ناشی از سیستم کنفدراسیونی را درك کردند و در سال 
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در چوکات کنفدراسیون 14ها نیز که از قرن چنین سویسیهم. اتحاد فدرالی تغییر دادند
1.اتحاد کنفدرالی را به اتحاد فدرالی تغییر دادند1848کردند، در سال زندگی می

دانان بر این نظر هستند که امروز اتحاد چه گفته شد، برخی از حقوقبا توجه به آن
صرفاً وجود البته اگر. ي سیاسی رخت بربسته و دیگر وجود خارجی نداردصحنهکنفدرالی از 

کردها نام کنفدراسیون و اتحاد کنفدرالی را مالك قرار دهیم، شاید چنین باشد؛ اما اگر عمل
تر از اتحادهاي هاي بسیار روشن چنین اتحادهایی را، حتی محکمرا در نظر بگیریم، نمونه

. ي قابل توجهی استي اروپا پدیدهدر این رابطه، اتحادیه. گذشته، خواهیم یافت

ي اروپا و مبنا و ساختار آنپیدایش اتحادیه
اي در تاریخ اروپا دارد؛ ولی حوادث جنگ جهانی ي طوالنیي وحدت اروپا ریشهاندیشه

هاي گوناگون، بین کشورهاي هاي مختلف همکاري در عرصهدوم موجب شد که سازمان
کمیسیون اقتصادي سازمان ملل متحد براي «توان از پایی تأسیس شود که به عنوان مثال میارو

سازمان همکاري و «، 1948در سال » سازمان اروپایی همکاري اقتصادي«، 1946در سال » اروپا
شوراي «، 1959در سال » ي آزادي اروپایی مبادلهاتحادیه«، 1961در سال » ي اقتصاديتوسعه

، شامل یک کمیته از وزیران و یک مجمع پارلمانی و یک داراالنشاء، 1948سال در» اروپا
اي را فراهم ها زمینهاین سازمان. ، نام برد1952در سال » ي اروپایی زغال سنگ و فوالدجامعه«

به امضا » پیمان ماستریخت«ي اروپایی معروف به ي اتحادیهمعاهده1992کرد که در سال 
.به اجرا گذاشته شد1993امبر سال رسید و از اول نو

:هاي این معاهده عبارت بود ازترین فیصلهمهم
.ي اروپایی و حقوق شهروندانـ چگونگی حق رأي شهروندان اتحادیه1
.ـ تأسیس پارلمان اروپایی با اختیارات گسترده2
.ـ اتخاذ سیاست مشترك امنیتی و خارجی3
.وروـ ایجاد یک واحد پولی مشترك به نام ی4
هاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم، جرایم، ها در خصوص سیاستهمکاريـ5

....مهاجرت، پناهندگی، تجارت، آموزش، صنعت، محیط زیست، انرژي و
بینیم که اکثر یا تمام تر از دو دهه از تأسیس این اتحادیه سپري شده، میامروز که کم

ي که اتحادیهدر حالی. بینی شده بود، عملی شده استشي این اتحادیه پیچه در معاهدهآن
ي تأسیس حتی به اهداف اولیهي اروپا تأسیس شده بود، هنوزسال قبل از اتحادیه48عرب که 

.پیشینـ زهیر شکر،1
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هاي عربی که بالغ بر ها و اتخاذ مواضع مشترك کشورخود، یعنی تقویت و گسترش همکاري
. شود، دست نیافته استکشور می21

:ي اروپا مرکب از ارکان و نهادهاي زیر استاتحادیه
.ي کشورهاي عضووزیر امور خارجه15ـ شوراي وزیران مرکب از 1
عضو که به عنوان بازوي اجرایی، از اجراي مصوبات شوراي 17ـ کمیسیون مرکب از 2

.کندوزیران نظارت می
هر کشور عضو هاياعضاي آن از طرف پارلمان1979ـ پارلمان اروپا که تا قبل از 3

مردم به بعد اعضاي این پارلمان از طریق آراي عمومی شدند؛ ولی از همان سال انتخاب می
سال عضویت 5کشور براي مدت 15نفر از طرف 567شوند و در حال حاضر انتخاب می

.پارلمان را دارند
.شودهاي عضو تشکیل میـ شوراي اروپایی که از اجالس رؤساي دولت4
1.قاضی است13وان دادگستري که مرکب از دیـ5

طرح یک قانون اساسی را مطرح کرد که تصویب نشد و 2004ي اروپا در سال اتحادیه
هاي عضو در دست ي لیسبون مطرح شد که در حال حاضر در کشوربعد از آن، معاهده

تر شدن پیوندهاي قچنین واحد پول اروپا به نام یورو تأثیر زیادي بر عمیبررسی قرار دارد و هم
اي را چه باید نام گذاشت؟ آیا با وجود چنین چنین اتحادیه. کشورهاي عضو گذاشته است

ي توان ادعا کرد که اتحادهاي کنفدرالی در جهان وجود ندارد؟ وضعیت اتحادیهاتحادي می
ما به ها در حد فدرال نرسیده است؛ ادهد که هرچند اتحاد آناروپا در شرایط فعلی نشان می

یا » هااتحاد دولت«این نوع پیوند از هر نوع پیوندي که در گذشته، به نام : یقین باید گفت
تر است و تنها یک عنصر را کم دارد و تر و عمیقوجود داشته، محکم» هاکنفدراسیون دولت«

جمهور براي خود انتخاب نکرده است و در صورت تحقق آن این است که هنوز یک رییس
تر، ممکن است روزي این اتحادیه هاي مربوط به ادغام بیشر و برخی دیگر از هدفاین عنص

2.به تشکیل یک دولت واحد فدرالی اروپایی منجر شود

هاي این اتحادیه را باید در ي فعالیتهاي قانونی و نحوهجزئیات ساختار و صالحیت
3.خارج استي این بحثمعاهدات و اسناد حقوقی آن مطالعه کرد و از حوصله

.269تا 266، تهران، ص 1384المللی، هاي بینزاده، سازمانـ دکتر رضا موسی1
.262الی260، ص 36الملل عمومی، چاپ رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بیندکتر محمد

.15ـ دکتر سید محمد مقیمی، پیشین، ص 2
و تحوالتی که در حال حاضر در جریان است، چند ي لیسبون ي اروپا و معاهدهـ در ارتباط به قانون اساسی اتحادیه3

: کنیمنقل میسی بیگزارش را از سایت فارسی بی
1386) قوس(آذر 22ـ 2007دسامبر 13شنبه پنج

:گزین قانون اساسی اروپا امضا شدسند جاي
.  را مشخص خواهد کردي امور اتحادیهي ادارهاي را امضا کردند که نحوهي اروپا معاهدهکشورهاي عضو اتحادیه
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ي اروپا در مراسمی در لیسبون، پایتخت تعدادي از رهبران کشورهاي اتحادیه) قوس22(دسامبر 13روز پنجشنبه، 
کند و پرتغال، سندي را امضا کردند که روابط اعضا با اتحادیه و وظایف و مسؤولیت نهادهاي مختلف آن را تعریف می

رم مربوط به توافقنامه قانون اساسی پیشنهادي براي معاهده. شودمی2004یشنهادي سال گزین قانون اساسی پعمالً جاي
معاهده . امضا شد اما مورد تأیید نهایی کشورهاي عضو قرار نگرفت و کنار گذاشته شد2004اتحادیه اروپا در سال 

ست خارجی اتحادیه نیز اختیارات شود و سرپرست سیاتري قائل میلیسبون براي رییس اتحادیه اروپا استقالل  بیش
گرچه به معاهده . آوردتري در زمینه تدوین سیاست خارجی براي بیست و هفت کشور عضو به دست میگسترده

. شوددر آن دیده می2004لیسبون عنوان قانون اساسی اروپا داده نشده اما برخی از مواد قانون اساسی پیشنهادي سال 
براي این اتحادیه مخالفت جدي » قانون اساسی«ر برخی از کشورهاي عضو اتحادیه با تدوین جا که ددر عین حال از آن

سند . سان نیستنداند که این دو سند موقعیت مشابهی ندارند و یکوجود دارد، رهبران کشورهاي عضو تأکید داشته
هاي بعد و در پی تغییر و تحوالت ههزمان با پنجاهمین سالگرد ایجاد جامعه اقتصادي اروپا امضا شد که در دجدید هم

تري براي اتحادیه اروپا و تبدیل آن به که برخی از اروپاییان از قدرت بیشدر حالی. عمده، به اتحادیه اروپا تغییر نام داد
هاي اقتصادي و کنند، برخی دیگر براي آن نقشی فراتر از یک سازمان همکارينوعی دولت فدرال حمایت می

. نهندنیستند و بر استقالل کشورهاي عضو تأکید میاجتماعی قایل
اي در اختیار کشورهاي عضو قرار طور دورهبر اساس معاهده جدید، سمت رییس اتحادیه اروپا، که در حال حاضر به

مشی سیاست اي در تعیین خطیابد و به سرپرست روابط خارجی اتحادیه هم نقش عمدهگیرد، تغییر شکل میمی
هاي اتحادیه، که بازوي اجرایی اتحادیه هستند و چنین، تعداد کمیسیونهم. شودنهاد و اعضاي آن داده میخارجی این

یابد و حق وتوي کنند، از بیست و هفت کمیسیون به هجده کمیسیون کاهش مینقش نوعی وزارتخانه را ایفا می
. شودحذف میگذاريهاي سیاستکشورهاي عضو در زمینه تعداد قابل توجهی از جنبه

هاي آن خواهند داشت و گذاري بر سیاستتري در اثرتر عضو اتحادیه سهم بیشطبق این معاهده، کشورهاي کوچک
خالف قانون بر. تري در نظر گرفته شده استبراي کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و داده اروپایی نیز اختیارات بیش

سکوت کرده » سرود ملی«تخاب نمادهاي مشترك اروپایی، مانند پرچم و اساسی پیشنهادي، این معاهده در مورد ان
هاي اکثر کشورهاي عضو با مشکلی رود تصویب این معاهده در پارلمانبه گفته منابع اتحادیه اروپا، انتظار می. است

. همراه خواهد بودهاي بریتانیا، هلند و دانمارك با مجادالتی مواجه نشود هر چند احتماالً تصویب آن در پارلمان
بینی طور که پیشاند که پیش از سایر کشورها این معاهده را تصویب کنند و همانآلمان، فرانسه و لهستان وعده داده

پرسی خواهد ایرلند تنها عضو اتحادیه است که گفته است این سند را به همه. آن را به اجرا بگذارند2009شده، تا سال 
. تفاوت هستنددهندگان ایرلندي نسبت به آن بیرسد که اکثر رايگذاشت هر چند به نظر می

در دو کشور 2005جنبه اجرایی بیابد در سال 2006اروپا که قرار بود در سال قانون اساسی پیشنهادي براي اتحادیه
رهبران . ذاشته شددهندگان قرار نگرفت و در نتیجه، کنار گپرسی گذاشته شد و مورد قبول رأيفرانسه و هلند به همه

اند مانع از آن شوند که این معاهده براي معاهده لیسبون کوشیده» قانون اساسی«اتحادیه اروپا با اجتناب از انتخاب عنوان 
. نیز به سرنوشت قانون اساسی قبلی دچار شود

ه ابراز داشته و خواستار با این همه، جمعی از نمایندگان جناح راست در پارلمان اروپا مخالفت خود را با این معاهد
در برخی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، از جمله . اندپرسی در مورد این سند در کشورهاي عضو شدهانجام همه

بریتانیا، قبول قانون اساسی واحد اروپایی به منزله انتقال حق حاکمیت از نهادهاي ملی و مردم به نهادهاي اروپایی تلقی 
.هاي جدي مواجه بوده استشود و با مخالفتمی

:1387) جوزا(خرداد 31ـ 2008جون 20جمعه 
موانع تازه بر سر راه پیمان لیسبون

اند که هنوز موانع زیادي بر سر راه پیمان لیسبون رهبران اتحادیه اروپا در حالی به اجالس خود در بروکسل خاتمه داده
پیمان لیسبون براي به اجرا گذاشته شدن باید . کردند، قرار دارنددهندگان ایرلندي با آن مخالفتکه چند روز پیش رأي

این پیمان با . تا کنون تنها جمهوري ایرلند رفراندوم برگزار کرده است. کشور عضو اتحادیه اروپا برسد27به تأیید 
اما به . ظیم شده استها تنالمللی آنتر بین کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و تقویت موضع بینهدف ایجاد هماهنگی بیش

کشوري 9جمهوري چک یکی از . اندهاي چک نیز نسبت به این پیمان ابراز تردید کردهها مقامدنبال مخالفت ایرلندي
. است که هنوز این پیمان را تصویب نکرده است

پیمان تحت وزیر جمهوري چک گفته بود که پارلمان این کشور را براي تصویب اینتر میرك توپوالنک، نخستپیش
فشار قرار نخواهد داد، و اضافه کرد که حتی اگر مجلس علیاي چک به آن رأي دهد، او تصویب پیمان را تضمین 
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حکومت فدرالی:سوم

ها شخصیت حکومت فدرالی اتحاد چند دولت مستقل است که از اتحاد آن:تعریف
هاي اساسی خود را از دست هاي عضو صالحیتکه حکومتالمللی جدیدي بدون اینبین

اتحاد چند دولت «: به عبارت دیگر حکومت فدرالی عبارت است از. یابدبدهند، ظهور می
المللی تقل از طریق یک قانون اساسی با حفظ استقالل نسبی داخلی و داراي شخصیت بینمس

»  .واحد و با سپردن اختیارات وسیع به حکومت مرکزي فدرال

اند که پیمان لیسبون باید در روز دوم اجالس اتحادیه اروپا در بروکسل، سران کشورهاي عضو پذیرفته. نخواهد کرد
. برسدابتدا به تأیید دادگاه قانون اساسی جمهوري چک

ها از سوي افرادي که به اتحادیه اروپا گوید که با افزایش مخالفتسی در بروکسل میبیاوانا لونگسکو، خبرنگار بی
رو بودن انتخابات ماه اکتبر در جمهوري چک، آینده این پیمان در جمهوري چک به نظر و پیشخوشبین نیستند

اند که کشورهاي دیگر باید روند تصویب این پیمان را ادامه دهند و به دهسران اتحادیه اروپا توافق کر. رسدنامطمین می
. ایرلند سه ماه فرصت داده که تا اجالس بعدي سران در ماه اکتبر توضیحی براي رأي منفی این کشور آماده کند

ی، لیتوانی، لوگزامبورك، پارلمان اتریش، بلغارستان، دانمارك، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، لتون
. مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی و بریتانیا پیمان را به تصویب رساندند

هاي اتحادیه سی اگر سران اتحادیه اروپا نتوانند راهی براي خروج از این بحران پیدا کنند، طرحبیبه گفته خبرنگار بی
تر سران کشورهاي اروپایی از پیمان بیش. وزه بالکان، دچار مشکل خواهد شداروپا براي ایجاد ثبات در کشورهاي ح

. اندداري در اجراي آن شدهلیسبون حمایت کرده اما خواستار خویشتن
اي اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته دمیتریچ روپل وزیر خارجه اسلوانی که کشورش تا پایان ژوئن ریاست دوره

اعظم آلمان نیز در مالقات با دانلد انگال مرکل صدر. و تحلیل فرا رسیده و نباید تعجیل کرداست اکنون زمان تفکر
تر نیاز به وزیر لهستان، در گدانسک گفته است اتحادیه اروپا براي اقدامات آتی و پذیرش اعضاي بیشتاسک، نخست

ادیه اروپا بدون پیمان لیسبون قادر به گسترش گوید که اتحوزیر فرانسه مینیکوال سارکوزي، نخست. پیمان لیسبون دارد
. تر نخواهد بودبیش

پارلمان اتریش، بلغارستان، دانمارك، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لوگزامبورك، 
دهندگان ایرلندي آن را راي. ندمالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی و بریتانیا پیمان را به تصویب رساند

در بلژیک، قبرس، هلند، ایتالیا، اسپانیا، هلند، و سوئد زمانی براي . رو شدبهدر جمهوري چک با چالش رو. رد کردند
.گیري درباره آن تعیین نشده استرأي

:2009نوامبر 19ـ 1388عقرب 28پنجشنبه ـ 
انجام تمام موانع از سر راه پیمان ، سرراي معاهده لیسبون وجود داشتهایی که در یک سال گذشته باما با همه چالش

:داشته شدلیسبون بر
محکمه قانون اساسی کشور چک رأي داد که این پیمان با قانون 1388عقرب 12برابر با 2009نوامبر 3به تاریخ 

کرد و باالخره تمام موانع قانونی جمهور چک این پیمان را امضابه تعقیب این رأي رییس. اساسی چک مخالف نیست
کشور عضو اتحادیه اروپا 27سران 2009نوامبر 19برابر با 1388عقرب 28از سر راه برداشته شد و به تاریخ پنجشنبه 

ساله بلجیم را به حیث رییس اتحادیه انتخاب 62با گردهمایی در شهر بروکسل، هرمان وان رامپوي، نخست وزیر 
53چنین خانم کاترین براي دو و نیم سال آغاز خواهد کرد و هم2010ی خود را از ماه جنوري کردند که کار رسم

ساله رهبر پیشین جناح اکثریت در مجلس اعیان انگلیس را به عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه انتخاب کردند که 
وز هم نام آن اتحادیه است اما با این اقدام ترتیب اتحادیه اروپا هرچند هنو بدین. گزین خاویر سوالنا خواهد گردیدجاي

.اخیر، گام اساسی را به سوي فدرالیزم برداشته است
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اجتماع «: یکی از اساتید حقوق اساسی، حکومت فدرالی را چنین تعریف کرده است
ي عضو در آن بخش مهمی ازهاه دولتها به منظور انجام مقاصد ویژه و مشترك کدولت

1».کننداستقالل خود را به موجب قانون اساسی حفظ می

شکلی از حکومت است که نهادهاي اساسی دوگانه دارد؛ به نام حکومت فدرالیسم 
پیوند . شودها تقسیم میها مطابق به قانون بین آنهاي محلی و صالحیتفدرال و حکومت

ون اساسی است که توسط نمایندگان منتخب مردم در ي قانونی اعضاي فدرال، قاندهنده
هاي اساسی فدرالیسم و کنفدراسیون نیز در یکی از فرق. رسدبه تصویب می» مجلس مؤسسان«

ها بر اساس یک پیمان با هم متحد چون در کنفدراسیون تنها حکومت. همین نقطه است
تصویب قانون اساسی، چند دولت ها است که از طریق ي ملتشوند؛ اما در فدرالیسم ارادهمی

.گرداندرا در یک دولت متحد می
هایی دانست که بینیها و جهاناي از طرز تفکرها، ارزشتوان مجموعهفدرالیسم را می

فدرالیسم نوعی . اي بر اساس حفظ گوناگونی، در عین وحدت و یگانگی استي فلسفهکنندهبیان
ي ارزیابی و تعدیل استوار در ساختاري است که بر پایهآشتی و آمیزش میان گوناگونی و یگانگی

.شودي قواي دیگر محدود میوسیلهدر چنین ساختاري، قدرت نسبی است و به. است
1787بار در سال گردد که براي اولیني امریکا برمینظام فدرالی به سیستم ایاالت متحده

از آن تبعیت کردند و 1871در سال و بعد نیز آلمان 1848ایجاد شد و سپس سویس در سال 
82/51کشور فدرال بر 20ها در مناطق مختلفی از جهان گسترش یافت و امروز پس از آن

از قبیل 2.درصد مردم دنیا هستند58/39ي کنند و نمایندهدرصد خاك دنیا حکومت می
کسلواکیاي هند، برما، اتریش، سویس، اتحاد شوروي سابق، یوگسالویاي سابق، چ: کشورهاي

سابق، آلمان، آمریکا، کانادا، مکزیک، برازیل، کلمبیا، آرجنتاین، کامرون، اوگاندا، نیجریا، 
. تانزانیا، پاکستان، استرالیا و سودان

استقالل خود را به دست آورد، قانون 1971ي عربی که در سال چنین امارات متحدههم
هفت امارت عبارتند . به تصویب رسانیداساسی فدرال را براي هفت امارت عضو دولت جدید 

آخرین کشوري که به . القیوین، فجیره و عجمانالخیمه، امابوظبی، دبی، شارقه، رأس: از
فدرال پیوسته، عراق است که بعد از سقوط صدام با تصویب قانون اساسی جدید، از بسیط به 

به مرکزیت اربیل فدرال تبدیل شد و در حال حاضر از جمله دولت محلی کردهاي عراق
.ي محلی داردگانهتشکیل شده که از خود قواي سه

.213ص ): حکومت(5ـ دکتر جعفر بوشهري، پیشین، ج 1
ي آن براي ي حکومت فدرالی و سایر انواع حکومت مطرح شده که مطالعهدر این کتاب، مباحث مفصلی درباره

.ستخوانندگان بسیار مفید ا
.15رضا خوبروي پاك، پیشین، ص ـ محمد2



حقوق اساسی افغانستان/ 166

عوامل مؤثر در پیدایش فدرالیسم
:ها به فدرالیسم شده استعوامل زیر موجب روآوردن دولت

احساس تجانس و همگرایی فرهنگی و اجتماعی، بدون ادغام و انضمام کامل به )  1
شرایط اجتماعی و سطح فرهنگی و اقتصادي زیاد با هم ها از نظردیگر؛ بنابراین اگر دولتیک

. پذیر نیستها امکانتفاوت داشته باشند، اتحاد فدرالی بین آن
البته مجاورت شرط اصلی : ي جغرافیایی و همسایگی و مجاورت جغرافیاییوسعت ساحه)  2

ماعی و ي فدرالی از نگاه رشد روابط بازرگانی، اجتحقوقی نیست، ولی موفقیت تجربه
.هم بدون شک تأثیر جدي داردفرهنگی بستگی به مجاورت دارد و وسعت ساحه

نقش 1787همین احساس در تشکیل نظام فدرالی آمریکا در سال : احساس خطر مشترك)3
.اصلی را بازي کرد

به عنوان مثال بین دو نظام پادشاهی و جمهوري، اتحاد فدرالی امکان : هاي سیاسیتشابه نظام)4
.داردن

ها چون در دولت فدرالی، نهادها بسیار زیاد است و تعدد آن: فراهم بودن منابع مالی کافی)5
.طور طبیعی نیاز به منافع کافی داردبه

هاي حکومت فدرالیویژگی
:گرداندها متمایز میسه خصوصیت زیر، حکومت فدرالی را از سایر حکومت

المللی تنها دولت فدرال را به رسمیت بینحقوق : المللیي بینـ وحدت در عرصه1
المللی از شخصیت حقوقی برخوردار ي بینشناسد و دولت فدرال است که در عرصهمی

که اوکراین و هایی داشته است، مثل اینالبته در بعضی موارد این قاعده استثنا. است
، در ملل ي سفید در زمان اتحاد جماهیر شوروي سابق در کنار کرسی شورويروسیه

.هاي خود را داشتندمتحد کرسی
ي داخلی، قانون اساسی و هر دولت عضو در ساحه: ي داخلیـ تعدد در عرصه2

ي مخصوص به خود را دارد و این تنوع در روابط گذارقانوننهادهاي اجرایی و قضایی و 
ها آني استقاللآورد؛ ولی در عین حال نشانهها مشکالتی را هم به بار میحقوقی آن

البته این تعدد در تابعیت واحد همه شهروندان تأثیر ندارد یعنی همگی، از نظر ملی . است
.هاي عضوشوند نه اتباع دولتاتباع دولت فدرال شناخته می

نوع توازن و ها باید از یکروابط بین آن: ـ انعطاف در روابط بین اعضاي فدرال3
ها را در عین تعدد حفظ کند وگرنه باعث تعادل برخوردار باشد تا بتواند وحدت آن

.ها و جنگ هاي داخلی خواهد شدتجزیه
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سو تمام زیرا از یک. قانون اساسی فدرال در این مورد نقش اصلی را بر عهده دارد
شود و از هاي عضو در قانون اساسی مشخص میهاي حکومت فدرال و حکومتصالحیت

تواند برخالف قانون اساسی فدرال تصویب یطرف دیگر قانون اساسی هیچ کشور عضو، نم
ي قضاییه است که در مطابقت با قانون ي قوهاي اتفاق بیفتد، بر عهدهشود؛ و اگر احیاناً منازعه

.اساسی فدرال تصمیم بگیرد و به اختالف پایان دهد
دارد، اصل مشارکت عادالنه و مساويمیاصل دیگري که این روابط را متوازن نگه

از نظر جغرافیایی یا (اي که باشد یعنی هیچ عضوي در هر سطح و سویه. ضاي فدرال استاع
.ها مساوي هستندگیريبر دیگري ترجیح ندارد و همه در تصمیم...) تعداد جمعیت و یا

نهادهاي حکومت فدرال
هاي است؛ اما ساختار و صالحیتحکومت فدرال مثل هر حکومت دیگري داراي سه قوه

: شویمطور خالصه یادآور میبهها متفاوت است که آن
یکی : شودهاي فدرال معموالً از دو مجلس تشکیل میپارلمان:ـ پارلمان فدرالاول

هاي عضو مجلس نمایندگان مردم است که بر اساس اصل وحدت و به تناسب نفوس دولت
اوي برخوردار نیستند، بلکه هاي عضو از حق مسها، دولتیعنی در تعداد آن. شوندانتخاب می

هاي عضو طور خاص از دولتدیگري مجلسی است که به. ها مالك استتعداد نفوس آن
واقع صد سناتور تشکیل شده که درطور مثال مجلس سناي آمریکا از یکبه. کندنمایندگی می

انتخابات این اشخاص گاهی با . طور مساوي، دو سناتور در آن عضویت دارنداز هر ایالت به
در آلمان . شوندهاي محلی انتخاب میمستقیم از طرف مردم هر ایالت و گاهی توسط پارلمان

در آمریکا مجلس سنا . گزینندرا برمیهاي محلی نمایندگان ایالت فدرال، خود حکومت
به عنوان مثال تصدیق . تري برخوردار استهاي بیشنسبت به مجلس نمایندگان از صالحیت

وزرا، از خصوصي دولت، بهرتبهالمللی و موافقت با تعیین مأمورین عالیبینمعاهدات 
ي کار مجلس نمایندگان اما دورهي کار سنا نیز شش سالمدت دوره. هاي سنا استصالحیت

هاي مجلس نمایندگان مردم البته در آلمان فدرال برعکس است؛ صالحیت. تنها دو سال است
است و ) بندسرات(هاي عضو هاي مجلس نمایندگان دولتالحیتتر از صبیش) بندستاگ(

سرات نیز مساوي نیست، بلکه از ده ایالت عضو فدرال به تعداد اعضاي مجلس دوم، یعنی بند
ها از دو هایی که جمعیت آنشوند، سه نماینده از دولتها انتخاب میتناسب جمعیت آن

هایی که بین دو تا شش میلیون جمعیت دارند و تر نیست و چهار نماینده از دولتمیلیون بیش
.تر از شش میلیون جمعیت دارندهاي عضوي که بیشپنج نماینده براي دولت

در آمریکا . ي فدرال، نظام خاصی نداردي اجراییهقوه:ي اجراییه فدرالـ قوهدوم
سیستم ریاستی، چون نظام ریاستی است و در . جمهور قرار داردي اجراییه رییسدر رأس قوه
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ي اجراییه شود که هم دولت و هم قوهطور مستقیم از طرف مردم انتخاب میجمهور بهرییس
؛ اما در برخی دیگر از کشورهاي فدرالی مثل آلمان، کانادا و استرالیا که کندتمثیل میرا 

ارلمان ي اجراییه، صدراعظم قرار دارد که در مقابل پسیستم پارلمانی دارند، در رأس قوه
این شورا هفت . شودي اجراییه به صورت شورایی اداره میمسؤول است؛ اما در سوییس قوه

شوند و توسط پارلمان دو مجلسی سویس براي چهار سال انتخاب میعضو دارد که همگی 
هر یک از اعضاي این . شودسال به عنوان رییس شورا برگزیده مییک نفر از آنان براي یک

. ت یک یا چند وزارتخانه را نیز بر عهده دارندشورا مسؤولی
ي فدرال صالحیت وسیعی دارد که در ي قضاییهقوه:ي فدرالي قضاییهـ قوهسوم

هاي عضو و عدم ها بین دولت فدرال و دولترأس آن کنترل و نظارت بر توزیع صالحیت
قضا این وظیفه را چنین دیوان عالیهم. شده استي صالحیت تعیینتخطی آنان از محدوده

برعهده دارد که قوانین دولت فدرال را کنترل کند تا از صالحیت خود تجاوز نکرده و 
هاي عضو را نیز کنترل کند تا چنین قوانین دولتهم. هاي عضو را نقض نکندحقوق دولت

ي هاي عضو نیز از طریق قوهتمام اختالفات بین دولت. قانون اساسی فدرال را نقض نکنند
المللی ندارند تا از هاي عضو، شخصیت بینچون دولت. دشوي فدرال حل میضاییهق

پس باید از طریق حقوق . ها پرداخته شودهاي دیپلوماتیک به حل و فصل منازعات آنراه
.داخلی حل شود

هاي حکومت فدرالمیزان صالحیت
ي نخست، به این معنی هپا شدن دولت فدرال، در وهلبر:المللیهاي بینـ صالحیتاول

المللی را به حکومت مرکزي فدرال هاي بینهاي عضو، تمام صالحیتاست که حکومت
المللی ندارند و با هیچ کشوري هاي عضو، شخصیت حقوقی بینحکومت. کنندواگذار می

بنابراین تمام امور مربوط به . توانندي دیپلوماتیک برقرار کرده نمیطور مستقل رابطهبه
.ي حکومت فدرال استیپلوماسی و معاهدات و دفاع از استقالل و تمامیت ارضی بر عهدهد

هاي اصلی مربوط به امور پولی، مالی و گمرکی تصمیم:هاي داخلیـ صالحیتدوم
ها افراد، پالیسیهاي عمومی گاهی در مورد تنظیم آزادي. نیز مربوط به حکومت فدرال است

شود تا تر به حکومت فدرال داده میي و وضع مالیات، صالحیت بیشهاي ملی اقتصادو برنامه
.دولت فدرال و رشد متوازن را تأمین کندبتواند در سراسر کشور مصالح عمومی 

هاي عضو در داخل قلمرو خود از استقالل و صالحیت کامل، ، دولتدر غیر این موارد
.هستنددر چارچوب قانون، برخوردار

هاي ظران فدرالیسم را از جهت میزان تخصیص اختیارات بین حکومتنبرخی از صاحب
: اندمرکزي و ایالتی در قالب چهار مدل تقسیم کرده
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در این مدل حکومت مرکزي به عنوان منبع غالب مطرح است :مدارفدرالیسم کشور
ی پارچگی قوانین تجارتی، حراست ملدارد و بر یکانداز ملی بر خط مشی عمومی که چشم

. از حقوق و موقعیت افراد تأکید دارد
داند و ي ایالت را در سیستم سیاسی مطلوب میاین مدل غلبه:مدارفدرالیسم ایالت

ها قادرند تا خود را با ها به مردم، آنتر بودن ایالتکند که به علت نزدیکمیاستدالل
، متنوع باشد، هاي مختلف کشورمسایل و مشکالت شهروندان که ممکن است در قسمت

. تطبیق دهند
قدرت برتر در ) ملی و ایالتی(است که هر سطح حکومت سیستمی :فدرالیسم دوگانه

بر طبق این مدل هیچ سطحی غالب نیست و نباید در امور . هاي مسؤولیت خود استحوزه
چون هایی همبه عنوان نمونه ممکن است اقتدار انحصاري در زمینه. دیگري مداخله کند

که امور خارجه منحصراً در انحصار به ایاالت واگذار شود، در حالی... وزش، قانون کار وآم
. حکومت ملی قرار گیرد

این مدل مبتنی بر تقسیم قدرت و مسؤولیت بین :هاي اتکاي متقابلمدل
بسته کردن ها در پی هماین مدل. کنندگان متعدد در جهت اهداف مشترك استمشارکت

اي براي هاي مدیریتی، به عنوان وسیلهملی با نمایندگی ایاالت هستند و قابلیتمنابع حکومت
ن در طول قر. مجموعه است، در سطح حکومت زیرهاي عمومیتطبیق و اجراي خط مشی

تر به فدرالیسم دوگانه حرکت کرده و خود را ي امریکا از سیستم وابستهبیستم ایاالت متحده
1.ي متقابل آماده کرده استبراي ایجاد سیستم اتکا

هاي محلیها بین حکومت فدرال و حکومتهاي تقسیم صالحیتروش
ها بین حکومت ترین مسایل مربوط به دولت فدرال، تقسیم صالحیتترین و دقیقیکی از مهم

ها در قانون اساسی مشخص معموالً این صالحیت. هاي محلی استمرکزي و حکومت
ها را تقسیم ن است که در قانون اساسی نیز با چه روشی باید صالحیتشود؛ اما مهم ایمی

2:کرد؟ تا کنون سه روش تجربه شده است

هاي محلی در متن قانون هاي حکومت فدرال و حکومتـ تمام اختیارات و صالحیت1
.طور جداگانه و با ذکر موارد تهیه و تعیین شوداساسی به

از همین 1935و در قانون اساسی هند در سال 1802در قانون اساسی سویس در سال 
ي اختیارات بینی همهزیرا پیش. روش استفاده شده بود؛ اما اجراي این روش مشکل است

بینی نشده از صالحیت کدام یک خواهد ممکن نیست و در این صورت مواردي که پیش

.13ـ دکتر سید محمد مقیمی، پیشین، ص1
.69زهیر شکر، پیشین، ص . 57رضا خوبروي پاك، پیشین، ص ـ محمد2
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رت باید در بود؟ و از طرف دیگر اوضاع اجتماعی در تغییر و تحول است و در این صو
این مشکالت، روش اخیراً کشورهاي فدرالی، به دلیل وجود . تغییر ایجاد شودها نیز صالحیت

.انددوم یا سوم را برگزیده
هاي محلی باشد، مگر آن مواردي ها و اختیارات در دست حکومتي صالحیتـ همه2

مطابق این . کرده باشدها را از صالحیت حکومت فدرال دانسته و تصریح که قانون اساسی آن
هاي روش هر موردي که در قانون اساسی جزو اختیارات حکومت فدرال نباشد، از صالحیت

.هاي محلی خواهد بودحکومت
، قانون اساسی سویس در 1791ي دهم در سال در قانون اساسی امریکا، مطابق اصالحیه

و یوگسالویاي سابق 1936ي سوم، اتحاد شوروي سابق مطابق قانون اساسی ماده1874سال 
.از همین روش دوم پیروي شده است1963طبق قانون اساسی 

ها، بستن پیمان: در قانون اساسی امریکا موارد زیر از اختیارات حکومت مرکزي است
المللی و بین ایالتی، ورشکستگی، خدمات پستی، سیاست خارجی، وضع مقررات تجارت بین

اما . راعات و عالیم، جرایم علیه کشور و در آخر ارتش و دفاعپول، اوزان و مقادیر، ثبت اخت
. ایاالت آن اختیاراتی را دارند که قانون آن را صریحاً به حکومت فدرال واگذار نکرده باشد

مانند مقررات مربوط به استخدام کارمندان، مقررات جزایی، اداري، حقوق خصوصی، 
....آموزش، صحت، محیط زیست و

ها و اختیارات در دست ي صالحیتیعنی همه. س روش دوم استـ روش سوم عک3
هاي محلی یا ها را به حکومتحکومت فدرال است، مگر آن مواردي که قانون اساسی آن

هاي محلی را مطابق این روش قانون اساسی باید اختیارات حکومت. ایاالت واگذار کرده است
. رات حکومت فدرال خواهد بودفهرست کند و موارد خارج از این فهرست از اختیا

1950در قانون اساسی سال . قانون اساسی کانادا همین روش را اتخاذ کرده است
در هندوستان سه فهرست از اختیارات تهیه . هندوستان نیز از همین روش تبعیت شده است

ی هاي ایالتی و سوممربوط به حکومتاولی مربوط به اختیارات حکومت فدرال و دومی : شده
مواردي که در فهرست دوم و سوم ذکر نشده از .مربوط به اختیارات مشترك هر دو است

.هاي حکومت فدرال استصالحیت

ي فدرالیسمآینده
. دانندبین هستند و این شکل از حکومت را کامیاب میي فدرالیسم بسیار خوشبرخی به آینده

:دالیل این کامیابی سه چیز است
زیرا حرکت جوامع انسانی به . ن سیر تاریخ در جهت فدرالیسم استـ حرکت و جریا1

تر و هاي تجمعات کوچکهاي بزرگ در چارچوب آزاديسمت تأسیس تجمعات و کتله
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تواند چندگانگی است که میها است و فدرالیسم تنها سیستمی حفظ توازن و تعادل در بین آن
.و تعدد را در ضمن یگانگی و وحدت حفظ کند

چون اگر یک دولت . حل مشکالت اقتصادي و سیاسی استفدرالیسم تنها راهـ 2
از . بخواهد نیرومند باشد، باید سرزمین وسیع و منابع اقتصادي کافی در اختیار داشته باشد

هاي کوچک وادار خواهند شد که از چارچوب تنگ و محدود خود صرف رو دولتهمین
.تر بپیوندندهاي بیشبا قابلیتتر وي بزرگنظر کرده و به یک مجموعه

ها، خواهانه در دولتطلبانه و استقاللهاي تجزیهجلوگیري از حرکتـ فدرالیسم تنها راه3
مخصوصاً در آن کشورهایی است که ترکیب متعدد قومی، نژادي، زبانی و فرهنگی نامتجانس 

سلطه و به ساخت در کشورهاي چند قومی هاي بسیط و تکچون حکومت. دارند
شود؛ اما حکومت مرکب فدرالی این انعطاف را دارد که یک طلبی یک قوم منجر میانحصار

.زندگی مشترك را براي همه در چوکات وحدت ملی فراهم سازد
بینند که زیرا می. ي فدرالیسم هستند، برخی دیگر نگران آیندهبینیاما در مقابل این خوش

آهسته محدود هاي محلی آهستهخودمختاري حکومتدر کشورهاي فدرالی نیز استقالل و
. گیرندي خود میها را در قبضهتر صالحیتهاي مرکزي فدرال بیششود و حکومتمی

که در آمریکا، استرالیا، هندوستان و بعضی از کشورهاي دیگر این حالت به وضوح دیده چنان
هاي محلی نیز جاي خود را متي حکوشود و از طرف دیگر اصل مشارکت برابر و عادالنهمی

از طرف دیگر . دهدهاي حکومت مرکزي یا برخی از ایاالت میطلبیبه تبعیض و برتري
فروپاشی کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروي و یوگسالویا و چکسلواکیا که همگی نظام 

و نژادهاي مختلف داشتن پیوند ملی اقوامدهد که فدرالیسم نیز از نگهفدرالی داشتند نیز نشان می
.عاجز است

امروز . ها را تغییر دهدتواند واقعیتکدام نمیهاي افراطی هیچها و بدبینیبینیالبته خوش
ي هاي زیادي هستند که در سایهچه واقعیت دارد این است که در دنیاي امروز ملتآن

آلمان، آمریکا و کانادا و مانند. کنندها، بهترین زندگی سیاسی و اجتماعی را تجربه میفدراسیون
ي حکومت بسیط از بهترین وضعیت برخوردار در مقابل نیز کشورهایی هستند که در سایه

که این دو واقعیت، نشانگر یک اصل است و آن این. هستند؛ مثل فرانسه و انگلستان و ایتالیا
گی و جغرافیایی و هاي آنان و شرایط اقتصادي و فرهنها و قابلیتها و تواناییي ملتاراده

بر این اساس هر ملت و دولتی باید استعداد و توانایی و . تاریخی، مالك و معیار اصلی است
گرا داشته باشد یا ي وحدتسپس تصمیم بگیرد که ادارهمنافع ملی خود را در نظر بگیرد و

.گراکثرت
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هاي کشور فدرال با کنفدراسیون و بسیط غیر متمرکزتفاوت
حکومت فدرالی، : تر استها، سه نوع آن از همه برجستهع اشکال گوناگون حکومتاز مجمو

تر خصوصیات و حاالت هر یک را پیش. حکومت کنفدرالی و حکومت بسیط نامتمرکز
1:کنیموار، ذکر میفهرستها را، ي موجود بین آنهاي عمدهتفاوتبرشمردیم، حال

یونهاي فدرالیسم با کنفدراسـ تفاوتالف
ـ در کنفدراسیون اختیارات کشورهاي عضو وسیع و اختیار نهاد مشترك بسیار ناچیز است، 1

.که در فدرالیسم، برعکس، اختیارات حکومت فدرال وسیع و از اعضا ناچیز استدر حالی
الملل عمومی المللی که از اصول حقوق بیني بینـ کنفدراسیون بر اساس یک معاهده2

ي حقوق که دولت فدرالی بر اساس قانون اساسی که یک وثیقهد، در حالیشواست ایجاد می
.شودداخلی است، ایجاد میعمومی 

کنند، اما المللی خود را حفظ میهاي عضو کنفدراسیون، شخصیت بینـ دولت3
المللی ندارند و تنها حکومت فدرال شخصیت هاي عضو فدرال شخصیت مستقل بیندولت

.المللی داردبین
رسد و چه بسا که ي دولت فدرال نمیـ کنفدراسیون از نگاه ثبات و دوام به پایه4

مثل سویس و امریکا اما . اندهاي فدرال تبدیل شدهها در مسیر تحوالت، به دولتکنفدراسیون
.اندتري داشتههاي فدرال دوام بیشحکومت
هاي فدرالیسم با حکومت بسیط غیر متمرکزتفاوت- ب

شود، در تشکیل میمت فدرال از واحدهاي سیاسی مشخص و متمایزحکوـ 1
.تقسیمات اداري استي سیاسی واحدي با که حکومت غیر متمرکز، جامعهحالی

نوع شخصیت مستقل حقوقی داخلی هاي عضو فدرال از یکـ حکومت2
نه از نظر المللی ومتمرکز نه از نظر بین برخوردارند، اما واحدهاي اداري در حکومت نا

. شوند و شخصیت مستقل ندارندحقوق داخلی، دولت نامیده نمی
هاي مستقل کوچک به سوي اتحاد، ناشی ـ دولت فدرال معموالً از سیر دولت3

شده، ولی حکومت نامتمرکز از سیر کشور واحد متمرکز به سوي تمرکززدایی و 
. تقسیمات اداري پدید آمده است

ها در هاي دیگري نیز وجود دارد که برخی از آنومت، تفاوتالبته بین این سه نوع حک
.ضمن مباحث گذشته مطرح شده است

ها داراي شویم تا ببینیم حکومت، از شکل حکومت به ماهیت آن وارد میدر فصل بعد
هستند؟هاي سیاسیها و رژیمچه نوع نظام

. 466الی459دکتر محمد عبد العال السناري، پیشین، ص-1



فصل سوم

ها از نگاه نظام سیاسیحکومت
یعنی از این جهت که صورت . بندي کردیمها را از نظر شکلی طبقهمتدر فصل پیش حکو

پارچه؛ اما حال باید ببینیم که گرا و چندساخت یا ترکیبگرا است و تکها وحدتظاهر آن
ها چگونه است؟هاي سیاسی آنرژیمها یا ها در ماهیت خود چگونه هستند و نظامحکومت

تعریف نظام سیاسی
آید، و نظام به معناي آراستن، نظم دادن، مرتب کردن و به معناي ارتش مینظام در لغت 

نهادهاي آن و يساخت قدرت دولتی و مجموعه«سیاسی در یک عبارت کوتاه به معناي 
نظام و نظام سیاسی گاهی به رژیم و رژیم سیاسی نیز تعبیر . است» هاقواعد حاکم بر آن

: تري داده شوداسی الزم است که توضیح بیشاما براي درك بهتر نظام سی. شودمی
دیگر عمل طور متداخل و مرتبط به همشود که بهاي از عناصري گفته مینظام به مجموعه

. آوردوجود میکرده و براي رسیدن به هدف یا اهداف مشخص مجموعاً یک سیستم را به
یا ماشین، هر یک از زندههاي فوتبال، احزاب سیاسی، موجودها، تیمگوییم کهکشانوقتی می

1.ي یک نظام استکنندهها بیانآن

: اندهاي بنیادي یک نظام را چنین خالصه کردهـ برخی از نویسندگان ویژگی1
. نظام مفهومی یکتاگرا نیست. آورندوجود میـ نظام از اجزاي متفاوتی تشکیل شده است که با همراهی آن را به

ها رابطه باید میان آن. ـ  نظام، جمع شدن صرف اجزا نیست، بلکه این اجزا باید به روالی منظم مرتب شده باشند
.منظم وجود داشه باشد

وجود اجزاي یک ساعت باید چنان ترتیب یابد که به. وجود بیاورداید یک الگو بهـ نظم و ترتیب این اجزا ب
.نامیمي الگویی باشد که آن را ساعت میآورنده
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است، باید سراغ از روابط متقابل و کنش دایمی ) سیستم(جا که سخن از نظام بنابراین آن
نظام از برآیند ارتباطات متقابل میان اجزاي یک مجموعه حاصل . میان اجزاي مختلف گرفت

:بطکه مجموعه این رواشود، به شرط آنمی
.ـ قانونمند و منظم باشد1
.ـ متقابل و پیوسته باشد2
ي جدیدي حاصل شود که وجودش حاصل ي این روابط، ساختار و پدیدهـ در نتیجه3

.جمع اجزاي تنها نباشد
ي ارتباطات موجود اعضاي بدن که متقابل و پیوسته است، به عنوان نمونه، از مجموعه

توان آن را حاصل جمع جبري اعضاي آید که نمید میوجوموجود جدیدي به نام انسان به
1.کندانسان خود هدف مستقلی از اعضا و جوارح خود را دنبال می. بدن دانست

چنین به ارگانیکی و میکانیکی و از نظر اجتماعی به ها به طبیعی یا انسان ساخته و همنظام
وجه به مشخصات ذکر شده براي با ت. شوندتقسیم می... هاي فرهنگی، حقوقی، سیاسی ونظام

: اندنظام، برخی نظام سیاسی را چنین تعریف کرده
ي نهادها اعم از سیاسی، اداري، نظام سیاسی، شکل و ساخت قدرت دولتی و همه

اقتصادي، قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم 
2.ها استبرآن

قدرت . ي اعمال قدرت سیاسی استافت نهادهاي سیاسی و شیوهرژیم سیاسی نمودار ب
ي حیات ي خویش در قالب حقوق ورزیده شود و براي ادامهسیاسی باید براي تضمین سلطه

قدرت در میان . شوندها تلقی مینهادهاي سیاسی به مثابه سنگ بناي رژیم. نهادینه شود
ها صالحیت. گرددل جامعه، توزیع مینهادهاي سیاسی به تناسب تحوالت و مناسبات تکام

ها را بر ي اعمال آنها، وظیفههاي مناسب براي هر یک از فعالیتشود و ارگانبندي میدسته
. گیرندعهده می

شوند و طبق دیگر تألیف و ترکیب میتري با یکهاي گستردهنهادهاي سیاسی در منظومه
کردهاي هر کدام از که وظایف و عملعین اینخورند، دراي با هم پیوند میهاي ویژهاسلوب

هاي سیاسی جامعه را در تر فعالیتشوند؛ معذلک در قالب کلیاین عوامل از هم بازشناخته می

نظام با هر جزء و هر جزئی . هر جزء وظیفه خاصی براي اجرا دارد. ـ میان اجزاي نظام، رابطه بنیادینی وجود دارد
.با نظام ارتباط دارد

اگرچه هر جزئی وظایف متفاوتی دارد اما از لحاظ کارکردي . دهنددر کل یک واحد را تشکیل میهمه اجزا ـ
نقصانی در هر جزئی ممکن است بر کار نظام . آفریندبه نحوي با دیگر اجزا ارتباط دارد که واحد جدیدي را می

.)149الرحمن عالم، پیشین، ص عبد. (اثر بگذارد
.245، تهران، ص 1379دایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، اهللا ایوبی، پیـ دکتر حجت1
.197ـ عبدالحمید ابوالحمد، پیشین، ص 2
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هاي مناسب و در رژیم سیاسی معلول تنظیم و تلفیق نهادها است که با شیوه. گیرندبر می
بندي حقوقی پس رژیم سیاسی قالب. شوندي سیاسی اعمال میدیگر در جامعهارتباط با یک

1.نهادهاي سیاسی است

ي نظام سیاسی، بافت و ترکیب خاص نهادهاي سیاسی، شیوه: طور خالصه باید گفتبه
.اعمال قدرت سیاسی و اصول و قواعد حاکم بر آن است

کنیم که ترکیب خاص نهادهاي سیاسی و این موضوع را بحث می، با توجه به این تعریف
ها و هاي مختلفی دارد و به خاطر این گوناگونی، نظامها، گونهي اعمال قدرت توسط آنشیوه
پیدایش . هاي مختلف بروز کرده استهاي متعدد سیاسی با انواع و اقسام و کتگوريرژیم

بندي توان با معیارهاي مختلفی دستهین جهت است که حکومت را میانواع و اقسام زیاد به ا
ن در این باب، تقسیم واحدي وجود ندارد، بلکه تقسیماتی وجود دارد که معیار هر بنابرای. کرد

. شودمیارائهاین تقسیمات در سه مبحث جداگانه. کدام متفاوت از دیگري است

رواییروایان و اهداف حکمحکومت بر اساس تعداد حکم:مبحث اول
و حتی تا به 18ي یونان باستان تا قرن رههایی از دوکالسیک است که با تفاوتاین یک تقسیم

روا مورد توجه است که آیا طرف تعداد حکمدر این تقسیم از یک. امروز جریان دارد
ي مردم؛ از طرف دیگر اهداف روایی به دست یک نفر است یا چند نفر و یا همهحکم
.کندمنافع مردم کار میروا تنها براي منافع خود یا براي روایی نیز مطرح است که آیا حکمحکم

به اعتقاد ارسطو اگر . ارسطو از اولین کسانی است که این نوع تقسیم را مطرح کرده است
ي مردم باشد، نظام پادشاهی نفر و اعمال قدرت در جهت منافع همهروایی به دست یکحکم

) گیخودکام(» تیرانی«و اگر در جهت سود شخصی باشد، پادشاهی ) ساالريتک(مونارشی 
. خواهد بود

روایی در دست گروهی محدود از نخبگان و در جهت منافع مردم باشد، اما اگر حکم
. است) امتیازطلبی(و اگر با هدف منافع شخصی باشد، الیگارشی ) اشرافی(نظام اریستوکراسی 

ي مردم باشد، نظام ي مردم و در جهت منافع همهروایی متعلق به همهچنین اگر حکمهم
نوع ي یا رپوبلیک؛ اما اگر در جهت منافع اکثریت باشد، نظام دموکراسی و یکجمهور

.فریبی خواهد بودمردم
روا و ترتیب از نظر ارسطو شش نوع رژیم وجود دارد که بر مبناي تعدد حکمبدین

از زبان منتسکیو 18هایی در قرن شده با تفاوتتقسیم یاد2.آینداهداف آنان پدید می
: فیلسوف فرانسوي به ترتیب زیر ارایه شده است) م1755ـ1689(

.88، تهران، ص 1373هاي حقوق اساسی، ـ دکتر ابوالفضل قاضی، بایسته1
.110الی ص 99ـ دکتر حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، چاپ سوم، تهران، ص 2
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خود است که قدرت در اختیار مردم قرار دارد کهنظامی : ـ دموکراسی یا مردم ساالري1
.کندیا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میمستقیماً
بناي است که تنها بخشی از مردم بر منظامی : ساالريکراسی یا اشراف و نجیبـ اریستو2

.گیرندیک فضیلت، قدرت را به دست می
است که قدرت به دست یک نفر به نام پادشاه است و نظامی :  ساالريـ مونارشی یا تک3

این نظام در اساس خود منافع . کندي خود عمل میاو بر اساس قوانین ثابت و پیش پرداخته
.یراندیشانه داشته باشدتواند کارهاي عظیم و خعموم را در نظر ندارد، ولی گاهی می

ي قدرت در اختیار یک فرد قرار داشته است که همهرژیمی : ـ دسپوتیسم یا دیکتاتوري4
کند و اساس آن بر ي خود عمل میو او بدون قاعده و قانون و با جبر و اکراه و مطابق به اراده

. ترس گذاشته شده است
هاي غالب و مطرح از ام سیاسی، نظامدیدیم، چهار نوع نظبندي چه در دو تقسیماز آن

ـ 4ـ دیکتاتوري، 3کراسی، ـ اریستو2ـ پادشاهی، 1: شودگذشته تا حال، محسوب می
فریبی و استبداد البته در سخنان ارسطو دموکراسی به معناي منفی آن، یعنی مردم. دموکراسی

این دو مفهوم امروز .اکثریت مطرح بود و از دموکراسی واقعی به نام جمهوریت یاد شده بود
یعنی ممکن است نظام جمهوري بر مبناي دیکتاتوري باشد یا بر مبناي . با هم متفاوتند

که نظام پادشاهی نیز ممکن است بر مبناي دموکراسی باشد یا بر مبناي دموکراسی، چنان
جمهور با انتخاب طور غالب نظام جمهوري در مواردي است که رییسدیکتاتوري؛ ولی به

.شود و از این جهت با دموکراسی پیوند نزدیکی دارددم برگزیده میمر
شود، هاي بعدي به تفصیل بحث میجا که در مورد دموکراسی در مبحثبه هرحال از آن

.شودمیارائهي سه نظام دیگر توضیحاتی در این مبحث تنها درباره

نظام پادشاهی:اول
متی در تاریخ بشر است که هنوز هم در کشورهایی هاي حکوترین رژیمنظام پادشاهی از کهن

پادشاهی به . حاکم است... مثل بریتانیا، بلجیم، ناروي، جاپان، عربستان سعودي، اردن و
البته شکل غالب آن موروثی بوده و در بعضی از مقاطع . شودموروثی و انتخابی تقسیم می

م اصلی نظام پادشاهی، پادشاهی اما اقسا. تاریخی از طریق انتخاب نیز برگزیده شده است
. مطلقه و پادشاهی مشروطه است

است که پادشاه رییس دولت و رییس حکومت نظامی :پادشاهی مطلقه یا استبدادي
هاي گذشته پادشاهی. کندبوده و تمام اختیارات به دست او است و از هیچ قانونی تبعیت نمی

. معموالً از این نوع بوده است
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نظام پادشاهی محدود به قانون اساسی است و معموالً اختیارات :هپادشاهی مشروط
پادشاهی . ي سمبولیک داردتر جنبهاصلی مربوط به پارلمان و صدراعظم بوده و پادشاه بیش

جمهور که در نظام جمهوري، رییسمشروطه، تفاوت زیادي با جمهوري ندارد؛ جز این
ولی در اصل تبعیت از قانون اساسی هر دو یکی . انتخابی، اما پادشاهی غالباً موروثی است

مثل انگلستان که در رأس آن . ي آن استتر از نوع مشروطههاي امروز بیشپادشاهی. است
.ملکه قراردارد؛ اما تمام اختیارات در دست صدراعظم، وزرا و پارلمان است

بندي ین دستههاي پادشاهی استبدادي یا مطلقه را چنبرخی از نویسندگان، سود و زیان
1:اندکرده

مزایاي پادشاهی استبدادي
ـ آمادگی و نیرومندي در عمل و در 2. هاي نخستینـ تناسب با زندگی انسان1

ـ خدمات خوب 5. هاـ پایدار و استمرار سیاست4. ـ با ثباتی حکومت3. هاگیريتصمیم
.جانبههمهـ پیشرفت اقتصادي8. هاـ رویارویی با ستمگري فئودال6. اجتماعی

هاي پادشاهی استبداديزیان
ـ غیر عقالیی 3. ـ تعارض و تضاد پادشاهی با حکومت مردم بر خود2. ـ ستمگري پادشاه1

ـ ناامنی حکومت پادشاهی 5. پذیري پادشاهی ضعیفـ آسیب4. بودن اصل موروثی و جانشینی
.کشورگشایی پادشاهانـ تمایالت امپریالیستی و6... به خاطر ترس همیشگی از توطئه و

کراسینظام اریستو:دوم
است که در حکومت اریستوکراسی نظامی. اي یونانی به معناي بهترین استکراسی واژهآریستو

ها از طبقات خاص روحانیون، آن قدرت سیاسی را گروهی از افراد به عنوان نخبگان و بهترین
ها این نوع حکومت در در گذشته. ها در اختیار دارندداران و یا ترکیبی از آنها، زمیننظامی

.اروپا و غرب حاکم بوده و حتی امروز در مجلس لردهاي بریتانیا، آثار آن باقی است

هاي اریستوکراسیسودمندي
.ـ شکل طبیعی حکومت، یعنی حکومت بخش کوچکی از مردم بر همه1
.روي و اعتدالـ فضیلت میانه2
.رويکاري و میانهکومت به دلیل ویژگی محافظهـ  شکل با ثبات ح3
.هاها و رسوم و سنتحفظ تجربهـ4
.توجه به کیفیت و ارزشمندي و هوشمندي افرادـ5

.280ین، ص ـ عبدالرحمن عالم، پیش1
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کراسیهاي اریستوزیان
.ـ انحصارگري حکومت براي طبقات خاص1
.تحرکی و ایستایی ناشی از محافظه کاريگیري و بیسختـ2
.ي حفظ جاه و جاللکاري برااسرافـ3
.ـ دشواري گزینش افراد با صالحیت به دلیل معیارهاي طبقاتی4
.ـ عدم آموزش سیاسی مردم5
.ـ عیب آشکار اصول موروثی6

نظام دیکتاتوري:سوم
ي سزارهاي روم و تزارهاي روسیه و هاي تاریخ در چهرههاي دیکتاتوري در گذشتهنظام

ستان و کسان دیگر بروز یافته؛ اما در قرن بیستم، دیکتاتوري ناپلئون فرانسه و کرامول انگل
فاشیستی آلمان و ایتالیا و هسپانیا و دیکتاتوري حزبی در کشورهاي کمونیستی و دیکتاتوري 

.در برخی از کشورهاي آسیا و افریقا و امریکاي التین معروف استنظامی 
: انددر تعریف دیکتاتوري گفته
یا رضایت نفر است که مقام خود را نه از راه ارث، بلکه با زوردیکتاتوري حکومت یک 

ي یعنی همه. دیکتاتور داراي حاکمیت مطلق است. ها به دست آورده استیا ترکیبی از آن
چنین هم. ي آن نیز نامحدود استآید و گسترهقدرت سیاسی در نهایت از اراده او برمی

اقتدار . آیدي قانون به اجرا درمیان و نه بر پایهخواه با صدور فرمدیکتاتوري به رولی دل
چرا که چنین تابعیتی با فرمانروایی مطلق او . دیکتاتور محدود و تابع هیچ اقتدار دیگري نیست

.مطابقت ندارد
خصوصیات حکومت توتالیتر

توتالیتر حکومتی . هاي اصلی دیکتاتوري، برقراري حکومت توتالیتر استیکی از ویژگی
چیز در داخل حکومت و براي حکومت است، همه: ه طبق شعار موسولینی معتقد استاست ک

توتالیتر جامعه را نیز . چیز هم بیرون از آن و علیه آن نیستچیز باالتر از آن نیست و هیچهیچ
.داندمساوي با حکومت می

1:اندنظران خصوصیات حکومت توتالیتر را چنین یرشمردهصاحب

ي شود که همهها، ایدئولوژي ساخته میدر این نظام: سازيي و رهبرسازایدئولوژي)1
ي ابعاد زندگی خود باید آن را بپذیرند و در رأس نیز، رهبر قرار دارد که مردم در همه

. ي ایدئولوژي استکنندهکننده و تفسیرتنظیم

، ترجمه بهرام 1کارلتون کالیمر رودي، توتون جیمز آندرسن و کارل کویمبی کریستول، آشنایی با علم سیاست، جـ1
.62الی 56ملکوتی، از ص 
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سازي هم در کنار ایدئولوژي ابزار دیگري در اختیار حکومت و رهبر حزب)2
.تاتور استدیک

یکی از وزراي . ي مشروع حکومت دیکتاتوري استاستفاده از ترور یک وسیله)3
» .یک جو قدرت بهتر از یک خروار عدالت است«آلمان نازي گفته بود که 

در کنار انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادي یا کنترل اقتصاد متمرکز و )4
.خصوصیات دیگر آن استجمعی و تبلیغات ازکنترل تمام وسایل ارتباط

.شوداتکا بر انبوه مردم هم ابزاري است که همیشه از آن سوء استفاده می)5
هاي ناپذیري از شاخصهو انعطافغیر منطقی بودن و ضدیت با امور معنوي و علمی )6

.پنداردمیاي که هر کسی را که در کنار خود نداند، دشمنگونهبه. اصلی این رژیم است
هاي مثبت مانند ایجاد حکومتی توري و توتالیتري ممکن است بعضی جنبهنظام دیکتا

داشته ... هاي اقتصادي وها و مشکالت و تأمین پیشرفتکارا، برخورد فوري و قاطع با ضرورت
گردد و ي آن مشمئز میهاي منفی آن به حدي است که انسان از شنیدن واژهباشد؛ اما جنبه

مردم . شود، شخصیت و کرامت انسان استانی دیکتاتوري میاولین چیزي که قرب. هراسناك
ها ي گوسفندند که باید دوشیده شوند و از گوشت و پشم آندر این نظام فقط مانند گله

.استفاده شود و همین کافی است براي ضد انسانی بودن نظام دیکتاتوري

ي اعمال حاکمیتحکومت بر اساس شیوه:مبحث دوم
که ي دولت یاد شد و ایندهندهاز حاکمیت به عنوان عنصر چهارم تشکیلدر مبحث دولت،

ي اعمال این حاکمیت باعث شده که ي مردم دارد؛ اما شیوهحاکمیت ریشه در اراده
ها را این سیستم. هاي حکومتی متعددي ایجاد شودواقع نظامهاي مختلفی پدید آید و درسیستم

هاي مجموعهاید یادآوري شود که این تقسیم یکی از زیرشماریم؛ اما بدر این مبحث برمی
ي مردم است، هایی که حاکمیت مبتنی بر ارادهبه عبارت دیگر در نظام. نظام دموکراسی است

از 1قبل از ذکر اقسام الزم است دو مفهوم . آیدي اعمال آن، این تقسیم پدید میدر نحوه
: حاکمیت را توضیح دهیم

؟ کمیت ملتحاکمیت مردم یا حا
ي افرادي که در یک زمان در قلمرو یک دولت بسر مردم عبارت است از مجموعه

پس اگر حاکمیت به مردم تعلق داشته . مردم یک شخصیت مستقل از افراد نیست. برندمی
ي بین شدهباشد، بدین معنی خواهد بود که حاکمیت، ترکیب یا حاصل جمع حاکمیت تقسیم

گذار این وسو، اندیشمند فرانسوي، در کتاب قرارداد اجتماعی بنیانژان ژاك ر. افراد است

دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، چاپ دوم، : ي این دو مفهوم از حاکمیت رجوع کنید بهبارهدر-1
.66تا ص63، ص1382تهران، نشر میزان، 



حقوق اساسی افغانستان/ 180

اگر ما ده هزار شهروند داشته باشیم، هر شهروند صاحب یک : گویدروسو می. تئوري است
.جزء از ده هزار جزء حاکمیت است

ملت استمرار . اما ملت یک شخصیت حقوقی مستقل از وجود شهروندان یا مردم است
کند و ریشه در گذشته دارد ها حکایت میآنها و مصالح عمومی از پیوند نسلتاریخی دارد و

ها و تمدن گذشته و حال و مردم یا شهروندان فقط ابزاري است که وجود یک ملت و ارزش
.دهدآن را نشان می

شود یعنی به اجزاء و افراد تقسیم نمی. ناپذیر استي ملت، حاکمیت تجزیهبر اساس مقوله
.یافته از فرد فرد مردمواحد نشأت یافته از واحد ملت است، نه نشأتو یک 

آثار و نتایج حاکمیت ملت یا مردم
یافته از آن دو، اثرات و نتایج هاي نشأتتفاوت بین مردم و ملت، سبب شده که بر حاکمیت

:کنیمآوري میها را یادبرخی از آنمختلفی مترتب شود که
، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، صاحب سهم، اگر حاکمیت مردمـ1

بندي اقتدار عالی همکاري یعنی فرد شهروند، حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورت
خواهد بود نه یک » حق«و مشارکت کند و در انتخابات رأي بدهد و این رأي دادن یک 

تواند از کند و رأي بدهد و نیز میتواند از این حق استفاده پس، از یک طرف او می. »تکلیف«
ي ملی داشته باشد، این حق خود استفاده نکند؛ اما اگر حاکمیت به ملت تعلق گرفته و جنبه

.خواهد بود و یک وجیبه، نه یک حق» تکلیف«رأي دادن یک 
در قانون اساسی افغانستان، رأي دادن یا انتخاب کردن و انتخاب شدن یک حق در نظر 

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و «: قانون اساسی آمده است33ي در ماده. تگرفته شده اس
».گرددشرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می. باشندانتخاب شدن را دارا می

رأي دادن و اشتراك در انتخابات یک تکلیف و ... اما در برخی از کشورها مانند استرالیا و
.ی اگر کسی در انتخابات اشتراك نورزد، باید به دولت جریمه پرداخت کنداجباري است و حت

باشد تا هر چنین اگر حاکمیت به معناي حاکمیت مردم باشد، انتخابات باید عمومیـ هم2
فرد بتواند حق خود را استعمال کند؛ اما اگر حاکمیت به معناي حاکمیت ملی باشد، ملت 

که یا ایني اشتراك در انتخابات بدهد و نه براي همهي خاصی اجازهتواند به عدهمی
یا امتناع از رأي دادن را ممنوع بسازد و عدم اشتراكبرعکس، رأي دادن را بر همه الزامی 

.قرار دهد چون تصمیم با ملت یعنی جامعه است
ي ملت ي همهکه وکیل پارلمان در مفهوم حاکمیت مردم، نمایندهي دیگر اینـ نتیجه3

که وکیل اند، در حالیي همان افرادي است که به او رأي دادهشود؛ بلکه نمایندهمحسوب نمی
.ي ملت استي همهپارلمان نماینده
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ي یک عده افراد باشد، باید این امکان هم موجود که اگر وکیل نمایندهدیگر اینـ4
که وکیل پارلمان قابل الیباشد که آن افراد، اگر بخواهند، او را از وکالت عزل کنند، در ح

.عزل نیست
گونه که اگر او صرفاً وکیل یک عده از افراد باشد، نباید از خود هیچي دیگر ایننکتهـ5

نظر و تصمیمات شخصی داشته باشد؛ بلکه در هر مورد باید طوري عمل کند که 
نیست که در هر خواهند، در حالی که وکیل پارلمان ملزم دهندگان یا موکلین از او میرأي

اما امروز به طور یک اصل مسلم، .موضوع، حتماً مطابق نظر موکلین خود عمل کند
شده که وکالت در نظام پارلمانی مانند قراردادهاي خصوصی، جنبه فردي و خصوصی پذیرفته

چنین عملیه ندارد بلکه سند نمایندگی وکیل از کل ملت است نه تنها از حوزه انتخابیه و هم
ات به معناي انعقاد یک قرارداد بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نیست تا بتوان نماینده انتخاب

است، مانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد و بر همین اي از حقوق عمومیرا که پدیده
هاي خود کامالً آزاد اساس است که وکیل پارلمان داراي استقالل وسیعی است و در برداشت

دهندگان خود قابل عزل هم گزیند و از طرف رأيمایندگی خود را برمیبوده و خودمشی ن
یعنی اصول و قواعد حاکم بر حقوق خصوصی در وکیل پارلمان که مربوط حقوق . نیست

1.شوداست، اعمال نمیعمومی 

ي در حقوق اساسی فرانسه، کشمکش بین دو مفهوم یادشده از حاکمیت، ریشه
: ي سوم آن آمده استدر ماده1789ي حقوق بشر و شهروند سال هدر اعالمی. اي داردطوالنی

تواند هیچ هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نمی. پایه هر حاکمیتی در اصل بر ملت استوار است«
ان فرانسه در گذارقانوناما » .اقتداري را که صریحاً از ملت ناشی نشده، به مورد اجرا بگذارد

کشمکش خاتمه دادند و فرمولی را برگزیدند که جامع هر فرانسه به این1958قانون اساسی 
.دو مفهوم است

حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد «: فرانسه آمده است1958ي سوم قانون اساسی در ماده
هیچ بخشی از مردم و نه هیچ فردي . شودپرسی اعمال میکه توسط نمایندگان یا از طریق همه

بینی انتخابات ممکن است طبق شرایط پیش. ختصاص دهدحق ندارد اجراي آن را به خود ا
ي انتخاباتی پیوسته همگانی، برابر و مستقیم باشد و آراشده در قانون اساسی، مستقیم یا غیر

ي حقوق ي اتباع فرانسه از زن و مرد که به سن رشد قانونی رسیده و از کلیهکلیه. مخفی است
».آینددهنده به شمار مییط مقرر در قانون رأيمند باشند، طبق شرامدنی و سیاسی بهره

سان حاکمیت به مفهوم حاکمیت ملت؛ اما اعمال آن به تمام مردم تعلق گرفت و امروز بدین
شود و این تلفیق یا ترکیب هر دو در اکثر کشورها نیز حاکمیت به معناي حاکمیت ملی تفسیر می

.76و 75منوچهر طباطبایی موتمنی، پیشین، ص .96تا 94ـ زهیر شکر، پیشین، ص 1
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شد، پیامدها و به مردم یعنی افراد داده میجهت ضروري بود که اگر حاکمیت تنها مفهوم بدین
.ها اشاره شدتر به برخی از آنداشت که پیشنتایج بسیار منفی و غیر قابل قبولی می

هاي اعمال حاکمیتشیوه
اکنون باید ببینیم که مردم حاکمیت ملی را چگونه و به چه پس از این توضیحات، 

حاکمیت توسط مردم که از آن به دموکراسی یاد اعمال . توانند اعمال کنندهایی میصورت
:کنیم، به یکی از سه حالت زیر قابل تطبیق استمی

دموکراسی مستقیم:اول
ي مردم در یک مکان گرد هم آیند تا دموکراسی مستقیم به این معنی است که همه

امروز در سه که تا روشی. هاي مهم را اتخاذ کنندقوانین را به تصویب برسانند و تصمیم
بار در یک مجمع بزرگ گرد در این سه ایالت مردم سالی یک. کانتون سویس معمول است

این روش . آیند تا قوانین محلی خود را تصویب و مجریان محلی خود را انتخاب کنندهم می
. ـشهرهاي یونانی نیز رایج بوده استها در برخی از دولتدر گذشته

کردند و آن را بهترین وسیله نش از این روش حمایت میداراژان ژاك روسو و طرف
دانستند اما مشکل این سیستم این است که تطبیق آن در شهرها براي اعمال حاکمیت مردم می

بار سالی یکو کشورهاي بزرگ غیر عملی است و تازه در شهرهاي کوچک نیز مردم تنها 
ي که باید براي ادارهن هم در حالتیتوانند چنین گردهمایی بزرگی را تشکیل بدهند، آمی

هیأتی یا مجلسی که طرح قوانین و آجنداي چنین حکومتی وجود داشته باشد و نیز کشور 
.گردهمایی ملی را آماده گرداند

دموکراسی غیر مستقیم یا سیستم نمایندگی:دوم
که خود طی یکدموکراسی غیر مستقیم به این معنی است که مردم به جاي این

گردهمایی مستقیماً قانون را تصویب کنند، نمایندگان خود را انتخاب کنند و این همان چیزي 
طور که در سیستم نمایندگی همان. شوداست که امروز به نام پارلمان یا شوراي ملی نامیده می

اي که از طرف مردم که نمایندهاول این: تر نیز اشاره شد، دو اصل اساسی وجود داردپیش
اند ي تعدادي که به او رأي دادهکه او تنها نمایندهشود قابل عزل نیست و دوم اینخاب میانت

که بر اساس شود و بر همین اساس وقتیي همه ملت محسوب مینیست، بلکه نماینده
دهد ي خود را انجام میانتخابات، حایز آراي اکثریت شد، با اختیارات و آزادي کامل، وظیفه

. دهندگان خود عمل کنده حتماً مطابق اراده و تمایالت موکلین یا رأيو ملزم نیست ک
ي کند، بلکه گاهی قوهالبته در این سیستم تنها پارلمان نیست که از ملت نمایندگی می

امروز در اکثر . شوندمجریه یا قضاییه نیز با آراي مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می
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ر دموکراسی بر سیستم نمایندگی یا دموکراسی غیر مستقیم هاي مبتنی بکشورها، حکومت
.شودتر استفاده میمستقیم کمهستند و از سیستم دموکراسی مستقیم یا نیمهاستوار 

مستقیممستقیم یا شبهدموکراسی نیمه:سوم
به این معنی که در برخی از . این سیستم بعضی از خصوصیات مثبت هر دو سیستم را دارد

مستقیم عمل مطابق دموکراسی مستقیم و در برخی از موارد مطابق دموکراسی غیرموارد 
ها را به پارلمان تر تصمیمکه سیستم نمایندگی را پذیرفته و بیشاز همین رو ضمن این. کندمی

بنابراین در . کندمردم نیز مراجعه میاي از مسایل مهم به آراي عمومی کند، در پارهواگذار می
طرف و مردم از طرف ي اجراییه از یکتم صالحیت اتخاذ تصمیم بین پارلمان و قوهاین سیس

.دیگر تقسیم شده است
مستقیم دموکراسی نیمه: شودمستقیم هم با دو روش اعمال میسیستم دموکراسی نیمه

1:مستقیم جزییکامل و دموکراسی نیمه

مستقیم کاملدموکراسی نیمه:الف
شود و نقش صویب قوانین بدون استثنا از طرف مردم اعمال میدر این روش صالحیت ت

توانند پرسی یا رفراندم نیز میمردم از طریق همه. نمایندگان صرفاً آماده ساختن قوانین است
توانند با ابتکار از جانب خود، طرح قوانین را شده را رد کنند و هم میطرح قوانین پیشنهاد

رتیب نمایندگان در این سیستم، صالحیت مطلق ندارند و دائماً تبدین. پیشنهاد و تصویب کنند
. از طرف مردم تحت مراقبت قرار ارند

: کننددر این سیستم مردم به سه طریق صالحیت خود را اعمال می
شود، مطابق این روش تمام قوانینی که از سوي پارلمان طرح می: رفراندوم الزامی-1

در . شودهاي سویس این طریق اعمال میر برخی از کانتوند. باید به رفراندوم گذاشته شود
این روش در عمل بسیار . این طریق، پارلمان فقط نقش تهیه و آماده کردن قانون را دارد

طور دایمی به این کار مشغولیت پیدا اش این است که تمام مردم بهزیرا الزمه. مشکل است
شود که البته می. در رفراندوم اشتراك نورزندهاي زیادي شود که گروهکنند و این باعث می

.تنها برخی از قوانین مخصوصاً قانون اساسی را از این راه به تصویب رساند
در این روش مردم حق دارند در مورد : ـ رفراندوم اختیاري و بر اساس تقاضاي مردم2

تیجه اگر مردم در قانونی که پارلمان تصویب کرده، خواستار برگزاري رفراندوم شوند که در ن
.شودجریان رفراندوم، آن را رد کردند، قانون مزبور ملغی تلقی می

رفراندوم (ها از این روش ها و شهرداريي سطوح دولت فدرال، کانتونسویس در همه
تعداد آن در قانون (خاصی از مردم تعدادکند و این در صورتی است که استفاده می) اختیاري
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ر در مورد قانون خاصی، درخواست رفراندوم کردند، حکومت مکلف اگ) شودمشخص می
اي با امضاي در سطح حکومت فدرال اگر مردم با عریضه. است که رفراندوم را برگزار کند

هزار نفر، در خالل سه ماه بعد از تصویب قانون توسط پارلمان، درخواست رفراندوم کنند، 30
.کندرگزار میبي آن قانون رفراندومحکومت درباره

توانند مستقیماً طرح قانون را در این روش، مردم می: يگذارقانونـ ابتکار ملی براي 3
در سویس در سطح حکومت . پیشنهاد و براي تصویب آن رفراندوم را درخواست کنند

شود، ارائههزار نفر، در مورد تعدیل قانون اساسی 50اي با امضاي فدرال، اگر عریضه
ي آن مثبت بود، قانون اساسی به شود که اگر نتیجهدیل قانون اساسی برگزار میرفراندوم تع

پس اگر تصویب کرد، قانون . شود تا در خالل سه سال آن را تصویب کندمیارائهپارلمان 
شده از نو به شود و اگر رد کرد یا تعدیالتی را در آن وارد کردند، طرح تعدیلاساسی نشر می

این روش در سطح حکومت فدرال اختصاص به قانون اساسی . شودمیرفراندوم گذاشته 
ي ها همهشود؛ اما این روش در سطح کانتونداشته، در مورد قوانین عادي اعمال نمی

در . شوددر بعضی از ایاالت امریکا نیز این سیستم تطبیق می. شودهاي قانون را شامل میطرح
هزار نفر طرح قانونی را به پارلمان تقدیم کند و البته 50توانند با امضايایتالیا نیز مردم می

).قانون اساسی ایتالیا71ي ماده. (ي آن مربوط به پارلمان استتصمیم نهایی درباره
مستقیم کامل، امتیازات و جوانب مثبت زیادي دارد؛ اما در مجموع سیستم دموکراسی نیمه

اي از همین جهت امروزه تنها در پارهبه. ضعف آن در مشکالت اجرایی استتمام نقطه
.شودها تطبیق مییا در برخی از ایاالت آنکشورها

مستقیم جزئی یا ناقصـ دموکراسی نیمهب
مستقیم کامل وجود داشت، مورد هایی که در دموکراسی نیمهدر این روش بعضی از راه

: گیرد که از آن جمله دو مورد زیر استاستفاده قرار می
البته این رفراندوم صرفاً در ارتباط با تصویب قوانین اساسی به کار برده : راندوم الزامیرف

تعدیل 1958و در سال 1964قانون اساسی سویس و قانون اساسی فرانسه در سال . شودمی
هاي سویس تمام تنها در برخی از کانتون. قانون اساسی را به رفراندوم واگذار کرده است

.اندرفراندوم گذاشتهقوانین را به 
مواردي است که بعضی از منظور از این رفراندوم نیز صرفاً منظور : رفراندوم اختیاري

ي برخی از ي اجراییه دربارهجمهور یا پارلمان یا قوههاي حکومت مثل رییسدستگاه
سال قانون اساسی فرانسه در11ي در ماده. مردم مراجعه کنندموضوعات مهم به آراي عمومی 

.جمهور داده شده استاین صالحیت به رییس1958
:افغانستان نیز آمده است1382قانون اساسی 65ي در ماده
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تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادي به آراي جمهور میرییس«
م این قانون نباید متناقض احکامراجعه به آراي عمومی . مردم افغانستان مراجعه نمایدعمومی 

» .اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد
جمهور در موضوعات مهم منافع رییس: قانون اساسی مصر آمده است152ي در ماده

.پرسی از مردم شودتواند خواستار همهعالی کشور می
شود و اراده یا تقاضاي مردم در البته رفراندوم اختیاري که از طرف حکومت برگزار می

ي شخصی صورت بگیرد دارد، این خطر را هم دارد که ممکن است از آن استفادهآن نقشی ن
در این نوع . شودیاد میPlebiciteبیسیت که در این صورت به نام رفراندوم شخصی یا پله

که از بنابراین براي این. کندبراي تقویت موقعیت خود، اقدام به رفراندوم میدارزمامرفراندوم 
: ي شخصی صورت نگیرد، معیارهاي زیر در نظر گرفته شده استتفادهها اسرفراندوم

جمهور نباشد، یعنی در اصل ـ درخواست رفراندوم محدود به یک شخص مانند رییس1
براي همین در کنار . درخواست باید یک جمعی از مسؤولین شریک ساخته شوند

.رفته شودجمهور باید نظر صدراعظم یا شوراي وزیران نیز در نظر گرییس
. شودـ با پارلمان مشورت صورت گیرد تا جوانب مثبت و منفی رفراندوم با آزادي کامل بیان2
اند که طرح از همین رو گفته. ـ طرح رفراندوم با عبارت واضح و بدور از ابهام تهیه شود3

چنین رفراندوم فقط باید یک سوال داشته باشد و جواب به صورت آري یا نه تنظیم شود و هم
به این معنی که مردم را تهدید کند که . جمهور رفراندوم را با تهدید استعفا توأم نسازدرییس

این نوع . جمهور، وي از منصب خود کنار خواهد رفتدر صورت عدم موافقه با طرح رییس
.تهدید ممکن است مردم را در یک موقعیت دشوار قرار دهد

ن نوع رفراندوم را در قانون اساسی خود گنجانیده شود که امروز تنها فرانسه ایگفته می
تر گفته شد در قانون اساسی ما و قانون اساسی مصر نیز این نوع طور که پیشاست؛ اما همان

یا رفراندوم اختیاري سایر کشورها معموال از رفراندوم الزامی . رفراندوم مطرح گردیده است
.کنندبا درخواست مردم استفاده می

حکومت بر اساس تفکیک قوا:وممبحث س
دیگر، تقسیم دیگري ها با همي روابط آناز نگاه تقسیم وظایف بین نهادهاي حکومت و نحوه

» سیستم پارلمانی«و »سیستم ریاستی«در نظام حکومتی پدید آمده که دو نوع عمده آن به 
را که » تفکیک قوا«وع براي فهم بهتر این دو نوع نظام بهتر است در ابتدا موض. معروف است

. رود، توضیح بدهیمهاي اصلی دموکراسی به شمار مییکی از شاخصه
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تئوري تفکیک قوا
از دیرزمان که بشر وجود حکومت را در زندگی سیاسی و اجتماعی خود تجربه کرد، 
فیلسوفان و حقوق دانان در صدد برآمدند که وظایف اصلی و اساسی حکومت را تشخیص 

347-427(افالطون . آن اساس، نهادهاي عهده دار آن وظایف را معرفی نماینددهند و بر 
چه امروز در آثار خود این موضوع را، هرچند متفاوت با آن) م.ق322- 385(و ارسطو ) م.ق

طور و قضا بهگذارقانوني ي مجریه و قوهافالطون از قوه. مطرح است، مورد بحث قرار دادند
هر حکومت داراي سه قدرت است و : گویدارسطو به صراحت میپراکنده نام برده اما

اگر این سه قدرت به . خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسدگذارقانون
ها است درستی سامان یابد، کار حکومت یک رویه است و اختالف در شیوه تنظیم این قدرت

قدرت بحث و : این سه قدرت عبارتند از. شودها میي اختالف در سازمان حکومتکه مایه
1.روایان و قدرت قاضیان یا دادرساني مصالح عمومی، قدرت فرمانمشوره درباره

مطرح قواي حکومت را به این ترتیب) م1704ـ1632(جدید، جان الك يدر دوره
: کندمی

قوانین موضوعه ي مجریه که پردازد و دیگري قوهي مقننه که به وضع قانون مییکی قوه
پردازد و با ي متحده یا فدراتیف که به اعالن جنگ و صلح میکند، و سوم قوهرا اجرا می

ي قضاییه را وي قوه. سازدمنعقد می... کشورهاي مختلف، قراردادهاي سیاسی و بازرگانی و
دیگر یکبه نظر وي این سه قوه باید از . شماردي مجریه میداند و آن را جزو قوهمستقل نمی

2.مجزا و منفصل باشند و در دست اشخاص مختلف قرار گیرند

اما کسی که واقعا تئوري تفکیک قوا و تقسیم وظایف بین نهادهاي حکومت را به تفصیل 
است که کتاب ) م1755ـ1689(کرد منتسکیو ارائهو با معیارها و دالیل و ساختار منظم، 

ي با پردازش نوین مطرح کرد که منبع الهام او این موضوع را طور) 1748(القوانین روح
در . هاي حقوق بشر و قوانین اساسی امریکا و اروپا،  مخصوصاً فرانسه قرار گرفتاعالمیه
اي که در هر جامعه«: ي حقوق فرانسه که بعد از انقالب منتشر شد، این جمله آمده بوداعالمیه

» .اساسی به معناي واقعی نداردآن تفکیک قوا به عمل نیامده است، آن جامعه قانون 
ي کار القوانین را سرلوحهنیز روح1776کنندگان قانون اساسی آمریکا در سال تدوین

کنندگان قانون اساسی آمریکا بود و جیمز مدیسن که یکی از تدوین. خود قرار داده بودند
نندگان قانون کبه ریاست جمهوري نیز انتخاب شد، منتسکیو را براي تدوین) 1809(بعدها 

طور که یعنی همان. اساسی به معبد اراکل واقع در شهر دلفی یونان قدیم تشبیه کرده است
کردند و روز بعد پاسخ غیبی را از مردم یونان مشکالت خود را در آن معبد مطرح می

.187حمید عنایت، ص يارسطو، سیاست، ترجمهـ1
. و مابعد253، ص 2جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج . ت. و. 2
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هفته کار 16داشتند، طراحان قانون اساسی نیز طی آن زبان کاهن آن معبد دریافت می
مدیسن منصفانه، صریح و . کردندالقوانین مشورت میانون، مرتب با روحروي طرح ق

شد و همیشه با او مشورت می. براي ما منتسکیو، اراکل بود«: نویسدبدون ابهام می
1».شدهاي او نقل میگفته

کند که قدرت را ي مجریه، مقننه و قضاییه، تأکید میگانهمنتسکیو با تفکیک قواي سه
یعنی براي حفظ آزادي و جلوگیري از استبداد و دیکتاتوري . توان مهار کردقدرت میتنها با 

قدرت را باید تقسیم کرد و هر قدرتی را به نهاد خاصی سپرد تا هر قدرتی قدرت دیگر را مهار 
طور دقیق مشخص کرد ها را باید بهکند و از طرف دیگر وظایف نهادها و مرزهاي قانونی آن

.وظایف جلوگیري کرد تا تعادل حفظ شودو از تداخل در
ي وظایف هیأت حاکمه در هدف منتسکیو از طرح اصل تفکیک قوا و تمرکز نیافتن همه

دست یک فرد، آن بود که از مردم در برابر استبداد حمایت کرده باشد و در زمان خود او 
.پادشاهان شديي رهایی مردم از استبداد و قدرت مطلقهطرح این اصل در نهایت وسیله

: کنیمنقل میهاي وي را ي او یک قسمت از متن گفتهبراي فهم درست اصل نظریه
هم مداخله کنند و یا حال باید فهمید اگر یکی از این سه قوه در کارهاي مربوط به«

نفر یا یک هیأت قرار بگیرد، یا قوه مقننه و مجریه مخلوط شود یا هر سه قوه در دست یک
در اختیار یکی از آن دو قوه باشد یا بالعکس، سازمان دولت و وضعیت قوه قضاییه

دیگر مخلوط وقتی قوه مقننه و قوه مجریه به هم. زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت
هستند قرار گرفت، دیگر آزادي دارزمامت که شد و در اختیار یک شخص واحد یا هیأ

که آن شخص یا آن هیأت قوانین جابرانه وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید 
چنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و هم

که اختیار نسبت به زندگی و آزادي مجریه مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد چه آن
اجرا کرد، افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم 

اگر یک فرد یا یک هیأت که مرکب از رجال یا توده و . اقتدارات او جابرانه خواهد بود
اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد یعنی هم قوانین وضع کند و هم 

را به موقع اجرا بگذارد و هم اختالفات بین افراد را حل کند و هم تصمیمات عمومی
2».رودچیز از بین میکیفر دهد، آن وقت همهجنایات را 

یعنی او قانون را در مرکز . ي اصلی براي تفکیک قوا، قانون استاز نظر منتسکیو ضابطه
یعنی . سنجدهاي حکومت را در قبال آن میها و دستگاهدهد و وظایف اندامدید خود قرار می

ي قوه(یکی وضع و تصویب آن : داردي مشخص و متمایز در قبال قانون حکومت سه وظیفه

.134، تهران، ص 1373وق اساسی، چاپ اول، ـ دکتر محمد عالیخانی، حق1
.160اکبر مهتدي، تهران، ص علیيمنتسکیو، روح القوانین، ترجمهـ2
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و سوم هم تفسیر آن و قضاوت بر اساس احکام آن ) ي مجریهقوه(و دیگري اجراي آن ) مقننه
).ي قضاییهقوه(

گوید ممکن است برخی تصور کنند که منظور از محدودیت متقابل قوا، منتسکیو می
ي مطلق قوا دم مداخلهکه تنها عدیگر است، در حالیي سه قوه در امور یکعدم مداخله

کند؛ زیرا ممکن است هر یک از سه قوه به سوي استبداد و دیگر نظر را تأمین نمیدر یک
کند که سه رو وي پیشنهاد میاز این. بیدادگري سوق داده شوند و آزادي به مخاطره افتد

بر اثر دیگر را خنثی و محدود کنند تادیگر تماس و ارتباط داشته باشند و یکقوه با یک
چون هر یک از . ها حکومتی متعادل به وجود آید و آزادي تأمین شودبرخورد متقابل آن

گیري در قلمرو اختصاصی خود برخوردار است و نیز سه قوه نیز از صالحیت تصمیم
که ي دیگر مانع شود، مثل اینهاي قوهتواند با استفاده از وسایلی از اجراي تصمیممی
تواند از توشیح و اجراي ي مجریه نیز میکند، ولی قوهن را تصویب میي مقننه قوانیقوه

.آن در شرایط خاصی جلوگیري کند

: عناصر تفکیک قوا و دالیل آن
:شودتفکیک قوا بر اساس مفهوم رایج آن از چند عنصر اساسی تشکیل می

.مختلف استبندي و تقسیم وظایف حکومتی در بین نهادهاي نخستین عنصر آن نوعی طبقه
ي سه گروه متمایز است و از ي یاد شده بر عهدهدومین عنصر آن واگذاردن سه وظیفه

.گیردجا است که تفکیک قوا شکل میهمین
اي که به آن سپرده سومین عنصر نیز استقالل قوا است؛ یعنی هر قوه در چارچوب وظیفه

یعنی . در کار او حق دخالت ندارندشده در برابر قواي دیگر استقالل کافی دارد و قواي دیگر 
اي در چارچوب صالحیت خود و انجام وظایف خاصی که به او واگذار شده است، هیچ قوه

.در برابر قواي دیگر مسؤول نیست
: یا ضرورت تفکیک قوا چند دلیل عمده وجود داردبراي اهمیت 

ارها است تا کارهاي دلیل اول؛ تقسیم کار و ایجاد نظم براي هرچه بهتر انجام گرفتن ک
.متراکم و سنگین بر اثر سازماندهی به آسانی انجام شود

هاي گوناگون است که ها و تخصصها، صالحیتدلیل دوم؛ وجود استعدادها، لیاقت
اي استفاده طرز درست و شایستهها بهخواه ناخواه در بین افراد جامعه وجود دارد که اگر از آن

تعداد و تخصص خود به کار مناسب گمارده شوند، مسلماً جامعه از شود و افراد، به تناسب اس
. تر برخوردار خواهد شدي بیشتر و توسعهرشد سریع

ترین دلیل این است که تفکیک قوا، مبنا و اساس تأسیس یا اصلیترینسومین و مهم
از آن حکومت دموکراسی و حفظ آن است و از رشد استبداد و تمرکز قدرت و سوء استفاده 
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کنند و دیگر را کنترول میطور طبیعی قدرت یکیعنی قواي متعارض به. کندجلوگیري می
1.در نتیجه حکومت قانون تأمین خواهد شد. شودتعادل حفظ می

ي سیاسی اسالمتفکیک قوا در تاریخ و اندیشه
گانه را به سهاین است که نظام اسالمی، اصل تفکیک قواي نظر رایج و برتر در حقوق اسالمی 

و خلفاي راشدین، ) ص(ي حضرت پیامبر شناسد، تنها با این تفاوت که در دورهرسمیت می
و با توسعه یافتن قلمرو هاي بعدي این سه قوه بوده است، اما در دورهرییس دولت، رییس همه
2.دیگر تفکیک شدندطور کامل از همدولت اسالمی، این قوا به

:گویددودي میاالعلی موعالمه ابو
اهل حل و عقد در آن دوره کسانی بودند که امور اداري کشور، به مشوره آنان، «

شد اما مجریان امور چرخید و در مسایل قانونی و حقوقی به وسیله آنان تصمیم گرفته میمی
اما . ي دخالت نداشتندگذارقانونکسانی دیگري بودند که از اهل حل و عقد نبوده و در امور 

گونه مسؤولیتی در امور اداري و ت هم کسان دیگري غیر از آن دو گروه بودند که هیچقضا
و جلسات قضاوت کامالً خارج از حیطه قوه اجراییه بود زیرا وظیفه قاضی، ... اجرایی نداشتند

نشیند تطبیق قانون الهی در میان بندگان است و او به نیابت از خلیفه در منصب قضاوت نمی
اي در آن زمان ما کسی را در هیچ منطقه... پردازدبت از خداوند، به این مهم میبلکه به نیا

چنین به هیچ یک یابیم که در زمان واحد هم قاضی باشد و هم والی یا مدیر اجرایی و همنمی
شد که در امور قضاوت و احکام از کارگزاران یا امیران و یا خود رییس دولت اجازه داده نمی

3».نمایدقاضی مداخله 

گانه تفکیک نمود زیرا منبع اسالم بین قواي سه«: گویددانان مییکی دیگر از حقوق
که خلیفه در آن باشد، بدون ایني، قرآن و سنت و اجماع صحابه مجتهد میگذارقانون

اما قضا هم یک قوه . صالحیتی داشته باشد چون وظیفه او تنها اداره و تطبیق احکام قرآن است
کردند، هرچند که همه د که خلیفه و والیان به مانند افراد عادي از آن تبعیت میمستقل بو

شدند ولی آنان نایبان خلیفه نبودند بلکه نایبان مردم بودند که قاضیان توسط خلیفه منصوب می
کردند و گماشتن آنان به منصب قضاوت از طرف خلیفه، صرفاً بدان باید عدالت را تأمین می

ساخت براي کسانی که اهلیت و شایستگی قضا را داشته لیفه زمینه را آماده میجهت بود که خ
4».که آنان تابع خلیفه باشندو از عدالت و تقوا و پاکدامنی برخوردار باشند نه این

.206الی196، ص1377حسین اسکندري و اسماعیل دارابکالیی، درآمدي بر حقوق اساسی، تهران، ـ محمد1
.102، ص 1988ول، بیروت، ـ دکتر سمیر عالیه، نظریۀ الدولۀ و آدابها فی االسالم، چاپ ا2
.270و 269االعلی المودودي، نظریۀ االسالم و هدیه فی السیاسۀ و القانون و الدستور، ص ـ ابو3
.121دکتر ثروت بدوي، النظم السیاسیۀ، ص . 4
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یابیم که اسالم در قرن هفتم میالدي استقالل قضا و تفکیک آن را از میترتیب دربه این 
این 18هاي متمدن دیگر تنها در اواخر قرن که ملته است، در حالیسایر قوا به رسمیت شناخت

البته این نکته را باید در نظر گرفت که اصل تفکیک قوا با مفهوم . قاعده را به رسمیت شناختند
نباید انتظار داشته باشیم است و 18و خصوصیاتی که امروز مطرح است، محصول افکار قرن 

ت در قرن اول هجري نیز مطرح بوده و در عمل هم تطبیق شده که این اصل با همین خصوصیا
ي اول بینیم که در صدر اسالم، مخصوصاً در زمان حیات پیامبر و خلیفهرو میاز همین. باشد

برخی بر این . ي دوم تفکیک قوا آغاز یافته استتفکیک قوا مطرح نبوده و از زمان خلیفه
ي مجریه و ي دیگر جدا است؛ اما دو قوهي از دو قوهگذارقانوني باورند که از نگاه اسالم قوه

یعنی به تناسب شرایط هم . است» مباحات«قضاییه از نگاه ادغام یا انفکاك، داخل در قلمرو 
به عبارت دیگر نه ادغام آن دو، . ادغام آن دو در یک مقام جواز دارد و هم تفکیک آن دو

تفکیک آن دو و انتخاب هر کدام بستگی به صورت نهایی نظام سیاسی اسالم است و نه 
1.شرایط زمانی و مکانی دارد

نتیجه گرفت که اندیشه و نظام سیاسی اسالم با اصل تفکیک قوا در تضاد یا توانپس می
دانان مصري، بعد از بحث و بررسی مفصل در از همین رو یکی از حقوق. تعارض قرار ندارد

:گیردنتیجه میتفکیک قوا از نگاه اسالم، چنین 
هرگاه بر فرض، اندیشه سیاسی اسالم، اصل تفکیک قوا به معناي امروزین آن را به رسمیت «

نشناخته باشد، آیا این بدان معنی است که این اصل با اندیشه سیاسی اسالم تضاد دارد؟ این چیزي 
آزادي، تضمین: گانه اصل تفکیک قوا یعنیاست که ما بدان باور نداریم زیرا اهداف سه

هرچند مسلمانان در . اي نداردمشروعیت حکومت و تقسیم کار، با روح و محتواي نظام دینی فاصله
ها در برابر انحراف آغاز اسالم، به خاطر قوي بودن انگیزه دینی و ترس از خدا، از این نوع ضمانت

هاي ستمگر و ومتنیاز بودند ولی ضعیف شدن این انگیزه و گرفتار شدن مسلمین به حکو ستم، بی
عباس، باعث شد که قوا مخصوصاً قضا از امیه و بنی مانند پادشاهان و خلفاي بنیآشامی خون

و  لذا ما بر این اعتقادیم که تقسیم . ها جلوگیري به عمل آیدعدالتیدیگر جدا شود تا از بیهم
باشد، با اصول وظایف دولت به قواي مستقل و متخصصی که هر کدام مراقب و ناظر دیگري

اندیشه سیاسی اسالم تضاد ندارد و اگر دیروز مسجد براي مسلمانان هم به منزله پارلمان بود و هم 
ها، ساختار سیاسی امروز نیز با تأسیس پارلمان منتخب که نظارت بر کار مرکز اجراي سیاست

ل نظام سیاسی اسالم ان داشته و در تعیین و عزل آنان نقش داشته باشد، کامالً با اصودارزمام
2».مراعات گرددشریعت اسالمی ها واصول عمومی مطابقت دارد به شرطی که پایه

. 165ـ 164ص ـ دکتر منیر حمید البیاتی، النظام السیاسی االسالمی مقارنا بالدولۀ القانونیۀ، چاپ دوم، اردن، عمان،1
ـ دکتر سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث فی الدساتیر العربیۀ المعاصرة و فی الفکر االسالمی، چاپ ششم، 2

.591و 590، ص1996مصر،
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اشکال است، برخی هم براي اثبات این که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسالم مجاز و بی
:کندچنین استدالل می

حکومتی و وسعت ـ تنوع کارها و وظایف 1: هاي مختلفی وجود دارد مانندسو زمینهاز یک
هاي تاریخی هاي گوناگون و تجربهـ لزوم استفاده از افکار و تخصص2ها؛ و پیچیدگی آن

ـ لزوم 4ـ لزوم رعایت دقت، سرعت و استحکام کارها براي رسیدن به نتایج مطلوب؛ 3ها؛ انسان
از سوي .محوريویژه در مسائل اجتماعی و پرهیز از استبداد رأي و خودفکري و مشورت، بههم

، جواز واگذاردن کارها به دیگران و عدم لزوم دارزمامدیگر وجوب رعایت مصالح جامعه بر 
ها، جملگی مستلزم تقسیم کارهاي حکومتی و مقتضی تفکیک مباشرت شخص حاکم در آن

، منعی به عمل کند و اسالم نیز از انجام آنمصالح اجتماعی چنین چیزي را ایجاب می. قوا است
1.ه استنیاورد

ي سیاسی اسالم منعی از آنچه گفته شد دریافتیم که تفکیک قوا از نگاه تاریخ و اندیشه
حال ببینیمتر حاکم و رایج بوده است؛ ندارد، بلکه در تاریخ سیاسی اسالم، تفکیک قوا بیش

استی بحث بعدي، ریاست؟ آیا از نوع نظامی است که دري این سه قوه از چه نوع نظامی رابطه
یا از نوع نظام پارلمانی؟شود نامیده می

طور که اصل تفکیک قوا از نظر اسالم، داخل در قلمرو در پاسخ، باید گفت همان
ي ریاستی یا پارلمانی بودن، نیز از نظر مباحات بوده و تابع شرایط زمانی و مکانی است؛ مسأله

ین به ا. خاص زمانی و مکانی استاصول و اساسات نظام سیاسی اسالم، تابع مصالح و شرایط 
توان در چوکات نظام پارلمانی حفظ کرد و هم در معنی که محتوا و روح اسالم را هم می

ي اما اگر در این رابطه تاریخ گذشته، مخصوصاً دوره. ریاستییا نیمهقالب یک نظام ریاستی
تر تاریخ سیاسی اسالم نزدیکصدر اسالم را معیار قرار بدهیم، باید بگوییم که نظام ریاستی به

ي سیاسی و فقه سیاسی اسالم، فقیه، فیلسوف، هاي اندیشهاز همین رو یکی از تئوریسین. است
از جهت تعیین روابط بین قوا، «: گویدباقر صدر میدان و متفکر توانا شهید سید محمداقتصاد

اي ریاستی در دولت هبه نظام ریاستی نزدیک است ولی باز هم با نظامدولت اسالمی 
داري دموکراسی که بر اساس تفکیک بین دو قوه مجریه و مقننه استوار است، سرمایه
2».هاي زیادي داردتفاوت

قالب ثابت خاصی حکومت اسالمی : نویسدهاي فقهی خود مییکی از علما در بحث
به عنوان یک ندارد و با حفظ اصول ثابت شریعت، تابع متغیرات زمانی و مکانی است، ولی

.231، ص 1377حسین اسکندري و اسماعیل دارابکالیی، درآمدي بر حقوق اساسی، تهران، ـ محمد1
ي دربرگیرندهشامل شش قسمت است و این کتاب . 18سالم یقود الحیات، ص باقر صدر، االـ شهید سید محمد2

توسط رژیم صدام حسین، در عراق است که ، پیش از به شهادت رسیدن1357آخرین نظریات شهید صدر، در سال 
بسیار خالصه ي حکومت اسالمی و مبانی و منابع قدرت سیاسی و قواعد حقوقی و اقتصادي نظام اسالمی به شکلبارهدر

. و به صورت یک طرح کامل و جامع نظام سیاسی اسالمی، نگارش یافته است
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یک حکومت حکومت اسالمی : توان گفتمیتوصیه و یک چوکات کلی حکومت اسالمی 
گزینند و در مورد انجام میریاستی است که مردم، از طریق انتخابات، رییس شایسته را بر

کنند و در صورت تخلف، و بر اساس احکام ها از او مراقبت و کنترل میوظایف و مسؤولیت
1.توانند او را عزل کنندشریعت، می

قوه مجریه در اسالم در وجود مقام خالفت یعنی شخص «: گویدي دیگري میهنویسند
زمان، هم رییس دولت است و خلیفه متمرکز است و خلیفه بر اساس اصطالحات معاصر، هم

تر توان گفت که نظام سیاسی اسالم، به نظام ریاستی نزدیکپس می. هم رییس حکومت
2».اشدبمی

شد، که قانون اساسی جدید افغانستان تسوید می1382به همین جهت است که در سال 
ریاستی براي افغانستان، مطرح در کنار دالیل دیگر، یکی از دالیلی که در انتخاب نظام نیمه

تر اشاره البته چنان که پیش. بود، نزدیک بودن این نظام به اندیشه و تاریخ سیاسی اسالم بود
.   در تضاد استاین سخن هرگز به این معنی نیست که سیستم پارلمانی با تفکر اسالمی شد،

هاي ناشی از روابط قواانواع نظام
ي با توجه به تقسیم وظایف حکومت و ضرورت سه نهاد مقننه و مجریه و قضاییه، از نحوه

ها و است، که ویژگیگانه، چهار نوع نظام پدید آمده مابین قواي سهتنظیم روابط فی
: ها از این قرار استهاي آنتفاوت

نظام پارلمانی:اول
مطرح شده، به این معنی که » همکاري قوا«، »تفکیک قوا«در سیستم پارلمانی در کنار 

ها نیست، بلکه یا قطع ارتباط کامل آنگانه به معناي تفکیک مطلقانفصال و جدایی قواي سه
. ي مجریه و مقننه، معیار اصلی استري بسیار نزدیک دو قوهو همکا» تفکیک نسبی«

:تشکیل شده استنظام پارلمانی از چهار عنصر اصلی 
در نظام پارلمانی رییس دولت، چه پادشاه باشد یا : ـ غیر مسؤول بودن رییس دولت1
و واقع یک رییس اسمی جمهور از هیچ نوع صالحیت مهمی برخوردار نیست، دررییس

. به همین جهت در مقابل پارلمان نیز مسؤولیت سیاسی ندارد. یفاتی استتشر
ي از خصوصیات نظام پارلمانی دو رکنی بودن قوه: ي مجریهـ دو رکنی بودن قوه2

و تشریفاتی یعنی در رأس آن دو رکن قرار دارد، یکی رییس دولت که اسمی . مجریه است

تقی المدرسی، الوجیز فی الفقه االسالمی، فقه الدستور و احکام الدولۀ االسالمیۀ، چاپ اول، تهران، ـ عالمه سید محمد1
.م2004

.351ـ دکتر سلیمان محمد الطماوي، پیشین، ص 2
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راي وزیران که در عمل قدرت اجرایی را است و دیگري صدراعظم یا رییس کابینه و شو
.در اختیار دارد

اي از کشورها مثل در پاره. هاي پارلمانی متفاوت استموقعیت رییس دولت در نظام
تواند حداقل بین هر دو قوه به مند است و میهاي محدود سیاسی بهرهایتالیا، از صالحیت

ها صرفاً یک نقش افتخاري و عنوان یک داور عمل کند؛ اما در برخی دیگر از کشور
ي شکلی دارد؛ اما ي مجریه، صرفاً جنبهواقع دو رکنی بودن قوهپس در. پروتوکولی دارد

واقع قدرت اصلی در اختیار یک رکن، یعنی صدراعظم قراردارد که رهبري کابینه و در
.گویی اصلی حکومت در داخل و خارج کشور را بر عهده داردسخن
در نظام پارلمانی وزرا در مقابل : و فردي وزیران در مقابل پارلمانـ مسؤولیت جمعی 3

پارلمان هم مسؤولیت جمعی دارند و هم مسؤولیت فردي؛ به این معنی که وقتی کابینه سیاست 
ي واحد و موضع ي مقننه و مردم، جبههکند، وزیران باید در برابر قوهخاصی را تصویب می

یا به شدت مخالف ه وزیري با آن سیاست موافق نباشدواحد داشته باشند و در موردي ک
ي مشخصی را نیز چنین هر وزیر که مسؤولیت وزارتخانههم. باشد، باید کابینه را ترك گوید

العمل خود در آن وزارتخانه، در گیرد و براي طرزدار است، از پارلمان رأي اعتماد میعهده
گو بوده و سؤولیت فردي نیز دارد و باید پاسخبرابر پارلمان مخصوصاً مجلس نمایندگان، م

گاهی ممکن است استیضاح به سلب . براي هر نوع استیضاح و استجواب آمادگی داشته باشد
.اعتماد از او یا رأي عدم اعتماد منجر شود

طور که وزیران مسؤولیت جمعی و فردي دارند، تجانس و در نظام پارلمانی همان
یا ائتالف زیرا معموالً وزیران از طرف حزب اکثریت. تر استشهمبستگی بین آنان نیز بی

گرایی طور طبیعی، تفاهم و همشوند و در چنین حالتی بهاکثریت پارلمان برگزیده می
وزیران، در و به همین جهت در اکثر موارد. تري در میان آنان وجود خواهد داشتبیش

.حقیقت، اعضاي پارلمان نیز هستند
طور که پارلمان حق دارد از وزیر یا هیأت وزیران سلب اعتماد همان: پارلمانـ انحالل4

تواند در شرایط خاصی و بر اساس تقاضاي کند و کابینه را منحل کند، رییس دولت هم می
این انحالل در حاالتی است که بین هر دو قوه ناسازگاري . حکومت، پارلمان را منحل کند

شود و با انتخابات ن و خارج شدن از بحران، پارلمان منحل میپیش آید و براي ایجاد تواز
.شودي جدیدي نیز تشکیل میمجدد و تشکیل پارلمان جدید، کابینه
ي هاي پارلمانی قرار داشته و قدمت زیادي در تجربهکشور انگلستان در رأس نظام

.شودپارلمانی دارد و امروز به عنوان سمبول نظام پارلمانی شناخته می
گویی در ها، پاسخگیريي مجریه و مقننه، راحتی تصمیمهماهنگی خوب میان دو قوه

بودن از مزایاي نظام پذیرانعطافبرابر افکار عمومی، آگاهی از عقاید مختلف بین مردم و 
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پارلمانی شمرده شده است؛ اما در مقابل گفته شده که نظام پارلمانی، اصل تفکیک قوا را 
ها نیز استمرار ها و پالیسیبنابراین سیاست. ر بسیاري اوقات، ثبات نداردکند و دنقض می

ي مجریه به خاطر حمایت پارلمان به خودکامگی بگراید و یابد و گاهی ممکن است قوهنمی
ي شکل پارلمانی اما در مجموع باید گفت که پذیرش گسترده. بحران ملی به وجود بیاورد

. فید بودن آن استي عمومیت و نیز مدهندهنشان

نظام ریاستی:دوم
ي مجریه و یعنی هیچ یک از دو قوه. ي اصلی نظام ریاستی، تفکیک مطلق قوا استشاخصه

ي دیگري وظایف خود را به پیش مقننه، تسلطی بر دیگري نداشته و هر کدام بدون مداخله
.گذارددیگر احترام میهاي قانونی یکبرد و هر کدام به صالحیتمی

ي نظام ریاستیدهندهعناصر اصلی تشکیل
نیز بوده و ي اجراییه یک رکنی است، یعنی رییس دولت، رییس کابینهـ در نظام ریاستی، قوه1

استعفاي صدراعظم ندارد و وزرا همگی دست نشاندگان رییس و همکاران او است و تقرر و
توانند، بوده نمیک از آنان عضو پارلمانشود و هیچ یي رییس دولت انجام میوسیلهها بهآن

.اگر هم عضویت داشته باشند، بعد از تقرر به عنوان وزیر، باید از پارلمان استعفا بدهند
به همین . شودـ رییس دولت مانند پارلمان از طریق انتخابات و با آراي مردم تعیین می2

د نظام پارلمانی یک رییس جهت از مشروعیت باال و قدرت زیادي برخوردار است و مانن
ي مجریه است و از چون رییس دولت، هم رییس دولت و هم رییس قوه. تشریفاتی نیست

.طریق مردم انتخاب شده، این نوع نظام، ریاستی نامیده شده است
ي مقننه در نظام ریاستی، از استقالل کامل برخوردار بوده و رییس دولت حق ـ قوه3

.انحالل آن را ندارد
ي مجریه نیز از استقالل کامل برخوردار بوده و رییس دولت یا وزیران در در مقابل قوهـ 4

.مقابل پارلمان مسؤولیت نداشته و استیضاح یا رأي عدم اعتماد مطرح نیست
نظام امریکا سمبول کامل یک نظام ریاستی است و به صورت بسیار برجسته واجد تمام 

آمریکا بر تفکیک مطلق قوا استوار است؛ اما این نظام ریاستی. استخصوصیات یادشده
: طور مثالبه. معنی نیست که هیچ نوع استثنایی نیز وجود نداشته باشدتفکیک مطلق به این

تواند تصویب قوانین خاص را از کنگره مطالبه کندجمهور میرییس.
درآورد، یا به تعلیقتواند بعضی از مصوبات کنگره را وتو کندجمهور میرییس

.که هر یک از دو مجلس مجدداً با اکثریت دو سوم تصویب کندمگر این
جمهور، رییس مجلس سنا استمعاون رییس.
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ي دولت باید موافقت داشته باشدرتبهمجلس سنا در انتصاب برخی از مأمورین عالی.
» کیک قواتف«کار بردن کلمه دانان از بهي استثنائات یادشده برخی از حقوقبا مالحظه

از » مطلق«بنابراین به جاي . دانندزیرا تفکیک مطلق را اصالً عملی نمی. اندخودداري ورزیده
1.انداستفاده کرده» کم انعطاف«یا »  ناپذیرانعطاف«کلمات 

ریاستینظام نیمه:سوم
مید و نه توان ریاستی ناشود که آن را، نه میدیده میاي از کشورها سیستمی امروز در پاره

شود و هم برخی از برخی از خصوصیات ریاستی در آن دیده میپارلمانی، به این معنی که هم 
. پارلمانی نام گذاشتریاستی یا نیمهتوان نیمهبنابراین این نوع نظام را می. خصوصیات پارلمانی

م ي مجریه دو رکنی است، هفرانسه، قوه1958به عنوان مثال در نظام قانون اساسی 
و تشریفاتی نیست، بلکه جمهور، رییس اسمی جمهور است و هم صدراعظم؛ ولی رییسرییس

شود و در قانون اساسی از طرف مردم، براي هفت سال انتخاب میطور مستقیمبه
تواند پارلمان را منحل کند و صدراعظم و وزیران را عزل و هاي وسیعی دارد و میصالحیت

گو هستند و پارلمان وزرا در این سیستم در مقابل پارلمان پاسخنصب کند؛ اما صدراعظم و 
جمهور در مقابل تواند با تصویب طرح عدم اعتماد، کابینه را سقوط دهد؛ اما خود رییسمی

. پارلمان مسؤولیت سیاسی ندارد
جمهور براي در ایران رییس. شودریاستی در مصر و ایران نیز دیده میسیستم نیمه

جمهور در رأس آن قرار رکنی است که رییسي مجریه یکشود و قوهتخاب میچهارسال ان
در سیستم فعلی . دارد و صدراعظم وجود ندارد؛ اما وزیران باید از شورا رأي اعتماد بگیرند

هاي وسیع و جمهوري منتخب با صالحیتما رییس. افغانستان نیز وضعیت به همین منوال است
جمهور تعیین مان داریم؛ اما وزیران کابینه که از طرف رییسمسؤول در مقابل پارلغیر
ي مجریه نیز یک رکنی است؛ باید از شوراي ملی تأیید یا رأي اعتماد بگیرند و قوهشوند، می

واقع اختالطی از نظام ها دردر این سیستم. جمهور صالحیت انحالل پارلمان را ندارداما رییس
.آمده و بعضی از خصوصیات مثبت هر دو نظام را داردریاستی و نظام پارلمانی پدید

نظام مبتنی بر اختالط قوا:چهارم
نقض کرده هایی نیز وجود داشته که تفکیک قوا را در عملهاي سیاسی، سیستمدر تاریخ نظام

. اندي خود داشتهواقع یک شخص یا یک گروه اختیارات هر سه قوه را در قبضهو در
هاي دیکتاتوري نیز از همین نوع هاي مطلقه و حکومتکالن تاریخ و سلطنتهايامپراطوري

.نیز وضعیت به همین صورت بوده است18در اروپاي قبل از قرن . اندبوده

.356قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ص ـ ابوالفضل 1
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ي مجریه یا شخص حاکم و اي بوده که قوهگونهمعموالً وضعیت بهدر اختالط قوا
ي که مجري بوده، قوهدر عین حالیدارزمامیعنی . ي دیگر بوده استمسلط بر دو قوهدارزمام

بوده، یعنی ي قضاییه را نیز در تسلط خود داشته است؛ اما گاهی وضعیت برعکس مقننه و قوه
از این در بعضی از منابع حقوقی. ي مجریه را در اختیار خود داردي مقننه، قوهپارلمان یا قوه
بعد از » رژیم کنوانسیونی«مثال این نوع نظام . نام برده شده است» نظام مجلسی«نوع نظام به 

چنین بعد ، هم1848، و بعد از سقوط لویس فیلیپ در سال 1793انقالب کبیر فرانسه، در سال 
که در هر سه مرحله، پارلمان تمام قدرت را به دست است1871از سقوط ناپلئون در سال 

. بردندد به پیش میهایی زیر نظر خوگرفته و امور اجرایی را توسط کمیته
ي دیگري ندارد و از نظر عملی نیز بسیار مشکل نظام مجلسی در دنیاي معاصر نمونه

ي کند و هم تمام اجراآت گذارقانوناست که پارلمانی مرکب از تعداد زیادي وکال، هم 
پدید آمده، پارلمانکه چنین نظامی بنابراین در موارد معدودي . دار شودحکومتی را عهده

اند که ي قوا بوده است؛ اما در عمل شخص یا اشخاصی بودهتنها در شعار، مسلط بر همه
ي خود گرفته و حتی با دیکتاتوري و قساوت و خشونت تمام تمام قدرت را در قبضه

.اندرا سرکوب کردههاي مردمی قیام



دفتر دوم

نظام حقوق اساسی افغانستان
)1382انون اساسی نگاهی به ق(



حقوق اساسی افغانستان/ 198

مخصوصاً ي قانون اساسی افغانستان،دربارهکنون در ضمن مباحث، مطالب زیاديتا
مراقبت از قانون اساسی و تفسیر آن، هاي تصویب، تعدیل وي قانون اساسی، روشتاریخچه

را با تفصیل هاي مهم در یک دفتر جداگانه، حداقل برخی از موضوع؛ اما الزم است دشمطرح 
.بررسی کنیميترو تمرکز بیش

:دهیمیک مقدمه، دو بخش اصلی و چند فصل مورد بحث قرار میمطالب این دفتر را در 
بر ، که نظام حقوق اساسی افغانستاناستي اصول بنیادي قانون اساسیبخش اول، درباره

.شودمیارائهدر شش فصل این بخش ها بنیاد نهاده شده است، آنيپایه
ي آن گانه و مسایل مربوطههاي قواي سهي ساختار، روابط و صالحیتبخش دوم، درباره

.شودمیارائهدر سه فصل این بخش ، است



مقدمه

ي دولت و نظام حقوق اساسی در افغانستانپیشینه
م، یعنی ي پیش از اسالدوره: ، دو دوره را پشت سر گذاشته است18افغانستان، پیش از قرن

ي بعد از اسالم، یعنی عصر هخامنشی، یونانو باختري، کوشانی، یفتلی و ساسانی؛ و دوره
عصر خلفاي راشدین، امویان، عباسیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، 

...غوریان و
ه مورد چآن. بحث ما استخارج از تاریخ مشترك منطقه بوده و ها، در حقیقتاین دوره

سیر پیدایش دولت . و ظهور افغانستان نوین است18ي پس از قرن توجه این بحث است، دوره
:شودتوضیح داده می، به اختصار، این دوره1هاي سیاسیِو نظام

مطلقه) امارت(ـ ظهور افغانستان و تأسیس سلطنت 1
ار غلجائی و دوازده هزار مرکب از چهار هزبعد از کشته شدن نادرشاه افشار، قشون افغانی 

1747در اکتبر . به سمت قندهار حرکت کردندشاه ابدالیابدالی و ازبک با فرماندهی احمد
اي مرکب از خوانین در شهر قندهار به منظور تعیین پادشاه، جرگه) شمسی1126(میالدي 

که به اینغلجائی، ازبک، ابدالی، هزاره و تاجیک تشکیل شد و نُه روز ادامه یافت، بدون
در روز آخر کسی به نام صابرشاه کابلی را، که مورد احترام همه بود، به عنوان . توافق برسند

مراجعه کرد وباید بناچار به تاریخ سیاسی نیزهاي حقوقی، نظاموهادرك درست پیدایش دولتـ براي فهم و1
:منابع خوبی هستنداین سه کتاب . هاي تاریخ  را ورق زدکتاب

.محمد کاتب، سراج التواریخـ فیض
.افغانستان در مسیر تاریخمحمد غبار،ـ میرغالم

.صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیرـ میر محمد
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شاه با گذاشتن یک خوشه گندم بر کاله احمداوداور انتخاب کردند تا شاه را انتخاب کند و
ین ترتیب براي ابهرا به عنوان پادشاه برگزید وابدالی، که منسوب به قبیله سدوزائی بود، او

دولت سدوزایی به کرد وجغرافیاي سیاسی منطقه، ظهوربار دولتی به نام افغانستان، دراولین
50سن سال سلطنت، در25از بعد1773جون احمدشاه در. شاه تشکیل شدقیادت احمد

.سالگی، بدرود حیات گفت
محمود ابدالی، شاه)1801ـ1793(شاه، زمان)1793ـ1773(او تیمورشاهبعد از

حکومت ) 1818ـ 1809(دوم،محمود، بارو شاه) 1809ـ1804(شجاع، شاه)1804ـ1801(
هاي داخلی، براي تصاحب قدرت بین بازماندگان جنگ1834تا سال1818از سال کردند و

قدرت از 1834سالسرانجام درگرفت وخان درپسران پاینده محمدشاه واحمد
انتقال یافت ) 1839ـ1834(محمد خاندوستزایی به رهبري امیري محمدها به قبیلهسدوزایی
به ) 1878- 1863(شیرعلی خان سپس امیر.ـ انگلیس پیش آمدها جنگ افغانن سالو در هما

و) 1901ـ1880(، امیر عبدالرحمن خان)1879(امیر یعقوب خاناز اوپسوقدرت رسید
.درت را به دست گرفتندق) 1919ـ1901(اهللا خانامیر حبیب

ترین یک نوع سلطنت یا امارت مطلقه حاکم بود که مهم) سال172(هادر طول این سال
:چنین استهاي آن شاخصه

از پدروي دیگراي به قبیلهقبیلهموروثی که همواره  قدرت ازاي سنتی وـ نظام قبیله1
. یابدطور موروثی انتقال میبه  پسر یا به برادر، به

حقوق وگرفتن اراده ونظرطور استبدادي و دیکتاتوري بدون درـ اعمال قدرت به2
مدار چرخش قدرت برخواهانه وحرکت آزاديسرکوب کردن هرهاي مردم وآزادي

.ي یک فرداراده
. پادشاه به عنوان قانونوحاکمیت فرمان امیروـ فقدان قانون اساسی و هر نوع قانون دیگر3

با شاه که جوان با همت وآنان، مانند احمداهان این دوره، به استثناي برخی ازپادش
کشور، تالش وتحکیم وحدت ملی و تثبیت قلمروبراي تثبیت دولت نوپا وتدبیري بود و

ي سیدبیدارگرانهیا مانند امیر شیرعلی خان که تحت تأثیر افکارکوشش فراوان کرد
کشوريدر زمان او اولین روزنامهاصالحات را ایجاد کرد وي ازاالدین افغانی، پارهجمال

، در ها و مشکالت آنانبه دور از مردم و رنجکرد، غالباًکارآغاز به» النهارشمس«نامبه
زبان مرحوم غبارحاالت آنان را ازاي ازپاره. نوش بودندغرق در تجمل و عیش وحرمسرا

.خوانیممی
گانه زنان ده. بسته بودتیمورشاه به تجمل و عشرت دل«: گویدي تیمورشاه میدربارهغبار 

پسر 33او از این زنان خود . کشمیري بودتیمورشاه منسوب به قبایل پشتون و افشار و هندي و
...  دختر داشت13و
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اروپا ترین حوادث تاریخی درکرد که یکی ازبزرگي میدارزمامتیمورشاه در عصري 
بود ) 1795ـ1789(فرانسهآن عبارت از انقالب کبیردنیاي کهنه آن را تکان داد وشده وواقع

هاي آن پرچم دموکراسی به روي خرابهکه کاخ سلطنت استبدادي فیودالی را درهم ریخت و
اجتماعی بین اما شرایط تاریخی و. حقوق بشر را اعالم نمودداري را برافراشت وسرمایه

سلطنت مطلقه فرانسه انقالب بر ضد استبداد وقدر تفاوت داشت که دررانسه آنفافغانستان و
»...شدبه پیش حساب میمترقی بود ولی در افغانستان تحکیم سلطنت مرکزي قدمی قدم فراخ و
محمد خان تمام قلمرو خود را بین دوستامیر«:گویدمحمد خان میي امیر دوستدرباره

در مناسبات قبیلوي یک وجیزه مشهوري بود که گفته . تقسیم کردپسران متعددي که داشت 
پس امیر . برادر و در بین برادران بی پسر نباشیقوم و در بین قوم بیدر بین قبیله بی: شدمی

پسر 52زن گرفت و 14برادر بود، 20محمد خان هم که منسوب به یک قبیله و داراي دوست
در طی این . سال دیگر رو به انحطاط رفت20ه او افغانستان در دور... و دختر به دنیا آورد

مدت یک قدم در راه انکشاف تمدن و فرهنگ، زراعت و صناعت، تجارت و عمارت 
»...برداشته نشد
:نویسدالرحمن خان میي امیر عبددرباره

علی که معاصر او در بلخ یعقوب. دل بودالبطش و سنگامیر عبدالرحمن خان مرد شدید«
روزي بیرون . کردنویسد که سردار عبدالرحمن خان در صباوت مشق تفنگ زدن میبود می

کشد یا خیر؟ بعد از آن غالم بچه خود گلوله تفنگ آدم می: شهر مزار حین نشان زدن گفت
دولت (تهداب این دولت ... را چار قدم دور ایستاده کرده و با تفنگ زد و کشت و خندید

هدید و تخویف، جاسوسی و زندان، شکنجه و اعدام قرار داشت تا از بر صخره ت) عبدالرحمن
ها و هاي مردم را سرکوب و از طرف دیگر ملوك الطوائف و فیودالیک طرف قیام

ها و روحانیون خادم دولت شان را به فیودالروحانیون مخالف خود را معدوم کرده و جاي
»...تتر سابقه داشبداد، البته به وسایل شدیدي که کم

اهللا به مرور زمان به اثر قدرت بی سرحد و امیر حبیب«: گویداهللا میي امیر حبیبدرباره
امیر ... باك تبدیل شدرنج و خشن و بیزوددارزمامالعنانی و عدم مسؤلیت، به یک مطلق

تر از صد زن به عناوین حرم، حرمسراي مفصل و با شکوهی ترتیب داد که بیش... اهللاحبیب
مصارف البسه و زیور و مأکوالت و معاشات و . زیستندري، خدمه و جواري در آن میسرا

اهللا به مرور زمان در زندگی داخلی حرم فرو امیر حبیب. حمل و نقل اهالی حرم گزاف بود
کشور نیز از ارگ سلطنتی اخراج و ملکه رسمی . رفت و از رسیدگی به امور به کلی باز ماند

1».ه شددر قصر علیا جا داد

.711و651، 650، 574، 372محمد غبار، پیشین، صفحات میر غالم-١
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ـ نظام سلطنت مشروطه و تصویب اولین قانون اساسی2
اهللا سال آغاز کار امان. اهللا خان به سلطنت منصوب شداهللا، پسرش امانبا کشته شدن امیر حبیب

تحت . خواهی در منطقه و جهانزمان شد با استرداد استقالل کشور و رشد جنبش مشروطههم
نظامنامه اساسی دولت «اي به نام در تاریخ کشور، قانون اساسیبارتأثیر این اوضاع، براي اولین

و )  1923(1301حوت 10جرگه سمت مشرقی، در تاریخ تدوین و در لویه» علّیه افغانستان
.ماده  به تصویب رسید73در 1303جرگه پغمان در تاریخ سرطان بعد در لویه

ر نظام سلطنتی مشروطه و مبتنی بر بااهمیت این قانون از این جهت بود که براي اولین
ي مهم دیگرش این بود که حقوق اساسی اتباع را در چنین جنبههم. گذاشتقانون را بنیاد می

ي اتباع در برابر قانون، هاي آزادي بیان، آزادي اجتماعات، آزادي مالکیت، برابري همهزمینه
.شناختمیت میها را به رسمنع بردگی و منع شکنجه و سایر حقوق و آزادي

ها تا هاي شاه، وزیران، قضا و سایر نهادگرچه در این قانون وظایف و صالحیت
مرکب از اعضاي انتخابی و » شوراي دولت«حدودي مشخص شده و شورایی به نام 

و » تفکیک قوا«ها در این قانون اصل ي اینانتصابی، نیز در نظر گرفته شده بود؛ اما با همه
هاي وسیعش، غیر ي صالحیت، رعایت نگشته و شاه با همهچنان که بایدآن» استقالل قضا«

.مسؤول شناخته شده بود
اما در مجموع باید گفت که این قانون، یک حرکت نوین براي افغانستان بود که باعث 

تصویب » هانظامنامه«قانون دیگر به نام 50شد کشور قانونمند شود و به تعقیب آن بیش از 
اما 1هاي حقوقی در منطقه معرفی شود؛ترین  نظامیکی از مدرنم حقوقی افغانستان گردد و نظا

حکومت امانی ) ش1307(1929متأسفانه عمر این قانون کوتاه بود و در اثر اغتشاشات سال 
1933تا سال 1929اهللا سقا قدرت را به دست گرفت و بعد هم از سال و حبیبسقوط کرد

قانون ) ش1310(1931او در سال . قدرت را به دست گرفتنادرخان) ش1312ـ1308(
به عنوان دومین قانون اساسی افغانستان » اصول اساسی دولت علّیه افغانستان«جدیدي را به نام 
.به تصویب رسانید

در اکثر موارد احکام قانون قبلی را حفظ کرده و در بعضی موارد مثل تأسیس این قانون
بود؛ اما ضمن ، نسبت به قانون قبلی بهتر لس شوراي ملی و اعیانپارلمان مرکب از دو مج

بر خان از طریق نظامی جا که خود نادرهاي قانون قبلی را نیز داشت، از آنکه ضعفاین
قدرت استیال یافته بود، تصویب این قانون نتوانست نظام را در چوکات مشروطیت، با 

،یعنی 1964این قانون تا سال. ي مردم کنترل کندهاحاکمیت قانون و رعایت حقوق و آزادي
.سال نافذ بود33براي مدت 

ي داکتر حسین غالمی،  چاپ رامین مشتاقی، رهنمود ماکس پالنک براي حقوق اساسی افغانستان، جلد اول، ترجمه-1
. 40، ص1387دوم،
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چنان قانون هم) 1973ـ1933(ي سلطنت ظاهرشاه ي چهل سالهدر سی سال اول دوره
پس از رشد جنبش ) ش1343(1964که در سال ي نادرخان نافذ بود تا ایناساسی دوره

هاي ر عمومی، نظام سلطنتی حاضر شد به خواستهخواهی و فشار افکاطلبی و آزاديمشروطه
میزان 9(» سومین قانون اساسی«به عنوان 1964بر این اساس،  قانون اساسی . مردم تن دهد

.در تاریخ کشور ظهور کرد) ش1343
. این قانون از نگاه معیارهاي حقوقی و اصول دموکراسی واقعاً بهترین قانون بود

نداشت و معیار تفکیک قوا و استقالل قضا را رعایت کرده و نظام هاي دو قانون قبلی را ضعف
در این دوره حکومت دو رکنی بود و در رأس، صدراعظم قرار . پارلمانی را حاکم ساخت

نظام حقوقی افغانستان در .گو بودي خود در برابر پارلمان مسؤول و پاسخداشت که با کابینه
قوه قضائیه مدرن و مستقل با قضاتی که آموزش این سال ها به نحوي مستمر در مسیر یک

در این دوره 1.بیشتري دیده و صالحیت بهتري در اجراي قوانین رسمی داشتند، انکشاف یافت
شهرت یافته، پنج بار » ي قانون اساسیدهه«یا » ي دموکراسیدهه«که در تاریخ افغانستان به نام 

تجربگی و عدم ظرفیت سیاسی و کنار بیاعظم و کابینه عوض شد و این وضعیت در صدر
ثباتی ي برخی از حلقات سیاسی، باعث شد که کشور به سمت هرج  و مرج و بیسوء استفاده

.ي حاکمیت این قانون خاتمه داده شودش  به دهه1352کشانده شود و در سال 
ـ افغانستان1343قانون اساسی سال «: نویسدمرحوم فرهنگ در اثر ارزشمند خود می

هاي آن را بهترین قانون اساسی در کشور) دوپري(شناس آمریکایی که یک نفر افغانستان
هاي اساسی کشورهاي داراي نظام دموکراسی خوانده است ـ در مقایسه با قانوناسالمی

پیشرفته مثل آمریکا و کشورهاي اروپاي غربی و حتی جاپان و هندوستان در شرق، قانون 
سو تشکیل احزاب سیاسی و بالنتیجه فعالیت ار نبود، زیرا از یکالعیدموکراتیک کامل

هاي هاي قانون اساسی را که دین اسالم، پادشاهی مشروطه و آزاديسیاسی مناقض ارزش
اي موارد سو به پادشاه در پارهو از دیگر) 32ماده (ساخت فردي باشد، ممنوع می

معذالک . به ایشان داده نشده استهاي مشروطه غربیداد که در کشورهایی میصالحیت
هاي اساسی سایر هاي قبلی افغانستان و نسبت به قانونقانون مذکور به تناسب قانون

بزرگ به سوي کشورهاي در راه رشد از جمله همسایگان افغانستان، ایران و پاکستان، گامی 
خانواده شاهی را دموکراسی بود، زیرا که اختیارات گسترده پادشاه را محدود ساخته، دست 

هاي بنیادي مردم را کرد؛ مصونیت فردي و آزادياز مداخله در امور دولتی کوتاه می
نمود و با خارج ساختن دو قوه تقنینی و قضایی از زیر سلطه قوه اجراییه اصل تضمین می

نظر به این دالیل . کردباشد، تأمین میتفکیک قوا را که شرط اساسی حکومت قانون می

.45رامین مشتاقی، پیشین، ص -1
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آمیز نظام ان گفت که قانون مذکور گام نخستین و ضروري در راه تحویل صلحتومی
کامه به نظام مشروطه بود که نیم قرن پیش از آن از جانب روشنفکران کشور عنوان خود

1».خواهان در راه نیل به آن به مبارزه پرداخته بودندشده و چند نسل از آزادي

ـ نظام جمهوریت3
برد، داود خان با یک کودتاي سر میدر ایتالیا بهه در یک سفر رسمی شاکه ظاهردر حالی

قدرت را به دست گرفته، قانون ) ش1352سرطان 26(1973درسال ریزيبدون خوننظامی 
اي که صورت گرفته با این کودتا با هر انگیزه. اساسی را ملغا و نظام جمهوري را اعالم کرد

ي مجریه، مدغم شد و شد، شوراي ملی منحل شد، قضا در قوهقانونی حاکمبود، بار دیگر بی
داود خان تالش کرد . تفکیک قوا از بین رفت و همه قدرت در دست یک نفر متمرکز گردید

یعنی ) ش1355حوت 5(1977بنابراین در سال . که قانون اساسی جدیدي را به تصوب برساند
چهارمین قانون «به حیث » مهوري افغانستانقانون اساسی ج«سه سال و هفت ماه بعد از کودتا، 

.جرگه  به تصویب رسیدتوسط لویه» اساسی افغانستان
جمهور توسط لویه جرگه انتخاب حاکم شد، رییس» نظام ریاستی«مطابق این قانون، 

طور مستقیم تحت نظر گردید، حکومت یک رکنی شد، صدارت حذف شد و حکومت بهمی
که حق انحالل که از پارلمان رأي اعتماد بگیرد، در حالین اینجمهورقرار گرفت، بدورییس

جمهور حفظ شده بود و شوراي ملی از دو مجلسی بودن به یک مجلس پارلمان براي رییس
این قانون به خاطرعدم رشد سیاسی مردم، نظام 40ي در ماده. به نام ملی جرگه تبدیل شد

خالف دموکراسی و اصول قبول شده حقوقی طور مطلق بینی شده بود که بهحزبی پیشتک
ي این اما با همه. هاي کمونیستی سابق معمول  بودچه که در رژیمبود و کامال شبیه آن

اي که اصالً مجال تطبیق براي آن میسر آرزوهاي بلند، عمر این قانون خیلی کوتاه بود به گونه
2. لغا شدسال و دو ماه بعد، با کودتاي دیگر، منشد و تقریباً یک

ـ نظام جمهوري دموکراتیک4
کی، کشور با کودتاي حزب خلق به رهبري نورمحمد تره) ش1357ثور7(1978اپریل 27در 

حکومت . چنان در جنگ و تاریکی فرو رفت که آثار تلخ آن تا کنون باقی استبار دیگر آن
حمایت مستقیم حزب خلق و پرچم با باورهاي کمونیستی و سوسیالیستی و تحت تأثیر و

25گر چه در . طول کشید) ش1371ـ1357م مطابق با 1992ـ1978(سال 14شوروي سابق، 
قانونی به نام ) 1986می4ـ1979دسامبر27(در دوره حکومت ببرك کارمل 1359حمل 

.787ص) چاپ یک جلدي(1385صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، میر محمد. 1
.904الی901ـ مرحوم فرهنگ، پیشین، ص2
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اعالن شد اما » پنجمین قانون اساسی«به عنوان » اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان«
. تر شبیه بود تا قانون اساسیامه حزب خلق بیشاین به اساسن

ششمین قانون «نیز قانون اساسی جدید به عنوان ) 1992ـ1986(اهللا در دوره حکومت نجیب
ش مجدداً 1369جوزاي  8ش تصویب شد و سپس در تاریخ 1366قوس 9در تاریخ » اساسی

ن، در خیلی از جهات از قوانین اساسی ي آکه این قانون، مخصوصاً تعدیل شدهاما با این1.تعدیل شد
بینی کرده طور مناسب پیشقبلی بهترهم بود و اصول تفکیک قوا و حاکمیت ملی و دموکراسی را به

زیرا مردم هیچ اعتمادي به این . ي بعد از عید بودبود ولی متأسفانه طبق اصطالح معروف  مثل خینه
.نگ و جهاد بر ضد این رژیم برخاسته بودندتر مردم به جحکومت و قانون آن نداشتند و بیش

طالبانامارت اسالمیمجاهدین ونظام دولت اسالمیـ5
تا 1996و طالبان از ) 1375تا میزان 1371ثور 8از (1996تا پایان سپتامبر 1992مجاهدین از سال 

ل به دست گرفتند؛ اما قدرت را در کاب)  1380عقرب 21تا 1375میزان 5از (2001اوایل خزان 
ریزي و ویرانی چیز دیگري وجود متأسفانه در مجموع این هشت سال در کشور جز جنگ و خون

یا امارت گرچه هر یک از این دو حکومت کوشیدند با تدوین اصول اساسی دولت اسالمی . نداشت
.ن نشدشاحکومتی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند، اما هرگز توفیق نصیباسالمی، 

ماده، 114در ده فصل و حکومت مجاهدین، طرح اصول اساسی دولت اسالمی، يدر دوره
سو خاطر اختالف نظر بین رهبري دولت وقت از یکو قرار بود به تصویب برسد؛ اما بهتهیه شد 

.و سایر احزاب و اقشار مختلف مردم از سوي دیگر، این اصول اساسی به تصویب نرسید

کنون تا1301از سال هاي تصویب قوانین اساسیجرگهها مخصوصاً لویهجرگهتر با تاریخ لویهـ براي آشنایی بیش1
:مراجعه کنید به

.محمد غبار، پیشینـ میر غالم1
.هاي مربوطهصدیق فرهنگ، پیشین، فصلـ میر محمد2
.جرگه، چاپ کابلالدین کشککی، رویداد لویهـ برهان3
.1365ي قانون اساسی، چاپ پاکستان، الدین کشککی، دههـ صباح4
.ي ملی، چاپ کابلهاـ عبداهللا مهربان، تاریخ جرگه5
.1366هاي بزرگ ملی، پاکستان، زاد، جرگهعلم فیضـ محمد6
.شناس، دسایس و جنایات روس در افغانستانـ دکتر حق7
، مقدمه بر متن کامل قوانین اساسی افغانستان، چاپ ایران، قم، سرور دانش، نگرشی کلی برقوانین اساسی افغانستانـ 8

. دگان افغانستان، مرکز فرهنگی نویسن1374
.1382آمدي بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، ـ  سرور دانش، در9

.1364جرگه جمهوري د موکراتیک افغانستان، کابل، ـ  لویه10
.1369جرگه ماه جوزاي جمهوري افغانستان، کابل، ـ  اسناد لویه11
.اضطرارييجرگهـ کمیسیون مستقل حقوق بشر،  لویه12
.ي قانون اساسیجرگهـ کمیسیون مستقل حقوق بشر، لویه13
.، کابل1382ـ داراالنشاي کمیسیون  قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان از تسوید تا توشییح، 14



