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 ولیت مدنی دولت در نظام حقوقی افغانستانؤمس
 

 

 

 

 

 1صفدری علیمحراب گان:نگارنده

 اهلل صدیقی عشرت و 

 چکیده
کت   ستت  دولیتیا هارونی دولتیدانش تنظیم مناسبات درونی و ب ،حقوق عمومی

نظیم ب قانون تگو باشد و قدرت آن در قالباید پاسخ ،ردای قدرت عمومی را بر تن دارد
 ماعی فتار اجیهای داشینِ کنندة قدرتِ حاکم، از الزم های کنیرولشناختِ جنب  ؛شود

د اسخ بیابپاز برخوردهای ناپسند است؛ لذا هدف این تحقیق آن است تا ب  این پرسش 
گونت   چهای مدنی دولت در نظام حقوقی افغانسیان چ  وضتیییی دارد و ک  مسؤولیت

 است؟قابل شرح و توضیح
افیت  یتوصتیفی اناتام  –یی ک  با روش تحلیلی خان های این تحقیق کیابیافی 
م قتانونی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانسیان احکاک :  گر آن استاست، بیان

ستت و ولیت مدنی دولت را بت  رستمیت شتناخی  اؤک  مس ،واضح و روشنی وجود دارد
یان ضتمن دولت افغانست  دولت را ب  جبران خسارات وارده ب  مردم مکلف دانسی  است

ولیت ؤستمقررات، در وضییت عینی نیز م ولیت مدنی خویش در قوانین وؤپذیرفین مس
ز بترای کارهتای دیرتری نیتتیتداد راهمدنی خویش را پذیرفی  است  در عین حال یک

 داری کشتورباشد ک  با اسیفاده از آن دولت و نظتام اولیت مدنی دولت موجود میؤمس
   شوندگویی کشانیده میپذیری و پاسخولیتؤب  سمت مس

 ولیت مدنی دولت ؤو مس خساره ت، جبرانِولیؤمس :گانِ کلیدیواژه

 

                                                                                                          
 کادر علمی پوهنیون غالبِ کابل 1 
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نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 مقدمه
ر د  نتوعی بهایی ک  مؤسسات عمومی وابسی  و سازمان ،شامل س  قوه ،دولت در مینای عام آن
انسیان نیتز دولتت چنان در قانون اساسی کنونی افغهم .رودکار میاند، ب اعمال حاکمیت دولت سهیم

اشد  هر یک بائی ( میک  میشکل از س  قوه )مقنن ، اجرائی  و قض ،کار برده شده استب  همین مینا ب 
 نند  کافراد جامی  وارد  ممکن است خسارات جمیی یا فردی  را ب  ،گان از این قوای س 

عناصتر  ختوردار استت، حاکمیتت یکتی ازنام حاکمیت بر  دولت از یک عنصری ب ،حال در عینِ

اده لت با اسیفپس اگر دو ؛گیردک  قدرت عمومی دولت از آن منشأ می ،دهداساسی دولت را شکل می
انراری کترد؛ یتک ولیت مدنی خویش را نپذیرفت و یا در خصوص آن ستهلؤاز عنصر حاکمیت، مس

ن آبتر استا   ک  ،پذیری برای دولت باید وجود داشی  باشدولیتؤگویی و مسکارهای پاسخسری راه
 سوق داده شود   پذیریولیتؤسوی مس دولت ب 
اختت در پرد دیتدهدولت عبارت از الزام و تیهد دولت است نسبت ب  شخص زیان مدنیِ ولیتِؤمس

دنی دولتت، ولیت مؤمس ،ب  عبارت دیرر ؛غرامت زیان وارده ب  او، ک  ناشی از اعمال دولت بوده باشد
 است  ک  ب  موجب قانون مقرر گردیده ،دیدهتکلیف دولت است ب  پرداخت غرامت ب  زیان

د بت  ک  بای ،رودشمار مییکی از مباحث مهم علم حقوق ب  ،اصالت فرد و حمایت از حقوق فردی
پتس  ؛کننتدمی داریجانب ،فرد دانان زیادی از مکیب اصالتِزیرا حقوق ؛آن توج  جدی صورت گیرد

کلتف مدد، دولتت گتراز افراد جامی  وارد میزمانی ک  یک ضرر ناشی از فیالیت یک اداره برای یکی 
پذیری ولیتؤمست و یکارهای اجرایدر این تحقیق راه را ب  عهده بریرد  ولیت جبران آنؤاست ک  مس

 گیرد دولت و موانع فرا راه آن مورد بحث قرار می
دهتای ورز برخاهای داشینِ اجیماعی فتار  کنندة قدرتِ حاکم، از الزم های کنیرولشناختِ جنب 

هتای متدنی ناپسند است؛ لذا هدف این تحقیق آن است تا ب  این پرسش پاسخ بیابد کت  مستؤولیت
 است؟گون  قابل شرح و توضیحدولت در نظام حقوقی افغانسیان چ  وضیییی دارد و چ 

گر آن ، بیتانتوصیفی اناام یافی  است –یی ک  با روش تحلیلی خان های این تحقیق کیابیافی 
کت   ،دوجود دار در نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانسیان احکام قانونی واضح و روشنیاسیند ک : 

کلتف   مردم مبولیت مدنی دولت را ب  رسمیت شناخی  است و دولت را ب  جبران خسارات وارده ؤمس
ییت ات، در وضمدنی خویش در قوانین و مقرر ولیتؤدولت افغانسیان ضمن پذیرفین مس  دانسی  است
رای بیرری نیز دکارهای تیداد راهدر عین حال یک ؛ولیت مدنی خویش را پذیرفی  استؤعینی نیز مس

ر بت  ستمت باشد ک  بتا استیفاده از آن دولتت و نظتام اداری کشتوولیت مدنی دولت موجود میؤمس
   شوندگویی کشانیده میپذیری و پاسخولیتؤمس
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 مسؤولیت مدنی دولت در نظام حقوقی افغانستان
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 مدنی دولت ولیتِؤپیشینه و مفهوم مس
هتای تم و حکومتزودالییرسد  در دوران فنسبیاٌ جدید ب  نظر می ییپدیده ،مدنی دولت ولیتِؤمس
ز اختود را  کترد، و کتامالًساخت، خودش را قاضی تلقی میخودش قانون می ،کراتیک پادشاهوغیر دم

 ،متان  در آن زول نبودؤدر برابر مردم مس سلطانیهیچ پادشاه و  ؛دانستولیت مصون میؤهر نوع مس
هتای ستپس بتا رشتد حکومتت ؛کنتداش را از خداوند دریافتت متیتحاکم تصور داشت ک  مشروعی

ا رهتا ختود وجود گذاشتت و دولتت ةآهسی  پا ب  عرص ولیت مدنی دولت نیز آهسی ؤدموکراتیک، مس
  (43: 1389 ؛)زرگوش ول خسارات وارده ب  اتباع خویش دانسیندؤمس

