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د قوانینو تفسیر او پر تطبیق یی څارنه ()1
قضاوتپوه حضرت ګل حسامی
سریزه
جوته ده چې قانون د ټولنیز ژوندانه له اړتیاوو څخهه د  ،د قهانون لهه وه ون هرتهه
د سوله ییزګډ ژوند هرمخ وړل وونی اومیسرنه د .
قانون د چی هه هغه کی د ټولو هیوادوالو حقوق توضیح او د دولت له خوا دهغو اح رام
اورعایت تضمینیږي.
همدارنګه قانون دهغه قواعدوله مجموعې څخه عبارت د چی ټولنیزې اړیکې تنظیمهوي
اودیو ټولنی افراد دهغې هراطاعت مکلفوي.
قانون د ټولنې دخیراو ښیګڼې لپاره وضع کیږي او دحقوقي عامو قواعدو ټولګهه اح هوا
کوي ،چې هه کې ټولنیزې او فردي ښیګڼې هه هام کی نیول ووي دي ،همدا وان د افهراد واو
ټولنې ترمنځ اړیکې تنظیموي.
هغه مهال چې قانون وضع کیږي که چیرې احکام یې واضح او روښانه وي دهغه هه تطبیق
کې کومه س ونزه نه رامینځ ته کیږې او قانون تراجراء الندې نیول کیږې .خو کله چې د قانون
هه تطبیق او اجراء کې س ونزه رامینځ ته وي ،د دې اړتیا لیدل کیږي ترڅوله ادبي ،تهاریخي او
منطقي وسایلو هه کاراخیس لو د قانون جوړوونکي موخه او غوښ نه واضح کړا وي ،نو دل هه
ده چی د قانون تفسیر ته اړتیا هیښیږ  ،ترڅو د قانون تطبیقوونکی مرجع له بیال بیلهو ابهزارو

اووسایلو څخه هه اس فادې قانون تفسیر کړي ،چې هه دې څیړنه کې به هرې هه تفصهی سهره
بحث ووي.
هه همدې ترتیب د قانون د واکمنۍ ټینګښت او دقانوني دولت رامینځ تهه کهول ،د دې
غوښ نه کوي ترڅو د نهادونو ،ادارو ،د چارو د مسئوولینو او د ټولو هیوادوالو هراعمهالو او
افعالو قانون حاکم وګرځول وي ،ترڅو دول ی ارګانونه له عاد قوانینو ځنې هه عام وهک او
داساسی قانون له احکامو څخه هه خاص ډول هیروي وکړي.
څرنګه چې اساسي قانون د دولت او خلکوترمنځ یوتړون د  ،چی هخپلهه دهغهو لهه
غوښ نی سره سم او دهغو هه آزاده اراده د موسسانو دمجلس (زمهونږ ههه ګهران هیهواد
افغانس ان کی دلویې جرګې) له الرې مینځ ته راځي ،دا د دې ایجاب کوي ترڅولهه اساسهي
قانون سره د قوانینو او نورو تقنینی سندونو د سمښت د تشخیص لپاره هه دولت کې دارنګهه
صالحیت لرونکی نهاد یا اداره رامینځ ته کړا وي چې نور ونه وی کړا له اساسی قهانون

اس فاده کوي ،یو سیاسي الره چاره یا می ود یا دهغې وورا رامینځ ته کول دي چې د اساسهي
قانون دوورا هه نامه یادیږي اوبله قضایي الره چاره یا دځانګړې محکمی رامینځ ته کول دي.
داڅیړنه هه هنځو څپرکوکې ترتیب ووې ،لومړ څپرکهی د قهانون او اساسهی قهانون
هه باره کې د  .هه دوهم څپرکي ،کې د قهانون تفسهیر څیهړل وهو  ،دریهم څپرکهی
د اساسي قانون د ساتنې الرې چارې ترڅیړنې الندې نیسي ،څلورم څپرکی هه افغانس ان کې د
قانون تفسیر او هرتطبیق یی څارنه څیړي او هنځم څپرکی هه نړۍ کې د اساسی قانون دیهوان،
محکمی او ووراګانې ترغوراو بحث الند نیسي.
هیله ده چې د دارنګه موضوعاتو د عالقه لرونکو د هام وړ وګرځی او هه معلوماتو کې یهې
یو څه زیاتونه رامینځ ته کړي.
ومن اهلل ال وفیق

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

سره د قانون نه سمون هه هلمه دمشخص قانون له تطبیق او عملي کولوڅخه ،ام ناع وکړي.
د دې موخې د ترالسه کولو لپاره ،معموال ٌ د نړۍ هه هیوادونو کې له دوه می ودونهوځنې

5

لومړ څپرکی
قانون او اساسی قانون
دا څپرکی هه دوه هاراګرافونو ویش وو  ،هه لومړي هاراګراف کې د قهانون ههه هکلهه
عمومی معلومات وړاندې کیږي او هه دوهم هاراګراف کی د اساسی قانون هه باره کی داساسی
قانون له تعریف څخه نیولی د اساسي قانون ترعلویت او د نورو قانوني قاعدو د سمښت څیړنه
له اساسي قانون سره ترمطالعې الندې نیول کیږي.
لومړ هاراګراف :د قانون هه هکله عمومي معلومات
الف :قانون ( )Lawد لغت له مخي:
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هه دې هکله د حقوقو دعلم د هوهانو او لغت هوهانو ترمنځ واحد نظرو ون نه لر چې آیا
دا کلمه عربي ده ،یوناني ده ،دري ده یا هښ و .هه د هکله درې نظریي وجود لري.
 -1یوې ډلې هغه عربي األصله نه ده ګڼلې او هه عربي کی یي له د خیلوکلمهو څخهه
بولي چې د التیني لغت ( )Kanonیعنې خط کش ځینی مهخخوهه ده .د دې ډلهې دلیه د
(قانون) او ( )Kanonد لفظ ترمنځ غږیز(صوتي) ورتهه والهی د او د دې دواړو د معنها
نږدیوالی او د دې کلمی د معرب (عربی کیدلو) اح مال داسالم اولویدیځ د فرهنګي تعام ههه
اثر د .
هه فرانسوي ژبه د( )Canonلغت دکلیسا د مقاماتو له خوا د وضهع وهویوو قوانینهو
اومقرراتو هه معنا د او هه انګلیسی ژبه د ( )Canonاصطالح هم هه د مفهوم هه کهار وړل
ووې ده.
همدارنګه د قانون لغت ،چې د قانون ( )Canonمعرب د هه اص لغت کې دکرښو او
خطونو د تنظیم لپاره دیوې وسیلي هه معنا د .
 -2دوهمه ډله هم د دې لغت هه غیر عربي والي اومعرب توب کی تردید نه لري ،خو
هغه یې له رومي ،هاړسي ،سریاني یا عبري ژبی څخه مخخوهه ګڼلې ده او وایي چې یقین ته ههه
نږدې ګومان د (قانون) لغت دیوناني د ( )Canonمعرب د چې له عربی څخه یي هاړسي ته
الرموندلې ده.
 -3دریمه ډله باور لر چی (قانون) لفظا ً او اصالً عربی د او اص یی(قهن) د  .د
دې ډ لې د باورله مخې ،قانون له وکلي لحاظه د(فاعول) هه وزن د  ،چی هرکماهل او به ل

اوجهد داللت لري .د قانون او( )Kanonیا( )Canonدلفظ ترمنځ د ورته والهي (تشهابه)
و ون د هغه هه غیرعربي والي دلی نه د او هر(قاف) د (کاف) د حرف اووښ ون مؤجه نهه
لیدل کیږي ،ځکه د(کاف) تور د هاړسي د (ژ) یا (ګاف) دتوري هه څیرنه د چې تعریب ته
اړتیا ولري.
د دې ډلې نظریه سمه بریښي ځکه هم یي دالی قوي دي او د فقه اللغه د علم د لویانو لهه
هغې جملې د ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی له نظر او د المعرب له ک اب سره سهمون
لري چې نوموړي هم د قانون لفظ معرب نه د بللی ،قانون دعربو هه ژبه کې د ویانو داندازې
او مقیاس هه معنا د او د یوې کلیې قضیې هه معنا چی یولړجزئیات بیانوي عبارت د .
باید زیاته کړو چې قانون له هغه خو را مهمو مفاهیموڅخه د چې د ټولنیزو علومهو ههه
حوزه کې هه کارول کیږ  .الب ه د (قانون) هه کارول (اس عمال) یواز د ټهولنیز وعلوموههه
محدوده کې منحصرنه د بلکی د نورو علومو هه ډیرو څانګو کې ډیر هراخ اس عمال لري.
قانون هه عامه معنا هغه حقوقی قاعده ده چی صالحیت لرونکو مراجعوتصویب کړ وي.
دقانون لغت هه خپله اصطالحي معنا کې الندیني مفاهیم افاده کوي.
 -1له قید څخه آزاده اوالزام راوړونکې دکلي قواعد و مجموعه (ټولګهه) ده چهی د
انسان ټولنیزچال چلند تنظیموي ،دارنګه چې له هغوځینی هیروي ،د واکمن ځواک له لهورې
تشویق او مکافات چې اجرایې د دوي هه غاړه ده ،له ځان سره لري.
 -2له قانون څخه کله دهغه حقوقي قواعد و مجموعه چې د ځانګړي هیواد هوري اړه
لري او هه ټاکلې زمانې موده کې اجرا کیږي ،او د دوه اړخونوله کبله ورته (وضهعي قهانون)
وایي ،لومړ د حاکم قدرت هه اراده دهغه د وضع کولو او اجرا هه اع بار او دوههم د نهورو
احکامو او مقرراتو سره د توهیرهه اع بارچی ټاکلی اجرائیه مرجع نه لر لکه :د اخالقو ،ورف،
کرامت اوهغه وئونو اصول چی دو ته ورګرځی اوهرکله چی هه هیوادونو کې جاري قوانین
ترڅیړنې الندې ونیول وي هه همدي مفهوم اس عمالیږي.
 -3قانون د هغه احکامو او قواعد ودمجموعې هه مفهوم اومعناچې د مقننه ځواک لهه
لورې تشریع او صادریږي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

ب :قانون د اصطالح له مخې:

7

ج :د قانون هاتی ځانګړنې:
هه موډرنه نړۍ کې قانون د دارنګه ځانګړنو درلودونکې دي چې له یو خهوا هغهه لهه
حکوم ي فرمانونو څخه بیلوي اوله بلې خوا یې له ټولنیزو ارزښ ونو او اخالقهی اصهولوځینی
جالکوي .کوم څه چې الندې راځي هغه ځانګړنې دي چې قانون یې باید ولري.
 -1دقانون لومړنۍ ځانګړنه دا ده چې باید عهام وي .قهانون د هغهه معیهارونو او
س ڼډردونو هه څیرچې هه ځمکني قلمروکې د ټولو هیواد والو لپاره د  ،باید د ټولو هه نسهبت
یو خی وي ،د دي اص سره سم چې د عمومیت ( )Genralityاص هم ورته وی کیهږي،
قوانین باید عمومي وي نه وخصي ،قانون نه وي کوال د یو خاص وخص لپاره – له دې امله
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چې یو ټاکلی وخص د – وضع وي ،دمثال هه توګه دجمهور رئیس دواکونو هه اړوند قانون
نه له د امله چی فالنی جمهور رئیس د  ،بلکې له دي کبله چې دجمهور ریاست مقهام د
دولت له ارګانونو څخه د  ،وضع وو د او هرهغه څوک رانغاړ چی هه د موقعیت کې
قرارونیسي.
ژان ژاک روسو هه ټولنیز تړون (قرارداد اج ماعي) کې وایی( :کله چی وایهوو د قهانون
موضوع ت عامه ده ،موخه مې دا ده چې قانون اتباع مجموعاً او اعمال یې مطلقاً هه هام کهې
نیسي او منظور ترې هیڅکله ،منفرد انسان او هه یوازې توګه یوعم نه د  .هردې بنسټ ،که
څه هم وونې ده قانون ځینی ام یازات وټاکي ،هیڅکله نه ښایي دا ام یازات هغه وهخص تهه
ورکړي چی نوم یې واخیس وي ....هه یوه کلمه ،هرحکم چې یوې منفردې موضوع ته راجع
وي ،له قانون جوړوونکي ځواک هورې اړه نه لري).
 -2دقانون دوهمه ځانګړنه دا ده چې باید څرګند اواعالم وي.
قوانین باید هه عمومي توګه اعالم وي ،هه هغه صورت کی چې مخفي او هټ وي د هغهود
رعایت هه نسبت کوم مکلفیت و ون نه لري ،له همد کبله نن ورځ هه ټولو هیوادونو کې ،د
دولت هه رسمي جریده کې د قوانینو خپرول دود د .
 -3دقوانینو دریمه ځانګړنه دا ده چې نه ښایې هخواني وخت ته وروګرځي ،بلکهې د
هیوادوالو راتلونکي چال چلند ته یې هام وي ،قوانین باید راتلونکې ته وګوري اونهه دا چهې
هخوانې وخت ته مخ واړوي .هخواني وخت ته د قانون ورتګ یوه مشروطه اس ثنا ده.
 -4د قانون څلورمه ځانګړنه دا ده چې باید ټولو ته د هوهیدلووړ ،واضح او بهې لهه
ابهامه وي ،د مبهمو قوانینو لیک چې د بیالبیلو تفسیرونو لپاره د مجر (اجهراء کهوونکي)

الس هرانیس ی هریږد  ،کوال وي هه آسانۍ سره د رسمي او دول ی مقاماتو له خهوا ترنهاوړه
ګټنې الندې ونیول وي.
قوانین باید هه داسې ژبه تدوین وي چې د ټولو هه واسطه د هوهیدلو وړ وي .قهوانین بایهد
صریح او واضح وي ،نه مبهم ،څو اړخیز او هیچلي .قوانین باید هه داسی ډول تنظیم وي چهې
وکوال وي د افرادو چال چلند ته الرښوونه وکړي ،قانون باید دارنګه وي چې خلک دهغهه
هه وسیله خپله الره ومومي ،هه ب تعبیر قانون باید د خپلو تابعانوهه الرښوونه قادر وي.
-5
ولري.

دقانون بله ځانګړنه یی داګڼلی ده چی نه ښایی د قوانینو ترمنځ دننی تناقض وه ون

داهم هه هغه مواردو کي واملیږي چې دیو قانون دننه تناقض و ون لري اود قانون اجهراء
کوونکی ،یا قاضیان دحکم د صادرولو هرمهال ،د قانون جوړونکي دموخي هه مورد کهې ههه
تردید کې لویږي اوهم هه هغه ځا کې واملیږي چې دوه سره بی قوانین ههه یهوه اړیکمنهه

 -6د قانون وپږمه ځانګړنه دا ده چی باید د اجراء وړوي .قانون نه وي کهوال لهه
خلکو او هیوادوالو ځنې یو ناوونی څیزوغواړي ،نه ښایې قوانین داسې یوڅیزوغواړي چې ههه
منطقي توګه یا هه عملي توګه ناممکن وي .قوانین باید د هلي کیدو او هیروي کیدلووړ وي.
هه ب عبارت قانون هه خپ هات کې د اجرا وړند  ،قانون د اجهرا کیهدولپاره اجرائیهه
دس ګاه ته اړه لري .له دي کبله د هر قانون ترڅنګ ،اجرائیو بنسټ چې د قانون هلي کهول
تضمین کړي ،الزامي د .
هرهورتنیو ځانګړنو سربیره ،قوانین باید اس مرار اونسب ي ثبات (ټیکاو)( )Stabilityولري.
کوم قوانین چې ژرتیریدونکي او هه چټک یا سره تغییریدونکي (م غیر) وي او هه تیره بیا د هغهو
تغییر هخپلسر (خودسرانه) وي ،ثبات اونظم هه خطرکې اچوي.
لکه چې هورته مو ورته اواره وکړه د قانون له نورو ځانګړنو څخه یې دا مسهئله واضهحه
کړیده چې باید اجرائیوي ضمانت ولري .دا ځانګړنه قوانین له ټولنیزو او اخالقهی ارزښه ونو
څخه جدا کوي ،ځکه چې هغوي دول ي اجرائیوي ضمانت نه لري ،بلکې دعمهومي افکهارو
ترفشار الند او یاد فرد خپ د ننني فشار ،مخنیوونکی عام بل کیږي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

(مرتبط) موضوع کې دوه م فاوت ویان وایي .الب ه هه هغه ځا کې چې د قهانون جوړولهو
مرکزونه سره بی وي .د دې س ونزې د هیښیدو اح مال خورازیات وي.

9

د :د قانون موخې:
دحقوقو هه فلسفه کې له هیچلو مبحثونو څخه یوهم د قانون د موخې یا موخوبحث د  .هه
دې اړوند بیالبیلې اوکله کله هم م ناقضې رائې و ون لري.
( )Marxګروهمن وایی چی د حقوقواو قانون موخه هه ټولنه کې د واکمنې طبقې د منافعو
تخمینول دي او نور ډیر هوهان باور لري چې د حقوقو موخه ټولنیز نظم او امنیت د  .یوه ډله
هم د حقوقوموخه د منافعو د تضاد له منځه وړل اوله ټولنیزي مرس ې سره د مناسب چاهیریاهل
رامینځ ته کول بولي .د مسلمانو حقوقپوهانو له نظره ،دحقوقوموخه دعدالت اجراء کهول او
افرادو ته د هغوي د حقوقو ورکول دي.
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سربیره هردې ،نظم او امنیت او د ټولنې الزیاته مرس ه اود انسانانو د اخالقی اومعنوي ودې
لپاره د مناسب چاهیریهال رامینځ ته کول هم دهغوي له نظره خورامهم دي خو هه حقیقت کې
دا موخې د عدالت د اجراء کولو له موخې ځنې بهرنه دي .هه دې معنا چې دعدالت داجراء هه
سیوري کې به امنیت او نظم او ټولنیزه مرس ه هه ډیره ښه وجه ترالسه وي خو هه هرصورت که
چیرې هه ټولنه کې عدالت اجراء نه وي نورې موخې هم نه وي کیدا چې هه صحیح توګهه
تحقق ومومي.
سوله د عدالت له سیوري هرته د لږې وړتیا ځنې برخمنه ده او هه هغه چاهیریال کهې چهې
عدالت ته توجه نه وي دافراد و اخالق به مخ هه ځوړه والړ وې.
له دې کبله ،کوال وو ووایوو چې له قانون جوړولو څخه لومړنۍ موخه دنظم او امنیهت
رامینځ ته کول اوهه ټولنیزو اړیکو کې د افرادو د اخ یاراتو (واکونو) اودندو دحدودو (هولهو)
ټاک دي ،خوله قانون جوړولوځنې موخه هه دې هړاوکې ها ته نه رسیږي ،ځکه هغهه موخهه
اومقصد چې افراد یې سره راغونډکړي دي ،ب څیز د او هغه خوراغوره مرس ه او همکاري
او د افرادو د مادي اړتیاوو هوره کول او دمنافعو او ښیګڼو دتامین هه لوري کې د یوب دکاراو
کوښښ له ن یجي څخه برخمن وب د .
کوالي وو هه دې دوه موخو باندي یو ب ټکی ورزیات کړو او هغه دا چې باید هه دارنګه
بڼه وضع او اجرا وي چې هه ټولنه کې دامنیت اونظم او د افرادو دمادي ښیګڼو د تخمین هه ترڅ
کې د انسانانو دمعنوي ارزښ ونو خوندي کوونکی هم وي ،ځکه چې انساني وړ ژوند به ددې
ارزښ ونو له رښ یاینې (تحقق) هرته وونی نه وي .اق حد دا د چې قانون نه وهي کهوالي د
بشري افرادو له معنوي ارزښ ونو سره هه مخالفت کې وي ،له دې امله ،هغهه قهانون چهې

وکوالي وي د مادي ښیګڼو دتخمین هه ترڅ کې د انسانانو له ښیګڼو او معنوي ارزښ ونو سهره
همغږ وي د ټولو انسانانو ایډیال قانون د  .هه مقاب کې ،هغه قانون چې ټولې مادي ګټې او
ټولنیز امنیت ترسره کړي خوانساني ارزښ ونه ترهښو الندې کهړي د آزادواو ارزښهت ههالو
انسانانو له نظره به رټلی وي .له دي ټولو سره سره ،باید هام مووي چې ټولې دا موخې به ههه
ټولنه کې دعدالت د اجراء هه صورت کې ترالسه وي .له دې کبله ،دا هره یوه موخه د عدالت
مصداق او یوه برخه تشکیلوي.
هه :د قانون دنده:
جوته ده چې د قانون و ون دبشري ټولنو له هیدایښت سره یوځا اودهغو هه مینځ ته راتګ
سره مینځ ته راغلی د  ،دا چاره د دې څرګند و ده چې ح ی هه لومړنیوو ټولنوکې هم فهرد
ته دا فرصت نه د ورکړل وو چې هه مطلق العنانه بڼه دخپلې خوښې ،هوا او هوس سره سم
هغه څه چې زړه یې وغواړي سرته ورسوي .نو د قانون دنده ده چې د افرادو مصئونیت تضمین

له ټولنیزنظام ځنې موخه ،هرهغوبنسټونو د ټولنې تنظیمول دي چې د ټولنې هایښت اودهغهې
چټک هرمخ ګ د ټولنیزواړیکو ترمنځ د توازن درامینځ ه کولو له الرې تضمین کړي.
ټولنیزنظام له هرڅه وړاندې د یو ډول تنظیم و ون چې د ټولنې اس ناد هه هغه تضمین کړي
الزموي ،دا تنظیم باید دهغه ځواک له لورې صورت ومومي چې د افرادو دسهرغړاوې مخهه
هر ونیوال وي.
اوله بلی خوا ددې نظام موخه د ټولنی هایښت او دوام اح وا کول او د هغې ټولې اړتیهاو
چی د زمانی اومدنی ونو هه اخ الف سره هه بیالبیلو بڼوځان څرګندوي هوره کول دي.
سربیره هردې ټولنیزنظام باید د م ضادو منافعو ترمنځ توازن لکه نوې او زړي هدید  ،عامه
سلطې اوفردي آزادۍ د هغو هه رښ ینی بڼه تنظیم کړي.
باالخره باید ووایو چې ټولنیزنظام د ژوندانه له ټولوورایطو او مناسباتو سهره ههه دایمهي
حرکت کې د  ،هردې بنسټ قانوني نظام هم بې تغییره نه د هاتې وو د ټولنیز ژوندانه لهه
تغییراو تحول سره م ناسب تغییرکوي ،ددې لپاره چې د ټولنیز تکام قانون یو لهه به سهره
م ناسب خپ منزل ووهي اود قانون دنده د هغه له موخو سره سم تحقق ومومی د قوانینو ههه
وضع کولو کې د هورته یاد ووویو حال ونو رعای ول ح مي انګیرل کیږي ،له دي هرته د قهانون

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

کړي ،د هغو فعالی ونه تنظیم او د ټولنی نظم اونسق تامین کړي ،ترڅهو د بهی نظمهۍ او
انارویزم مخه ونیول وي او هه هوره امن او آرامۍ دخپلې بشپړتیا تګلور ووهي.