حقوق اساسی افغانستان/ 206

افغانستان، مذهب حنفی معرفی شده و هارم این اصول اساسی، مذهب رسمیچيدر ماده
در 62و 52گذاري، مطابق فقه حنفی در نظر گرفته شده و در مواد ششم آن قانونيدر ماده

بر اساس این اصول . اعظم، پیرو مذهب حنفی بودن، قید شده بودشرایط رییس دولت و صدر
تا زمان برگزاري انتخابات و (موقت ينفره50عالی اساسی، در رأس دولت یک شوراي

هاي جهادي مرکب از رهبران جهادي، علما، قوماندانان و شخصیت) تأسیس شوراي منتخب
در نظر گرفته شده بود که صالحیت تعیین رییس جدید دولت، تصویب قوانین، تأیید کابینه، 

دولت نیز رییس دولت در ساختار . اعظم و وظایف دیگر را بر عهده داشتصدر 
. بینی شده بوداعظم، اعضاي شوراي وزیران و قضا پیش، صدر )جمهوررییس(

آوري است که این اصول اساسی به عنوان یک سند موقت در نظر گرفته البته قابل یاد
به  همین جهت در آن زمان حتی . هاي اساسی داشتکه موقت بود، ضعفشده بود؛ اما با این

1.اب جهادي نیز مورد قبول قرار نگرفتاز نگاه احز

ـ نظام جمهوري اسالمی6
اکتبر 7سپتامبر و انفجار مرکز تجارت جهانی توسط القاعده، در تاریخ 11يبعد از حادثه

قواي ائتالف، به رهبري آمریکا، بر مراکز ش تهاجم نظامی 1380میزان15مطابق با2001
طالبان از 1380عقرب 21مطابق با 2001نوامبر 12تاریخ طالبان در افغانستان آغاز شد و در

يکابل رانده شدند و سرانجام با سقوط نظام طالبانی، براي اتخاذ تصمیم نسبت به آینده
ملل متحد آقاي اخضر يافغانستان، مذاکرات ملل متحد، در بن آلمان، زیر نظر نماینده

دگی از افغانستان و با حضور نمایندگان آمریکا، با اشتراك چهار گروه، به نماینابراهیمی،
1380قوس6افغانستان، در تاریخ ياروپا و شش کشور همسایهيانگلیس، آلمان، اتحادیه

، 2001دسامبر 5قوس، مطابق به 14آغاز شد و ده روز طول کشید و سرانجام در تاریخ 
معروف شده، به امضاي » نبي توافقنامه«اي که در تاریخ افغانستان به توافقنامه
.کنندگان رسیدشرکت

:در این توافقنانه موارد زیر به تصویب رسید
.براي شش ماه2001دسمبر 22موقت از تاریخ يـ تأسیس اداره1
اضطراري براي دو سال بعد از يجرگهانتقالی از طریق تدویر لویهيـ تأسیس اداره2
.موقتياداره

.قانونیجمهور و تأسیس نهادهاي دایمی به منظور تعیین رییسـ برگزاري انتخابات 3

دگان متن کامل قوانین اساسی افغانستان، مرکز فرهنگی نویسن: نشر شده استـ متن کامل این سند در این منبع1
.، قم، ایران1374ي سرور دانش، تابستان افغانستان با مقدمه
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1964که تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، احکام قانون اساسی ـ تصویب این4
.به استثناي فصول مربوط به شاه، حکومت و پارلمان نافذ باشد) ش1343(

:ـ تصویب تأسیس پنج کمیسیون زیر5
طراري، به منظور تعیین رییس دولت انتقالی که مطابق اضيجرگهکمیسیون تدویر لویه) 1

اضطراري دایر شد يجرگهلویه81کار خود را انجام داده و در جوزاي سال وقت تعیین شده
.و آقاي حامد کرزي به عنوان رییس دولت انتقالی تعیین شد

.کمیسیون حقوق بشر افغانستان) 2
.کمیسیون اصالحات اداري) 3
. دلی و قضاییکمیسیون ع) 4
.کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید) 5

، با فرمان رییس دولت انتقالی، کمیسیون 1381میزان 3بر اساس این توافقنامه، در تاریخ 
این کمیسیون با شش ماه کار جدي و 1.نفر تشکیل شد9تسوید قانون اساسی، مرکب از 

يمسوده1382قیق، در ماه حمل مداوم در چوکات سه هیأت تحریر، تسوید و مطالعه و تد
با فرمان رییس 1382ثور 3به تعقیب آن در تاریخ . قانون جدید را به رییس دولت تسلیم کرد

دانان، علما و نفر از دانشمندان، حقوق35دولت، کمیسیون تدقیق قانون اساسی مرکب از 
چهار مرحله به این کمیسیون کار خود را در2.هاي فرهنگی و اجتماعی تشکیل شدشخصیت

:انجام رسانید
.تهیه شده توسط کمیسیون تسویديي مجدد مسودهـ تقسیم اعضا به چهار گروه، براي مطالعه

.والیت و مراکز مهاجرین در ایران و پاکستان34ـ مشوره و نظرخواهی از مردم در 
.مجدد مسوده با در نظرداشت پیشنهادات و نظریات جدیديـ مطالعه

.هانهایی و نشر آن در رسانهيمسودهيـ تهیه

اهللا شهرانی که در آن زمان معاون رییس دولت انتقالی نیز بود  به پوهاند نعمت: (بودمرکب از نه نفر ـ این کمیسیون 1
موسی اضلی، داکتر محمدموسی اشعري، داکتر محمد قاسم فپوه محمدعنوان رییس، پوهاند عبدالسالم عظیمی، قانون

، از جمع این نه نفر) .رحیم شیرزوي، سرور دانش، آصفه کاکر و مکرمه اکرمی، به عنوان اعضامعروفی، داکتر محمد
.قاسم فاضلی به دالیل نامعلومی در کمیسیون اشتراك نکردآقاي محمد

السالم عظیمی به عنوان معاون،  ، آقاي عبداهللا شهرانی به عنوان رییسآقاي نعمت(:ـ این اشخاص عبارت بودند از2
اشرف رسولی، الحی الهی، محمدرحیم شیرزوي، سرور دانش، عبدموسی اشعري، محمدموسی معروفی، محمدمحمد

زي، علم اسحقالدین خان، محمدیعقوب واحدي، شمسطاهر بورگی، محمدالعزیز، محمدالحث واله، عبدعبد
افضل میر گاذرگاه امین احمدي، میر محمدیار، لیکراج، پروین مومند، محمدشاه نیکم، نادراکرامین وقاد، محمدمحمد

هاشم کمالی، پروین علی مجروح، شریف، فاطمه گیالنی، سلیمان بلوچ، شکریه بارکزي، صدیقه بلخی، محمد
صدیق پتمن و ی، محمدطاهر هاشمی، آمنه افضلعلی مهدوي، محمدالدین، حاکمه مشعل، داود موسی، نادرمعراج

نفري آقاي واله و آقاي لیکراج نتوانستند در کمیسیون اشتراك 35از این جمع ). الحی خراسانی به عنوان اعضاعبد
.در جریان کار، از کمیسیون استعفا دادورزند و آقاي داود موسی نیز 
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22قانون اساسی تشکیل شد که از تاریخ يجرگهبراي تصویب قانون اساسی جدید، لویه
يبا یک مقدمهروز بحث و مذاکره این قانون را22ش، در طی 1382جدي 14قوس تا 

1.ماده به تصویب رسانید162فصل و 12کوتاه در 

:ین قانون اساسی از این قرار استافهرست اجمالی و عمومی
مقدمه

دولت: فصل اول
حقوق اساسی و وجایب اتباع: فصل دوم
جمهوررییس: فصل سوم

حکومت: فصل چهارم
شوراي ملی: فصل پنجم
جرگهلویه: فصل ششم
قضا: فصل هفتم
اداره : فصل هشتم

حالت اضطرار: فصل نهم
تعدیل: فصل دهم

احکام متفرقه: فصل یازدهم
احکام انتقالی: صل دوازدهمف

چه که در برخی از قوانین اساسی ي قانون اساسی، که البته یک مقدمه عادي است و نه آنمقدمه
طوالنی تشکیل يشود، از آغاز تا انجام، از یک جملهنامیده می» حقوقياعالمیه«کشورها،  به نام 

اول، ناظر يپنج فقره. دار استجامع و هدفکوتاه، اما بسیار پرمعنی ويفقره11شده و  مشتمل بر 
بعدي يهاي پیدایش قانون اساسی جدید است، اما شش فقرهها و بسترافغانستان و زمینهيبر گذشته

.هاي آننگاه به آینده دارد و تکیه بر اهداف نظام و مبانی قانون اساسی و برخی از ویژگی
:این استي زیبا متن کامل این مقدمه

مقدمه«
:ما مردم افغانستان

و توکل به مشیت حق تعالی ) جاللهجل(با ایمان راسخ به ذات پاك خداوند □
و اعتقاد به دین مقدس اسالم؛

:د بهجرگه نگاه کنیي جزئیات فعالیت کمیسیون قانون اساسی و لویهدرباره. 1
.1382وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، بهار : ـ سرور دانش، درآمدي بر1
.1382ـ داراالنشاي قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان از تسوید تا توشیح، کابل، حوت 2
.ي قانون اساسیجرگهـ کمیسیون حقوق بشر، لویه3



209/ ي دولت و نظام حقوق اساسی در افغانستانپیشینه

شماري که بر هاي گذشته و مصایب بیسامانیها و نابهعدالتیبا درك بی□
کشور ما وارد آمده است؛

یخی، جهاد و مقاومت برحق تمام مردم ها، مبارزات تاربا تقدیر از فداکاري□
گذاري به مقام واالي شهداي راه آزادي کشور؛افغانستان و ارج

اقوام و مردم این يپارچه به همهبا درك این که افغانستان واحد و یک□
سرزمین تعلق دارد؛

جهانی حقوق بشر؛يبا رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیه□
ور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت به منظ□

ارضی کشور؛
به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی؛□
ي مدنی عاري از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و به منظور ایجاد جامعه□

ها و حقوق يمبتنی بر قانونمندي، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تأمین آزاد
اساسی مردم؛

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و دفاعی کشور؛به منظور تقویت بنیاد□
به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براي همه ساکنان این □

سرزمین؛
المللی؛بینيو سر انجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده□

هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و سی را مطابق به واقعیتاین قانون اسا
جرگه مورخ چهاردهم مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه

صد و هشتاد و دو هجري شمسی در شهر کابل تصویب هزار و سهجدي سال یک
.کردیم





بخش اول

اصول بنیادي قانون اساسی افغانستان
ي نظام حقوق اساسی دهندههاي اصلی تشکیلبنیادي، ارکان یا آن پایهمنظور از اصول 

هاي مختلف حقوقی، سیاسی، افغانستان است که دیدگاه اصلی این نظام را در عرصه
هاي این اصول بنیادي در فصل. گرداندفرهنگی، اجتماعی، اداري و اقتصادي مشخص می

طور پراکنده هاي دیگر هم بهاز فصلطور خاص و در برخی اول و دوم قانون اساسی به
مطرح شده و جمعاً شش اصل است که به ترتیب و به اختصار در این بخش در طی شش 

.گیردفصل جداگانه مورد بحث قرار می





فصل اول
نظام حقوقی مبتنی بر احکام دین اسالم

دیگر قانون يوطهو مواد مرب131و 130، 45، 17، 3، 2، 1بررسی مواد : موضوع این فصل
اساسی، یعنی جایگاه دین و مذهب در قانون اساسی است که آن را در چند مبحث مورد 

:دهیمبررسی قرار می

دینيموقف قوانین اساسی درباره:مبحث اول
ها نسبت به دین و جایگاه دین و مذهب در قوانین اساسی، مختلف و ها و دولتموقف نظام

:توان به سه دسته تقسیم کردر کلی و مختصر میطومتفاوت است که به
در کشورهاي کمونیستی و سوسیالیستی سابق همین موقف حاکم : موقف ضد دینی)1

آزادي «: آمده است1977قانون اساسی شوروي سابق مصوب 52ي بوده است، گرچه در ماده
تبلیغات جا آوردن عبادات مذهبی یاوجدان، حق گرویدن به هر مذهبی یا رد آن و به

ولی در شوروي، چین، آلبانی و » شودآمیز براي شهروندان اتحاد شوروي تضمین میالحاد
آمیز با دین و پیروان مذهب برخورد سایر کشورهاي کمونیستی با یک روش بسیار خشونت

.هاي آن بسیار فراوان در تاریخ ثبت شده استکردند که نمونه
سکوالر، مخصوصاً در غرب، حکومت از هاي الئیک ودر نظام: موقف غیر دینی)2

دین جدا بوده و در عین حال براي هر نوع فعالیت دینی و مذهبی، آزادي کامل داده شده 
:ي اول ملحقات قانون اساسی آمریکا آمده استطور نمونه در مادهبه. است
ي هکنگره قانونی تصویب نخواهد کرد که به موجب آن مذهبی دایر شود یا انجام آزادان«

»...تکالیف مذهبی ممنوع گردد
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: ي چهارم قانون اساسی آلمان آمده استدر ماده
آزادي معتقدات وجدانی و آزادي کیش اعم از مذهبی و ایدئولوژي مصون از تعرض «
»...شودعدم مزاحمت در اجراي مراسم مذهبی تضمین می. است

:استچهارم قانون اساسی جدید فدراسیون روسیه آمدهيدر ماده
تواند مذهب دولتی و یا هیچ مذهبی نمی. فدراسیون روسیه یک دولت غیر مذهبی است«

:بیست و هشتم همین قانون آمده استيدر ماده» ...اجباري باشد
آزادي عقیده، آزادي مذهب، از جمله حق پیروي فردي یا جمعی از مذهب یا عدم «

لیغ براي آن و دیگر اعتقادات و عمل بر اعتقاد به مذهب، انتخاب آزاد و داشتن مذهب و تب
».اساس آن براي همه تضمین گردیده است

.در قانون اساسی سویس و کشورهاي دیگر نیز موادي مشابه مطالب باال ذکر شده است
:شوددین و مذهب ذکر میيدر این نوع کشورها، معموالً چند اصل درباره

شود و دولت دولت شناخته نمیمی که هیچ دین و مذهب، دین و مذهب رساول این
.کامالً از دین جدا است

که هر نوع فعالیت دینی و پیروي از هر مذهبی براي همگان آزاد بوده و ممنوعیتی دوم این
.ندارد

که هر نوع فعالیت و حرکت ضد دینی یا غیر دینی نیز آزاد است و ممنوعیتی سوم این
.ندارد

برخی از کشورهاي اروپایی، دین یا کلیساي در: هاي مبتنی بر دینموقف نظام)3
طور بهدولتی وجود دارد، مانند ناروي، دانمارك و انگلستان؛ اما در اکثر کشورهاي اسالمی

بنابراین از یک لحاظ و . کشور، دین اسالم ایستمعمول این روش اتخاذ شده که دین رسمی 
ر دین نامید؛ اما از لحاظ دیگر در این توان نظام این کشورها را نظام مبتنی بطور کلی میبه

واحدي در این يسان وجود ندارد و از نظر عملی هم رویهرابطه تلقی و برداشت واحد و یک
.کشورها اتخاذ نشده است

دینيدربارهموقف قوانین اساسی کشورهاي اسالمی 
:رمول نشان دادتوان با سه نوع تعبیر و فرا میموقف قوانین اساسی کشورهاي اسالمی 

انطباق کامل با شریعت:اول
قوانین و مقررات مدنی، جزایی، يکلیه»:آمده استایران در قانون اساسی جمهوري اسالمی 

ها باید بر اساس موازین اسالمی مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم ي اصول یا عموم همهاین اصل بر اطالق. باشد



215/ سالمنظام حقوقی مبتنی بر احکام دین ا

در ساختار نظام سیاسی 1».فقهاي شوراي نگهبان استياست و تشخیص این امر بر عهده
فقیه يدهنده بر عهدهکننده و هدایتایران نیز اصولی در نظر گرفته شده که مقام اصلی رهبري

اق کامل قوانین با احکام شریعت و و مجتهد دینی، به عنوان رهبر، گذاشته شده و تشخیص انطب
.کسانی است که باید عالم و کارشناس دینی باشنديچنین اجراي این قوانین نیز بر عهدههم

گذاري و ابتناي نظام بر دین و مذهب، باالترین حد این نوع تعبیر از شریعت و فرمول قانون
گیري باید کامالً مطابق با تصمیمگذاري و زیرا در این فرمول هر نوع قانون. حاکمیت دینی است

اصول و احکام شریعت باشد و هیچ نوع قانون و مقررات غیر دینی پذیرفته شدنی نیست و منبع 
قانون نیز تنها شریعت است، با اصول و معیارهاي خود یعنی استنباط و اجتهاد در چارچوب قرآن 

خواستار این است که احکام به عبارت دیگر این نوع تعبیر. و سنت و چند منبع فرعی دیگر
.هاي مختلف، باید مو به مو و به طور دقیق و کامل اجرا شودشریعت، در عرصه

:اول اصول اساسی حکومت عربستان سعودي نیز چنین آمده استيدر ماده
و دین آن اسالم و قانون اساسی آن کتاب خدا و عربستان سعودي دولت عربی اسالمی «

براساس این ماده هم قانون اساسی و هم تمام قوانین » .ن آن عربی استو زبا) ص(سنت پیامبر
.طور مستقیم از منابع اصلی شریعت، یعنی کتاب و سنت گرفته شوددیگر باید به

گذاريقبول شریعت به عنوان منبع اصلی براي قانون:دوم
يرات متحدهچون مصر، پاکستان، کویت، سوریه، قطر، اماهمبرخی از کشورهاي اسالمی 

اسالم دین : این فرمول را در قانون اساسی خود پذیرفته است که... عربی،  سودان، موریتانی و
.گذاري استمنبع اصلی قانوندولت و اصول شریعت اسالمی 

تر است تا نظام دینی و ها به یک نظام کامالً سکوالر نزدیکگرچه برخی از این نظام
:در قانون اساسی این کشورها پذیرفته شده، این است کهچهولی در مجموع آناسالمی، 

و شعار اصلی این این کشورها، اسالم دین رسمیدر تشریفات و شعائر و فرهنگ عمومی
. ي استگذارقانونمنبع اصلی اصول و اساسات شریعت اسالمی . دهدکشورها را تشکیل می

توان به عنوان منابع فرعی ممنوع نشده و میحداقل ) غیر از شریعت(اما استفاده از منابع دیگر 
.ها استفاده کرداز آن

منع از وضع قانونی مخالف با معتقدات و احکام اسالم:سوم
: در قانون اساسی افغانستان در رابطه با دین روي دو نکته تأکید شده است

.افغانستان دین مقدس اسالم استدین دولت جمهوري اسالمی
.تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشدچ قانون نمیدر افغانستان هی

.1387، تهران، نشر دوران، 65ی ایران، اصل چهارم، تدوین جهانگیر منصور، چاپ ـ قانون اساسی جمهوري اسالم1
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)دوم و سوم قانون اساسیيماده(
اساسی افغانستان و فرمول دوم مانند قانون اساسی مصر تفاوت بین فرمول سوم، یعنی قانون 

:در این رابطه از چند جهت است
یعنی شریعت منبع اصلی . استشده ارائهدر قانون اساسی مصر، فرمول ایجابی و اثباتی 

یعنی قانونی که متناقض با . گذاري است اما در افغانستان فرمول سلبی مطرح شده استقانون
که مغایر با یعنی در وضع و تصویب قانون همین. احکام اسالم باشد، قابل وضع و تطبیق نیست

یعت استنباط شده باشد، که مستقیماً از منابع شرکند؛ اما ایناصول اسالم نباشد، کفایت می
.ضرورت ندارد

در فرمول دوم، هرچند استفاده از منابع غیر از شریعت، به عنوان منابع فرعی منع نشده 
است؛ اما در فرمول قانون اساسی گذاري، شریعت اسالمی است؛ اما منبع اصلی قانون

ار خواسته شده که قانونی گذافغانستان، از منبع و مصدر، اصالً نام برده نشده و تنها از قانون
، تواند از هر منبعی استفاده کند و هر قانونی راگذار مییعنی قانون. مناقض با اسالم وضع نکند

.که با معتقدات و احکام اسالم تعارض نداشته باشد، وضع کندمشروط بر این
از شود که در موقف دین و دولت هر یک جا گفته شد، روشن میچه تا به ایناز آن

تواند عملی باشد، اما فرمولی که در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته هاي باال میفرمول
.شده، یک فرمول بسیار منطقی، معقول، و معتدل است

:این فرمول بیانگر این است که
مبتنی بر دولت افغانستان مبتنی بر نظام الحاد، الئیک یا سکوالر نیست، بلکه نظامی : اوالً

دیرینه در تاریخ، يملت افغانستان بوده و ریشهياست، دینی که مورد احترام قاطبهدین 
.فرهنگ و تمدن این کشور دارد

ها ها و نوسازينقش دین در حکومت، یک نقش منفی و مضیق نیست که با نوآوري: ثانیاً
عدالت و یا با عقالنیت، آزادي، دموکراسی، حقوق بشر،و دستاوردهاي عصري تعارض داشته 

.تمدن سازگاري نداشته باشد
منظور انکشاف اوضاع اجتماعی، مقننه براي ایجاد نظم اجتماعی و بهيدولت و قوه: ثالثاً

تواند قانون وضع کند و در واقع قانون اصلی حاکم ها میعرصهياقتصادي و فرهنگی در همه
اییه هم موظف است که همان کند و قوه قضدر کشور همان قوانینی است که پارلمان وضع می

مرزي گذاري هاي فقهی را اما این قانونقانون را به اجرا بگذارد نه فتواهاي پراکنده در کتاب
.که ناقض اصول، اساسات و احکام اسالم نباشددارد که باید جداَ مراعات شود و آن این

ر دو ذکر گردد، البته راه دیگر هم این است که بین فرمول دوم و سوم تلفیق شود و ه
یعنی هم به منبع بودن شریعت براي تقنین به عنوان یک منبع اصلی اشاره شود و هم این مطلب 

.ذکر گردد که هیچ قانونی برخالف اسالم وضع نشود
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غنامندي و فراگیري نظام حقوقی اسالم
چند نقطه ها وجود داشته باشد، درهایی که ممکن است بین آني تفاوتبا همههر سه فرمول، 

.با هم اشتراك دارند
شریعت اسالم : کهدولت، اسالم است و دوم ایندر این کشورها، دین رسمی : کهاول این

: کهسوم این. پذیرفته شده است1گذاريیا یکی از منابع اصلی قانونتنها منبع اصلیعنوانبه 
کرد به دین و نوع روياین. تواند در تعارض با احکام شریعت وضع شودهیچ قانونی نمی

اسالم تا آن حد از فراگیري و غنامندي و ) فقه(است که نظام حقوقی شریعت اسالم بیانگر این 

ي دوم قانون اساسی مصر در در ماده. شده استگذاري تفاوت بین دو تعبیر یادي جالب توجه از نظر فن قانونـ نکته1
"مصدر رئیسی"بادي الشریعۀ االسالمیه االسالم دین الدولۀ واللغۀ العربیۀ لغتها الرسمیه و م«: چنین آمده بود1971سال 

) یکی از منابع(اسالم دین دولت و زبان رسمی آن زبان عربی و اصول شریعت اسالمی منبعی اصلی : یعنی» .للتشریع
ي مزبور چنین تنظیم ي اخیر مادهکه قانون اساسی مصر تعدیل شد، فقره1980اما در اپریل . گذاري استبراي قانون

یا تنها منبع (یعنی اصول شریعت اسالمی منبع اصلی » .للتشریع"المصدر الرئیسی"الشریعۀ االسالمیه و مبادي «: شد
در هنگام وضع قانون : خوانیمدانان مصري چنین میتفاوت دو تعبیر را از زبان یکی از حقوق. گذاري استقانون) اصلی

» المصدر االساسی«یا ) بدون الف و الم(» ر اساسیمصد«که شریعت ي اینمصر، مناقشه در گرفت درباره1971اساسی 
ي مسوده قانون اساسی این بود که هاي فنی تهیهگذاري است و نظر ما از طریق کمیسونبراي قانون) با الف و الم(

در که کلمه مص(زیرا در این صورت . گردانداز الف و الم، متن را خالی از فایده می) به معناي منبع(تجرید واژه مصدر 
یعنی مفهوم جمله این . شریعت با سایر منابع حقوقی برابر خواهد شد) بدون الف و الم و به صورت نکره ذکر شود

اکثریت هم دیدگاه ما را تأیید می . گذاري خواهد بودخواهد شد که در کنار سایر منابع، شریعت هم یک منبع قانون
که بر کلمه مصدر، 1980م ذکر گردید و لذا در تعدیل سال کردند ولی در نگارش نهایی کلمه مصدر بدون الف و ال

گرداند که گذار را ملزم میزیرا اضافه شدن الف و الم، قانون. اضافه شد بسیار خوشحال گردیدیم) معرفه(الف و الم 
کم وجو کند و نه در غیر آن و اگر در شریعت حتنها به احکام شریعت روي آورد و اهداف خود را در شریعت جست

گرداند که به احکام مورد نظر خود صریحی نیافت، وسایل استنباط احکام از منابع اجتهادي در شریعت، او را قادر می
که مخالف اصول عمومی شریعت نباشد، دست پیدا کند زیرا منابع اساسی شریعت، کتاب و سنت و اجماع و قیاس 

مذاهب مورد اختالف است مانند مصالح مرسله و عرف و ها منابع دیگري هم وجود دارد که بیناست و در کنار آن
اول احکام قطعی الثبوت و قطعی الدالله که اجتهادپذیر نیست و : چنین احکام شرعی بر دو قسم استاستحسان و هم

ین یابد و همدوم احکام اجتهادي که یا ظنی الثبوت است و یا ظنی الدالله و با تفاوت شرایط زمانی و مکانی تغییر می
اي که شریعت اسالمی بر پذیري و پویایی خاصی بخشیده، به گونهاست که به فقه اسالمی انعطاف) اجتهاد(عنصر 

.باشدي هر زمان و هر مکان میاساس این عنصر، شایسته
یک داللت الزامی دیگر هم دارد و آن این است که هر قانونی که با حکم قطعی ) با الف و الم(» المصدر«ي کلمه

باشد زیرا مطابق لثبوت و قطعی الدالله شریعت اسالمی، تعارض داشته باشد، مخالف قانون اساسی تلقی شده و ملغی میا
دکتر سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث فی . (گذاري تنها یک منبع دارد و آن شریعت استاین تعبیر، قانون

)348و 9سالمی، چاپ ششم، مصر، صفحات الدساتیر العربیۀ المعاصره و فی الفکر السیاسی اال
شود که ي مذکور در قانون اساسی مصر، در بسیاري از کشورهاي اسالمی عربی دیگر نیز با تفاوت اندکی دیده میفقره

:کنیمذکر میها را برخی از آن
.الشریعۀ االسالمیه، مصدر رئیسی للتشریع: قانون اساسی کویت2ي ماده
.الفقه االسالمی هو المصدر الرئیسی للتشریع): 1950(سی سوریه قانون اسا3ي ماده
االسالم هو الدین الرسمی لالتحاد و الشریعۀ االسالمیه مصدر رئیسی : قانون اساسی امارات متحده عربی7ي ماده

.للتشریع
.الشریعۀ االسالمیه والعرف مصدران رئیسیان للتشریع): 1972(قانون اساسی سودان9ي ماده

.الشریعۀ االسالمیه مصدر القوانین جمیعا: قانون اساسی یمن3ي دهما
.الشریعۀ االسالمیه هی المصدر الرئیسی لتشریعها: قانون اساسی قطر1ي ماده
.الشریعۀ االسالمیه مصدر رئیسی للتشریع: قانون اساسی بحرین3ي ماده



حقوق اساسی افغانستان/ 218

ي تلقی شود گذارقانونتواند منبع سرشار پویایی برخوردار است که در هر عصري و نسلی می
. یت وجود ندارداین خصوصیت در شرایع دیگر مانند یهودیت و مسیح. و واقعاً هم چنین است

هاي زندگی فردي و اجتماعی، مادي و معنوي، دنیوي و اخروي شامل تمام عرصهفقه اسالمی 
شویم که تمام اگر یک نگاه کلی به ابواب فقه داشته باشیم، به خوبی متوجه می. انسان است

و خصوصی، الملل عمومی هاي دانش حقوقی معاصر، به شمول موضوعات و مسایل بینبخش
صی، احوال شخصیه و احکام مدنی، مرافعات و محاکمات، حقوق و اختصازاي عمومی ج

در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛ عالوه بر ... اساسی، روابط اقتصادي و تجارتی و مالی و
فقه براي تنظیم روابط انسان با خدا و ناظر به مسایل معنوي و يکه یک بخش عمدهاین

1.بهره استق از آن بیاخروي است که دانش حقو

شخص فقیه و . است» اجتهاد«چه به شریعت اسالم پویایی خاصی بخشیده، عنصر آن
و مسلکی و برخورداري او از توان استنباط حکم از منابع اصلی مجتهد، جدا از شرایط علمی 

ز ، شرایط زمان و مکان و نیازها و مقتضیات عصر را نی...کتاب، سنت، اجماع، عقل، قیاس و
که نه تنها فقهاي چیزي. باید درك کند و آن را در استنباط و اجتهاد خود دخیل گرداند

.اندما نیز بر آن تأکید کردهيامروز، بلکه فقهاي گذشته
احکام فقهی براي حفظ و ) هـ505متوفاي سال (االسالم محمد غزالی به قول حجۀ

خالصه افراد در آني روحی و جسمینیازهايداري از پنج مصلحت است که مجموعهنگاه
:گانه عبارتند ازهاي پنجآن مصلحت. شودمی

ـ مصلحت ناموس یا 4ـ مصلحت عقل، 3ـ مصلحت نفس، 2ـ مصلحت دین، 1(
).ـ مصلحت مال5نسل، 

ها احکام آن ضامن حفظ و بقاي این مصلحتيسراسر فقه را که از نظر بگذرانید، همه
همه فراگیري و گستردگی داشته باشد، توان یافت که اینجهان نمیهیچ قانونی را در. است

اگر . هاي وضعی کشورهاتوان از آن سراغ گرفت و نه در حقوقنه در ادیان دیگر می
برادرم موسی با «: فرمایداید که میرا شنیده) ص(اهللا حدیث شریف مروي از حضرت رسول

کرد و من سی با چشم راست خود نگاه مینگریست و برادرم عیچشم چپ خود به دنیا می
هاي مختلف و کامل و شامل احکام و قوانین اسالمی ، ناظر به جنبه»داراي دو چشم هستم

چرا که . است که در هیچ قانون و دین دیگري سابقه نداشته و هرگز تحقق نخواهد یافت

ردگی و جامعیت مسایل و موضوعات فقه و مذاهب فقهی گستي تعریف فقه، ضرورت اجتهاد، منابع اجتهاد،بارهدر-1
:رجوع کنید به

از مجموعه (جلد اول ) معروف به موسوعه فقهی کویت(وزارت اوقاف و شئون اسالمی کویت، الموسوعه الفقهیه، -
. 50تا9هجري، مقدمه، ص 1429–م 2008چاپ ششم، کویت، ) جلدي45

، 1989چاپ سوم، دمشق، دار الفکر، ) از مجموعه هشت جلدي( و ادلته، جلد اولدکتر وهبه الزحیلی، الفقه االسالمی-
.72تا15مقدمه، ص
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تواند با نیازهاي این احکام با این گستردگی، کمال، قابلیت و انعطاف که دارا است، می
يتوان با مطالعهاین ویژگی را می. جوامع بشري، در هر دوره و زمان خود را سازگار کند

خصوص در احکام کلی و عام و احکام ثانوي اسالم و احکام دقیق در احکام فقه اسالم، به
1.معامالت به خوبی دریافت

شریعت از «: گویدل زمان و مکان میتغییر فتوا با تغییر شرایط و احوايابن قیم، درباره
دور بوده و در باالترین مرتبه مصالح قرار دارد، زیرا مبنا و اساس شریعت، حرج و مشقت به

باشد و تمام احکام شریعت، عدالت و رحمت و مصلحت بندگان در معاش و معاد آنان می
ضد آن و از اي که از عدالت به جور و از رحمت به مصلحت و حکمت است و هر مساله

2».مصلحت به مفسده و از حکمت به عبث و بیهودگی منتهی گردد، از شریعت نیست

: ابن عابدین گفته است
نهد، با تغییر زمان، تغییر که مجتهد آن را در زمان خود بنیان میبسیاري از احکامی «

اگر آن حکم بهاي که آید به گونهیابد یا ضرر و زیانی پدید میکند زیرا عرف تغییر میمی
حال خود باقی بماند باعث مشقت و ضرر مردم شده و با قواعد و اصول اساسی شریعت مبنی 

».گیري و دفع ضرر و فساد در تضاد واقع خواهد شدبر تساهل و آسان
چنین نقل شده که امام شافعی، پیش از حضور در مصر فتواهایی داشته که بعد از هم

3.زیرا شرایط زمان و مکان تغییر کرده بوده است. ل کرده استها عدوحضور در مصر، از آن

از ظرفیت بسیار باالیی اجتهاد و استنباط احکام، فقه اسالمی يبنابراین، در پروسه
: برخوردار است، مخصوصاً با توجه به عوامل زیر

و کتاب، سنت، اجماع(ـ منابع استنباط، هر چند از نظر فقه شیعه، چهار چیز است 1
...) مانند قیاس، استصالح، استحسان، عرف و(چه در مذاهب فقهی دیگر آمده اما آن) عقل

مصالح : اندطور مثال برخی از محققین گفتهبه. شده بسیار نزدیک استبا چهار منبع یاد
.ها را درك کندتواند برخی از مصلحتمرسله در واقع همان عقل است، یعنی عقل می

بحث در مصالح مرسله اهل سنت و «: گویداستاد دانشگاه تهران، میدکتر علیرضا فیض، 
گنجد و خود تري دارد و در این کالم مختصر نمیدلیل عقلی شیعه، نیاز به کنجکاوي بیش

) هاي اجتهاد پویاویژگی(من در کتاب . تحقیقی قرار گیردينامهتواند عنوان یک پایانمی
4».رجوع به آن شود. امیگانگی این دو دلیل را ثابت کرده

.123، ص 1385، تهران، 18ـ دکتر علیرضا فیض، مبادي فقه و اصول، چاپ 1
.310و 309، ص 4ـ اعالم الموقعین، ج2
.346و فی الفکر السیاسی االسالمی، مصر، صساتیر المعاصرهـ دکتر سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث فی الد3
.252ـ دکتر علیرضا فیض، پیشین، ص 4



حقوق اساسی افغانستان/ 220

طور خالصه ي کاربرد عقل مستقل را اینبارهیکی دیگر از علما، عقاید مختلف در
:کرده است

ـ در مذاهب چهارگانه سنیان ادله استنباط احکام را قرآن، سنت، اجماع، قیاس و الف«
عادت، برایت و اند و زیر عنوان اجتهاد از استحسان، استصالح، ذرایع، عرف و اجتهاد دانسته

ها دلیل این. انداند و این عناوین را دلیل استنباط احکام شرعی دانستهاستصحاب بحث کرده
بینیم که سنیان عقل مستقل را زیر عناوین دیگر پس می. لفظی نیستند، دلیل عقلی هستند

.اندپذیرفته
.دانندها دلیل عقلی مستقل را حجت نمیاخباري: ـ در مذهب شیعهب
بسیاري از اصولیین شیعه دلیل عقلی را در شمار ادله استنباط احکام شرعی : ولیین شیعهاص
رسیم که اینان در اصول عقاید از دلیل ها به این نتیجه میاند، ولی از بررسی مباحث آنآورده

ولی در اثبات فروع دین و احکام فقهی استفاده زیادي . اندعقلی مستقل استفاده فراوان کرده
اگر در میان اصولیین شیعه فقیهی پیدا شود که استصالح را در اثبات احکام شرعی ... انددهنبر

فرعی حجت بداند و به کار برد، در این صورت کاربرد عقل مستقل در اثبات احکام زیاد 
تأسیس مجمع تشخیص ياهللا خمینی، عمالً با اجازهاز میان معاصران تنها مرحوم آیه... شودمی

ایران، بر جواز عمل بر مصلحت صحه گذاشته،آن را مجاز ظام جمهوري اسالمی مصلحت ن
شود که در فقه امامیه نگرشی تازه نسبت به جواز به کار با این ترتیب مالحظه می... دانستند

1».استصالح و مصالح مرسله پدید آمده استيگرفتن قاعده

که ي شیعه نقل شده، مبنی بر اینجدیدي از سوي برخی از فقهايچنیین امروز نظریههم
ها اشکالی ها علم حاصل شود، در حجت آناگر مصلحت و استحسان قطعی باشد و از آن

2.باشدنیست، ولی اگر ظنی باشد حجت نمی

شده، عنصر متغیر زمان و مکان، عرف، مصلحت و قواعد عمومیـ در کنار منابع یاد2
ها عدل و انصاف و دهيعسر و حرج و قاعدهيالضرر و قاعدهيقاعده: چونفقه هم

پذیري هاي مدنی و جزایی به اجتهاد و استنباط، پویایی و انعطاففقهی در عرصهيقاعده
. زیادي بخشیده است

یکی از نویسندگان که در باره عرف و جایگاه آن در شریعت و حقوق تحقیق کرده 
کشف حکم شرعی و تشخیص است، از بحث خود چنین نتیجه می گیرد که عرف در 

موضوع و تعیین مراد متکلم نقش مهمی داشته و در مباحث زیادي در فقه و اصول فقه مورد 

، 1388ـ ، دکتر ابوالحسن محمدي، استاد دانشگاه تهران، چاپ سی و دوم، ـ مبانی استنباط حقوق اسالمی ـ اصول فقه1
.تهران

238از دکتر ابوالحسن محمدي، پیشین، ص به نقل. 541و 534، ص 2اهللا مکارم شیرازي، ج ـ انوار االصول، آیه2
.249و
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مذاهب فقهی شیعی، در همه با تفاوت هایی استفاده علما قرار گرفته است و هم چنین 
1.حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی اعتبار داشته و مسایل مهم فقهی بر آن ابتنا یافته است

گذاري مخصوص خداوند ـ از نظر مبانی دینی، هر چند حاکمیت اصلی به شمول قانون3
است؛ اما انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین، اوالً صالحیت دارد که در 

پذیر خود بپردازد و این بدون وضع قانون امکانچوکات حدود شریعت به تنظیم امور عمومی 
یا » فقدان نص«يو به تعبیر برخی دیگر ساحه» فراغيمنطقه«بیر برخی از فقها ثانیاً به تع. نیست

یاد » مباحات«اي که در شریعت به نام یا آن ساحه» سکوت نص«و » ال نص فیهما«موارد 
بشر، یعنی گذاري و تصمیم در آن عرصه به وسیعی است که اختیار قانونيشود، عرصهمی

تر یاد اگذار شده است که در مطابقت با یکی از سه فرمولی که پیشگذاران وفقها و قانون
2.شد، به وضع و تصویب قانون بپردازند

باقر صدر بسیاري از نیازهاي قانونی بشر، هم چنین روش هایی را که شهید سید محمد
براي بسیاري از مناسبات اجتماعی و نیاز هاي زندگی عمومی، براي مثال تنظیم روابط 

به . ، به آن نیاز می افتد، در حوزة احکام متغیر و منطقۀ فراغ شریعت قرار می دهداقتصادي
عبارت دیگر او هر آن چه را بر حسب اوضاع و احوال، نیازها و ضرورت ها تغییر می کند و 
نمی توان براي آن حکم ثابت و روش هاي همیشگی وضع کرد، در حوزة منطقۀ فراغ شریعت 

سی و چه مقامی و تحت چه عنوانی به پرکردن این خأل بپردازد و در اما چه ک. قرار می دهد
آن قانون وضع کند و روش هاي مناسبی را براي حل امور اتخاذ نماید؟ شهید صدر در طول 

در اقتصادنا که به لحاظ زمانی مقدم . حیات فکري خود در این باره دو نظر متفاوت داده است
أل وظیفه ولی امر مسلمین است و صدور احکام از است، اذعان داشته که پرکردن این خ

در این نظر او به نفع حکومت دینی و گسترش نظام شرعی از طریق آن . شئونات شرعی اوست
اما در مجموعۀ االسالم یقود الحیات اذعان داشته که در مواردي که . اتخاذ موضع کرده است
که نماینده امت است می تواند قوانینی قوة مقننه) منطقۀ فراغ شریعت( شریعت امر و نهی ندارد

این نظریه به . را به مصلحت امت تصویب کند و این یکی از وظایف مجلس یا قوه مقننه است

.1385السید نذیر الحسینی، نظریه العرف بین الشریعه و القانون، چاپ اول، قم، مرکز جهانی علوم اسالمی، -1
بحث رابطه فقه و شریعت و قانونگذاري، جایگاه اجتهاد، معناي کمال دین، تفاوت هاي اجتهاد در دو مکتب شیعی -2

جایگاه عقل و مسأله مالزمه عقل و شرع، نظریه حد اکثري و حد اقلی از فقه، منطقه فراغ، اباحه و مباحات، و سنی، 
و نهایتا حدود اختیارات و صالحیت بشر در قانونگذاري و برائت شرعیه و عقلیه، احکام تأسیسی و امضایی شریعت

احث بسیار جالب و دلچسپ و شیرین است که از دایره تنظیم امور اجتماعی خود از طریق قرارداد و وضع قانون، از مب
نوشتار ما بیرون می باشد و برخی از پژوهشگران و صاحب نظران به تفصیل در باره آن بحث کرده اند که الزم است 

:از آن جمله رجوع کنید به . آثار گرانسنگ آنان مورد مطالعه قرار گیرد
چاپ اول،  قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ) پژوهش برگزیده سال(دکتر محمد امین احمدي، انتظار بشر از دین،

مطالب بسیار مهم و 433الی387در موضوع مورد بحث ما، فصل سوم از بخش دوم این کتاب از ص . 1384اسالمی،
.خواندنی را مطرح کرده است که خواننده گرامی به متن آن مراجعه نماید
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لحاظ نظري بسیار پر اهمیت است، چون وضع قانون را در منطقۀ الفراغ به یک مرجع غیر 
1.دینی واگذار می کند

بخشد، تعدد مذاهب میرا ارتقاگذاري اسالمی نچه که ظرفیت فقاهت و اجتهاد و قانوـ آن4
و 2استغنی و سرشار علمی يیک سرچشمهفقهی و فتواهاي فقهی در داخل هر مذهب است، که

توان از تمام مذاهب فقهی خوشبختانه قانون اساسی ما فرمولی را مطرح کرده که مطابق آن می
چنان که .گذاري استفاده کردان منابع در قانونمخصوصاً دو فقه حنفی و جعفري، به عنواسالمی، 

در استفاده از : دکتر عبد الرزاق السنهوري استاد و پدر حقوق مدنی مصر در اثر مشهور خود می گوید
ي مدنی، نباید خود را به مذهب فقهی معینی محدود سازیم و گذارقانونفقه به حیث منبع اصلی در 

وف محدود نکنیم  زیرا مذاهب دیگري نیز وجود دارد مانند حتی خود را به چهار مذهب فقهی معر
3.مذهب زیدیه و مذهب امامیه که در حدي خیلی زیاد می توان از آنها استفاده کرد

چنان غنا و عمق و جامعیت بخشیده است که نه تنها آنها، به شریعت اسالمی، این ویژگی
گذاري باشد و د یک منبع مهم قانونتوانبشریت، میيبلکه براي همهبراي جهان اسالم 

به همین جهت گفته . گذاري حل کندقانون و قانونيبشري را در عرصهيمشکالت جامعه
.بسیار زیاد تأثیر پذیرفته استمخصوصا فقه مالکی، شده که قوانین فرانسه از فقه اسالمی 

ش و علوم و فرهنگ آموزالعزیز بن عثمان التویجري، دبیرکل سازمان اسالمی دکتر عبد
4:گویدمی) ایسیسکو(

شود، بلکه خالصه نمیدر اندیشه اروپایی، به فلسفه و شعر و متد علمی تأثیر اندیشه عربی اسالمی«
اروپایی تأکید يزیرا پژوهشگران نخبه. گرددگذاري اروپا را نیز شامل میگذاري قانوناین تأثیر

دان فرانسوي تأکید سید یو حقوق. فقه امام مالک اقتباس یافته استاز » کد ناپلئون«که کنند بر اینمی
مذهب مالکی همان چیزي «: گویدوي می. که اساس قانون ناپلئون، مذهب مالکی استکند بر اینمی

است که نظر ما را به روابط ما با عرب آفریقا جلب کرده است زیرا حکومت فرانسه دکتر پیرون را 
را ) م1442متوفاي سال (تألیف خلیل اسحاق بن یعقوب » المختصر فی الفقه«موظف ساخت که کتاب 

. 426دکتر محمد امین احمدي، پیشین، ص-1
اهب فقهی اسالمی عامل رحمت و سهولت براي امت و ذخیره بزرگ اختالف مذ: دکتر وهبه الزحیلی می گوید-2

این اختالف ناشی از ضرورت اجتهاد و تفاوت اندیشه ها و عقول بشري در . حقوقی و باعث افتخار و عزت ما است
باره تفاوت هاي فقه شیعه با فقه اهل سنت می ایشان سپس در. درك و فهم اسرار شریعت و دالیل احکام می باشد

فقه امامیه هرچند به مذهب شافعی نزدیک تر است اما در امور مشهور با فقه اهل سنت اختالف ندارد مگر تقریبا : گوید
می الفقه االسال.( این اختالف بیشتر از اختالفی نیست که مثال بین مذاهب فقهی حنفی و شافعی وجود دارد. مسأله17در 

.)و مابعد67و ص44، مقدمه، ص 1و ادلته، ج 
دکتر عبد الرزاق السنهوري، الوسیط فی شرح القانون المدنی، تنقیح و تصحیح المستشار احمد مدحت المراغی، جلد -3

.48، ص 2004اول، مصر، منشأه المعارف جالل حزي و شرکاه، 
م 2006ارات سازمان اسالمی آموزش و علوم و فرهنگ، ـ الرصید الثقافی المشترك و تحالف الحضارات، از انتش4
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شرح «ها و مراکز دینی کشورهاي مغرب عربی به و این همان کتابی است که در دانشگاه» .ترجمه نماید
1.معروف است» خلیل

نتیجه گرفت که بسیاري از قوانین و توانچه گفته شد میپس با توجه به آن
به عنوان مثال . ي رایج امروز، با اصول اساسی اجتهاد در شریعت تعارض نداردهايگذارقانون

گونه هیچ... وقوانین مربوط به امور مالی و تجارتی، صنعتی، نظامی، نظم و امنیت عمومی 
امروز اگر بر واجدین شرایط قانونی، عالوه بر عشر و زکات و . مخالفتی با شریعت ندارد

یا مسایل ترافیک و عبور و مروريیا دربارهشود مده، مالیات وضع میخمس که در شریعت آ
زیرا در هیچ . ها مخالف احکام دین نیستد، هیچ یک از آنشودفاعی و امنیتی قانون وضع می

.جاي کتاب و سنت چیزي وجود ندارد که وضع چنین قوانینی را منع کرده باشد

:مبحث دوم
و ادیان دیگري مذاهب فقهی اسالمی هموقف قانون اساسی دربار

مذاهب فقهی اسالمیيدرباره:قسمت اول
مردم کشور ما با اکثریت قریب به اتفاق، پیرو دین مقدس اسالم بوده و در طول تاریخ در راه 

از خود نشان ايهاي فراموش ناشدنیفشانیها و جانهاي دینی، فداکاريدفاع از آرمان
سنی حنفی و شیعی ياز نظر مذاهبی که در دنیاي اسالم رایج است، به دو دستهاند، اما داده

.شوندتقسیم می
قوانین اساسی افغانستان، در گذشته، نسبت به جایگاه دو مذهب حنفی و جعفري، 

گیري و برخوردهاي مختلف و متفاوتی داشته است، که در جاي خود باید مطالعه شود؛ موضع
یک طور کلی با سکوت و احیاناً نفی آن برخورد کرده است که یع بهاما نسبت به مذهب تش

طور که کلیت دین اسالم جزء چون همان. موضع بسیار غیرعادالنه و غیر منطقی بوده است
هویت ملی مردم ما است، مذهب نیز، حنفی یا جعفري، جزء هویت فرهنگی و شخصیت 

واقع سلب هویت و بارز ندادن به آن، درتياجتماعی مردم است و سلب این هویت یا اجازه
نه این را . محروم ساختن افراد از حقوق فرهنگی و اجتماعی و حتی از حقوق فردي آنان است

.کند و نه حقوق بشر و منطق عدالت و انصافتأیید میدین حنیف اسالم 

، از انتشارات سازمان 17العزیز بن عثمان التویجري، الکرامۀ االنسانیۀ فی ضوء المبادئ االسالمیۀ، ص ـ دکتر عبد1
مالک بن نبی، الظاهرة : چنین رجوع کنید بههم. م1999، رباط، -ایسیسکو–اسالمی آموزش و علوم و فرهنگ 

.م2000، دار الفکر المعاصر، بیروت، 69القرآنیۀ، ص 
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اول اصول اهللا خان و اصل امانياساسی دورهينامهدوم نظاميطور مثال در مادهبه
و دین افغانستان دین مقدس اسالم و مذهب رسمی «: آمده استنادرخان ياساسی دوره

».آن مذهب منیف حنفی استعمومی
شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام : ظاهرشاه آمده استيدر قانون اساسی دوره

و ظاهرشاه تأکید شده نادرخان يچنین در هر دو قانون دورههم. دشومذهب حنفی اجرا می
.بود که پادشاه باید پیرو مذهب حنفی باشد

يدرباره1355قانون اساسی 99يو ماده1343قانون اساسی 102يچنین در مادههم
موجود نباشد مطابق به اساسات کلی اي در قانون حکمی اگر براي قضیه: محاکم آمده است

.فقه حنفی حکم صادر شود
اقوام و پیروان ياقشار ملت و همهيقانون اساسی ما از حمایت همهکهاما براي این

مذاهب برخوردار شود؛ يهمه
افراد يکه به حقوق یکایک افراد ملت احترام گذاشته شود و حقوق اساسی همهبراي این

مراعات گردد؛
و طور کامل و جامع تطبیق شود و بر هیچ فرديکه اصل عدالت و انصاف، بهبراي این

ستم و تبعیض روا داشته نشود؛قومی 
مدنی، در عمل تحقق پیدا کند، چون در نظام يکه دموکراسی و جامعهبراي این

دموکراتیک اصوالً اقلیتی به نام قومی، نژادي و مذهبی اصالً وجود ندارد و تنها اقلیت سیاسی و 
ها ها، زبانها، سنتاس فرهنگپارلمانی مطرح است و اقوام و نژادها همگی با آزادي کامل بر اس

کنند و همگی در برابر قانون و از نظر حقوق شهروندي برابر هستند؛و مذاهب خود عمل می
يقوه(و مجري قانون و عدالت ) مقننهيقوه(گذار که قانون و قانونو باالخره براي این

اشد و عدالت را در حق هاي ملت بگروهيدر کشور ما، مربوط به همه) قضاییهيمجریه و قوه
گذشته در ارتباط با مذهب شیعه مورد تجدید نظر قرار يهمگان اجرا کند، باید شیوه

بنابراین در قانون اساسی فعلی . شدپذیرفته میطور رسمی گرفت و تعدد مذهبی، بهمی
: هاي قانونی زیر در نظر گرفته شده استافغانستان براي حل این مشکل، راه

ذکر مذهب رسمیعدم:اول
افغانستان دین دولت جمهوري اسالمی «که دوم قانون اساسی به ذکر اینيـ در ماده1

. یادي نشده است، اکتفا شده و از مذهب رسمی »دین مقدس اسالم است
که از مذهب خاصی نام برده شود، تأکید شده که در سوم هم بدون اینيـ در ماده2

.تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشدیافغانستان هیچ قانونی نم
حذف و به » پیرو مذهب خاص بودن«جمهور یا سایر مقامات نیز ـ در شرایط رییس3

.جمهور اکتفا شده استبودن رییس» مسلمان«
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مذاهب يبر اساس همههاتدوین نصاب تعلیمات دینی در مکتب:دوم
موجود در کشور

تأکید شده که این هانصاب مضامین دینی مکتبيل و پنجم دربارهچهيـ در ماده4
موجود در افغانستان، یعنی مذاهب حنفی و جعفري نصاب باید بر مبناي مذاهب اسالمی 

تدوین شود و بر اساس حکم همین ماده است که در وزارت معارف افغانستان اقداماتی آغاز 
. طور جداگانه، تدوین شوداساس هر دو مذهب، بهبر هاتمام صنفهاي تعلیمی شده تا کتاب

دلیل این حکم این است که از حقوق اساسی و بشري هر طفل و والدین او است که 
کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر 5يدر ماده. مطابق دین و معتقدات خود آموزش ببیند

) یونسکو(فرهنگی ملل متحد و سازمان تربیتی و علمی تعلیمات که از جانب کنفرانس عمومی 
:در پاریس به تصویب رسیده تصریح شده1960در دسمبر 

آزادي والدین در تأمین آموزش دینی و اخالقی اطفال مطابق با معتقدات خاص خود «
ها رعایت شود و هیچ فرد یا گروهی نباید مجبور ساخته شود که تعلیمات دینی مغایر با آن

».معتقدات خود بیاموزد
در کشورهایی که «: کنوانسیون حقوق کودك تصریح شده است30يچنین در مادههم

کنند، کودکی که متعلق به این زندگی میو مذهبی و یا اشخاص بومی هاي قومی اقلیت
ها است باید به همراه سایر اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ و تعلیم و اقلیت

».خویش برخوردار باشدانجام اعمال مذهبی خود و یا زبان
: المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شدهمیثاق بین18ي ي چهارم مادهچنین در فقرههم

شوند که آزادي والدین و بر حسب مورد سرپرستان کشورهاي طرف این میثاق متعهد می«
قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات خودشان 

».رم بشمارندمحت
المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین13ي ماده3چنین در جزء هم

شوند آموزش و پرورش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات کشورها متعهد می«: آمده
».شخص والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد

نه و غیر منصفانه بود که در طول سالیان ، بسیار غیرعادالشدهبا توجه به اسناد حقوقی یاد
گذشته اطفال اهل تشیع افغانستان از صنف اول تا دوازده مجبور بودند که اعتقادات و احکام 
فقهی را، مطابق به مذهب حنفی بیاموزند و از معتقدات و تعالیم و احکام خاص مذهب خود 

. خبر بمانندبی
تسوید قانون اساسی، این موضوع را با که در کمیسیون من بسیار خوشحالم، زمانی

مآب پوهاند عظیمی همکارانم، اعضاي این کمیسیون، مطرح کردم؛ همگی مخصوصاً جاللت
رویی و خلوص نیت پذیرفتند که در مواد القضات کشور هستند، با گشادهکه اکنون قاضی



حقوق اساسی افغانستان/ 226

نیده شود و بر مربوط به معارف و تعلیمات دینی، این حق مشروع و قانونی اهل تشیع گنجا
.کنید، تنظیم شدقانون اساسی، به همین شکلی که  مطالعه می45يهمین اساس ماده

احوال شخصیه اهل تشیع:سوم
.است» احوال شخصیه«تر است احکام و مسایل مربوط به مورد آخر هم که از همه مهمـ 5

احوال شخصیه چیست؟
احوال شخصیه . شودارائهتعریف کوتاهی ي احوال شخصیه توضیح و الزم است درباره

احوال «الملل خصوصی نیز در حقوق بین. هاي اصلی و مهم حقوق مدنی استاز بخش
: دانان گفته استاز مباحث حایز اهمیت است تا جایی که یکی از حقوق» شخصیه بیگانگان

خصیه اي که مورد بحث قرار گرفته احوال شالملل خصوصی اولین قضیهدر حقوق بین«
دیگر براي اولین دفعه اشخاصی که داراي رسوم و عادات مختلف بودند و با یک. باشدمی

مواجه شدند این موضوع پیش آمد که آیا راجع به احوال شخصی همگی باید مطیع یک 
دهند مطیع مقررات  محل جدید که هر موقعی که تغییر اقامت و مسکن میقانون باشند یا آن

1»باشند؟

بار در دانان نخستیناحوال شخصیه، در مقابل احوال عینیه، از دید برخی حقوقاصطالح 
در آن زمان در . کار برده شدتعارض قوانین بهيم در حقوق ایتالیا در مسأله13و 12هاي قرن

که به عنوان قانون عام و فراگیر در تمامی یکی نظام قانون رومی : ایتالیا دو نظام وجود داشت
یتالیا حاکم بود، و دیگري نظام قانون خاص و محدود محلی که در برخی مناطق و سرزمین ا

. آمد تا این دو سیستم قانونی را از هم تفکیک کندصدد برحقوق ایتالیا در. دششهرها اجرا می
. که بر احوال جمع بسته شد» حال«نامیدند و قانون محلی را » قانون«را از این رو قانون رومی 

مراد از احوال . دشتقسیم می» احوال اموال«و » احوال اشخاص«یز به دو بخش احوال ن
منظور از احوال . گردیداشخاص، احوالی بود که غالباً و در هر وضعیت مربوط به شخص می

. شدجغرافیاي خاص اعمال میياي بود که بر امور مالی در حیطهاموال یا عینی قواعد حقوقی
. تقسیم گسترش یافت و حقوق معاصر آن را از حقوق ایتالیا وام گرفتگذاري وبعدها این نام

بار، فقیه در فقه اهل سنت، براي اولین. زیاد نداردياین اصطالح سابقهدر فقه اسالمی 
احکام شرعیه در احوال «م  کتابی به نام 1890مصري محمد قدري پاشا بود که در سال

اهللا بار آیتحنفی تألیف کرد؛ اما در فقه شیعه براي اولینبر مبناي فقهماده647در » شخصیه
حدود هفتاد سال پیش، ق، .هـ1359االحکام العدلیه در سال يالغطا در شرح مجلهکاشف

. 1378، تهران، 10ي بیگانگان در ایران، صـ دکتور سید محمد متولی، احوال شخصیه1
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يچنین شیخ یوسف فقیه رییس محکمهبخشی را به نام احوال شخصیه اختصاص داد و هم
االحوال «سال پیش، کتابی را به نام م،  حدود شصت1951عالی جعفري در لبنان در سال 

تألیف کرد و از این اصطالح استفاده کرد و در ماده1571در » الشخصیه فی فقه اهل البیت
بخش دوم آن را » الفقه علی المذاهب الخمسه«جواد مغنیه در کتاب م عالمه محمد1960سال

1.به احوال شخصیه اختصاص داد

تر و شده است، ولی دو تعریف زیر دقیقارائهتعددي مهاياز احوال شخصیه تعریف
: تر استمناسب
چنین تعریف ) 1جلد(ي مقدماتی حقوق مدنیـ سید حسین صفایی، در کتاب دوره1

احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص صرف نظر از شغل و مقام «: کندمی
دهد که قابل تقویم و مبادله با ا تشکیل میاوصافی احوال شخصیه ر. خاص او در اجتماع است

» .پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاري بر آن مترتب باشد، مانند ازدواج و طالق و نسب
در این تعریف، احوال شخصیه در مقابل امور مالی مانند مالکیت و بیع و تعهدات قرار 

. د، تبعی خواهد بوداگر مسایل مالی در احوال شخصیه مطرح شویعنی. گرفته است
منظور از احوال «: احوال شخصیه را چنین تعریف کرده است, ـ دیوان تمییز مصر2

شخصیه مجموعه صفاتی طبیعی یا خانوادگی است که قانون در حیات اجتماعی بر آن اثري 
شود، مانند مرد یا زن بودن، مجرد یا حقوقی ترتیب داده و موجب تمایز انسان از دیگران می

» .وج یا مطلقه بودن یا دارا بودن اهلیت تام یا ناقصمزد
: ، در احوال شخصیه وجود چند عنصر ضروري استهامطابق این تعریف

. ـ مجموعه صفات انسان، صرف نظر از شغل و مقام که منشاء طبیعی دارد یا خانوادگی
. شودـ این صفات موجب تمییز انسان از دیگران می

. دشوآثار خاصی بر این صفات مترتب میـ از نظر حقوق مدنی 
. ـ این اوصاف قابل مبادله با پول نیست

آقاي دکتر وهبه الزحیلی که دو جلد از کتاب گرانسنگ فقهی خود را به این موضوع 
داند، که این اصطالح را یک اصطالح حقوقی خارجی میاختصاص داده است، ضمن این

:گویدکند، میئهاراکه تعریف خاصی از آن بدون این
شود اش مربوط میاست که بر رابطه شخص با خانوادهمنظور از احوال شخصیه احکامی «

: گرددو شامل سه گروه ذیل می
. ـ احکام اهلیت و والیت و وصایت بر صغیر1

محمد مناقبی، احوال شخصیه و قلمرو آن : در فقه مراجعه کنید بهو قلمرو احوال شخصیه ي سیر تاریخیـ براي مطالعه1
، سرطان 53ي ي وزارت عدلیه، شمارهي عدالت، نشریههاي اسالمی، مجلهم هاي حقوقی کشوردر فقه، حقوق و نظا

1386.
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. ـ احکام خانواده مثل ازدواج و حقوق زوجین و اوالد و انحالل ازدواج2
چه که ها از آناز قبیل میراث و وصیت و اوقاف و مانند آنـ احکام اموال خانواده3

1».گرددتصرف در مابعد موت محسوب می

و منشاء و مراحل پیدایش اصطالح احوال شخصیه، قدر متیقن این هاصرف نظر از تعریف
ها از قبیل اهلیت و رشد و است که ابواب نکاح، طالق، وصیت، ارث و مسایل مربوط به آن

احوال شخصیه است و بنابر یک نظر دیگر هبه و وقف نیز و حتی اقرار و جعاله و حجر جزء
2.شرکت  هم

است که از زمان شامل احکامی احوال شخصیه، از این جهت است، که اوالًاهمیت 
جنینی آغاز و تا يپیدایش شخصیت انسان، یعنی زمان تولد و حتی قبل از آن، یعنی از دوره

طور ادامه دارد و بسیار زیاد و به) مانند مسایل میراث و وقف و هبه(بعد از آن دم مرگ و حتی 
و ثانیاً ابواب مربوط به احوال شخصیه مانند ابواب عبادات از مواردي . روزمره مورد ابتال است

است که هم بین ادیان مختلف و هم بین مذاهب فقهی اسالم، از نظر فتواي مجتهدین بسیار 
.رسدست و حتی گاهی این اختالف به حد حلیت و حرمت هم میمورد اختالف ا

شد که در قضایاي مربوط به بنابراین، بسیار ضروري بود که براي اهل تشیع اجازه داده می
قانون اساسی 131يبراي همین ماده. احوال شخصیه مطابق به احکام مذهب خود عمل کنند

:به صورت زیر تنظیم شد
ع در قضایاي مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق محاکم براي اهل تشی«

در سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر . نمایندبه احکام قانون تطبیق می
».نمایندموجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل میحکمی 

م، زمانی که این موضوع در کمیسیون تسوید و تدقیق دانالبته باز هم قابل یادآوري می
ترین مخالفت، آن را پذیرفتند؛ مخصوصاً کمقانون اساسی مطرح شد، اکثریت اعضا، بدون

در قانون را به همین شکلی کهکه من و ایشان، با هم، این ماده مآب پوهاند عظیمیجاللت
شد، همگی با آن موافقت ارائهجرگه ه به لویهخوانید، تسوید کردیم و تا آخر نیز کاساسی می

دیگر هستند و برادر یکبار دیگر نشان داد که مردم افغانستان کردند و این نوع برخورد، یک
.شودیا خصومت بین آنان نمیگاه باعث دوري و تفرقهپیروي از مذهب حنفی یا جعفري هیچ

احوال شخصیهيبارهها درنگرانی
: کههایی وجود داشت؛ یکی اینتشویشرخی از افراد، در سه مورد دغدغه و گرچه براي ب

شود و دوم اهل تشیع باعث تعدد سیستم حقوقی در افغانستان میيجدا کردن احوال شخصیه

. 7ـ دکتر وهبه الزحیلی، الفقه االسالمی و ادلته، مقدمه جلد 1
.ـ شیخ یوسف فقیه، االحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت2
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د و این از نظر اداري و مالی بار سنگینی را بر شوباعث تأسیس محاکم جداگانه می: کهاین
گاهی ممکن است در یک قضیه دو طرف دعوا پیرو دو : کهاینگذارد و سوم دوش دولت می

مذهب باشد و در این صورت محکمه چگونه فیصله کند؟
آفرین نیست که دقت معلوم شد که این هر سه موضوع در آن حد مشکلاما با کمی

شود، چون در زیرا این موضوع اصالً باعث تعدد سیستم حقوقی نمی. باعث نگرانی باشد
کشور یک قانون اساسی حاکم است و قوانین مصوب پارلمان نیز براي همگان نافذ يهمه

و از نظر . سان استاست و تشکیالت قضایی و قانون محاکمات و دادرسی نیز براي همه یک
باشد و تنها در فقهی نیز مشترکات دو مذهب بسیار فراوان و موارد اختالف بسیار ناچیز می

اي خاص، یعنی اهل تشیع، قانون ی احوال شخصیه براي عدهخیلی محدود، یعنیک بخش
مردم افغانستان است به يد و این قانون نیز توسط پارلمان که نمایندهشوجداگانه تنظیم می

.رسدتصویب می
افغانستان محاکم ياز نظر تشکیالت اداري و قضایی نیز ضرورت نیست که در همه

که قضات واجد شرایط داشته باشد، واحد، در صورتیاي تشکیل شود؛ بلکه محاکم جداگانه
تواند قانون احوال شخصیه را تنها براي اهل تشیع تطبیق کند و البته اگر امکانات  وجود می

. اي نیز تأسیس کندتواند محاکم جداگانهستره محکمه میداشته باشد
نند، باز هم هیچ مشکلی کالبته در مناطقی که تنها اهل سنت یا تنها اهل تشیع زندگی می

. کندو محاکم طبق مذهب مردم منطقه عمل می. نیست و نیازي به محاکم متعدد وجود ندارد
توان براي احوال شخصیه، محاکم تنها در مناطقی که اهالی منطقه مختلط هستند، می

.اي تشکیل دادجداگانه
ور مثال در لبنان سه دین طبه. نیز چنین روشی سابقه دارددر برخی از کشورهاي اسالمی 

1.شودمذهبی تقسیم میيفرقه و جامعه15این ادیان به . اسالم، مسیحیت و یهود: وجود دارد

15عالوه بر محاکم حقوقی، جزایی و اختصاصی یک دادگاه مذهبی براي هر یک از 
سه مسلمانان. دینی وجود دارد که در امور مربوط به احوال شخصیه صالحیت دارديجامعه

البته لبنان . دادگاه مذهبی، مسیحیان یازده دادگاه مذهبی و یهودیان یک دادگاه مذهبی دارند
مثالً پارلمان این . اي و تعدد مذهبی استدر اصل نظام سیاسی خود نیز مبتنی بر نظام فرقه

يهاي مذهبی تقسیم شده و از نظر مقامات کلیدي ریاست جمهوري به فرقهکشور بین فرقه
شیعه تعلق دارد؛ اما يسنی و ریاست پارلمان به فرقهيوزیري به فرقهونی مسیحی و نخستمار

مجریه نیز بر اساس تعدد يمقننه و قوهيدر افغانستان این ضرورت وجود ندارد که قوه
احوال يقضاییه، این نیاز تنها در محدودهياي بین مذاهب تقسیم شود و در مورد قوهفرقه

. داردطایفه دینی و مذهبی وجود18در لبنان : اندـ برخی گفته1
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ايدید ستره محکمه، محاکم جداگانهد دارد که در صورت امکان و لزومشخصیه وجو
.تشکیل شود

در لبنان، بر اساس اصل نهم قانون اساسی این کشور، محاکم شریعت براي رسیدگی به 
محاکم اهل سنت و محاکم اهل : شونداحوال شخصیه تشکیل شده که به دو دسته تقسیم می

هر یک از محاکم این دو مذهب . شودب مربوط اعمال میتشیع؛ و در هر کدام مقررات مذه
محکمه ابتدایی شریعت و دادگاه عالی شریعت، محکمه ابتدایی متشکل از : اي هستنددو درجه

بیروت، مقر دادگاه عالی شریعت در پایتخت، . یک قاضی شریعت در شهرهاي بزرگ است
کند، تشکیل کل را ایفا میاست و از سه قاضی شرع و یک قاضی عرفی که نقش دادستان

ي دادگاه عالی شریعت در دعاوي معینی، بدون حضور اصحاب دعوا و به شیوه. شوندمی
چون دادگاه استیناف با در موارد دیگر هم. گیردعالی کشور تصمیم میيدیوان یا محکمه

نصب و عزل و پرداخت حقوق قضات . دکنحضور اصحاب دعوا به پرونده رسیدگی می
.گیردکم شریعت توسط دولت صورت میمحا

. کنددولت به همان طریقی که بر قضات محاکم عادي نظارت دارد بر اینها نیز نظارت می
ها نیز داراي همان صالحیت محاکم شریعت بوده و قانون احوال محاکم مذهبی دروزي
يزده جامعهمحاکم کلیسایی نیز در لبنان براي یا. کندها را اعمال میشخصیه خاص دروزي

چنین محاکم یهودي که در احوال شخصیه مطابق هر مسیحی به رسمیت شناخته شده و هم
شود که در  محاکم برخی از گفته می. کنندیک از مذاهب مسیحی و یهودي رسیدگی می

.شوداعمال میشهرهاي عربستان سعودي نیز همین روش 
ال شخصیه، براي اهل تسنن و اهل تشیع احويمحاکم جداگانهيي لبنان در زمینهتجربه

بسیار ارزنده و ثمربخش است و هیچ مشکلی را براي کشور و مردم يافغانستان نیز یک تجربه
.کندو دولت ما ایجاد نمی

باید . اگر طرفین دعوا پیرو دو مذهب باشند، چه باید کرداما در مورد مشکل سوم، یعنی 
نوان مشکل را داشته باشد، زیرا براي چنین مواردي در خود تواند عاین مسأله اصالً نمیگفت

ها توان طبق آنهاي بسیار عملی و معقول و منطقی پیشنهاد شده که میفقه شیعه و سنی راه
.توان جزئیات چنین مواردي را در قانون توسط پارلمان به تصویب رساندعمل کرد و حتی می
بینی شده است، این است که ون احوال شخصیه پیشها که فعالً نیز در قانیکی از این راه

در مسایل مربوط به حقوق اهللا، محکمه مطابق به احکام مذهب مدعی علیه و در موارد 
.دکنالعبد مطابق به احکام مذهب مدعی اصدار حکم میحق

رود، این است که در مسایل که در برخی از کشورها نیز به کار میراه دیگر نیز، چنان
به نکاح و طالق، احکام و قواعد متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن است و در مربوط
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مسایل مربوط به ارث و وصیت، احکام و قواعد متداول در مذهب متوفی و در مسایل مربوط 
1.هب پدرخوانده یا مادرخوانده رعایت شودخواندگی، احکام و قواعد مذبه فرزند

ل شخصیه اهل تشیعضرورت تدوین و تصویب قانون احوا
قانون اساسی افغانستان، بر یک مطلب بسیار مهم حقوقی تأکید شده 131و 130يدر ماده

که دین رسمی از نظر قانون اساسی با این: که الزم است آن را اندکی توضیح دهیم
تواند در مغایرت و مخالفت با افغانستان دین مقدس اسالم بوده و هیچ قانونی نمی

و احکام دین اسالم وضع و تصویب شود؛ اما این حکم به آن معنی نیست که معتقدات 
طور مستقیم به فقه مراجعه کرده و قضایا را بر اساس فتواهاي فقهی محاکم یا قضات به

قدر وسیع و گسترده است  که هر قاضی به مورد بررسی قرار دهند، زیرا اوالً فقه آن
ثانیاً در فقه . ها فیصله صادر کندرك و مطابق آنتواند تمام مباحث آن را دآسانی نمی

مذاهب متعددي وجود دارد و در داخل یک مذهب فقهی هم آرا و فتواهاي مختلف و 
بر این اساس بسیار مشکل است که محاکم بتوانند مستقیماً از . متعدد مطرح است

ع اصلی براي هاي فقهی استفاده کنند و بهترین راه این است که ما قانون را منبکتاب
.محاکم بدانیم و اگر در قانون، حکم موجود نباشد، به فقه مراجعه کنیم

محاکم در قضایاي مورد رسیدگی «: قانون اساسی آمده است130يکه در مادهچنان
اي از قضایاي مورد هرگاه براي قضیه. کننداحکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می

موجود نباشد محاکم به پیروي از احکام فقه اساسی و سایر قوانین حکمی رسیدگی، در قانون
حنفی و در داخل حدودي که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل 

».نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نمایدمی
سازد و آسان میمدافع راوجود یک متن منظم و قانونی هم کار قاضی و سارنوال و وکیل

هاي هاي متفاوت و سلیقهها و اختالفات ناشی از دركهم از اتالف وقت و یا سوء برداشت
کند و به همین جهت است که در سیستم حقوقی ها جلوگیري میشخصی و حتا سوء استفاده

در قوانین فرعی افغانستان نیز این حقیقت . جرمنی، قانون اولین منبع حقوق استـرومی
.مراتب بین قانون و فقه و عرف در نظر گرفته شده استعکاس یافته و سلسلهان

:اول قانون مدنی آمده استيدر ماده
در مواردي که ... در مواردي که حکم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد«

ر حکم قانون موجود نباشد محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم حکم صاد
».نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نمایدمی

.1312ي قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب دهم مرداد ي واحدهـ ماده1
.، راه حل مشابه باال ذکر شده استدر قانون مدنی افغانستان  نیز در بحث تطبیق قانون از حیث مکان
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:دوم همین قانون آمده استيدر ماده
در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم موجود در مواردي که حکمی «

که عرف، مناقض نماید مشروط بر اینحکم صادر مینباشد محکمه مطابق به عرف عمومی 
».یا اساسات عدالت نباشداحکام قانون 

اند شاید هم به دلیل یاد شده است که علما و فقهاي جهان اسالم نیز از دیرزمان کوشیده
مجلۀ «تدوین . کنندارائهکه به تقنین فقه بپردازند، یعنی احکام فقهی را به شکل مواد قانونی 

رین اقدامات تقنینی فقه تترین و مهمدر عهد حکومت عثمانی یکی از قدیمی1»االحکام العدلیه
. فقهاي شیعه نیز مشابه به همین مسأله است» رساله توضیح المسایل«ي تنظیم است و شیوه

اهل تشیع نیز همین روش در نظر يچه گفته شد، در مورد احوال شخصیهبا توجه به آن
ذهب توانند در قضایاي مربوط به احوال شخصیه به مگرفته شده است، یعنی اهل تشیع می

که خود مراجعه کنند و محاکم نیز مطابق مذهب تشیع فیصله صادر کند؛ اما مشروط بر این
اهل تشیع در متن یک سند قانونی تدوین شده و به تصویب رسیده ياحکام احوال شخصیه

ذکر شده و این به این معنی است » مطابق به احکام قانون«عبارت 131يبنابراین در ماده. باشد
.توانند در این قضایا، احکام مذهب تشیع را تطبیق کنندانون تصویب نشود، محاکم نمیکه تا ق

از طرف شوراي وزیران » اهل تشیعيقانون احوال شخصیه«بر اساس ضرورت یاد شده 
افغانستان تأیید شده، سپس از طرف شوراي ملی افغانستان به تصویب رسید و از طرف 

2.توشیح و نافذ شد1388سرطان 29جمهور در تاریخ رییس

را مرکب از هفت تن فقها تحت ریاست احمد جودت ايقمري دولت عثمانی کمیته1286م  مطابق به 1869ـ در سال 1
این کمیته . ي قانونی را مطابق به فقه حنفی ترتیب دهندپادشاه که سمت وزیر عدلیه را داشت مکلف کرد که مجموعه

ماده به نام مجلۀ االحکام 1851کتاب و 16این مجموعه را مشتمل بر یک مقدمه و 1293بعد از هفت سال کار در سال 
حیث قانون مدنی در بسیاري از کشورهاي پیرو مذهب حنفی مورد توجه و هاي متمادي بهدلیه نشر کرد که تا سالالع

.هاي زیادي از علماي شیعی و سنی در مورد این مجله نگارش یافته استتطبیق در محاکم بود و شرح
کردم و هم شخصی این موضوع را تعقیب میکه هم از نظري اهل تشیع با توجه به اینـ در مورد قانون احوال شخصیه2

ي مختصري را در زمان تصدي وزارت عدلیه، از نزدیک مسؤولیت کار آن را بر عهده داشتم، الزم است تاریخچه
ایشان . جمهور مطرح کردممآب رییسي طرح این قانون را با جاللتضرورت تهیه1385در اوایل سال . یادآور شوم

:حکمی را به شرح زیر صادر کردند4/4/85خ موافقت، به تاریضمن
قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان و به منظور ایجاد تسهیالت فقهی به پیروان 131ي به تأسی از هدایت ماده«

نمایم تا طرح قانون احوال شخصیه مذهب مذهب اهل تشیع، وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان را موظف می
».د و طی مراحل نموده غرض توشیح به مقام ریاست جمهوري ارائه نمایندتشیع را تسوی

که محتواي این قانون یک بحث کامال فقهی و علمی است، موضوع را در شوراي و با توجه به اینبا صدور این حکم
باب حسن اهللا محسنی مطرح و درخواست کمک و همکاري کردم و از علماي شیعه افغانستان و با شخص جناب آیت

دانان جوان که در موضوع حقوق مدنی و احوال شخصیه، مطالعات و تحقیقات قابل اتفاق گروهی از علما و حقوق
توجهی انجام داده بودند و در رأس آنان برادران عزیز ما آقاي حسینی و آقاي مناقبی به تسوید متن قانون احوال 

طور که قبالً به نام وزارت عدلیه از ایشان تقدیر به عمل آوردیم، از جا، همانبینم در اینشخصیه پرداختند که الزم می
اي که توسط این دوستان تهیه شد از مسوده. شایبه و قابل تحسین ایشان تقدیر کنمطرف خود شخصاً هم از زحمات بی

» رفت دینیمع«ي نامهاهللا محسنی نیز با دقت علمی و فقهی، تصحیح و تعدیل شد و سپس در ماهطرف شخص آیت
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ي قانون احوال این مجله شامل متن کامل مسوده. خواهی به نشر رسیدبراي نظر) ي افغانستاننشریه شوراي علماي شیعه(
ما در ابتدا . ماده از طرف شوراي علما در اختیار وزارت عدلیه قرار گرفت تا مراحل بعدي آن طی شود685شخصیه در 

ي افغانستان، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، آکادمی علوم افغانستان، حکمهاین متن را جهت نظرخواهی به ستره م
ها فرستادیم که بعد ي شرعیات دانشگاه کابل و شوراي سرتاسري علماي افغانستان و برخی از علما و شخصیتدانشکده

ي شوراي نامه. صلت کردشان به وزارت عدلیه موانظراتآنان ضمن تأیید این مسوده با نقطههاي جوابیهاز مدتی نامه
ي ریاست تدقیق و مطالعات ستره الهادي شینواري و نامهپوه مولوي فضلسرتاسري علماي افغانستان به امضاي قضاوت

: شودمحکمه نقل می
ننستاشوراي علماي ا فغا

!به وزرات محترم جلیله عدلیه
)قابل توجه ریاست محترم عمومی تقنین(

: نگاریمشما می4/9/1385ـ 1761ـ3139به ارتباط مکتوب 
قانون اساسی کشور در مورد تطبیق احکام مذهب تشیع در قضایاي مربوط به احوال شخصیه در 131که ماده یناز

. استمحاکم، براي اهل تشیع صراحت داشته و هم مسوده قانون متذکره از طرف علماي محترم تشیع تهیه گردیده
ستان در مورد کدام نظر مشخص نداشته در مورد طی مراحل آن مطابق قانون اجراآت شوراي سرتاسري علماي افغان

. خواهید نمود
با احترام

الهادي شینواريالحافظ قضاوتپوه مولوي فضل
مشاور ارشد در امور دینی و قومی و

رییس شوراي علماي افغانستان

: ي اهل تشیعنون ا حوال شخصیهنویس قاه پیشققین قضایی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در را بطه بنظر مد
مورخ ) 3605/1674(ي مکتوب مآب قاضی القضات و رییس ستره محکمه که ذریعهبه اساس هدایت فضیلت

آمریت اسناد و ارتباط ریاست تحریرات مقام به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات مواصلت ورزیده و قید 11/9/1385
نویس قانون احوال شخصیه اهل آمریت تحریرات این ریاست گرفته شده مبنی بر تدقیق پیش11/9/1385) 298(وارده 

مدققین قضایی تحت ریاست رییس عمومی تدقیق و مطالعات دایر شد مورد غور 20/10/85تشیع که در جلسات مورخ 
: جانبه مدققین قضایی قرار گرفت در زمینه چنین ابراز نظر می شودو مداقه همه

ن قضایی را عقیده بر این است که عدول در مسایل جزیی فقهی از یک مذهب اسالمی به مذهب مدققی-1
که منافقین و اهل شرور و معاندین اسالم و مسلمین تحت شود تا ایندیگر اسالمی مجاز بوده معصیت محسوب نمی

دار و دست لمه را جریحهپوشش مذهب بین پیروان مذاهب ایجاد تفرقه و دوئیت و نفاق نکنند وحدت این امت مس
. هاي درونی و بیرونی نسازندخوش تزاحمات و منازعات و کشمکش

ماده و چندین ) 685(نویسی که تحت عنوان قانون احوال شخصیه اهل تشیع مطابق فقه جعفري در پیش-2
. باشدور میجمهرییس4/4/1385مورخ ) 1310(قانون اساسی و حکم ) 131(تبصره تدوین شده بر وفق هدایت ماده 

نویس در ضدیت با قانون اساسی قرار نداشته بلکه قانون اساسی هاي این پیشهیچ ماده از مواد و تبصره-3
. کننده وحدت ملی در کشور استالواقع تأمینموید آن بوده و فی

ز نویس در افاده خود صریح، روشن و شفاف بوده عاري اهاي این پیشها و تبصرهالفاظ، جمالت، ماده-4
. باشدتعقید لفظی و معنوي و ابهام می

گذاري نویس با در نظر داشت اسلوب و مقرره فن قانونآوري این پیشدر میکانیزم تدوین و نحو جمع-5
. کدام تخطی و اشتباه به مالحظه نرسید

شود نویس قابلیت آن را دارد که غرض تصویب از مجراي قانونی به مقام محترم شوراي ملی ارائه این پیش-6
. چه را محترم شوراي عالی هدایت دهد واجب التعمیل استهم آنبا آن

با احترام
مدقق قضایی

»بختیاري«محمد داود الحاج قضاوت پال
رییس کمیسیون حل استهداآت  و

رییس عمومی تدقیق و مطالعات
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وزارت عدلیه، در ریاست 1386ل ها طرح این قانون مطابق به پالن تقنینی ربع اول ساها و مشورتبعد از نظرخواهی
ي نهایی در سه بخش و ، مسودهتقنین مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار گرفت و با تالش همکارانم در ریاست تقنین

ي قوانین شوراي وزیران این طرح را به کمیته5/3/1386ي مورخ تهیه و ترتیب شد و در جلسهماده253فصل و 18
به شوراي محترم وزیران ارائه شد که باز هم 4/4/1386یید قرار گرفت و پس از آن به تاریخ ارائه کردم که مورد تأ

که در ایام رخصتی شوراي ملی قرار داشتیم و امکان تصویب و توشیح آن وجود مورد تأیید قرار گرفت و با این
از طریق 9/5/1386مورخ 1840ي جمهور آن را ذریعه مکتوب شمارهداشت، اما بر اساس مشورت و هدایت رییس

.دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض تصویب به شوراي ملی ارسال کردیم
ي عمومی در جلسه6/9/1387سال و نیم در انتظار باقی ماند و سرانجام به تاریخ این قانون در شوراي ملی بیش از یک

هاي خاطر ضرورتز نمایندگان مردم خواستم که بهجرگه طرح قانون را رسماًً به شوراي ملی معرفی کردم و اولسی
البته قبل از معرفی این قانون به شوراي ملی، سمینار نقد و بررسی . عاجل، این قانون را هرچه زودتر به تصویب برسانند

کننده براي غنامندي در طی سه روز بحث، اعضاي شرکت. ي تحصیالت عالی کاتب برگزار شداین قانون در مؤسسه
.جرگه نیز ارسال شدي آن به نمایندگان ولسیون، پیشنهادات دقیق و قابل توجهی ارائه کردند که چند نسخهقان

در مشرانو جرگه به 4/12/87جرگه در تاریخ در ولسی19/11/87هاي فراوان در تاریخ سرانجام پس از جر و بحث
یح شد؛ اما بعد از نشر خبر توشیح، موجی از جمهور امضا و توشتوسط رییس29/12/87تصویب رسید و به تاریخ 

جمهور در تاریخ ي این قانون پدید آمد که مانع نشر آن شده و رییسالمللی دربارهاعتراضات در سطح داخلی و بین
. وزارت عدلیه را موظف ساخت که این قانون را بازنگري کند18/1/88

:متن حکم مذکور این است. اپ شده استي رسمی چجریده988ي جمهور در شمارهمتن حکم رییس
ها، نهادهاي مدنی، حقوقی و جامعه زنان در باره قانون ي نظریات و پیشنهادات ارائه شده از جانب شخصیتبه مالحظه«

صد و سی و یکم قانون اساسی افغانستان احوال شخصیه اهل تشیع و با رعایت حکم مواد سوم، شصت و چهارم و یک
هاي حقوق بشر در شود تا قانون متذکره را جهت تأمین مصالح ملی و رعایت ارزشوظیفه سپرده میبه وزارت عدلیه 

و قانون اساسی افغانستان تحت نظر شخص وزیر عدلیه مورد بازنگري و ) ص(مطابقت با احکام شریعت غراي محمدي 
».ایندتدقیق مجدد قرار داده طرح تعدیل شده آن را به مقام ریاست جمهوري ارائه نم

خبري یا ناآگاهانه بود و از روي بیها وانتقادات یا مغرضانه بود و از روي عناد با دیانت و شریعتگرچه اکثر اعتراض
ها و نواقص شکلی و متنی نیز فراوان بود و من شخصاً این موارد از متن و مفاد قانون؛ ولی حقیقت این است که کاستی

ها کردم؛ اما متأسفانه آوري و حتی اصرار بر تصحیح و اصالح آنشوراي علما یادي تدقیق و تنظیم بهرا در مرحله
.هاي موافق و مخالف شدها و مظاهرهها و حتی خشونتپذیرفته نشد و همین موارد باعث جنجال

ف، هاي تند و داغ موافق و مخالگیريبه هر صورت ما در ابتداي کار خود در وزارت، به دور از هیاهو و موضع
:پیشنهادات و نظریات منابع زیر را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم

.ي تحصیالت عالی کاتبـ پیشنهادات سمینار نقد و بررسی مؤسسه1
.ي زناني مدنی و شبکهـ پیشنهادات جامعه2
.ـ پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر3
.جرگهـ تعدیالت ولسی4
.اي اسالمیي کشورهـ قوانین مدنی و احوال شخصیه5
.ـ فتواهاي برخی از علما و فقهاي شیعه6
.هاي مختلف نشر شده بوداي که در این رابطه در سایتها مقاله و نوشتهده-7

ي دقیق قرار داده و موارد انتقاد و نواقص شکلی و محتوایی را استخراج مورد مطالعهبعد از این مرحله، متن قانون را
طور کامل حذف ماده را به17در مجموع عالوه بر تصحیحات امالیی و شکلی، . م کردیمکرده و مجدداً تسوید و تنظی

.مورد ایزاد و تعدیل به عمل آمد20جمله و فقره را حذف کردیم و در بیش از 30و بیش از
:بعضی از موارد مهم و قابل توجه که تعدیل شد، موارد زیر است

)سابقه99ي ماده(94و27ـ سن رشد و سن ازدواج در مواد 1
)سابقه91(86ي ـ حاالت منع از ازدواج مجدد در ماده2
)سابقه132(122ي ـ تکالیف مشترك زوجین در ماده3
)سابقه133(123ي ـ حقوق متقابل زوجین در ماده4
)سابقه152(141ي ـ طالق توسط محکمه در ماده5
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ادیان دیگريدرباره:قسمت دوم
دین دولت جمهوري اسالمی «:دوم قانون اساسی تصریح شده کهيکه در مادهبا این

پیروان «: اما در عین حال در همین ماده تصریح شده که» افغانستان، دین مقدس اسالم است
».باشندشان در حدود احکام قانون آزاد مییسایر ادیان در پیروي از دین و اجراي مراسم دین

افغانستان اسالم است و شود که اوالً دین رسمی این دو ماده استفاده میياز جمع بین دو فقره
قوانین را که حدود عمومی ثانیاً پیروان سایر ادیان نیز در اعمال دینی خود آزاد هستند، مشروط بر این

واقع چنین نوع تناقض را تصور کنید؛ اما دربین این دو فقره یکشاید شما در ظاهر. رعایت کنند
گونه تر اشاره شد، هیچکه پیشزیرا ابتناي دولت بر یک دین رسمی، چنان. تناقضی وجود ندارد

یعنی چنین نیست که اگر یک دولت، دین خاصی را دین رسمی . تعارضی با اصول حقوق بشر ندارد
. را نفی کرده و حقوق بشر را نقض کرده باشدخود قرار دهد، آزادي دینی 

:گویداعالمیه جهانی حقوق بشر چنین می18ي ماده
این حق متضمن . دمند شوهر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره«

باشد و نیز شامل چنین آزادي اظهار عقیده و ایمان میآزادي تغییر مذهب یا عقیده و هم
تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً هر کس می. و اجراي مراسم دینی استتعلیمات مذهبی

» .برخوردار باشدطور عمومی طور خصوصی یا بهبه
: المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین18يچنین در مادههم

قبول این حق شامل آزادي داشتن یا . ـ هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد1«
چنین آزادي ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود هم

طور علنی یا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و خواه بهطور انفرادي یا جماعتبه
.باشدتعلیمات مذهبی می

)سابقه173(162ي ي زوجه در مادهـ نفقه6
)سابقه190(178ي ضانت در مادهـ ح7
180ي ـ  ثبت وقایع ازدواج و طالق در ماده8

جمهور، کار بعدي آغاز جلسات مشورت و ایجاد تفاهم بعد از آماده ساختن طرح نهایی تعدیل و گرفتن هدایت رییس
، ي مدنیوق بشر، جامعهاهللا محسنی از یک طرف و با نمایندگان کمیسیون حقبود با شوراي علماي شیعه مخصوصاً آیۀ

این جلسات با . جرگه از طرف دیگرهاي عضو ولسیو برخی از خانمي تحصیالت عالی کاتب ي زنان، مؤسسهشبکه
، هرچند که ي مشکالتی که داشت، بسیار مفید و ثمربخش بود و در نهایت به یک متن مورد توافق دست یافتیمهمه

تواند برخی چه انجام شده  هم یک گام بزرگی است که میتعدیل داشت، اما آنموارد دیگري نیز بود که احتیاج به 
.ها را پر کندازخأل

ماده، به شوراي وزیران ارائه شد 236در سه بخش اصلی و 1388سرطان 15به هر حال متن نهایی طرح تعدیل به تاریخ 
قرار گرفت و فیصله شد که با توجه به تعطیل ي دقیق، طرح تعدیل مورد تأیید که بعد از چند ساعت بحث و مذاکره

جمهور توشیح و نافذ جرگه و ضرورت عاجل محاکم و مردم اهل تشیع، این قانون با فرمان تقنینی رییسبودن ولسی
ي رسمی، به جریده988ي در شمارهسرطان آن را توشیح کردند که 29جمهور نیز در تاریخ بنابراین رییس. شود

. نشر شده است1388اسد5تاریخ 
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قبول یک مذهب کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادي او در داشتن یا ـ هیچ2
.یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد

چه هایی نمود مگر آنتوان تابع محدودیتـ آزادي ابراز مذهب یا معتقدات را نمی3
بینی شده و براي حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق منحصراً به موجب قانون پیش

.داشته باشدهاي سیاسی دیگران ضرورتیا حقوق و آزاديعمومی 
شوند که آزادي والدین و برحسب مورد ـ کشورهاي طرف این میثاق متعهد می4

سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات 
».خودشان محترم بشمارند

:شود چند چیز استچه از مواد فوق استفاده میآن
ناي قبول و پیروي از یک دین و انجام اعمال و مراسم دینی که آزادي دینی به معاول این

طور انفرادي یا جمعی از این حق استفاده توانند بهجزء حقوق بشري هر انسان است و مردم می
توانند دین خاصی را این معنی است که اگر مردم یک کشور خواسته باشند، میکنند و این به 

که خود مردم ها است، مگر اینشروع و قانونی آنشان قرار دهند و این حق مدین رسمی
راضی نباشند و با جبر و اکراه، کسی یا کسانی بخواهند دین خاصی را برخالف میل مردم، 

.آنان قرار دهد که این حالت یک عمل مخالف حقوق بشر استدین رسمی
ر گیرد و این نباید در قبول یا پیروي از دین خاصی مورد اکراه قراکسهیچ: کهدوم این

.پیشگام آن بوده است» الاکراه فی الدین«چیزي است که اسالم با شعار 
هایی داشته آزادي در ابراز عقاید دینی هم ممکن است گاهی محدودیت: کهسوم این

بینی شده و براي حمایت از ها عبارت از مواردي است که در قانون پیشاین محدودیت. باشد
هاي اساسی دیگران ضرورت یا حقوق و آزاديعه یا اخالق عمومیامنیت، نظم و سالمت جام

در «دوم قانون اساسی با تعبیر يدوم مادهيداشته باشد و این همان چیزي است که در فقره
. ذکر شده است» حدود احکام قانون

مشخص » سایر ادیان«دوم قابل توجه است، این است که در این ماده ياي که در مادهنکته
که در قوانین در حالی. آزاد هستند... گفته شده که پیروان سایر ادیانطور عمومی شده و بهن

.طور خاص از اهل هنود و یهود نام برده شده بوداهللا خان و نادرخان بهامانياساسی دوره
:این تعبیر شامل سه مطلب است

و تفکرات » الحاد«ن شامل از این آزادي برخوردارند و ای» ادیان«پیروان : کهاول این
.است» دین«واقع ضد در» الحاد«چون . شودمشابه آن نمی
شود و اختصاص به یهود و هنود شامل پیروان تمام ادیان می» ادیان«يکلمه: کهدوم این

بنابراین تمام کسانی که پیرو دینی غیر از اسالم باشند، در پیروي از دین و اجراي مراسم . ندارد
.آزاد هستندشاندینی
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یاد شده اختصاص به اتباع افغانستان ندارد و خارجیانی را که در يجمله: کهسوم این
.دشوباشند، نیز شامل مییا مسافر هستند و پیرو سایر ادیان میافغانستان اقامت دارند

اي که در پایان این قسمت قابل یادآوري است، این است که گرچه در متن قانون نکته
قانون يی در مورد احوال شخصیه پیروان ادیان دیگر تذکر به عمل نیامده، اما از روحیهاساس

یا مطابق احکام دیندر احوال شخصیهشود که پیروان سایر ادیان حق دارندچنین استفاده می
، جلد اول، مواد که این موضوع در قانون مدنی افغانستانچنان. قوانین کشور خود عمل کنند

. در بحث تطبیق قانون از حیث مکان، به تفصیل مطرح شده است35تا 16

سوميمیکانیزم تطبیق ماده: مبحث سوم
ي سوم قانون اساسی، بدون شک، یکی از اصول بنیادي قانون اساسی افغانستان است که ماده

ین اساس نظام حقوقی ما را مشخص ساخته است؛ مخصوصاً با توجه به این نکته که حکم ا
64يظاهرشاه و داود خان، در فصل شوراي ملی به عنوان مادهيماده در قوانین اساسی دوره

ياهللا و قانون اساسی فعلی به عنوان یک مادهنجیبيذکر شده بود، اما در قانون اساسی دوره
.کند، تنظیم شده استمستقل آن نیز در فصل اول، که اصول بنیادي نظام را تبیین می

به بعد در تمام قوانین اساسی ما با صراحت ذکر شده؛ اما 1343که این ماده از سال نبا ای
میکانیزم تطبیق این ماده، نه در خود قانون اساسی و نه در قوانین يمتأسفانه تا کنون درباره

گذاري کنیم تا چگونه قانونچون مهم این است که . دیگر، هیچ توضیحی داده نشده است
ف اسالم نداشته باشیم؟ و کدام قانون و با چه معیاري مخالف اسالم است؟ و این قانونی مخال

گیرد؟آن تصمیم میيدهد و دربارهتشخیص میمخالفت یا مغایرت را چه مقامی 
سوم تا حدودي روشن شود، موضوع را در چند يکه میکانیزم تطبیق مادهبراي این

:دهیمقسمت مورد بحث قرار می

توضیح معتقدات و احکام:قسمت اول
تواند مخالف معتقدات و در افغانستان هیچ قانونی نمی«: سوم چنین آمده استيدر ماده

وجود » معتقدات و احکام«يدر قوانین اساسی پیشین کلمه» .احکام دین مقدس اسالم باشد
يمسودهدر. ذکر شده بود» اساسات دین مقدس اسالم«نداشت و به جاي معتقدات و احکام، 

ذکر شده بود و » احکام«وجود نداشت و تنها » معتقدات«ياصلی قانون اساسی فعلی نیز کلمه
نهایی به اعضاي يکه مسودهقانون اساسی بود که پیش از اینيجرگهدر جریان لویه

. را نیز اضافه کنید» معتقدات«يکه کلمهجرگه توزیع شود، یکی از بزرگان پیشنهاد کردلویه
.سپس به صورت فعلی تنظیم و تصویب شد
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سه بخش اصلی تعالیم دین اسالم
به هرحال این دو کلمه، به دو بخش اصلی تعالیم دین اسالم اشاره دارد؛ چون تعالیم دین 

ـ 2. ـ اصول اعتقادي1: شودمقدس اسالم به عنوان یک دین به سه بخش اصلی تقسیم می
. ـ احکام فقهی3اصول اخالقی و 

شود، ل عقاید که در نهاد هر انسانی ریشه دارد و به باور و اعتقاد و ایمان او مربوط میاصو
بعثت انبیا و (پیامبرشناسی ) وحدانیت خدا و صفات و اسماي او(شامل مباحث خداشناسی 

و مسایل مربوط به این سه ) زندگی پس از مرگ و پاداش و جزا(و معادشناسی ) اوصاف آنان
ها در علم یاد شده و از آن» اصول دین«به نام است که در اصطالح عمومی اصل مهم اعتقادي

.شودکالم بحث می
اما احکام اخالقی شامل بیان خیر و شر و فضیلت و رذیلت و تخلق به فضایل و اجتناب از 

.ها استرذایل می شود که علم اخالق متکفل بیان آن
دهد، عبارت از یم دین اسالم را تشکیل میاما احکام فقهی، که بخش بسیار وسیعی از تعال

زند، به این معنی که هر چه از مکلف سر می. قوانین مربوط به وظایف عملی هر مکلف است
ي این اعم از هر نوع تصرف و کردار و گفتار، حکم آن در شریعت بیان شده و مجموعه

.گردآوري شده است) حقوق اسالمی(احکام در علم فقه 
یکی از . اصول فقه، براي حکم شرعی تعریف واضحی ذکر شده استدر علم فقه و 

الحکم هو خطاب اهللا المتعلق بافعال المکلفین باالقتضا او «: هاي مشهور چنین استتعریف
حکم عبارت است از خطاب خداوند که به افعال مکلفین تعلق یافته : یعنی1»التخییر او الوضع

یا وضع و ارتباط خاص بین ) اباحه(یا تخییر ) اهتوجوب، حرمت، ندب و کر(از جهت اقتضا 
....دو چیز مانند شرطیت و زوجیت و ملکیت و

، در  )معروف به حلقات(دروس فی علم االصول 2و 1باقر صدر در ج شهید سید محمد
حکم شرعی عبارت از قانون صادر شده از جانب خداوند : گویدتر و بهتر میتعریفی روشن

اي تنظیم حیات انسان، چه مربوط به ذات انسان باشد یا افعال او یا سایر متعال است، بر
. چیزهایی که داخل در حیات او است

یکی حکم : شودحکم به دو قسم تقسیم می: افزایدایشان در توضیح این تعریف می
طور مستقیم در ابعاد مختلف شرعی است که متعلق به افعال انسان است و رفتار او را به

کند، مانند حرمت شراب، وجوب نماز، ی، عبادي، خانوادگی و اجتماعی تنظیم میشخص
دار؛ و دیگري وجوب انفاق به بعضی از اقارب، اباحه احیاي زمین و وجوب عدالت بر زمام

.26، ص 1997مصر، ـ امام محمد ابوزهره، اصول الفقه، 1
.46، ص 1، ج2005دمشق، ـ  دکتر وهبه الزحیلی، اصول الفقه االسالمی،

.3، ص 1385، تهران، 18ـ  دکتر علیرضا فیض، مبادي فقه و اصول، چاپ 
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این هر نوع حکم . حکم شرعی است که مستقیماً مربوط به افعال و سلوك انسان نیست
طور غیر مستقیم بر سلوك انسان آورد که بهدید میاي است که وضعیت مشخصی را پشرعی

طور مستقیم این احکام به. کندکه روابط زوجیت را تنظیم میگذارد، از قبیل احکامی تاثیر می
طور غیر مستقیم در سلوك و افعال آنان د؛ ولی بهکنمعینی را بین زن و مرد ایجاد میيرابطه

زن و مرد، بعد از ایجاد آن رابطه، مکلف به رفتار و اعمال چون هر یک از . گذاردنیز تأثیر می
احکام قسم اول، احکام تکلیفی و قسم دوم احکام وضعی . دیگر هستندخاص در قبال یک

1.شودنامیده می

سوم، اصول يدر ماده» معتقدات«يچه گفته شد روشن شد که منظور از واژهاز آن
، احکام تکلیفی و وضعی است که در فقه بیان شده »کاماح«ياعتقادي اسالم و منظور از واژه

که بگوییم سوم یادي نشده است؛ مگر اینياست؛ اما از تعالیم و احکام اخالقی اسالم در ماده
شود؛ ولی از نظر اصطالحات فقه شامل احکام اعتقادي و اخالقی و فقهی می» احکام«يکلمه

.دشوخالقی اطالق نمیو اصول فقه، احکام به مسایل اعتقادي و ا
گذاري است، به نظر قانون و قانونيسوم مربوط به ساحهيجا که مادهبه هرحال، از آن

گذاري براي وضع و جعل زیرا قانون. چندان موجه نیست» معتقدات«يرسد که ذکر واژهمی
احکام «ي با گذارشود و جعل حکم یا قانونتعبیر می» تشریع«است که در عربی از آن به » حکم«

اسالم ارتباط دارد، نه با اصول اعتقادي و اخالقی، زیرا قانون مربوط به حیات اجتماعی و » فقهی
به همین ... توحید و نبوت و معاد وياعمال و رفتار انسان است، نه اعتقاد و باور دینی درباره

.اخالقی تنظیم شده باشدنیز دیده نشده است که براي امور اعتقادي و جهت معموالً هیچ قانونی
، از رفتار و کردار »معتقدات«ياین باشد که ما با افزودن کلمهکنندهشاید تنها دلیل توجیه

و تبلیغات ضد دین و ضد باورهاي ایمانی و اعتقادي جلوگیري کنیم؛ ولی باید گفت که اگر 
سوم مربوط به يچون ماده. سوم نیستيچنین هدفی نیز در کار باشد، جاي آن در ماده

. کنددوم کفایت میيشده، مادهتصویب قانون است؛ از طرف دیگر براي تأمین هدف یاد
افغانستان دین مقدس اسالم دین دولت جمهوري اسالمی«: دوم آمده کهيچون در ماده

طور که گفتیم اکتفا شده و دین اسالم همان» دین«يدوم تنها به واژهيیعنی در ماده» .است
.شودمی» اصول اعتقادي، اصول اخالقی و احکام فقهی«يامل هر سه عرصهش

منظور از احکام کدام نوع از احکام است؟
کدام نوع از معتقدات دینی و » معتقدات و احکام«این است که مراد از ،ي مهم دیگرمسأله

احکام «و هم در» اصول اعتقادي«احکام فقهی است؟ توضیح سوال این است که ما هم در 
مذاهب : کالمیيو فقهی متعددي داریم؛ به عنوان مثال در ساحهمذاهب کالمی » فقهی

.ق. هـ1419لی، چاپ دوم، قم، مجمع الفکر االسالمی، االوـ سید محمدباقر صدر، دروس فی علم االصول، الحلقه1
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: فقهیيو در ساحه... تریدیه ومعتزله، اشاعره، امامیه و برخی از مذاهب فرعی دیگر مانند ما
البته تمام. وجود دارندمذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفري، ظاهري، زیدي، اباضی

این مذاهب در اساسات دین کامالً با هم اشتراك دارند، ولی بدون شک در مسایل متعددي با 
.هایی نیز دارندو تفاوتهم اختالف

تواند مخالف نمیدر افغانستان هیچ قانون «: گوییمسوم میيبنابراین، زمانی که در ماده
ر مثال مخالف معتقدات تنها طو، اگر قانونی به»معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد

مذهب حنبلی یا زیدي  یا مخالف تنها فقه جعفري یا شافعی و یا حنفی بود، آیا این قانون 
شود، هرچند با معتقدات و احکام مذاهب دیگر شناخته می» معتقدات و احکام اسالم«مخالف 

موافقت و مطابقت داشته باشد؟
در تفسیر . بلکه قطعاً جواب منفی است. استپاسخ مثبت دادن به این سوال، بسیار مشکل 

:باید دو معیار را در نظر گرفت» احکام«
مذاهبياتفاقی بودن حکم در همه:معیار اول

یا فقهی سوم مطلق است؛ یعنی اسالم به مذهب کالمیيحقیقت این است که ظاهر ماده
معتقدات و احکام «بلکه باید . بنابراین نباید آن را تفسیر مضیق کنیم. خاصی مقید نشده است

به این . شودو فقهی اسالمی را به معناي وسیع آن بگیریم تا شامل تمام مذاهب کالمی » اسالم
شود که مخالف تمام مذاهب و معنی که آن قانون یا قوانینی مخالف اسالم تلقی می

در » تمام مذاهبمخالفت با«طور طبیعی این نوع مخالفت یعنی باشد؛ و بههاي اسالمی مکتب
یا » اساسات اسالم«را به معناي » معتقدات و احکام«صورتی امکان عملی خواهد یافت که 

توان گفت که تفسیر کنیم و در این حالت می» تمام مذاهب در آن مشترك هستند«چه آن
را مالك قرار داده بودند، » اساسات دین اسالم«افغانستان که يتعبیر قوانین اساسی گذشته

چون . است که در قانون اساسی فعلی آمده است» معتقدات و احکام«بسیار بهتر از تعبیر 
.استاساسات همان اصول بنیادي مورد اتفاق تمام مذاهب اسالمی 

شود که اگر احکام یک قانون، با یکی از مذاهب اسالمی ي تفسیر باال این مینتیجه
زیرا در این حالت، . سوم مانعی ندارديظر مادهمطابقت داشته باشد، تصویب و عمل به آن از ن

مخالف معتقدات و احکام اسالم نیست؛ هرچند ممکن است مخالف احکام یک یا چند 
این دقیقاً موافق همین روشی است که در بعضی از قوانین مدنی و جزایی . مذهب فقهی باشد

ایجاد سهولت براي مردم، یعنی در بعضی موارد به خاطر . افغانستان به کار برده شده است
.مطابق فتواي یکی دیگر از مذاهب فقهی عمل شده است

و تعدد فتوا و مذاهب در اسالم » اجتهاد«اصلی ياز طرف دیگر، این نوع تفسیر با فلسفه
تلقی » رحمت«با توجه به همین نگرش، سازگارتر است، زیرا اختالف فقها یا مذاهب اسالمی 

استعداد و توان فکري خود، احکام يین است که هر کس به اندازهاجتهاد براي ا. شده است
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طور طبیعی به اختالف نظر و را از منابع اصلی آن، یعنی کتاب و سنت، استنباط کند که به
این آرا و نظریات چارچوب وسیعی است که مردم يتفاوت در آرا منتهی خواهد شد؛ اما همه

تر تر و به عدالت و انصاف نزدیکها آسانکه براي آنها، توانند مطابق هر کدام از آنمی
.این آرا و مذاهب داخل در حدود شریعت هستنديباشد، عمل کنند، چون همه

قطعی بودن حکم:معیار دوم
سوم ذکر کرد، يدر ماده» احکام«يتوان براي روشن شدن کلمهمعیار دیگري که می

احکام را با یک تفسیر مضیق، محدود کنیم به یعنی ما باید. قطعی یا ظنی بودن آن است
که هم ثبوت آن قطعی باشد و هم داللت آن؛ یعنی یک قانون در صورتی مخالف احکامی 

الدالله باشند؛ اما اگر از هر دو الثبوت و قطعیشود که آن احکام قطعیاحکام اسالم دانسته می
.دشواحکام اسالم تلقی نمیجهت یا از یک جهت ظنی باشد، قانون مخالف آن، مخالف 

را منبع اي از قانون اساسی که شریعت اسالمی دانان مصر در آن مادهجمعی از حقوق
انصراف دارد به احکام اند که شریعت اسالمی داند، گفتهگذاري در مصر میاصلی قانون

یا در اي که یا در ثبوت اي که در ثبوت و داللت خود قطعی باشد، نه احکام ظنیشرعی
1.داللت و یا در ثبوت و داللت خود ظنی است

و » واجب«فرق بین يقطعی یا ظنی بودن حکم شبیه بحثی است که در فقه حنفی درباره
آن چیزي است که با دلیل قطعی بدون » فرض«از نظر فقه حنفی . مطرح شده است» فرض«

چه یا مثل آنقرآن ثابت شده ي اسالم که از طریق گانهشبهه ثابت شده باشد؛ مثل ارکان پنج
آن است که با دلیل ظنی ثابت شده باشد؛ مثل » واجب«که با سنت متواتر ثابت شده باشد؛ اما 

در فقه حنفی گفته شده که . که با خبر واحد ثابت شده است... زکات فطر و نماز عیدین و
کافر محسوب تفاوت فرض و واجب در این است که منکر فرض کافر است؛ اما منکر واجب 

طور مطلق در نماز ترك کند، نماز او اند که اگر کسی قرائت را بهچنین گفتههم. شودنمی
اما اگر تنها قرائت ) فاقرءوا ما تیسر من القرآن(چون قرائت با قرآن ثابت شده است . باطل است

چون قرائت فاتحه در خبر واحد آمده است. شودفاتحه را ترك کند، نمازش باطل نمی
اند ترك وقوف در عرفه موجب بطالن چنین گفتههم) صالة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتابال(

شود؛ چون وقوف عرفه فرض است اما ترك سعی بین صفا و مروه موجب بطالن حج می
2.شود؛ چون سعی با دلیل قطعی ثابت نشده استنمی

.، پاورقی92دکتر صبري محمد السنوسی محمد، الوسیط فی القانون الدستوري، چاپ قاهره، ص ـ 1
ـ دکتر سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثالث فی الدساتیر العربیه المعاصر و فی الفکر السیاسی االسالمی، مصر، 

.9ص 
.55دکتر وهبه الزحیلی،پیشین، ص . 29ابوزهره، پیشین،ص محمد ـ 2
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چه آن: گویدمی) 2ج (الدین در کتاب مسایل حرجه فی فقه المرأه مرحوم عالمه شمس
شود، بدیهیات شریعت نیست؛ چه رسد به بدیهیات ي فقه تلقی میکه گاهی بدیهیات همه

بر اساس این تعبیر آن . تواند از بدیهیات شریعت تلقی شودیک مذهب فقهی که قطعاً نمی
1.قانونی مخالف اسالم است که مخالف بدیهیات و ضروریات شریعت باشد

باید آن اساسات و » احکام«ي بحث این است که مالك و معیار در به هر حال نتیجه
ي مذاهب اسالمی؛ ثانیاً از نظر ثبوت و داللت اي باشد که اوالً مورد اتفاق همهاصول بنیادي

.قطعی باشد

ي آندهندهملغی بودن قانون مخالف اسالم و مرجع قانونی تشخیص:قسمت دوم
تواند مخالف معتقدات و احکام دین در افغانستان هیچ قانون نمی«: گویدسوم میيکه مادهاین

به  این معنی نیست که قانون مخالف احکام اسالم، در ذات و طبیعت خود » مقدس اسالم باشد
قانون اساسی، 94ي که قابل تصویب نیست؛ چون قانون مطابق مادهیا ایناصالً قانون نیست

. جمهور رسیده باشدس شوراي ملی که به توشیح رییسي هر دو مجلعبارت است از مصوبه
از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که یک قانون ممکن است به تصویب پارلمان و توشیح 

چنینهم. جمهور نیز رسیده باشد؛ اما در عین حال و به هر دلیلی مخالف اسالم نیز باشدرییس
ي یک سندي نیست که به نام قانون و مجموعهشود، مرادکار برده میوقتی اصطالح قانون به

شود و هم یک داراي چند فصل و چند ماده است، بلکه هم تمام یک متن قانون را شامل می
. ي سوم قانون اساسی شامل هر دو مورد استجزء یا یک ماده از یک قانون را و حکم ماده

یا مقاماتی که طرح قانون را تهیه تمام: اوالً: ي سوم باید چنین تفسیر شود کهبنابراین ماده
جمهور حق رسانند، به شمول حکومت، شوراي ملی و رییسآن را به تصویب یا توشیح می

قانونی را به تصویب برسانند که همه یا برخی از مواد و اجزاي آن مخالف معتقدات و ندارند
.احکام اسالم است

شده، در ظاهر به تصویب مقامات یادبر فرض که قانون مخالف اسالم، از طرف : ثانیاً
که در که آنان متوجه مخالف بودن آن با اسالم نشدند؛ باز هم این قانون با اینیا اینرسید

ظاهر مراحل تصویب را طی کرده، قانون مشروع و قابل تطبیق نخواهد بود، زیرا این قانون 
نیز است و هر ) ي سومماده(واقع مخالف اسالم است؛ پس مخالف قانون اساسی چون در

قانونی که مغایر با قانون اساسی باشد، مطابق به اصول حقوق اساسی، که قانون اساسی را قانون 
قانون اساسی خود به خود غیر قابل تطبیق و بلکه ملغی 162ي داند و مطابق به مادهبرتر می

.است و باید تعدیل شود

. ي کتابي سرور دانش، کابل، مقدمهالدین، زن در سیاست و اجتماع، ترجمهـ  عالمه شمس1
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، یعنی پیش از تصویب این 1382از سال این حکم، آن قوانینی را که حتی پیش: ثالثاً
یعنی این . شودنیز شامل میواقع مخالف اسالم باشندقانون اساسی، به تصویب رسیده و در

ي عطف به ماسبق نشدن و عدم رجعت به ماقبل، آن را حکم از آن مواردي نیست که قاعده
دهد، یا ممنوع قرار میدکنرا لغو میشامل شود؛ زیرا زمانی که قانون اساسی، احکامی 

شوند، بلکه گذشته را نیز شامل منظورش تنها آن قوانینی نیست که در آینده تصویب می
که جدا از قانون اساسی فعلی، تمام قوانین اساسی افغانستان حداقل از سال دیگر این. شودمی

که در گذشته نیز تصویب بنابراین هر قانونی . اندبه بعد، حکم این ماده را در خود داشته1343
.و نافذ شده و مخالف اسالم باشد، ملغی است

هر قانونی که، چه در گذشته یا حال، مخالف معتقدات : گیریمطور کلی نتیجه میپس به
. و احکام اسالم باشد، مخالف قانون اساسی است و هر قانون مخالف قانون اساسی ملغی است

.استپس هر قانون مخالف اسالم، نیز ملغی 
در صحت قیاس . واقع مشتمل بر دو قیاس یا دو صغري و کبري استاین استدالل، در

که یک یعنی اثبات این. ي مشکل در صغراي قیاس اول استدوم، هیچ شکی نیست؛ اما همه
جا این است که مرجع قانونی سوال اساسی در این. قانون چگونه مخالف اسالم است

چه کسی یا چه نهادي مطابقت یا مغایرت قوانین را با کیست؟گیرنده دهنده و تصمیمتشخیص
سازد؟کند و موارد مخالفت را مشخص میاحکام و معتقدات اسالم بررسی می

طور عموم ممکن است به. در این مورد، قانون اساسی چندان صراحت و وضاحت ندارد
رت بر تطبیق قانون و کمیسیون نظا64ي جمهور مطابق جزء اول مادهگفته شود که رییس
هاي و مواد مربوط به صالحیت3ي ، و شوراي ملی مطابق به ماده157ي اساسی مطابق به ماده

توانند موارد مغایرت قانون با احکام هاي قضایی خود میشورا و محاکم مطابق به صالحیت
وانند تشده، به دالیل متفاوت، نمیاسالم را مشخص سازند؛ اما هیچ یک از مقامات یاد

.دار این مقام شوندعهده
دهد که آنان این صالحیت را به نشان میي حقوقی برخی از کشورهاي اسالمیتجربه

ي نگهبانی و کنترل قوانین از جهت مطابقت یا مغایرت با قانون اند که وظیفهسپردهمقامی 
» ه عالی قانون اساسیمحکم«این وظیفه را به 1اساسی را بر عهده دارند، به عنوان مثال در مصر

ترین راه این در افغانستان نیز مناسب. اندسپرده» شوراي نگهبان قانون اساسی«به 2و در ایران
در قانون اساسی خود، مقام دیگري چون. سپرده شود» ستره محکمه«است که این وظیفه به 

انون اساسی نیز غیر از ستره محکمه، براي کنترل قوانین نداریم؛ و از طرف دیگر در متن ق
قانون اساسی 121ي توان به اتکاي آن استدالل کرد؛ مثالً در مادهشواهدي وجود دارد که می

.92دکتر صبري محمد السنوسی محمد، پیشین، ص ـ 1
.96و 91و 72و 4قانون اساسی ایران، مواد ـ2
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المللی هاي بینالدول و میثاقبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین«: چنین آمده
به احکام قانون از ها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم مطابق با قانون اساسی و تفسیر آن

».باشدصالحیت ستره محکه می
یا محاکم، مطابق این ماده، ستره محکمه صالحیت دارد که بر اساس تقاضاي حکومت 

ي جا که یکی از مواد قانون اساسی، مادهمطابقت قوانین را با قانون اساسی بررسی کند و از آن
ي سوم قانون اساسی ن با مادهسوم، است؛ پس ستره محکمه باید بررسی کند که یک قانو

طور طبیعی این است که اگر تشخیص داده شود ي بررسی بهمطابقت دارد یا مغایرت و نتیجه
است؛ به خاطر مخالفت با قانون اساسی ملغی ي سوم، یعنی مخالف اسالم که مخالف ماده

.خواهد شد

با سایر تعهدات قانون اساسی3ي تعارض ماده:قسمت سوم
ي هفتم ي اول مادهي سوم این است که مطابق به حکم فقرهدیگر در مورد تطبیق مادهبحث 

المللی که افغانستان هاي بینالدول، میثاقدولت منشور ملل متحد، معاهدات بین«: قانون اساسی
و در این حالت اگر » .کندبه آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می

یا به آن ملحق شده باشد، حاوي احکامیالملل که افغانستان آن را تصویببیناسناد حقوق 
ي سوم یا حکم مغایر با احکام شریعت باشد، دولت کدام یک را باید رعایت کند؟ حکم ماده

ي هفتم را؟ به عبارت دیگر در این صورت آیا ترجیح با قانون اساسی است یا قانون ماده
المللی؟بین

چنین در بحث حث تفسیر قانون اساسی و مطابقت قوانین با قانون اساسی و همالبته در ب
الملل، بسیار کوتاه و حقوق بین) حقوق داخلی(ي بین حاکمیت ملی عنصر حاکمیت و رابطه

. کردهاي مختلفی وجود داردبه این موضوع اشاره گردید و گفته شد که در کشورها، روي
اند و برخی نیز حقوق داخلی را و بر الملل را رجحان دادهبرخی در حاالت تعارض، حقوق بین

اند؛ اما در قانون اساسی همین اساس در قوانین اساسی خود احکام واضحی را بیان کرده
قانون اساسی سال 145ي گرچه در ماده. افغانستان، در این مورد، حکم صریحی وجود ندارد

المللی ترجیح داده شده بود؛ اما در ي بینده، با صراحت به میثاق و معاه1369و سال 1366
ي هفتم و برخی از مواد دیگر دولت افغانستان مکلف طرف در مادهقانون اساسی فعلی، از یک

کند، و از طرف المللی را رعایت میهاي بیني جهانی حقوق بشر و میثاقشده که اعالمیه
قانون اساسی، 90ي که مطابق با مادهها و معاهدات وقتی امکان دارددیگر رعایت این میثاق

بدون شک موقعی که تبدیل به قانون .بعد از تصدیق پارلمان، تبدیل به قانون داخلی شوند
یعنی اگر میثاق مخالف با . ي سوم قانون اساسی باید تطبیق شودداخلی شود، حکم ماده

. معتقدات و احکام اسالم باشد، غیر قابل تطبیق خواهد بود
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قانون اساسی، ستره محکمه صالحیت دارد مطابقت 121ي ین مطابق به مادهچنهم
المللی را نیز با قانون اساسی، حتی بعد از تصدیق پارلمان بررسی هاي بینمعاهدات و میثاق

گیرد که اگر قانون یا معاهده و میثاق با قانون این بررسی نیز به این منظور صورت می. کند
.ت داشته باشد، لغو خواهد شداساسی مغایرت و مخالف

کند که شود که مفاد و روح قانون اساسی ایجاب میاز مجموع این مواد چنین استفاده می
الملل، اعتباري برابر با قوانین عادي داخلی دارد و در حالت تعارض با قانون قواعد حقوق بین

و » عام و خاص«ي یا قاعده» کندقانون مؤخر قانون مقدم را نسخ می«ي عادي، باید به قاعده
ي سوم، سایر قواعد عمل شود؛ اما در حاالت تعارض با قانون اساسی، مخصوصاً در مورد ماده

.المللبه قانون اساسی رجحان داده شود نه قانون بین
شود؛ ي قانون اساسی استفاده میچه گفته شد، چیزي است که از ظاهر، مفاد و روحیهآن

ها، در گذشته. داران زیادي نداردالملل، این نظریه طرفاه حقوق بینولی امروز، از دیدگ
ي دوگانگی حقوقها به علت تعصب در مورد حاکمیت و استقالل خود، قایل به نظریهدولت

یا یگانگی حقوق با برتري حقوق داخلی بودند؛ ولی در قرن حاضر با محدود شدن 
ي المللی به تدریج بر اهمیت و نفوذ نظریهنها و احساس لزوم همکاري بیخودمختاري دولت

ها واقعاً در ي ایناما با همه. شودالملل در عمل افزوده مییگانگی حقوق با برتري حقوق بین
ها، ي آزادي اقیانوسبارهالملل درکه با وجود قواعدي در حقوق بینمورد تعارض، مثل این

وضع کند که با آزادي مذکور مغایرت داشته را اگر دولتی در قوانین داخلی خود، احکامی 
اند؟باشد، چه باید کرد؟ علماي حقوق در این مورد به چه نظري رسیده

.کنیمنقل میالملل یکی از استادان حقوق بیني نظریات در پاسخ، خالصه
رفته نه در دکترین و نه در عمل، یک راه حل روي هم«: نویسدآقاي پرویز ذوالعین می

ي حقوق بدون در عمل معموالً مقررات هر دو رشته. و منطقی هنوز یافت نشده استقطعی 
این دیده بربنا. ماندها وجود دارد، به قوت و اعتبار خود باقی میتوجه به تعارضی که بین آن

الملل رأي داده و قانون المللی در این قبیل موارد به نفع حقوق بینشود که محاکم بینمی
که در داخل کشورها خالف آن نمایند، در حالیه با آن تعارض دارد، محکوم میداخلی را ک

المللی شود و محاکم داخلی از قوانین دولت متبوع خود  پیروي کرده و مقررات بینرفتار می
داران افراطی مکتب یگانگی و اما در دکترین طرف. گیرندرا که معارض آن است نادیده می

الملل الملل، معتقدند که قوانین داخلی که مخالف با مقررات بیننحقوق با تقدم حقوق بی
که اکثر نویسندگان حقوقی تعارض یکن هستند، در حالیلمباشند، خود به خود باطل و کان

قواعد دو حقوق را موجب بطالن هیچ کدام ندانسته، بلکه تنها موجب مسؤولیت دولتی 
االمکان از که حتیبراي آن. ملل را وضع کرده استالدانند که مقررات مخالف حقوق بینمی

ي حقوق اجتناب شود، نویسندگان حقوقی معموالً به محاکم، خصوصاً تعارض دو رشته
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کنند همیشه قوانین را طوري تفسیر نمایند که با تعهدات هاي داخلی توصیه میدادگاه
.المللی معارض نباشدبین

الملل و حقوق داخلی، حقوقی در روابط حقوق بیناوپنهایم براي رفع تعارض و یا خأل 
:سه قرینه ذکر کرده است

الملل، همیشه باید ي اول این که در صورت اختالف بین حقوق داخلی و حقوق بینقرینه
اند قانون مخالف با فرض شود که چنین اختالفی وجود ندارد و مقننین داخلی قصد نداشته

الملل این موارد هم اساس تفسیر این است که حقوق بینالملل وضع نمایند و درحقوق بین
پس مغایرتی . ها استي یکی از آني ارادهي چند دولت است و حقوق داخلی زاییدهزاییده

.ها باشدنباید بین آن
الملل موجود است، که اگر قانون داخلی در مواردي که قوانین حقوق بیني دوم اینقرینه

لی باید فرض کنند که سکوت حقوق داخلی دلیل بر آن است که ساکت باشد، محاکم داخ
الملل در حقوق داخلی پذیرفته شده است، مثالً اگر در حقوق داخلی مقررات حقوق بین
طور که این مصونیت بهها تضمین نشده باشد، محاکم باید به عنوان اینمصونیت دیپلومات

.را اجرا نمایندضمنی در حقوق داخلی پذیرفته شده، قواعد مربوطه
که باید فرض شود در حقوق داخلی مقرراتی منطبق با قواعد حقوق ي سوم اینقرینه

تواند کلیه حقوقی را که بنا بر الملل وجود دارد، علت آن هم این است که یک دولت نمیبین
ن قبیل لذا در ای. آوردالملل به او تعلق دارد، در قالب قوانین و مقررات داخلی درحقوق بین

ها به این مقررات رضایت داده ي آنکنند که دولت متبوعههاي داخلی فرض میموارد دادگاه
تواند به استناد حقوقی که طبق مقررات است و باید آن را اجرا کند، مثالً یک دادگاه می

ي آن گیرد رأي دهد، هر چند که دولت متبوعهالملل به یک دولت ساحلی تعلق میحقوق بین
1».گاه، چنین حقوقی را طبق مقررات داخلی براي خود منظور نکرده باشدداد

خوانیم تا را میدانان کشورهاي اسالمی چه گفته شد، نظر برخی از حقوقبراي تأیید آن
: نگارنددانان مصري میجمعی از حقوق. اندبراي این موضوع چه راه حلی در نظر گرفتهببینیم 

ي کشورها است ولی به تطبیق معاهدات، از اصول مسلم در همههر چند تعهد قضاي داخلی«
کند و آن عبارت است از مشکل تعارض بین گاهی مشکل بزرگی در برابر قضا ظهور می
هاي حقوقی مختلف واقعیت این است که نظام. احکام معاهده و احکام قوانین نافذه در کشور

که در این کشورها از اند و به حسب اینهداخلی، در این مورد به راه حل واحدي دست نیافت
.هاي متفاوتی ارائه شده استشود، راه حلاصل یگانگی حقوق یا دوگانگی حقوق پیروي می

.574، ص1386الملل عمومی، چاپ پنجم، تهران، بینالعین، مبانی حقوقـ پرویز ذو1
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قانون 55ي که در مادهاگر در نظام داخلی اصل یگانگی حقوق حاکم باشد ـ چنان
یح دهند زیرا بر اساس اساسی فرانسه آمده است ـ محاکم باید معاهده را بر قانون داخلی ترج

المللی است، بر قواعد حقوق ي حقوقی بینمراتب قواعد حقوقی، معاهده که یک قاعدهسلسله
.داخلی برتري دارد

تواند اما اگر در نظام داخلی اصل دوگانگی حقوق حاکم باشد، معاهده به ذات خود نمی
به قانون داخلی تبدیل که در پی یک عمل حقوقیمنبع حقوق داخلی محسوب شود، مگر این

گیرد و در ارتباط به میقرارگردد که در این صورت معاهده نیز در شمار قوانین داخلی 
تقدیم «ي یعنی قاعده. شودتعارض نیز مطابق به قواعد تعارض بین قوانین داخلی عمل می

از نگاه عام ترجیح قانون مؤخر بر قانون مقدم در حاالتی که هر دو«ي و قاعده» خاص بر عام
بر اساس این قواعد، معاهده در صورتی بر قانون داخلی ترجیح دارد . »و خاص همانند باشند

که یا مؤخر از قانون داخلی باشد و یا نسبت به احکام عام آن، خاص شمرده شود؛ اما اگر 
ن ي قابل مالحظه اینکته. مقدم خواهد بودقانون داخلی مؤخر و یا خاص باشد، بر معاهده

که از جمع بین احکام کنند مگر ایناست که محاکم در هر حال اقدام به تطبیق این قواعد نمی
ي محاکم نقض البته رویه. معاهده و قانون داخلی و اثبات عدم تعارض بین آن دو عاجز شوند

دهند اعم از مصر بر این است که در حاالت تعارض، معاهده را بر قانون داخلی ترجیح می
1».شده باشد و یا بعد از آننافذقانون داخلی قبل از تصویب معاهدهکهاین

ها انعکاس یافته، بسیار ي عملی کشورها که در قوانین اساسی آنالبته، باید گفت رویه
جا ها را در بحث حاکمیت نقل کردیم، که در اینبرخی از قوانین اساسی کشور. متفاوت است

که در صورت تعارض بین حقوق داخلی و حقوق مسلم استامروز،کنیم؛ اما تکرار نمی
ي داخلی معارض با الغاي قاعده. توان فوراً به الغا و ابطال حقوق داخلی نظر دادالملل نمیبین

الملل موضوعه نیست؛ ولی دولتی که چنین قواعدي را الملل مورد تأیید حقوق بینحقوق بین
شود که  کند که بر اساس آن، کشور مذکور ملزم میمیالمللی پیدا وضع کرده، مسؤولیت بین

2.الملل را تعدیل کندقوانین داخلی مغایر حقوق بین

ي دیگر نیز در این رابطه قابل هاي باال، دو نکتهدر پایان این مبحث، در کنار برداشت
:توجه است

ي ت که براي کلیهالمللی به این صورت نیسـ هیچ اعالمیه یا میثاق و معاهده ي بیناول
یا داشته باشد، چون اوالً هیچ کشوري ملزم و مجبور به امضا یا تصویبکشورها حالت الزام

امروز برخی از کشورهاي بزرگ جهان هنوز که ها نیست، چنانالحاق و پیوستن به این میثاق

الملل اساتید حقوق بین( دکتر محمد سامی عبدالحمید، دکتر محمد السعید الدقاق و دکتر مصطفی سالمه حسین ـ 1
.136و 135، ص 1999، القانون الدولی العام، مصر، ) عمومی در دانشگاه اسکندریه مصر

.85لی، پیشین، ص ـ دکتر محمد رضا ضیایی بیگد2
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اً کشوري هم ثانی. ها ملحق نشده و حتی امضا هم نکرده استترین میثاقهم به بعضی از مهم
میثاقی را به صورت مشروط تواند برخوردار است؛ یعنی می» حق شرط«شود از که ملحق می

1.اي از مواد و احکام آن خود را ملزم و متعهد نداندامضا کند و به تطبیق پاره

: نویسددانان مییکی از حقوق
اي باشد که موضوع، دهالمللی که مایل به التزام در قبال معاههر کشور یا سازمان بین«

هدف و محتواي آن را در کل براي خود مناسب تشخیص دهد اما برخی از مقررات آن را 
:مناسب بداند، حق انتخاب میان دو رفتار را داردنا

ـ خودداري از طرف معاهده واقع شدن، تا از این طریق بتواند از اجراي مقررات آن 1
معاهده رهایی یابد؛

اي رضایت دهد ور کامل منهدم نسازد بلکه به التزام در قبال چنین معاهدهطها را بهـ پل2
ها را مطابق با اما اعالم کند که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آن

.داند و یا قصد دارد به آن مقررات، معناي خاص و قابل قبولی ببخشدمیل و رضایتش نمی
. بر مقررات معاهده انشا شده است» حق شرط«واقع ب شود درهرگاه رفتار دوم انتخا

2».داندحقوق معاهدات این عمل را مجاز می

ارائههاي حقوق بشر هایی که امروز از احکام شریعت و احکام اعالمیه و میثاقدر قرائتـ دوم
ورد حقوق چون از یک طرف اسالم در م. ها وجود ندارداي بین آنشده، هیچ نوع تعارض اساسی

ي جهانی حقوق بشر، اصول اساسی مربوط ها بوده و پیش از اعالمیهتر از سایر مکتببشر، پیشگام
هاي جدیدي که به حقوق بشر را پذیرفته و اعالم داشته است و از طرف دیگر با مطالعات و بررسی

در فقه 4وق زنو احکام ازدواج و حق3در جریان است تنها چند مورد اندك مربوط به منع ارتداد
امروز در این هاي حقوق بشر تعارض داشته باشد، کهوجود دارد که ممکن است در ظاهر با میثاق

:در تعریف حق شرط آمده است) 1969(ي ویانا ي اول عهدنامهـ  در ماده1
اي که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، جانبهحق شرط عبارت است از بیانیه یک«

دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار وسیله آن قصد خود را کند و یا بهپذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می
» .حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد

:باره حق شرط رجوع کنید بهتر دربراي توضیح بیش
. و مابعد154الملل عمومی، تهران، ص هاي حقوق بینزاده، بایستهدکتر رضا موسی

.125رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص دکتر محمدـ 2
یعنی . دانندـ برخی از پژوهشگران ارتداد موجب مجازات را شامل در جرایم عمومی علیه نظم و امنیت جامعه می3

. شودخروج از دین اسالم نه به عنوان یک عقیده بلکه به حیث یک عمل مجرمانه علیه دولت اسالمی باعث مجازات می
:براي توضیح رجوع کنید به. دبا این تفسیر، منع ارتداد با آزادي عقیده ارتباط ندار

و 332الی 329، ص1384هاي اساسی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادي
.344الی 342ص

:هاي حقوقی بین زن و مرد رجوع کنید بهي حقوق سیاسی و اجتماعی و خانوادگی زن و دالیل برخی از تفاوتهدربارـ4
.1385ي سرور دانش، کابل، الدین، ترجمهسیاست و اجتماع، تألیف عالمه شمسـ زن در
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و عملی براي حل هاي عمیقی صورت گرفته و ممکن است راهکارهاي علمی موارد نیز بحث
.وجو شود و برخی از ابهامات موجود رفع شودمشکل جست

عان و حامیان و هم مخالفان حقوق بشر به این موضوع مشکل عمده این است که هم مداف
نگرند و بر این ي غربیان میي غربی و خارجی و تنها دست آورد اندیشهبه عنوان یک پدیده

کنند، در اساس اسالم و حقوق بشر را در دو مسیر یا دو خط متعارض و متناقض تصور می
از ظهور اعالمیه جهانی حقوق بشر، در ها قبلکه اصول اساسی و بنیادي حقوق بشر قرنحالی

بنابراین بین حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسالمی، . ها و تعالیم دین اسالم مطرح شدآموزه
ها بسیار اندك و مشترکات بسیار زیاد هایی وجود دارد؛ اما این تفاوتبدون شک تفاوت

ر مبانی یا اساساتی ذکر ي قابل توجه این است که در غرب براي حقوق بشتنها نکته. است
توانیم اصول حقوق بشر را بر میشود که ممکن است با مبانی دینی تعارض داشته باشد؛ اما می

.اساس مبانی خود نیز تفسیر و تطبیق کنیم
ي اسالمی برخی از اندیشمندان مسلمان بر این باورند که حقوق بشر غربی از اندیشه

آموزش و لعزیز بن عثمان التویجري، دبیر سازمان اسالمی ادکتر عبد. الهام گرفته شده است
اعالمیه حقوق بشر و شهروند که توسط رهبران انقالب فرانسه «: گویدعلوم و فرهنگ، می

قرار گرفت، 1790ماده اعالم گردید و سپس مقدمه قانون اساسی 17در 1789در سال 
الهام یافته است و ت اسالمی متضمن مفاهیم و اصولی است که در مجموع از اصول شریع

ملل متحد در سال ي جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی چنین است اعالمیههم
آن، در عمق انسانی و در کلیات يمنتشر شد زیرا این اعالمیه، به استثناي تنها دو ماده1948

قوق کامل در پذیرش حو در روح و محتواي خود، با تعالیم اسالمی کرد عمومی و روي
1».بشري هیچ نوع تعارضی ندارد

در فصول بعدي نیز خواهیم دید که یکی از فصول قانون اساسی ما به حقوق اساسی 
اتباع اختصاص یافته و حقوق اساسی اتباع همان حقوق بشر است، با این تفاوت که در 

الملل به بیني حقوقي ملی و داخلی کشورها، به نام حقوق اساسی اتباع و در ساحهساحه
. شودنام حقوق بشر یاد می

:العزیز بن عثمان التویجريـ دکتر عبد1
، -ایسیسکو–، انتشارات سازمان اسالمی آموزش و علوم و فرهنگ 13ـ حقوق االنسان فی التعالیم االسالمیه، ص 

.م2001رباط، 
–انتشارات سازمان اسالمی آموزش و علوم و فرهنگ ،14الحضارات، صـ الرصید الثقافی المشترك و تحالف 

.م2006، -ایسیسکو





دومفصل

پلورالیزم سیاسیدموکراسی ونظام سیاسی مبتنی بر
و 157و 156، 140، 138، 117، 110، 84، 83، 61، 35، 33، 6، 4مواد : در این فصل
.بررسی خواهد شدي دیگر قانون اساسی مواد مربوطه

که نظام سیاسی یا فهمید توانمی،ختلف قانون اساسی افغانستانمواد مياز مطالعه
که یکی است  این قانون تأکید شده يمقدمهدر.حکومتی کشور مبتنی بر دموکراسی است

م ومرديارادهاهداف یا مقاصد اساسی تصویب قانون اساسی، تأسیس نظام متکی براز
یا طور مستقیم ملی به ملت تعلق یافته که یا بهي چهارم نیز حاکمیتدر ماده. استدموکراسی 

به دولت افغانستان،ششم،يمادهچنین درهم. کننداز طریق نمایندگان خود آن را اعمال می
، 83، 61، 36، 35، 34، 33، 4مواددر.ساخته شده استتحقق دموکراسی در کشور مکلف 

براي تحقق نظام متکی برخاصی میکانیزمر،گدیادموو 141، 140، 110،138،139، 84
حثچند مبدر هابررسی بوده و احکام آنده که قابل شبینی دموکراسی پیشمردم وياراده

:خواهد شدبررسی 

مفروضات آنتعریف دموکراسی و:اولحثمب
معناي مردم وبه(demos)دموسيدو کلمهکه اصطالح دموکراسی ازتوجه به اینبا

به معناي مفهوم ابتدایی آن روشن وقدرت گرفته شده،به معناي حکومت و(cratia)کراسیا
ارائهجامع براي آن و فنی یتعریفکه نگاهاین ازامااست؛مردم يارادهت متکی برمحکو