( تصریح 1369و1366-1343های )ولیت مدنی دولت در قوانین اساسی سالؤدر افغانسیان نیز مس
 گردیده بود 

یت لوکت  مستؤولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از اینؤولیت مدنی دولت، عبارت است از مسؤمس
 ی باشتدل انستانای عوامتمبینی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیسیم اداری و یتا خطت

  (جاهمان)
 دارد ک :قانونی اساسی مقرر می 51 ةماد

باشد میضرر شود، مسیحق جبران خسارت می هبدون موجب از ادار ،هرگاه شخص
ی کت  در تواند برای حصول آن در محکم  دعوا اقام  کنتد، بت  استیینای حتاالتو می

صالحیت ب  تحصیل با ةحکم محکم تواند بدونقانون تصریح گردیده است  دولت نمی
 (  1382) حقوق خود اقدام کند

 

 ولیت مدنی دولت در اسناد تقنینی افغانستانؤمس
ن فغانستیااولیت مدنی دولت را در اسناد تقنینتی جمهتوری استالمی ؤگاه مسجای ،در این مبحث

یت  یان پذیرفافغانستولیت مدنی دولت در قانون اساسی و سایر قتوانین عتادی ؤمس نماییم؛میبررسی 
 :شده است

 

 ولیت مدنی دولت در قانون اساسی افغانستانؤمس. 1
 خویش چنین تصریح داشی  است: 51 ةقانون اساسی افغانسیان طی ماد

باشتد مسیحق جبران خساره می ،هر شخصی ک  از اداره بدون موجب میضرر شود
کت  در  استیینای حتاالتیتواند برای حصول آن در محکم  دعوی اقام  کند  بت  و می

صتالحیت بت  توانتد بتدون حکتم محکمتة باقانون تصریح گردیده استت، دولتت نمی
 (  1382) تحصیل حقوق خود اقدام کند
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قایتل  احیترام ک  ب  حقوق فردی و اصالت فرد نیتز ارزش واساسی افغانسیان ب  جهت این قانونِ
ولیتی گتردد، ادارة دهرگاه شخصی بدون موجب از اداره میضرر می :چنین مقرر داشی  است ک  ،است
نیتز  ة دیرتریبت  نکیت ،باشد  در این مادهوارده می ول پنداشی  شده و مکلف ب  جبران خسارتِؤمس

د کت  حتق نتدار اسیینای حاالتی ک  در قانون تصریح گردیده است، دولت  ک  ب ،اشاره گردیده است
 ب  تحصیل حقوق خود از اشخاص حقوق خصوصی اقدام کند صالحیت بدون حکم محکمة با

  
 ولیت مدنی دولت در قانون مدنی افغانستانؤمس. 2

ک  اکیتر  است،ولیت مدنی اخیصاص یافی ؤماده ب  موضوع مس 25حدود  ،(1355) در قانون مدنی
آن از  ةدر چنتد متاد ،در عتین حتال ؛ولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی استؤمس ةباراین مواد در

د تتوان از متواولیت مدنی کارمندان دولت ب  صراحت سخن گفی  شده است و از روی قراین میؤمس
پیرامتون  ،ن متدنیقتانو 787ة ولیت مدنی کارمندان اداره اسیفاده کرد  بند اول متادؤدیرر نیز در مس

ن  بت   ،شودمیه فیل ب  فاعل آن نسبت داد»ولیت مدنی کارمندان اداره چنین مقرر داشی  است: ؤمس
بر پنداشی  وریت مییک  فاعل مابور گردیده باشد  در تصرفات فیلی تنها اکراه تام مابمرر این ؛عامل
شتود، رر میهرگاه شخصی ب  سبب فیل یکی از کارمنتدان اداره میضت ،بر اسا  این فقره  «شودمی

بتور بت  تتام ما اعل با اکراهک  فمرر در صورتی ؛ن  آمر وی ،شودول پنداشی  میؤکارمند مذکور، مس
 بار گردیده باشد اجرای فیل زیان

ا فیلی ک  غیر ر ظف عام  ازوم»فغانسیان چنین صراحت دارد ک : قانون مدنی ا 788 ةماد بند دومِ
ز امر ک  اطاعات ارا بر اسا  امر آمری ک  آن ،شودول پنداشی  میؤمسمیضرر ساخی  است، وقیی غیر

گذار تنها زمانی انونق ،طی این بند  «ن اعیقاد داشی  باشد، اجرا نمایدب  موجب آوی، واجب بوده و یا 
مری ک  ثر امر آاک  فیل مذکور ب   ،ول تلقی نموده استؤبار غیرمسظف عام  را ب  سبب فیل زیانوم

 اگتر ده باشتد شاطاعت از وی واجب است، و یا اطاعت از وی در قوانین تصریح گردیده است، اناام 
ام داده اش اناتقک  فیل مذکور را جهت اجرای امتر متافو ،رمند اداری موفق ب  اثبات این امر شدکا

خی  شتده و ول شتناؤکارمند اداری مذکور، مس ،صورت در غیر آن؛ شودول پنداشی  میؤمساست، غیر
 باشد مکلف ب  جبران خساره می

هرگتاه بت  اثتر خطتا و یتا »خویش چنین مقرر داشی  است:  776 ةقانون مدنی افغانسیان در ماد
در این متاده نیتز قتانون   «باشدتقصیر ضرری ب  غیر عاید گردد، مرتکب ب  جبران خساره مکلف می

ک  مشروط بر این ؛بار را مکلف ب  جبران خسارت تلقی نموده استمدنی افغانسیان مرتکب فیل زیان
 ،اثر خطا و یتا تقصتیر مرتکتب صتورت گرفیت  باشتد  در ایتن متاده ضرر وارده ب  شخص دیرر، در

توانتد یکتی از مرتکتب می ،اینبنتابر ؛گذار برای مرتکب قید خاصتی را در نظتر نررفیت  استتقانون
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قتانون  ةیکی از اشخاص حقوق خصوصی باشد  ب  این ملحوظ این متادو یا اشخاص حقوق عمومی 
 بار باشد در صورت ارتکاب فیل زیانولیت مدنی دولت ؤن مسمدنی نیز مبیِّ

 

 ولیت مدنی دولت در قانون کار افغانستان ؤمس. 3
ولت و یا مندان دک  ب  اثر فیل یکی از کار ،گیردولیت مدنی دولت زمانی مورد بحث قرار  میؤمس

انون کتار ست ک  قتقابل تذکر ا ،بنابراین ؛ب  شخصی ضرر وارد گردد ،دولیی ةهم ب  اثر فیل یک ادار
د مییتدد ختویش، متدنی کارمنتدان اداره را در متوا مستؤولیتنیز برخی از زوایای  (1385) افغانسیان