11

او ټولنې د غوښ نې او لیوال یاوو ترمنځ ناانډولي ځان څرګند وي او دقانوني نظام هرضهد ههه
عمومي فکر انقالب ها مومي.
و :قانون ته اړتیا:
دا یومسلم حقیقت د چی قانون او حکومت د ژوندانه له خهورا مهمهو ضهرورتونو او
دفردي او ټولنیزواړتیاووله جملی څخه د ځکه له هغو هرته د ژوندانه نظهام ګهدوډیږي ،اړو
دوړ انسان درنځ او مړینې کومې ته سیخوي.
هغه ته اړتیا او صحیحه اجراء یې دارنګه هه ثبوت رسیدلې ده چې هه هکله یې دویلو ههی
ځا نه و ه او د انسان عق اوفطرت دهغه هه اړتیا له هی تردید هرته حکهم کهوي .ح هی
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ډیربدوي انسانان د خپ ټولنیز ژوندانه هه ډیره اب دایي بڼه کې د نالیکلیو قوانینو هه مراعهاتولو
مجبور ؤ چې هه قرارداد ډول دهغو هه رڼاکې د خاص نظم خاوندان کیدل.
د همدې اړتیا هربنسټ بشرله ډیرولرغونو د وروڅخه ان د هیدایښت له هیلهه ،تراوسهني
عصره هورې او هه دې خاورینه کره کې دژوندانه ترهایه دقانون ترواکمنۍ الندې توانیهدلي دي
چې د ژوندانه تګلور ووهي و د اوسمسورتیا ته ورسیږي.
هه دې کې وک نه و ه چې ټولنه د قانوني قواعدو و ون ته سخ ه اړتیها لهري ترڅهویې
دافرادو ګټې وسات وي له دې هرته انارویزم را مینځ ته کیږي ،زورواکې هرکمزورۍ برالسهې
او هه ټولنه کې دزور حکومت واکمن ،تشویش او اضطر اب ګرده ټولنه رانغاړي ،له دې کبله
قانون دهرې ټولنې خورا سخ ه اړتیا ده او د هغې دنظم او آرامۍ بنسټ تشکیلوي.
قانون او دقانون واکمنۍ ته اړتیا نه یوازې دنن ورځې بشردرک کړیده ،بلکې تیرو وهویو
هوهانو او هخوانیو فیلسوفانو لکه ارسطو دهغه هه لزوم ټینګار کړي او ویلې یې دي چې( :دولت
دبشري طبیعت له غوښ نو څخه د  ،ځکه انسان دمدني طبعې درلودونکې د  ،مجبهور د
چې هه ټولنیزه بڼه ژوند وکړي اوهغه څوک چې د دولت وجود نفې کوي یا وحشي انسان دي
او یا له انسان څخه لوړ موجود دي چې دولت ته اړتیا نه لري) او له تردید هرته هغه دولت چې
وکوالي وي ټولنیز ژوندانه ته سروسامان وبخښي ،باید هر قانون والړوي که نه هرقواعهد و او
قانون نه والړه واکمني له اړودوړ او بې نظمۍ سره مساوي ده ،ابن خلدون د ټولنپوهنې د علم
بنسټ ایښودونکې هم د حکومت او دولت تشکی چې غوښ ندو یهې قهانون د  ،الزمهه
اواړینه چاره بللې ده.

ز :د قانون اهمیت:
دانسان هه ژوندانه کې د قانون او قانون جوړولو اهمیت تردي حده د چې د هردولت له
اصلي ارګانونو څخه یوهم مقننه ځواک یا قانون جوړونه تشهکیلوي ،د نهورو دوو قهواوو
ترڅنګ ،مقننه ځواک لومړنی اواصلي ځواک د  ،ځکه دا نورې دوه قواوې یعنې اجرائیهه او
قضائیه هه واقعیت کې دقوانینو تطبیقوونکي او اجرا کوونکی دي او له بلې خهوا د عهدالت
تامین ،نظم او امنیت ،د اوخاصو د حقونو او آزادیو تضمین یوازې دعادالنه قوانینو دتصهویب
اوتطبیق له الرې وونی د او همدارنګه هه الهی ادیانوکې هیغمبران له (ک اب) سره یو ځها
راغلي دي او دانسانانو د ژوندانه د تنظیم لپاره یې دوریعت بنسټ ایښی د .
ک اب او وریعت د دارنګه قوانینو درلودونکی د چې هه بیالبیلو ډګرونهوکې دانسهان
اړیکې له څښ ن تعالی (ج) طبیعت او ټولنې سره تنظیموي.
ج :د قانوني قاعدې خصل ونه:

اړایس کیږي.
له هورتني تعریف څخه دارنګه بریښي چې قانوني قاعده دالندنیو درې ګونو خصل ونو ههه
درلودلوسره له نورو قوانینوځنې م مایزه ګڼ کیږي.
 -1دا قاعده عامه او مجرده وي.
 -2ټولنیزواړیکو ته هیاوړتیا بخښی.
 -3له مادي جزا سره ملګرې ده.
هورتنیو خواصو ته هه لږ څه تفصی سره ورحه ورکوو:
لومړنی خاصیت :قانوني قاعده عامه او مجرده ده
د قانونی قاعدي له عمومیت او مجردوالي ځنې موخه څه وهی ده د قهانونې قاعهدې
عمومیت او تجرید هه دي معنا دي چې بال ات کوم ټاکلې وخص ته م وجه نهد او باله ات
ترکومې هیښې هورې اخ صاص ونه لري بلکې دارنګه اوصاف اوورایط بیا نوي چې دخطهاب
وړاوخاص ټاکې اوهغه هیښه چې نوموړي ورایط هه کې راغونډ ووي اویاده قاعده هرې انطباق
هیدا کړي ترتطبیق الندي نیسي .هه روښانه عبارت هروخص چې هکرووي صف ونه ههه کهې
و ون ولري اوهره هیښه چی نوموړي ورایط ولرې یادې ووې قاعدې هرې تطبیقیږي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

لکه څرنګه چې د قانون هه تعریف کې یې ویلې دي چې قانون د هغه قواعدو مجموعهه ده
چې ټولنیزي اړیکې تنظیموي او د غوښ نې هرمهال افراد د زور له الرې د هغهه درنهاوي تهه
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دوهم خاصیت :قانوني قاعدې ټولنیزې اړیکې تنظیموي:
وړاندي ووی وول چې قانون د ټولنې هه و ون سره مینځ ته راځی او د هغه څه د تنظهیم
لپاره چې د افرادو اوټولنې ترمنځ هست کیږي اړین انګیرل کیږي.
نوله دې امله هه ټولنیزچال چلنهد کهې داړیکهو اومناسهباتو را میهنځ تهه کیهدل د
بهرنیوښکارندو(مظاهرو) غوښ ونکي دي ،چې همدا ظاهري چال چلند د قهانونې اړیکهو او
مناسباتو موضوع او د هغوي موخه تشکیلوي.
هردې بنسټ قانون هرهغه څه چې د انسان هه ههن کې تیریږي ،ترهغه مهاله چې د عادت له
مخې د هغه ښکارندې (مظاهر) له ههن او ضمیر بهر څرګند نه وي د تطبیق وړنه ګڼ کیږي،
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د بیلګې هه توګه دجرم هه ارتکاب کې مجرد فکراوهرهغه تصمیم نیول ترهغې هورې چې مهادي
اثر یې هه عملي توګه هه بهرکې څرګندنه وي د قانون ترحکم الندې نه راځي.
دریم خاصیت :قانوني قاعده له مادي جزا سره ملګرې ده.
جزا عبارت ده له قانون څخه دمخالفت له مرتبه اثرځنې چې کله د جبراو اکراه لفظ ههم
هرې اطالق کیږي ،جبراواکراه هغه مهال اس عمالیږې چی وخص هه خپله اراده او اخ یار دهغه
کارله کولو اونه کولوڅخه چې دقانون له مخی هرې مکلف وي ام ناع وکړي ،له جهزا ځنهې
موخه د افراد وهراراده فشار د ترڅو قانوني اوامراو نواهي رعایت او تمثی کړي او له هغهه
څخه د مخالفت هرمهال له قانون ځنې دمخالف عم دآثارواو نخښو دلهه منځهه وړلهو او د
مرتکب دحال د اصالح هه موخه جزا هرې مرتب وي.
دجزا تطبیق د ټولنې دننه دنظم د اس قرار او اس حکام هه موخه صورت مهومي ،ځکهه د
قانون ،اساسي دنده د ټولنیزنظم ټینګول دي ،که چیرې افراد له قانون څخه هه هیهروۍ اونهه
هیروۍ آزاد هریښودل وي ،له وک هرته د قانون دنده تحقق نه مومي.
له هورتنیو یادونو څخه نه ښایې دې هایلې ته ورسیږو چې قانون ته درناو د جبراو اکراه له
الر هرته صورت نه وی نیوال بلکې دجزا تطبیق ته اړتیا یوه اس ثنایې چاره ده ،قهانون تهه
اح رام هه غالب ډول د افرادو درضا او رغبت له الر صورت مومی.
د دي اص له یادولوځنې موخه چې قانون له عادي جزا سره ملګر د هه هغه حاالتو کې
تطبیقیږي چې اړتیا ورته احساس وي ،هه هغه حاالتو کې د چې فرد د قانون له دایرې څخهه
بهروي او دقانون احکام ترهښو الندې کړي.

ح :دقانون او حکومت بیل ون نه من :
هرقانون ترهغه مهاله د اع باراو ارزښت ځنې برخمن د چې اجرائیوي ضهمانت ولهري،
دقانون داجرائیوي ضمانت ترټولومهم عام  ،دحکومت اوسیاسي مق درنظام و ون دي ،له دي
کبله د قانون او حکومت بیل ون یوله بله نه جالکیدونکی ههن ته راځي ،مګر دا چې د قهانون
عمر او دوران تیر او یوازې د الفاظو هه قالب کې دکاغ هرمخ محبوس هاتې وو د .
ط :ارګانیک اوعاد قوانین:
هه حقوقي م ونوکې ځنې وخ ونه د ارګانیک قانون له لفظ سره مخامخ کیږو ددې لپاره چې
ارګانیک قانون وهیژنو او له عاد قانون سره یی توهیر ته ځیروو نهو الزمهه ده لهومړ لهه
ارګانیک قانون څخه تعریف ولرو.
لومړ  - :دفرانسې اساسي قانون ،قوانین هه عهادي ( )Lois normalesاوارګانیهک
( Lois organiquesیا ) organic Lawویشلی دي.

د .
کوالي وو دفرانسې هه حقوقې نظام کې ارګانیک قانون هه دوه ډوله تعریف کړو:
 -1ماهوي تعریف :دعمومي ځواکونو (عامه قواوو) دسازمان اوکارکړنو هورې اړونهد
قوانین چې دخلکو له اساسي حقوقو سره اړیکه لري خود اساسي قانون هه اندازه له کلیهت او
ومول ځیني برخمن نه دي.
 -2وکلي تعریف :هغه قوانین چې اساسي قانون هه صراحت سره هارلمان د هغوي ههه
تصویب مکلف کړ او خاص تشریفات یی ورته هه هام کی نیولي دي.
هه لنډه توګه ویال وو ارګانیک قانون هغه قانون د چې ارګانیک صفت یې هه اساسهي
قانون کې دمؤسسې قوې له خوا اټک وو وي او د عادي قانون له تصویب سره د تصهویب
له مخې دلږو توهیر لرونکو خاصو تشریفاتو درلودونکی دي او داساسي قانون وورا یې باید له
اساسي قانون سره مطابقت (سمون) وڅیړي.
دوهم :له عادي قانون سره دارګانیک قانون توهیر دا دي چې د فرانسې هه حقوقې نظام کې
له اساسي قانون سره د عادي قوانینو دمطابقت څیړنه صورت نه مومي ،مګردا چې دا چهاره د
ټاکلیو سیاسي مقاماتو هه واسطه د اساسي قانون له وورا ځنې وغوښ وي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

دنوموړي اساسي قانون د -46مې مادې له مخې ،ارګانیک قوانین هه هغو قوانینو اطهالق
کیږي چې اساسی قانون د هغوي تصویب هه خاص مورد او ترخاصوورایطو الندي اټک کړ
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هه داسې حال کې چې ،د اساسي قانون وورا مکلفه ده له اساسي قانون سره د ارګانیهک
قانون دمطابقت څیړنه ترسره کړي که کوم نهاد دا غوښ نه وکړ یا نه .ب توهیر یهې دا د
چې د فرانسې هه حقوقې نظام کې د عادي قوانینو هه نسبت ارګانیک قانون له خهورا زیهات
اهمیت څخه برخمن د او د نورمونو دمراتبو د لړۍ له نظره له اساسي قانون څخه هه ښهک ه
مرتبه او له عاد قوانینو څخه هه هورته مرتبه کې ځا نیسي.
دې هوښ نې ته هه ځواب کې چې آیا د افغانس ان هه حقوقې نظام کې ارګانیک قانون و ون
لر یانه باید ووایو چې د افغانس ان هه حقوقی نظام کی ارګانیک قانون و ون نه لر ځکه:
 -1دفرانسې د اساسي قانون هرخالف ،دهیواد اساسي قانون هی قانون ته ارګانیهک
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وصف نه د ورکړ .
 -2هغه قوانین چې له لومړي سره د هغوي د تصویب لزوم اساسي قانون اټک کهړي
دي ،له نورو قوانینو سره هه هارلمان کې دتصویب له څرنګوالې او دس رې محکمې له نظارتهه
کوم توهیرنه لري.
 -3هغه قوانین چې له لومړي سره دهغوي دتصویب لزوم اساسي قانون اټکه کهړ
د  ،د نورماتیفي ارزښت له لحاظه له نورو قوانینو سره توهیر نه لري او د اهمیت له نظره ههه
یوه سطحه کې قرار لري.
دوهم هاراګراف
اساسی قانون
الف :داساسي قانون تعریف:
داساسي قانون له تعریف څخه وړاندې الزمه ده د اساسي قانون داصطالح اوريښې هه هکله
څرګندونې ووي.
داسې بریښي چې داساسي قانون اصطالح دلومړي ځ لپاره دهغې هه ننني مفههوم سهره
د 1171میالدي کا ل د سپټمبر هه اووه لسمه د امریکا داساسي قانون هه تصویب سره حقوقي
ادبیاتو او هه ځانګړې توګه اساسي حقوقو ته ننوتی ده .اساسهي قهانون د انګلیسهی لغهت
()Constitutionژباړه ده چې دقیقه ترجمه یې(اساسهي) (نظامنامهه) (بنیهه) (سهاخ مان)
(تشکی ) او(تاسیس) د .
( )Constitutionد ( )Constituteلغت له ریښې ځنې اخیس ووي دي چې هه لغت
کې دتشکیلولو ،تاسیسولو ،ترکیب کولو ،بنسټ ایښودلو اوجوړولو هه معنا د  .هغه بنسهټ

(نهاد) ته چې د اساسي قانون د تصویب صالحیت لري ( )Constituentوایې چې هه لغهت
کې د (جوړوونکې) او (تشکیلوونکې) هه معنا د  .له همهدې کبلهه د مؤسسهانو مجلهس
یامؤسسې قو ته ( )Constituent assemblyوایې.
له تاریخي هلوه د ( )Constitutionله اصطالح څخه دروم هه امپراتورۍ کې ههم کهار
اخیس کیده او درومي امپراتورۍ د ټولو هغو مقرراتو او فرمانونو انعکاس ؤ چهې دحقوقهو
دمنابعو مفهوم یې درلود.
هه بشر تاریخ کې داساسي قانون اصطالح دهغه اصولو هه باره کې چې د دولت سیاسهي
تشکیالت او دعامه قواوو اړیکوته یې سازمان ورکاوه اس عمالیده.
داساسي قانون هه تعریف کې وی ووي دي :د دولت د سازمان ورکولو دبنسټیزو قواعدو
مجموعه چې د قانون دیو رسمي سند هه بڼه ،دصالحیت لرونکو ځانګړو مقاماتو ههه واسهطه
تصویب او صادروویدي.

ب :داساسي قانون معنا او مفهوم:
د هرهیواد اساسي قانون دخلکو له مهمو اوحیاتې ارکانو څخه د  .چې د یوهیواد د نظهام
می ود او چوکاټ مشخص او ټاکې .که چیري اساسي قانون خلکوته ههه زړه ههوري وي او د
ټولنې د ټولو قشرونو حقوق خوندي کړي ،دولت او خلک به دهرمخ ګ اوترقۍ ههه لهورې
والړوي.
یوهوه هه د باور د  :یو اساسی قانون د اصولویو کلکسیون دي چې دا اصول د حکومت
د اق داراصول اود هیواد والو (وهروندانو) حقوق د دو ترمنځ ټاکی.
اساسي قانون د اساسي حقوقو له اصلي او مهمو موضوعاتو څخهه دي .اساسهي حقهوق
دعمومي حقوقو له څانګو ځنې ومیرل کیږي او عمومي حقوق هم د داخلي حقوقو یوه څانګه
ده.
ج :اساسي قانون هه عامه معنا:
اساسي قانون هه عامه معنا دهغه قواعدواومقرراتو یوه مجموعه ده چې د(قدرت) هه تنظهیم
هوري اړه لر  .له دي کبله د اساسي قانون قواعد اومقررات ټول هغه مقهررات د چهې د
افرادو ،رعایاوو یاد اتباعو او دولت ترمنځ هه سیاسي روابطو حاکم دي او ټول هغه اصول دي

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

د مح وایي معیارله مخې ،اساسي قانون ټولو هغه قواعدو اومقرراتو ته وی کیهږي چهې د
قدرت او دهغه دان هقال او اجراهوري اړوند وي.

17

چې د هیواد د سیاسې نهادونو او دفرمان ورکوونکو او فرمان وړونکو تهرمنځ د قهدرت ههه
ارتباط مؤثر دي.
اساسي قانون له یوي خوا د قدرت هه مقاب کې د افرادو او رعایاوو د آزادۍ حدود او له
بلی خوا د فردي حقوقو دساحې د ناف و تشکیالتو د صالحیت حدود دهغه هه مقاب کهې ههه
ګوته کوي.
د :د اساسي قانون د هیدایښت موارد:
سیاسي تاریخ یې راښیي چي اساسي قانون هه عمومي توګه هه الندې دریومواردو کی ،مینځ
ته راغلی د :
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لومړ  - :د ټولنې د تدریجې تحول او دفرمان ورکوونکو او خلکو ترمنځ د مساعدو عیني
او ههني ورایطو د ایجاد هه اثر .د قاعدي له مخې هه دي صورت کې فرمان ورکوونکې دخپ
مقام دساتنې او هایښت هه موخه دخپ میکانیزم له مخې د اساسي قانون ههه څیریومحهدودیت
( )Auto limitationته غاړه ږدي .هه افغانس ان کي د1343هه ش کال تصویب وهوي
اساسي قانون اوهمدارنګه د 1366هه ش کال اساسي قانون تردي ورایطو الندې وضهع او
تصویب وو د  .هه دارنګه مواردو کې اص سیاسي نظام خوندي ههاتي کیهږي ،خونهوي
ورایط او موجود سیاسي ،ټولنیز ،فرهنګي او نړیوال فشارونه ،فرمان ورکوونکی هه د باوري
کوي چې یولړ زیاتو محدودی ونو ته غاړه کیږ دي او دخلکو فردي او ټولنیزو آزادیو ته درناو
وکړي.
دوهم :د نویو دول ونو د رامینځ ته کیدو وروس ه اوله هغه سره د م ناسب جوړښت لزوم ،د
امریکا م حده ایال ونه هه 1171میالد کال کې له خپلې خپلواکۍ وروس ه ،یا داسې هیوادونه
لکه چکوسلواکیا او یوګوسالویا له لومړۍ نړیوالې ( )1117-1114میالدي کلونو جګهړې
وروس ه ،هند او هاکس ان له بری انیا څخه له جالکیدو وروس ه ،بیالبی امریکهایي هیوادونهه د
اروهایي هیوادو داس عمار له جغ ځنې له خالصون وروس ه ،دهغه نویو تشکی وویوهیوادونو له
ډلې څخه دي چې خپ اساسي قانون ته رسیدلې دي .هه افغانس ان کې لومړنی اساسي قهانون
چې 1331هه ش کال کې ،هه 1111ع کال کې زمونږ د هیهواد د بشهپړې خپلهواکۍ د
ترالسه کیدو وروس ه وضع او تصویب وو ،د دې مورد له بیلګو څخه د .
دریم - :د انقالبونو یا کودتاوو یا چټکو تحوالتو وروس ه ،چې هه یوه هیواد کې د موجوده
رژیم هه ماتیدلو منجرکیږي 1111 .میالدي کال اساسي قانون دفرانسې له انقالب وروس ه ،هه

هخواني ووروي اتحاد کې د 1111میالدي کال د اک وبر لهه انقهالب وروسه ه د 1117
او 1124میالدي کلونو اساسي قوانین .هه افغانس ان کې د امان اهلل خان دحکومت له سهقوط
وروس ه د  1331هه ش کال اساسي قانون ،د سلطن ي نظام هرضد د 1352هه.ش کال لهه
کودتا وروس ه د  1355هه .ش کال اساسي قانون او داسی نور.
هه - :اساسي قانون ته دانسان د اړتیا دالی :
دمطلب د ښې توضیح لپاره باید ووایو چې انسان دوه اړخیز موجو د دي او ژوند یی ههه
دوو فردي او ټولنیزو اړخونو کی تنظیمیږي .هه فردي اړخ کې ،انسان دي او د ده وخصهي
اړتیا وي ،هیلې ،لیوال یاوې ،افکار ،باورونه ،آرمانونه او دده حقوق او فهردي آزادۍ ،خوههه
ټولنیز اړخ کې له نوروسره دده اړیکې او مناسبات مطرح کیږي.
څرنګه چې دا اړیکې او مناسبات ډیرم نوع او ډول ډول دي داړیکو د ډول لهه مخهې،
بیالبیلې ټولنیزې ډلې سر راهورته کو د بیلګې هه توګه دکورنۍ له غړیو سره د فرد له اړیکهی