.سیاست وجود نداردمیان علماي حقوق وهیچ توافقی درد،شو
:بندي کردمکتب فکري طبقهدوتوان درشده، میارائهدموکراسی که ازیی راهاتعریف
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اعتقاد دارد که دموکراسی نوعی رژیم حکومتی است که به ،یکی از این دو مکتب
.کنندموجب آن قسمت عمده یا اکثریت مردم کنترل سیاسی را اعمال می

به موجب آن وتري از تعریف اول داردنظر دیگر این است که دموکراسی مفهوم وسیع
هااي از آرمانمجموعهگی ونوعی راه زنداجتماعی،ياز هر چیز یک فلسفهپیشدموکراسی 

یک دیگرسوي رهبري رفتارهاي افراد اجتماع بهانگیزش وموجباست که ینظریاتو
بلکه شامل روابط اقتصادي،،این نه تنها در مورد امور سیاسی ایشان صادق استد وشومی
.دشوها نیز میفرهنگی آنماعی واجت

:ویندبگباعث شده که برخی از نویسندگان غربی ،دموکراسی به مفهوم دوم،شاید
را درك که آنو آفریقا بدون ایندموکراسی هنوز یک سنت غربی است لکن مردم آسیا«

1».کنندآن هواداري میبراي تظاهر ازکنند،

اما مفهوم دوم .، دموکراسی به مفهوم اول آن استاستنظر این مبحث موردچه درآن
دموکراسی به مفهوم اول،يبارهدر. سیاسی مطالعه کرديفلسفهآن را باید در علوم سیاسی و

».توسط همه، براي همهتوسط مردم، براي مردم،حکومت مردم،«: آبراهام لینکلن گفته است
آن کند که دربر حکومتی داللت میدموکراسی«:ویدگآن میيبرایس دربارهلورد

تشکیل سه وندان شایسته،شهرفرمایی کند  وحکم،هاي اکثریت شهروندان شایستهخواسته
2»...چهارم جمعیت را بدهند

روایی آن قدرت فرمانآن شکلی از حکومت که در«:در تعریف جیمز بریس آمده است
طور کل اعضاي جامعه بهات خاص بلکه به همهطبقطور قانونی نه تنها به طبقه یادولت به

روایی به اکثریت تعلق فرمانهایی که انتخابات وجود دارد،یعنی در جامعه.واگذار شده است
هیچ اي که اتفاق آرا ندارد،جامعهيقانونی ارادهآمیز  وزیرا  براي تعیین مسالمت،دارد
3».دیگري وجود ندارديشیوه

:اندموکراسی را در شش اصل خالصه کردهبرخی مفروضات د
توانایی ـ 4، هانبرابري انساـ3.پیروي انسان از اخالقـ2،منطقپیروي انسان از عقل وـ1

4.آزاديـ6. حکومت مردمبودنمطلوبـ5.معنوي انسانرفت مادي وپیش

سیاسی عی واجتمايیک فلسفهعنوانهاي دموکراسی به شده از شاخصهمفروضات یاد
اما ؛از موضوع بحث ما خارج استاجتماعی الزم دارد ووسیع فلسفی واست که بحث بسیار

.111و108، ص 1بهرام ملکوتی، جيهمکاران،آشنایی با علم سیاست ،ترجمهکارلتون کالیمر رودي وـ 1
.پیشینـ 2
.295هاي علم سیاست، ص عبدالرحمن عالم، بنیادـ 3

121تا110پیشین،صرودي،ـ 4
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را که با دموکراسی به معناي نظام حکومتی ارتباط یتنها سه اصلشده،دمیان اصول یااز
:دهیمتوضیح میبسیار کوتاه،مستقیم دارد

اصل برابريـ 1
روانی اختالف فیزیکی وگونه تفاوت وه بین افراد بشر هیچبرابري این نیست کمنظور از
هدف از این برابري، برابري .ها برابرندو تواناییهاکه همگی در استعدادیا اینوجود ندارد
حتی از نظر دینی ونژادي واه خونی وگاز نتوانایی وانسان از نظر هوش وافراد. سیاسی است

. نیستهاو هماننديهاتر از شباهتبیشهاتفاوتوهااین اختالفاما اوالً؛اقتصادي متفاوتند
آیا . شود که سهم افراد در اعمال قدرت سیاسی هم متفاوت باشدباعث نمیهااین تفاوتثانیاً

تري در مورد مسایل عمومیبیشهايباید تصمیمند،هستتر که از نظر اقتصادي موفقکسانی
تر لزوماًیا قويتر سان هستند؟ آیا شهروندان هوشمندي اجتماع یکبا دیگر اعضایابگیرند

شهروندان بهتري هستند؟
بلکه شامل برابري در حقوق ،دشومی»حق رأي«برابري نه تنها شامل برابري درينظریه

رسی به عدالت براي دستبرابري دري دولتی وهاپذیرفته شدن در دستگاهبرابري درمدنی،
مطابق این اصل  امکان ندارد که بتوان حق شرکت . دشومنافع خود نیز میاز حقوق ودفاع 

طور نامساوي مانند حق شرکت در انتخابات را بین شهروندان به،عموم مردم در امور سیاسی
اساس چون بر.را مالك قرار داد...نژاد، قومیت وثروت،هاي نسب،معیاربندي کرد ودرجه

)قانون اساسی22ي ماده(.نه بیش از آنشود وفرد یک نفر شمرده میاصل برابري هر 
ـ اصل آزادي2

اجتماع مفید است ووزیرا آزادي براي افراد.یکی از اصول مهم دموکراسی آزادي است
اجتماعی که از افراد آزاد تشکیل تواند به درجات باالتري از تمدن نایل آید وزاد میآشخص 

بندي پايتر وفراست بیشهوش وتر،تر، محصوالت بیشي اختراعات بیشدارا،شده است
مقامات يوسیلهتا اجتماعی که هر گونه اعمال افراد آن بهتر به اصول اخالقی استبیش

.شودبا محدودیت مواجه میکنترل گردیده وباالتر،
خواه خود را مل دلطور مطلق هر عتواند بهنمیفردالبته آزادي همیشه نسبی است و

تز آنتی) قانون اساسی24ي ماده. (شودمرج میچون آزادي مطلق منجر به هرج و،انجام دهد
در ،استفاده کندیي وسیعهاتواند از آزاديمعقول، این است که عضو قوي جامعه میآزادي
:انددي گفتهدر تعریف آزااز این رو گونه آزادي نباشند وکه اعضاي ضعیف داراي هیچحالی
وسیله یی که بههامحدودیتوهاممانعتیري وگگروه از جلورهایی فرد یااستقالل و«

رفع «شدهبر اساس تعریف یاد» جامعه وضع شده باشدحکومت و،هاگروهدیگر افراد،
کنار آن امروزدر.آزادي استن میعنصر اصلی براي تأ»عدم مداخله«مخصوصاً»ودیتدمح
:شود که عبارت است ازدیگري نیز نام برده میعنصراز
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یعنی دولت باید ، »براي همگانطور مساوي وبههارس قرار دادن فرصتدر دست«
از طریق وضع قوانینی ؛ فرهنگی را در اختیار همه قرار دهداجتماعی وي اقتصادي،هافرصت

ومزدهاتنظیم کار ووهاي اجتماعی بیمهذارد وگرس همه بپرورش را در دستآموزش و
.خدمات دیگر را براي عموم فراهم سازدمحدود ساختن کار کودکان ومحیط کار و

یعنی.وفق دادن بین آزادي فرد و قدرت دولت استیکی از مسایل اساسی دموکراسی،
اي که نه آزادي افراد باعث گونهه ب،قدرت سیاسی تعادل ایجاد شودباید بین آزادي و

.شودي عمومیهاآزادينه قدرت دولت باعث سلب حقوق وختگی شود وگسیلجام
اصل حکومت مردمـ3

که این مسایل ،گیري در مسایل وسیع مربوط به سیاست ملی این استبهترین راه تصمیم
معناي این .آن تصمیم بگیرنددر موردذار شود تاگممکن واياکثر عدهبه تمام مردم یا به حد

نمایندگان خود يوسیلهبهطور غیر مستقیم ویا بهست که اکثریت مردم یا مستقیماًامر چنین ا
.ندکنگیري شرکت در تصمیم،اندانتخاب شدهکه از طریق آراي عمومی

موافقت اما معناي رضایت و؛موافقت مردمرضایت ویعنی حکومت با،حکومت مردم
یابپذیرندپیشنهادات حکومت راکه مردم اعمال واینآیا این امر اشاره دارد برمردم چیست؟

اول را بپذیریم گاهی ير نظریهگاجرا کند؟ اخواهندکه مردم میچه راکه حکومت آناین
استالین از طریق تبلیغات باعث موسولینی و، آید که اشخاصی مانند هیتلراین مشکل پیش می

که حکومت آنان جز حالیدر،بپذیرندن رااعمال آناشدند که مردم تا حد زیادي  افکار و
ین مفهوم باشد ه اپس حکومت مردم باید ب. اي از دموکراسی نداشته استاستبداد هیچ نشانه

.دکناجرا ،خواهندکه مردم میچه رااصول سیاست ملی آنکه حکومت در
حکومتی،ی وتوان براي دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسچه گفته شد میبا توجه به آن

ي مبتنی بر هامشترك تمام رژیميیک پایهعنوانبنیادي را به اصلی ويپایهیک قاعده و
آزادانه تمام وبرابرعاالدنه،مشارکت عمومی،«: عبارت است ازکهدموکراسی، به تصویر کشید 

».نتخاباتاشتراك در اطریق اعمال حق رأي وتعیین سرنوشت سیاسی کشور ازافراد جامعه در
اصلی يبینیم که این پایهمباحث بعدي میاکنون درگیرينتیجهاین اساس بر

تطبیق آن چه وبراي اجراونه تبیین شده وگقانون اساسی افغانستان چدردموکراسی،
نظر گرفته شده است؟درمیکانیزمی

انتخاباتواکمیت ملیح:دومبحثم
ترین ابزار براي تطبیق حکومت دموکراتیک مهمترین ومشارکت در انتخابات بهحق رأي و

به ملت صالحیت داده رسمیت شناخته وه قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن ب.است
.تصمیم بگیرنداست که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی،
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يبارهدرترین مواد قانون اساسیچهارم قانون اساسی که یکی از مهميمادهدر
:چنین آمده است،دموکراسی است

ان گتوسط نمایندمستقیم یاطورحاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به«
تمام افرادي که تابعیت افغانستان را ملت افغانستان عبارت است از.کندخود آن را اعمال می

».ندباشدارا
يطبقهیالت است نه فرد یا گروه حاکمیت از آن مچهارم،ياساس حکم مادهبر
طور مستقیم وهیکی ب: تواند اعمال کنداما ملت این حاکمیت را از دو طریق می؛خاصی

غیر طور مستقیم یاهبیعنی تمام نهادهاي اصلی دولت باید یا.طریق نمایندگان خوددیگري از
.   آراي مردم مشروعیت پیدا کندبامستقیم از طرف ملت 

د اعمال حاکمیت ملی توسط ملتموار
که در رأس دولت ترین مقامیعالیعنوانجمهور به یسیر61يمطابق به حکم مادهـ 1

صد دردارد، از طریق انتخابات مستقیم با کسب بیش از پنجاه افغانستان قرارجمهوري اسالمی
.دشوپنج سال انتخاب میبراي ،دهندگانآراي رأي

جرگه نیز توسط مردم از طریق انتخابات اعضاي ولسی83يکم مادهمطابق به حـ 2
.ندشومستقیم انتخاب می

طور قریه نیز بهولسوالی واعضاي شوراهاي والیتی،140و138مطابق به احکام موادـ 3
.شوندمستقیم از طرف مردم انتخاب می

طور مستقیم از طرف مردم بهها نیز مجالس شاروالیشاروال و،141ي مطابق به مادهـ 4
.شوندانتخاب می

نی هستند یندگاواقع نمامردم نیز دريترین مظهر ارادهعالیعنوانجرگه به اعضاي لویهـ 5
طور به استثناي یک ثلث مشرانو جرگه که به،اندطور مستقیم از طرف مردم انتخاب شدهکه به

.شوندجمهور منصوب مییسیاز طرف ریعنی؛کنندمردم نمایندگی میمستقیم ازغیر
چنین هماعضاي ستره محکمه ویس ویریعنی وزرا و،اما اعضاي حکومتـ 6

شت کسانی هستند که از طریق میاسرهامنیت ملی ورؤساي بانک مرکزي وسارنوال ولوي
تأیید جمهور با یسیطرف رشده ازمقامات یاديزیرا همه.شوندنمایندگان ملت تعیین می

.منتخب مردم هستندهمگیگهجراعضاي ولسیجمهور ویسیرند وشوجرگه تعیین میولسی
مستقیم از طرف مردم انتخاب طور غیربهنیزاعضاي مشرانو جرگه 84يمطابق به مادهـ7

از طرف شوراهاي والیتی وسومیک جمهور ویسیآن از طرف رسومزیرا یک .شوندمی
.شوندبرگزیده میهاطرف شوراهاي ولسوالیازنیز سوم یک

اعضاي کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز از 157يمطابق به حکم مادهـ8
.شوندجرگه تعیین میتأیید ولسیجمهور بایسیطرف ر
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طور ر یا بهگچند نهاد مهم دیواعضاي هر سه قوهبینیم که تمام رؤسا وین ترتیب میه اب
حاکمیت اعمال اعالي ياین نمونهشوند وغیرمستقیم از طرف مردم انتخاب مییاقیممست
.تطبیق دموکراسی استوتوسط مردمملی

شفافیت و عادالنه بودن انتخاباتهفت معیار 
شفافیت انتخابات چه معیارهایی را وبودنقانون اساسی براي مؤثراین است که اساسی سوال 

ته است؟در نظر گرف
زیرهفت اصل ،آنبودن مؤثراعمال آزاد حق رأي وبراي تحقق شفافیت در انتخابات و

:استقابل توجه 
هاي معین انتخاباتیزمانی یا دورهياصل فاصله)1

مشخص چند ساله در نظر يها براي انتخابات یک دورهدموکراسیيامروز در همه
در ،ي خودهازینشگدم فرصت داده شود تا در مورد که باید به مربراي این. شودگرفته می

ري را براي خود انتخاب گافراد یا نمایندگان دیتجدید نظر کنند و،صورتی که الزم بدانند
شده در پست مربوطه بودن شخص انتخابانتخابات به معناي دایمیاز طرف دیگر اگرند وکن

ین اصل در قانون س اااسبر. خواهد دادرا از دست مقصد اصلی خودمفهوم ومعنا وباشد،
براي شوراهاي والیتی وپنج ساله ويجرگه دورهولسیاساسی براي ریاست جمهوري و

ساله در نظر گرفته دهيمحکمه دورهبراي اعضاي سترهسه ساله وهاي چهار وولسوالی دوره
.تجدید خواهند شدبا انتخابات مجدد ریاست جمهورينیزاعضاي شوراي وزیران است و
اصل تساوي آرا)2

نه چون ،باید رعایت شود»یک نفر یک رأيهر«اصل انتخاباتیعنی درتساوي آرا، 
این . متنفذین از حق بیش از یک رأي برخوردار بودندگذشته که برخی از اشراف یاادوار

ط به انتخابات با روح مواد مربوولی مفاد و،صراحت ذکر نشدهقانون اساسی بااصل گرچه در
طرف از. تلقی کرده استحتمیکید بر عادالنه بودن آن، تساوي آرا را یک اصل الزم وتأ

:قانون انتخابات چنین صراحت دارد4ي مادهدیگر
برخوردارساوي رأي مدر انتخابات از حق واجد شرایط، اعم از زن و مرد،دهندگانرأي«

».باشندمی
اصل آزادي)3

: قانون انتخابات، عبارت3ي قانون اساسی و در ماده141و 140، 138، 83، 61در مواد 
این عبارت . طور یکنواخت تکرار شده استبه» انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم«

.شودمشتمل بر چهار معیار مهم براي شفافیت انتخابات است که  توضیح داده می
:توجه استجهت قابلدوآزادي در انتخابات از
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محدودیت واجبار،گونه اعمال فشار،هیچ،گیرندهرأيدهنده یابراي رأي: کهاول این
.متنفذین وجود نداشته باشدوهااز طرف حکومتکسی مخصوصاًسوي هیچازیتحمیل

:درماده پنجم قانون انتخابات همین موضوع مطرح شده است
اعمال هر نوع .نماینداراده آزاد اشتراك میکاندیدان در انتخابات با دهندگان ورأي«

مذهب،کاندیدان به ارتباط لسان،دهندگان وباالي رأيمستقیم،محدودیت مستقیم یا غیر
1».تممنوع اسو موقف وظیفويموقف اجتماعی،سکونتسمت، قبیله،جنس،قوم،

باید طوري ،ل برگزاري انتخاباتوخاص ادارات مسؤطوربهوهاحکومت:کهدوم این
.ندکني مساوي فراهم هاشوندگان فرصتانتخابکنندگان وعمل کنند که براي تمام انتخاب

الزم براي همه يزمینهاگر شرایط وواستپیچیده بسیار مغلق ويچون انتخابات یک پروسه
خاب خواه خود انتطور مساوي فراهم نشود، ممکن است بسیاري از افراد نتوانند مطابق دلبه

.کنند یا انتخاب شوند
بودناصل عمومی)4

شود که انتخابات باید عمومیاین قاعده تأکید میي دموکراتیک برهاتمام نظامامروز در
در.از حق رأي خود استفاده کندده وکریعنی هر فردي بتواند در انتخابات اشراك .باشد

براي ،تا یک قرن پیش،ایتالیانیا وبریتاحتی در کشورهایی مثل ،هاي نه چندان دورگذشته
که شخص مثل این.گرفتنددر نظر مینصاب مالی خاصی رااشتراك در انتخابات،

دهنده باشد یا یا کسی باشد که مالیاتداراي عواید خاص کننده باید مالک عقار یاانتخاب
ابات قایل انتخسواد حق اشتراك درکشورها براي اشخاص بیر ازگبرخی دیکه دراین

که حداقل تعلیم یا اینحد سرپرست خانواده باشدسنی درنظرکه ازاینمگر.شدندنمی
2.کردندبراي این نوع شروط دالیلی هم مطرح می.دادندشرط اشتراك قرار میراییابتدا

براي مثالً . کردندیی از نظر جنسیتی یا نژادي اعمال میهابرخی از کشورها محدودیتدر
امروز مورد ،شدیی که ذکرهاهچ یک از محدودیت. شدندپوستان حق رأي قایل نمیسیاهیا3نزنا

به عنوان یک اصل انتخابات عمومیدموکراسی نیست وي مبتنی برهانظامودانان قبول حقوق
بودن به معناي این آوري است که عمومیاما قابل یاد؛دموکراتیک پذیرفته شده استيقاعده

در قوانین اساسی ومعموالً. شرطی نباشدکننده تابع هیچ قید ویا انتخابیست که شخص کاندیدن
رفته گنظر دهندگان درهم براي رأياي از شرایط هم براي کاندیدان وقوانین انتخابات مجموعه

. شده است

.1388حوت 10، تاریخ 1012ي مسلسل ي رسمی، شمارهـ وزارت عدلیه، قانون انتخابات، جریده1
.2005،جاپ مصر،157و156دکتر ابراهیم عبدالعزیز شیحا، النظم السیاسیه والقانون الدستوري،صـ2
درزنان را1906سالالند درفن. از شمال اروپا آغاز شد20اعطاي حق رأي به زنان جریانی است که از اوایل قرن ـ3

،1931اسپانیا،1919آلمان،1918لستانگان،1913ناروي ،1913سالرك درادانم. تعیین سرنوشت جامعه دخالت داد
.دادندرا به زنان حق شرکت در انتخابات 1974الگپرتو1948بلجیم،1944فرانسه،1945ایتالیا
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لمان شرایط براي اعضاي پارجمهور ویسیقانون اساسی افغانستان براي ربه عنوان مثال در
نظر درزیرقانون انتخابات شرایط 11يمادهدرنیزدهندگان خاصی تعیین شده و براي رأي

:گرفته شده است
.روز انتخاباتسال در18اقل اکمال سن حدـ 1
.دهندهرأيعنوانداشتن تابعیت افغانستان هنگام ثبت نام به ـ 2
.صالحمحکمه ذيسیاسی به حکمعدم محرومیت از حقوق مدنی وـ 3
.دهنده توسط کمیسیون انتخاباترأيعنوانثبت نام به ـ 4

حق تأکید ه موضوع تأکید کرده که ببر دو83يخر مادهآپاراگراف قانون اساسی در
که نظام انتخاباتی یکی این: شرایط فعلی افغانستان استاصول دموکراسی ومتناسب باوجاهب

که به تناسب نفوس از دوم اینتأمین کند وعادالنه راوگی عمومیباید طوري باشد که نمایند
.جرگه عضویت یابدوکیل زن در ولسیاوسط حداقل دوهر والیت طور

5(ري بودناصل س
انتخاب اما در؛تواندرفته میگعلنی صورت صورت سري یابه دوها معموالًگیريرأي

انتخاب زیرا در. شوده صورت سري انجام میبهاي معین معموالًپستوهااشخاص به سمت
دهنده به خاطر محذورات اخالقی وممکن است رأي،افراد اگر سري بودن رأي رعایت نشود
ممکن است تحت فشاریا اصالًخواه خود رأي بدهدمالحظات شخصی نتواند به شخص دل

البته افراد آزادند .اقع شودمالی او در معرض خطر وامنیت جانی یایرد وگحتی تهدید قرار یا
اما از نظر اصول ؛را علنی گردانندرأي خودیادهکرکه از کاندید مورد نظر خود پشتیبانی 

هر جا که قانون اساسی دردربه همین جهت . حقوقی باید سري بودن رأي رعایت شود
.ده استشتأکید »دهی سريرأي«اصلبرانتخابات مطرح شده،

ودناصل مستقیم ب)6
ریاست درراخودان کاندید مورد نظرگدهندین معنا است که رأيه اانتخاب مستقیم ب

طبیعی طورچنین انتخابی به. دننکبدون واسطه انتخاب میمستقیم وطورپارلمان بهجمهوري یا
ابتداان درگرأي دهنددر انتخاب غیرمستقیم،اي اماچند مرحلهیااي است نه دویک مرحله

عضو پارلمان را انتخاب جمهور یایسیان، رگسپس نمایند، زینندگرا برمییندگان خودنما
اي مرحلهگاهی ممکن است چنداي ومرحلهانتخابات حداقل دوچنین انتخابی،در.کنندمی

یعنی مردم نمایندگان خود.غیرمستقیم استطوربهجمهوریسیآمریکا انتخاب ردرمثالً.باشد
افغانستان دراما.کنندجمهور را انتخاب مییسیرمرحله دوم،نمایندگان دروینندگزبرمیرا

شوراهاي والیتی جرگه واعضاي ولسیجمهور ویسیمطابق به احکام قانون اساسی انتخاب ر
نواعضاي مشراسومدو مورددرتنهاواستاي مرحلهیکانتخاب مستقیم وولسوالی باو

. که انتخاب آنان غیرمستقیم استتوان گفت جرگه می
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بودن انتخابات وعمومیارزیابی این دو روش گفته شده که انتخاب مستقیم بادر
این روش درنیزدهندگان چنین آزادي کامل رأيهم. استتردموکراتیک بودن آن سازگار

حالت تأثیر ایندرمردم هستند وانبوه زیادي از،دهندگانچون تعداد رأي،تضمین شده است
به همین جهت انتخاب غیرمستقیم هرچند که مراحل آن . آنان بسیار دشوار استگذاشتن بر
.کندپیدا میيتربیشيدموکراسی فاصلهاز، زیادتر شود

این جهت بهتر است که یک تعداد مستقیم ازشود که انتخاب غیرگاهی گفته می
گزیده جمهور یا عضو پارلمان بریسیي انتخاب راهل خبره برابا کفایت ونمایندگان شایسته و

کفایت مردم است، درایت وعمومیيتودهدهنده،اما درانتخاب مستقیم چون رأي،شوندمی
.عضو پارلمان نداردیادارزمامبراي انتخاب الزم سیاسی را

شوند یمستقیم برگزیده مانتخاب غیرهایی که باپارلمانجواب باید گفت که دردراما
باکه تر از آنانی باشندشایستهوتربا کفایتهاهم هیچ تضمینی وجود ندارد که اعضاي آن

.اندزیده شدهگانتخاب مستقیم بر
آنان مستقیم چون تعداد نمایندگان کم هستند،انتخاب غیره درکچنین گفته شده هم

جمهور تحت تأثیر یسیانتخاب ردرتر عمل کنند ولیت بیشوتوانند با احساس مسؤمی
مردم به آسانی تحت تأثیر فضاي سیاسی ياما توده،یرندگحزبی قرار ني سیاسی وهاگرایش

عکس،برباید گفت که کامالًپاسخدراما،گیرنداشخاص قرار میتبلیغات احزاب وو
حزبی تر تحت تأثیر عوامل سیاسی وآسانتر وراحتهستند،یچون تعداد اندک،نمایندگان

ان تحت فشار مراکز گثابت کرده که نماینداین راتجربهمردم ويعامهیرند تاگقرار می
.اندقدرت واقع شده

توجه عموم شهروندان را به از سوي دیگر نباید فراموش کنیم که انتخاب مستقیم، اهتمام و
ین چیزي است که درابخشد وفهم سیاسی آنان را ارتقا میدرك ودهد وانتخابات افزایش می

شهروندان از اعمال مستقیم نظر انتخاب غیرمستقیم،اما در؛شودنیاز به آن احساس میکشور،هر
1.یابدلیت سیاسی آنان کاهش میواحساس مسؤیري سیاسی محروم مانده وگتصمیمخود در

هاي انتخاباتیحوزهاصل تناسب نفوس و)7
عدم رعایت تناسب نفوس رداند،گعادالنه میغیریکی از مشکالتی که گاهی انتخابات را

از پنج هزار هم یک نفر نماینده به عنوان مثال اگراز پنجاه هزار نفوس هم یک نماینده و.است
.عادالنه خواهد بودغیرکامالً،انتخاب شود

:داردراه وجودعدالتی دوبراي رفع این نوع بی

، 2005رفعت عبدالوهاب، النظم السیاسیه  والقانون الدستوري، مصر، تر محمددکتر ابراهیم عبدالعزیز شیحا و دکـ1
.164و 163ص
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از هر پنجاه یعنی مثالً، ندگان، معیار قرار گیردتناسب نفوس در تعداد نمای:کهیکی این
ها از نظر نفوس هرچند حوزه، نظر گرفته شودسطح کل کشور درهزار یک نماینده در

.متفاوت باشند
اصطالح برابر تنظیم شود که درطوربهی بر اساس نفوس واتهاي انتخابکه حوزهدوم این

ٰ شودد مییا» کرسیهاي تکحوزه«انتخاباتی به نام رظنها ازاین درجایی است که حوزهو◌
.نداشته باشنديیا تفاوت زیادهم برابر باشندنفوس با
یعنی نه .معیار رعایت نشده استاین دودرگذشته هیچ یک از،تاریخ افغانستاندر

معیار ن،نه براي تعداد نمایندگااند ومشابه هم بودههاي انتخاباتی از نگاه نفوس برابر یاحوزه
انتخاباتی بوده ويههر ولسوالی یک حوزگذشته معموالًدر. تناسب نفوس رعایت شده است

وهاکه ولسوالیحالیدر،شدهوکیل پارلمان انتخاب میعنوانیک نفر به نیزهر حوزه از
س وک ولسوالی پنج هزار نفوی.اندهم مشابه نبودهنگاه تعداد نفوس باهرگز ازهاحتی والیت

.صد هزار نفوس داشته استولسوالی دیگر بیش از یک
:دوم آمده استيمادهدر1344سال در،قانون انتخابات شورادر

مناطقی که تحت تشکیل در. شودجرگه شمرده میانتخابی ولسیههر ولسوالی یک حوز«
اتباع . دشویانتخابی تشکیل مهاساس تناسب نفوس یک یا چند حوزبرندارند،ولسوالی قرار

کوچی غزنی ـ1:کنندجرگه انتخاب میکوچی شش نفر را به ترتیب ذیل به عضویت ولسی
. کوچی پشت رود یک نفرـ4. کوچی قالت یک نفرـ3.کوچی کتواز یک نفرـ2. یک نفر

».کوچی ننگرهار یک نفرـ6. کوچی ریگستان بلوچ گرمسیر یک نفرـ5
:ه آمده استشدپنجم قانون یاديهماددر
خود مطابق به هحوزداوطلبی که در. گرددانتخابی یک نفر انتخاب میيهاز هر حوز«

1».شودتر حاصل کند عضو شورا شناخته میي بیشأاحکام قانون ر

حوزه 216هاکوچیبه شمول نواحی کابل و1344ی در سال اتهاي انتخابمجموع حوزه
.انده عضویت داشتهجرگولسینفر در216بوده که جمعاً

د، شتدقیق، تدوین میوي تسویدهاکمیسیونکه قانون اساسی جدید در1382سال در
د که نظریات گوناگون ابراز شی مطرح اتهاي انتخابحوزهمشکل عدم رعایت تناسب نفوس و

نیزبعضی برخی هر والیت را یک حوزه وولسوالی را یک حوزه وبرخی هر. پیشنهاد شدو
شده، مشکل اصلی یعنی پیشنهادات یاداما هیچ کدام از؛کردندکرسی پیشنهاد میتکيهحوز

ی در قانون اساسی بسیار اتانتخابيهاز طرف دیگر تعیین حوزکرد وتناسب نفوس را حل نمی
طبیعی کشور الزم اجتماعی وتحقیق جامع از وضعیت جغرافیایی وزیرا بحث و،مشکل بود

. ، کابل، د فرانکلین د انتشاراتو مؤسسه1344ـ قانون انتخابات، قانون شماره اول سال 1
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آشنا یک محیط دیگر با افرادباید درآن شرایط امکان نداشت ودرمان وداشت که در آن ز
تصمیم بر این شد که دربنابراین. گرفته قرار میبجانبررسی همهمتخصص مورد بحث وو

که عبارت معیاریک اما ،دشوی به قانون انتخابات موکول اتانتخابيهقانون اساسی تعیین حوز
: آمده است83يچهارم مادهيهفقردرو به همین جهت کر شوداست ذ»تناسب نفوس«از

. باشدپنجاه نفر میاکثر دوصد وجرگه به تناسب نفوس هر حوزه حدتعداد اعضاي ولسی«
».گرددسایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین میی واتهاي انتخابحوزه

:آمده استهاي انتخاباتی هي حوزبارهدر9يدر قانون انتخابات ماده
.باشدي انتخاباتی میـ براي انتخابات ریاست جمهوري، تمام کشور یک حوزه1
باشد و براي ي انتخاباتی میجرگه هر والیت یک حوزهـ براي انتخابات اعضاي ولسی2

.شودي انتخاباتی شناخته میها تمام قلمرو کشور یک حوزهکوچی
.باشدي انتخاباتی والیت میشوراي والیتی، حوزهـ براي انتخابات اعضاي 3
.باشدي انتخاباتی، ولسوالی میـ براي انتخابات اعضاي شوراي ولسوالی، حوزه4
.باشدـ براي انتخابات اعضاي شوراي قریه، حوزه انتخاباتی، قریه مربوط می5
.باشدي انتخاباتی میها تمام شهر یک حوزهـ براي انتخابات شاروال6
. باشدي انتخاباتی، ناحیه میها، حوزههاي مجالس شاروالیـ براي انتخابات کرسی7

ما هنوز به ا؛دهشارائهجرگه به ولسی87سالطرح تعدیل قانون انتخابات که درالبته در
:استپیشنهاد شدهزیرجرگه به ترتیب انتخاباتی ولسیيهحوزتصویب نرسیده،

. باشدانتخاباتی میيهتمام والیت یک حوزه کرسی بوده،والیاتی که داراي الی دـ
نظرداشت آمار نفوس،درها باتعیین حوزهوالیاتی که داراي بیش از ده کرسی بوده،ـ

.صورت گیرد... دهیتسهیالت رأيموقعیت جغرافیایی و
ک برخی از والیات، یجرگه دراگر این تعدیل به تصویب برسد، براي انتخابات ولسی

برخی از والیات دیگر ممکن است یک والیت به چند حوزه دریک حوزه است ووالیت،
.تقسیم شود
،مهم این است که مطابق به احکام قانون اساسیچه باشد،هرصورت معیار حوزهبه هر

حوزه به تناسب هرجرگه به تعداد نفوس افغانستان تقسیم شود ونفر عضو ولسی250باید 
به هاتقسیم کرسیيهنحوانتخابات،قانون20و19ي مادهدر.ماینده داشته باشدننفوس خود،

10به تعداد 19ي در ماده.استفرمول مناسبی ده که نسبتاًشوالیات بر اساس نفوس مشخص 
اختصاص . کرسی دیگر براي والیات در نظر گرفته شده است239ها و کرسی براي کوچی

:ن فرمول بیان شده استکرسی براي والیات با ای
:دهدکرسی را براي والیات قرار ذیل اختصاص می239کمیسیون )1(
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کرسی اختصاص داده شده باالي والیات تقسیم 239نفوس مجموعی والیات بر -1
.شود تا سهمیه نفوس براي یک کرسی معین شودمی

شود تا تعداد نفوس هر والیت بر سهمیه نفوس براي یک کرسی، تقسیم می-2
.هاي هر والیت معین شودکرسی
براي هر والیت تعداد کرسی مساوي با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده مندرج -3
.شوداین فقره اختصاص داده می2جزء 

شان به اساس یابند، اختصاصاین فقره اختصاص نمی3هایی که در جزء کرسی-4
این فقره صورت 2جزء ترتیب نزولی عدد اعشاري باقی مانده از تقسیم انجام شده در 

.گیردمی
تر از دو کرسی برسد، به آن هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک یا چند والیت کم-5

1.... شودوالیت دو کرسی اختصاص داده می

نفوس افغانستان است که يیهیاحصااست آمار ودیگرچیزهرازتراي که مهماما نقطه
ضرورتی که وجود دارد،نیاز ويههمباجدید ويهز دورسال اسپري شدن نهاز متأسفانه بعد

تایه موفق نشده که آمار نفوس افغانستان را مشخص کند ویاحصايهادارهنوز حکومت و
اي هیچ نتیجهشود،هرچه هم بر رعایت نفوس تأکیددقیق به دست نیاید،يیهیزمانی که احصا

نفوسی که مردم هیچ والیتی به آمارزیرا،واهد شدگی عادالنه تأمین نخهرگز نمایندوندارد
.قناعت ندارندرضایت ومالك انتخابات قرار گرفته،صورت تخمینی مطرح شده وه بفعالً

برگزاري انتخابات و چگونگی نظارت بر آن:مبحث سوم
ر این نهایت مهم دیگچه گفته شد، عامل بیبراي مؤثر بودن و شفافیت انتخابات، عالوه بر آن

برگزار آن را شود و کدام نهاد یا مقامی است که در هر کشوري انتخابات چگونه برگزار می
کنند؟ اهمیت این عامل کند؟ و چگونه بر اجرا و تطبیق و سالم برگزار شدن آن نظارت میمی

از این جهت است که اگر تمام عوامل دیگر موجود باشد، ولی از مداخالت جلوگیري نشود 
توان ادعا کرد که انتخابات، سالم و کننده تضمین نگردد، هرگز نمیطرفی مقامات برگزارو بی

.عادالنه بوده است
:هاي متفاوتی در نظر گرفته شده استروشدر این مورد در کشورها،

ي حکومت، مخصوصاً وزارت داخله ـ در برخی از کشورها اجراي انتخابات از وظیفه1
شوراي نگهبان قانون «یا » شوراي قانون اساسی«ن بر عهده نهادي به نام است؛ اما نظارت بر آ

.گذاشته شده است» اساسی

.1388حوت 10، تاریخ 1012ي مسلسل ي رسمی، قانون انتخابات، شمارهوزارت عدلیه، جریدهـ1



263/ پلورالیزم سیاسیدموکراسی ونظام سیاسی مبتنی بر

شوراي نگهبان نظارت بر «: قانون اساسی99ایران مطابق به اصل در جمهوري اسالمی 
و مراجعه به انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمی 

».هده داردرا برعآراي عمومی 
ي قانون اساسی، شوراي قانون اساسی وظیفه60و59و 58اما در فرانسه مطابق به مواد 

.رسیدگی به شکایات و اعالم نتایج را بر عهده داردپرسی، نظارت بر انتخابات،  همه
به و نظارت،وزارت داخلهبه اجراي انتخابات،ـ در برخی دیگر از کشورها مانند مصر، 2

.هاي قضایی سپرده شده استأتهی
هاي مستقل از هاي انتخاباتی مبتنی بر ایجاد کمیسیونسیستم، کشورهاي بسیاريدرـ 3

آن را بر ي برگزاري و اجرا، طرفی کاملا  بیواقع  باست که  درحکومت در نظر گرفته شده 
.عهده دارد

به شرح ،مشابه آن را دارندهايلیست کشورهایی که کمیسیون ملی انتخابات و کمیسیون
:شودمیارائهزیر

)انتخاباتکمیسیون مستقل(افغانستان ـ1
)فدرالکمیسیون انتخابات(ت متحده امریکا ایاالـ2
)انتخاباتکمیسیون ملی(ین اانتجآرـ3
)انتخاباتکمیسیون مرکزي (ارمنستان ـ4
)استرالیاکمیسیون انتخابات (سترالیا آـ5
)انتخاباتکمیسیون (دش بنگالـ6
)انتخاباتکمیسیون(بوتان ـ7
ژ)ملیدیوان انتخابات (بولیوي ـ8
)انتخاباتکمیسیون(او هرزگوینابوسنیـ9

)انتخاباتکمیسیون مستقل (بوتسوانا ـ10
)انتخاباتدیوان عالی (زیل ابرـ11
)انتخاباتکمیسیون مرکزي (بورکینافاسو ـ12
)انتخاباتدیوان عالی(کاستاریکا ـ13
)انتخاباتمرکزييکمیته(جمهوري دومنیکن ـ14
)انتخاباتدیوان عالی(اکوادور ـ15
)انتخاباتدیوان عالی(السالوادور ـ16
)انتخاباتکمیته ملی(ااستونیـ17
)انتخاباتکمیسیون مستقل (یاکامبوجـ18
)انتخاباتکمیسیون مرکزي (گرجستان ـ19
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)انتخاباتکمیسیون(گاناـ20
)انتخاباتدیوان عالی (گواتماال ـ21
)انتخاباتکمیسیون(قوام ـ22
)انتخاباتیکمیسیون امور(کنگ هنگـ23
)هندوستانکمیسیون انتخابات (هندوستان ـ24
)انتخاباتیکمیسیون مستقل (عراق ـ25
)انتخاباتکمیسیون اداري (ن ااپجـ26
)انتخاباتکمیسیون مرکزي(قزاقستان ـ27
)انتخاباتکمیسیون ملی (جنوبی یايروکـ28
)انتخاباتکمیسیون مرکزي (وکوزوـ29
)انتخاباتکمیسیون ملی (لیبریا ـ30
)ایالتیکمیسیون انتخابات (مقدونیه - 31
)انتخاباتکمیسیون (امالزیـ32
)انتخاباتدیوان (مکزیک ـ33
)انتخاباتمرکزکمیسیون (مولداوي ـ34
)عمومیکمیسیون انتخابات (مغولستان ـ35
)انتخاباتکمیسیون(نپال ـ36
)انتخاباتشوراي (هالند ـ 37
)انتخاباتشوراي عالی (نیکاراگوا ـ38
)انتخاباتکمیسیون (پاکستان ـ39
)انتخاباتکمیسیون مرکزي (فلسطین ـ40
)انتخاباتیدیوان (پاناما ـ41
)کمیسیون انتخابات(نو يهگینـ42
)انتخاباتدیوان عالی قضایی(پاراگوئه ـ43
)انتخاباتدفتر ملی فرآیند (پرو ـ44
)انتخاباتکمیسیون (فیلیپین ـ45
)ملیکمیسیون انتخابات (ال گپرتـ46
)انتخاباتکمیسیون ایالتی(پورتوریکو ـ47
)انتخاباتدفتر مرکزي(ارومانیـ48
)مرکزيکمیسیون انتخابات (یه روسـ49
)انتخاباتکمیسیون(سیبریا ـ50
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)انتخاباتکمیسیون(اسلونی ـ51
)انتخاباتکمیسیون مستقل (فریقاي جنوبی آـ52

، شفافیت و طرفیبیتواند تا حد قابل توجهی، ي اخیر در این است که میبرتري شیوه
ي تیز اتهامات و مداخالت و یرا همواره لبهز1.ي انتخابات تضمین کندسالمت را درپروسه

امکانات و وسایل زیادي در اختیار جا که حکومت،است و از آن» حکومت«ها متوجه ظنسؤ
هاي تطمیع، تخویف، تهدید و اغفال در ي مأمورین و پرسونل و زمینهها اداره با همهدارد و ده

هاي چون حکومت با استفاده از زمینه. ستجا و قابل توجه ااختیار آن است، این اتهامات به
جا دهی، شمارش آرا، جابهدهندگان، اوراق رأيتواند در ثبت نام رأيشده، به آسانی مییاد

هاي انتخاباتی، مرتکب جعل و ها و مسایل مربوط به تبلیغات انتخاباتی و تخطیکردن صندوق
یا نظارت بر آن را به حکومت یا ابات این اگر اجرا و تطبیق انتخبربنا. تقلب و تزویر شود

پس بهترین راه . توان سالمت آن را تضمین کردگاه نمیهاي تحت تأثیر آن بسپاریم، هیچنهاد
طرف بسپاریم تا ي مستقل و بیاین است که برگزاري انتخابات و نظارت بر آن را به یک اداره

2. طور سالم برگزار کندتخابات را بههاي قدرت و منافع شخصی و گروهی، انبه دور از انگیزه

اند و حتی در کشوري مثل ایران بعد از تر کشورها به این شیوه رو آوردهید به همین دلیل است که امروز بیششاـ ١
بار در انتخابات ریاست جمهوري برنده شد و اختالفاتی نژاد براي دومینکه آقاي دکتر محمود احمدي1388انتخابات سال 

از آن جمله آقاي دکتر محسن رضایی که یکی از کاندیداها بود، ها و ي نتایج آن پیش آمد، برخی از شخصیتبارهدر
پیشنهاد از يپس از ارائهگرچه  . تشکیل شود» ي ملی انتخاباتکمیته«که براي اجرا و نظارت بر انتخابات، پیشنهاد کرد

چنین ز ارکان نظام و هممردم، پاسداري اتشکیل کمیسیون ملی انتخابات، براي حفظ اعتماد عمومیيدر زمینهایشانسوي 
را افغانیزه کردن گروهی آن،ساالري دینی در کشور، مخالفین و موافقین این پیشنهاد، به ابراز نظر پرداختندتقویت مردم

را، به تغییراتی در قانون اساسی جمهوري اسالمین نامیدند و گروهی دیگر تصویب و عملی بودن آایرانسیستم انتخاباتی 
کردي است که در مورد این ي رويدهنده، اما به هر حال این پیشنهاد،  نشانندوین قوانینی خاص مربوط دانستو تدایران 

.شیوه در ایران مطرح شده است
ي کمیسیون بارهتر با نقش کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاري سالم انتخابات، مطلب زیر را دربراي آشنایی بیشـ2

:کنیمهاي جهان، یعنی هندوستان نقل میترین دموکراسیرگانتخابات یکی از بز
رود که از زمان استقالل این ترین عملیات انتخاباتى در جهان به شمار مىانتخابات در کشور بزرگ و آزاد هند، از وسیع

.طور مرتب در فواصل معین برگزار شده استتاکنون به1947کشور از انگلیس در سال 
بر کل روند انتخابات » کمیسیون انتخابات هند«اسى هند، یک نهاد غیر سیاسى کامالً مستقل به نام بر اساس قانون اس

.کندهاى ایالتى ریاست جمهورى و معاونت ریاست جمهورى، نظارت مى، مجلس) پارلمان(مجلس مرکزى 
راجیا (ها یا علیا و مجلس ایالت) اسبهلوك(هاى مجلس نمایندگان یا عوام پارلمان هند داراى دو مجلس جداگانه به نام

اعضاى مجلس لوك سبها با آراى مستقیم مردم و اعضاى مجلس راجیا سبها با آراى اعضاى مجالس .  است) سبها
جمهورى هند را انتخاب جمهورى و معاون رییسشوند و اعضاى مجالس مرکزى و ایالتى، رییسایالتى انتخاب مى

میلیون نفر آراى 670ترین عملیات انتخاباتى در جهان است که در آن حدود بها بزرگانتخابات براى لوك س. کنندمى
گیر رشته هاى برفهزار صندوق مستقر در مناطق جغرافیایى کامالً متفاوت در سراسر هند از کوه800خود را در 

کمیسیون انتخابات هند . اندازندجمعیت در اقیانوس هند مىهاى راجستان و جزایر کمهاى هیمالیا گرفته تا بیابانکوه
کمیسیون انتخابات هند تا انتخابات سال . تشکیل شد1950ژانویه 25یک نهاد قانونى دایمى این کشور است که در 

ها در تاکنون داراى یک رییس و دو معاون است و تصمیم1993داراى تنها یک رییس بود؛ اما از انتخابات سال 1989
.شودآرا اتخاذ مىاین نهاد با اکثریت 

قانون «. شودانتخابات در هند بر اساس مقررات قانون اساسى و قوانین مصوبه در پارلمان این کشور برگزار مى
ي برگزارى انتخابات و مناقشات بعد از اى است که بر نحوهاز جمله قوانین عمده1950ي سال مصوبه» نمایندگى مردم
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یوان عالى هند تصریح کرده که اگر قوانین انتخاباتى در مورد خاصى مبهم باشند با این حال، د. کندآن، نظارت مى
.رییس کمیسیون انتخابات هند از اختیارات تام براى اتخاذ تصمیمات مناسب برخوردار است

6کند و آنان در این سمت براى مدت جمهورى هند، رییس کمیسیون انتخابات و معاونان وى را منصوب مىرییس
رییس کمیسیون انتخابات هند و دو معاون وى . مانند، باقى مى)هر کدام که زودتر فرا برسد(سالگى، 65یا تا سن سال 

رییس کمیسیون . کننداز موقعیت قضات دیوان عالى هند برخوردار هستند و حقوق و مزایایى برابر با آنان دریافت مى
کمیسیون انتخابات . کنار کردتوسط پارلمان این کشور از کار برتوان از طریق استیضاح وىانتخابات هند را تنها مى

انتخابات در . مراتبى استمقام رسمى در یک نظام سلسله300اى در دهلى نو با حدود ي جداگانههند داراى دبیرخانه
صورت سطح ایالتى توسط رییس کمیسیون انتخابات ایالتى و تحت نظارت و کنترل کامل کمیسیون انتخابات هند

هاى مورد پیشنهاد دولت رییس کمیسیون انتخابات ایالتى توسط کمیسیون انتخابات هند از میان ارشدترین مقام. گیردمى
.ها یک مقام تمام وقت با یک گروه پشتیبانى کامل استشود و وى در خیلى از ایالتیک ایالت خاص برگزیده مى

میلیون نفر مأمور انتخاباتى و نیروى 5که حدود طوريزرگى است، بهبرگزارى انتخابات عمومى در هند کار بسیار ب
تواند از یک و نیم ماه تا ي این نیروها در طول برگزارى این انتخابات که مىکنند و همهامنیتی براى تحقق آن کار مى

.دو ماه طول بکشد تحت ریاست و نظارت کامل کمیسیون انتخابات قرار دارند
ي مستقل است که مستقیماً از طریق تبادل نظر بین این نهاد و سیون انتخابات هند داراى یک بودجهي کمیدبیرخانه

هاى کمیسیون انتخابات را در رابطه با میزان طور کلى توصیهشود؛ اما وزارت دارایى بهوزارت دارایى هند نهایى مى
.پذیردبودجه آن مى

هاى مورد نظر دولت مرکزى، تخابات هند براى برگزارى انتخابات در بودجهي کمیسیون انهاى عمدهبا این حال، هزینه
ي برگزارى انتخابات پارلمان این کشور را متحمل دولت مرکزى هند هزینه. گرددها، منعکس مىدارىها و فرمانایالت

زند و اگر انتخابات پارلمان پرداي برگزارى انتخابات مجلس مربوطه را مىهاى ایالتى هزینهکه دولتشود و حال آنمى
. شودطور مساوى تقسیم مىهاى مرکزى و ایالتى بهي آن بین دولتزمان برگزار شوند، هزینهطور همو مجلس ایالتى به

ي کرد کمیسیون انتخابات را ندارد و این کمیسیون همهي مجریه به هیچ وجه حق دخالت در امور انتخابات و عملقوه
.کنداى را تعیین مىدورهباتى چه عمومى و چه میانهاى انتخابرنامه

دهندگان به محل اخذ هاى راى، هدایت راىي تصمیمات مربوط به محل صندوقچنین همهکمیسیون انتخابات هم
.کندرا اتخاذ مى.... گیرى و شمارش آرا وراى، محل شمارش آرا، ترتیب امنیتى اطراف مراکز راى

طور عادى چند هفته قبل از آغاز روند رسمى آن طى یک ي برگزارى انتخابات را بهامهکمیسیون انتخابات برن
بالفاصله بعد از این مقررات الزم براى رفتار نامزدها و احزاب سیاسى عمده. کندکنفرانس مطبوعاتى عمده اعالن مى

یک یا چندین آگهى مبنى بر دعوت از روند رسمى برگزارى انتخابات با انتشار. شوداعالن به مورد اجرا گذاشته مى
هاى انتخاباتى هاى نامزدى خود را در حوزهتوانند فرمنامزدها مى. شودمردم براى گزینش اعضاى یک مجلس آغاز مى

ها را ها این فرمي کمیسیون انتخابات در هر یک از حوزهنماینده. ها پر کنندمورد نظر بالفاصله بعد از صدور این آگهى
توانند نامزدى خود را دو هاى آنان پذیرفته شده باشد مىنامزدهایى که فرم. کندز پایان مهلت ثبت نام بررسى مىبعد ا

شود که به نامزدها حداقل دو هفته قبل از تاریخ برگزارى انتخابات فرصت داده مى. ها پس بگیرندروز بعد از بررسى آن
اى براى شمارش وسعت آن در حداقل سه روز برگزار و تاریخ جداگانهانتخابات مجلس مرکزى با توجه به. تبلیغ کنند

کمیسیون انتخابات در پایان شمارش آرا فهرستى را از افراد منتخب . شودها تعیین مىآرا و اعالن نتیجه هر یک از حوزه
رسد و به پایان مىروند انتخابات با صدور این اطالعیه . کنداى را براى تشکیل مجلس صادر مىتهیه و اطالعیه

. ي خود را تشکیل دهندتوانند مجلس مربوطهدار، در مجلس ایالتى، مىجمهورى، در مجلس نمایندگان و فرمانرییس
.کشدهفته طول مى5تا 4هفته و انتخابات مجلس ایالتى 8تا 5کل برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان 

رسانند و این کمیسیون ان خود را در دفتر کمیسیون انتخابات به ثبت مىبر اساس قوانین هند، احزاب سیاسى نام و نش
ها به برگزارى انتخابات تشکیالتى خود در مقاطع برقرارى آزادى را در داخل احزاب سیاسى از طریق وادارى آن

ها در رد آنککمیسیون انتخابات به احزاب سیاسى مندرج در دفتر این کمیسیون بر اساس عمل. کندمشخص تضمین مى
چنین بر اساس قدرت قضایى غیررسمى خود، کمیسیون انتخابات، هم. دهدي ملى یا ایالتى مىانتخابات عمومى رتبه

سان را کمیسیون انتخابات وجود شرایط یک. کندهاى انشعابى احزاب سیاسى را حل و فصل مىمناقشات بین گروه
کند ها در طول انتخابات تضمین مىنظارت دقیق بر رفتار و اعمال آناحزاب سیاسى در انتخابات از طریق يبراى همه

ها در مورد مسایل مربوط به انتخابات، مقررات انتخاباتى و تدابیر پیشنهادى جدید انجام و تبادل نظرهایى را با آن
.دهدمى
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صالحیت اعضاى مجالس چنین در مورد مسایل مربوط به رد کمیسیون انتخابات، بر اساس قانون اساسى هند، هم
هاى عالى در عالوه بر این، شکایات مندرج در دیوان عالى و دادگاه. دهدمرکزى و ایالتى بعد از گزینش آنان نظر مى

نظر در مورد ضرورت کرد غیرقانونى نامزدها در جریان انتخابات نیز به کمیسیون انتخابات به منظور اعالمرابطه با عمل
جمهورى ي کمیسیون انتخابات در این گونه موارد براى رییساجراى نظریه. شودفراد ارجاع مىگونه ارد صالحیت این

ي کمیسیون انتخابات اختیار دارد که صالحیت نامزدى را که هزینه. دارى که خواستار آن شده الزامى استیا فرمان
صمیمات کمیسیون انتخابات تنها با ت. انتخاباتى خود را در یک مدت زمان و روش مشخص اعالم نکرده رد کند

ي قضاییه از حال، قوهبا این. هاى عالى و دیوان عالى مخالفت کردهاى مناسب در دادگاهتوان از طریق ثبت شکایتمى
تواند در کند و کمیسیون انتخابات به خودى خود نمىمداخله در روند واقعى انتخابات بعد از آغاز آن خوددارى مى

.ت بعد از پایان آن تجدید نظر کندي انتخابانتیجه
در مورد انتخابات مجلس (ي انتخابات تنها از طریق درج یک شکایت انتخاباتى در دادگاه عالى تجدید نظر در نتیجه

.میسر است) جمهورىدر مورد انتخابات ریاست جمهورى و معاون رییس(و در دیوان عالى ) مرکزى و ایالتى
طور منظم و هاى مطبوعاتى را بهها است به نحوى که کنفرانسي جامع براى رسانهیک برنامهکمیسیون انتخابات داراى 

هاى براى نمایندگان رسانه. دهدهاى خاص در مواقع دیگر تشکیل مىدر فواصل کوتاه در طول انتخابات و به مناسبت
برگزارى انتخابات و شمارش آرا فراهم يهایى در مورد نحوهداخلى و خارجى امکانات الزم به منظور انتشار گزارش

شود چنین اجازه داده مىها همهاى صادره از سوى کمیسیون انتخابات، به نمایندگان رسانهبر اساس اعتبارنامه. شودمى
.که به مراکز اخذ راى و شمارش آرا وارد شوند

مستقر در استکهلم سوئد است و » باتىالمللى همکارى دموکراسى و انتخامؤسسه بین«گذاران هند یکى از بنیان
هاى کمیسیون انتخابات هند اخیراً تماس خود را با نهادهاى مشابه کشورهاى دیگر از طریق نشر تجارب خود در زمینه

چون سوئد، انگلیس، روسیه، هاى این کمیسیون از کشورهایى هممربوط به برگزارى انتخابات تشدید کرده و مقام
هاى انتخاباتى چندین کشور از جمله روسیه، سریالنکا، نپال، اندونزى، آفریقاى مقام. انددیدن کردهبنگالدش و فیلیپین

منظور درك هر چه بهتر نظام انتخاباتى این جنوبى، بنگالدش، تایلند، نیجریه، استرالیا، آمریکا و افغانستان نیز از هند به
ي ن کارشناسان و ناظرانى را با هماهنگى سازمان ملل و دبیرخانهچنیکمیسیون انتخابات هند هم. اندکشور دیدن کرده

.المنافع به کشورهاى گوناگون جهان اعزام کرده استمجمع مشترك
به این معنى که احزاب سیاسى و . هایى نیز همراه استها و ناهنجارىحال، برگزارى انتخابات در هند با چالشبا این

مله رشوه، ایجاد وحشت در میان اقشار خاص و تحریک احساسات مذهبى و قومى هاى مختلف از جنامزدها از روش
.کننددر میان دیگر اقشار براى تضمین پیروزى خود در انتخابات استفاده مى

.) پى.جى.بى(کرد حزب بهاریتا جاناتا توان در عملي بارزى از تحریک احساسات مذهبى و ایجاد وحشت را مىنمونه
سازمان «دار این حزب از قبیل هاى هندوى افراطى طرفو سازمان. پى.جى.بى. هم هند مشاهده کردیکى از احزاب م

هاى عمومى ي گردهمایىدر همه» باجرانگدال«و .) پى.اچ.وى(» شوراى جهانى هندو«، .) اس.اس.آر(» داوطلبان ملى
ور ایجاد رعب و وحشت در میان آنان و از مستقیم به منظطور غیرطور مستقیم و گاهى بهخود، مسلمانان را گاهى به

ها شود که همین سیاستگفته مى. دهندسوى دیگر تحریک احساسات هندوها و جلب آراى آنان مورد هدف قرار مى
هزار نفر زن، مرد و 2و قتل حدود 1992دسامبر 6در ایالت اوتارپرادش در » آیدویا«در » بابرى«باعث تخریب مسجد 

در سراسر هند و پیروزى این . پى.جى.و در نتیجه تقویت موقعیت بى2002ایالت گجرات در سال کودك مسلمان در 
ها چه مرکزى ي دولتي سیاسى هند و حتى کابینهحضور افراد فاسد در صحنه. گجرات شد2002حزب در انتخابات 

ي اتباع این کشور حتى خاباتى هند، همهبر اساس مقررات انت. و چه ایالتى از دیگر نوافص قوانین انتخاباتى در هند است
توانند حتى از زندان در انتخابات مرکزى و ایالتى افراد متهم به قتل و فساد مالى و اخالقى قبل از اثبات جرایم آنان مى

در زمان . شوندگونه افراد در اکثر موارد پیروز هم مىاین کشور نامزد شوند و موضوع جالب توجه این است که این
یک از احزاب سیاسى از این ضر فهرست بلندباالیى از اسامى رهبران سیاسى متهم به انواع جرایم وجود دارد و هیچحا

.امر مستثنى نیستند
ترین تعداد عضو در یعنى هر حزب یا ائتالف داراى بیش. هند داراى یک نظام سیاسى دموکراسى پارلمانى است

دهد و احزاب مخالف درست از بدو تشکیل دولت سعى را تشکیل مىمجلس نمایندگان یا مجلس ایالتى، دولت 
کنند احزاب مخالف در راستاى اجراى این هدف خود سعى مى. کنند که دولت را به هر شکل ممکن ساقط کنندمى

که اعضاى حزب یا ائتالف حاکم را از طریق پرداخت مبالغ هنگفتى نسبت به خروج از آن تشویق کنند و حزب حاکم 
کند که حامیان خود را از طریق اعطاى امتیازات مالى و مقامى گوناگون حفظ کند و همین امر موجب شده ز سعى مىنی

.ثبات و همیشه در معرض خطر سقوط باشندها در هند بسیار بىکه دولت
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ي انتخابات در افغانستانکنندهمقام برگزار
قانون اساسی افغانستان، اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي 156ي در ماده
.مردم در کشور، مطابق به احکام قانون، از وظایف کمیسیون مستقل انتخابات استعمومی

بار قانون انتخابات براي اولینکه بعد از قانون اساسی،1383هت در سال به همین ج
ي کمیسیون ي انتخابات بر عهدهي هفتم آن تصریح شد که ادارهتوشیح شد، در ماده

برد، براي سر میي انتقالی بهجا که در آن زمان، افغانستان هنوز در دورهاست؛ اما از آن
ي انتخابات، از ملل متحد تقاضاي کمک ت اولین پروسهآمادگی، تنظیم، تدویر و نظار

مرکب از اعضاي داخلی و » دفتر مشترك تنظیم انتخابات»کرد و بر اساس این تقاضا
المللی تشکیل شد و کمیسیون مستقل انتخابات صرفاً به عنوان یک کمیسیون موقت در بین

. دفتر مشترك شروع به کار کرد
تا پایان تصویب شد، 1384ثور 7ن جدید انتخابات که در دفتر مشترك مطابق به قانو

جرگه دفتر مذکور منحل و جاي آن را بعد از انتخابات ولسی. جرگه، فعال بودانتخابات ولسی
وظایف این کمیسیون در قانون انتخابات . مطابق قانون، کمیسیون مستقل انتخابات اشغال کرد

زارت عدلیه قرار شد تشکیل و وظایف کمیسیون از تسجیل شده بود؛ اما بر اساس پیشنهاد و
تنظیم و جهت تصویب به شوراي ملی گسیل اي، قانون انتخابات جدا شده و در قانون جداگانه

» هاي کمیسیون مستقل انتخاباتتشکیل، وظایف و صالحیتقانون «در طرح جدید . شود
. هاي آن به تفصیل بیان شده استوظایف و صالحیت

زیرا تمام امتیاز این روش، در . ه بسیار مهم است، حفظ استقالل کمیسیون استچاما آن
ي عزل و نصب رییس چه در حفظ استقالل آن تأثیر مستقیم دارد، شیوهآن. استقالل آن است

جرگه صورت گیرد، جمهور و تأیید ولسیاگر تعیین آنان با پیشنهاد رییس. و اعضاي آن است
ر مؤثر خواهد بود؛ اما این راه متأسفانه با قانون اساسی سازگاري در حفظ استقالل آن بسیا

جرگه بگیرند، در قانون اساسی مشخص شده و ندارد، زیرا مقاماتی که باید رأي تأیید از ولسی
. ي آنان نیسترییس کمیسیون انتخابات از جمله

ها و مطابق ضررتاي این کمیسیون است که هم باید ي دیگر، استقالل مالی و بودجهنکته
.ها بوده و در تطبیق آن نیز از صالحیت کافی برخوردار باشد تا تحت تأثیر حکومت قرار نگیردنیاز

ي انتخابات باشد، باید نظارت بر آن به کنندهبرخی بر این نظرند که اگر کمیسیون، برگزار
ین یک اشکال جدي اما ا. کننده یکی نباشدنهاد دیگري داده شود تا برگزارکننده و نظارت

نى به ریاست برخى از محافل سیاسى هند، با توجه به همین امر، خواستار تغییر نظام سیاسى از دموکراسى پارلما
هاى مردم در توده. اند اما تاکنون اتفاق نظرى در میان احزاب سیاسى در این خصوص ایجاد نشده استجمهورى شده

درصد از مردم 60هند اطمینان زیادى به اظهارات رهبران سیاسى خود ندارند و همین امر موجب شده که تنها حدود 
.شرکت کننداکثراً فقیر و متوسط در انتخابات این کشور
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تواند استقالل خود را که گفتیم مهم این است که این کمیسیون تا چه حد مینیست، زیرا چنان
. طرفی آن موضوع نظارت مشکلی پیدا نخواهد کرددر صورت تأمین استقالل و بی. حفظ کند

است، ها را کاهش دهد تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی تواند نگرانینکته دیگري که می
ي این کمیسیون است زیرا بررسی تمام موارد مربوط به تخلفات و شکایات انتخاباتی، وظیفه

جمهور با مشورت رؤساي مجلسین شوراي ملی و ستره محکمه که اعضاي آن از طرف رییس
طرفی و استقالل کامل موارد تخلف را مورد شوند و موظف هستند که با بیتعیین می

هاي کار کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در طول سال1.رسیدگی قرار دهند
هاي زیادي مواجه بوده است، اما در مجموع باید گفت با توجه به شرایط اخیر با چالش

کرد این کمیسیون در مجموع مثبت بوده، ولی با استفاده از تجربیات نامناسب کشور، عمل
. مرفوع بسازدهاي خود را هاي اخیر باید کاستیسال

نظام انتخاباتی:مبحث چهارم
را براي قانون اساسی افغانستان چه نظامیکه ایننظام انتخاباتی و به چیستی،این قسمتدر

2.، خواهیم پرداختگرفته استنظرانتخابات در

نظام انتخاباتی به چه معنا است؟
ها به طول تواند ماهین فرایند میا. استیکه داراي مراحل مختلفاست يفرایند،انتخابات

ثبت نام براي شرکت در . طبیعتی متفاوت با دیگر مراحل دارد،نآمراحل انجامد و هریک از
انجام تخاباتی وي انمبارزهتعیین صالحیت نامزدها، شرکت دري،أانتخابات، تقاضاي کارت ر

ترین مراحل و اجزاي این را، مهمآتبلیغات، حضور در پاي صندوق رأي و سرانجام شمارش 
. دهندفرایند را تشکیل می

يداراي ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه،هریک از این مراحل
يکنندهنظام انتخاباتی تعیین. شوداین ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده می

تبدیل آرا «: برخیبه تعبیر.  آرا استیعنی شمارش؛خرین مراحل این فرایندآقوانین مربوط به 
».ها، وظیفه نظام انتخاباتی استبه کرسی

.64الی 61، مواد 1388حوت 10: ، تاریخ نشر1012شماره مسلسل ي رسمی،ـ وزارت عدلیه، قانون انتخابات، جریده1
:ي بیشتر رجوع کنید بهبراي مطالعه.2

.115ص تا47، از ص 379کنند؟ تهران، اکثریت چگونه حکومت میاهللا ایوبی،ــ دکتر حجت
.290صتا264، از ص1379غرب، تهران،پایایی احزاب سیاسی دریوبی، پیدایی واهللا اــ دکتر حجت

.745تا728،ص 1370نهادهاي سیاسی، تهران، ــ دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و
.128صتا118، ص 1994ــ زهیر شکر، الوسیط فی القانون الدستوري، چاپ اول، لبنان، 

تا152،ص2005القانون الدستوري، مصر، محمد رفعت عبدالوهاب، النظم السیاسیۀ وــ ابراهیم عبدالعزیز شیحا و
.210ص
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هاي انتخاباتیمبناي اختالف و تفاوت نظام
و ) نسبی یا مطلق(اکثریتی يدستههاي انتخاباتی به دونظام،کلیايبنديیک تقسیمدر

راهی است میانه که با هدف به ،یتناسبنظام انتخاباتی مختلط یا نیمه. شوندتناسبی تقسیم می
ها اتخاذ شده گیري از مزایاي هردوي آنرساندن معایب دو نظام اصلی انتخاباتی و بهرهحداقل

.مخصوص به خود استيفلسفههریک از دو نظام اصلی انتخاباتی مبتنی بر نگره و. است
و»عدالت«چالش میان،اوليدر وهله،اختالف میان طرفداران این دو نوع نظام انتخاباتی

هاي مختلف، به ها را میان فهرستطرفداران نظام تناسبی، تقسیم کرسی. است»کارآیی«
جامعه ودهند و مجلس نمایندگان انعکاسی از افکار عمومیتناسب آراي احزاب صورت می

بندي سیاسی نظام تناسبی، مجلس انعکاسی از وضعیت جناحدر. شده آن استنمونه کوچک
.کشور استرد

هاي نمایندگی، از آن حزب و گروهی است که نظام اکثریتی، حکومت و کرسیدر
قرص «،به عبارت دیگر. حکومت ندارنددرسهمی،ترتري دارد و احزاب کوچکآراي بیش
،براساس نظام انتخاباتی تناسبی. توان تقسیم کردحکومت را به دو صورت می»نان شیرین

صورتی که گیرد، دربرمیرا و مقبولیت خود از این قرص نان سهمیهرحزبی به تناسب آ
ي تنهایی صاحب همهبه،تر از دیگران استکس که قوينآ،براساس نظام انتخاباتی اکثریتی

.نصیبندآن بیقرص نان خواهد بود و دیگران از
و قدرتمند براي احزاب قوي ،دوميرسد و شیوهتر به نظر میعادالنه،نخستيشیوه

این شیوه همیشه مورد از این رو،.بندندتر است و احزاب کوچک از آن طرفی نمیصرفهبه
.دارداعتراض احزاب کوچک قرار

فشارند و این نظام را ضامن ثبات و پاي می» کارآیی«بر عنصر،طرفداران نظام اکثریتی
چون در نظام تناسبی .دانندکارآیی هرچه بیشتر نظام سیاسی میها وپایداري حکومت

ثباتی قرارمعرض سقوط و بیهاي شکننده میان احزاب بوده و درها متشکل از ائتالفدولت
.دارند

متفاوت نسبت به مفهوم يدو نگره. است»نمایندگی«سر مفهوماختالف دیگر بر
. اردتري ددو نوع نظام انتخاباتی سازگاري بیشبا یکی از،نمایندگی وجود دارد و هریک

نماي جامعه تماميیا آیینه»جامعهيعصاره«یا »کوچکينمونه«به مفهومیکی نمایندگی را
با نظام ،نخستينگره. شماردنماینده را سخنگوي اکثریت مردم می،داند و دیگريمی

.با نظام اکثریتی سازگاري دارد،تناسبی و دوم
يکنندهده، سخنگوي مردم و بیانبر این فرض استوار است که نماین،ي دومنگره

شناختی جامعه جامعهيدر این صورت الزم نیست مجلس، آیینه. ها استخواست و نظر آن
به . هاي مردم را بیان کنندبلکه مجلس باید در اختیار کسانی باشد که بهتر بتوانند خواسته؛باشد
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ها و مطالبات خود را به هاگر جمعی از کارگران یک کارخانه بخواهند خواست،عنوان مثال
وگو کنند، باید نماینده یا نمایندگانی را از بین یس شرکت یا کارخانه منتقل و با او گفتیر

خوبی ها را بهاصلی نماینده یا نمایندگان این است که مطالبات آنيوظیفه. خود انتخاب کنند
در این . وبی صحبت کندخالن  کارخانه بهوبندي کند و بتواند با مسؤبندي و دستهجمع

اگرچه ،بنابراین. زنی نماینده استتوان و قدرت چالش و چانه،چه اهمیت داردصورت، آن
وجود دارد، ولی الزم نیست ...هاي سنی مختلف، زن و مرد وگروه،در جمع کارگران

ماینده به ها باشند، مهم این است که نشناختی این گروهتمام عیار و جامعهينمایندگان، آیینه
.هاي این گروه را انتقال دهدعنوان بازیگر اصلی بتواند خواسته

قانون انتخاباتی یک کشور، قانون اساسی آن جامعه محسوب : برخی بر این اعتقادند که
. کننده ثبات و پایداري یا ضعف و قدرت حکومت استشود، چون قانون انتخاباتی، تعیینمی

قانون بازي و رقابتی است که يکنندهخاباتی یک کشور، تعییننظام انت: اندبرخی دیگر گفته
جریان است، چون قانون انتخابات و نظام انتخاباتی هاي مختلف سیاسی درمیان گروه

.کندچگونگی توزیع قدرت میان احزاب سیاسی را مشخص می
اساسی برخی قانون انتخابات و نظام انتخاباتی را همردیف قانون ،چه که موجب شدهآن

تأثیر نظام . هاي زندگی سیاسی داردبدانند، تأثیري است که نظام انتخاباتی بر دیگر جنبه
ــ واقعیتی است که چنان که در مبحث بعدي خواهد آمدانتخاباتی بر نظام حزبی یک کشورــ

دار بین نظام دوحزبی و نظام انتخاباتی ارتباط معنی. در عمل صحت خود را نشان داده است
اي، رابطه بین نظام چندحزبی و دوقطبی و نظام انتخاباتی اکثریتی مرحلهریتی یکاکث

پنجاه ياي در دههاي و نظام چندحزبی و نظام انتخاباتی تناسبی که به عنوان فرضیهدومرحله
چنین تأثیر نظام هم.توسط دوورژه بیان شده بود، امروزه در عمل هم به اثبات رسیده است

سقوط پیاپی . ها بر هیچ محققی پوشیده نیستثبات و پایداري حکومتانتخاباتی بر 
کنند، که نظام انتخاباتی تناسبی را تجربه می... ها در کشورهایی چون ترکیه، ایتالیا وحکومت

برعکس، کشورهایی چون . انتخابات در این کشورها دارديقطعا ارتباط مستقیم با شیوه
اي به نام سقوط دولت اند، با پدیدهثریتی را در پیش گرفتهانگلستان که نظام انتخاباتی اک

میان احزاب هاي شکنندهبر خاسته از ائتالف،ها در نظام انتخاباتی تناسبیدولت. اندبیگانه
محض از بین رفتن ائتالف، دولت سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت و این در مختلفند و به

اتی اکثریتی، برخاسته از اکثریت قاطع حاضر در مجلس ها در نظام انتخابحالی است که دولت
.ها تضمین شده استهستند و ثبات و پایداري آن

وبیش انتخابات نیز کميها در عرصهتأثیر نظام انتخاباتی بر رفتار سیاسی احزاب و نامزد
در کشوري چون انگلستان که سرنوشت احزاب سیاسی تنها در . مورد اتفاق نظر است

چرا که ؛پرده استانتخابات تعیین خواهد شد، تبلیغات انتخاباتی بسیار صریح و بیيمرحله
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صددرصد و باید با تمام يکامل هستند یا برندهيدانند که یا بازندهخوبی میرهبران حزبی به
هایی که نظام انتخاباتی اما  در کشور. قوا وارد میدان شوند و راه را بر رقیب خود ببندند

توانند در تنها از طریق ائتالف با دیگر رقبا می،اند، احزاباي را بر گزیدهی دومرحلهاکثریت
دانند که رقیب امروز خوبی میرهبران احزاب به. انتخابات پیروز شوند و دولت تشکیل دهند

ها و احزاب نامزد،بنابراین. تواند یار و مددکار فرداي شان در تشکیل دولت باشدها میآن
وگو باز راه را براي گفت،کلی ویران نسازند و هموارههاي ارتباط با رقبا را بهشند پلکومی

1.نگاه دارند

ها و نیازهاي باید نظام انتخاباتی خویش را با درنظرداشت ضرورت،کشورهر،اصلدر
اتی وانتخابهايبودن نظامولی باتوجه به مغلق. اجتماعی و سیاسی و اقتصادي خود تعیین نماید

شود که بهترین نظام براي آن انتخاب میها، گاهی نظامیآنيدربارهآگاهی عمومیفقدان
هاي انتخاباتی را با استفاده از تر شدن موضوع، اقسام نظامبراي روشنبنابراین،.باشدکشور نمی

و84ل تصویب قانون انتخابات در ساهایی که در هنگام تدوین وها و برخی از یادداشتبحث
د، از جوانب مختلف و با جزئیات بیشتر مورد شمطرح و تهیه 88و 87و 86هايسالبعد در

:دهیممطالعه و ارزیابی قرار می

انتخاباتیهاينظاماقسام
هاي توان تمام نظاممی،طور کلیاما به.ها نظام انتخاباتی وجود داردده،جهان کنونیدر

:بندي کرددسته،ه عمدهسه گروانتخاباتی را در
The plurality _Majority( PM)ــ نظام اکثریتی 1

The Proportionalــ نظام تناسبی2

The Semi-Proportional (SPR)تناسبیــ نظام نیمه3

:توان به ده قسم  فرعی تقسیم کرداین سه گروه عمده را می
The Plurality-Majority (MP):اکثریتی. 1

First Past the Post (FPTP).ثریت نسبیـ اکالف

The Block Vote (BV).ـ رأي انحصاريب

Alternative Vote (AV).ـ رأي بدیلج

Two-Round System (TRS).ايـ سیستم دودورهد

The Proportional (PR): تناسبی.2

Proportional List (PR List).ـ نمایندگی تناسبی لیستیالف

.52صتا47کنند؟ صگونه حکومت میهاهللا ایوبی، اکثریت چدکتر حجت.  1
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Mixed Member Proportional (MMP).بی مختلطـ عضو تناسب

Single Transferable Vote (STV).ـ سیستم رأي واحد قابل انتقالج

The Semi-Proportional (SPR):تناسبینیمه. 3

Parallel System (PS).ـ  رأي موازيالف

Limited Vote (LV).ـ رأي محدودب

Single Non-Transferable Vote (SNTV).لـ سیستم رأي واحد غیر قابل انتقاج

هاي فوق توان تحت یکی از نظاممی،را1هاي انتخاباتی در کشورهاي مختلف جهانتمام نظام
:کنیمه میئتوضیحات مختصري را ارا،هریکيدربارهدر ادامه،مطالعه نمود که 

نظام اکثریتی:اول
هاي ان از خصوصیت استفاده از آن در حوزهتومی،این نظاميمشخصات عمدهياز جمله

متعددالکرسی استفاده شود سیستم رأي انحصاري نامیده يحوزهکرسی نام برد و اگر درتک
بدون در نظر ،ترین آرا را به دست آوردکسی است که بیش،برنده،در هردو حالت. شودمی

.صد آرا را کسب کرده استدرداشت اینکه چند
):کرسیتک(اکثریت نسبی-1

انگلستان و کشورهایی که از نگاه تاریخی تحت تأثیر آن این نظام دراز،حال حاضردر
بنگالدیش، فلیپین، چنین درهمکانادا، هندوستان، زیالند جدید، آمریکااند، مانندقرار داشته

امکان دارد که ي، نظربراساس این سیستم از نگاه . شودغیره استفاده میزامبیا، تایلند، نیپال و
صرفا ،ان هرکدامنامزددر صورتی که دیگر ؛صرف با داشتن دو رأي برنده شودنامزد،یک 

.شودکرسی استفاده میهاي تکاین نظام در حوزه. ده باشندکریک رأي حاصل 
):چند کرسی(رأي انحصاري -2

. شودرده میهاي متعددالکرسی به کار بحوزههمان اکثریت نسبی است که در،این سیستم
يها در حوزهکرسیکه تمامیاستزمانی دهی تاداراي حق رأي،دهندههر رأي،این سیستمدر

بدون ،دان مستقلنامزدهی به دهندگان داراي حق رأييأر،اکثر موارداشغال شود و در،انتخابی

:هاي انتخاباتی در کشورهاي مختلف رجوع کنید بهي نظامـ براي مطالعه1
هاي محلس لو، سایت مرکز پژوهشي حسین نبیخابات پارلمانی، ترجمههاي اصل انتي ویژگیـ ریچارد رز، مقایسه

.1389شوراي اسالمی ایران، 
هاي اصلی ترجمه شده،ویژگی) 2000چاپ لندن، سال (المللی انتخابات المعارف بیندر این گزارش که از دایره

.نظام انتخاباتی بررسی و مقایسه شده است11کشور در قالب 143انتخابات 
المللی ابرار ي مطالعات و تحقیقات بینهاي انتخاباتی، تهران، مؤسسهپژوه، بررسی تطبیقی نظاممحمودرضا گلشنـ

.1388معاصر، 
.امریکا، فرانسه، ترکیه، هند، مالیزیا و ایران بررسی شده است: هاي انتخاباتی شش کشوردر این کتاب نظام
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لدیو، کشورهاي مادر،این نظام. است،درنظرداشت ارتباط ایشان با حزب سیاسی مشخص
.شودکویت، فوجی، بیرمودا، الووس و جزیره ورجینیاي آمریکا استفاده می

:رأي بدیل-3
و امروز در آسترالیا و استیک سیستم کامال منحصر به خود ،»رأي بدیل«نظام انتخاباتی 

کرسی به هاي تکاین شیوه هم در حوزه. شودهایی از کانادا از آن استفاده میایرلند و بخش
شود بدین تري داده میدهندگان حق انتخاب بیشدر این سیستم براي رأي. شودبرده میکار 

یعنی کند؛گذاري خود را شمارهيدان مورد عالقهنامزتواند دهنده میکه رأي،ترتیب
دوم و به همین يد شمارهنامزبراي »2«اول ويد شمارهنامزبراي »1«يشکلی که شمارهبه

برخی . با سیستم اکثریت نسبی تفاوت دارد،نگاه شمارش آرا نیزن سیستم ازای.ترتیب تا آخر
يبهتر است از واژه، »بدیل«جاي اصطالح به،انتخاباتیيمعتقد است که براي این شیوه

شود ترجیحات خود دهنده خواسته میحقیقت از رأيدرکهه اینچ.استفاده شود»ترجیحی«
.ها باطل خواهد شدآراي آن،در غیر این صورت. ندرا به ترتیب اولویت اعالم ک

دان اعالم نظر نامزخصوص تمام شود دردهنده خواسته میدر این نظام انتخاباتی از رأي
گیرد و یک مرحله صورت میانتخابات دريچندین مرحله،نظام رأي بدیلدر. کند
يدر نتیجهها آنکند و تمام مشخص می،نامزدهاي دلخواه را به ترتیب اولویت،دهندهرأي

1.انتخابات تأثیرگذار است

:اي یا اکثریت مطلقنظام دودوره-4
،در این سیستم. استاي عبارت از سیستم دودوره،آخرین نوع نظام انتخاباتی اکثریتی

جریان یک یا بلکه معموال در دودور و اکثرا در؛دشوانتخابات در یک دور تعیین نمیينتیجه
،اکثریت مطلق آرا،داننامزیکی از ،اگر در دور اولکه،ه اینچ.پذیردهفته صورت میدو

صد آرا را به دست آورد، ضرورتی براي برگزاري دور دوم دریعنی حداقل بیش از پنجاه 
روش کشورها متفاوت است ولی معموال در دور دوم، انتخابات، ،در مورد دور دوم. نیست

.اندترین آرا را به دست آوردهشود که در دور اول بیشار مینفري برگزتنها بین دو

نظام تناسبی:دوم
صدي آراي حاصله یک درهدف اساسی دراین نظام انتخاباتی این است که تفاوت میان

در این . آن حزب در پارلمان را کاهش دهديهاي حاصلهحزب سیاسی با تعدادکرسی
صد در40حدود آرا را کسب کند باید درصد در40صورتی که یک حزب سیستم در

که است جهان امروز هاي متداول دراز جمله شیوه،این شیوه. به دست آوردرا نیزهاکرسی

.66پیشین، ص ،اهللا ایوبیدکتر حجت. 1
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هاي دموکراتیک قوي برقرار است از این شیوه ها نظامکشوري که در آن20حدوددر
.ندکناستفاده می

، استموجود ،نظام تناسبیيهاي موجود در خانوادهتفاوت محدودي که بین نظام
ردیف استفاده کند ها از یکدهنده براي تعیین کرسیرأيتر ناشی از این است که آیابیش

بعضی از چنین درآیا از لیست باز استفاده شود یا لیست بسته یا آزاد؟ همردیف؟ ویاچند
گیرد و در ها براساس آراي حاصله در سطح کل کشور صورت میتخصیص کرسی،کشورها

.ياهبعضی دیگر براساس آراي منطق
:نظام تناسبی لیستی-1

کشور از 9ها از سیستم لیستی و تنها بیشتر آن،جهانسیستم تناسبی در75يازجمله
هرحزب باید یک ،این نظامدر. ندکنهاي مختلط و رأي واحد قابل انتقال استفاده میسیستم

احزاب . دکنه ئانتخابات ارايدهندگان و نهاد برگزارکنندهدان خود را براي رأينامزلیست از
از فواید این شیوه این . آورندکرسی به دست می،خوديآراي حاصلهيسیاسی به اندازه
.شودشدن رأي جلوگیري میاست که از ضایع

:نظام تناسبی مختلط یاتلفیقی-2
دو نظام اکثریتی و تناسبی کوشیده شده که از نقاط مثبت و مفید هر،این سیستمدر

يکشورهایی مانند جرمنی، ایتالیا، ونزویال، هنگري، جاپان، کرهفعال در. آیداستفاده به عمل
بخشی از ،این شیوهدر. شودتایوان این شیوه به کار برده میوجنوبی، روسیه، مکزیک

،این شیوه. گردندب میبا شیوه تناسبی لیستی انتخا،ها باشیوه اکثریتی و بخشی دیگرکرسی
،هایی با سیستم موازي دارد اما تفاوت عمده در این است که بر اساس این سیستممشابهت

. گرددهاي والیتی با استفاده از سیستم لیستی جبران میهرگونه عدم تناسب در انتخاب کرسی
اما ؛درا حاصل نموده باشصد آراي عمومیدردر صورتی که یک حزب ده ،به عنوان مثال

کافی کرسی تعداد،، براي آن حزباز آن خود کندنتوانسته باشد که هیچ کرسی والیتی را 
در پارلمان به دست راهاصد کرسیدرده،از لیست تناسبی داده خواهد شد تا آن حزب

یا نظام عضو اضافی یا عضو ترکیبی یا »نظام دو رأي«یا »نظام تلفیقی«به نام ،این نظام. وردآ
. شودم آلمانی نیز یاد مینظا

:رأي واحد قابل انتقال-3
نظام تناسبی مورد يحیث یک سیستم قابل توجه در خانوادهاز دیرزمانی به،این سیستم
این شیوه در چند کشور محدود مانند ،آناما با وجود ،ن امورسیاسی  قرار داردامطالعه متخصص

هاي چندکرسی صورت حوزهدر این روش که در. باشدایرلند، مالتا و استونیا مورد استفاده می
دان خود را به هرتعداد که خواسته باشند، براساس اولویت و نامزدهندگان گیرد، رأيمی

عده از رأي آن،تر از همهپیش،حین شمارش آراند و درکنگذاري میشماره،ارجحیت
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گیرد تا زمانی مورد شمارش قرار میاول قرار دارند،يدانی که از نگاه ارجحیت در شمارهنامز
نتوانند ،یکيدان با شمارهنامزیک از صورتی که هیچدر. که حد معین رأي را به دست آورند

آغاز ،دوم قرار دارنديعده از کسانی که در شمارهند، شمارش آنکنشده را حاصلمعیار تعیین
.شده اشغال گرددهاي تخصیص دادهکرسییابد که تمامگردد و این پروسه تا زمانی ادامه میمی

که به دهندگان به جاي اینکه رأي،نظام لیستی این استترین مزیت این نظام برمهم
میان نامزدهايدهند و ازدها رأي مینامزدهند، به احزاب سیاسی رأييهاي بستهفهرست

دهندگان رأيشود این روش موجب می. هاي مختلف، حق رأي دارندفهرستموجود در
نظام رأي در. دان پیدا کنند و ارتباط متقابلی بین وکیل و موکل ایجاد شودنامزآشنایی بیشتري با
دهندگان از میان نامزدهاي مختلف، نامزدان دلخواه خود را با اولویت رأي،واحد قابل انتقال

.را بیان کنندهاي خودشود تمام اولویتدهندگان توصیه میکند و غالبا به رأيمشخص می
دو در این است که رأي واحد قابل تفاوت آن. نیست» رأي بدیل«شباهت بهبی،این نظام

کرسی هاي تکام اکثریتی و در حوزهظانتقال در نظام تناسبی در حالی که رأي بدیل فقط در ن
1.قابل اجرا است

تناسبینظام نیمه: سوم
:دارد که عبارتند ازتناسبی سه نوع سیستم وجوددر نظام نیمه

:رأي واحد غیر قابل انتقال-1
رأي بوده و رأي وي داراي حق یک،دهندههر رأي،سیستم رأي واحد غیر قابل انتقالدر

چندین کرسی موجود ،ي انتخاباتی مربوطهدر حوزه. باشدد دیگري نمینامزقابل انتقال به 
این بدان . شوندکامیاب میبه دست آورند، ترین تعداد رأي رادانی که بیشنامزباشد و می

به دست صد آرا رادر25دي که بیشتر از نامزي چهارعضوي معنی است که در یک حوزه
ياشتراك در پروسهيها زمینهبراي اقلیت،این سیستم. گردددر انتخابات موفق می،آورد

.گرددیشدن رأي مباعث ضایعیطور فاحشاما به؛ندکسیاسی را فراهم می
:رأي موازي-2

این شیوه در. گیردهردو سیستم اکثریتی و تناسبی مورد استفاده قرار می،در رأي موازي
کشورهاي مرتبط به شوروي سابق آفریقا وتأسیس درهاي تازهدر دموکراسی،حال حاضر

اد تعد. زیرا این روش مزایاي هردو سیستم را باخود دارد؛گیردمورد استفاده قرار می
کشورهاي مختلف بر اساس سیستم تناسبی و سیستم اکثریتی دریافتههاي اختصاصکرسی
. ندااز همدیگر متفاوت،جهان

.100ص . پیشین. 1
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:رأي محدود-3
طور خیلی نادر مورد استفاده قرار بهه،که امروزاست هایی این روش از جمله سیستم

فراهم ها موقعیت بیشتري را لیتدان اقنامزآن در این است که براي يامتیاز عمده. گیردمی
توان سیستمیاین روش را می،ماهیت امردر. ي سیاسی اشتراك ورزندند تا در پروسهکمی

در . هاي رأي واحد غیر قابل انتقال و رأي انحصاري قرار داردمیان سیستمتلقی کرد که در
رین رأي را بیاورد تدي که بیشنامزهاي انتخاباتی چندعضوي بوده و حوزه،این سیستم
هاي موجود دهندگان داراي رأي کمتر از تعداد کرسیرأي،این روشدر. گرددکامیاب می

این روش در حال . باشندد را دارا مینامزتر از یک دهی براي بیشباشند اما حق رأيمی
مورد براي انتخابات مجلس اعیان ،اسپانیاالطارق و دردر انتخابات مجلس عوام جبل،حاضر

.گیرداستفاده قرار می

ارزیابی نظام انتخاباتی اکثریت نسبی
هاي انتخاباتی، باشد که در آن حوزهسیستم اکثریت نسبی می،هاترین نظامسادهيجملهاز

گیرد ودهندگان قرار میدان در اختیار رأينامزلیستی از ،در این سیستم. استکرسی تک
ترین آرا را به کسی است که بیش،د برندهنامز.نندکا انتخاب میدان رنامزیکی از ،آنان صرفا

د وجود نامز20انتخاباتی يري در صورتی که در یک حوزهنظاز نظر . دست آورده است
.دشوبرنده اعالم ،کل آرا% 6تواند صرفا با به دست آوردن د برنده مینامزداشته باشد، 
توان از کانادا، آمریکا، جا رایج است میآنکشورهاي عمده که این روش درياز جمله

.استش مشهور ابه خاطر سادگی،این سیستم. هندوستان و انگلستان نام برد
:دزیر اشاره کرموارد به توان می،مزایاي این سیستمياز جمله

آورد و معموال انتخاب صریح در میان دو حزب را به وجود میيزمینه،این سیستم. 1
.در این سیستم شانس زیادي وجود ندارد،اب کوچکبراي احز

.وجود آمدن حکومت یک حزب، فرصت زیادي وجود دارده براي ب،این سیستمدر. 2
ده ارتباط قوي بین وکیل و کري را تضمین اهتواند نمایندگی منطقاین سیستم می. 3

.موکل بر قرار کند
.ندکناشت حزب شان انتخاب توانند اشخاص را بدون درنظر ددهندگان میرأي. 4
.   استتر مناسب،تردان داراي شهرت بیشنامزاین سیستم براي . 5

:معایب این سیستم
یعنی در؛کندجلوگیري می،احزاب کوچکياز اشتراك منصفانه،این سیستم. 1

% 10ورد، بازهم تضمینی وجود ندارد که آن حزب آآرا را به دست % 10صورتی که حزبی 
کار کانادا حزب محافظه1993در انتخابات سال ،به عنوان مثال. ا را به دست آوردهکرسی
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ها را به کرسی% 0،7پارلمان صرفا ورد اما درآکل آرا را به دست % 16خواه توانست ترقی
.دست آورد

به . آوردسیاسی جلوگیري به عمل میيها در صحنهاین سیستم از اشتراك اقلیت. 2
انتخاباتی که در يپوست در حوزهد سیاهنامزر آمریکا هیچ شانسی براي یک د،عنوان مثال

و هاي قومیآنجا اکثریت سفیدپوستان باشند، وجود ندارد، به استثناي مواردي که اقلیت
.تجمع کرده باشند،مشخصيگروهی در یک منطقه

صرفا ،ن سیستمزیرا بر اساس ای؛کنداین سیستم از اشتراك وسیع زنان جلوگیري می. 3
حالی که تقریبا توانند موفق گردند، درمی،هستندترکسانی که داراي شهرت بیشاز عده آن

.باشندنمی،هستنددارا داراي عین محبوبیت یا شهرتی که مردان ،دان زننامزجهان در تمامی
ابند و یتوسعهشود که احزاب بر مبناي قومیت و منطقه، رشد و باعث می،این سیستم. 4

.ي صورت بگیرداهو منطقهاي قومیمنظور جلب اکثریتتر بهبیش،مبارزات انتخاباتی
گیرد به این امر که شما بیشتر ارتباط می،اشتراك در سیاست،برمبناي این سیستم. 5

کنید؟گونه فکر میهکه شما چکنید، تا به اینکجا زندگی میهستید و درکسیچه
ها ضایع خصوص آراي مربوط به اقلیتتعداد زیادي از آرا به،ستمبر اساس این سی. 6

.گرددمی
که در اکثر موارد ،باشدهاي انتخاباتی میاین سیستم در تعیین حوزهيمشکل عمده. 7

هاي انتخاباتی به زمان و منابع زیادي تعیین حدود حوزه. گرددباعث تشنجات سیاسی می
جانب تواند ازهاي انتخاباتی میتعیین حوزه. قابل قبول باشدبتواند براي همهضرورت دارد تا

.هاي دیگر جلوگیري به عمل آیدگیري گروهاستفاده قرارگیرد تا از سهمؤحزب حاکم مورد س

1ارزیابی نظام انتخاباتی تناسبی

ترین خصوصیات سیستم انتخاباتی تناسبی، عبارت است از کوشش عمدهيیکی از جمله
هاي حاصله همان شده به یک حزب سیاسی و کرسیتقلیل تفاوت بین رأي دادهمنظوربه

% 40صورتی که یک حزب سیاسی این بدان معنی است که در. حزب سیاسی در انتخابات
ها نیز به همان حزب تعلق کرسی% 40حدود را در یک انتخابات به دست آورد، درآرا

که این سیستم در بین احزاب سیاسی است این خصوصیت باعث گردیده . خواهد یافت
.داشته باشديترطرفدار بیش

این سیستم به دو . استهاي چندکرسی ضروري وجود حوزه،منظور تطبیق این سیستمبه
.تقسیم شده است،یعنی سیستم لیستی و سیستم رأي واحد قابل انتقال؛قسم عمده

:هاي انتخاباتی و ارزیابی دو نظام اکثریتی و تناسبی، رجوع کنید بهـ در مورد نظام1
.158تا 148، ص 1382ـ دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 
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:مزایاي نظام انتخاباتی تناسبی
يآمدههاي به دستبا کرسی،شده براي یک حزب سیاسیدادهبودن آراي متناسب. 1

. شدن آراضایعآن حزب در پارلمان و جلوگیري از
.هامشی آنب سیاسی و ضرورت تعیین و ترویج خطان احزکردترتشویق و فعال. 2
سیاست کشور، درها و احزاب سیاسی کوچک درامکان سهم پیداکردن اقلیت.3

.ین  براي حداقل رأي  حاصلهصورت تعیین حد پای
انتخاباتی که در آن طرفداران يبیرون از حوزهتشویق احزاب سیاسی به این که در. 4

.دارند، به مبارزات انتخاباتی بپردازنديتربیش
.هاي اتخاذشده از سوي پارلمانو پایداري فیصلهاستمرار. 5
که ده و آگاهی قبلی مردم از اینشها و احزاب سیاسی انتخابتقسیم قدرت میان گروه. 6
.دشواتخاذ مییحزبجانب کدام گروه یاکشور ازها درفیصله

:معایب نظام انتخاباتی تناسبی
.باشدهاي ائتالفی که باعث عدم کارآیی مؤثر میوجود آمدن حکومته ب. 1
شور کیک گروه، قوم یا حزب سیاسی که دراآمدن پارلمان مرتبط بوجوده امکان ب. 2

.و ممانعت از تقسیم قدرتاستداراي اکثریت 
.هاي افراطی چپ یا راستقدرت گروهيشدن پارلمان به عرصهامکان تبدیل. 3
منظور به دست آوردن کرسی پالیسی واحد در میان اعضاي ائتالفی که صرفا بهفقدان. 4

.اندپارلمان گرد هم آمدهدر
هاي حل براي مهارراهنبودیا حزب مشخص وتعلق گرفتن قدرت به یک یا دو گروه. 5

.ترهاي بزرگساختن قدرت روزافزون احزاب یا گروه
دهندگان در انتخابات و رأييمشکل بودن تطبیق این سیستم براي نهاد برگزارکننده. 6

.دهیهنگام رأي

ارزیابی رأي واحد غیر قابل انتقال
انتخاباتی  چندکرسی، يحوزهدهنده، درهر رأيبر اساس سیستم رأي واحد غیر قابل انتقال،

د یا حزب سیاسی نامزداراي حق یک رأي و یک انتخاب بوده و رأي وي غیر قابل انتقال به
آمده موجود هاي به دستشده و کرسیدر این سیستم تناسب میان رأي داده. باشدمی

د نامزد وجود دارد یک نامزارانتخاباتی که چهيحوزهاین بدان معنی است که در. باشدنمی
کرسی مربوط را به ،مجموع آرا% 25تر از تواند صرفا با به دست آوردن یک رأي بیشمی

.دست آورد
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:مزایاي نظام رأي واحد غیر قابل انتقال
.هاي حزبی و گروهی جهت اشتراك در سیاست کشوروجود آوردن امکانات براي اقلیته ب.1
دهندگان طرفدار خود براي منظور تنظیم بهتر رأيسیاسی بهن احزاب کردترفعال. 2

.دهی به طریقی که از اتالف رأي جلوگیري به عمل آیدرأي
.دهندگانبودن تطبیق این سیستم براي نهاد برگزارکننده انتخابات و رأيساده. 3
.دان مستقل در سیاست کشورنامزگیري امکانات براي سهم. 4

:غیر قابل انتقالمعایب نظام رأي واحد 
شدن طرفداران امکانات کمتر احزاب براي به دست آوردن کرسی به خاطر تقسیم. 1

.هاي انتخاباتیحوزهها درآن
.انتخاباتيدان به نتیجهنامزدهندگان وشدن اعتراضات رأيامکان مطرح. 2
اعث ب،انتخاباتی که درنتیجهيد از یک حزب در یک حوزهنامزاشتراك چندین . 3

.حزبی خواهد شداختالفات درونمشکالت و
.شدن اتالف رأي در اکثر مواردباعث. 4
هاي الزم در طرح نظام انتخاباتیمعیار

:عوامل و عناصر ذیل باید در نظر گرفته شود يدر طرح هر نظام انتخاباتی مجموعه
.کندنظام انتخاباتی ایجاد نهاد واقعا منتخب و واقعا نماینده را تضمین)1
.دهندگان قابل دسترس گرداندانتخابات را براي رأي)2
.هاي متخاصم خاتمه بخشدهمیان گروبه منازعات)3
.شده کمک کندبه باثبات بودن و مؤثربودن نهادهاي انتخاب)4
.دهدتوسعهشده را حقانیت و مشروعیت نهادهاي انتخاب)5
.ان را تقویت نمایدکنندگشده به انتخابگویی نهادهاي انتخابسیستم پاسخ)6
اجتماعی انکشاف ساحات دیگر سیاسی وها درآنينیتجهکه درهایی راراهبرد)7

.کندبه وجود آید، تعیین و مشخص 
:به چند موضوع دیگر نیز باید توجه صورت گیرد،عناصراین در کنار 

راق دهندگان، اوهاي انتخاباتی، ثبت نام رأيمالحظات مالی و اداري، تعیین حوزه
دهی، شمارش آرا و عوامل سیاسی هاي رأيدهندگان، تعداد دورهدهی، آموزش رأيرأي

ظام انتخاباتی تأثیر فراوان دارددر انتخاب نوع ن،دیگرفنیواجتماعی و 

نظام انتخاباتی افغانستان
يدر باره،1382کمیسیون قانون اساسی در سالدر،که در ضمن مبحث دوم اشاره شدچنان

هاي جدي صورت گرفت بحث، بینی شودچه نوع نظام انتخاباتی پیش،ینکه در قانون اساسیا
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آخر يفقرهد و درشتعیین نظام انتخاباتی به قانون انتخابات موکول ،بودن آناما به خاطر مغلق
:چنین تصریح شد83يماده

ونمایندگی عمومیقانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، در«
دو ،عادالنه را براي تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هروالیت طور اوسط

»جرگه عضویت یابدوکیل زن در ولسی
با توضیحاتی که گذشت، نخست،زیرا ،جا بودهبسیار ب،این تصمیم کمیسیون در آن روز

در آن زمان،تعیین آنمغلق و پیچیده است ونیست و بسیاریانتخاب نظام انتخاباتی کار آسان
یک کشور و شرایط  سیاسی و اجتماعی ينظام انتخاباتی بر اساس تجربهدوم،. ممکن نبود

قابل تجدید نظر است لذا نه در قانون اساسی که در قانون انتخابات باید تعیین شود تا تجدید 
.پذیر باشدنظر در آن توسط پارلمان امکان

نظام انتخاباتی مخصوصا در مورد ی،هاي فراوانبحثپس از84سال در،به هرحال
نظر گرفته شد در»رأي واحد غیر قابل انتقال«ولسوالی نظام جرگه و شوراهاي والیتی وولسی

:چهارم قانون انتخابات چنین آمديماده2يدر فقرهو
سطه آن را استعمال داراي حق یک رأي بوده که بال وا،دهنده در انتخاباترأي«

».نمایدمی
نمایندگی عمومی«البته بامعیار . اشاره دارد»رأي واحد غیر قابل انتقال«به نظامفوقجمله

قانون اساسی ذکر شده، نظام تناسبی لیستی یا نظام تلفیقی بین 83يکه در ماده»عادالنهو
با اصرارمناسب احزاب سیاسی وتناسبی، سازگارتر است ولی با توجه به وضعیت نااکثریتی و

کارشناسان کمیسیون انتخابات، نظام انتخاباتی رأي واحد غیر قابل انتقال پذیرفته شد و به 
شود که نظران بر این باورند که این نوع نظام انتخاباتی باعث میبرخی از صاحب،همین جهت

،اقی بماند و این خودهمچنان ضعیف بوچنان که باید رشد نکندسیستم حزبی در کشور آن
1.شودباعث تشکیل یک پارلمان ضعیف می،در نتیجه

اي اوضاع این دو در مقاله،راق نیز سفیر بودزاد که مدتی در عآقاي زلمی خلیل،سفیر سابق آمریکا در افغانستان. 1
گیري احزاب سیاسی را بررسی نموده و نظام نظام انتخاباتی هردو کشور در شکل،کشور را مقایسه کرده و از جمله

:گویدایشان می. ماندن احزاب سیاسی افغانستان دانسته استرأي واحد غیر قابل انتقال را عامل ضعیف باقی
ها از ابتدا در ها و جناحزده، پس از جنگ ضروري است تا اطمینان حاصل شود که تمام گروهنگدر کشورهاي ج«

سازنده يعالوه براین، به وجود احزاب سیاسی موثر نیاز است تا این مشارکت به گونه. نهادهاي دولتی شرکت دارند
سرعت شکل گرفت، اما هنوز ساختار ابات بهدر افغانستان، روند سیاسی مبتنی بر مشارکت گسترده در انتخ. هدایت شود

موفق نشد تا به مشارکت 2005عراق در اولین انتخابات در جنوري . حزبی موثر در این کشور به وجود نیامده است
موفقیت در جلب مشارکت .گرایی در این کشور شکل گرفتهاي مبتنی بر فرقهسیاست،فراگیر دست یابد و در نتیجه

در همین حال، احزاب سیاسی در عراق بسیار سریع . زیادیبا گذشت زمان به دست آمد اما با دشوارهایمردم يگسترده
.رسیدندغبه بلو

درصد واجدین 70خوبی برگزار شد و بیش از پس از تصویب قانون اساسی جدید، به،اولین انتخابات در افغانستان
ها در نظام جدید سهم گروهياطمینان حاصل شد که همهدر این انتخابات. دهی در آن شرکت کردندشرایط راي
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احزاب سیاسی در افغانستان به هر ترتیبی که بود به سطح مشابهی از رشد و بلوغ که در عراق شاهد آن . اي دارندعمده
.بودیم، دست نیافتند

ظنی بود که ؤسيدهندهبود و بازتاب» رأي غیرقابل انتقالتک«افغانستان از سیستم يبه دلیل استفاده،این به نوبه خود
طور سنتی شک و ها هم مردم افغانستان بهدر واقع، هم عراقی. دیدندتر مردم افغانستان با آن، احزاب سیاسی را میبیش

نظامیان نزدیک و در ایجاد را با شبه» احزاب«مردم در هردو کشور . اندتردید خود را نسبت به احزاب سیاسی نشان داده
یادآور خاطرات تلخ احزاب کمونیست دوران شوروي و احزاب متخاصم ،این کلمه. دانندنت شریک میخشو

.عراق استها درها و بعثیمجاهدین براي مردم در افغانستان و نقش تخریبی کمونیست
ن در افغانستان توانست تکت نامزدها براي ورود به دفاتر دولتی باشد، نامزدادر حالی که وابستگی حزبی در عراق می

تر این هرچند، بیش. افغانستان بیش از صد حزب سیاسی دارد. شدندحتا از ذکر وابستگی خود به احزاب، منع می
در افغانستان تا حدود زیادي 2009و 2005هاي هاي انتخابات پارلمانی و شوراهاي والیتی در سالاحزاب در رقابت

جلب کردند، اما در مقایسه با همتایان عراقی خود نفوذ بسیار کمی در بین هاي مردمی را خود حمایتبراي نامزدهاي
.مردم دارند

اگر چه طرفداران . برانگیز بوده استراي غیرقابل انتقال در انتخابات سراسري در افغانستان، بحثگزینش سیستم تک
ا مخالفان ادعا دارند که این سیستم مانع است، ام» تردموکراتیک«کنند که این سیستم به مفهوم مطلق آن آن استدالل می

این . دموکراسی استيثر، عنصري کلیدي در توسعهؤوجود احزاب سیاسی م. شودثر میؤگیري احزاب سیاسی مشکل
شدن نامزدها، مورد به دلیل آن است که در سیستم مذکور، شایستگی فردي به بهاي نفوذ سیاسی حزبی در انتخاب

دهد، هاي پارلمانی را کاهش میبودن سیاستراي غیرقابل انتقال اثربخشعالوه براین، سیستم تک. گیردکید قرار میأت
اي، قومی یا برد دستور کار ملی، مسایل منطقهکند تا به جاي کارکردن بر سر پیشاي که نامزدان را وادار میگونهبه

به سود ،2005در انتخابات پارلمانی و شوراهاي والیتی سال راي غیرقابل انتقال سیستم تک. تر بپندارنداي را مقدمقبیله
به همین ترتیب، این . ساالران، قاچاقچیان مواد مخدر و ناقضان حقوق بشر تمام شدقدرتمندان قومی و نظامی، جنگ

که همین. سازي، محدود ساختثر، مستقل و حمایت از دولتؤگذاري را براي کار مهاي مراجع قانونسیستم توانایی
گذارند، بسیار منطقی است که نامزدان شایسته و باصالحیت در انتخابات ملی تر پا به صحنه میاحزاب سیاسی قوي

که حکومت براي دیگر این. سازي معطوف خواهد شدحضور پیدا خواهند کرد و توجه عمومی به مسایل ملی و دولت
.کندمیفساد و تبانی و تضعیف روند دموکراسی، فرصت کمتري پیدا 

اعراب . باري داشت، پیامدهاي فاجعه2005در عراق، نبود مشارکت جمعی گسترده از سوي مردم در انتخابات جنوري 
. ها در آن هیچ حضوري نداشتندپارلمان و دولتی تشکیل شد که سنی،سنی انتخابات را تحریم کردند و در نتیجه

در . اي در این کشور شدهاي فرقهشدن و افزایش خشونتاقدامات بعدي توسط دولت و اعراب سنی منجر به قطبی
ها کار کردم تا اطمینان حاصل شود که در انتخابات دسامبر سال جناحي، من با رهبران عراق از همه2005اواخر سال 

ن حال، یبا آ. گیردباشند و دولتی کامال همگانی شکل میها شامل میگروهي، بر اساس قانون اساسی جدید، همه2005
اي خود راي ها در نخستین انتخابات پس از تصویب قانون اساسی جدید این کشور، بر اساس هویت قومی و فرقهعراقی
. اي به اوج خود رسیده بودهاي فرقهآور هم نبود، چرا که انتخابات درست در زمانی برگزار شد که تنشتعجب. دادند

هاي سیاسی دولت وحدت ملی را گذارد که توانست پلی شود براي از بین ایهبا این حال، ماهیت فراگیربودن انتخابات، پ
.اي و آغاز روند آشتی ملیهاي فرقهبردن گسستگی

ي احزاب در انتخابات اخیر، در توسعهانتخابی» فهرست باز«حرکت عراق از نمایش فهرست متناسب حزبی به سوي 
با بهبودیافتن امنیت و . این تغییر در زمانی مناسب به وقوع پیوست. ا کردسزایی ایفثرتر در این کشور، نقش بهؤسیاسی م

اي در سیاست این کشور تالف حاکم، نقش هویت قومی و فرقهئهاي اعراب سنی با دولت بغداد و اافزایش همکاري
مداران سیاست،خودياین گام به نوبه. نظامیان شیعه دست زدتر علیه شبهحکومت عراق به اقدامات جدي. رنگ شدکم

آمیزش اصالحات . هاي خود شوندرا تشویق کرد تا مواضع خود را تعدیل کنند و پاسخگوي تغییرات رفتاري در حوزه
روتر است کند که میانهاي را فراهم میهایی از سیاست قومی یا فرقهنظامی باهم، شکلـ انتخاباتی و بهبود اوضاع سیاسی

.خورداي در آن کمتر به چشم میو شدت تعصبات قومی و فرقه
گرا و اي سکوالر، ملیالعراقیه به رهبري ایاد عالوي، با موفقیت، خود را به عنوان گزینه، ائتالف2010در انتخابات سال 

هاي پیشین خود اعراب سنی که از گزینش. را به سمت خود کشانددهندگان شیعه و سنیاي نشان داد و رايفرافرقه
فراتر از ـگراهاي سنیاي از اسالمشدت فرقههاي بهنخست تحریم انتخابات سپس تشکیل گروهـبودند سرخورده 

. ها همخوانی داشتیاي آنؤآرمانی را یافتند که با ريتالف او مجموعهئشیعی عالوي را نگاه کردند و در ايپیشینه
تالف هم در ئاین ا. راهبرد مشابهی را برگزید،ق همتالف حکومت قانون به رهبري نوري المالکی، نخست وزیر عرائا
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هاي قبلی اشاره شد، نظام انتخاباتی در هرکشور باید بعدکه در بحثچنان،از جانب دیگر
از یک یا دو جرگه بعدجا است ولسیهاز تجربه، قابل تجدید نظر باشد و به همین جهت ب

یعنی ،نوشتن این متنيتا لحظه(آن تجدید نظر کند و فعال يبارهدوره آزمایش این نظام، در 
براي سال دوم است که در حال بالتکلیفی در ،طرح جدید قانون انتخابات) 1388میزان 
گرفته شد اما به خاطر جنجال در مورد یکبار درآجندا1387در سال جرگه قرار دارد وولسی
اي از نمایندگان نمایندگان آنان، کار به اعتصاب عدهها و تعداد انتخاباتی کوچیيحوزه

تقنینیه سرنوشت يبعید است که در این دورهکشیده شد و بعدا هم از آجندا خارج گردید و
جرگه از نظر قانون اساسی، تعدیل ولسیيدر سال آخر دورهکه،ه اینچ؛آن معلوم شود

ما را يتواند تجربهدیگر انتخابات میيورهاما به هرحال یک د1قانون انتخابات جواز ندارد
.تر گردانددر انتخاب نظام انتخاباتی غنی

انتخابات هنوزهم ياین است که ما در عرصهقابل یادآوريياین مبحث، نکتهدر پایان
از قریه تا شهر و از آن گستردگی چون باتوجه به اهمیت انتخابات و؛با خأل قانون مواجهیم

ها و ریاست جمهوري و مسایل مختلفی هاي مختلف و شاروالیوالیت و تا جرگهولسوالی تا
اي به نام قانون ماده67شود، تنها یک قانون مربوط میپرسیهمهکه به برگزاري انتخابات و 

دیگر تدوین يها مقررههم دهیابدتوسعهبلکه هم قانون انتخابات باید ،انتخابات کافی نیست
و تخصصی با اشتراك کنفرانس علمیها سمینار وده،از طرف دیگرو تصویب شود و

ها و صدريـ اي پیشین خود شدت فرقههاي خود، فراتر از چهارچوب قومی، از متحدان بهتالش براي گسترش آرمان
.فاصله گرفت-شوراي اعالي اسالمی عراق 

ه ئا به صورت نوشتاري و تشریحی و دقیق اراهاي انتخاباتی خود رچنان مشتاق بودند تا برنامههم،هردو ائتالف عراقی
هاي انتخاباتی که در مقایسه با برنامه. ها دلچسبی بیشتري دارنددهندگان به آندهند و در آن به مسایلی بپردازند که راي

تخاباتی هاي انبرنامه. آمدها پیشرفت بزرگی به حساب میه کردند، این برنامهئتر ارااحزاب در انتخابات چند سال پیش
براي به ،اما چند سال بعد. اي بودشد و شعارها در آن کلیشهتر میندرت از یک یا دو صفحه بیشچند سال پیش به

ها افزایش یافته بود، تر شده بود و آگاهی سیاسی آنها بیشهاي آندهندگانی که خواستدست آوردن آراي راي
. ي اسالمی عراق هم این رشد فکري و بلوغ سیاسی را درك کردشوراي اعال. کردندها کفایت نمیشعارها و شخصیت

تقسیم عراق به سه منطقه با يعمار حکیم، رهبر تازه و جوان شوراي اعالي اسالمی، متوجه شده بود که ایده
به ـکردشدت از آن حمایت میاي که پدر مرحومش بهپروژهـ اي و قومی خودمختاري زیاد، در امتداد خطوط فرقه

این دیدگاه از دستور کار شوراي اعالي اسالمی عراق، محو ،مرور زمانبه. آیددهندگان خوش نمیزاج اکثریت رايم
».کلی از فهرست کاري خود حذف کردشد و سرانجام این حزب آن را به

)1389سرطان27صبح، کابل، 8يسینا، روزنامه. زاد، درسهایی از افغانستان و عراق، ترجمه عزلمی خلیل(
نتوانست این قانون را به تصویب برساند ي اول تقنینیه در دورهجرگه بینی شده بود، ولسیطور که در متن، پیشهمان. 1

جرگه، این قانون در ایام رخصتی ولسیيشدهجا که برخی از تعدیالت در این قانون ضروري بود، طرح تعدیلاما از آن
از طرف رئیس جمهور توشیح 1388/ 28/11تاریخ دراي وزیران رسیده و به تصویب شور1388/ 24/11تاریخ در

راجع به نظام ،اما در این تعدیل نیز. نشر گردید1012يرسمی شمارهيدر جریده1388حوت 10گردیده  و در
. استپذیرفته شده » رأي واحد غیر قابل انتقال«انتخاباتی کدام تغییري داده نشده و همان نظام قبلی یعنی 
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ن حکومتی و پارلمانی هم در این الونظران داخلی و خارجی برگزار گردد و مسؤصاحب
.پیدا کنندیحل مناسبرابطه با صرف وقت کافی براي مشکالت و موانعی که وجود دارد، راه

دستورالعمل و چند 14توانسته تعداد گرچه کمیسیون مستقل انتخابات در این مدت
ها را مطالعه فهرست آندر ادامه،طرزالعمل در رابطه به مسایل مختلف انتخاباتی تنظیم کند که 

باید تبدیل به مقرره شود تا از طریق شوراي وزیران به تصویب ،هااما این دستورالعمل.کنیدمی
،ر حالی که فعال جز خود اعضاي کمیسیونها مطلع گردند درسیده و نشر گردد و همه از آن

مردم و يها به عامهکه موضوع این دستورالعملها اطالع ندارد، با اینکس از مضمون آنهیچ
.شوددهندگان مربوط میدان و رأينامزبه 

نداریم يبیشتريانتخابات جز یک یا دو دوره، تجربهيهنوزهم در باره،ما در افغانستان
انتخاباتی دارند بیاموزیم، هم از قوانین يصدهاسالهيکه تجربهيهاي دیگرشورو باید از ک

به یک تبدیل امروز ،که انتخاباتچه این.عملی آنان استفاده کنیميهم از تجربه،هاآن
.آن تحصیل کنند و تجربه بیاموزنديشده و باید افراد خاصی در بارهمستقل علمیيرشته

:کمیسیون مستقل انتخاباتهاي دستورالعمل
.دستورالعمل اعتراضات و شکایات انتخاباتی●
.دستورالعمل تصدیق نتایج انتخابات●
.ستور العمل کاربرد تکنالوژي معلوماتید●
.دان در جریان مبارزات انتخاباتینامزستورالعمل تنظیم امور مالی د●
.ستورالعمل استخدام کارکنان موقت انتخاباتید●
.دهی و شمارش آرارأيتورالعمل مربوط به حضور مهمانان خاص در مراکز ثبت نام،سد●
.دهیستورالعمل رأيد●
.هاي همگانیها و فعالیت رسانهدستورالعمل ایجاد کمیسیون رسانه●
.دستورالعمل شمارش آرا●
.دستورالعمل مبارزات انتخاباتی●
.د حساس انتخاباتیاز بین بردن موادن وکردستورالعمل آرشیف●
.داننامزدستورالعمل ثبت نام ●
.دهندگاندستورالعمل ثبت نام رأي●
دان مستقل، نهادهاي مشاهد بر نامزدستورالعمل صدور اعتبارنامه براي احزاب سیاسی، ●

.هاانتخابات و رسانه
.گزارشيمشاهده و نظارت و تهیهيطرزالعمل صدور اعتبارنامه●
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زاب، دموکراسی و انتخاباتاح:مبحث پنجم
و در استبرابري سیاسی ترین ابزار براي تأمین دموکراسی، آزادي وتعددحزبی مهم

روابط متقابل میان احزاب يچون از مجموعه.گیري نظام سیاسی نقش اساسی داردشکل
گیرد که سو و احزاب سیاسی و حکومت از سوي دیگر، نظام خاصی شکل میسیاسی از یک

.شودیعنی نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت احزاب، تعبیر می»نظام حزبی«ن به از آ
هاي مبتنی بر احزاب و جایگاه احزاب در قانون اساسی افغانستان بپردازیم، که به نظامقبل از این

:بیان کنیمطور مختصر را بهنآها و جایگاه الزم است که حزب سیاسی را تعریف و ویژگی

تعریف حزب
چند مفهوم و معناي حزب در اذهان مردمان امروز، مجهول یا مبهم نیست اما تعریف دقیق هر
هیچ نوع توافق نظري میان دانشمندان و نویسندگان در از این رو،.آسان نیستقدرهم آنآن

1.را تعریف کرده استخود آنياین زمینه وجود ندارد و هرکس بر اساس اندیشه و سلیقه

ها یا بندي و تجمع کسانی است که آرمانبیانگر دسته،هن و لغوي خودحزب در معنی ک
اندازند، در حال ها یا منافع را به خطر میمنافع مشترکی دارند و با کسانی که این آرمان

پارتی يکلمه. بیانگر همین معنی است2الشیطان در قرآناهللا و حزباصطالح حزب. اندمبارزه
(parti)به معناي ،و انگلیسی یا پارتیتو در زبان ایتالیایی و پارتاي در زبان آلمانیدر زبان فرانسه

.شودحزب به کار برده می
اما حزب در اصطالح سیاسی نوین، غیر از مفهوم لغوي، عناصر دیگري را نیز احتوا 

معروف فرانسوي در کتاب احزاب سیاسی و يدو نویسنده،الپالومبارا و واینر. کندمی
زیرحزب آن تشکیالتی است که از خصوصیت چهارگانه : گویندسیاسی میيتوسعه

: برخوردار باشد
به حیات ،داراي سازمان مستمر و بادوام باشد و بتواند در فقدان بنیانگذارانش نیز-1

.تشکیالتی خود ادامه دهد
.هاي محلی باشد و سازمان حزب در سطح کشور گسترده باشدداراي شعبه-2

: ها رجوع کنید بهدر مورد جایگاه احزاب سیاسی و مباحث گوناگون مربوط به آن. 1
. ، تهران، چاپ دهم1357دکتر رضا علومی، يپروفسور موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمه-
.اهللا یوسفیه، احزاب سیاسی، تهرانولی-
.، تهران1379در غرب، اهللا ایوبی، پیدایی و پایایی احزاب سیاسیدکتر حجت-
. 474تا399، تهران، از 1365، 1عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ج -
. 356ص تا342، تهران، ص 1373الرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، دعب-
. 324تا319ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، از ص -
. 399تا217و ص 143ص تا131، لبنان، ص 1994توري، القانون الدسزهیر شکر، الوسیط فی-

. 22-19، مجادله، 56/مائده. 2
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رانش در صدد به دست گرفتن قدرت باشند و بخواهند عالوه بر تأثیرگذاري رهب-3
.خود نیز در آن مشارکت مستقیم داشته باشند،اجراي قدرتيبرنحوه
دهندگان و خود باشد و بکوشد بر تعداد رأيدر صدد گسترش پایگاه مردمی-4

1.هوادارانش بیفزاید

را ارائه زیرتعریف از حزب سیاسی، تعریف بعد از ذکر چند ،اهللا یوسفیهقاي ولیآ
:کندمی

اجتماعی که يیک طبقهيحزب سیاسی عبارت است از قسمت پیشرفته و فهمیده
براي تأمین منافع طبقاتی و رسیدن به حکومت و اجراي مرام خود با یک نظام معینی مبارزه 

هاي کشمکشآن است در يمخصوصی را که در این حزب نمایندهيطبقهکرده و
2.کنداجتماعی رهبري می

اما روح آن با تفکر سوسیالیستی و استبرخی از عناصر حزب را شامل ،تعریف یادشده
تر است و به همین جهت طبقاتی که از مفاهیم سیاسی مارکسیسم است، نزدیکيمبارزه

بارزه تواند یک تعریف جامع باشد چون آن احزابی را که براساس پایگاه طبقاتی منمی
. دشوشامل نمی،کندنمی

:داردرا ارائه میزیریکی دیگر از اساتید علم سیاست دو تعریف 
هاي مشترك و تشکیالت منظم و متکی به پشتیبانی مردم گروه شهروندان با آرمان،حزب

.کنداست که براي به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می
ها را از شان آنينی است که آرمان مشترك و منافع ویژهاجتماع گروه شهروندا،حزب

منظم يسازد و با داشتن تشکیالت و برنامهملی است، مشخص میيتر که جامعهگروه بزرگ
که با این قدرت اینکوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یاو یاري مردم می

،هاتواناییيتحقق برسانند و در این راه از همهرا بههاي شانهمباز گردند، برنامه و آرمان
3.گیرندویژه از ابزارهاي قانونی یاري میبه

.42اهللا ایوبی، پیشین، ص دکتر حجت.  1
.41اهللا یوسفیه، پیشین، ص ولی. 2
.407عبدالحمید ابوالحمد، پیشین، ص . 3

: احزاب سیاسی می شماردبرخی دیگر از نویسندگان پس از ذکر تعاریفی، شش عنصر ذیل را از اجزاي
توافق نظر معین در باره اصول بنیادي میان مردم تشکیل دهنده حزب سیاسی-1
سازمان یافتگی مردم و داشتن تشکیالت و فلسفه کامال منسجم-2
تالش براي دست یافتن به هدفها از راههاي مشخص شده در قانون اساسی-3
محلی یا منطقه ايکوشش در راه گستراندن و تأمین منافع ملی نه منابع-4
مبارزه در راه تصرف قدرت سیاسی براي تامین منافع عمومی-5
).344عبد الرحمن عالم، پیشین، ص . (وجود رهبري تک ساالر و اولیگارشیک در ذات سازمان حزب-6
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کوشد افراد را حزب عبارت است از سازمانی که می: اندبرخی در تعریف حزب گفته
تنهایی یا با د تا از این طریق بهکنجمعی در مقابل دیگران بسیج براي شرکت در اقدامی

بسیج افراد و يکنندهتوجیهمنافع عمومی. هاي دولتی دست یابددیگران به مقامائتالف با 
.استقدرت از سوي احزاب يمطالبه

حزب عبارت است از شرکتی مرکب از اجتماع : گویدماکس وبر در تعریف حزب می
ز به کوشند رهبران خود را به قدرت برسانند و از این طریق خود نیافرادي که میيداوطلبانه

.منافع مادي یا معنوي خاصی دست یابند
:مده استآدر قانون احزاب سیاسی افغانستان در تعریف حزب سیاسی چنین 

اي است از اشخاص حقیقی که یافتهحزب سیاسی به مفهوم این قانون جمعیت سازمان«
محلی مربوط، براي نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی ويطبق احکام این قانون و اساسنامه

1».نمایدفعالیت می

:در تعریف حزب چنین آمده است،ایران.... قانون فعالیت احزاب1يمادهدر
تشکیالتی است که داراي ،هاحزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن«

ها و مشی سیاسی مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان
مشی کشور و خطيصورتی به اصول ادارهآن بهها و رفتارس شده و اهداف، برنامهمعین تأسی

2».ایران مربوط باشدکلی نظام جمهوري اسالمی

:در قانون احزاب سیاسی مصر در تعریف حزب آمده است
اي است که مطابق احکام این قانون یافتهمقصود از حزب سیاسی هر گروه سازمان«

هاي مشخص ول و اهداف مشترك استوار بوده و براي تحقق برنامهتأسیس شده و بر اص
ن سیاسی و اقتصادي و اجتماعی دولت، با وسایل سیاسی دموکراتیک و از ومربوط به شؤ

3».طریق مشارکت در حکومت و قدرت، فعالیت نماید

،هاي آنبا توجه به تعاریف یادشده و دقت در تشکل خاص حزبی و اهداف و فعالیت
: را ارائه دادزیرتوان تعریف جامع می

ها و تشکلی است داراي سازمان بادوام و گسترده که در چوکات برنامه،حزب سیاسی«
» .نمایدبسیج میسیاسی یافتن به قدرت افراد را براي دست،هاي خاص خودطرح

این تعریف شامل سه عنصر ساختار، کارویژه و اهداف است که هر تشکلی را از تشکل 
.ندکدیگر متفاوت و متمایز می

.، قانون احزاب سیاسی1388سنبله 15تاریخ 996وزارت عدلیه افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل .  1
قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاي سیاسی و صنفی و انجمن هاي اسالمی یا اقلیت هاي دینی شناخته . 2

.1384، مجموعه قوانین جزائی، تدوین جهانگیر منصور، 7/6/1360شده، مصوب 
.7/7/1977تاریخ 27قانون احزاب سیاسی مصر، جریده رسمی، شماره .  3
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: باشدهاویژگیاین داراي باید حزب سیاسی بر اساس تعریف باال،
تر از داراي سازمانی مستمر و بادوام باشد که بتواند عمر طوالنی،از نظر ساختاري.1

فزون بر مرکز سیاسی کشور، شعباتی نیز در سطح کل کشور داشته ابنیانگذارانش داشته و 
.)گونه که توسط الپالومبارا و واینر بیان شده استهمان(باشد

هاي دولتی از نظر کارکردي، در صدد بسیج افراد براي دستیابی به مقام.2
). گونه که در اغلب تعاریف پیشین مورد توجه قرار گرفته استهمان(باشد

ها خواهان بسیج هایی باشد که به نام آنها و طرحداراي برنامه،از نظر اهداف.3
هاي خود را به معموال احزاب برنامه. طلبی خود را توجیه نمایددهندگان بوده و قدرتيأر

اعالم مین منافع عمومیأها را تنها راه تنمایند و این برنامهنام منفعت عامه توجه می
1.دارندمی

مزایا و معایب احزاب سیاسی
سیاسی جوامع غربی دارد و جدیدي است که ریشه در تاریخيپدیده،تعریفاین با ،حزب

،اما امروزه عالوه بر غرب.دانندغرب میهاي مدرنیسم سیاسی دررا از آخرین گامبرخی آن
هاي فعالیت سیاسی شمرده ترین شیوهدر تمام کشورهاي دنیا فعالیت حزبی یکی از رایج

یاري از کشورها در بس. هاي حزبی موافق نیستندگان با فعالیتهولی در عین حال هم. شودمی
.نگرندهنوز تعدادي از مردم به احزاب با دید منفی می

تفصیل مورد بررسی یکی از استادان علوم سیاسی، مزایا و معایب احزاب سیاسی را به
: خوانیدمیرا که خالصه آناست قرارداده 

:هاي حزب سیاسیسودمندي
مانند انتخابات یضوعاتخصوص در موبهدهنده دارد سازمانيوظیفه،سیاسیحزب)1

.سازدکند و از افراد پراکنده یک قدرت میو غیره تمرکز ایجاد می
سیاسی چون يمکتب اخالقی و آموزشی است مخصوصا در عرصه،حزب)2

تواند به اعضایش بدهد از هر آموزش سیاسی دیگر حتی آموزش سیاسی که حزب می
.ها برتري دارددانشگاهموزش علوم سیاسی در آ

. توان به پیروزي رسیددهنده دارد چون بدون نظم و انضباط نمیانضباطيوظیفه،حزب)3
کشورها حتی در کشورهاي يحزب داراي ارزش نهادي است و امروز در همه)4

.ده استشدرج ،حیث یک نهاداستبدادي پذیرفته شده و در قوانین اساسی به

.49، پیشین، ص دکتر حجت اهللا ایوبی. 1



289/ پلورالیزم سیاسیدموکراسی ونظام سیاسی مبتنی بر

: هاي حزب سیاسیزیان
است و با تشکیالت سنگین خود فرد را در خود حل مزاحم آزادي فردي ،حزب)1

.گیردده و آزادي عمل و اراده را از او میکر
.بار استوجود حزب براي وحدت ملی زیان)2
.دهدمسایل رنگ سیاسی میيحزب به ناروا به همه)3
احزاب از چپ افراطی تا يحزب دشمن دموکراسی است و رهبران و فعاالن همه)4

ه اند که حزب شان براي تأمین دموکراسی و دفاع از منافع مردم براست افراطی، مدعی
1.وجود آمده است ولی در واقع چنین نیست

نقش و کارکرد احزاب سیاسی مطلبی نوشته يکتابی در بارهيدر مقدمه،چند سال پیش
:فایده نیستاین قسمت، نقل آن بیايگیريبودم که به عنوان نتیجه

ها است با اهداف مشترك که براي ي گروهی از انسانحزب سیاسی به معنا«
آورند و براي مشارکت در تحقق آن، برنامه، طرح و تشکیالت خاصی را به وجود می

. کنندها و اهداف خود مبارزه میاندیشهاجامعه مطابق بيقدرت سیاسی و اداره
سان خاستگاه اجتماعی، تاریخی، فکري و فرهنگی احزاب در جوامع مختلف یک

هاي مختلف توان ادعا کرد که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در کشورنیست اما می
که هدف باشد و آن ایننواخت میسان و یکدنیاي امروز بسیار مشابه و بلکه یک

هاي مشروع و قانونی اصلی هر حزب، کسب قدرت یا مشارکت در قدرت از راه
شروع و قانونی شرکت در انتخابات و مفهوم بسیار واضح راه م،از طرف دیگر. است

غیر از ،تر مردم است و اصوالً در تعامل حقوقی و سیاسی امروزکسب آراي بیش
توان پیدا شرکت در انتخابات و کسب آراي مردم، هیچ راه مشروع دیگري را نمی

که حق اصلی مردم یک کشور و زیربناي دموکراسی ،چون تحقق حاکمیت ملی؛کرد
زاد، سري و آتنها از طریق یک انتخابات ،این طریق میسر است و مردماست، تنها از

خود را تبارز دهند و نماینده یا نمایندگان خود را براي يتوانند اردهمیعمومی
حزب سیاسی با چند مقوله و عنصر دیگر و از آن بنابراین،. کشور برگزینندياداره

ادي و رقابت پیوند عمیق و تنگاتنگ جمله حکومت، دموکراسی، انتخابات، مردم، آز
اي با همدیگر داشته و وجود یک ارتباط زنجیره،اي که تمام این عناصرگونهدارد به
العاده و مهم از همین جا است که نقش فوقیستپذیر نبدون دیگري امکان،هرکدام

2».گردداحزاب سیاسی در حیات ملی و سرنوشت سیاسی هرجامعه روشن می

.442تا431عبدالحمید ابوالحمد، پیشین، ص . 1
.دمهق، م1384احزاب سیاسی افغانستان، وزارت عدلیه، کابل، زمستان . 2
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ظام سیاسی حزبیاقسام ن
رغم برخی از معایب و نواقص در کار حزبی، امروز هیچ کشوري نیست که در آن احزاب علی

يچه که با تجربهو قانونی یا غیر قانونی فعالیت نداشته باشد و آنسیاسی به حیث نهادهاي رسمی
تواند از اب، میبه اثبات رسیده این است که رقابت سیاسی از طریق احز،حداقل در مجامع غربی

هاي مسلحانه براي کسب قدرت جلوگیري کند و ها و درگیريمیز و جنگآبرخوردهاي خشونت
آمیز سوق دهد و نهایتاً ثبات سیاسی را به ارمغان ها را به سمت رقابت سازنده و مسالمترقابت
ها بود و نتها و خشوتنشسیاسی پر ازيحتی در اروپا تا قرن هجدهم عرصهاز این رو،آورد 

آمیز ها و برخوردها جاي خود را به رقابت مسالمتزمانی که احزاب سیاسی نهادینه شدند، خشونت
.هاي سیاسی مبتنی بر احزاب پدید آمدجا بود که اقسام نظامدر انتخابات دادند و از این

نظام حزبی هاي رقابتی و نظام حزبی در سیستم(به دو نظام اصلی ،در ابتدا،هاي حزبینظام
دو را با توضیحات و اقسام مختلف شود که هریک از آنتقسیم می) هاي غیر رقابتیدر سیستم

: کنیمشان ذکر می
هاي رقابتینظام حزبی در سیستم:اول

: ، داراي اقسامی استهاي سیاسی مبتنی بر دموکراسی و رقابتنظام حزبی در سیستم
نظام چندحزبی- 1

جز هامروز ب. کنندي دموکراتیک جهان از این نوع سیستم تبعیت میبسیاري از کشورها
چند کشور انگلوساکسن نظیر انگلستان، امریکا، کانادا، استرالیا و زالند جدید، غالب 

.کشورهاي دیگر داراي نظام چندحزبی هستند
: نظام چندحزبی نیز بر دو قسم است

: نظام چندحزبی کامل–الف 
شود که دو حزب بزرگ و قدرتمند، نتوانند بیشترین درصد آرا را به اطالق میبه نظامی

خود اختصاص دهند و احزاب دیگري هم وجود داشته باشند که از درصد قابل توجهی از آرا 
ها حزب سیاسی وجود دارد به عنوان مثال در برخی از کشورها گاهی ده. برخوردار باشند

پارلمان ایتالیا هم تا . ی در پارلمان حضور داشتند، دوازده حزب سیاس1977هالند در سال در
چهار ،حزب سیاسی بود اما در کشورهاي اسکاندیناوي20شاهد درگیري 1994قبل از سال 

سه حزب سیاسی در پارلمان حضور ،غالبا،حزب سیاسی و در آلمان و اتریش و بلجیم
گرایی شدید و و تفرقه و گروههاباعث ناپایداري حکومت،معموال،نظام چندحزبی. اندداشته

. شوداي میو منطقهاختالف محلی و قومی
: نظام چندحزبی معتدل- ب

با توجه به مشکالت نظام چندحزبی کامل، به نظام چندحزبی معتدل ،برخی از کشورها
خود ياي را در انتخابات پیشهکشورهایی که نظام انتخاباتی اکثریتی دومرحله. اندروي آورده
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هاي حزبی، احزاب مختلف وجود در این نوع نظام. گرایش دارنداند به چنین نظامیاختهس
به دو قطب غالبا چپ و ،ها شکل گرفته و جامعهتدریج ائتالف پایداري میان آندارند ولی به

.شودراست تقسیم می
در این کشور احزاب مختلف. بارزي از چنین نظام حزبی استيکشور فرانسه نمونه

ند با توجه به نوع نظام کننخست انتخابات رقابت میيوجود دارند و همه باهم در مرحله
انتخابات غالبا ،یابی به شورا استیک آرا شرط راهيانتخاباتی این کشور که نصف به عالوه

سوي چپ و راست دور ائتالف است و احزاب هم،دور دوم. شودبه دور دوم کشانده می
شود زنند و در عمل جامعه به دوقطب چپ و راست تقسیم میبا یکدیگر میدست به ائتالف 

.شودیعنی در واقع نظام چندحزبی دوقطبی ایجاد می

نظام دوحزبی- 2
ترین پرداز کالسیک احزاب سیاسی، نظام دوحزبی طبیعینظریه،از دیدگاه موریس دوورژه

ت، مطابق به خصلت و طبیعت بشري بندي احزاب به چپ و راسچون تقسیم. نظام حزبی است
ها که ممتنع و در میانه اي افراد یا موافق یا مخالفند و آندر مقابل هر مسألهکهه اینچ؛است

سرعت به دو بخش بهبه یکی از دوطرف موافق یا مخالف گرایش دارند و افکار عمومی،هستند
موجود در يدوگانهو ستیزشود و نظام دوحزبی سخنگوي این تعارض مقابل هم تقسیم می

.دو گروه اساسی هستند که در مقابل هم قرار دارند،همواره،جامعه است و در طول تاریخ
دو گروه برعالوهمخالف نظر دوورژه هستند و معتقدند که،برخی از محققانهرچند،

حزبی این ولی در عین حال نظام دو.موافق و مخالف، نیروهاي معتدل و میانه هم وجود دارند
را به مسایل کلی ملی شود و افکار عمومیها میمزیت را دارد که باعث ثبات و پایداري نظام

.کنداي جلوگیري میهاي جزئی منطقهدهد و از گرایشسوق می
بارز و کامل یک نظام دوحزبی است، مردم يدر نظام دوحزبی انگلستان که نمونه

گزینند و دخالت مستقیمیمجریه را نیز برمیيرییس قوهزمان با انتخاب نمایندگان خود، هم
هاي سیاسی کاذب و در این نظام خبري از ائتالف. اصلی کشور دارنديدر انتخاب دو قوه

شکننده نیست و حکومت از ثبات و پایداري کافی برخوردار است و اثري از سقوط پیاپی 
.یستها نحکومت

نظام دوحزبیاقسام 
: وحزبی سخت و منعطفنظام د- الف

است که احزاب سیاسی آن تابع نظم و انضباط شدید حزبی نظام دوحزبی سخت، نظامی
و نمایندگان اکثریت و اقلیت حق سرپیچی از دستورات رهبران حزب را ندارند مانند است

است که احزاب سیاسی فاقد نظم و انضباط هستند و اما نظام منعطف نظامی.نظام انگلستان
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اعضاي . یندگان دو حزب اقلیت و اکثریت در پارلمان از آزادي عمل برخوردارندنما
که خود را مقید به مشورت با رهبران حزبی ببینند، در کنگره بدون این،آمریکايکنگره

.گیرندتصمیم می
:نظام دوحزبی کامل و ناقص- ب

،غالبا؛شته باشدنظام دوحزبی بدین معنی نیست که در یک کشور تنها دو حزب وجود دا
چه که مالك کامل یا آن. احزاب دیگري هم در کنار دو حزب بزرگ و قدرتمند وجود دارند

اند در برخی گفته. بودن نظام دوحزبی است، درصد آراي احزاب در انتخابات استناقص
درصد یا بیشتر آرا را به خود اختصاص دهند، نظام 90که دو حزب بزرگ مجموعا صورتی

درصد آرا را به خود 80تا 75ی کامل خواهد بود و در صورتی که دو حزب بزرگ دوحزب
. اندونیم هم یاد کردهاختصاص دهند، نظام دوحزبی ناقص خواهد بود که از آن به نظام دوحزب

.یکی از احزاب بزرگ مجبور خواهند شد که با حزب سوم ائتالف کند،در این نظام

: نظام حزب مسلط- 3
:زب مسلط بر دو قسم استنظام ح

ویژگی داشته اقل دوحدنامد که حزبی را حزب مسلط می،دوورژه: حزب مسلط- الف
که حریفان خود پیشی گیرد و دیگر اینيقابل توجه از همهيیکی اینکه در یک برهه: باشد

اند برخی گفته. گیرد و به عنوان یک حزب ملی درآیدبتواند طبقات مختلف اجتماعی را دربر
درصد آرا را کسب کرده باشد و این بدان 40و 35تا 30حزب مسلط آن است که حداقل 
حزبی نیست که تنها یک حزب وجود دارد و همان یک معنی است که این نظام، نظام تک