 پردازیم:ها  میتصریح داشی  است ک  در ذیل ب  تحلیل برخی از آن
  بترای وظیف  حین اج ةکارکن در صورتی از خسار»ت دارد: قانون کار افغانسیان صراح 104 ةماد

کنتان کار ،ادهمتطی این   «وارده ناشی از تقصیر وی باشد ةول است، ک  خسارؤشود مساداره وارد می
د؛ صیر آنان باشاشی از تقشوند ک  ضرر وارده ب  اداره، نول پنداشی  میؤدولت در برابر اداره، زمانی مس

ت لیی اگر ثابتگردد، در چنین حاوارد میمیال ب  سبب فیل یک کارکن اداره ب  شخصی ضرر طور ب  
در غیر  ؛باشدیمشد ک  ضرر وارده ب  وی، تقصیر کارکن بوده، کارکن مذکور مکلف ب  جبران خساره 

م حث خواهیبک  در بند بیدی این ماده روی این موضوع  ،شودول پنداشی  میؤدولت مس ،آن صورت
 کرد 

کارکن از خسارة احیمالی ناشتی از »رر داشی  است ک : قانون کار افغانسیان مق 104 ةماد بند دومِ
یینی کارکن اداره در برابر خساراتی ک  در جریان عتادی  ؛«شودول شمرده نمیؤجریان عادی کار مس

مدنی دولت  مسؤولیتدر قانون کار افغانسیان  ،اینبنابر ؛شودول پنداشی  نمیؤآید، مسوجود می کار ب
قانون کار افغانسیان  118 ةماد چنان در بند سومِو کارکنان آن برمبنای نظریة تقصیر اسیوار است  هم

طبق این   «باشداداره مکلف ب  جبران خسارة ضرر صحی ناشی از کار می»تصریح گردیده است ک : 
، اداره مکلف ب  جبران خستارة چار ناسالمیی جسمی ب  اثر کار خویش گرددگاه کارمند اداره دُهر ،بند

  باشدوی می
 

 مدنی در نظام حقوقی افغانستان مسؤولیتاعمال دارای 
ن حقوق اداری فقط در برخی ازیرا میخصص ؛مدنی ندارند مسؤولیتها امروزه در تمام اعمال دولت

اند  پرسش طوری است ک  دولت افغانسیان در کتدام مدنی دولت را پذیرفی  مسؤولیتاز اعمال اداری 
این سؤال باید گفت ک  امروزه بت  اعمتال دولتت در  ب مدنی دارد؟ در پاسخ  مسؤولیتاعمال خویش 

کت   استیندها و تصتمیماتی فیالیت عةگویند  اعمال عمومی ماموومی میحقوق عمومی، اعمال عم
ارائة خدمات عمومی بر اسا  قوانین و مقررات اناتام دولت برای تأمین منافع عام ، نظم و امنیت و 
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چون این اعمتال توستط دولتت ؛  رارداد، اتخاذ تصامیم اداری و   گذاری، انیقاد قدهد؛ مانند قانونمی
در ذیتل بحتث   (72: 1385 ؛)وحتدتی شتبیری گردنتدنام اعمال عمومی یاد متی  ب ،شونداناام می

   مسؤولیت مدنی داردکدام نوع اعمال خویش  خواهیم کرد ک  دولت افغانسیان در
  هر ک  در ذیل ب ،اندبندی شدهاعمال عمومی دولت از لحاظ محیوی و موضوع ب  دو نوع تقسیم

 :شودپرداخی  میپرداً آن مخیصر یک
 

 اعمال حاکمیتی دولت. 1
شوند؛ اناام میاند ک  با اسیفاده از قدرت عمومی و حاکمیت دولت اعمالی ،اعمال حاکمییی دولت

شترط اساستی اعمتال    مانند صلح، جنگ، حفظ نظتم عمتومی، تصتمیمات و اقتدامات پتولیس و   
اعمتال  ،اینبنتابر ؛ست ک  این اعمال ب  صورت انحصاری باید توسط دولت اناام شودا حاکمییی آن

های خصوصی واگذار گردد  قابل یادآوری است ک  دولتت تواند ب  سکیورگاه نمیحاکمییی دولت هیچ
 ؛عبتتتتداهلل) متتتتدنی نتتتتدارد مستتتتؤولیتافغانستتتتیان در اعمتتتتال حتتتتاکمییی ختتتتویش 

:www.noormags.ir24)  
 

 گری دولتاعمال تصدی .2
ین اتواند اجرای دهد و هم میرا اناام  تواند آنشود ک  دولت هم خودش میب  اعمالی گفی  می

گری از حقوق خصوصی واگتذار کنتد  در اعمتال تصتدی و مال را برای اشخاص حقیقی و حقوقیاع
قتوق گیرد و دولتت ایتن اعمتال را شتبی  اشتخاص حمیت عمومی و حاکمیت اسیفاده صورت نقدر

یرتر دطرف  مانند اشخاص حقوق خصوصی، با ؛گریدهد  دولت در اعمال تصدیخصوصی اناام می
طترف مقابتل  ی ک  میوج  طرفین گتردد،مسؤولییسان برخوردار است و هرگون  قرارداد از حقوق یک

گری دولتت شتامل قتراردادی  اعمتال تصتدی مستؤولیت باشد؛ مانندِمکلف ب  جبران خسارة آن می
  (25همان: ) باشدمی    ها و، احداث مکاتب، سرکاعمالی چون توزیع برق و آب

 

 قابل اقامه در محکمه علیه دولت واهایانواع دع
دعوا  ةقامتوانند علی  دولت ااتباع می دعواهابررسی خواهیم کرد ک  در کدام نوع  ،طی این مبحث
 باشد گی ب  دعاوی اداری در نظام حقوقی افغانسیان کدام مرجع میهکنند و مرجع رسید

http://www.noormags.ir/
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 دعاوی اداری. 1
 ر آندولیتی و جانتب دیرت ةشتود کت  یتک جانتب آن ادارگفیت  مییی دعاوی اداری ب  دعاوی

در هتا فع آنهای اتباع و حفتظ منتاگون  دعاوی تضمین حقوق و آزادیشهروندان است  هدف از این
: onlinepdfversion:www.haqgastar.ir ؛)اصتفهانی های اداره استتمقابل تیتدی

19)   
اتباع یک کشتور استت و  ک  میموالً ییعبارت از: مدعیباشد ک   این دعاوی دارای دو رکن می

باشد  دعاوی اداری اقسام میفاوتی دارد ک  در ذیل مخیصراً ب  دولت است، می مدعی علی  ک  میموالً
 پردازیم:میها ترین آنمهم

 دعاوی ابطال
از مقترره  شود ک  در آن شاکی ادعا دارد ک  یک عمل حقوقی اداری ناشییی گفی  میب  دعاوی