ترتیب سره هه ملی او نړیوالو ډګرونو کې فرهنګي ،هنري ،صنع ي ،کارګرې ،زراع ي ،تجارتي،
علمي او سیاسي ډلې .دا ډلې هه ټولنه کې بنسټونه (نهادونه) را مینځ ته کهوي خهو دا ټهول
کوچني او بیال بی نهادونه د (دولت) هه نامه هه (یوه س رنهاد) کې هضمیږي او د(حکومت) هه
نامه د یو س ر چ رتر سیوري الندې وده مومي اونظم اوسمون هیدا کهوي اوخپه حرکهت
اوفعالیت ته ادامه ورکوي له دې امله (دولت) هه واقعیت کې د انسان د ژوندانه د ټهولنیز اړخ
ځال او د ده د ډله ییزو او ټولنیزو حرک ونو ډګراو(حکومت) هم د هغه سمون ورکوونکی د
اوکه دا لو نهاد یعنی (دولت) و ون ونه لري ،د انسانانو ټولنیز ژوند به فلج او له ګهډوډۍ
سره مخ وي.
آما هخپله د دولت او حکومت هه هکله هم دوه مسئلې د تخم وړدي:
لومړ دا چی :د وخت هه تیریدواو د ژوندانه له هراخ یاوو سره یو ځا او د ټولنیزواړیکو
اومناسباتو هه هیچلي کیدوسره ،د دولت او دحکوم ی اق داردس ګاوې هم ،خهورا هراخهې او
هیچلې ووي او باید داسې الره وسنجول وي ترڅو دا اق دار تعریف کړي او حدود او هولې یی
مشخصی کړي ،د ټولنې دمدیریت غوره الرې هه ګوته کړي ،د دول ي دسه ګاوو دنهدې او
دهغوي ترمنځ داړیکو ډول روښانه اوتنظیم کړي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

ځنې ،قبیله ،قوم او ملت او بیالبیلې فامیلي ،قبیلوي ،قومي او ملي ډلې مینځ ته راځهي او لهه
بازاراو اصنافو سره د ده له اړیکې څخه صنفي او اق صادي ډلې راڅرګندیږي او ههه همهدې
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دوهم دا چې :حکومت دخپ قدرت لیواله ماهیت له مخې ،هه طبیعهي ډول (فسهاد) تهه
لیوال یا لري او ډیر دا فساد د (فرد هرحریم) او (فردي حقوقهو) دتیهري ههه قالهب کهې
تبارزکوي .هه ب عبارت حکومت چې د انسان د ژوندانه د (ټولنیزاړخ) ځال ده د ده له (فردي
اړخ) سره اخ الف او ټکرهیدا کوي او ددي اخ الف او وخړي هه اخ وډب کې ،ههه طبیعهي
توګه ،هغه لور چی خورا کمزور او ناتوانه د یعنې (فرد اړخ) دخورا هیاوړ لوري ههه
واسطه یعنې (ټولنیزاړخ) چې سمبول او ځواکمن اس از یې (حکومت) دي ،محواوله منځهه
وړل کیږي اوا همدا کړنه هخپله د انسان د تباهۍ او نابودۍ الم ګرځي ،ځکه له فلسفي نظره
د اجزاوواو برخوله منځه تل دمرکب د له منځه تللو باعث ګرځي.
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دوو یادووویو س ونزوته هه هام سره دا اړتیا احساس ووه چې ددي سه ونزو د بنسهټیزح
لپاره باید قواعد اواصول تنظیم وي ترڅو:
 -1دحکومت غوره الري ،مناسبې بڼی او ګټورجوړښت څرګند کړي.
-2
-3

د حکوم ی دس ګاوو او ځواکونو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي.
د دولت صالحی ونه ،دندې او اصلې مکلفی ونه وښایې.

 -4هه دقیقه توګه د افرادو حقوق اوعمومي آزادۍ وهیژني.
 -5عدالت تامین اود حکومت یا اوخاصو له تیري څخه د یوب د حقوقهو هرحهریم
مخنیوي وکړ .
کوم قواعد او مقررات چې د هورتنیو هدفونو د تامین هه موخه وضع کیږي ،هماغه څیهز
د چې نن ورځ د (اساسي قانون) هه نامه یادیږي .له دې کبلهه د (ټهولنی)( ،حکومهت) او
(قانون) دا درې اصله هه واقعیت کې درې عنصره دي چې د انسان هه هویت اووخصیت کهې
جرړه لري او دري واړه عناصر د یوب بشپړوونکي دي او هی یوله ب هرته نه وي کهوال د
انسان ژوند ته سمون ورکړي او د ده نیکمرغي تامین کړي.
و :داساسي قانون منځپانګه (مح ویات):
کوم ټکی چې دل ه هرې بحث کیږي ،دا دي چې باید هه اساسي قهانون کهې کهوم ډول
موضوعات اومطالب درج وي .آیا دا مطالب معیاري او سټنډرد وي او هه ټولهو وهرایطو او
ګردو هیوادونو کې باید یوخی هه هام کی ونیول وي یا دا چی له هر هیواده او هه هره زمانهه
کې سره توهیر لري.

سره له دي چې ځینې مطالب اوکلې موضوعات هه ټولو اساسي قوانینو کې عام دي او لهه
بڼو څخه هه یوه بڼه هه هغو کې ځا هرځا کیږي ،خو کوم مشخص او ځهانګړي ضهوابط،
معیارونه او مالکونه و ون نه لري ترڅو دا ضوابط د هیوادونو د اساسی قوانینو هه ټولو م ونهو
کی ځا هرځا کړل وی ،ځکه هرهیواد خپ ځانګړ او خاص ورایط لري .او له بلی خوا د
زمانی غوښ نې او ایجابات هه تحول کې دي.
اساسي قوانین هه بیال بیلو ډولونو ویش کیږي .له دې کبله ځینو قوانینو مطالب ههه لنهډه
توګه اوځینوهم هه مفص ډول هه خپ م ن کې ځا هرځا کړي دي.
له دي ټولوسره سره هغه څه چې هه ډیري اساسي قوانینو کې عهام دي ،النهدیني کلهې
موضوعات دي:
لومړي :د سیاسي رژیم د ډول (نوعی) د ټاکنې موضوع ،د سیاسي چوکهاټ جهوړول،
دفرمان ورکوونکو دغوره کولو او ټاکنې څرنګوالې ،د بنسهټونو او د هیهواد د درې ګونهو

او بین المللې میثاقونو او کنوانسیونونو سره هه مطابقت کې د دي حقوقو او آزادیو تضهمین او
رعایت.
دا هغه عمده مطالب دي چې هه اساسي قانون کې د هغو هه تضمین او رعایهت سهره ،د
دولت هه اداره کې د خلکو د ګډون د حق من او د چارواکو او م صدیانو او دقانون جوړونې
هه قوه کې د خلکو د اس ازیو هه غوره کولو کې هه ونډه اخیس لو سهره ،د یهوې مهدني او
قانونمنده ټولنی د را مینځ ته کیدلو زمینه مساعدیږي.
هر هورتنیو دوه عمده مطلبونو سربیره نور موضوعات لکه د اق صادي نظام د ډول ټاکنه او
بیانول ،د ځواک د سرچینې ،د دولت د ارکانو او د ادارو د چارو د مسئوولینو او لوړ ههوړو
دول ي مقاماتو د دندو او واکونو توضیح کول ،د هغه اصولو له جملې څخه دي چې د دولهت
او حکومت هه جوړښت او د رژیم هه ډول کې ،خورا س ره اغیزه لري.
د اساسي قانون د تدوین هه موخه ،د الندنیو اصولو رعای ول هم الزم بل کیږي.
 -1هه اساسي قانون کې باید دعمومي اوکلې اصولو یادونه ووي او غیر اساسي مسای
عادي قوانینو ته هریښودل وي.
 -2د اساسي قانون مادې باید د اصولو د توضیح هه خاطر هه منطقي بڼه تنظیم وي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

قواووتنظیم ،ددي ارګانونو تر مینځ اړیکې ،او د دولت د ارګانونو ترمنځ دواک ویش.
دوهم :د هیوادوالو د حقوقو اوسیاسي آزادیویادونه ،او د بشرد حقوقو له نړیوالې اعالمیې
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-3

اساسي قانون باید د ټولنې د خلکو هراع قادي بنسټ اومع قداتو والړوي.

 -4اساسي قانون د ټولنې د خلکو دسیاسي ،اخالقی ،ټولنیزاو اق صادي تفکرله طهرزاو
تاریخي سوابقو سره سمون ولري.
 -5هه اساسي قانون کې درج ووي مطالب باید هریکنده ،روښانه ،څرګند او له هرډول
ابهام ځینی هاک وي .که چیرې د اساسي قانون احکام هیچل یا او ابههام ولهري ،د تفسهیراو
تعبیراو د ن ایجو(هایلو) د اس نباط امکان تري م صور دي هه هایله کې له غرض څخه ډکو اعمالو
(کړنو) او اخ الف ته الره برابروي .هره مرجع هه خپله ګټه تري تعبیر کوي .هه واقعیت کهې
دارنګه یو م ن ،معیوب او نیمګړ دي.
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 -6دمطالبو هه ډلبندۍ (فص بندۍ) کې ترتیب او تنظیم رعایت وي ،هه یوې موضوع
هورې اړیکمن مبحثونه هه یوه څپرکې (فص ) کې باید تنظیم وي ،هه تیت او هرک او هاولې بڼه
دمطالبو له هکرکولو څخه مخنیو ووي ،ترڅوهغه وخص چې له قانون څخه اس فاده کهوي
اړنه وي ترڅو ټول قانون ولولي.
 -1د هغه تقلیدي احکامو له هکرکولو څخه چې د زمانې د ورایطو اوغوښ نو سره سم
د تطبیق وړتیا نه لري ،ځان وژغورل وي ،داسې مادې ،دې هه اساسي قانون کې ځا کړل وي
چې د اجراء او عملی کیدو وړوي.
ز :د قوانینو هه کورنۍ کې داساسي قانون ځا ځایګی:
جوته ده چی د یو هیواد د قوانینو هه مینځ کې د اساسي قانون ځا ځایګې دومهره مههم
اولوړدي چې ترې د قوانینو مور یا (ام القوانین) هه نامه یادونه کیږي او هه همدې دلیه یهې
قوانین د مراتبو دلړۍ له نظره دارنګه ډلبندي کړي دي.
 -1هه لومړۍ درجه کې ،اساسي قانون  -2،هه دوهمه درجه کې عادي قوانین  -3ههه
دریمه درجه کې تقنیني فرمانونه اود دولت مصوبیې (تصویب نامي).
دمراتبود دي لړۍ اصلې فلسفه او هه لومړۍ درجه کې د اساسي قانون قهرار درلهودل د
اټکې دي چې اساسي قانون هه هرهیواد کې د نوموړي هیواد دحقوقي نظام دعمومي چوکهاټ
رول ترسره کوي یعني د یوه هیواد د سیاسي او حقوقي سیس م اصلي جوړښهت اوبنسهټیزاو
بیخنیز(بنیادین) اصول دهغه هه اساسي قانون کې ښودل کیږي .هه واقعیت کې اساسي قهانون
دیوي تابلو رول لري چې کوالي وو دهغې هرمخ دیوهیواد دنظام رښه ینې اواصهلې څههره
ووینواو له بلې خوا نورټول قوانین او تقنینې فرمانونه چې ټول دهیواد هه اداره کې هه بیال بیلهو

سیاسي ،ټولنیزو ،اق صادي ،فرهنګي او ....ډګرونوکې حیاتې اوبنسهټیز رول لهري ،بایهد د
اساسي قانون هه چوکاټ کې او د هغه د احکامو اومنځپانګې له روحیې سره هه سهمون کهې
وضع وي اوکه چیرې د اساسي قانون له احکامو سره ډیر لږ مخالفت یا تعارض ولري ،که څه
هم ډیر غوره قانون وي او د یوې خورا مهمې موضوع هه اړوند هم وي ،له اع بارڅخه ساقط،
باط او ملغا انګیرل کیږي.
نو اساسي قوانین معموال ً هر یوي سریزې(دیباچه) هی کیږي چې هه هغې کې د اساسهي
قانون د الملونو او اړتیا انګیزي ،دهغه سیاسي او ټولنیزې موخې او د ملت او حاکمه ههالوي
م قابله ژمنه درج کیږي.
هه واقعیت کې د اساسي قانون سریزه د سیاسي نظام کلي اصولو لکه د دولت بڼې ،سیاسي
رژیم ،دهیواد اداري جوړښت ،ملې واکمنۍ او دارنګه نورومسایلو ته ځانګړي کیږي.
د اتباعو(هیواد والو) اساسي حقوق اووجیبې یوه بله عمده برخه ده چې مهوډرن اساسهي

رانغاړي .هه همدي ترتیب سره اساسي قانون دحاکمه هالوي او یا دول ي قدرت د جوړښت ههه
معرفۍ او هیژندلو الس هورې کوي او د عامه قدرت د ارګانونو د توضیح هه تهرڅ کهې درې
ګونې قواوي یعنې اجرائیه ،مقننه او قضائیه قوه او د دي موسسو م قابلې اړیکې تنظیموي.
ح - :له عادي قوانینو سره د اساسي قانون مهم توهیرونه:
هورتني لوړ ځا ځایګې او اهمیت ته هه ک نه (اساسي قانون) له عادي قوانینو سره بنسهټیز
توهیرونه لري چې ترټولو مهم یې الندینۍچارې دي.
 -1د موضوع اوقلمرو(ساحې) له نظره:
لکه څرنګه چې وړاندي ورته اواره وووه اساسي قانون هه دوه ډیهرو حیهاتي ،اساسهي
اوعمومې موضوعاتو الس هورې کو چې یود دولت سازمان او تشکیالت اوب د ملت اساسي
حقوق او دافرادو عمومي آزادۍ دي خو د عادي قوانینو قلمرو یا موضوع د هیهواد فرعهي
اوعادي چارې او مسای دي چې د ټولنې د ورځنۍ ادارې لپاره تدوین او تصویبیږي.
 -2دبڼې او فورم او تقنینې اجرائیوي می ودونو له نظره:
دا توهیرونه هم هه دي مواردوکې ډیرجدي او ژوردي:

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

قوانین ورته هاملرنه کوي.
دا برخه هه عمده ډول فردي او ټولنیزې آزادۍ لکه مدني ،سیاسي ،دیني او داسی نهورې
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 –Aد تصویب ،د وضع کولو او تشریفاتو دمی ود له نظره ډیر غوره توهیرو ون لري ځکه
د عادي قوانینو هه وضع کولو کې د هارلمان هریکړه او تصویب کفایت کوي .خهود اساسهي
قانون هه وضع کولو کې یو ډیري هیچلې او اوږدې الرې هه هام کې نیول کیږي.
 -Bد تعدی او بیا ځلې ک نې (بازنګري) د می ود له نظره ههم همدارنګهه دي یعنهې د
یوعادي قانون هه لغو کولوکې د هارلمان تصویب کفایت کوي خود اساسي قانون دیوې مهادې
لغوه کول یا تعدیلول هیڅکله هه دې اسان یا سره وون یا (امکان) نه لر .
 –Cله اساسي قانون څخه د ساتنې او د هغه د تطبیق او احکامو د صحیح اجرا کولهو د
تضمین له نظره هم همدا توهیرلیدل کیږي ځکه د اساسي قانون هه اړوند غالبا ً یو ډیر هیهاوړي
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او واکمن ارګان موظف کیږي ترڅو نورقوانین کن رول کړي او له اساسي قانون سره د مخالفو
قوانینو له اجرا کولوځنې مخنیوي وکړي او دلزوم هه صورت کې داساسي قانون اصهول ههه
صحیح او درست ډول تفسیرکړي خو هه عادي قانون کې دا تشریفات و ون نه لري.
ط :داساسي قانون ام یازات او د اساسي قانون د علویت (فوقیت) موارد:
لکه هماغسې چې وړاندې ورته اواره وووه نه وي کیدا چې اساسي قانون ته هه سهاده
ډول تغییر ورکړو ،سره له د چې اساسي قانون د نورو قوانینو هه څیر یو قانون د مګهر د
و ون او تولد یا د مینځ ته راتګ د څرنګوالی او یا هراحکامو یې د نوې ک نی له لحاظه له نورو
قوانینو سره توهیر لري.
د حقوقي مراتبو هه لړۍ کې لکه څرنګه چې وړاندې ووی وول اساسهي قهانون دنهورو
قوانینو هه نسبت د لوړ او عالی ځا ځایګی درلودونکی دي.
د قوانینو د وضع کولو هه مهال اړینه ګڼ ووي ده چې نه ښایي هی عادي قانون د هیهواد
له اساسي قانون سره مخالف وي .هه دي توګه نورقوانین د یو هیواد د اساسي قانون لهه خهوا
ترمیزان (تلنې) او سنجش الندې نیول کیږي .دعادي قوانینو هه نسبت د اساسي قانون علویت
د دي غوښ نه کوي ترڅو هه عم کې د دي لوړتیا(فوقیت) د خوندی ا به هه موخهه تضهمینونه
و ون ولري.
ي :له اساسي قانون سره دعادي قوانینو سمښت:
اساسي قانون د یوملي تړون (میثاق) او د هیوادوالو (اتباعو) د حقوقو د خوندی وب اوساتنې
دک یبې او د یوب هه وړاندي او دخلکو هه وړانهدي دعامهه بنسهټونو دحقوقهو اواړیکهو

داح واکوونکی هه توګه له ځانګړي ارزښت ځنې برخمن دي او د همدي ارزښت هربنسهټ د
قوانینو د مورهه حیث ګڼ کیږي.
دا هه دي مفهوم دي چې نور قوانین د اساسي قانون د تجویز وویو دس ورونو هه حهدودو
کې او داساسي قانون د ساتنې او درنښت هه روحیې اوله هغه طرزالعم سره سم چې هه اساسي
قانون کې اټک ووي دي ،وضع کیږي.
یعنې د قوانینو هه تدوین او وضع کولو کې د الهام منبع ،اساسي قانون دي ،له همدي کبله
عادي قوانین باید له اساسي قانون سره هه سمښت او د اساسي قانون روحیې ته هه درنښهت او
اح رام سره وي.
ک :له اساسي قانون سره د نوروحقوقی قواعدو د سمښت څیړل:
دنوروحقوقی قواعدو هه نسبت د اساسي قانون د لوړتیا داص من د دي غوښه نه کهوي
ترڅو ټول حقوقي قواعد چې هه یو هیواد کې وضع کیږي ،باید داساسي قانون له احکامو سره

وي ،هر یوي قوي د بلې قوې د تیري او السوهنې مخه ونیول وي ،وضع ووي اصول هه جدي
توګه هه هام کې ونیول وي او مراعات وي اوکوم وخص او مرجع ته دسرغړونې فرصت ورنه
کړل وي ،د قوانینو هه مینځ ته راوړلو کې دوه ډول وب (دوګانګی) را مینځ ته نه وي ،یوه من
ووې حقوقي قاعده هه خپ قانوني قوت هاتې وي او هه هاي کې د هیواد د سیاسي ثبات اص د
نوساناتو ښکار نه وي ،دا چاره دیوې حقوقي قاعدې د رامینځ ته کیدومرجع یها منبهع تهه د
درناوي منطقي ن یجه ده.
دقانون د واکمنۍ ټینګښت او دقانوني دولت را مینځ ته کول ،د دي غوښ نه کوي ترڅهو
دنهادونو ،ادارو ،د چارو د مسئوولینو اود هیواد د ټولو اتباعو هراعمالو او افعالو قانون حهاکم
وګرځول وي ،د دولت ارګان له عادي قوانینو ځنې هه عام وک او د اساسي قانون له احکامو
څخه هه خاص ډول هیروي وکړي.
له هغه ځایه چې اساسي قانون د دولت او خلکو ترمنځ یو تړون دي ،چې هخپله د هغوي د
غوښ نې سره سم او دهغوي هه ازاده اراده د موسسانو د مجلس (زمونږ هه هیواد کهی دلهویې
جرګې) له الرې منځ ته راځي ،نو له دي امله نه وي کیدا له هغه سره مخالفه بله قاعهده را
منځ ته وي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

مطابق او موافق تدوین ووي وي ،دهغه له نصوصو سره مخالفت ونلري .دهیوادوالو اساسهي
حقوق هه یو هیواد کې رعایت وي ،د دولت د هر رکن دندې او واکونه مشهخص اووټاکه
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ددي چاري منطقي نی جه به دا وي چې نه ښایي نوري حقوقي قاعدې د یو هیواد د اساسي
قانون له احکامو سره مخالفې وي ،مقننه ځواک چې هخپله دقانون د وضع کولو مرجع ده ،حق
نه لري ترڅو داسي قانون وضع او تصویب کړي چې د اساسي قانون له احکامو سره مخهالف
وي ،اجرائیه قوه نه وي کوالي د اساسي قانون او یا قوانینو سره مخالف کومه مقرره یا سهند
تصویب کړي یا دا چې د دارنګه تقنیني سند انفاه او اجرا ته اقدام وکړي چی له اساسي قانون
سره هه مخالفت کې قرارو لري ،قضائیه قوه حق نه لري د دارنګه قانون هه تطبیق الس ههورې
کړي چې هغه د اساسي قانون له احکامو سره مخالف انګیري .د دولت دارګانونو هه اجراآتهو
کې د خپلسرۍ او بې مورده لټۍ (تعل ) د مخنیوي هه موخه ،ددي ایجاب او غوښه نه کهوي
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ترڅو له اساسي قانون سره د قوانینو او نورو تقنیني سندونو د سمښت دتشهخیص لپهاره ههه
دولت کی دارنګه صالحیت لرونکې نهاد یا اداره را مینځ ته کړل وي چې نور ونه وی کړا
له اساسي قانون سره دنه سمون هه هلمه دمشخص قانون له تطبیق او عملي کولو څخه ،ام نهاع
وکړي.
دکن رول او څارنې د دارنګه دس ګاه را مینځ ته کول دي چې له اساسي قانون سره دعادي
قوانینو او مقرراتو سمون څیړي ،تشخیصوي او تثبی وي یې ،یعنې باید دارنګه یهوه مرجهع را
مینځ ته کړل وي ترڅو وکوال وي له دي چارې څخه مخنیو وکړي او فرصت ورنه کړي
ترڅو د اساسي قانون له احکامو سره نور عادي قوانین او مقررات وضع وي او کهه دارنګهه
س ونزه هست ووه ،باید صالحیت ولري د دارنګه قوانینو هه بطالن حکم صادرکړي.
د دې موخود ترالسه کولو هه خاطر ،معموال ً دنړۍ هه هیوادونو کې له دوه می ودونو ځنې
اس فاده کوي ،یوه سیاسي الره چاره یا می ود یا د هغې وورا را مینځ ته کول د چې د اساسي
قانون د وورا هه نامه یادیږي او ب قضائی الره چاره یا دځانګړې محکمې رامینځ ته کهول دي
چې هوره تفصی به یی وروس ه راوي.
دوهم څپرکی
د قانون تفسیر
مخکې له دې چې د قانون دتفسیر هه واوخواکې هه څیړنه هی ووي الزمه بریښي چې د
قانون د تفسیراړتیا ته لنډه وان اواره ووي.