در نظام حزب مسلط، احزاب متعدد فعالیت دارند ولی یک حزب . حزب هم حاکم است
.گیرددرصد باالي آرا را می

درصد یا اکثریت مطلق را به دست 40اگر حزبی، بیش از : حزب فوق مسلط- ب
چنین حالتی داشته1976گفته شده که ایتالیا قبل از . آورد، حزب فوق مسلط خواهد بود

چنین 1967و1962و1952و1951هاي لچنین حزب کنگره در هندوستان در ساهم.است
.بوده است

حزبینظام تک: هاي غیر رقابتینظام:دوم
فعالیت يدر چنین نظامی، رقابت دموکراتیک وجود ندارد و تنها یک حزب سیاسی اجازه

دلیل عدم فعالیت احزاب دیگر ه گیرد و این امر بطور متوالی قدرت را به دست میبه. دارد
حزب پیشاهنگ لنین، حزب فاشیست ایتالیا و . نه به دلیل مقبولیت آن حزب،باشدمی

.همگی چنین بودند،کمونیستی دیگرهايرژیم
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هاي حزبیهاي انتخاباتی بر پیدایش نظامتأثیر نظام
هاي حزبی هاي انتخاباتی بر پیدایش نظامدر مورد تأثیر نظام،1951در سال ،موریس دوورژه

: را در پایان این مبحث ذکر کنیمآنيجا است خالصههخاص سه قانون را اعالم کرد که ب
: اولقانون

گردد مانند موجب پیدایش نظام دوحزبی می،ايمرحلهنظام انتخاباتی اکثریتی یک
.انگلستان

: قانون دوم
باعث پیدایش نظام چندحزبی و احزاب ضعیف و ،اينظام انتخاباتی اکثریتی دومرحله

شدن سوق که دوحزبی باشد به سمت دوقطبیبه جاي این،گردد و جامعهوابسته به هم می
.یابدمی

: قانون سوم
موجب پیدایش نظام چندحزبی با احزاب منسجم، مستقل و ،نظام انتخاباتی تناسبی

تنهایی بینند و خود بهاحزاب سیاسی دلیلی براي ائتالف نمیدر چنین نظامی. شودقدرتمند می
1.دهندگان خود به دست آورندها را با بسیج رأيتوانند درصدي ولو اندك از کرسیمی

اننظام حزبی در قانون اساسی افغانست
ها و احزاب سیس جمعیتأبراي اتباع افغانستان ت،32يدر ماده1343بار در قانون اساسی اولین

تسجیل یافت و براساس همین حق، بعد از تصویب قانون یادشده، ،یک حقعنوانسیاسی به 
جاوید و يخلق و پرچم و شعلهها احزاب دند که در میان آنشسیس أاحزاب سیاسی زیادي ت
جا که براي تطبیق قانون هاي سیاسی وسیعی را آغاز کردند اما از آناحزاب اسالمی، فعالیت

جرگه هم رسید، ولی از که تدوین شد و به تصویب ولسیاساسی، قانون احزاب سیاسی، با این
پرداختند و همین هاي غیرقانونیبسیاري از احزاب به فعالیت2،نگردیدطرف شاه توشیح 

.دشهاي بعدي وضعیت باعث کودتاها و ناآرامی
چهلم قانون يدر ماده. دشحزبی تصویب ، نظام تک1355در قانون اساسی اساسی 

هاي اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا براي انعکاس خواسته: یادشده آمده است
ه حزبی در کشور بخود برسد، سیستم یکزمانی که این آرزو برآورده گردد و به رشد طبیعی

:براي توضیح هرسه قانون رجوع کنید به. 1
.و ما بعد239رژه، احزاب سیاسی، ترجمه دکتر رضا علومی، ص وپروفسور موریس دو-
. 290ص تا264ایوبی، پیشین، از ص اهللادکتر حجت-

. 786میر محمدصدیق فرهنگ، پیشین، ص . 2
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1352سرطان سال 26و مترقی رهبري حزب انقالب ملی که بانی و پیشاهنگ انقالب مردمی
.برقرار خواهد بود،مردم افغانستان است

که تشکیل احزاب سیاسی را به حیث یک حق براي مردم ضمن این،1366قانون اساسی 
ترین حزب سیاسی معرفی کرده وسیعيمثابهانستان را بهملی جمهوري افغيپذیرفته، جبهه

د اما شملی لغو يمربوط به جبههي، ماده1369است اما در تعدیل این قانون اساسی در سال 
حزبی تکیسیستم،حاکمیت حزب خلق و پرچم، عماليدر مجموع دوره،در عین حال

.حاکم بود
:کهمشروط بر ایناست سیس احزاب مجاز دانسته شده أت،35يماده،در قانون اساسی نافذ فعلی

. آن مغایر اسالم و قانون اساسی نباشديمرامنامه و اساسنامه-1
.تشکیالت و منابع مالی آن علنی باشد-2
.نداشته باشدو شبه نظامیاهداف و تشکیالت نظامی-3
مبناي قومیت، سمت، زبان و وا بسته به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد و بر-4

.سیس نشده باشدأمذهب فقهی ت
يجریدهيبراي تنظیم امور مربوط به احزاب سیاسی، قانون احزاب سیاسی منتشره

تصویب گردید ومطابق آن ثبت احزاب در وزارت عدلیه 1382سال 812يشمارهرسمی
بت شده و جواز فعالیت حزب سیاسی در این وزارت، ث110د که تاکنون به تعداد شآغاز 

شرایطی تصویب و نافذ شده بود که هنوز باید گفت که این قانون در. ده استدریافت کر
هنوز به ،قانون اساسی جدیدده بود وشآن تنظیم 32يبراساس مادهنافذ بود و43قانون سال 

تصویب رسیده بهیجرگه با تعدیالتولسیخوشبختانه اخیرا این قانون در. تصویب نرسیده بود
قانون اساسی فعلی تنظیم 35يکه در پرتو ماده1با استفاده از قانون جدید. ده استشو نافذ 

:آوریممیشده، برخی از احکام مربوط به احزاب را 

اساس سیستم سیاسی،تعدد حزبی
اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر «:سوم این قانون آمده استيدر ماده

».باشداسی و تعدد احزاب سیاسی میدموکر
اساس سیستم سیاسی کشور ،دموکراسی و تعدد حزبیاست چه در این ماده آمده آنطبق 

در قانون چنین چیزياینکهچه؛مهم استسیاراز نظر سیاسی و حقوقی باین مسأله. است
.ده استشصراحت ذکر نهاساسی هم ب

. ، قانون احزاب سیاسی1388سنبله 15: ، تاریخ نشر996مسلسل يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده. 1
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شرایط ثبت و جواز فعالیت
زیرهاي آن، فعالیت35يمخصوصا ماده،قانون اساسیياستفاده از روحیهبا،ششميمادهدر

:را براي احزاب ممنوع کرده است
هاي مندرج قانونپیروي از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسالم و ارزش-1

.اساسی افغانستان
.استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا تبلیغ استفاده از قوه-2
.تعصبات قومی، نژادي، مذهبی و سمتیتحریک به-3
.زدن عمدي نظم و امنیت عامههاي افراد و برهمایجاد خطر مشهود در برابر حقوق و آزادي- 4
.یا تبانی مستند با نیروهاي قواي مسلحداشتن تشکیالت نظامی-5
.تمویل از منابع خارجیوابستگی سیاسی و-6

، داراي اینجازه داده شده که اگر حزبینهم به وزارت عدلیه اي، در مادهاز همین رو
:نباشد، از ثبت آن خودداري نمایدشرایط
.ششم این قانون را رعایت ننماینديمادهاحزاب سیاسی که شرایط مندرج-1
.هزار نفر باشدکه تعداد اعضاي آن حین ثبت، کمتر از دهاياحزاب سیاسی-2
.ی را اختیار نموده باشدقبليشدهکه عین نام حزب ثبتايحزب سیاسی-3

این نفر ذکر شده بود و700قابل یادآوري است که در قانون قبلی تعداد حداقل اعضا، 
.حزب برسد110باعث شد که تعداد احزاب به بیش از 

حقوق احزاب سیاسی
:استحقوقاین شده، داراي حزب سیاسی ثبت،این قانون12يبراساس ماده

.فعالیت سیاسی مستقل-1
.با سایر احزاب سیاسیحاد یا ائتالف سیاسی موقت یا دایمیات-2
ابراز نظر آزاد و علنی به صورت شفاهی یا تحریري در مورد مسایل سیاسی، -3

.آمیزگردهمایی صلحفرهنگی واجتماعی، اقتصادي و
.تأسیس ارگان نشراتی مستقل-4
.هاي جمعی، به مصرف حزب سیاسیدسترسی به رسانه-5
. تمام انتخاباتدرامعرفی کاندید-6
.مطابق اهداف و وظایف مندرج اساسنامه،استفاده از سایر حقوق-7

اشخاص محروم یا ممنوع از عضویت در حزب سیاسی
سالگی شرط 25براي مؤسس حزب از نظر سنی، تکمیل ،چهارم این قانونيدر مادههرچند

سالگی و 18کردن براي عضویت در حزب، تکمیل،13يگذاشته شده اما بر اساس ماده
.دهی، کافی شمرده شده استرسیدن به سن رأي



حقوق اساسی افغانستان/ 296

کرده باشند، به خاطر موقعیت شغلی را تکمیلیادشدههرچند سن زیر،اما اشخاص 
:توانند در حزب سیاسی عضویت داشته باشندنمی

محکمه، قضات، سارنواالن، هیأت رهبري قواي مسلح، افسران، اعضاي ستره
هاي نظارت بر ن امنیت ملی، اعضاي کمیسیونامنسوبظامی، پولیس وافراد نابطان وضخرد

کمیسیون اصالحات اداري در تطبیق قانون اساسی، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و
.تصدي و انجام وظایفيدوره

کیفیت انحالل حزبشرایط و
به احکام قانون حزبی که مطابقجمعیت و«:قانون اساسی35يآخر مادهيبراساس فقره

».شودباصالحیت منحل نمیيشود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمهتشکیل می
در. قانون احزاب سیاسی، موجبات قانونی و کیفیت صدور حکم را توضیح داده استدر

:مده استآ17يماده
:تواند، مگر در حاالت ذیلشده نمیحزب سیاسی منحل«
تهدید نماید یا ،متوسل شود یا با استفاده از قوهايی به قوهدر صورتی که حزب سیاسـ 1

استفاده از قوه را براي برانداختن نظام قانونی  به کار برد، یا داراي نیروهاي مسلح بوده یا با 
.مسلح در تبانی قرار داشته باشديقوه

،ن مادهای) 1(صورتی که تدابیر قانونی در امر جلوگیري از حاالت مندرج جزء درـ 2
.مؤثر واقع نشود

».در صورتی که مخالف احکام قانون اساسی یا این قانون عمل نمایدـ 3
:صالح چنین بیان شده استمحکمه ذيکیفیت تقاضاي انحالل و،18يدر ماده

عدلیه، موضوع انحالل حزب سیاسی را به محکمه محکمه بنابر تقاضاي وزیرستره«
صالح حکم انحالل حزب سیاسی را مطابق احکام ذييمهمحکسازد وصالح محول میذي

».نمایدقانون، صادر می
:آمده است22يدر ماده

. خود ذکر نمایديانحالل حزب سیاسی را در قضیهمکلف است دالیل مبنی بر،محکمه«
نهایی در مورد انحالل حزب سیاسی، قطعی و نهایی بوده و از طریق يحکم محکمه

».رسدانی به نشر میهاي همگرسانه
شود این است که براي صدور حکم انحالل، مانند هر فوق استفاده میيچه از دو مادهآن

توان در یک مرحله،  حکم را صادر دعواي دیگر، تمام مراحل محاکماتی باید طی شود و نمی
. شده بودواگذارمحکمهسترهطور مستقیم به در حالی که در قانون قبلی صدور حکم به. نمود

زیرا در ؛تر استقانون اساسی نزدیکيمده با روحیهآچه در قانون جدید نآبدون شک 
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از همین . بینی شده استاي پیشچندمرحله-جز در موارد خاصـ قانون اساسی صدور فیصله 
يتواند اعتراض خود را بر تقاضاي انحالل تا مرحلهحزب سیاسی میيرهبر یا نمایندهرو،

. نیز ادامه دهدتمییز
با توجه به احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی، باید گفت که  سیستم فعلی 

حقوقی فعالیت سیاسی را به بهترین سیاسی ويهاي دموکراسی، زمینهافغانستان از نظر معیار
حزب سیاسی در 110فراهم ساخته است و به همین جهت است که تاکنون ،وجه آن

کنند و تعدادي از آنان در شوراي ملی شده و فعالیت سیاسی میثبت1هوزارت عدلی
توان گفت که می،اما در یک ارزیابی نهایی.انداز طریق انتخابات، راه یافته،افغانستان نیز

حزبی در افغانستان، موفقیت چشمگیر و مقبولیت قابل توجه در میان مردم نداشته يتجربه
تر رنگ ه خود راه درازي در پیش دارد چون اکثر احزاب بیشهنوزهم براي تثبیت جایگا

راز ،همین موضوعاند در سطح ملی فعالیت کنند وسمتی داشته و تاکنون نتوانستهوقومی
اي برسیم که مانند اکثر کشورهاي ما باید به مرحله. ازحد احزاب استاصلی تعدد بیش

شدن چنین البته براي فراهم. ی داشته باشیمدیگر،  چند حزب محدود اما قوي و قدرتمند  مل
دولت مکلف است که  شرایط حقوقی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ،ايزمینه
تري چنین قانون انتخابات براي احزاب نقش بیشهمو د و در قانون احزاب سیاسی کنآماده

راي آشنایی مردم که تعداد احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه به هشتاد و چند حزب رسیده بود، ب1384در زمستان . 1
با احزاب و روش کار و مرامنامه و اساسنامه آنها، کتابی را در دو جلد مشتمل بر معرفی رهبران احزاب و مرامنامه و 
اساسنامه آنها به نشر رساندیم که براي آشنایی با احزاب سیاسی کشور، مطالعه آن براي عالقه مندان بسیار مفید می 

قلم این جانب اشاره اي کوتاه به وضعیت گذشته و حال احزاب شده که در بخشی از آن در مقدمه این کتاب به . باشد
:چنین آمده است

نطفه هاي اولیه حزب سیاسی هشتاد و چند . احزاب سیاسی در تاریخ کشور ما فراز و نشیب هاي زیادي داشته است"
چنان –ه هایی به نام جوانان افغان و غیره سال پیش یعنی در دوره امانی انعقاد یافت و جنبش مشروطیت و تأسیس حلق

که مرحوم غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ و مرحوم فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر یاد کرده اند 
اولین حرکت هاي حزبی در کشور ما بوده که می توان آن ها را نقطه آغاز و هسته هاي اولیه رویش احزاب سیاسی –

انستان تلقی کرد اما در سه مقطع از تاریخ سیاسی ما احزاب به شکل انبوه تأسیس گردیده و در تحوالت سیاسی در افغ
:تبارز چشمگیري نموده اند

.که چندین حزب چپ و راست و اسالمی و غیر اسالمی تأسیس شدند1352تا 1342در دهه دموکراسی از . 1
.گروه سیاسی بودیمدر دوره جهاد که شاهد تأسیس دهها حزب و. 2
در دوره جدید بعد از سقوط طالبان و آغاز دوره موقت و انتقالی که تا کنون مطابق به احکام قانون اساسی و . 3

.در وزارت عدلیه ثبت شده است) تا زمان این نوشته( حزب سیاسی 81قانون احزاب حد اقل 
ر افغانستان با این که یک پیشینه طوالنی و پر فراز و مطالعه این سه دوره تاریخی نشان می دهد که احزاب سیاسی د

فرود دارد اما از نظر تجربه ، عبرت آموزي و پختگی هنوز هم در آغاز راه است و زمان زیادي می طلبد تا در مقایسه با 
چند دهه سایر کشورها از نظر تجربه حزبی به یک مرحله نورمال و نظام مند برسیم و از آسیب ها و آفت هایی که در 

".اخیرگرفتار شدیم مصونیت پیدا کنیم
.)  1384احزاب سیاسی افغانستان، وزارت عدلیه، کابل، زمستان ( 
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نه تنها در این رابطه ،لتیدر نظر گرفته شود، در حالی که از طرف دولتمردان و نهادهاي دو
که برعکس ؛ بلگیردصورت نمیگونه اقدامیشود و هیچلیتی احساس نمیوگونه مسؤهیچ
باعث تضعیف ،شود و این خودنوع موقف منفی در مقابل فعالیت حزبی نیز دیده مییک
.گرددتر احزاب سیاسی میبیش



فصل سوم 

و زبانیالیزم  قومینظام  فرهنگی و اجتماعی  مبتنی  بر پلور

يقانون اساسی و مواد مربوطه131و 130، 45، 43، 16، 6، 4بررسی مواد : موضوع این فصل
.استقانوناین دیگر 

ریزي مورد نظام فرهنگی و اجتماعی افغانستان، طرح کامال نوینی را پیقانون اساسی در
براي تبیین این طرح، توضیحات . ده که  در قوانین اساسی قبلی کشور سابقه نداشته استکر

.شودداده میمختصري 
اصلی  نظام  فرهنگی و اجتماعیياسالمیت و افغانیت؛ دو پایه

اصلی استواريعنصر و پایهدواجتماعی افغانستان و هویت مردم ما،  برـنظام فرهنگی
.هویت ملیوم،د.فرهنگ اسالمینخست،: است

اسالمیت:مبحث اول
اصل اول به حیث نظام حقوقی کشور مورد بحث قرارگرفت چنان که درمیت این نظام ـاسال
:ده استشجاي این قانون مطرح جايـ در

:دشوغاز میآقانون با این جمله زیبا يمقدمهـ1
و توکل به مشیت حق )جل جالله(ما مردم افغانستان، با ایمان راسخ به ذات پاك خداوند«

»...دین مقدس اسالمتعالی واعتقاد به
دوم، يو در ماده»جمهوري اسالمی«اول، نام نظاميمادهدر:  دولتشعائر رسمی-2

هجدهم، مبدأ تقویم کشور برمبناي هجرت يمادهدین افغانستان، دین مقدس اسالم و در
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1یرقدر ب20و19مواددر نظرگرفته شده و درو روزهاي جمعه، تعطیل رسمیصپیامبر اسالم

.ده شده استیگنجاناسالمیو نشان ملی و سرود ملی، هم عالیم و شعائر
که هیچ است ده شتأکید ـیادآوري شدکهچنانـ سوم يمادهدر: نظام حقوقی-3

،هم131و 130مواد تواند و دراحکام دین مقدس اسالم  بوده نمیقانون، مخالف معتقدات و
.محاکم پذیرفته شده استيمنبع اصلی فیصلهبه حیث،فقه حنفی و فقه شیعی

براي ارتقاي معارف در،دولت«: مده استآ17يمادهدر:  انکشاف تعلیمات دینی-4
،دینیمراکزسطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس ويهمه

».نمایدتدابیر الزم اتخاذ می
تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی، مشروط براین 35يدرماده:  تأسیس احزاب سیاسی-5

.ها مناقض احکام دین مقدس اسالم نباشدآنياساسنامهاست که مرامنامه و
برمبناي احکام دین مقدس اسالم و ، نصاب تعلیمی،45يدرماده: نصاب تعلیمی-6
گرفته نظرافغانستان دردرموجوداسالمیبرمبناي مذاهب،مضامین دینی مکاتبنصاب

.شده است
:ده استشچنین تصریح ،تعالیم اسالماستفاده ازبا54يمادهدر: نظام خانوادهـ7
،دولت. دهد و موردحمایت دولت قرار داردتشکیل میرکن اساسی جامعه را،خانواده«

و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براي ازمنظورتأمین سالمت جسمیبه
».کندتدابیر الزم اتخاذ می،بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم

احکام دین که اصل پیروي ازاستتأکید به عمل آمده149يمادهدر: منع تعدیلـ8
.باشدمقدس اسالم، قابل تعدیل نمی

که در فصل اول یاد کردیم، تعالیم دین مقدس اسالم شامل سه بخش اصلی طورهمان
درواقع شامل هرسه فرهنگ اسالمی. »اصول اعتقادي، احکام اخالقی و احکام فقهی«:باشدمی

با فرهنگ غنی خود، بهترین استچنان که در طول تاریخ، اسالم توانستهباشد وبخش می
اسالم با هرسه ،د، امروز در افغانستان نیزکنمیان پیروان خود ایجاد همبستگی را دروحدت و
نظام فرهنگی و اجتماعی ما را يفقهی خود، رکن عمدهادي، اخالقی و حقوقی وبخش اعتق
رکنی که باعث استحکام خانواده، جامعه و کشور ما شده و از فروپاشی و از ؛دهدتشکیل می

.جلوگیري کرده استآن تگی سگسهم
ته والبته بدون شک در این بخش، ما با تمام مسلمانان جهان روح فرهنگی مشترك داش

.ن از این جهت، برادر دینی همدیگر هستنداناتمام مسلم،درواقع

:سوابق بیرق افغانستان رجوع کنید به يدر باره. 1
.10و 9محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ص میر غالم-
. 904و 903میر محمدصدیق فرهنگ، پیشین، ص -
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)عنصر افغانیت(هویت ملی :مبحث دوم
هاي مسلمانان و ملتاما افغانیت، هویت و عنوانی است که مردم ساکن این سرزمین را از سایر

لمانی و معروف آيبحث از عناصر دولت، دو نظریهچنان که در. گرداندمیدیگر متمایز
یکی از ،سازيپیدایش ملت و عناصر مکون آن را بیان کردیم، روند ملتيفرانسوي درباره

ترین موضوعات تاریخی و فرهنگی و حقوقی است که هنوزهم در میان ترین و مغلقپیچیده
گاه نآبودن این موضوع بودن و حساسمغلق. مورد بحث و کنکاش قرار دارد،دانشمندان

یعنی .ها، ترکیب ناهمگون داردابد که در تعداد زیادي از کشورها، ساختار ملتیافزایش می
هاي گوناگون، زیست مشترك وها و اقوام مختلف با مذاهب و زباناین کشورها، نژاددر

.اندرا پدید آورده»ملت واحد«فرهنگ  و تاریخ مشترك  یعنی 

شود؟ گونه ایجاد میوحدت ملی چه
عین تعدد، وحدت ایجاد کرد؟ یعنی با چه توان درگونه میهاست که چسؤال اصلی این 

يرا تأمین کرد؟ و مجموعه»وحدت ملی«توان با وجود ناهمگونی نژادي و قومی، معیاري می
طورمثال درنام گذاشت؟ به»ملت واحد«متنوع را به همدیگر مدغم ساخت و متفاوت و

توان گونه میهو چندزبانی و چندمذهبی دارد، چقومیاي مثل افغانستان که ترکیب چندجامعه
یا روشپدید آورد؟ و قانون اساسی در این رابطه چه »ملت افغانستان«ملت واحدي به نام 

ده است؟پیش نهاراهکاري را 
:قابل طرح استزیر چهار نظریهمورد،در این 

قوم برتر یا اکثریتادغام درينظریه:اول
هاي متعدد را در یک هویت چندقومی، باید هویتيجامعهدر،یهبراساس این نظر

دو این توان با یکی از این هویت واحد را می. مدغم ساخت تا بتوان ملت واحد ایجاد کرد
اعتقاد »قوم برتر«یا »نژاد برتر«ي هینظربرخی از کسانی که به : کردمشخص ،یا با هردومعیار

ند تا هویت واحد شوباید به نژاد یا قوم برتر ادغام ،اقوام فروترگویند که نژادها یادارند، می
هویت ملی از و معتقدند،دهند را مالك قرار می»داشتناکثریت«برخی دیگر هم . ایجاد شود

نگاه فرهنگی و ها باید ازاست که از نگاه جمعیت داراي اکثریت نفوس باشد و اقلیتآن قومی
. دست بردارند،خوديهاي جداگانههند و از هویتزبانی به هویت اکثریت تن د

انترناسیونالیزم طبقاتیينظریه:دوم
ي نظریهمعتقدند که براساس ،هاي فکري مانند مارکسیسم و پیروان آنبرخی از مکتب

آسانی حل ها را بهبلکه ملت، تواند مشکل اقواموحدت طبقاتی پرولتاریا، می،»تضاد طبقاتی«
حاکم بورژوا و يطبقهيو پرداختهملی ساختهوهاي متعدد قومیهویتزیرا؛دکن



حقوق اساسی افغانستان/ 302

قوم و ملتی که باشد، برمبناي انترناسیونالیزم کارگر از هريباید طبقهمیباشد ودارمیسرمایه
قدرت ودهکرحاکم قیام يبرضد طبقه، طبقاتی گرد هم آمدهيپرولتاریایی و برمحور مبارزه

.درا به دست گیرن
امت اسالمیينظریه:سوم

ملیت و نژاد برخالف اسالم بوده ،براین باورند که طرح قومیتهاي اسالمیبرخی از گروه
بوده و هویت واحد »امت واحده«و نژادي،بدون درنظرگرفتن مرزهاي قومی،مسلمانانو

مطرح »هویت قومی«یا »هویت ملی«کنار اسالم نباید چیزي به نام در،بنابراین. دارنداسالمی
. گردد

مقبول و موجه نیست،نژاد برتر در دنیاي امروز ينظریه،باید گفت،نظریاتاین در ارزیابی 
:این است کهویل دورانتيبه گفته،زنند ولی حقیقتن دم میآهرچند کسانی هنوز از 

هایی که ملتجاهاي مختلف یا در نزدتمدن در. ایجاد تمدن تأثیري نداردنژاد در«
نژاد، تمدن را ... دهلیپکن باشد خواه درشود، خواه درهاي گوناگون دارند آشکارمیرنگ
،زیرا اوضاع و احوال جغرافیایی؛کندها را خلق میسازد بلکه تمدن است که ملتنمی

فرد . کندخاصی را ایجاد میينمونه،آورد و این فرهنگفرهنگی را به وجود میواقتصادي
تمدن انگلستان است که فرد انگلیسی کند بلکه ازتمدن انگلستان را ایجاد نمی،انگلیسی

1».شودساخته می

برتر وجود ندارد تا ما آن را محور قرار داده و اقوام دیگر را هرچند نژاد یا قومی،بنابراین
این طریق اقلیت هم باشند، خلع هویت کرده و به پاي آن قربانی کنیم و وحدت ملی را از 

و شکست آن را به نظریهبنیادبودن این تاریخ، هم بیيتجربه،طرف دیگراز. تأمین نماییم
. اثبات رسانده است

. داده، نیازي به نقد و بررسی نداردپس خود را يدوم نیز از نظر تاریخی تجربهينظریه
خشی از تعالیم ب،سوم هم باید گفت که آنچه در سطور پیش مطرح شديدر مورد نظریه

بخشد اما به نظر اسالم درست است که به  پیروان خود هویت جدیدي می. اسالم است
هاي فرهنگی و زبانی اقوام و نگارنده، این هویت جدید، هرگز به معناي نفی و مسخ هویت

اسالم، چنان که در سطور بعدي خواهیم گفت، . ها در هویت واحد نیستها و ادغام آنملت

ویل دورانت در . ار ماندگار فرهنگ و تاریخ بشریت استآثاین کتاب از. 15، ص 1ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج . 1
ها را مورد پژوهش دقیق ها و عوامل پیدایش فرهنگن، ظهور تمدنآجلد اول مخصوصا در،سنگ خوداین اثر گران

صورتی که عوامل و شرایط در.تمدنی باشديواند آفرینندهتکه هرنژادي میاست قرار داده و به این نتیجه رسیده 
زمین جلد اول این کتاب که به مشرق.  ها وجود ندارداین ناحیه در بین ملتالزمه را داشته باشد و هیچ تبعیضی از

د وي در آغاز این جل. تمدن یاد کرده، خواندنی و قابل تأمل استياز مشرق به حیث گهوارهاختصاص یافته و
خود را به تمام عمر،یک غربیراندم، به من فهماند که اگرگذمطالعه و مسافرت سالی که من درهشت: گویدمی

.که هست درك کندتواند روح اسرارآمیز شرقی را چنانمطالعه در قضایاي مشرق زمین وقف کند بازهم نمی
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طلبی امتیازخواهی و برترييها را مایهولی آن؛شناسدرا به رسمیت میقومیهايهویت
1.بخشدها را به سوي یک فرهنگ متعالی انسانی هدایت و جهت میآنيداند و همهنمی

:و زبانیوحدت ملی برمبناي حقوق شهروندي و پلورالیزم قومیينظریه:چهارم
در . قبلی تفاوت دارديغانستان مطرح گردیده با هرسه نظریهاي که در قانون اساسی افنظریه

اجتماعی مبتنی برحقوق شهروندي و چوکات نظام فرهنگی ووحدت ملی در«،این نظریه
به عنوان »افغانیت«،ابتدا،در این قانون. مورد تأکید قرار گرفته است،»زبانیوپلورالیزم قومی

اما معیار افغانیت، است جتماعی افغانستان مطرح شده یک عنصر اصلی در نظام فرهنگی و ا
.نه قوم و نژاد خاص،داشتن تابعیت افغانستان است

:کنیمموارد مربوطه را از قانون اساسی نقل می،شدن این نظریهبراي واضح
»ملت«چهارم بعد از بیان اصل حاکمیت ملی به حیث مبناي نظام سیاسی، معیاريمادهدر

.»تمام افرادي که تابعیت افغانستان را دارا باشندملت افغانستان عبارت است از«: شدهچنین معرفی
چنان که در بحث عناصر دولت گفتیم، تابعیت چه با معیار خون یا خاك، پیوندي است 

گرداند و داراي سه خصوصیت سیاسی، بزرگ ملی متصل میيکه یک فرد را به خانواده
:گویددانان میحتی برخی از حقوقباشد و حقوقی و معنوي می

پس . شودمالك تحقق ملت را هرچه قرار دهید، همان مالك تحقق تابعیت نیز واقع می«
... . یابدملت تشکیل میياي که با آن خانوادهرابطه: کنیمگونه تعریف میتابعیت را بدین

2».کندص توجیه میآن پیوندي که وابستگی فردي از افراد انسانی را به ملتی خا،خالصه

که ملت قانون اساسی، ضمن تصریح براینتاریخبار دربراي اولین،همین مادهدر
ملت افغانستان به ترتیب يدهندهقوم تشکیل14باشد، از افغانستان،  متشکل از اقوام متعدد می

: ذیل نام برده شده
اي، ک، ترکمن، بلوچ، پشهک، هزاره، ازبیملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاج«

.»باشدنورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوي و سایر اقوام می
. گرددافغان اطالق میيبرهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه«: همین ماده گفته شدهدر

».گرددهیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی

»مین ثبات و حل مناسبات تباريأهاي تنظریه«وانها تحت عنیکی از سایتاي را درچند سال پیش در ابتدا مقاله. 1
مدتی بعد، . الدین مهدي خواندم که در رابطه با موضوع مورد بحث ما بسیار جالب و خواندنی استدکتر محیينوشته

خواندنی دیگريمذکور همراه با دو مقالهيیکی از دوستان کتابی را به من هدیه کرد که دیدم مقاله،باب تصادفاز
حزب «توسط »حل مناسبات تباري در افغانستان«زاد در یک کتاب تحت نام لعلبه قلم دکتر انوارالحق احدي و دکتر

به ،را در موضوع مورد بحثاین کتاب يمطالعه. در کابل به چاپ رسیده است1386در دلو »مردم مسلمان افغانستان
. شودهمگان توصیه می

.135، ص 1362، تهران، بهار 1الملل اسالمی، جحقوق بیندکتر سید خلیل خلیلیان، . 2
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نظام فرهنگی و يه اصول و اساسات سیاست داخلی یا شالودهششم کيمادهدر
ياجتماعی افغانستان بیان گردیده، برهفت اصل عمده و بنیادي به عنوان اساس یک جامعه

:، تأکید شده استاستمرفه و مترقی که دولت، مکلف به ایجاد آن 
، تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی«

.»مناطق کشورياقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهيوحدت ملی، برابري بین همه
شانزدهم قانون اساسی، در ضمن پذیرش تنوع زبانی و فرهنگی و ذکر هشت يمادهدر

هاي سوم نیز در مناطقی که بودن دو زبان پشتو و دري، زبانزبان رایج و تصریح بر رسمی
ها زبانيهمهيتوسعهکنند، به رسمیت شناخته شده و بر به آن تکلم میاکثریت ساکنان

يمادهدر. هاي رایج کشور تأکید شده استزبانيوآزادبودن نشر مطبوعات به همه
.هاي مادري، تصریح گردیده استتعمیم متوازن معارف و تدریس زبانبروسوم نیزچهل

:چنین است16يمتن ماده
اي، نورستانی، پامیري و هاي پشتو، دري، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهزباناز جمله«

.باشددولت میهاي رسمیهاي رایج در کشور، پشتو و دري زبانسایر زبان
اي، نورستانی، هاي ازبکی، ترکمنی، پشهدر مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان

،به حیث زبان سوم،عالوه بر پشتو و دري،آن زبان،نمایندبلوچی و یا پامیري تکلم می
.گرددتوسط قانون تنظیم می،تطبیق آنيباشد و نحوهمیرسمی

.نمایدهاي مؤثر طرح و تطبیق میهاي افغانستان پروگرامزبانيبراي تقویت و انکشاف همه،دولت
.اشدبهاي رایج در کشور آزاد میهاي گروهی به تمام زباننشر مطبوعات و رسانه

».گرددو اداري ملی موجود در کشور حفظ میمصطلحات علمی
:استقرار زیر43يمتن ماده

،دولتیلیسانس در مؤسسات تعلیمیيحق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه،تعلیم«
.گردداز طرف دولت تأمین می،به صورت رایگان

تمام افغانستان، تأمین تعلیمات رتعمیم متوازن معارف دمنظورمکلف است به،دولت
را 1هاي مادريتدریس زبانياجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهيمتوسطه

».کنند فراهم کندها تکلم میدر مناطقی که به آن
شهروندان که یکی از مواد اصلی مربوط به حقوق اساسی اتباع و،قانون22ي در ماده

امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع اعالم شده و اقوام، هرنوع تبعیض ودون ذکرافغانستان است، ب

هاي تدریس به زبان«شده نه »هاي مادريتدریس زبان«:باشد این است که تعبیر بهچه در این ماده قابل توجه مینآ. 1
حتی ،یدارد و کسانیو بین این دو عبارت، فرق زیادي است و هرکدام در پالیسی و عمل پیامدهاي متفاوت»مادري

.اندبین این دو تعبیر اشتباه گرفته،مقامات رسمی
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بر این که  اتباع کشور اعم از زن و مرد در برابرقانون، داراي حقوق و است تأکید شده 
.  باشندوجایب مساوي، می

مذاهبيبراي پیروان همه-که در اصل اول بیان شدچنان–131و 130و 45در مواد 
موجود در افغانستان اجازه داده شده که در تعلیمات مذهبی و احوال شخصیه از احکام خاص 

. ندکنمذهب خود پیروي 
دار و هدفدار از مجموع مواد فوق که بسیار واضح، صریح، بدون ابهام، منظم، معنی

:توان چنین نتیجه گرفت که از نگاه قانون اساسیتدوین شده، می
.و زبانی به رسمیت شناخته شده استتنوع قومیا تعدد وپلورالیزم ی: نخست

،امتیازي نیست و همهبین شهروندان از هر قوم و زبانی که باشند، هیچ نوع تبعیض و: دوم
هاي زبانيتقویت همهمناطق ويحقوق و تکالیف مساوي دارند و باید انکشاف متوازن همه

.دشومادري رعایت 
.نه هیچ معیار دیگري، لت افغانستان، داشتن تابعیت افغانستان استمعیار اصلی در م: سوم

یک عنصر »هویت واحد افغانی«و»وحدت ملی«تعدد و تنوع یادشده،يهمهبا: چهارم
کسی حق ندارد این اصل مهم ملی را اخالل اصلی در نظام سیاسی و اجتماعی ما است و هیچ

ت افغانستان، به معناي داشتن تاریخ مشترك، سرزمین یعنی داشتن تابعی،»افغانیت«نماید زیرا 
ها و احساسات  مشترك است و در صورتی که ها، رنجمشترك، منافع و مصالح مشترك، درد

همه مشترکات با احترام متقابل، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعی، برابري، برادري، این
بان همدیگر توأم شود، و عادالنه  و به رسمیت شناختن فرهنگ و زمشارکت عمومی

.وحدت ملی ما آسیب برساندبههاي ملی را از هم بگسالند وتواند پیوندنمیچیزيهیچ
در تأمین وحدت ملی و حل مناسبات تباري و ،1382شده در قانون اساسیمطرحينظریه

تاکنون در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستانوشدهارائهبهترین نظرعنوانو زبانی، بهقومی
، روابط بین اقوام با این صراحت و ماسابقه بوده است و در طول تاریخ سیاسی کشوربی

.روشنی تبیین نشده است

شده در قانون اساسیمطرحيدالیل نظریه
:استاین نظریه از سه جنبه از دالیل و مبانی بسیار قوي برخوردار 

هاملتتاریخی و مراحل تاریخی پیدایش ياز جنبه:الف
توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که طی تکامل تاریخی به وجود آمده و ت را میمل

عامل پیوند آن . اشتراك سرزمین و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ ملی استوار استيبر شالوده
احساس تعلق به یکدیگر و احساس وحدت ،از این پیوند. فرهنگ و آگاهی مشترك است

ملت اشغال یک قلمروهاي هرویژگیياز جمله. آیدپدید می،علق با آن واحدمیان افراد مت
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عالوه . و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین است) کشور(جغرافیایی مشترك 
نیز ملت از احساس تعلق قوي به تاریخ، دین، فرهنگ وين، نیروي حیاتی پیونددهندهایبر

. خیزدزبان خویش برمی
عقیدتی، مذهبی و منافع مشترك اقتصادي بین -شترکات تاریخی، فرهنگیوجود م

. شوندهاي مختلف ساکن یک سرزمین عوامل اصلی ایجاد یک ملت واحد محسوب میگروه
ن ملت آداشتن به یک ملت واحد، بین اعضاي هرچه این مشترکات بیشتر باشند احساس تعلق

بین چندین ،ایجاد احساس تعلق به یک ملتتواند باعثکه میطوريیابد، بهافزایش می
تردید، نژاد تنها یا  زبان تنها یا مذهب تنها ولی بدون. متفاوت گرددقومیـگروه زبانی

.محسوب شود،آورنده ملتدهنده و پدیدتواند عامل اصلی تشکیلنمی
بسیارند چه. کننده این نظریه استباتثهاي عینی بسیاري نیز وجود دارند که انمونه

که زبانی مشترك دارند ولی خود را از هم جدا و متعلق به هویت و ملیتی متفاوت مردمی
.داندمی

. و ایرلند استکبیرویژه در بریتانیاي هب،هااین مردم، انگلیسی زبانيبهترین نمونه
ر که مردم دو کشور از یک زبان مشترك یعنی انگلیسی برخوردارند ولی از نظرغم آنعلی

ندي را با لدانند و اگر کسی یک ایرطور کامل دو ملت متفاوت میتاریخی و هویتی خود را به
.مانند یک توهین به او خواهد بود،نام زبان او یعنی انگلیسی، یک انگلیسی خطاب کند

که در جزایر بریتانیا که متشکل از سه ملت اسکاتلند در شمال، انگلیس در تر آنجالب
که انگلیسی نامیده از این،هاها و ولزيو ولز در غرب آن است، اسکاتلنديمرکز و جنوب 

مشابه همین . طلبی باالیی هستنداستقالليها داراي روحیهویژه اسکاتلنديو به، متنفرندشوند
.بین مردم دو کشور ایاالت متحده و انگلیس وجود دارد،مطلب

کشورهاي مردم تمامی. زبان یافتانیاییتوان در میان ملل اسپمشابه همین امر را می
زبان هستند، ولی هرگز این امر باعث غیر از برزیل، اسپانیاییآمریکاي مرکزي و جنوبی به

.ها به یک ملت و کشور واحد نشده استتبدیل آن
رغم یرغم داشتن زبان و مذهب کامال مشترك و علعلی،زبانملل مختلف عرب

عربیسم، هنوزهم خود را مللی دارن عرب براي تبلیغ ایدئولوژي پانمهاي فراوان سیاستتالش
مثال دیگر . دانند و داراي اختالفات فراوان فرهنگی و سیاسی هستندمتفاوت از یکدیگر می

.ریش استتهاي آلمان و امردم کشور
ها به چندین زبان مختلف صحبت هایی که مردم آنچه بسیار ملت،از طرف دیگر

هاي چین، هند ها، ملتترین این ملتمهم. دانندی خود را متعلق به یک ملت میکنند ولمی
.و سویس هستد
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ترین زبان مادري مختلف وجود دارد و هند متنوع1500بیش از ،در کشور هندوستان
خود را هندي و ،در حالی که مردم آن،شودکشور جهان از نظر زبان و نژاد محسوب می

،همگی با وجود تفاوت زبان مادري.. .یک بنگالی، پنجابی و. دانندمیمتعلق به هویت هندي 
.دانندخود را هندي می

زبانی مختلف و يهایی است که در آن شش خانوادهدیگر چنین ملتينمونه،چین نیز
ها به حدي است که مردم مناطق صدها زبان محلی متفاوت وجود دارد، تفاوت این زبان

قادر به مکالمه و فهم یکدیگر نبوده و ،ندانستن زبان چینی استاندارددر صورت،مختلف چین
خود را چینی ،این مردمانتمامی،ولی با وجود این تنوع زبانی گسترده؛به مترجم احتیاج دارند

.دنشناسها را به نام یک ملت واحد یعنی چین میدانسته و جهانیان نیز آن
ه چهار زبان مختلف آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و دیگر کشوري است که مردم آن ب،سویس

.فرانسوي،طور مثالنه آلمانی یا به،دانندولی همگی خود را سویسی می،کنندرومنش صحبت می
نه کافی براي تعریف یک ملت ،شرایط الزماز!فقط یکی،تواند به عنوان یکیزبان می

ر اساس زبان مشترك بدون در نظر ولی تالش براي تعریف هویت و ملت ب. یدآبه حساب 
با تعریف ملت ،تاریخی وعالیق و مشترکاتيهاي فرهنگی، پیشینهگرفتن ویژگی
.سازگاري ندارد

حقوقی و سیاسیياز جنبه:ب
که در اصل اول بحث کردیم، اصول و معیارهاي حقوقی و سیاسی امروز، چنان

نظام دموکراسی بهترین نوع ،تابد از این رومیخواهی و نژادپرستی را برنانحصارطلبی و برتري
برخی از . تواند عدالت و برابري را در جامعه تأمین نمایدرژیم حکومتی است که می

ها تنها بر اساس آنياند که همهساالر مشخصات ذیل را برشمردهبراي نظام مردم،دانانحقوق
:عمل بپوشديتواند جامهمی،مورد بحث ماينظریه

حکومت -4. چندگانگی سیاسی-3. هاوجود آزادي-2. بودن مشارکتهمگانی- 1
- الف: قدرت از طریقيتوزیع خردمندانه- 6. برابري مردم-5. اکثریت و احترام اقلیت

- ج. تفکیک وظایف و تعدد نهادها-ب. کردن قدرت در هیأت فرمانرواسرشکن
1.بودن مشاغل سیاسیادواري

در صورتی تأمین ،ذکرشده، وحدت ملی به معناي واقعی کلمهبراساس مشخصات
و زبانی، حقوق شهروندي،  احترام متقابل و به رسمیت د که مبتنی بر پلورالیزم قومیشومی

.هاهاي اقوام و زبانشناختن حقوق همدیگر باشد، نه با حذف و مسخ هویت

.770–759دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ص.  1
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دینی و اسالمیياز جنبه:ج
گونی تعدد و گونه،هاي نادرست، تنوعخالف برخی از برداشتدینی است که بر ،اسالم

تنها پذیرفته، بلکه آن را از هاي طبیعی، اجتماعی و فرهنگی نهرا در تمام ساحات و عرصه
:هاي قدرت و حکمت الهی و مظهر جمال و کمال هستی دانسته استآیات و نشانه

االرض قطع متجاورات و جنات من فیو: فرمایدن میآخداوند در قر: تنوع در طبیعت-1
اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض 

.ذالک آلیات لقوم یعقلوناالکل ان فیفی
هایی از و در زمین قطعاتی است با خاکی همسان که مجاور یکدیگرند و در آن باغ«:یعنی

اند و برخی جداجدا بر ه برخی بر یک ریشه روییدهانگور و کشتزار و درختان خرما است ک
شوند ولی مختلفند و ما بعضی از هایی مختلف قرار دارند و همه با یک آب سیراب میریشه

که ها براي مردمیدر این،یقینبه. دهیمبر بعضی دیگر برتري می،ها را از جهت میوهآن
1».هایی بر یکتایی خدا استخردورزند نشانه

لذي انشأ جنات معروشات و غیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکله و الزیتون و و هوا
.الرمان متشابها و غیر متشابه

هایی بدون داربست و درختان هایی با داربست و بوستانکه بوستاننآو او است «:یعنی
ورده خرما و کشتزارهایی با محصوالت گوناگون و زیتون و انار همگون و ناهمگون پدید آ

2».است

ها از یک پدر و مادر به نام آدم و حوا آفریده انسانيکه همهبا این: تنوع نژادي و قومی- 2
وهوا و محیط شدن محل زیست و شرایط متفاوت آباند اما استمرار تناسل و توالد، گستردهشده

. وت پیدا نمایندها از نظر فیزیکی، بدنی، رنگ و قیافه، حاالت متفاطبیعت، باعث شد که انسان
هاي قدرت و حکمت خداوند ها، از آیات و نشانهها و رنگدر بینش قرآنی تعدد نژادها، زبان

تنها چیزي که از دیدگاه . ها تلقی شده استیاد شده و این تنوع عامل معرفت و شناخت انسان
.و زبانی استهاي قومیطلبیاسالم مردود است، تفاخر به قوم و نژاد و رنگ و زبان و برتري

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها : در قرآن آمده است
.زوجها و بثّ منهما رجاال کثیرا و نساء

همنوعان خود از پروردگارتان پروا کنید و حقوق یکدیگر را ياي مردم در باره«:یعنی
د و همسرش را از نوع او خلق کرد و آفری) آدم(پاس دارید، همان کسی که شما را از یک تن

3».مردان و زنان بسیاري را پراکنده ساخت،از آن دو

.4يیهآرعد، يسوره. 1
.28و 27يفاطر، آیه. 69و68و 13ينحل، آیه. 38يچنین آیههم. 141يانعام آیهيسوره. 2
.1ينساء، آیهيسوره.  3
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یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً : در جاي دیگر آمده است
.وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اهللا اتقاکم

بنابراین هیچ تیره . آفریدیم) حوادم و آ(ما شما را از یک مرد و یک زن !اي مردم«:یعنی
هاي گوناگون و ما شما را به صورت تیره. اي در آفرینش بر دیگري برتري نداردو قبیله

که به نژادپرستی روي آورید و به هاي مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، نه آنقبیله
،یقینبه. تر بدانددیگر گرامیهاي خود افتخارکنید و هر ملتی خود را از ملتيتیره و قبیله

1».ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما استگرامی

. ها در زندگی بشر استها، تنوع و تعدد زباناز بارزترین و زیباترین تنوع: تنوع زبانی-3
. وجود دارد) هاها و گویشلهجهغیر از(زبان 3000شود  فعال در حدود گفته می

و من آیاته خلق السماوات و االرض و اختالف السنتکم و الوانکم ان :در قرآن آمده است
.فی ذلک آلیات للعالمین

هاي شما است ها و رنگها و زمین واختالف زبانهاي او آفرینش آسمانو از نشانه«: یعنی
امور يکنندهکه خداوند تنظیمهایی است بر اینچه یادشد براي دانشوران نشانهقطعا در آن

2».میان استآد

که خداوند یکی است و احکام و اوامر او هم با این: تنوع دینی و باورهاي مذهبی-4
لکم 3.ال اکراه فی الدین. یکی، اما او هرگز نخواسته است که دین خود را برکسی تحمیل کند

4.دینکم و لی دین

گ، منجرنباید به کشمکش و نزاع و جن،حقیقت این است که اختالف دینی یا مذهبی
ها باید در صلح، همزیستی و احترام متقابل زندگی نمایند که انسان،اصل اولی این است. شود

.چیزي است که خواست خداوند است،و این
هاي مختلف طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اسالم تنوع و تعدد را در عرصه،کهایننتیجه 

دانسته ورا مظهرحکمت خدا و قدرت اوبلکه آن ؛کندتنها رد نمینه، دینی، نژادي و قومی
شمارد و به جاي خواهی و انحصارطلبی را مردود میهرنوع تفاخر، تبعیض، امتیازطلبی، برتري

5.کندنزاع و کشمکش، رقابت سالم و مثبت را مطرح می

.11چنین حجرات، هم. 13يحجرات، آیهيسوره. 1
. 22يروم، آیهيسوره.  2
.256يبقره، آیهيسوره. 3
.22و 21غاشیه، . 99یونس، . 29کهف، . 8و 7شوري، . 93نحل، . 118چنین هود، هم. 6يکافرون، آیهيسوره. 4
چنین سید محمدتقی مدرسی، تفسیر هم. 2ملک، . 15شوري، . 55قصص، . 69حج، . 148و 139بقره، . 48مائده، . 5

.ئدهي ماسوره48ي یهآ، ذیل 393، ص 2من هدي القرآن، ج 
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امیه و خلفاي راشدین، بنیيقرن، از دوره15مسلمین در طول يتاریخ اسالم و تجربه
از نگاه بافت و ترکیب قومی، هاي اسالمیدهد که در کشورنشان می،تاکنونعباس بنی

:عمال وجود داشته استزیرویژگیفرهنگی و مذهبی سه 
....شهروندان واحد و مساوي با ادیان مختلف اسالم، مسیحیت، یهودیت، زرتشتی، هندو و- 1
...هاي متعدد عرب و عجم وها و قومیتملت واحد با نژاد-2
.هاي گوناگون فقهی و کالمیاصول ثابت دین واحد براي مسلمانان با مذاهب و فرقه-3

ها، اقوام، در تاریخ اسالم همواره وحدت سیاسی و ملی با حفظ نژاد،به عبارت دیگر
دین و فرهنگ يگاه به بهانهتوأم بوده است و هیچ،ها، ادیان و مذاهب متعدد و متنوعزبان

هایی که قدرت و حکومت اقوام تحت فشار قرار نگرفته است و حتی در دورهاسالمی، هویت
هاي شدند، به موقعیتبیشتر به دست اقوام عرب بوده است، غیر عرب که غالبا به نام عجم یاد می

.     که تاریخ گواه این موضوع است،یافتنددست میباالي سیاسی، نظامی، اداري و علمی
منشوري را ،سیاسی مدینه، در اولین اقدام خودياز تأسیس جامعهبعد صپیامبر اسالم

در این . اولین قانون اساسی مکتوب، شمرده شده است،د که از نظر حقوقیکرتنظیم و امضا 
حقوق اساسی تمام اقوام ساکن مدینه از هر قبیله و پیرو هر دینی که بودند، در ،منشور

.رسمیت شناخته شده استچوکات یک دولت و یک نظام سیاسی،  به 
:گویدالدین میعالمه شیخ مهدي شمس

از نگاه قومی(سیاسی متنوع يتأسیس جامعهيدهد که اسالم اندیشهاین منشور نشان می«
پذیرد، دولتی که همگی در آن را در چوکات دولت واحد و نظام حکومتی واحد می) و دینی

برپایی دولت، شرط نیست که جامعه، ترکیب براي . استاز حق شهروندي کامل برخوردار 
».داشته باشد و غیر مسلمانان در آن از حق کامل شهروندي برخوردار نباشندخالص اسالمی

:گویدایشان بعد از تشریح مواد منشور، در جاي دیگر می
،هاي قبایلی نبودهکوبیدن گروههرگز در صدد درهم،فهمیم که اسالماز این منشور می«

همبستگی درونی يه با ابقاي قبایل، کوشیده که از وجود آنان در جهت تحکیم روحیهبلک
کردن که ترکیب اجتماعی امت اسالمی، فدرالیزهگفتچنین توانمیپس .استفاده نماید

یعنی امکان ؛کردن به معناي تنوع در وحدتهاي بشري است و این فدرالیزهها و گروهملت
1.است»ملت واحد«چوکات متعدد، درتشکیل اجتماعات سیاسی

اي بوده است که همواره گونهبهپیامبر اسالم نیز وضعیت کشور اسالمیيبعد از دوره
هاي گون از نظر قومی، نژادي و زبانی داشته است و حتی از قومیتیک ترکیب متنوع و گونه

.1994االجتماع السیاسی االسالمی، الدین، فیعالمه شیخ مهدي شمس. 1
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هاي مختلف ر عرصهچنین داند همگاهی تا سطح رهبري دولت نیز حضور داشته،غیر عرب
.اندنیز پیشتاز بودهفرهنگی و علمی

اکثر حامالن دانش «کتابش تحت عنوان 35عالمه ابن خلدون، در فصل ،رخ معروفمو
يحامالن علم نحو، حدیث، اصول فقه، کالم و تفسیر، همه: گویدمی»در اسالم از عجم بودند

1.نه از عرب،آنان یا اکثر آنان از عجم بودند

ن و اترین مؤسسامام ابوحنیفه که یکی از بزرگ: ه تأیید سخن ابن خلدون باید گفتب
باشند است، ریشه غیرعربی داشته و نیاکان ایشان از مردم کابل میپیشوایان مذاهب فقه اسالمی

ذیال ،به عنوان مثال. حامالن علم حدیث در میان شیعه و سنی، غیر عرب هستند،چنینهم
کسانی هستند؟شیعه چه»کتب اربعه«اهل سنت و»صحاح سته«لفانبینیم که مؤمی

:صحاح سته
.، متولد در بخارا و مدفون در سمرقند)ه256-194(تألیف امام محمد بخاري : الصحیح-1
.، مدفون در نیشابور)ه261- 204(تألیف مسلم بن حجاج نیشابوري : الصحیح-2
.قزوین ایراناز ) ه273-209(قزوینی يسنن ابن ماجه-3
.از سیستان) ه275(سنن ابوداود سجستانی -4
.ترمذاز) ه279-209(جامع کبیر ترمذي -5
.آباد کنونینزدیک عشق،شهر نسااز) ه303-215(ی یسنن نسا-6

:کتب اربعه از محمدون ثالثه
کلین (. بغداددر.ه329متوفاي ،ابوجعفر محمد بن اسحاق کلینی رازي: الکافی-1

).اي در شهر ري ایران بوده استهقری
معروف به ، قمیيابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه: من ال یحضره الفقیه-2

.در شهر ري ایران.ه381شیخ صدوق، متوفاي 
معروف به شیخ طوسی، متوفاي ،محمد بن الحسن طوسیابوجعفر: االحکامتهذیب-3

.ـه460
.شیخ طوسی: من االخباراالستبصار مما اختلف -4

بلکه ؛نگردتنها با دید منفی نمینه،هاها و زباناسالم در وجود اقوام و نژاد،نتیجهدر 
هاي برابر دانسته و موجودیت آنان را با حفظ وحدت همگی را برابر و داراي حقوق و آزادي
عنوان ان بهچه در قانون اساسی افغانستشناسد و آنملی و وحدت سیاسی، به رسمیت می

هاي دولتيو تجربهکامال با اصول و مبانی اندیشه اسالمی،چهارم مطرح شدينظریه
.در طول تاریخ مطابقت دارداسالمی

.1978، چاپ چهارم، 543ابن خلدون، ص يعبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه. 1





فصل چهارم

نظام اداري مبتنی بر دولت بسیط غیر متمرکز
قانون دیگريبررسی هفت ماده از فصل هشتم یا فصل اداره و مواد مربوطه: موضوع این فصل

.باشداساسی می
که در مباحث بخش دوم دفتر اول گذشت، نظام اداري کشورها، از نگاه بسیط طورهمان
بسیط و مرکب و در : اول بهيدر مرحله. گرددبودن به اقسام مختلفی تقسیم میو مرکب

ها، اتحاد دولت: متمرکز، غیرمتراکم و غیر متمرکز و مرکب، هم به: دوم، بسیط بهيمرحله
که قانون اساسی، چه نوع نظام اداري را براي دیدحال باید . شودکنفدرال و فدرال تقسیم می

افغانستان در نظر گرفته است؟
نظام بسیط متمرکز یا فدرال، در زمان ياز بعضی از شواهد تاریخی پیدا است که مسأله

ید، از طرح و بررسی تسوينیز مطرح بوده ولی کمیته1343تسوید و تصویب قانون اساسی 
جوانب مثبت و منفی ،سنگ خودمرحوم فرهنگ که در اثر گران. ستاآن خودداري کرده

:گویددقت ارزیابی کرده است، در این زمینه میآن قانون اساسی را به
دالیل کافی از نگاه تاریخ، جغرافیه ،شود که در هنگام تسوید قانونجا عالوه میدر این«

افغانستان موجود بود تا نظام مرکزگراي موجود در کشور به نظام اتحادي یا شناسی و مردم
اقتصادي آن يکشور و توسعهيگیري مردم در ادارهشد و زمینه براي سهمفدرال تبدیل می

زمان بطالن آن را آشکار که گذشت به دالیلی،لیکن تسویدکنندگان قانون. گردیدمهیا می
نشدن همراه با رعایت،این امر. ن موضوع خودداري کردنداز طرح و بررسی ای،ساخت
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بزرگی از مردم محروم يهاي انتخابی، قانون را از پشتیبانی عدهتناسب نفوس در تعیین حوزه
1».بعدي آن مؤثر افتادساخته در ناکامی

برخی از احزاب سیاسی نیز طرح فدرال را ،هاي جهاد و مقاومت و بعد از آندر سال
اي را برمبناي نظام فدرالی تهیه و نشر کردند که قانون اساسیيردند و حتی مسودهمطرح ک

. استموجود نیز اکنون هایی از آن همنسخه
ها، نظام فدرالی بود یکی از پیشنهاد،نیز1382در زمان تسوید قانون اساسی فعلی در سال 

،اما این پیشنهاد بازهم2.دیدکه از طرف برخی از حلقات سیاسی و بعضی از والیات ارائه گر
د، ششود، رد کشور میيکه موجب تجزیهحتی مورد بحث هم قرار نگرفت و به عنوان این

شوند، اما امروز کشورهاي زیادي با این سیستم اداره میـشدگفته کهچنانـدر حالی که 
را »دموکراسی فدرال«که هایی وجود دارند اکنون نیز افراد و جریانالبته هم. اندتجزیه نشده

دان نامزحتی برخی از ،هاي گذشتهدانند و در انتخاباتبهترین نظام سیاسی براي افغانستان می
.خود این موضوع را مطرح کردندهاي رسمیریاست جمهوري و پارلمانی، در شعار

نظام بسیط:مبحث اول
رالی آماده نیست و ممکن است شرایط عینی براي نظام فدهنوز ،افغانستاندربدون شک

در قانون اساسی، نظام از این رو،فدرالی براي کشور مشکالت فراوانی به بار بیاورد ياداره
که داراي حکومت مرکزي بسیط براساس اصل مرکزیت در نظرگرفته شده است یعنی نظامی

از طریق واحد بوده و ادارات مرکزي با صالحیت کامل، تمام کشور را از یک نقطه و 
.دکننمایندگان خود در اطراف رهبري و اداره می

محلیيمرکزي و ادارهياداره
اي کشور تصریح شده که اشاره»بودنواحد و غیر قابل تجزیه«اول قانون اساسی به يدر ماده

طور مفصل نظام به،بودن افغانستان اما در فصل هشتم در پنج مادهاست به بسیط و غیر فدرالی
.ده استشداري کشور تشریح ا

:136يبراساس ماده
مرکزي و ادارات محلی، يهاي ادارهافغانستان براساس واحدجمهوري اسالمیياداره«

گردد که هاي اداري منقسم میمرکزي به یک عده واحدياداره. گرددطبق قانون، تنظیم می
تعداد، ساحه، . محلی، والیت استيواحد اداره. قرار دارد،در رأس هرکدام یک نفر وزیر

. 855ص) جلديچاپ یک(1385دیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، میر محمدص. 1
.1382سرور دانش، درآمدي بر وضع و تصویب قانون اساسی، فصل نظام اداري افغانستان، کابل، . 2
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اقتصادي و اجزا و تشکیالت والیات و ادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و
».گرددتوسط قانون تنظیم می،موقعیت جغرافیایی

يقانون اداره«و »قانون تشکیالت اساسی دولت«،منظور از قانون ذکرشده در این ماده
هنوز این دو قانون به تصویب نرسیده تا جزئیات ساختار اداري ،هاست که متأسفان»محلی

متشکل ،مرکزييولی براساس وضعیت موجود و قوانین سابقه، اداره.دولت مشخص گردد
:زیر استبه ترتیب وزارت25از 

هاي دفاع ملی، امور خارجه، امور داخله، عدلیه، مالیه، تجارت و صنایع، حج و وزارت«
طالعات و فرهنگ، امور سرحدات، اقوام و قبایل، مبارزه علیه مواد مخدر، فواید اوقاف، ا

بیاري و آعامه، اقتصاد، معادن، انرژي و آب، مخابرات و تکنالوژي معلوماتی، زراعت، 
مالداري، انکشاف شهري، معارف، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، ترانسپورت و 

امور اجتماعی و شهدا و معلولین، امور مهاجرین و هوانوردي ملکی، تحصیالت عالی، کار و
».چنین وزارت دولت در امور پارلمانیهمو کنندگان، امور زنان عودت

اداره و 24، فعال )قضاییهيمقننه و قوهيجدا از قوه(ها کنار وزارتچنین درهم
هور فعالیت جمها زیر نظر رییسکمیسیون مستقل دیگر،  نیز فعالیت دارند که اکثر آن

: کنند و عبارتند ازمی
امور و يسارنوالی، ادارهجمهور، شوراي امنیت ملی، لويریاست دفتر رییس«

هاي محل، کمیسیون مستقل علوم، امنیت ملی، ارگانداراالنشاي شوراي وزیران، آکادمی
، انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی

امور يکمیسیون مستقل تحکیم صلح، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره
نظارت بر تطبیق يامور مشرانوجرگه، حفاظت محیط زیست، ادارهيجرگه، ادارهولسی

استراتژي مبارزه علیه فساد اداري، آمادگی مبارزه با حوادث، تربیت بدنی و المپیک، 
استندرد يها، ادارهودیزي و کارتوگرافی، انسجام امور کوچیاحصائیه، کنترل و تفتیش، جی

».و باالخره ریاست سمع شکایات
ترتیباین والیات کشور به . دشوولسوالی تقسیم می365والیت و 34محلی به يچنین ادارههم

:است
کابل، کاپیسا، پروان، وردك، لوگر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، ننگرهار، کنرها، «

غمان، نورستان، بدخشان، تخار، بغالن، کندز، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، ل
».و دایکنديندهار، زابل، ارزگان، غور، بامیان، پنجشیرقبادغیس، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، 

ها معیار دقیقی وجود تقسیم و تعدیل واحدينحوهمورددر گذشته در گفتنی است، 
فوس و شرایط خاص مناطق رعایت نشده بود که در نتیجه آن، تقسیمات نداشته و تناسب ن

در قانون اساسی ،اداري کشور یک ترکیب نامتجانس و ناموزون یافته است اما خوشبختانه
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-3وضع اجتماعی و اقتصادي؛ و -2تعداد نفوس؛ - 1: سه معیار یادشدهيفعلی، در ماده
يدر قانون جدید ادارهکهامید.استدهشمشخص موقعیت جغرافیایی؛ براي تعدیالت اداري

تصویب تعدیالت يهم پارلمان در مرحله،محلی، این معیارها رعایت شود تا هم حکومت
. طور متناسب با شرایط هر منطقه عیار سازندبتوانند تقسیمات اداري کشور را به،اداري

ط است نه مرکب از نوع فدرال یا واضح است که نظام اداري افغانستان، نظام بسیاین،بنابر
بینی شده کدام نوع نظام بسیط پیش،کنفدرال، اما سؤال بعدي این است که از نگاه قانون اساسی

است؟

نظام بسیط غیرمتمرکز یا غیر متراکم؟:مبحث دوم
باشنداز انواع نظام بسیط می،که یاد آوري شد، نظام غیر متراکم و نظام غیر متمرکز هردوچنان

که براي گریز از تمرکز مطلق و به خاطر ایجاد سهولت براي مردم مناطق در نظر گرفته شده 
هیچ امکان ندارد که با یک نوع تمرکز مطلق یک ،زیرا مخصوصا در زمان معاصر؛است

کشور را اداره کرد لذا در برخی از کشورها، غیر متراکم و در برخی دیگر هم نظام غیر 
:اما دو فرق اصلی بین این دو وجود دارد.  استمتمرکز برگزیده شده 

هاي براي جلوگیري از تراکم کار در مرکز، قسمتی از صالحیت،در غیرمتراکم: کهاول این
گردد تا آنان به نمایندگی از حکومت حکومت مرکزي، به کارمندان دولت در اطراف واگذار می

اما . ز مرکز را در محالت خود تطبیق نمایندشده اها و قوانین تصویبها و سیاستمرکزي پالیسی
بر کارمندان دولت، مردم محل نیز از طریق انتخابات، دست به تأسیس در نظام غیرمتمرکز، عالوه

.شودبه این نهادها سپرده می،هازنند و قسمتی از صالحیتهاي محلی مینهاد
بهتر مناطق يي ادارهصرفا یک تکنیک و روش اداري برا،روش غیرمتراکم: کهدوم این

غیر متمرکز، جدا از اداره، یک پیام سیاسی نیز نهفته است که عبارت اطراف است اما در شیوه
سیاسی مبتنی بر تمرین دموکراسی براي مردم محل و ياست از وجود یک نوع تفکر و فلسفه

. محليدادن آنان از طریق انتخابات در ادارهمشارکت
شود که این دو نظام، متفاوت و بلکه متضاد هستند و باید از بین فکرشاید در ظاهر چنین 

توان از هردو استفاده هردو یکی را انتخاب کرد اما حقیقت این است که چنین نیست یعنی می
.در قانون اساسی افغانستان از هردو استفاده شده استاز این رو،کرد 

نظام غیرمتراکم
. طور بسیار واضح، بر اتخاذ نظام غیرمتراکم تأکید شده استبه،قانون اساسی137يدر ماده

:در این ماده آمده است
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منظور تسریع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعی و حکومت با حفظ اصل مرکزیت به«
هاي الزم را مطابق گیري هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صالحیتفرهنگی و سهم

».نمایدمحلی تفویض میيهبه احکام قانون، به ادار
طور که پیشتر گفته شد، والیان و ولسواالن و سایر ادارات محلی همان،محلیيمنظور از اداره

محلی تفویض يهاي الزم چگونه و در چه حدودي،  به ادارهباشد اما این که صالحیتمی
طور دقیق تدوین و وز بهمحلی، واگذار شده است که تا هنيگردد، تنظیم آن به قانون ادارهمی

محلی در يپندارند که تفویض صالحیت به ادارهبرخی میهرچند. تصویب نگردیده است
صورتی امکان دارد که والیان از طریق مردم محل برگزیده شوند اما باید گفت که  هرچند 

ن کاري مخالف چنیل،باشد اما اوآل میجا و ایدههبودن والیان یک امر مطلوب و بسیار بانتخابی
دوم،توان والیان را انتخابی ساخت و تعدیل نگردد، نمی،قانون اساسی است و تا زمانی که قانون

،هدف از نظام غیرمتراکم  این است که از یک طرف از تراکم جلوگیري شود و از طرف دیگر
ین هدف بدون اجتماعی بهبود یابد و مردم در انکشاف حیات ملی سهم بگیرند و اامور اقتصادي و

باشد زیرا در صورتی که  به والیان و ولسواالن صالحیت بیشتر پذیر میبودن والیان نیز امکانانتخابی
ها، انکشاف متوازن و انکشافی و پروژهيدر پیشنهاد بودجه و تطبیق آن داده شده و در بودجه

مانده مناطق محروم و عقبمناطق در نظرگرفته شود و يبراي همه،طور مساويخدمات بهيارائه
ها در اولویت سازي، پذیرش در خدمات ملکی و ارتقاي ظرفیتاز نگاه آموزش، صحت، سرك

ن دولتی در مورد عدم رعایت انکشاف متوازن، الوهاي واهی برخی از مسؤقرار بگیرند و از بهانه
ملی براي کشور و هاي بزرگ داشتن پروژهمبنی برعدم وجود ظرفیت در مناطق اطراف و اولویت

. ید، اهداف اصلی عدم تراکم تحقق خواهد یافتآجلوگیري به عمل ،دالیل دیگر

نظام غیرمتمرکز
قانون اساسی، یک نوع نظام غیرمتمرکز نیز 140و 139و 138در کنار عدم تراکم، در مواد 

وراي ولسوالی و شوراي والیتی، ش: بینی شده است، زیرا در این مواد سه نوع شورا به نامپیش
ن محل براي اشوراي قریه، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم توسط ساکن

، در نظر گرفته )براي شوراهاي ولسوالی و قریه(و سه سال ) براي شوراي والیتی(چهارسال 
.شودشده است و این همان خصوصیتی است که مربوط به نظام غیرمتمرکز می

:عبارتند از،قانون اساسی140و 139يمطابق دو ماده،اهاهاي این شورصالحیت
.تأمین اهداف انکشافی دولت●
.گرددنحوي که در قوانین تصریح میبهبود امور والیت به●
.دهی به والیت در مسایل مربوطمشوره●
.ولسوالیيتنظیم امور و تأمین اشتراك فعال مردم در اداره●
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باشد، این است که آیا این اي این شوراها قابل توجه میهچه در مورد صالحیتآن
توانند به اداره و مقامات محلی دارند یا باالتر از مشوره می»دهیمشوره«نقش،صرفا،شوراها

،؟ درحالت اولبکنندهم »نظارت«، هاي ادارات محلی به شمول والیاز اعمال و فعالیت
ادارات محلی در مقابل ،شت اما در حالت دومگونه نقش اجرایی نخواهند داشوراها هیچ
نظارت و پاسخگویی و سازوکار،باشند، هرچند که معلوم نیستمیل و پاسخگووشوراها مسؤ

.گونه خواهد بودهآثار مترتب برآن چ
آیا تأمین اهداف ،دهی تصریح شده اما از طرف دیگرمشورهبر نقش139يدر ماده

والیت و تنظیم امور و تأمین اشتراك فعال مردم در اداره، که در انکشافی دولت و بهبود امور 
پذیر است؟ هرچند در این مواد ابهام وجود دارد شده، بدون نظارت امکانباال ذکريدو ماده

و با نگاهی به  سوابق موضوع در قوانین 139يبا توجه به صراحت ماده،اما در عین حال
ها پیروي کرده است، قانون هم در موضوع بحث از آنکه این 1اساسی گذشته افغانستان

تنها نقش،این مواد، مبتنی براین است که این شوراهايتوان چنین نتیجه گرفت که روحیهمی
.دهی دارندمشوره

با فرمان 29/5/1384که به تاریخ »قانون شوراهاي والیتی«با توجه به سؤاالت فوق، در 
ينشر شده، مطابق به روحیه860يشمارهرسمیيجریدهجمهور نافذ و درتقنینی رییس

قانون شوراهاي «تنها نقش مشورتی داده شده بود، اما در،قانون اساسی،  به شوراهاي والیتی
رسمیيتوشیح و در جریده5/1/1386جرگه،  به تاریخ که بعد از تصویب ولسی»والیتی
دهی، نقش نظارت نیز داده شده است که با نشر گردیده، در کنار مشوره920يشماره

.سازگاري ندارد139يصراحت قانون اساسی مخصوصا ماده
:دوم قانون شوراهاي والیتی آمده استيدر ماده

به هدف ایجاد ساختاري که مشارکت و ،شوراهاي والیتی به حیث یک مجمع انتخابی«
ت دولتی در سطح والیت تأمین و ادارات مدنی را با ادارايهاي جامعهگیري مردم و نهادسهم

».نمایدفعالیت می2والیتی را در امور مربوط مشوره دهد و نظارت کند،
:چهارم قانون مذکور آمده استيدر ماده

: باشدهاي ذیل میشوراي والیتی داراي وظایف و صالحیت«
ی، صحت، مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادي، اجتماع-1

.معارف، بهبود محیط زیست، بازسازي و سایر امور مربوط به والیت
.در مورد استفاده از منابع مالی والیت3مشوره و نظارتيارائه-2

.1369و 1343، فصول مربوطه قوانین اساسی1386عدلیه، کابل، مجموعه قوانین اساسی افغانستان، وزارت.1
.وجود نداشت»و نظارت کند«يدر قانون قبلی، جمله. 2
.در قانون قبلی وجود نداشت»نظارت«يکلمه. 3
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.هاي اصالحیو محلی از طریق جرگهمشارکت در حل اختالفات و منازعات قومی-3
شده قبل بینیالیت و پالن پیشدر مورد طرح پالن انکشافی و1مشوره و تأییديارائه-4

.از پیشنهاد به حکومت
گیري فعال به طرق ممکنه براي از بین بردن رسوم و عنعنات مغایر شریعت سهم-5

.و مساعی در تأمین حقوق بشر) ها و امثال آنهاي اجباري، بد دادن زنازداج(و قانون اسالمی
، تحلیل و ارزیابی 2مقامات مربوطبعد از اطالع به،بازدید از محالت سلب آزادي-6

.والیتيگزارش در مورد به ادارهيهاي مراجع حراست قانون و حقوق و ارائهعملکرد
گیري مؤثر و فعال در جلوگیري از زرع کوکنار، تولید، نگهداري و قاچاق مواد سهم-7

خطرات استعمال دادن از مخدر، مسکرات و اعتیاد به آن و استعمال مسکرات، از طریق آگاهی
مواد مذکور و جلب همکاري مردم و مساعدت با مؤسساتی که در امر مبارزه علیه مواد مخدر 

.دکننفعالیت می،و مسکرات
والیتی و شعبات مربوط يکار ادارهيبرنامهمعلومات در رابطه به اجراآت و يمطالبه-8

.جمهور و شوراي ملیو تقدیم گزارش تحریري به رییس
معلومات آن يوالیتی و ارائهيمخارج ساالنه ادارهيررسی پالن انکشافی و نحوهب-9

.  هاي همگانین والیت مربوطه از طریق رسانهابه ساکن
.هاگیري در حفظ آثار تاریخی و جلوگیري از تخریب، سرقت و قاچاق آنسهم- 10
بار ماه یکسهل هرحداقن والیت از طریق جلسات مشورتی عمومیامشوره با ساکن- 11

.بارن ادارات مربوط حداقل ماه یکالوو با والی و مسؤ
به منظور حفظ محیط زیست و ممانعت از قطع اشجار و ،گیري فعال و مؤثرسهم- 12

.جنگالت و شکار وحوش و طیور
ها و گیري شوراهاي والیتی در تأمین روابط هماهنگ با شوراهاي ولسوالیسهم- 13

.هاقریه
گیري فعال به منظور جلوگیري از غصب امالك عامه توسط افراد و اشخاص به سهم

».ربطن ذيالوهمکاري مسؤ
گیریم که نظام اداري افغانستان، نظام بسیط چنین نتیجه می،با توجه به آنچه گفته شد

اما در عین حال با حفظ مرکزیت، ساختار اداري کشور بر مبناي ،است نه مرکب و فدرال
زیرا تمرکز مطلق در دنیاي امروز غیر عملی است و امروز در ؛مطلق و کامل نیستتمرکز 

در قانون . شود که از تراکم و تمرکز جلوگیري به عمل آیدها کوشش میکشوريهمه
هاي اساسی ما نیز رویکردي به عدم تمرکز وجود دارد هرچند که هنوزهم حدود صالحیت

.در قانون قبلی وجود نداشت»ییدأت«يکلمه. 1
.ذکر شده بود»به استیذان مقامات مربوط«در قانون قبلی، . 2
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ابهاماتی مواجه است اما حقیقت این است که هم براي محلی و شوراهاي محلی با ياداره
کشور و تشویق آنان به همکاري با حکومت و يساختن مردم در حاکمیت و ادارهشریک

هاي ها و خودمحوريهم براي جلوگیري از خودسري، و رعایت مصالح و منافع عمومی
هاي منتخب ی هم به نهادتدریج هم به والیان و ادارات محلحکومت مرکزي، الزم است که به

يها و وظایف و نحوهصالحیتسازوکارهاي بیشتري تفویض گردد و صالحیت،محلی
طور روشن و واضح تنظیم شود و حتی اگر والیان هم از به،اجراآت شوراهاي والیتی در قانون

رات شود نه براي اقتدااي وارد میطریق مردم محل انتخاب شوند، نه به اصل مرکزیت صدمه
بلکه برعکس از بسیاري از درد سرها و مشکالت ؛کندحکومت مرکزي مشکلی ایجاد می

.باشد هم جلوگیري خواهد شدفعلی که دامنگیر حکومت مرکزي می
این است که در بحث نظام اداري، ،مطلب دیگري که در پایان این بحث باید به آن اشاره کنیم

ها، دولت و شخصیت حقوقی آن، مؤسسات عمومیمباحث مربوط به ساختار و تشکیالت اداره
هاي لیتون و کارمندان، حقوق و امتیازات و مسؤامورأاستخدام و تقرر ميهاي مدیران، نحوهصالحیت

فساد اداري، قراردادهاي دولتی و سایر يخدمات عامه، اصالحات اداري، پدیدهيآنان، سیستم ارائه
عامه و موضوعات ين ادارهالیت مدنی دولت و موظفوالمال، مسؤتهاي بیاعمال اداري، اموال و ثروت

ن آباشد که اگر در قدر وسیع میاین مباحث آنيباشد، اما دامنهقابل توجه و قابل بحث می،دیگر نیز
حقوق «طور عمده در به،چون این مطالب.وارد شویم از چوکات حقوق اساسی خارج خواهیم شد

ن، قانون امورأها مستلزم این است که قانون مگردد و از سوي دیگر طرح آنمیتفصیل مطرحبه»اداري
تفصیل مطرح و بررسی شود که از محل به،خدمات ملکی در افغانستانيخدمات ملکی و تاریخچه

چه به حیث یک اصل باشد لذا از طرح این مطالب صرف نظر کرده و به آنکلی خارج میبه،بحث ما
،و در پایان1کنیممطرح شده اکتفا می»نظام اداري بسیط غیر متمرکز«ون اساسی به عنوان بنیادي در قان

. کنیمدولت را عینا نقل میيهاي ادارهقانون اساسی راجع به برخی از مکلفیتيصرفا متن دو ماده
:قانون اساسی چنین آمده است50يدر ماده

سالم و تحقق اصالحات در سیستم اداري کشور، يمکلف است به منظور ایجاد اداره،دولت«
عملی ،طرفی کامل و مطابق به احکام قانوناجراآت خود را با بی،اداره. تدابیر الزم اتخاذ نماید

دارا ،حق دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون،اتباع افغانستان. سازدمی

:تر از این مباحث رجوع کنید بهبراي اطالع بیش. 1
.1384ی مؤتمنی، حقوق اداري، چاپ یازدهم، تهران، یدکتر منوچهر طباطباـ 
.1370دکتر عبدالحمید ابوالحمد، حقوق اداري، چاپ چهارم، تهران، ـ 
.، تهران1388، حقوق اداري، چاپ یازدهم، پاییز زادهرضا موسیدکتر ـ 
.1382، 1رحمن، حقوق اداري، جپوهنیار گلـ 
.  1382، حقوق اداري افغانستان، رحمنپوهنیار گلـ 
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بر ،اتباع افغانستان. حدودي ندارد،وق دیگران و امنیت عامهجز صدمه به حق،این حق. باشندمی
».شوندبه خدمت دولت پذیرفته می،موجب احکام قانونگونه تبعیض و بهاساس اهلیت و بدون هیچ

:نیز آمده است51يدر ماده
باشد و بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می،هر شخص که از اداره«

به استثناي حاالتی که در قانون تصریح .صول آن در محکمه دعوا اقامه کندتواند براي حمی
باصالحیت به تحصیل حقوق خود يبدون حکم محکمه،توانددولت نمی،گردیده است

».اقدام کند





فصل پنجم

اصل نظام اقتصادي مبتنی برسیستم بازار
ین برخی از مواد فصول دیگر به چنقانون اساسی یعنی هفت ماده از فصل اول هم15تا 9مواد 

. شودطور مختصر بررسی مینظام اقتصادي افغانستان، اختصاص یافته است که در این فصل به
االصول بحثی است مربوط به علم اقتصاد، نه حقوق لذا ضرورتی ندارد که نظام اقتصادي علی

سی، الزم است توضیحات قانون اسايتفصیل به آن بپردازیم ولی براي فهمیدن مواد مربوطهبه
.دو نظام متفاوت یا متضاد اقتصادي داده شوديمختصري در باره

هادو نظام اقتصادي و تفاوت:مبحث اول

نگاه تاریخی
اقتصاددانان کالسیک هیچ تردیدي وجود نداشت که يبه بعد، در اندیشه18از اواخر قرن 

دولت منحصر است به يوده و وظیفهمالکیت خصوصی، مبناي اصلی شکوفایی اقتصادي ب
داري و تجارت و دخالت در حفاظت از مالکیت فردي و تأمین امنیت شهروندان نه بنگاه

هاي سوسیالیستی و کمونیستی و پیدایش اما با آغاز قرن بیستم و رشد ایدئولوژي. امور بازار
این . ج بیشتر یافتروا»مالکیت دولتی«و »اقتصاد دولتی«هاي سوسیالیستی، گرایشنظام
هاي دیگر حاکم در تعداد زیادي از کشورو سپسدر شوروي سابق 1917سال درم،نظا

يدر اندیشه. از جمعیت جهان حکومت داشتبر بیش از نیمی1980هاي شد و تا سال
طور کلی از آن شود و مالکیت اقتصادي، بهکمونیستی، مالکیت خصوصی مردود شمرده می

.دباشدولت می
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اقتصاد دولتی، عالوه بر حاکمیت نظام ينظریهدر گسترش 1برخی از نویسندگان
:دانند که از آن جمله دو عامل ذیل استکمونیستی، عوامل دیگري را نیز دخیل می

ترین دلیل اقتصادي براي توجیه نقش اقتصادي فعال دولت، چه به مهم: شکست بازار- 1
هاي شکل مالکیت و مدیریت داراییها چه بهار و کنترل قیمتهاي بازوکارصورت مداخله در ساز

مبتنی بر منافع فردي و خصوصی ،اساسا،ها در نظام بازار آزادگیريتولیدي، این است که تصمیم
کاالهاي عمومی، ،به عنوان مثال. در آن جایی ندارداست و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی

ها کل افراد جامعه، بخش خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها برايرغم ضروري بودن آنعلی
ها عبارت است از حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر تعرضات داخلی و ترین آنمهم. نیست

تصور تولید . دهی متمرکز قدرت سیاسی یا دولتی استتولید این خدمت مستلزم سازمان. خارجی
.رسددور از ذهن به نظر می،ازاربسازوکارگونه خدمات در چارچوب این

کردن دستاویزي براي دولتی،همیشه،هااین نوع سیاست: گرایانههاي ملیسیاست-2
حمایت از تولید و اشتغال ملی در برابر رقابت خارجی، مالحظات امنیتی و . اقتصاد بوده است

گویا . ز این جمله استهاي دولتی ااستراتژیک براي توجیه تولید برخی از کاالها توسط بنگاه
هاي وارداتی و اعطاي سوبسایدي تولیدي اقدام به در صورتی که دولت با برقراري تعرفه

بازار حاکم بر اقتصاد ملی باشد، بیگانگان بر سازوکارهاي داخلی نکند و تنها حمایت از بنگاه
. دارندز مسلط شده و حاکمیت ملی را از میان برمییچهمه

هاي شوروي که همزمان با فروپاشی نظام1980يالیل ذکرشده، آغاز دههدياما با همه
حیثیت از نظام اقتصاد بازار به يدر اعادهعطف مهمیي و اروپاي شرقی است، در واقع نقطه

بازار جایگاه اصلی و محوري خود را در نظام اقتصادي و حتی سازوکارامروز . یدآشمار می
وجه مطرح نیست،به هیچ،و دولت دیگر به عنوان جایگزین آنها باز یافته سیاستگذاري

.حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوزهم ادامه دارديبحث در بارههرچند
یابیم که در نظام اقتصادي دو مکتب اصلی در اجمال یاد شد در میاز سیر تاریخی که به

نظام اقتصاد «و دیگري »اقتصاد بابرنامه«یا »نظام اقتصاد دولتی«یکی: مقابل هم قرار دارند
یاد »نظام مختلط«نظام دیگري وجود دارد که گاهی از آن به،دو همنآيو در میانه»بازار
:کنیمتفصیل یادآوري میهاي این دو نظام را اندکی بهاکنون تعریف و تفاوت. شودمی

مفهوم بازار آزاد چیست؟  
:انددر تعریف بازار آزاد گفته

فرآیندهاي اقتصادي تخصیص منابع، ،است غیرمتمرکز که تحت آننظامی،بازار آزاد«
ها به عنوان تولید و مصرف کاالها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت

.، کابل1387حوت 14صبح، 8علی اکبر صادقی سمنگانی، اقتصاد دولتی یا دولت اقتصادي، روزنامه . 1
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ن اقتصادي اعم عوامل و فعاالتمامیيسازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانهيکنندهتنظیم
کننده، تحت یک چارچوب قانونی که توسط دولت تعیین و هدایت مصرفاز تولیدکننده و

شود، صورت آن شرایط عدالت و آزادي برقرار و تضمین میيگردد و به واسطهمی
».پذیردمی

است که سیستم اقتصاديیک ،»اقتصاد بنگاه آزاد«یا»اقتصاد بازار آزاد«یا » اقتصاد بازار«
سیستم قیمت آزادکه توسط بازارهاي آزادبا مکانیزم خدماتها و کاالدر آن تولید و توزیع 

.گیرد، انجام می)بازارهاي بابرنامهبه جاي (شود هدایت می
چه که تولید یا آنيکنندگان دربارهدر یک اقتصاد بازار، تولیدکنندگان و مصرف

نوع و يبارهدولت در،یرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامهگکنند، خود تصمیم میخریداري می
يکنندههماهنگدر اقتصاد بازار هیچ . کندگیري میکمیت کاالهاي تولیدشده تصمیم

يبر تعامل پیچیدهخود سازماندهیکند، بلکه از دیدگاه نظري عملیات را هدایت نمیمرکزي
حامیان اقتصاد بازار . هاي تعداد زیادي کاال و خدمات حاکم استو قیمتعرضه و تقاضا

آرایش خود در تجارت هستند، یک شخصیيعالقهقدند اشخاصی که به دنبال معت
به کارآمدترین،کنند که در تأمین مقادیر زیادي کاال براي جامعهایجاد میخوديهخودب

.ثر استؤم،شکل ممکن

هاي دو نظامتفاوت
:باشدذیل میيدو نظام اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی، در سه مسألهيهاي عمدهتفاوت
:مالکیت فردي و کسب منفعت از طریق رقابت آزاد-1

چه در آن،مهم در مورد مبادله در بازار آزاد این است که در زمان انجام مبادلهينکته
.  شودجا میهشود کاال نیست بلکه مالکیت آن کاال است که بین طرفین جابت مبادله میحقیق

حال در نظام سوسیالیسم که . گیردصورت می،مبادالت روزمره در بازاريدر همه،این پدیده
چندان صحیح به نظر ،مالکیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار

اگر . »داراي یک تضاد درونی است،سوسیالیسم بازار«: یکی از اقتصاددانانبه قول. رسدنمی
يآالت موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همهکس مالک ماشینهیچ

کند اگر که هر کسی فکر می؛ چه اینسوزاندنها دل و کسی هم براي آندوها خراب شماشین
،بنابراین. ندکناستفادههااز آنرایگانطور دیگران به،ودشباعث میکندها مراقبت از ماشین

دانیم که همین می،از طرف دیگر. ها خواهد بودنبود مالکیت خصوصی عامل تخریب دارایی
مقدم بر ،که مالکیت خصوصیاین است دلیل آن. سرمنشأ ثروت جامعه هستند،هادارایی

ها نخواهد کرد کسی احساس تعلق به دارایی،در شرایط مالکیت دولتی. مالکیت دولتی است
غذاي «توانید ازراحتی میکند و شما بههمگان را تحریک میرایگانسواري يو انگیزه
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بدون ،و هیچ منفعتیوجود ندارد»غذاي رایگان«اما در اقتصاد بازار . استفاده کنید»رایگان
. تالش به دست نخواهد آمد

اي است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی جامعه،ر آزادشرط وجود یک بازا،بنابراین
در مقابل کلید . مین نمایدأرا به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را ت

منابع و عوامل تولید است که در این يپایداري نظام سوسیالیستی، مالکیت دولتی برهمه
. دهدصورت دیگر بازار هم معناي خود را از دست می

آمیز کنندگان یک فرایند کامال مسالمترقابت سالم بازار میان تولیدکنندگان و عرضه
کسب این سود، استاندارد زندگی همگان باال برند و در نتیجهاست که همه از آن سود می

جامعه موفقیت مادي جوامع داراي بازار آزاد، ثروت عمومیيدر نتیجه،بدون شک. رودمی
دهد تا از سطح باالي رضایت خاطر مردم به نسبت سایر جوامع یابد و اجازه میافزایش می
.دشوبرخوردار 

:نقش دولت-2
ترین نحو در تدوین ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه،آزادي بازار

آزادي برقرار نحوي که شرایط عدالت وده، بهکرو تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا 
ها به عنوان یندهاي اقتصادي بازار تحت مکانیسم قیمتاگاه اجازه دهد فرگردد و آن

ن اقتصادي، عوامل و فعاالتمامیيسازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانهيکنندهتنظیم
،و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازارتحت چنین چارچوب قانونی و ساختاري

. دشوم پذیرد، تا کارایی نظام بازار حاصل انجا
حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر يمثابهدولت به

. شودبازار شناخته میيکنندهبرعهده دارد و به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت،بازار
قانونی و ساختاري که پشتیبان جا است که کارایی و ثبات چارچوب مهم و اساسی اینيلهأمس

.دکناي، کارآیی و ثبات نظام بازار را تعیین میکنندهنظام بازار است تا حد بسیار تعیین
بازارهاي داخلی آن کامالً آزاد يهیچ کشوري وجود ندارد که همه،در حال حاضر

ري از کشورهایی سطح آزادي بازار بسیا. رودبه معناي مطلق به کار نمی،اما این واژه. باشد
يحتی ایاالت متحده که نماینده. چندان زیاد نیست،داري دارندکه سیستم سرمایه

از تنها تعداد کمی. برخی از عوامل اقتصادي را محدود کرده است،داري استسرمایه
ها از جمله معتقدند که دولت باید ن بازار آزاد طرفدار حذف دولت هستند؛ اغلب آنامتفکر

نظران بازار آزاد اغلب صاحب. این نقش محدود باشدحتا اگرآزاد نقش داشته باشد، در بازار
:ها باید حداقل به موارد زیر محدود شوندمعتقدند که نقش دولت

.وفصل اختالفاتی براي حلیایجاد یک سیستم قضا)1
).مبارزه با تورم(حفظ پایداري پول )2
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.کنندگانحفاظت از رقابت در بازار و مصرف)3
.اظت از کشور از طریق دفاع ملیحف)4
.امور اقتصادي و مالی و نظارت بر تطبیق قانونيي در عرصهگذارقانون)5

ها، مکاتب، دفاتر پستی، هاي جادهنظران بر سر لزوم یا عدم لزوم تأمین هزینهاین صاحب
.الف نظر دارندها، باهم اختنشانی و موارد مشابه آنهاي آتشها، مراکز پلیس و ایستگاهکتابخانه

تفاوت اصلی . امکان دارد که در یک اقتصاد بازار، دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد
در میزان تأثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا ،اقتصادهاي بازار و اقتصادهاي با برنامه

اقتصاد در یک. رود یا نهاین تأثیر براي ممانعت اجباري از تصمیم بخش خصوصی به کار می
آوردي کرده و فوالد را به بازار، اگر دولت به فوالد بیشتري نیاز داشته باشد، مالیات را جمع

خواهد، در یک اقتصاد بابرنامه، دولتی که فوالد بیشتري می. کندقیمت بازار خریداري می
هماقتصادي که در آن . دکنکند و قیمت آن را خود تعیین میدستور تولید آن را صادر می

نامیده »اقتصاد مختلط«وجود دارد، »راهکارهاي تولید و توزیع بازار«هم»ریزي مرکزيبرنامه«
یکی از اقتصادهاي مختلط با عملکرد خوب است و »اقتصاد بازار سوسیال آلمان«.شودمی

تر دیگر مانند انگلستان، اینهاي سوسیالمعتقدند که در مقایسه با اقتصاد،اقتصاددانان خرد
نقش مناسب دولت در . تري داشتهاي آزاد بیشاقتصاد در مدت زیادي از قرن بیستم قیمت

اغلب حامیان اقتصاد بازار معتقدند که . انگیز باقی مانده استیک اقتصاد بازار همچنان بحث
. دولت در تعریف و اعمال قوانین اصلی بازار نقش مشروع دارد

:سیاسیآزادي اقتصادي با آزادي يرابطه-3
آزادي اقتصادي شرط الزم براي ایجاد و :گویندمیلتون فریدمن میهایک وفردریش فان

ها معتقدند که این آزادي اقتصادي فقط در یک آن. هاي سیاسی استآزاديحفظ مدنیت و
کنند که آزادي ها گمان میاما آن. شوداقتصاد بازارگرا به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق می

ها و حقوق هایی قابل دسترسی است که بازارهاي آن از طریق قیمتي کافی در اقتصاداقتصاد
ها هرچه آزادي اقتصادي بیشتر باشد، آنيبه عقیده. کننددارایی خصوصی فعالیت می

:گویدفریدمن می. یابدهاي مدنی و سیاسی در جامعه افزایش میآزادي
اگر مردم بتوانند بدون اجبار . ت استآزادي اقتصادي براي آزادي سیاسی یک ضرور«

».یابدعمل قدرت سیاسی کاهش میيباهم همکاري کنند، حوزه،یا دستورالعمل مرکزي
هاي سیاسی و مدنی  کند که بین آزادي اقتصادي و آزاديشده بیان میمطالعات انجام

نهایت کنند، دریک رابطه وجود دارد و کشورهایی که آزادي اقتصادي را محدود می
.ندسازمحدود نیز هاي مدنی و سیاسی را آزادي
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بازار در کشورهاي کمونیستی
به دالیل مختلف تالش کردند که خود را ،دنیايهاي با برنامه، اغلب اقتصاد1980يدر دهه

یند ادر شوروي سابق این فر. ها متفاوت بودبه اقتصاد بازار تبدیل کنند و میزان موفقیت آن
اقتصاد بازار «که در چین ایجاد یک شد، در حالینامیده می) بازسازي(»سترویکاپرو«

اگرچه جمهوري خلق چین . ، یک عنصر از اصالح اقتصادي چین بود»سوسیالیستی
داند، این کشور چندترین کشوري است که حزب حاکم آن خود را کمونیست میبزرگ

ها داري اختصاص یافته و دولت بر آنهاي سرمایهدارد که به بنگاه»اقتصادييویژهيمنطقه«
که توسط مارکس و انگلس و بعدها یکمونیستياین موضوع با نظریه. کنترل متمرکز ندارد

پس از آغاز تجارت با جهان در زمان . تناقض دارد،توسط لنین، استالین و مائو مطرح شد
ق اقتصادي جهان را اداره دنگ ژائو پینگ، جمهوري خلق چین برخی از آزادترین مناط

سسه هوور و ژورنال وال استریت آن را آزادترین اقتصاد ؤکنگ که مکند؛ از جمله هنگمی
،وکارها، صنایع، واردات و صادراتاقتصادي براي کسبياین مناطق ویژه. داننددنیا می

از . )گذاري آزاداز جمله حذف عوارض و سیستم قیمت(اند گذاشتههاي کمیمحدودیت
بوده و معموالً مقدار % 8زمان افتتاح مناطق آزاد تجاري نرخ رشد اقتصادي چین همواره باالي 

داري دولتی که در اقتصادي  با سرمایهياین مناطق ویژه. بوده است% 12آن در حدود 
گذاران اجازه اقتصادي به سرمایهيشوروي سابق تجربه شد تفاوت دارد، زیرا مناطق ویژه

هاي شخصی خود را از کنترل دولت مرکزي خارج ساخته و د که صنایع و داراییدهنمی
کنند، در حالی که اقتصادي به صورت اقتصاد بازار عمل میيمناطق ویژه. گسترش دهند

چنین اخیراً هم.  دکنفعالیت می،پایینبهباالاز داري دولتی با رویکرد اقتصاد دستوري سرمایه
گذاري هاي سرمایهرا به عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به بنگاهدارایی خصوصی ،چین

چند کشور دیگر تحت . اقتصادي فعالیت کنندياجازه داده در مراکز خرید مناطق ویژه
هاي اخیر اصالحاتی را در جهت گرایش حاکمیت احزاب کمونیست مانند ویتنام نیز در دهه

.تصاد، دولت مسؤولیتی ندارددر این نوع اق. اندبه بازار انجام داده

نظام اقتصادي افغانستان:مبحث دوم
اساسی، شود که نظام اقتصادي مورد نظر قانونمواد قانون اساسی، چنین استفاده میيبا مطالعه

زیرا خصوصیاتی که براي نظام اقتصادي در »نظام اقتصاد دولتی«است نه »نظام اقتصاد بازار«
:ملکیت آمده استيدر باره40يدر ماده. اقتصاد بازار مطابقت داردشده با نظامقانون ذکر

هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع . ملکیت از تعرض مصون است«
يملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله. در حدود احکام قانونشود، مگرنمی

تنها به مقصد تأمین منافع استمالك ملکیت شخص، . شودباصالحیت مصادره نمیيمحکمه
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تفتیش و اعالن دارایی . باشدمجاز می،موجب قانونعامه، در بدل تعویض قبلی و عادالنه، به
».گیردشخص، تنها به حکم قانون صورت می

شده، بدون شک، ملکیت فردي و خصوصی منظور از ملکیتی که در این ماده ذکر
. حقوق اساسی اتباع استيطورعمده در بارهزیرا این فصل به؛باشد نه ملکیت دولتیمی

عنصر اصلی در اقتصاد بازار که مالکیت فردي است، در قانون اساسی تضمین ،بنابراین
»ملکیت دولت«یا »هاي عامهملکیت«یا »امالك عامه«به 14و 9مواد البته در. گردیده است

ملکیت دولت شمرده شده است ،تانینیز اشاره شده و معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باس
ينحوه،9ياما این نوع ملکیت دولتی با نظام بازار، تضاد ندارد زیرا مطابق به حکم ماده

درست از منابع طبیعی و سایر امالك عامه، يامالك دولت و طرز استفادهيحفاظت و اداره
تصریح شده است براین کامال10يبه قانون موکول گردیده است و از طرف دیگر در ماده

ها و تشبثات گذاريکه نظام اقتصادي افغانستان، نظام اقتصاد بازار است و تمام سرمایه
:در این ماده آمده است. خصوصی باید در چارچوب این نظام تنظیم گردد

ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به گذاريدولت، سرمایه«
».نمایدها را تضمین میتشویق، حمایت و مصونیت آناحکام قانون،

:چنین آمده است،هم11يو در ماده
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادي کشور و مصالح «

».گرددمردم، توسط قانون تنظیم می
يجریدهيگذاري خصوصی منتشرهبر اساس احکام قانون اساسی، در قانون سرمایه

ی ازد مهموااحکام خاصی ذکر شده که م،30/9/1384رخ و، م869مسلسل يشمارهرسمی
: خوانیدمیآن را 

:اوليماده
منظور تشویق، حمایت و دهم قانون اساسی افغانستان بهياین قانون به تأسی از حکم ماده«

تنظیم امور مربوط بازار وها و تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد گذاريمصونیت سرمایه
».آن وضع گردیده است

:دوم يماده
هاي خصوصی داخلی وگذاريعبارت از ارتقاي نقش سرمایه،اهداف این قانون«

باشد که اقتصادي کشور و ایجاد  نظم قـانونی بـا ساختار اداري آن میيخارجی در عرصه
داخلی و خارجی غرض رشد و گذاران  خصوصینیت سرمایهوموجب ترغیب، حمایت و مص

اشتغال، افزایش تولید و عواید صادراتی، انتقال يسـاختن زمینهانکشاف اقتصادي، فـراهم
».تکنالوژي، بهبود و ارتقاي سطح زندگی مردم و رفاه عامه گردد
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:چهارميماده
توانند پنجم این قانون، میيبه استثناء موارد مندرج ماده،اشخاص داخلی و خارجی) 1«

.گذاري نمایندتمام سکتورهاي اقتصادي کشور سرمایهدر
هاي خارجی یا گذاريتوانند صرف از طریق سرمایهمی،اشخاص خارجی) 2
گذاري سرمایه،کشورموجود دريهاي مجدد در یک تشبث منظورشدهگذاريسرمایه
».نمایند

:پنجميماده
:شدباگذاري در ساحات ذیل ممنوع میسرمایه«
.انکشاف انرژي هستوي-1
.ها و محالت مشابه آنتأسیس قمارخانه-2
».آورتولید مواد مخدر و سایر مواد نشه-3

:ویکمبیستيماده
هاي خویش حق دارد  درمنظور پیشبرد فعالیتداخلی و خارجی بهيتشبث منظورشده«

سال به اجاره ) 90(براي مدت ،ريافغانستان، عقـار را مطابق احکام قانون تنظیم امـور زمیندا
».بگیرد

منظور تشویق و گذاران و بهامتیاز براي سرمایهعنوانموارد زیادي به ،در این قانون
. دهیمخوانندگان عزیز را به متن ارجاع میکه است حمایت آنان در نظر گرفته شده 

نقش دولت در نظام بازار
شود که دولت حق چنین استفاده می،انون اساسیتمام مواد قيبا مطالعه،از سوي دیگر

امور ذیل ،مداخله در بازار و انجام تجارت و مبادالت اقتصادي را ندارد اما در عین حال دولت
:گیردرا برعهده می

هاي مربوطه را مطابق به ایجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم، قوانین و مقرره)1
هاي اقتصاد بازار، به حیث حق است که در تمام نظامنماید و این چیزي تنظیم و تصویب می

1.ها پذیرفته شده استدولت

امور تجارتی، يهاي جدید درسه سال اخیر، در عرصهگیر دولت، تصویب قوانین و مقررههاي چشمیکی از موفقیت. 1
ها به قرار هاي خصوصی است که برخی از آنگذاريمعادن و سرمایهاستفاده ازينحوهمالی، بانکی و امور مربوط به 

:ذیل است
هاي تضامنی، قانون میانجگري تجارتی، ، قانون شرکتتلیوهاي سهامی و محدودالمسؤقانون شرکت: در امور تجارتی

قانون ثبت عالیم تجارتی، قانونهاي تجارت،گذاري خصوصی، قانون اتاققانون حکمیت تجارتی، قانون سرمایه
ونقل اموال، قانون حمایت از رقابت، قانون نمایندگی تجارتی، قانون قراردادهاي تجارتی، قانون حمایت از حقوق حمل

.مخترع و مکتشف



331/ اصل نظام اقتصادي مبتنی برسیستم بازار

درستی کار کند و ترقی و شکوفایی به ارمغان آورد و تجار که نظام بازار بهبراي این)2
به ،گذاران بااطمینان خاطر به فعالیت بپردازند، دولت سیستم قضایی شفاف و عادالنهو سرمایه

دعاوي تجارتی وفصلکند تا در صورت نیاز به حلی را تأسیس میشمول محاکم تجارت
.بپردازد
کند تا از چپاول، غارت، چنین دولت نظام امنیتی و دفاعی مناسب را فراهم میهم)3

.جلوگیري به عمل آید... گذار از کشور وشدن سرمایه و سرمایهغصب و خارج
آوري مالیات و کند و براي جمعمالیه و محصول اخذ می،42يدولت مطابق به ماده)4

. نمایدعواید، سیستم شفاف و قانونمند ایجاد می
دولت موظف است که براي سالمت بازار و براي جلوگیري از سؤاستفاده، از )5

انحصار، ممانعت کرده و یک سیستم شفاف و نیرومند حمایت از رقابت آزاد را حاکم گرداند 
.وضع شده است»ت از رقابتقانون حمای«و به همین منظور است که

قانون اساسی براي حفظ ارزش پول و جلوگیري از تورم 12يدولت مطابق به ماده)6
نماید و چاپ و انفالسیون، سیاست پولی خاصی را از طریق بانک مرکزي طرح و تطبیق می

.باشدهاي دولت میپول هم از صالحیت
شاف صنایع، رشد تولید، ارتقاي قانون اساسی، براي انک13يدولت مطابق به ماده)7

هاي مؤثر طرح و تطبیق وران، پروگرامهاي پیشهسطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت
.نمایدمی

براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرایط ،14يدولت مطابق به ماده)8
، در حدود اقتصادي، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان

.نمایدهاي مؤثر طرح و تطبیق میمالی دولت، پروگراميبنیه
عالی معارف و تحصیالت يموضوع دیگري که با این بحث ارتباط دارد، مسأله)9
يحق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه،تعلیمقانون اساسی،43يمطابق به ماده. است

،دولت. گرددمیورت رایگان از طرف دولت تعیینصبه،دولتیلیسانس در مؤسسات تعلیمی
يمنظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهمکلف است به

هاي مادري را در مناطقی تدریس زبانياجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه
قانون اساسی، هر نوع 46ير در مادهاما از طرف دیگ. کنند فراهم کندها تکلم میکه به آن

اشخاص به شمول اتباع يمعارف و تحصیالت عالی، براي همهيگذاري را در زمینهسرمایه

، قانون مالیات بر عایدات، قانون امور مالی و مصارف عامه، قانون گمرکات، قانون تدارکات: در امور مالی و بانکی
تجارتی، قانون رهن اموال منقول در يقانون بیمه، قانون دافغانستان بانک، قانون بانکداري، قانون اسناد قابل معامله

.معامالت بانکی، قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی
خابراتی و چندین قانون و قانون معادن، قانون نفت و گاز، قانون تنظیم امور زمینداري، قانون تنظیم امور م: چنینهم

.دیگر که همگی بر اساس نظام اقتصاد بازار تنظیم شده استيمقرره
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تابستان (ها نیز اجازه داده است و بر همین اساس است که تا این تاریخ کشور و خارجی
لی ثبت شده تحصیالت عالی خصوصی در وزارت تحصیالت عايمؤسسه33تعداد ،)1389

ها به فراگیري تحصیالت عالی هزار محصل در آنباشند و بیش از بیستو مشغول فعالیت می
.پردازندمی

سو دولت وسایل وقایه و، از یک52يصحت، بر اساس مادهيچنین در عرصههم)10
مطابق به احکام قانون تأمین ،اتباعيعالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را براي همه

خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی يدولت، تأسیس و توسعه،نماید و از سوي دیگریم
. کندتشویق و حمایت می،مطابق به احکام قانون،را

دولت مکلف گردیده که براي بازماندگان شهدا و ،53يچنین در مادههم)11
تام، خدمات طبی و سر پرست و ایساالن، زنان بیمفقودین، معلولین، معیوبین، متقاعدین، کهن

.مساعدت مالی فراهم نماید

رقابت در نظام بازاريمسأله
چه گفته شد مواردي است که قانون اساسی براي دولت حق مداخله یا نظارت و کنترل درآن

اموراقتصادي را داده است اما واضح است که نظام اصلی اقتصادي مورد نظر قانون اساسی، 
يگذاري با همهروند سرمایه،بر اساس همین نظام است که امروز.است»نظام اقتصاد بازار«

رشد است و مخصوصا در برخی امنیتی وجود دارد، یک روند روبهيمشکالتی که در ساحه
و تحصیلی و صحی آموزشی ها، معادن، مؤسسات ها، بانکها مانند مخابرات، رسانهاز عرصه

هاي چشمگیر ومؤثري، به مشاهده یره پیشرفتهاي تجارتی واردات و صادرات و غو شرکت
رقابت و نقش يباشد، مسألهچه در نظام بازار از اهمیت خاصی برخوردار میاما آن.رسدمی

؛درآمد مردم استبودن آن از انحصار و متضررشدن اقشار کمآن در کنترل بازار و حفظ سالم
تنها به سود ،باشد، نظام بازار آزادزیرا اگر در بازار، رقابت سالم و آزاد وجود نداشته 

با توجه . داران و تجار تمام شده و مردم تحت فشارهاي اقتصادي قرار خواهند گرفتسرمایه
به اهمیت این موضوع، از سه سال پیش در شوراي وزیران این بحث مطرح شد که چه 

سالم در بازار رقابت آزاد و يتدابیري سنجیده شود که از انحصار جلوگیري شده و زمینه
تسوید یک قانون براي حمایت از رقابت و جلوگیري از ،یکی از این تدابیر. فراهم گردد
توسط وزارت تجارت تسوید و در وزارت عدلیه مورد تدقیق قرار ،این قانون. انحصار بود

1/10/1388به شوراي ملی فرستاده شده و به تاریخ ،گرفته و بعد از تأیید شوراي وزیران
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جمهور، در پنج ط هیأت مختلط شوراي ملی به تصویب رسیده و بعد از توشیح رییستوس
1.ماده، نافذ و نشر گردید35فصل و 

:اهداف این قانون چنین تعریف شده است،دوميدر ماده
.حمایت از رقابت سالم در بازار-1
جلوگیري از قرارداد، توافق و تفاهم غیر منصفانه و اجراآتی که منجر به -2

تولیدات يشدن رقابت در بازارهاي اموال، خدمات و پروسهشدن یا منعحدودشدن، مختلم
.گردد
.جلوگیري از انحصار در فعالیت تجارتی-3
.جلوگیري از نفوذ متشبث انحصارگر در بازار-4
.منظور رفاه اقتصاد عامهبه،رقابت سالمينمودن زمینهفراهم-5

:چنین تعریف به عمل آمده است» انحصار«و » بترقا«از دو اصطالح ،در آغاز این قانون
اي از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان حالتی است که در بازار، عده:رقابت

نمایند که طوري فعالیت می،مستقل، براي تولید، خرید یا فروش اموال یا خدمات مشابه
.ر بازار نداشته باشندطور جداگانه قدرت تعیین مقدار و قیمت را دها بهیک از آنهیچ

حالتی است که ورود اشخاص جدید را به بازار با موانع یا محدودیت مواجه : انحصار
یا تقاضاي بازار به نموده یا موجودیت سهم شخص، مؤسسه، فابریکه یا شرکت را در عرضه

.مشخص سازد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشداياندازه
هاي ضد رقابتی که رقابت سالم و آزاد را اعمال ذیل به عنوان روش،تعریف فوقبراساس 

:ممنوع قرار داده شده است،کنددر بازار اخالل می
هر نوع تفاهم، توافق و قرارداد کتبی، شفاهی یا الکترونیکی شامل موارد ذیل میان «

یا اخالل در رقابت هایی که هدف آن ممانعت، محدودیتمتشبثین، تجار، مؤسسات و شرکت
:رساندن به مستهلکین باشد، ممنوع استیا صدمه

طور مستقیم یا غیر به،تعیین آنينمودن قیمت خرید یا فروش یا نحوهمشخص-1
.مستقیم در بازار

محدودساختن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش اموال یا -2
.خدمات در بازار یا خارج از آن

.یط غیر مشابه در معامالت مشابه تجاريتحمیل شرا-3
.هانمودن طرف معامله به عقد قرارداد با شخص ثالث یا تحمیل شرایط قرارداد بر آنملزم- 4
.تر از دو شخص یا چند گروهنمودن بازار اموال یا خدمات به دو یا بیشتقسیم-5

.1388دلو 10مؤرخ 1010وزارت عدلیه، قانون حمایت از رقابت، جریده رسمی، شماره مسلسل . 1
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.نمودن دسترسی اشخاص خارج از تفاهم، توافق و قرارداد در بازارمحدود-6
.جداساختن بازار اموال یا خدمات یا تقسیم یا کنترل تمام انواع منابع یا عناصر بازار-7
هاي هاي رقابتی متشبث یا تاجر یا منحصرساختن فعالیتمحدودساختن فعالیت-8

شرکت، مؤسسه و فابریکه در بازار از طریق وضع تحریم یا انواع فشار و رفتار یا جلوگیري 
.جدید در بازاربالقوه از ورود داوطلبان 

هاي دیگر که با نمودن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفموکول-9
.موضوع قرارداد ارتباط نداشته باشد

مجبورساختن به خرید اموال یا خدمات دیگر، توأم با مال یا خدمت تحت خرید - 10
.مغایر موافقتنامه یا عرف تجارتی

نماید ولی حیث میانجی عمل میخریداري که منبه نمایش گذاشتن مال یا خدمت به - 11
گردد، غیر از آن بوده که به نمایش گذاشته شده اموال یا خدماتی که به مشتریان عرضه می

».است
14طور مفصل و مشروح در به،هاي تجارتی غیرمنصفانهروش،هشتم این قانونيدر ماده

این مجموعه از رفتارها و . استمجموعه، مطرح و معرفی شده که بسیار جالب و جامع 
در صورتی که منجر به ایجاد محدودیت یا اخالل به رقابت آزاد در بازار ،هاي تجارتیروش

.شود، ممنوع قرار داده خواهد شد
براي تطبیق این قانون و به منظور حمایت از رقابت سالم و جلوگیري از انحصار، عالوه  بر 

مرکب از وزیر تجارت » بورد ملی رقابت«راي متخلفان، احکام خاص جریمه و جبران خساره ب
دانان و هاي مالیه، اقتصاد و جمعی از رؤساي ادارات و حقوقبه حیث رییس و معینان وزارت

.بینی شده استبه حیث اعضا پیش) نفر12جمعا (اهل خبره 
یده اما مهم اصل این قانون، مانند بسیاري از قوانین کشور، بسیار جامع و دقیق تنظیم گرد

در نظر »بورد ملی رقابت«این است که راههاي تطبیق این قانون از طرف  دولت مخصوصا 
استفاده ؤن و کسانی که به نام بازار آزاد ساگرفته شود و با قاطعیت اجرا گردد و با متخلف

.مطابق احکام این قانون برخورد جدي شودنمایند،می



فصل ششم

شهروندانعمومیهاي حقوق اساسی و آزادي
.استدیگر قانون اساسی يبررسی مواد فصل دوم و مواد مربوطه: موضوع این فصل

و هاي عمومیحقوق بشر یا حقوق اساسی و آزادييتر در بارهبراي شرح و توضیح بیش
:عرضه خواهد شدمطالب این فصل در چند مبحث 1نگاه قانون اساسی افغانستان به این موضوع

هاي عمومیزاديآتعریف و جایگاه حقوقی حقوق بشر و : لمبحث او

تعریف:اول
هرچند . استترین مباحث حقوقی معاصر از مهم، هاي عمومیاساسی اتباع یا آزاديحقوق

اصلی حقوق اساسی اتباع را در مفاهیم و اصول حقوق بشر، باید جستجو کرد اما در يریشه
حقوقی است که از دسته شود، منظور آنشهروندان یاد میهرجا که از حقوق اساسی اتباع یا

ها از در نظر گرفته شده و رعایت آندر قانون اساسی یک کشور براي شهروندان آن کشور
.نگاه قانون تضمین گردیده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر «هاي چهارم قانون تشکیل، وظایف و صالحیتيدر ماده
:چنین آمده است»افغانستان

: باشدیل قابل استفاده میذدر این موضوع منابع . 1
.1387شر در قانون اساسی افغانستان،  چاپ اول، انتشارات عرفان، تهران، حیدرعالمه، جایگاه حقوق بدکتر غالمـ 
مبتنی بر يماندانا کنوست راسخ افشار، رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق اساسی افغانستان، رویهـ 

. م2007دکتر حسین غالمی، چاپ يقانون اساسی و حقوق بشر، ترجمه
.وزارت عدلیهيالت، ماهنامهعديمتعدد مجلهيهاشمارهـ 
. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وبسایت این کمیسیونيحقوق بشر، نشریهيمجلهـ 
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هاي اساسی اتباع که در قانون عبارت است از حقوق و آزادي،حقوق بشر به مفهوم این قانون«
المللی حقوق بشر که افغانستان ها و سایر اسناد بینها، قراردادها، پروتوکولها، میثاقاساسی، اعالمیه

ها، نه به بیمهدسترسی مساوي و عادال. ها متعهد است، تسجیل گردیده باشدبه رعایت و تطبیق آن
1».گرددحقوق بشري افاد محسوب میيدارد، نیز از جملهتأمینات و خدماتی که دولت ارائه می

هاي حقوق اساسی یا آزادييدانان بین حقوق بشر و مسألههرچند برخی از حقوق
:گویدقایل شده و میتفاوت، عمومی

دو مفهوم در یک افق قرار کرد، زیرا اینرا نباید با حقوق بشر اشتباه هاي عمومیآزادي«
یکی از مفاهیم حقوق طبیعی یا ،حقوق بشر. ها نیز با یکدیگر یکی نیستندندارند و محتواي آن

سلسله حیث هو، داراي یکبر این باورند که انسان، من،طرفداران این نظریه. فطري است
تواند منکر آن شود مگر نمیکس حقوقی است که این حقوق وابسته به طبیعت اوست و هیچ

مفهوم ،موجب این نظریهبه،شودگونه که مالحظه میهمان. که طبیعت انسان را انکار نمایدآن
گیرد، در صورتی که حقوق بشر خارج از قلمرو حقوق موضوعه و برتر از آن قرارمی

يبشردر قلمرو حقوق موضوعه بوده و در حقیقت ریشه در همان حقوقهاي عمومیآزادي
آن از طرف دولت، از قلمرو حقوق طبیعی خارج شده اثر شناسایی و اعالم رسمیدارد که بر

2».و داخل حقوق موضوعه گردیده است

اما حقیقت این است که تفاوت یادشده در آن حد نیست که این دو موضوع را از نگاه 
تواند اساسی اتباع نمیو حقوقهاي عمومیچون آزادي؛ماهیت و محتوا از همدیگر جدا سازد

حقوق بشر در قالب قوانین ،معموال در اکثر کشورها،چیزي غیر از حقوق بشر باشد و امروز
با توجه به همین مالحظه است که یکی از اساتید حقوق، تعریف موضوعه تنظیم گردیده است و

:حقوقی حقوق بشر را که واقعا تعریف درستی هم هست، چنین ارائه کرده است
امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد يعبارت از مجموعه،حقوق بشر«

قدرت بودن و در روابط با دیگر افراد جامعه و باموضوعه است که افراد، به اعتبار انسان
3».باشندهاي الزم، از آن برخوردار میحاکم، با تضمینات و حمایت

:استچند عنصر قابل توجه باال،در تعریف 
و روابط او با دیگران و با »فرد«امتیازاتی است که به يمجموعه،که حقوق بشریکی این

باشد نه قدرت حاکم مربوط است و این بدان معنی است که محور اصلی حقوق بشر فرد می

هاي ، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت1384جوزاي 31: ، تاریخ نشر855يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده. 1
.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

.8، ص 1370هاي عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، تمنی، آزاديؤی میوچهر طباطبامندکتر. 2
،این کتاب. 12، نشر میزان، تهران، ص 1384هاي اساسی، چاپ اول، دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادي. 3

ی اتباع  و با نگاه به قانون اساسی  نوشته حقوق اساسيحقوق بشر از زاویهيیکی از بهترین منابعی است که در زمینه
.باشدبسیار قابل استفاده می،شده و در این زمینه
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طور خاص در قانون این حقوق و امتیازات در قوانین موضوعه و به،کهدیگر این. جامعه
هاي الزم باید تضمینات و حمایت،براي تطبیق این حقوق،کهسوم این. گرددیاساسی تنظیم م

.وجود داشته باشد
عبارت از آن نوع شرایط زندگی اجتماعی است که بدون آن ،هااین نوع حقوق و آزادي

آن چیزي ،حقوق،نیز براي دیگران بهترین باشد یا به عبارت دیگروتواند براي خودبشر نمی
ها و امکاناتی یا آن فرصتاستبراي رشد بشر و ظهور شخصیت او در جامعه الزامیاست که 

بدون ،یک بشر. سازدچه برایش ضروري است محروم میاست که فقدان آن انسان را از آن
یک برده ،صرفاً،که سرنوشتش مطلقاً وابسته به میل و هوس قدرت باالتري استیحقوق

بدین لحاظ است که . که متأسفانه استعداد فکرکردن دارداست و یک برده یک بهیمه است 
اند، در واقع حقوق را مورد بحث بحث کرده» آزادي«هایی که از ها و دکترینمکتبيهمه

هر بشر اجتماعی به . شودگردد و خود مادر آزادي میحقوق از آزادي متولد می. اندقرار داده
اي که حقوق دارد، به همان اندازه،د یا به بیان دیگراي که آزادي دارد، حقوق دارهمان اندازه
اي باهم دارند، آزادي و تفکر نیز این چنین اگر آزادي و حقوق این چنین رابطه. آزادي دارد

این گفته . ش متفکر استاآزادييتوان گفت هر متفکري به اندازهجا که میتا آن.هستند
،حقوقی که براي مردمش مقرر داشته استدرست است که ماهیت یک حکومت را باید از 

اي وجود نداشته معنا است و اگر جامعهحقوق در بیرون از جامعه بی،از سوي دیگر. شناخت
هاي فقط در جامعه و به هنگام اعمال آزادي،زیرا بشر؛حقوق وجود نخواهد داشت،باشد

،ت این حقیقتشناخ. شناسدکند و میهاي دیگران را درك میخویش است که آزادي
تکلیف ما ،تکلیف دیگران در مقابل ما و حقوق دیگران،زیرا حقوق ما؛اساس حقوق است

اگر من حق ،به عبارت دیگر.به نام تکلیف داردیمعادل،باشد و هر حقیدر مقابل دیگران می
مکلف هستم که همین حق را براي دیگران،دارم که براي تأمین معاش کار کنم، در عین حال

مند شوم که حقوق دیگران را توانم از حقوقم بهرهفقط وقتی می،من. بشناسم و احترام بگذارم
،دولت. حقوق را به وجود نیاورده است،دولت. مقدم بر دولت است،حقوق. رعایت کنم

يطوري که همهکند بهسازد و اداره میشناسد، هماهنگ میفقط حقوق را به رسمیت می
1.مند شوندخود را بشناسند و از آن بهرهحقوق ،شهروندان

به سه بخش اصلی ،بندي کلیدر یک تقسیمهاي عمومیحقوق اساسی و آزادي
:دشوتقسیم می

.هاي شخصیآزاديـ1
.هاي فکر و اندیشهآزاديـ 2

. 172تا169، ص 1373دکتر محمد عالیخانی، حقوق اساسی، چاپ اول، . 1
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.ها یا حقوق اقتصادي و اجتماعیآزاديـ 3
دهد، طی ان را تشکیل میاین سه نوع آزادي را که در واقع حقوق اساسی شهروند

.دهیماختصار توضیح میبه،هاي جداگانهمبحث

هاي عمومیجایگاه حقوقی حقوق بشر و آزادي:دوم
ما در این . دارداز نگاه حقوقی جایگاه واال و مبانی محکمیهاي عمومیحقوق بشر و آزادي

یم و تنها به دو مبناي پردازهاي طوالنی فلسفی، تاریخی و دینی نمیبه سایر بحث،مبحث
. کنیمبه اختصار اشاره می،و دیگري جدید استحقوقی حقوق بشر که یکی کامال قدیمی

هاي مکتب حقوق طبیعی یا فطري است و مبناي دوم دارد اندیشهمبناي اول که تاریخ قدیمی
.هاي حقوق و قوانین اساسی کشورها استباشد، اعالمیهکه نسبتا جدید می

کتب حقوق طبیعی یا فطريم:اول
قواعدي است که از سرشت و آفرینش انسان و جامعه به وجود آمده ،حقوق فطري یا طبیعی

يبه حکمت بالغه،قوانینی است الیتغیر که پروردگار دانا و تواناي جهان،است یا به قول دیگر
وفاداري به صلح، عدالت، انصاف،: عبارت از،اصول حقوق طبیعی1.خود مقرر نموده است

اصلی يخصیصه. باشدعهد و بیزاري از قتل و دزدي و تجاوز و خیانت در امانت و غیره می
گیرد، ازلی و ابدي و جهانی ها سرچشمه میکه از سرشت انسانبه خاطر این،حقوق فطري

2.باشدبدین معنی که بر حسب زمان و مکان قابل تغییر نمی،است

. به کار رفته استیهاي مختلفنام،براي این مکتب،دیگرهاي در زبان فارسی و زبان
زیرا مقررات آن را ناشی از خواست خداوندي ؛گفتندمی» الهی«بعضی این حقوق را 

زیرا منبع آن را طبیعت یا فطرت ؛نامیدندمی» فطري«یا » طبیعی«پنداشتند و این حقوق را می
،زیرا معتقد بودند که مقررات آن؛فتندگمی» عقلی«حقوق ،برخی هم. کردندبشر فرض می

زیرا در نظر ایشان قواعد آن ؛نهادندنام می» اولیه و قبلی«حقوق ،اي هماوامر عقل است و عده
،برخی هم. بشر بر آن تعلق گیرد، وجود داشته استيکه ارادهاز بدو خلقت و قبل از آن

حقوق . کردندتصور می» غیر قابل تغییرثابت و «رازیرا قواعد آن؛اندنامیده» ثابت«حقوق 
و عمل به قواعد آن را براي خیر و آن که کشف براي این؛هم گفتند» آلضروري و ایده«

جهانی و عام و «حقوق ،کردند و باالخرهآل فرض میضروري و ایده،سعادت جامعه

. 27، ص 1348، سال 35يپاشا صالح، مباحثی از تاریخ حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، شمارهعلی. 1
. 175سید محمد هاشمی، پیشین، ص دکتر . 2



339/ شهروندانهاي عمومیحقوق اساسی و آزادي

،نیستیا سرزمین معینیزیرا این حقوق خاص یک ملت یا دولت؛هم گفته شده» مشترك
1.مردم مشترك استيجا معتبر و نزد همهبلکه همه

یونان باستان گرفته تا علماي مسیحی در قرون وسطی و يمکتب حقوق طبیعی از دوره
که در یهاي گوناگونها و نقدها و تحلیل و تفسیرفراز و نشیبيتا قرون جدید، با همه

ها دارترین مکاتب حقوقی و مؤثرترین آنهترین و ریشآن شده است، یکی از باسابقهيباره
حقوق بشر يالملل و مخصوصا در عرصههاي مختلف حقوق داخلی و حقوق بیندر عرصه
توان چهار اصل را می،شده در طول قرون در این رابطهاز مجموع نظریات مطرح. بوده است

:درك کرد
.عدل در فطرت بشر است●
چه خالف عقل باشد، خالف عدل الل است و آنمنطق عقل و استد،قانون طبیعی●

.است
.باشدقانون جهانی است و محدود به زمان و مکان نمی،قانون طبیعی●
2.بالفطره باهم برابرند و تصمیم اکثریت تصمیم مردم است،افراد بشر●

هاي فردي بوده است بیشتر حمایت از حقوق و آزادي،هدف حقوق فطري در قرون اخیر
ست منشأ اثر در بروز انقالب در مغرب زمین باشد و بیان کامل آن و تصریح بر رعایت که توان

موجب به3.کنیممشاهده می،فرانسه1789سال » حقوق بشر و شهروندياعالمیه«آن را در 
کنند و در برابر آیند، آزاد زندگی میها آزاد به دنیا میانسان«: مذکورياعالمیه1يماده

موجب و به» .فقط مبتنی بر مصلحت عموم خواهد بود،امتیازات اجتماعی. بر هستندقانون برا
نشدنی بشر هدف هر اجتماع سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زائل«: مذکورياعالمیه2يماده

».آزادي، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم و ستم: این حقوق عبارتند از. است
قوانین اساسی کشورها این يو شهروند فرانسه در همهحقوق بشريبعد از اعالمیه

.باشدبازتاب آن می،نیز»جهانی حقوق بشرياعالمیه«موضوع انعکاس یافت و حتی 
شود و بلکه در برخی از نیز دیده میهاي اسالمیدر اندیشه،آثار مکتب حقوق طبیعی

زش عقل و اعتبار احکام عقلی و فقهی، مبانی اصلی آن یعنی ارهاي فلسفی و کالمیمکتب
حسن و «بحث ،در این رابطه. صراحت مطرح گردیده استوضوح و بهقبل از حکم شرع، به

بسیار قابل ،در علم کالم و در علم اصول فقه مخصوصا از دیدگاه علماي شیعه» قبح عقلی
:در مورد حسن و قبح اشیا و افعال انسان، سه سؤال مطرح است. باشدتوجه می

حسن و قبح ذاتی دارند یا نه؟،بدون در نظرگرفتن حکم خداوند،آیا اشیا و افعال،لاو

.438، ص 1386الملل عمومی، چاپ پنجم، تهران، پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین. 1
. 31پاشا صالح، پیشین، ص علی. 2
. 179دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 3



حقوق اساسی افغانستان/ 340

تواند آن را کشف یا عقل بشري میآکه حسن و قبح ذاتی داشته باشند، بر فرض این،دوم
کند و بفهمد؟

بر فرضی که عقل بشري بتواند کشف کند، آیا الزم است که شرع نیز مطابق به ،سوم
نماید؟کشف عقل حکم 

:نظریات متعددي مطرح شده استدر مذاهب اسالمی،هاي فوقدر مقام پاسخ به سؤال
آیا عقل در کشف حکم شرعی جایگاهی دارد؟ علماي : گویدچنین می1امام ابوزهره

داند، میعقل را در مواردي که دلیلی از کتاب و سنت موجود نباشد، منبع و دلیل فقهی،شیعه
منشأ این اختالف .پذیرندحیث دلیل مستقل از کتاب و سنت نمیقل را بهع،اما فقهاي دیگر

:سه نظریه وجود دارد،در این مساله. ي حسن و قبح ذاتیلهأشود به مسمربوط می
نه حسن ذاتی دارند نه قبح ذاتی، ،اشیا،بر اساس این نظریه. اشاعره استينظریه:اول

. استناشی از حکم خداوند،حسن و قبح هرچیز
دو صفت ذاتی اشیا و افعال است، یعنی ،معتزله و شیعه معتقدند که حسن و قبح:دوم
.که شما حکم شرع را بدانید، بعضی از اشیاء حسن یا قبح ذاتی دارندبدون این
ماتریدیه و حنفیه بر این اعتقادند که اشیاء حسن و قبح ذاتی دارند و در این مورد با : سوم

باشند، نظر میدر پاسخ به سؤال دوم نیز هم،چنین هر چهار فرقههم.ندنظرمعتزله و شیعه هم
تواند حسن و قبح اشیا را کشف و درك نماید، ولی در پاسخ به که عقل بشري مییعنی این

بین ،شوند، یعنی از نگاه معتزله و شیعهماتریدیه و حنفیه از شیعه و معتزله جدا می،سؤال سوم
رع مالزمه وجود دارد، به این معنا که هرچیزي را که عقل به آن حکم حکم عقل و حکم ش

اما از نظر ماتریدیه و حنفیه تکلیف شرعی و ثواب و عقاب تنها . کندنماید، شرع نیز حکم می
تواند حکم شرعی را اثبات نماید، تنهایی نمیعقل به،پس. شودبه صرف حکم عقل ثابت نمی

. ن دو وجود نداردبه عبارت دیگر مالزمه بین آ
اي وجود دارد به نام قاعده،چه گفته شد، از نظر علماي معتزله و شیعهبا توجه به آن

که بین حکم عقل و حکم شرع تالزم است، این قاعده به دو یعنی این؛ي مالزمهقاعده
:شودي فرعی تقسیم میقاعده
ین است که هرچه را عقل بفهمد معناي این قاعده ا. الشرعالعقل حکم بهکلّ ما حکم به) 1

پذیرد، مثل دفاع از جان و مال که عقل و شرع آن را الزم و درك کند، شرع نیز آن را می
. شماردکند، شرع نیز آن را ممنوع میشمارد یا تجاوز به حق دیگري که عقل آن را منع میمی

.به بعد63امام ابوزهره، اصول الفقه، چاپ مصر، صفحه . 1
.عالمه مظفر، بحث استلزامات عقلی،ول فقهاص: چنین نگاه کنید بههم
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ی مبتنی بر مصالح و به اتفاق علماي شیعه و سن،دلیل این قاعده این است که احکام شرع
دهد، شرع نیز باید اي را تشخیص میپس وقتی که عقل مصلحت و مفسده. باشدمفاسد می

. مطابق آن حکم کند
این قاعده به این معناست که هرچه را شرع و دین . العقلالشرع حکم بهکلّ ما حکم به) 2

ي تواند یکی از ادلهحکم عقلی می،براساس این دو قاعده. پذیردحکم کند، عقل نیز می
.استنباط حکم شرع به حساب آید

یریم که حقوق بشر یا حقوق بگنتیجه توانیم چنین می،چه به اختصار گفته شداز آن
اصول آن با اصول حقوق طبیعی و فطري يافراد، چون همههاي عمومیاساسی و آزادي

ير طول تاریخ در همهمطابقت دارد، ریشه در طبیعت و فطرت و عقل انسان داشته و د
بشریت در ارتباط به انسان يهاي بشري و در ادیان الهی مطرح بوده و اوج تعالی اندیشهمکتب

یعنی به دلیل ،دهد و به همین جهتو جایگاه واالي او در عالم هستی و اجتماع را نشان می
هاي عمومی،اديداشتن، احکام مربوط به حقوق بشر یا حقوق اساسی و آزمنشأ فطري و عقلی

ها را رعایت نمایند و حتی قوانین ها باید آنها و حکومتاالجرا بوده و تمام دولتالزم
کشورها باید در مطابقت با این اصول و احکام وضع شوند وگرنه اعتبارحقوقی يموضوعه

.نخواهند داشت

هاي حقوققوانین اساسی و اعالمیه:دوم
هاي حقوق و قوانین هاي عمومی، اعالمیهحقوق اساسی و آزاديمبناي دوم براي حقوق بشر یا

که ازکدام کشور و هاي حقوق هرچه باشد و اینریشه تاریخی اعالمیه. اساسی کشورها است
پذیرفته، مهم کی آغاز یافته و از کدام اندیشه و کدام مکتب فکري و سیاسی و حقوقی تأثیر

هر عنوان و باها این اعالمیه،کشورهاين اساسی همهمهم این است که امروز در قوانی1.نیست
افراد در متن قانون هاي عمومینامی، پذیرفته شده و در هر کشوري، حقوق اساسی و آزادي

.شوداساسی به حیث مقدمه یا در داخل مواد و اصول اصلی آن ذکر می
ون اساسی در سال با استقالل آمریکا و تدوین قان18حقوق در قرن ياصطالح اعالمیه

به تصویب 1789حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال يو بعد از آن اعالمیهشدآغاز 1776
فرانسه درج گردید و در 1891رسید که عین آن به عنوان مقدمه در قانون اساسی سال 

ر بعد سایر کشورها د. فرانسه نیز از اصول آن استفاده شد1958و 1946قانون اساسی يمقدمه
ارزش حقوقی این ياما سؤال اساسی درباره. قوانین اساسی خود از این اصول استفاده کردند

:رجوع کنید به. هاي حقوق، پنج نظریه ارائه شده استمنبع و ریشه اصلی و تاریخی اعالمیهيدر باره. 1
، 1380سرور دانش، چاپ اول، قم، زمستان يقانون اساسی، ترجمهيدکترابراهیم عبدالعزیز شیحا، کلیاتی درباره

. ، پاورقی171ص
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ها از نگاه حقوقی تا چه ها مطرح گردید بدین معنی که اصول مندرج در این اعالمیهاعالمیه
سه ،دانان فرانسه در این باره؟ در میان حقوقاستاالجرا حد اعتبار داشته و تا چه حد الزم

:ویکرد پدید آمدر
ارزش (ها ارزشی باالتر از متن قانون اساسی قایل شدند براي این اعالمیه،در رویکرد اول

ها سلب کرده و در رویکرد دوم برعکس اول، هرنوع ارزش حقوقی را از آن.)فرادستوري
در رویکرد. آوري تلقی کردندسلسله اصول فلسفی عاري از ارزش الزامها را صرفا یکآن

1.ها ارزشی برابر با متن قانون اساسی داده شدموضع میانه اتخاذ شد و به اعالمیه،سوم

تربیشزیرا در ؛ها، جایگاهی نداردارزش حقوقی اعالمیهيامروز این اختالفات درباره
کشورها مانند ایتالیا، بلجیم، ایران، مصر، الجزائر، افغانستان و غیره اصول مندرج در این 

ها را به جاي مقدمه یا اعالمیه، به عنوان یک فصل مستقل در متن قانون اساسی اعالمیه
باشد اند و این بدان معنی است که این اصول از همان جایگاه و ارزشی برخوردار میگنجانیده

طور که قانون اساسی به عنوان مادر قوانین از که خود قانون اساسی برخوردار است و همان
قوانین عادي يالعاده قوي و نیرومند برخوردار است و نسبت به همهضمانت اجراي فوق

خودکارطور به،تواند در مغایرت با آن وضع شود وگرنهبرتري دارد و هیچ قانون دیگري نمی
این اصول نیز عینا همان حکم و همان اعتبار را دارد و ،خود ملغا و باطل خواهد بودو خودبه

.یستقابل نقض ن

اصول اساسی و بنیادي حقوق بشر:وممبحث د
هاي عمومی، چند اصل اساسی را قبل از ذکر سایر اصول مربوط به حقوق اساسی و آزادي

باشد و در که در واقع از اصول بنیادین و اساسی حقوق بشر و مبناي حقوق اساسی افراد می
صر مورد اشاره قرار طور مختآغاز فصل دوم قانون اساسی افغانستان نیز مطرح گردیده، به

.دهیممی
جهانی ياول اعالمیهيعبارت است از همان اصولی که در ماده،این اصول بنیادي
:حقوق بشر آمده است

همه داراي . هم برابرندآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باآزاد به دنیا می،تمام افراد بشر«
2».برادري رفتار کنندباشند و باید نسبت به یکدیگر با روحعقل و وجدان می

:هاي حقوق رجوع کنید بهارزش حقوقی اعالمیهيدرباره. 1
.189تا 169دکتر ابراهیم عبدالعزیز شیحا، پیشین، صـ 
.188تا182دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، صـ 
. 185تمنی، پیشین، ص ؤدکتر منوچهر طباطبائی مـ 

این فصل و فصل هاي دیگر این کتاب، از منبع ذیل تمام مواد مربوط به اسناد و میثاق هاي بین المللی حقوق بشر، در . 2
:نقل شده است
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هاي به چهار اصل عمده که در رأس تمام حقوق اساسی و آزادي،در این ماده
اصل -2. اصل حیثیت یا کرامت انسانی- 1: قرار دارد اشاره شده است که عبارتند ازعمومی
سه اصل نخست، توضیح هریک ازيدرباره. اصل برادري- 4. اصل آزادي-3. آزادي

.شودمیمختصري ارائه
کرامت انسانی:اول

ترین اصلی است که بدون آن هیچ حقی را اعتراف به کرامت و منزلت انسانی مهم
براي موجود انسانی در نظر گرفت و اصوالً حقوق بشر به مفهوم امروزي آن مبتنی بر تواننمی

داراي ،یگرهاي داین است که انسان به عنوان انسان و قطع نظر از هر نوع تعلق و وابستگی
حقوقی که در داراي منزلت است و برخوردار از،یعنی ذات انسان.باشدکرامت ذاتی می

.شودها اصولی است که به نام حقوق بشر یاد میرأس آن
یکی کرامت ذاتی که : انسان داراي دو نوع کرامت است،از نگاه تعالیم دین مبین اسالم

،او با استعدادي که دارد؛کرامت اکتسابیدر سرشت و آفرینش او نهفته است و دیگري
:خداوند در قرآن شریف فرموده است. دست پیدا کند،کماليتواند به مراتب عالیهمی

البرّ و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی
1.کثیر ممن خلقنا تفضیالً

ها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از داشتیم و آنیما آدمیزادگان را گرام: یعنی
ها را بر بسیاري از موجوداتی که خلق کرده هاي پاکیزه به آنان روزي دادیم و آنانواع روزي

.ایم برتري بخشیدیم
: چنین فرموده استهم

اکرمکم عند یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان
2.اهللا اتقاکم

ها قرار دادیم تا ها و قبیلهما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره! اي مردم: یعنی
.ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما استگرامی. یکدیگر را بشناسید

فت انسان به خاطر همین کرامت و منزلت و استعدادهاي سرشاري که دارد، از امتیاز خال
:خداوند فرموده است. برخوردار گردیده است،و جانشینی خداوند در روي زمین

االرض خلیفۀ قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها و و اذ قال ربک للمالئکۀ انّی جاعل فی
3.یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لک قال انّی اعلم ما ال تعلمون

مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، زیر نظر دکتر اردشیر امیرارجمند، جلد اول، قسمت اول، تهران، انتشارات دانشگاه 
. 1381شهید بهشتی، 

. 70/ اسراء . 1
. 13/ حجرات . 2
. 30/بقره . 3
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. جانشینی قرار خواهم داد،ن در روي زمینم: پروردگارت به فرشتگان گفت: یعنی
کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به دهی که فساد و خونریزي میآیا کسی را درآن قرار می: گفتند

دانم که شما را مییمن حقایق: پروردگار فرمود. کنیمآوریم و تو را تقدیس میجا می
.دانیدنمی

يکه پایه و اساس ساختار داخلی جامعهبر هفت اصل اساسی ،قانون اساسی6يدر ماده
: اصل کرامت انسانی تأکید شده است،دهد و از آن جملهافغانی را تشکیل می

مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت يدولت به ایجاد یک جامعه«
اقوام ويانسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابري بین همه

».باشدمناطق کشور مکلف میيقبایل و انکشاف متوازن در همه
: قانون اساسی آمده است24يدوم مادهيفقرهدر

دولت به احترام و حمایت آزادي و . آزادي و کرامت ا نسان از تعرض مصون است«
».باشدکرامت انسان مکلف می

میثاق 9و 8و 7و 1در مواد جهانی حقوق بشر و ياعالمیه9و 6و5و 4و 1در مواد 
حقوق بشر، بر اسالمیياعالمیه20و 11و 4و 1المللی حقوق مدنی و سیاسی و در مواد بین

1.اصل کرامت انسانی تأکید شده است

حق آزادي:دوم
اختصار آزادي نیز بهيدر فصل دوم که از دموکراسی و انتخابات بحث گردید، درباره

کردن و سیاسی بود یعنی آزادي در انتخابيتنها  از زاویه،بحثولی آن،سخن گفتیم
.گیري و تأسیس احزاب سیاسی و شرکت در مبارزات سیاسیشدن و اشتراك در رأيانتخاب

آزادي فلسفی به . استحقوقی و فلسفی در واقع اساس آزادي سیاسی ياما آزادي از زاویه
خود آزاد آفریده شده و از خصوصیت معناي این است که انسان در خلقت و طبیعت

کردن برخوردار بوده و در سرشت او اجبار و اکراه وجود ندارد و چون مختاربودن و انتخاب
براي او مطرح » حق«انسان از نگاه فلسفی چنین است، از نظر حقوقی نیز آزادي به حیث یک 

:در تعریف آزادي از نگاه حقوقی گفته شده استبنابراین،.است
هاي افراد بتوانند استعدادها و توانایی،موجب آنعبارت از حقی است که به،زاديآ«

که آسیب یا زیانی به دیگران وارد مشروط بر آن،طبیعی و خدادادي خود را به کار اندازند
2».نسازند

که یکی از اصول بنیادي و اساسی حقوق بشر است و ارکان و مبانی آن و اهمیت آن از ،ساناصل کرامت انيدرباره. 1
محمدعلی فکوري، کرامت انسانی از دیگاه نظام : دو دیدگاه نظام حقوقی اسالم و حقوق بشر معاصر، رجوع کنید به

.1389، حمل 86يهوزارت عدلیه، کابل، شماريعدالت، نشریهيحقوقی اسالم و حقوق بشر مدرن، مجله
. 208دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 2
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:استسه عنصر داريحداقل ،آزادي با این معنی که ذکر شد
.کندرا از انسان سلب کند یا براي آن محدودیت ایجاد دولت و حکومت حق ندارد این حقنخست،

.استفاده از این حق را فراهم نمایديحکومت مکلفیت دارد که براي افراد، زمینه،دوم
بهینه از ياستفادهيکردن زمینهاگر حق مداخله داشته باشد، باید در جهت فراهم،یعنی دولت

.این حقن یا سلبکرداین حق باشد نه در جهت محدود
يفقط یک محدویت دارد و آن عبارت است از حق دیگران درباره،این حق،سوم

هاي عمومی، در مورد حقوق اساسی و آزادي،که در آغاز فصل گفتیمه اینچ؛ آزادي
اگر ما از حق آزادي برخوردار هستیم، ،به عبارت دیگر.سکه استتکلیف دو روي یکوحق

ه حق دیگران و حق جامعه را رعایت کنیم و اگر ما از آزادي این مکلفیت را هم داریم ک
لیت دارد وآزادي دیگران و حقوق آنان آسیب ببیند، دولت مسؤاي استفاده کنیم کهگونهبه

،با توجه به عنصر سوم. کندآزادي ما را در چوکات قانون، محدود،که در چنین موردي
يتوان به بهانهختگی نیست و هرگز نمیگسیآزادي هرگز به معناي هرج و مرج یا لجام

و صحت،د یا امنیت، نظمکراستفاده از حق آزادي به حقوق دیگران تجاوز یا به افراد توهین 
این رو، از .دیگران را نادیده گرفتهاي عمومیاخالق عامه و حقوق اساسی و آزادي

سیاسی یا دموکراسی را نیزتوان حدود و ثغور آزادي، آزادي بیان، آزادي عقیده، آزادي می
.    درست درك کرد

: قانون اساسی آمده است24يدر مادهاز این رو، 
جز آزادي دیگران و مصالح عامه که توسط ،این حق. حق طبیعی انسان است،آزادي«

دولت به . آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است. گردد، حدودي نداردقانون تنظیم می
».باشدت آزادي و کرامت انسان مکلف میاحترام و حمای

:قانون اساسی آمده است32يمادهدر
طرز و وسایل . شودموجب سلب یا محدودشدن آزادي وي نمی،بودن شخصمدیون«

».گرددتوسط قانون تنظیم می،تحصیل دین
:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه1يدر ماده

»...آیندتمام افراد بشر آزاد به دنیا می«
:مذکور آمده استياعالمیه2يدر ماده

مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، ،گونه تمایزتواند بدون هیچهرکس می«
چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا همدیگريسیاسی یا هر عقیدهيمذهب، عقیده

حاضر ذکر شده است ياعالمیههایی که در آزادييهر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه
».مند گرددبهره

:این اعالمیه آمده است29يماده2يفقرهدر
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هایی است هاي خود، فقط تابع محدودیتهر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي«
هاي دیگران منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزاديقانون، منحصراً بهيکه به وسیله

يو رفاه همگانی در شرایط یک جامعهتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومیو براي مق
».وضع گردیده است،دموکراتیک

اصل  برابري:سوم
. تمام افراد داراي حقوق و تکالیف یکسان باشند،کهاز ایناست اصل برابري عبارت از

تا وقتی بین . ها یافتنهاي فردي را باید در برابري انسااصلی و اساسی حقوق و آزادييزمینه
اي عدالت اجتماعی و محال است که در جامعه،افراد مساوات کامل از هر لحاظ بر قرار نشود

راه را براي ظلم و ،اختالفات اجتماعی به هرشکلی که باشد. برادري و آزادي محقق شود
ار دارد اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قريد و کلیهکنتجاوز و بیدادگري هموار می

ها را فرع براي تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادي، به همین خاطر. دکنناممکن می
1.دانندمی

:باشدمیزیراین نوع برابري مشتمل بر عناصر 
:برابري بین اقوام و قبایل- الف

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها : در قرآن آمده است
2.ا و بث منهما رجاالً کثیراً و نساءزوجه

شما را از یک انسان يهمان کسی که همه. از پروردگارتان بپرهیزید! اي مردم: یعنی
.کردمردان و زنان فراوانی منتشر ،آفرید و همسر او را از جنس او خلق کرد و از آن دو

: چنین فرموده استهم
نثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و ا

3.اهللا اتقاکم

ها قرار دادیم تا ها و قبیلهما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره! اي مردم: یعنی
.ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما استگرامی. یکدیگر را بشناسید

:برابري منزلت زن و مرد- ب
:فرمایدمیدیگري، خداوند در آیهدو آیهآن عالوه بر 

4.من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثی فلنحیینّه حیاة طیبۀ و لنجزینّهم باحسن ما کانوا یعملون

هاي فردي، انتشارات روز، تهران، علی کریمی، حقوق و آزادي: ، به نقل از216دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 1
1345 .