را ابطتال کنتد  در ایتن  کت  آن ،کنتدیا تصمیم اداری مغایر قانون است و از محکم  در خواستت می
 ؛ت ک  موجد حق یا تکلیف حقوقی استبودن یک تصمیم اداری اسدعاوی موضوع، تشخیص قانونی

 ؛)دعوی ابطال( دعتوی علیت   فترد نیستت شود ک  دعوی تخطی از صالحیتاز این جهت گفی  می
مدنی دولتت در دعتاوی ابطتال  مسؤولیتک  این امر خود مبین  ک  علی  یک تصمیم اداری استبل

 است  
 دعاوی جبران خسارت

جبران  بودن عمل اداره شخص میضررقانونیدعوی جبران خسارت دعوایی است ک  در فرض غیر
 ( 86-85: 1378)مؤتمنی؛  طلبدخساره می
هر شخصی ک  از » خود چنین تصریح داشی  است: 51 ةدر ماد ک  قانون اساسی افغانسیانطوری

م  ن در محکتواند برای حصول آباشد و میاداره بدون موجب میضرر شود، مسیحق جبران خساره می
ن حکتم تواند بتدودعوی اقام  کند  ب  اسیینای حاالتی ک  در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی

ول ؤستمست کت  دولتت ا فوق مبین آن ةماد  «ق خود اقدام کندحیت ب  تحصیل حقوصالبا ةمحکم
جبتران  باشد  هرگاه شخصی از اداره بدون موجب میضرر شتود، دولتت مکلتف بت جبران خساره می

 قتوق ختویشحتواند ب  تحصتیل دولت نمی ،ک  قانون تصریح نکرده باشدزمانیتا باشدخسارة آن می
 اقدام کند 
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 دعاوی اداری در افغانستانگی به همرجع رسید .2
داری احاکمتات گی ب  دعاوی اداری از نظام اصتول مهنظام حقوقی افغانسیان از نظر مراجع رسید

ورت اری بت  صتزیرا در افغانسیان محتاکم اد ؛کندی واحد است، پیروی مییانرلسیان ک  سیسیم قضا
  و تمییتز  ، مرافیتدر سطح ابیدائیت ی حقوق عام هاناجداگان  وجود ندارد و دعاوی اداری را نیز دیو

صتالحیت  ،محتاکم»قانون اساستی چنتین مقترر داشتی  استت کت :  120 ةنماید  مادگی میهرسید
 یث مدعیحک  از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ب  شمول دولت ب   ییب  کلی  دعاوی را گیهرسید

ظتام داری در ناقضایای مربوط ب  حقوق   «مطابق ب  احکام قانون دارند شودعلی  مطرح مییا مدعی
  ایای دولتت بتشتوند  ادارات قضتنام قضایای حقوق عام  یاد متی  طور کلی ب  حقوقی افغانسیان ب

 عتوا فترد ونماید ک  یتک طترف دگیری میگی از دولت منحیث وکیل دولت، قضایایی را پیهنمایند
بترای  صتالحقضتائی  مراجتع ذی ةقتو طرف دیرر آن دولت باشد  محاکم حقوق عام  در تشکیالت

  (jlview.ir 32: ؛)کاشانی بررسی قضایای حقوق عام  است
قتانونی  ةدنماینت»قانون اصول محاکمات مدنی افغانسیان تصریح داشتی  استت:  9 ةماد ک چنان

 د بت  حیتثک  حقوق و وجایب، نفع و ضرر کلی یا قسمی دولت مطرح باشت ،دولت در قضایای مدنی
رانت  ی ،ن متادهطبق ای  «قضایای دولت است ةادار ،دولت ةگیرد  نمایندعلی  قرار  میدعیمدعی و م

یش امت  را پتعلیت  در محکمت  دعتاوی عگی از دولت ب  عنوان مدعی یا مدعیهارگانی ک  ب  نمایند
  (40:تابی ؛)مشیاقی قضایای دولت است ةبرد، ادارمی

 

 مدنی دولت مسؤولیتی بر یل قضاونقش نظارت و کنتر. 3
گاه جتدا و مستیقل از ل اداره، بر عهتدة دستتوعبارت است از واگذاری امر کنیر ،ییل قضاوکنیر

فصل دعاوی و اخیالفات وقدرت سیاسی و قدرت اداری ک  بیواند با آزادی و اسیقاللیت، نسبت ب  حل
عنتوان یتک   از قتانون، بت ک  موضوع تبییت قدرت سیاسی و اداریباشد  از وقییاداری بپردازد، می

اصل کلی پذیرفی  شده است، عدالت اداری نیز توسی  یافی  است  حمایت از حقوق افراد هدف اصلی 
گاه اداری و حسن متدیریت، هتدف ی اداری است؛ تأمین گردش صحیح دستیل قضاوو اساسی کنیر
اداره اهمیتت داده ی یل قضتاوهای غربتی، بت  کنیترستیاکت  در دموکرباشد  علت اینفرعی آن می

هتای اجیمتاعی های فردی، پای  و اسا  حقوق و آزادیست ک  حمایت حقوق و آزادیا شود، آنمی
چون تأمین حقتوق و  ،ک  برعکس در کشورهای سوسیالیسییحالیدر ؛رودشمار می در این کشورها ب

 ةاداری در درجت شود کت  عتدالتهای جامی ، هدف اصلی دولت است ک  همین امر، سبب میآزادی
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ی و عدالت اداری مسیلزم وجود جامیتة بتا ثبتات یل قضاوطور کلی کنیر ب ؛دوم اهمیت قرارداده شود
  (http://www.noormagsir؛ )شارل دباش است

گاه تفصتل اخیالفتات و دعتاوی اداری از دستواست کت  حل ی مسیلزم آنیل قضاوتحقق کنیر
 لو  کنیتردهتد کت، نشتان متیهاناگاه مسیقل واگذار شود  تاریخ ستازماداری منیزع و ب  یک دست

ر تمتام ه استت  دسپس از آن جدا شتد ؛گاه اداری بودهل اداری و دستوی در ابیدا جزئی از کنیریقضا
  داشتی قترار داریهای حقوقی، اخیالفات اداری در ابیدا در اخییار و صالحیت مقامات عتالی اسیسیم
ر یک مرحلة بیداً د باره از حق قضاوت برخوردار بودند  منیهااینو سرپرسیان اداری در ئیسانر است و

 ؛یاتاد شتودتصمیمات ب  نفتع شتاکیان ا ،از تکامل کوشش شد ک  در اجرای قضاوت و عدالت مزبور
جتدا  هگاک دستاری ب  یگی ب  حل اخیالفات و مرافیات ادهنهایی تحوالت، رسید ةباآلخره در مرحل

یریت توأم اری با مدبینیم در ابیدای امر، قضاوت ادک  میگاه اجرایی سپرده شد  اینو مسیقل از دست
  حفتظ سی فرانسها، میل نظام دادربوده و نشانی از همین تحول است ک  هنوز هم در بیضی از نظام