کوم مهال چې قانون وضع کیږي ،هه هغه صورت کې چې احکام یې واضح اوروښانه وي
دهغه هه تطبیق کې س ونزه و ون نه لري ،قانون تراجرا الندې نیول کیږي .خو کله چې د قانون
هه تطبیق اواجرا کولو کې س ونزه رامینځ ته وي .د دې اړتیا لیدل کیږي ترڅود ادبي ،تاریخي
او منطقي وسایلو هه کاروړلو سره د قانون جوړوونکي موخه اوغوښ نه واضح کړا وي .د
قانون جوړولو دچارو جریان او دهغه تطبیق ښودلې ده چې دا موضوع دومره ساده هم نه ده.
هه فرانسه کې دمدني قانون دجوړولو هرمهال دهغه واضعینو (تدوین کوونکو) دارنګه
انګیرله چې یوجامع اوهراړخیز قانون یې رامینځ ته کړ او ټولو هوښ نو ته یې ځواب ویلی د .
خو وروس ه دارنګه معلومه ووه چې د ټولنې هه هرمخ ګ او ټولنیزو تحوالتو سره ،ووني نده تر
څو قانون جوړونکي ټولو وروس یو (راتلونکو) هوښ نو ته چې هه ټولنه کې رامینځ ته کیږي،
صحیح او دقیق ځواب وړاندې کړ وي.
هه دارنګه حال ونو کې چې هه قانون کې تشیا(خال) و ون لري او یا داچې د تطبیق هرمهال

قانون تفسیر کړي.
مونږ هه دې څپرکې ،کې د همدي موضوع هه اړه هه څیړنه الس هورې کوو.
لومړ هاراګراف :د تفسیر لغوي او اصطالحي معنا:
الف :د تفسیر لغوي معنا:
تفسیر عربي کلمه او د ثالثي مزید مصدر د  .تفسیر د فسرله ریښې ځینې اخیس وو
چې هه لغت کې د واضح کولو او څرګندولو هه معنا د  ،همدارنګه تفسیر هه لغت کې د بیان
او د ویونکي د مقصود (موخی) د کشفولو هه معنا د  .همدارنګه هه فرهنګ دانش آموز
( )131مخ کې یې د تفسیر لغت هه تأوی کولو ،د معنا هه څرګندولو او ورحې او بیان سره
معنا کړ د .
هه فرهنګ فارسي دک رمحمد معین ( )333مخ کې یې د تفسیر لغت هه څرګندولو،
بیانولو ،ورح کولو او د قرآن کریم د آیاتونو د معنا او لفظ هه بیان او تشریح کولو سره معنا
کړ د  ،او هه فرهنګ عمید کې یې هه ( )511مخ کې د تفسیر لغت د یوه کالم د معنا
بیانول ،د یوې خبرې د معنا واضح او څرګندول او ورح او بیان معنا کړ د .

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

کې له هغه څخه بیال بی تعبیرونه او برداو ونه وجود ولري ،دل ه ده چې د قانون تفسیر ته اړتیا
هیښیږي ،ترڅو د قانون تطبیق کوونکې مرجع ،له بیالبیلو ابزارو او وسایلو څخه هه اس فادې
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او همدارنګه هه فرهنګ سخن روز هه ( )322مخ کې یې تفسیر د تحلی  ،توجیه ،ریښه
موندل ،یا د یوې وینا ،لیکنې یا چال چلند (رف ار) لپاره دلی تراو معنا کړ د .
ب :هه حقوقي اصطالح کې د تفسیر معنا:
هه اصطالح کې د قانون د کلمواو جملو د معنا له بیان او د قانون جوړوونکي د مقصد او
مراد له واضح کولو ځینی عبارت د او هه حقوقي اصطالح کې د قانون هه م ن کې هه داسې
ډول د صحیح مفهوم لټول دي ،چې وکوال وي هه صحیح وک سره هه هر حالت کې د
اجراء وړ وګرځې .یا د م داولو قوانینو د حقیقي مدلول تعیینول دي .یا د ټولنې د حقوقي نظام
هه اصولو او مبانیو سره د قانون جوړوونکي د مقصود هه هام کې نیولو سره د مدلول تعیینول او
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د مجم او مبهم قانون د ومول د دایرې تعیینول دي .
همدارنگه هه حقوقي اصطالح کې یې د قانون هه تفسیر کې ویلي دي چې :د قانون د لفظ
د مبهم توب هه صورت کې د قانون جوړوونکي د مراد ،مقصود او ارادې له کشفولو ځینې
عبارت د .
هه همدې ترتیب د 1312هه ش کال هه ناف ووي د افغانس ان د اسالمي جمهوریت د
قضائیه قوې د تشکی او واک قانون د څلورمې مادې هه اتم جزء کې یې د تفسیر هه هکله
داسې ویلي دي( :تفسیر :د قانون د حکم د مقصد توضیح او تشریح او د مقنن د ارادې ښودل
دي).
دوهم هاراګراف :د مقام او مرجع له لحاظه د قانون تفسیر:
د مقام او مرجع له لحاظه د قانون تفسیر الندیني ډولونه لري:
الف - :وخصي تفسیر :د حقوقي قاعدو او د قانون د مادو هه اړوند د حقوقو د هوهانو د
نظریاتو او تجزیې او تحلی ځینی عبارت د  ،چی کله کله ترې هه (علمی تفسیر) او یا غیر
رسمي تفسیر هم یادونه کیږي .دا ډول تفسیر هه هی وان قانوني او رسمي اع بار نه لري.
یا هه ب عبارت وخصي تفسیر چې د نظرې او علمي تفسیر هه نامه هم یادیږي له هغه
تفسیر څخه عبارت د چې حقوقپوهان او د حقوقو اس اهان یې هه خپلو لیکنو ،ویناوو او
درسونو کې له قوانینو څخه کوي .هه دې اع بار چې دا تفسیر رسمي جنبه نه لري او دولت
هرې ژمن نه د هغه ته (وخصي تفسیر) وایي .همدارنګه ،هه دې دلی چې د هرحقوقپوه هوهه،
عق  ،دزده کړ کچه (درجه) ،هوش او ......سره توهیر لري ،معموال ً کوم تفسیرونه چې
حقوقپوهان یي دقوانینو له نصوصو ځینی وړاند کوي ،م فاوت اوم عارض دي .د بیلګې هه

توګه ،که د قانون یوه ماده چې مبهمه اومجمله وي ،اوڅو حقوقپوهان یي تفسیرکړي ،نوڅو
څو تفسیرونه او اس نباطونه به وړاندې کړي.
خوکه چیرې دارنګه تفسیر دحقوقپوهانو دیوې ټولګې له خوا صورت نیولی وي او دهغو
داتفاق وړوي ،نو له علمي او حقوقي لحاظه له خورا زیات ارزښت ځینی برخمن د  .دا ډول
تفسیر د قانون جوړوونکو او رسمي مراجعو لپاره یوه ښه منبع کیدا وي ترڅو ترې د قوانینو
هه اصالح اود تعدیالتو هه مینځ ته راوړلو کې اس فاده وکړي.
ب :قضایي تفسیر:
هه دعواووکې دقاضیانو له نظر یا فیصلې ځینې عبارت د چی هغو یې د قانون له مادو
څخه د درک اوتحلی له الرې لري .نو له دې کبله د قضا هه نزد تفسیر هه خپ هات کې
هدف نه د بلکې یوه وسیله ده چې دمنازعاتو دفیصله کولو هه موخه دقضا له خوا هه کار وړل
کیږي.

قاضي دحکم د مس ند او مس دل کیدو داص له مخې او دمدني محاکماتو اصولو قانون
د -241مي مادې مطابق باید خپله فیصله هه قوانینو مس نده صادر کړي .هه دې صورت کې
قاضي مکلف د  ،قانون هه تیره بیا هه هغه صورت کې چې د ابهام او هیچل یاوو(غموض)
درلودونکی وي تفسیر کړي .دا تفسیر د قاضي هه واسطه د اوخاصو ترمینځ هه دعواووکې
صورت مومي اواع باریې هه هماغه دعوا هورې محدود دې .له د امله ،کوم تفسیر چې قاضي
یې هه خاصه دعوا کې له قانون څخه کوي ،نه هه نورو دعواوو کې د ده لپاره الزام راوړونکی
د اونه نور قاضیان دهغه رعای ولو ته اړباسي.
خو که یوه قضیه هه تفسیري بڼه هه نهایي محکمه کې تررسیده ګۍ اوح اوفص الندې
ونیول وي ،هه هغه صورت کې د هورتنۍ (فوقانی) محکمې د قضایي رویی هه څیر ،نورې
محکمې دهغې هه رعای ولو مکلفی دي.
دځینو څیړونکو هه ګروهه له دې تفس یر څخه د اس فادې ضرر هه دې کې د چې قضایي
ثبات له مینځه وړي .ځکه یومهال قاضي دیوې قضیې هه اړوند له دې ډول تفسیرڅخه هه
اس فادې یو ډول حکم صادروي اوکله هم هه بله قضیه کې هه بله بڼه.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

هه بله وینا قضایي تفسیرله هغه تفسیر ځینی عبارت د چې د قاضیانو هه واسطه صورت
مومي ،ځکه کوم مهال چې یوه دعوا دح اوفص هه موخه د قاضي هر وړاندې اقامه کیږي،
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دا حالت خلک هه یو ډول د نه ډاډ من یا او سرګردانۍ هه حالت کې اچوي اوهم قاضیان د
قانون جوړوونکي ځا ناس ی کوي .هروخت چې د قواوو د تفکیک (بیل ون) اص له مینځه
والړوي او د ډولونو هه یوه ډول د قانون د وضع کولو او قانون دتطبیقولو صالحیت او واک
یوې مرجع ته وسپارل وي ،د صالحیت تداخ مینځ ته راوړي .هه دې صورت کې خپلسري او
اس بداد رامینځ ته کیږي او د دموکراسۍ ،د قانون دحکومت او ولسواکۍ اص ته تاوان
رسیږې.
باید هوه وو چې قضایي تفسیر او فقهي تفسیر له علمي لحاظه یوله ب سره توهیر لري ځکه
قضا ،قانون د نزاع وړ قضایاوو دح او فص هه مناسبت چې دهغې هروړاندې ترڅیړنې الند
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نیول کیږې تفسیر وي او هه خپ تفسیر کې له عملي اړتیا وو او اح یاجاتو څخه اغیزمنه
کیږي ،هه داسې حال کې چې فقهي تفسیر دارنګه نه د .
هه ب عبارت د قضایي تفسیر ترڅنګ یوب تفسیر د فقهي تفسیر هه نامه مومو چې هه ډیره
هراخه توګه د فقهاوو هه ورحو کې ترس رګو کیږي.
دا تفسیر ډیر دنګه منطق تراغیزې الندې د او دعملي ژوندانه غوښ نې لکه څرنګه چې
ښایي نه مراعاتوي ځکه چې د قاضي هرخالف د فقیه هروړاندې واقع ووې قضایا دح اوفص
هه موخه نه وړاندي کیږي ترڅو دعملي ژوندانه اوضاع اوورایط اوغوښ نې هه هام کې ونیسي.
د قضایي تفسیر او فقهي تفسیر ترڅنګ یو ب تفسیر د قانوني تفسیر هه نامه و ون لري چي هه
راتلونکو کرښوکې یې څیړو.
ج :قانونی تفسیر:
د مقنن هه واسطه دقانون تفسیر چې کله کله دقانوني تفسیر هه نامه هم یادیږي له هغه
تفسیر څخه عبارت د چې د قانون جوړوونکي له خوا صورت مومي یاد هرمقام هه واسطه
چې قانون ورته د تفسیر واک ورکړ وي.
هه هغه احوالو کې چې قانون دارنګه وضع وو وي چې دقیقه معناترې وانه خیس وي،
قانون جوړوونکی دنوي قانون هه وضع کولو سره چې د تفسیري قانون هه نامه یې هم یادوي،
خپله اراده هه څرګنده اوصریحه توګه بیانوي .دا ډول تفسیر دهغه مرجع هه اع بار چې مقننه یا
د قانون جوړولو قوه ده ،د قانوني تفسیر هه نامه یاد و  .ځکه کوم قانون چې نو جوړ وو
د موخه یې دمخکیني قانون تفسیر د  .هه دې ډول تفسیر کې دمقنن الس هرانیس ی او آزاد
د  .ځکه قانون دهغه مرجع له لوري تفسیر کیږي چې هخپله د قانون وضع کوونکې ده .له

دې کبله د قانون جوړونې هه ډګر کې عام صالحیت لري .د ځینو حقوقی څیړونکو هه وینا د
قانون جوړوونکې قوې لپاره د قانون دتفسیر د صالحیت من  ،خو را غوره الره چاره ده .ځکه
هه دې ډول تفسیر کې د قواوو د تفکیک اص هه ښه وان سره رعایت کیږي .مقننه قوه چې د
قانون جوړولو اصلي مرجع ده هه هرمورد کې چې د قانون الزیات تفسیر الزم وي ،قانون ته
وضاحت ورکوي او ابهام له مینځه وړي او څرنګه چې د قانون د وضع کولو اصلي مرجع ده،
نو دب هروخص او مرجع هه نسبت کوال وي د قانون اصلي مقصود او مفهوم توضیح کړي.
که کله هم مقنن هه نوي تفسیري قانون کې ،نورتغییرات هم وارد کړي ،دا مصوبه د نوي
قانون هه بڼه خپ هړاوونه وهي او دنوي قانون هه صفت ترتطبیق الند نیول کیږي.
د دې ټکي یادونه اړینه بریښي چې ځینو څیړونکو قانوني تفسیر د رسمي تفسیر هه نامه هم
یاد کړ د او له هغه تفسیر ځیني یې بللی د چې د قانون د تفسیر کوونکې مرجع له خوا
صورت مومي .د دې ډول تفسیر ارزښت او اع بار هخپله د قانون هه څیر د او د ټولو افرادو

ته چې د قوانینو له نصوصو او هه ځانګړي توګه له اساسي قانون څخه د حقوقپوهانو هه واسطه
صورت مومي ،خاتمه ورکوي.
د :اداري تفسیر:
دي اص ته هه هام سره چې دعامه خدم ونو موظفین یا مامورین د دول ي خدم ونو
دکارکوونکو له جملې څخه دي او د اجرائیه قوې یوه برخه ده ،هغو حق نه لري ترڅو
دتنفی او د قانون د احکامو داجراء کولو هرمهال د قانون هه تفسیر الس هورې کړي .خو ډیر
موارد مینځ ته راځي چې دیو وزارت وزیر اویا دیوې خپلواکې برخې عمومي آمرخپلې سلیقې
ته هه ک نه قانون تفسیر کړې او خپ اجراآت هري بناء کړي .ډیرلږ به داسې هیښ وي چې
دارنګه اجراآت د دې برخو دهلټونکو له خوا ترارزونې الندي ونیول وي اوهه دې صورت کې
د دې مقاماتو تصمیمونه هه واقعیت کې د قانون یو ډول تفسیر د  .دارنګه اجراآت هی ډول
قانوني صبغه نه لري  .ځکه اساسي قانون دهر برخی صالحیت توضیح کړ او دقواوو
دتفکیک اص ته هه ک نه ،اداري موظفین نه وي کوال د قانون هه وضع اوتفسیر الس هوري
کړي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

او محکمو لپاره الزام راوړونکی د  .د قانونی تفسیر او د قانوني تفسیر د مرجع دهیژندلو
اهمیت دا د چې قانوني تفسیر دس ونزو ح کوونکی د او توهیرلرونکو وخصي تفسیرونو
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له بلې خوا نوروقوانینو هم د بیال بیلو مراجعو د دندو او واکونو حدود مشخص اوټاکلي
دي ،چې د دې تقنیني اسنادو مطابق هم اداري برخې نه وي کوال دقانون هه تفسیر الس
هوري کړي.
دریم هاراګراف :د قلمرو او قواعدو هه اع بار د قانون تفسیر:
دا تفسیر چې د می ود (روش) له مخی تفسیر هه نامه هم یادیږي هه محدود یا(مضیق) او
وسیع (موسع) تفسیر ویش کیږي او هه الند ډول یي تر څیړنی الندي نیسو.
الف :محدود تفسیر:
محدود تفسیر چې د مضیق تفسیر هه نامه هم یادیږي ،هغه تفسیر د چې هه کې د قانونی
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مادو له معنا ځینی تجاوز ونکړ او د اجرا کولو حدودو ته یي هراخ یا ورنکړ  .د اصولو له
مخی مضیق تفسیر هه عمومی نظم هورې اړوندو قوانینو کې هه کار وړل کیږ ځکه دا ډول
قوانین د ټولنې له بنسټیزو ښیګڼو (مصالحو) سره تړلی د او د هغو هربنسټ فرد آزادۍ
خوندي کیږي .د جرم او مجازاتو د قانونی کیدلو(قانونیت) د اص له مخې باید ټول جزایی
قوانین هه مضیق او محدود ډول تفسیر وي ،او هه بشپړه توګه دې دهماغه الفاظو اوعبارتونو
سره سم چې قانون جوړوونکی دخپلو موخو دبیانولو لپاره هه کاروړ دي ،صورت ونیسي.
یا هه ب عبارت هه جزایی قوانینو کې باید له مضیق یا ادبی تفسیر څخه کارواخس ی وي.
ځکه هه جزایی چارو د اوخاصو آزاد او دانسانانو ناموس ،حیثیت ،آبرو (هت) او ژوند
تربحث الند د  .هه د مواردو کې د اح یاط رعای ول ،اړینه چاره ګڼ کیږي.
که چیر جزایی قوانین د تفسیر ایجاب وکړي ،لکه د یوجرم دخصوصي عناصرو توضیح،
معموال له محدود یا مضیق تفسیر ځینی اس فاده صورت مومی .هه جزایی احکامو کې د قیاس هه
کار وړل جوازنه لري.
ب :وسیع تفسیر:
وسیع (موسع) تفسیر هغه د چې د قانوني مادو معنا ته ترهغه ځایه چې دغځیدا وړتیا لري
دانصاف او عدالت هه رعایت سره هراخ یا ورکړ  .هه وسیع تفسیر کې یوازې د قانون هه
الفاظو او عبارتونو هابند (تړل یا) کافی نه ده او دقانون جوړوونکی د هام وړښیګڼو ته هم باید
مراجعه وکړو.
د دي می ود هربنسټ ،کوم حکم چې قانون د ټاکلې موضوع لپاره هه نظرکې نیولی سره
ورته (مشابه) موضوعاتو او حاالتو ته غځول کیږي ،ځکه قانون جوړوونکی د انسانانو هه دې

ټولو کړنو اوچال چلندونو احاطه او اوراف (خبرتیا) نه لري ترڅو دهغو وړاندویینه وکړي او
یا هه قانون کې د هریوه لپاره مس ق حکم هه هام کې ونیسي .نود قانون جوړوونکي هه روح
اوموخې او عرف او عادت هه اس ناد سره ،له قانون څخه موسع تفسیر وړاندې کیږي  .هه
خصوصي حقوقو کې د قانوني م ونو د خورازیاتې انعطاف مننې له کبله او دعمومي نظم او
ټولنیزو ښیګڼو هه اړخونو هه نه الس هورې کولو سره کوال وو دې می ود ته هه الس اچولو،
دح یوه مناسبه الر هیدا کړو .خو د دې هرعکس هه جزایی چارو کې چې هه عام ډول د
عمومي نظم اړخ لري او هه ټولنیزو ښیګڼو هور اړه هیدا کوي ،موسع (وسیع) تفسیرد حقوقو
اوفردي آزادیو هه سلبولو ها مومي او دجرم او مجازاتو د قانونیت له اص سره سمون نه
لري ،د بیلګی هه توګه د ضرر او خسارې جبرانولو عبارتو نه چې د افغانس ان اساسي قانون هه
( )51مه ماده کې چې تصریح کو ( :هرڅوک چې له ادارې څخه بې موجبه زیانمن وي د
تاوان اخیس لو مس حق د او کوال وی د تاوان د ترالسه کولو لپاره هه محکمه کې دعوا