.  1/نساء. 2
. 13/حجرات. 3
. 97/نحل. 4
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اي انجام دهد، مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است، او را به هرکس کار شایسته: یعنی
.دادند خواهیم دادبهترین اعمالی که انجام میها را به داریم و پاداش آنحیاتی پاك زنده می

1.و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن یدخلون الجنۀ یرزقون فیها بغیر حساب 

ها وارد آن،مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد،اي انجام دهدهرکس کار شایسته: یعنی
.هد شدها داده خواحسابی به آنروزيِ بی،شوند و در آنبهشت می

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون 
2.الصلوة و یؤتون الزکاة و یطیعون اهللا و رسوله اولئک سیرحمهم اهللا ان اهللا عزیز حکیم

کنند و نماز مردان و زنان باایمان، ولی یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می: یعنی
خدا آنان را ،زوديهب،کنندخدا و رسولش اطاعت میاز پردازند و دارند و زکات میرپا میب

3.خداوند توانا و حکیم است. دهدمورد رحمت خویش قرار می

:حقوق و تکالیفبرابري افراد در-ج
:باشدهاي ذیل میاین برابري شامل عرصه

.برابري در مقابل قانونـ
.ل محاکمبرابري در مقابـ
.برابري در پرداخت مالیاتـ
.برابري از لحاظ استخدام در ادارات دولتیـ

:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه7يدر ماده
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون «

حاضر باشد و علیه يقض اعالمیههمه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که نا. برخوردار شوند
».هرگونه عملی که براي چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند

:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین27يدر ماده
گونه تبعیض استحقاق حمایت کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هیچ«

،اشخاصيقانون باید هرگونه تبعیض را منع و براي کلیه،از این لحاظ. نون را دارندبالسویه قا
علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، ،حمایت مؤثر و متساوي

سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر يمذهب، عقیده
».وضعیت دیگر تضمین بکند

.40/من یا غافرؤم.  1
. 71/توبه. 2
الدین، زن در سیاست و اجتماع، عالمه شمس: ق و جایگاه زن از دیدگاه اسالم، رجوع کنید بهحقويدرباره. 3

. سرور دانشيترجمه
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مرفه و مترقی براساس يدولت به ایجاد یک جامعه«: قانون اساسی آمده است6يمادهدر
عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت 

مکلف ،مناطق کشورياقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهيملی، برابري بین همه
».باشدمی

ممنوع ،هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان«: ون اساسی آمده استقان22يمادهدر
داراي حقوق و وجایب مساوي ،در برابر قانون،اعم از زن و مرد،اتباع افغانستان. است

».باشندمی
مکلف است به منظور ایجاد ،دولت«:قانون اساسی چنین آمده است50يدر ماده

،اداره. حات در سیستم اداري کشور، تدابیر الزم اتخاذ نمایدسالم و تحقق اصالياداره
حق ،اتباع افغانستان. سازدعملی می،طرفی کامل و مطابق به احکام قانوناجراآت خود را با بی

جز ،این حق. باشنددارا می،دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون
بر اساس اهلیت و بدون ،اتباع افغانستان. حدودي ندارد،ت عامهصدمه به حقوق دیگران و امنی

».شوندبه خدمت دولت پذیرفته می،موجب احکام قانونگونه تبعیض و بههیچ
:قانون تشکیل و صالحیت محاکم آمده است14يدر ماده

براساس اصل تساوي طرفین در برابر قانون و ،رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم«
».گیردطرفی صورت میو رعایت عدالت و بیمحکمه

هاي شخصیآزادي:مبحث سوم
شود و اساس تمام انواع هاي تن نیز یاد میکه از آن به عنوان آزاديهاي عمومیآزادي
:زیر است، عبارت از حقوق و امتیازات  استهاي دیگر آزادي

حق زندگی:اول
؛رودتمام حقوق انسانی او به شمار میينسان و پایهیکی از حقوق فطري و طبیعی ا،حق زندگی

. نداردحقوق استوار و بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومیيهمهکهچه این
تواند این نمی،زندگی موهبتی است که خداوند آن را به بشر ارزانی داشته است، هیچ حکومتی

بلکه هر حکومتی مکلف است که .او وارد آوردحق را از فرد سلب کند یا آسیبی به جسم و روح 
از وظایف اصلی حکومت بوده و بقاي ،ها بکوشد و ایندر صیانت و حمایت از جان و زندگی آن

وضع و تصویب تمام قوانین يو فلسفهوابسته به آن،المللیهر جامعه و اساس امنیت ملی و بین
.استها و مسایل مربوط به آن انصیانت و حمایت از زندگی انس،ی در دنیا نیزیجزا

:قرآن کریم فرموده است
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وال تقتلوا النّفس التی حرّم اهللا اال بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فال یسرف 
1.القتل انّه کان منصوراًفی

کس و آن،نکشید، جز به حقاست و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده : یعنی
کشته شده، براي ولّی او سلطه قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند چرا که او مورد که مظلوم

. حمایت است
من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فساد فی االرض فکانّما قتل النّاس جمیعاً و من احیاها فکانّما احیا 

2.النّاس جمیعاً

شد، چنان است که روي زمین بکبرهرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد : یعنی
ها را کشته و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که انسانيگویی همه
.مردم را زنده کرده استيگویی همه

اصلی آن را يده، فلسفهکرکه قصاص را تجویز ضمن این، دیگرايشریفهيدر آیه
بااز این جهت است که ،یعنی تشریع قصاص در اسالم؛حفظ حیات انسان تلقی کرده است

. ها جلوگیري کردتوان از قتل ناحق انسانمی،آن
حیات ،یعنی در تشریع قصاص3.لعلکم تتقونااللبابالقصاص حیاةٌ یا اولیو لکم فی

.شاید شما تقوا پیشه کنید!است براي شما اي صاحبان خرد
:قانون اساسی آمده است23يمادهدر
بدون مجوز قانونی از این ،هیچ شخص. ق طبیعی انسان استزندگی موهبت الهی و ح«

».گرددحق محروم نمی
:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه3يدر ماده

».هرکس حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی دارد«
ده است و شامروز در برخی از کشورها حکم اعدام لغو ،با توجه به اهمیت حیات انسانی

از این .بینی شده استده، شرایط سختی براي اجراي آن پیششوز لغو ندر کشورهایی که هن
در این مورد ،)فقره6در (تفصیلالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهمیثاق بین6يدر مادهرو،

:آمده است
. حمایت شود،موجب قانونباید به،این حق. حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است)1

.از زندگی محروم کرد،)بدون مجوز(سرانهتوان خودهیچ فردي را نمی
صدور حکم جایز نیست مگر در است،در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده)2

هم نباید با االجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنطبق قانون الزم،ترین جنایاتمورد مهم

.33اسراء، . 1
. 31مائده، . 2
. 179بقره، .3
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راجع به جلوگیري و مجازات جرم کشتاريهامقررات این میثاق و کنوانسیون
موجب مگر به،اجراي این مجازات جایز نیست. منافات داشته باشد،)ژنوسید(جمعیدسته

.از دادگاه صالحهحکم قطعی صادر
جمعی باشد، چنین جرم کشتار دستهيدهندهتشکیل،در مواقعی که سلب حیات)3

د که دارهاي طرف این میثاق را مجاز نمیدولت،یک از مقررات این مادهمعهود است که هیچ
موجب مقررات کنوانسیون جلوگیري و مجازات جرم یک از الزاماتی که بهنحو از هیچبه هیچ

.انحراف ورزنداست، تقبل شده ) ژنوسید(جمعیکشتار دسته
حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف ، علیه به اعدامیهر محکوم)4

م در تمام موارد ممکن است عفو فردي یا تخفیف مجازات اعدا، عفو عمومی. کندمجازات 
. اعطا شود

شود صادر نمی،سالدر مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده،حکم اعدام)5
.قابل اجرا نیست،و در مورد زنان باردار

براي تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هریک ،یک از مقررات این مادههیچ)6
.تناد نیستقابل اس،هاي طرف این میثاقاز دولت

،ی افغانستان نیزیاهمیت حکم اعدام و ارتباط آن با حق حیات، در نظام قضايبا مالحظه
قانون اساسی 129يدوم مادهيفقرهدربه این لحاظ،.شرایط خاصی در نظر گرفته شده است

: آمده است
مگر در حالت حکم به مرگ ،التعمیل استواجب،هاي قطعی محاکمتمام فیصله«

».باشدجمهور میکه مشروط به منظوري رییسخصش

وآمد و انتخاب مسکنآزادي رفت:دوم
نیت شخصی است و مفهوم آن این است که ي امتیجه، نوآمد و اختیار مسکنآزادي رفت

که مایل باشد یوآمد کند و در هر محلهروقت بخواهد در داخل یک کشور رفت،شخص
، قع بخواهد آن کشور را ترك کند یا به کشور خود بازگرددنیز بتواند هر مو،دکنتسکون

افراد در شرایط خاصی ،براساس همین حق. هیچ  مانعی نتواند او را از این آزادي بازدارد
.ندکنتوانند از حق پناهندگی نیز استفاده می

: قانون اساسی آمده است39يمادهدر
اید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی کشور سفر نميحق دارد به هر نقطه،هرافغان«

حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان ،هرافغان. که قانون ممنوع قرار داده است
حمایت ،دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور. سفر نماید و به آن عودت کند

».نمایدمی
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: قانون اساسی آمده است28يمادهدر
،شودبه علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی،ک از یک اتباع افغانستانیهیچ«

،هیچ افغان. الدول که افغانستان به آن پیوسته باشدهاي بینبالمثل و پیمانيمگر براساس معامله
».شودبه سلب تابعیت یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی

:هانی حقوق بشر آمده استجياعالمیه13يدر ماده
آزادانه عبورومرور کند و محل اقامت ،داخل هر کشوريهرکس حق دارد که در.1

.خود را انتخاب نماید
یا به کشور ]کرده[هرکس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترك.2

.خود بازگردد
:پناهندگی آمده استياعالمیه در بارههمین14يدر ماده

ارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در هر کس حق د.1
.کشورهاي دیگر پناه اختیار کند

و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف در مواردي که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی.2
.دکرتوان از این حق استفاده با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی

:ی حقوق مدنی و سیاسی در چهار فقره آمده استالمللمیثاق بین12يدر ماده
يهرکس قانوناً در قلمرو کشوري باشد، حق عبورومرور آزادانه و انتخاب آزادانه.1

.جا خواهد داشتمسکن خود را در آن
.هرکس آزاد است هر کشوري از جمله کشور خود را ترك کند.2
هایی که ودیتمگر محد،گونه محدودیتی نخواهد بودتابع هیچ،مذکورحقوق.3

موجب قانون مقرر گردیده و براي حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سالمت یا اخالق عمومیبه
.سازگار باشد،هاي دیگران الزم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاقیا حقوق و آزادي

».از حق ورود به کشور خود محروم کرد) بدون مجوز(توان خودسرانهرا نمییکسهیچ.4
:این میثاق آمده است13يچنین در مادهمه
که در اجراي تصمیمی،اي که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشدبیگانه«

مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در مواردي که 
اشد که علیه اخراج خود د، باید امکان داشته بکنطور دیگري اقتضا ،امنیت ملیجهات حتمی

،موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب
رسیدگی ،کنداي که به این منظور تعیین میبا حضور نماینده،خصوص از طرف مقام صالحبه

».شود
:راجع به حقوق بشر در اسالم آمده است،قاهرهياعالمیه12يدر ماده
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حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل یا خارج ،ی بر طبق شریعتهر انسان«
تواند به کشور دیگري پناهنده شود می،کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرارگرفتن

که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این دهنده واجب است با او مدارا کند تا اینو بر کشور پناه
».خاطر ارتکاب جرم طبق شرع نباشدشرط که علت پناهندگی به

:آمده است) 1981(حقوق بشراسالمیياعالمیه9يدر ماده
. حق دارد درخواست پناهندگی یا پناهجویی سیاسی بدهد،دیدههر فرد جفادیده و ستم«

تضمین شده ،یا جنسیت اوبراي هرکسی صرف نظر از نژاد، مذهب، رنگ پوست،این حق
».مسلمانان استيحرم امن براي همه،در مکه) خدايخانه(مسجدالحرام . است

)مراسالت و مخابرات،مسکن،خانه(مصونیت حریم خصوصی افراد :سوم
شخص يخانه. شودبلکه شامل مسکن او نیز می،تنها شامل جان و مال فردنه،امنیت شخصی

حق ندارد وارد آن یکسصاحب خانه هیچيمصون است و بدون اجازه،از هرنوع تعرض
خانه و مسکن . محاکم باصالحیتيمگر با رعایت قانون و با اجازه،یش کندتشود یا آن را تف

اق هوتل، اقامتگاه و هرجایی است که شخص یا تشامل منازل شخصی، محل سکونت، ا
،یزمراسالت و مخابرات افراد به معناي وسیع کلمه ن. جا سکونت داشته باشندخانواده او در آن

.همین حکم را دارد
:فرمایدقرآن کریم می

الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتاَ غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر یا ایها
فان لم تجدوا فیها احدا فال تدخلوا حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا . لکم لعلکم تذکرون

1.یمفارجعوا هو ازکی لکم واهللا بما تعملون عل

خود وارد نشوید تا اجازه يهایی غیر از خانهدر خانه! ایداي کسانی که ایمان آورده: یعنی
و اگر کسی . شاید متذکر شوید. این براي شما بهتر است. سالم کنید،بگیرید و بر اهل آن خانه

. زگردیدوارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد برگردید، با،را در آن نیافتید
.دهید آگاه استچه انجام میتر است و خداوند به آناین براي شما پاکیزه

: قانون اساسی38يماده
تواند بدون هیچ شخص، به شمول دولت، نمی. از تعرض مصون است،مسکن شخص«
غیر از حاالت و طرزي که در قانون تصریح باصالحیت و بهيساکن یا قرار محکمهياجازه

مور أدر مورد جرم مشهود، م. داخل شود یا آن را تفتیش نماید،، به مسکن شخصشده است
قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش يتواند بدون اجازهل میومسؤ

. 28و 27نور، آیات يسوره. 1



353/ شهروندانهاي عمومیحقوق اساسی و آزادي

شدن یا اجراي تفتیش، در خالل مدتی که قانون مکلف است بعد از داخل،مور مذکورأم. کند
».حاصل نمایدقرار محکمه را ،کندتعیین می
: قانون اساسی37يماده

چه به صورت مکتوب باشد و چه به ،آزادي و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص«
حق تفتیش مراسالت و ،دولت. وسیله تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است

».مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون
:جهانی حقوق بشرياعالمیه12يماده

احدي در زندگی خصوصی، امور زندگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد «
هر . ورسمش نباید مورد حمله قرار گیردهاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسممداخله

».گونه مداخالت و حمالت، مورد حمایت قانون قرار گیردکس حق دارد که در مقابل این
:المللی حقوق مدنی و سیاسیق بینمیثا17يماده

دکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورهیچ.1
چنین شرافت و حیثیت او قرارگیرد هم،یا خالف قانون) بدون مجوز(مداخالت خودسرانه

.نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود
ها از حمایت قانون ضگونه مداخالت یا تعرهرکس حق دارد در مقابل این.2

.شودبرخوردار
):قاهره(حقوق بشراسالمیياعالمیه18يماده

در ،هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس خویش) الف«
.آسودگی زندگی کند

در مسکن و خانواده و مال و (امور زندگی خصوصی خود هر انسانی حق دارد که در) ب
کردن حیثیت او جائز قالل داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوشاست) ارتباطات

.حمایت شود،نونیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤ
ا به صورت غیر ین آن اساکنيمسکن در هر حال حرمت دارد و نباید بدون اجازه) ج

».دکرنش را آواره اصادره کرد یا ساکنمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا م
تعریف و ابعاد جامعی از احترام به ،)استکهلم،1977سال (دانان حقوقيدر کنگره

:کرده استزندگی خصوصی افراد ارائه
ور که قصد دارد و حمایت بشود طآنحق زندگی حق فرد بشر است که زندگی بکند «

:در مقابل
.صوصی خانوادگی و داخلی اوهرگونه مداخله در زندگی خ) الف

.یا روحی و به آزادي اخالقی یا معنوي اوهرگونه تعرض به سالمت جسمی) ب
.هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او) ج
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.ها و اعمال او شودهرگونه تفسیر مضري که از گفته) د
.مربوط به زندگی خصوصی اويکنندهموقع امور ناراحتافشاي بی) ه
.اسم او، هویت او و عکس اواستفاده از) و
کمین او نشستن و او را او، دريکردن در بارهمنظور جاسوسیبه،هرگونه فعالیت) ز

.کردنتحت نظر قراردادن و عرصه را بر او تنگ
.توقیف مکاتبات او) ح
.استفاده با سؤنیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او) ط
حفظ اسرار مربوط به شغل و يبرخالف قاعدهافشاي اطالعاتی که او داده یا گرفته ) ي

1» .حرفه

عادالنه يامنیت فردي در مقابل تعرض و تجاوز و حق دسترسی به محاکمه:چهارم
ی افراد، تحت عنوان یقضاییه و به تناسب حقوق قضايدر بخش دوم در فصل قوه،این حق

،و از ذکر آن در این مبحثگیرد تفصیل مورد بحث قرارمیبه» عادالنهياصول محاکمه«
.  شودصرف نظر می

آزادي فکر:مبحث چهارم
که به اشکال و استانسانايهاي ذهنی و معنويفعالیتيمجموعه، آزادي فکر به معناي عام

:ترین انواع آزادي فکر عبارت است ازمهم. یابداقسام مختلف تبارز می
)آزادي دینی و مذهبی(آزادي عقیده :اول

و 2در فصل اول این دفتر که نظام حقوقی افغانستان را در چوکات مواد ،در مورد این آزادي
.قانون اساسی شرح دادیم، مطالبی بیان گردید که الزم به تکرار نیست131و 130و 3

آزادي بیان:دوم
آزادي بیان از اصول بنیادین و اساسی و یک حق غیر قابل سلب و اساس بسیاري از 

هاي سیاسی مختلف با معیار هاي دیگر است و امروز وجود آزادي در کشورها و نظامديآزا
ها است و این شود و از طرف دیگر سمبول آزادي بیان، آزادي رسانهآزادي بیان سنجیده می

.اي است که رسانه بر دوش داردبه خاطر نقش عمده
:توان در عناوین ذیل خالصه کردنقش رسانه را می

.مردمش معلومات عمومیافزای)1
.ها و ارتقاي فکري جامعهایجاد برخورد اندیشه)2

منی، ؤی میدکتر منوچهر طباطبا: به نقل از. 113تا110مللی، ص الیندکتر احمدمتین دفتري، حقوق بشر و حمایت ب. 1
. ، پاورقی37پیشین، ص
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.آگاهی عموم نسبت به مسائل و معضالت و بسیج جامعه علیه ظلم و فساد)3
.حل زندگی اجتماعیطرح و بررسی وضع جامعه و یافتن بهترین راه)4
.ها و تمایالت طبقات مختلف مردمت حاکمه از خواستهأاطالع هی)5
بر اعمال ی خودمحوري و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم عمومیطرد و نف)6

1.حکومتی

آزادي بیان از ارزش خاصی برخوردار بوده در تاریخ اسالم نیز از آزادي بیان ،در اسالم
آزادي بیان و قلم و آزادي ،خداوند در قرآن مجید. هاي قابل ستایشی نقل گردیده استمثال

هاي الهی براي انسان دانسته و آن اندیشه را از نعمترین و بهتریندر گفتار و پیروي از نیکوت
:را ستوده است

2.علّمه البیان. خلق االنسان. علّم القرآن. الرحمن

.خداوند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت: یعنی
3.والقلم و ما یسطرون. ن

.نویسندمیچه سوگند به قلم و آن: یعنی
4.علّم االنسان ما لم یعلم. الذي علّم بالقلم. اقرأ و ربک االکرم. اقرأ باسم ربک الذي خلق

. اي خلق کردانسان را از خون بسته. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید: یعنی
و به د کرقلم تعلیم يبخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله

.دانست یاد دادچه را نمیانسان آن
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهللا و اولئک هم اولو . فبشّر عباد

5.االلباب

شنوند و از نیکوترین پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی را که سخنان را می: یعنی
.ها خردمنداننددا هدایتشان کرده و آنکنند، آنان کسانی هستند که خها پیروي میآن

: قانون اساسی34يماده
گفتار، يهر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله. آزادي بیان از تعرض مصون است«

هر . نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید
قبلی آن به مقامات يبه طبع و نشر مطالب، بدون ارائهافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، 

احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل . دولتی، بپردازد
».گرددتنظیم میتوسط قانونجمعیارتباط

. 345دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 1
. 3-1/رحمن. 2
. 2و 1/قلم. 3
. 5-1/علق. 4
. 18و 17/زمر. 5
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:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه19يمادهدر 
مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق«

خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام 
».آزاد باشد،وسایل و بدون مالحظات مرزي

:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین19يدر ماده
.رد مزاحمت و اخافه قرار دادتوان به مناسبت عقایدش موکس را نمیهیچ.1
يشامل آزادي تفحص و تحصیل و اشاعه،این حق. هرکس حق آزادي بیان دارد.2

بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ ،اطالعات و افکار از هر قبیل
.باشددیگري به انتخاب  خود میيیا به صورت هنري یا به هر وسیله

یهاي خاصلیتومستلزم حقوق و مسؤ،این ماده2ور در بند اعمال حقوق مذک.3
هاي معینی شود که در قانون تصریح شده و براي ممکن است تابع محدودیتبنابراین،.است

:امور ذیل ضرورت داشته باشد
. احترام حقوق یا حیثیت دیگران) الف

.یا سالمت یا اخالق عمومیحفظ امنیت ملی عمومی) ب
:میثاق مذکور آمده است20يدر ماده

.ممنوع است،موجب قانونهرگونه تبلیغ براي جنگ به.1
ملی یا نژادي یا مذهبی که محرك تبعیض یا ) تنفر(به کینه ) ترغیب(هرگونه دعوت .2

.ممنوع است،موجب قانونمخاصمه یا اعمال زور باشد به
ربوط به آزادي فکر و المللی حقوق مدنی و سیاسی که ممیثاق بین18يچنین در مادههم

حدود این آزادي و رعایت امنیت عامه، نظم عامه، صحت عامه، يمذهب است، در باره
: ها و حقوق دیگران، آمده استاخالق عامه، آزادي

داشتن یا قبول شامل آزادي،این حق. هرکس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد- 1«
،ین آزادي ابراز مذهب یا معتقدات خودخواهچنهم،یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود

طور علنی یا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و به،خواهطور انفرادي یا جماعتبه
.باشدتعلیمات مذهبی می

کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادي او در داشتن یا قبول یک مذهب هیچ-2
.ه وارد آوردبه انتخاب خودش لطم،یا معتقدات

چه مگر آن،دکرهایی توان تابع محدودیتآزادي ابراز مذهب یا معتقدات را نمی-3
بینی شده و براي حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق موجب قانون پیشمنحصراً به

.هاي سیاسی دیگران ضرورت داشته باشدیا حقوق و آزاديعمومی
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شوند که آزادي والدین و برحسب مورد هد میمتع،کشورهاي طرف این میثاق-4
مین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات أسرپرستان قانونی کودکان را در ت

».خودشان محترم بشمارند

هاي  همگانیقانون رسانه
دولت افغانستان مکلف است که براي تنظیم امور مربوط ،قانون اساسی34يحکم مادهمطابق

هاي ها و حقوق و مکلفیتفعالیت رسانهيبیان، تأمین حقوق اساسی اتباع، نحوهبه آزادي
طول نه سال این قانون در،خوشبختانه. ندکآنان، قانون خاصی را تدوین و تصویب و تطبیق 

مورد توجه بوده است تا جایی که تا کنون این قانون يبیش از هر قانون دیگر،گذشته
. زنگري قرار گرفته استچهاربار مورد تعدیل و با

ماده به 49موقت در يبه نام قانون مطبوعات از طرف اداره1380بار اول در سال -1
. دشنشر،حوت همان سال18رخ وم800يشمارهرسمیيتصویب رسید و در جریده

ماده 43در»هاي همگانیقانون رسانه«بازنگري شده و به نام 1383بار دوم در سال -2
. دشنشر ،حمل همان سال15رخ ومرسمیيجریده824يرسید و در شمارهبه تصویب 

يماده به تصویب رسیده و در جریده42بازنگري شده و در 1384بار سوم در سال -3
. دشنشر1384جدي 15رخ وم871يشمارهرسمی
بین حکومت و يهاي زیادبعد از جروبحث،1387چهارم در سال براي بار-4
ماده به تصویب رسید و 54با دوثلث آراي نمایندگان در6/1387/ 10تاریخ درگه جرولسی

سرطان 15رخ وم986يشمارهرسمیي، در جریدهمحکمهسترهبعد از اظهار نظر تفسیري 
.باشدد که فعال نافذ میشنشر،1388

خود بهترین که ممکن است هنوزهم نواقصی داشته باشد اما در نوع با این،قانون اخیر
قانون است و مطالب و احکام دقیق و متناسب با شرایط زمان را در نظر گرفته است که به 

.کنیمبه اختصار ذکر می،شده در این قانون راخاطر اهمیت موضوع برخی از مسایل مطرح
:اهداف قانون

المللی، در هاي بیناهداف این قانون در مطابقت با احکام قانون اساسی و میثاقيدرباره
:آمده است2يماده

.حمایت و تضمین حق آزادي فکر و بیان-1
.هاحمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه-2
.هاي همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گراترویج و انکشاف رسانه-3
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هاي مناسب براي اظهار فکر و احساس اتباع کشور و انعکاس نمودن زمینهفراهم-4
طور عادالنه توسط گفتار، نوشته، رسم، تصویر، ثبت روي نوار، تمثیل، حرکت و به،حقایق

.هاي علمی، ادبی، هنري و طبع و نشرسایر پدیده
جهانی حقوق يهاي همگانی مسجل در اعالمیهرعایت اصل آزادي بیان و رسانه-5

.بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسالم
نحوي که بتوانند وسایل مؤثر نشر هاي همگانی بهلم رسانهمنظور رشد ساکمک به- 6
صحیح، اطالعات، آموزش، تربیت و شکوفایی علم و ثقافت در کشور بوده، نظریات مردم اخبار

1.انعکاس دهد) طرفی و توازنصداقت، بی(هاي ژورنالیستی را مطابق با معیارها، اصول و ارزش

همگانیهاي رسانهيساختار نظارت و اداره
طرفی در اي است که براي حفظ استقالل و بیساختار نظارتی،مطلب مهم دیگر در این قانون

در این . بینی شده استاي پیشهاي رسانهها و فیصله در مورد تخطینظارت بر فعالیت رسانه
اي کشور، یک کمیسیون ها براي طرح و تدوین پالیسی رسانهیک شوراي عالی رسانه،ساختار

چنین یک کمیسیون خاص براي ها همهاي همگانی به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانهسانهر
.در نظر گرفته شده است،رادیو تلویزیون ملی

این قانون آمده 41يها در مادههاي شوراي عالی رسانهدر مورد ترکیب و صالحیت
:است

ها به ترکیب وزیر رسانهاي کشور، شوراي عالی به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه
وزارت ي، نمایندهمحکمهسترهياطالعات و فرهنگ، معین مسلکی وزارت مخابرات، نماینده

به نمایندگی از ،جرگه، یک نفر عالم جید دینیعدلیه، دو نفر از مشرانوجرگه، دو نفر از ولسی
لیستان و دو نفر دیگر از ژورنايژورنالیزم از جامعهيشوراي علما و دو نفر مسلکی و با تجربه

.دگردایجاد می،مدنی با پیشنهاد آنان براي مدت سه ساليجامعه
به ،ها از طریق انتخابات آزاد از میان خود شانیک نفر از اعضاي شوراي عالی رسانه

.گرددحیث رییس انتخاب می
وراي عالی حیث اعضاي شمدنی بهيانتخاب چهار نفر از ژورنالیستان و جامعهيشیوه

.گرددتنظیم می،ها و طرز کار و فعالیت این شورا توسط طرزالعمل جداگانهرسانه
:استزیرهاي داراي وظایف و صالحیت،هاشوراي عالی رسانه

.ايطرح و تصویب پالیسی درازمدت رسانه-1

.  هاي همگانی، قانون رسانه1388سرطان 15رخ و، م986يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده. 1
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یس و اعضاي کمیسیون یهاي همگانی، ریس و اعضاي کمیسیون رسانهیپیشنهاد ر-2
هاي مسلکی، مستقل و داراي شهرت نیک از میان شخصیت،یو و تلویزیون ملیرادياداره

.جمهورغرض منظوري به رییس
گزارش ساالنه به يرادیو تلویزیون ملی به حکومت و ارائهيپیشنهاد بودجه اداره-3

.شوراي ملی
هاي انهبه منظور تنظیم بهتر فعالیت رس: این قانون تصریح شده که42يچنین در مادههم

هاي مسلکی، هاي همگانی به ترکیب هفت نفر عضو از میان شخصیتهمگانی کمیسیون رسانه
و جنسیتی ایجاد ژورنالیزم با در نظرداشت ترکیب قومیيبا تحصیالت عالی و با تجربه

:هاي این کمیسیون آمده استوظایف و صالحیتيدر باره43يدر ماده. گرددمی
این 27يهاي چاپی و مؤسسات مندرج مادهاضیان رسانهبررسی درخواست متق-1

.قانون و پیشنهاد منظوري، ثبت و اعطاي جواز آنان به وزارت اطالعات و فرهنگ
هاي برقی و پیشنهاد منظوري آن به وزارت بررسی درخواست متقاضیان رسانه-2

.وزارت مخابراتياطالعات و فرهنگ بعد از تعیین فریکونسی به موافقه
. هاي همگانیارت از فعالیت رسانهنظ-3
.هاي همگانی و حل منازعات حقوقی آنانرسیدگی به شکایت از رسانه-4
.هاي همگانی به مراجع عدلیرسانههاي جرمیتخطیياحاله-5
.هاي همگانیهاي تخنیکی به گردانندگان رسانهمشورهيئهاار-6
.ملینظارت بر امور مالی، اداري و نشراتی رادیو تلویزیون -7
.هارادیو تلویزیون ملی و تقدیم آن به شوراي عالی رسانهيادارهيتدقیق بودجه-8
.  هاتقدیم گزارش ساالنه به شوراي عالی رسانه-9

این قانون ترکیب کمیسیون رادیو تلویزیون ملی و وظایف و 44يچنین در مادههم
ن نیز هفت نفر و با در اعضاي این کمیسیو. تفصیل ذکر گردیده استبه،هاي آنصالحیت

تن تن حقوقدان، یکتن عالم دینی و یکو جنسیت متشکل از یکنظرداشت توازن قومی
مدنی و يتن نماینده از جامعهتن هنرمند مسلکی، یکتن خبرنگار، یکانجنیر مسلکی، یک

بارت هاي این کمیسیون عوظایف و صالحیت. باشدرادیو تلویزیون ملی میيتن از ادارهیک
:است از
.رادیو تلویزیون ملیيطرفی و حیثیت مسلکی ادارهحفظ استقالل، بی-1
.رادیو تلویزیون ملیيادارهينظارت از تطبیق بودجه-2
رادیو تلویزیون ملی به شوراي عالی يهاي ادارهگزارش ساالنه از فعالیتيارائه-3
.هاي همگانیرسانه
.رادیو تلویزیون ملیيادارهيههاي داخلی و خارجی براي تقویجذب کمک- 4
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.رادیو تلویزیون ملی و قوانین مربوطينظارت از تطبیق احکام اساسنامه اداره-5
نحوي که ها بهشده از سوي شوراي عالی رسانهنظارت از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین-6

.مردم افغانستان باشديممثل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی همه
در ،هابهترین ساختار براي نظارت بر فعالیت و بهبود امور رسانه،فوقماحکابا توجه به 

طور درست یا اصال ایجاد به،اما متأسفانه این ساختار هنوز.این قانون در نظر گرفته شده است
هاي خود را اعمال نکرده است و اگر این ساختار درست اجرا نشده یا وظایف و صالحیت

هم از ،ها خواهد بود و حقوق آنان به صورت بهتر تأمین خواهد شدهم به نفع رسانه،شود
امید . جلوگیري خواهد شد،هاها از جانب حکومت و خود رسانهها و تخطیبعضی جنجال

هاي تطبیق زمینه،دهکريتراست که وزارت اطالعات و فرهنگ در این قسمت توجه بیش
.آوردقانون را فراهم 

بحدود و شرایط نشر مطال
ها است که همیشه در حدود و شرایط نشر مطالب و موضوعات در رسانه،مطلب مهم دیگر

رسد در این قانون بازهم اما به نظر می.استو خصوصی مورد مناقشه هاي عمومیبحث
آثار و مطالبی که تولید، چاپ و نشريدرباره. حدود و شرایط، مشخص شده است،روشنیبه

:این قانون آمده است45يدهآن ممنوع است، در ما
هاي همگانی و مؤسسات ها و مطالب ذیل در رسانهتولید، تکثیر، چاپ و نشر گزارش«

: این قانون جواز ندارد27يمادهدر مندرج 
.آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسالم باشد-1
.اشدآثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب ب-2
آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی یا -3

.گرددحکمی
بوده و سبب متضررشدن آثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقیقی یا حکمی-4

.شخصیت و اعتبار آنان گردد
.آثار و مطالبی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود- 5
.یج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسالمتبلیغ و ترو-6
نحوي که به حیثیت افشاي هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به-7

.اجتماعی آنان صدمه وارد نماید
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آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سالمت اخالقی افراد جامعه خصوصا اطفال و -8
1».رساندنوجوانان آسیب می

که نشر چه هاي همگانی در ارتباط به اینضح، مکلفیت رسانهطور وابه،موارداین از 
این احکام رعایت ،اما متأسفانه بازهم در عمل.دشوموضوعاتی ممنوع است، روشن می

هاي تر از میثاقشود در حالی که آزادي بیان چنان که پیشد یا تفسیر نادرست میشونمی
شرط نیست و باید اصول و معیارهاي وقیدیالمللی نیز نقل شد، هرگز به معناي آزادي ببین

ها و حیثیت و آبروي دیگران، امنیت و نظم عامه، شده مانند حقوق و آزاديقانونی پذیرفته
.   صحت عامه و اخالق عامه، رعایت گردد

آزادي سیاسی:سوم
در فصل دوم این دفتر که نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی را ،در مورد این آزادي

.تفصیل بیان گردید که تکرار آن الزم نیستضیح دادیم، مطالبی بهتو
آزادي اجتماعات:چهارم

فعالیت سیاسی از طریق تأسیس يهدر مورد این آزادي که هدف اصلی از آن اجاز
حزبی است، در فصل دوم این دفتر طی یک مبحث يیافتههاي سازماناحزاب و فعالیت

البته آزادي . بحث کردیم،و جایگاه آن در قوانین افغانستاننظام حزبیيمستقل درباره
شود که به خاطر رعایت غیر از فعالیت احزاب، مسایل دیگري را نیز شامل می،اجتماعات

.  شوداز توضیح آن صرف نظر میاکنوناختصار 
حق تعلیم:پنجم

ارت از که از نظر فردي عبهدف از حق تعلیم یا آموزش و پرورش در عین آن
شخصیت است، از نظر جمعی عبارت از پشتیبانی از تفاهم، مدارا و دوستی ايییشکوفا

المللی یونسکو مربوط به آموزش و پرورش، کمیسیون بینيدر خصوص اندیشه. ها استملت
دارد که آموزش و پرورش باید پیرامون ویکم اعالم میدر مورد آموزش و پرورش قرن بیست

:نیادي و اساسی براي دانش فردي باشدچهار فراگیري ب
.یعنی دستیابی به امکانات ارتقاي شعور فردي؛آموختن براي شناختن.1
.آموختن براي فراگیري عملی به منظور توانایی تأثیرگذاري بر محیط.2
آموختن براي زندگی با یکدیگر به منظور مشارکت و همکاري با دیگران در .3
.هاي انسانیتمام فعالیتيزمینه

2.هاي فردي، اجتماعی و محیطیزیستن در جلوهآموختن براي شایسته،باالخره.4

.  ینرسمی، پیشيجریده. 1
. 501دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 2
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رود که برخورداري از آن پرورش یکی از حقوق بنیادین به شمار می،آزادي آموختن
رهایی از . روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان را به همراه دارد

تعلیم و 1ن که خداوند در آیات متعدد قرآناهمچن.م میسر استبرکت تعلیم و تعلّبهجهل 
ایجاد جوامع متفکر و يزمینه،وسیلهرا اساس بعثت پیامبر اسالم قرار داده تا بدینتتربی

خود طلب علم را براي همگان امري واجب يآن حضرت در تعالیم عالیه. توانمند فراهم شود
رنج بعد مسافت اقدر اهمیت قائل است که در راه آن حتآن،اندوزيشمرد و براي دانشبرمی

.و دیار غربت را باید تحمل کرد
:مل استأشود که قابل تهایی مطرح میپرسش،حق تعلیميدرباره

که به ابتکار افراد و مؤسسات دولت باشد یا اینيآیا آموزش و پرورش باید به عهده
خصوصی واگذار شود؟

د پولی باشد یا رایگان؟ آیا آموزش و پرورش کودکان از آیا آموزش و پرورش بای
اجباري باشد یا اختیاري؟ و اگر اجباري باشد آیا این يمتوسطهيسالگی تا پایان دورهشش

امر با آزادي فردي منافات ندارد؟  آیا هرشخص حق دارد براي آموزش و پرورش کودکان 
آیا دولت حق دخالت در این کار اب کند؟نی را که خود مایل است آزادانه انتخامعلم،خود

که بهتر ها دخالت کند و یا اینرا دارد؟ آیا دولت حق دارد در تعیین دروس و محتواي آن
2اولیاي کودکان گذاشته شود؟ياست این کار به عهده

:آمده استسؤاالتبه این در پاسخ ،المللیدر قانون و اسناد بین
:قوق بشرجهانی حياعالمیه26يماده

اقل تا حدآموزش و پرورش . مند شودهرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره
ی یآموزش ابتدا. باشدرایگانی و اساسی است، باید یحدودي که مربوط به تعلیمات ابتدا

اي باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوي آموزش حرفه. اجباري است
.دشونمند باشد تا همه بنا به استعداد خود بتواند از آن بهرهکامل، به روي همه باز 

آموزش و پرورش باید طوري هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل 
آموزش و پرورش باید حسن . هاي بشر را تقویت کندحقوق و آزاديبه رشد برساند و احترام 

چنین هاي نژادي یا مذهبی همجمعیتتفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی ملل و 
.ندکهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل فعالیتيتوسعه

.نسبت به دیگران اولویت دارد،پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود
:المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آمده استمیثاق بین13يدر ماده

.2/جمعه. 159/آل عمران. 714و124/بقره. 1
. 90تمنی، پیشین، ص ؤی میدکتر منوچهر طباطبا. 2
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حق هرکس را به آموزش و پرورش به رسمیت ،میثاقکشورهاي طرف این.1
کامل رشدباید ،کشورهاي مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش. شناسندمی

هاي اساسی حقوق بشر و آزاديبه شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام 
ش و پرورش باید کشورهاي طرف این میثاق موافقت دارند که آموز،براینعالوه. باشد
آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و يافراد را براي ایفاي نقش سودمند در یک جامعهيکلیه

یا مذهبی را فراهم آورد و نژادي، قومیيهاگروهيملل و کلیهيتساهل و دوستی بین کلیه
.ندکتشویق ،هاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلحفعالیتيتوسعه
:رهاي طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفاي این حقکشو.2

.ی باید اجباري و رایگان در دسترس عموم قرار گیردیآموزش و پرورش ابتدا) الف
آموزش و پرورش فنی ياز جمله،آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن) ب
کردن معموليویژه به وسیلهبه،تضیوسایل مقياي متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیهو حرفه

.در دسترس عموم قرار گیردرایگانتدریجی آموزش و پرورش 
کردن تدریجی ویژه معمولبه،وسایل مقتضیيباید به کلیه،آموزش و پرورش عالی) ج

.تساوي کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیردا برایگانآموزش و پرورش 
االمکان براي کسانی که فاقد آموزش و باید حتی) اساس(پرورش پایه آموزش و) د

.تشویق و تشدید شود،ی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشندیپرورش ابتدا
نیز باید .باید فعاالنه دنبال شود،مدارجيدر کلیه) مکاتب(مدارس يشبکهيتوسعه) ه

برقرار گردد و شرایط مادي معلمان باید ) تحصیلیيهزینه(هایک ترتیب کافی اعطاي بورس
.پیوسته بهبود یابد

شوند که آزادي والدین یا سرپرست قانونی طرف این میثاق متعهد میيکشورها. 3
کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي کودکانشان سواي مدارس دولتی محترم 

آموزش و پرورش که ) قواعد(که مدارس مزبور با حداقل موازین مشروط براین،بشمارند
ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و 

.اخالقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد
نحوي تفسیر گردد که با آزادي افراد و اشخاص یک از اجزاء این ماده نباید بههیچ.  4

که اصول مقرر در مؤسسات آموزشی اخالل نماید مشروط بر اینيقی به ایجاد و ادارهحقو
شود با موازین حداقل بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می

.    که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند
: قانون اساسی آمده است43يدر ماده

دولتی به لیسانس در مؤسسات تعلیمیيتمام اتباع افغانستان است که تا درجهتعلیم حق«
.گرددصورت رایگان از طرف دولت تأمین می
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دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات 
هاي مادري را در تدریس زبانياجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهيمتوسطه

».کنند فراهم کندها تکلم میمناطقی که به آن
: قانون اساسی آمده است44يدر ماده

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براي زنان، بهبود تعلیم «
».هاي مؤثر طرح و تطبیق نمایدسوادي در کشور، پروگرامکوچیان و امحاي بی

: ون اساسی آمده استقان45يدر ماده
را بر مبناي احکام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملی و مطابق دولت نصاب واحد تعلیمی«

کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبناي مذاهب با اصول علمی، طرح و تطبیق می
».نمایدموجود در افغانستان، تدوین میاسالمی

: قانون اساسی آمده است46يدر ماده
. دولت استيو اختصاصی وظیفهمؤسسات تعلیمات عالی، عمومیيأسیس و ادارهت«

دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی، يتوانند به اجازهاتباع افغانستان می
.اختصاصی و سوادآموزي اقدام نمایند

و اختصاصی را به اشخاص تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومیدولت می
.ارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهدخ

ن، توسط قانون آشرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به 
».گرددتنظیم می

حقوق اقتصادي و اجتماعی:مبحث پنجم

حق مالکیت فردي:اول
مالکیت فردي، .مالکیت فردي یا خصوصی، سدي در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است

سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت فرد را قادر می
نفس و آزادي خود دفاع کند زیرا سلب دارایی فرد و فقر و محرومیت و ترس از بیکاري و 

سازد و درگرسنگی، فرد را به پذیرفتن هرگونه پستی و زبونی و ترك عزت نفس وادار می
ها را به ساختن افراد از حداقل معیشت، آناند با محرومطول تاریخ، قدرتمندان کوشیده

.پذیر نیستآزادي فرد بدون تأمین استقالل مادي او امکان. اطاعت وادار سازند
بزرگ، مالکیت فردي را از لوازم استقالل فرد و يدلیل نیست که متفکران و فالسفهبی

کنند و آن را به عنوان عامل ق فطري و طبیعی انسان تلقی میرشد شخصیت او و جزء حقو
اسالم مالکیت را جزء . رنداشمابتکار و تحرك فرد براي سالمت جامعه الزم و ضروري می
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داند و با احترام به آن برقراري قسط و عدالت را نیز الزم انسان میيفطرت و غریزه
رار گرفته و تجارت و مبادله اموال مشروع در قرآن شریف این حق مورد تأکید ق1.شمردمی

:شریفه آمده استيدر آیه. دانسته شده است
2.یا ایها الذین آمنوا ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض منکم

) هاي نامشروعو از راه(اید اموال یکدیگر را به باطل اي کسانی که ایمان آورده: یعنی
.که تجارتی با رضایت شما انجام گیردر اینمگ،نخورید

هاي اقتصادي موفق دنیا، آن را محور نظامتربیشامروز ،با توجه به اهمیت مالکیت فردي
هاي مخالف مالکیت فردي مانند کمونیزم دانند و برخی از نظامو رکن اصلی ماشین اقتصاد می

اغ، نتوانست در مقابل آن دوام بیاورد و هاي تند و دشعاريو سوسیالیزم بعد از مدتی با همه
. یا اشتراکی را جایگزین آن سازدمالکیت عمومی

: قانون اساسی آمده است40يدر ماده
.ملکیت از تعرض مصون است«

.شود، مگر در حدود احکام قانونهیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی
.شودباصالحیت مصادره نمیيمحکمهيملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله

استمالك ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و 
.باشدموجب قانون مجاز میعادالنه، به

».گیردتفتیش و اعالن دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می
: قانون اساسی آمده است41يدر ماده

.انستان حق ملکیت اموال عقاري را ندارنداشخاص خارجی در افغ«
.باشدگذاري، مطابق به احکام قانون مجاز میعقار به منظور سرمایهياجاره

المللی که افغانستان هاي سیاسی دول خارجی و به مؤسسات بینفروش عقار به نمایندگی
».باشدعضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می

:مده استآجهانی حقوق بشر يیهاعالم17يدر ماده
.طور اجتماع حق مالکیت داردهر شخص منفرداً یا به-1
.دکرتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم احدي را نمی-2

:آمده است) قاهره(حقوق بشراسالمیياعالمیه19يدر ماده
کیت تواند از حقوق مالهاي شرعی دارد و میشدن از راههر انسانی حق مالک-الف«

توان مالکیت را اي که به خود یا دیگران یا جامعه ضرري نرساند برخوردار شود و نمیگونهبه

.117تمنی، پیشین، ص ؤدکتر منوچهر طباطبایی م. 1
. 29/نساء. 2
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و در مقابل پرداخت غرامت فوري و از کسی سلب کرد مگر بنا بر ضرورت منافع عمومی
.عادالنه
».ها ممنوع است مگر بر طبق شرعاموال و ضبط آنيمصادره- ب

حق کار:دوم
افراد و رشد و ترقی اقتصادي و نیل به وحدت و یکپارچگی اجتماعی و مشارکت زندگی 

هم یک ،هم یک حق اقتصادي است، کار. فعاالنه در جامعه، بستگی به میزان کار آنان دارد
. نقش مؤثر و حیاتی در تأمین امنیت و ثبات و عدالت اجتماعی داردوحق اجتماعی 

:بر دوش دارددولت در این رابطه چند وظیفه را 
.پرهیز از هر نوع مداخله در حق کار.1
.هاي ثالث در این حقاشخاص و گروهيجلوگیري از مداخله. 2
حمایت و تطبیق این حق يوضع و تصویب قوانین الزم براي تنظیم امور مربوط به نحوه.3

ها و ها و اتحادیهآمیز از سوي شرکتهاي تبعیضو جلوگیري از اعمال سیاست
.ارفرمایان دولتی و خصوصیک
.ایجاد تسهیالت در شرایط کار و ارتقاي سطح شغلی و کاهش بیکاري.4

: قانون اساسی آمده است48يدر ماده
تعیین ساعات کار، رخصتی بامزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور . کار حق هر افغان است«

».باشداحکام قانون، آزاد میحرفه، در حدودانتخاب شغل و .گرددمیمربوط به آن توسط قانون تنظیم

آزادي کار و شغل و منع کار اجباري:سوم
: قانون اساسی آمده است49يدر ماده

گیري فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حاالتی سهم. تحمیل کار اجباري ممنوع است«
برکارتحمیل. اشدبکه حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می

» .ندارداطفال جواز

:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین6يدر ماده
بردگی و خرید و فروش برده به هر . توان در بردگی نگاه داشتکس را نمیهیچ. 1

.نحوي از انحاء ممنوع است
.نگاه داشت) غالمی(توان در بندگی کس را نمیهیچ. 2
.کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباري وادار نخواهد شدهیچ) الف. 3
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توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از را نمی3شق الف بند ) ب
جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از 

.دادگاه صالح بشود
:مذکور در این بند شامل امور زیر نیستاعمال شاقه یا کار اجباري) ج

موجب یک که متعارفاً به کسی که به»ب«هرگونه کار یا خدمت ذکرنشده در شق . اول
بوده و در حال ی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمییتصمیم قضا

.گرددآزادي مشروط باشد تکلیف می
ی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات هایدر کشورهرگونه خدمت نظامی. دوم

موجب قانون به وجدانی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه خدمت ملی که به
.شودکنندگان وجدانی تکلیف میامتناع

یا بلیاتی که حیات یا رفاه ) فورس ماژور(قهریه يهرگونه خدمتی که در موارد قوه. سوم
.شودکند تکلیف بجامعه را تهدید می

.متعارف باشد) اجتمااعی(هرکار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی . چهارم

:مساويحق دریافت مزد مساوي براي کار:چهارم
:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه23يسوم و چهارم در ماده،سه حق دوميدر باره
د، شرایط منصفانه و هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمای.1

.بخشی براي کار خواستار باشد و در مقابل بیکاري مورد حمایت قرارگیردرضایت
.همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دریافت دارند. 2
شود که زندگی او حق میبخشی ذيکند به مزد منصفانه و رضایتهرکس که کار می. 3

اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل و خانواده
.دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید

هرکس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در . 4
.ها نیز شرکت کنداتحادیه

:مذکور آمده استياعالمیه24يچنین در مادههم
خصوص به محدودیت معقول ساعات حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و بههرکس«

».شودحق میهاي ادواري، با اخذ حقوق ذيکار و مرخصی
:المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آمده استمیثاق بین6يدر ماده

کهکه شامل حق هرکس است به اینـکشورهاي طرف این میثاق حق کارکردن را .1
به -نماید معاش خود را تأمین کندکاري که آزادانه انتخاب یا قبول میيفرصت یابد به وسیله

.شناسند و اقدامات مقتضی براي حفظ این حق معمول خواهند داشترسمیت می
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هاي طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به اقداماتی که کشور.2
ها و اي و طرح برنامهمایی و تربیت فنی و حرفهعمل خواهند آورد باید شامل راهن

اجتماعی و - مداوم اقتصادييها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعهمشیخط
هاي اساسی سیاسی و اقتصادي فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادي

.را براي افراد حفظ نماید
:ستمیثاق مذکور آمده ا7يدر ماده

کشورهاي طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از شرایط عادالنه و مساعد کار که 
:شناسندویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت میبه

:کارگران تأمین نمایدياقل امور ذیل را براي کلیهاجرتی که ال) الف
ویژه یز بهمزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار با ارزش مساوي بدون هیچ نوع تما.1

تر از شرایط مورد استفاده مردان این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین
.نباشد و براي کار مساوي مزد مساوي با مردان دریافت دارند

.مزایاي کافی براي آنان و خانواده شان طبق مقررات این میثاق. 2
ایمنی و بهداشت کار؛) ب
تري براي هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتساوي فرصت) ج

گونه مالحظات دیگري جز طول مدت خدمت و لیاقت؛ارتقا یابد بدون در نظر گرفتن هیچ
فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواري با استفاده از ـ استراحت) د

.چنین مزد ایام تعطیل رسمیحقوق هم
:حقوق بشر در اسالم آمده استيقاهره دربارهياعالمیه13يدر ماده

کار حقی است که باید دولت و جامعه براي هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین «
اي که هم مصلحت خود و هم گونهکند و هرانسانی آزادي انتخاب کار شایسته را دارد به

هاي یت و سالمت و دیگر تأمینهرکارگري حق دارد از امن. مصلحت جامعه برآورده شود
اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاري که توانش را ندارد وا داشت یا او را به کاري 

کشی کرد یا به زیان رساند و هر کارگري بدون فرق میان مرد و زن، اکراه نمود یا از او بهره
یعا دریافت نماید و نیز حق کند سرحق دارد که مزد عادالنه در مقابل کاري که ارائه می

ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که ها و پاداشاستفاده از رخصتی
در کار خود اخالص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختالف پیدا 

حق و پایبندي يکردند، دولت موظف است براي حل این اختالف و از بین بردن ظلم و اعاده
».که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نمایدبه عدل بدون این
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قانون کار
قانون اساسی و به منظور تنظیم و توضیح امور مربوط به وجایب، حقوق، 48يمادهبهتأسی اب

وضع و تصویب و نشر گردیده که در »قانون کار«امتیازات و تأمینات اجتماعی کارکنان، 
يتواند احکام قانون اساسی دربارهنون بسیار جامع و کامل بوده و تطبیق آن میجاي خود قا

1.طور دقیق تأمین نمایدحقوق کار و کارگر را به

:دوم چنین بیان شده استيقانون، در مادهاین اهداف 
.تثبیت، تنظیم و تحکیم مناسبات کار کارکنانـ 1
.رکنانتأمین حق مساوي کار و حمایه از حقوق کاـ 2
معقول از نیروي بشري و يبهبود سازماندهی کار و تولید، رشد بازدهی کار، استفادهـ 3

هاي معاش و مزد مترقی و تأمینات منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تعمیم سیستم
.اجتماعی جهت ارتقاي سطح زندگی مادي، اجتماعی و فرهنگی کارکنان

کار و تولید، تأمین شرایط يالن ادارهوارکنان و مسؤهاي کتثبیت حقوق و مکلفیتـ 4
ها جهت رشد ها و ظرفیتحفاظت و تخنیک ایمنی کار و ارتقا و انکشاف متداوم مهارت

.و تحکیم اقتصاد ملی
.هاي کار و تولیدتعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصهـ 5
.خدمات کاریابیيعرضهکردن تسهیالت فراهمـ 6

جرگه به تصویب با دوثلث آراي ولسی10/6/87تاریخ درماده 153فصل و 14این قانون در 
کار، وقت کار، حق استخدام و قرارداد: ترین موضوعات این قانون عبارت است ازمهم. رسید

کارکنان، هاي ي و انکشاف مهارتاهها، مزد، آموزش مسلکی، فنی و حرفاستراحت و رخصتی
لیت مالی کارکنان، تأمین شرایط صحی و ایمنی ومعیارها و قواعد رهنمودي کار، انضباط کار، مسؤ

.دیگريکار، کار زنان و نوجوانان، اختالفات ناشی از کار، تأمینات اجتماعی و احکام متفرقه

حق صحت و تأمین اجتماعی:پنجم
تواند اي است که بدون آن انسان نمیییکی دیگر از حقوق اساس،حق برخورداري از صحت

طور عادالنه و به ها موظفند این حق را بهدولتبنابراین،. از سایر حقوق خود برخوردار گردد
پذیر جامعه مانند اطفال، خصوص افراد و اقشار آسیببه،براي عموم مردم،بهترین وجه

ساالن، زنان و مفقودین، کهن، بازماندگان شهدا )افراد داراي معلولیت(نمادران، معلوال
.ندکنسرپرست، ایتام و غیره تأمین بی

: قانون اساسی آمده است52يدر ماده

. ش1387قوس 16: ، تاریخ نشر966وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون کار، شماره مسلسل . 1
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اتباع مطابق يدولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را براي همه«
.نمایدبه احکام قانون تأمین می

را مطابق به احکام خدمات طبی و مراکز صحی خصوصیيدولت تأسیس و توسعه
.کندقانون تشویق و حمایت می

هاي ملی و محلی تدابیر الزم دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش
».نمایداتخاذ می

: قانون اساسی آمده است53يدر ماده
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براي بازماندگان شهداء و مفقودین «

گیري فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، براي بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمو 
.نمایدتدابیر الزم اتخاذ می

سرپرست، معیوبین و ساالن، زنان بیدولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براي کهن
».وردآبضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل میمعلولین و ایتام بی

:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه25يدر ماده
اش را از حیث هرکس حق دارد که سطح زندگانی او، سالمتی و رفاه خود و خانواده.1

چنین حق دارد که هاي طبی و خدمات الزم اجتماعی تأمین کند همخوراك و مسکن و مراقبت
ي یا در تمام موارد دیگري که به علل خارج از در مواقع بیکاري، بیماري، نقص اعضا، بیوگی، پیر

.زندگی برخوردار شوديانسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانهياراده
. مند شوندمادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره. 2

باشند، حق دارند که همه از یک نوع چه بدون ازدواج به دنیا آمده،کودکان چه بر اثر ازدواج
.حمایت اجتماعی برخوردار شوند

:المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آمده استمیثاق بین12يدر ماده
و حق هرکس را به تمتع از بهترین حال صحت جسمی،کشورهاي طرف این میثاق. 1

.شناسدبه رسمیت می،الحصولروحی ممکن
اتخاذ خواهند ،رهاي طرف این میثاق براي تأمین استیفاي کامل این حقتدابیري که کشو

:کرد شامل اقدامات الزم براي تأمین امورذیل خواهد بود
.نانآومیر کودکان و رشد سالم مرگ- متولدشدن کودکانتقلیل میزان مرده- الف

.بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات- ب
چنین هم. هااي و سایر بیماريحرفه- بومی-گیرامراض همهيجهپیشگیري و معال-ج

.هامبارزه علیه این بیماري
هاي طبی براي عموم در صورت ابتال به ایجاد شرایط مناسب براي تأمین مراجع طبی و کمک- د
.بیماري
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:حقوق بشر در اسالم آمده استيقاهره دربارهياعالمیه17يدر ماده
هاي اخالقی انی حق دارد که دریک محیط پاك و مبرا از مفاسد و بیماريهرانس) الف«

جامعه و دولت نیز . اي که بتواند درآن خود را از لحاظ معنوي بسازد زندگی کندگونهبه
.موظفند این حق را براي او فراهم کنند

ق طریدولت و جامعه موظفند که براي هرانسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از) ب
.مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایدایجاد مراکزعمومی

طریق آن اي که بتواند اززندگی شرافتمندانهدولت مکلف است حق هرانسانی را در) ج
اش را برآورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسکن و تعلیم و مایحتاج خود و خانواده

».شود تأمین نمایداسی میتربیه و درمان طبی و سایر نیازهاي اس

حقوق خانواده و مادران و اطفال:ششم
پیکر ياجتماع و آغازگر زندگی اجتماعی است و به عنوان نهاد اولیهيسلول زنده،خانواده

ارزش و اعتبار هر جامعه بستگی مستقیم به مقام و . جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است
ن یکی از اصول مهم آد و کوشش براي صیانت و استحکام منزلت خانواده در آن جامعه دار

هاي طبیعی، عاطفی، تربیتی، اجتماعی، اخالقی، فرهنگی نیاز. شودحقوق اساسی محسوب می
1.شودنحو مطلوب برآورده میو اقتصادي افراد جامعه، فقط از طریق کانون خانواده به

امروز برخی از جوامع به خاطر . دباشعامل اصلی استحکام جامعه می،استحکام خانواده
ها دچار از هم گسیختگی اجتماعی بندوباريتوجهی به مسایل خانواده و تجویز بیبی

ثبات و طورخاص نقش کلیدي درطور عام و تعالیم واالي اسالم بهتعالیم دینی به. اندگردیده
2.کنددوام این رکن مهم بازي می

. 494دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص. 1
:خوانیمبریتانیا میيوضع خطرناك جامعهيسی در بارهبیگزارشی را از رادیو بی،براي درك بهتر این موضوع. 2

شکالت اي از مگوشه،افزایش طالق و بارداري دختران نوجوان مجرد، باندهاي تبهکار نوجوانان و قتل با چاقوکشی
کار و کارگر بریتانیا احزاب محافظهيدر کنفرانس ساالنه»بریتانیاي از هم پاشیده«ست که با عبارت اجامعه بریتانیا

بریتانیا ينخست وزیر بریتانیا کاربرد این عبارت را در بیان مشکالت جامعه،وردون براونگکه در حالی.مطرح شد
کار این عبارت در بریتانیا ازهم پاشیده نشده است، در کنفرانس حزب محافظهچیز مردود شمرد و صریحا گفت که هیچ

.جزو یکی از مسائل اصلی مورد بحث بود
آید یا کودکی بارها مطرح شده است و هر بار که نوجوانی به ضرب چاقو از پاي درمی»بریتانیاي از هم پاشیده«موضوع 

هاي بریتانیا این موضوع بار دیگر به دهد در رسانهان خود را ازدست میتوجهی مادر مجرد یا والدین معتاد جدر اثر بی
.شودشناسان گذاشته میشناسان، سیاستمداران و راونتحلیل جامعه

: )1388میزان 17(سی فارسیبیبیـگزارش سودابه جوادي
غرب يجوامع پیشرفتهتربیشهاي اجتماعی مختص بریتانیا نیست و در سامانیهگونه نابشناسان اینجامعهيبه گفته(

هایی از ولیتؤپرور و به گردن گرفتن مسنظام رفاه اجتماعی تنبليرا نتیجهکار آنولی حزب محافظه.شوددیده می
هاي کاران معتقدند که باید جامعه را به سمت ارزشبسیاري از محافظه. ه شودداند که باید به افراد سپردجانب دولت می

.سنتی خانواده و ازدواج و ترویج باورهاي اخالقی سوق داد
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. ی از آیات الهی کانون مودت و محبت یاد کرده استدین اسالم از خانواده به عنوان یک
هاي اجتماعی و کشوري که اساس خانواده محکم و استوار باشد، پایهامروز در هر جامعه و

. باشدفرهنگی آن نیز استوار می
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و «:در قرآن شریف آمده است

1».رحمۀ ان فی ذلک آلیات لقوم یتفکرونجعل بینکم مودة و 

که همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آنان هاي او اینو از نشانه: یعنی
هایی است براي گروهی که در این نشانه. آرامش یابید و در میان تان مودت و رحمت قرار داد

.کنندتفکر می

طی سخنانی در مرکز عدالت اجتماعی، یک ،کاریکی از اعضاي ارشد و رهبر پیشین حزب محافظه،ایان دانکن اسمیت
:گونه توصیف کردکشورش را اینيشود، جامعهمینهاد خیریه که تحت نظر او اداره

ها سه نسل داراي والدین در بعضی از خانواده. بریتانیا از هم پاشیده شده استيگویم که جامعهمن بدون تردید می«
والدین کنند که یکی از هایی زندگی میخانوادهبیش از یک میلیون کودك در. اندبیکار و وابسته به رفاه اجتماعی بوده

بندوباري و بی. سال افزایش پیدا کرده استازدواج رو به افول گذاشته و بارداري در بین دختران زیر هیجده. معتاد است
دولت يهزینهپرداخت کمک،این مشکالتيشود اما چارهتر میروز بیشهاي سنتی روزبهاعتقادي به ارزشبی

».نیست
بریتانیا از نظر شمار مادران مجرد در ،دست آمده استه اروپا بيعضو اتحادیهکشور14اي که از براساس آمار تازه

.مقام اول را کسب کرده است،هزینه به مادران مجرد نوجوان همگرچه از نظر کمکا.اول قراردارديرده
ست با کار به عنوان پوست توانسته امحروم سیاهيیکی از قضات ارشد بریتانیا که از یک خانواده،کنستانس بریسکال

نسلی از افرادي به وجود ،اي دست یابد معتقد است که نظام رفاه اجتماعینظافتچی تحصیل کند و به مقام بسیار برجسته
.کنندولیتی شانه خالی میؤمسکن از زیر بار هرگونه مسيهزینهآورده است که با گرفتن حقوق بیکاري و کمک

خوبی سازمان یافته و اداره شود باید باید یک نظام درست داشته باشند که به«: گویداو در مورد نقش مقامات دولت می
هاي نسل اول، باید به ترغیب کودکان خانواده،دولت. به کار وادار کرد،افراد توانا را به جاي پرداخت حقوق بیکاري

».ا انتخاب کنندکردن رها کمک کند تا راه تحصیل و کاردوم و سوم بیکاران بپردازد و به آن
ها و ها، کارخانهگرفتن حقوق بیکاري را به کار در کارگاه،کننددر بریتانیا بسیاري از جوانانی که ترك تحصیل می

گونه مشاغل را به شهروندان کشورهایی که به همین دلیل است که کارفرمایان این. دهندمشاغل پرزحمت ترجیح می
ند نظیر جمهوري چک، لهستان و اوکراینااروپا پیوستهيتازه به اتحادیه

.کنندچنین مهاجران غیرقانونی محول میهم
هاي کار معتقد است که یکی از دالیل افزایش جرم و جنایت در میان نوجوانان از بین رفتن ارزشحزب محافظه

ها ي اجتماعی به آنشود تا نیازهاي عاطفی و روحی کودکان برآورده نشده و هنجارهاخانوادگی است که سبب می
شود که نوجوانان به باندهایی پناه ببرند که به والدینی باعث میتکيآموزش داده نشود و شمار روزافزون خانواده

.بخشدها حس تعلق و امنیت میآن
کار پس از بیان احساس اش در پایان کنفرانس حزب محافظهکار در سخنرانیرهبر حزب محافظه،دیوید کامرون

آزاد يهاي مثبت جامعهکند و ستودن بسیاري از جنبهمش و محبتی که در کنار همسر و فرزندان خود احساس میآرا
هاي خانوادگی در کنار ترمیم اقتصاد کشورش کار به ترویج ارزشگفت که در صورت روي کار آمدن حزب محافظه

:و افزودا. د کردخواهد پرداخت و بریتانیاي از هم پاشیده را دوباره بازسازي خواه
تر از طریق بازگرداندن تر و کشوري مستحکماي مستحکمتر، خانوادهاي مستحکمما مشکالت خود را با داشتن جامعه«

)»ولیت به افراد جامعه و ایجاد بریتانیانی پرتحرك حل خواهیم کردؤمس
ود گوردون براون پیشی گرفته و به با همین شعارها در جریان انتخابات از رقیب خ،گفتنی است که دیوید کامرون

.استاکنون صدر اعظم بریتانیا پیروزي دست یافت و هم
.  21/روم. 1
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: قانون اساسی آمده است54يدر ماده
.دهد و مورد حمایت دولت قرار داردخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می«

و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت دولت به منظورتأمین سالمت جسمی
».کنداطفال و براي از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می

:انی حقوق بشر آمده استجهياعالمیه16يمادهدر
گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ.1

تمام مدت زناشویی و هنگام در. یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند
.دباشنامور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي میيانحالل آن، زن و شوهر در کلیه

.زن و مرد واقع شوديازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه.2
خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت .3

.مند شودبهره
:المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آمده استمیثاق بین10يدر ماده

:د کهدارن) قبول(کشورهاي طرف این میثاق اذعان 
خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد .1

لیت وویژه براي تشکیل و استقرار آن و مادام که مسؤاعالي ممکن برخوردار گردد به
ازدواج باید با رضایت آزادانه . نگاهداري و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد

.د واقع شودطرفین که قصد آن را دارن
مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص .2

در آن مدت مادران کارگر باید مرخصی با استفاده از حقوق یا مرخصی یا . برخوردار گردند
.مزایاي تأمین اجتماعی کافی برخودار گردند

و ممیز بدون اطفال غیر ممیزيتدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه.3
اطفال غیر ممیز و ممیز باید در . گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشودهیچ

.مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعی حمایت شوند
آور است یا زندگی آنان واداشتن اطفال به کارهایی که براي جهات اخالقی یا سالمت آنان زیان

.موجب قانون قابل مجازات باشدباید به،گرددنع رشد طبیعی آنان میاندازد یا مارا به مخاطره می
باید براي اشتغال اطفال موظف به کارحدود سنی قایل شوند که کمتر ،چنینکشورها هم

.موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشداز آن به
:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین23يمادهدر
ر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و دولت خانواده عنص.1

.را دارد) کشور(
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رسند حق نکاح و تشکیل خانواده براي زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می.2
.شودبه رسمیت شناخته می

.شودهیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی.3
هاي یر مقتضی به منظور تأمین تساوي حقوق و مسؤولیتکشورهاي طرف این میثاق تداب.4

صورت در. زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحالل آن اتخاذ خواهند کرد
.هایی براي تأمین حمایت الزم از اطفال به عمل خواهد آمدبینیانحالل ازدواج پیش

:میثاق مذکور آمده است24يمادهدر
گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و هیچهرکودکی بدون.1

منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضاي وضع صغیر 
.او باید به عمل آید برخوردار گردد) کشور(بودنش از طرف خانواده او و جامعه و دولت 

.بشودسد و داراي نامیهرکودکی باید بال فاصله پس از والدت به ثبت بر.2
.هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.3

حق تشکیل سندیکاها و الحاق به آن:هفتم
اول يهرچند از این حق با این نام و عنوان در قانون اساسی نام برده نشده است اما در فقره

:آمده است35يماده
ا معنوي مطابق به احکام قانون، اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادي و ی«

».ها تأسیس نمایندجمعیت
.شودطور واضح حق تشکیل سندیکاها را نیز شامل میبه،این فقره
:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین22يدر ماده

جمله حق تشکیل سندیکا هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از.1
.الحاق به آن براي حمایت از منافع خودو ) هاي صنفیاتحادیه(

موجب چه که بهتواند باشد مگر آنگونه محدودیتی نمیاعمال این حق تابع هیچ.2
دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، يقانون مقرر گردیده و در یک جامعه

ي دیگران هایا حقوق و آزاديیا براي حمایت از سالمت یا اخالق عمومینظم عمومی
این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضاي نیروهاي مسلح و پلیس در . ضرورت داشته باشد

.هاي قانونی بشونداعمال این حق تابع محدودیت
سازمان 1948رخ ونامه میک از مقررات این ماده کشورهاي طرف مقاولههیچ.3

را ) شدنمتشکلحق(دیکاییمربوط به آزادي سندیکایی و حمایت از حق سنالمللی کاربین
هاي مقرر اجراي قوانین به تضمینيي یا با نحوهگذارقانوندارد که با اتخاذ تدابیر نمیمجاز

.نامه لطمه وارد آورنددر آن مقاوله
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:المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آمده استمیثاق بین8يمادهدر
:ه مراتب زیر را تضمین کنندشوند ککشورهاي طرف این میثاق متعهد می.1

که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعی خود با حق هرکس به این) الف
ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب رعایت مقررات سازمان ذي

ه که چمگر آن،توان تابع هیچ محدودیتی نموداعمال این حق را نمی. خود ملحق شود
دموکراتیک براي مصالح امنیت ملی یا نظم يموجب قانون تجویز شده و در یک جامعهبه

.هاي افراد دیگر ضرورت داشته باشدیا حفظ حقوق و آزاديعمومی
هاي ملی و حق ها یا کنفدراسیونبه تشکیل فدراسیون) سندیکاها(ها حق اتحادیه) ب

.هاالمللی یا الحاق به آنیکایی بینهاي سندها به تشکیل سازمآنکنفدراسیون
بدون هیچ ،که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند) سندیکاها(ها حق اتحادیه) ج

دموکراتیک براي يیک جامعهموجب قانون تجویز شده و درچه بهمحدودیتی جز آن
ت داشته هاي دیگران ضروریا براي حفظ حقوق و آزاديمصالح امنیت ملی یا نظم عمومی

.باشد
.که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شودحق اعتصاب مشروط بر این) د
این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهاي مسلح یا پلیس یا مقامات اداري .2

.هاي قانونی بشونددولت در اعمال این حقوق تابع محدودیت
سازمان 1948رخ ونامه ممقاولهیک از مقررات این ماده کشورهاي طرف هیچ. 3

دارد که با مربوط به آزادي سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمیالمللی کاربین
مزبور ينامههاي مقرر در مقاولهاجراي قوانین به تضمینيي یا با نحوهگذارقانوناتخاذ تدابیر 

.لطمه وارد آورند

هاي تطبیقضمانت:مبحث ششم
هاي هاي افراد بسیار مهم است، ضمانتچه در مورد حقوق بشر یا حقوق اساسی و آزاديآن

هایی خواهد بود که در در غیر این صورت تنها توصیهکه؛ چه اینباشداجرا و تطبیق آن می
توان در ارتباط به افغانستان می. عمل هیچ تغییر یا بهبودي در زندگی افراد ایجاد نخواهد کرد

. ادها را در دو بخش مورد توجه قرار دتاین ضمان

هاي ملیضمانت:اول
المللی یکی تعهدات بین: باشدهاي ملی یا داخلی دو مطلب قابل توجه میدر بخش ضمانت

. دیگري کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.افغانستان



حقوق اساسی افغانستان/ 376

المللی افغانستانتعهدات بین)1
ل دیگر، دولت مکلف به حمایت از حقوق بشر قانون اساسی در ضمن اصو6يدر ماده

:شده است
مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت يدولت به ایجاد یک جامعه«

اقوام و يانسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابري بین همه
».باشدمناطق کشور مکلف میيقبایل و انکشاف متوازن در همه

:قانون اساسی آمده است7يدر ماده
المللی که افغانستان به آن هاي بینالدول، میثاقدولت منشور ملل متحد، معاهدات بین«

».کندجهانی حقوق بشر را رعایت میيملحق شده است و اعالمیه
:باشدالمللی ذیل میفوق افغانستان مکلف به رعایت اسناد بینيبر اساس دو ماده

)1945(ور ملل متحد منشـ 1
)1948دسمبر 10(جهانی حقوق بشر ياعالمیهـ 2

قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف اصلی يسند مذکور از اسنادي است که در مقدمهدو
ها نام برده شده و صراحت از آنقانون اساسی افغانستان، به7يچنین در مادهدر وضع قانون هم

دولت مکلف به ،این مادهچنین درهم. ها کرده استه رعایت آندولت افغانستان را مکلف ب
ها ملحق شده است و روشن است که در هایی شده است که افغانستان به آنرعایت آن میثاق

ها قبال ملحق آنيالمللی حقوق بشر قرار دارد که افغانستان به همهها، اسناد بینرأس این میثاق
هم براساس حکم قانون اساسی، دولت ،ساس الحاق و تعهدات قبلیهم بر ا،بنابراین. شده است

.باشدهاي مربوط به آن میجهانی حقوق بشر و سایر میثاقيمکلف به حمایت و رعایت اعالمیه
سازمان در مجمع عمومی1966این میثاق در سال : المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بینـ 3

160تعداد ،2007آپریل 19نافذ گردید و تا 1976مارچ 23ملل متحد به تصویب رسید و از 
گونه حق شرط یا بدون هیچ1983آپریل 24ملحق شده و افغانستان نیز در آنکشور به 

.ده استکرالحاق خود را به این میثاق اعالم ،اعتراض
به 1966این میثاق نیز در سال : المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بینـ 4

کشور 156تعداد ،2007آپریل 19نافذ گردیده و تا 1976جنوري 6تصویب رسیده و در 
.به آن ملحق شده است،1983آپریل 24ه و افغانستان در پذیرفتیت آن راعضو

در 1965دسمبر 21این کنوانسیون در : المللی رفع هر نوع تبعیض نژاديکنوانسیون بینـ 5
6عضو دارد و افغانستان در 173نافذ و تعداد 1969جنوري 4تصویب و در مجمع عمومی

.به آن ملحق شده است،بدون حق شرط1983جوالي 
این : هاي ظالمانه و غیر انسانی یا موهنکنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتـ 6

26ملل متحد به تصویب رسیده و از توسط مجمع عمومی1984دسمبر 10کنوانسیون در 
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آن را 1987جون 26عضو دارد و افغانستان در تاریخ 144نافذ گردیده و تاکنون 1987جون 
.تأیید کرده است

توسط مجمع 1979دسمبر 18این کنوانسیون در : کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنـ 7
185نافذ شده و در حال حاضر 1981سپتمبر 3سازمان ملل متحد تصویب شده و در عمومی

،بدون حق شرط2003مارچ 5امضا و در 1980آگست 14عضو دارد و افغانستان آن را در 
.ده استکرآن را تأیید 

ملل متحد در مجمع عمومی1989این کنوانسیون در سال : کنوانسیون حقوق اطفالـ 8
ان باشند و افغانستکشور عضو آن می193نافذ گردیده و 1990سپتمبر 2تصویب شده و در 

: ده استکررا صادر زیريآن را تصویب کرده  و در آن تاریخ اعالمیه1994آپریل 27در 
جهت بیان تحفظ و ،حق خود،حکومت جمهوري افغانستان بعد از امضاي این کنوانسیون«

و قوانین مقررات و احکام این کنوانسیون که مغایر با حقوق اسالمیيشرط نسبت به کلیه
».کنداست را اعالم میداخلی ينافذه

مواد (فروشی طفل و پرونوگرافی فروش اطفال، تنيتکل اختیاري در زمینهوافغانستان پرـ 9
و پروتکل اختیاري اشتراك اطفال در مناقشات مسلحانه 2002اکتبر 19طفل را در ) مستهجن
.ده استکرتصویب 2003سپتمبر 24را نیز در 

اروپا که مقر آن توسط شوراي اسالمی،این اعالمیه: قوق بشرحجهانی اسالمیي اعالمیهـ 10
.منتشر شد که افغانستان نیز در آن اشتراك داشته است1981سپتمبر 19در لندن است، در 

57که داراي سازمان کنفرانس اسالمی: قاهره راجع به حقوق بشر در اسالمياعالمیهـ 11
نوزدهمین کنفرانس در.عضو آن شده است1969و افغانستان در سال استکشور عضو 

،قاهرهي، اعالمیه)1990آگست 5(در قاهرهکشورهاي اسالمیيوزراي خارجهاسالمی
.راجع به حقوق بشر در اسالم، نشر گردید

دیگر نیز وجود دارد که با حقوق بشر يهاي مربوطهبرخی از میثاق،اسناداینغیر از
مجریه، مقننه و يامروز هرسه قوه. ها ملحق شده استن نیز به آنارتباط داشته و افغانستا

ل اول مراقبت از ورییس دولت و مسؤعنوانبه،جمهورخصوص رییسبه،افغانستانيقضاییه
هاي خود، وظایف و صالحیتياجراي قانون اساسی مکلف هستند که هرکدام در ساحه

المللی حقوق بشر را رعایت و هاي بینو میثاقتعهدات افغانستان در قبال حقوق بشر و اسناد
.  ندکنتطبیق 

نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانـ 2
بن در يدر توافقنامه-همان طور که در آغاز این دفتر گفته شدـاین کمیسیون بنیاداساس و 

آن رسمیاما  تأسیس.دکرآغاز به کار 16/3/1381در تاریخ وگذاشته شد1380سال 
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قانون 58يزیرا در ماده؛گرددآغاز می1382مطابق قوانین ملی، با تصویب قانون اساسی 
: اساسی چنین آمده است

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، «
.نمایدکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می

.در صورت نقض حقوق بشري خود، به این کمیسیون شکایت نمایدتواندهر شخص می
تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از کمیسیون می

».گرددتشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می. ها مساعدت نمایدحقوق آن
طور رسمی بهمستقل حقوق بشر افغانستان، میسیون ک، قانون اساسیمادهاین بر اساس 

فعلی اساسی هاي قانون آوريکی از امتیازات یا ابتکارات و نوبدون شک ی.شدتأسیس
حقوق بشر و گنجاندن آن در متن قانون است و این چیزي است افغانستان تأسیس کمیسیون

1382عامل مهمی که در سال . ي افغانستان سابقه نداشته استکه در قوانین اساسی گذشته
در متن قانون اساسی  بگنجاند، آن را باعث  شد کمیسیون  قانون اساسی، این ماده را بپذیرد و 

زیرا . ي اخیر بر مردم افغانستان تحمیل شده استشرایط سخت و تلخی است که در سه دهه
بازپرسی و تعقیبی گونه طور مکرر نقض شده و هیچهاي عمومی اتباع  بهحقوق بشر و آزادي

بنا بر این ضروري بود که براي تضمین حقوق بشري شهروندان .هم صورت نگرفته است
.نهادي به طور رسمی در قانون اساسی در نظر گرفته می شد،کشور

قانون خاص این کمیسیون با فرمان تقنینی 1384بعد از قانون اساسی، در سال 
تشکیل، وظایف و «براساس قانون . گردیدجمهور نیز به تصویب رسیده و نافذرییس

یس یر(نفر 9این کمیسیون، مرکب از »هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانصالحیت
اعضاي هیأت رهبرياکنون. ندشوجمهور تعیین میباشد که از طرف رییسمی) واعضا

، احمدنادر )اونمع(احمدفهیم حکیم ان، آقای)یسیر(داکتر سیما سمر: کمیسیون عبارتند از
محمد غریب، نادري، محمدفرید حمیدي، ضیا لنگري، عبدالکریم عزیزي و مولوي غالم

در والیات هرات، ،کمیسیون عالوه بر کابل. )اعضا(حمیده برمکی و ثریا صبحرنگ هاخانم
، قندهار، پکتیا، بامیان، ننگرهار، قندز و بلخ دفاتر ساحوي و در والیات غور، دایکندي، هلمند

.دفاتر والیتی دارد،ارزگان، فاریاب و بدخشان
هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر قانون تشکیل، وظایف و صالحیت5يمطابق ماده

:گرفته شده استبراي فعالیت این کمیسیون در نظرزیرافغانستان، اهداف 
.نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشورـ 1
.تعمیم و حمایت از حقوق بشرـ 2
.هاي بشريت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادينظارـ 3
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.بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشرـ 4
.اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشورـ 5

:چنین است،هاي کمیسیونقانون مذکور، وظایف و صالحیت21يبراساس ماده
.ت حقوق بشرنظارت بر وضعیـ 6
نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه ـ 7

.به حقوق بشر
ی، نهادها و مؤسسات یهاي سیستم اداري، عدلی و قضانطارت از اجراآت و عملکردـ 8

.شدکشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثر باالمللی درانتفاعی و غیرانتفاعی ملی و بین
نظارت از اجراآت مراجع و مقامات دولتی و غیردولتی در رابطه به توزیع عادالنه و ـ 9

.قابل دسترسی خدمات و تأمینات
.هاي بشرينظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزاديـ 10
حبوسین بازدید از محالت سلب آزادي و نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با مـ 11

.و محجوزین مطابق به احکام قانون
.بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشريـ 12
.آوري اسناد، مدارك، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشرجمعـ 13
ها جهت حل و جلوگیري از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع ارجاع نتایج بررسیـ 14

.مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه
.ملی آموزش و آگاهی حقوق بشريح و تطبیق برنامهطرـ 15
.رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمیيهمکاري با ادارات مربوطه در زمینهـ 16
ها در جهت تأمین و حمایت از جریان رسیدگی به جرایم، طرح و تطبیق برنامهـ 17

.گرددیعدالت انتقالی ميجنایات و موارد نقض حقوق بشر که شامل پروسه
مشوره به شوراي ملی و حکومت به منظور طرح، تصویب یا يابراز نظر و ارائهـ 18

.تعدیل و لغو قوانین و مقررات در رابطه به حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر
هاي الزم به شوراي ملی و حکومت به منظور امضاء، تصویب و یا مشورهيارائهـ 19

.المللی حقوق بشربینالحاق افغانستان به معاهدات 
هاي مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامهيارائهـ 20
.المللی حقوق بشربین
ها و هاي مؤثر جهت هماهنگی پرنسیببه منظور دریافت شیوهانجام تحقیقات علمیـ 21

طرح در يملی و تهیهالمللی حقوق بشر با عقاید، فرهنگ و عنعناتهاي بینمیکانیزم
.زمینه
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مواد و معلومات الزم به منظور راپوردهی دولت مبنی بر يمشوره و تهیهيارائهـ 22
.تعهدات حقوق بشري افغانستان

همکاري با مراجع دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین ـ 23
.هاي مربوطر عرصهرعایت حقوق بشر ديحقوق بشر و بلندبردن درجه

همکاري در جهت تطبیق اصالحات اداري به منظور تأمین، حمایت، بهبود و ـ 24
.انکشاف حقوق بشر

المللی در جهت همکاري با سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات منطقوي و بینـ 25
.اهداف و وظایف در حدود صالحیت

هاي عملی، بهبود، دریافت شیوهبه منظور هاي ملی و نظرخواهی عمومیانجام مشورهـ 26
.طرح در زمینهيحمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیه

ل، مراجع و شوراهاي ملی، ونظریات، پیشنهادات و راپورها به مقامات مسؤيارائهـ 27
.ها غرض بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشرها و قریهوالیتی، ولسوالی

.هالی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف آنهاي محهاي کاري نهادارتقاي ظرفیتـ 28
.وضعیت حقوق بشريدربارهو بیانات رسمیهاي عمومیپخش و نشر اعالمیهـ 29
توضیحات راجع به علل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از يمطالبهـ 30

.لین امورومسؤ
.تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشورـ 31
.جمهورگزارش ساالنه از وضعیت حقوق بشر به رییسيارائهـ 32
.گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشرارائه و نشر راپور وـ 33
مشوره در موارد چگونگی رسیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به يارائهـ 34

.جمهوررییس
بت از اجراآت و اداره و رهبري امور دفتر مرکزي، دفاتر ساحوي و والیتی و مراقـ 35

.مورین و کارکنان مربوطأها و سلوك فردي مفعالیت
هاي حقوق بشر و تطبیق فعالیتيالمللی در عرصهتأمین روابط به سطح ملی و بینـ 36

.بهتر احکام این قانون
.هاي کمیسیونتأمین امکانات و تسهیالت مادي الزم جهت پیشبرد فعالیتـ 37
يو احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفادهدهی تنظیم امور گزارشـ 38

.و عملیعلمی
ها، امتیازات و وضع لوایح جهت تنظیم امور مربوط به حقوق، وجایب، مکلفیتـ 39

.مورین و سایر کارکنان کمیسیونأهاي اعضاء، مبیمه
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1.لیت از تطبیق این قانونومسؤـ 40

هاي قابل توجه و وظایف، تا کنون فعالیتن ایکمیسیون حقوق بشر افغانستان براساس 
ساالنه در مسایل گوناگون حقوق بشري و ماهه و سههاي ارزشمندي را انجام داده و گزارش

هاي حقوق بشري و حمایت شدن ارزشکه براي نهادینه،تحقیقات و نشرات وسیعی داشته است
حاکم بر البته در شرایط2.ده استو دفاع از حقوق اساسی شهروندان، بسیار مهم و تأثیرگذار بو

خارجی و بیگانه نگریسته يکه به حقوق بشر به عنوان یک پدیده،ي چون افغانستانکشور
رود جود دارد، هرگز انتظار نمیويشود و مشکالت امنیتی، سیاسی و اقتصادي فراوان دیگرمی

که شایسته است مورد چنان چون حقوق بشر یا حقوق اساسی اتباع، آنکه اصول و مفاهیمی
دهه از آغاز فعالیت ولی در طی نزدیک به یک؛مردم قرار گیرديتوجه و حمایت دولت و عامه

هاي هاي مدنی و حقوق بشري، تحوالت و پیشرفتکمیسیون حقوق بشر افغانستان و سایر نهاد
تمردان و آرزوي مردم افغانستان این است که دولاست گیري در این عرصه پدید آمده چشم

نگري و رویکرد تر و با واقعهاي مدنی و حقوق بشري در این مورد با جدیت بیشکشور و نهاد
هاي فرهنگی کردن زمینهنه سیاسی و تبلیغاتی عمل کنند و با بسترسازي و آماده،حقوقی و علمی

. ندکنهاي موجود مبارزه و حقوقی حقوق بشر، با موانع و چالش

المللیهاي بینانتها و ضمنظارت:دوم
گیري هاي چشمالمللی در مورد نظارت و تضمین حقوق بشر اقدامات و فعالیتدر سطح بین

توان ادعا کرد که رعایت حقوق بشر و حمایت از آن جا که میصورت گرفته است تا آن
به ،المللیمورد احترام جهانی تبدیل شده  و حتی در روابط بینيو قاعدهاصلتقریبا به یک 

ها نهاد ده، به همین جهت. دشواصلی اعتباردهی به کشورها تلقی میيعنوان یک شاخصه
که المللی دولتی و غیردولتی براي نظارت و ضمانت آن تأسیس شدهحقوقی و قضایی بین

. ها در جهت بهبود حقوق بشر در سطح جهان بسیار مؤثر بوده استفعالیت آن
:قرار زیر استبشريهاي حقوق نهادن برخی از ای

کمیسیون حقوق بشر-یک

،  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت هاي 1384جوزاي 31: ، تاریخ نشر855وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره . 1
.کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

وبسایت این کمیسیون و : و نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رجوع کنید به ها گزارشيبراي مطالعه. 2
. حقوق بشر و سایر نشرات آنيامهماهن
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این . دشتشکیل 1946این کمیسیون در سال ،منشور ملل متحد68يبراساس ماده
ترین وظایف آن مهم. شوندکه براي سه سال انتخاب میاستعضو 53کمیسیون، مرکب از 

:عبارت است از
ل حقوق بشر به یمساير زمینههاي تحقیقاتی دها و گزارشها، توصیهپیشنهاديارائه●

.ملل متحد از طریق شوراي اقتصادي و اجتماعی آن سازمانمجمع عمومی
.هاي محکومیترسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و صدور قطعنامه●
به تصویب مجمع 1948دسمبر 10تاریخ درکه ، جهانی حقوق بشرياعالمیهيتهیه●

.ملل متحد رسیده استعمومی
: میساریاي عالی حقوق بشرک-دو

بنا به پیشنهاد کنفرانس 1994دسمبر 20رخ وميقطعنامهدر،ملل متحدمجمع عمومی
ل اصلی ورا به عنوان مسؤ» کمیسر عالی حقوق بشر«، پست )1993(جهانی حقوق بشر وین 
هاي حقوق بشري که زیر نظر دبیرکل ملل متحد انجام وظیفه کند، ملل متحد براي فعالیت

.دکرتصویب 
:حقوق مدنی و سیاسیيکمیته-سه

حقوق يکمیته،)45تا28مواد (سیاسی المللی حقوق مدنی ودر بخش چهارم میثاق بین
هاي عضو میثاق و براساس طور مستقل از دولتکه بهاست عضو تشکیل شده 18از بشر

،ي مدت چهار سالاعضاي کمیته برا. پردازندبه انجام وظایف محوله می،صالحیت شخصی
هر دولت دو (هاي عضوشده توسط دولتهاي معرفیاز میان فهرست شخصیت،با رأي مخفی

.شوندانتخاب می،)نفر
:براي این کمیته چهار وظیفه معین شده است

هاي عضو در مورد تدابیر اتخاذشده نسبت به هاي ارسالی دولتبررسی گزارش)1
.سیاسیپیشرفت حقوق مدنی و

که دولت دیگر به مبنی بر این،خبار و اطالعات مورد ادعاي هریک از اعضابررسی ا)2
.تعهدات خود در مورد میثاق عمل نکرده است

.نگرش کلی و تفسیري نسبت به حقوق مندرج در میثاق)3
افرادي که حقوق شان از طرف دولت خاصی يبررسی شکایات واصله از ناحیه)4

.نقض شده است
:صادي، اجتماعی و فرهنگیحقوق اقتيکمیته-چهار

شوراي اقتصادي و اجتماعی تأسیس شده و براي يبه وسیله1985در سال ،این کمیته
. و ساالنه دو اجالس دارداست عضو 18و متشکل از تشکیل گردیده1987بار در سال اولین



383/ شهروندانهاي عمومیحقوق اساسی و آزادي

اي هاي اعضا در مورد اقدامات مناسب براي اجردر هر اجالس خود گزارش،این کمیته نیز
.دهدمورد بررسی قرار می،حقوق مندرج در میثاق را

المللی حذف تمام اشکال بخش دوم کنوانسیون بین(حذف تبعیض نژادي يکمیته- پنج
).1965ـتبعیض نژادي

المللی حذف هرگونه بخش پنجم کنوانسیون بین(رفع تبعیض علیه زنان يکمیته- شش
).1979ـتبعیض علیه زنان

المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها بخش دوم کنوانسیون بین(منع شکنجه يکمیته-هفت
).1984ـرحمانه، غیر انسانی یا موهنهاي بیو مجازات
).1990-کنوانسیون حقوق اطفال43- 45مواد (حقوق اطفال يکمیته-هشت

:المللیهاي قضایی دولتی بیننهاد- نه
ط به سازمان ملل متحد هستند، برخی از برده که همگی مربوعالوه بر هشت نهاد نام

کنند که از اي عمل میشکل منطقهالمللی دیگر نیز وجود دارند که بههاي نظارتی بیننهاد
:زیر استدو مورد ،جملهآن

این دادگاه براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : دادگاه اروپایی حقوق بشر-1
ده شین حقوق مقرر در این کنوانسیون تشکیلبراي تضم،شوراي اروپا1950نوامبر 4مصوب 

.)51تا19مواد (است 
کنوانسیون بین 73تا33این دادگاه براساس مواد : دادگاه آمریکایی حقوق بشر-2

و شکایات مربوط به حقوق استدهشتأسیس 196نوامبر 22آمریکایی حقوق بشر مصوب 
.  دهدبشر در این منطقه را مورد رسیدگی قرار می

:المللی غیر دولتینهادهاي بین-ده
المللی غیردولتی نیز هستند که در ارتباط با حقوق بشر فعالیت هاي بینبرخی از سازمان

:ردکاشارهرزیموارد به توان می،جملهوسیعی دارند که از آن
به منظور دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ،این سازمان: المللیسازمان عفو بین-1
هاي غیردولتی در حمایت از و از مشهورترین سازماناستدر لندن تأسیس شده1961سال 

.رودحقوق بشر به شمار می
هانري دونان این سازمان که تأسیس آن را به نام: المللی صلیب سرخبینيکمیته-2

چهار کنوانسیون در ،المللییک کنفرانس بیندر ،1949دانند، در سال می) 1900- 1828(
نیز 1977در سال . حقوق بشردوستانه را تدارك دید که اکثر کشورها به آن ملحق شدندمورد
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ها مربوط به بهبود وضعیت این کنوانسیون1.ها اضافه شددو پروتکل تکمیلی به این کنوانسیون
شدگان ناشی از و غرقبیمارانها، ناشی از جنگ و حمایت از زخمیبیمارانها و زخمی

.دانیان جنگ و غیرنظامیان در زمان جنگ بودجنگ دریایی، زن
دانان که در سال المللی حقوقهدف کمیسیون بین: دانانالمللی حقوقکمیسیون بین-3
هاي این کمیسیون مبتنی بر برنامه. برتري حقوق در جهان استيتأسیس شد، توسعه1952

از حقوق بشر، انتشار هاي ملی حمایت تأمین و دفاع از حقوق بشر، تشویق براي ایجاد بخش
2.هاي سیاسی استخصوص اعزام ناظران به دادگاهبهها دهی کنفرانسگزارش، سازمان

در 14/2/88متن هر دو پروتکل به تاریخ . ـ خوشبختانه افغانستان این دو پروتکل را نیز تصویب کرده است1
جمهور توشیح و از طرف رییس23/3/88یق گردیده و به تاریخ در مشرانوجرگه تصد3/3/88جرگه و به تاریخولسی

هاي هاي کنفرانسي قطعنامهبه ضمیمه1388جوزاي 25، مورخ 983ي مسلل ي رسمی، شمارهنافذ شده و در جریده
.دیپلماتیک، نشر گردیده است

تا284، پیشین، ص )گدلیبی(دکتر محمدرضا ضیایی : چنینهم273تا249دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص . 2
290.



بخش دوم

گانهقواي سههايو صالحیتساختار





اصلی دولتيسه وظیفه
،ترتیب و کیفیتی که باشد، رسالت اساسی آنشکل دولت، حکومت و نظام سیاسی به هر

حداقل مفهوم مصلحت . آرامش و آسایش مردم است، سعادت،یتامین مصلحت عموم
مین مصالح أت،البته. نه عکس آن،خدمت افراد باشداین است که حکومت باید درعمومی

با درنظرگرفتن ،پذیر نباشد اما حکومت مکلف استتک شهروندان شاید امکانفردي تک
وري اعمال کند که مصلحت عمومیمصالح و منافع متضاد یا متفاوت، حاکمیت سیاسی را ط

.دکنمین أرا ت
هاي متفاوتی را براساس فعالیت،، دولت در طول تاریخیرسالتچنین براي تحقق 

تنها نقش ،تا یک قرن پیش، حکومت. عهده داشته استه مقتضیات و شرایط زمان، ب
بري در مقابل تجاوزات خارجی و ره،مین امنیت کشور و دفاع از وطنأو ت»پولیس«

بعد از سال . کردمسایل اقتصادي و اجتماعی مداخله نمیدردیپلماسی را به عهده داشت و
و همزمان با جنگ جهانی اول و پیدایش تحوالت اقتصادي و اجتماعی و ظهور 1914

را نیز به عهده »مین خدمات عمومیأت«،دهشدوم يسوسیالیسم، حکومت وارد مرحله
ونقل و خط آهن و معادن و تنظیم امور و تجارتی، مانند حملهاي اقتصادي گرفت و پروژه

،سومياما در مرحله.ها و آب و برق و تولیدات صنعتی دیگر را به دست گرفتبانک
دولت متعهد ،است که در آننظامی،دولت رفاه. ده استشمطرح »دولت رفاه«ياندیشه

مین اجتماعی و مسکن أهداشتی، تشود سطوح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، کمک بمی
مردم آزاد ،حکومتی است که در آن،دولت رفاه. شهروندان خود فراهم کنديرا براي همه

زحمات خود پاداش عادالنه برابرهستند استعدادهاي فردي خود را پرورش دهند، در 
که ترس از گرسنگی، آنبی؛دریافت کنند و در پی کسب سعادت و خوشبختی باشند

براي شهروندان ،این نوع دولت. مسکنی یا ستم به دلیل نژاد، عقیده یا رنگ مانع باشدبی
. کندمیفراهماي از خدمات اجتماعی را گستردهيخود، رشته
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يتاریخی از طریق سه نهاد اصلی با سه وظیفهيهاي خود را در هر دورهدولت فعالیت
: بردبه پیش میزیرمتفاوت و متمایز 

؛ ور عمومیآعبارت است از وضع قواعد الزام،این وظیفه: يگذارقانونيوظیفه.1
.گرددافراد تطبیق میيیعنی قواعدي که بدون تبعیض، بر همه

اي از اعمال متنوع اداري، مالی، امنیتی و جموعهم،این وظیفه: اجراییيوظیفه.2
.گیرددیپلماسی است که به منظور تطبیق و اجراي قانون صورت می

بین افراد یا افراد وفصل منازعات و دعاويبه حل،دولت در این وظیفه: ییقضايوظیفه.3
.کندقانونی صادر میيپردازد و براساس تفسیر قانون، فیصلهمی،و حکومت یا دو نهاد دولتی

مجریه يمقننه، قوهيقوه: گیرداز طریق سه نهاد متفاوت صورت میسه وظیفهاین انجام 
ت أنش»تفکیک قوا«ينظریهگانه و وظایف آنان از گیري قواي سهشکل. قضاییهيو قوه

تفکیک قوا و تفکیک وظایف، از نگاه عملی . تفصیل بحث شدبهدر دفتر اولد که گیرمی
تري صورت گیرد و در کارها ایجاد شود و فعالیت بیش»تخصص«نوع شود که یکباعث می

ایجاد شود و از این »تعادل و توازن بین قوا«نوع شود که یکاز نظر سیاسی و حقوقی باعث می
حقوق و « سازد و از تجاوز برقدرت، قدرت را محدود و مهار،طریق، به تعبیر منتسکیو

.پیشگیري شود» افرادهاي عمومیآزادي
ها را از نگاه قانون اساسی دولت و وظایف آنيگانهنهادهاي سه، به در این بخش

که در این بحث دو استقابل یادآوري . خواهیم پرداخت،سه فصل جداگانهدرن، افغانستا
را مطابق اصطالح رایج در حقوق اساسی افغانستان به کار »حکومت«و »دولت«اصطالح 

یعنی منظور از اصطالح .چه در بخش دوم دفتر اول تذکر داده شدنه به معناي آن،بریممی
.مجریه استيمنظور از حکومت، تنها قوهگانه و دولت، مجموع قواي سه



فصل اول

مجریهيقوه
.استهاي سوم و چهارم قانون اساسی ماده از فصل21بررسی : موضوع این فصل

جا که در مجریه از جایگاه خاص برخوردار است تا آنيدولت، قوهيدر میان هرسه قوه
ستان و غیره، حکومت را تنها به معناي اصطالحات رایج بعضی از کشورها مانند مصر و افغان

دیگر از اهمیت و يمجریه نسبت به دو قوهيقوه،به همین جهت. برندمجریه به کار میيقوه
حاکمیت يکنندهتمثیل،است و در حقیقتتري برخوردارهاي بیشاقتدارات و صالحیت

.استملی در بعد داخلی و خارجی 

مجریهياقسام و اشکال قوه
چنان که در فصل دوم و ـها توجه کنیم ها و حکومتوقتی که به اقسام و اشکال دولت

مجریه يها قوهآنتربیشمحور اصلی در همه یا ـسوم از بخش دوم دفتر اول گذشت
ها، جایگاه و ساختار خاص خود البته پارلمان و قضا هم در هریک از انواع حکومت. است

وقتی که حکومت به جمهوري و پادشاهی مطلقه یا مشروطه و ،الولی در عین ح،را دارد
ریاستی یا به نیمه،پارلمانی،دموکراسی، اریستو کراسی و به نظام ریاستی،به دیکتاتوري

شود، مبنا و معیار اصلی تقسیمات حکومت بسیط یا مرکب و فدرال و کنفدرال تقسیم می
. مجریه استيقوه،یادشده

یم و از طرف دیگر بناي اههاي گذشته توضیح دادام این اقسام را در فصلجا که تماز آن
يکنیم و خوانندهاین مباحث هم بر اختصار است، از تکرار اقسام یادشده صرف نظر می
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یرا به فرصتمهم دیگر اي از جزئیات پارهدهیم و تشریح را به آن مباحث ارجاع میمحترم
.کنیمدیگر موکول می

وري است که در نظام حقوق اساسی افغانستان، نظام سیاسی کشور، نظام یادآقابل 
البته برخی بر این اعتقادند که این نظام ریاستی است ولی چنان که در . استریاستی نیمه

هریک از دو نظام پارلمانی و ریاستی خصوصیاتی دارد که با نظام ،هاي گذشته دیدیمبحث
ایران و غیره خصوصیاتی از هردو ،مصر، ام مثل نظام فرانسهدر این نظ. فعلی ما مطابقت ندارد

نه ریاستی است،ریاستی یا شبه»نیمه ریاستی«ن آنظام وجود دارد که در این صورت نام 
استل وکه در برابر پارلمان مسؤریاستی است، حکومت با اینجا که نظام، نیمهو از آن1کامل

یکی از کسانی که در این رابطه تحلیلی از قانون اساسی افغانستان و انتخاب نظام ریاستی متمرکز ارائه کرده، زلمی .1
،»هایی از افغانستان و عراقدرس«عنوان باتحلیلیايمقالهدرایشان . استافغانستانسفیر سابق آمریکا در،زادخلیل

: گویداو می. زده را ارزیابی کرده استي قانون اساسی هردو کشور و شرایط متفاوت این دو کشور جنگهاتفاوت
سازي دوران پس از جنگ در افغانستان و عراق به هاي مهم فرایند دموکراسیتدوین قانون اساسی جدید از ویژگی«

رو بودند، هباسی را که رهبران محلی با آن روهاي مهم سیچالش،هاي جدید ملیدر هر دو کشور، پیمان. رودشمار می
هاي نو را نظام،هاي خارجی تدوین شدقوانین اساسی جدید که با همکاري ایاالت متحده و دیگر حمایت. بازتاب داد

.کردهر دو قانون اساسی نواقصی داشت، اما لزوما تعادل مناسبی را بین اسالم و سکوالریزم ایجاد . گذاري کردتهداب
این سند از یک نظام . طرح قانون اساسی افغانستان، چالش ناشی از ضعف دولت موجود در این کشور را بازتاب داد

قانون اساسی افغانستان یک ریاست . سازي در کشور تسریع شودبا این امیدواري که روند دولت،متمرکز حمایت کرد
تر قانون اساسی، نمایندگان، بیشيجرگهدر لویه. د کردمستقل ایجايقضاییهيجمهوري قدرتمند را با مجلس و قوه

هاي اي از سوي گروهحمایت گسترده. قدرت آنير ملی بودند تا محدودکردن دامنهؤثنگران تشکیل یک دولت م
برخی . کلیدي از یک نظام واحد صورت گرفت، هرچند برخی خواستار تشکیل نظام پارلمانی بودند تا نظام ریاستی

.بودندطرفدار تشکیل نظام فدرال،دیگر هم
پنجاه و شصت يویژه رسم و رسومات دههعنعنات مردم افغانستان بود؛ بهيها ترسیم دوبارهمثبت این تالشيجنبه

،این رویکرد. کنندها از آن به عنوان دوران طالیی ثبات سیاسی و پیشرفت این کشور یاد میمیالدي که خیلی از افغان
جا که از آن. شدند، دفع کردطر ابتال به فلج سیاسی را که بسیاري از کشورها در درازمدت گرفتار آن میچنین خهم

ساالران قرار داشت، مردم شد و یا در دست جنگسختی پیدا میداري در افغانستان بههاي داخلی براي حکومتظرفیت
. داري شایسته، تشکیل یک دولت وحدت ملی استبه این نتیجه رسیدند که بهترین راه براي رسیدن به یک حکومت

یک چنین نظام متمرکز با دو خطر ،به هر حال. ها یک نظام واحد را که ظرفیت اجرایی داشت، برگزیدنددر نتیجه، آن
نخست این که تمرکز قدرت در ریاست جمهوري به معنی آن بود که اگر کسی در انتخابات ریاست . عمده مواجه بود
که، نظام متمرکز، اولویت را به تر ایندوم و مهم.شودقدرت کنار زده میيت بخورد، از صحنهجمهوري شکس

اي باشد، طلبانهساختن یک چنین قانون جاهاگر هدف از تشکیل دولت ملی برآورده. دادثر و سریع میؤسازي مدولت
در مقابل، قانون . ن براي مهار دولت استفاده کرددر آن صورت به ابزارهاي قوي نیاز خواهد بود تا در مقاطع الزم از آ

هاي نژادي در این کشور و عدم تمایل کردها به پذیرش یک مرکز اساسی عراق در دوران پس از صدام، تفاوت
ها خواستند تا صدام، عراقیيها سال حکومت ظالمانهپس از تحمل ده. دهدها را بازتاب میقدرتمند در اختیار عرب

کند ها از یک نظام فدرال و پارلمانی حمایت میقانون اساسی جدید آن. ي را در کشور خود تضعیف کننددولت مرکز
.کندهاي مختلف واگذار میکه اختیارات کافی را به مناطق و ایالت

ت داند تا به این صورهاي بسیار مهم، ضروري میگیريقانون اساسی عراق برخورداري از اکثریت قاطع را در تصمیم
در میان احزاب مذهبی . امور داشته باشديکامل بر همهيتواند سلطهاطمینان حاصل شود که هیچ گروه قومی نمی

».شد، اما نیروهاي سنی کامال با آن مخالف بودندشیعه، به درجات مختلفی از نظام فدرال حمایت می
) 1389سرطان 26صبح، کابل، 8يروزنامهسینا،. زاد، ترجمه عهایی از افغانستان و عراق، زلمی خلیلدرس(
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باشد اما از بگیرند و از این جهت شبیه نظام پارلمانی میو وزیران باید از پارلمان رأي اعتماد
در رأس ،جمهور همیعنی صدراعظم ندارد و رییساست؛رکنی طرف دیگر حکومت، یک

به عبارت ) قانون اساسی71و 60مواد . (هم در رأس حکومت،قرار دارد) هرسه قوه(دولت 
گیرد، میرایی در یک کشور را دربرترین مقامات و ادارات اجمجریه که عالیيقوه،دیگر

هاي خاص در ریاست جمهوري  با وظایف و صالحیت،یکی: استمرکب از دو بخش 
از طرح و از این رو،حکومت که عبارت از شوراي وزیران است ،دیگري،هاعرصهيهمه

برخی از مسایل مهم ،جداگانه صرف نظر کردهفصلجمهور در یک مسایل مربوط به رییس
را با دو مبحث پی فصلکنیم و این مجریه مطرح میيرا نیز در همین بحث مربوط به قوهآن
.گیریممی

جمهوریسیر:مبحث اول
ذکر گردیده کهها، احکامیجمهور در فصل سوم قانون اساسی و سایر فصلدر مورد رییس

:استزیرعناوین و مطالب شامل
. يشدن به ریاست جمهورشرایط کاندید-1
. چگونگی انتخابات ریاست جمهوري-2
. مراسم تحلیف-3
. جمهورهاي رییسوظایف و صالحیت-4
. هاي معاونینوظایف و صالحیت-5
. ریاست جمهورييحاالت ختم دوره-6
. جرگهجمهور در مقابل مردم و ولسیلیت رییسومسؤ-7
.جمهورمعاش و مصارف رییس-8

:قابل بحث استبمطالاین ،میاناز آن 

جمهوریسیشرایط ر:اول
به این . بیان گردیده است، ریاست جمهوريشرایط نامزدي براي،قانون اساسی62يمادهدر

:شرح
و کشور اسالم استزیرا دین رسمی؛از نگاه دینی، شخص کاندید، باید مسلمان باشد-1

رست نیست که یک فرد غیرمسلمان دواکثریت قریب به اتفاق مردم کشور هم مسلمان هستند
که پیرو کدام مذهب فقهی اما این. جمهور تعیین گرددافغانستان هم باشد، رییسيهرچند تبعه

ذکر نگردیده و این برخالف برخی از قوانین اساسی گذشته که چیزي باشد، اسالمی
.استدت ملی وحيمؤلفهااي کامال مثبت و مطابق ببودن را شرط کرده بود، نقطهحنفی
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تابعیت کشور دوم،. افغانستان باشدیتبعاتدارايبایدنخست،تابعیت، به لحاظ -2
هم تابعیت کشور گذشته اما آیا این شرط به این معنی است که در.دیگري را نداشته باشد

همیعنی اگر تابعیت مضاعف.چنین باشدشدن نامزد هنگامیا تنها دیگري را نداشته باشد 
که شودچنین استفاده میظاهر جمله از کند؟شدن آن را ترك هنگام نامزد ، در استه داشت

قانون اساسی تنها به تابعیت افغانستان اکتفا سوم،.از آنپیشنه ،شدن استنامزدمنظور، زمان 
در قوانین ،مشابه این شرط. از والدین افغان را هم شرط کرده استشدنبلکه متولد،نکرده

»االصلایرانی«در ایران تحت عنوان . رهایی مانند ایران و مصر نیز ذکر شده استاساسی کشو
اگر هدف از این شرط این . نام برده شده است» متولد از والدین مصري«به عنوان و در مصر

االصل باشد، یعنی افغانی؛جمهور، تابعیت اصلی افغانستان را داشته باشدباشد که شخص رییس
ممکن است والدین، کهچه این؛کافی نیست»متولد از والدین افغان«یعنییادشده،تعبیر 
،چهارم قانون اساسیياالصل نبوده و تابعیت اکتسابی داشته باشد و براساس حکم مادهافغانی

شود، هرچند تابعیت اکتسابی هرکسی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، افغان نامیده می
رد ،تابعیت مضاعف داشته باشند،این تعبیر حالتی را که والدین،ینچنهم.نه اصلی،باشد
االصل االصل و مصريمطابق تعبیر قانون اساسی افغانستان و مصر، افغانی،بنابراین. کندنمی

صراحت به،چنان که در قانون اساسی ایراننآریاست جمهوري شرط نیست، نامزدبودن در 
لدین او تابعیت افغانستان را داشته باشند چه تابعیت اصلی یا بلکه کسی که وا؛بیان شده است

تواند براي ریاست جمهورياکتسابی یا حتی اگر تابعیت مضاعف هم داشته باشند، نیز می
.شودنامزد

این شرط از آن جهت در . سن وي از چهل سال کمتر نباشد،شدننامزدکه در روز این-3
باید کسی باشد که به پختگی و تجربه و ،مهورجکه شخص رییساست نظر گرفته شده 

. رسیده باشد تا بتواند رهبري و زعامت کشور را به عهده بگیردآگاهی کامل از مسایل عمومی
افغانستان،  چونزیرا در کشوري ؛شدجا بود که حداکثر سن نیز تعیین میهاما بسیار ب

،دهند و ریاست جمهوريت میساالن بسیار زود انرژي و توانایی کار را از دسبزرگ
.   نیازمند استاست که به توان و نیروي کافی مقامی
طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت یا حرمان از حقوق که از این-4

جنایت و حرمان از حقوق مدنی در قوانین افغانستان تعریف شده . مدنی محکوم نشده باشد
در اسناد هرچند که،طور واضح تعریف نشدهین ما بهاما جرایم ضد بشري در قواناست، 

چنین در هم. ها ملحق شده، تعریف گردیده استالمللی حقوق بشر که افغانستان هم به آنبین
،شده باشدنکه از طرف محکمه به این جرایم محکوم است باصراحت بیان شده ،این شرط

انتخابات ریاست يدر دو دوره،از همین رویعنی صرف اتهام یا انتساب آن کافی نیست 
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شدند و کسی نامزدجمهوري، برخی از کسانی که متهم به جرایم ضد بشري هم بودند، 
.صالحیت آنان را مورد سؤال قرار نداد

که هیچ است تصریح شده 62يمادهپایانچه گفته شد، در غیر از آن،در قانون اساسی
دریعنی اگر شخصی. دشوجمهور انتخاب یستواند بیش از دو دوره به حیث ریشخص نمی

سوم يجمهور باشد، براي دورهرییس،طور متناوب و با فاصلهمتوالی یا بهيدو دوره
شود که از معموال از این جهت در نظر گرفته می،این شرط. شودد یا انتخاب نامزتواند نمی
از ،از سوي دیگر،م گرددهاي نو فراهزمینه براي ظهور رهبران جدید و اندیشه،سویک

.هاي احتمالی جلوگیري به عمل آیدتمرکز قدرت و انحصار آن و سؤاستفاده
، میزان تحصیل، )زن یا مرد(چه گفته شد، شرط دیگري از نگاه جنسیت از آنجز

این بدان .کاري و غیره، در نظر گرفته نشده استيسیاسی یا تجربهيوابستگی حزبی، سابقه
الزم ي،جمهوریاست ربراي نامزد شرط دیگري را، قانون اساسیگذارقانونه معنی است ک

زن و مرد با ،بنابراین. واگذار کرده استگانکنندبه انتخابدر این مورد، ندانسته و تصمیم را 
.جمهور شودتواند رییسمی،سیاسیيهر میزان تحصیلی و با هرنوع سابقه

توان در شرایط دیگر ساکت است، میياسی دربارهکه چون قانون اسمعتقد استبرخی 
يکه در دو دورهخصوص با توجه به اینبه،قانون انتخابات شرایط دیگري را نیز اضافه کرد

ند و چون ه بودکرداین مقام نامزد رايرا بها نفر خود، دهي انتخابات ریاست جمهوريگذشته
ن انتخابات حق نداشت کسی را رد شرایط دیگري ذکر نشده بود، کمیسیو،در قانون

کمیسیون انتخابات د و این باعث شد که مشکالت زیادي براي مردم و دولت وکنصالحیت 
شرایط اي، طور سلیقهبهتوان نمی،اما،اصل ادعا ممکن است درست باشدهرچند. ایجاد شود

يقاعده،ف دیگراز طر. باشد، اجازه دادهخودکه قانون اساسیمگر اینود،فزادیگري را 
طور واضح تا زمانی که به،مذکوريکند که مادهاقتضا می»اصالت عموم«و »اصالت اطالق«

چنین تا زمانی که منع هم1.به اطالق و عموم خود باقی بماند،مقید شود یا تخصیص بخورد
. شودآن را شامل می،در موردي وجود نداشته باشد، اصالت اباحهیواضح و صریح

هرگاه یک مورد معین از : تفصیل در این مورد بحث شده که سکوت قانون بر دو قسم استبه،در علم اصول فقه. 1
مظاهر زندگی قضایی یک جامعه را در نظر بگیریم که قوانین جاري آن جامعه، تکلیف آن مورد را معین نکرده باشند و 

ما ال «آن را یدر فقه اسالم. نامنددر مقام بیان نبوده و سکوت کرده باشد، آن مورد را مورد سکوت قانون میقانونگذار
اما گاهی قانونگذار در . اندیعنی موردي که در آن قانونی وجود ندارد، چه قانون عام یا قانون خاص، نامیده؛»نص فیه

.»سکوت در مقام بیان، بیان است«: موردي گفته شدهدر چنین . کندولی سکوت میاستمقام بیان موضوع 
:گویددان در این مورد چنین مییکی از فقهاي حقوق

آید ولی یک نکته را که موقعیت گفتن آن نیز گاهی مقنن در صدد بیان مقررات راجع به یک موضوع معین برمی
يراجع به آن نکته،همان موقعیت نفیا یا اثباتاکه حق این است که در حال این،کندوجود دارد، به سکوت برگزار می

دم «از آن به بیت زیرسعدي در . اندنامیده»مقام بیانسکوت در«این سکوت مقنن را . ناگفته تعیین تکلیف بنماید
:کرده استتعبیر ،»فروبستن به وقت گفتن

.طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی،دو چیز
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چگونگی انتخابات ریاست جمهوري:دوم
ده شبیان چنین ،جمهورمسایل مختلف مربوط به انتخاب رییس،قانون اساسی61يدر ماده

:است
:نظام انتخاباتی

در ،اکثریت. هاي معمول در انتخابات، نظام اکثریت استیکی از نظام،که اشاره شدچنان
:رودبه سه معنی به کار می،این موارد

1جمع 50دهندگان که معروف به اکثریت مطلق یعنی اکثریت بیش از نصف رأي- فال
. باشدمی

یعنی اگر کسی نسبت .باشداکثریت نسبی که به معناي اکثریت نسبت به دیگران می- ب
داشته باشد، برنده است هرچند نصف کل آرا یا کمتر از آن را هم يتربه دیگران آراي بیش

. نداشته باشد
اکثریت خاص که معموال موارد بیش از اکثریت مطلق در نظر است مثل دوسوم آرا -ج 

.چهارم و امثال آنیا سه
باشد یعنی اي مییا نظام دودوره»اکثریت مطلق«نظام انتخاباتی ریاست جمهوري، نظام 

گیري دهندگان از طریق رأيصد آراي رأيدرجمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه رییس
دان نتواند نامزیک از هیچ،هرگاه در دور اول. دشواد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب میآز

صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته دراکثریت بیش از پنجاه  
دانی که نامزتنها دو نفر از ،گردد و در این دوراز تاریخ اعالم نتایج انتخابات بر گزار می

در دور دوم . ندکناند، شرکت میترین آرا را در دور اول به دست آوردهبیش
این روشی . شودجمهور شناخته میدي که اکثریت آرا را کسب کند، رییسنامزانتخابات،

هاي آسیاي میانه و است که در فرانسه، ایران، مصر، سودان، نیجریا، الجزائر، روسیه، کشور
.شودتطبیق میغیره در انتخابات ریاست جمهوري

جمهور و مشروعیت آن، آراي زیادي که براي اقتدار رییساز نگاه این،این نظام انتخاباتی
در زمان ،و به همین جهتاستآل را در نظر گرفته، نظام مطلوب و ایده) اکثریت مطلق(را 

فغانستان اما بدون شک براي کشورهایی مانند ا.این نظام ترجیح داده شد،تسوید قانون اساسی
نظراگر نظام اکثریت نسبی در، مشکالتی هم دارد واستهاي تلخی مواجه که با واقعیت

.بودتر میشد، با شرایط کشورمناسبگرفته می

طور که بلکه یک نوع بیان است همان؛که سکوت در مقام بیان، سکوت نیستاي در این مورد وجود دارد ایناعدهق
در حقیقت این قاعده در جهت رفع اسناد . در عقد ازدواج، سکوت نیست بلکه بیان رضا به عقد است»باکره«سکوت 

.لغو به مقنن است
102، ص1369عمومی علم حقوق، چاپ دوم، تهران، يدي، مقدمهدکتر محمدجعفر جعفري لنگرو: رجوع کنید به

.     239و
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دنامزحاالت فوت و انصراف 
هرگاه «: دها در جریان انتخابات آمده استنامزفوت یکی از يآخر این ماده در بارهيدر فقره

گیري و یا بعداز انتخابات و یدان ریاست جمهوري در جریان دور اول یا دوم رأيیکی از کاند
قبل از اعالم نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون بر گزار 

».گرددمی
د، در جریان نامزکه اول این: د، سه حالت ذکر شده استنامزدر این فقره در صورت فوت 

که بعد از انتخابات و سوم این. دکنکه او در جریان دور دوم فوت دوم این. دکنت دور اول فو
طور کامل از نو باید انتخابات به،و در هرسه حالت. دکنقبل از اعالم نتایج انتخابات فوت 

یعنی اگر بر فرض دور دوم هم بوده باشد، باید تمام عملیات انتخابات از نو اعاده ؛برگزارگردد
دان نامززیرا  فوت یکی از ؛یل این حکم رعایت دموکراسی و حق انتخاب مردم استدل. شود

باید انتخابات مجددا از این رو،اعمال حق رأي تأثیر بگذارد يممکن است در گزینش و نحوه
این روش خوب . ندکند خود را تعیین نامزمجدد، يبرگزار شود تا افراد بتوانند با تأمل و مطالعه

ست اما در کشوري مثل افغانستان که مشکالت فراوان اقتصادي و سیاسی و امنیتی و مطلوب ا
دارد که تحمل آن براي دولت بسیار سنگینی برمیيدارد، برگزاري مجدد انتخابات هزینه

. مشکل است
:جا چند سؤال مطرح استایناما

از روزي شروع منظور از جریان دور اول یا دوم چیست؟ جریان دور اول : کهاول این
گردد و جریان دور دوم هم از روز اعالم نتایج ها آغاز مینامزدشود که ثبت نام رسمیمی

پایانو پایان یابدیابد تا زمانی که دور اول یا دوم انتخاباتاین جریان ادامه می. نهایی دور اول
،»ریان دور اول یا دومج«بنابراین . دشودور انتخابات هم وقتی است که نتایج نهایی آن اعالم 

یا »دور اول«شود، زیرا وقتی د و اعالم نتایج نهایی آرا را شامل مینامزبین آغاز ثبت نام یمدت
تفسیر، این با توجه به . شودآن را شامل میپایانشود، از آغاز دوره  تا گفته می»دور دوم«

از انتخابات و قبل از اعالم د بعد نامزفوت «یعنی61يمادهآخريذکر حالت سوم در فقره
مدت بعد از انتخابات و قبل از کهچون؛یا تکراري استمعنی، زائد و بی»نتایج انتخابات

تواند یک است و نمی»جریان دور دوم«یا مربوط به »جریان دور اول«اعالم نتایج یا مربوط به 
غاز ثبت نام و روز آ«محدود به زمان » دور«که کلمه حالت سوم محسوب شود، مگر این

گیري و اعالم نتایج را شامل نگردد، در حالی که شود و مدت فاصله  بعد از رأي»انتخابات
. دشودور اول یا دوم تمام این دوره از آغاز ثبت نام تا اعالم نتایج را شامل می

قانون 7يفقرات آن از مادهيقانون اساسی با همه61يحقیقت این است که ماده
یک اقتباس دقیق و کامل نبوده است و از آن باتأسف،اما ؛اسی فرانسه اقتباس شده استاس

جمله این حالت سوم است که در قانون اساسی فرانسه از آن ذکري به میان نیامده و تنها دو 
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در قانون . انتخابات مجدد در نظر گرفته شده است،حالت اول ذکر شده  و در هردو حالت
. بینی شده استتعویق انتخابات تا دو هفته پیش121يدر ماده،اساسی ایران نیز

یا هر حالت »انصراف«اما در حالت .د یاد شده استنامزتنها از فوت ،در این فقره: کهسؤال دوم این
این حالت غالبا در دور دوم هرچند،دان شود چه باید کرد؟ نامزد یانامزنامزدي يدیگري که مانع ادامه

درصورتی (چون ممکن است در دور اول هم، فرد دوم ،افتد اما  در دور اول هم قابل تصور استمیاتفاق
چنین یک هم. ند و تنها یک نفر باقی بماندکناعالم انصراف ،افراديیا همه) دان فقط دو نفر باشندنامزکه 

ترین رأي را ي که بیشحالت دیگر نیز قابل تصور است و آن این که در دور دوم ممکن است هردو نفر
تکلیف دور دوم چه خواهد شد؟،اند، هردو با هم منصرف شوند و در این صورتکردهکسب 

قانون اساسی . هاي مختلفی وجود دارددیدگاه،در قوانین اساسی کشورها در این رابطه
يترفرانسه در مورد حالت اخیر یعنی انصراف در دور دوم از طرف هردو نفري که آراي بیش

. داندترین آرا را دارند، مستحق اشتراك در دور دوم میدارند، دو نفر بعدي را که بیش
د دور دوم، یکی از آنان اعالم نامزاما در حالت اول که از دو نفر ) هفتمياول مادهيفقره(

.)هفتميهفتم مادهيفقره(د، انتخابات مجدد را در نظر گرفته استکنانصراف 
چنین د در دور دوم،نامزقانون اساسی ایران در مورد انصراف یکی از دو 117ي مادهدر

تر، از شرکت در انتخابات منصرف آراء بیشيهاي دارندهاگر بعضی از نامزد: آمده است
اند براي انتخابات شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأي داشته

.شوندمجدد معرفی می
با انتخاباتد دوم، برگزاري نامزصورت انصراف خی از کشورها مانند مصر، دردر بر

در صورتی که آن یک نفر بتواند اکثریت مطلق آراي ،اشتراك یک نفر هم تجویز شده است
)37يقانون انتخابات مصر ماده. (موافق را به دست آورد

تأسفانه در این مورد صراحت چنین قانون انتخابات، مهم، اما در قانون اساسی افغانستان
جا که از نزدیک در از آن. شودتوجه به آنتعدیل باید يمرحلهدر،وجود ندارد و در آینده

از قانون اساسی فرانسه و ـدشتر یاد چنان که پیشـ م، این ماده را اهجریان تسوید این ماده بود
گونه به،تصحیح و تلخیص، مادهيمتأسفانه در نتیجهبرخی دیگر از کشورها اقتباس کردیم و

ناقص یا مبهم تسوید شد و به همان ترتیب هم به تصویب رسید در حالی که حالت انصراف 
بر اساس وآخريذکر مورد فوت در فقرهيبه قرینه، نگارندهبه نظر .شدهم باید ذکر می

خابات مجدد، با ، باید گفت که در مورد انصراف هم انتقیاس و مشابهت بین این دو حالت
که در کشوري مانند افغانستان آیا همیشه شرایط اما این.روح قانون اساسی سازگارتر است

که در چنین حالتی از طریق سیاسی و اجماع یا براي انتخابات مجدد آماده است یا نه و این
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يسألهم،توان تصمیم گرفت یا نهمینیز،وفاق ملی یا از طریق تصریح در قانون انتخابات 
1.استيدیگر

: چند صورت داردو آن نیزدر حالت تساوي آرا چه باید کرد؟ : سؤال سوم این است که
. راي هردو هم مساوي باشدآد بوده  و نامزتنها دو نفر ،در دور اولنخست

. کنند، آراي هردو بعد از انتخابات مساوي شودکه تنها دو نفر رقابت می،در دور دومدوم،
یک نتواند اکثریت مطلق را به دست آورد و از طرف دیگر در دور ر دور اول هیچد،سوم

ولی بعد از ،ندکنترین آرا را داشته باشند، در انتخابات اشتراك دوم هم باید دو نفري که بیش
. را دارد، دو نفر بعدي هردو آراي مساوي داشته باشنديترنفر اول که آراي بیش

کدام اکثریت زیرا که هیچ؛رودکه انتخابات به دور دوم میواضح است،در صورت اول
باید ،القاعدهعلی،در صورت سوم هم. ندکنمطلق ندارد و هردو نفر در دور دوم رقابت می

اما . ندکنیعنی نفر اول و دو نفر بعدي که آراي مساوي دارند، در دور دوم اشتراك ،هرسه نفر
ن، آاساسی کشورها از این صورت شاید به دلیل ندرت باید گفت در قوانین ،در صورت دوم

که انتخابات به دور این،یک: تر از سه راه وجود نداردبیش،ذکري به عمل نیامده اما در عمل
این راه از نظر حقوقی بهتر از راه اول  .که انتخابات مجدد برگزار گردداین،دیگر.سوم برود

این است که معیاري براي انتخاب و ترجیح ،خست استکه بهتر از دو راه ن،راه سوم. است
؛داشته باشديترکه هرکدام که در سطح ملی آراي بیشمثل این.تعیین گردد،یکی از آن دو

که از نگاه یا اینها باشداقوام و گروهتربیشوالیات و از تربیشاو از يیعنی آراي مأخوذه
2.....ي کاري و ند تحصیالت یا تجربهمان. شخصیتی داراي معیارهاي برتر باشد

اکثریت مطلق را به دست نیاوردند، ،داننامزیک از که هیچو این)1388اسد (بعد از انتخابات ریاست جمهوري . 1
اما داکتر عبداهللا در دور یس جمهور حامد کرزي و داکتر عبداهللا، به دور دوم کشانیده شد ییعنی ر؛انتخابات بین دو نفر

کمیسیون انتخابات که براي برگزاري دور دوم کامال آمادگی هم گرفته بود، . دوم از اشتراك در انتخابات امتناع ورزید
بر این اساس در قانون . دکرانتخابات اعالن يحامد کرزي را برندهمآبجالتاز برگزاري آن خودداري ورزیده

دان در نامزانصراف یکی از يدرباره،نآ17يماده4يبه توشیح رسید، در فقره28/11/88انتخابات که تعدیل آن در
:آمده استچنیندور دوم

هرگاه یکی از کاندیدان در دور دوم انتخابات شرکت ننماید یا انتخابات را تحریم نماید، کاندید دیگر به حکم قانون «
)1388حوت 10: ، تاریخ نشر1012يرسمی، شمارهيهوزارت عدلیه، جرید(».شودبرنده شناخته می

:17يدوم  مادهيفقره. چه در باال ذکر شد، در نظر گرفته شده استحل مشابه آندر قانون جدید انتخابات، راه. 2
راي دور صد آراء را به دست آورد، انتخابات بیک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیهرگاه در دور اول هیچ«

گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعالم نتایج انتخابات، برگزار می
در صورت تساوي آراء میان بیش از دو کاندیدي . نماینداند، شرکت میبیشترین آراء را در دور اول به دست آورده

ترین معیارها را داشته باشند، توسط اند، دو نفر کاندیدانی که عالیوردهترین آراء را در دور اول به دست آکه بیش
محکمه حداکثر در خالل مدت محکمه و دو نفر عضو کمیسیون به ریاست رئیس سترهمرکب از دو عضو سترهيکمیته

ء را کسب کند، در دور دوم انتخابات، کاندیدي که اکثریت آرا. گردندساعت به حیث کاندید دور دوم تعیین می48
يانتخابات توسط کمیتهيدر صورت تساوي آراء میان کاندیدان در دور دوم، برنده. شودرئیس جمهور شناخته می
محکمه حداکثر در به ریاست رئیس ستره) کمیسیون انتخابات(محکمه و دو عضو کمیسیون مرکب از دو عضو ستره
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جمهورها و وظایف رییسصالحیت:سوم
افغانستان قرار جمهور در رأس دولت جمهوري اسالمیرییس«:قانون اساسی60يمادهمطابق