 شده است  
 ؛ی اداری استتیل قضتاواصلی تحوالت کنیتریکی از خطوط  ،اخیالط مدیریت با قضاوت اداری

طرفت  استت و بارة اخیالفات اداری برای اداره یتک روش خشتن و یکگیری درچون انحصار تصمیم
ی ستپرده یگاه قضتاشود ک  عدالت اداری ب  دستتلذا سیی می ؛کندافراد را نسبت ب  اداره بدبین می

را در تحقتق عتدالت اجیمتاعی و حمایتت از  ییی نقش قابل مالحظت یل قضاوکنیر، در نییا  ؛شود
  http://www.noormags.ir): )دباش کندحقوق فردی بازی می

 

 مدنی دولت در افغانستان مسؤولیتوضعیت عینی 
شود تتا یمدنی دولت از لحاظ وضییت عینی، پرداخی  م مسؤولیتگی  گون طی این مبحث ب  چ

 پذیرد یممدنی خویش را در عمل تا چ  حدی  مسؤولیتآشکار شود ک  دولت افغانسیان واقیاً 
 

 مدنی دولت مسؤولیت اجراییِ یکارهاراه
رفین بودن دولتت و یتا هتم پتذیگولیت مدنی دولت، بحث پاسخوترین بحث در مباحث مسؤمهم
ستییم کت  هگاهی هم شاهد آن  ،قدرت عمومی است ةباشد، دولت دارنداز جانب دولت می مسؤولیت

موفق برای  ،ضرر شده استیپذیرد و شخصی ک  ملیت مدنی خویش را نمیومسؤ ،در بسا موارد دولت
واهتد خلی بررستی صتورت ئدر این بحث روی مسا ،اینبنابر ؛گرددکسب جبران خسارت خویش نمی

 یست؟دولت چ یگویکارهای اجرایی برای پاسخراهگو باشد و یا باید کرد تا دولت پاسخ  گرفت ک  چ

http://www.noormags/
http://www.noormags/
http://www.noormags/
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 های اجراییکارراه .1
ضتر بت  نحوی حا تواند دولت را ب ک  از ابیاد مخیلف می ،کارهای اجرایی وجود داردسری راهیک

 نمایم:در ذیل بحث می مخیصر بر یک ب  صورتک   ،نمایدی یگوپاسخ

 کارهای سیاسی و مدنیراه: الف
  نی استتگرفین از نظام مدساخین نظام اداری، کمکاصلی در کارآمد ةاندیش ،دول امروزهدر اکیر 

یک عده  ،اینبنابر ؛گو ساختتوان نظام اداری را پاسخعمالً میا با این ابزار، زیر؛ (126: 1378 ؛)هیوژ
 :ب  شرح زیر کارهایی در این مورد وجود داردراه

 کردن بستر فعالیت مطبوعاتفراهم

وان اند و تحت عنتهای دموکراسی عرض اندام کردهها ب  عنوان یک سیون در نظامامروزه رسان 
بوعتات اشتند، مطجهت آن داشتی  ب توانند روی افکار عمومی و تغییرِآزادی بیان، نقش مؤثری را می

را  مومی متردمها و افکار عهای عمومی است ک  خواستانیکا  کیبی و یا تصویری افکار و اندیش 
ین ملحوظ اسیند، ب  هل ارتباط خوبی میان دولت و مردم دهد و پُب  مقامات اداری و دولیی انیقال می

 : نظاره کرد توان نقش میبت مطبوعات را در عناوین ذیلمی

 ؛افزایش میلومات عمومی مردم  

  ؛فکری جامی  یها و ارتقاایااد برخورد اندیش 

 ؛وسیع جامی ل ئآگاهی عمومی مردم نسبت ب  مسا 

  ؛گی اجیماعیهترین راه زندطرح و بررسی وضع جامی  و یافین ب 

 ؛ها و تمایالت طبقات مخیلف مردمت حاکم  از خواسی ئاطالع هی 

 ؛گی دولت کاممحوری و خودطرد و نفی خود 

 ؛حاکمیت افکار سالم عمومی بر اعمال حکومیی  

 (جاهمان) دولتیی گوخواهی و پاسخراه حل مؤثر برای عدالت  

 
 تشکیل انجمن خبرنگاران آزاد

مندی بت  حقتوق اداری داشتی  باشتند و خواهتان ک  عالق  ،ایااد یک انامن از خبرنراران آزاد
 مسؤولیتتواند نقش مؤثری در کارآمدی د، میندولت در برابر مردم باش ییگوپذیری و پاسخلیتومسؤ

 بکشاند ی یگومدنی دولت داشی  باشد و دولت را ب  سوی پاسخ
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 شفافیت امور و آزادسازی اطالعات

تتا در هتر حتوزه متردم آگتاهی  ،آزادی اطالعات باید در نظام اداری کشور و قوانین نهادین  شود
ها در برخی مواقتع، متردم از طریتق رستان  کامل داشی  باشند، ب  جز اسناد محرمان  و امنییی دولت 

بودها و اشیباهات دولت را میوج  اولیای امور بررداند و از این طریق در اصتالح جامیت  توانند کممی
 سهم گیرند  

 
  ها از طرف شوراهای مردمی و احزاب سیاسیارسال نامه

ام های دولتت و نظترکردترین نقش مؤثر را در نظارت کابیش ،شوراهای مردمی و احزاب سیاسی
 ،بت  ایتن ملحتوظ ؛دانتدگو میپاسخ ،دولت نیز خود را در مقابل احزاب سیاسی ،اینبنابر ؛اداری دارند

متؤثر و  ولت خیلیدپذیری لیتوتواند در مسؤمی ،ها و مطبوعاتنقش احزاب با اسیفاده از ارسال نام 
 د نارزنده باش

 
 ی  دولتیگوبرای پاسخ هاهگردها و مناظر برگزاری میز

ت آها و اجراخصوص وزرا و مدیران سطوح میانی نظام اداری باید از فیالیت ب ،تمام مدیران کشور
گان احزاب و فیتاالن متدنی، در برابر آگاهان سیاسی و حقوقی نمایندهها هگردها و مناظر خود در میزِ
  :1378 ؛)هیتوژ گو باشتدپذیری دولتت، پاستخمستؤولیتتوانتد بترای ک  این امر نیز می ،دفاع کنند

  (129و128
 

 تقویت نهادهای مدنی در نظارت بر نهادهای اجرایی دولت
بتر  یی در نظتارتنقش فزاینده ،هاگسیرش تشکیالت غیردولیی و نهادهای مدنی و حمایت از آن

و  ییگوخسمت پاست دولت را ب تواند می ،اینبنابر ؛های اجرایی دولت داردکرد نظام اداری و نهادعمل
 پذیری بکشاند مسؤولیت

 