هایله دا کیږي چې د اساسي قانون جوړونکي موخه د ضرر او خسارې له جبرانولو ځینې یوازې
دمادي خسارې او ضرر جبرانول دي .خو که هه دې ماده کې دضرراوخسارې جبرانول وسیع
تفسیر کړو ،هایله دا کیږي چې هه دې ماده کې دضرراو خسارې جبرانول دمادي ،معنوي
مخ لط او دګټې نه و ون هه ضرر واملیږي.
دموسع تفسیر کارول ،ډیر هه مدني اوسوداګریزو مسایلو کې تربحث الندې نیول کیدا
وي .ځکه هه طرح وویو مدني قضایاوو کې ،قاضي مکلف د ترڅو خپله هریکړه (فیصله) او
حکم صادرکړي .نوموړ نه وي کوال د قانون د صراحت د نه و ون او یا هه هغه کې
دخاص حکم د نه موجودیت هه دلی  ،مشخصې قضیی ته له رسیده ګۍ ځینې اس نکاف وکړي.
څلورم هاراګراف :دتفسیر موضوع:
تفسیر هه هغو قوانینو کې وونی د  ،چې د لفظ او معنا درلودونکی وي اوهغه عرفي قواعد
او قوانین چې د رسمي نص او عبارت لرونکي نه وي ،د تفسیر وړنه دي.
هنځم هاراګراف :دتفسیر اصول او الرې چارې:
هه تفسیر کې له دریو الرو چارو ځینې اس فاده کیږي:

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

اقامه کړي ).کوال وو هه دوه ډوله یې تفسیر کړو:
محدود تفسیر او وسیع تفسیر .که چیرې د ضرر او خسارې عبارتونه محدود تفسیر کړو،
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الف :ادبي یا م ني تفسیر.
ب :منطقي تفسیر.
ج :تاریخي تفسیر.
چې هه دې هاراګراف کې هه ترتیب سره ترڅیړنې او ګرویږ نې الندې نیول کیږي.
الف :ادبي یا م ني تفسیر:
هه لرغونو زمانو کې له دې امله چې قوانینو ته هه م هبي جنبې او قدسیت قای ؤ ،نودې
امکان و ون نه درلود ترڅو اوخاص د قوانینو هه مورد کې مداخله وکړي او هه خپله خوښه
دهغو هه تغییر ،تبدی او یا تفسیر الس هورې کړي .لکه هماغسې چې هه اوسمهال کې هم
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هغه څه چې د اسالم هه سپیڅلي دین کې هه نص ثابت ووي وي ،هی وخص او مرجع د دې
حق نه لري ترڅو دنص د صراحت هروړاندې دهغه تغییر اوتبدی ته اقدام وکړي او یاداچې هغه
تفسیرکړي.
وروس ه له هغې چې د اس ازولۍ ولسواکۍ مفکوره او دقواووتفکیک مینځ ته راغی او د
دولت هرنهاد (بنسټ) د مشخصو او ټاکلو دندو او صالحی ونو لرونکی وو ،بیاهم لیدل کیږي
چې هه هی کې د قواوو دتفکیک مفکوره هه مطلق ډول هه کاروړل ووې او له هغه ځایه د
قانون د وضع کولو ،تعدی  ،تغییر او تفسیر صالحیت هم هماغه مقننه یا قانون جوړوونکې قوې
ته وسپارل وو.
هه همدې ډول دې تشویش هم و ون درلود که چیرې دتفسیر واک اوتفسیر له قانون
جوړوونکې مرجع هرته بلې مرجع ته وسپارل وي نو هه یوډول به دقاضیانو اس بداد ،دیک اتوري
او ځانمني رامینځ ته کړي .نوهه هغو وخ ونو کې یې که چیرې به هه قانون کې صراحت و ون
نه درلود ،د قاضي لپاره یوازې دمحدود یاتحت اللفظي یا تحلیلي یا منطقي تفسیر هه صالحیت
قای ووي ؤ.
تحت اللفظي ،تحلیلي یا مضیق تفسیر ،دهغه تفسیرونو له جملې ځینې د چې له لرغونو
زمانو څخه تراوسه ترې ګټه اخیس وو او دهغه له مخې مفسر دقانون هه تفسیر کې د قانون
هه م ن محدود او منحصر د  .هه دې ډول تفسیر کې ،مفسر نه وي کوال د قانون
دمشخصې مادې له منطقي مدلول ځیني عدول وکړي.
ادبي تفسیر هم تریوه زیاته بریده له م ني تفسیر سره ورته والی لري .ځکه هه هغه کې د
قانون مفردات ،عبارتونه او معنا و  ،مفرد اوجمع ،د الفاظو ترکیب ،کلمي ،جملی او نخښه

(نقطه) ایښودنه هه هام کې نیول کیږي .هه دې تفسیرکې ،د تفسیر صالحیت لرونکې مرجع
هڅه کوي ترڅود ژبې له قواعدو اوادبي ضایعو (صنایعو) څخه هه مرس ه اخیس لو د قانون اص
اومنطوق ومومي.
هه ادبي تفسیرکې ،مفسر یوازې د قانون الفاظو او عبارتونو ته توجه لري او هڅه کوي
ترڅو د ژبې د قواعدو او ګرامر هورې اړوندو فنونو هه مرس ه ،دهغه هه صحیحه معناو هوهیږي
او د قانون اجمال اونیمګړتیا له مینځه یوسي.
هه ب عبارت ،هه دې می ود کې مفسر د قانون جوړوونکي د ارادې د درک کولو لپاره له
عبارتونو ،اصطالحاتو او لغ ونو څخه ګټه اخلي.
هه لنډ ډول ویال وو چې ادبي تفسیر هغه مهال رامینځ ته کیږي چې قانون مبهم وي او
وکوال وو ادبي دقایقو ته هه ک نه ترې ابهام لیرې کړو.
مفسر له دې الرې څخه جمله لیکنه ،د ژبې ګرامراو د مطالبو د وړاندې کولو څرنګوالی

دا تفسیر دترکیبي یا ساخ اري ،اصولي یا علمي تفسیر هه نامه هم یادوي .موخه یې د قانون
د مادو اوهه قانون یا اصول یا کلي قواعدو کې د مندرجو ارزښ ونو ترمینځ د منطقي ارتباط
تأمین د  ،چې قانون جوړوونکي دهغه هه هام کې نیولو سره دهغه وضع کولو ته اقدام کړ
د .
یا هه ب عبارت منطقی – ساخ ار تفسیر له هغه تفسیر څخه عبارت د چې مفسر د
قانون جوړوونکي د ارادې او مقصد دکشفولو هه موخه د قانون له فص  ،بابونو او مادو
دمنطقي نظم ځینې اس فاده کوي او کوال وي دابهام او اجمال له لیرې کولو وروس ه د قانون
جوړوونکي هه اصلي مقصود الس ومومي.
څرنګه چې ټولنیزې هیښې او هه نننۍ ټولنه کې د هراخ یا او هرمخ یا بهیر خورا م حول او
م غیر د  ،د اسی موارد هیښیږ چې هه قوانینو کې یې وړاندو یینه نده وو او ادبې او تاریخي
تفسیرهم نه وي کوال هغو ته دح غوره الره وښیی .له دې ځایه د چې د تفسیر له یوب
ډول څخه د اس فادې اړتیا مینځ ته راځي .دارنګه چې لومړ دحقوقو نوي مک بونه لکه آزاد
مک ب یادعق د اصالت او منطق هور اړوند مک ب هه دې لټه کې کیږي ترڅو له عق او
منطق څخه هه ګ ه اخیس نه د قانون داحکامو تفسیرته اقدام ووي.

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

هه هام کې نیسي اودکلمو له مینځه د مقنن هه موخه الس مومي.
ب :منطقي تفسیر:
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ج :تاریخي تفسیر:
که چیر مفسرله تاریخی اسنادو څخه دقانون جوړوونکي دموخې دکشف لپاره اس فاده
وکړي .دې تفسیرته تاریخي تفسیر وایي .هه ب عبارت د قانون د م ن د مبهم والي ،مجم
توب او نیمګړتیا هه صورت کې ،مفسر کوښښ کوي چې د قانون د وضع کولو د مهال هورې
اړوندو اسنادو اومدارکو او هه هارلمان کې دوویو بحثونو ځینې هه اس فادې د قانون
جوړوونکي هه رښ ینی قصد الس ومومي.
که چیرې د قانون دم ونو دڅیړلو له الرې د مقنن مقصود او هدف ح نه وي کړا ،
قاضي کوال وي دمقنن داصلي هدف اومنظور دموندنې لپاره تاریخي سابقې یا دمقدماتو
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دڅیړنې مطالعې ته مراجعه وکړي او دلومړنیو مسودو هه ترتیب کې د بحثونو هه څیړلو سره د
قانون هه تفسیر الس هورې کړي.
یوحقوقپوه وایي :د قانون جوړوونکي دموخې د کشفولو لپاره باید له الندنیو وسایلو څخه
ګټه واخیس وي.
 -1ترتفسیر الند قانون ،له م جانس اواړیکمن قانون سره ،سرهه سر کیښوول وي او
دهغو له ګډون څخه کیدا وي د قانون جوړوونکي قصد کشف کړو.
 -2کوم کارونه چې ترتفسیر الندې قانون له تصویب ځینی وړاند دهغه دتصویب
دمقدماتو هه عنوان ترسره ووي دي ،کوال وي د مقنن مراد کشف کړي ،لکه :د هارلمان
مباحثی او ترتفسیر الندې قانون وام دالیحې د تنظیمولو سوابق.
 -3که چیرې ترتفسیرالندې قانون ،مقنن اق باس کړ وي ،تاریخي سوابق کوال وي
هه ډیره ښه توګه د مقنن مقصود کشف کړي.
 -4دیو قانون سیاسي ،اق صادي ،ټولنیزه او اخالقي مبناکوال وي د مقنن دمراد هه
کشف کې اغیزناک وي.
 -5د قانون دیوې مادې وجودي علت اودهغې هه وضع کولوکې دمقنن موخه کوال
وي د قانون جوړوونکې دقصد کشف کوونکی وي.
 -6ډیر قانوني مادې هریوحقوقي اص م کي دي او د نوموړو مادو هه اړوند دمقنن
دقصد د کشفولو لپاره کافي ده چې د نوموړي حقوقي اص مدلول هه هام کې ونیول وي.

هه دې می ود کې بیا هم مفسر دقانون جوړوونکی د ارادې تابع د

او دقانون

د اجراء عام ګڼ کیږي .نوموړ دمقننه ځواک هه تصمیمونو کې دهی السوهنې او تغییرولو
حق نه لري.
وپږم هاراګراف :دتفسیرورایط:
تفسیر یوه آسانه او ساده چاره نده .سربیره هردې چې مفسر باید له ادبي فنونواولیک هوهې
له می ودونو سره بشپړه بلدتیا او اونایي ولري اوله کافي تجربې ځینی برخمن وي ،له علمي
نظره باید هرحقوقي قواعدو ،مبانیو اونظامونو هم بشپړه واکمني ولري .د اسالمي علومو هه
مینځ کې چې یوله خورا مهمو او زمونږ دڅیړنې له دې موضوع سره ډیرورته والی لري ،هغه
دقرآن کریم د تفسیرعلم د چې تراوسه یې هه هکله زرګونه ک ابونه لیک ووي دي.
همدارنګه له اسالمي علومو څخه یوب هم چې له فقهې اوحقوقو سره نږدې اړیکه لري دفقهې
د اصولو علم د چې هه واقعیت کې کوال وو هغه (د اس نباط علم) یا(اج هاد) او یاغوره ده

مسلط او برالسی وي ،کوال وي د قانون خورا غوره مفسر وي.
خو د قانون هه تفسیرکې د اس نباط هه فنونواو اصولو علم هه قواعدو سربیره ،باید ،لږ ترلږه
الندینی ورایط مراعات وي.
 -1قانون داسې تفسیر نه وي چې لغوه مینځ ته راوړي ځکه قانون جوړوونکی لکه نورعاق
اوخاص لغوه نه لیکي.
 -2د قانون د تفسیر هرمهال داسې ن یجه مینځ ته رانه وي ،چې د قانون جوړوونکی له غرض
سره هه تناقض کې وي ،ځکه قانون جوړوونکي لکه نورعاق اوخاص کوښښ کوي چې له
تناقض ویلو څخه ډ ډه وکړي.
 -3داسې ن یجه الس ته رانه وي چې هه عم اوعق کې مم نع او ناوونې وي ،ځکه دا ډول
تفسیر غلط د .
 -4د تفسیر ن یجه فاسده نه وي ،ځکه هه کلي ډول هرتفسیرچې فساد ته من هي وي ،هغه
دمنلو وړند .
 -5تفسیر داسې نه وي ،چې د قانون له نص څخه باط ویش مینځ ته راوي .هه عم کې کله
داسي وي چې دیوې قانوني مادې مدلول څو ټولګیو ته وام د او دهغو هه مینځ کې توهیر

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

چې (د قانون دتفسیرعلم) ونوموو .د دې علم له قواعدو سره بلدتیا او اونایي د تفسیر لپاره له
ډیرو اغیزناکو او ګټورو ورایطو څخه ده .له وک هرته څوک چې دفقهی د اصولو هه علم
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و ون نه لري .که چیرې د قانون تفسیر کوونکی د قانون دمادې مدلول داسې تفسیر کړي چې
دنوموړیو ټولګیو هه مینځ کې سره له دي چې تفسیر کوونکی هه توهیر باورنه لري ،توهیر له
مینځه یوسي ،دا ډول تفسیر باط د .
 -6قانون داسې تفسیرنه وي ،چې دقانون نسخ مینځ ته راوي .کله داسې وي چې هه یوي
قانوني ماده کې دوه ډوله تفسیر ووني وي او یو له دغه دووتفسیرونو څخه د ب قانون د
نسخې سبب ګرځي او دوهم تفسیر دهی قانون د نسخې موجب نه ګرځي .دوهم تفسیر هه
لومړي تفسیرباندې وړاند د  ،ځکه چې هه دوهم تفسیرکې د قانون نسخ مینځ ته نه راځي
اواص هه قانون کې دنسخی نش والی د .
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 -1د قانون تفسیر ډیره ډاډمنه الرده چې دیوټاکلي قانون هه مرس ه ،یو ب ټاکلی قانون
تفسیرکړي.
 -7هه تفسیرسره د قانون عام نص تخصیص نه وي .کله دتفسیر هایلې داسې وي چې مفسر
هه خپ تفسیر سره د قانون عام نص ته تخصیص ورکړي اود قانون عام نص له عمومیت څخه
وغورځوي .که چیر لږکوښښ ووي هه نوموړې موضوع کې داسې تفسیرووي چې دعام
قانون د تخصیص م ضمن نه وي .هه دې صورت کې هغه تفسیر ترجیح لري چې تخصیص هه
کې نه وي ،ځکه چې اص هه قانونی نصوصو کې عدم تخصیص د .
اووم هاراګراف :د تفسیر موارد:
لکه څرنګه چې وړاندې ووی وول تفسیر دبیانولو او روښانه کولو هه معنا د او یا
دهوښښ دلیر کولو او له س ونزمن لفظ څخه دمعنا کشفول ترې اراده کیږي .کوم مهال چې
د قانون مدلول اومفهوم واضح اوروښانه وي او هه لفظ یا عبارت کې یې ابهام او س ونزه و ون
ونه لري او یا دا چې واحده معنا افاده کوي او د دوه معناوو اخیس لو(برداوت) اح مال وجود
ونلري ،دهغه تفسیر او توضیح ته اړتیا نه لیدل کیږي .هه دارنګه حال ونو کې قاضي حق نه لري
دقانون دتطبیق هرمهال هه خپله سلیقه او برداوت هغه تفسیر کړي.
د یوحقوقپوه هه تعبیر ،هه اساسي توګه قانون هه دوه صورتونو کې تفسیر وي :لومړ هه هغه
حالت کې قانون واضح او روښانه نه وي ،دوهم هه هغه صورت کې چې دهغه د مدلول هه
هراخوالي اومحدودیت کې وک و ون ولري.
نوله دې کبله د قانون دتفسیرمفهوم دارنګه د چي:
 -دقانون هه م ن کې ،ابهام و ون ولري.

 د مشخصې مادې له م ن او منځپانګې (مح وا) څخه د قانون جوړوونکي هه هوههاودموخې له درک کولو اومعنا ځینی تردید و ون ولري.
 یا دا چې د قانون له حکم څخه هه آسانه مفهوم وانه خیس وي. کوم حکم چې د قانون هه یوه ماده کې ځا کړل وو د  ،دبلی مادې له حکم سرههه تضاد کې قرارولري.
 اویا دا چې کوم حکم چې هه یوه قانون کې د دب قانون داحکامو له یوه حکم سرههه مغایرت (مخالفت) کې قرارولري.
 او یا اصال ً موضوعه قانون د تشیا(خال) درلودونکی د او دیوې قضیی یا موجودېس ونزې هه اړوند هه هغه کې هه صریحه توګه کوم حکم و ون ونه لري.
هه دارنګه حال ونوکې د دې اړتیا حس کیږي ترڅو د س ونزې دح او د اساسي چارې
دموندلو هه خاطر دقانون دمشخصې مادې دحکم توضیح اوتفسیر ته اقدام ووي ،او دقانون هه

دقانون هه م ن کې دابهام و ون.
د قانون دحکم مجم والی.
د قانون یا قوانینو هه احکامو کې د تعارض (اخ الف) و ون.
د قانون چوه یا(سکوت) او یا تربحث الندې موضوع هه اړوند دصریح حکم نه

-1
-2
-3
-4
و ون.
الب ه د هورتنیو مواردو مفصله څیړنه د دې لیکنې له حوصلې څخه بهر بریښي ،مینه وال دي
هه دې هکله تخصصي لیکنو اوڅیړنو ته مراجعه وکړي.
اتم هاراګراف :هه قانون کې د تفسیر قواعد:
جوته ده چې د قانون تفسیر دهام وړ احکامو د اس خراج هه موخه هه لومړۍ درجه کې
دلزوم له مخی قانونې نصوصو ته م وجه د ځکه احکام ترې اس خراجیږي که دلفظي تفسیر له
الرې صورت ومومي یا دمنطقي تفسیر له الرې .نو له دې امله قانون لومړنی مصدر د چې
مفسر باید له هرڅه وړاندي دقانوني قاعدو څخه هه بحث کې ورته مراجعه وکړي.
لکه هماغسی چی د افغانس ان مدني قانون لومړۍ ماده یی تصریح کوي:

دقوانینو تفسیر او پر تطبیق یی...

تفسیر الس هورې وي.
هه عمومي ډول ،د قانون تفسیر الندیني مواردرانغاړ :
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( )1هه هغه مواردو کې چې قانون موجود وي ،اج هاد روانه د  ،د دې قانون حکمونه
دلفظ یا دهغې دفحو هه لحاظ دتطبیق وړ دي.
( )2هه هغه مواردو کې چې د قانون حکم موجودنه وي ،محکمه به د اسالمي وریعت
دحنفي فقهې دکلي اساساتو سره سم حکم صادروي ،ترڅو چې عدالت هه ډیره ښه ممکنه
وجهه تأمین وي.
هه دې ځا کې هه صراحت سره څرګندیږي چې د افغانس ان مدني قانون ،قانوني قواعد د
قانون د لومړني مصدر هه توګه منلي دي.
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بررسی مشروعیت قانونگذاری در اسالم
پوهنمل دکتور محمد ولی حنیف
چكیده
الزمه قانونگذاری علم و آگاهی نسب
بینیازی مطلق قانون گذار اس

به انسان و هستی ،قدرت ،حکم  ،عدال

و تنها خداوند متعال اس

و

که این شرائط را دارد و منبع

و اعتبار قوانین نیز نمیتواند جز او باشد .منشأ مشروعی

و اعتبار یک قانون و

همچنین بررسی شرایط قانونگذار ،نقش دین درتدوین قوانین ،نیاز بشر به قوانین الهی،
بحث قوانین ثاب

ومتغیر ،شرایط قانونگذاری درانسان ،وجود منطقه آزادی قانونی

ونقش اجتهاد درقانونگذاری ،از پیچیدهترین و جدال برانگیزترین مسائل این حوزه از
علوم بشری اس  .بحث تقنین شریع

همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده اس .

باظهور پدیده های جدید در جهان ،این موضوع اهمی
اس  .بر علمای اسالم الزم اس

و حساسی

ویژه ای یافته

که توانایی دین اسالم را در عرصه قانونگذاری ثاب

نمایند  .اسالم در پرتو ساز وکاراجتهاد اصیل میتواند همه رفتارها و فعالی های
اجتماعی انسان را در راستای نیل به تکامل نهایی و تامین سعادت ابدی او قانونمند

سازد وبا درنظرداش

مصالحه مرسله یا میدان آزاد حقوقی ،شورای قانونگذاری

میتواند مطابق با اصول کلی شریع

و براساس مصالح عمومی جامعه قانون وضع کند

احکام اسالم همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را پوشش میدهد ،رکود و
ایستایی در آن راه ندارد .چرا که این دین آسمانی با هماهنگ ساختن دو مقوله ابدی
تغیر قادر اس

در برابر مقتضیات زمان پاسخگو باشد؛ این اس

و

رمز ماندگاری و

توانایی اسالم.
این مقاله شامل مباحث چون :ضرورت جامعه بشری به قوانین شریع  ،پیشینه ای
قانونگذاری درشریع  ،نقش دین در ساخ
شریع
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 ،بررسی صالحی

قوانین  ،تعریف قانون و پیوند آن با

بشر در قانونگذاری ،میدان آزاد قانونگذاری و قلمرو آن

ونقش اجتهاد درعرصه قانونگذاری میشود .
واژگان گلیدی:
قانونگذاری ،تقنین ،شرعی  ،تشریع ،اجتهاد و مصالح مرسله.

مقدمه
یکی از حقایق ثاب

تاریخ ،تغییر پذیری پدیدههای اجتماعی در بستر زمان و مکان

اس  .قانون نیز از مظاهر حیات اجتماعی انسان به شمارآمده و از تحول زمان و مکان
متأثر میشود .قانونی که بتواند همگام با مقتضیات زمان اثر گذار باشد ،بهترین قانون
خواهد بود.شریع

اسالم مطابق با حاالت متغیری انسان احکام ثاب

ومتغیر دارد که

جواب گوی تمام نیازمند های انسان درتمام ابعاد زندگی وی میباشد ،البته قانونگذاری
ازدیدگاه شریع

درمورد پدیده ها وقضایای جدیدی که منصوص علیه نبوده وتح

یکی ازقواعد کلی شریع

شامل باشد با درنظرداش

مصالح ومنافع عمومی ،جواز

دارد .اهتمام نوشتار حاضر در راستای پاسخگویی به پرسشهای متعددی اس
مطرح اس

مانند آنیکه :سابقه قانونگذاری

دراسالم چگونه اس ؟ چه نیازی به قوانین شریع

وجود دارد؟ دین چه نقشی

درساخ

قوانین دارد ؟ قانون چه ربطی با شریع

دارد ؟ ایابشر صالحی

را دارد ؟ اجتهاد چه نقشی درتدوین قوانین دارد؟ با وجود شریع
قانونگذاری وجود دارد؟ دراین مقاله تالش شده اس
خودی و بیگانه ،به مقتضای حقیق

که نظر واقعی دین اسالم برای

در جامعه مطرح میشود ،مرتفع سازد،

دراین نوشتار ازروش کتاب خانه ای کارگرفته شده اس
مشروعی

اسالم چه نیازی به

تبیین شود ،نگرانیها و تشویش هایی که احیانا از

سوی بعضی درمورد چگونگی تقنین شریع
قانون گذاری در اسالم اس

قانونگذاری

.