هاي اجراییه، تقنینیه و قضاییه، مطابق به احکام این را در عرصههاي خودداشته، صالحیت
».کندیقانون اساسی، اعمال م

طور مستقیم از طرف جا که بهریاستی، از آنهاي ریاستی و نیمهجمهور در نظامرییس
در قانون اساسی از این رو،.استهاي وسیع برخوردار شود، از صالحیتمردم انتخاب می

هاي مختلف اجرایی، جمهور در عرصهشود، رییسماده فهمیده میاین چنان که از ،افغانستان
آن را اعمال ،هایی دارد که مطابق به احکام این قانون اساسیصالحیت،ییقضاتقنینی و

.دکنمی

جمهورهاي رییسصالحیت
:یس دولتیجمهور به حیث رهاي رییسصالحیت-الف

جمهور به عنوان رییس دولت یا رییس هاي رییسگرچه تفکیک دقیق صالحیت
جمهور، ناشی هاي رییسصالحیتاي ازقسمت عمدهحکومت، مشکل است اما بدون شک 

افغانستان قرار داشته و سمبول و ممثل از این است که ایشان در رأس دولت جمهوري اسالمی
.باشددولت و ملت افغانستان می

:جمهور در این بخش عبارتند ازموارد مهم صالحیت رییس
).قانون اساسی64يجزء اول ماده(مراقبت از اجراي قانون اساسی ●
64يجزء دوم ماده(تصویب شوراي ملی هتعیین خطوط اساسی سیاست کشور ب●

).قانون اساسی
در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و ) رفراندوم(مردم مراجعه به آراي عمومی●

که نباید مناقض احکام قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن یا اقتصادي، مشروط بر این
.)ون اساسیقان65يماده(باشد 

اعالن حالت اضطرار با تأیید شوراي ملی، در تمام یا بعضی از ساحات کشور و انتقال ●
ساختن برخی از احکام قانون هاي شوراي ملی به حکومت و معطلبعضی از صالحیت

.)قانون اساسی148تا143مواد(اساسی 

يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده(» .گرددا اعالم میترین معیارهساعت با نظرداشت عالی48خالل مدت 
.)1388حوت 10: ، تاریخ نشر1012

زیرا معلوم . معیار قرار گرفته که این خود نیز مبهم است» ترین معیارهاعالی«که خواندید در این تعدیل هم اما چنان
جدد قانون انتخابات که تنها چهار ماه بعد صورت ترین معیارها چیست؟ براي همین در تعدیل منیست که منظور از عالی

ي کاري و تحصیل، تجربه«ترین معیارها بین قوس تصریح شده که منظور از عالی25ي گرفته است، در تعدیل ماده
، تعدیل قانون 1389سرطان 23، مورخ 1030ي مسلسلل ي رسمی، شمارهوزارت عدلیه، جریده. (است» شایستگی
.)انتخابات
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يماده7جزء (ن اساسی قانو69يجرگه به استثناي حالت مندرج مادهدایرنمودن لویه●
.)قانون اساسی64
طرح تعدیل و دایرساختن يپیشنهاد تعدیل قانون اساسی و تشکیل هیأت براي تهیه●

قانون 150و 149مواد (جرگه براي تصویب قانون اساسی و سرانجام توشیح آنلویه
.)اساسی

.نها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانوها، نشاناعطاي مدال●
.المللیهاي سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بینتعیین سران نمایندگی●
.هاي نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستانقبول اعتمادنامه●
.الدول مطابق به احکام قانوناعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین●

:یس آنیرعنوانبه جمهور در امور مربوط به حکومتهاي رییسصالحیت- ب
رهبري و ریاست حکومت یا شوراي وزیران و پاسخگوبودن وزرا در مقابل ●

.جمهوررییس
.قیادت اعالي قواي مسلح افغانستان●
.اعالن حرب و متارکه به تأیید شوراي ملی●
.اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقالل●
.مسلح به خارج افغانستان به تأیید شوراي ملیفرستادن قطعات قواي ●
.قبول استعفاي معاونین ریاست جمهوري●
یس سره میاشت ییس امنیت ملی و رییس بانک مرکزي، ریسارنوال، رتعیین وزرا، لوي●

.هاجرگه و عزل و قبول استعفاي آنبه تأیید ولسی
لح، پولیس و امنیت ملی و منصبان قواي مستعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل صاحب●
.رتبه مطابق به احکام قانونمورین عالیأم

.کشور مطابق به احکام قانونيها به منظور بهبود ادارهتأسیس کمیسیون●
:جمهور در امور مربوط به شوراي ملیهاي رییسصالحیت-ج

ردو شوراي ملی و یا اجالس مشترك هيتقنینیه یا ساالنهيافتتاح اجالس دوره●
.)64يماده9و جزء 104يماده(جرگه شورا 

)قانون اساسی107يماده(شوراي ملی در ایام تعطیليالعادهدایرساختن جلسات فوق●
.)قانون اساسی84ي ماده(ثلث اعضاي مشرانوجرگهتعیین یک●
.)اسیقانون اس95يماده(پیشنهاد طرح قانون به شوراي ملی، به عنوان رییس حکومت●
روز با ذکر 15اعتراض بر مصوبات شوراي ملی و مستردساختن آن در خالل مدت ●

.)قانون اساسی94يماده(دالیل
جرگه در صورت ضرورت عاجل و در غیر توشیح فرامین تقنینی در ایام تعطیلی ولسی●

ط شرایيدر بارهـ ) قانون اساسی79يماده(امور مربوط به بودجه و مسایل مالی 
.شودهاي تقنینی در بحث بعدي توضیح داده میفرمان
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و 64يماده16جزء(توشیح قوانینی که از طرف شوراي ملی به تصویب رسیده باشد ●
هاي بعدي توضیح مفهوم و ماهیت توشیح در بحثيدربارهـ )قانون اساسی94يماده

.شودداده می

:قضاییهيه قوهجمهور در امور مربوط بهاي رییسصالحیت- د
قانون 64يماده12جزء (جرگه محکمه به تأیید ولسیتعیین رییس و اعضاي ستره●

.)اساسی
.)قانون اساسی119يماده(جمهور محکمه در حضور رییستحلیف اعضاي ستره●
قانون 132يو ماده64يماده13جزء (تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات●

.)اساسی
.)قانون اساسی64يماده18جزء (تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون●
قانون 129يماده(منظوري حکم اعدام که از طرف محکمه صادر و نهایی شده باشد ●

.)اساسی
ي جمهور در امور مربوط به شوراي ملی و قوههاي رییسقابل یادآوري است که صالحیت

این است که رییس جمهور، رییس دولت است نه رییس حکومت؛ قضاییه، درواقع ناشی از 
.هایی است که در بخش الف یاد شدها، درواقع از صالحیتیعنی این صالحیت

ها و صالحیت«قانون اساسی از 64ي ي قابل ذکر دیگر هم این است که در مادهنکته
کدام است و وظایف نام برده شده اما تفکیک به عمل نیامده که موارد صالحیت » وظایف

شود که کدام؟ این تفکیک از این جهت مهم است که صالحیت در مواردي به کار برده می
مثل تخفیف و عفو مجازات؛ اما . جمهور استانجام عمل یا ترك آن از اختیارات رییس

از این رو بسیار ضروري است که . جمهور مکلف به انجام آن استآن است که رییسوظیفه
.فسیر دقیق بین موارد صالحیت و وظایف تفکیک به عمل آیدبا یک ت

جمهورلیت رییسومسؤ:چهارم
هیچ برابري است که در اگونهبهجمهور در نظام حقوق اساسی افغانستان،موقعیت رییس

لیت سیاسی ندارد و لذا چیزي به نام ویعنی مسؤیست؛ل نونهاد یا شخصی پاسخگو و مسؤ
. مطرح شده است69يمگر در یک حالت که در ماده،وجود ندارداستیضاح یا عزل او

بلکه . جرگه حق استیضاح نداردلیت سیاسی نیست و ولسیوچه دراین ماده آمده مسؤآن
اما تفاوت آن با اشخاص عادي در این است که در مورد ،ی استیلیت جزاویک مسؤ

گیرد نه از طریق ورت میخاص صسازوکارجمهور،  تعقیب عدلی و محاکمه،  با رییس
. مجاري عادي و سارنوالی و محاکم معمولی
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جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی یا اتهام علیه رییس«: يبراساس این ماده
در صورتی که این . تواندجرگه تقاضا شده میثلث کل اعضاي ولسیجنایت از طرف یک

جرگه در خالل مدت یک تأیید گردد، ولسیجرگه تقاضا از طرف دوثلث کل آراي ولسی
جرگه  اتهام منسوب را به اکثریت دوثلث آراي هرگاه لویه. نمایدجرگه را دایر میلویه،ماه

خاص محوليجمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمهکل اعضا تصویب نماید، رییس
از اعضاي خاص متشکل است از رییس مشرانوجرگه، سه نفر يمحکمه. گرددمی

دعوي توسط ياقامه. جرگهمحکمه به تعیین لویهجرگه و سه نفر از اعضاي سترهولسی
در این حالت احکام مندرج . گیردگردد صورت میجرگه تعیین میشخصی که از طرف لویه

».گردداین قانون اساسی تطبیق می67يماده
ند، در قوانین اساسی خود از ریاستی دارهایی که نظام نیمهکه اشاره شد، کشورچنان

ها زیرا فرانسه مدل اصلی براي این نوع نظام؛انداحکام قانون اساسی فرانسه زیاد اقتباس کرده
در سیستم فرانسه مطابق . قانون اساسی فرانسه است،منبع اصلی،مورد بحث نیزيدر ماده. است
ل اعمال وصدي وظیفه، مسؤتيجمهور در دورهرییس: قانون اساسی این کشور68يماده

انتساب اتهام باید به تأیید اکثریت .  مگر در حالت ارتکاب خیانت بزرگیست،ارتکابی خود ن
که مرکب از اعضاي مساوي هردو مجلس (عالی يسپس محکمهمطلق هردو مجلس برسد

.وي را به عهده بگیرديمحاکمه) استنمایندگان و سنا 
:که اقتباس از فرانسه است، چنین آمده است،ر نیزقانون اساسی مص85يمادهدر

ی، به پیشنهاد حداقل ییا جرم جنا) عظمی(جمهور به ارتکاب خیانت بزرگ اتهام رییس«
د مگر با شوقرار اتهام صادر نمی. تواندثلث اعضاي مجلس نمایندگان، صورت گرفته مییک

جمهور از کار دست کشیده و با صدور قرار اتهام، رییس. اکثریت دوثلث  اعضاي مجلس
جمهور و در صورت عدم وجود نایب، اتهام، نایب رییسيطور موقت و تا زمان فیصلهبه

يتوسط محکمه،جمهوررییسيمحاکمه. دشوریاست میيمتصدي وظیفه،صدراعظم
د، شگیرد و اگر محکوم د، صورت میشوخاص که تشکیل و اجراآت آن در قانون تنظیم می

».کندهاي دیگر را اخالل نمیجزا،شدن اوعزل. گرددت ریاست  عزل میاز سم
. استقانون اساسی افغانستان، کامال مشابه قانون اساسی مصر 69يماده

:دهیمها را توضیح میابهاماتی وجود دارد که برخی از آن،این مادهيدرباره
.  ري، خیانت ملی و جنایتجرایم ضد بش: سه جرم ذکر شده است،در این مادهنخست،

جرایم ضد «و »جنایت«البته جرم . درمورد این جرایم، باید تعریف واضح صورت بگیرد
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خیانت «اما جرم.1ندارديالمللی تعریف شده و ابهام زیادقوانین داخلی و قوانین بیندر» بشري
.عنوانی است که احتیاج به بحث دارد،»ملی

درکه ،موو سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک ر)المللیدیوان کیفري بین(المللی ي جنایی بینمحکمهيدر اساسنامه. 1
، توضیح و تعریف استم به تصویب رسیده است، جرایمی که در صالحیت این دیوان ودر ر1998جوالي17تاریخ 

،صالحیت دیوان«: این اساسنامه آمده است5يمادهرد. توان جرایم ضد بشري نام نهاداین جرایم را می. ده استش
موجب این اساسنامه نسبت به دیوان به. المللیبینيجامعهيمنحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام مجموعه

:صالحیت رسیدگی دارد،جرایم زیر
.کشیجنایت نسل-الف

.جنایات ضد بشریت-ب
.جنایات جنگی-ج
.»جنایت تجاوز-د

گرچه ادر بین این چهار جرم . تفصیل تعریف شده استبه،چهار جرماین این اساسنامه، هریک از 8و 7و 6مواد در
ممکن است چنین فکر شود که جرایم ضد ،ده است و به همین جهتشبه نام جنایات ضد بشریت یاد ،دوممورد تنها 

ما اگر به تعریف هرچهار جرم در اساسنامه دقت شود، ااست؛تنها همین مورد نیز،بشري مورد نظر قانون اساسی 
.استمصداق جرایم ضد بشري ،هرچهار مورد

:کشی آمده استدر مورد تعریف جرم نسل،این اساسنامه6يمادهدر
که به قصد نابودکردن تمام یا قسمتی از ،استزیريکشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحهنسلازمنظور«

:یابدروه ملی، قومی، نژادي یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب مییک گ
.قتل اعضاي یک گروه-الف

.نسبت به سالمت جسمی یا روحی اعضاي یک گروه،شدیديایراد صدمه-ب
نامناسبی که منتهی به زوال قواي جسمی کلی یا جزئی آن هايتدر معرض وضعی،قراردادن عمدي یک گروه-ج

.بشود
.جلوگیري از توالد و تناسل یک گروه صورت گیردمنظوراقداماتی که به-د
».انتقال اجباري اطفال یک گروه به گروه دیگر-ه

:جنایات ضد بشریت چنین تعریف شده است،این اساسنامه7يمادهدر
ن حمله آبا علم به و یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی گسترده یا سازمانيهنگامی که در چارچوب یک حمله«

:گرددارتکاب می
.قتل-الف

.کن کردنریشه-ب
.به بردگی گرفتن-ج
.تبعید یا کوچ اجباري یک جمعیت-د
.شودالملل انجام میزادي جسمانی که بر خالف قواعد اساسی حقوق بینآکردن یا ایجاد محرومیت شدید ازحبس-ه
.شکنجه-و
کردن اجباري یا هرشکل دیگر خشونت فحشاي اجباري، حاملگی اجباري، عقیمگیري جنسی، تجاوز جنسی، برده-ز

.هاجنسی همسنگ با آن
جنسیت یا علل مشخصی به علل سیاسی، نژادي، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی،يتعقیب و آزار هرگروه یا مجموعه-ح

که در سراسر جهان ،الحیت دیواندیگر در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول ص
.الملل غیر مجاز شناخته شده استموجب حقوق بینبه

.ناپدیدکردن اجباري اشخاص–ط 
.جنایت تبعیض نژادي-ي

شدید به جسم یا به سالمت روحی يبه قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه،اعمال غیر انسانی مشابه دیگري که عامدا-ك
.»و جسمی صورت پذیرد

.شودتفصیل تعریف شده که به متن آن مراجعه به،جرم جنایات جنگی،این اساسنامه8ينین در مادهچهم
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اما این نظر .خیانت ملی، نقض احکام قانون اساسی استمنظور از: گفته شودممکن است 
زیرا نقض قانون اساسی هم عبارتی است که ابهام آن از عبارت خیانت ملی ؛تواند دقیق باشدنمی

احکام قانون اساسی در یک سطح و سویه هستند؟ و آیا هر يیا همهآ،کهدیگر این. کمتر نیست
باشد که نقض آن خیانت ملی محسوب شود؟ن حد میدر آ،حکم از احکام آن بدون استثنا
براي فهم جرم خیانت ملی باید به ترمینولوژي قوانین افغانستان ،نظر دیگر این است که

در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، در فصل اول، ،به عنوان مثال. شودمراجعه 
:استآمده)خیانت ملی(خیانت به وطن «عنوانزیراول،يماده

علیه حق حاکمیت مردمی، صیانت، تمامیت ،جمهوري افغانستانياعمال عمدي تبعه«
پیوستن به : باشد که عبارت است ازارضی، استقالل و امنیت ملی و قابلیت دفاعی کشور می

نیروها، واگذاري سالح، دشمن، فعالیت مسلحانه علیه حاکمیت مردمی، جاسوسی، تسلیمی
حکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ، در اختیار گذاشتن معلومات تخنیک محاربوي، است

تشریک . هاي ضد دولتیها و یا گروهبه کشورها یا سازمانحاوي اسرار دولتی و نظامی
هاي ضد دولتی در اجراي ها یا گروههاي خارجی یا سازمانمساعی و همکاري با کشور

مرتکب . وطئه به منظور کسب قدرت دولتیت. شان علیه جمهوري افغانستانيفعالیت خصمانه
».گردددارایی محکوم میيجرم خیانت به وطن به جزاي حبس دوام یا اعدام و مصادره

204، 175، 174، 173چنین در مواد هم،قانون یادشده10، و 9، 6، 5، 4، 3، 2در مواد 
ت داخلی و خارجی از جرایم علیه امنیياحکام صریحی درباره،قانون جزاي افغانستان205و

اقدام علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و عملیات براندازي رژیم و تغییر قانون اساسی : قبیل
. ذکر شده است... و

چه در قانون جزا و قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آمده، براي توضیح و آن
عا کرد که مقصود از خیانت ملی توان ادجامع و کامل است اما آیا می»خیانت ملی«تفسیر جرم 

قطعا همین است که در قوانین فرعی ذکر شده است؟ و اگر مقصود ،قانون اساسی69يدر ماده
نیازي ،»جنایت«همین باشد، چرا با عنوان خاص خیانت ملی ذکر شده در حالی که با ذکر جرم 

يشامل همه،الح جنایتدر ترمینولوژي قانون جزا، اصطکهچه این؛به ذکر خیانت ملی نبود

جوالي 17المللی در اجالس مجمع عمومی ملل متحد در ایتالیا، مورخ ي  جنایی بینقابل یادآوري است که محکمه
2002کشور تأیید گردید و در جوالي 21آراي ممتنع کشور و آراي مخالف هفت کشور و120، با آراي موافق 1998

این 2003افغانستان در سال . اندي آن را تصویب کردهنامهکشور اساس110رسماً تأسیس شد و تا کنون در حدود 
الملل قاضی متخصص حقوق جزا و حقوق بین18ي قضایی این محکمه از شعبه. نامه را تصویب کرده استاساس

ش سارنوالی براي تحقیق و بخش اداري و مالی است و تا کنون فضایایی از کونگوي تشکیل یافته و داراي بخ
جمهور سودان است که در دموکراتیک و اوگاندا به این محکمه راجع شده و آخرین قضیه هم اتهام عمرالبشیر، رییس

.استمورد ارتکاب جرایم در دارفور غرب سودان، از طرف شوراي امنیت به این محکمه احاله شده
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هم عام ،در متن قانون،که گفته شودمگر . دشومی،جرایم علیه امنیت به شمول جرم خیانت ملی
ولی از جانب . معمول و رایج استيو این چیز) خیانت ملی(ذکر شده و هم خاص ) جنایت(

چنین هم، در حالی که رایج ذکر خاص بعد از عام است،عام بعد از خاص ذکر شده،دیگر
دهد که خیانت ، نشان می)یا جنایت(دهشذکر »یا«که در عبارت، بعد از خیانت ملی کلمه این
.شدنمی»یا«عطف به ،وگرنهاستچیزي غیر از جنایت ،ملی

که به قوانین نافذ فعلی مانند مگر،اي نیستچاره،در تعریف خیانت ملی،به هر حال
منیت داخلی و خارجی مراجعه شود یا در قانون جدیدي قانون جزا و قانون جرایم علیه ا

اعمالی که به استقالل کشور، امنیت ملی و تمامیت ارضی ،اما بدون شک. دشوتعریف 
ضربه بزند یا براندازي حکومت و تغییر قانون اساسی و نظام را هدف بگیرد، از مصادیق بارز 

.شودمحسوب می،خیانت ملی
جزا ذکر نگردیده اما قبل از شروع محاکمه ؟ در این مادهجزاي این جرایم چیست، دوم

يدار وظیفهسؤال این است که در حالت انفصال، عهده.استنام برده شده»انفصال«از 
مطابق ،ست؟ طبیعی است که در صورت انفصال، معاون اولکسی اچهریاست جمهوري 

. گیردجمهور را به عهده میرییسيوظیفه،67يماده
دو آن،از که پسچه این؟ یستتکلیف چ،سؤال دیگر این است که بعد از محاکمه

بدون ،در صورت محکومیت. دشویابد یا محکوم میمتهم یا برائت می: حالت وجود دارد
جمهور است که در صورت تحقق آن، این تنها مورد عزل رییس.دشوشک از وظیفه عزل می

ریاست جمهوري را به يواهد شد، معاون اول، وظیفهچه در سطور بعدي گفته خمطابق آن
شود؟ قانون در این چه می،قابل ذکر این است که در صورت تبرئهياما نکته. گیردعهده می

،شودهم تبرئه که هرچند ،جمهوربرخی بر این اعتقادند که رییس. مورد ساکت است
اما .دکنبعدي در انتخابات شرکت يتواند در دورهبرگردد و تنها میتواند به وظیفهنمی
خود یعنی ریاست جمهوري، يجمهور به وظیفهباید گفت در این حالت رییس،االصولعلی

اش توان او را از حق قانونینمی،زیرا او بیگناه است و صرفا به خاطر یک اتهام؛گرددبازمی
یعنی؛»عزل«نه ،شده»نفصالا«تعبیر به ،در متن قانون اساسی هماز همین رو،.محروم ساخت

از طرف شود تا محاکمه شود و اگرطور موقت از وظیفه منفصل میبه،از محاکمهپیش
. گرددمحکمه برائت داده شد، دوباره به وظیفه برمی

تنظیم امور مربوط به رسیدگی يکه درباره،در قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص
يوضع گردیده است، نیز در مورد حقوق دورهمحکمههستریس و عضو یبه جرایم وزیر و ر

19يدر ماده. در نظر گرفته شده است،چه گفته شدانفصال شخص متهم، احکام مشابه آن
:این قانون آمده است
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وزیر و رییس و (سوم این قانون ياجراي حقوق و امتیازات اشخاص مندرج ماده)1(
وظیفه، توقیف و محاکمه معطل قرار داده در حاالت عزل، انفصال از) محکمهعضو ستره

.شودمی
دعوا را صادر و یا محکمه به يهرگاه هیأت تحقیق یا محکمه قرار عدم لزوم اقامه)2(

تعلیق به وي پرداخته يبرائت متهم حکم نماید، معاش و سایر حقوق و امتیازات دوره
1.شودمی

مور خدمات ملکی در أم. شدبامور خدمات ملکی میأکامال مشابه حالت م،این حالت
دست او از ،تحت توقیف قرار گیرد یا به مقصد تحقیق یا محاکمه،اتهامه خاطرصورتی که ب

آید و در طی این مدت طور موقت از وظیفه منفصل و به حالت تعلیق درمیکار گرفته شود، به
ند کسی دیگري را تواتنها به جاي او می،گردد و ادارهتمام حقوق و امتیازات او اجرا می

خود ادامه يتواند دوباره به وظیفهمی،د و در صورتی که برائت یابدکنطور خدمتی توظیف به
تر از یک سال طول بکشد که در این او بیشيکه جریان تحقیق و محاکمهمگر این،دهد

2.شودغرض رقابت به اعالن گذاشته می،حالت بست وي

بودن جرم و مجازات، مقتضی است که قانونیهرچند اصل،در مجموع باید گفت
تري صورت تعیین و تحدید دقیق جرم خیانت ملی و مجازات آن، باید دقت بیشيدرباره
جمهور در صورتی که محکوم شناخته شود، مجازات رییس،ولی بدون هیچ تردیدي،بگیرد

الحیت دارد در خاص صيبلکه محکمه؛شودتنها به انفصال و عزل از وظیفه خالصه نمی
حبس و جریمه تا اشد مجازات، مطابق چونکنار عزل او، به تناسب جرم، جزاي دیگري نیز 

.دکنالمللی تعیین افغانستان یا قوانین بینيبه قوانین نافذه
،منظور از زمان ارتکاب جرم و زمان انتساب اتهام کدام زمان است؟ به عبارت دیگر،سوم

جمهور متصدي وظیفه است و در همین زمان مرتکب ا که رییسزمانی ر،احکام این ماده
جمهور را به رییس،اما آیا ممکن است.دشوجرایم مذکور شده باشد، بدون شک شامل می

ولی قبل از تصدي ،شوداعمالی که جرایم ضد بشري یا خیانت ملی یا جنایت شمرده می
خاص محاکمه کرد؟يز طریق محکمها،از ترك وظیفه ارتکاب یافته باشد نیزپسوظیفه یا 

جمهور متصدي فقط زمانی است که رییس،منظور این ماده،ممکن است گفته شود
مرتکب جرم شده باشد و اعمالی را که در زمان قبل از نیزو در همین زمان استوظیفه 

.دشوشامل نمی،تصدي وظیفه مرتکب شده باشد

. 1389اسد 4رخ وم1033يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص، جریده. 1
. ش. ه1388، اسد 992مسلسل يرسمی، شمارهيجریده. اتی کارکنان خدمات ملکیذامور يوزارت عدلیه، مقرره. 2

. 12و 11، 5مواد 
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نخست: ین ماده، دو معیار باید وجود داشته باشدرسد که در تطبیق احکام ااما به نظر می
متصدي این وظیفه باشد و به خاطر احترام به ،که این حکم براي زمانی است که شخصاین

دوم . بینی شده استخاصی پیشيشیوه،این وظیفه و مقام است که براي تعقیب عدلی آن
،با وجود این دو معیار. بگیرددر همین زمان تصدي وظیفه صورتنیز،انتساب اتهام ،کهاین

در همین زمان نیز،که خود عمل جرمیگیرد اعم از ایندعوي و محاکمه صورت میياقامه
ریاست جمهوري خاتمه یافته و ياما در صورتی که دوره. آنازپیشارتکاب یافته باشد یا 

،این شخصکهشودحقوق جزا استفاده میمتصدي وظیفه نباشد، از قواعد عمومی،شخص
که ارتکاب جرم اعم از اینـ شودمحاکمه میمانند سایر افراد عادي از طریق محاکم عمومی

. قبل از تصدي وظیفه یا در خالل آن یا بعد از ختم آن صورت گرفته باشد
داردر زمان انتساب اتهام، عهدهیس یکه رپس معیار اصلی، زمان انتساب اتهام است و این

گوید که قانون اساسی از وضعیتی سخن میکهچه این.نهجمهوري است یامقام ریاست
خاصی را در نظر سازوکاراحکام و ،کسی در مقام ریاست جمهوري باشد و براي این حالت

.کندحالتی که کسی متصدي این مقام نباشد، سرایت نمیبه،گرفته است و این احکام

محکمهسترهخاص وزرا و اعضاي يمحکمه
تناسب به قضاییه مطرح شود اما يدر فصل مربوط به حکومت و قوه، بایدهرچند این موضوع

مباحثی که در که،ه اینچ.شودمیه به آن پرادختهطور خالصبه،موضوع در همین مبحث
قانون 78يدر مادهعینا د، شجمهور مطرح ارتکاب جرایم توسط رییسيدرباره،69يماده

ارتکاب جرم ناشی از يدرباره127يارتکاب جرم توسط وزیر و در مادهيرهدربا،اساسی
بدین معنی که .دشومطرح می،نیزمحکمهسترهیس یا عضو یوظیفه یا ارتکاب جنایت توسط ر

متهم ،در حالی که متصدي وظیفه باشند و در همین حالتمحکمه،سترههرگاه وزیر و عضو 
شود، نه قبل از خاص تشکیل میيآنان، محکمهيحاکمهبه ارتکاب جرم شوند، براي م

پایانبعد از محکمهسترهاگر وزیر یا عضو ،به عبارت دیگر. نآاز پسنه ،تصدي وظیفه
حتی .وظیفه متهم شوند، مطابق به قوانین عادي و از طریق محاکم عادي باید محاکمه شوند

او دیگر وزیر ،زیرا بعد از ختم وظیفه؛دمرتکب شده باشن،اگر جرم را در زمان تصدي وظیفه
.شود تا مشمول حکم این دو ماده باشدشمرده نمیمحکمهسترهیا عضو 

:قانون اساسی چنین است78يمتن ماده
قضیه هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد،«

».گرددخاص محول میيانون اساسی به محکمهبا رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این ق
:قانون اساسی چنین است127يماده
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را بر محکمهسترهیس یا عضو ئريمحاکمهجرگه،ثلث اعضاي ولسیهرگاه بیش از یک«
جرگه این اساس اتهام به جرم ناشی از اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی

يمتهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمهثلث کل اعضا تصویب کند،تقاضا را با اکثریت دو
».گرددتشکیل محکمه و طرزالعمل محــاکمه، توسط قــــانون تنظیم می. گرددخاص محول می

به ارتکاب » محکمهوزیر، رییس یا عضو ستره«دهد که هرگاه مفاد هردو ماده نشان می
اصوالً بعد از چونجرم به او انتساب یابد ،فهیعنی در زمان تصدي وظی،جرم متهم گردد

مذکور ينیست تا احکام دو مادهمحکمهسترهیس و عضو یختم وظیفه او دیگر وزیر یا ر
.دشواوشامل

در این مورد  »قانون تشکیل و صالحیت محاکم خاص«د که شوروشن میسان،بدین
از طرف ،1386ن قانون در سال موضوع تهیه و تدوین ای. دقت الزم را رعایت نکرده است

127و 78مواد بهتأسی اد و وزارت عدلیه بشسارنوالی به وزارت عدلیه پیشنهاد لويياداره
ربط اولیه را تهیه و با اشخاص و مراجع ذيي، مسودهمحکمهسترهقانون اساسی و در مشوره با 

طرح آن به شوراي ،21/4/89خ تاریدريمورد بحث قرار داد و سرانجام با تأخیر زیاد،دیگر
جرگه بود، با توشیح و به تصویب رسید و چون همزمان با تعطیلی ولسیشد وزیران ارائه 

1.دشفرمان تقنینی، نشر عنوانبه ،جمهوررییس

اتهاماتی به برخی از ،چون در مواردي.تدوین و تصویب این قانون یک ضرورت بود
چه ؛ها وجود نداشتاما امکان تعقیب عدلی آن،بودوزراي گذشته یا حال نسبت داده شده

خاص ياین اشخاص به محکمهيقانون اساسی، محاکمه127و 78مطابق مواد که،این
،د و اکنون با تصویب این قانونشوباید قانون وضع نیز،موکول شده است و براي این محکمه 

دهداو توضیح شده عریف روشنی تبه،مشکل حل شده و تشکیل و صالحیت محاکم خاص
تعریف ،شدیکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخته می،اما در این قانون.استشده

اما متأسفانه این تعریف .ها اشاره شده استقانون اساسی به آنيبود که در دو مادهجرایمی
و بینی شده بودتعریف این جرایم پیش،آنيکه در زمان تسوید اولیهبا این،ذکر نشده است

و در کسیچهکه یعنی این،این قانون بوديتعیین دقیق ساحه،موضوع مهم دیگر هم
سوم این قانون يشود؟ فعال در مادهشمرده میمحکمهسترهیس و عضو یزمانی، وزیر یا رچه

:آمده است
:گردداحکام این قانون باالي اشخاص ذیل تطبیق می«
2از تاریخ تشکیل حکومت به اساس حکم مندرج فقره وزیر برحال و وزرائی که-1

.قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدي وظیفه، مرتکب جرم گردیده باشند161يماده

. 1389اسد 4رخ وم1033يرسمی، شمارهيیت محاکم خاص، جریدهوزارت عدلیه، قانون تشکیل و صالح. 1
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محکمه به اساس حکم مندرج محکمه که از تاریخ تشکیل سترهرییس و عضو ستره- 2
یفه، مرتکب جرم گردیده قانون اساسی افغانستان تعیین و حین تصدي وظ161ماده 2يفقره

».باشند
کسی که بعد از قانون اساسی جدید و تأسیس شوراي ملی، به ،مادهاین مطابق حکم 

تعیین شده باشد و جرم را در زمان تصدي وظیفه محکمهسترهیس و عضو یوزیر یا رعنوان
،ندهرچ.شودخاص محاکمه میيمرتکب شده باشد، مشمول این قانون بوده و در محکمه

یس و عضو یمدت خدمت او خاتمه یافته و در زمان انتساب اتهام یا محاکمه، وزیر و ر
خاص در تضاد يتشکیل محکمهيبا روح و فلسفه،احکام این ماده.نباشدمحکمهستره

جمهور که مربوط به رییس69يچنین مادههم،زیرا هدف قانون اساسی در این دو مادهاست؛
) محکمهسترهیس و عضویجمهور، وزیر، ررییس(متصدي مقامخاص اشياست، محاکمه

ي،کلیدي در چنین موارديهکتن. یستندمتصدي این وظایف ناکنوننه کسی که ،است
با اشخاص عادي او ،در غیر اینکهه اینچ؛بودن استوظیفهايمتصديبودن و عمالبرحال

در زمان تسوید این . محاکمه شودعمومیدر محاکم ،فرقی ندارد و باید مانند شخص عادي
کمیسیون حقوق بشر هم بر این بود که اگر ياز جمله نماینده،دانان دیگرقانون، نظر حقوق
در حین تصدي وظیفه مرتکب جرم ،قانون اساسی127و 78يمادهدر اشخاص مندرج 

ها تطبیق آنرقانون بولی بعد از انفصال از وظیفه مظنون یا متهم شوند، احکام این ،ندشو
این ماده را به همین صورتی که نقل شد، به شوراي ،وزارت عدلیه،به هر صورت. دشونمی

. شدبه تصویب رسید و نشر،د و بدون دقت کافیکروزیران ارائه 
عسکري و محاکم ر مورد این محاکم خاص و محاکم قابل یادآوري است که د

تواند میدیگریا مقام ریاست جمهوري یا نهاديمه محککه آیا سترهاختصاصی و این
چه در قانون اساسی تصریح شده، ایجاد کند، ي خاص دیگري را غیر از آنمحکمه
.هاي زیادي است که در فرصت دیگري باید مورد بحث قرار گیردگفتنی

ریاست جمهورييختم وظیفه:پنجم
زمان خاصی به بی، موقوت یا محدود هاي انتخامخصوصا پستهروظیفه و مأموریت رسمی

مأموریت ریاست . یابدکار شخص متصدي نیز خاتمه میيدوره،یافتن آناست که با پایان
.ین استجمهوري نیز چن

:گونه بیان شده استاین،ریاست جمهوري در قانون اساسیيدورهیافتنپایانحاالت 
چنان که آن،مدت ریاست جمهوري. مدت ریاست جمهوري استیافتنپایاناولین حالت، 

جمهور رییسيوظیفه«، دوم این مادهيبراساس فقره. شود، پنج سال استاستفاده می61ياز ماده
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جمهور انتخابات به منظور تعیین رییس. یابددر اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پایان می
».گرددجمهور برگزار میرییسجدید در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار 

که اما این.اول جوزاي سال پنجم است،شود که ختم دورهچنین استفاده می،از این فقره
باید در ،که انتخاباتولی از این. استتصریح نشده است،یطور دقیق از چه تاریخآغاز آن به
ر گردد، چنین فهمیده ، برگزاپیشینیس یکار ریافتنپایاناز پیششصت روز تاخالل سی 

،63ياز تصدي وظیفه، مطابق مادهپیشباید دوم جوزا باشد و ،شود که آغاز دورهمی
.پذیردانجام میتحلیف 

هاي سال بسیار مناسب است و در کشوراصل تعیین مدت پنجالزم به یادآوري است که 
قابل توجه، تعیین زمان دقیق ياما نکته.بینی شده استسال پیشاز چهارسال تا هفتنیز،دیگر 

ن آپایانباید از روز تصدي وظیفه و تحلیف  و ،معموال آغاز دوره. سال استپنجپایانآغاز و 
از روز اعالم نتایج نهایی انتخابات، در ،آغاز دوره،یا حداقل. حساب شود،از همین روزنیز

تواند براي همیشه از آن، نمییشپ،زیرا تعیین اول جوزا و برگزاري انتخابات؛نظر گرفته شود
چنین زمانی را رعایت کرد اما براي ،ممکن است براي یک دوره.  یک معیار عملی باشد

نه در ،اولياین معیار رعایت نشده است، نه در دورهنیزکنونکه تاچنان. همیشه امکان ندارد
لیلی، انتخابات در هردممکن است بهکه،چه این؛دوم انتخابات ریاست جمهورييدوره

گاهی حاالتی پیش آید که پست ریاست ،چنین ممکن استهم. دشوموعد معین برگزار ن
که در سطور بعدي بیان چنان–به دالیل دیگري مانند فوت و غیره خالی شود ،جمهوري

ی آیا در این موارد باید منتظر ماند تا قبل از جوزا انتخابات بر گزار شود؟ در حالـخواهد شد 
باید در خالل مدت ،تصریح شده که در حاالت فوت و غیره67يکه از طرف دیگر در ماده

غاز و آ،چه قبل از جوزا باشد یا بعد از آن و در این صورت؛ماه انتخابات برگزار شودسه
سال چگونه تکمیل حساب و پنجچه زمانیتا چه زمانیاز ،ریاست جمهورييانجام دوره

خواهد شد؟ 
قانون اساسی ذکر شده و چهار مورد استعفا، 68و 67ین حالت، مواردي است که در مواد دوم

معاون اول ،در این موارد. دشوشامل می،العالج مانع اجراي وظیفه راعزل، وفات و مریضی صعب
یس یمعاون دوم، ر،ترتیبه یس و معاون اول، بریجمهور و در صورت فوت همزمان رییس

جمهور را به وظایف رییس،یکی بعد دیگري،جرگه و وزیر خارجهیس ولسییمشرانوجرگه، ر
.گیردعهده می

ختم : یابدجمهور خاتمه میرییسيمطابق قانون اساسی، در شش حالت، وظیفهبنابراین،
العالج و انفصال از ساله ریاست جمهوري، استعفا، عزل، وفات، مریضی صعبپنجيدوره

اگر به ،اما حالت دیگري نیز وجود دارد که ذکر نشده و آن این است که.وظیفه به خاطر اتهام
غیره، انتخابات در موعد معین و وهردلیلی مانند مشکالت امنیتی یا اقلیمیخاطر شرایطی و به
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به پایان نیز،ریاست جمهوري يمدت دوره،د و در همین حالتششده برگزار نتعیینپیشاز 
،جمهورشود یا خود رییساو میيدار وظیفهرفته و معاون اول عهدهیس کنار ییا رآرسید، 

طور که اشاره شد، قانون دهد؟ همانخود ادامه میيچنان تا زمان انتخابات، به وظیفههم
معمول  حقوقی در سایر کشورها این است که ياما رویه.در این مورد ساکت است،اساسی
يجمهور به وظیفهشود، خود رییسا مشکل موقت ایجاد میکه یک مانع ی،گونه موارددر این

زیرا ؛جایگزین شوديدهد و ضرورتی ندارد که معاون اول یا شخص دیگرخود ادامه می
کار خود را ادامه ،د، شخص قبلیشوالقاعده تا زمانی که شخص جایگزین تعیین نعلی
که شخص، فورا برکنار شده ،آنمگر در حاالت استعفا، عزل، ارتکاب جرم و مانند ،دهدمی

.گیردو  شخص بدیل جاي او را می
طور باید وجود مشکل یا مانع انتخابات به،هاي احتمالیبراي جلوگیري از سؤاستفاده،البته

.دشومشخص ،دقیق در قانون تعریف شود و حداکثر مدت تأخیر در انتخابات
به این اشاره اب) 65يماده5و 1قرات ف(در آخرین تعدیل قانون انتخاباته همین دلیل،ب

:آمده استموضوع، چنین
در صورتی که شرایط امنیتی یا حوادث و حاالت غیرمترقبه، تدویر انتخابات را غیرممکن 

تواند انتخابات را از که به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، کمیسیون میسازد و یا این
.الت و بهبود اوضاع به تعویق اندازدآن الی رفع آن حايتاریخ معینه

هاي این ماده، انتخابات به تعویق انداخته شود، اعضاي عهده) 1(ي هرگاه طبق حکم مندرج فقره
1.دهندانتخابی مندرج این قانون الی برگزاري انتخابات و اعالم نتایج آن به کار خویش ادامه می

حکومت:مبحث دوم
:تعریف حکومت

حکومت از آن کلماتی است که هم در اصطالحات حقوق يکلمه،شدکه گفتهچنان
قانون 71ياما در ماده.رودبه معانی متفاوت به کار می،هم در اصطالحات مردم،اساسی

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست «: گفته شده کهاساسی افغانستان،
».گرددظایف شان توسط قانون تنظیم میتعداد وزرا و و. نمایندجمهور اجراي وظیفه میرییس

ادارات عنوانها که به حکومت عبارت است از وزیران و وزارت،براساس این تعریف
عالوه ،جمهوررییس،البته. کنندانجام وظیفه می،جمهورطور مستقیم زیر نظر رییسبه،مرکزي

هاي یس دولت در عرصهیرعنواننیز داشته و بهيبر ریاست حکومت، وظایف اجرایی دیگر
اگر ،با توجه به همین ساختار. استهاي زیادي برخوردار ی، از صالحیتیاجرایی، تقنینی و قضا

.1388حوت 10رخ و، م1012يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، قانون انتخابات، جریده. 1
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بینیم که فصل سوم به می،بندي قانون اساسی بیندازیمتنظیم و فصلينگاهی به نحوه
جرگه و جمهور، فصل چهارم به حکومت، فصل پنجم به شوراي ملی، فصل ششم به لویهرییس

مقننه و قضاییه يجایگاه و ترکیب دو قوه،در این میان. فصل هفتم به قضا، اختصاص یافته است
براساس نظام حقوق اساسی ما که ،قوهاینمجریه باید گفت ياما در مورد قوه،روشن است

ضلع ریاست نخست: استریاستی را در نظر گرفته است، داراي دو ضلعیک نظام نیمه
و دیگر ضلع استهاي گسترده است که یک رکن اصلی و داراي صالحیتجمهوري

اما ادارات مستقل . کندجمهور عمل میرییسزیر نظر،حکومت است که مرکب از وزرا بوده
هاي مختلف، جزء محلی و چندین اداره و کمیسیونيدیگر از قبیل سارنوالی، امنیت ملی، اداره

اما ادارات و .باشندها میهاي ریاست جمهوري و وزارتموعهبه معناي زیرمج،اجراییهيقوه
.           همین دو ضلعی است که نام برده شد،اجراییهيمقامات اصلی و عالی قوه

وظایف حکومت 
:گرددوظایف حکومت به دو بخش عمده تقسیم می

:اجراي تصمیمات-1
قوانینی نخست، یعنی؛دکناجرا دیگر رايمجریه مکلف است که تصامیم دو قوهيقوه

هاي مختلف اقتصادي، شامل عرصه،کند تطبیق کند و این خودرا که پارلمان تصویب می
مجریه باید يقوه. استتجارتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداري، امنیتی، حقوقی و غیره 

وو استخداممتخصص تربیت انسانیوضع و تصویب، نیروي اییهها، مقررهبراي تطبیق آن
قضاییه را يهاي قطعی و نهایی قوهفیصلهدوم،. ...وي کند و بودجه تخصیص دهدریزبرنامه

در هاآناجراياما ،کندقضا صرفا با تفسیر قانون، فیصله صادر میکهه اینچ.کنداجرانیز 
.آیدبه شمار میمجریه يقوهيوظیفه،ییهاي مدنی و جزاعرصه
:ماتاتخاذ تصمی-2

قضا، اما در يمجریه مکلف است که جدا از قانون و فیصلهيقوهها،تر وقتبیش
هاي خطوط اساسی سیاست کشور در عرصهاجراي.ها، خود تصمیم بگیردچوکات آن

مین امنیت أشود، تجرگه تعیین میبا تأیید ولسیوجمهورکه توسط رییس،خارجی و داخلی
مرفه و مترقی و يامیت ارضی و استقالل کشور، ایجاد یک جامعهو برقراري نظم، دفاع از تم

،مواردي است کهاز...ها براي پرورش استعدادها وسازي فرصتخدمات و فراهميارائه
.مجریه باید تصمیم بگیرد و اجرا کنديقوه

:ترتیب بیان گردیده استاین قانون اساسی به 75يدر ماده،وظایفاین 
:باشداي وظایف ذیل میدارحکومت«
هاي قطعی محاکم؛تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله-1
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المللی؛بینيحفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه- 2
تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداري؛-3
نظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه؛ترتیب بودجه، ت-4
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی؛طرح و تطبیق پروگرام-5
هاي شده و پروگرامگزارش به شوراي ملی در ختم سال مالی درباره امور انجاميارائه-6
سال مالی جدید؛يعمده
نون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت موجب این قاانجام سایر وظایفی که به-7

».دانسته شده است
دو صالحیت مهم دیگر نیز به حکومت داده ،قانون اساسی79و 76در مواد اضافه بر این،

هاي ترتیب و توشیح فرمان-2ها و وضع و تصویب مقرره-1: شده است که عبارت است از
تقنینی و يحوزهکه هردو مربوط به نبا توجه به اهمیت این دو موضوع و ای. تقنینی

.هر دو موضوع توضیحاتی داده شوديشود، الزم است دربارههاي شوراي ملی میصالحیت

هاوضع و تصویب مقرره
قوانین، قانون اساسی قرار يکه در رأس همهه شدمراتب اسناد تقنینی گفتدر بحث سلسله

ي بعددر مرحلهورسدارلمان به تصویب میقانون عادي که از طرف پ،از آنپس،دارد
قانون اساسی 76يدر ماده. شودها قرار دارند که توسط حکومت وضع و تصویب میمقرره

حکومت براي تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود، «: آمده است
».نباشداین مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون. کندمقررات وضع و تصویب می

ينامهآیین«از این مقررات به عنوان ...ها مانند ایران و مصر ودر برخی از کشور
شود که تعبیر تعبیر می» تنفیذييالیحه«یا »نامهتصویب«،»اجراییينامهنظام«،»اجرایی

.استجا و مناسب هب
که ، علت ایناستن ن در صالحیت پارلماآانواع و اقسام يي با همهگذارقانونکه با این

صالحیت تصویب مقرره به حکومت داده شده این است که پارلمان به وضع کلیات و اصول 
يمناسب است که صالحیت وضع و تصویب جزئیات را به قوهاز این رو،. پردازدمیعمومی

. استچون حکومت مجري قانون بوده و در تنظیم مسایل جزئی تواناتر ؛دکنمجریه واگذار 
العمل یا طرزسازوکارکه گاهی تطبیق قانونی که از طرف پارلمان تصویب شده، نیاز به ر ایندیگ

ها نامهحکومت است، باید تصویب آیینيخاصی دارد و چون تطبیق قانون وظیفهينامهو آیین
.شود، به حکومت سپرده شودنامیده می»مقرره«که در اصطالح قانون اساسی افغانستان 

ضروري به ،اما توجه به چند نکتهاست، ه این صالحیت به حکومت سپرده شده کبا این
:رسدنظر می
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صرفا به منظور تطبیق بهتر بنابراین،. نه تقنینی،اجرایی دارديجنبه،مقرره در اصل،اول
،ها و ادارات دولتیت وزارتآقانون و خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف و اجرا

.شودمیوضع و تصویب  
و به همین استتر از قانون پایین،مراتب و ارزش حقوقیمقرره از نگاه سلسله،دوم

ملغی خودکارطور به،تواند مناقض نص یا روح قانون باشد وگرنهوجه نمیبه هیچ،جهت
.خواهد بود

جاري، مقرره هم باید ياما مطابق رویهاست، در قانون اساسی تصریح نشده ، هرچندسوم
.یستجمهور برسد و بدون توشیح نافذ نتوشیح رییسبه

، لغو آن هم استهاي حکومت طور که وضع و تصویب مقرره از صالحیتهمان،چهارم
.از صالحیت حکومت خواهد بود

طور که به خاطر جلوگیري از نقض قانون اساسی، الزم است که مطابقت همان،پنجم
یا هرنهاد قانونی دیگر بررسی شود، الزم است محکمههسترتوسط ،تمام قوانین با قانون اساسی

توسط ي،کارکه چنینایندر مورد اما 1.د تا قانون را نقض نکندشوها هم کنترل که مقرره
قانون 121يقانون اساسی ساکت است چون در مادهد،گیربیا نهادي صورت شخصیچه

تا . شودبر رسی میمحکمهسترهه که توسط تنها از قوانین و فرامین تقنینی نام برده شد،اساسی
است محکمهسترهيوظیفه،توان گفت، میاستزمانی که حکم صریح در قانون بیان نشده

. دکنها با قوانین را کنترل که مطابقت مقرره

ترتیب و توشیح فرامین تقنینی
:قانون اساسی آمده است79يدر ماده
جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي ولسیتواند در حالت تعطیلحکومت می«

فرامین تقنینی بعد از توشیح . امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند
روز از تاریخ انعقاد 30فرامین تقنینی باید در خالل . شودجمهور حکم قانون را حایز میرییس

در قانون اساسی . این مورد تدابیري در نظر گرفته شده استدر قوانین برخی از کشورها در،به خاطر همین نگرانی1.
ها را با و مطابقت آن»شوراي نگهبان«هاي حکومت با قانون اساسی را به ها و مصوبهص مطابقت اساسنامهتشخی،ایران

:قانون اساسی ایران آمده است85دوم اصل يدر فقره. ندسپرده ا»شورا«قوانین عادي  به 
مؤسسات دولتی یا وابسته به ها،ها، شرکتتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانچنین مجلس شوراي اسالمی میهم«

در این . ها را به دولت بدهدتصویب آنيربط واگذار کند و یا اجازههاي ذيبه کمیسیون،72دولت را با رعایت اصل 
تشخیص . مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغاییرت داشته باشد،صورت

عالوه براین مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و . با شوراي نگهبان است96ر اصل این امر به ترتیب مذکور د
ها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ براي اجرا به مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آن

».اطالع رئیس مجلس شوراي اسالمی برسد
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و در صورتی که از طرف شوراي ملی رد . شودشوراي ملی به آن تقدیم میينخستین جلسه
».گرددشود، از اعتبار ساقط می

است که ايشود، فرمان تقنینی احکام قانونیکه از صراحت این ماده فهمیده میچنان
در حالی که .جمهور داده شده استصالحیت تصویب آن به حکومت و رییس

. هاي اختصاصی پارلمان استاز صالحیتی،با هرعنوانوحوزهي در هر گذارقانون
اما در بعضی از ،در قوانین برخی از کشورها چنین چیزي اصال وجود نداردبنابراین،

یا به 1جمهوري به رییسگذارقانونها عالوه بر صالحیت فرمان تقنینی، تفویض کشور
از يگذارقانونحقوقی،معیار ر بنیادب. مطرح گردیده است،نیز2هاي پارلمانکمیسیون
،کسیهاي اختصاصی پارلمان است و پارلمان حق ندارد این صالحیت را به هیچصالحیت

اما فرمان تقنینی چیزي است که به خاطر . دکنواگذار ،هاي داخلی خودحتی کمیسیون
درعین حال در تصویب ، ها در اکثر کشورها مجاز شمرده شده استاي از ضرورتپاره

:دشوگرفته شده که بیان میفرمان تقنینی شرایطی در نظر
، در غیر این جرگه استبودن ولسیفرمان تقنینی از نظر زمانی مشروط به حالت تعطیل-1

که این،جرگهولسییتعطیلدر مورداما . حکومت حق تصویب فرمان تقنینی را نداردصورت،
قانون 107يکه در مادهاستمنظور تعطیلی تابستانی و زمستانی بین هردو اجالس ساالنه 

هردلیلی جلسه نداشته باشد، نیز شامل جرگه بهاساسی ذکر شده  یا هرحالتی را که ولسی
جرگهو قانونی ولسیرسمییظهور در حالت تعطیل»تعطیل«يکلمهباید گفت، ،گرددمی

اما دلیل اصلی که باعث صدور .استیعنی همان چیزي که در قانون اساسی ذکر شدهدارد؛
جرگه براي اي باشد که جلسات ولسیگونهشود، این است که شرایط زمانی بهتقنینی میفرمان

این دلیل . قانون را به تصویب برساند،تصویب قوانین دایر نباشد و نتواند مطابق ضرورت
مانند حالت اضطرار یا ،تواند در حاالت دیگر غیر از تعطیل رسمی، نیز وجود داشته باشدمی

هردلیلی نتوانسته بعدي که بهيقبلی تقنینی و دورهيیا حالت فاصله بین دورهحالت انحالل 
.شروع به کار کنداست 
فرمان تقنینی از نظر موضوعی باید در غیرامور مالی و  بودجه بوده و منحصر به حاالت -2

معناي مطابق . تشخیص حالت ضرورت استدر این مورد، مهم اما .باشد)عاجل(ضرورت 

تواند عندالضرورت و در حاالت استثنائی و بنابر است که رئیس جمهور میقانون اساسی مصرآمده108يدر ماده. 1
. تفویض صالحیت از مجلس نمایندگان با دوثلث آرا، فرمان تقنینی صادر نماید

:قانون اساسی ایران آمده است85اول اصل يدر فقره. 2
تواند اختیار قانونگذاري را به میمجلس ن. سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاري به دیگري نیست«

به 72تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل تی واگذار کند، ولی در موارد ضروري میأشخص یا هی
نماید به صورت هاي داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکمیسیون

».ها با مجلس خواهد بودی آنینهاشود و تصویبآزمایشی اجرا می
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کار ولسی جرگه، موضوع فرمان چیزي است که اگر تا زمان شروع رسمی، »ضرورت«ئی ابتدا
. آیدپدید میيناپذیربه تأخیر انداخته شود، براي کشور یا حکومت مشکالت جدي و جبران

تشخیص این . و فرمان صادر شودکه وقت فوت شود، تدابیري اتخاذاز اینپیشپس باید 
اگر فرمان از نگاه مطابقت با تردید، بیاما .د حکومت استخويبدون شک وظیفه،ضرورت

.تواند فیصله کندمیمحکمهسترهقرار گیرد، پرسشقانون اساسی، مورد
را »حکم قانون«جمهور، از نگاه ماهیت حقوقی  بعد از توشیح رییس،فرمان تقنینی-3

ست ولی از نظر نی»قانون«این بدان معنی است که فرمان، در ماهیت خود، . ددار
. آن است که به تصویب پارلمان برسد،زیرا قانون؛حکم قانون را دارد،االجرابودنالزم

:طی شودزیرباید مراحل ییاما از نگاه شکلی و اجرا-4
 به آن ،شوراي ملیيروز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه30فرمان تقنینی باید در خالل

و زمانی که ضرورت رفع شد و شورا استید به وقت خود زیرا هرضرورتی مق؛تقدیم شود
.اصلی است، تصمیم بگیردگذارقانوند باید به شورا راجع شود تا شورا که کرشروع به کار 

به شورا تقدیم ،شدهتعیین مدت بدین معنی است که اگر در خالل مدت تعیین
.شودکه از طرف شورا رد بدون این،دشود، از اعتبار ساقط میشون

ده، همچنان نافذ کرکه به شورا ارائه شد، تا زمانی که شورا رسما رد نبعد از این
.است

تواند فرمان را کامال تأیید یا کامال رد یا با شورا بر اساس صالحیت تقنینی خود می
.دکنایزاد و حذف، آن را تعدیل 

ساقط رد، از اعتبار يدر صورتی که از طرف شورا رد شود، از همان لحظه
آثاري که قبل از بنابراین،. که از زمان تصویب آن توسط حکومت، لغو شودنه این،گرددمی

االجرا خواهد بود و تنها بعد از لغوشدن، هیچ اثري بر زمان رد شورا، بر آن ترتب یافته، مرعی
.     گرددآن مترتب نمی

تقسیم وظایف حکومت
به صورت درست و منظم انجام دهد باید نهادها و که بتواند وظایف خود راحکومت براي این

،براین اساس. دکنها تقسیم ادارات مختلف مسلکی و متخصص را ایجاد و وظایف را بین آن
ها سپس براي هریک از آن،شخصمهاي مختلف بخشها و در ابتدا الزم است که عرصه

.سیس شودأیک یا چند اداره ت
: ارتند ازهاي اصلی در امور اجرایی عببخش

سیاست خارجیبخش●
دفاعی و امنیتی بخش●
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مالی و اقتصاديبخش●
عدلی و حقوقی بخش●
صحت و محیط زیستبخش●
تعلیمی، تحصیلی و فرهنگیبخش●
زراعت و انکشاف دهاتبخش●
ارتباطات، اطالعات، مواصالت و شهرسازيبخش●
کار و امور اجتماعیبخش●

ول اول سیاسی، ؤمسعنوانیک یا چند وزیر قرار دارد که به خشبس هر أمعموال در ر
کارهاي ،گاه.استهم شریک در تصمیمات شوراي وزیران ،خودبخشول اداره و ؤهم مس

ها را در چوکات یک اداره و یک آنيتوان همهقدري وسیع است که نمییک بخش به
يها و ادارات مستقل دیگر، کمیسیونهادر کنار وزارت، سازمان، بنابراینوزارت تنظیم کرد

ها و تعداد وزارت. مجریه بوده اما عضویت کابینه را ندارديد که جزء قوهشوسیس میأنیز ت
در ساختار حکومت افغانستان رایج است، در بحث نظام اکنونچه ادارات مستقل را مطابق آن

.اداري بیان کردیم
مت و شوراي ملی و نقش حکومت در مسایل مربوط به روابط بین حکويدرباره

. بعدي بحث خواهیم کردفصللیت وزیران در مقابل شورا،  در وي و مسؤگذارقانون



فصل دوم

مقننهيقوه
.باشدبررسی مواد فصل پنجم قانون اساسی می: موضوع این فصل

در . اختپردها آنيتوان به همهمطالب زیادي قابل بحث است اما نمی،قوه مقننهيدرباره
انتخابات و غیره به اختصار يجمله مسألهپارلمان ازموردنکاتی در نیزضمن مباحث گذشته 

: دهیمطور مختصر مورد بحث قرار میدر این فصل، تنها چند مبحث مهم را به. مطرح گردید

مقننه يترکیب و ساختار داخلی قوه:مبحث اول

رلمانبودن پایک یا دومجلسی:قسمت اول
پارلمان : شودخود به دو قسم اصلی تقسیم می،مقننه از نگاه تعداد مجالسيقوه

»مجلس نمایندگان«مجلس اول به نام . اقهتاقه و پارلمان دومجلسی یا دواتامجلسی یا یکیک
. شودیاد می»مجلس سنا«و مجلس دوم به نام 

بودن پارلمانمجلسیهاي تاریخی دوریشه
پارلمان انگلستان . در قرن چهاردهم پدید آمد،طور تصادفیبه،مجلسی در انگلستانسیستم دو

:تشکیل شده بودي زیرهاگروهاز 1265از سال 
نمایندگان روستاها و ه عنوانب،نمایندگان منتخب والیات مشتمل بر جنگجویان-1

.انیونروح- 3. نجباء یا لردها-2. نمایندگان شهرهاعنوانبه ،بورژواها
کردند اما نمایندگان والیات از اق اجتماع میتتمام این سه گروه در یک اآغازدر 

آهسته آهستهاز این رو،. کردندچندان احساس راحتی نمی،مذاکرات در حضور لردهايادامه
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آمدند و از طرف مقابل، دو گروه دیگر جداگانه گردهم مییدر مکان، رسمیصورت شبهبه
در آغاز این احتمال وجود داشت که سه مجلس جداگانه شکل . ت مشابه داشتندهم احساسا

یکی مجلس لردان مرکب از اشراف و ؛اما از قرن چهاردهم رسما دو مجلس پدید آمد،بگیرد
. ورانمرکب از نماینگان بورژوازي و پیشه،دیگري مجلس عوام،روحانیون

اما .مربوط به مجلس لردان بود،تربیش،تیاراتها و اخمدن دو مجلس، صالحیتآدر اوایل پدید
.دشهاي اصلی به مجلس عوام واگذار، صالحیت1949در سال سپس1911در سال ،تدریجبه

که امریکا از انگلیس استقالل گرفت، در امریکا و بعد از 1776سیستم دومجلسی از سال 
تاریخی، يبته عالوه بر ریشهال. دشآن در بسیاري از کشورهاي مبتنی بر دموکراسی رایج 

طور طبیعی و منطقی دو مجلس به،در کشورهاي فدرالی. عامل دیگر پیدایش نظام فدرالی بود
،یکی مجلس نمایندگان که به تناسب نفوس از تمام مردم ساکن در قلمرو دولت: پدید آمد

.کردهاي محلی عضو فدرال نمایندگی میدیگري مجلسی که از حکومت
ها از ناروي و فنلند، پارلمان،سویدن،نماركاهاي پارلمانی، به استثناي دنظامتربیشدر 

ها بین هردو مجلس، متفاوت البته تقسیم صالحیت. اق تشکیل شده استاتدو مجلس یا دو 
در برخی از کشورها مانند ایتالیا و بلجیم، هردو مجلس از صالحیت برابر برخوردارند و . است

انند بریتانیا و آلمان و فرانسه، مجلس اول یا مجلس نمایندگان از صالحیت در برخی دیگر م
.تر برخوردار استبیش

اقسام پارلمان دومجلسی
و مستقیم مردم صورت برمبناي انتخابات عمومی) مجلس نمایندگان(تشکیل مجلس اول

ها، ترین آنهمهاي گوناگونی وجود دارد که مراه) سنا(اما در تشکیل مجلس دوم .گیردمی
هاي وراثت، انتصاب از طرف حکومت، انتخاب از طرف شهروندان و گزینش از طرف گروه

هاي اقتصادي و وراثت و گزینش از طرف گروه،در حاالت انتصاب. استاقتصادي و اجتماعی 
اما .استاجتماعی، هدف از تشکیل مجلس دوم، محدودساختن قدرت مجلس اول و کنترل آن 

.نتخاب از طرف مردم، هدف از آن، تحکیم و تقویت دموکراسی استدر حالت ا
مجلس وراثتی از نظر تاریخی در بسیاري از کشورها وجود داشته : مجلس دوم وراثتی

ده شها محدود مجلس لردان هرچند از نظر صالحیت. است و تا امروز در انگلستان وجود دارد
میانهاز قرون ،نآتشکیل و ترکیب يوهاما نحاست،سمبولیک یافتهيجنبه،و نقش آن

براي اصالح این ،1970-1964يهالحکومت کارگري در سا. تاکنون تغییر نکرده است
.اما کامیاب نشد،مجلس کوشش زیادي کرد

در فرانسه . برخی از کشورهاي دیگر نیز در تشکیل مجالس دوم از انگلستان تقلید کردند
طور وراثتی در آن عضویت د که بهشمجلسی از اشراف ایجاد بعد از بازگشت رژیم پادشاهی، 
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منصوب ،العمراعضاي مادامعنواناي دیگر را هم به پادشاه یک عده،هاداشتند و در کنار آن
،یابند که از طرف حکومتدر مجلس لردان انگلستان معموال اعضایی حضور می. کردمی
.طور دایم و فعال حضور ندارندبه،ارثیاند و لردان العمر منصوب شدهطور مادامبه

تعدادي ،شود و حکومتمیاجراطور جزئی در انگلستان این روش هنوز به: مجلس دوم انتصابی
البته گاهی . کنداعضاي مجلس لردها تعیین میعنوانالعمر به طور مادامهاي بزرگ را بهاز شخصیت

هاي خاصی د که اعضاي انتصابی را از میان دستهنکیس حکومت را ملزم میییس دولت یا ریر،قانون
هاي وريتاین روش در امپرا. دکنرتبه، استادان دانشگاه یا افسران ارشد، تعیین ن عالیامورأمانند قضات، م

. کرداعضاي سنا تعیین میعنواننفر را به 150اول و دوم فرانسه نیز رایج بود و پادشاه 
زیرا این نوع مجالس ،ندارندها و اختیارات مهمیحیتصال،معموال مجالس دوم انتصابی

.شوندمردم محسوب نمیيممثل اراده،در کشورهاي دموکراتیک
هاي متعددي وجود دارد که آندر انتخاب اعضاي مجلس دوم راه: مجلس دوم انتخابی

:ندکانتخاب مجلس اول متمایز میيرا از شیوه
شونداي برگزیده میمرحلهسهبه صورت انتخاب غیرمستقیم دو یا.
که در یکی از دو شوند مثل اینبا نظام انتخاباتی متفاوت از مجلس اول برگزیده می

.مجلس از نظام اکثریتی و در دیگري از نظام تناسبی استفاده شود
که در فرانسه شود مثل ایناز نظر سنی براي مجلس دوم، سن باالتر در نظر گرفته می

.در نظر گرفته شده است25و براي مجلس نمایندگان 35نا سن براي اعضاي س
شودکار مجلس اول در نظر گرفته میيتر از دورهبیش،کار مجلس دوميدوره.

ينمایندگان دو سال و در فرانسه دورهيسال و دورهسنا ششيطور مثال در امریکا دورهبه
در هرسه سال و در امریکا هردو ،ته در فرانسهالب. استسنا نه سال و از نمایندگان پنج سال 

.تعدیل شودکار، کمیيبودن دورهشوند تا طوالنیسوم اعضا تجدید میسال، یک
اعضاي مجلس دوم از طرف ،در این روش: هاي مدنینامجلس دوم منتخب سازم

یشه و اي و اجتماعی براساس پهاي اقتصادي و حرفهسندیکاهاي کارگري و دهقانی، سازمان
يتعدادنیزهاي مدنی نمایندگی کنند و گاهی گروهيشوند تا بتوانند از همهشغل برگزیده می

.دشوناز سناتوران از طرف مناطق محلی انتخاب می

بودن پارلماندالیل طرفداران یک یا دومجلسی
،استمییک اختالف بسیار قدی،یک یا دومجلسی بودن پارلمانيالبته اختالف نظر درباره

هاي فدرال، چون در مورد حکومت؛ساخت اختصاص داردهاي بسیط یا تکاما به حکومت
1.استدومجلسی بودن به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده

:ي دالیل این دو گروه رجوع کنید بهـ درباره1
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مجلسیدالیل طرفداران یک
هم ،مفید استغیرطرفداران این نظریه بر این باورند که دومجلسی بودن، هم ـ 1

با اصل حاکمیت ملی در تعارض است و موجب رکود در کار هکچه این؛غیردموکراتیک
.شودپارلمان می

براي یک ،با یک روش،انتخابی،گویند اگر هردو مجلسمجلسی میطرفداران یکـ 2
فایده یک کار بیهوده و بی،، در این صورت، تعددباشددهندگانيأعین رمنتخبمدت و 

باتی متفاوت باشد، امکان بروز اختالف و تفرقه بین هاي انتخااما اگر معیارها و نظام. است
.ممکن است عمال به تعطیل پارلمان منجر شود،هردو مجلس

زیرا اعضاي آن غالبا با روشی ؛غیر دموکراتیک است،در ترکیب خودممجلس دوـ 3
.شوند که نسبت به مجلس اول، کمتر دموکراتیک استبرگزیده می

.ملی و نتایج مترتب بر آن تعارض داردبا اصل حاکمیت،مجلس دومـ 4

دالیل طرفداران دومجلسی
طرفداران این نظریه معتقدند که وجود دو مجلس به تحکیم و تقویت دموکراسی و توازن 

.دشووقت باعث رکود یا اختالل در کار پارلمان نمیانجامد و هیچمی
تر و بهتر موکراتیک را وسیعاین گروه بر این اعتقادند که وجود مجلس دوم، نمایندگی د

چون ،تواند عامل نقص شمرده شودنمی،زیرا تنها غیرمستقیم بودن انتخابات؛دهدنشان می
وقت نسبت به انتخاب مستقیم، کمتر دموکراتیک نیست و اگر در اگر درست تنظیم گردد هیچ

تنها با رفته شود، نهنظام انتخاباتی متفاوت با نظام انتخاباتی مجلس اول در نظر گ،مجلس دوم
هاي مردم را از راهيانجامد و ارادهحاکمیت ملی تعارض ندارد بلکه به تکامل آن می

هاي سنی تواند نمایندگی گروهچنین شرایط سن زیادتر، میهم.کندگوناگون تمثیل می
سال، از 35مختلف را نشان دهد و هرگز درست نیست ادعا شود شهروندان باالتر از 

چون اعتدال و توازن از مقتضیات انتخاب .تر کمتر دموکرات هستندندان سنین پایینشهرو
.یابدآزاد دموکراتیک است و این خصوصیت با باالرفتن سن، ازدیاد می

زیرا این مجلس ؛شودبه تحکیم و تقویت دموکراسی منجر می،وجود مجلس دوم
در .کندط مجلس اول جلوگیري میاز افراط و تفریوکندتفکیک قوا را بهتر تضمین می

احتمال افراط و تفریط و تحت تاثیر افکار عمومی،همیشه،حالی که در مجلس اول
انجام يترمل و دقت بیشأي هم با تگذارقانونيپروسهبنابراین،،قرارگرفتن وجود دارد

را سرعت در خیر مواجه شود، هیچ عیبی نخواهد داشت زیأبا کندي و تکمی،اگرهم.شودمی

.100تا 97، ص 1382ـ دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 
.و مابعد113، ص1دکتر جعفر بوشهري، حقوق اساسی، ج-
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همچینن مجلس دوم از . هاي زیادي در قانون باقی بماندشود که خألقانون باعث میتصویب
شدن مجلس اول کاهد و در صورت منحلمجریه میياختالفات حاد بین مجلس اول و قوه

.به کار خود ادامه دهد،یک عامل کنترلعنوانتواند به توسط حکومت، مجلس دوم می

ومجلسی در افغانستانشوراي ملی د
شوراي «دولت، نهادي به نام در ساختار عمومی)1301(اولین قانون اساسی افغانستاندر

در نظر گرفته شده بود که مرکب بود از اعضاي انتخابی از طرف مردم و اعضاي »دولت
دهی داشت در امور مختلف مربوط بهتنها نقش مشوره،این شورا. انتصابی از طرف پادشاه

این شورا را 1.ها و غیرهنامهها و بودجه و معاهدات و توافقنامهدولت از قبیل وضع نظام
آغاز تأسیس پارلمان در يتوان آن را نقطهاما می.توان پارلمان به معناي امروزي نامیدنمی

.کشور تلقی کرد
شوراي «اق به نام تاپارلمان افغانستان رسما با دو ،)1310(دومین قانون اساسی افغانستان در

اعضاي شوراي ملی، انتخابی از طرف مردم اما اعضاي . در نظر گرفته شد» اعیان«و »ملی
کار شورا سه سال بوده و وظایف و يدوره. اعیان، انتصابی از طرف پادشاه بودند

تفصیل در متن اصول اساسی ذکر هاي آن مخصوصا در امور تقنینی و مالی بهصالحیت
2.گردیده است

:دایر گردیدزیربه ترتیب ،هاي مختلف شوراي ملینادرشاه  و ظاهرشاه، دورهيدر دوره
نفر در 111با عضویت ،1310سنبله 18تاریخ درشوراي ملی ياولین دوره: اوليدوره
ساله کار سهيوکیل منتخب کابل، براي یک دوره،خانبه ریاست عبداالحد،خانهقصر سالم

یس و دو یبا یک ر1310عقرب 24در تاریخ ،مجلس اعیان در این دوره. کردخود را آغاز
3.دکرکار خود را آغاز ،عضو انتصابی38معاون و 

. قوانین اساسی افغانستان، چاپ وزارت عدلیهي مجموعه. 49تا 39ن، مواد افغانستاياساسی دولت علیهينظامنامه. 1
. از منبع پیشین. 70تا27افغانستان، اصول ياصول اساسی دولت علیه. 2
.1389) سنبله(شهریور 16-2010سپتامبر 07شنبه سه.3

گونه تشکیل شد؟هنخسین مجلس شوراي ملی افغانستان چ
ایوب آروین

سیبیبی
.خورشیدي1310شوراي ملی افغانستان در سال يمصادف است با گشایش نخستین دوره) شهریور(هجدهم سنبله 
نحوي افتتاح کرد و این کار او به) آخرین شاه افغانستان،پدر ظاهرشاه(شوراي ملی را محمدنادر شاه ينخستین دوره

.شودفغانستان شمرده میاهللا خان، شاه پیشین ااصالحات امانيبرنامهيادامه
) 1308(اهللا کلکانی اهللا خان بود، در زمان سقوط دولت امانی به دست حبیبساالر ارتش امانمحمدنادر، که خود سپه

کلکانی يماههدولت نه،او به افغانستان بازگشت و به حمایت قبایل مناطق جنوبی کشور. سفیر افغانستان در پاریس بود
.را سرنگون کرد
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کاران مذهبی با دولت مخالفت محافظهينادرشاه با توجه به تجربه،گویدنگار میالحمید مبارز، پژوهشگر و روزنامهعبد
کید بر مسایل مذهبی روي دست أو ت»احتیاط زیاد«اهللا خان، تصویب برخی قوانین و حتی تشکیل شوراي ملی را با امان

.گرفت
دومین ،1309نفري سال 301يهگلیل قانون اساسی امانی را لغو کرد و در جربه گفته آقاي مبارز، نادرشاه به همین د

.قانون اساسی کشور و نخستین قانون انتخابات شوراي ملی را تصویب کرد
.بود»نمایش قانونی«نادر شاه يهاي دورهتصویب قانون،محمد غباربه نظر غالم

نوشته که »افغانستان در مسیر تاریخ«امانی، در کتاب يهمحمد غبار، پژوهشگر و عضو جنبش مشروطیت دورغالم
هاي دولتی ثبت، هاي مقامامانی را، که براساس آن القاب رسمی لغو، داراییيقوانین دوره،محمدنادر در این جرگه

.کرد»ابطال«شد، ها محدود و مطبوعات آزاد میاختیارات دادگاه
تن از اعضاي این 111اي را تصویب کرد، شاه قانون ویژه،بات شوراي ملیکه این جرگه براي برگزاري انتخابا آن

.جرگه را به عنوان اعضاي مجلس شوراي ملی انتصاب کرد
اختیارات چندانی نداشت و عمدتا موضوعات مذاکرات آن را ،ها به این نظرند که نخستین مجلس شوراي ملیبسیاري

هاي ولیت تصمیمؤتحمیل مس«تشکیل این مجلس ازته که هدف نادرشاه غبار نوش. دادپیشنهادهاي دولت تشکیل می
.بود»تهیخود بر یک شوراي میان

هاي قانونگذاري، تصویب بودجه، نظارت بر کارکردهاي دولت و به مجلس اختیاراتی در زمینه،1309قانون اساسی 
بود و »نمایش قانونی«تنها یک ،ته که این امراما غبار نوش. توضیحات داده بوديحتی فراخواندن وزیران براي ارائه

.مجلس نتوانست از این اختیارات استفاده کند
شوراي اسالمی

اهللا کلکانی موفق به تشکیل سلطنت خودش و برقراري آرامش نسبی در کشور نادرشاه که چند ماه پس از اعدام حبیب
.برگزار کرد1310له سنب18مجلس شوراي ملی را در يافتتاحیهيشده بود، جلسه
»فرزندان و برادران«و اعضاي مجلس را »سلطنت اسالمی«، دولت خود را »شوراي اسالمی«مجلس را ،او در این جلسه

.خود خواند
مشورت . ما و شما مسلمان هستیميالحمداهللا همه: معناي شوراي ملی را به شما شرح کنم«: شاه به اعضاي شورا گفت

».کردن مکلف بودیم، هستیم و خواهیم بودبه مشورت،الشانما به حکم قرآن عظیم. اساس کارهاي ما است
خود را »حقوق«به اعضاي مجلس گوشزد کرد که و تشکیل داده است »اصالح مملکت«نادرشاه گفت که مجلس را براي 

.هم باشند»ار و روش حکومتمراقب رفت«او افزود که اعضاي مجلس . استفاده کنند»صحیح«يگونهبشناسند و از آن به
کسانی اعضاي مجلس بودند؟چه

ها هم طبیعتا حکومت را نآ«دادند و گوید که بیشتر اعضاي این مجلس را سران قبایل تشکیل میعبدالحمید مبارز می
به فرستاده شده بودند که بعد 1309سال يهاي محلی دولت به جرگهاز سوي مقام،این افراد».کردندتقویت می

.شدندعضویت مجلس شوراي ملی منصوب 
غبار، از سوي نادرشاه منصوب شده يوالیت وردك، رئیس مجلس بود که به نوشتهيعبداالحدخان ماهیار، نماینده

. شداصلی در مجلس شمرده میيگیرندهاو فردي نزدیک به شاه و در واقع تصمیم. بود
،این عضو مجلس. بیانگر این موضوع باشد،ت آغاز به کار مجلسشاید برخورد با یک عضو مجلس در روزهاي نخس

بود که نسبت به انتصاب عبداالحد ماهیار اعتراض کرد و انتخاب »طلوع افغان«يعبدالعزیز خان، مدیر سابق نشریه
.سر بردسال در زندان به13او را به زندان انداخت و او ،اما این اعتراض. یس مجلس را حق اعضاي مجلس دانستیر

مجلس شوراي ملی را ياو پنج دوره. عبداالحدخان ماهیار تا آخر عمرش، همچنان در مقام ریاست شوراي ملی بود
.حضور چندانی نداشتند،آن زمانيشده و برجستههاي شناختهچهره،اول مجلس شوراي ملیيدر دوره. ریاست کرد

. اندو فاقد قدرت واقعی براي دفاع از ملت خوانده»نمایشی«ا مجلسی شوراي ملی رينخستین دوره،شماري از پژوهشگران
سران قبایلی بودند که از سوي ،اعضاي مجلس. شوداصلی آن دانسته می»هايضعف«بودن اعضاي مجلس از انتصابی

.کردیندگی نمیملت نمايها از همهمجلس به نظر بسیاري،هاي محلی و دربار گزینش شده بودند و به همین دلیلمقام
وظایف ينامهاصول«چنین هم،»انتخابات شوراي ملیينامهاصول«و »اصول اساسی«نشدن اجرایی،از سوي دیگر

.مجلس هم تا حدود زیادي مواضع قانونی مجلس را تضعیف کرده بود»داخلی
تنها براي کاربرد ،قوانین این دورهزیست و فعال سیاسی بود، به این نظر است که محمد غبار، که در آن دوره میغالم

.نه براي تطبیق در امور داخلی افغانستان،خارجی تصویب شده بودند
کرد؟گونه کار میهشورا چ
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شورا نوشته است که بر يیینهآشوراي ملی بوده، در کتاب يها کارمند دبیرخانهمحمدمحسن صابر هروي که سال
صابر هروي . ت اداري مجلس بودأها به دست هیتر تصمیمکم بود و بیشاي حامذاکرات مجلس مقررات سختگیرانه

.افزوده که بیشتر اعضاي این مجلس با قانونگذاري آشنایی نداشتند
هروي افزوده که در جریان مذاکرات ».نظر وکال عین نظر دولت و نظر دولت عین نظر وکال بود«او، يبه نوشته

ها را به هر وکیل مورد نظري کردند و آنشتند، آن را به چند پاراگراف تقسیم مینومطالبی را می«تندنویسان ،مجلس
.»دادندکه صحبت کرده بود، نسبت می
خود »ي قطعیرأر«هاي خود را باال و نمایندگان دستيگیري بر سر موضوع، همهيأصابر هروي نوشته که در زمان ر

با ،قوانین این دورهيبود و همه»گناه نابخشودنی«موضوع مورد بحث او، مخالفت با يبه نوشته. کردندرا اعالم می
.شدندنامیده می»اصول نامه«،قوانین این دوره. رسیدنداتفاق آرا به تصویب می

ها مربوط به رسید که شماري از آنمورد می110به بیش از ،به گزارش صابر هروي، شمار مصوبات مجلس اول
ها و گمرك و برخی دیگر مربوط به امور بازرگانی، مالیات، صنایع و دولتی، زندانکارکردهاي امور ادارات

.گذاري خارجی بودسرمایه
يآزاديقانون مطبوعات از قوانینی بود که مجلس اول آن را تصویب کرد، ولی در عمل در زمان نادرشاه هیچ نشریه

،برخی از مصوبات مجلس اول. را گذاشته نشدهرگز به اج،هم) شمارش جمعیت(قانون سرشماري. وجود نداشت
.اي مانند فروش اجناس انبارهاي دولتی، تعزیت و واردات رنگ بودهاي سادهحاوي موضوع

دانسته و »فریبانهنمایشی و عوام«نادر شاه را يمحمد غبار، پژوهشگر و فعال سیاسی آن دوره، قوانین مصوب دورهغالم
ت أریاست هی. ها داشته باشندکردند که نیازي به خواندن آننادرشاه هم احساس نمیافزوده که حتی اعضاي کابینه

.خان، نخست وزیر و برادر شاه بودنادرشاه با هاشميدولت دوره
صابر هروي، در جریان يشد و به نوشتهسلطنتی برگزار می) کاخ(خانه ارگ اجالس مجلس اول در کاخ سالم

کسانی که از . یس حق صحبت، حتی صحبت زیرگوشی را هم نداشتندیريون اجازهمذاکرات مجلس هیچ فردي بد
.دادمی»هشدار«ها یس مجلس به آنیکردند، راین امر تخلف می

ها را خیاط خود داد و این لباسصابر هروي نوشته که دولت به اعضاي مجلس سالی دودست لباس متحدالشکل می
رفت و برگشت اعضاي شورا به يدار در کابل، هزینهخانه نمایندگان خانهياجارهحقوق ماهیانه، پول . دوختشورا می

.دادها ناهار میپرداخت و ظهرها هم به آنشان در والیات را دولت میهايخانه
)1309قانون انتخابات (تعداد نمایندگان 

نفر38والیت کابل
نفر24والیت قندهار
نفر23والیت هرات

نفر14مزار شریفوالیت 
نفر16والیت قطغن

نفر21والیت مشرقی
نفر13والیت جنوبی

نفر6بدخشان
نفر4فراه

نفر6میمنه
نفر6هاکوچی

نفر171کل اعضاي مجلستعداد
را با عنوان مجلس دیگري»مجلس شوراي ملی«خود گفت که در نظر دارد در کنار ينادرشاه در سخنرانی افتتاحیه

محمد غبار غالم. عضو انتصابی تشکیل داد27خورشیدي با 1310تشکیل دهد و سرانجام آن را در سال »مجلس اعیان«
.بودند»هااشراف، روحانیون و مالك«نوشته که اعضاي مجلس اعیان افرادي از 

هاي پیشنهادي دولت پس یل شد و الیحهداشتن شوراي ملی تشکنگه»یثخن«غبار، مجلس اعیان بیشتر براي يبه نوشته
این پژوهشگر، مجلس اعیان اختیار رد مصوبات يبه نوشته. شداز تصویب این مجلس به شوراي ملی فرستاده می

.در دست شخص شاه بود»حکمیت«مجلس نمایندگان را داشت و در صورت اختالف میان این دو مجلس، در نهایت 
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.اوليیس دورهیعضو، به ریاست ر114با 1315تا 1313سنبله 18از : دوميدوره
.بلییس قیعضو به ریاست ر113با 1318تا حوت 1316يجوزا27از : سوميدوره
.یس قبلییعضو به ریاست ر115با 1322ثور13تا 1319ثور 20از : چهارميدوره
.یس قبلییعضو به ریاست ر113با 1324تا عقرب 1322اسد 1از : پنجميدوره
. وکیل کابل،احمد خانبه ریاست سلطان1327تا 1325از ثور : ششميدوره

ملی سه انجمن جداگانه که امروز کمیسیون نامیده بار در شوراي براي اولین،در این دوره
هاي حربیه، خارجه، داخله، عدلیه، امور وزارتيانجمن اول درباره: شود، تأسیس گردیدمی
هاي مالیه، اقتصاد امور وزارتيانجمن دوم درباره. ز، دربار و ریاست مستقل مطبوعاتیتمی

هاي معارف، صحیه، فواید امور وزارتيانجمن سوم درباره. ملی، معادن و ریاست زراعت
.عامه، مخابرات و بلدیه

در این . خان داويعضو، به ریاست عبدالهادي171با 1330تا 1328از : هفتميدوره
محمد هاي ملی و چپی همچون میر غالماز روشنفکران با گرایشايبار عدهبراي اولینه،دور

، عبدالحی حبیبی و غیره به شورا راه یافتند و شورا پاچا الفتغبار، عبدالرحمن محمودي، گل
براي ،کمیسیون یا انجمن را تشکیل داد و در همین دوره14از نگاه تنظیم امور داخلی خود 

محمودخان از صدراعظم شاهيشدن قانون اساسی، کابینهسال از سپري20از پسبار و اولین
.شوراي ملی رأي اعتماد گرفت

وکیل نهر ،خانعضو، به ریاست عبدالرشید172با 1333تا 1331از سال : هشتميدوره
محمودخان از در این دوره بود که شاه.  نفر عضو داشت21مجلس اعیان در این دوره . سراج

که ،صدراعظم برگزیده شدعنوانداودخان به1332ياستعفا داده و در سنبلهصدراعظمی
.تقریبا ده سال ادامه یافت

. وکیل کابل،عضو به ریاست محمدنوروز خان173با 1336تا 1334از : نهميهدور
.عضو داشت19مجلس اعیان در این دوره 

. عضو به ریاست محمدنوروز خان174با 1339تا 1337از : دهميدوره
. وکیل لغمان،عضو به ریاست دکتر عبدالظاهر170با 1343تا 1340از : یازدهميدوره

.نفر عضو داشت18س اعیان این دوره مجل

گوید مان در میان مردم عادي واکنش چندانی بر نینگیخت، اما عبدالحمید مبارز میتشکیل مجلس شوراي ملی در آن ز
.آن زمان مواجه نشد»روشنفکران«ید أیاین شورا با ت

این شوراي ملی در حقیقت حاکمیت ملی را تمثیل ) دلیل مخالفت روشنفکران این بود که(«: آقاي مبارز گفت
».نتخاب نشده بودکه از طرف مردم اکرد، به دلیل ایننمی

مین حقوق سیاسی مردم بودند و تنها برقراري حاکمیت مشروطه أخواهان در پی تاو، روشنفکران و مشروطهيبه گفته
.توانست رضایت روشنفکران را حاصل کنددر کشور می
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وکیل 116با حضور 1343ثور 26شورا به تاریخ يدر اواخر این دوره بود که جلسه
پایان یافته یقانونطور بهیازدهم، يیس مجلس اعالم گردید که دورهیدایرشد و از طرف ر

جرگه باید به یهقانون اساسی جدید تهیه شده و در لويکه مسودهاما به خاطر ایناست، 
کار شورا براي یک سال دیگر از طرف پادشاه تمدید شده و اعضاي يتصویب برسد، دوره

.جرگه عضویت دارندشورا در لویه
یعنی سردار محمدداود ،شاهیيچنین در این دوره، آخرین صدر اعظم از خانوادههم

صدراعظم عنوانیوسف به از صدارت استعفا داد و به جاي او دکتر محمد1341خان در سال 
ارگ شاهی، ابتدا به درخانه مقر شوراي ملی از قصر سالم،چنین در این دورههم. برگزیده شد

وزارت تجارت در کارته سه بود،  انتقال يقصر داراالمان و بعد به محل فعلی که مهمانخانه
.   باشدداده شد که تاکنون نیز در همین محل دایر می

انتخابات ،1344سنبله دربعد از تصویب قانون اساسی جدید، سرانجام : دهمدوازيدوره
کار خود 1344میزان 9تاریخ درده و شوراي جدید، شوکیل انتخاب 216برگزار و عمومی
اول بهسود، يوکیل حصه،میزان  با پیشنهاد محمداسماعیل مبلغ20يد و در جلسهکررا آغاز 

.جرگه برگزیده شدیس ولسییرعنوانلغمان به وکیل ،دکتر عبدالظاهر
و با دو »شوراي ملی«پارلمان کشور به نام ،مطابق قانون اساسی جدید،از این دورهپس 

جرگه براي ولسی. دنامگذاري ش) اعیان قبلی(جرگه و مشرانوجرگه هاي ولسیاق به نامتا
به ترتیب ،عضاي مشرانوجرگهد اما اشطور مستقیم از سوي مردم انتخاب میبه،چهار سال

يثلث براي پنج سال از طرف پادشاه و ثلث دوم از طرف جرگهیک: شدذیل برگزیده می
در . براي چهار سال،ن مردم هر والیتاوالیتی براي سه سال  و ثلث سوم از طرف ساکن

زن در ينمایندهجرگه و دوزن در ولسیينمایندهبار دوبراي اولین،همین دوره
.عضو داشت52مشرانوجرگه راه یافتند و مشرانوجرگه در این دوره 

،عضو به ریاست دکتر محمدعمر وردك213با 1351تا 1348از : سیزدهميدوره
توسط داودخان به وقوع 1352سرطان 26کودتاي،در اواخر این دوره. وکیل وردك

گذاري بنیان1310ان در سال ساله که توسط نادرخ42پیوست و با این کودتا، شوراي ملی 
جاي رژیم شاهی ،تقنینیه درهم پیچیده شد و نظام جمهورييدوره13از پسشده بود، 
1.را گرفت

و برخی از تحوالت و ها و مصوباتفعالیتيشوراي ملی و نحوهيدوره13مختصر يبراي اطالع بیشتر از تاریخچه. 1
:ها رجوع کنید بهحوادث سیاسی این دوره

.1386جرگه، کابل، ولسیيشوري، ریاست اطالعات و ارتباط عامهيیینهآمحمدمحسن صابر هروي، ـ 
.میر محمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیرـ 
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هاي شوراي ملی در تر نیز مطلبی از وي نقل کردیم، از دورهیکی از نویسندگان که پیش
)در دو قسمت(سی .بی.جامعی در سایت بیارزیابی،سلطنت ظاهرشاه نیزيسالهچهليدوره

1!)استنشر کرده

.1389) سنبله(شهریور17و 16ـ2010سپتامبر 8و 7سه شنبه -.1
ظاهرشاهيفرازوفرود مجلس شوراي ملی در دوره

ایوب آروین
سیبیبی

شاه، آخرین شاه این کشور از لحاظ زمانی به سلطنت محمدظاهريسالهچهليمجلس شوراي ملی افغانستان در دوره
.شودساله تقسیم میساله و دهسیيدو دوره

مجلس شوراي ملی يدورهگیرد، همزمان با کار دهسال را در برمیسیاول سلطنت او، که از لحاظ زمانی تقریبا يدوره
.بود) مجلس دوم تا یازدهم(

مجلس در این دوره از لحاظ کارکرد، تحوالت چندانی را براي پیشرفت تجربه نکرد و تقریبا از هر لحاظ مانند مجلس 
.اول بود که از سوي محمدنادر شاه، پدر محمدظاهر شاه انتصاب شده بود
، و قانون انتخابات بود، اما به نظر بسیاري1309مبناي قانونی مجالس دوم تا یازدهم مانند مجلس اول، قانون اساسی سال 

.شتر کارهاي آن با این قوانین مطابقت نداشتبی
تا براي محمد غبار، عضو مجلس هفتم، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته که نادرشاه این قوانین را عمدغالم

.نه براي اجرا در امور داخلی،کاربرد خارجی تصویب کرد
طوري که اشرف رسولی، محمدظاهر هم این قوانین چندان مورد توجه قرار نگرفت، بهيسال نخست دورهدر سی

خورشیدي چاپ و 1330سال بعد از تصویب در 20نوشته، قانون انتخابات شوراي ملی حدود »پارلمان«در کتاب 
.شر شدمنت

دولت به دلیل ترس از افزایش قدرت مجلس و به ،گویداکرم عارفی، استاد تاریخ در دانشگاه کاتب در کابل می
يبه همین دلیل، به گفته. هایش توسط مجلس، از به اجرا گذاشتن این قوانین خودداري کردشدن برنامهچالش کشیده

.براي انتخاب اعضاي مجلس هیچ انتخاباتی برگزار نشدهفتم،يیازدهم، به جز دورهياو، تا پایان دوره
يدر کتاب دهه»موکراسیيدهه«الدین کشککی، وزیر مطبوعات دولت موسی شفیق، آخرین نخست وزیر صباح

ها در مجلس هم شدند و مذاکرات آنانتخاب می»موافقت حکومت«ها به قانون اساسی نوشته که اعضاي این مجلس
.گرفتصورت میتحت نظر حکومت 

در قانون انتخابات تعداد . حتی شمار اعضاي مجلس هم با آن تعدادي که در قانون تعیین شده بود مطابقت نداشت
بینی شده بود، اما در واقع به جز مجلس هفتم، شمار اعضاي مجالس اول تا یازدهم با این نفر پیش171اعضاي مجلس 

.عدد مطابقت نداشت
هاي گذشتهسنتيمهمجلس اول تا ششم؛ ادا

انتصاب کرد و 1309سال بزرگينفر را از میان اعضاي جرگه111، دولت )1310-12(براي عضویت در مجلس اول 
از میان افراد بانفوذ محلی 1330تا 1312هاي هاي دوم تا ششم مجلس در سالآقاي عارفی، اعضاي دورهيبه گفته

.شدندیهاي محلی برگزیده معمدتا از سوي مقام
آمدند به دادگاه تعدادي از متنفذین می«: ها را چنین توضیح دادگزینش اعضاي مجلس این دورهيآقاي عارفی شیوه

این . اندگفتند که همین فرد را به عنوان وکیل انتخاب کردهکردند و میمحلی و یک نفر را به عنوان نماینده تایید می
هاي راي ها برگههم شفاهی بود و کتبی نبود که در صندوق،سري نبوديأنوع گزینش هم علنی بود و براساس ر

».توانست که بر روند انتخاب افراد اعمال نفوذ کندسادگی و قوت میبه همین دلیل بود که دولت به. انداخته شود
رسمی به کابل يقهشده را با ترتیب وثیاو، در نهایت دادگاه محلی براساس معرفی این افراد، فرد معرفیيبه گفته

شورا نوشته، در آغاز کار هر دوره از مجلس يیینهآکتاب يگونه که محمدمحسن صابر هروي، نویسندهآن. فرستادمی
»یقحقانجمن تدقیق وث«این کار را معموال . شدها بررسی میهاي نمایندگان براي صحت نمایندگی آنمعموال وثیقه

.دادانجام می
ین انتخابات پارلمانیمجلس هفتم و نخست
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اعضاي این مجلس با برگزاري نخستین انتخابات . مجلس تا حدودي متفاوت بود) 1330-32(هفتم مجلس ياما دوره
وزیري محمدهاشم خان، ساله نخست16ياین انتخابات پس از پایان دوره. پارلمانی که نسبتا آزاد بود، انتخاب شدند

.محمود، دیگر عموي شاه برگزار شدوزیري شاهعموي شاه و آغاز نخست
انتخاباتی کابل همکاري داشت، يعبدالحمید مبارز، که در انتخابات مجلس هفتم با عبدالرحمان محمودي، نامزد حوزه

.محمود برگزار شددولت و بر اساس اصالحات دولت شاهي»مداخله«گوید این انتخابات تقریبا بدون می
محمد الدین سلجوقی، عبدالحی حبیبی، غالماي مانند محمدصدیق فرهنگ، صالحرجستهدر پی این انتخابات افراد ب

محمد خسته و عبدالرحمان محمودي وارد مجلس کریم نزیهی، خالپاچا الفت، محمدغبار، عبدالهادي داوي، گل
ر زندان به سر برده بود، ها دخان سالنخست وزیري هاشميآقاي مبارز، در دورهيعبدالهادي داوي که به گفته. شدند

.یس مجلس شدیر
، »آزادیخواهان«: فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر اعضاي مجلس هفتم را به سه گروه تقسیم کرده است

، به »کوچک اما فعال هوادار سردار محمدداوود خانيدسته«هوادار دولت و »کاراکثریت محافظه«نفر، 30حدود 
.سلجوقیالدینرهبري صالح

در »دیکتاتوري«ها حکومت شوراي ملی بود، نوشته که پس از ساليها کارمند دبیرخانهمحمدصابر هروي، که سال
خود را پس از آغاز به کار اجالس مجلس هفتم در ينخستین نخست وزیري بود که کابینه،کشور، شاه محمودخان

.د و راي گرفت، براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفی کر1330سال 
در پی تصویب این قانون جراید آزاد در . ترین قوانین مصوب مجلس هفتم استبه نظر فرهنگ، قانون مطبوعات از مهم

یا کار اجباري از سوي دولت و توقف تدریجی مالیات بر غالت، از دیگر کارهاي »بیگار«کاهش . کشور منتشر شدند
.شودمهم مجلس هفتم شمرده می

دولت دموکراسی را پس گرفتمجلس هشتم؛
عبدالحمید مبارز، گروهی از ياما فضاي نسبتا باز سیاسی که با مجلس هفتم آغاز شده بود، دیري دوام نیاورد و به گفته

هاي موجود در کشور را محدود ساختند که با تحوالت در سلطنتی آزادييکاران در داخل و بیرون از خانوادهمحافظه
.ران، ارتباط داشتکشور همسایه، ای

روي کار آمد، محمدرضا شاه مجبور به ترك کشور ) 1330-32(گراي محمد مصدق که دولت ملیدر ایران پس از آن
از »خوف«آقاي مبارز، این وضعیت در ایران، احساس يبه گفته. ها فروکشیده شدهاي او هم در خیابانشد و مجسمه

.کردسلطنتی افغانستان تقویتيهاي دموکراتیک را در دل خانوادهآزادي
فضایی را به وجود آوردند که خود شاه محمودخان ) کاران در افغانستانمحافظه(«: عبدالحمید مبارز گفت

را 1331شهریور /سنبله31ها، دولت در پی اعمال این محدودیت».را که آورده بود، پس گرفتايدموکراسی
»صریحيبا مداخله«آقاي مبارز، این انتخابات يین کرد، اما به گفتهبراي برگزاري انتخابات مجلس هشتم تعی

.دولت برگزار شد
ارتش يمحمد غبار، عضو مجلس هفتم و نامزد انتخابات مجلس هشتم، نوشته است که در آن روز سربازان سوارهغالم

ند خود او، عبدالرحمان محمودي و زنی پرداختند و ناظران انتخاباتی نامزدهایی مانها به گشتو پلیس در خیابان
شهروند کابلی »هزاران«غبار، با این وضعیت، يبه نوشته. »بیرون راندند«گیري يأعالمی را از مراکز رشاهعبدالحکیم

.کرد»سرکوب«ها را دست به تظاهرات زدند، اما دولت شاه محمود آن
پاچا الفت به مجلس هشتم اصغر شعاع و گلر، مانند علیشده و روشنفکهاي شناختهبا این حال، شمار کمی از چهره

يهاي محلی و با مداخلهتر اعضاي مجلس هشتم توسط مقامعبدالحمید مبارز، بیشيبه گفته. راه یافتند) 33-1331(
گوید گزینش نمایندگان مجلس تا او می. برگزیده شدند) پلیس مخفیياداره(»ضبط احواالت«يموران ادارهأم
.گونه بودیازدهم به همینيورهد

محمدداوود خان، پسر عم محمدظاهر، پادشاه يساله، نخست وزیري ده1332به دنبال استعفاي شاه محمود در سال 
اي را در پیش گرفت و هاي سختگیرانهمحمدداوود روش. وقت آغاز شد که همزمان بود با کار مجالس هشتم تا یازدهم

.دولت را با مصوبات مجلس مشروعیت ببخشدهاي تالش کرد که سیاست
کردن آن به قدرت رسیده فرهنگ، دولت داوود خان با عنوانينشین پاکستان، به نوشتهحمایت از آزادي مناطق پشتون

»پشتونستان«در مجلس 1332روز چهارم میزان ،داوود خان. هاي مورد بحث مجلس هشتم بودترین موضوعبود، از مهم
.کید کردأآن ت»آزادي«خواند و بر حمایت از »میس افغانستاننوا«را از 

.نامیده بود»روز پشتونستان«را ) شهریور(و نهم سنبله »پشتونستان«نشین پاکستان را دولت افغانستان مناطق پشتون
مجلس نهم تا یازدهم؛ بازگشت به گذشته
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عبدالحمید مبارز، با يمجلس هفتم، به گفتههاي پیش ازهاي نهم تا یازدهم مانند دورهگزینش اعضاي مجلس
هاي بعد از آن که سردار محمدداوود خان به قدرت رسید، آزادي«: او گفت. گرفتدولت صورت میي»مداخله«

».اساسی و دموکراتیک متوقف شد
بار به ینبراي نخست) 1334-36(مجلس نهم . بود»پشتونستان«هاي عمده مورد بحث مجلس در این دوره از موضوع

او، از يدر نشست مشترك با مجلس اعیان در حضور داوودخان و اعضاي کابینه1334میزان 23صورت رسمی در 
.کرد»حمایت کامل«وزیر در این مورد سیاست نخست
از دیگر کارهاي مجلس نهم است که براساس آن، کارهاي ) 1335(اول دولت داوودخان يسالهپنجيتصویب برنامه

.هاي تولیدي در کشور انجام شدراهسازي، کشاورزي و ساختن کارخانهيا مهمی در زمینهنسبت
هاي تجارت، ها قانون، از جمله قانونتغییراتی در اصول وظایف داخلی مجلس وارد کرد و ده) 1337-39(مجلس دهم 

.ها و منع کشت خشخاش را تصویب کردها، دادگاهشهرداري
این مجلس چند . االهاي بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، از دیگر کارهاي این مجلس استتصویب قرارداد انتقال ک

.روابط خارجی افغانستان تصویب کرديقرارداد دیگر هم در زمینه
چند قرارداد همکاري میان افغانستان و کشورهاي مختلف را تصویب کرد و تصویب ) 1340-43(مجلس یازدهم 

ریاست مجلس یازدهم با عبدالظاهر بود و او روابط پارلمانی . وم هم از کارهاي این مجلس بودساله دپنجيبرنامه
.مین کردأافغانستان را با برخی کشورها ت

چنین این مجلس میزبان چند هم،هایی از مجلس افغانستان به برخی از کشورها سفر کردندتأدر این دوره بود که هی
هاي خارجی که در مجلس یازدهم سخنرانی ترین مقامیکی از مهم. خارجی بوديدپایههاي بلنت پارلمانی و مقامأهی

).1341مرداد /اسد4(کرد، محمدرضا، شاهنشاه ایران بود 
کاري مجلس یازدهم بود که محمدداوود خان استعفا کرد و محمدظاهر شاه، دکتر محمد یوسف را يدر پایان دوره

اي را کاري مجلس یازدهم را یک سال تمدید و کمیسیون ویژهيدوره،شاه. قالی کرددولت انتيمور تشکیل کابینهأم
.نویس قانون اساسی جدید کردپیشيمور تهیهأم

، نظام پارلمانی در کشور به میان آمد و انتخابات نخستین پارلمان منتخب 1343با تصویب قانون اساسی جدید در سال 
.برگزار شد1344افغانستان در سال 

اختیارات گسترده و تنوع . شودپارلمان در نظام سلطنتی افغانستان شمرده میيچهل خورشیدي بهترین دورهيدهه
.سابقه در ترکیب اعضاي مجلس، از مشخصات پارلمان این دوره استبی

اتیک و هاي مختلف اجتماعی با برقراري نظام دموکرمردم و طیفيهاي سرکوب شدهرسد که عقدهبه نظر می
ها را به گرفتن انتقام از مراجع قدرت فرصت داد، هرچند این قدرت نآیافتن مردم به پارلمانی منتخب و پرقدرت، دست

.ها بودمردم و پارلمان منتخب آنيهم تا حدودي ناشی از اراده
ها ها، رد صالحیتاستیضاح. در ظرف ده سال حاکمیت نظام پارلمانی در افغانستان پنج کابینه تغییر کرد و سرنگون شد

ها هنوزهم در وزیران در این دوره، نمایندگان مردم در مجلس را راضی نکرد و آنهم وزیران و نخستو استعفاهاي پی
.بودند»بهتر«جستجوي نظام 

. اي را به مجلس داده بودندخورشیدي اختیارات گسترده1343کنندگان قانون اساسی سال نویسندگان و تصویب
مجریه اختیارات مشخصی داشت يهاي قانونگذاري و نظارت بر کارکردهاي قوهاساس این قانون، مجلس در زمینهبر

.که هیچ کسی توانایی محدودکردن آن را نداشت
يساالري را تقویت و زمینهمجریه، مردميهاي چهل تالش کرد که با اعمال نظارت بر کارکردهاي قوهمجلس در سال

يکمی که افغانستان در زمینهيها با توجه به تجربههرچند این تالش آن. را در قدرت فراهم کندمشارت همگانی
.مورد نظر نمایندگان نرسیدمدیریت پارلمان داشت، به موفقیت

بودن تا آن زمان برگزار شد که از لحاظ دموکراتیک1344ي در سنبله»دموکراسیيدهه«انتخابات پارلمانی نخستین
ينماینده را از همین تعداد حوزه216این انتخابات براساس تقسیمات اداري جدید، . در افغانستان سابقه نداشت

.انتخاباتی در سراسر کشور وارد مجلس نمایندگان کرد
شد، اما رهبري نظام سلطنتی آن را مجلس هرچند این مجلس براساس قانون اساسی جدید، مجلس اول نامیده می

کاري مجلس يدوره. میزان، زادروز محمدظاهر، شاه وقت برگزار شد22آن هم در ينامید و افتتاحییه»دوازدهم«
.براساس قانون اساسی جدید، چهارساله بود
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گوید دولت پیشتر از آن، حتی در برگزاري نگار و پژوهشگر میگونه که عبدالحمید مبارز، روزنامهبه همین ترتیب، آن
کرد، ولی محمدصدیق فرهنگ، عضو این مجلس در کتاب افغانستان در پنج »مداخله«نحوي بهانتخابات مجلس هم 

.دهندگان با انتخابات بودراي»ناآشنایی«سخن گفته که ناشی از »مشکالتی«قرن اخیر از 
هرچند فرهنگ نقش دولت را در رسیدن عبدالظاهر به ریاست مجلس دوازدهم و محمدعمر وردك به ریاست مجلس 

.ها به مجلس را رد نکرده استسیزدهم و حتی راه یافتن آن
ترکیب نمایندگان مجلس

اعضاي مجلس را به سه گروه عمده تقسیم کرده »دموکراسیيدهه«الدین کشککی، آخرین وزیر مطبوعات صباح
.دار به نظام نبودندهایی که وفاکاران مخالف تغییر، طرفداران تغییر در چهارچوب قانون اساسی و چپیمحافظه: است

زاد از رقیه حبیب و اناهیتا راتب: بار در تاریخ پارلمانی افغانستان، چهار زن هم عضو مجلس دوازدهم شدندبراي نخستین
.کابل، خدیجه احراري از هرات و معصومه عصمتی از قندهار

وارد مجلس شدند و با آغاز به کار »روشنفکران«، شمار زیادي از 1344گوید که با برگزاري انتخابات آقاي مبارز می
تنوع اعضاي این مجلس از لحاظ فکري، قومی و انتساب به . آغاز شد»واقعی«مجلس، مبارزات پارلمانی به صورت 

.تر کرده بودهاي مختلف اجتماعی، این مبارزات را پررنگطیف
اي که در میان گوید تنوع گستردهفغانستان میپارلمان ايکتابی دربارهيخان محمدي، استاد دانشگاه و نویسندهجمعه

همین تنوعی که در داخل «: آقاي محمدي افزود. اعضاي مجلس بود، این مجلس را با مجالس پیشین متمایز کرد
».سیاسی در کل جامعه افغانستان کمک کرد-پارلمان به وجود آمد، به فضاي نسبی آزادي فرهنگی

طور هاي مختلف بهاهب و فرهنگذها، مها، قومیتمردم از مناطق مختلف و با زباناین نخستین باري بود که نمایندگان
ولی این تنوع گاهی اختالفات بحث انگیزي را در میان . کردندآزادانه با هم در صحن یک مجلس گفتگو می

.شداین گفتگوها گاهی به مشاجرات طوالنی منجر می. انگیختنمایندگان مجلس برمی
هاي پیشنهادي دولت بر این بحث زمانی داغ شد که در یکی از الیحه. برانگیز بودی، یکی از مسایل بحثاختالف زبان

ها و اختالفات بحث بر سر مسایل کوچی. موران دولت تاکید شده بودأشدن آموزش زبان پشتو از سوي ماجباري
.اسی بوددموکريبرانگیز در مجالس دهههاي اختالفایدئولوژیک، از دیگر موضوع

مشخص بودند و به يهاي حزبی، فاقد برنامهتر اعضاي مجلس، به دلیل عدم فعالیتگوید بیشعبدالحمید مبارز می
گوید در مجلس تنها آقاي مبارز می. همین دلیل هر عضو مجلس تالش داشتند مشکالت محلی خود را مطرح کنند

.کردخاصی مبارزه مییک اقلیت حزبی مربوط به گروه خلق بود که براي اهداف
. کرد»ايمسایل حاشیه«گوید عدم برنامه مشخص، نمایندگان مجلس را درگیر اکرم عارفی، استاد دانشگاه کاتب می

الدین کشککی صباح. مواجه کرد و عمال کارآیی آن را به چالش کشید»هاي اساسیضعف«این وضعیت مجلس را با 
.بیشتر نمایندگان و فقدان رهبري نیرومند در مجلس دانسته است»یین فرهنگیسطح پا«اما دلیل آن را در 

نوشته که هنگام بررسی »قانون اساسیيدهه«نامیده و در کتاب »مجمع لفاظی«دموکراسی را يکشککی پارلمان دهه
ي براي گیرچنین پیش از رايروز هم14نماینده در 204، )1348(دوم نوراحمد اعتمادي يهاي کابینهصالحیت

.هم سخنرانی کردندروز پی17نماینده در 204، هم )1350(نخست وزیر عبدالظاهر يکابینه
ثیر أت»تنویر افکار عمومی«هاي چهل خورشیدي به خان محمدي به این نظر است که پارلمان سالهمه، جمعهبا این
ران آن دوره در پارلمان، به بازشدن فضاي هاي روشنفکنظرات و دیدگاهيبا ارائه«: او گفت. اي داشته استعمده

».فرهنگی کمک کرد-سیاسی
هااستیضاح

نمایندگان مجلس با . دیگر کار کرديتر از هر زمینهبیش»نظارتی«هاي چهل در بخش ها، پارلمان سالبه نظر بسیاري
هاي مقننه را به عنوان یکی از پایهيهاي متعدد، نقش قوهها و استیضاحآنيوزیران و اعضاي کابینهفراخواندن نخست

.اصلی نظام تقویت کردند
محمدهاشم يگرفتند، کابینه»راي اعتماد«هاي دوازدهم و سیزدهم وزیري که از مجلسو چهار نخستاز پنج کابینه

در ماه که اومیوندوال نه بار از سوي مجلس استیضاح شد، تا آنيکابینه. تر از همه استیضاح شدمیوندوال بیش
.وزیري کنار رفتاز مقام نخست1346مهر سال /میزان

هاي چهل خورشیدي مجلس در سال»هايضعف«ها از سوي مجلس را از کابینه»هاي مکرراستیضاح«اکرم عارفی 
ین یسطح پا«مجریه و ياو به نمایش گذاشتن قدرت مجلس، تالش براي اعمال نظارت بر کارکردهاي قوه. داندمی

.داندها میل اصلی این استیضاحیدر میان نمایندگان را از دال»و مداراتحمل 
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که 1355جمهوریت، قانون اساسی لغو و پارلمان قبلی منحل گردید و در سال يدر دوره
اقه و به نام تابار یکقانون اساسی جدید به تصویب رسید، شوراي ملی افغانستان براي اولین

و نه نه انتخابات برگزاراجرا،اسی نه قانون اس،57ثور 7اما با کودتاي .نامیده شد»جرگهملی«
!دشجرگه دایر ملی

سال 14به تصویب رسید، بعد از 1366حکومت داکتر نجیب که قانون اساسی يدر دوره
جرگه و سنا در اق به نام ولسیتوقفه و تعطیلی شوراي ملی، بار دیگر شوراي ملی با دو ا

بازهمجاهدین به قدرت رسیدند،که م1371ثور 8د و در کرآغاز به کار 1367جوزاي 
به ،1382که در قانون اساسی جدید در سال سال دیگر منحل گردید تا این14پارلمان براي 

.دشاق تصویب تبا دو ا،اقه بودن و دالیل دیگر، شوراي ملیتممتد دوايخاطر سابقه

شوراي ملی در قانون اساسی جدید
شود، مرکب از دو یاد می» شوراي ملی«جدید نیز به نامپارلمان افغانستان که در قانون اساسی 

»مشرانوجرگه«یا مجلس نمایندگان و دیگري »جرگهولسی«که یکی استاق تمجلس یا دو ا
.)قانون اساسی82يماده(شودیا مجلس سنا نامیده می

:انداین دو مجلس از جهاتی با هم متفاوت
و ) عضو249اول يعمال در دوره(عضو 250جرگه از نگاه تعداد، ولسی-1

.عضو دارد102مشرانوجرگه 

سلطنتی و دولت نوراحمد يخانواده»مداخله«برگزار شد که به نظر برخی با 1348دومین انتخابات پارلمانی در سنبله 
ها و رد شد و استیضاحتغییراتی در کار مجلس وا،این انتخاباتيدر نتیجه. وزیر به همراه بوداعتمادي، نخست

.کلی متوقف نشدشدت کاهش یافت، ولی بهها بهاستجواب
فضاي باز سیاسی در کشور کمک کرد، اما در کل باعث يها به توسعهگوید هرچند این استضاحاکر عارفی می

ه فکر افزایش کنترل سلطنتی بيخانواده»کارمحافظه«او، به همین دلیل شماري از افراد يبه گفته. تضعیف دولت شد
26به نظر آقاي عارفی، یکی از دالیل اصلی کودتاي محمدداوود، پسر عم شاه در . دولت بر اوضاع سیاسی افتادند

.ریشه در همین موضوع داشت1352تیر /سرطان
اي هها، بر کارکردهاي دولت تاثیرگذاري عمدگوید که این استیضاحخان محمدي، ضمن تایید این موضوع، میجمعه

احراز نقش اساسی در تصویب . شودهاي چهل شمرده میمجلس در ساليداشته است که از دستارودهاي عمده
.هرچند این موضوع در قانون اساسی هم تصریح شده بود. بودجه، یکی از پیامدهاي این اثرگذاري بوده است

آقاي محمدي، يبه گفته. کردندر تاکید میدر کشو»متوازنيتوسعه«بار بود که نمایندگان مجلس به این نخستین
».هاي افغانستان توزیع کندوالیتيچهل توانست تعدیلی در بودجه بیاورد و بودجه را در میان کلیهيپارلمان دهه«

»هاي ملیثروت«يت دولت براي تقسیم عادالنهأتنها توانایی فشارآوردن بر هینه،هاپیش از آن، مردم و نمایندگان آن
ها بودند که تصمیم وزیران آناین شخص پادشاه و نخست. را نداشتند، بلکه حتی حق انتقاد از دولت را هم نداشتند

.هاي کشور را در کجا مصرف کنندگرفتند داراییمی
در . دانددموکراسی میيآقاي محمدي تصویب قانون مطبوعات را هم یکی دیگر از دستاوردهاي مهم مجلس در دهه

ها به ایجاد فضاي آزاد به فعالیت آغاز کردند و آنيها روزنامه و نشریهاي چهل، در پی تصویب این قانون، دههسال
.جدید در کشور کمک زیادي کرد
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اما در ،شوندطور مستقیم از طرف مردم انتخاب میجرگه بهاعضاي ولسی-2
ها و ثلث از طرف شوراهاي والیتی و ثلث دوم از طرف شوراهاي ولسوالیمشرانوجرگه یک

.)نون اساسیقا84و 83مواد (د شوجمهور منصوب میثلث سوم از طرف رییس
سالگی و عضو مشرانوجرگه 25بایدجرگه در مورد شرایط، از نظر سنی عضو ولسی-3

.)قانون اساسی85يماده(سالگی را تکمیل کرده باشد35
تري جرگه از اختیارات بیشولسی. ها نیز تفاوت زیادي وجود دارداز نگاه صالحیت-4

:استبرخوردار 
: صالحیت اختصاصی داردزیرجرگه در سه مورد ساسی، ولسیقانون ا91يمطابق ماده-

هاي انکشافی و اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح وزیران، اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام
.هایی که در قانون اساسی ذکر شده استدولتی و تأیید یا رد مقررييبودجه

را که از طرف تواند قانونیجرگه میقانون اساسی، ولسی94يمطابق ماده-
د و در این کنتصویب ،، مجددا با دوثلث آراي کل اعضااستجمهور مسترد شدهرییس

.دشوصورت بدون توشیح، نافذ می
قانون اساسی، در صورتی که هیأت مختلط هردو جرگه، نتواند 100يمطابق ماده-

جرگه ولسیدر این حالت . رودردشده به حساب می،را حل کند، مصوبهياختالف نظر
بدون ،این تصویب. بعدي آن را با دوثلث آراي کل اعضا تصویب کنديتواند در جلسهمی

.شودجمهور نافذ شمرده میارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رییس
.بر جلسه را برعهده داردریاست ،جرگهیس ولسییجلسات مشترك هردو جرگه، ردر-

در سال ،1382یعنی بعد از قانون اساسی ،جدیديشوراي ملی در دورهياولین دوره
،1389يسنبله27تاریخ درساله، اکنون تقنینیه پنجيد و بعد از یک دورهشبرگزار 1384

ي هاي زیاد دربارهرّ و بحثسرانجام پس از ججرگه برگزار گردید که دومین انتخابات ولسی
جمهور ي شوراي ملی توسط رییسمین دورهدو1389دلو 6نتخابات، به تاریخ در این اتقلب

هاي گذشته عالوه کنیم، جمعا اگر این دو دوره را بر دوره،ین ترتیبه او ب.کرزي افتتاح شد
.ایمشوراي ملی داشتهدوره16تاکنون در تاریخ افغانستان، 

هاي حل اختالف بین دو مجلسشیوه
د یک مشکل عمده وجود دارد و آن شدوم ذکر دالیلی که در توجیه مجلسياما با همه

آید و این خود وجود نمیه در مورد هیچ قانونی بین هردو مجلس توافق نظر ب،معموال،کهاین
گونه باید حل هاین اختالف نظر چدوم،ً. شودي میگذارقانونشدن روند یئباعث بط،اول

ل گردد؟ البته در کشورهایی که حاصسازوکاري با چه ،هردو مجلسنظریعنی توافق،شود
ي برخوردار نیست و این صالحیت تنها مربوط به مجلس گذارقانونمجلس دوم از صالحیت 



حقوق اساسی افغانستان/ 432

اما در کشورهایی که هردو مجلس .اول است، مشکل اختالف یا توافق اصال وجود ندارد
حصول براي زیرهاي معموال یکی از شیوه،طور مساوي از صالحیت تقنینی برخوردارندبه

:بینی شده استتوافق پیش
قدر بین هردو مجلس، در این شیوه، طرح قانون مورد اختالف آن: ايگهوارهيشیوهـ 1
.کند که نهایتا باید توافق حاصل شودوبرگشت میرفت

دهند و با جا تشکیل جلسه میدر این شیوه هردو مجلس یک: اجالس مشتركيشیوهـ 2
دو مجلس، طرح اختالفی را مورد بحث و تصویب قرار اکثریت آراي اعضاي حاضر هر

.دهندمی
در بعضی کشورها مانند استرالیا و شوروي سابق، در : انحالل یک یا هردو مجلسـ 3

.دشوهاي دیگر توافق حاصل نشود، هردو مجلس منحل میکه از راهصورتی
،ین روشمطابق ا. ثرترین روش استؤبهترین و م،این شیوه: کمیسیون مختلطـ 4

.گیرندکمیسیون مختلط با اعضاي مساوي هردو مجلس در موارد اختالفی تصمیم می
:یکصدم قانون اساسی افغانستان آمده استيدر ماده

یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براي حل اختالف، هیأت يهرگاه مصوبه«
هیأت بعد از يهفیصل. گرددمختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشکیل می

در صورتی که هیأت مختلط نتواند اختالف نظر را . شودجمهور، نافذ شمرده میتوشیح رییس
يتواند در جلسهجرگه میدرین حالت ولسی. رودردشده به حساب میرفع کند، مصوبه

این تصویب بدون ارائه به مشرانوجرگه . را با دوثلث آراي کل اعضا تصویب کندبعدي آن
».شودجمهور نافذ شمرده میاز توشیح رییسبعد

:گویدترکیب هیأت مختلط چنین میيجرگه دربارهاصول وظایف داخلی ولسی92ي در ماده
ترین عضو هیأت جهت انتخاب رییس و هیأت مختلط تحت ریاست مسنياولین جلسه«

رییس از یک جرگه و هئیت، رییس و معاون خویش را به ترتیبی که. گرددمعاون آن دایر می
هیأت مختلط مباحثات . نمایددیگر باشد با رعایت این اصول انتخاب میيمعاون از جرگه

در این . نمایدهاي تقنینی تنظیم میخود را در مورد طرح پیشنهادي مطابق طرزالعمل کمیسیون
».یابدمباحثات وزیري که طرح قانون را پیشنهاد نموده حضور می

ختار اداري و امور مالی پارلمانسا:قسمت دوم
:شودهرمجلس پارلمان، از سه بخش عمده تشکیل میساختار 
هیأت رهبري یا هیأت اداري- 1

يترین رکن اداري پارلمان است که در واقع رهبري اصلی و ادارهمهم،این هیأت
تشکیل منشیدو ب و ینادویس و یراز یک،معموالکهعهده داردرجلسات پارلمان را ب
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یا در اصول ها یا در متن قانون اساسیکار آنتعداد و مدت،اختیارات،وظایفوشود می
.دشووظایف داخلی پارلمان مشخص می

:قانون اساسی آمده است87يدر ماده
کار، یک نفر از اعضاي خود را به يهریک از دو مجلس شوراي ملی، در آغاز دوره«

نایب دوم و دو نفر را به وقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول تيحیث رییس براي یک دوره
این اشخاص هیأت اداري . کندیک سال انتخاب میتحیث منشی و نایب منشی براي مد

وظایف هیأت اداري در اصول وظایف داخلی . دهندجرگه و مشرانوجرگه را تشکیل میولسی
».شودهرمجلس تعیین می

هاکمیسیون- 2
هستند که تمام موضوعات و مباحث جلسات ايهاي کاريها معموال گروهکمیسیون

هاي ها و دیدگاهپارلمان را پیشاپیش مطالعه و بررسی کرده و بعد از انسجام طرحاي عمومی
کار اصلی ،در واقع. ندکنمجلس ارائه میشده را به صحن عمومیمختلف، متن نهایی و توافق

براي تصویب نهایی عمومیيدهند و جلسهها انجام میکمیسیونها، طرحيرا در مورد همه
.گیردتصمیم می

: شودها به دو صورت تشکیل میکمیسیون
:مییهاي عادي و داکمیسیون- الف

مقننه ارتباط يقوههها متناسب با اجراآتی که در سطح کشور وجود دارد و باین کمیسیون
ي مختلف،ها در کشورهاتعداد این کمیسیون. یه فعالیت دارندتقنینيکند، در طول دورهپیدا می

شود و در ها، تشکیل میتعداد وزارتخانهها به کمیسیون،کشورهااز در بعضی .متفاوت است
. دشومرتبط به هم یا سکتوري یک کمیسیون تشکیل میيچند وزارتخانهبراي هر،بعضی دیگر

سیون بودجه و امور مالی، کمیسیون امور خارجه، کمیسیون کمی: ها عبارتند ازترین کمیسیونمهم
و امور فرهنگی و تحصیلی، کمیسیون امور عدلی تامور امنیتی و دفاعی، کمیسیون تعلیم و تربی

....و قضایی، کمیسیون مواصالت و مخابرات، کمیسیون امور صحی و محیط زیست و
:قانون اساسی آمده است88يدر ماده

موضوعات مورد بحث، برطبق اصول يمجلس شوراي ملی براي مطالعههریک از دو «
».دهدها تشکیل میوظایف داخلی، کمیسیون

چنینجرگه ولسیهاي دایمیجرگه، کمیسیوناصول وظایف داخلی ولسی22يدر ماده
:ده استشبیان 

.المللیکمیسیون امور بین-1
).محلیيسرحدات، امنیت ملی، ادارهامنیت داخلی، تحکیم(کمیسیون امور داخلی -2
.کمیسیون اموردفاعی و تمامیت ارضی-3
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.هاو امور بانککمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی-4
.کمیسیون عرایض و سمع شکایات-5
.کمیسیون امور تقنینی-6
.مدنی و حقوق بشريکمیسیون امور زنان، جامعه-7
.، اصالحات اداري و مبارزه با فساد اداريییکمیسیون امور عدلی و قضا-8
.داريهاي غیر حکومتی، انکشاف دهات و زراعت و مالکمیسیون اقتصاد ملی، سازمان-9

.کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخالقی- 10
آب و يمسکن، تهیهيکمیسیون مواصالت، مخابرات، امور انکشاف شهري، تهیه- 11

.هاشاروالیبرق و امور
.کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی- 12
.کمیسیون صحت، تربیت بدنی، جوانان، کار و کارگر- 13
.هاکمیسیون معلولین و معیوبین، بازماندگان شهدا و بیوه- 14
.ها، قبایل، امور مهاجرین و بیجاشدگانکمیسیون کوچی- 15
.یط زیستکمیسیون منابع طبیعی و مح- 16
.جرگهکمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات اعضاي ولسی- 17
.کمیسیون تفتیش مرکزي و نظارت بر اجراي قانون- 18

ها کمیسیوناین هاي وظایف و صالحیتياصول وظایف داخلی، در باره20يدر ماده
:آمده است

.گرددبررسی طرح قانون که توسط رییس جرگه ارجاع می-1
.د تعدیالت در مورد طرح قانون ومسایل بودجويپیشنها-2
.طرح قانونيتدقیق و ارائه-3
.تهیه و تقدیم گزارشات و سفارشات جرگه-4
بررسی و طی مراحل سایر امور که نظر به احکام قانون اساسی در حیطه صالحیت -5

.باشدجرگه می
هاي عی را به شمول سازمانتوانند نهادهاي اجتمامی،دید خویشها نظر به لزومکمیسیون

.المللی غیر حکومتی جهت استماع و استجواب به جلسات خود فراخوانندملی و بین
:استدهشها بیان یکی دیگر از وظایف این کمیسیون21يدر ماده

. توانند هر وزیر را راجع به موضوعات خاص تحت پرسش قرار دهندها میکمیسیون«
گیرد حسب تقاضاي کمیسیون پاسخ تحریري یا شفاهی را وزیري که تحت پرسش قرار می

».نمایدکمیسیون ارائه میي در جلسه
:استزیرکمیسیون 16مشرانوجرگه فعال داراي 
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.مواصالت و مخابرات-1
.سمع شکایات-2
.امور دفاعی-3
.امور معلولین و معیوبین-4
.اقتصاد ملی-5
.ت عالیامور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیال-6
.امور مالی و بودجه و محاسبات عمومی-7
.مدنیيجنسیت و جامعه-8
.مصونیت و امتیازات اعضاي مشرانوجرگه-9

.المللیروابط بین- 10
.امور داخلی- 11
.امور تقنینی- 12
.منابع طبیعی و محیط زیست- 13
.امور شوراهاي والیتی- 14
.رفاه عامه- 15
. ها، سرحدات و کوچیامور اقوام و قبایل- 16
:هاي خاص یا موقتکمیسیون- ب

ها یا مانند تحقیق در کار یکی از وزارتخانه،ها براي موضوعات خاصاین کمیسیون
پایاند که بعد از نشوبرخی از حوادث و تحوالت مهم کشوري تشکیل میيتحقیق درباره

.دشونافته و منحل میآن نیز خاتمه یيکار، وظیفهينتیجهيموریت و ارائهأم
88احکام مواد او موقت در این است که مطابق بدو نوع کمیسیون دایمیيتفاوت عمده

کمیسیون وشوراي ملی يمربوط به هردو جرگه، هاي دایمیقانون اساسی، کمیسیون89و 
.استجرگه هاي ولسیموقت یا خاص تنها از صالحیت

:ستقانون اساسی آمده ا89يدر ماده
اعمال يثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهجرگه صالحیت دارد به پیشنهاد یکولسی«

ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف . حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید
».گرددجرگه تنظیم میداخلی ولسی
ترکیب کمیسیون خاص آمدهيجرگه دربارهاصول وظایف داخلی ولسی34يدر ماده

:است
ثلث اعضاي خویش کمیسیون قانون اساسی به پیشنهاد یک89يجرگه مطابق ماده«

تعداد اعضاي . نمایداعمال حکومت تعیین میياختصاصی را پیرامون بررسی و مطالعه
يدهندهترکیب این کمیسیون انعکاس. باشدعضو می40کمیسیون اختصاصی حداکثر 

».جرگه تصویب شودعمومیيضاي آن باید در جلسهترکیب سیاسی جرگه بوده و لیست اع
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:این اصول وظایف آمده است36يدر ماده
. یابدموضوع مورد نظر اختتام میيبررسی و مطالعهيکمیسیون با ختم عملیهيوظیفه«

دالیل موجه يمیعاد فوق عندالضروره با ارائه. باشدمیعاد این عملیه حداکثر شش ماه می
».تواندکمیسیون از جانب جرگه تمدید شده میتوسط رییس 

امور پارلمانياداره- 3
معموال اعضاي پارلمان ،در این بخش. مجریه استيهاي اداري قوهاین بخش مانند بخش

طور جداگانه و مطابق به اي از افرادي است که بهبلکه مجموعه،فعالیت ندارندخود،) وکال(
از طریق این . اندرمندان دولتی، براي امور اجرایی پارلمان تقرر یافتهن و کاامورأقوانین استخدام م
و تنظیم ...کتابخانه و،انتشارات،ترانسپورت،لوجستیک،ارتباطات،اداري،اداره، امور مالی

اسناد و لوازم يدیدارها و تهیه،هامالقات،کاري جلساتيچنین برنامههم.دشومیمدیریت 
یس و اعضاي این اداره در بعضی از یر. استعضا، جزء وظایف این اداره ايکار براي همه

يمجریه و ادارهيکشورها از طریق پارلمان و در بعضی دیگر از کشورها از طریق قوه
در کشورهایی مثل بلجیم، دانمارك، اسپانیا، ،به عنوان مثال. دشواستخدام و تعیین میعمومی

مجریه جدا بوده از طریق خود پارلمان ياداره کامال از کارکنان قوهیونان و ایتالیا کارکنان این 
صورت قراردادي استخدام به،در کشورهایی مثل فنالند و آفریقاي مرکزي.شوندبرگزیده می

در استرالیا، .دشواجرا میو توسط پارلمان تصویب ،مربوط به استخداميمقررهوشوند می
و ترفیع و تقاعد تابع دولت ولی از لحاظ استخدامیندان رسمیهندوستان و کانادا، جزء کارم

يکارکنان قوهياین کارکنان از زمره،در آلمان فدرال.مصوب پارلمان هستنديمقررات ویژه
پارلمان يها در این است که از طریق رؤساي مربوطهشوند و تنها تفاوت آنمجریه محسوب می

.یابندتقرر می
در . وضعیت امور اداري را دارد،است که بودجه و امور مالی پارلمان نیزقابل یادآوري
خود از صالحیت زیاد و استقالل يخود پارلمان در تهیه و تنظیم بودجه،برخی از کشورها

اما در برخی دیگر از کشورها، .نمارك و بلجیمامانند ایتالیا،  آمریکا، د،کامل برخوردار است
؛تنظیم بودجهيمربوط به ارگان مربوطه،یک وزارتيمانند بودجه،پارلمان هميبودجه

هالند،  فنلند،  لبنان، آلمان فدرال و باشد مانند استرالیا ، ناروي،  اتریش، یعنی وزارت مالیه می
دولت، پارلمان يمانند تصویب کل بودجه،پارلمانيتصویب بودجهيالبته در مرحله. جاپان

.هاي بعدي مطرح خواهد شدباشد که در بحثبرخوردار میکاملصالحیت از 
آن، ين و بودجهامورأامور اداري شوراي ملی و ميدر قانون اساسی افغانستان، درباره

:جرگه آمده استاصول وظایف داخلی ولسی11يمادهولی دراست، اي نشده هیچ اشاره



437/ مقننهيقوه

راییوي قرار داشته، تحت نظر و امور جرگه در رأس امور اداري و اجيرییس اداره«
».نمایدهدایت رییس جرگه انجام وظیفه می

چنین سایر کارمندان این اداره، هم، شود که رییس داراالنشاءاز این ماده چنین فهمیده می
اي که توسط در مقررهآنانکه وظایف استملکی انن ادارات، کارمندامورأمثل سایر م

ي تقنینیه، مأموران که عمالً در این دورهچنان.گرددم میرسد، تنظیجرگه به تصویب می
قضاییه، از طریق کمیسیون يمجریه و قوهين قوهاورأممي امور شوراي ملی مانند اداره

.انداصالحات اداري و مطابق قانون خدمات ملکی، تعیین  شده
ملی چیزي گرچه در قانون اساسی در مورد کارکنان اداري شوراي ا،از طرف دیگر

. دتوان حکم آن را به دست آوراي  وجود دارد که از آن طریق میاما قرینه. استذکرنشده 
قضاییه يمانند کارمندان اداري قوه،ن و کارمندان اداري شوراي ملیامورأمبدین معنی که

ه قانون اساسی حکم واضح ب124يخوشبختانه در ماده،قضاییهين قوهامورأميدرباره. اند
:ذکر شده استزیرشرح
مورین أقضاییه، احکام قوانین مربوط به ميمورین و سایر کارکنان اداري قوهأدر مورد م«

باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، مجازات و و سایر کارکنان اداري دولت نافذ می
».گیردمکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می

در مورد ،125يماده، بودجه هم باید گفت که در قانون اساسیين دربارهچنیهم
حکومت يمشورهابمحکمهسترهصراحت ذکر شده که از طرف به،قضاییهيقوهيبودجه

توسط حکومت به شوراي ملی تقدیم ،دولتيبودجهاز ئیجزعنواند و به شومیهیهت
يتوان گفت بودجهمی،قضاییهيمقننه  به  قوهيس قوهبااستفاده از این ماده و قیا. شودمی

شاید با همین استدالل باشد . دشواجراشوراي ملی هم باید به همین ترتیب تنظیم،  تصویب و 
:جرگه آمده استاصول وظایف داخلی ولسی109يکه در ماده

تصویب حکومت ترتیب و پس ازيرؤسا به مشورهيجرگه از طرف کمیتهيبودجه«
».گرددجرگه به حیث یک جزء بودجه دولت محسوب می

هم در امور مالی به هراندازه که ،کید کنیم که هم در امور اداريأبر این نکته تباید 
؛دشوبه همان اندازه استقالل پارلمان تضمین می،تر به خود پارلمان سپرده شوداختیارات بیش

.دشودار ن خدشهأقرار گرفته و استقالل مجریهيثیر قوهأوگرنه ممکن است تحت ت

تصدیق عضویت و زوال آن: مبحث دوم
گرفتن يأکه آیا عضویت نماینده در پارلمان به مجرد انتخابات و ردیدباید ،در این مبحث

و صحت آن تثبیت باید طی شود تا عضویت تصدیقنیزشود یا مراحل دیگري تثبیت می
پایانناپذیر است و تا ضویت شخص تثبیت شد آیا زوالکه عاز اینپسچنین شود؟ هم
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تقنینیه باید ادامه یابد یا ممکن است در اثر عواملی، این عضویت زوال یابد یا سلب يدوره
شود و وکیل از پارلمان اخراج گردد؟

تصدیق عضویت: قسمت اول
آید که ک پدید میعضویت بعضی از افراد این شياز برگزاري انتخابات، دربارهپسگاهی 

یا آشده در قانون اساسی یا قانون انتخابات بوده است؟ آیا او واقعا واجد شرایط تعیین
،اي، قوانین اساسیشبههانتخابات، شفاف و عاري از تقلب برگزار شده است؟ براي رفع چنین

زیرهايرویکرد. اندمعموال راههایی را براي تصدیق و تثبیت صحت عضویت در نظر گرفته
: شوددر قوانین اساسی دیده می

کید بر حفظ استقالل پارلمان در امور داخلی خود، تصدیق عضویت را أرویکرد اول با ت
. هاي اختصاصی خود پارلمان دانسته استاز صالحیت
83يو ماده1355قانون اساسی 50يافغانستان ماده1343قانون اساسی 50يدر ماده

وثایق ،مده که هرمجلس شوراي ملی در اولین اجالسآچنین 1369و1366قانون اساسی 
در قوانین . شودیید یا رد میأعضویت وکیل ت،کند که در نتیجهانتخاباتی اعضا را بررسی می

.یید شده استأاساسی برخی دیگر از کشورها نیز همین رویکرد ت
زیرا ؛ صورت بگیردنظر دوم این است که تصدیق عضویت باید از طریق محکمه و قضا

طرفی سیاسی برخوردار است در حالی که پارلمان کامال آغشته به قضا از استقالل و بی
قضا در این مورد با استقالل پارلمان و اصل يالبته مداخله. استهاي سیاسی گیريجهت

منازعات است و تصدیق عضویت يقضا فیصلهيوظیفه، چه اینکهتفکیک قوا تعارض ندارد
ولی بعد از تحقیق محکمه، ،یید شدهأدر مصر همین نظر ت. ز از مصادیق یک منازعه استنی

.بین هردو نظر جمع کرده استوتصمیم نهایی را به دوسوم آراي پارلمان واگذار کرده است 
: قانون اساسی مصر آمده است93يدر ماده

یت اعضاي مجلس را مجلس پارلمان باید صالحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضو«
نمایندگانی که به يدر صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه.داشته باشد

یس مجلس، این دادگاه یاند و ارجاع آن به دادگاه عالی نقض توسط رمجلس معرفی شده
15نمایندگان باید طی ياعتراض به اعتبارنامه. کندصحت اعتراضات، تحقیق میيدرباره

تحقیق ينتیجه. روز تکمیل شود90هاي دادگاه باید طی ز به دادگاه ارجاع شود و بررسیرو
نظر دادگاه، مجلس يروز از تاریخ ارائه60شود و در ظرف و نظر دادگاه به مجلس ارائه می

که مگر این،شودهیچ وقت ابطال نمی،عضویت نماینده. کندباید تصمیم نهایی را اتخاذ 
».ي دهندأبودن آن رث اعضاي مجلس به باطلاکثریت دوثل
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بررسی وثایق ،افغانستان مطرح شده این است1382رویکرد سوم که در قانون اساسی 
این .)86يماده(اعضاي شوراي ملی را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است 

هم ، زعاتوفصل منایرا هم صالحیت قضا مبنی بر حل؛ خالی از ضعف نیست،رویکرد
که یک استقالل پارلمان نادیده گرفته شده است و از طرف دیگر کمیسیون انتخابات با این

نه قضایی و احتمال اشتباه یا ،سیاسی استيهرحال یک ادارهه اما ب،کمیسیون مستقل است
شاید این باشد که مطابق به روش ،تنها دلیل این رویکرد. طرفی در آن وجود داردعدم بی

خاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه انت
اما اقتضاي این دلیل این نیست که الزاما بررسی وثایق .را بر عهده داردبه آراي عمومی

زیرا این امکان وجود دارد که این صالحیت .انتخاباتی هم توسط کمیسیون صورت بگیرد
از طرف دیگر کمیسیون انتخابات از طریق کمیسیون فرعی . ن سپرده شودبه خود پارلما

تقلب و ادعاهاي دیگر را يرسیدگی به شکایات خود، قبال شکایات و اعتراضات درباره
به ،کند و الزم نیست که بررسی وثایق انتخاباتی قبل از شروع کار جرگه همرسیدگی می

.این کمیسیون سپرده شود

ل عضویتزوا:قسمت دوم
پارلمان قابل عزل نیست و عضویت او در يکه نمایندهشددر یکی از مباحث گذشته گفته 

پارلمان مانند یک وکیل حقوق يبود که نمایندهاینمنظور . تقنینی دوام دارديتمام دوره
انتخابیه به يیعنی کسانی که در حوزه.موکل عزل شوديکه به اراده،خصوصی نیست