 های دولتیگاهخواهی و نظارت بر دستمشارکت مردمی در امر پاسخ ةتوسع
یتال ظتارت فری دولتت، نکرد و تصمیمات نظام اداتواند بر عملمی ،مردم یی ازمشارکت فزاینده

  (129 :1378 ؛)هیوژ گرددمیگو پاسخ ل وودولت در برابر مردم مسؤ؛ لذا از این طریق داشی  باشد
  

 کارهای اداریراه :ب
و  پتذیریلیتوکارهای اداری نیتز بترای اصتالح، مستؤسری راهکارهای اجرایی، یکبر عالوه راه

 :پردازیمها  میترین آنک  مخیصراً ب  مهم ،دولت وجود داردی یگوپاسخ
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 تنقیح قوانینة ایجاد ادار

سان، و قوانین مشاب  و هم ،توان در یک زمین می اک  حی ،رو هسییم قوانین انبوه روباکنون با هم
ثیر أکرد آن تگی در قوانین بر نظام اداری و عمل ک  این آشفی ،میفاوت و میناقص را مشاهده کرد احی

لذا بازنرری جدی در تمتامی قتوانین موجتود از ضتروریات نظتام اداری افغانستیان  ؛گذاردزیادی می
 گردد  محسوب می

 
 سازی تخلفات اداریآشکار

 ةالوبایتد بترع ،گترددمرتکتب تخلفتات اداری می ،عمتومی ةهرگاه یک مدیر در رأ  یتک ادار
د یده نشورر بر گزمناصب دی دیرر وبرکناری و محاسب  با آن، تخلف وی نیز آشکار شود تا در ادارات 

(www.uninlaw.ir/post/79 ) 

 
 بودن مدیران اداری عمومیشغلیجلو گیری از چند

مفیتدیت  یا عتدم زیرا در ابیاد مخیلف روی کاهش و ؛نباید دارای چند شغل باشند ،مدیران دولیی
 شود پراگنده میباشد  تمرکز و نیروی درونی و جسمی مدیران گذار میکرد شان تأثیرعمل
  

  هاهساختن ساختمان ادارمتمرکز

رت ورت ضروخان  یا ادارة عمومی باید در یک ساخیمان واحد و در صهای یک وزارتکلی  قسمت
ک ادارة یتخویش در  د در اسرع وقت ب  امورنگیرد، تا مردم بیواندر چند ساخیمان نزدیک ب  هم قرار 

 . (www.uninlaw.ir/post/79) گی کنندهعمومی رسید
 

 بهبود شرایط انجام کار در نظام اداری

ی از شترایط رد امور اداربُکاری و فضای مناسب برای پیش وجود امکانات و ابزارهای الزم و مفیدِ
  (128: 1378 ؛)هیوژ گرددکارکنان اداری تلقی می ییگومؤثر پاسخ

 
 کار های انجامها و روشایجاد اصالحات در سیستم

ردم متهای اناام کار ب  ها و روی رسانی روشهای اناام کار، اطالعها و روشسازی سیسیمساده
 ود شفید واقع نظام اداری مؤثر و می یگوتواند در پاسخهای اناام کار، میکردن روشرداو اسیاند
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  کارهای آموزشی و فرهنگیراه: ج
های های قبلتی بت  نستلک  غالبتاً از نستل ،اعیقادی استهر جامی  دارای یک نظام فرهنری و 

دولتت  ییگوسخکارهای آموزشی و فرهنری نیز برای پاسری راه یک ،اینبنابر ؛شودکنونی منیقل می
 :پردازیمک  مخیصراً ب  آن می ،و نظام اداری وجود دارد

 
 تقویت آگاهی و مبانی اعتقادی نیروی انسانی در نظام اداری

ستالمی ا هایسیوردخود را در درجات مخیلف، ملزم بر رعایت  ،انسانی نظام اداری افغانسیاننیرو 
م، ییی ترمیم نماات اسالماگر مبانی اعیقادی نیروی انسانی اداره را بر اسا  اعیقاد ،اینبنابر ؛دانندمی

کنند و میدینی و وجدانی خویش فرض  ةرا وجیبخویش  مسؤولیتو  ییگوکرد و پاسخمؤثریت عمل
 باشند گو میپاسخ
 

 آموزش و پرورش

اداری  باید در نصاب تیلیمی و تحصیلی در ستطوح مخیلتف نظتام ییگوپذیری و پاسخمسؤولیت
هتان د تا در اذآموزش داده شو یگویپذیری و پاسخلیتوآموزان اصل مسؤگناانیده شود و برای دانش

 :1378 ؛)هیتوژ در فطترت شتان نهادینت  شتود ییگواداری گناانیده شود و اصل پاسخ ةمدیران آیند
129)  

 

 گویی دولتاهداف پاسخ .2
فهوم مگیرد، در های میفاوتی مورد تأکید قرار  میدر جوامع امروزی ب  صورت ییگوهرچند پاسخ

ول ؤکرد شتان مسترفیتار و عمتلشود ک  شهروندان، حاکمتان را بترای عام ب  فرایندهایی گفی  می
س مقننت  گان متردم در ماتالهبت  نماینتد ،شودسازند  این امر ک  اغلب از راه انیخابات اناام میمی

گو پاستخ ،و ممیتزی کارهای نظارتیودهد ک  مدیران سیاسی و کارکنان اداری را از راه سازاخییار می
متوده و نمراتب انیختاب ستت ختود را از راه سلستل دنمایند  مدیران سیاسی و اداری نیز مأموران فرو

گو نرت  انون پاستخها و محاکم اداری نیز ماریتان را در برابتر قتچنین دادگاههم  پندارندول میؤمس
 دارند می

گیتری از س  هدف عمده دارد: نخست ابزاری است جهت نظتارت بتر قتدرت و پتیش ییگوپاسخ
اسیفاده از اخییارات عمومی، دوم تضمینی است بر کاربرد صحیح منابع ملتی، تبییتت از قتانون و سوء
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داری و متدیریت های خدمات عمومی، و سوم ابزار مؤثری برای ارتقتا و بهبتود زمتامصیانت از ارزش
  www.noormags.com: 55) ی؛)فقیه خدمات عمومی است

 

 ل قدرتوکنترعنوان ابزار ه بی یگوپاسخ :الف
   تقاضتاهایکت  بایتد بت ،کنندبرند و در بسیری حکومت میسر می ها در شرایطی ب اکیر دولت

ت و وستایل هتای اجیمتاعی، مطبوعتانفع، نهضتتهای ذیها، گروهافزون شهروندان آگاه، تشکلروز
 ی سیاستی نقتشهتانظتارتی در همت  نظام ةاز جنبت ییگوگو باشند  امروزه پاسخارتباط جمیی پاسخ