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

اذهان عامه و خاصه درباره تقنین شریع

که در

و هدف از آن تبین و توضیح
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ضرورت جامعه بشری به قوانین شریعت
با اتکای بدو دلیل ذیل جامعه بشری نیازبه قوانین الهی دارند:
 1وو قوانین واصول کلی که تضمین کننده تأمین عدال

اجتماعی بوده ودرتمام

زمانها وحاالت انسانی قابل تطبیق باشد ،دارای شرایط ذیل میباشد:
الف :باید قانونگذاردرمورد انسان ،استعداد ها ،غرائز ،طبیع  ،فطرت ،مصالح،
مفاسد ،گذشته ،حال وآینده او شناخ

کلی داشته باشد تا برمبنای آن قوانین را وضع

نماید که منافع انسانها وسعادت جامعه را به نیکوترین طریقه تأمین کند.
ب :دروضع قوانین منافع شخصی و یا گروهی قانونگذاردخیل نباشد.
ج و قوانین باید ازضمان
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ضمیرخود به درستی والزم االجراء بودن آن ایمان وباورداشته باشد.
با درنظرداش

شرایط فوق الذکر ،تنها خداوند متعال متعال اس

وسزاواروضع قوانین مناسب اس

که شایسته

چون او تعالی عالم مطلق وازتمام ابعاد وجود

انسانی ،حال وآینده او آگاهی کامل دارد ،وازآنجایکه خداوند متعال بزرگ غنی مطلق
وبی نیازاس  ،دخال

منافع شخصی اودروضع قانون غیرقابل تصوراس  ،وازناحیه

دیگرایمان مردم به خداوند متعال وپیامبرانش که امرباطنی اس

بهترین ضمان

اجرایی

قوانین الهی میباشد.
 2و هدف ازخلق

44

إجرایی باطنی بلندی برخوردار باشد که هرفرد جامعه در

انسانها رسیدن شان به کمال مطلوب اس  ،کمال مطلوب انسانها

مانند موجودات دیگربه صورت طبیعی حاصل نمی شود بلکه کمال انسانی
درچهارچوب اختیار تحقق می یابد ،انسان برای اینکه ازاختیارخود به شکل درس
استفاده کرده بتواند وبه تشخیص راه درس

ازنادرس

قادرباشد به علم ودانش

نیازدارد ،خداوند متعال برای رهنمایی انسانها منابع متعددی علمی ازقبیل فطرت ،عقل،
دل وحواس را دراختیار انسان قرارداده اس  ،این وسایل وابزارها علمی تنها قادر به
رساندن انسان به کمال مطلوب ،نیس  ،برای اینکه مهم ترین وسایل تشخیصی انسان
حس وعقل اس  ،اما حس خارج ازدائره محسوسات کاربرد ندارد ،وعقل نیزبسا اوقات

دچار اشتباه وخطا میشود گاهی هم تح

شعاع احساسات وعواطف رفته ازتشخیص

مصالح ومفاسد عاجز میشود ،بناءاً انسان برای رسیدن به کمال مطلوب غیرازمنابع
مذکوربه منبعی دیگری نیزنیاز دارد که خارج ازمحدوده عقل وحواس اس
وحی الهی گفته میشود که شریع

اسالم ازآن سرچشمه می گیرد ،بناء بشری

که به آن
همیشه

به قوانین الهی نیازمبرم دارد .
پیشینهای قانونگذاری درشریعت
مسئله تقنین شریع

اولین بار توسط عبداهلل بن مقفع وو ادیب ونویسنده وو به تاریخ

 269هو ق  .درزمان خالف

ابی جعفرمنصور خلیفه عباسی ،مطرح شد که وی با نوشتن

رساله ای بنام « رسالة الصحابة » کوشش نمود تا منصور خلیفه عباسی را برتقنین آراء
منصور ،مهدی وهارون رشید یکی پی دیگر تالش های نمود تامردم را ملزم به پیروی
ازکتاب « الموطاء» امام مالک نموده واین کتاب را بحیث قانون خالف
که به مخالف

عباسی درآورد

امام مالک مواجه شد ،وبعدازآن در سده یازدهم هجری مجله االحکام

العدلیه ،قانون مدنی خالف

عثمانی که طی سال های ( 1293-1282ش) برابربا

(1876-1869م) توسط «انج مجله» متشکل ازهف
تدوین گردید .وبتاریخ  1334وو  1342حکوم

حقوقدان بر اساس فقه حنفی

مصر اقدام به تدوین قانونی درعرصه

طالق ،سن ازدواج ومسایل حقوق فامیلی نمود )2( .
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نقش دین در ساخت قانون
یکی از اهداف رسوالن الهی و نزول کتابهای الهی ،همین تحقق عدال
جوامع بشری بودهاس  .اهتمام به حقوق مردم و اجرای عدال

در میان

در سوره های مختلف

قرآن کریم و متون معتبر دینی به چشم میخورد .فرد یا جامعهای که عدال

را مبنای

زندگی خود قرار میدهد ،آثار آن را که احقاق حقوق مردم در همه چیز اس  ،نظاره
خواهد نمود.

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

فقهاء اسالمی والتزام قضات به پیروی ازاین رساله ،قناع

دهد وبعد ازآن ابی جعفر

از نظرعلماء اسالمی ،دین که بر پایه فطرت انسانی بنا شده اس
مقررات الهی میباشد .بنابر آیات قرآن چنین برداش
متعال ،خالق کل هستی اس

شامل قوانین و

میشود که از آنجا که خداوند

از هر کس به ویژگیها و نیازمندیهای بشر آگاه تر و در

ارائه برنامه جامع برای زندگی سعادتمندانه شایسته تر اس  .هدف دین ،رسیدن انسان
که همه آنچه انسان برای وصول به

به سعادت حقیقی اس  .دین جامع دینی اس

سعادت خویش الزم دارد در اختیار او بگذرد .دین اسالم بخاطر داشتن ویژگی های
حقانی  ،جامعی  ،جهان شمولی وجاودانگی ،نقشی بارزی در قانونگذاری دارد.
بدین ترتیب این مسئله روشن میگردد که حقانی
برای همه زمانها و مکانها اس
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نمیکند .خاتمی

زمان در نقش آفرینی آن ذرهای کاستی ایجاد

نبوت نیز مفهومی جز این ندارد .زیرا اگر دین با گذش

پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ،خاتمی
گذاری ،دالل

زمان نتواند

مورد تردید قرار می گیرد ،اعتقاد به

ویژگیهای چهارگانه دین اسالم ،بر لزوم دخال

دین و دریافتهای وحیانی در قانون

دارد و میوه چنین ریشه یک نظام حقوقی اس

که پاسخگوی مناسبات

اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی و منادی راستین صلح و عدال

درجهان خواهد

بود.
از دیدگاه قرآن کریم ،دین الهی واحد اس  .چنانچه خداوند متعال می فرماید « دین
در نزد خداوند متعال اسالم اس
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و گذش

و جامعی

و جهان شمولی دین

 .این حقیق

و آئین غیر از اسالم پذیرفته نیس ( ».آل عمران)19 :

بارها درقرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته اس  .بدین ترتیب ،دین

حقیقی ،اسالم یعنی تسلیم شدن در برابر بیانی اس

که از مقام ربوبی درمورد عقاید

واعمال ویا در خصوص معارف واحکام صادر میشود .زیرا انقیاد در قبال اعتقاد واقعی
و اطاع

در مقام عمل به احکام الهی ،درهمه ادیان آسمانی مبنای دینداری تلقی

میشود .وجه اطالق آن بر دین محمد صلی اهلل علیه وسلم به دلیل کمال و تمام بودن
آن اس

وگرنه روح تمام ادیان آسمانی اسالم اس  .البته این امرمنافات ندارد این که

راه وروشها در وظایف جزئی و فروعات برای هرامتی به منظور آزمایش درحد نیازهای

شان مقرر شده باشد چنانچه خدا وند متعال فرموده اس  « :ما برای هر قومیشریع
طریقه ای قراردادیم اگر خدا میخواس

همه را یک ام

و

قرارمیداد ،ولیکن ،این نکرد

تا شمار را به احکامیکه فرستاده بیازماید»  .اسالم آخرین و کاملترین دین برگزیده الهی
برای همه زمانها و مکانها اس  .طبعا یک چنین دینی احکام و قوانین هماهنگ با
عقل و فطرت بشر برای اداره زندگی و تامین سعادتمند ی او تدارك دیده اس .

1

با نگاه جامعه شناسانه به دین ،میتوان ادعا کرد که دین ،قانون و اخالق پیوند بسیار
عمیق و ناگسستنی داشته .و قانون درهمه زمانها به گونه ای متاثر از دین بوده اس .
لوید» باور مند اس
بوده اس

که « نقش دین درقوانین جهان باستان و تمدن کهن برجسته تر

.برخی از قوانین به طورمستقیم از قانون الهی متاثر اس  .به عنوان نمونه «ده

بشری از آن یاد شده اس  ،مجمع القوانین حمورابی اس .در باره آن بعضی معتقد اند
که مانند قوانین حضرت موسی (ع) وحی الهی اس  ،عده ای دیگر گفته اند مجموعه
ای قوانین حمورابی متاثر از شرائع الهی بوده اس ».
درهرحال ،قدر مسلم این اس

2

که از لحاظ تاریخی،نخستین نظام حقوقی و کتاب

قانون مربوط به پیامبران الهی اس  ،انسانهای واال و شایسته ای که به صورت یک
کاروان هماهنگ و مرتبط بهم جامعه بشری را در مسیر حرک
برحذرداشته و به سوی خوبیها هدای

تکاملی آن از انحرافات

کرده اند .وجود قوانین قدیمیمانند « حقوق

تلمود یهود» و «قوانین کلیسا» (قبل ازتغیروتحریف اتباع آن) و حاکمی
مسیحی

در طول چند قرن ،و شریع

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

فرمان» یکی از آنهاس  ،قدیمیترین مجموعه حقوقی که در کتابهای تاریخ تمدن

آن بر دنیای

اسالم که از زمان ظهور تاکنون بر بخشهای از

جهان کم وبیش حاکم بوده اس  ،بیانگر این مدعا اس  .پس تاثیر قوانین الهی و
1صبحي محمصاني ،فلسفه قانونگذاري در اسالم ترجمه ابراهيم گلستاني ،تهران سپهر ،چاپ.2
 .2ويل دورانت ،تاريخ تمدن ،تهران ،انتشارات احسان  1331 ،3ج ،4ص،433 – 432السنهوري  ،عبدالرزاق
مصادرالحق في الفقه االسالمي  ،بيروت  :داراحياء التراث العربي .1993
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فعالی های پیگیر پیامبران در ایجاد ،تحول و توسعه قوانین موضوعه بشری قابل انکار
نیس  .این امر در باره اسالم برجسته تر مینماید.

1

تعریف قانون و پیوند آن با شریعت
کلمه «قانون» که معرب کانون اس
به معنای وسیلهای اس

لغ

واز زبان سریانی وارد زبان عرب شده اس  ،در

که برای تنظیم سطور خطوط و به تدریج به معنای هر

قاعده کلی که در علوم پذیرفته شده به کار میرود مانند قانون جاذبه عمومی ،قانون
طبیعی و...فقهاء مسلمان به جای قانون اصطالح شرع و شریع

به کار برده اند.

درعلم حقوق تعریف مورد اتفاق از قانون وجود ندارد .اما با توجه به اوصاف مورد
وفاق که در یک قانون الزم اس  ،می توان آن را چنین تعریف کرد :قانون مجموعه باید
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و نبایدهای تمام وکلی اس
صالحی

وضع و دارای ضمان

ترتیب عمومی  ،کلی  ،ضمان
اوصافی اس

اجرایی باشد و مردم ملزم به رعای

آن هستند ،بدین

اجرایی داشتن و ناظر به روابط اجتماعی بودن از

که حقوق دانان آن را برای قانون بر شمرده اند .احکامیکه فاقد یکی از

این اوصاف باشد ،قانون نیس  .البته از دیدگاه اسالم و همه ادیان الهی قانون نوعی
ضمان

اجرایی الهی دارد که پیروانش را به رعای

میکند ،هرچند از ن احیه حکوم
48

که به هدف تنظیم روابط اجتماعی ،از طرف مقام با

احکامیدر روابط اجتماعی موظف

دارای ضمان اجرا نباشد .بنا بر این ،احکام مزبور نه

تنها قانون به شمار می آیند ،بلکه باال ترین نوع قانون اس  .زیرا ضمان
قویتر از بقیه قوانین اس

اجرایی آن

.

به عقیده حکمای مسلمان ،قوانین الهی به دو طریق در اختیار بشر قرار میگیرد:
الف) از طریق ارتباط پیامبر با ناموس حقیقی که آنرا به صورت مدون دریاف
میکند که همان شرع اس .
1فلسفه قانونگذاري در اسالم ،پشين ،ص .14

ب) از طریق عقل و حکم

که از آن به قانون عقل تعبیر میشود .از این منظر

دوگانگی بین عقل و شرع وجود ندارد .باگذش
جدایی آن دو مطرح گردید .بعضی بر اصال
اصال

زمان درغرب جهان اسالم،اندیشه

شرع تاکید ورزیدند ،دربرابر عده ای بر

عقل اصرار کردند به اعتقادما ،انسان دارای معرف

فطری اس

که توسط عقل

کشف می شود .شرع نیز بر مبنای فطرت انسانی اس  .و لذا قوانین شرع و عقل
هماهنگ بوده تعارضی باهم ندارند .و نیز آیات واحادیث ناظر به میثاق ،فطرت و عقل
همه مؤید این مدعاهستند .تعارض درمواردی ممکن اس

که عقل سلیم نباشد و ادراك

به خطا برود ،یا موانعی دیگری همانند هوای نفس مانع درك واقعی

ها شود که نه

عقل خوب کار میکند و نه شرع به خوبی شناخته میشود .بنابر این ،درمواردتعارض
کرد که تعقل ایمان آفرین اس

و ایمان ،عقل افزا؛ همین طور ایمان بر مبنای تعقل

نجات بخش و تعقل بر مبنای ایمان ،سعادت آفرین میباشد.

1

بررسی صالحیت بشر برای قانونگذاری
در اسالم حاکمی

تشریعی اصلی از آن خداوند متعال اس  .اومنشأ همه حاکمی

ها و قدرت ها س  .هیچ کسی دیگری جز در چارچوبی که خداوند متعال تعیین
فرموده اس

حق حاکمی

ندارد           { :

( }      یوسف )41 :فرمانروایی تنها از
آن اهلل اس  ،فرمان داده اس

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

ظاهری ،باید به سراغ موانع رف

و آن را از سر راه برداش  .در این اصل تردید نباید

که جز او را نپرستید ،این اس

دین راس

لیکن بیشتر مردم نمیدانند.

1زيدان  ،عبدالکريم  ،المدخل للدراسة الشريعة االسالميه الطبعة الثانية  ،المنصورة دارالوفاء.

و استوار ،و
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بشر حق قانونگذاری ندارد ،مگر در قلمرو موضوعاتی که خداوند متعال درباره آن
حکم خاصی معین نکرده و تعیین تکلیف (کشف واستنباط) را به خود انسان
واگذارکرده اس

.

قانونگذاری ازمهم ترین مباحث فلسفه حقوق به شمار میآید.دیدگاه مکتبهای
گوناگون در باره اینکه چه کسی یا مقامیصالحی

وضع قانون دارد ،متفاوت اس

ازگفتار فقهاء اسالمی استفاده میشود که قانونگذاری حق انحصاری خداوند متعال
اس  .چنانچه که قبالً تذکر دادم باید بدالیل ذیل قانون الهی و شرعی باشد:
 1و قانونگذار باید قبل از هر چیز یک انسان شناس کامل باشد و تمام اسرار و
جسم و جان بشر ،عواطف ،غرایز ،امیال ،هوس ها ،آرزوها و ادراکات عقلی او را بدانند
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و نیز به تمام اصول حاکم بر روابط انسانها احاطه کامل داشته باشد ،تا بتواند قوانین
هماهنگ با تمام اینها وضع کند.
 2و قانونگذار باید علم کافی داشته باشد ،بستر ایجاد و پرورش قانون و راههای
رسیدن به هدف نهایی را به خوبی بداند .او باید ازگذشته و آینده تا زمانهای دور،
اطالع کامل داش ته باشد ،تاریشه مسایل پیچیده امروز را در گذشته ببیند ،و آثار قوانین
امروز را در آینده زندگی بشر نیز ارزیابی کند ،چرا که حل گرفتاریهای امروز بدون
اطالع از بنیادهای آن در دیروز ممکن نیس  ،همانگونه که مفید بودن یک قانون
درزمان حال ،بدون توجه به آثار آن در آینده کافی نخواهد بود .تنها در پرتو یک چنین
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قوانینی اس

که تمام استعدادهای نهفته در فرد و اجتماع شکوفاشده و از قوه به فعلی

می رسد و باکم ترین ضایعات که طبیعی زندگی اجتماعی اس  ،حد اکثر بهره به جامعه
میرسد.
 3و قانونگذارباید ازصالحی
این گذشته نسب

اخالقی بهره مند باشد ،مرتکب خطا و اشتباه نشود .از

به کسانی که میخواهد قانون برای آنها وضع کند ،مهربان و

دلسوزبوده و درعین حال با اراده قوی و قاطع باشد .در یک جمله مصالح جامعه را
فدای منافع خویش نکند.

 4و قانونگذاری شایسته کسی اس

که خودش منافعی در آن جامعه نداشته باشد.

چرا که منافع شخصی به هرحال در انگیزه و اندیشه او اثر میگذارد ،زیرا اگر بتواند از
تاثیرات آگاهانه آن اجتناب کند ،از آثار ناخود آگاه امکان ندارد برکنار بماند.
 2و قانون باید عملی بوده وازضمان

اجرایی کافی برخوردار باشد ،تا بتواند مصالح

مادی و معنوی جامعه را تامین نماید .قانون بدون پشتوانه نمیتواند به حال جامعه مفید
باشد .با عنای

به ویژگیهای قانون مطلوب ،چه کسی جز ذات پاك خداوند متعال

می تواند برای بشر قانون وضع کند ،او که خالق انسان و جهان اس

و از تمام ابعاد و

اسرار وجود بشر آگاه اس  .کسی که عالم مطلق اس  ،گذشته و آینده را به خوبی
می داند ،و از بنیادها ،آثار وعوارض و تعامل موجودات و موضوعات این جهان اطالع
منافع شخصی ندارد تا بخواهد مصالح اجتماع را فدای آن کند.حکم

او اقتضا دارد که

قوانین موضوعه اش جنبه عملی داشته و به حال جامعه مفید باشد .بنابر این ،به طور
قطع می توان ادعا کرد که قانونگذاری حق خداوند متعال اس  ،بشر با توجه به
ویژگیهای شخصی ،صالحی
سکوت نموده اس

قانونگذاری ندارد ،مگر در مواردی که شارع حکیم

 .قانون کامل ،قانونی اس

که الهی باشد ،هر قانونی غیر از آن

ناقص اس  1.و نمیتواند مصالح مادی و معنوی انسان را تامین نماید .به گفته روسو»
برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل الزم اس
شهوات انسانی را ببیند ،ولی خود هیچ احساسی نکند ،با طبیع

که تمام

هیچ رابطه ی نداشته

باشد ،ولی کامال آن را بشناسد ،سعادت او مربوط به مانباشد ،ولی حاضر باشد به
ماکمک کند ،و باآلخره به افتخاراتی اکتفا کند که به مرور زمان علنی میشود یعنی در
یک قرن خدم

کند ،و در قرن دیگر نتیجه بگیرد.بنابر این فقط خدا میتواند چنانکه

 1ر.ك مجيد خدوري و هربرت جي ليسبني ،حقوق در اسالم ،ترجمه زين العابدين رهنما ،تهران.

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

کامل دارد .کسی که بی نیاز اس

خطا و لغزش در او راه ندارد ،تمایالت خصوصی و

51

شاید و باید برای مردم قانون بیاورد» 1پیش از او افالطون نیز گف  :قانونگذار واقعی
خداوند متعال اس .
خالصه اینکه ،بشر به دالیل «دانش محدود،حب ذات ،در معرض خطا و نسیان قرار
داشتن ،نفع طلبی صالحی

قانونگذاری ندارد.

قوانین ثابت و متغیر دین شریعت
چنانکه اشاره شد ،ا زنگاه دین ،قانونگذاری در انحصار خداوند متعال اس  .اسالم به
عنوان دین خاتم و کامل ،برای همه نیازهای فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میتواند قانون داشته باشد؛ و حتی یک لحظه
انسان را بدون دستور رها نکرده اس  .طبعا این سوال مطرح میشود که نیاز های بشر
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همواره ثاب

همه نیازهای انسان پاسخگو باشد؟ از یک طرف ادعا میشود که اسالم دین جاویدانی
و ثاب

اس ؛ از سوی دیگر میبینیم مقتضیات اوضاع و احوال بشر غالبا متغیراس ،

جمع بین مفاهیم ابدی
انسان برخی ثاب

وتغییر چگونه امکان پذیر اس

؟ بدون شک نیازهای زندگی

ودایمیهستند ،بعضی دیگر مقطعی ،متغیروطبیعی اس

نیل به کمال واقعی هم به قوانین ثاب
اس  ،با عنای
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نیس

و زندگی او دایما در حال تغییر اس  ،چگونه اسالم قادر اس

به

که بشر برای

و هم قوانین متغییر نیاز دارد.اسالم که دین فطری

به انواع نیازهای بشردارای دو نوع احکام و قوانین میباشد.