یس یمجریه یا پادشاه و ريچنین قوههم.اند، حق ندارند او را عزل کنندي دادهأوکیلی ر
نیست که نیز این سخن بدان معنی ؛ دکنپارلمان را عزل ينماینده،دولت حق ندارد

عضویت نماینده در پارلمان به هیچ صورت قابل زوال نباشد و حتی خود پارلمان هم نتواند 
معموال حاالتی وجود دارد که باعث از بین . خلف تصمیم بگیردمتيیک نمایندهيدرباره

نه ،گیرنده خود پارلمان باشدباید تصمیم،اما در هر حالت،شودرفتن عضویت نماینده می
.کس دیگر

در بحث قبلی دیدیم که اگر شخص . البته زوال عضویت غیر از بطالن عضویت است
یا در جریان انتخابات، تقلب یا ات را واجد نباشدشدن در انتخابنامزد د، شرایط قانونی نامز

او را تصدیق نکرده و عضویت ايتخلف صورت گرفته باشد، مراجع مربوط، وثایق انتخاباتی
اما منظور از زوال عضویت در بحث فعلی این است که بعد از .دشواو در پارلمان تثبیت نمی

ید آید که نماینده، عضویت تثبیت صحت عضویت و تصدیق آن، ممکن است حاالتی پد
.خود را از دست بدهد
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وکیل پارلمان زیر،شود که در حاالت قوانین اساسی کشورها استفاده میياز مطالعه
: دهدعضویت خود را از دست می

:استعفا-1
استعفا معموال . بینی شده استپیش،در قوانین اساسی بعضی از کشورها، استعفاي نماینده

در قانون اساسی . مربوط به پارلمان است،اما قبول آن،شودمطرح میاز طرف خود شخص 
موجب آمده که شرایط پذیرش استعفاي یکی از اعضا، توسط مجلسین به108ير مادهیالجزا

چیزي گفته نشده اما در این موردکهدر قانون اساسی ایران با این. شودقانون بنیادي تعیین می
: س چنین آمدهداخلی مجلينامهینیدر آ

که داراي دلیل موجهی تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد به شرط اینهرنماینده می«
مدلل خود را به عنوان ينماینده استعفانامه. باشد و پذیرش آن با اکثریت مطلق حاضرین است

در صورت تصویب استعفانامه، مراتب از طریق هیأت رییسه به ... نویسدیس مجلس مییر
»...گردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نمایداعالم میارت کشوروز

تواند استعفاي می،قانون اساسی مصر آمده است که تنها مجلس نمایندگان97يدر ماده
.اعضا را بپذیرد

يدر قوانین اساسی سودان، تونس، لبنان، سوریه، عراق و یمن نیز احکام مشابهی درباره
1.ستاستعفا ذکر گردیده ا

:زوال عضویت به خاطر فقدان شرایط-2
ی یتنها شرایط ابتدا،شودشرایطی که براي اعضاي پارلمان در قانون در نظر گرفته می

يباشد یعنی در طول دورهبلکه شرایط بقا و دوام نیز می،شدن نیستنامزدیعنی شرایط زمان 
.دهدعضویت خود را از دست میپارلمان واجد آن شرایط باشد وگرنه،يتقنینی باید نماینده

شود گاهی طوري است که اگر در د نمایندگی در نظر گرفته مینامزالبته شرایطی که در
سال در 25مثل شرط اکمال سن ،رودوقت از بین نمیهیچدیگر شدن تحقق یابد، نامزد زمان 

ل شرط سواد سال در مشرانوجرگه در قانون اساسی افغانستان یا مث35جرگه و عضو ولسی
اما .خواندن و نوشتن یا شرط ختم مکلفیت عسکري در برخی از قوانین کشورهاي دیگر

پذیر است مثل داشتن تابعیت امکانیها در هروقتاي از شرایط طوري است که فقدان آنپاره
اجرایی دیگر یا عدم محکومیت به جرایم ضد بشري و يکشور یا عدم اشتغال به وظیفه

باید ،این نوع شرایط. صالحذييحرمان از حقوق مدنی از جانب محکمهجنایت و عدم
اي در حین نمایندگی اگر نماینده،بنابراین. تقنینی موجود باشديطور متداوم در طول دورهبه

اي به حیث وزیر و والی تابعیت کشور را ترك کند یا تابعیت از او سلب گردد یا مثال نماینده
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چون واجد شرایط نمایندگی ؛یابدشود، عضویت او در مجلس پایان مییا مقام دیگر موظف
شدن این شرایط را داشته و عضویت پارلمان را کسب نامزد يهرچند که در دوره.نیست

.کرده است
:دیبیأسلب عضویت یا عزل به عنوان جزاي ت-3

نماینده مرتکب ؛ نخست،جزا در دو حالت متصور استعنوانسلب عضویت به 
حیثیت و اعتبار نمایندگی لطمه بزند و با عضویت او در پارلمان سازگاري به شود که ایمیجر

هاي قانونی خود را در پارلمان انجام ندهد و از اصول وظایف مکلفیتوم،د.نداشته باشد
که در جلسات حضور نیابد یا اسرار پارلمان را افشا کند یا مثل این.دکنداخلی تخطی 
مقننه خدشه وارد کند یا از يکرامت و هیبت قوهشخصیت،ام دهد که بر کارهایی را انج

تواند با اکثریت خاصی که در قانون ذکر در چنین حاالتی پارلمان می. انجام وظیفه عاجز شود
.دکنشده، عضویت او را سلب کند یا به عبارت دیگر او را از پارلمان اخراج 

یک از اعضاي مجلس سلب عضویت هیچ«: تقانون اساسی مصر آمده اس96يدر ماده
که اعتماد و اعتبار خود را از دست دهد یا یکی از شرایط مگر این،نمایندگان جواز ندارد

عضویت یا صفت کارگر یا دهقان را که بر اساس آن انتخاب گردیده، فاقد گردد یا در انجام 
باید با دوثلث اعضا تصمیم سلب عضویت از مجلس . هاي عضویت خود اخالل کندمکلفیت

».اتخاذ شود
اي که بیش از نماینده«: ایران آمده استداخلی مجلس شوراي اسالمیينامهینیدر آ

جلسات مجلس و پنجاه ساعت غیر متوالی از اوقات رسمیوصد ساعت متوالی و دوصدیک
روز 15کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید بدون حق استرداد در مهلت 

و یا بیماري بیش از اي که به علت ناتوانی جسمینماینده... مستعفی شناخته خواهد شد
نفر از نمایندگان و تصویب 30چهارماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست 

دوسوم از نمایندگان حاضر مبنی بر عجز وي از ایفاي وظایف نمایندگی، سمت نمایندگی 
تعلق ) معاشات(به غیبت بی اجازه و بدون عذر موجه، حقوق... دست خواهد دادخود را از 

».گیردنمی
هریک از مجلسین «: آمده است2يپنج اصل اول قانون اساسی امریکا، فقرهيدر ماده

خود را تهیه و اعضاي خود را به دلیل ) اصول وظایف داخلی(نامه داخلی ینیتواند آمی
».و با اتفاق دوسوم نمایندگان، عضوي را اخراج نمایدانضباطی مجازات بی

: آمده استي جنوبیقانون اساسی جمهوري کوریا64يدر ماده
تواند صالحیت اعضاي خود را مورد بازنگري قرار دهد و اقدامات مجلس ملی می«

تر کل اعضاي مجلس ملی براي ي موافق دوسوم یا بیشأر. انضباطی علیه آنان اجرا کند
».اخراج هرعضو ضروري است
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: ر آمده استیقانون اساسی الجزا197يدر ماده
توانند در صورت ارتکاب میوکال یا اعضاي شوراي ملت در قبال سایر همتایان خود«

».موریت خود، از ایشان خلع ید نمایندأن مأعملی دون ش
: پنج آمده استيیزستان فقرهغقانون اساسی قر56يدر ماده

شورا تنها در صورت استعفا یا ارتکاب و ناتوانی اثبات شده، براساس نظر ينماینده«
».دشونمایندگی محروم میيشوراي عالی از وظیفه

: شودباعث سلب عضویت میزیرحاالت ،در اصول وظایف داخلی پارلمان سودان
عدم اطاعت از ناتوانی عضو از جهت بیماري، غیبت مکرر بدون اجازه و بدون عذر شرعی،

1.اصول وظایف داخلی، دشمنی با نظام سیاسی کشور و اشتغال به وظایف اجرایی دیگر

یک تفاوت عمده وجود »فقدان شرط«و »دیبیأجزاي ت«بین دو حالت است،یادآوري قابل 
هروقت که ،که اگر سلب عضویت به خاطر فقدان شرط باشد، وکیل برکنارشدهآن این،دارد

تواند خود را دوباره می،هاي بعدتقنینی یا دورهيشرایط شود چه در همان دورهدوباره واجد
اي که سلب عضویت شده دیبی، در همان دورهأاما در حالت جزاي ت.د کندنامزبراي نمایندگی 

اما .نتیجه و لغو خواهد بودوگرنه سلب عضویت بی؛د کندنامزتواند خود را به هیچ صورت نمی
ه چ؛د شودنامزتواند می،که سایر شرایط را دارا باشدبعدي تقنینی در صورتیهايدر دوره

. اي است که در آن سلب عضویت شده استدیبی مربوط به همان دورهأجزاي تکهاین
. ده استشطور ضمنی اشاره قانون اساسی افغانستان در مورد اسباب زوال عضویت، بهدر
:آمده است108يدر ماده

طور دایم ت وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملی و یا معلولیت یا معیوبیت که بهدر حال«
تقنینیه، مطابق يدورهيماندهجدید براي مدت باقیيمانع اجراي وظیفه گردد، تعیین نماینده

غیاب اعضاي شوراي ملی در اصول امور مربوط به حضور و. گیردبه احکام قانون صورت می
».گرددیم میوظایف داخلی تنظ

- 2.وفات عضو شورا-1: چهار حالت براي زوال عضویت مطرح شده است،در این ماده
واضح است که . که مانع اجراي وظیفه شوداي معلولیت یا معیوبیت دایمی-4. عزل-3. استعفا

اما در بین این چهار .حالت دیگري براي زوال عضویت وجود ندارد،از نظر قانون اساسی
توان البته می. ده استشموضوع عزل تا حدي مبهم است و موارد و شرایط آن ذکر ن،وردم

مواد (و قضات محکمهسترهگفت که از باب قیاس به مقام ریاست جمهوري ، وزرا و اعضاي 
ارتکاب جرایم ضد بشري و جنایت و ،یکی از موارد عزل،)قانون اساسی133و76،127، 69

زیرا چنان که در بحث بعدي خواهد آمد، است؛صالح ذييمهمحکومیت از طرف محک
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اما اگر حکم نهایی محکمه صادر شده ،هرچند وکیل شورا از تعقیب عدلی مصونیت دارد
چنین مورد دوم براي عزل، چنان که در قوانین دیگر کشورها دیدیم، هم. اجرا استباشد، قابل 

. شدکه باید در اصول وظایف داخلی ذکر میتواند جزاي تأدیبی از طرف خود شورا باشدمی
.اما متأسفانه این موضوع در اصول وظایف ذکر نگردیده است

به عنوان تدابیر انظباطی مشتمل بر پنج ماده ذکر یفصل،جرگهدر اصول وظایف ولسی
تعلیق اشتراك عضو متخلف در جلسات «ها عزل وجود ندارد و تنها ازکه در میان آن،شده

چهار مورد این يهمهيدر حالی که باید درباره.سخن گفته شده است،»براي دوماهحداکثر
يعمال در دوره. شدقانون اساسی توضیحاتی داده می108يتطبیق حکم مادهيو براي نحوه

یا خانم ماللی جویا، یک نوع تعلیق دایمیيجرگه دربارهکه ولسیده شدتقنینیه فعلی دی
و آقاي ریگستانی قندهاريآقاي کرزي نماینده(د و دو نفر دیگر اجرا کرسلب عضویت را

.جرگه استعفا دادنداز عضویت در ولسیرسماًنیز، ) پنجشیرينماینده
:کنیمجرگه را از اصول وظایف داخلی عینا نقل میتدابیر انضباطی ولسی

ربط خویش کماکان هرگاه یک عضو در جریان صحبت باالي سخنان بی: 65يماده
ورد، رییس جرگه بعد از جلب توجه اعضاي آاصرار ورزیده و یا صحبت مکرر را به عمل می

براساس هدایت رییس جرگه جریان صحبت این . دهدجرگه دستور قطع صحبت وي را می
.گرددجرگه نشر نمیرسمیيعضو در نشریه

نظمیبوده باشد یا سبب بیبه عضوي که رفتار او مخالف مقررات جرگه : 66يماده
شود، در صورت تکرار از جلسه اخراج مشهود گردد، بار اول از طرف رییس به او توصیه می

يتواند جریان متباقی جلسهشده نمیعضو اخراج. باشدگردیده و مکلف به اطاعت از آن می
.همان روز را دنبال نماید

، تعلیق اشتراك یک عضو را در رییس براي حفظ نظم مجلس عنداللزوم: 67يماده
يکارهاي مجلس، نقض مقررات موضوعهجلسات به خاطر کارشکنی عمدي و متداوم در

جمهور و یا حمله فیزیکی باالي همکاران و اعضاي لفظی باالي رییسيمجلس، حمله
. نمایدمعین که متجاوز از دو ماه نباشد به هیأت اداري پیشنهاد میيحکومت براي یک دوره

.گرددعضو مذکور پس از صدور فیصله هیأت اداري بالمعطلی از حریم جرگه اخراج می
عضوي که در جلسات کمیسیون مرتکب نقض احکام مندرج این فصل : 68يماده

.گردداین اصول باالي او تطبیق می66و 65گردد آثار مرتب مواد مندرج می
عد معینه بخواهد عنفا به مجلس داخل هرگاه عضو مذکور قبل از اتمام مو:  69يماده

شود از دخولش به مجلس ممانعت به عمل آمده و موعد مذکور به تصمیم رییس جرگه 
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رییس امتناع ورزد، رییس جلسه را به تعویق يهرگاه عضو از تطبیق فیصله. گرددمضاعف می
1.نمایدانداخته بعد از مشوره به هیأت اداري تصمیم مقتضی را اتخاذ می

جدي 11تاریخ درکه جرگه استچه نقل شد از متن اصول وظایف داخلی ولسینآ
ها مورد تجدید نظر واقع شده و فعال بعداما این اصول وظایف ،به تصویب رسیده است1384

تنها سه ماده به ،»تدابیرانضباطی«که در فصل است ده شجرگه نشر ماده از طرف ولسی134در 
:استذکر گردیده زیرترتیب 

.جرگه را به عهده داردکنترل و نظم جلسات عمومیيرییس جرگه وظیفه: 69يماده
اعضاي جرگه در صورت ارتکاب تخلفات ذیل مستوجب تدابیر انضباطی : 70يماده

:شوندمی
.عدم رعایت اصول وظایف داخلی جرگهـ 

هاي شعارکردن اسناد به عنوان اعتراض، دادنعدم پایبندي به حاضري، پارهـ 
.موردکننده و بیتخریش

ترك جلسه بدون عذر موجه، منازعه و برخورد فیزیکی، ایجاد تشنج و آشوب در ـ 
.جلسه

تهدید و تخویف عضو، بستن افترا و اتهام به دیگران، توهین و هتک حرمت به هیأت ـ 
.امورياداري، مقامات دولتی و کارکنان اداره

.قانون اساسی باشد152يدر مغایرت  به احکام مادهاشتغال به وظایف دیگر کهـ 
:گرددبراي تخلفات مندرج مواد فوق تدابیر انضباطی ذیل تجویز میـالف 

.توصیهـ 
.اخطارـ 
.جرگهينشر نام عضو متخلف در نشریهـ 
.روزهمانيکردن عضو متخلف از شرکت در جلسهمحرومـ 

.باشدت فوق از صالحیت رییس جرگه میاعمال تدابیر انضباطی مندرج فقرا
تر از یک روز به پیشنهاد اعمال تدابیر انضباطی، تعلیق عضویت عضو متخلف بیشـب

.گیردهیأت اداري و تصویب جرگه صورت می
هرگاه عضو مذکور قبل از اتمام موعد معینه بخواهد عنفا به مجلس داخل شود : 71يماده

وي به تصمیم يبه عمل آورده و تدابیر انضباطی دربارههیأت اداري از دخولش ممانعت 
.گرددجرگه مضاعف می

جرگه به تصویب ولسی1384جدي 11تاریخ درماده، 110فصل و 20جرگه، در اصول وظایف داخلی ولسی. 1
.رسیده است
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امتیازات اعضاي پارلمان:مبحث سوم
پارلمان و اعضاي آن از حقوق و امتیازات مادي و معنوي زیادي برخوردار است که فعال از 

دهیم که ر میذکر جزئیات آن صرف نظر کرده و تنها یک امتیاز بسیار مهم را مورد بحث قرا
س تمام امتیازات قرار داشته و در واقع یکی از عوامل مهم تضمین استقالل پارلمان در أدر ر

چه که در حقوق اساسی به نام این امتیاز عبارت است از آن. استمجریه يمقابل قوه
.دشویاد می» مصونیت پارلمانی«

مصونیت پارلمانی
یک امتیاز مهم براي نمایندگان مردم و به عنوانبه مصونیت پارلمانی از مسایلی است که 

این مصونیت .  قوانین اساسی کشورها مطرح شده استحقوقی در تماميعنوان یک قاعده
:دهیمکه هرکدام را جداگانه توضیح میاستبر دو قسم 

مصونیت از اجراآت جزایی:اول
ا تعقیب عدلی بر ضد عضو این مصونیت بدین معنی است که هیچ نوع اجراآت جزایی ی

هدف از این مصونیت . قبلی مجلس تحصیل گردديکه اجازهمگر این،پارلمان جواز ندارد
مانع فعالیت پارلمانی وکیل و حضور او در ،هاسازيها و صحنهآن است که مبادا توطئه

ان و با دستگیري عضو پارلمیا هر نهاد دیگر مجریه يممکن است قوهچون.پارلمان شود
د یا در مقابل اقدام وکیل شومهم پارلمانی يتحقیق از او بخواهد مانع حضور او در یک جلسه

معموال هرنوع اجراآت ،قوانین اساسیاز این رو،. از او انتقام بگیرد،به استجواب و استیضاح
گرفته مجلسيکه اجازهاینمگر است،پارلمان را ممنوع قرار دادهيی بر ضد نمایندهیجزا

.شده باشد
اصلی این مصونیت، حمایت از عضو پارلمان در مقابل اتهامات يجا که فلسفهاز آن

این ،کند که در حاالت جرم مشهود، منطق ایجاب میاستها و توطئههاهدسیس،اساسبی
ویژگی . ناپذیري نماینده استی بر اصل تعرضیجرم مشهود، استثنا. دشوبرداشتهمصونیت 

یعنی جرم ؛ز دادیتوان مرتکب جرم را تمیوضوح میآسانی و بههود آن است که بهجرم مش
.اشتباهی منتفی استوشبهه هرگونهامکان که است قدر علنیآن

: چنین آمده است،در تعریف جرم مشهود،ی موقت افغانستانیت جزاآقانون اجرا13يدر ماده
مرتکب جرم مشهود شخصی ) 2. (شودمیجرم در زمان ارتکاب آن مشهود پنداشته ) 1(

در مواردي که مرتکب بعد از ) 3. (است که حین ارتکاب جرم طور بالفعل گرفتار شود
ارتکاب جرم فرار نماید و بالفاصله توسط پولیس، شخص متضرر و یا اشخاص دیگر تحت 

. گرددتعقیب قرار گیرد، این حالت نیز مشهود تلقی می
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:ب عدلی چند نکته قابل توجه استدر مورد مصونیت از تعقی
مصونیت از اجراآت جزایی بدین معنی است که قبل از اتخاذ هرنوع اجراآتی باید -1
یعنی صفت ،اما این مصونیت رافع مسؤولیت جزایی نیست.مجلس تحصیل شودياجازه

،دسازگرداند و تنها اجراآت جزایی را متوقف میرا از عمل ارتکابی وکیل زایل نمیجرمی
که پارلمان اجازه دهد و به همین دلیل است که این مصونیت، منحصر به شخص عضو مگر این

پارلمان است و اگر در ارتکاب جرم، شرکاي دیگري نیز داشته باشد، مصونیت وکیل مانع 
.گرددی علیه شرکا نمییاجراآت جزا

موضوع گردد و مجلس به بررسیمجلس درخواست میيکه اجازهچنین زمانیهم-2
سیاسی قضیه باشد تا روشن گردد که اتهام جدي يپردازد، این بررسی باید محدود به جنبهمی

هدف از بررسی مذکور این نیست که مجلس به تحقیق . که یک توطئه استاست یا این
تحقیق جرم از . چون مجلس در این مورد صالحیت تحقیق ندارد،قانونی بپردازد

.باشدهاي سارنوالی میصالحیت
شود به شمول شامل تمام انواع اجراآت جزایی می،ت یادشدهآمصونیت از اجرا-3

ی مانع از اجراآت مدنی در یتفتیش، گرفتاري، توقیف و غیره اما مصونیت از اجراآت جزا
.شودقضایاي مدنی نمی

انواع جرایم يشود آیا همهچنان که این مصونیت شامل تمام اجراآت جزایی می-4
اند که بلی این یک شود یا نه؟ برخی گفتهقباحت را شامل می،جنحه،نایتبه شمول ج

اند که قباحت را دیگر گفتهايشود اما عدهجرایم را شامل میيقاعده کلی است و همه
اي است که ارزش ضیاع وقت مجلس و جرایم خفیفهاز زیرا قباحت ؛دشوشامل نمی

1.گرفتن را ندارداجازه

انعقاد جلسات پارلمان يآت جزایی یا تعقیب عدلی به دورهمصونیت از اجرا-5
کند و یس مجلس کفایت مییرياما در زمان تعطیالت پارلمانی، اجازه،اختصاص دارد

.گیردموضوع تصمیم میيدرباره،خوديمجلس در اولین جلسه
حکم ،یعنی اگر از طرف محکمه.شوداین مصونیت، مانع اجراي حکم نهایی نمی-6

توطئه و تزویر را از يکند و شبههبودن او را تثبیت میولؤهایی علیه نماینده صادر شود، مسن
.حکم باید تطبیق شودبنابراین،،بردبین می

قانون جزا، جنایت جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل 26و 25، 24براساس مواد .  1
ار هزپنج سال یا جزاي نقدي بیش از سهتاجرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه ،جنحه. دشومحکوم 

هزار افغانی سهتاسه ماه یا جزاي نقدي تاساعت24قباحت جرمی است که مرتکب آن به حبس از . دشوافغانی محکوم 
سال و حبس 15تا 5سال و حبس طویل از 20سال تا 16حبس دوام از 102تا 99چنین در مواد هم. دشومحکوم 

. ال تعیین گردیده استساعت تا یک س24متوسط از یک تا پنج سال و حبس قصیر از 
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قابل ذکر این است که مصونیت با عضویت شخص در پارلمان يآخرین نکته-7
هد، از مصونیت هم ارتباط دارد و اگر عضویت او پایان یابد یا عضویت خود را از دست بد

1.مند نخواهد بودبهره

قانون اساسی افغانستان و چند کشور دیگر يمربوطهيماده،در پایان این قسمت از بحث
: کنیمرا مطالعه می
:قانون اساسی افغانستان آمده است102يدر ماده

که ول از موضوع، به مجلسی ؤمتهم شود، مامور مسهرگاه عضو شوراي ملی به جرمی«
در مورد . توانددهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میمتهم عضو آن است اطالع می

باشد، مجلسی که او عضو آن میيتواند متهم را بدون اجازهول میئمور مسأجرم مشهود م
در هردو حالت هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف . تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید

ند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بالفاصله به اطالع مجلس مربوط برساند را ایجاب ک
ياگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد اجازه. را حاصل نمایدو تصویب آن

گردد و موضوع به نخستین گرفتاري یا توقیف از هیأت اداري مجلس مربوط حاصل می
».شودمیمجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه يجلسه

شود که تنها تعقیب عدلی موجب توقیف، چنین فهمیده مییادشدهيمادهيمطالعهاز
تصویب شوراي ملی است، نه سایر اقدامات تعقیب عدلی مانند بازجویی ومنوط به اجازه و

، در حالی که هدف از این شودهایی که موجب توقیف نمیمانند آن از چیزتفتیش وتحقیق و
. تنها توقیف و گرفتاريی است، نهیت جزاآبودن هر نوع اجرامنوعمصونیت، م
: قانون اساسی مصر آمده است99يدر ماده

مجلس تحت يهتوان بدون اجازبه جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس را نمی«
ه اگر مجلس جلسه نداشته باشد، از رییس مجلس اجازه گرفت. قرار داد) جزایی(تعقیب عدلی

».بعدي باید موضوع به اطالع نمایندگان برسديشود و در جلسهمی
: قانون اساسی ایتالیا آمده است68يدر ماده

توان به سبب اظهار عقاید و آراي خود در زمان انجام وظایف اعضاي پارلمان را نمی«
ز مجلس یک از اعضاي مجلسین را بدون کسب اجازه اهیچ. نمایندگی تحت تعقیب قرار داد

ی، تفتیش یهاي شخصی، بازجوسلب آزادي. توان تحت تعقیب جزایی قرار دادمربوطه نمی
که در حین ارتکاب نآبدنی و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است مگر 

چنین کسب . استدستگیر شوند که براي آن جرم حکم جلب یا بازداشت الزامیجرمی

.608ص تا604، لبنان، ص 1983دکتر ابراهیم عبدالعزیز شیحا، القانون الدستوري، . 1
ص تا337، لبنان، از ص 1995دکتر قائدمحمد طربوش، السلطه التشریعیه فی الدول العربیه ذات النظام الجمهوري، -

347.



حقوق اساسی افغانستان/ 448

که مجلس به منظور اجراي حکمیيداشت یا حبس نمایندهاي از مجلس حتی براي بازاجازه
».االجرا و قطعی باشد، ضروري استکه آن حکم الزمعلیه وي صادر شده ولو آن

: قانون اساسی فرانسه آمده است26يدر ماده
توان به دلیل اظهار عقیده و رأي در حین انجام یک از اعضاي پارلمان را نمیهیچ«
ی، مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیري و بازجویی یا محاکمه به نمایندگيوظیفه

یک از جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچ. اتهام جنایت و جنحه قرار داد
توان طی مدت فعالیت مجلس به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب و اعضاي پارلمان را نمی

در صورت تقاضاي هریک . جلسی که متهم عضو آن استميمگر با اجازه،توقیف قرار داد
».آن مجلس متوقف خواهد شديتعقیب نماینده،از مجلسین

قانون اساسی آلمان فدرال و سایر کشورها 64يقانون اساسی آمریکا و ماده6يدر ماده
تعقیب منعيایران دربارهدر قانون اساسی جمهوري اسالمی. احکام مشابهی ذکر گردیده است
اولیه، یک ماده يشود که در مسودهذکر نگردیده و گفته میعدلی نمایندگان مجلس، حکمی

را امتیازي زاید و برخالف در این ارتباط وجود داشته اما در مجلس خبرگان برخی از فقها آن
1.اسالم قلمداد نموده و با آن مخالفت کردند و نهایتا حذف گردیده و به تصویب نرسید

مصونیت از مسؤولیت در قبال اظهارات و عقاید:مدو
نمایندگان پارلمان عالوه بر مصونیت از تعقیب عدلی، از مصونیت دیگري نیز 

گفتار و نوشتاري که او در ،عقاید،برخوردارند که عبارت است از عدم مسؤولیت در قبال آرا
دارد چرا که آن ابراز میهاي پارلمان یا در کمیسیونمقام نمایندگی در جلسات عمومی

کند، از اعمال حسب وظیفه در جلسات علنی یا خصوصی پارلمان، سخنرانی می،نماینده
مجریه به مخالفت يهاي قوهکند و با طرحد و از وزرا استجواب میکنحکومت انتقاد می

.محدودیت این حق، با علت وجودي نهاد تقنینی منافات دارد. پردازدمی
مطلق بدین معنی . نمایندگان دو خصلت دارد هم مطلق است و هم مداومعدم مسؤولیت

اختیارات خود به انجام يچه را که در حوزهی نیست یعنی آنیآن استثنايکه درباره
که حتی ،مداوم بدین جهت. مشمول اصل مصونیت به معناي عدم مسؤولیت است،رساندمی

؛نمایندگی تعقیب کردينماینده را بابت اعمال دورهتوانتقنینی نیز نمیيبعد از اتمام دوره
2.گرددزیرا در غیر این صورت باز آزادي عمل نماینده به سبب بیم و هراس از آینده سلب می

: پارلمان چند نکته قابل یادآوري استيدر ارتباط با عدم مسؤولیت نماینده

.169، ص 2سالمی ایران، جدکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوري ا. 1
.468دکتر ابوالفضل قاضی، پیشین، ص . 2
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معناي عدم تعقیب عدلی در فاوت مصونیت به معناي عدم مسؤولیت با مصونیت به تـ1
ارتکاب یافته باشد، مصونیت این است که در مصونیت از تعقیب عدلی، اگر در واقع جرمی

ی را منوط به اجازه یا تصویب یگرداند و تنها اجراآت جزارا زایل نمیوکیل، صفت جرمی
کیل را در داند اما در مصونیت به معناي عدم مسؤولیت، افکار و گفتار ومجلس مربوطه می

حد ذاته جرم آن افکار و گفتار فیاگر.داندنمیمقام نمایندگی، اصال مشمول صفت جرمی
يرا از آن عمل که در مقام ایفاي وظیفهمحسوب شود، مصونیت وکیل، صفت جرمیهم 

هدف از این قاعده این است که به وکیل آزادي کامل . دکننمایندگی انجام شده، رفع می
. وجویی نهراسدو او در مقام نمایندگی از هیچ پرسداده شود 

عدم يقانون اساسی مصر، دایره98ير بعضی از قوانین اساسی کشورها مانند مادهـ د2
هاي مسؤولیت وکیل را محدود به اعمال و گفتاري دانسته که در داخل مجلس یا در کمیسیون

هاي در خارج از مجلس و کمسیونوکیل . شود اما این محدودیت درست نیستآن ابراز می
گوید، باید مصونیت داشته باشد که به حیث وکیل و از مقام نمایندگی سخن میآن، در صورتی

.قرار دهدطور علنی مطرح کند و در معرض افکار عمومیتواند افکار خود را بهوگرنه او نمی
وراي ملی به علت رأي هیچ عضو ش«: قانون اساسی افغانستان چنین آمده101يدر ماده

».گیرددارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمیاي که در هنگام اجراي وظیفه ابراز مییا نظریه
.شودخارج از مجالس پارلمان را نیز شامل میياجراي وظیفه، ساحه

نمایندگی و انجام عمومیيطور که گفته شد مربوط به ساحههمان،ین مصونیتاـ3
وکیل نباید از آن سوء استفاده کرده و به استناد آن به حریم است، بنابراین،ی پارلمانيوظیفه

در موارد تهمت و افترا و هتک حرمت دیگران یا . ها و حقوق افراد لطمه وارد سازدآزادي
هاي آن مرتکب حتی اگر در داخل مجلس یا کمیسیون،شتم و غیره،ضرب،اعمال خشونت

.استرایطی که قبال گفته شد، قابل تعقیب عدلی جرم بوده و با رعایت ششود،
چنین این عدم مسؤولیت، خطاهاي انضباطی و تخلفات نمایندگان از اصول وظایف مـ ه4

تواند عدم مسؤولیت نمیيد و وکیل به بهانهشوداخلی و اخالل در کار مجلس را شامل نمی
.اصول و مقررات داخلی پارلمان را نادیده بگیرد

هم ،ی استیدعواي جزايؤولیت وکیل در ارتباط با اظهاراتش، هم مانع اقامهدم مسـ ع5
نه شخص کند ودعوايتواند علیه او اقامهنه سارنوالی می، بنابراین،دعواي مدنیيمانع اقامه

البته این موضوع به معناي منع مطلق . دکنتتواند ادعاي جبران ضرر و خسارمتضرر می
تنها آن دعوایی که با اظهارات و نظریات وکیل ارتباط دارد .نیستدعواي مدنیياقامه

1.نه مطالبه و تحصیل حقوق مدنیاست،ممنوع 

. دکتر ابراهیم عبدالعزیز شیحا، پیشین. 1
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مقننهيها و وظایف قوهصالحیت:مبحث چهارم
دوم ياند و در مرحلهتر نقش مشورتی داشتهپیدایش خود، بیشيها در مراحل اولیهپارلمان

تدریج در کنار دو نقش امور مالی نیز برخوردار شدند و بهي وگذارقانوناز صالحیت 
مجریه از طریق استجواب و استیضاح و تحقیق و رأي يیادشده، نقش نظارت براعمال قوه

به شکل ،هاي پارلمانیدر نظام) نظارت(نقش سوم پارلمان. اعتماد نیز به پارلمان سپرده شد
.بسیار برجسته مطرح است
وسیعی دارد اما سه بخش يمقننه یا پارلمان دامنهيها و وظایف قوهاختیارات، صالحیت

: دهیماختصار مورد بحث قرار میرا بهاساسی آن

اختیارات تقنینی:قسمت اول
. ي پارلمان گرفته شده استگذارقانونمقننه از همین صالحیت تقنینی یا ياصوالً نام قوه

کند مقننه، این نکته را در ذهن القا میيلمان به نام قوهچنین نامگذاري پارهمو این صالحیت 
این نیز ، و از سوي دیگررسدکه تمام انواع اسناد تقنینی حتما از طرف پارلمان به تصویب می

ي است در حالی که این هر دو گذارقانونکند که کار پارلمان فقط تلقین مینیز نکته را 
ها و اختیارات دیگري ي فعالیتگذارقانوندید غیر از پارلمان چنان که خواهیم. درست نیست

.مقننه گذشته باشديطور نیست که هر سند تقنینی حتما از تصویب قوهچنین اینهم.نیز دارد
ي غیر از مجراي پارلمان، از طریق منابع و مراجع دیگر نیز در حاالت خاصی گذارقانون

:کنیمیها اشاره مگیرد که به برخی از آنصورت می
در بحث دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم گفتیم که در بعضی : پرسی یا رفراندوممهـ ه1

دارند و این یید یا رد قانون اعالم میأتيخود را دربارهيطور مستقیم ارادهمردم به،حاالت
.مقننه ارتباط ندارديي است که به قوهگذارقانوناز نوع مهمی،خود

، مجریهيمجریه گفته شد، قوهيهاي قوهان که قبال در بحث صالحیتچن: هاقررهـ م2
هاي کشور و اجراي وظایف قانونی خود، مقررهچنین قضاییه براي تطبیق سیاست عمومیهم

تر پایینيها از نظر ارزش حقوقی در مرحلهاین مقرره. کندرا وضع و تصویب مییگوناگون
.تر هستندو اجرایی، گاهی از خود قانون مهماز قوانین اما از نظر ارزش عملی

در حالت اضطرار که شرایط و کیفیت آن در قانون هرکشور تعیین : الت اضطرارـ ح3
هاي دادن همه یا قسمتی از صالحیتتواند با انتقالمجریه یا رییس دولت میيگردیده، قوه

اي قوانین دیگر و حتی پارلمان به حکومت، قوانین را وضع و تصویب کند یا حداقل اجر
.بعضی از احکام قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد

در بعضی از کشورها در حاالتی که پارلمان در زمان تعطیلی خود : هاي تقنینیرمانـ ف4
مجریه يحکومت یا قوه،قرار داشته باشد و ضرورت عاجل، تصویب قانونی را ایجاب کند
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. کندحکم قانون را پیدا می،جمهورتیب کند که با توشیح رییستواند فرمان تقنینی را ترمی
. تفصیل در این مورد بحث کردیمبهترپیش

چنان که در بخش اول این کتاب یادشد، مرجع : صویب یا تعدیل قانون اساسیـ ت5
،تعدیل نیزيموسس است نه پارلمان و در مرحلهيدار تصویب قانون اساسی، قوهصالحیت

.مرجع دیگري براي تعدیل آن در نظر گرفته شده استمعموال 
تفسیر قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادي که حکم خود قانون را : فسیر قانونـ ت6

گاهی ،این صالحیت. باشدمقننه میيمعموالً مربوط به مرجع و مقام دیگري غیر از قوه،دارد
اساسی یا شوراي قانون اساسی سپرده شده خاص قانون يو گاهی به محکمهمحکمهسترهبه 

مقننه واگذار گردیده يتفسیر قانون عادي به خود قوه،مانند ایران،است و در بعضی از کشورها
1.است

یعنی قانون عادي ؛اختیارات اصلی تقنینی از آن پارلمان است،چه گفته شدآنيبا همه
رسد و همین اصل به تصویب میگذارقانونيآن قانونی است که از مجراي قوه،معموال

.ده استشبین نهادهاي حکومت »تفکیک وظایف«و »تفکیک قوا«است که باعث 

يگذارقانونمراحل 
:کنداصلی را طی میيتا زمان نافذشدن حداقل چهارمرحله،آغاز پیشنهاد آنيقانون از مرحله

رح قانونـ ط1
يقوه،اول: گیردکی از دو مقام صورت میمعموال از طرف ی،پیشنهاد طرح قانون

اسناد تقنینی مربوط به تنظیم امور قضایی را از طریق ،قضاییهياما قوه.پارلمان،دوم.مجریه
:قانون اساسی آمده است95يدر ماده. کندمجریه ارائه میيقوه

ور قضائی تنظیم اميپیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاي شوري و در ساحه«
پیشنهاد طرح قانون در مورد . تواندمحکمه توسط حکومت صورت گرفته میاز طرف ستره

».گیردبودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می
هرچند خود پارلمان از نظر قانونی حق دارد که طرح قانون را پیشنهاد کند اما معموال طرح 

براي نیز،مجریه يقوه. دشویم شده به پارلمان ارائه میمجریه، تهیه و تنظيقوانین از طرف قوه
»شوراي دولت«در فرانسه نهادي به نام ،به عنوان مثال. هاي مختلف داردطرح قانون شیوهيتهیه

این . شودزیر نظر وزیر عدلیه اداره می،وجود دارد که زیر نظر مستقیم صدراعظم و در غیاب او
طرح قوانین به عهده يدر تهیهد در امور اداري، نقش مهمیشورا در کنار سایر وظایف خو

شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس «:قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران آمده است73در اصل .  1
».کنند نیستدر مقام تمیز حق، از قوانین میمفاد این اصل مانع از تفسیري که دادرسان،. شوراي اسالمی است
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با ،شودها و ادارات حکومتی پیشنهاد مییعنی هر طرح قانونی که از طرف وزارتخانه. دارد
د اما در بعضی از کشورهاي دیگر مثل شومشوره و بررسی و تدقیق این شورا، به پارلمان ارائه می

هاي قوانین را بعد از مجریه موظف است که طرحيقوهافغانستان، وزارت عدلیه از طرف
مربوطه از يیعنی طرح قانون را با همکاري وزارتخانه یا اداره؛دکنبررسی و تدقیق، طی مراحل 

ند و به همین جهت در وزارت کیید شوراي وزیران بگذراند و براي ارائه به پارلمان آماده أت
يوجود دارد که مطالعه»العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینیطرزيمقرره«اي به نام عدلیه مقرره

1.سازي قانون بسیار مفید استآن براي درك بهتر مراحل آماده

صویب قانونـ ت2
. آن پارلمان استيکنندهطرح قانون از طرف هر مرجعی که پیشنهاد شود، مقام تصویب

. رودبه شمار میکنندهپیچیده و تعیینتصویب قانون در پارلمان یکی از کارهاي بسیار مهم و
،هم در قوانین اساسی،هاي مختلفیسازوکارثر در تصویب، ؤبراي ایجاد یک روند مبنابراین،

.بینی شده استها پیشهم در اصول وظایف داخلی پارلمان
جرگه و مطابق احکام قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی،در افغانستان

: شوددر تصویب قانون طی میزیراحل مشرانوجرگه مر
طرح قانون از طرف وزیر دولت در امور ،جرگهولسیدر یکی از جلسات عمومی●

معرفی و براي تصویب به طور رسمیپارلمانی و وزیر عدلیه یا وزیر مربوط آن قانون، به
.دشوجرگه تقدیم میولسی

هاي مربوطه جهت مطالعه و بررسی نطرح قانون پس از معرفی، به کمیسیون یا کمیسیو●
.دشوو اظهار نظر ارائه می

د شوجرگه آغاز میولسیها، کار اصلی در جلسات عمومیبعد از بررسی کمیسیون●
.رسدماده مورد بحث قرار گرفته و به تصویب میبهماده،که تمام قانون

. دشوئه میشده به مشرانوجرگه اراجرگه، طرح تصویببعد از تصویب ولسی●
.دهدروش، طرح را مورد تصویب قرار میا همینمشرانوجرگه ب

جرگه و مشرانوجرگه کمیسیون مختلطی از اعضاي مساوي ولسی،بعد از مراحل فوق●
که معموال در هر قانونی وجود ـ د تا نقاط اختالفی بین هردو جرگه راشوتشکیل می

.دکنفیصله ـدارد

. ترتیب طرح یا پالن تقنینی: فصل دوم.  احکام عمومی: فصل اول: استماده 45داراي شش فصل و ،این مقرره. 1
سند تقنینی جهت رسیدگی به ادارات يترتیب ارائه: فصل چهارم. اسناد تقنینیکردنطرز تهیه و هماهنگ: فصل سوم

ها این مقرره چون سال. احکام نهایی: فصل ششم. اصول اساسی ساختار و محتواي سند تقنینی: صل پنجمف. صالحذي
.و باید مورد باز نگري قرار بگیردیستافغانستان مناسب نقبل تصویب شده، براي شرایط فعلی قانونگذاري در
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شده و جهت توشیح به ریاست وافق برسد، قانون، تصویباگر کمیسیون مختلط به ت●
مگر؛رودردشده به حساب می،اما اگر به توافق نرسد، مصوبه.شودجمهوري فرستاده می

را با دوثلث آراي کل اعضا به تصویب جرگه در جلسات بعدي خود آنکه ولسی
جمهور نافذ وشیح رییسبعد از ت،بدون ارائه به مشرانوجرگه،که در این حالت،برساند

.شودشمرده می
:قانون اساسی آمده است97يدر ماده

. گرددجرگه تقدیم مینخست به ولسی،پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت«
جرگه پیشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطاي ولسی

تواند طرح جرگه نمیولسی. کندیا رد میقرضه را بعد از بحث به صورت یک کل تصویب
جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از ولسی. پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد

مشرانوجرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم . سپاردتصویب به مشرانوجرگه می
».کنداتخاذ می

:آمده است100يچنین در مادههم
هیأت ،یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براي حل اختالفيمصوبههرگاه«

فیصله هیأت بعد از توشیح . گرددمختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشکیل می
در صورتی که هیأت مختلط نتواند اختالف نظر را رفع . شودجمهور، نافذ شمرده میرییس

بعدي يتواند در جلسهجرگه میر این حالت ولسید. رودشده به حساب میکند، مصوبه رد
این تصویب بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از . آن را با دوثلث آراي کل اعضا تصویب کند

».شودجمهور نافذ شمرده میتوشیح رییس

وشیح قانونـ ت3
ترین مقام دولت پارلمان از طرف عالیيشدهتوشیح به معناي امضاي قانون تصویب

جمهور داده این صالحیت به رییس) 94يو ماده64يماده16جزء (در قانون اساسی . تاس
يیا توشیح جزء پروسهآقابل بحث در مورد توشیح این است که يلهأمس. شده است

»قانون«ي آن ختم نشده و گذارقانوني است و تا قانون، توشیح نشده باشد مراحل گذارقانون
یک عمل مستقل از ،یک عمل اجرایی است نه تقنینی یعنی،یحد یا توششوتلقی نمی

ي و متأخر از آن است؟ گذارقانون
ي گذارقانونهاي غیر دموکراتیک، توشیح جزء خصوص در رژیمبه،هادر گذشته

کرد، تصویب پارلمان قانون را توشیح نمی،یس دولتییعنی تا پادشاه یا ر.دشمحسوب می
نظر اکثر استادان حقوق بر این است که توشیح یک ،اما امروز.اشتندايهیچ ارزش حقوقی

توشیح فقط به معناي اعالم این امر است . عمل اجرایی بوده و به قانونیت قانون مربوط نیست
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خود را انجام داده و قانون را تصویب کرده يکه پارلمان در چوکات قانون اساسی، وظیفه
است اما »قانون«به نام »موجود جدید«اعالن تولد یک يثابهمتوشیح به،به عبارت دیگر.است

.به موجودیت خود مولود جدید ارتباط ندارد
اما آثار ،ترین مقام اجرایی کشور استکه یک عمل اجرایی توسط عالیهرچند توشیح 

: حقوقی هم دارد که دو مورد آن قابل توجه است
يیس دولت است به همهیع از طرف ریکی اینکه توشیح متضمن یک امر و دستور قاط

را ن خدمات عامه و تمام مردم که قانون جدید را احترام گذاشته و احکام آنان و موظفامورأم
. داجرا کننرعایت و 

تواند یس دولت داده شده که مییتوشیح یک حق قانونی به ريدیگر اینکه در مرحله
،هردلیلید و اگر ماده یا موادي را بهکنی پارلمان را یکبار دیگر بررسيشدهقانون تصویب

. دکنکرده و دوباره به پارلمان جهت تجدید نظر مسترد »وتو«را مناسب حال کشور نداند، آن
. شودیاد می»وتوي تعلیقی«این وتو به نام 

و سرنوشت قانون مستردشده در قوانین اساسی، شرایط و د کردنمسترينحوهيدرباره
که در قانون اساسی افغانستان و مصر و یدر نظر گرفته شده ولی حالت رایجحاالت مختلفی 

جمهور با مصوبه پارلمان موافق فرانسه و غیره ذکر شده این است که در صورتی که رییس
قانون اساسی مصر (روز 30یا ) 94يقانون اساسی افغانستان ماده(روز 15نباشد در ظرف 

شدن این مدت با سپري. دکنجرگه مسترد به ولسی،ا ذکر دالیلاز تاریخ تقدیم ب) 113يماده
د، مصوبه کنرا مجددا با دوثلث آراي کل اعضا تصویب جرگه آنیا در صورتی که ولسی

.دشوشده محسوب و نافذ میتوشیح

شر قانونـ ن4
باشد د، بلکه زمانی قابل تطبیق میشوجمهور قابل تطبیق نمیقانون صرفاً با امضاي رییس

شوند از مفاد و مفهوم آن آگاهی پیدا ثر میأکه از آن قانون متن و کسانیان و مخاطباکه مکلف
هاي درست به نشر طور کامل و از راهشود که قانون بهکنند و این آگاهی زمانی حاصل می

که قانون مدنی تصریح شده 10يدر مادهبنابراین،مردم قرار گرفته باشد رسیده و در اختیار
از نظر فقهی و حقوقی دالیل زیادي بر ضرورت . دشوبعد از نشر قابل تطبیق می،احکام قانون

که قانون نشر بعد از آن. نشر و آگاهی از قانون وجود دارد که در جاي خود بحث شده است
خبري از احکام آن عذر قانون جزا، بی5يقانون اساسی و ماده56يشد مطابق به حکم ماده

.شودته نمیدانس
دانند بلکه مدتی را بعد از نشر هم براي تنها نشر را هم کافی نمی،در برخی از کشورها

.طور کامل از آن با خبر شونددانند تا مردم بهنافذشدن ضروري می
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آیا به هر ترتیب که نشر شود کافی است؟ حکومت باید قانون را کهایندیگر ينکته
مردم بدانند که قانون کی و در يرگان خاصی به نشر برساند تا همهاي خاص و از راه اهگونبه

این 1.تر به دست بیاورند و از مضمون آن آگاه شوندشود و تا بتوانند آن را آسانکجا نشر می
شود که از طرف یاد میرسمی یا ژورنال رسمیيیا روزنامه»رسمیيجریده«ارگان به نام 
2.دشویم و نشر میهرکشور تنظيوزارت عدلیه

مجریهينظارت مالی بر قوه:قسمت دوم
هاي پارلمان است ترین صالحیتیکی از مهم،مجریهينظارت مالی از طرف پارلمان بر قوه

هاي انکشافی و اخذ محصول و مالیات و غیره که از نظر شفافیت در عواید و مصارف و پروژه
. بسیار مفید و ضروري است

هاي صالحیتطور خاص در قانون اساسی افغانستان و به،نین اساسی کشورهادر اکثر قوا
: نظارت مالی براي پارلمان ذکر شده استعنوانبه زیر،

90مواد (هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی تصویب پروگرام●
.)قانون اساسی91و 
آن از طریق وضع قانون مربوطه يدیهأتصویب هر نوع مالیه و محصول و طرز ت●
.)قانون اساسی42يماده(

. کابل، وزارت عدلیه،1386رسمی، مقدمه به قلم نگارنده، بهار يوار جریدهفهرست تاریخ. 1
قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی دولت جمهوري اسالمی «نشر و انفاذ قانون، قانونی به نام ينحوهيدرباره. 2

که این قانون در شرایط فعلی نیاز به تعدیل دارد اما در البته با این. استنافذ کنونماده تا14در سه فصل و »افغانستان
:چنین استآن يطرز نشر، احکام خوبی دارد که چند مادهعین حال براي 

شدن تمام ادارات رسمی و غیر رسمی و اتباع کشور از قوانین، فرامین، مقررات، این قانون به منظورمطلع: اوليماده
.ستها و سایر اسنادي که ماهیت تقنینی داشته و تنظیم طرز نشر و انفاذ آن وضع گردیده اها، مصوبهاساسنامه

.گرددباشد، نشر میرسمی دولت افغانستان میياي که نشریهاسناد تقنینی در جریده: دوميماده
.باشدرسمی میيامتیاز جریدهافغانستان صاحبيوزارت عدلیه: سوميماده
شر شده ن نآيالعادهفوقيگردد و در صورت ضرورت شمارهبار نشر مییکرسمی ماهيجریده: چهارميماده
.تواندمی

:گرددرسمی نشر میياسناد ذیل در جریده: پنجميماده
.هاي رسمی دولت افغانستان که ایجاب اطالع عامه را نماید، قوانین، مصوبات و سایر اسناد تقنینی پارلمانیاعالمیه-1
.فرامین و سایر اسناد تقنینی دولت که ماهیت تقنینی داشته باشند-2
.مصوبات شوراي وزیران که ماهیت تقنینی داشته باشندها واسنامهمقررات، اس-3
يگردد و فرامین دربارهاي که از جانب دولت افغانستان امضا میالمللیهاي بینها و مقاولهقراردادها، موافقتنامه-4

.هاتصویب آن
. اشته باشدمحکمه صالحیت تصویب آن را داي که مطابق حکم قانون، سترهاسناد تقنینی-5
.موجب حکم قانون الزم بوده و عالیم تجارتی محاکم و اعالنات ثبت اسناداي که نشرآن بهسایر موضوعات تقنینی-6

که در خود اسناد گردد مگر اینرسمی نافذ میيپنجم از تاریخ نشر در جریدهياسناد تقنینی مندرج ماده: نهميماده
المللی تابع حکم قانون خاص خود هاي بینها و مقاولهقراردادها، موافقتنامه. اشدبینی شده بتقنینی طور دیگر پیش

.باشدمی
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.)قانون اساسی90يماده(تصویب اعطا یا اخذ هر نوع قرضه ●
هاي دولتی مگر مطابق به احکام قانون جمهور از فروش یا اهداي ملکیتمنع رییس●

). قانون اساسی66يماده(مصوب پارلمان 
امالك دولتی يعی و امالك عامه و حفاظت و ادارهتصویب طرز استفاده از منابع طبی●

). قانون اساسی9يماده(با وضع قانون مربوطه
بودجه در واقع تنظیم و تطبیق . ترین شکل نظارت مالی، تصویب بودجه استمهم●
سندي ، عمومیيبودجه،به عبارت دیگر.است»مصارف عمومی«و »عواید عمومی«

شود و در قسمت طور دقیق تعیین میبهصارف عمومیاست که در یک قسمت آن م
1در قوانین برخی از کشورهااز این رو،گردد دیگر آن عواید و درآمدها مشخص می

: بودجه چنین تعریف شده است
مالی دولت است که براي یک سال مالی تهیه و حاوي يبرنامه،کل کشوريبودجه«
ها بوده براي انجام عملیاتی که اعتبار و برآورد هزینهمینأبینی درآمدها و سایر منابع تپیش

».شودهاي دولت میمنجر به وصول به هدف
د که از وشمی»انکشافیيبودجه«و »عادييبودجه«معموال شامل دو قسمت ،بودجه
یید شوراي أاز تپسده و شطور خاص توسط وزارت مالیه تهیه مجریه و بهيطرف قوه

ها در تنظیم بودجه، اصولی وجود دارد که رعایت آن. دشومان تقدیم میوزیران به پارل
: استالزامی
،اصل حاکمیت ملینخست،؛بودن بودجه متکی بر دو وجه استقانونی: صل قانونیتـ ا1

يکنندهرا که پرداختهاي عمومیدهد که هزینهها این حق را میبه مردم و نمایندگان آن
که بر اساس اصل تفکیک قوا، دیگر این. یید یا رد کنندأهستند، تاصلی آن همان مردم 

.مجریه استيقوهيکار پارلمان و اجراي آن به عهده،تصویب بودجه
د هرچند ممکن شومعموالً بودجه براي یکسال مالی تنظیم می: بودن بودجهصل ساالنهـ ا2

تنها یک سال معیار قرار ،اآتبینی شود اما از نظر تعهد و اجرهاي بعد هم پیشاست سال
.گیردمی

یعنی بین هزینه و درآمد یا مصارف و عواید باید تعادل وجود : صل تعادل بودجهـ ا3
. دشوداشته باشد وگرنه کسري بودجه باعث تورم می

.بعد مصارفشود،اول باید عواید مشخص ،نویسیدر بودجه: صل تقدم درآمد بر هزینهـ ا4
ها باید در بودجه ها و برنامهتمام عواید و مصارف و تمام طرح: هصل وحدت بودجـ ا5

.دشومنعکس 

. قانون محاسبات عمومی ایران. 1
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طور کلی و با نه به،یعنی صورت ریز و تفصیلی تهیه شود: صل شمول یا تفصیل بودجهاـ6
. ارقام درشت

.بینی شده تخصیص یابداي که پیشیعنی هراعتباري براي هزینه: صل تخصیص بودجهـ ا7
،روشنی و وضوح کامل صورت گیردتنظیم بودجه باید به: بودجهصل وضوح ـ ا8

1. نحوي که همگی از آن یک مطلب را بفهمندبه

: برخوردار استزیرهايمقننه در مورد بودجه از صالحیتيقوه
مجریه به پارلمان ارائه يکه طرح بودجه از طرف قوهبعد از آن: تصویب بودجهـ اول

البته پارلمان در چوکات . رد یا تعدیل کند،را تصویبکه آنشد، پارلمان حق دارد
مجریه يتواند قوهیعنی پارلمان نمی.تواند تصمیم بگیردمی،اصولی که در باال ذکر شد

ها و مصارفی کند که با عواید و درآمدها یعنی توانایی مالی دولت، را مجبور به هزینه
.سازگار نباشد

تواند در پارلمانی میهاي پارلمانی یا نیمهپارلمان در نظام: ودجهظارت بر اجراي بندوم ـ
ينحوهبرمجریه ين قوهوالؤها، تحقیق، استیضاح و غیره از مسطول سال از طریق سؤال

.دکناجراي بودجه نظارت 
از نظر تشکیالتی زیر نظر پارلمان »دیوان محاسبات عمومی«ر برخی از کشورها سوم ـ د

سال يهرسال، اجراي بودجهپایانتواند از طریق این دیوان در یعنی پارلمان می.قرار دارد
هاي قانونی را مشخص ها یا تخطیها و کاستیقبل را تحت کنترل و تفتیش قرار دهد و خأل

.ندک
:قانون اساسی ایران آمده است54اصل در
»...باشدمیدیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شوراي اسالمی«

:این قانون آمده است55در اصل 
هاي دولتی و ها، مؤسسات، شرکتهاي وزارتخانهحسابيدیوان محاسبات به کلیه«

کنند به ترتیبی که کل کشور استفاده میينحوي از انحاء از بودجههایی که بهسایر دستگاه
اي از اعتبارات مصوب نماید که هیچ هزینهدارد رسیدگی یا حسابرسی میقانون مقرر می

ها دیوان محاسبات، حساب. تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد
آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع
این گزارش باید در دسترس . نمایدتسلیم میانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی

».عموم گذاشته شود

.98چنین محمد جواد صفار، پیشین، ص هم276تا269دکتر سید محمد هاشمی، پیشین، ص .1
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،قضایی دارد و اعضاي این دیوانياي از کشورها دیوان محاسبات جنبهالبته در پاره
در برخی دیگر از کشورها . دهندقضات هستند که طبعا به روش قضایی کار خود را انجام می

جمهور یس این دیوان از طرف رییسیمثال در امریکا ر.استمجریه ياین دیوان وابسته به قوه
. دشومجلس سنا تعیین میتسال با موافق15براي مدت 

نامیده » کنترل و تفتیشعمومیياداره«که به نام - یس این اداره یدر افغانستان نیز ر
- گذاري شده است نام» عالی تفتیشياداره«شود و در طرح قانون جدید این اداره به نام می

گزارش عنوانکار این اداره به ينتیجه،اما در هر حالت. دشوجمهور تعیین میاز طرف رییس
تواند از طریق ارزیابی گزارش، شود و پارلمان میسال مالی قبلی به پارلمان هم ارائه می

.بگیردزیراجراآت بودجه را تحت
عالی تفتیش افغانستان تسوید شده و هنوز به يطرح جدید قانونی که براي ادارهدر

،فعالیت آنيهاي این اداره و نحوهلی نرسیده است، وظایف و صالحیتتصویب شوراي م
. تنظیم شده است

:دوم این قانون آمده استيدر ماده
:دهداهداف این قانون را حصول اطمینان از امور ذیل تشکیل می«

.ادارات دولتیيحقق عواید و مصارف بودجهت)1
ی و سایر مراجع که پول یا دارایی هاي مالی و حسابی ادارات دولتطابقت فعالیتم)2

.نمایند با احکام اسناد تقنینیعامه را در اختیار داشته یا از آن استفاده می
فافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در ش)3

.نماینداختیار داشته و یا از آن استفاده می
سابی ادارات دولتی و سایر مراجعی که پول هاي مالی و حفیدیت و مؤثریت فعالیتم)4

».نمایندیا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می
:چهارم این قانون آمده استيدر ماده

هاي مالی و حسابی مراجع دولتی را یگانه مرجعی است که فعالیت،عالی تفتیشياداره«
.نمایده در حدود احکام قوانین تفتیش میطرفانالنه و بیوبه صورت مستقالنه، مسؤ

جرگه جمهور و ولسیطور منظم به رییسبه،عالی تفتیش از اجراآت خویشياداره
».دهدگزارش می

هاي نظارت و کنترل بودجه از طرف پارلمان، بررسی حساب کی دیگر از راهچهارم ـ ی
مجریه يم قانون اساسی، قوهدر اکثر کشورها مطابق احکا. سال قبل استيبودجهيقطعیه

يهاي سال قبل، گزارش متضمن کلیهحسابيمکلف است که براي تفریغ بودجه و تصفیه
این گزارش . سال قبل را تنظیم و جهت تصویب به پارلمان تقدیم کنديوجوه اجراي بودجه

به حتما در خالل شش ماه سال بعدي و در بعضی از کشورها حداکثر تا پایان سال بعدي
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اگر پارلمان این گزارش را تصویب کند بدان معنی خواهد بود که اجراي . دشوپارلمان ارائه 
.طور نهایی پایان یافته استبه،سال قبليبودجه

:عالی تفتیش آمده استيسوم قانون ادارهيدر ماده
مراجع و يبودجهيدولت عبارت است از ثبت کامل مصارف ساالنهيحساب قطعیه«

دولت در مقایسه با يآمدهدارات دولتی با ذکر تأدیات قبلی و بعدي و عواید خالص به دستا
».سال قبلیيبینی شدهعواید پیش

مالیها و اختیارات شوراي ملی در مورد بودجه و امورصالحیت
:احکام بودجه در مواد مربوطه قانون اساسی چنین آمده است

:هفتادوپنجمياز ماده
:زیر استداراي وظایف حکومت 

ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه؛-4
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی؛ طرح و تطبیق پروگرام-5
شده و امور انجاميگزارش به شوراي ملی در ختم سال مالی دربارهيارائه-6

د؛سال مالی جدیيهاي عمدهپروگرام
:نودمياز ماده

:باشدهاي ذیل میشوراي ملی داراي صالحیت
اقتصادي وتکنالوژیکی؛هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی،تصویب پروگرام-2
اخذ یا اعطاي قرضه؛يدولتی و اجازهيتصویب بودجه-3

:نودویکمياز ماده
:باشدهاي اختصاصی ذیل میجرگه داراي صالحیتولسی

دولتی؛يهاي انکشافی و بودجهصمیم راجع به پروگراماتخاذ ت-2
:نودوپنجمياز ماده

پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت 
.گیردمی

:نودوهفتميماده
.گرددجرگه تقدیم میپیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی

به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا ،ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را
.کنداعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می

.تواند طرح پیشنهادشده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازدجرگه نمیولسی
:نودوهشتميماده
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يا نظریهم بأدولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانوجرگه تويبودجه
.شودجرگه تقدیم میمشورتی آن به ولسی

جرگه بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده تصمیم ولسی
.شودمی

هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب 
.گرددسال گذشته تطبیق میيودجهبجدید، يبودجه

سال آینده را با حساب اجمالی يدر خالل ربع چهارم سال مالی، بودجهحکومت
حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در . نمایدسال جاري به شوراي ملی تقدیم میيبودجه

.گرددخالل مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملی تقدیم می
اخذ و یا اعطاي قرضه يبیش از یکماه و اجازهتواند تصویب بودجه را جرگه نمیولسی

.را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد
جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطاي قرضه تصمیم اتخاذ هرگاه ولسی

.گرددشده محسوب مینکند، پیشنهاد تصویب
:نودونهميماده

ساالنه یا پروگرام انکشافی یا موضوع ياي ملی، بودجهدر صورتی که در اجالس شور
مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقالل کشور مطرح باشد مدت اجالس شورى قبل 

.توانداز تصویب آن خاتمه یافته نمی

نظارت سیاسی:قسمت سوم
ارات و ترین اختیکه یکی از مهمبا این،که نظارت سیاسیدپیشاپیش باید یادآور ش

ریاستی و هاي پارلمانی یا نیمهاختصاص به نظام،هاي پارلمان است اما در عملصالحیت
مقننه هیچ نوع يدر نظام ریاستی که مبتنی بر تفکیک مطلق قوا است، قوه. پارلمانی داردنیمه

هاي گذشته مگر در موارد بسیار اندك که در بحث،مجریه نداردينظارت یا کنترل بر قوه
.اختصار اشاره شدهب

حامل این نکته است که اگر پارلمان حق نظارت داشته باشد، ،مفهوم نظارت در بطن خود
مسؤولیت سیاسی یک مفهوم . مجریه در مقابل پارلمان مسؤولیت سیاسی دارديپس قوه

ی که مربوط به حقوق یمربوط به حقوق اساسی است در کنار مسؤولیت مدنی و مسؤولیت جزا
مجریه يبدین معنی است که قوه،مسؤولیت سیاسی در مورد بحث. استحقوق جزا مدنی و

درستی انجام هپاسخگویی را بيمقننه باید پاسخگو باشد و اگر نتواند وظیفهيدر مقابل قوه
مقننه فرصت دهد که يشده کنار برود و به قوهدهد، مجبور است از وظیفه و مقام تعیین

.مقام بگماردشخص دیگري را به آن 
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مجریه اگر پادشاه مشروطه قرار داشته باشد، او در قبال پارلمان يس قوهأالبته در ر
اگر در .استگونه مسؤولیت سیاسی ندارد و تمام مسؤولیت متوجه صدراعظم و وزرا هیچ

جمهور قرار داشته باشد، در صورتی که او از طریق پارلمان انتخاب مجریه، رییسيس قوهأر
اما اگر او از طریق .طور طبیعی در قبال پارلمان مسؤولیت سیاسی هم داردباشد، بهشده 

انتخابات مستقیم مردم برگزیده شده باشد، یک رکن مستقل در مقابل پارلمان بوده و پاسخگو 
خیانت ملی یا ،که مرتکب جرایم ضد بشريول نیست جز در یک مورد و آن اینؤو مس

که در این صورت، چنان که قبال گفته شد، ) نون اساسی افغانستانقا69يماده(جنایت شود 
.دشوخاصی که در قانون ذکر شده، خلع مسؤولیت و محاکمه میسازوکاربراساس 

اما صدراعظم و وزیران چه در نظام سلطنت مشروطه یا جمهوریت پارلمانی یا 
ؤولیت فردي که معنا و هم مس، هم مسؤولیت جمعی دارند،ریاستی، در مقابل پارلماننیمه

.مفهوم آن قبال توضیح داده شد
، نظارت زیرکند که پارلمان از طرقمسؤولیت سیاسی کابینه در مقابل پارلمان، ایجاب می

: دکنسیاسی خود را اعمال 

ي اعتمادـ رأ1
ترین مرحله از اعمال نظارت سیاسی ي اعتماد به کابینه یا هیأت وزیران، اولین و مهمأر

،ي اعتماد بدین معنی است که در تعیین اعضاي کابینهأر. مجریه استيلمان بر قوهپار
ي اکثریت أاگر ر،هروزیر عضو کابینهاي که گونهبه.استموافقت پارلمان شرط اصلی 

.دشومقرر از طرف رئیس جمهور تواند در آن وظیفه اعضاي پارلمان را به دست نیاورد، نمی
فت در تعیین شخص به سمت وزارت، موافقه دو مقام یعنی رئیس به عبارت دیگر باید گ

جمهور و پارلمان هر دو الزم است اما در عزل وزیر موافقه هردو الزم نیست  بلکه رئیس 
جمهور به تنهایی می تواند وي را عزل نماید و پارلمان هم از طریق استیضاح و رأي عدم 

ن کار زمان یا دور ه خاص هم ندارد یعنی مدت اعتماد می تواند وزیر را برکنار نماید و ای
دوره خدمت وزیر در قانون معین نشده است و تا هر زمانی که از طرف یکی از دو مقام یاد 

. شده برکنار نگشته، وظیفه خود را ادامه می دهد
عالوه بر اعضاي کابینه براي تعیین تعدادي دیگر از مقامات ،در برخی از کشورها

در قانون اساسی افغانستان . ي اعتماد ضروري استأاخذ ر،ی نیزیجرایی و قضاايرتبهعالی
رییس امنیت ،یس سره میاشتیر،یس دافغانستان بانکیر،سارنواللويمحکمه،سترهاعضاي 

جمهور ملی و اعضاي کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی، بعد از تعیین از طرف رییس
.)قانون اساسی157و 91و64مواد (به دست آورند را نیزولسی جرگهیید أباید ت
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سؤال مهم در این رابطه این است که آیا می توان در قوانین فرعی دیگر اخذ رأي تأیید یا 
اعتماد از ولسی جرگه را براي مقامات دیگر غیر از آنانی که در قانون اساسی مشخص و 

وان به عنوان مثال در قانون تصریح گردیده، در نظر گرفت؟ به عبارت دیگر آیا می ت
انتخابات، پیش بینی کرد که رئیس و اعضاي کمیسیون انتخابات باید با اخذ رأي تأیید ولسی 
جرگه تعیین شوند و یا اعضاي کمیسیون هاي دیگر مثل کمیسیون هاي حقوق بشر و 

اصالحات اداري و خدمات ملکی و غیرهم؟
را کرد زیرا قانون اساسی ساکت است اما برخی بر این نظرند که می توان چنین کاري 

همان طور که در مبحث ریاست جمهوري نیز اشاره شد، چنین عملی خالف قانون اساسی 
است زیرا قانون اساسی در این موارد ساکت نیست بلکه با صراحت موارد لزوم اخذ رأي 

اخذ رأي اعتماد را اعتماد را بیان کرده است، یعنی در مواردي که قانون بیان نکرده، در واقع
. پس نمی توان بر خالف قانون اساسی، در قانون دیگر آن را در نظر گرفت. الزم ندانسته است

ي جدید شود که دورهقابل ذکر این است که گرفتن رأي اعتماد، زمانی مطرح میينکته
یس از طرف رئي جدیدي تشکیل شود یا وزیر جدیدي ریاست جمهوري آغاز شود یا کابینه

ي جدید پارلمان آغاز دورهدوره تقنینیه خاتمه یافته و معرفی گردد؛ اما در صورتی که جمهور 
اند، مجدداً رأي کار کند، الزم نیست وزیرانی که قبالً از پارلمان قبلی رأي اعتماد گرفتهبه

ارلمان جدید البته پ. اندبار از نمایندگان مردم رأي اعتماد گرفتهزیرا آنان یک. اعتماد بگیرند
این حق را دارد که در صورت عدم رضایت از یک یا چند وزیر از طریق استیضاح و رأي 

.دوش کندعدم اعتماد، آنان را از وظیفه سبک
ؤالـ س2

بعد از تقرر اعضاي هیأت وزیران، پارلمان حق دارد که در موضوعات مختلف از هر وزیر 
االت پاسخ ؤکه به صورت کتبی یا شفاهی به سند و وزیر هم مکلف است کاالتی را مطرح ؤس

ال این است که پارلمان باید بتواند همیشه معلومات الزم را در مورد ؤهدف از طرح س. گوید
و مورد بحث د شوها مطرح هاي اجرایی به دست آورد یا ابهامات موجود در فعالیت وزارتفعالیت

. دکنآید یا پارلمان تصامیم دیگري اتخاذ شده شفافیت پدید هاي ارائهتا با جوابقرار گیرد 
هاي هردو مجلس شوراي هریک از کمیسیون«: قانون اساسی آمده است93يدر ماده

شخصی که از او سؤال به . تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سؤال نمایدملی می
».تواند جواب شفاهی یا تحریري بدهدعمل آمده، می

پس هر .ها مطرح شودشود که سؤال باید از طرف کمیسیوناستفاده میاز ظاهر این ماده 
حق سؤال ندارد و این بدان معنی است که مجلس و خارج از کمیسیون، طور جداگانه فرد به

ها اطالع به دست آورد و هاي وزارتحق دارد که با طرح سؤال از فعالیت،به عنوان مجلس
.ندکنها به طرح سؤال اقدام یا به نمایندگی از آنهاي خوداز طریق کمیسیونتنها اعضا 
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حقیقـ ت3
اندازه مهم ال و جواب مشکل را حل نکند یا حادثه به آنؤگاهی ممکن است طرح س

معموال در این موارد، کمیسیون خاصی به . دکن»تحقیق«باشد که پارلمان مجبور شود اقدام به 
،شود و ادارات مربوط به موضوع تحقیقاعمال حکومت تشکیل میيمنظور تحقیق درباره

ده و تمام اسناد و مدارك و معلومات الزم کرمکلف هستند با هیأت تحقیق پارلمان همکاري 
شدن تحقیق، نتایج آن در اختیار مجلس عمومیبعد از تکمیل. را در اختیار آن قرار دهد

89يدر ماده. دکنود را صادر شود تا با ارزیابی نهایی در مورد، فیصله خپارلمان گذاشته می
جرگه شمرده هاي خاص ولسیقانون اساسی تحقیق و بررسی اعمال حکومت از صالحیت

. شده است
ستیضاح و رأي عدم اعتمادـ ا4

خواستن و تقاضاي توضیح است اما از نظر به معناي وضاحتهرچند،استیضاحيکلمه
ها کردن نارساییعنوان،منظور از استیضاح. خواستن داردتر از وضاحتحقوقی محتواي بیش

سیاسی يها در مورد کار وزیر است و در واقع پارلمان در مقابل وزیر یک دوسیهو نارضایتی
اخذه است یعنی اگر وزیر، قناعت پارلمان را فراهم نکند رأي ؤکند که همراه با مرا مطرح می

شود یا وزیر از کار برکنار می،د کنندییأرا تشود که اگر اکثریت آنعدم اعتماد مطرح می
به عبارت دیگر استیضاح، صرفا یک بررسی ساده نیست بلکه . کندحتی کابینه سقوط می

يداراي ضمانت اجراي مستقیم سیاسی است و رضایت یا عدم رضایت پارلمان را از کار قوه
ر، سمت اجرایی خود را اي که اگر اکثریت ناراضی باشند، وزیگونهبه؛دهداجراییه نشان می

. دهددر کابینه از دست می
: قانون اساسی آمده است91يهدر ماد

:استزیرهاي اختصاصی جرگه داراي صالحیتولسی«
نودودوم این ياتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هریک از وزرا مطابق حکم ماده-1

قانون اساسی؛
دولتی؛يافی و بودجههاي انکشاتخاذ تصمیم راجع به پروگرام-2
».ها مطابق به احکام این قانون اساسیید یا رد مقرريأیت-3

:قانون اساسی آمده است92يدر ماده
تواند از هریک از وزرا استیضاح به صد کل اعضا، میدرجرگه به پیشنهاد بیست ولسی«

.عمل آورد
أي عدم اعتماد را جرگه موضوع ربخش نباشد، ولسیشده قناعتهرگاه توضیح ارائه

.کندبررسی می
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این رأي به . رأي عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دالیل موجه باشد
».گرددجرگه صادر میاکثریت آراي کل اعضاي ولسی

شود این است که رأي عدم اعتماد بستگی به تحقق امورچه از مواد فوق استفاده مینآ
:داردزیر

اعمال حکومت از يتیضاح و رأي عدم اعتماد مانند موضوع تحقیق دربارهکه اساول این
.جرگه بوده و مشرانوجرگه در این دو مورد صالحیت نداردهاي ولسیصالحیت

نفر 250یعنی از .کل اعضا صورت گیرد% 20که پیشنهاد استیضاح از طرف دوم این
.ندکننفر این پیشنهاد را ارائه 50حداقل 

بخش د و در صورتی که قناعتکنوزیر مربوط توضیحات خود را ارائه کهسوم این
.گیردنباشد، رأي عدم اعتماد مورد بررسی قرار می

.که رأي عدم اعتماد باید صریح و مستقیم و براساس دالیل موجه باشدچهارم این
.دشوجرگه صادر که رأي عدم اعتماد به اکثریت آراي کل اعضاي ولسیپنجم این

در ،)هردو(سوم و چهارم يمشکلی وجود ندارد اما مسأله،اول و دوميمسألهيرهدربا
از وزرا، یرأي عدم اعتماد به یکيدرباره. فرین بوده استآقبلی شوراي ملی مشکليدوره

هم این سؤال مطرح شد که آیا صریح و مستقیم و براساس دالیل موجه بوده است یا نه و 
که اکثریت آراي هم این سؤال؟،چیست»یح و مستقیم و دالیل موجهصر«اصوالً منظور از 

شوند؟ در این مجموعه محسوب می،اعضاي غایبآیا شود؟ گونه محاسبه میهکل اعضا چ
يگیري دربارهدارند؟ در چه حالتی ممکن است رأيیچه نقشو یا سفید آراي ممتنع و باطل 

گیري به عمل آید؟ سؤال دیگر هم به دوباره رأيعدم اعتماد، به دور دوم کشانده شود یعنی
تواند او را جمهور میآیا رییس،این صورت مطرح شد که اگر وزیري رأي عدم اعتماد بگیرد

د؟ طرح این سؤاالت باعث کنجرگه معرفی به ولسی،سمت یا سمت دیگربراي هماندوباره 
فرستاده محکمهسترهر نظر به جمهور براي تفسیر و اظهاشد که این موضوع از طرف رییس

این وضعیت باعث شد که در طول . حکومت نظر بدهدتأیید نظرهم به محکمهسترهشود و 
هاسؤالاینپاسخ به. دشومجریه و مقننه با مشکالت پیاپی مواجه ي قبلی روابط دو قوهيدوره

يگانهقواي سههاي طلبد که در فرصت دیگر باید انجام شود و صالحیتدقت بیشتري می
.دشووضوح مشخصکشور باید به

المللیصدیق معاهدات و قراردادهاي بینتـ5
المللی و سیاست خارجی کشور اجراییه، تنظیم روابط بینيیکی از ساحات مهم کار قوه

المللی و قراردادها و هاي بینها و میثاقاست که معموال به صورت معاهدات بین دولت
ها از هرچند امضاي این موافقتنامه. یابدجانبه و چندجانبه تبارز میي یکهانامهموافقت

ها اگر تصویب پارلمان را نداشته باشد، نامهمجریه است اما تمام این توافقيصالحیت قوه
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ها سیاست خارجی پارلمان،و از این طریقاستخود نگرفته و فاقد اعتبار ه حالت اجرایی ب
ده و حاکمیت ملی را در بعد کرتوانند براساس منافع ملی کنترل میاجراییه را نیزيقوه

1.ندکنیعنی حفظ استقالل کشور تمثیل ،خارجی آن

الملل  عمومی، توضیحات ا استفاده  از قواعد  حقوق بیني  امضا و تصویب آن، ببا توجه به اهمیت معاهدات و نحوه. 1
:گرددي تعریف، اقسام و مراحل تدوین و تصویب معاهده، ارائه میزیر درباره

هاي کشورها و سازمان(الملل کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینيعاهده هرگونه توافق منعقدهم:تعریف معاهده
الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در بق مقررات حقوق بینشرطی که طاست به) المللیبین

.عنوان چنین توافقی هرچه باشد مؤثر در مقام نیست. آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد،نتیجه
:اقسام معاهدات

:از حیث تشریفات انعقاد-الف
.ت قانونی پیچیده و طوالنی استانعقاد آن مستلزم طی تشریفا،رسمی آن است کهيمعاهده

.شودطور ساده و سریع منعقد میآن است که به: ییساده یا اجرايموافقتنامه
:از حیث ماهوي-ب

ها براي آیند و رعایت آنالمللی به شمار میمتضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین: ساز یا عامقانونيمعاهده
اند مثل منشور االجراء است و معموال چندجانبهالمللی اعم از متعاهد و غیر متعاهد الزمي بینهاکشورها و سازمانيکلیه

.حقوق معاهداتيهاي ژنو و عهدنامه وین دربارهملل متحد و عهدنامه
بخشد اعم از دو یا چندجانبه که در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودي عینیت می: معاهدات قراردادي یا خاص

.هاي تجارتی و فرهنگیها نیل به منافع خاص کشورهاي متعاهد است مانند موافقتنامههدف از آنو 
:آیین انعقاد معاهدات

:اکره براي انعقاد معاهدهذم–اول يمرحله
المللی که مایل به انعقاد یک هاي بینها و موقعیت کشورها یا سازماناي است که طی آن، خواستهمرحله،مذاکره

ها شود و مورد بررسی قرار گرفته، مسائل مورد توافق طرفها مطرح میهده هستند، در حضور نمایندگان آنمعا
.گرددمشخص می

يمکاتبات و مبادلهيشود، شامل گفتگوهاي منظم و رو در رو و کلیهمذاکره که امروز یک فن یا یک هنر تلقی می
.شودهاي مخابراتی میها و تماسیادداشت

:ارنامهاختی
موجب آن شخص یا شود و بهالمللی صادر میسندي است که از سوي مرجع صالحیتدار یک کشور یا سازمان بین

المللی جهت انجام مذاکره، پذیرش یا اعتباربخشیدن به متن یک آن کشور یا سازمان بینياشخاصی به عنوان نماینده
المللی به التزام در قبال یک معاهده یا براي انجام هر اقدام مرتبط معاهده یا براي ابراز رضایت یک کشور یا سازمان بین

)عهدنامه حقوق معاهدات7يو ماده2يماده. (شوندبا معاهده تعیین می
:نیاز از اختیارنامهاشخاص بی

.آنان باشديدهبدون اختیارنامه نماین،المللی چنین بر آید که شخص مربوطهاي بینکشورها و سازمانيهرگاه از رویه
:به لحاظ سمت شانزیراشخاص 

.ها و وزراي خارجهرؤساي کشورها و صدراعظم-الف
.هاي دیپلماتیک جهت قبولی متن یک معاهدهموریتأرؤساي م-ب
.المللی جهت پذیرش متن یک معاهدهنمایندگان کشورها در یک کنفرانس بین-ج
المللی جهت پذیرش متن کشورها نزد یک سازمان بین) استمور أمسفیري که در چند کشور(نمایندگان آکردیته-د

.یک معاهده
.المللی جهت قبولی متن یک معاهدههاي دیپلماتیک نزدیک سازمان بینتأرؤساي دایم هی-ه

:نگارش و امضاي معاهده-دوميمرحله
خصوص معاهدات قراردادي نگارش یک کار کارشناسی بوده و معموال م. شودمذاکره به نگارش متن منجر می

.گیردالملل صورت میساز از طریق کمیسیون حقوق بیننگارش معاهدات عام یا قانون. باشدمی
:له زبان در نگارشأمس
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:باشدمعموال در اختیار طرفین معاهده می،انتخاب زبان
.انتخاب یک زبان-
.انتخاب چند زبان با رجحان یکی-
. رانتخاب چند زبان با اعتبار براب-

:بافت و ساختار معاهده
.استورنیست اما یک عنصر تفسیر معاهده آالزاميمقدمه. مقدمه-الف

)مواد اصلی(متن -ب
.شودهاي الحاقی یا اسناد ضمیمه نیز یاد میگاهی پروتکل یا پروتکل. ضمایم-ج

:امضاي معاهده
:اثر حقوقی امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است

شدن یعنی امضا تجلی رضایت به ملتزم؛تصویب استيامضا به منزله،ییهاي ساده یا اجرادر موافقتنامه-
.نسبت به معاهده و داراي اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است

اي به شرط تصویب یا تصدیق امضا شود، این امضا فاقد اثر حقوقی بوده و تعهدي ایجاد اما اگر معاهده-
شدن نیست و کشوري که امضا کرده و هنوز تصویب نکرده، تنها نباید کاري کند که ملتزمکند و تجلی رضایت به نمی

.مغایر اهداف و موضوع آن معاهده باشد
خیر صورت گیرد یعنی در طول مدتی که معاهده مفتوح است کشوري که أامضاي معاهده با تعویق و ت: امضاي معوق

.یري شرکت نداشته است، معاهده را بعدا امضا کندگي مخالف داده یا در رأيأجزء اقلیت بوده و ر
که خود او در اختیار امضا را نداشته و یا این،اي که در مذاکرات شرکت کردهاگر نماینده: امضاي موقت یا پاراف

کند یعنی موقتا امضا تردید شود، در این صورت قبل از امضاي معاهده آن را پاراف میقبول قطعی مفاد آن دچار
.دکنی از کشور خود کسب تکلیف یگیري نهاند تا راي تصمیمکمی

.)از نظر برخی امضاي معوق و امضاي موقت یا پاراف یک چیز است(
:تصویب معاهده-سوميمرحله

:تعریف تصویب و ضرورت آن
که طبق آن مقامات عالی یک کشور ياي است که مؤخر بر امضا است و به وسیلهجانبهعمل حقوقی یک، تصویب

يالمللی هستند، معاهدهداراي صالحیت انعقاد معاهدات بین) معموال قانون اساسی(حقوق عمومی داخلی آن کشور 
د شواالجرا قطعی و الزميکه معاهدهده و به اینکریید و تصدیق أاالختیارشان را تتهیه و امضاشده توسط نمایندگان تام

.شوندمتعهد و ملتزم می،وع خود، جهت اجراي آن در قبال سایر کشورهادهند و رسما به نام کشور متبرضایت می
: سایر اشکال آن عبارتند از. شدن استیکی از اشکال رضایت کشورها به ملتزم،عمل تصویب،مطابق عهدنامه وین

.معاهده، قبولی، تصدیق، الحاق و دیگر اشکال توافق شدهيدهندهاسناد تشکیليامضا، مبادله
:نیاز از تصویبدات بیمعاه
.ییهاي ساده یا اجرانامهموافقت-الف

.محض امضا اثر حقوقی پیدا کنندبرخی دیگر از معاهدات که طرفین توافق کنند که به-ب
:بارز تصویبيخصیصه

:شودن حاصل میآاز زیربودن آن است که سه نتیجه ارادي یا اختیاري
.در متن، مهلت تعیین شده باشدکهبودن مهلت تصویب مگر ایننامعین-
این شرط با حق شرط بر (دکنامکان تصویب مشروط یعنی تصویب را منوط به تحقق شرط یا شرایطی -

.)معاهدات تفاوت دارد
.مشروعیت خودداري از تصویب-

:مقامات صالحیتدار براي تصویب
مقننه یا به يمجریه است یا قوهيد که یا قوهشومقام صالحیتدار تصویب معموال در قوانین اساسی کشورها تعیین می

.صورت تقسیم صالحیت بین هردو
:به این ترتیب در نظر گرفته شده استزیربه عنوان نمونه در کشورهاي 

.باشدیس جمهور مییتصویب یا فسخ معاهدات در صالحیت ر: چین
:آمریکا

.باشدما میأیس جمهور و مجلس سنا تویتصویب معاهدات رسمی در صالحیت ر-
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:چنین استمراحل تصویب و تصدیق معاهدات از نگاه قانون اساسی افغانستان 
جمهور است هاي رییسالدول از صالحیتاعطاي اعتبارنامه جهت عقد معاهدات بین●

.)قانون اساسی64يماده17جزء (
هاي شوراي المللی یا فسخ الحاق به آن از صالحیتهاي بینتصدیق معاهدات و میثاق●

.)قانون اساسی90يماده5جزء ( استملی 
ها با قانون اساسی در صورت تقاضاي حکومت یا بررسی مطابقت معاهدات و میثاق●

.)قانون اساسی121يماده(استمحکمهسترههاي محاکم از صالحیت
چه نوع معاهده و میثاقی جهت تصویب باید به شوراي ملی سؤال اصلی این است که اما 

ناچار باید هب. باید گفت مواد قانون اساسی در این باره ساکت استدر پاسخ فرستاده شود؟  
نون، حکمییا نه و اگر در قااستدید آیا در قوانین دیگر ما در این رابطه چیزي ذکر شده

از باال اهمیت پرسشعرفی در این زمینه وجود دارد یا نه؟ یارویه ،یا سابقهآ،ذکر نشده باشد
ها و معاهدات از طرف وزارت هاي اخیر هربار که توافقنامهکه در سالرو است این 

شد، این دو سؤال مطرح امورخارجه براي اخذ تأیید و موافقه به شوراي وزیران فرستاده می
که بعد از تأیید شود و اینها به شوراي وزیران ارائه میشد که چرا تمام این توافقنامهمی

جا فرستاده تصدیق به آنبرايیک احتیاج به تصویب پارلمان دارد تاشوراي وزیران کدام
شود؟ 

هاي هایی که در دههمشکالت و چالشيکه افغانستان با همهددر پاسخ باید یادآور ش
درخشان و غناي حقوقی قابل يي از سابقهگذارقانونيها مواجه بوده، در عرصهبا آناخیر

.باشدیس جمهور مییمعمول، در صالحیت ريی براساس رویهیهاي اجرانامهتصویب موافقت-
:فرانسه

معاهدات مربوط : مگر در مورد معاهدات خاص از قبیل،یس جمهور تفویض شدهیتصویب معاهدات به ر-
.)ون اساسی فرانسهقان53يماده(تعهدات مالی و غیره ،صلح،المللیهاي بینسیس سازمانأبه ت

اول باید قانون اساسی بازنگري شود بعد معاهده به تصویب ،اي با قانون اساسی در تعارض باشداگر معاهده-
.)قانون اساسی فرانسه54يماده(برسد

:انگلستان
افق عرف معمول بر این بوده که قبل از تصویب باید نظر مو19حق تصویب معاهدات با پادشاه است ولی از قرن 

.پارلمان کسب شود
:ایران

.)قانون اساسی ایران125و 77مواد . (رسدمعاهدات به تصویب مجلس شوراي اسالمی میيکلیه-
.هاي حقوقی ساده از تصویب مجلس خارج شده استتوافق،براساس نظر تفسیري شوراي نگهبان-
.کندیید میأبعد از تصویب مجلس، شوراي نگهبان آن را ت-
.شودبه مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می،تالف بین مجلس و شوران نگهباندر صورت اخ-
.گیردقانونی او صورت میيیس جمهور یا نمایندهیی توسط ریامضاي نها-

.)الملل، بخش معاهداتالملل عمومی، فصل منابع حقوق بیندکتر ضیایی بیگدلی، حقوق بین: با اقتباس و تلخیص از(
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یک سو،صد سال به این اسناد تقنینی کشور از یکياگر به مجموعه. استتوجهی برخوردار 
ي در هر کشوري، گذارقانونالبته . دشونگاه اجمالی انداخته شود، این حقیقت آشکار می

یابد و براساس مقتضیات زمان، مورد اصالح و مرور زمان تکامل میبهاي است کهپروسه
هم ،تقنینی خوبی داریميسابقه،مورد بحث نیزيبه هر حال در مسأله. گیردبازنگري قرار می

قانون صدور «قانونی به نام 1348در سال . قوانین عاديبخشهم در ،در سطح قوانین اساسی
رسمیيجریدهدرتصویب و»الدولهاي بینمعاهدات و موافقتنامهاعتبارنامه و سند تصویب 

،این قانون لغو و به جاي آن،1368در سال . دشنشر ،1348حوت 28رخ وم153يشماره
يبه تصویب رسید و در شماره»المللی جمهوري افغانستانقانون معاهدات بین«قانونی به نام 

هنوز نه لغو است وهم نافذ کنوند که تا شنشر 1368قوس 30رخ ومرسمیيجریده706
.نه تعدیل،شده

:دوم این قانون، معاهده چنین تعریف شده استيمادهدر
المللی در این قانون به تمام موافقات دولت جمهوري افغانستان با اصطالح معاهدات بین«

یم آن بدون نظرداشت الحکومتی و ضماهاي بینالمللی و سازماندول خارجی، مؤسسات بین
».گرددشکل و نام آن اطالق می

کامال مطابقت دارد و تعریف خوبی شدتر در پاورقی نقل این تعریف با تعریفی که پیش
تصویب یا فسخ معاهدات چنین معرفی ،مقام صالحیتدار عقد،سوم این قانونيدر ماده. است

:شده است
افغانستان با دول خارجی، مؤسسات المللی جمهوري تصویب و فسخ معاهدات بین«

.باشدالحکومتی از صالحیت شوراي ملی میهاي بینالمللی و سازمانبین
».باشدالمللی از صالحیت حکومت میمعاهدات با دول خارجی و مؤسسات بینعقد

ها از طرف هر در این قانون تذکر داده شده که تمام توافقنامهنیز،در مورد عقد معاهدات 
و تأیید توزارت خارجه، به منظور اخذ موافقتباید بعد از اخذ موافق،ی که باشدوزارت

.دشوبه این شورا ارائه ،شوراي وزیران
شوراي یا تصدیق این است که چه نوع معاهداتی نیاز به تصویب ،این بحثدر سؤال اصلی 

ملی دارد؟ 
:این قانون آمده است8يدر ماده

:گرددجمهور نافذ میعد از تصویب شوراي ملی و توشیح رییسمعاهدات در ساحات ذیل ب«
.صلح و ختم حالت جنگيعاهدات دربارهـ م1
.تعیین حدود سرحداتيعاهدات دربارهـ م2
.عاهدات دوستی و همکاريـ م3
.عدم توسل به قوه و تجاوزيعاهدات دربارهـ م4
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.المللیهاي بینعاهدات مربوط به تأسیس سازمانـ م5
.عاهدات که ایجاب تعدیل قوانین نافذ در کشور را نمایدـ م6
.موقف حقوقی اتباعيعاهدات دربارهـ م7
».ایر معاهداتی که به مقتضاي محتوا و ماهیت ایجاب تصویب را نمایدـ س8

آن، پایانیدو جزء باتأسف،ولی ،پاسخ داده استباالاین ماده تاحدودي به سؤال 
زیرا معلوم نیست که ؛کامال مبهم است8خصوص جزء به.اخته استموضوع را بازهم مبهم س

؟ اما حقیقت این است که کنداي به مقتضاي محتوا و ماهیت ایجاب تصویب را میچه معاهده
این يالملل و سوابق قضیه در افغانستان و روحیههاي رایج در حقوق بیناگر با توجه به معیار

در سایر کشورها کهچه این.ه این مسأله چندان مبهم نیستباید گفت ک،، قضاوت شودماده
يشود و دربارهنیز معاهداتی که اصطالحا به نام معاهدات ساده یا اجرایی نامیده می

جمهور د، با امضاي رییسشوالمللی عقد میها و مؤسسات بینقراردادهاي اجرایی بین دولت
8يشده در  مادهیادز به تصویب ندارد و اجزاء د و نیاشوی و نافذ میینها،یا وزیر مربوطه

گذشته کشور و احکامیيرویه،شاهد دیگر. کندهمین منظور را بیان می،قانون معاهدات نیز
قانون صدور اعتبارنامه و سند تصویب «7يدر ماده. است که در قانون قبلی ذکر شده است

:آمده است»الدولهاي بینمعاهدات و موافقتنامه
هاي کثیرالجوانب، الدول به شمول معاهدات و موافقتنامههاي بینمعاهدات و موافقتنامه«

يپس از تصویب شورا و توشیح پادشاه و صدور تصویب یا الحاق یا تعاطی اسناد مصوبه
هاي امور جاریه و فرعی در صورت قبول جانب موافقتنامه. شودی نافذ مییطور نهاطرفین، به

1».ید لزوم سند تصویب رؤساي دولتین منعقد و نافذ استمقابل بدون ق

تر به نام چیزي است که پیش،»هاي امور جاریه و فرعیتعبیر موافقتنامه«منظور از
پاسخ سؤال روشن است ولی براي این،بنابر. معاهدات ساده یا اجرایی از آن نام برده شد

هاي خارجه و عدلیه این است  وزارتبهتر گونه ابهام وجود نداشته باشد هیچ،که در قانوناین
.قانون را مورد بازنگري قرار دهند

16يدر ماده. استالمللی با قوانین داخلی معاهدات بینيرابطهمورددر ،مشکل دیگر
هرگاه اجراي معاهدات، وضع قانون جدید یا تعدیل قانون «: قانون معاهدات آمده است که

ربط به طرح قانون جدید و یا تعدیل قانون نافذ هاي ذيیق ارگاننافذ را ایجاب نماید، از طر
است، صورت نگرفته تنها هیچ اقدامینهکنوندر این مورد تاباتأسفاما 2».گردداقدام می

،یا امضا یا تصویب یک معاهده، با قوانین ما و حتی قانون اساسیآشود که نمینیزبلکه توجه

رخ و، م153مسلسل يرسمی، شمارهيجریدهقانون صدور اعتبارنامه و سند تصویب معاهدات، لیه، وزارت عد. 1
. 1348حوت 28پنجشنبه 

. 1368قوس 30رخ و، م706مسلسل يرسمی، شمارهيجریدهالمللی، قانون معاهدات بینوزارت عدلیه، . 2
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امضا یا ،ت؟ و اگر در تناقض باشد چه باید کرد؟ بدون شکمطابقت دارد یا در تناقض اس
وضع قانون جدید ،بازنگري قوانین داخلیچون تصویب یک معاهده، براي افغانستان تعهداتی 

المللی براي افغانستان و موجب لیت بینوباعث ایجاد مسؤ،در غیر این.کندرا ایجاب می... و
يگزارش به مراجع مربوطهيکشور در ارائهیت اعتبار و حیثآمدن پایینت و نقض تعهدا

الزم است در این رابطه تمام ارگان هاي دولت مخصوصا وزارت هاي .شودالمللی میبین
.خارجه و عدلیه و هم چنین شوراي ملی توجه الزم داشته باشند

صویب تقسیمات اداريـ ت6
والیات و اجزاي آن ،هاتخانهوزارچون به واحدهاي مختلف ،از نظر ادارييهر کشور

این تقسیمات از نظر حفظ انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی و مشارکت . شودتقسیم می
مجریه ياین واحدها از نظر کاري و اداري مربوط به قوه. ساز استمهم و سرنوشت، ملی

ن است و ها یا ایجاد یک واحد جدید مربوط به تصویب پارلمااست اما هر نوع تعدیل در آن
)قانون اساسی90ماده ( .تنهایی تصمیم بگیردتواند بهمجریه نمیيقوه

شد که نیاز به ارائهدر بخش اول توضیحات کوتاهی ،ي نظام اداري افغانستاندرباره
.تکرار نیست



فصل سوم

یهیقضايقوه

.ر استبررسی مواد فصل هفتم قانون اساسی و مواد مربوطه دیگ: موضوع این فصل

قضايتعریف و تاریخچه:مبحث اول
:معناي لغوي و حقوقی قضا

قضا در قرآن يکه واژهاستو گفته شدهشده اطالق قضا به مد و قصر بر معانی بسیاري
دادن، پرداختن، کردن و اندرزدادن، آگاهانیدن، انجامسفارش: به ده معنی به کار رفته است

شدن، داوري یا دادرسی کردن، نوشتن و گ و مرگ، واجبگزاردن، جداکردن، فرارسیدن مر
.آفریدن

چه در رفتار و ،دادن کار است چه در گفتار و سخنقضا انجام: نویسدراغب اصفهانی می
و قضی ربک : سخن خدایی مانند. استیا آدمی،کنش و هر کدام بر دو گونه است یا خدایی

فقضا : کنش خدایی مانند».دایت که جز او نپرستیددستور داد خ«: یعنی1ان ال تعبدوا اال ایاه
که اشارتی »خداوند هفت آسمان را در دو روز آفرید«: یعنی2هن سبع سموات فی یو مین

3.است به ایجاد آفرینشی و آفرید گاري و گزاردن او

اما از نظر فقهی و حقوقی قضا به معناي دادرسی و داوري و قاضی به معناي دادرس و 
:اندو برخی از فقها آن را چنین تعریف کردهداور است

.4ياسراییل آیه.  1
.12يآیهيسجده. 2
.نی، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفها. 3
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دادن دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنارساختن اختالف و پایان«
1»موضوع مورد اختالف آنان

2».دادرسی میان مردم براي برکنارساختن اختالف آنان«: در تعریف دیگر آمده است

ن ستیز و دعوا میان دو یا چند کس است مطابق دادرسی از میان برد«: برخی دیگر گفته است
کردن  و قضا عبارت است از حکم«: برخی دیگر گفته است3».دستور و حکم خداوند

4».که قاضی یا حاکم خصومت یا اختالف را قطع و فیصله کندکردن یعنی اینحکم

اصطالح قاضی، مفتی، مجتهد، فقیهتوضیح چهار
ثبات حقی، یکی از دو طرف دعوا را ملزم به اجراي حکمیکار قاضی این است که پس از ا

کند اما مفتی تنها حکم شرعی را بیان می. کند که به نفع طرف دیگر صادر کرده استمی
حکم به استدالل و استنباط ياما مجتهد درباره. که دعوا و اختالفی مطرح باشدبدون این

این يتواند همهیک شخص می... اهی داردکسی است که از دالیل حکم آگ،فقیه. پردازدمی
در صورتی که .هم فقیه،هم مجتهد،هم مفتی، یعنی هم قاضی باشد،صفات را داشته باشد

عناوین و او صاف يصفات مذکور را واجد باشد و اختالف آنان صرفا از ناحیهيهمه
5.باشدمی

جاهلیتقضا قبل از اسالم و در عصر
اند احتیاج داشتهبه کسی ،البینی شانمنازعات ذاتيها براي فیصلهانساناز ابتداي خلقت بشر،
ها ناگزیر اشخاص معزز و عقالي قبایل و خانواده. کندها را فیصله آنکه قضایا و منازعات

جسمانی و دماغی نامور به لحاظکه فراديند و همین اکردها را اجراء میقضایی آنامور
قبل از (جاهلیت اهل عرب در زمان.دندشدار میقضایی را عهدهامارت و سیاست،بودند
،افراد قبیلهشیخی داشت که،هریک از این قبایل. کردندعمل میروشبه همین ،)اسالم

.او بودي تحت فرمان او بودند و مناسبات قبیله با سایر قبایل بر عهده
صالحیتدار براي داد، مرجعمیدر مورد اختالفات و مخاصماتی که میان افراد قبیله رخ

عادات و سنن قبیله به ،وفصل، غالباً همان شیخ قبیله بود که به مقتضاي عرفرسیدگی و حل

.الوثقی، بحث قضاسید محمدکاظم یزدي، العروة. 1
.امام خمینی، تحریرالوسیله، بحث قضا. 2
.الدین العراقی، کتاب القضاءشیخ ضیاء. 3
.در قضا16کتاب 1786يمجلۀ االحکام العدلیه، ماده. 4
متون فقه، يبه نقل از دکتر ابوالحسن محمدي، گزیده. 64ص، 6محمدجواد مغنیه، فقه االمام جعفر الصادق، ج . 5

.207، تهران، ص 1385چاپ پنجم، 
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دیگري که در فهم و کفایت پرداخت و گاهی هم افراد متخاصم به مرجعاین وظیفه می
.کردندمراجعه می،داشتشهرت 
ي عربستان قبل از اعی آن در زندگی قبیلهطور کلی حق و عدالت به معناي صحیح و واقبه

است که متضمن نفع قبیله همان چیزي،اسالم وجود نداشت، زیرا حق در عرف و اصطالح قبیله
اعم از شیخ یا قاضی، موظف بودند که در ،باشد و به حکم همین قانون بود که رؤساي قبیله

دیگر يرچه حق به جانب قبیلهنظر بگیرند اگخود را دريجانب قبیله،مخاصمات و دعاوي
.باشد

این هب،اندکه تاریخ قضا و دادرسی در اسالم را بررسی کرده1دانانبرخی از حقوق
تهی از هرگونه سازمان منظم قضایی بود ولی در عین ،اعتقادند که عربستان پیش از اسالم

:گونه دادرسی داشتعرب جاهلی سه،حال
:تحکیم یا داوري)1

:گویدشنی از داوران عرب در روزگار جاهلی سخن میرویعقوبی به
کرد و در محاکمات و مواریث و عرب را داورانی بود که در کارهاي خود به آنان رجوع می«

شناخت، چه عرب را دینی نبود که به احکام آن هاي خویش آنان را داور میها و خونآب
لخوردگی و بزرگواري و پس اهل شرف و راستی و امانت و سروري و سا.رجوع کند

2».دادندآزمودگی را حکم قرار می

چگونگی ،اختالفات وابسته به آب،حتی دعاوي مربوط به ارث، حقوق ارتفاقیبنابراین،
هاي بدنی و چگونگی هاي ناشی از آسیببرداري از آن، قتل عمد و خسارتتقسیم و بهره

ها و اي جدا از دیگر پیشهو داوري پیشههاي داوران بودهپرداخت خون بها و غیره از صالحیت
.جدا از سرپرستی و ریاست قبیله بوده است

:احتکام یا داوري کاهنان)2
احتکام یعنی داوري یا حکمیت نزد . بود»احتکام«قضایی در روزگار جاهلی يدومین شیوه

میان نفوذارايدکاهنان. گویندبینپیشگو و درون،گاه از رازآ،نگهبان معبدبه کاهن . کاهنان
به و کار دادرسی بستگی داشت بهاعتبار و دانایی آنان يکردند و درجهدادرسی می،مردم

حتی ،توانستکامیاب بیرون آید و اگر کاهن می،توانست از آزمایشاندازه میکه تا چهاین
وراي چیزي را که طرفین پنهان کرده بودند و مورد آزمایش نبود، بگوید، قدرت و توان ما

3.شدتر نمودار میطبیعی او بیش

چاپ و انتشارات آستان قدس يمحمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسالم، مشهد، مؤسسه: رجوع کنید به . 1
يررسی قرار داده و مطالعهاین کتاب تاریخ قضا در اسالم در طول سیزده قرن را مورد ب. 52تا 37، ص 1365رضوي، 

.آن بسیار مفید است
.337یتی، تهران، چاپ دوم، جلد اول، ص آدکتر محمدابراهیم ياحمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه. 2
:دتوجه کنییرزبراي آشنایی با کار کاهنان به داستان ـ ٣
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):پیمان و پناهندگی(حلف و جِوار )3
به معناي »حلف«. سومین روش دادرسی در میان عرب جاهلی پیمان پناهندگی بود

پیمانی به تحالف به معناي هم. سوگند دوستی و پیمانی است که میان گروهی انجام گیرد
هگونیناکسی که . خاندان یا ایلدریپذیرش کسبه معناي ؛بود»والء«یکی : گونه بودسه

شد که عضو اصلی آن میتعهداتی برخوردارنام داشت و از حقوق و»مولی«شد پذیرفته می
شد تا کار یا هاي یک قبیله یا گروه بسته میگاهی پیمانی میان خاندان. داشتخاندان می

سوگندي بود که میان پیمان یا ،حلفيسومین چهره. هدف مشترکی انجام دهند
این پیمان براي . شدهاي گوناگون بسته میهاي مخالف با یک گروه یا میان گروهخاندان

با ،خونخواهی و گرفتن انتقام خون مقتول از خاندان قاتل،براي نمونه. انجام کار معینی بود
برداشته شده و خود از میانبهخود،این پیمان با انجام آن کار. مقتول بوديگروه و قبیله

.شدفسخ می
خاندان یا قبیله را وادار به انجام تعهدات و ،درست مانند حلف،جوار به معناي پناهندگی

.باشدیک خاندان یا قبیله،توانست یک فرداین پناهنده می. کردهایی در برابر پناهنده میلیتومسؤ
اده و دور از هرگونه آیین جاهلی، بسیار سيکه دادرسی یا قضاوت در جامعهاینخالصه 

قانونی يو ادلههاعناصر دادرسی را اقرار یا سوگند یا برگه. شدیافته انجام میو روشی سازمان
مانند یهاي گوناگونکشی، کاربرد شیوهشناسی، اثرجستن، قرعهبلکه قیافه؛دادتشکیل نمی

هاي زیرکانه گیري از روشرهبینی و کشف جرم با بهگیري، طالعگویی، فالپیشگویی و آینده
.شدهاي دادخواهی و دادرسی شناخته میها، راهگیري از نیرنگنیز بهره،و تردستی

اي بیرون شهر، که خوابگاه بیگانگان و راهیان رش در خانههند دختر عتبه بن ربیعه همسر فاکه بن مغیره بود، شبی با همس
که بازگشت، مردي را دید که باشتاب اق را ترك گفت و همینتشوهر براي کاري ا،شبنیمه. شده بود، خوابید

: کسی پهلوي تو بود؟ هند پاسخ دادچه: پیش زنش هند آمد و پرسید،هراسان،فاکه. گفتخوابگاه را ترك می
: پدر از دخترش هند پرسید. شوهر پریشان و نگران، این داستان را به پدر همسر خود عتبه بن ربیعه باز گفت. کسهیچ

کسی بفرستم تا فاکه را گویداگر فاکه راست می: پدر ادامه داد. نه: گوید؟ دختر پاسخ  گفتآیا این مرد راست می
گوید داوري نزد کاهن بریم تا دروغ و تهمت شوهر روغ میبخوابد و اگر دگونه ننگ و بدنامیازمیان بردارد و بدین
عتبه با فاکه و دخترش هند . گویم و داوري نزد کاهنان بریممن راست می! اي پدر: هند گفت. آشکار و نمایان شود

ا در شکاف آلت اسبی پنهان کرد و بگندمیيپیش یکی از کاهنان یمن رفتند و عتبه براي آزمایش کاهن حکم، دانه
ایم بگو چیست؟ چیزي پنهان کرده: چون اینان نزد کاهن آمدند، عتبه رو به او کرد و گفت. نواري روي آن را پوشید

چه پنهان کرده بودند برداشت آنگاه کاهن پرده ازآن! تر از این بگوروشن: عتبه گفت. کاهن با سخنی مسجع پاسخ داد
که کاهن توانست از پس آزمایش هنگامی. اسبیيلت کرهآدر گندمیيیعنی دانه»حبۀ برّ فی احلیل مهر«: و گفت

یکی فراخواند کاهن چند زن و از آن میان هند را در صف کرد و یکی. پیروز برآید، طرفین دعوا به داوري او تن دادند
از تو ! اهی نداري برخیزتو گن: کاهن رو به هند کرد و گفت. تا نوبت به هند رسید! برخیز: گفتو پس از دیدن آنان می

اکنون که تو مرا به : گاه رو به شوهرش فاکه کرد و گفتهند آن. پادشاهی به نام معاویه پا به جهان خواهد گذاشت
هند از فاکه جدا . خواهم این پادشاه از نسل دیگري جز تو باشد و دیگر با تو زندگی نخواهم کردکشاندي میبدنامی

.کرد و معاویه را به دنیا آوردشد و با ابوسفیان زناشویی
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:قضا در صدر اسالم
يپا خاست و برنامهه بشکن، رستاخیز اسالمیپرور و شرایط عدالتن محیط ستمادر چن

جمله امور مربوط به قضا از،مون زندگی مردؤشيین آسمانی همهیدار اصالحی این آدامنه
حق و عدالت به معناي صحیح آن را در باررا مورد توجه و اصالح قرار داد و براي نخستین

،به منظور حفظ جان،متینی از قرآن و سنتجهان جاري ساخت و احکام و قوانین جامع و
،واجارهرهن،ون مدنی از قبیل خریدوفروشؤشآبرو و نسل مردم تشریع کرد و،عقل،مال

هتک اعراض و امثال ، سرقت،چنین امور جنایی از قبیل قتلهم،مزارعه و مساقات و امثال آن
هاي محکم قوانین متقن و متین استوار قبیل ازدواج و طالق را بر پایهنیز احوال شخصیه از،آن

و مرج و تفرقهوهاي قضایی و جلوگیري از هرجساختن دستگاههماهنگساخت و براي
.همت خود قرار داديون حساس قضاء، استقالل قضایی را وجههؤشناصالح دريمداخله

، اصول و استاحکام اسالمیيترین منبع و سرچشمهن شریف که نخستین و مهمآدر قر
، استکه قضاوت منصب انبیاء الهی خداوند با بیان این. ده استشاساسات قضاوت بیان 

:فرمایدمی
االرض فاحکم بین الناس بالحق و ال تتبع الهوي فیضلک جعلناك خلیفۀ فییا داود انا 

ما ترا جانشین در زمین قرار دادیم، پس به حق و درستی ! اي داود«: یعنی1...عن سبیل اهللا
»...گرداندقضاوت و دادرسی کن و از هوا پیروي مکن که تو را از راه خدا منحرف می

:دیگر آمده استيدر آیه
2...الناس ان تحکموا بالعدلیأمرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بیناهللان

ها را به اهل آن بسپارید و چون بین مردم داوري و فرماید که امانتخداوند امر می«: یعنی
»...قضاوت کنید، به عدالت و داد داوري نمایید

:آمده استزیردر آیات 
و من لم یحکم بما انزل اهللا ..... اهللا فاولئک هم الکافرونو من لم یحکم بما انزل ...

کسانی که «: یعنی3.و من لم یحکم بما انزل اهللا اولئک هم الفاسقون... فاولئک هم الظالمون
آنان ...آنان ظالمانند...چه خداوند نازل فرموده، قضاوت نکنند، آنان کافرانندمطابق آن

».فاسقانند
بهترین حاکم ،،خداوند50يآیه،دهئمايو سوره45يآیه،هوديچنین در سورههم

از پیامبر خدا به عنوان دادرس و قاضی نام 65يیهآ،نساءيده و در سورهشیا داور توصیف 
.برده شده است

.26يص، آیهيسوره. 1
.58ينساء، آیهيسوره. 2
.47و45، 44مایده، آیات يسوره. 3
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:فرمود،پس از گماشتن شریح حارث کندي به قضاوتعامام علی
بر ) شقی(دل و ستمگرانشین او یا تیرهاي که جز پیامبر یا جتو درجایی نشسته! اي شریح«

1».نشیندآن نمی

:فرمودعامام صادق
النار و رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی: الجنهالنار و واحد فیالقضاه اربعه، ثالثه فی

النار و النار و رجل قضی بالحق و هو ال یعلم فهو فیرجل قضی بجور و هو ال یعلم فهو فی
.الجنهیعلم فهو فیرجل قضی بالحق و هو

مردي که به ستم قضاوت : قاضیان چهار قسمند، سه در جهنم و یکی در بهشت«: یعنی
مردي که به ستم قضاوت کند و . کند، در جهنم استکند و بداند که به ستم قضاوت می

مردي که به حق و درستی قضاوت کند ولی ندانسته و . ندانسته چنین کند، در جهنم است
اما کسی که به حق قضاوت کند و دانسته و آگاهانه چنین . ، او نیز در جهنم استناآگاهانه

2».کند، او در بهشت جاي دارد

با توجه به تعالیم فوق و اهمیت و قداست و در عین حال خطیربودن مقام قضا است که 
تناع در تاریخ اسالم، بسیاري از بزرگان و فقهاي نامدار از پذیرفتن منصب قضاوت ابا و ام

3.دانستندآن نمیيورزیدند یا خود را شایستهمی

. 6ص18حر عاملی، وسایل الشیعه، ج . 1
.3، حدیث 3، باب 7پیشین، ابواب صفات قاضی، ص . 2
:ورده استآرا چنین هرشدن امام ابوحنیفهداستان زندانی،محمد بن جریر طبري. 3

منصور سوگند . اند که منصور از ابوحنیفه خواست تا دادرسی بغداد را بپذیرد ولی ابوحنیفه تن بدین کار ندادآورده
،ربیع بن منصور. ابوحنیفه سوگند یاد کرد از پذیرفتن آن روي خواهد تافت. خورد که بایستی ابوحنیفه آن را بپذیرد

: کنی؟ ابوحنیفه پاسخ دادخورد تو هم سوگند یاد میامیرالمؤمنین سوگند می: فه کرد و گفتوزیر منصور رو به ابوحنی
گاه منصور به خشم آمد و ابوحنیفه را به زندان آن. سوگند خویش از من تواناتر استيخلیفه در پرداخت کفاره

ه همان درخواست خود را با او در روزي چند گذشت، خلیفه ابوحنیفه را از زندان به حضور خواست و دوبار. فرستاد
گویم که میکار دادرسی نیستم؛ دو حال بیش نیست، یا اینيمن شایسته: ابوحنیفه به منصور گفت. میان گذاشت

گونه شایسته این مقام نباشم و اگر دروغ گویم که با گویم یا دروغ؛ اگر راست گویم، بدینشایستگی ندارم، راست می
زندان کرد و او را به تازیانه يدوباره ابوحنیفه را روانه،خلیفه. راستی شایسته نخواهم بودهی بگویزنی و دروغدروغ

.)619، ص 7طبري، تاریخ الرسل و الملوك، ج (بست ولی سودي نگرفت و پس از چندي او را از زندان رها ساخت 
از ابوحنیفه خواسته بود ) ه132(روان دوم اموي امیر بصره و کوفه در روزگار م،گفتنی است که یزید بن عمرو بن هبیره

زد، بازهم _فرماندار عراقین ابوحنیفه را صد تازیانه روزي ده تازیانه. تا دادرسی کوفه را بپذیرد ولی از او پاسخی نشنید
تنایی نکرد و بار هم ابوحنیفه اعاین. المال کوفه را به او پیشنهاد کردگاه سرپرستی دارایی بیتامیر آن. پاسخی نشنید

خطیب . (بار ابوحنیفه را زیر تازیانه گرفت و چون سودي نبرد او را رها کردفرماندار شهر براي دومین. نپذیرفت
.)327، ص 13بغدادي، تاریخ بغداد، ج 

نگاشت و از او خواست تا سرپرستی دادرسی را در شرق و غرب بپذیرد ) ه204(اي به شافعی مون عباسی نامهأم
شافعی این درخواست را نپذیرفت و هنگامی که در بستر مرگ بود، مزَنی شاگرد خود را ) قضات شودالقاضی(

زنهار که مقام دادرسی دستگاه را . اممون را به او نشان داد و گفت این نامه را تنها به تو نشان دادهأميفراخواند و نامه
.)16ابن ابی الدم شافعی، کتاب القضاء، ص !( بپذیري

. 149و 148محمدحسین ساکت، پیشین، ص : نقل ازبه 
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ستقالل قضا و تفکیک قوا در اسالما
یعنی تفکیک قوا ؛دوش داشتبرنفیس خود به نفسصپیامبر،قضا رايدر صدر اسالم وظیفه

قضاییه و ،مقننهيگانههاي سهبه معناي امروزي آن وجود نداشت و پیامبر دارنده و مظهر قوه
پرداخت و کرد و گاه شخصا به اجراي حکم میخود ایشان دادرسی میییه بود و زمانمجر

1.ساختبراي نگهداري نظم جامعه، تبهکاران را به زندان محکوم می

مور أکرام را نیز به قضا و حکم میان مردم مبعضی اوقات اصحابصچنین پیامبرهم
ياز جمله. کردمور میأع خاص موفصل یک موضوحلیک صحابی را بهگاهد و کرمی

قاضی عنوانوي از طرف پیامبر به.بودعقضا گماشت علیيوظیفهاشخاصی که پیامبر اسالم به
يهاي دهگانهیکی از ناحیهيبه دستور پیامبر براي ادارهعکه علیهنگامی. دشدر یمن مقرر 
فرستی ولی من جوانم و از این کار میتو مرا به دادرسی یمن «: گفتشد، به پیامبریمن عازم می

خداوند دل ترا راه خواهد نمود و زبان ترا استوار خواهد «: دادپیامبر پاسخ ».دانمچیزي نمی
به دادرسی ،هرگاه طرفین دعوا به دادرسی پیش تو نشستند، تا سخن هردو را نشنیدي. ساخت

گاه آن».اي تو آشکار خواهد شددادرسی بر،مپرداز چرا که با شنیدن سخنان هردو سوي دعوا
پیوسته قاضی خواهی بود و در دادرسی دودل «: علی گذاشت و فرموديپیامبر دستش را بر سینه

».نخواهی شد
فرستاد، به او دیگر یمن میيچنین پیامبر اسالم وقتی که معاذ بن جبل را به ناحیههم

. دادن مردم بپرهیزدگیري و گریزو از سختو مهربانی رفتار کندنرمیدستور داد تا با مردم به
2.یسر و ال تُعسّر و بشِّر و ال تُنَفََِّر

عدم قناعت به خاطربین خصمین کهراعپیامبر اسالم چهارده قرن قبل براي بار اول حکم علی
يفیصلهعنوانبه ععلیيدند که فیصلهکریید أمجددا تتقدیم کردند،صآن حضرتشان به حضور

.شوداستیناف استنباط يفیصلهعنوانبه تواند میصحضرت پیامبریید حکم توسطأابتدائیه و ت
را به عهده اسالمیيرسید، در دو سالی که رهبري جامعهرضابوبکرزمانی که خالفت به

که در اجراي ايبا دقت و سختگیريرضعمر. قاضی گماشتعنوانرا به رضداشت، عمر
در ها و قضایاي کمیگویند دوسیه. قدرت و توان بخشید،داشت، به قضااحکام اسالمی

رضعمر،همهاینبا . روزگار ابو بکر مطرح شد و مردم کمتر اختالف و کشمکش پیدا کردند

3.نام قاضی به خود نگرفت و مردم او را قاضی خطاب نکردندرضگاه در زمان ابوبکرهیچ

.66ساکت، پیشین، ص محمدحسین. 1
ابن سعد، الطبقات الکبیر، تصحیح . 1060قاضی ابر قوه، نصف دوم، ص يول اهللا، ترجمهي رسابن هشام، سیره. 2

.337، ص2احسان عباس، لبنان، ج
.274لنظم االسالمیه ، صابراهیم حسن، اابراهیم حسن و دکتر علیدکتر حسن. 3
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عمران و يدائرهو اتساعسعت ممالک اسالمیوخاطربه رضخالفت عمريدر دوره
رسیدگی به آبادي و کثرت کار براي خلیفه یا نایب او در ممالک و ایاالت مفتوحه،

د و کرتفکیک قضا را از حکومترضعمر،میسر نبود ، از این روهاتوفصل خصومحل
صب قضا رسما از بار منغیر از والی واگذار کرد و براي نخستین،قضاوت را به شخص دیگر

بار در کنار والیان، قاضیان را به دادرسی براي اولینرضد و عمرشوظایف خالفت جدا 
،به کوفه،شریح بن حارث کندي،|به مدینه،ابوالدرداء،در این دوره1ها گماشتوالیت

.دندشقاضی تعیین عنوانبه مصر به ،العاصبه بصره و قیس بن ابی،ابوموسا اشعري
خود ،وارده راقضایايتمامیبه خالفت رسید، در مرکز خالفت رضکه عثمانزمانی 

.گرفتمیتیاران خود مشورکرد و از اصحاب ووفصل میحل
که قبال چنان–در امور قضا تبحر کامل و ید طوال داشت، زیرا ایشان عبعد از عثمان، علی

معلومات کافی به قضايده و در رشتهاز عنفوان جوانی به قضا و افتاء اشتغال ورزی-اشاره شد
امام علی به ينامه. توجه خاص و عام را جلب کرده بود، احکام قضاییدر دست آورده و 

يقضاوت است، بیانگر دید ژرف و عمیق امام در بارهيمالک اشتر که بخشی از آن درباره
غیر از مقام خالفت و مقام متصدي قضا ،ایشان نیزيدهد که در دورهو نشان میاستقضا 

:گزینش قاضی آمده استينحوهيدر بخشی از این نامه درباره. والیت بوده است
کسانی که . برترین فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن،سپس از میان مردم«

ها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناك نسازد، آن،فراوانيمراجعه
پس از آگاهی براي او دشوار نباشد، طمع را ،اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حقدر 

از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقیق اندك رضایت ندهد و در شبهات از همه 
پیاپی يمراجعهتر باشد و درتر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشبا احتیاط

در فصل ،در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت. شودشاکیان خسته ن
زبانی او را تر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چربخصومت از همه برنده

تر در پس از انتخاب قاضی هرچه بیش! منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند
د و به مردم نیازمند شوهاي او برطرف که نیازقدر به او ببخشهاي او بیندیش و آنقضاوت

دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند، نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی
در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین . آنان در نزد تو در امان باشديتا از توطئه

با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیاي خود را به دست در دست بدکاران اسیر گشته بود که 
2»آوردندمی

الفکر السیاسی االسالمی، چاپ العربیه المعاصره و فیالدساتیرمحمد الطماوي، السلطات الثالث فیدکتر سلیمان. 1
. 423و 422، ص1996ششم، مصر، 

.امام به مالک اشتريها، نامهنامهنهج البالغه، بخش. 2
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:نویسدجداشدن مقام قضا از مقام خالفت میيابن خلدون درباره،رخ مشهوروم
اما منصب قضا در گذشته جزء وظایف خلیفه بوده است، چرا که منازعات و فصل و«

از . شدوفصل میاب و سنت، حلها باید در چارچوب احکام شرعی برگرفته از کتخصومت
حکومت و يسپس با توسعه. دار این وظیفه بودندخلفا در صدر اسالم  خود عهده،این رو

1».ها و سنگینی وظایف، امر داوري و قضاوت را به دیگران واگذار نمودندافزایش کار

آنان مجریه در زمان خلفاي راشدین پدید آمد و يکه تفکیک قضا از قوهخالصه این
طرفی و ورزیدند تا استقالل قضا حفظ شده و احکام قضات با کمال بیهمیشه سعی می

د که در میان افراد شومقدس به اشخاصی تفویضيغیرجانبدارانه صادر گردد و این وظیفه
حاکمیت بر نفس و جامعه مورد اعتماد بوده و صاحب حوصله و متانت و حسن خلق و داراي

.داجتهاد باشنيملکه
حتی خود خلیفه در محضر قضا حضور یافته و براي دادخواهی ،خلفاي راشدینيدر دوره

اسبی را به منظور ،دوميشود که خلیفهگفته می. نشستطور مساوي، در کنار مدعی خود میبه
که بخرد، اسب در نزد او تلف شد و صاحب اسب خریدن از صاحب آن گرفت ولی قبل از آن

قاضی بعد از استماع سخنان . کار هردو به شریح قاضی کشیده شد. دکرا مطالبه قیمت اسب خود ر
پس باید ،زیرا اسب را از صاحب آن سالم گرفته؛فیصله کرد که خلیفه باید قیمت را بپردازد،هردو

بعد از عچنین روایت شده که امام علیهم. د و خلیفه هم این فیصله را پذیرفتکنسالم تسلیم 
خود را به دست شخص یهودي دید که آن را در يشدهجنگ با معاویه، زره گمبازگشت از 

قاضی از امام خواست که ادعاي خود . هردو نزد شریح قاضی رفتند. معرض فروش گذاشته است
د و قاضی کرد و امام، قنبر خادم خود و فرزندش حسن را به حیث شاهد معرفی کنرا اثبات 

مردي از اهل بهشت شهادتش ! اهللاسبحان: امام فرمود. یرفتشهادت فرزند را براي پدرش نپذ
. دو سید جوانان اهل بهشتند،حسن و حسین: من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود! شودپذیرفته نمی

زیرا غیر از ؛ولی چون قاضی بر موضع خود اصرار ورزید، امام از یهودي خواست که زره را بگیرد
یهودي تحت تأثیر این نوع عدالت و این نوع احترام امام به . شتدو نفر مذکور شاهد دیگري ندا

دهم که این زره از تو است و دین شما حق است و شهادت می: استقالل قضا قرار گرفت و گفت
شدن یهودي خوشحال شد و زره را امام با مسلمان. اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا

که در جنگ نهروان ودي هم جزء یاران علی شد و در کنار او بود تا اینبه او بخشید و شخص یه
اهمیت است کهرسیدهفراوان،از آن دورهمستنديهايچنین داستان. در کنار او به شهادت رسید

2.دهدبه مقام قضا را نشان مییس دولت اسالمییاحترام دولت و ر،استقالل آن،قضا

. 31باب سوم، فصل ابن خلدون، کتاب اول،يابن خلدون، مقدمه-1
.62دکتر سمیر عالیه، نظریه الدوله و آدابها فی االسالم، ص -2
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راشدین در حال خلفاييقضاوت در دوره،اجراي احکامتدوین وباید گفت، به لحاظ 
د، ولی بعد از کنایجاب پیدایش و تکوین بود و وقایعی روي نداده بود که نوشتن احکام را

.کرداحکام کتبی وادار به صدورقضات را ووقایعی پیش آمد ،هااموييآن در دوره

1قضا در افغانستان قبل از اسالم

کابلشاهان و رتبیالن قضا و دادگري در اراضی شرقی مملکت و قلمرواز چگونگی امور 
هاي زایر یادداشتتوان ازصرف می،در این باره. معلومات کافی و مستند در دست نیست

قدیم از وضع جرایم و شکنجه سیاح در افغانستاناین . استمداد جست» هیون تسنگ«،چینایی
عادالنه و نبود جزاي يمحاکمهنین جزاء وو جزاهاي آن صحبت کرده و از وجود قوا

.دهدمیخبر،جسمانی در حین تخلف از اوامر حکومت
و ین دادوريآیهاي غربی و جنوبی کشور که زردشتی خراسان و قسمتيدر جامعه

کتب کیش زردشتی ويقضا مطابق سنن مزدیسنا جریان داشته، معلومات کافی به وسیله
این سرزمین را مقارن ظهور اسالم و نشر فتوحايیده که وضع قضاییپهلوي به ما رسايسنتی

.دکنعربی روشن می
ند که امور وجود داشتشش خاندان بزرگ و معروف رجال دربار،در عصر ساسانی

به یکی از این کردند و منصب قضاي دربار نیزمختلف کشور را بر سبیل توارث اداره می
. داشتندمقرر میروحانیونيیات نیز همواره قاضی را از طبقهها تعلق داشت و در والدودمان

اگر دادور براي غرض . گفتندالقضات را شهردادور یا دادوران میقاضی را دادور و قاضی
دادند، ولی مرجع قرار میبازخواست قضاییمورد، او را هم کردشخصی، حقی را ناحق می

.قضاوت، پادشاه بودنهایی

نستان بعد از ورود اسالمقضا در افغا
در ،حاکم مناطق) .ق.ه22و 18البعد از س(ید وکه افغانستان به دین اسالم گرهنگامی

مفاهیم مردم این خطه با پیروي از . بودمسلمانانيخلیفهيعین حال حاکم شرع و نماینده
المیاسخویش را مطابق شریعت دیگر امورمعامالت مدنی و ،نبويگفتارقرآنی و 

از جانب اولواالمر آن وقت تعیین و نلمااترین عاز بین نخبهقضاتودندکروفصل میحل
.شدندانتخاب می

:در بخش تاریخچه قضا و جایگاه آن در دولت افغانستان، نگاه کنید به. 1
.افغانستانيمحکمهسترهاوبسایت -
.1369ی، دارالقضاء در افغانستان، کابل، یعزیزالدین وکیلی پوپلزا-
.فصول و مواد مربوط به قضا،1366و 1355،  1343و قوانین اساسی 1310،  اصول اساسی 1301اسی اسينظامنامه-
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) م1030-997-هـ ق-421-387(محمود غزنوي قضا و قضاوت در عصر سلطان)1
.دآباد کن»الفلکعروس«به نام يرا تشویق کرد، تا مسجدمحمودسلطانشده،انباشتهثروت 
هاي نادرهو نسخآثار نفیساآن را بيد و کتابخانهکراي نیز اعمار مدرسهآن،اردر کن

عروسدر مسجد مشهورجداگانهبار به امر سلطان، رواق در همین دوران براي اولین. آراست
د کررا امر اي از غالمانبا متصدیان خاص به منظور قضاوت تخصیص داده شد و عده،الفلک

قضایا در . ندکننگام قضاوت از حمالت و تعرضات احتمالی مردم محافظتتا قاضی را در ه
بدون ،وفصل و حکم قاضیحل) بدون استیناف(مرحله سرعت و در یکمحاکم شرعی به

یک عنوانقضاوت به يوظیفهغزنهيد و به این صورت در دارالسلطنهشمیاجراوچرا چون
.یافتتکامل هاي بعدهدورآغاز و در ،و مستقلجداگانهيوظیفه
- 1369-هـ ق 920هـ ق تا حدود -771(قضا و قضاوت در عصر تیموریان هرات )2

)م1514
حسین بیگ، سلطانخصوص در زمان شاهرخ، الغبه،افغانستان در زمان بازماندگان تیموریان

در شوراین ککه جاآنخود را بازیافت تا يشدهویرانسال سلطنت کرد، مدنیت37بایقرا که 
رفت و در اقتصاد در آسیاي میانه به شمار میفرهنگ وتمدن،يمرکز عمده،میالدي15قرن 

دستگاه قضایی تیموریان هرات متشکل . کردندظهورزیادي عالمان و اندیشمندان،این دوره
:از دوبخش زیر بود

یاسابخش- 
بخش شرعی- 

قانون يمثابهدوران چنگیز بهد که دربوعدلی و قضاییيي از اصولنامهاگونه»یاسا«
يبخش عرفی قضا در دوره. شدی اجرا مییناپذیر چنگیزي در امور عدلی و قضاخدشه

.شدصادر میگرفت و احکام عرفی براساس آن میتیموریان از یاساي چنگیزي مایه
که شاهرخ، آنویژه پس از به.هماهنگ بودو موازین فقه اسالمیهااریبخش شرعی قضا با مع

یگانه منبع مهم استناد در امور قضایی شناخته يمثابهبهیاساي چنگیزي را لغو کرد، فقه اسالمی
.هاي قضایی گسترش یافتعرصهيشد و نقش و نفوذ آن در کلیه

)م1509-1488-هــ ق915-894: (سکندر لوديقضا و قضاوت در عصر سلطان)3
وي. هاي افغان بودلوديو توانمندیکی از پادشاهان عادل،فرزند سلطان بهلول،سکندرسلطان

سیس أت،»دارالعدل«به ناماي و در تمام شهرها محکمهشنیدمیرا بادقت کامل مردمشکایات 
.مرافعه نیز داشتيمحکمه،در مرکزاو. دکر

)هـ ق1151-1119: (ها قضا و قضاوت در دوران هوتکی)4
ايتشکیالت منظم اداري،کردنمیپادشاه یا امیر ایفاي وظیفهوانعنبه کهآنخان بامیرویس

تامحمود هوتکی کهشاه،گرونسکیيبه گفته. دکربه شمول دارالقضا و محاکم ایجاد 
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ها افغآنمیاناز رادر امور شرعیبیگیدیوان،پادشاه قندهار حکمرانی کردعنوانبه .م1721
.دکرمقرر 

:درانیاحمدشاه قضا و قضاوت در عصر )5
پادشاه با معرفی امام درباري مقرر قضات مرکز و والیات از جانب،در زمان سلطنت احمدشاه

برالقضات عالوه بر وظایف عادي،قاضی. گفتندالقضات میقاضی پایتخت را قاضی. دندشمی
.کردنظارت می،و قانون در کشور بودند نیزاجراي وظایف پولیس که مسؤول حفظ نظم

ي، فیصلهروستاهاو هایهدر قر.  دندکرمیاجراعدالت را مطابق شریعت اسالمی،قضات
هایی که جرم در آن گرفت و دوسیهسفیدان صورت میکه ثابت بود از طرف ریشجرایمی

اجرامجازات توسط قاضی تعیین و از طرف محتسب . دشبود به قضات ارجاع میثابت نمی
را وجود داشت و شخص مسؤول آناي محاکم نظامی، ان سلطنت ويچنین در زمهم. شدمی

، نظامینظم و انضباط در امورتر بیشاستحکام هرچهبراينامیدند که می»قاضی عسکر«
.دکرایفاي وظیفه می

:فرزندانشدر عصر تیمورشاه و )6
سط خان علوم تو»دارالمهام«وزارت عدلیه به عنوان ) هــ ق) 1207- 1186(در عصر تیمورشاه 

. دادرا نیز انجام میوظایف وزارت داخلهاز د که برخی شالقضات اداره مییا قاضی
در زمان . دندکردارالقضا یاد میهاي خان علوم و امیرنیز به ناموالقضاتوزیرعدلیه را قاضی

ن در ستوارت الفنستوابه قول مونت .دنامگذاري شدارالمهام به نام دارالقضات ،محمودشاه
هاي امین محکمه و قاضی، مفتیامور قضایی در شهرها از طرف،وقت پادشاهی شاه شجاع

از طرف پادشاه ،فامیلی شاهاساس سفارش مالامامرقضات ب. شدعدالت اجرا میيداروغه
محتسب قاضی عسکر وکسی با عنوان،هاي ويدر قصر پادشاه و کمپ. ندشدقرر میم

.مقرر بودنظامی
)م1861- 1842(محمد خان قضاوت در زمان امارت دوم دوستقضا و)7

)محکمهکوتوال و(توسط دو بخش محمد خان، عدالت در دوران دوم امارت امیر دوست
شرع به براساسشرعی بود که يحقیقی عبارت از محکمهيادالنهعي محکمه. شداجرا می

احکام بر شخص شاه . االجرا بودد و حکم قاضی شرعا و قانونا مرعیکردعاوي رسیدگی می
.گذاشتصحه می،مهم محکمه و کوتوالی

)م1878-1863- هــ ق 1295-1279(در عصر امیر شیرعلی خان )8
سیس کند و أتايیافتهو سازماند کشور منظمشموفق ،شخان در دور دوم سلطنتامیر شاه علی

در ساحات ملکی و ) م1879-1838(افغانی الدیناصالحی سید جمالياندیشهبا الهام از 
اصالحاتی ،ها در امور مربوط به نظام عسکرينامهها و تعلیماتنظامنامهبه عنوان مثال نظامی
.رسیدالنهار به چاپ میمرتضاوي، مصطفاوي و شمسنشریاتکه در آورد
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ري و ن عسکامنسوبمیانو جلوگیري از وقوع جرایمسربازانانضباط بین نظم و تحکیم براي
با استفاده از کتب معتبر»الجرایمفتاواي امیري یا تشریح«به نام یقوانینمجموعه،اتباع ملکی

.دشباب تهیه و تنظیم 41در ،»قاضی قادر«مشهور به ،توسط قاضی عبدالقادر،فقهی
-هــ ق1319- 1297(در عصر امیر عبدالرحمن خان )9 )م1880-1901

تر عالیيامحکمهتأسیسبه دم قناعت به احکام صادره، امیر عمحاکم ونسبت به شکایات از
هاي ابتدایی را داشته، فیصلهاستیناف رايحیثیت مرحلهخود، کهد، دستور دادر مرکز کابل

.دادندقرار میمورد رسیدگی و تجدید نظر،اصحاب دعويدرخواستبه 
بندي یپا»القضاتاساس«موسوم بهنبه قانون مدو،تمام قضات و دوایر قضایی،در دوران امیر

شد و دینی در آن تدریس میشاهی تأسیس و علومي، مدرسهويدر زمان سلطنت .  داشتند
قبل از تألیف و چاپ . را تألیف کردند»االحکامضیاء«نامبهکتاب فتاوي ،این مدرسهنلمااع

ي اهللا خان به مرحلهبیبو کتاب مذکور در زمان پادشاهی امیر حجان سپردامیر این کتاب،
.عنوان دادند»االحکامسراج«اکمال رسید و به آن 

)م1919-1901-هــ ق 1337-1319(اهللا خان در عصر امیر حبیب)10
اما تعداد یافتنیز ادامه اهللا خانسیستم قضایی امیر عبدالرحمن خان در دوران امیر حبیب

یک پیگردها،معامالت و فراوانی نفوس وو در هر محل نظر به تراکم شده تربیشمحاکم 
براي تحقیقات علوم اي اهللا خان مرکز بزرگ علمیامیر حبیب. دشقاضی در آن محله مقرر می

محفل اعضاي. دکردر شهر کابل تأسیس »محفل میزان التحقیقات الشرعیه«به ناماسالمی
تحقیق را بر یف، تصحیح، ترجمه ومیزان التحقیقات الشرعیه نه نفر عالم بودند که وظایف تأل

.داشتندعهده
التحقیقات الشرعیه بود مساعی اعضاي میزانيکه نتیجه»سراج االحکام فی معامالت االسالم«

.چهل کتاب و یک خاتمه،مشتمل است بر یک مقدمه
رسیداوطلبان قضا و افتا بود و بربرايامتحان برگزاريدارعهدهانجمن،وظایفاضافه بر این

.دوش داشتر هاي محاکم از قبیل اعدام و غیره را نیز بفیصله
)م1929-1919هــ ش1307-1298(اهللا خان قضا وقضاوت درعصر امان)11

:شهــ1302سال »اساسیينظامنامه«قضا و قضاوت در پرتو 
و در خواهی ملت افغانستان بودهآزاديطلبی واساسی سند پرافتخار دموکراسیياین نظامنامه

،موجب این قانونبه. داشته استسترگی نقش، کشوردموکراسی در رویجگذاري و تاساس
، ات وزرأسیاسی مثل هینهادهايتوسط قانون و براي بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی

،نشرات،ی افراد مثل آزادي بیاناساز حقوق اسبرخید و ششوراي دولت و محاکم محدود 
.مکاتبات تأمین شدن و محرمیتنیت مسکومص
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ت محاکم عدلی، آاجراها ودر مورد فیصله،»محاکم«عنوان زیر،در فصل ششم نظامنامه
عدم محاکمه، حق دفاع،بودنعلنی: استده که فشرده آن چنین شاصول محاکماتی درج 

.)نظامنامهردیگو مواد55تا50ياز ماده(فیصله، استقالل محاکم، انحصار محاکم تأخیر در
:هـ ش1300قضا در پرتو تشکیالت اساسی سال 

يتصویب نظامنامهازپیشترین سند تقنینی تشکیالت اساسی که از جمله مهمينظامنامه
امانی را دارد و هاي عهدتشکیل و صالحیت وزارتخانهيحیثیت اصول عمده.استاساسی 

تشکیالت و صالحیت سند سلف قانونتوان اولین بحث مربوط به قضا و عدلیه آن را می
براي تنظیم یک سیستم ،در این عهدنابه نظر اکثر محقق. روز افغانستان دانستمحاکم آن

تر سیستم قضایی کشور به شکل عصريد وشثر آغاز ؤسلسله اقدامات میک،عصري قضایی
ی یي قضاهانظاماز تجارب ،تاتركآاصالحاتتحت تأثیر ،ین عصرادر. توسعه یافت

.شدفرانسه استفاده حتی کشورهایی مانند ایتالیا و، مصرخصوص ترکیه وکشورهاي خارجی به
1300سال حملماهاز اول هـ ش در کابل تشکیل شد و1298سال در»نظارت عدلیه«

، دهشعدلیه مربوط ی به وزارتیامور قضا. دشمنظور »عدلیهيوزارت جلیله«شمسی به نام 
در افغانستان در آن وقت محاکم عدلیاکم صورت جدیدي به خود گرفت وتشکیالت مح
:چهار نوع بود
.تمییزيمحکمه-4مرافعه يمحکمه-3ابتدائیه يمحکمه–2اصالحیه يمحکمه

:قضات در عصر امانیتتربی
در ) االمانیهدارالقضات(نامهـ ش مدرسه عالی قضات به 1298آغاز سال تعلیمیدر

گرفتنهـ ش بعد از1302سرطان سال ماهدر اوایل گذاري شد وبنیانر آراي کابل شه
افتاي محاکم شرعیهبه قضا واز طالب مکتب قضات کابل چند نفر کامیاب شدند و،امتحان
.دندشمقرر 

:قوانین مورد استناد عصر امانی
عمومیجزايينظامنامه.1
جزاي عسکريينظامنامه.2
مورینأئیه ماصول محاکمات جزا.3
باب معامالت تجارتیشرعیه دريمحکمهي نظامنامه.4
يمحاکم عدلیهاحکامکه حبس دوامقتل ويهدایات صورت فیصلهينظامنامه.5

.تحریر شودووفق آن فیصلهآینده بر
تمسک القضات امانیه.6
.فتاواي امانی.7
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در خوست اغتشاش جزايخصوص نظنامهبه،هاش علیه بعضی نظامنامههـ1302در سال 
به عمل یآن قانون تعدیالتپغمان دريجرگهلویهدرناگزیر.وقوع پیوستبه،مالي لنگ

.صورت گرفتیتعدیالت،اساسیينظامنامه) 2،9،24(موادن در مورد بعضی ازیچنهم. آمد
رب،جاهاي مزدحمعامه درها درج و غرض اطالعنظامنامه،»ابالغ«دیوارييدر روزنامه

ها درالحکومهتوسط نایب،عامهها بهچنین ابالغ شفاهی نظامنامههم. دشدیوارها نصب می
.گرفتاطراف صورت می

)م1933-1929هـ ش1312- 1308(شاه عهد سلطنت محمدنادرقضا و قضاوت در)12
وارد م،94تا78يمادهعنوان محاکم ازباافغانستان ياساسی دولت علیهيفصل نهم اصولنامه
:گیردرا دربرمیزیرمحاکماتی اصولاست که دربر گرفتهقضا و قضاوت را 

مرجع دعاوي شرعیعنوانمحاکم عدلی به . ا
براساس مذهب حنفیدعاوييفیصله. ب
استقالل محاکم. ت
علنیت محاکم عدلیه. ث
)حق دفاع(از وسایل مشروع استفاده. ج

:دظاهر شاهقضا و قضاوت درعهد سلطنت محم)13
هـ ش نافذ بوده 1310اساسی سال ينامههـ ش اصول1343از انفاذ قانون اساسی سال پیش

ها براي بهبود سلسله اصولنامهچنین یکهم.التعمیل بودواجب،قضايعرصهو احکام آن در
.دشسیس أمورین ملکی تأمحاکم تجارتی و محاکم مو محاکم جدید از قبیلنافذامور قضا 

درتنظیم محاکم را ودهکربینی استقالل قضا را پیش،هـ ش1343قانون اساسی سال 
،قضاییهيآن قانون،  قوه97يد و طبق مادهکرقضاییه اعالم يبه نام قوهارگان منظمی

اجراییه انجام يو قوهقننهميرکن مستقل دولت بوده و وظایف خود را در ردیف قوهیک 
ی مهم و متعدد به آن یوظایف قضاقرار گرفته ومحکمهسترهاین قوه، در رأسودادمی

.بودسپرده شده
در آمد و باالخره وجوده ب»تولنهقضایی«، محکمهسترهتشکیل ازپیشدر دوران انتقال 

و صالحیت و در قانون تشکیالتشدتشکیل محکمهسترههـ ش 1346میزان 22تاریخ 
و استخدام قضات تتربیبراي در این دوره .  دشتسجیل ،تشکیل و صالحیت آن،قضایی

و کتب معتبر تدویرد، سمینارهاي قضاییشو تعلیمات قضایی تشکیلي کارآموزيدوره
ها، اصولنامهونشرمحکمهسترههاي ملی  ترجمه و مقررات و لوایح انزبفقهی به 

اختیار درو چاپ،محاکمرد استنادها و تعداد کثیري از قوانین شکلی و متنی مونامهتعلیمات
.قرار داده شدهمه 
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هـ ش1357-1352: جمهوریت محمدداودو قضاوت درقضا)14
هـ ش ملغا 1343هـ ش قانون اساسی سال1352سرطان سال 26اعالم جمهوریت دربا
.گرفتامور دولتی توسط فرامین جمهوریت سروسامان مید وشاعالن 

مختص به امور قضا و قضاوت بود و 4/5/1356مورخ ، مسويفرمان جمهوري شماره
وجود آمد ه اداري قضا ببعد آمریت عمومی.دکرتشکیل و صالحیت محاکم را مشخص می

محکمه ياین دورهدر. دکرفعالیت میچوکات وزارت عدلیهو شوراي عالی قضا در
.دشاختصاصی فامیلی تشکیل 

يمقررات مربوط به محکمهيضمیمه،لاختصاصی اطفاي چنین براي محکمههم
يهاي دولتی، محکمهاختصاصی گداميمحکمه.دشدیبی خردساالن طرح و تصویب أت

وجود گذاشت و يدوره پا به عرصهایناختصاصی پولیس دريمحکمهاختصاصی حسابی و
.شدسیس أتیههاي صلحانجمن

: دارده اشار، چنینقضاییهيقوهد، در مور96يمادهدر هـ ش1355قانون اساسی سال 
و محاکم دیگري که تعداد محکمهسترهقضاییه یک رکن دولت بوده و مرکب است از يقوه

.دگردآن توسط قانون تعیین می
خصوص با نشر فرمان به،1352سرطان نظام جمهوریت دربا استقرارشد،چه اشاره چنان

يمیعاد مقررهقبل از تکمیلمحکمهستره،تانسوم ریاست دولت جمهوري افغانسيشماره
هاي و صالحیتشدده سال تعیین شده بود، ملغی، هـ ش1343قانون اساسی که در،نآقانونی 
عدلی عمومیبه مجلسمحکمهسترهالقضات به وزیرعدلیه تفویض شد و صالحیت قاضی

با تصویب و انفاذ . شدنتقل م،را به خود گرفت»شوراي عالی قضا«وزارت عدلیه که بعدا نام 
ده شبینی قانون پیشفصل نهم آندرمحکمهسترهمجددا تشکیل ،1355قانون اساسی سال 

مجالی براي تطبیق قانون اساسی سال ، 1357ثور7کودتاي ،استآشکارکه چناناما .بود
.ماندوزارت عدلیه باقیيقضا کماکان تحت ادارهوهـ ش نداد1355

محکمهسترهقضا از چوکات حکومت مجزا وي هـ ش اداره1359سرطان در،در نهایت
براي بار اول سیستم واحد قضایی در، 1366قوس9د و با تصویب قانون اساسی شتشکیل 
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دريمحاکم قواي مسلح و محکمهوجود آمد وه کشور ب

جمهوریت که انفاذ قوانین مدنی و جزا دراندمناگفته ن. تعریف شدمحکمهسترهتشکیل 
.شودمحسوب می،تاریخ قضاي کشوراقدامات بسیار مهم آن دوره درمحمدداود از

: قضا در قانون اساسی جدید)15
افغانستان قانون انتقالی اسالمیدولت موقت و دولتتشکیلبا سقوط حکومت طالبان و 

د و فرمان شدوباره احیا محکمهسترهنفاذ یافت ویکبار دیگر مجال ا،هـ ش1343اساسی سال
ایجاد يدرباره،افغانستانانتقالی اسالمیهـ ش رییس دولت1381عقرب سال 11مورخ 
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چنین ،دوم آن فرمانيو مادهادر شدصی و وظایف آنیکمیسیون اصالحات عدلی و قضا
ور را بررسی نموده و امور قضایی و عدلی کشکمیسیون اصالحات عدلی و قضائی ،: است

احیاي مجدد نظام قضایی و عدلی افغانستان براي هاي الزم و مقتضی را به منظورپیشنهاد
.ندکصالح تقدیم میمقامات ذي

همکاري نزدیک کمیسیون عدلی و قضایی با مشوره و: سوم فرمان آمده کهيدر ماده
اصالحات جامع و فراگیريامهربط برنهاي ذي، وزارت عدلیه و سایر ارگانمحکمهستره

عدلی و قضایی گیرد، به نشر و تکثیر قوانین قابل تطبیق مربوط نظامقانونی را روي دست می
پیشنهاد و پردازد و صالحیت دارد تا هر نوع تبدیالت و اصالحات قوانین مربوط رامی

قضایی و عدلی ه نظاموسیلصالح تقدیم نماید، تا بدینقوانین جدید را به مقامات ذييمسوده
.مناسب در افغانستان به میان آید

افغانستان و قانون اسالمیسرانجام با تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید جمهوري
مناسبی براي ایجاد یک سیستم قضایی يقضاییه، زمینهيتشکیالت و صالحیت محاکم قوه

به برخی ،ت که در مبحث بعديده اسشجدید و متناسب با شرایط فعلی کشور و جهان فراهم 
. از مفاهیم آن پرداخته خواهد شد

قضا در قانون اساسی:مبحث دوم
آن اجراي قانون براي تحقق يسومین رکن اصلی دولت است که وظیفه،قضاییهيقوه

قضاییه از یک طرف ارتباط مستقیم با قانون دارد از جهت يقوه. استعدالت و احقاق حق 
دقیق قضایا مطابق با احکام و مقررات آن و از طرف دیگر يقانون و فیصلهفهم درست متن

نگهبان مردم و پاسدار حق و عدالت است و باید حقوق شهروندان را از هرنوع تعدي و تجاوز 
براي تحقق عدالت در جامعه، هم . ن را از ظالم بستانداطرفی، داد مظلومنگهدارد و با کمال بی

طرفی و هم به تشکیالت و ضوابطی که بی،هم به قاضی خوب،داریمبه قانون خوب نیاز 
ه زیرا قانون هرچند عادالنه و خردمندانه تدوین شده باشد اگر ب؛مین کندأاستقالل قضا را ت

طرف اعمال نشود، مردم احساس عدالت نخواهند و بیدرستکارعادل،یک مقاميوسیله
زهوش، باشرف، شجاع و باالخره مستقل باشد و امروز قاضی باید پاکدامن، تی،بنابراین. کرد

.س همه مطالب و مباحث مربوط به قضا قرار داردأقضاییه در رياستقالل قوه
ین معنی است که قاضی در هنگام اتخاذ تصمیم و اجراي قانون ه اب،قضاییهياستقالل قوه

ر هیچ عامل مادي و ثیأنباید تحت هیچ نوع فشار از طرف حکومت و غیر حکومت و تحت ت
عواملی که ممکن است در قاضی نفوذ يدر میان همه. جز نص قانون قرار بگیردغیرمادي به

یکی نفوذ سیاسی و اداري و دیگري انتظارات مادي و اگر : رسدتر به نظر میدو عامل قوي،کند
. افتقضاییه واقعا به استقالل کامل دست خواهد یياین دو عامل ریشه کن شود، قوه
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يشود؟ چه عواملی در استقالل یا عدم استقالل قوهمین میأاما این استقالل چگونه ت
ثیر دارد؟ أقضاییه ت

دانان و قضات و تجربیات عملی کشورها، عوامل مؤثر در براساس نظریات حقوق
: قضاییه عبارت است ازياستقالل قوه

روش نصب یا تعیین قضات؛.1
روش عزل یا برکناري قضات؛.2
شرایط قضات؛.3
مدت خدمت قضات؛.4
قضاییه؛يهاي قوهصالحیت.5
امتیازات قضات؛.6
.عادالنهياصول محاکمه.7

با تکیه بر استقالل قضات ،عوامل یادشده در قانون اساسی افغانستانبحث را با بررسی نوناک
:دهیمادامه میدر چند قسمت

روش تعیین قضات:قسمت اول
:هاي مختلفی در دنیا وجود داردعالی روشيبراي تعیین قضات محکمه

مقننه یا پارلمانيتعیین قضات توسط قوه.
تعیین قضات با انتخاب مستقیم مردم.
مجریهيیس قوهیطور خاص رمجریه و بهيتعیین قضات توسط قوه.
طرف و با تعیین قضات توسط یک هیأت قضایی مرکب از افراد باتجربه و بی

.قضاییقابل توجه يسابقه
تعیین قضات با یک روش تلفیقی یعنی استفاده از دو روش.