یتد ود و تهدک  بخش اجرایی دولتت از قتدرت نامحتد ،مداران خواسیار آن اندمحوری دارد و سیاست
کارهایی بترای وستاز هتا فراینتدها ودر همت  نظام ،اینبنابر ؛ک  دارا است سوء اسیفاده نکند ییکننده

 بینی شده است نظارت بر اعمال قدرت و شاخة اجرایی دولت پیش
 

 صحیح از منابع عمومی ةعنوان تضمین استفاده بی یگوپاسخ :ب
این است ک  مردم مطمئن شوند کارگذاران و مقامات اداری دولتت در  ییگوپاسخ ةترین جنبمهم

های ختدمات عمتومی عتدول بهین  از منابع عمومی از حدود موضوع  و ارزش ةکارگیری و اسیفاد ب
گذاری از ستوی آنتان، بتر کتاربرد گان منیخب مردم در ماالس قانونهاند  ب  این جهت نمایندنکرده

های حقتوق کنند و در صورت عدول مقام اداری از امر مذکور موضوع ب  دیوانمنافع ملی نظارت می
  (www.noormags.com :56 ؛)فقیهی گرددمحاکم افغانسیان محول می ةعام

 

 به عنوان ابزاری برای بهبود خدمات دولتی ی یگوپاسخ :ج
هتای منفتی و تنبیهتی اغلتب جنبت  ،نظارت بر قدرت و تضمین کتاربرد صتحیح منتابع عمتومی

رفت و بهبود مسیمر خدمات بت  عنوان ابزار پیش  بی یگوکند  پاسخرا ب  ذهن تداعی میی یگوپاسخ
 گرددنوعی فرایند یادگیری نیز تلقی می ییگومیبت خدمات دولیی اشاره دارد  این جنب  از پاسخ ةجنب
  (57همان: )

 

 مبارزه با فساد اداری .3

کت  در ابیتاد مخیلتف  ،فساد اداری امروزه در ادارات عمومی افغانستیان بتیش از حتد وجتود دارد
های بتارز آن محستوب سیانی از نمون تبییض و رشوه، یفساد اخالق ،طور میال  ب ؛گرددمشاهده می

تتر چ  تدابیری باید اتحاذ کرد تا جلوگیری و یا ب  نحوی وقای  از ایااد فساد بیش ،اینبنابر ؛گرددمی

http://www.noormags.com/
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هتای انتدکی پیرامتون ایتن موضتوع مهتم حل در ادارات دولیی صورت گیرد  در ذیل مخیصراً ب  راه
 :پردازیممی

 

 گانفساد نخبه مبارزه با: الف
طح بتاال و ستگان و متدیران مبارزه با فساد نخب  ،تواند خیلی مؤثر قرار گیرداولین اقدامی ک  می

توانتد تخلفتات تر میبیش ،تری داشتکس صالحیت بیشدر نظام اداری هر ؛نظام اداری است ةمیان
داری نظتام ا ستط و پتاییناداری را اناام دهد و تصامیم مدیران سطح باالیی روی مدیران سطح میو

گیری ثریتت چشتمگان و مدیران بتاال مؤمبارزه با فساد در سطح نخب  ،ب  این ملحوظ ؛باشدمؤثر می
 خواهد داشت 

 

  های ادارینامهاصالح قوانین و آیین :ب
در  ضن، تنتاقبودن قوانیگردد، ناشی از زیادقوانین وارد می ةاگر فساد از ناحی ،در یک نظام اداری

ستاد در فوگیری از اصالح قوانین نیز نقش مؤثری در جل ،اینبنابر ؛باشدبودن قوانین میو مبهم هاآن
 ادارات عمومی دارد 

 

 پذیریهای اداری از نظر فسادگاهشفافیت و ارزیابی دست :ج
 ةماریت ةوقتهای اداری توستط افتراد منیختب گاههای اناام کار در ادارات و دستارزیابی روش

  ی استت کت  بتیهتاهای اناام کتار در ادارات، از دیرتر روشپذیری روشکشور، از نظر میزان فساد
  (130 :1378 ؛)هیوژ اناامدکاهش میزان فساد می

 

  زدایی از نظام اداری و ایجاد امنیت شغلیسیاست :د
ای هتگروه تحت حمایتدار نیسیند و خوروی بر مدیران اجرایی در سطوح مخیلف از امنیت وظیف

رای یارات ختود بتامکانات و اخیجامی  از  ةجای خدمت ب  هم  لذا ب ؛کنندمخیلف سیاسی فیالیت می
  (272 :1384 ؛سیفی) کنندان سیاسی خاص اسیفاده میحجنا

 

 های موجود در پاسخگوی ی دولتچالش
هتا  مخیصتراٌ بت  آنگویی دولتت بت  متردم وجتود دارد کت  سری مشتکالت نیتز در پاستخیک 

 پردازیم:می
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 گی به شکایات مردمهعدم ضمانت اجرای تصمیمات مراکز رسید. 1
گی بت  شتکایات متردم هگی ب  شکایات مردم از ضمانت اجرای قتوی بترای رستیدهمراکز رسید
اگتر  ؛طور کافی باالی ادارات دولیی مؤثر نیستت ب هاهای آنتالش ،ب  این ملحوظ ؛برخوردار نیسیند

گی ب  شکایات هرسید گی ب  شکایات مردم توسط مراکز رسمیِهبرای رسید را ما ضمانت اجرای قوی
گی کننتد و دولتت را هرد ب  شکایات متردم رستیداشکل اسیاند توانند باین مراکز می ،در نظر بریریم
 :www.n00rmags.ir ؛)میرزایی در برابر مردم بسازند ییگوپذیری و پاسخلیتومابور ب  مسؤ

6)  
 

 ییگواز نظارت و پاسخ ،هاگاهبودن برخی از دستالشمولخارج .2
ز اوعی یکی ک  این خود ب  ن ،مصون هسیند ییگوهای دولیی از نظارت و پاسخگاهبرخی از دست
 گردد محسوب می در ادارات دولیی ب  شهروندانی یگومشکالت در پاسخ

 

  قضائیه ةقو: الف
د در ها و وظتایف بت  خصتوص ختواین قوه ب  عنوان یک رکن مسیقل در حکومت، از صالحیت

ت و مصتون است های متدنیقضائی  از نظارت ةقو ،ب  این ملحوظ ؛کشور برخوردار است ةقوانین نافذ
 آن ب  سایر ادارات و مردم وجود ندارد  ییگوکاری برای پاسخهیچ راه
 

 ملی مجلسدو گان نماینده :ب
در  ر متوارددر اکیت ،ملی برختوردار هستیند دو مالسگان هک  نمایند ییونیت قانونیب  دلیل مص

 کنند ول تلقی نمیؤکرد خویش خود را مسقبال عمل
 

 فقدان تشکیالت منسجم :ج
زیادی از مردم شکایات خویش را از نظام اداری کشور ب  مقامات و ادارات مخیلتف  ةروزه عدهم 