الف) قوانین ثاب  :احکام وقوانینی که فرازمانی و فرامکانی اس  ،تشریع این احکام
از مختصات ذات الهی اس  ،یعنی در این حوزه فقط او حق قانونگذاری دارد.
قوانین ثاب

برمبنای آفرینش فطرت وطبیع

الینفک انسان وضع شده اس  .این

توصیه قرآن اس  :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ(.روم  )31:پس روی خود
 1ژان ژاك روسو ،قرار داد اجتماعي ،ترجمه مرتضي كالنتريان ،تهران ،آگاه ،1339 ،ص .191

که خداوند متعال انسانها را برآن

رامتوجه آیین خاص پروردگار کن ،این فطرتی اس
آفریده ،و دگرگونی در آفرینش الهی نیس  ،این اس

آیین استوار ولکن اکثر مردم

نمیدانند .
احکام و قوانین اسالم که به واسطه وحی به رسول اکرم (صلی اهلل علیه وسلم) نازل
شده و ما آنها را شریع
وسن

اس  ،مقرراتی اس

و احکام اهلل مینامیم ،و به موجب مدارك قطعیه که در کتاب
ثاب

وغیر قابل تغییر ،اجرای آنها ومجازات متخلفین از

آنها توسط حاکم اسالمیانجام میگیرد.

1

ب) قوانین متغیر :احکامی که بر اساس مقتضیات زمان و مصالح اجتماعی وضع و
اجراء میشود .این نوع از مقررات در بقاء وزوال خود تابع اوضاع واحوال اس  .و
قوانین اصطالحا احکام اجتهادی یا احکام حکومتی میگویند که از قیاس واجتهاد
سرچشمه می گیرد .احکام مزبور متغیرند ،و اما اصل حکم شرعی حکم الهی ثاب

و

زوال ناپذیر اس .
دکتوروهبه الزحیلی پس از بیان قوانین ثاب
شریع

اسالم میگوید« :در سایه قوانین

(احکام ثاب ) ولی امر میتواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصالح

زمان اتخاذ و طبق آنها مقرراتی وضع واجرا نماید .این احکام الزم االجرا و مانند
شریع

دارای اعتبار میباشد» با این تفاوت که قوانین آسمانی ثاب

و غیر قابل تغییر

اس ؛ اما مقررات وضعی قابل تغییر و در بقاء وثبات تابع مصلحتی میباشد که آنها را
به وجود آورده اس

وچون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روی به تکامل

اس  ،طبعا این مقررات تدریجا تبدل پیداکرده وجای خود را به بهتر ازخود خواهند
داد»

2

1محمد حسن رضا  ،بررسيهاي اسالمي ،بيروت دارالفکر ،بي تا ،ص  111 – 139ص.23
2وهبه الزحيلي  ،التفسيرالمنير ، ،بيروت  :دارالفکر بي تا ج  ،11ص .133

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

همگام با پیشرف

مدنی

و تغییر مصالح و مفاسد ،تحول و تبدیل مییابد .به این نوع
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ابوالحسن ماوردی نیز ،باورمند اس

که برای اداره زندگی بشر قوانین و تعالیم

متغیری نیز الزم اس  .قوانین که تابع مقتضیات زمان اس  .منشا تغیر و تحول آنها این
که نص خاصی در باره آنها وجودندارد،.بلکه از احکام کلی شریع

اس

و براساس

مقتضیات و احوال که میدان تغیرو تحول اس  ،استنباط میشوند .او این حوزه
اجتماعی – طبیعی را» منطقة الفراغ من التشریع» نامگذاری میکند.

1

منطقه آزاد حقوقی (مصالح مرسله)
بدون شک ،فراغ قانونی به این معنی که موضوع و حادثه ای رخ دهد که درشرع به
صراح

یا به نحو اطالق وعموم کلمه آن ،حکمیبرای آن نباشد ،مراد نیس  .زیرا
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آیات و احادیث زیادی دالل

دارد که حکم تمام موضوعات و حوادث ،حتی «دیه» و

«ارش» خدشه ای که بر دس

که

وارد ،میگردد ،بیان شده اس  .بلکه مراد این اس

شارع حکیم ،ازبیان برخی احکام بخاطر مصالح انسانی ،ساک
موارد درکل بر اطاع

مانده اس

و در این

پیامبر واولی االمر ،تأکید نموده اس  ،چنانکه خداوند متعال

فرموده اس          {:

} (نساء ( }        { )95:حشر)7 :
{( }      نساء )81 :البته کشف و بیان برخی از احکام
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درصالحی

ائمه مجتهدین اس ،که با عنای

به اصول کلی بایدآن را استنباط کند.

قانونگذاری در حوزه مصالح مرسله عبارت از استنباط و کشف احکام جزئی بر اساس
اصل کلی شریع

میباشد  .پس وجود منطقه فراغ یا میدان آزاد قانونی (مصالح مرسله)

امری طبیعی و ضروری اس  .زیرا مقتضیات اوضاع واحوال بشر در این حوزه همواره
در حال تغییراند یکی از نشانه های جاودانه بودن اسالم همین اس
1 .ابوالحسن ماوردي االحکام السلطانيه  ،بيروت دارالفرات 1411 ،ق .ص .333

که این منطقه را از

لحاظ قانونگذاری آزاد گذاشته اس ؛ ثانیا ،قانونگذاری در این حوزه از وظایف
اسالمی (مجلس قانونگذاری) اس ؛ ثالثا ،قوانین متغیر براساس

مجتهدین و دول

مقتضیات و مصالح عمومیوضع میگردند؛ رابعا ،این قوانین همانند احکام ثاب
الزام آورند.

اسالم،

1

قلمرو حوزه آزاد یا منطقه فراغ که در صالحی
می گیرد ،شامل هر عملی اس
وفعالیتی که در شرع بر حرم

اسالمیقرار

مجتهدین و دول

که طبیعتا در شرع مباح باشد .پس هرگونه عمل
یا وجوب آن تصریح شده باشد ،مجالی برای

قانونگذاری وجود ندارد  .احکام تکلیفی که بر پنج نوع اس « ،وجوب ،حرم ،
استحباب کراه

و اباحه »که از جمع آنها وجوب وحرم

الزامیاس

غیر الزامیقرار دارد .زیرا احکام الزامیثاب

اند .البته افعالی که در شریع

واجب یا حرام باشد .قابل تغییر نیس  ،درفلسفه حرم
قول ،فعل وچیزی که درآن تلف حقوق دیگران یا خباث
حرام ویا مکروه اس

.

که در محدوده احکام

اشیاء باید گف

با صراح
که هر عمل،

ویا ضرر وجود داشته باشد،

2

نقش اجتهاد در تشریع قوانین متغیر
دیدیم که اسالم حوزه گسترده ای را برای قانونگذاری بازگذاشته اس
اسالم می توانند براساس اصول کلی شریع

ومصالح ام

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

حقوقی قوانین آمره نامیده می شوند .منطقه الفراغ ،حوزه ای اس

که در اصطالح

که مجتهدین

و بر مبنای مقتضیات زمان،

قوانین مورد نیاز جامعه بشری را وضع (کشف) نمایند .که اصطالحا به آن اجتهاد
میگویند.

.11القرافي  ،شهاب الدين  .انوارالبروق في انوا ء الفروق ج  1بيروت  :دارالمعرفة للطباعة .
 .2زيدان  ،عبدالکريم  ،المدخل للدراسة الشريعة االسالميه الطبعة الثانية  ،المنصورة دارالوفاء للطباعة (1992
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اجتهاد وسیله ای اس

که خداوند متعال آن را دردل فقیه قرارداده تا مجتهد با بکار

گیری آن در منابع و مبانی اصلی استنباط ،بتواند به طور کامل میان رویدادهای نوین
زندگی وفقه اسالمیهمگامی پدید آورد .اجتهاد به طور کلی به معنای صاحب نظر شدن
در امر دین اس  .درتعریف آن گفته شده» به کار بردن منتهای تالش در راه استنباط
احکام شرعیه از ادله معتبر شرعیه».

1

چنانکه گفتیم ،در اسالم قانونگذار اصلی خداوند متعال اس  ،بنا براین اجتهاد به
معنای قانونگذاری نیس  ،بلکه به معنای کشف احکام فرعی از منابع معتبر (کتاب،
سن  ،اجماع وقیاس) اس  .در کتاب وسن

اصول و احکام کلی به صورت قواعد

فقهی بیان شده اس  ،اما انجام آن به عهده کسانی گذاشته شده اس
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صالحی

که واجد

الزم برای تفسیر قوانین کلی و تطبیق آنها بر موارد جزئی هستند .صحابه کرام

از همان روزهای آغازین اسالم برای آن که نیاز جامعه اسالمیرا درمنطقه فراغ تامین
نمایند چگونگی استنباط احکام فرعی را به افرادی تعلیم میدادند .حدیث معاذ بن جبل
دراین موضوع شاهد مدعی ما اس
شایان ذکر اس

.

که اجتهاد در طول تاریخ خود ،تحوالت فراوانی پیداکرده

اس .دیدگاههای گوناگونی در باره آن وجود دارد .اما اجتهاد اصیل که کار کرد واقعی
دارد ،اجتهادی اس

که :مبتنی برجامعی

وکمال دین ،وسیله استنباط قانون از ادله و

اصول معتبر فقهی ،شامل و فراگیر اس  ،یعنی توانایی کشف همه احکام نوین را دارد.
56

افق گسترده ای که این مبانی فرا روی مجتهد میگشاید ،آن اس

که خدای حکیم

وعلیم به همه مصالح ومفاسد مربوط به زندگی انسان آگاه اس  ،با حکم
سزاوار رحم

اوس  ،شریعتی را به جهانیان عرضه داشته اس

ولطفی که

که ناظر به مصالح و

مفاسد امور گوناگون زندگی بوده وهیچ رویدادی را در حیات فردی واجتماعی ،مادی

1زيدان عبدالکريم “ المدخل للدراسة الشريعة االسالمية  ،پيشين ،ص .233

ومعنوی بدون قانون و حکم واگذار نکرده اس ؛و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئی
(نحل  )89:والرطب و الیابس اال فی کتاب مبین (انعام  . )29:براساس این بینش،
اجتهاد فقط وسیله کشف حکم شرعی اس  ،اطالق تشریع برآن حال

مجازی دارد.

چون فراغ قانونی هرگز به معنای عدم حکم نیس .
دکتورصبحی محمصانی پس از تاکید بر انواع قوانین موجود در اسالم میگوید»:
قرآن مجید و سن

شامل همه دستورات واحکامیاس

که بشر برای سعادت و کمال

خود احتیاج دارد .و کتاب یعنی قرآن تبیان کل شئ اس  ،روشنگر همه چیز وهمه امور
اس  .ایشان سوگند یاد می کند که تمام آنچه مل
و دراین شکی نیس »

احتیاج دارد ،در کتاب وسن

هس

1

و مکانها و آخرین رسالتی اس

که دس

غیب و حکم

الهی به هدف حفظ منافع

مادی و معنوی انسان و پیشگیری از انحطاط و سقوط ارزانی داشته اس  .پس اسالم که
آئی ن زندگی انسان اس ،طبعا در گستردگی وعدم آن نیز تابع آفاق وجودی انسان
خواهدبود .به همین دلیل در تشریع اسالم کاستی راه ندارد ،هر چند که روابط گوناگون
بشری موجب پدیدارشدن مسایل نوین در زندگی او میگردد ،ولی هیچگاه ازسیطره
اسالم بیرون نیس  .چون اسالم بامعرفی اصول کلی وثاب
خدم

وسیله اجتهاد را نیزدر

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

بر این اساس ،ما باورمندیم که اسالم نظام زندگی وراهنمای انسان برای همه زمانها

انسان قرارداد تا از طریق بکار گیری آن هیچ واقعه ی بدون حکم و بی پاسخ

نماند ،این همان رمز همگام بودن نظام دینی بارویداد ها و راز بقای آن تا روز قیام
اس  .اگر ادعا شود که» اجتهاد قوه محرکه اسالم اس » گزافه نیس .
نابغه بزرگ جهان اسالم بوعلی سینا

کلیات اسالمیثاب

و غیر متغیر ،ولی

محدودند و اما حوادث و مسایل نامحدود و متغیر مطابق با مقتضیات خاص خود،

1صبحي محمصاني ،فلسفه قانونگذاري در اسالم ترجمه ابراهيم گلستاني ،تهران سپهر ،چاپ .1331 ،2
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مسایل مخصوص به خود دارد .به همین جه

ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی

گروهی مختصص و آگاه به کلیات اسالمیو عارف به مسایل و پیش آمد های زمان،
عهده داراجتهاد و استنباط حکم مسایل جدید ازکلیات اسالمیشوند » .یکی ازاصحاب
فرموده اس « :حالل محمد حالل ابدا الی یوم القیامة و

پیامبر درخصوص قوانین ثاب

حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة» .در ارتباط با قوانین متغیر« :واما الحوادث الواقعه» رابه
عنوان راهنمای ارائه داده اند.
از برک

1

اجتهاد پویا و اصیل اس

که هیچگاه فقه اسالمیدر برابر مظاهر زندگی و

رویدادهای نوین رکود و ایستایی ندارد .فقط نه تنها همگام با مقتضیات زمان در
حرک

اس  ،بلکه پویا و پیشرو نیزهس  ،زیرا اصول احکام اجتهاد ،از لحاظ زمانی
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پیش از پیدایش حوادث جدید به صورت قانونمند در خدم
اس  .به این ترتیب اجتهاد اصیل از یک سو ،ضامن تداوم سالم

فقهاء قرار داده شده
دین و جاویدانگی

آن اس  ،چون هرگز نمیگذارد که مسایل اسالمیدر قالب فکری فرد یا افرادخاص
محدود و زندانی شود ،از سوی دیگر ،پاسخگویی نیازهای نوین بشر در تمام اعصار و
قرون اس

و راه اجتهاد همیشه باز اس .

نتیجه گیری
قانون روح و روان جامعه اس  .تنها قانونی که میتواند جامعه را به هدف نهایی و

58

کمال انسانی برساند روحی اس
انسان و آخرین رسالتی اس

که خداوند متعال در آن بدمد .اسالم نظام زندگی

که خدای حکیم برای تامین منافع مادی و معنوی انسان و

پیشگیری از سقوط و انحطاط او ،ارزانی داشته اس  .این همان روحی اس

که

 1موسي ،محمد يوسف  .فقه اسالمي وقوانين غرب  .ترجمه  :نعمت اهلل شهراني  .كابل  :موسسه انتشارات
االزهر.1313

پروردگار در کالبد جامعه انسانی دمیده اس  .مهم ترین امتیازات قانون دینی را به
صورت زیر میتوان فهرس

کرد:

 -1واضع قانون اسالمیخداوند متعال اس  ،که خالق انسان و عالم به نیازهای ثاب
متغیر اوس  .حکم

و

الهی اقتضا دارد که قوانین متناسب با نیاز های انسان وضع نماید.

 -2منابع قانون دینی (کتاب ،سن  ،اجماع وقیاس)معتبر وقابل اطمینان اس  .تمام این
منابع از یک منبع واحد (اراده الهی) الهام میگیرد ،چو ن قرآن کالم خداس ،گفتار و
کردار پیامبر و خلفاء راشدین نیز رنگ الهی دارد .فقها نیز بر اساس کتاب و سن
استنباط میکنند .در نتیجه ،قانون اسالم بر محورکمال مطلق دورمیزند ،خداوند متعال
کمال مطلق و قانونگذارواقعی اس  ،اراده خداوند متعال منبع قانون ،قرب پروردگار به
 -3اسالم دین جهانی اس  ،قوانین آن برای همه جهانیان اس  ،ویژگیهای قومی،
منطقه ای و ملی در آن جایگاهی ندارد «.وما ارسلناك اال کافة للناس»( .سبا.)34 :
 -4اسالم به گونه ای خاص بین مقوله های ابدی
اصول کلی دین ثاب

وتغیر جمع کرده اس  .هرچند

اند ،اما هیچگاه مسایل نوین از نظر آن دورنمانده اس  .اسالم در

پرتو سازوکار اجتهاد اصیل قادر اس

در برابر مظاهر زندگی و رویدادهای تازه

پاسخگو باشد ،رکود و ایستایی در قاموس فقه پویا معنا ندارد.

بررسی مشروعیت قانونگذاری...

او هدف قانون و رضای او مبنای قانون اس .

 -2قانون دینی ناظر به ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان بوده ،و همه فعالیتهای
اجتماعی بشر را در راستای تکامل نهایی و تأمین سعادت ابدی او قانونمند میسازد .
فهرست منابع:
 -1نذیر ،داد محمد  .اساسات حقوق اسالم  . )1392(.کابل :رسال  .چاپ دوم.
 -2الشثری ،عبدالرحمن بن سعد  .تقنین الشریعة بین التحلیل والتحریم  . )1414(.ریاض :دارالکتب العلمیة .
 -3صبحی محمصانی ،فلسفه قانونگذاری در اسالم  . )1378( .ترجمه ابراهیم گلستانی ،تهران ،سپهر ،چاپ دوم.
 -4ویل دوران  ،تاریخ تمدن . )1371( .تهران :انتشارات احسان چاپ  ،3ج ،4ص.433 – 432
-2السنهوری ،عبدالرزاق  .مصادرالحق فی الفقه االسالمی  .)1997( .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 -6زیدان ،عبدالکریم  .المدخل للدراسة الشریعة االسالمیه  . )1413(.الطبعة الثانیة ،المنصورة :دارالوفاء .
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 -7روسو ،ژان ژاك  .قرار داد اجتماعی  . )1379(.ترجمه مرتضی کالنتریان ،تهران :احسان  ،ص .198
 -8ماوردی  ،ابوالحسن  .االحکام السلطانیه  1411(.ق)  .بیروت :دارالفرات .،ص .322
 -9رضا ،محمد حسن  .بررسیهای اسالمی(.بی تا) بیروت :دارالفکر،ص  181 – 179ص.23
 -11زیدان ،عبدالکریم  .المدخل للدراسة الشریعة االسالمیة  ،)1413(.پیشین ،ص .223
 -11صبحی محمصانی .فلسفه قانونگذاری در اسالم . )1328(.ترجمه ابراهیم گلستانی ،تهران :سپهر ،چاپ دوم.
 -12موسی ،محمد یوسف  .فقه اسالمی وقوانین غرب  . )1387(.ترجمه :نعم
انتشارات االزهر .چاپ اول.
 -13الزحیلی ،وهبه  .التفسیرالمنیر(.بی تا)  .بیروت :دارالفکر ج  ،16ص .177
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اهلل شهرانی  .کابل :موسسه

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه تحوالت و مصالح
از نظر فقه امامیه
قربانعلی هادی
چكیده
دیه نفس بر شش قسم و یکی از راههای مقابله با جرائم علیه اشخاص و جبران
خسارت اس  ،جانی به نحو تعیین یا تخییر یکی از اصناف را به ولی دم میپردازد.
امروزه با تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،شبهات علیه احکام اسالمی و مصالح شرع،
ضرورت دارد که حکمِ اصناف ششگانه دیه تغییر یابد .این تحقیق به هدف طرح
معضالت و پیشنهاد تغییر حکم اصناف دیه ،به روش تحلیلیو توصیفی انجام شد.
احکام اسالمی تعاملی ،با توجه به اوضاعواحوال ،عرف جامعه و مقاصد شرع تغییر
می یابند .مطابق دیدگاه برخی فقها با تأکید بر اصال
نمیکند ،اما برخی دیگر معتقدند اصناف اصال

اصناف دیه ،حکم آنها تغییر

ندارند و حکم شان تغییر میکند .در

عصر حاضر عدمتغییر حکمِ اصناف باعث ضرر ،حرج و تنفر از دین میگردد .بر اساس
قواعد عقلی الضرر ،حرم

تنفیر از دین و جبرانِ کلیه خسارات حکمِ دیه باید تغییر

کند .نخبگان خصوصاً حاکم اسالمی ،قیم

معدلِ اصناف دیه یا مقدار معین از ارزِ رایج

کشور را ،بهعنوان دیه تعیین نمایند.
واژگان کلیدی:
تحول ،اصناف دیه ،مصلح  ،تغییر حکم اسالمی ،جبران خسارت ،قواعد عقلی،
فقه و حقوق.
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 .1مقدمه
دین اسالم با گوهر عالیِ آسمانی ،دارای احکام فرازمانی و فرامکانی و قوامبخشِ
حیات دنیوی و معنوی بشر دررسیدن به حیاتطیبه اس  .به اعتقاد برخی از فقها،
و به نظر بعضی دیگر تغییرپذیر هستند .در صورت عدمتغییر

احکام اسالمی ثاب

احکام ،چگونه شریع ِ ثاب

خصوصاً مجازات حدی و کیفری ،پاسخگوی نیازهای

متغیرِ بشر در قبال تحوالت ،سؤاالت و شبهات جدید چون سنگسار ،مجازاتِ با شمشیر
و دیه با تفاوت ارزشی اصناف ،خواهند بود؟ دیه بهطورکلی برای جبران خسارت و
حفظ امنی

جامعه ،به مجنیعلیه یا اولیای دم پرداخ

میگردد .در برخی روایات دیه

نفس شش قسم معرفیشده ،بعضی از فقها هرکدام را اصل و دارای موضوعی
فقها ،اصال

و موضوعی

اصناف دیه را نپذیرفته بلکه آن را طریقِ ارزشیابی قیم

دیه

در جوامع میدانند.
در این مقاله تغییر و عدمتغییر حکم اصناف دیه با پیشنهاد حکم عقالنی جایگزین
برای دیه ،موردپژوهش فقهی و حقوقی قرار میگیرد .سؤاالت عمدهی پژوهش حاضر
این ها هستند که ،آیا حکم شرعی دیه با تأکید بر موضوعی

اصناف ،باوجود تحوالت

اجتماعی ،اقتصادی و تغییر اوضاعِ مکلف در عصر حاضر ،ثاب
اصناف موضوعی

میماند؟ یا اینکه

نداشته و حکم شان بر اساس تحوالت و مصالح تغییر نموده و حکم

دیگر جایگزین آن خواهد شد؟ در این صورت ،حکم جدید باید برچه مبنا و قواعدی
شکل بگیرد ،تا جبران خسارت نموده و بتواند مقاصد شریع

را تأمین کند؟

فرضیههای ذیل قابلتصورند که هرکدام پیامد خاصِ خود را دارند :الف .اصناف دیه
دارای موضوعی

و حکم آنها ثاب

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

دانستهاند ،که جانی هریک را به شیوهی تخییر ،تعیین یا تنویع بپردازد .اما برخی دیگر از

بوده بر پایه تحوالت و مصالح قابلتغییر نیس .