که در ظاهر قانونی و دموکراتیک دو روش اول و دوم با این،هاي باالدر میان روش
زیرا در این دو روش از هستند؛هاکند اما اگر دقت شود بدترین و خطرناکترین روشجلوه می

،آید و از طرف دیگرد شرایط به عمل نمیدقت کافی براي شناخت اشخاص واج،یک طرف
در ، ندکنهاي سیاسی و اجتماعی، افراد مورد نظر خود را انتخاب ممکن است احزاب و گروه

هاي سیاسی، به مسند قضاوت تکیه زنند ممکن است افراد غیر شایسته و وابسته به جناح،نتیجه
.ال ببرندؤو استقالل قضا را زیر س
جمهور یا پادشاه را در یعنی انتخاب قضات توسط رییس،سومروش،در اکثر کشورها

که میزان خطرات اما براي این.اند که خطرات و نقاط منفی آن بسیار کمتر استنظر گرفته
بدین ترتیب که مثال تعداد قضات واجد .روش تلفیقی است،بهترین راه،بسیار کم شود
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،نهایتدر جمهور پیشنهاد شود و سبه ریی،توسط یک هیأت باصالحیت قضایی،شرایط
د یا کنعالی تعیین يتعداد مورد نظر را براي عضویت در محکمه،جمهور از میان آنانرییس
د تا کنیید به پارلمان معرفی أمورد نظر خود را تعیین و جهت تيقضات شایسته،جمهوررییس

بعضی معتقدند «: گویدمییکی از اساتید حقوق اساسی . به تصویب نمایندگان ملت هم برسد
کند، انتخاب قضات نیز با ملت یا میگونه  که ملت اعضاي مجالس مقننه را انتخاب همان
نظران باشد ولی این روش، زیاد مطلوب متخصصان و صاحب) مجلس ملی(گان او نمایند

لباًگیرد و غاالشعاع اغراض و مالحظات سیاسی قرار مینیست چه در این سیستم، قاضی تحت
باشد تا هاي سیاسی میسوي انتخاب شخصیتشود گرایش مجلس مقننه، بهمشاهده می

بسیاري از کشورها در گزینش به همین جهت. انتخاب افراد کارآزموده و آگاه به امور قضایی
دکتر 1».اندروش انتصاب و یا تلفیقی از دو روش انتخاب و انتصاب را اختیار کردهقاضی

گوید که براي برگزیدن قاضی چهار ري در جلد سوم حقوق اساسی خود میجعفر بوشه
ي ي یک هیأت قوهوسیلهـ انتخاب به2ي مردم، وسیلهـ انتخاب به1: روش عمده مرسوم است

ـ انتخاب 4ي قضاییه یا وزیر عدلیه، قوهي یک تن مثل رییسوسیلهـ انتخاب قاضی به3مقننه، 
رییس دولت و تصویب یک مجمع مثل جمعی از قضات یا مجلس به پیشنهاد یک تن مثالً

هد و سه روش اول دایشان سپس با ذکر چهار دلیل، روش چهارم را ترجیح می. يگذارقانون
2.داندرا ناقص و سیاسی و نامطلوب و مخالف استقالل قضا می

ود که با امر مسلمین نصب شقاضی باید توسط ولینیز ، از نظر فقه و شریعت اسالمی
.همین روش سوم یا روش تلفیقی سازگاري دارد

با روش آن،یس یبه شمول رمحکمه،سترهتعیین اعضاي ،در قانون اساسی افغانستان
جرگه تعیین یید ولسیأجمهور با موافقه و تیعنی از طرف رییساست؛بینی شدهپیشتلفیقی

قضاییه و دوربودن يتقالل قوهتواند در اسمیواست روش مناسبی،این روش.شوندمی
.ثر باشدؤقضات از منازعات سیاسی بسیار م

:قانون اساسی آمده است117يدر ماده
جرگه و جمهور با تأیید ولسیمحکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رییسستره«

سی یکصدوهجدهم این قانون اسايپنجاهم و مادهيآخر مادهيبا رعایت احکام مندرج فقره
:گردنددر آغاز به ترتیب ذیل تعیین می

. 117، ص 1382دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، -1
، چاپ اول، ي پنج جلدي، از مجموعه)حقوق اساسی تطبیقی(ـ دکتر جعفر بوشهري، حقوق اساسی، جلد سوم 2

.236تا 233، ص 1384تهران،شرکت سهامی انتشار، 
.117و جلد دوم، ص 149و 148کتاب مذکور، جلد اول، ص : چنین رجوع کنید بههم
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. سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال
جمهور رییس. تعیین اعضا براي بار دوم جواز ندارد. تعیینات بعدي براي مدت ده سال است

.کندمحکمه تعیین مییکی از اعضا را به حیث رییس ستره
بیست و هفتم این قانون ویکصديمحکمه به استثناي حالت مندرج مادهترهاعضاي س

».شوندخدمت از وظایف شان عزل نمیياساسی، تا ختم دوره
جمهور منظور پیشنهاد و از طرف رییسمحکمهسترهاما تعیین سایر قضات توسط خود 

.شودمی
:قانون اساسی آمده است132يدر ماده

تقرر، تبدل، . گردندجمهور تعیین میمحکمه و منظوري رییسد سترهقضات به پیشنها«
محکمه ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره

».باشدمی
محکمه ي تعیین اعضاي سترهقانون اساسی جالب توجه است، نحوه117ي چه در مادهآن

ي چهار سال و سه نفر براي هفت سال و سه نفر براي ده ي اول سه نفر برااست که در دوره
این روش به آن جهت در . شوندهاي بعدي براي مدت ده سال انتخاب میسال؛ اما در دوره

ي شوند و طوالنی بودن دورهبار افراد جدیدي وارد کار دت یکنظر گرفته شده که هرچند م
دیدن دوام و استمرار کار و از لطمهدیگربا تغییر افراد، جبران گردد و از سوي کار اعضا 

مشابه این روش در . آیدي کاري با تغییر و تجدید کامل اعضا جلوگیري به عملتجربه
المللی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده ي عدالت بیننفر قاضی عضو محکمه15انتخاب 

ات اولین دوره، مأموریت پنج ي این محکمه، در انتخابنامهاساس13ي زیرا مطابق ماده. است
نفر از اعضا در پایان سه سال و مأموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال به قید قرعه خاتمه 

بار پنج نفر از اعضا با انقضاي نه سال مأموریت خود تغییر یابد که در نتیجه هر سه سال یکمی
ودن دوره کار از طریق تا هم طوالنی بدهندکنند و جاي خود را به قاضیان جدید میمی

.تجدید تعدادي از اعضا جبران شود و هم تداوم تجربه قضایی صدمه نبیند

روش برکناري قضات:قسمت دوم
اگر قاضی . ثیر داردأمعموال روش برکناري قضات در میزان استقالل یا وابستگی آنان بسیار ت

جمهور یا هر مقام دیگر ییسبداند که روش عزل او بسیار آسان و ساده است و هر وقت که ر
آسانی تواند او را از کار برکنار کند، در این صورت به خاطر ترس از عزل بهبخواهد، می

کننده را در نظر گرفته و استقالل خود را در اتخاذ تصمیمات هاي مقام عزلمطالبات و خواسته
قوانین اساسی کشورها ها در براي پرهیز از این نگرانیبنابراین،،دهدقضایی از دست می
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اي داشته باشد که البته دشوار و پیچیدهسازوکار شود که روش برکناري قضات کوشش می
.ها و شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها داردبستگی به نوع نظام،میزان این پیچیدگی

از این رو،،در قانون اساسی ما هم این نکته کامال مورد توجه بوده و رعایت شده است
قانون اساسی چنین مقرر شده که اعضاي 127يو ماده117يآخر مادهير فقرهد

يدورهپایاننه از طرف پارلمان تا ،جمهورنه از طرف رییس،به هیچ صورتمحکمهستره
ثلث اعضاي مگر که از طرف بیش از یکیستند،خدمت، از وظایف شان قابل عزل ن

يجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت متهم شود و محاکمهناشی از اجرگه به ارتکاب جرمولسی
در این .دکنیید أجرگه هم این اتهام و تقاضا را تاو تقاضا شود و اکثریت دوثلث ولسی

.شودمیمعرفیخاص ياز وظیفه عزل و جهت محاکمه به محکمه،صورت قاضی متهم
ب جنایت شوند و مگر که مرتک،قابل عزل نیستند،چنین قضات محاکم دیگر نیزهم

.ثابت شودمحکمهسترهاتهام آنان در 
:قانون اساسی آمده است133يدر ماده

محکمه مطابق به احکام قانون به حالت هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره«
محکمه اتهام  را وارد قاضی رسید گی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره

جمهور، قاضی جمهور تقدیم و با منظوري آن از طرف رییسد عزلش را به رییسبداند پیشنها
».شودمتهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می

تواند با خیال راحت و با اطمینان کامل و میقاضی ،در افغانستان،با توجه به این روش
و تنها باید متوجه اعمال خود باشد که بدون ترس از عزل و برکناري به کار خود ادامه بدهد

.دشومرتکب جرم و جنایت ن

شرایط قضات:قسمت سوم
شود مخصوصا شرایطی عالی در نظر گرفته میيشرایط و اوصافی که براي قضات محکمه

در استقالل . شودکار آنان میيو میزان تحصیالت و سابقهکه مربوط به شخصیت علمی
کاري يثیر دارد و معموال اشخاصی که از نظر علمی، فکري و تجربهأي آنان بسیار تأر

ثیر عوامل مادي و غیر مادي قرار گرفته و وابستگی أآسانی تحت تضعیف هستند، بسیار به
.کنندپیدا می

بینی شده شرایط خوبی پیش118يدر قانون اساسی افغانستان در ماده،در این رابطه نیز
:ه استدر این ماده آمد. است

:باشدمحکمه واجد شرایط ذیل میعضو ستره«
.سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد-1
.افغانستان باشديتبعه-2
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در علوم حقوقی و یا فقهی، تحصیالت عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و -3
.کافی داشته باشديتجربه

.اشدداراي حسن سیرت و شهرت نیک ب-4
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و حرمان از حقوق مدنی -5

.محکوم نشده باشد
».در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد-6

ها و ثیر خواستهأبسیار واضح است اشخاصی که واجد این شرایط باشند کمتر تحت ت
.گیرندتمایالت دیگران قرار می

افغانستان، جمهوري اسالمیيقضاییهيانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوهقدر
:ی، چنین آمده استیانسالك قضاشرایط عمومیيدرباره
جمهور محکمه و منظوري رییسشخص واجد شرایط ذیل به پیشنهاد رییس ستره) 1(«

: گرددبه حیث قاضی منسلک و تعیین می
.افغانستان را دارا باشدیت جمهوري اسالمیحین انسالك حداقل ده سال تابع-1
عمدي محکوم يصالح به جرم جنایت یا جنحهموجب حکم قطعی محکمه ذيبه-2

.نشده باشد
هاي حقوق یا شرعیات و یا باالتر از آن و یا سند سند تحصیلی لیسانس از پوهنحی-3

.دولت یا معادل آن را دارا باشدتحصیلی مدارس دینی رسمی
.هایی که مانع اجراي وظیفه گردد، نباشداب به امراض ساري یا معیوبیتمص-4
.حین انسالك در کادر قضاء سن بیست و پنج سالگی را تکمیل کرده باشد-5
.ستاژ قضائی را موفقانه سپري کرده باشديدوره-6
دولت و یا معادل آن با رعایت شخص داراي سند تحصیلی مدارس دینی رسمی) 2(
این ماده براي سه سال اول به حیث عضو ) 1(يفقره) 6و 1،2،4،5(مندرج اجزاي شرایط

.تواندابتدائیه مقرر شده میيمحکمه
محکمه هرگاه تعداد داوطلبان واجد شرایط بیشتر از حد ضرورت باشد، ستره) 3(

1».تواند شرایط اضافی را براي جذب و شمولیت داوطلب وضع نمایدمی

مدت خدمت قضات:قسمت چهارم
این نخست،.براي حفظ استقالل قضات در مدت خدمت آنان باید دو نکته مراعات شود

زیرا اگر مدت خدمت کم باشد ممکن است ؛قابل تجدید نباشدوم،د.مدت بسیار کم نباشد

ي، قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه1384ور ث، 851مسلسل يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده. 1
.58يمادهقضائیه جمهوري اسالمی افغانستان، 
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شخص وادار شود که براي منافع شخصی و غیر شخصی خود به سوءاستفاده دست بزند و اگر 
دوم و سوم هم به این سمت انتخاب شود، يکه براي دورهبه امید این،د باشد همقابل تجدی

.هاي آنان عمل کندکننده قرار گرفته و طبق خواستهثیر مقامات انتخابأتحت ت
یعنی تا سن ،العمرخدمت قضات یا ماداميدر اکثر قوانین اساسی دنیا دورهبنابراین،

.است... یابیست سال ،سبتاً طوالنی مثال ده سالیا براي مدت ن)تقاعد(بازنشستگی
117يدر مادهوباال کامال رعایت شده استيهر دو نکته،در قانون اساسی افغانستان

براي مدت ده سال محکمهسترهاعضاي است که نخست،تصریح شدهگونه این،قانون اساسی
ریاست جمهوري يا دودورهنیست و حداقل برابر بشوند و ده سال مدت کمیتعیین می

.تعیین اعضا براي بار دوم جواز ندارددوم،.است
گونه هجمهوري که مدت خدمت او پنج سال است چاین ایراد که گفته شود رییس

مقامات عالی دولتی در کهاینوارد نیست؛ چه،تواند کسی را براي ده سال تعیین کندمی
ها بسیار عموال کارها و اقداماتی دارند که دوام آنهاي خود، مچارچوب اختیارات و صالحیت

جمهور یا حتی وزیر کننده است و اصوالً امکان ندارد که رییسخدمت اقداميتر از دورهبیش
خدمت خود آنان يیا شوراي ملی تنها کارهایی را انجام دهد که آثار آن محدود به دوره

،در بسیاري از کشورها قضات،ره شدطور که در باال اشاباشد و از طرف دیگر همان
جمهوري توسط رییسحتما که در ابتدا با این،کنندخدمت میبازنشستگیالعمر و تا سن مادام

.اند که تنها چهار یا پنج سال ریاست کرده استتعیین شده
، از نو يجمهوربا آمدن هر رییسمحکمهسترهاگر بنا باشد اعضاي ،از جهت دیگر

نظم و پیوستگی ارگانیک خود را ،کاريي قضاییه ثبات، استحکام، سابقهي، قوهتعیین شوند
شود و با توجه به کاردان و هوشیار خالی می، از اشخاص با تجربهي،زودبهدهد و از دست می

خدمت طوري در يباید دوره،که کار قضا بر خالف امور دیگر، یک کار تخصصی استاین
. استفاده به عمل آیددر آن اشخاص مجرب و با سابقه نظر گرفته شود که از 

یهیقضايهاي قوهصالحیت:قسمت پنجم
: قضایی خود بپردازديت و قاطعیت به اداي وظیفهأکه قاضی بتواند با جربراي این

صالحیت عام و تام ،امور قضاییيباید قانون اساسی براي قضات در محدودهنخست،
استثنا وجود داشته و مواردي از چنگ ،نباشد که در قضایا و اشخاصونهگیعنی این؛بدهد

وگرنه اگر قاضی بداند که مقام دیگري هم براي دادرسی و فیصله ،عدالت قاضی بیرون شود
. دهدت و قاطعیت خود را از دست میأوجود دارد، جر
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ور شفاف و طباید در قانون بهنیز،روش اعمال صالحیت و حدود و شرایط آن دوم،
بر خالف عدالت عمل ،هاروشن بیان شود تا قاضی نتواند با استفاده از بعضی ابهامات یا خأل

.کند
. استدهشواضح و رسا تنظیم ین مورد،قانون اساسی افغانستان در ا

: استتصریح شده چنین و قضات محکمهسترههاي در مورد صالحیت
قضاییه يمشمول صالحیت قوهتمام دعاوي از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی

.)قانون اساسی120يماده(است 
هم ،شودهاي دولتی را شامل میناهم دولت و ارگ،علیهاشخاص مدعی و مدعی

.)قانون اساسی120يماده(افراد عادي را 
ياي را از دایرهشوراي ملی یا حکومت هم حق ندارد قانونی وضع کند که قضیه

خارج ساخته و رسیدگی به آن را به مقام دیگري تفویض قضاییهيصالحیت قوه
جمهور، رییسيکند جز در مورد محاکم عسکري و محاکم خاص مربوط محاکمه

ها توسط قانون جداگانه  محکمه که تشکیل و صالحیت آنوزراء و اعضاي ستره
.)قانون اساسی122يماده(گردد تنظیم می

قانون اساسی به 75يالتعمیل است و در مادههاي قطعی محاکم واجبتمام فیصله
هاي قطعی محاکم را باید فیصله،مجریهيحکومت وظیفه داده شده که به عنوان قوه

شده که اجراي آن مشروط به منظوري البته تنها حکم اعدام استثناء. عملی گرداند
.)129قانون اساسی يماده(باشد جمهور میرییس

قانونی يوظیفهبه ی،کسدهد که بدون ترس از ت میأبه قاضی جر،قانوندرهاکیدأتاین 
.آزادانه و مستقالنه تصمیم بگیرد و تنها حکم قانون را مالك قرار دهد،کندعملخود 

تنها قانون را مدار ،ندککه قاضی را ملزم مینیز،اما در مورد حدود و شرایط اعمال صالحیت 
: استدر قانون اساسی آمده قرار نگیرد،يیگرثیر چیز دأعمل قرار دهد و تحت ت

محاکمه باید علنی باشد و اگر در مورد خاصی جلسه سري باشد اعالم يجلسه
بدانند که در ،همه،تا مردم،)قانون اساسی128يماده(حکم باید علنی باشد 

کنترل اجتماعی است که قاضی را از انحراف یگذرد و این نوعدستگاه قضا چه می
.کندخلق میدارد و براي مردم اعتماد و اطمینان از میب
خود ذکر کند تا همه بدانند که يقاضی باید اسباب و دالیل حکم را در فیصله

.)قانون اساسی129يماده(درك قاضی از قضیه و دالیل حکم چه بوده است 
،جز در محکمه باید تنها احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق کند

در این موارد باید مطابق به فقه حنفی یا . مواردي که حکم قانون وجود نداشته باشد
.)قانون اساسی131و 130يماده. (جعفري عمل شود
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حکم تاکند میلستقالبه رعایت ازیادي قاضی را ملزم ودتا حدول،اصاین رعایت 
وگرنه خطا یا تعمد او ،نداشته باشدهیچ مقام و شخصی رايقانون را در نظر بگیرد و مالحظه

.براي همه آشکار خواهد شد،در زیر پا گذاشتن حق و قانون
افغانستان، قضاییه جمهوري اسالمیيدر قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه

. ی و اداري توضیح داده شده استیدر دو بخش قضامحکمهسترههاي صالحیت
:این قانون24يماده

هاي ذیل تفسیر قوانین و امور قضائی داراي وظایف و صالحیتيمه در ساحهمحکستره«
:باشدمی

المللی با هاي بینالدول و میثاقبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین-1
1.ها بر اساس تقاضاي حکومت یا محاکم طبق قانونقانون اساسی و تفسیر آن

.تنظیم امور قضائی به شوراي ملی از طریق حکومتيهپیشنهاد طرح قانون در ساح-2
هاي محاکم به سبب ظهور دالیل جدید بر اساس اعتراض تجدید نظر بر فیصله-3

.بینی شده در قوانین مربوطسارنوال یا طرف دعوي، طبق احوال پیشلوي
حل تنازع صالحیت محاکم و تفویض صالحیت رسیدگی قضیه از یک محکمه به -4
حال موجودیت دالیل سارنوال یا طرف دعوي دردیگر بر اساس تقاضاي لوييمحکمه

.موجه
مجرمین به دولت خارجی مطابق به يبررسی دالیل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده-5

.احکام قانون
کشور به دولت يدهی تبعهبررسی دالیل اتهام و اتخاذ تصمیم در مورد تسلیم-6

.قانون اساسی28يدهخارجی با رعایت حکم ما
.قضائیيتأمین وحدت رویه-7
.قضاتاتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انتظامی-8
».جواب به آنيبررسی استهداآت محاکم در امور قضائی و ارائه-9

:چنین آمده استمحکمهسترههاي اداري صالحیتيدر باره،این قانون29يدر ماده
:باشدهاي آتی میامور اداري مربوطه داراي وظایف و صالحیتمحکمه در ستره) 1(«
.حکومتيقضاییه به مشورهيترتیب بودجه قوه-1
.هاي ادارات محاکمرهبري و مراقبت از فعالیت-2
.ها و لوایح به منظور تنظیم امور قضائی و اداري محاکموضع مقرره-3

در فصل چهارم، بخش اول، ) تفسیر قوانین به شمول قانون اساسی و معاهدات(در باره این صالحیت ستره محکمه . 1
. چنین در فصل اول، بخش اول، دفتر دوم، به تفصیل بحث کردیمدفتر اول و هم
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و اتخاذ تدابیر به منظور رفع نواقص و تدقیق و مطالعات امور قضائی يبررسی نتیجه-4
.توحید و انسجام اجراآت محاکم

.پیشنهاد تعیین قضات و مستشاران به مقام ریاست جمهوري مطابق به احکام قانون-5
.پیشنهاد تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت و تقاعد قضات مطابق به احکام این قانون-6
هاي قضائی و اسناد و وثایق و تعیین صالحیتپیشنهاد تأسیس محاکم و ادارات ثبت-7

.ها به مقام ریاست جمهورياداري آن
.قضاییهيقوهيتطبیق بودجه-8
.تأمین تسهیالت الزم به منظور پیشبرد فعالیت محاکم-9

.تدویر کورس ستاژ قضائی و تنظیم امور مربوط به آن- 10
.تجارب قضاتاتخاذ تدابیر مقتضی براي ارتقاي سطح دانش و- 11
.قضاییهيهاي سایر کارکنان اداري قوهنظارت از اجراآت و فعالیت- 12
.هاي تمام محاکم در بخش قضائیساالنه و گزارش از فعالیتياحصائیهيتهیه- 13
محکمه هایی که در این قانون و قوانین دیگر به سترهسایر وظایف و صالحیت- 14

.تفویض شده است
ياداري قوهاین ماده از طریق آمریت عمومی) 1(يرج فقرههاي مندصالحیت)2(

1».گرددقضاییه اعمال می

امتیازات قضات:قسمت ششم
همان . هاي مادي اوستمین نیازمنديأت،یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ استقالل قاضی

د، کندار مییکی از عواملی که اراده و استقالل قاضی، را خدشه،طور که گفته شد
گرسنه و فقیر که در معیشت خود دچار بحران و مشکالت ايقاضی. هاي مادي استکشش

خواهند دستگاه قضاییه و در کشورهایی که میاز این رو،.شودآسانی خریده میاست، به
نیاز به دیگران نداشته تادارندد، قضات خود را سیر نگه میکنها  عدالت را اجرا آنيعدلیه

نیاز خود از ياندازهشود تا به حتا در بعضی از کشورها به قاضی  چک سفید داده میباشند و
. شدبه مالک اشتر نقل )ع(علیامام ياین همان چیزي است که قبال از نامه.بانک پول بردارد

البته توجه کافی . قدر ببخش که به مردم نیازمند نباشدبه قاضی آن: در این نامه فرمود)ع(علی
.ها داردها و حکومتدر این امر بستگی به وضع مالی و اقتصادي دولت

يقوهيبودجه: تصریح شده که125يسو در مادهدر قانون اساسی افغانستان از یک
يبودجهئی ازجزعنوانده، به هیه شتمحکمهسترهحکومت از طرف يقضاییه به مشوره

جمهوري اسالمی يئیهقضاي، قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه851مسلسل يرسمی، شمارهيجریده. 1
.افغانستان
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قضاییه از يقوهيتطبیق بودجه. شوددولت، توسط حکومت به شوراي ملی تقدیم می
براي اعضاي : استکید شده أت155يو از سوي دیگر در ماده. استمحکمهسترهصالحیت 

يچنین در مادههم. دشومطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین ،و قضاتمحکمهستره
مدت يبقیهخدمت براي يبعد از ختم دورهمحکمهسترهاعضاي : استتصریح شده 126

که به مشاغل دولتی وشوند مشروط بر اینمستفید می،خدمتيحیات از حقوق مالی دوره
.سیاسی اشتغال نورزند

مجریه نباشد يکه تعیین مقدار معاشات قاضی در اختیار قوهمعاشات کافی و اینيمسأله
.در قانون تعیین شود، نقش مؤثر و کلیدي در استقالل قاضی داردو

:استسترالیا نقل شدهاالقضات سابق قاضیاز
عملکرد رپول را در دست دارند، همیشه توانایی دارند که بيکیسهبندکسانی که «

شکی نیست که ... کسانی که وابسته و متکی به محتواي آن کسیه هستند، تأثیرگذار باشند
همواره و ،ن کنترلقضاییه کنترل دارد و ایيتعیین معاشات قوهرب،دولتيبخش مجریه

».آیدقضاییه به شمار میيحداقل یک تهدید ابتدایی علیه استقالل قوه
کمیسیون مستقل ملی پرداخت معاشات قضات و کارمندان «امروز در برخی از کشورها 

از آن جمله در . طور کامال مستقل در این مورد تصمیم بگیرندتا بهاست تأسیس شده »ییقضا
21در »ییاولین کمیسیون ملی پرداخت معاشات قضا«وزارت عدلیه ياس فیصلههندوستان بر اس

قاضی جگاناتاشیتی، قاضی اسبق يریاست این کمیسیون به عهده. دشتشکیل 1996مارچ 
پی کی بحري، قاضی اسبق : اعضاي این کمیسیون عبارتند از. استهندوستان يمحکمهستره

گزارش خود ،این کمیسیون. کرناتکايد، قاضی اسبق محکمهایالتی دهلی و اي بی مرگايمحکمه
ی محاکم تحتانی کشور در نوامبر یپرداخت معاشات قضات و کارمندان قضايرا در مورد نحوه

1دکرارائه 1999

:گویدی هندوستان در قسمتی از گزارش خود مییکمیسیون ملی پرداخت معاشات قضا. 1
تواند در پرداخت معاشات ناکافی به قضات میيکنندهثیرات تضعیفأخواهیم به دولت خاطر نشان سازیم که تما می«

ياین یک تجربه. عیف تعهد آنان در رابطه به خدمت شودقضات و تضيتر روحیهدرازمدت منجر به خرابی بیش
ها معاش کمتر در نظر گرفته فرسا به آنکنند در مقابل کار طاقتکه مردان و زنانی که احساس میاستفراگیر جهانی 

ضعیت این و. پیمایدضعیف برخوردار بوده و تعهد آنان به کار و خدمت سیر نزولی را میيشود، اکثرا از روحیهمی
شوند، در بازندگان یا کسانی که متحمل خسارات این بازي می. عمال در بسیاري از محاکم ایالتی در حال وقوع است

مردم به منظور به دست آوردن فیصله هاي خیلی جدي در قضایاي مرتبط به . اندتحلیل نهایی قضات نبوده بلکه مردم 
دهد، قضایایی ثیر قرار میأها را تحت تکه حقوق مدنی و قانونی  آنروند، قضایایی نظم و قانون به پیشگاه محاکم می

این در صالح ما ... گیرد و قضایاي مربوط به رفاه مردم و اطفال آنان و غیرههاي آنان تعلق میکه به زندگی و آزادي
در نظر گرفته شده است، نیست که چنین قضایایی را به قضاتی بسپاریم که در رابطه به معاش و امتیازاتی که براي آنان

بهبود بخشیدن شرایط خدماتی قضات تنها به نفع خود آنان نیست بلکه به مدیریت قوي و با ،بنابراین... رضایت ندارند
تر از همه به دولت خواهد این کار نهایتا به همگان و بیشيفایده. دشوعدل و انصاف نیز منتج میيکفایت پروسه

»...استشود، دولت طرف منازعه صد قضایایی که به پیشگاه محاکم آورده میدر60رسید، چرا که در 
:کمیسیون در ادامه استدالالت خود جهت ازدیاد در معاشات بخش قضائی، پیشنهاد می نماید
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عادالنهياصول محاکمه:قسمت هفتم
این اهمیتاما به خاطر .نه حقوق اساسی،مربوط به اصول محاکمات استدر واقعبحث این

بودن محاکمه و رعایت حقوق اساسی و اصول در استقالل و شفافیت قضا و عادالنه
هاي مختلف ها در مواد گوناگون و فصلبرخی از آنذکر ،از طرف دیگرو هاي افرادآزادي

جا که به قانون اساسی مربوط ها را تا آناي از آنپاره، در این جا،قانون اساسی افغانستان
.آوریممی، شودمی

: استچهار بخش دارايعادالنه ياصول محاکمه
ییحاکم بر تمام مراحل قضااصول عمومی- الف
.قبل از محاکمهياصول حاکم بر مرحله-ب
.محاکمهياصول حاکم بر مرحله- ج
1.پس از محاکمهياصول حاکم بر مرحله- د

ییمراحل قضايحاکم بر همهاصول عمومی:اول
در جریان محاکمه و ،یعنی قبل از محاکمه،ییاي که در تمام مراحل قضاصول عمدها

:بعد از محاکمه باید رعایت شود، عبارت است از

یگانه کوشش ما این . دشوترین وکیل مدافع و ضع و تعیین ترین و موفقمعاشات باید در سطح مساوي با عاید مرفه«
ی تحصیل و تجربه یامور قضايهاي آنانی که در زمینهکه معاشات در سطحی وضع شود که جوابگوي نیازمندياست 

هاي خدمت در این پذیرش چالشيهاي خود را به دوش دارند، بوده و آنان آمادهخانوادهيلیت نفقهودارند و مسؤ
کنیم با ما کوشش می. زاي دوامدار قلمداد شودیک جيمثابهیعنی معاش آنان در سطحی نباشد که به. عرصه شوند

مردم منزوي هستند، عادالنه و منصفانه يدهند یعنی اکثرا تنها و از بقیهکسانی که به خاطر خدمت به مردم قربانی می
اهداف و مقاصد ما، کلمات خردمندانه آقاي ونستن چرچیل است يبهترین قالب براي خالصه و فشرده. برخورد شود

مین أهاي آنان است به منظور تهدف ما ثروتمندساختن قضات نیست، بلکه برآورده ساختن نیازمندي: گویدیکه م
».زندگی متوسط اما باوقار و متناسب با سنگینی و عظمت وظایفی که آنان بر دوش دارند

: گویدی هندوستان در قسمت دگر گزارش خود مییکمیسیون ملی پرداخت معاشات قضا
اندرکاران امور قضایی العاده را براي دستهاي فوقالزحمهاصول و قواعدي که بر مبناي آن بعضی از حقاین بود«

قضائیه يمصارف باالي قوه. شودما زیاد مصرف نمیيقضائیهيقوهرايچه گفته شد، برغم آنعلی. مکردیپیشنهاد 
،در کوریا. کندصد تولید ناخالص ملی تجاوز نمیرد0,2در تناسب با تولید ناخالص ملی کشور پایین بوده و از 

صد و در در4,3در انگلستان . رسدصد میدر1,2در سنگاپور به . صد استدر0,2تر از قضائیه بیشيمصارف قوه
رايچه که بتر از نصف آنهاي دیگر دولت، بیشبرخالف مصارف ارگان. استصد در1,4آمریکا يایاالت متحده

آوري آید که عبارت از جمعرسد، از طریق عواید خود این ارگان به دست میهندوستان به مصرف میيقضائیهيقوه
هر نوع ازدیاد در معاشات کارمندان ،بنابراین. استمحصوالت محاکم و عواید اوراق بهادار و موضوعات متفرقه دیگر 

».دکردولت تلقی رايتوان یک بار اضافی بی را نمییقضا
يمؤسسهعادالنه، رهنمود يموازین محاکمه: سیم این اصول به ترتیب فوق، از منبع ذیل الهام گرفته شده استدر تق. 1

بشیر طنین، يلیف جمعی از نویسندگان آلمانی، ترجمهأماکس پالنک، براساس قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، ت
.  1385چاپ سوم، میزان 
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اصل تساوي در برابر قانون-1
چه بین اطراف ،در تمام مراحل محاکمهیاین اصل بدین معنی است که هرنوع تبعیض

ياوصاف مربوط به اشخاص و نحوه،شرایط،االتنوع جرم و سایر حيچه از ناحیه،دعوا
:قانون اساسی آمده است22يدر ماده. برخورد قاضی با آنان، ممنوع است

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد . هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است«
».باشنددر برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می

:قانون تشکیل و صالحیت محاکم آمده است14يدر ماده
رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم براساس اصل تساوي طرفین در برابر قانون و «

».گیردطرفی صورت میمحکمه و رعایت عدالت و بی
:جهانی حقوق بشر آمده استياعالمیه7يدر ماده

و بالسویه از حمایت قانون همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعیض«
حاضر باشد و علیه يهمه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه. برخوردار شوند

».هرگونه عملی که براي چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند
:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین27يدر ماده

گونه تبعیض استحقاق حمایت اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هیچيکلیه«
اشخاص حمایت ياز این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و براي کلیه. بالسویه قانون را دارند

يمؤثر و متساوي علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده
».د دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکندسیاسی و عقای

اصل قانونیت جرم و جزا-2
شود که در قانون، جرم تلقی شده باشد و تنها عملی جرم شمرده می،براساس این اصل

منظور از این.توان براي شخص در نظر گرفت که در قانون تعیین شده باشدتنها جزایی را می
قانون ،یعنی در باب جرم و جزا؛قانونی است که قبل از ارتکاب عمل نافذ شده باشدنیز،قانون 

.مگر که به نفع متهم باشدـ شودعطف به ما سبق نمیکرده،به ماقبل رجعت ن
:قانون اساسی آمده است27يدر ماده

آن نافذ مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب،شودهیچ عملی جرم شمرده نمی«
توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام هیچ شخص را نمی. گردیده باشد

توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صالحیت و مطابق به هیچ شخص را نمی. قانون
».احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد

اگر کهچه ایناست؛هاي افراد حقوق و آزاديفظ ح،حکمت و غرض اصلی این اصل
د، افراد نخواهند فهمید شوواگذار يتشخیص و تعیین جرم و جزا به قاضی یا هر شخص دیگر

ایجاب ،هم منطق،هم عدالت،بنابراین.ممنوعيچیزبراي آنان مجاز است و چهيچیزکه چه
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یعملچهچه عملی مشروع است و کند که براساس قانون نافذ قبلی، افراد بفهمند کهمی
.چه عملی جرم است و چه جزایی دارد.نامشروع

متون «،ی، تنها منبع جرم و جزایاین است که در امور جزایادشده نتیجه دیگر اصل 
هاي حقوق، از منابع عرف و توان مانند سایر شاخهامور نمیاین و در است»مکتوب قانون

تنها در ،کردن یک عمل یا ترك آنیگر، جرم تلقیبه عبارت د. عادت استفاده کرد
1.استگذارقانونيصالحیت قوه

يعمل خطیر،زیرا مجازات.داردیاهمیت خاص،نیزاین اصل از نظر افکار عمومی
اما اگر مردم بفهمند که جزا بر اساس قانون و در مطابقت با .و مردم از آن نفرت دارنداست

چنین این اصل به نفع هم.دانندرا مشروع و عادالنه و بلکه الزم میاحکام آن بوده است، آن 
چه در وقت وقت جزاي شدیدتر از آنزیرا او مطمئن خواهد بود که هیچاست؛مجرم نیز 

2.، بر او تحمیل نخواهد شداستدهشارتکاب عمل در قانون تعیین

موجب خواهد شد ،ونطرفداران این اصل معتقدند که وجود این عنصر در قانچنینهم
که مقامات اجرایی نتوانند با توسل به قدرت خود افراد بیگناه را تحت تعقیب و مورد مؤاخذه 

3.و مجازات قرار دهند

بدون ،بینیطرفی و واقعبراي رفع هرگونه تبعیض باید در کمال بیگذارقانون، نابراینب
رشده بعدا بهاي تعیینن بداند کیفرکه قبل از وضع قانوکه مجرم را بشناسد و بدون آناین
ها را کسی تحمیل خواهد شد، با متون قانونی کلی و عام، اعمال ممنوعه و حداکثر کیفر آنچه

هم موجب تأمین حقوق و ،این روش هم در جهت عدالت و انصاف است. دکنتعیین 
4.شودهاي فردي میآزادي

:سیاسی آمده استمدنی والمللی حقوقمیثاق بین15يماده1يدر فقره
المللی کس به علت فعل یا ترك فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بینهیچ«

چه در زمان ارتکاب جرم قابل چنین مجازاتی شدیدتر از آنهم.شودجرم نبوده محکوم نمی
ري براي آن تهرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف. اعمال بوده تعیین نخواهد شد

».دکرمقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد 
: اصل برائت ذمه-3

که کسی را شخص، حالت اصلی است و هرکس یا مقامیيبرائت ذمه،مطابق این اصل
علیه قرار باصالحیت محکوميو تا با حکم قطعی محکمهاستد، مکلف به اثبات آن کنمتهم 

. 2003، مصر، 13، ص 1، التعلیق الموضوعی علی قانون العقوبات، ج دکتر عبدالحمید الشورابی. 1
.1989، چاپ ششم، مصر، 73دکتر محمودنجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص . 2
چهار جلدي، ياز مجموعه1دکتر محمدصالح ولیدي، حقوق جزاي عمومی، ج: تر رجوع کنید بهبراي تفصیل بیش. 3

. 91و 90، ص 1373ران،چاپ سوم، ته
. 76تا72، ص1386هاي حقوق جزاي عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته. 4
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این اصل از قواعد خیلی مهم در فقه و . دکرا مجازات توان او رنگیرد، بیگناه بوده و نمی
.داردیکاربرد بسیار وسیعبوده، حقوق 

:قانون اساسی آمده است25يدر ماده
باصالحیت يمتهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه. برائت ذمه حالت اصلی است«

».شودعلیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میمحکوم
: المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین14يماده2يدر فقره

که متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینهرکس به ارتکاب جرمی«
».مقصربودن او بر طبق قانون محرز شود

استنطاقياشکال ممنوعه-4
به کار گرفتن هرنوع تعذیب و شکنجه در جریان استنطاق و تحقیق از ،براساس این اصل

. اجبار از متهم گرفته شود، اعتبار حقوقی ندارد، ممنوع است و هر اعتراف و اقراري که بهمتهم
:قانون اساسی آمده است29يدر ماده

تواند حتی به مقصد کشف حقایق از هیچ شخص نمی. تعذیب انسان ممنوع است«
ه تعذیب او شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاري یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، ب

».تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است. اقدام کند یا امر بدهد
:آمده است30يچنین در مادههم

اکراه به دست آورده ياظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگري به وسیله«
ایت کامل و در حالت اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رض. شود، اعتبار ندارد

».باصالحیتيصحت عقل، در حضور محکمه
المللی بر ضد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر میثاق بین1يمطابق ماده
هر عملی که به «: ، شکنجه عبارت است از1984دسمبر 10آمیز مصوب انسانی یا اهانت

ور عامدانه بر یک شخص تحمیل شود طیا روحی بهموجب آن درد یا رنج شدید جسمی
منظور که از او یا شخص ثالث، اطالعات یا اقرار به دست آورده شود، او یا شخص ثالث بدین

بودن به ارتکاب آن عمل مجازات شود، یا او یا شخص ثالث به خاطر ارتکاب عملی یا مظنون
مبتنی بر هر نوع تبعیض طور کلی به هر منظوري کهمورد ارعاب یا اکراه قرار گیرد و یا به

شامل ... شوداین تعریف درد یا رنجی را که فقط از مجازات قانونی ناشی می... باشد
».گرددنمی

هاي خودسرانهمنع از توقیف-5
منع توقیف خودسرانه بدین معنی است که براي هر نوع گرفتاري باید دلیل قانونی وجود 

قانونی انجام شود و متهم بدون تأخیر در برابر قاضی نحوداشته باشد و هر نوع گرفتاري باید به
.دکنحاضر شود تا اگر توقیف غیر قانونی باشد، او را آزاد 
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داند، در واقع توقیف قانون اساسی که آزادي را حق طبیعی انسان می24يماده
هم تصریح شده که هیچ شخص بدون حکم 27يخودسرانه را منع کرده است و در ماده

هم به متهم حق داده شده که در 31يشود و در مادهتعقیب، گرفتار و توقیف نمیقانون،
داخل میعاد قانونی در محکمه احضار شود، تا اگر نسبت به توقیف خود اعتراض داشته باشد، 

.دکندر برابر محکمه مطرح 
مدافعحق داشتن وکیل-6

ر مهم است که متهم، به بسیا. استعادالنه يیکی از عناصر اصلی محاکمه،این حق
مدت باید در توقیف پولیس یا تحت تحقیق وکیل مدافع دسترسی پیدا کند تا بفهمد که تا چه

.دکنگونه باید از خود دفاع هکه او چسارنوال بماند یا اتهام او چیست و این
يو حقوقی و تأثیرات برجستهاهمیت و جایگاه واالي وکالي مدافع از نظر مبانی علمی

اصلی در مبناي حقوقی ينقطه. کسی پوشیده نیستملی آن در تأمین عدالت، براي هیچع
ترین عادالنه در بدیهیيمحاکمه. است» عادالنهيدسترسی به محاکمه«وکالت، حق اساسی 

حقوق يعرصهجا که مطابق قانون در هردو مفهوم خود به معناي تطبیق قانون است و از آن
.صل اولی برائت است، پس باید به اصحاب دعوا حق دفاع داده شودجزا و حقوق مدنی، ا

،ی با قانون امکان ندارد و گستردگی و پیچیدگی قوانین متنی و شکلییبدون آشنا،ولی دفاع
از . استدالل کندهابه آنتواند احکام آن را بفهمد و آسانی نمیاي است که هرکسی بهگونهبه

را از طرف یدانداشته باشند که شخص خبیر، باتجربه و قانونباید اصحاب دعوا حقاین رو،
.ند تا از حق آنان دفاع کندکنوکیل تعیین عنوانخود به 

ی تمام کشورها در کنار قضات یم عدلی و قضانظاامروز در ،مبناي حقوقیاین با توجه به 
»قضات ایستاده«که شوند، سارنواالن و وکالي مدافعیاد می»قضات نشسته«محاکم که به نام 

اند ن گفتهارخون و ماو حتی محققهستندعادالنه يدو رکن دیگر محاکمه،شوندنامیده می
قاضی در جریان محاکمه، . تر از سارنوال داردکه وکیل دفاع، سابقه و قدمت تاریخی بیش

هد تواند بهتر تشخیص دقدرت و دقت یک استدالل حقوقی و قانونی را در صورتی می،قوت
. از زبان وکیل مدافع، هممثبت و منفی آن را هم از زبان سارنوال بشنوديکه هردو جنبه

تواند جریان گیرنده نیست اما میگرچه در جریان محاکمه تصمیماوکیل مدافع ،بنابراین
د و از حاکمیت قانون و حقوق افراد صیانت و کنمحاکمه را در مسیر درست و قانونی هدایت 

نقش يهاروارد در بارهیکی از اساتید معروف دانشگاه،فولر. ل. لوناز همین رو، . دفاع کند
:گویدمدافع میوکیل
که آن را از دهان مگر این،قاضی قوت و قدرت استداللی را تشخیص نخواهد داد«

انجام این . دکنکسی که تمام نیروي فکري خود را براي بیان مدافعات تخصیص داده، استماع 
بلکه ترغیب و هدایت در مسیر ،گیري نیستاو تصمیميوظیفه. وکیل استيبه عهدهوظیفه
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تنها به خاطر این نیست که از موکل خود در قبال ،حضور وکیل در دادگاه... مطلوب است
د و نقشی در حفظ اصول اساسی یک کنمنافع حیاتی جامعه صیانت میاز او . اتهام دفاع کند

1».کندمنظم ایفا میيجامعه

مصوب (المللی حقوق مدنی و سیاسی خصوص در میثاق بینبهالمللی امروز در اسناد بین
ها و از ارکان جزء حقوق بشري انسان،حق دفاع و حق تعیین وکیل مدافع،14يماده،)1966

ها حضور م عدلی برخی از کشورنظاعادالنه  شمرده شده است و در ياصلی محاکمه
دانسته شده است و این بدین ی یا جرایم سنگین، اجباري و الزامییقضایاي جزامدافع در وکیل

شود اعتبار هم شود و اگر  صادر محکمه صادر نمیيفیصله،مدافعمعنی است که بدون وکیل
.قانونی ندارد

گرچه از نظر قدمت، ای افغانستان یمدافع در نظام عدلی و قضااما وضعیت و جایگاه وکیل
يو تا قوانین نافذه1301اریخی زیادي دارد و در اولین قانون اساسی افغانستان در تيسابقه
بهاما باید اعتراف کرد که .حق دفاع و حق تعیین وکیل به رسمیت شناخته شده است،فعلی

يورزیدهو ايانسانی حرفهي داشتن نیروو کیفی، رشد کمی،سازي و تأثیرگذاريلحاظ نظام
ی جایگاه واقعی خود را یم عدلی و قضانظادر نیز وکالت عیت مناسبی نداریم ووضمورد نیاز، 
نفر میلیون 80فلیپین که در حدود چونيطور مثال در کشوربه. استنیاورده به دست 

یعنی براي هر ؛هزار وکیل در انجمن وکالي مدافع آن عضویت دارد44جمعیت دارد، 
میلیون در حالی که ما فعال براي هر یک.فع وجود داردمداوکیل500حداقل ،میلیون نفریک

تصویب قانون اساسی اما، ،هاها و کاستیاین ضعفيبا همه.مدافع داریموکیل20تنها ،نفر
.آیدبه شمار میآغاز یک حرکت اساسی ،1382

:ده استشقانون اساسی در این مورد بسیار خوب تنظیم 31يماده
راي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و یا براي اثبات حق خود، وکیل تواند بهر شخص می«

متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل . مدافع تعیین کند
دولت در قضایاي جنایی براي متهم . حاضر گرددکند، در محکمهمیعادي که قانون تعیین می

محرمیت مکالمات، مراسالت و مخابرات بین متهم و . دکنمدافع تعیین میوکیل،بضاعتبی
هاي وکالي مدافع توسط قانون وظایف و صالحیت. استوکیل آن، از هر نوع تعرض مصون 

».گرددتنظیم می
:شوداستفاده میزیراز این ماده نکات 

مدافعتجویز اصل تعیین وکیل.

. 1357) میزان(، مهرماه 32، ص 3يحقوقی وزارت دادگستري ایران، شمارهيمجله. 1
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اشاره به » بات حقبراي اث«عبارت (ی و مدنی یحق تعیین وکیل در دعاوي جزا
.)دعواي مدنی دارد

یعنی حق داشتن وکیل در تمام ،مجرد گرفتاريی بهیحق تعیین وکیل در دعاوي جزا
.مراحل از گرفتاري تا پایان قضیه

مجرد گرفتارياصل تفهیم اتهام به.
شده در قانون و بدون تأخیراصل دسترسی به محکمه در میعاد تعیین.
ی براي متهم یدر مورد مساعدت حقوقی در قضایاي جنالیت دولتومکلفیت و مسؤ

.بضاعتبی
مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل او،مصونیت محرمیت مکالمات.
1.هاي وکالي مدافع در قانون خاصصالحیتوتنظیم وظایف

:المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده استمیثاق بین14يماده،3يدر فقره

د شزارت عدلیه این مشوره و بحث آغاز در و1385قانون اساسی، از اول سال 31يبا توجه به احکام صریح ماده. 1
مدافع به چه نوع سیستم و ساختاري نیاز داریم و کدام ساختار با شرایط فعلی جهان و افغانستان سازگار که ما براي وکیل

اساسی پدید آید و اصل سیستم و ساختار دگرگون یها تصمیم بر این شد که باید تحولاست؟ پس از بحث و مشوره
کرد، در ستم موجود یک سیستم کامال دولتی و حکومتی بود که در چوکات وزارت عدلیه فعالیت میچون سی.شود

غیر دولتی باید مشارکت بخشاي است که حتی در تأمین عدالت هم گونهحالی که امروز شرایط دنیا و افغانستان به
براین . ندکنکومت در دفاع از حق خود استفاده داشته باشد تا افراد بتوانند از حقوقدانان باتجربه و کامال مستقل از ح

: دشوتصمیم گرفته شد که دو نهاد حقوقی تأسیس ،اساس
يیکی انجمن مستقل وکالي مدافع به حیث یک نهاد مسلکی مستقل کامال غیر دولتی و کامال غیر سیاسی و دوم اداره

هایی که لیتوها و مسؤراي انجام مکلفیتهاي حقوقی در چوکات وزارت عدلیه به حیث یک نهاد دولتی بمساعدت
. قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است

اول ایجاد ساختار قانونی و به تصویب : دشاقدامات در وزارت عدلیه به دو مرحله تقسیم ،براي تحقق هدف فوق
قانون يمسوده،85ال در س. سیس هردو نهاد یادشدهأدوم، آمادگی براي تيرساندن اسناد تقنینی مربوطه و مرحله

رسما طرح این قانون را به 2/3/86تاریخ درد و شجدید وکالي مدافع تهیه و از طرف شوراي وزیران تأیید 
،4/9/86تاریخ درو شد تصویب 12/7/86تاریخ درجرگه معرفی کردم و خوشبختانه این قانون در شوراي ملی ولسی

ج فصل و نمشتمل بر پاین قانون،. دشرسمی نشريدر جریده،86قوس 26تاریخ درو رسید یس جمهور یبه توشیح ر
تأسیس انجمن مستقل وکالي مدافع، شرایط اشتغال به وکالت، حقوق و وجایب وکالي ينحوهيماده درباره44

مدافع سیس انجمن مستقل وکالي أاز آن براي تپسو استدیبی و امور مالی انجمن وکالي مدافع أمدافع، احکام ت
کنفرانس مجمع عمومی تأسیس انجمن مستقل وکالي مدافع از 1387اسد 6که خوشبختانه به تاریخ اقدام گردید

در این کنفرانس اولین . چهار روز در اداره و رهبري آن اشتراك داشتماین جانب،وطرف وزارت عدلیه برگزار شد
آن نیز با موفقیت به تصویب رسید و انجمن مستقل وکالي يشدهت رهبري این نهاد، انتخاب و اساسنامه از قبل تهیهأهی

. مدافع افغانستان رسما اعالم موجودیت کرد
آن تهیه و در شوراي وزیران به تصویب يدر ابتدا مقرره،87هاي حقوقی نیز در سال مساعدتيادارهياما درباره

بدین . دکرت وزارت عدلیه رسما به کار خود آغاز هاي حقوقی در چوکارسید و در همان سال هم ریاست مساعدت
حقوقی، يشدهی کشور هردو اداره مطابق به قانون و معیارهاي پذیرفتهیاکنون در چوکات نظام عدلی و قضا،ترتیب
تر بیشيو توسعهتها، هردو اداره هنوز احتیاج به تقویاما با توجه به مشکالت و افزایش نیازها و ضرورتاستفعال 
.دارد
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هاي ذیل را بشود با تساوي کامل الاقل حق تضمینکاب جرمیهرکس متهم به ارت«
:خواهد داشت

که به او نسبت تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامیدر اسرع وقت و به) الف
.شود مطلع شودداده می
.دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشديوقت و تسهیالت کافی براي تهیه) ب
.او قضاوت شوديبدون تأخیر غیر موجه در باره)ج
در محکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و ) د

مواردي در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطالع داده شود و در
ل تعیین بشود که در سا براي او وکیؤريکه مصالح محکمه اقتضا نماید از طرف محکمه

».باشدالوکاله، مصارف آن به دوش محکمه میصورت عجز او از پرداخت حق

اصل برخورداري از ترجمه و مترجم- 7
اهمیت این اصل از این جهت است که اگر کسی با زبان محکمه آشنایی نداشته باشد، 

تواند از داشته باشد و نمیمعلومات کافی،تواند ازجزئیات اتهام و دالیل سارنوال و شهودنمی
.اي که در حق او صادر شود، عادالنه نخواهد بودد و در این صورت هر فیصلهکنخود دفاع 

:قانون اساسی آمده است135يدر ماده
گیرد، نداند، حق اطالع به اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می«

بان مادري، توسط ترجمان برایش تأمین مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به ز
».گرددمی

یکی از حقوق يالمللی حقوق مدنی و سیاسی در بارهمیثاق بین14يماده3يدر فقره
:د، آمده استشومتهم که باید تضمین 

تواند به آن تکلم کند، یک فهمد و یا نمیشود نمیاگر زبانی را که در دادگاه تکلم می«
».و کمک کندمترجم مجانا به ا

ضروري است ولی ییهرچند گفته شده که حق برخورداري از ترجمه در محاکم جزا
بلکه شخص ،شودی استفاده نمییقانون اساسی منحصربودن این حق به موارد جزاياز ماده

حتی در دعاوي مدنی نیز در صورتی که با زبان محکمه آشنا نباشد، حق دارد که از ترجمان 
.دکناستفاده 

قبل از محاکمهياصول حاکم بر مرحله:دوم
اي است که  اجراآت آن به ی، مرحلهیخصوص در قضایاي جزابهقبل از محاکمه يدوره

شود و اصول و قواعد مربوط به این مرحله را باید در قانون پولیس و سارنوالی مربوط می
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اصولی را که براي ،دیگراز طرف .ی و قوانین پولیس و سارنوالی مطالعه کردیاجراآت جزا
.مرحله قبلی برشمردیم، بر این مرحله نیز حاکم است

محاکمهياصول حاکم بر مرحله:سوم
ها پرداخته به آنکه به اختصاراست، در قانون اساسی ذکر شده در این مرحله نیز اصول مهمی

:شودمی
بودن محاکمقانونی- 1

مقامیکس و هیچقضاییه و محکمه، هیچيقوهغیر از نخست،این اصل بدین معنی است که 
جز در مواردي که خود قانون تصریح کرده ؛کسی را نداردکردن هیچصالحیت محاکمه

که مطابق احکام قانون است،کردن برخوردار اي از صالحیت محاکمهمحکمهدوم، .باشد
، به محاکمه تاسدهشقانون براي آن تعیین در تشکیل شده باشد و مطابق صالحیتی که 

.بپردازد
قضاییه، در مواد يچنین قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوههم،قانون اساسی افغانستان

:قانون اساسی چنین آمده است120يدر ماده. مختلف خود این اصل را کامال در نظر گرفته است
ص اي است که از طرف اشخاقضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوييصالحیت قوه«

علیه در پیشگاه محکمه مطابق به به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعیحقیقی یا حکمی
».احکام قانون اقامه شود

:آمده است122يدر ماده
يصالحیت قوهياي را از دایرهتواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی«

این . و به مقام دیگري تفویض کندنحوي که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد قضاییه به
این قانون اساسی و محاکم 127و 69،78حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد 

تشکیل و صالحیت این نوع محاکم توسط قانون . گرددعسکري در قضایاي مربوط به آن نمی
».گرددتنظیم می

:آمده است116يدر ماده
مه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که محکقوه قضاییه مرکب است از یک ستره«

».گرددها توسط قانون تنظیم میتشکیالت و صالحیت آن
:آمده است123يچنین در مادههم

با رعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط  به تشکیل، صالحیت و اجراآت «
».گرددمحاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می

ط به صالحیت محاکم استیناف و ابتدائیه و مسایل دیگر در قانون تشکیل و جزئیات مربو
.تفصیل ذکر شده استصالحیت محاکم به
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رسی به محاکمدستـ 2
: این اصل نیز بیانگر دو قاعده است

طور برابر و بدون تبعیض و امتیاز، این امکان فراهم بهیکه براي هر شخصایننخست
خود یا براي دفع اتهام به محکمه دسترسی پیدا کند و هیچ مقام یا باشد که براي اثبات حق 

. مانع او نشودايشخصی و هیچ قانون یا مقررات اداري
یعنی شخص ؛که این دسترسی از نگاه زمانی باید در چوکات قانون محدود شوددوم این

ه حا ضر شود و بتواند در داخل میعادي که قانون تعیین کرده، بدون تأخیر و تعلل به محکم
.باقی نماندمنتظر و بالتکلیفبدون تعیین سرنوشت در توقیف یا خارج از آن 

ی موقت، این اصل را یقانون اجراآت جزا36يقانون اساسی و ماده31و 27و 22مواد 
.به خوبی رعایت کرده است

:سیاسی آمده استالمللی حقوق مدنی ومیثاق بین9يماده4و 3يدر فقره
شود باید او را به اسرع وقت در می) زندان(دستگیر یا بازداشت هرکس به اتهام جرمی«

موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد محضر دادرس یا هر مقام دیگري که به
اشخاص ) زندانی نمودن(بازداشت . حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود

کلی باشد لیکن آزادي موقت ممکن است موکول يسی هستند نباید قاعدهکه در انتظار دادر
دادرسی و سایر مراحل رسیدگی و يهایی بشود که حضور متهم را در جلسهبه اخذ تضمین

.المورد براي اجراي حکم تأمین نمایدحسب
شود حق دارد شدن از آزادي محروم می)زندانی(هرکس که بر اثردستگیر یا بازداشت 

بودن بازداشت ه به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونیک
».بودن بازداشت حکم آزادي او را صادر کنداظهار رأي بکند و در صورت غیر قانونی

طرفی قاضیبیـ 3
ترین تردیدي در اعتبار آن طرفی محکمه و قاضی از اصولی است که کماستقالل و بی

طرفی  چیزي نیست که بتوان براي آن معیار ولی از سوي دیگر رعایت استقالل و بی؛نیست
ی از جوانب یقضانظامدر باید،دشيیادآورتر پیشکه کهچنانبلکه ،خاصی در نظر گرفت

طرفی شود و در قانون ی در نظر گرفته شود که قاضی ملزم به رعایت بییمعیارها،مختلف
.ین معیارها در نظر گرفته شده استاساسی تا حدودي ا

بودن محاکمهعلنیـ 4
.حق دایرشدن علنی محکمهنخست،: دگیربودن محاکمه از دو عنصر شکل میعلنی

دایرشدن علنی بدین معنی است که تمام مردم . طور علنیحق قضاوت و اعالم حکم بهوم،د
این اصل براي تضمین . دننکشرکت محاکمهيتوانند در جلسهمی،ها و ناظرانبه شمول رسانه

بودن منصفانه و عادالنه،تواند شفافیتمیوحقوق و منافع فرد و جامعه بسیار مؤثر و مفید بوده
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.ی اعتماد و اطمینان ایجاد کندیقضانظاممردم نسبت به يد و براي عامهکنمحاکمه را تأمین 
. ن ذکر شده باشدالبته این اصل استثنائاتی نیز دارد که باید در قانو

یک یابازار،زیرا قضاوت در مسجد؛بودن قضاوت رایج بوده استعلنی،در تاریخ اسالم نیز
شده است و حتی قبل ، برگزار میداشته باشدجا حضور توانسته در آنکه هرکس میمکان عمومی

بدانید ! مردم: ه استکردکه قاضی به قضاوت بنشیند، کسی از طرف او بین مردم اعالم میاز این
!حضور به هم رسانیددر محکمه پس . ظالم استمجازات منتظر خواهد و که مظلوم داد می

:قانون اساسی آمده است128يمادهدر
گردد و هرشخص حق دارد با در محاکم افغانستان محاکمه به صورت علنی دایر می«

االتی که در قانون تصریح تواند در حمحکمه می. رعایت احکام قانون در آن حضور یابد
بودن محاکمه ضروري تشخیص گردد، جلسات سري دایر کند ولی اعالم گردیده یا سري

».حکم باید به هر حال علنی باشد
بودن محاکمه یا سرّي«اما عبارت است؛دهشکه بسیار خوب تنظیم با این،این ماده

حکومت یا ،رد قاضیبسیار مبهم و خطرناك است و امکان دا»ضروري تشخیص گردد
.دشود و مانع دایرشدن علنی محاکمه کناستفاده هرکس دیگري از آن سوء

:ی موقت آمده استیقانون اجراآت جزا52يدر ماده
یس، یتواند در آن حضور یابد مگر این که ری علنی بوده، هرشخص مییجلسات قضا«

ز خانوادگی یا حفظ نظم عامه بخشی از جلسه یا تمام آن را نظر به دالیل اخالقی، حفظ را
».سري اعالم نماید

:آمده است،قانون رسیدگی به تخلفات اطفال32يچنین در مادههم
رسیدگی به  تخلفات قانونی اطفال طور سري و ابالغ حکم در هر حالت به صورت «

».گیردعلنی صورت می
:مده استالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمیثاق بین14يماده1يدر فقره

هرکس حق دارد به . هاي دادگستري متساوي هستندها و دیوانهمه در مقابل دادگاه«
،شدهطرف تشکیلمستقل و بی،صالحیدادگاهدرو علنی ،که به دادخواهی او منصفانهاین

حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختالفات يطبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره
.دکنحقوق و الزامات آن، و در امور مدنی اتخاذ تصمیم راجع به

، خواه به جهات اخالق حسنه،بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسیتصمیم به سري
مصلحت زندگی به اقتضايخواه ،دموکراتیکيامنیت ملی در یک جامعهاینظم عمومی

مضر ،بودن جلساتعلنی،در مواردي که از لحاظ کیفیات خاصیاخصوصی اصحاب دعوا 
در اما صدور حکم.امکان دارد،به مصالح دادگستري باشد، تا حدي که دادگاه الزم بداند
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د یا کنکه مصلحت صغار طور دیگري اقتضا مگر آن،علنی خواهد بود،امور کیفري یا مدنی
».دادرسی مربوط به اختالفات زناشویی و والیت اطفال باشد

از محاکمهپسيبر مرحلهاصول حاکم :چهارم
:شودمیبررسیاختصار وجود دارد که بهاصول مهمی،در این مرحله نیز

فیصله یا صدور حکم- 1
باید به فیصله یا ،سود، از یککنزمانی که محکمه به رسیدگی آغاز ،قاعده بر این است

این فیصله باید ،راز سوي دیگ،تواند از اصدار حکم امتناع ورزداصدار حکم بپردازد و نمی
اسباب و مستندات حکم خود را در ،مطابق احکام قانون صادر شود و قاضی مکلف است

االجرا است و حکومت باید آن را تطبیق الزم،محکمهيفیصلهکهایند و سومکنفیصله ذکر 
محکمه باید به توشیحيهاي خاص مانند اعدام که بعد از فیصلهمگر در مورد مجازات،دکن

.نیز برسدجمهوررییس
:قانون اساسی آمده است129يدر ماده

تمام . نماید در فیصله ذکر کندرا که صادر میمحکمه مکلف است اسباب حکمی«
التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که هاي قطعی محاکم واجبفیصله

».باشدجمهور میمشروط به منظوري رییس
بر اساس آمده است که محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، نیز 131و 130در مواد 

موجود حکمی،کنند و اگر در قانونمیحکم صادر،احکام این قانون اساسی و سایر قوانین
مطابق فقه شیعه حکم صادر ،اهل تشیعينباشد، مطابق فقه حنفی و در احوال شخصیه

.ندکنمی
:آمده استقانون تشکیالت و صالحیت محاکم13يدر ماده

اي که آن را مورد رسیدگی قرار داده است، از اصدار حکم قضیهيتواند دربارهمحکمه نمی«
».تواندتحت بررسی قبل از اتخاذ تصمیم از محکمه خارج ساخته شده نمیيقضیه. امتناع ورزد

منع محاکمه یا حکم مجدد- 2
اما از نگاه حقوقی این ،نشده استطور صریح نام برده هرچند در قانون اساسی از این اصل به

به علت عین کسییعنی هیچ؛جواز ندارد،دوبارهيتثبیت شده است که محاکمهياقاعده
:استممنوع زیرسه حالت ،بر اساس این اصل. شودجرم دوباره محاکمه یا مجازات نمی

.پس از کسب برائت،عین جرميتعقیب عدلی براي بار دوم در باره-
.پس از صدور حکم قطعی،عین جرميدلی براي بار دوم در بارهتعقیب ع-
.جزاي مضاعف براي عین جرم-
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14يی موقت و در مادهیقانون اجراآت جزا78يقانون جزا و ماده20و 19در مواد 
.المللی حقوق مدنی و سیاسی از این قاعده سخن گفته شده استمیثاق بین

چهار اثر نی که حکم قاضی و محکمه صادر شد، زما،ییاز نگاه حقوقی و اصول قضا
:دشوبر آن مترتب میزیر 1يعمده

شود و او دیگر با صدور رأي، از قاضی سلب اختیار می: فراغت قاضی از رسیدگی-اول
»فیصله«یا »رأي«یعنی همین که قاضی نظر خود را به صورت ؛حق مداخله در دعوا را ندارد

حتی با رضایت ،تواندپذیرد و دیگر نمیمورد پایان میآن، حکومت او در کرداعالم 
مگر به منظور تصحیح حکم در صورت اشتباه و ،دکناصحاب دعوا از تصمیم خود عدول 

2.سهو قلم یا براي رفع ابهام از حکم

اگر محکمه حکم صادر کرد و طرق شکایت و : بهامحکوميظهور اعتبار قضیه-دوم
آید و نظم اجتماع د، حکم به صورت مختومه در میشمنقضی یا مهلت آناعتراض طی

قضاوت که موردچه این؛رسیدگی قرار نگیردوردمجددا م،کند که همان موضوعایجاب می
:مشروط بر چهار شرط زیرشوددوباره اقامه نمی،شود و دعواي اولحقیقت فرض می،شده

.حدت موضوع هردو دعواي اول و دومـ و1
.اشخاصحدت ـ و2
.حدت سبب دعواـ و3
.شدن حکمطعیـ ق4

.تواند دوباره اقامه گردددر صورتی که شرایط یاد شده وجود نداشته باشد، دعوا می
پذیر نیست و آسیب،بدین معنی که حکم صادر شده: عدم جریان مرور زمان- سوم

.کندضاتقاآن رااجرايتواند می،همیشه،لهشود و محکوممشمول مرور زمان نمی
تواند از قدرت له میبدین معنی که صاحب حق یا محکوم: قابلیت اجراي حکم-چهارم

.دکنحکم را مطالبه يیعنی حکومت اجرا، عمومی
مجدد یا اعتبار يمنع محاکمهيی دربارهیاجراآت جزاکارشناسانو انادتیکی از اس

:گویدمی»هامر مختوم«اعتبار ،بها یا به تعبیر دیگرمحکوميقضیه
:حکم قطعی داراي دو اثر مهم است«

.اعتبار امر مختومه دارد- الف
.االجرا استالزم- ب

شود و مانع تعقیب مجدد متهم می،اولی. مثبت دارديجنبه، منفی و دومیيجنبه،اولی
اعتبار امر مختومه بدین معنی است که . دهدقدرت اجرایی میشدهبه حکم صادر، دومی

.528تا525، چاپ دوم، ص 2ین دادرسی مدنی، ج آیالدین مدنی، دکتر سید جالل. 1
. 264و 263و 262قانون اصول محاکمات مدنی، مواد . 2
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رسیدگی شد و در خصوص آن حکم یا قرار قطعی ) ییجزا(تی به یک دعواي کیفري وق
مورد تعقیب و محاکمه ،توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرمصادر گردید، دیگر نمی

مجدد متهم يوجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه،دیگريبه گفته. قرار داد
ي رسیدگی شد و اعتبار امر مختومه پیدا کرد، فرض بر این است که ازیرا وقتی به مسأله؛است

ی مطلوب و یاز نظر قضا،حاصليدر خصوص آن به بهترین وجهی رسیدگی شده و نتیجه
يحق ندارد جز در موارد منصوص اعاده،هیچ مرجع کیفري،در نتیجه. حقیقت است

باید بین ،ییمه در قلمرو امور جزابراي تحقق امر مختو. دادرسی، رسیدگی به آن را بپذیرد
که مورد حکم واقع شده با بزهی که در معرض دادرسی است، وحدت موضوع، جرمی

يگانهدر صورت وجود شرایط سه. وحدت متهم و شاکی و وحدت علت وجود داشته باشد
1».اعتبار امر مختومه مصداق خواهد داشت و قابل استناد خواهد بود،فوق

هی یا رسیدگی مجددخوااستیناف- 3
دادن به دعوا و قطع خصومت است و باید به مجرد قاضی براي خاتمهيهرچند فیصله

جا که محکمه هرچه دقیق باشد و براي قاضی قطعی تلقی شود اما از آنی ویصدور، نها
چه؛بازهم احتمال خطا یا اشتباه وجود دارد،هرچند دالیل محکم و مستند وجود داشته باشد

براي از این رو،.همواره در معرض خطا و اشتباه استانسانند و اانساننیزقضات کهاین
تر صورت صادرشده، دقت بیشيفیصلهيکه حق متهم یا مدعی زیر پا نشود و در بارهاین

،ییهاي قضاتر نظامد، در بیششوبگیرد و در صورت اشتباه یا خطا، حق اصحاب دعوا جبران 
.ی یا نخستینیمرحله ابتدانخست،: ی دو مرحله در نظر گرفته شده استیابراي رسیدگی قض

.گیردباالتر صورت میيطلبی و پژوهش که توسط محکمهاستیناف یا مرافعهيمرحلهوم،د
یهرکس«: المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده استمیثاق بین14يماده5يدر فقره

يبه وسیلهش،اعالم مجرمیت و محکومیتاست کهاوحق ،اعالم شودمرتکب جرمیکه 
».طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود،تريدادگاه عالی

اي قانون اساسی و در قانون تشکیالت و صالحیت محاکم بر دومرحله116يدر ماده
2.بودن محاکمه در افغانستان و شرایط آن تصریح شده است

. تاریخ اسالم نیز وجود داشته استز آغاحتی در ،اياین رسیدگی دو مرحله

. 19، جلد سوم، ص1369ین دادرسی کیفري، چاپ اول، تهران، آیدکتر محمود آخوندي، . 1
:چنین رجوع کنید بههم. 2

و 358يهاي محاکم تحتانی، مادهنی، باب سوم، فصل اول، شکایات و اعتراض بر فیصلهقانون اصول محاکمات مد-
.1369اسد 722يرسمی، شمارهيوزارت عدلیه، جریده. مابعد

.1382، سال 820يرسمی، شمارهيجریده. و مابعد63يی موقت، مادهیت جزاآقانون اجرا-
.1838ياالحکام العدلیه، مادهيمجلۀ-
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من بین : د فرمودکراي رسیدگی میکه در یمن به قضیههنگامیعنقل شده است که علی
اگر راضی نبودید، نزد رسول ،یابدکنم اگر رضایت داشتید، دعوا خاتمه میشما قضاوت می

شدند و در ایام چون امام قضاوت کرد، آنان راضی ن. بروید تا بین شما قضاوت کندصخدا
عدم و )ع(ي قضاوت علیاز کیفیت و نتیجهدعوا کردند و ياقامه،نزد پیامبر خدا آمدند،حج

حق همان است که علی : سپس فرمود،خدا سخنان آنان را شنیدپیامبر. گفتندرضایت خود
خواهی یا مشابه چیزي است که امروزه به نام استینافسلوك قضایی،این 1.استگفته 

.شودطلبی یاد میرافعهم
یا » تمییز«ی و استینافی، اصل دیگري به نام یقابل یادآوري است که بعد از دو مرحله ابتدا

درقبلی رسیدگی ماهوي است اما يرسیدگی در دو مرحله2.نیز مطرح است»فرجام خواهی«
دعوا به خواهی به صورت بازرسی و نظارت در مسایل قانونی و  شکلیات مربوط به فرجام

ي این مرتبهاز این رو،،نه در ماهیت دعوااست،محکمهسترهصورت نقض یا ابرام توسط 
3.سوم نامیديتوان مرحلهرا نمیرسیدگی

دادرسیيتجدید نظر یا اعاده- 4
ی و استینافی یک نوع رسیدگی ماهوي به قضیه است یابتداياین مرحله مانند دو مرحله

دانان در توجیه این حقوق. گیردز اشتباه در مراحل قبلی صورت میو به منظور جلوگیري ا
4:گویندقاعده  می

ی باید حدي داشته باشد تا دعاوي به هر حال فیصله پیدا یاصوالً رسیدگی مراجع قضا
ی و یابتدا(بدوي و پژوهشی يرسیدگی ماهیتی را به دو مرحله،کند و در تعقیب همین هدف

آنبراي جبران ،بدوي اشتباه کرديمرحله،فرضبه،اگرکهاندتقسیم کرده) استیناف
تا اگر از تعریف شده استهم یک مرجع فرجامیدر نهایت،پژوهش باقی باشد و يمرحله

.64دکتر سمیر عالیه، نظریه الدوله و آدابها فی االسالم، ص-1
يمجلۀ. و مابعد71يی موقت، پیشین، مادهیقانون اجراآت جزا. و مابعد450يقانون اصول محاکمات مدنی،  ماده-٢

. 1839ياالحکام العدلیه ماده
ی که در قضاي افغانستان وجود دارد، با پیشنهاد افغانستان به خاطرمشکالتيمحکمهستره،1387سال سرطان19در-3

يمحکمه در مرحلهیس جمهور، به سترهیتعدیل در قانون تشکیالت و صالحیت محاکم و تصویب آن با فرمان تقنینی ر
این تعدیل از . را نیز داده استمادونفرجام خواهی، صالحیت رسیدگی ماهوي و تعدیل و تصحیح در احکام محاکم 

خواهی سازگاري ندارد و چه بسا ممکن اما با ماهیت فرجام؛ی و تسریع در کارها خوب استیشکالت قضانگاه حل م
. مطابقت نداشته باشدنیز،است با قانون اساسی 

مده آقضائیه که در حین تعدیل، ایزاد شده چنین يقانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه26يماده3يدر فقره
يی دریابد که فیصلهیمورد اعتراض در قضایاي جزايفیصلهمحکمه حین رسیدگی سترههرگاه دیوان «: است

و ارجاع تواند به نقض فیصلهتحتانی در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تأویل آن صادر شده است، میيمحکمه
» .مربوط یا به تعدیل یا تصحیح فیصله مبادرت ورزديآن به محکمه

. 570، چاپ دوم، ص 2ین دادرسی مدنی، ج آیالدین مدنی، ید جاللدکتر س-4
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ی که این مسیر را طی یدعوا،و بنابرایناصالح شود،، تخلفی صورت  گرفته باشدیلحاظ قانون
نحوي اي وارد سازند و بهفراد نتوانند به احکام قطعی خدشهیافته تلقی شود و اکرد، باید خاتمه

. باقی نخواهد ماندها اعتباري ها و احکام دادگاهبراي دادرسیآندر غیر .آن را از اثر بیندازند
ولی نه طریقی ساده ؛هستصادرشده، طریقی براي شکایت از احکام ،دادرسیياعادهالبته،

دادرسی در نظر يضوابط دقیقی براي اعاده. دکنآن استفاده علیه بتواند از که هر محکوم
از آن ،شکایتتا فقط در صورت ضرورت و نبود طریق دیگري براي است گرفته شده 

1.استفاده گردد

ها و قضاییه،  ترکیب، ساختار، صالحیتيقوهيکه دربارهدباید یادآور ش،در پایان
وجود دارد دیگري نیزآت محاکم، مباحث زیاداجرايوظایف آن و شرایط قضات و نحوه

ی و یها موضوع حقوق جزا و حقوق مدنی و اصول محاکمات مدنی و جزاآنتربیشکه 
آن منابع، خوانندگان را به است، از این رو،از مباحث حقوق اساسی خارج تجارتی بوده و

اسی و ساختار نظام قضایی و ها هم مربوط به قانون اساي دیگر از آنو پارهدهیمارجاع می
ها یادي نشد و امیدوارم در یک فرصت مناسب عدلی کشور است که در این مختصر از آن

. تر مورد بحث و بررسی قرار دهمبتوانم با جزئیات و شرح بیش

موارد و شرایط يدرباره. استمحدود به شرایط خاصی بلکهتجدید نظر در هر مورد و در هر حالت جواز ندارد . 1
. بعدو ما480يتجدید نظر، ماده-قانون اصول محاکمات مدنی،  باب پنجم، فصل اول: تجدید نظر رجوع کنید به

.1840ياالحکام العدلیه، مادهيهمجل. و مابعد81يی موقت، مادهیت جزاآقانون اجرا
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فرمان
افغانستانی اسالمیرییس دولت انتقال

در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

)103: (شماره
6/11/1382: تاریخ

دوست افغانستان، قـانون اساسـی   به نام خداوند بزرگ و به آرزوي سعادت مردم نجیب و صلح
يهجري شمسی، منعقـده 1382جدي 14قوس الی 22جرگه تاریخی جدید را که توسط لویه

را اعـالم  به اتفاق آرا تصـویب گردیـد، توشـیح و انفـاذ آن    ماده162فصل و 12شهر کابل در 
.دارممی

از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم تـا ایـن قـانون اساسـی بـا رعایـت احکـام دیـن مبـین          
تحقـق اهـداف دموکراسـی، اعمـار جامعـه مـدنی، رفـاه همگـانی         اسالم، تحکیم وحدت ملی،
برابـري  و فرهنگی، مشعل راه دولت و مردم کشور گردیده، صلح،اقتصادي، اجتماعی، سیاسی 

و من اهللا توفیق.  و برادري را بـین ملت افغانستان تأمین نماید

حامد کرزي
افغانستانرییس دولت انتقالی اسالمی

هـــجري شمســی1382دلو 6
کابل



بسم اهللا الرحمن الرحیم

.اهللا علیه و آله و اصحابه اجمعینه والسالم علی سید االنبیاء والمرسلین محمد صلیالعالمین و الصالهللا ربالحمد

مقدمه
:ما مردم افغانستان

و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم؛جبا ایمان راسخ به ذات پاك خداوند■
بر کشور ما وارد آمده است؛شماري که هاي گذشته و مصایب بیها و نابسامانیعدالتیبا درك بی■
گذاري ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارجبا تقدیر از فداکاري■

به مقام واالي شهداي راه آزادي کشور؛
با درك این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد؛■
ملل متحد و با احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر؛با رعایت منشور ■
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل،■
به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی؛■
عدالت انونمندي،استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قبه منظور ایجاد جامعه مدنی عاري از ظلم، ■

ها و حقوق اساسی مردم؛حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادياجتماعی،
به منظور تقویت بنیادهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و دفاعی کشور؛■
به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براي همه ساکنان این سرزمین؛■
المللی؛بینافغانستان در خانوادهاه شایستهو سرانجام، به منظور تثبیت جایگ■

فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از هاي تاریخی، این قانون اساسی را مطابق به واقعیت
هزار و سیصد و هشتاد و مؤرخ چهاردهم جدي سال یکجرگهلویهطریق نمایندگان منتخب خود در

.دو هجري شمسی در شهر کابل تصویب کردیم
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فصل اول
دولت

ماده اول
.باشددولت جمهوري اسالمی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میافغانستان،

ماده دوم
.افغانستان، دین مقدس اسالم استدین دولت جمهوري اسالمی

.باشندزاد میشان درحدود احکام قانون آپیروان سایر ادیان در پیروي از دین و اجراي مراسم دینی
ماده سوم

. تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشددر افغانستان هیچ قانون نمی
ماده چهارم

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال 
.کندمی

. بعیت افغانستان را دارا باشندملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تا
یی، نورستانی، ایماق، پشهبلوچ،هزاره، ازبک، ترکمن،ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،

.باشدعرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوي  و سایر اقوام می
.شودبر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق می

. گرددد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیهیچ فرد از افرا
.گرددامور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می

ماده پنجم
تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و 

.شدباتأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می
ماده ششم

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت 
حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابري بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در 

.باشدهمه مناطق کشور مکلف می
ماده هفتم

المللی که افغانستان به آن ملحق شده است هاي بینالدول، میثاقدولت منشور ملل متحد، معاهدات بین
.کندو اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می

.کنددولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیري می
ماده هشتم

منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، دولت سیاست خارجی کشور را بر مبناي حفظ استقالل، 
.نمایدحسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظیم می
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ماده نهم
.باشندمعادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می

حفاظت و اداره امالك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر امالك عامه توسط قانون
.گرددتنظیم می

ماده دهم
ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،اريذگسرمایهدولت،

.نمایدها را تضمین میتشویق، حمایت و مصئونیت آن
ماده یازدهم

توسط امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم،
.گرددقانون تنظیم می

ماده دوازدهم
.باشدد افغانستان بانک، بانک مرکزي دولت و مستقل می

نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صالحیت بانک مرکزي 
.باشدمی

.نمایدجرگه مشوره میبانک مرکزي در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادي ولسی
.شودکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم میتش

ماده سیزدهم
هاي دولت براي انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقاي سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت

.نمایدهاي مؤثر طرح و تطبیق میوران، پروگرامپیشه
ماده چهاردهم

دي، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرایط اقتصا
هاي مؤثر طرح و تطبیق و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرام

.نمایدمی
هاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در دولـت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت

.نمایداتخاذ میتدابیر الزمحـدود امکانات مالی، 
ماده پانزدهم

.دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذ نماید
ماده شانزدهم

هاي نایی، نورستانی، پامیري و سایر زبــهاي پشتو، دري، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهنااز جمله زب
.باشندت میدولهاي رسمینارایج در کشور، پشتو و دري زب

یی، نورستانی، بلوچی و یا هاي ازبکی، ترکمنی، پشهنادر مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زب
تطبیق باشد و نحوهمینمایند آن زبان عالوه بر پشتو و دري به حیث زبان سوم رسمیپامیري تکلم می

.گرددآن توسط قانون تنظیم می
.نمایدهاي مؤثر طرح و تطبیق میهاي افغانستان پروگرامنادولت براي تقویت و انکشاف همه زب
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.باشدهاي رایج در کشور آزاد میناهاي گروهی به تمام زبنشر مطبوعات و رسانه
.گرددو اداري ملی موجود در کشور حفظ میمصطلحات علمی

ماده هفدهم
هبود وضع مساجد، دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و ب

.نمایدمدارس و مراکز دینی تدابیر الزم اتخاذ می
ماده هجدهم

.استوار استصمبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم
.باشدمبناي کار ادارات دولتی تقویم هجري شمسی می

.گرددها توسط قانون تنظیم میسایر رخصتی. استثور تعطیل عمومی8اسد و 28روزهاي جمعه، 
ماده نزدهم

هاي سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه سه قطعه با رنگ: بیرق افغانستان مرکب است از
کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن هاي مساوي، از چپ به راست، دراندازه

.است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد
باشد که در دو گـوشه آن دو بیرق و در ب و منبر به رنگ سفید مینشان ملی افغانستان عبارت از محرا

کلمه مبارك ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا و اهللا اکبر و اشعه خورشید در وسط آن در قسمت فوقانی،
هجري شمسی و کلمه 1298حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ 
.گندم احاطه شده استهاي افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه

.گرددطرز استفاده از بیرق و نشان ملی تـوسط قانون تنظیم می
ماده بیستم

.باشدسرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر اهللا اکبر و نام اقوام افغانستان می
ماده بیست و یکم

.باشدپایتخت افغانستان شهر کابل می

دومفصل
عاساسی و وجایب اتباحقوق

ماده بیست و دوم
.هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است

.باشنداتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می
ماده بیست و سوم

.ددگرهیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی. زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است
ماده بیست و چهارم

این حق جز آزادي دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم . آزادي حق طبیعی انسان است
.گردد، حدودي نداردمی
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.آزادي و کرامت انسان از تعرض مصئون است
.باشددولت به احترام و حمایت آزادي و کرامت انسان مکلف می

ماده بیست و پنجم
.لی استبرائت ذمه حالت اص

.شودگناه شناخته میعلیه قرار نگیرد، بیمتهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم
ماده بیست و ششم

.جرم یک عمل شخصی است
.کندتعقیب، گرفتاري یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگري سرایت نمی

ماده بیست و هفتم
.ر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشدشود مگهیچ عملی جرم شمرده نمی

.توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانونهیچ شخص را نمی
توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صالحیت و مطابق به احکام قانونی که هیچ شخص را نمی

.اشدقبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده ب
ماده بیست و هشتم

شود مگر بر اساس هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی
.الدول که افغانستان به آن پیوسته باشدهاي بینمعامله بالمثل و پیمان

.شودهیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی
ه بیست و نهمماد

.تعذیب انسان ممنوع است
تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاري یا هیچ شخص نمی

.به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهدتوقیف و یا محکوم به جزا باشد،
.تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است

امماده سی
اقرار .ر و شهادتی که از متهم یا شخص دیگري به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارداظهار، اقرا

حضور محکمه به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در
.باصالحیت

ماده سی و یکم
خود، وکیل مدافع تعیین تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و یا براي اثبات حق هرشخص می

.کند
متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادي که قانون تعیین 

.محکمه حاضر گرددکند درمی
.نمایدبضاعت وکیل مدافع تعیین میدولت در قضایاي جنایی براي متهم بی

.باشدیل آن، از هر نوع تعرض مصئون میمحرمیت مکالمات، مراسالت و مخابرات بین متهم و وک
.گرددهاي وکالى مدافع توسط قانون تنظیم میوظایف و صالحیت
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ماده سی و دوم
.شودمدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادي وي نمی

.گرددطرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می
ماده سی و سوم

.باشندو انتخاب شدن را دارا میاتباع افغانستان حق انتخاب کردن 
.گرددشرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می

ماده سی و چهارم
.آزادي بیــان از تعـرض مصئون است

هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام 
.دمندرج این قانون اساسی اظهار نمای

.هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون 

.گرددتنظیم می
ماده سی و پنجم

ها ر تأمین مقاصد مادي و یا معنوي، مطابق به احکام قانون، جمیعتاتباع افغانستان حق دارند به منظو
.سیس نمایندأت

:احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکهاتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،
هاي مندرج این مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزش-1

اسی نباشد؛قانون اس
تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد؛-2
نداشته باشد؛و شبه نظامیاهداف و تشکیالت نظامی-3
.وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد-4

.تأسیس و فعالیت حزب برمبناي قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد
شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با تشکیل میجمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون

.شودصالحیت منحل نمی
ماده سی و ششم

آمیز، بدون حمل سالح، طبق قانون اجتماع و اتباع افغانستان حق دارند براي تأمین مقاصد جایز و صلح
.تظاهرات نمایند

ماده سی و هفتم
ت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفون، آزادي و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه به صور

.تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصئون است
.دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون
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ماده سی و هشتم
تـواند بدون اجازه ساکن یا به شمول دولت، نمیهیچ شخص،. مسکن شخص از تعرض مصئون است

مه با صالحیت و به غیر از حاالت و طرزي که در قانون تصریح شده اسـت، به مسکن قرار محک
.شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید
تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می

ي تفتیش، در خـالل مدتی که مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرا. آن را تفتیش کند
.کند قرار محکمه را حاصل نمایدقانون تعیین می

نهمماده سی و
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع 

.قرار داده است
.و به آن عودت کندهر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید

.نمایدخارج ازکشور حمایت میدولت از حقـوق اتبـاع افغانستان در
ماده چهلم

.ملکیت از تعرض مصئون است
.شود، مگر در حدود احکام قانونهیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی

.شودملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره نمی
استمالك ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادالنه، به موجب 

.باشدقانون مجاز می
.گیردتفتیش و اعالن دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می

ماده چهل و یکم
.اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاري را ندارند

ـندگی. باشدگذاري، مطابق به احکام قانون مجاز میور سرمایهاجاره عقار به منظ هاي سیاسی فروش عقار به نمای
.باشدالمللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز میدول خارجی و به مؤسسات بین

:ماده چهل و دوم
.تأدیه کندهر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول

.شودوضع نمیهیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، 
.با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین میگردداندازه مالیه و محصول و طرز تأدیه آن، 

.شوداین حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می
.شوداحد دولتی تحویل داده میبه حساب وهر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده،

سومماده چهل و
دولتی به صورت رایگان تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی

.گردداز طرف دولت تأمین می
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دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباري، 
ها تکلم هاي مادري را در مناطقی که به آنام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانپروگر

.کنند فراهم کندمی
ماده چهل و چهارم

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براي زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحاي 
.نمایدهاي مؤثر طرح و تطبیق سوادي در کشور، پروگرامبی

ماده چهل و پنجم
را، بر مبناي احکام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملی و مطابق با اصول دولت نصاب واحد تعلیمی

موجود در کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبناي مذاهب اسالمیعلمی، طرح و تطبیق می
.نمایدافغانستان، تدوین می
ماده چهل و ششم

.و اختصاصی وظیفه دولت استتعلیمات عالی، عمومیتأسیس و اداره مؤسسات 
عمومی، اختصاصی و توانند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،اتباع افغانستان می

.سواد آموزي اقدام نمایند
و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق عمومیتواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،دولت می
.انون اجازه دهدبه احکام ق

شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم 
.گرددمی

ماده چهل و هفتم
. نمایدهاي مؤثر طرح میفرهنگ، ادب و هنر پروگرامدولت براي پیشرفت علم،

ها را در تمام عرصهنماید و تحقیقات علمیدولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می
.بخشدکند و استفاده مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم میتشویق و حمایت می

ماده چهل و هشتم
.کار حق هر افغان است

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم 
.گرددمی

.باشدحرفه، در حدود احکام قانون، آزاد میانتخاب شغل و
ماده چهل و نهم

.تحمیل کار اجباري ممنوع است
گیري فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از سهم

.باشدوجایب ملی هر افغان می
.تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد
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ماده پنجاهم
به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصالحات در سیستم اداري کشور تدابیر الزم دولت مکلف است

.اتخاذ نماید
.سازدطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی میاداره اجراآت خود را با بی

این . باشنداتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می
.ق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودي نداردح

اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت 
.شوندپذیرفته می

ماده پنجاه و یکم
تواند براي باشد و میهر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می

.ل آن در محکمه دعوا اقامه کندحصو
تواند بدون حکم محکمه باصالحیت دولت نمیقانون تصریح گردیده است،که دربه استثناي حاالتی

.به تحصیل حقوق خود اقدام کند
ماده پنجاه و دوم

دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون 
.نمایدمین میتأ

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و 
.کندحمایت می

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهاي ملی و محلی تدابیر الزم اتخاذ 
.نمایدمی

ماده پنجاه و سوم
الی براي بازماندگان شهدأ و مفقودین و براي باز دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت م

مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ گیري فعال آنان در جامعه،توانی معلولین و معیوبین و سهم
.نمایدمی

سرپرست، معیوبین و معلولین و ساالن، زنان بیدولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براي کهن
.آوردابق به احکام قانون کمک الزم به عمل میبضاعت مطایتام بی

ماده پنجاه و چهارم
.دهد و مورد حمایت دولت قرار داردخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می

و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براي از دولت به منظور تأمین سالمت جسمی
.کندس اسالم تدابیر الزم اتخاذ میبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقد

ماده پنجاه و پنجم
.دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است

.گرددشـرایط اجراي دوره مکلفیت عسکري توسط قانون تنظیم می
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ماده پنجاه و ششم
.انستان استپیروي از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغ

.شودخبري از احکام قانون عذر دانسته نمیبی
ماده پنجاه و هفتم

این اشخاص در . کندهاي اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین میدولت حقوق و آزادي
.باشندالمللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف میحدود قواعد حقوق بین
ماده پنجاه و هشتم

به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل دولت
.نمایدحقوق بشر افغانستان را تأسیس می

.تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به این کمیسیون شکایت نمایدهرشخص می
جع سازد و در دفاع از حقوق تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانونی راکمیسیون می

.ها مساعدت نمایدآن
.گرددتشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می

ماده پنجاه و نهم
هاي مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقالل، تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهیچ شخص نمی

.تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند

سوم فصل
جمهوررئیس

ماده شصتم
هاي خود را در صالحیتافغانستان قرار داشته،س دولت جمهوري اسالمیأرئیس جمهور در ر

.کندهاي اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال میعرصه
. باشدداراي دو معاون، اول و دوم، میرئیس جمهور

.داردوري نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعالم میکاندید ریاست جمه
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این 

.کندقانون اساسی، عمل می
.کندساسی عمل میدر غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون ا

ماده شصت و یکم
گیري آزاد، دهندگان از طریق رأييأصد آراي ررئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی

.گرددعمومی، سري و مستقیم انتخاب می
.یابدوظیفه رئیس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پایان می

جدید در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور
.گرددرئیس جمهور برگزار می
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صد آرا را به دست آورد، یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیهرگاه در دور اول هیچ
دور گردد و در اینانتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعالم نتایج انتخابات برگزار می

.نمایندترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت میتنها دو نفر از کاندیدانی که بیش
.شوددر دور دوم انتخابات، کاندیدي که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می

نتخابات و گیري و یا بعد از ايأهرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوري در جریان دور اول یا دوم ر
.گرددقبل از اعالم نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می

ماده شصت و دوم
:باشدشود، واجد شرایط ذیل میشخصی که به ریاست جمهوري کاندید می

نداشته باشد؛تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگري را-1
در روز کاندید شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد؛-2
.جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشداز طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري،–3

.تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گرددهیچ شخص نمی
.گرددجمهور نیز تطبیق میحکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس

ماده شصت و سوم
گردد، حلف رئیس جمهور قبل از تصدي وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می

:آوردآتی را به جا می
بسم اهللا الرحمن الرحیم

.کنم که دین مقدس اسالم را اطاعت و از آن حمایت کنمسوگند یاد میجبه نام خداوند بزرگ«
.قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم

از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را 
حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و 

».کار برمه ستان بترقی مردم افغان
ماده شصت و چهارم

:باشدها و وظایف ذیل میرئیس جمهور داراي صالحیت
اجراي قانون اساسی؛مراقبت از-1
تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراي ملی؛-2
قیادت اعالي قواي مسلح افغانستان؛-3
اعالن حرب و متارکه به تأیید شوراي ملی؛-4
یم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقالل؛اتخاذ تصم-5
یید شوراي ملی؛أفرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به ت-6
جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی؛دایر نمودن لویه-7
ها؛اعالن حالت اضطرار به تایید شوراي ملی و خاتمه دادن به آن-8
جرگه؛افتتاح اجالس شوراي ملی و لویه-9

قبول استعفاي معاونین ریاست جمهوري؛- 10
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یید أارنوال، رئیس بانک مرکزي، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تستعیین وزرا، لوي - 11
جرگه و عزل و قبول استعفاي آن؛ولسی

جرگه؛محکمـه به تأیید ولسیتعیین رئیس و اعضاي سـتره- 12
تعیین، تقاعد، قبول استعفاء و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت ملی و - 13

رتبه مطابق به احکام قانون؛مورین عالیأم
المللی؛هاي سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بینتعیین سران نمایندگی- 14
فغانستان؛هاي نمایندگان سیاسی خارجی در اقبول اعتمادنامه- 15
توشیح قوانین و فرامین تقنینی؛- 16
الدول مطابق به احکام قانون؛اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین- 17
تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون؛- 18
ها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون؛نانشها،اعطاي مـــدال- 19
ظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون؛ها به منتأسیس کمیسیون- 20
.ها و وظایف مندرج این قانون اساسیسایر صالحیت- 21

ماده شصت و پنجم
مردم تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادي به آراي عمومیرئیس جمهور می

.افغانستان مراجعه نماید
. م این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشدنباید مناقض احکامراجعه به آراي عمومی
ماده شصت و ششم

هاي مندرج این قانون اساسی، مصالح علیاي مردم افغانستان را رعایت رئیس جمهور در اعمال صالحیت
.کندمی

.هاي دولتی را بفروشد یا اهدا کندتواند بدون حکم قانون ملکیترئیس جمهور نمی
ر زمان تصدي وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی تواند درئیس جمهور نمی

.و حزبی استفاده نماید
ماده شصت و هفتم

العالج که مانع اجراء وظیفه شود، در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب
.ردگیها و وظایف رئیس جمهور را به عهده میمعاون اول رئیس جمهور صالحیت

.نمایدرئیس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملی اعالم می
گردد محکمه تعیین میالعالج توسط هیأت طبی باصالحیت که از طرف سترهتثبیت مریضی صعب

.گیردصورت می
در این حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و 

.گرددانون اساسی برگزار مییکم این ق
:تواندمعاون اول رئیس جمهور در زمان تصدي به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی

تعدیل قانون اساسی؛-1
عزل وزرا؛-2
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.مراجعه به آراي عامه-3
.وري کاندید نمایندتوانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهمعاونین رئیس جمهور می

.گرددوظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین میدر صورت غیاب رئیس جمهور،
ماده شصت و هشتم

هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وي شخص دیگري توسط رئیس 
.گرددجرگه تعیین میجمهور به تأیید ولسی

جمهور و معاون اول وي، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانوجرگه، در صورت وفات همزمان رئیس 
جرگــه و وزیر خارجه یکی بعد دیگري مطابق به حکم مندرج ماده شـصت و هفتم این رئیس ولسی

.گیردقانون اساسی وظـایف رئـیس جمهور را به عهده می
ماده شصت و نهم

.باشدکام این ماده مسئول میجرگه مطابق به احرئیس جمهور در برابر ملت و ولسی
ثلث کل اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک

. تواندجرگه تـقـاضا شده میاعضاي ولسی
جرگه در ولسیجرگه تــأیید گردد،که این تـقـاضا از طرف دوثلث کل آراي ولسیدر صورتی

.نمایدرگه را دایر میجخالل مدت یک ماه لویه
جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دوثلث آراي کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از هرگاه لویه

محکمه خاص متشکل است از رئیس . وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول میگردد
. یین لویه جرگهمشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسی جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تع

.گیردگردد صورت میجرگه تعیین میاقامه دعوي توسط شخصـی که از طرف لویه
.گردددر این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می

ماده هفتادم
.گرددمعاش و مصارف رئیس جمهور تـوسط قانون تنظیم می

ستثناي حالت عزل، براي بقیه مدت حیات از حقوق مالی رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به ا
. شوددوره ریاست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفید می

فصل چهارم
حکومت

ماده هفتاد و یکم
تعداد وزرا و . نمایندحکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجراي وظیفه می

.دگردوظایف شان توسط قانون تنظیم می
ماده هفتاد و دوم

:باشدشود واجد شرایط ذیل میشخصی که به حیث وزیر تعیین می
تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛-1
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جرگه صالحیت تأیید و یا رد آنرا هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگري را نیز داشته باشد، ولسی
دارد؛

باشد؛تجربه کاري و شهرت نیکداراي تحصیالت عالی،-2
وپنج سال کمتر نباشد؛سن وي از سی-3
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري،-4

.باشد
ماده هفتاد و سوم

.توانند از اعضاي شوراي ملی یا خارج از آن تعیین شوندوزرا می
دهد و در ت خود را در شورى از دست میهرگاه عضو شوراي ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضوی
.گرددعوض وي شخص دیگري مطابق به حکم قانون تعیین می

ماده هفتاد و چهارم
:آورندوزرا قبل از تصدي وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می

بسم اهللا الرحمن الرحیم
ا حمایت، قانون اساسی و سایر کنم که دین مقدس اسالم رسوگند یاد میجبه نام خداوند بزرگ«

قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم 
را حاضـر دانسته، وظایف محولـه را صادقانه جافغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند

».انجام دهـم
ماده هفتاد و پنجم

:باشدیل میحکومت داراي وظایف ذ
هاي قطعی محاکم؛تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله-1
المللی؛حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین-2
تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداري؛-3
ی دولت و حفاظت دارایی عامه؛ترتیب بودجه، تنظیم وضع مال-4
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی؛طرح و تطبیق پروگرام-5
هاي عمده سالی ارائه گزارش به شوراي ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام-6

مالی جدید؛
نین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوا-7

.است
ماده هفتاد و ششم

حکومت براي تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب 
.این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کندمی

ماده هفتاد و هفتم
داخل حدودي که این قانون اساسی و سایر وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهاي اداري در 

.نمایندکند، اجرا میقوانین تعیین می
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.جرگه مسئولیت دارندوزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولسی
ماده هفتاد و هشتم

قضیه با رعایت هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد،
.گرددو سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول میماده یکصد 

ماده هفتاد و نهم
جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به تواند در حالت تعطیل ولسیحکومت می

.بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند
فرامین تقنینی باید در خالل . شودحایز میفرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانـون را 

روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراي ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف 30
.گرددشوراي ملی رد شود، از اعتبار ساقط می

ماده هشتادم
ذهبی و حزبی قومی، متوانند در زمان تصدي وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،وزرا نمی

.استفاده نمایند

فصل پنجم
شوراي ملی

یکمماده هشتاد و
ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن افغانستان به حیث عالیشوراي ملی دولت جمهوري اسالمی

. کنداست و از قاطبه ملت نمایندگی می
غانستان را مدار قضاوت قرار و منافع علیاي مردم افمصالح عمومیهر عضو شورى در موقع اظهار راي،

.دهدمی
ماده هشتاد و دوم 

.باشدجرگه میجرگه و مشرانوولسی:شوراي ملی متشکل از دو مجلس
.تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشدهیچ شخص نمی

ماده هشتاد و سوم
.گردندمیجرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاباعضاي ولسی

رسد و جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعالن نتایج انتخابات به پایان میدوره کار ولسی
.نمایدشوراي جدید به کار آغاز می

جرگه جرگه در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسیانتخابات اعضاي ولسی
.گرددبرگزار می

هاي حوزه. باشدبـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر میجرگه تعداد اعضاي ولسی
.گرددانتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می
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و عادالنه را براي نمایندگی عمومیدر قانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، 
به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو وکیـل زن در تمام مردم کشور تأمین نماید و

.جرگه عضویت یابدولسی
ماده هشتاد و چهارم

:شوندجرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین میاعضاي مشرانو
یک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال؛از جمله اعضاي شوراي هر والیت،-1
هاي هر والیت، یک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت هاي ولسوالیااز جمله اعضاي شور-2

سه سال؛
هاي خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و مانده از جمله شخصیتثلث باقییک-3

.ها به تعیین رئیس جمهور براي مدت پنج سالمعیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی
.نمایدصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین میتعداد پنجاه فیرئیس جمهور 

شود، عضویت خود را در شوراي مربوطه از دست شخصی که به حیث عضو مشرانوجرگه انتخاب می
.گرددداده، به عوض او شخص دیگري مطابق به احکام قانون تعیین می

ماده هشتاد و پنجم
کنندگان شود، عالوه بر تکمیل شرایط انتخابیا تعیین میشخصی که به عضویت شوراي ملی کاندید

:باشدواجد اوصاف ذیل می
تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را -1

کسب کرده باشد؛
مدنی محکوم نشده باشد؛از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق - 2
وپنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضاي مشرانوجرگه سن جرگه سن بیستاعضاي ولسی-3

.وپنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشندسی
ماده هشتاد و ششم

قانون تدقیق وثایق انتخاباتی اعضاي شوراي ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام
.گرددمی

ماده هشتاد و هفتم
هر یک از دو مجلس شوراي ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضاي خود را به حیث رئیس براي 
یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی 

.کندبراي مدت یکسال انتخاب می
.دهندجرگه و مشرانوجرگه را تشکیل میهیأت اداري ولسیاین اشخاص

.شودوظـــایف هیأت اداري در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می
ماده هشتاد و هشتم

هریکی از دو مجلس شوراي ملی براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، 
.دهدها تشکیل میکمیسیون
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مماده هشتاد و نه
ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت،جرگه صالحیت دارد به پیشنهـاد یکولسی

.کمیسیون خاص تعیین نماید
.گرددجرگه تنظیم میترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی

ماده نودم
:باشدهاي ذیل میشوراي ملی داراي صالحیت

وانین و یا فرامین تقنینی؛تصویب، تعدیل یا لغو ق-1
تکنالوژیکی؛اقتصادي وهاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی،تصویب پروگرام-2
تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطاي قرضه؛-3
ایجاد واحدهاي اداري، تعدیل و یا الغاي آن؛-4
؛المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنهاي بینتصدیق معاهدات و میثاق-5
.هاي مندرج این قانون اساسیسایر صالحیت-6

ماده نود و یکم
:باشدهاي اختصاصی ذیل میجرگه داراي صالحیتولسی

اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون -1
اساسی؛

؛هاي انکشافی و بودجه دولتیاتخاذ تصمیم راجع به پروگرام-2
.ها مطابق به احکام این قانون اساسیید یا رد مقرريأیت-3

ماده نود و دوم
.تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آوردصد کل اعضا، میجرگه به پیشنهاد بیست فیولسی

.کندجرگه موضوع رأي عدم اعتماد را بررسی میبخش نباشد، ولسیشده قناعتهرگاه توضیح ارائه
ي به اکثریت آراي أاین ر. جه باشدواعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دالیل مرأي عدم 

.گرددجرگه صادر میکل اعضاي ولسی
ماده نود و سوم
.ال نمایدؤتواند از هریک از وزرا در موضوعات معین سهاي هردو مجلس شوراي ملی میهریک از کمیسیون

.تواند جواب شفاهی یا تحریري بدهدمیال به عمل آمده، ؤشخصی که از او س
ماده نود و چهارم

قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شوراي ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر 
.که در این قانون اساسی طور دیگري تصریح گردیده باشداین

را در ظرف پانزده تواند آنکه رئیس جمهور با مصوبه شوراي ملی موافقه نداشته باشد میدر صورتی
. جرگه مسترد نمایدروز از تاریخ تقدیم با ذکر دالیل به ولسی

را مجدداً با دوثلث آراي کل اعضا جرگه آنبا سپري شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی
.گرددشده محسوب و نافذ میتصویب نماید، مصوبه توشیح
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پنجمماده نود و
طرف حکومت یا اعضاي شورى و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف پیشنهاد طرح قانون از 

.تواندمحکمه توسط حکومت صورت گرفته میستره
.گیردپیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می

ماده نود و ششم
باشد، به شرطی در حاوي تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت هرگاه پیشنهاد طرح قانون

.بینی شده باشدمدرك جبران نیز پیششود که در متن پیشنهاد،فهرست کار داخل می
ماده نود و هفتم

.گرددجرگه تقدیم میپیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی
قرضه را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطايجرگه پیشنهاد طرح قانون را،ولسی

.کندبعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می
.تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازدجرگه نمیولسی
.سپاردجرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانوجرگه میولسی

.دکنجرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ میمشرانو
هاي انکشافی دولت که به شوراي ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرام

.دهداساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأیید 

.گردد، در فهرست کار آن مجلس داخل میکه پیشنهاد به آن ارائه شده استپنجم اعضاي مجلسی یک
ماده نود و هشتم

بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانوجرگه توام با نظریه مشورتی آن به 
.شودجرگه تقدیم میولسی

.شودفذ شمرده میجرگه بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رئیس جمهور ناتصمیم ولسی
هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، 

.گرددبــــودجه سال گذشته تطبیق می
حکومت در خالل ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاري به 

عی بودجه سال مالی قبل، در خالل مدت شش ماه سال آینده، حساب قط. نمایدشوراي ملی تقدیم می
.گرددمطابق به احکام قانون، به شوراي ملی تقدیم می

تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و یا اعطاي قرضه را که شامل ولسی جرگه نمی
.بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد

این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطاي قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد جرگه درهرگاه ولسی
.گرددتصویب شده محسوب می
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ماده نود و نهم
در صورتی که در اجالس شوراي ملی، بودجه ساالنه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت 

ورى قبل از تصویب آن خاتمه عامه، تمامیت ارضی و استقالل کشور مطرح باشد مدت اجالس ش
.تواندیافته نمی

ماده صدم
براي حل اختالف هیأت مخلتط به تعداد هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،

.گرددمساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکیل می
. شودنافذ شمرده میفیصله هیأت بعد از توشیح رئیس جمهور، 

در این . رودواند اختالف نظر را رفع کند، مصوبه ردشده به حساب میکه هیأت مختلط نتدر صورتی
.را با دوثلث آراي کل اعضا تصویب کندتواند در جلسه بعدي آنجرگه میحالت ولسی

.شوداین تصویب بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می
صد و یکمماده یک

دارد مورد تعقیـب اي که در هنگام اجراي وظیفه ابراز میلت رأي یا نظریههیچ عضو شوراي ملی به ع
.گیردعدلی قرار نمی

صد و دومماده یک
مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن متهم شـود،هرگاه عضو شـوراي ملی به جـرمی

.توانددهد و متهم تحـت تعقیب عدلی قرار گرفته میاسـت اطالع می
باشد تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن میدر مورد جرم مشهود، مامور مسئول می

.تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید
مور مسئول مکلف است موضوع أمتوقیف را ایجاب کند،در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً 

.را حاصل نمایدتصویب آنرا بال فاصله به اطالع مجلس مربوط برساند و
گرفتاري یا توقیف از هیأت اداري مجلس اگر اتهام در هنگام تعطیل شورى صورت بگیرد، اجازه 

. شودگردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه میمربوط حاصل می
سومصد وماده یک

. لی اشتراك ورزندتوانند در جلسات هریک از دو مجلس شوراي موزرا می
. تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه کندهر مجلس شوراي ملی می

و چهارمصدیکماده
. کنندمجلس شوراي ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه میهردو

: تواند به طور مشترك دایر شودجلسات هردو مجلس در موارد ذیل می
گردد؛ا اجالس ساالنه از طرف رئیس جمهور افتتاح میدر موقعی که دوره تقنینیه ی-1
.که رئیس جمهور ضروري تشخیص دهددر صورتی-2

. نمایداز جلسات مشترك شوراي ملی ریاست میجرگه، رئیس ولسی
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پنجموصدماده یک
که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضاي شوراي ملی،باشد مگر اینجلسات شوراي ملی علنی می

.را درخواست نمایند و مجلس این درخواست را بپذیردسري بودن آن
.تواند عنفاً به مقر شوراي ملی داخل شودشخصی نمیهیچ

صد و ششمماده یک
گردد و گیري با حضور اکثریت اعضا تکمیل مینصاب هریک از دو مجلس شوراي ملی، هنگام رأي

شود، مگر در مواردي که این قانون اساسی طور یتصامیم آن با اکثریت آراي اعضاي حاضر اتخاذ م
.دیگري تصریح نموده باشد

صد و هفتمماده یک
مدت کار هردو اجالس شوري، در هرسال نه . کندشوراي ملی در هرسال دو اجالس عادي دایر می

.تواند این مدت را تمدید کنددر صورت ایجاب، شورى می.باشدماه می
.توانددر ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده میجلسات فوق العاده شوري 

صد و هشتمماده یک
طور دایم مانع اجراي در حاالت وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به

مطابق به احـکام قانون صورت مانده دوره تقنینـه،وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید براي مدت باقـی
.گیردمی

.گرددامور مربوط به حضوروغیاب اعضاي شوراي ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می
نهمصد وماده یک

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شوراي ملی داخل شده 
.تواندنمی

فصل ششم
جرگهلویه

صد و دهمماده یک
.باشدرین مظهر اراده مردم افغانستان میتجرگه عالیلویه
:جرگه متشکل است ازلویه

اعضاي شوراي ملی؛-1
.هارؤساي شوراهاي والیات و ولسوالی-2

جرگه بدون حق رأي توانند در جلسات لویهارنوال میسمحکمه و لويوزرا، رئیس و اعضاي ستره
.اشتراك ورزند

صد و یازدهمماده یک
:گرددت ذیل دایر میجرگه در حااللویه

اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیاي کشور؛- 1
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تعدیل احکام این قانون اساسی؛-2
.محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی-3

و دوازدهمصدماده یک
جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو جرگه در اولین لویه

. کندنفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می
صد و سیزدهمماده یک
.گردددهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل میيأجرگه هنگام رنصاب لویه

با اکثریت آراي کل صریحاً ذکر گردیده،جرگه، جز در مواردي که در این قانون اساسی تصامیم لویه
.گردداعضا اتخاذ می

صد و چهاردهمماده یک
را در خواست نمایند و که یک ربع اعضا سري بودن آنباشد مگر اینجرگه علنی میمباحثات لویه

.جرگه این درخواست را بپذیردلویه
:صد و پانزدهمماه یک

مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، جرگه، احکامدر هنگام دایر بودن لویه
.گردددر مورد اعضاي آن تطبیق می

فصل هفتم
قضاء

صد و شانزدهمماده یک
.باشدافغانستان میقوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوري اسالمی

شکیالت و محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تمحکمه،قوه قضائیه مرکب است از یک ستره
.گرددها توسط قانون تنظیم میصالحیت آن

افغانستان قرار س قوه قضائیه جمهوري اسالمیأترین ارگان قضایی در رمحکمه به حیث عالیستره
.دارد

صد و هفدهمماده یک
جرگه و با رعایت احکام محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسیستره

ه آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین مندرج فقر
:گردندمی

.سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال
.باشدتعیینات بعدي براي مدت ده سال می
.تعیین اعضا براي بار دوم جواز ندارد

.کندمحکمه تعیین میاز اعضا را به حیث رئیس سترهرئیس جمهور یکی 
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محکمه به استثناي حالت مندرج ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم اعضاي ستره
.شونددوره خدمت از وظایف شان عزل نمی

صد و هجدهمماده یک
:باشدمحکمه واجد شرایط ذیل میعضو ستره

عیین از چهل سال کمتر نباشد؛سن رئیس و اعضا در حین ت-1
تبعه افغانستان باشد؛-2
در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیالت عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی -3

داشته باشد؛
داراي حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛-4
کوم نشده باشد؛از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی مح- 5
.در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد-6

صد و نزدهمماده یک
:آورندمحکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا میاعضاي ستره

بسم اهللا الرحمن الرحیم
بق احکام دین مقدس اسالم، کنم که حق و عدالت را بر طسوگند یاد میجبه نام خداوند بزرگ«

وظیفه قضاء را با کمال امانت، صداقت نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده،
».طرفی اجرا نمایمو بی

صد و بیستمماده یک
صالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به 

.علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شوده حیث مدعی یا مدعیشمول دولت، ب
صد و بیست و یکمماده یک

المللی با قانون اساسی و هاي بینالدول و میثاقبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین
محکمه از صالحیت سترهمطابق به احکام قانونها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم، تفسیر آن

.باشدمی
صد و بیست و دومماده یک

نحوي که در یی را از دایره صالحیت قوه قضائیه بهتواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی
.خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کنداین فصل تحدید شده،

هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم،
. گرددهفتم این قانون اساسی و محاکم عسکري در قضایاي مربـوط به آن نمی

.گرددتشکیل و صالحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می
صد و بیست و سومماده یک

امور قواعد مربوط به تشکیل، صالحیت و اجراآت محاکم وبا رعایت احکام این قانون اساسی،
.گرددمربوط به قضات توسط قانون تنظیم می
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صد و بیست و چهارمماده یک
مورین و سایر کارکنان أمورین و سایر کارکنان اداري قوه قضائیه، احکام قوانین مربوط به مأدر مورد م

مجازات و مکافات شان توسط باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، اداري دولت نافذ می
.گیردکمه مطابق به احکام قانون صورت میمحستره

صد و بیست و پنجمماده یک
بودجه محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزءبودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره

.شوددولت، توسط حکومت به شوراي ملی تقدیم می
.باشدمحکمه میتطبیق بودجه قوه قضائیه از صالحیت ستره

بیست و ششمصد و ماده یک
محکمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت اعضاي ستره

.شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزندمستفید می
صد و بیست و هفتمماده یک

ر اساس اتهام به محکمه را بمحاکمه رئیس یا عضو سترهجرگه،ثلث اعضاي ولسیهرگاه بیش از یک
جرگه این تقاضا را با اکثریت جرم ناشی از اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی

.گرددمتهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول میدوثلث کل اعضا تصویب کند،
.گرددتشکیل محکمه و طرزالعمل محــاکمه، توسط قــــانون تنظیم می

وبیست و هشتمصدماده یک
گردد و هرشخص حق دارد با رعایت احکام در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می

.قانون در آن حضور یابد
که در قانـون تصریح گردیده، یا سري بودن محاکمه ضروري تشخیص تواند در حاالتیمحکمه می

.حال علنی باشدگردد، جلسات سـري دایر کند ولی اعالم حکم باید به هــر
صد و بیست و نهمماده یک

.نماید، در فیصله ذکر کندرا که صادر میمحکمه مکلف است اسباب حکمی
التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط هاي قطعی محاکم واجبتمام فیصله

.باشدبه منظوري رئیس جمهور می
امصد و سیماده یک

.کنندیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میمحاکم در قضایاي مورد رس
موجود نباشد یی از قضایاي مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمیهرگاه براي قضیه

قضیه را محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که این قانون اساسی وضع نموده،
.مایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نمایدنوفصل مینحوي حلبه

و سی و یکمصدماده یک
احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام محاکم براي اهل تشیع، در قضایاي مربوط به احوال شخصیه،

.نمایندقانون تطبیق می



حقوق اساسی افغانستان/ 540

قضیه را موجود نباشد، محاکمدر سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی
.نمایندمطابق به احکام این مذهب حل و فصل می

صد و سی و دومماده یک
.گردندمحکمه و منظوري رئیس جمهور تعیین میقضات به پیشنهاد ستره

محکمه ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت سترهتقرر، تبدل،
.باشدمی

آمریت ـور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایــی و تأمین اصالحات الزم،محکمه به منظـسـتره
.نمایداداري قوه قضائیه را تأسیس میعمومی

صد و سی و سومماده یک
محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره

محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش که سترهیدر صورترسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او،
قاضی متهم از وظیفه معزول و را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوري آن از طرف رئیس جمهور،

.شودمطابق به احکام قانون مجازات می
چهارموصد و سیماده یک

ارنوالى سر محکمه، از طرفتوسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم دکشف جرایم،
.باشدرنوالى جزء قوه اجرائیه و در اجراآت خود مستقل میسا. گیردمطابق به احکام قانون صورت می

کشف و تحقیق جرایم . گرددرنوالى توسط قانون تنظیم میساتشکیل، صالحیت و طرز فعالیت 
.گرددط قانون خاص تنظیم میپولیس و مؤظفین امنیت ملی، توسوظیفوي منسوبین قواي مسلح،

صد و سی و پنجمماده یک
گیرد، نداند، حق اطالع به مواد و اسناد اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می

.گرددقضیه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط ترجمان برایش تأمین می

فصل هشتم
اداره

ششمسی ووصدماده یک
.گرددتنظیم میطبق قانون،افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلی،اسالمیاداره جمهوري

.س هرکدام یک نفر وزیر قرار داردأگردد که در راداره مرکزي به یک عده واحدهاي اداري منقسم می
وط، بر اساس تعداد، ساحه، اجزا و تشکیالت والیات و ادارات مرب. والیت استواحد اداره محلی،

.گرددتعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادي و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می
صد و سی و هفتمماده یک

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و 
ا مطابق به احکام قانون، به هاي الزم رگیري هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صالحیتسهم

.نمایداداره محلی تفویض می
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هشتمصد و سی وماده یک
.شوددر هر والیت یک شوراي والیتی تشکیل می

به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم اعضاي شوراي والیتی، طبق قانون،
.گردنداز طرف ساکنین والیت براي مدت چهارسال انتخاب می

.نمایدشوراي والیتی یک نفر از اعضاي خود را به حیث رئیس انتخاب می
نهمصد و سی وماده یک

نحوي که در قوانین تصریح شوراي والیتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور والیت به
.دهدگردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به والیت مشوره میمی

.نمایدف خود را با همکاري اداره محلی اجرا میشوراي والیتی وظای
صد و چهلمماده یک

ها، مطابق به احکام ها و قریهدر ولسوالیبراي تنظیم امــور و تأمین اشتراك فعال مردم در اداره محلی،
.گردندشوراها تشکیل میقانون،

طرف ساکنین محل براي مدت اعضاي این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم از 
.شوندسه سال انتخاب می

.گرددگیري کوچیان در شوراهاي محلی مطابق به احکام قانون تنظیم میسهم
صد و چهل و یکمماده یک

.شودبراي اداره امور شهري، شاروالی تشکیل می
.شوندنتخاب میشاروال و اعضاي مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم ا

.گردندها توسط قانون تنظیم میامور مربوط به شاروالی
صد و چهل و دومماده یک

.نمایدهاي مندرج این قانون اساسی، ادارات الزم را تشکیل میدولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش

فصل نهم
حالت اضطرار

صد و چهل و سومماده یک
حفظ استقالل و نگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، هرگاه به علت جنگ، خطر ج

ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـیس حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده،
.شودجمهور با تأیید شوراي ملی در تمام یا بعضی از ساحـات کشور اعالن می

.موافقت شوراي ملی شرط استبراي تمدید آن،اید،هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نم
صد و چهل و چهارمماده یک

بعضی از محکمه،تواند به مشوره رؤساي شوراي ملی و سترهدر حالت اضطرار رئیس جمهور می
.هاي شوراي ملی را به حکومت انتقال دهدصالحیت
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:صد و چهل و پنجمماده یک
محکمه، تنفیذ احکام تواند بعد از تأیید رؤساي شوراي ملی و سترهدرحالت اضطرار، رئیس جمهور می

:ها قیودي وضع نمایدذیل را معطل بسازد و یا بر آن
فقره دوم ماده بیست وهـفتم؛-1
ماده سی و ششم؛-2
فقره دوم ماده سی و هفتم؛-3
.فقره دوم ماده سی و هشتم-4

و چهل و ششمصدماده یک
.شودون اساسی تعدیل نمیدر حالت اضطرار، قان

صد و چهل و هفتمماده یک
اجراي هرگاه دوره ریاست جمهوري و یا دوره تقنینیه شوراي ملی در حالت اضطرار ختم شود،

مدت خدمت رئیس جمهور و اعضاي شوراي ملی تا چهار ماه انتخابات جدید ملتوي گذاشته شده،
.شودتمدید می

.شودجرگه از طرف رئـیس جمهور دعوت میر ماه دوام نماید لویههرگاه حالت اضطرار بیش از چها
.گرددبعد از ختم حالت اضطرار، در خالل مدت دو ماه، انتخابات برگزار می

صد و چهل و هشتمماده یک
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم 

.گردندبال فاصله از اعتبار ساقط میمل آمده،این قانون اساسی به ع

فصل دهم
تعدیل

صد و چهل و نهمماده یک
.شوندتعدیل نمیاصل پیروي از احکام دین مقدس اسالم و نظام جمهوري اسالمی

.باشدتعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می
نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی،

مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت 
.گیرداعضاي شوراي ملی صورت می

صد و پنجاهمماده یک
محکمه به فـرمان ترهو سبه منظور اجراي پیشنهاد تعدیل، هیأتی از بین اعضاي حکومت، شوراي ملـی 

.کندرئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می
.گرددجرگه دایر میجرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویهبراي تصویب تعدیل، لویه

جرگه با اکثریت دوثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس هرگاه لویه
.گرددنافذ میجمهور
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فصل یاز دهم
احکام متفرقه

صد و پنجاه و یکمماده یک
رؤساي رنوال،سامحکمه، لويرئیس و اعضاي سترهمعاونین رئیس جمهور، وزرا،رئیس جمهور،

توانند هیچ معامله انتفاعی را ها در مدت تصدي وظیفه نمیبانک مرکزي و امنیت ملی، والیان و شاروال
.جام دهندبا دولت ان

صد و پنجاه و دومماده یک
رنوال سالويمحکمه،سترهرؤسا و اعضاي شوراي ملی ورئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا،

.توانند در مدت تصدي وظیفه به مشاغل دیگري اشتغال ورزندو قضات نمی
صد و پنجاه و سومماده یک

ولیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت تصدي منصبان قواي مسلح و پارنواالن، صاحبسقضات، 
.توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشندوظیفه نمی
صد و پنجاه و چهارمماده یک

رنوال قبل و بعد از سامحکمه و لويدارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضاي ستره
.شودثبت، رسیدگی و نشر میگردد، توسط ارگانی که در قانون تعیین میدوره خدمت،

صد و پنجاه و پنجمماده یک
رنوال ساقضات و لويمحکمه،براي معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملی و ستره

.گرددمطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می
صد و پنجاه و ششمماده یک

مردم در هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومیکمیسیون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر
.گرددکشورمطابق به احکام قانون تشکیل می

صد و پنجاه و هفتمماده یک
.گرددکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می

.ردندگجرگه تعیین میاعضاي این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تأیید ولسی

فصل دوازدهم
احکام انتقالی

هشتمپنجاه وصد وماده یک
جرگه اضطراري سال یکهزار و سه صد و هشتاد و یک لقب باباي ملت و امتیازاتی که توسط لویه

اعطا شده است با رعایت پادشاه سابق افغانستان،حضرت محمدظاهر شاه،هجري شمسی به اعلی
.باشدالحیات براي ایشان محفوظ میماحکام این قانون اساسی مادا
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صد و پنجاه و نهمماده یک
.شوددوره انتقال شمرده میمدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شوراي ملی،

:دهدوظایف ذیل را انجام میافغانستان، در دوره انتقال،دولت انتقالی اسالمی
شوراي ملی و شوراهاي محلی در خابات ریاست جمهوري، اصدار فرامین تقنینی مربوط به انت-1

مدت شش ماه؛
اصدار فرامین در مورد تشکیالت و صالحیت محاکم و آغاز کار روي قانون تشکیالت اساسی در -2

تر از یکسال؛خالل مدت کم
تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات؛-3
ی و قضایی؛انجام اصالحات الزم به منظور تنظیم بهتر امور اجرای-4
.اتخاذ تدابیر الزم جهت آماده ساختن زمینه براي تطبیق احکام این قانون اساسی-5

صد و شصتمماده یک
سی روز بعد از اعالم نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به جمهور منتخب،اولین رئیس

.کندکار آغاز می
نتخابات رئیس جمهور و شوراي ملی با هم در یک وقت گیرد تا اولین اجانبه صورت میکوشش همه

.صورت بگیرد
هاي شوراي ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تأسیس این شورى به حکومت تفویض صالحیت

.گرددمحکمه مؤقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل میشود و سترهمی
یکمشصت وصد وماده یک

مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، خود را بههايوظایف و صالحیتشوراي ملی،
.کنداعمال می

محکمه مطابق به بعد از دایر شدن اولین جلسه شوراي ملی، در خالل مدت سی روز، حکومت و ستره
.گردنداحکام این قانون اساسی تشکیل می

به کار آغاز کند اجراي وظیفه افغانستان تا زمانی که رئیس جمهور منتخبرئیس دولت انتقالی اسالمی
.نمایدمی
هاي اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد و پنجاه و نهم این قانون ناارگ

.دهندمحکمه به وظایف خود ادامه میالی تشکیل حکومت و سترهاساسی،
ین جلسه شوراي ملی ارجاع قت به بعد نافذ گردیده است به اولوفرامین تقنینی که از آغاز دوره م

.گردندمی
.باشنداین فرامین تا زمانی که از طرف شوراي ملی لغو نگردیده باشند نافذ می

دومشصت ووصدیکماده 
افغانستان جرگه نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسالمیاین قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه

.گرددتوشیح و اعالم می
.باشدقانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میبا انفاذ این 
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