 ،اینبنتابر ؛گیتردمیگی صورت نهکنند و ب  مشکالت شان ب  صورت دقیق رسیدرتب  عرض میعالی
گی ب  شکایات اداری شهروندان از جملت  موضتوعات مهتم هایااد محاکم اداری جداگان  برای رسید

 ؛)میرزایتی گترددگویی ادارات میپذیری و پاستخمسؤولیتآن باعث عدم    نبودک، گرددمی محسوب
www.noormags :4  )  

 

http://www.n00rmags.ir/
http://www.noormags/


 169 

 

 مسؤولیت مدنی دولت در نظام حقوقی افغانستان
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 گیرینتیجه
تحقیتق شتده در های تحقیتق و مباحتث مطرحاالت اصلی و فرعی تحقیق، فرضی ؤتوج  ب  سبا

 رسیم ک :حاضر ب  این نییا  می
 ِینتی نیتز ، در وضتییت عهمدنی در قوانین نافتذ مسؤولیتافغانسیان ضمن پذیرفین  دولت

 ؛مدنی خویش را پذیرفی  است مسؤولیت

 گی بت  هسیدشود و مرجع رول شناخی  میؤدولت افغانسیان تنها در قبال دعاوی اداری مس
یان محتاکم افغانست ةهتای حقتوق عامتدعاوی اداری در نظتام حقتوقی افغانستیان دیوان

ت چنان اخیالط متدیریت بتا قضتاوت اداری یکتی از خطتوط اصتلی تحتوالهم  باشدمی
بترای  بتارة اخیالفتات اداریگیری درچون انحصار تصتمیم ؛اداری است -ییل قضاوکنیر

ی لذا ستی ؛دسازطرف  است و افراد را نسبت ب  اداره بدبین میاداره یک روش خشن و یک
ی نقتش یل قضاوی سپرده شود  در نییا  کنیریگاه قضااداری ب  دست شود ک  عدالتمی

 ؛کندیرا در تحقق عدالت اجیماعی و حمایت از حقوق فردی بازی م ییقابل مالحظ 

  یرد، پذیا نمخویش ر مسؤولیتدولت افغانسیان در برخی موارد با اسیفاده از قدرت عمومی
 ؛ددولت وجود دار ییگوذیری و پاسخپمسؤولیتاجرای  ةسری مشکالت در عرصو یک

 متدنی  تمستؤولیکرد دولتت در قبتال کارها برای تغییر جهت عملسری راهاین یک بنابر
ت دولتتت و کارکنتتان نظتتام اداری کشتتور بتت  ستتم کتت  بتتا استتیفاده از آن ،وجتتود دارد
 متدنی،توانتد سیاستی، کارهتا میشوند  این راهکشانیده می ییگوپذیری و پاسخمسؤولیت

  اداری، آموزشی و یا فرهنری باشد

 

  هانهادپیش

 ؛مدنی دولت مسؤولیتتحت عنوان قانون  ،تصویب قانون خاص 

 ؛قضائی  ةهای حقوق عام  در قودیوان ةایااد محاکم اداری و یا تقوی 

  گی هز رستیدجهت تطبیق و نظارت ا ،مدنی ةمشیرک بین دولت و نهادهای جامی ةایااد کمیی
 ؛شکایات مردم از خسارات واردهب  

 نمودن خساره بر اردیینی در مقابل و ؛نمایدایااد فرهنگ تقدیر از اداراتی ک  جبران خساره می
 ؛پردازندمردم غرامت می

 مدنی دولت  مسؤولیترسانی ب  مردم از موجودیت قوانین و اطالع 
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 هاسرچشمه
 هاتابالف( ک

تحصتیالت  ةانیشارات مؤسس :کابل  چاپ اول  افغانستان حقوق اداری ( 1391)ر  دانش، سرو  1

  عالی ابن سینا

 ةستانیشتارات مؤس: کابتل  چتاپ اول  حقووق اساسوی افغانسوتان(  1389) ر  دانش، سرو  2

  تحصیالت عالی ابن سینا

  نشرمیزان: تهرانچاپ اول    2و1ج  مسؤولیت مدنی دولت ( 1389  )زرگوش، مشیاق  3

 جا    بیتشکیالت و صالحیت محاکم افغانستان تا(   )بیمشیاقی، رامین  4

  ان سمتسازم: تهران  چاپ دوم  حقوق اداری تطبیقی(  1387  )مؤتمنی، منوچهرطباطبایی  5

گتاه علتوم و پژوهش :قتم  مبانی مسؤولیت قوراردادی ( 1385  )وحدتی شبیری، سیدحسین  6

  فرهنگ اسالمی

تهران:   الوانیسیدمهدی  ةترجم  دولت در جهان در حال تحولنقش  (  1378  )هیوژ، آون  7

  های بازرگانیمطالیات و پژوهش ةمؤسس
 

 ب( مقاالت:

  «مدنی دولت مسؤولیت(  »1387)    اصفهانی، خدیا  کبری8

onlinepdfversion:www.haqgastar.ir  

 « گاه اداریل در دستونظارت و کنتر ةلأمس» ( 1398  )دباش، شارل  9

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/4218189  

 « ییقضوا ةنگاهی نو به مسؤولیت مدنی دولوت در رویو» ( 1384  )سیفی، سیدجمال  10

    هشیم ةشمار  های حقوقیپژوهش ةمالتهران: 

 «  مدنی دولت مسؤولیت» ( 1379  )الدیننظامعبداهلل،   11
HTTPS://WWW.NOORMAGS.IR/VIEW/FA/ARTICLEPAGE/319537  

در بخووش دولتووی، مطالعووات  ییگوهووای پاسووخنظام» ( 1396  )فقیهتی، ابوالحستتن  12

 «  مدیریت بهبود و تحول

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/96968  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/4218189
https://www.noormags.ir/VIEW/FA/ARTICLEPAGE/319537
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/96968
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رفیوت ظبوه  مسوؤولیتگی به دعووی همرجع صالح رسید» ( 1395  )کاشانی، جتواد  13

 « دولت

  JLVIEW.IR 

 «  ؟گو باشدپاسخچه باید کرد تا دولت » ( 1397  )میرزایی، احمد  14
HTTPS://WWW.NOORMAGS.IR/VIEW/FA/ARTICLEPAGE/483037   

 
 ج( قوانین: 

 ؛1343  قانون اساسی افغانسیان، مصوب سال15
 ؛1355  قانون اساسی افغانسیان، مصوب 16
 ؛1382افغانسیان، مصوب  قانون اساسی 17
 ؛1385   قانون کار افغانسیان، مصوب18
  ؛1355  قانون مدنی افغانسیان، مصوب 19
  1384ة   قانون مدنی فرانس ، ماد20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.noormags.ir/VIEW/FA/ARTICLEPAGE/483037
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