ب .اصناف ،طریق برای ارزشیابی دیه بودهاند ،حکم آنها با توجه به تحوالت تغییر
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میکند .ج .حکم جدید بر پایه قواعد و اصول عقلی ،لزومِ جبران کلیه خسارات را در
پ ی دارد .در این تحقیق پس از بررسی کلیات و امکان تغییر احکام اسالمی ،بر اساس
دالیل روایی ،فقهی و حقوقی ابتدا دیدگاه مخالفان و موافقانِ تغییر حکم اصناف دیه
بررسی گردیده و سپس ارزیابی این دو دیدگاه و لزوم تغییر حکم دیه بر مبنای قواعد
عقلی و شرعی مطرح میگردند.
 .1/1مفهوم و ماهیت دیه
الف .تعریف دیه؛ این واژه مشتق از «وَدَیَ» به معنی حقِ کشتهشده ،یا به معنای
پرداخ

دیه اس  ،و هاء بهجای واو بوده ،جمع دیه دیات اس (الزبیدى:1414 ،
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283/21؛ ابن منظور )338/12 :1414 ،این کلمه مصدر اس

اما به معنای اسم

مفعول«آنچه که ادا میشود» بهکار میرود(الفیومی .)422/2 :1414 ،دیه را عقل نیز معنا
کردهاند زیرا یکی از معنای عقل «منع» اس

و دیه مانع جرئ

بر ارتکاب جنای

میگردد .همچنین دیه در مواردی به معنی «دم» و «خون» آمده اس

(نجفی:1414 ،

 .)2/43در عرف به آن خونبها و در زبان انگلیسی  Blood moneyمیگویند .در
اصطالح فقهی ،دیه مالی اس

که به سبب جنای

بر نفس یا غیر آن ،بر بزهکار واجب

میشود ،چه اندازهی آن مال روشن باشد یا نباشد(همان) .در تعریف حقوقی ،دیه اعم
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از مقدر و غیرمقدر ،مالی اس
نفس ،اعضاء و منافع و یا جنای

که در شرع مقدس برای ایراد جنای

غیرعمدی بر

عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد

بهموجب قانون مقرر میشود(مواد17و 448ق.م.ا .)1392 .البته درجایی که مقدار دیه
شرعاً معین نشده باشد به آن ارش هم گفته میشود .برخی از حقوقدانان دیه را
مجازات مالی تعریف کرده اس ( .صانعی )91 :1378 ،و گروهی دیگر دیه را بهعنوان
یکی از مجازات طبقهبندیشده در اسالم آوردهاند( .نوربها .)92 :1392 ،بعضی دیگر آن

را نوعی خسارت و غرام

تلقی نموده اس  :غرام های مالی را که شخص جانی در

جنای های غیرعمدی باید بپردازد را دیات میگویند (گرجی.)8 :1362 ،
ب .ماهی

دیه؛ سه دیدگاه عمده در دربارهی ماهی

میباشند .1 .ماهی

دیه و پیامدهای آن مطرح

کیفری؛ در این صورت طبق اصل قانونی بودن مجازات ،باید میزان

و مقدار آن دقیقاً در قانون مشخصشده و دیه از مال خود جانی ،نه از مال عاقله
پرداخ

شود .بر اساس این دیدگاه ،دیه را نباید به مجنیعلیه داد و قابل عفو هم نباید

باشد .در این صورت در صدور حکم دیه به میزان تقصیر و شرایط تکلیف توجه
میشود .2 .ماهی

مدنی؛ دیه چون قابل عفو بوده و برای مجنیعلیه و یا اولیای دم

اختصاص دارد و در مواردی باید آن را عاقله بپردازد ،میتوان گف
مقدار معینی نخواهد داش
تعیین میگردد؛  .3ماهی

مدنی دارد .برابر قاعدة کلی حاکم بر جبران خسارتها ،دیه
بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خسارتی که واردشده
مستقل؛ عناصری از مجازات و جبران خسارت در دیه وجود

دارد ،که به لحاظ موارد به یکى از ماهی

خسارتی یا جزایی نزدیک میشود.

ج .مقدار دیه؛ دیهی کامل مرد مسلمان در فقه و حقوق اسالمی ،یکى از امور

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

خسارت داشته و ماهی

نقش جبران

ششگانهی ذیل اس  .1 :صد شتر سالم و بدون عیب؛  .2دوصد گاو سالم و بدون
عیب؛  .3یک هزار گوسفند سالم؛  .4دوصد دس

لباس سالم از حلههاى یمن؛  .2یک

هزار دینار مسکوك سالم و غیر مغشوش؛  .6دههزار درهم مسکوك سالم و غیر
مغشوش .کد جزای افغانستان مصوب  1392ازآنجاییکه در بخش تعزیرات تدوینیافته
درباره دیات چیزی را مطرح نکرده اس  .وهبة الزحیلی مینویسد :در باب دیه،
بهطورکلی ،سه دیدگاه در بین فقیهان اهل سن

وجود دارد :الف .دیه قتل نفس یکی از

سه مورد شتر ،درهم و دینار اس  .ب .دیه قتل نفس ،یکی از شش مورد اس  :صد
شتر ،دوصد گاو ،دوازده هزار درهم ،هزار دینار ،دو هزار گوسفند ،دوصد حُلّه یمنی .ج.
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دیه قتل نفس ،یکچیز اس

و آنهم شتر(الزحیلی .)311/6 :1422 ،محقق حلی مقدار

دیه را شش نوع ذکر میکند :دیه عمد صد شتر سالخورده ،یا دو صد گاو ،یا دوصد
حله ،یا هزار دینار ،یا هزار گوسفند و یا ده هزار درهم اس (محقق حلی:1418 ،
 .)229/4مرحوم شیخ مفید نیز دیه را شش قسم میداند (مفید .)732 :1413 ،ابن زهره
پس از بیان اقسام ششگانه دیه آن را مورد اجماع میداند(ابن زهره.)412 :1417 ،
 .2/1مفهوم تحوالت و مصالح
الف .مراد از تحوالت؛ تغییرات ،حوادث و اوضاع و احوالی اس

که در ساختار

اقتصادی ،اجتماعی ،علمی ،سیاسی ،فرهنگی ،عرف و آداب و رسوم جامعه در سیر
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زمان و گسترهی مکان پدید میآیند .منظور از تأثیر تحوالت این اس

زمانی ،تنوعِ مکانی ،نیازهایِ جدید ،شیوههای تعامل و دادوستدِ مدرن؛ تغییراتی را در
موضوع ،مالك ،مصالح و متعلَّق احکام به وجود میآورند ،که بهتبع آنها احکام نیز
تغییر نمایند .عوامل تغییر احکام اسالمی ممکن اس

براثر تحول تدریجی هنجارها،

الگوها و نیازهای جدید اجتماعی ،یا شرایط بحرانی و ...در جامعه و یا در اثر تحوالت
علمی و دستاوردهای نوین تکنولوژیکی و فنی ،به وجود آیند.
ب .مقصود از مصالح ،اهداف عالی و مقاصد نهفته شریع
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که در سیرِ

میباشند که ورای

احکام مدِنظر شارع اس  ،که بر سعادت دنیا و آخرت انسان تأکید دارند .مصالح را به
جهات مختلف ،به مصلح
امنی

حفظ دین ،نفس ،نسل ،مال ،اجرای عدال  ،تأمین نظم و

جامعه تقسیم نمودهاند ،اینها با اندك تفاوتی مطلوب هر جامعهای اس  .این

مصالح بر دو نوع کلی قابلتقسیماند ،یکی مصلح
اسالمی و امنی

حفظ دین و دیگری حفظ نظام

جامعه .بسیاری از فقها قائلاند که احکام اسالمی بر اساس مصالح و

مفاسد پایهریزی شده و هدف از اجرای احکام دستیابی به مصالح اس ( .معرف ،
 .)171 :1377عالمه حلی معتقد اس

که همه احکام بر پایه مصالح وضع میشوند

مصالح هم با تغییر زمان تغییر کرده و با اختالف مکلفین مختلف میشوند (عالمه حلی،
 .)282 :1417حضرت علی(ع) با تأکید بر اینکه مجازات قتلِ عادی در عرب اثر
نهفته را در پی ندارد ،مجازات لواط(قتل

بازدارندگی خود را ازدس داده و مصلح

معمولی) را به سوزاندن فرد لواطکننده در آتش تغییر داده اس « :فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِن
الْعَرَبَ لَاتَرَى الْقَتْلَ شَیْئاً» (حر عاملی .)161/28 :1419 ،بنابراین اگر اجرای حکمی به
مصلح

نباشد حاکم اسالمی میتواند آن را متوقف ،یا حکم خفیفتر یا شدیدتر

جایگزین آن کند .این امر را میتوان بهعنوان یک قاعده کلی دیده و در کلیه احکام
ازجمله حکم اصناف دیه جاری دانس .

بحث تغییر احکام در اینجا به طورکلی ناظر بر احکام روابط اجتماعی و تعاملی اس
و به احکام عبادی و ثاب

اسالم نمی پردازد .احکام اسالمی در یک نگاه کلی به احکام

«واقعی الهی» و احکام «استنباطی» قابلتقسیماند .احکام واقعی آن دسته از احکامی که
در قالب الفاظ قرآن و سن  ،به مردم ابالغشده و شامل احکام ثاب

و متغیر میباشند.

احکام استنباطی یا اجتهادی به نظریات و فتاوای استنباطی فقها از ادله شرعی ،اطالق
میشوند ،که بهمنزله حکم واقعی حجی

شرعی داشته و متغیر میباشند ،حکم والیی

در این دسته جای دارند.
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الف .امکان تغییر احکام واقعی الهی؛ مراد از «تغییر حکم» در احکام واقعی ،تغییرِ
حکم بهواسطه تغییر موضوع ،متعلق یا مصداق اس  .این احکام از طریقِ «نسخ» در
مرحله جعل و انشای حکم و نیز از طریق تغییرِ متعلق ،موضوع و مصداق در مرحله
فعلی ِ حکم ،تغییر میکنند .بدینمعنا ،اگر موضوعِ حکم واقعی شرایط خود را از دس
دهد و یا متعذر شود ،حکمِ آن موضوع از فعلی
امروزه با تعذر حله یمنی ،حکمِ پرداخ

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

 .3/1امكانسنجی تغییرِ احكام اسالمی

میافتد و اجرایی نمیشود ،مثالً

دیه از صنف حله ،فعلی

نخواهد داش  .در

امور غیرعبادی برای تغییر احکام ،شناخ

متعلقات و موضوعات احکام اغلب از عرف

و رویههای عقالیی پیروی میشود؛ مگر اینکه شارع خود موضوعی را تحدید و تبیین
نموده باشد(نوبهار :1394 ،ش  ،) 91/78ما نیز در این مقاله ،بر اساس قواعد و اصول
عقلی تغییر حکم دیه را پیشنهاد کردهایم .مرحوم کاشف الغطا معتقد اس  ،درصورتیکه
موضوعاتِ احکام به سبب تح ول زمان ،مکان و شرایط اشخاص تغییر نمایند ،احکام نیز
تغییر میکنند(کاشف الغطا .)34/1 :1329 ،محقّق اردبیلى قائل اس

که احکام ،با توجه

به خصوصیات ،زمان ،مکان و اشخاص مختلف بوده و قابلتغییر اس

(محقق اردبیلی،

.)436/3 :1413
دیدگاه یکی از فقهای معاصر این اس

که« :هرگاه شرایط و قیود[احکام الهی] تغییر
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(ص)

نیابند ،حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد ،مفهوم روای « :حالل محمد
الی یوم القیامة »...نیز همین اس  .اما اگر در قیودِ موضوع ،براثر گذش

حالل

زمان و تغییر

مکان دگرگونی حاصل شود ،چهبسا حکم هم دگرگون خواهد شد( ».مکارم شیرازی،
 :1376ش .) 9/4بسیاری از موضوعات در احکام واقعی ،جزءِ موضوعات عرفی و
امضاییاند ،ازجمله «شتر» که در قبل از اسالم بهعنوان دیه در جوامع عرب مطرح بود،
پرداخ

همان شتر در قالب حکم واقعی(سن

پیامبر)امضا گردید.

ب .امکان تغییر احکام استنباطی فقها؛ فقیه و حقوقدان اسالمی در بستر فقه پویا با
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شناخ

فنیِ موضوع و حکم ،در استنباط احکام با در نظر گرفتن تحوالت و مصالح،

حکمِ مناسب را با تحفظ روحِ شریع  ،صادر مینمایند .مرحوم شهید اوّل معتقد اس
که تغییرات اجتماعی ،عرف ،زمان و مکان موجب تغییر احکام میشوند(مکی عاملی،
 .)121/1 :1411طبق دیدگاه وی تغییر عادات و رسوم جامعه موجب دگرگونى
موضوعات میشود که بهتبعِ موضوع ،احکام نیز تغییر میکند.

ج .امکان تغییر احکام حکومتی؛ این احکام با توجه به موضوعات ،مصادیق و
متعلقات در بستر زمان و مکان تغییر میکنند .یکی از فقها میگوید« :احکام متغیر ،تابع
مصالح و مقتضیات زمان ،به اختالف اعصار ،ال محاله مختلف و در معرض نسخ و
تغییر اس  ...آن از باب عدول از فرد واجب اس
آنها که حفظ نظام و سیاس
فقیه و حقوقدان معتقد اس

امور امّ

به فرد [واجب] دیگر ،و قدر مشترك

اس ( »...نائینی .)137 :1424 ،وهبة الزحیلی

که :احکام به سبب تغییر عرف ،مصالح اجتماعى و مردم،

یا به سبب پیدایش ضرورتها و یا ظهور سازمانهای جدید ،تغییر مىیابند؛ امّا این
مربوط به احکام اجتهادى و معامالت اس

و احکام عبادى تغییرناپذیر اس ( .زحیلی،

)98/2 :1416
بگذارند .اما تحوالتِ مغایر با مقاصد و روح شریع  ،صالحی

تأثیرگذاری بر احکام

اسالمی را ندارند .مثالً بسیاری از کشورها حکم اعدام را با توجه به مالحظات
بینالمللی برداشته ،این با اهداف شریع

ناسازگار اس  ،نمیتوان حکم داد که اسالم

هم حکم اعدام را کامالً بردارد.

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

تحوالت و مقتضیات همسو با مقاصد شریع

میتوانند بر احکام متغیر اسالمی اثر

د .مرجع تغییردهنده احکام اسالمی؛ حاکم اسالمی عالم ،مؤمن و متعهد ،ستره
محکمه ،فقهای جامعالشرایط ،اندیشمندان حقوق ،قضات و کارشناسان که همه مؤمن،
عادل و صالح هستند ،میتوانند با توجه به تحوالت زمانی ،تنوع مکانی ،ضرورتها،
تحولِ موضوع و متعلق ،مصالح و مفاسد؛ فتوا ،احکام و یا نظریه کارشناسی مبنی بر
لزوم تغییر برخی احکام اسالمی را صادر نمایند .اما باید تأکید نمود که دستور اجرای
حکمِ تغییریافته ،به خاطر حفظ نظم و امنی

جامعه ،فقط توسط حاکم اسالمی صالح

صادر میشود .بنابراین حاکم اسالمی در راستای وظیفهی خود ،میتواند حکم واقعی،
استنباطی و حکم حکومتی را تغییر دهد و حکم دیگری جایگزین آن نماید .البته؛ زمانی
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که خطری دین اسالم را تهدید کند حاکم اسالمی میتواند برخی احکام اسالمی را
تعطیل و یا تعدیل نماید ،این امر از طریق مراجع قضایی و تحقیقاتی چون ستره
محکمه ،کمسیون تحقیق و پژوهش وزارت عدلیه و ...باراهنمایی حاکم اسالمی صورت
میگیرد.
 .2دیدگاههای عدمتغییر حكم اصناف ششگانه دیه
بعضی از فقها معتقدند که هریک از اصناف ششگانه موضوعی

داشته و اصلی

می باشند ،هرکدام از اصناف خودش به اختیار جانی به اولیاء دم باید پرداخ

شود .بر

اساس این دیدگاه گرچه شرایط اشخاص تغییر کند و تحوالت زمانیِ عمیق و تنوع
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مکانی در موضوع و مصداق احکام دیه رخ دهند ،حکم اصناف دیه تغییر نخواهد کرد.
دیدگاههای عدمتغییر حکم دیه را در قالب اصلی بودن اصناف ششگانه بهنحو تخییر،
تعیین و ...بررسی میکنیم.
 .1/2اصالت اصناف ششگانه بهنحو تخییر
دیدگاه اصال
موضوعی

اصناف تأکید میکند که هر شش قسم از دیه اصلی و دارای

اس  ،که جانی اختیار دارد هرکدام را بپردازد .معناى اصلى بودن این اس

که هرکدام بهطور مستقل در عرض هم نه در طول یکدیگر ،دیه در ازاى شخص مقتول
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اس  ،بدل از دیه در ارزش مادى نیس  ،لذا تغییر حکم بهغیراز شش نوع جایز نیس .
نظریه تخییر ،بین علمای امامیه خصوصاً بین متأخرین قول مشهور اس  .فاضل هندی
این دیدگاه را با تعبیر عندنا (اجماع) مطرح میکند (فاضل هندى .)318/11 :1416 ،هر
یک از شش قسم بهطور مستقل واجب اس

و بدل از دیگری نیس .

بر اساس دیدگاه مرحوم محقق حلی ،همهی اصناف مستقالً اصلی بوده و هیچکدام
مشروط به عدم دیگری نیس

و جانی در پرداخ

هریک مخیر اس

(محقق حلی،

 .)229/4 :1418صاحب جواهر(ره) ضمن طرح اصال
هرکدام از اصناف اصلی هستند ،جانی در پرداخ

اقسام دیه ،معتقد اس

هرکدام مخیر اس

که

(نجفی:1414 ،

 .)12/43مستندات روایی ،فقهی و اصولی ذیل به مفهومِ تخییر اشاره دارند.
الف .روایات؛ احادیثی زیادی مقتضی تخییر در پرداخ

دیه هستند ،بهعنوان نمونه

برخی از آنها را یادآور میشویم :در صحیحه عالء ابن فضیل از امام جعفر صادق (ع)
آمده اس  ،که جانی مخیر اس  ،در قتل خطا صد شتر ،یا هزار گوسفند ،یا ده هزار
درهم و یا هزار دینار بهعنوان دیه بپردازد(حر عاملی196/29 :1419 ،؛ کلینی:1417 ،
 .) 282/7روای

عبداهلل بن زراره از امام صادق(ع) که دینار و درهم و شتر را بهنحو

تخییر بهعنوان دیه مقرر میدارد (حر عاملی ،پیشین .)197 ،در صحیحه حلبی از امام
یعنی ،دیه هزار درهم یا هزار دینار اس  .در این روایات بین اصناف دیه عطف به «او»
صورت گرفته اس
پرداخ

بر تخییر دارد ،یعنی جانی هرکدام را خواس

که دالل

میتواند

کند.
(ره)

ب .اجماع؛ صاحب جواهر
هرکدام مخیر اس

تخییر را اجماعی دانسته میگوید ،جانی در پرداخ

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

صادق (ع) آمده اس « :الدیة عشرة آالف درهم او الف دینار( .»...کلینی ،پیشین)281 ،

و فقها بر این امر اجماع دارد (نجفی .)12/43 :1414 ،مرحوم

صاحب ریاض ،اصلِ در پرداخ

اصناف را با توجه به لفظ «او» تخییری دانسته و بر

این امر ادعای اجماع و شهرت عظیمه نموده اس (طباطبایی حائری.)321/16 :1418 ،
ج .اصل برائ ؛ صاحب جواهر تأکید میکند ،ظاهر سخنان فقها ،آن اس
در گزینش نوع دیه مخیّر اس

که جانی

و این برابر اصل[برائ ] اس  ،نه اینکه تنویع

باشد(نجفی .)12/43 :1414 ،این سؤال پیش میآید که آیا یکی از اصناف بهصورت
تعیینی بر جانی واجب میشود یا نه؟ درصورتیکه دلیلی در دس

نباشد ،اصل اولی
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بر برائ

دالل

ذمه جانی از تعیینِ یکی از اقسام دارد ،یعنی هیچ نوعی از اصناف

بهنحو تعیینی بر ذمه او نیامده اس  ،درنتیجه به تخییر جانی در پرداخ

منجر میشود.

 .2/2اصالت اصناف ششگانه دیه بهصورت تنویع بهنحو تعیین
تنویع بهنحو تعیین بدین معناس
نوع ،نسب

که ،بر جانی واجب اس

به حرفه و شغل خود و یا نسب

و این دارای موضوعی

به محلی که اصناف در آنجا موجود اس ،

اس  .بر اساس این دیدگاه ،حکم اصناف دیه قابلتغییر نیس

و نمیتوان در صورت وجود یکی از اصناف ،قیم
شیخ طوس ی(ره) بر وجوب تعیینی بودن پرداخ

یا جنس دیگر را جایگزین نمود.
دیه گرایش داشته میگوید ،از میان

حوت « »1397شماره مسلسل193

شش اصل هر یک اصل مستقلی اس  ...هرجانی که دارنده یکی از این اصول باشد،
همان از او گرفته میشود(طوسی.)119/7 :1387 ،
پرداخ

به نحو تنویع ،دیدگاهِ مشهور فقهای پیشین اس  ،شیخ طوسی (ره) مفهوم

تنویع را از منظر امامیه و برخی فقهای عامه چنین مطرح میکند که ،بر شترداران صد
شتر ،بر دارندگان طال هزار دینار ،بر دارندگان درهم ده هزار درهم ...ابو یوسف ،محمد
ابن حسن شیبانی و ابن حنبل ،نیز اصال

اصناف را به نحو تنویع پذیرفته ،اما آنها

معتقدند به جای هزار گوسفند ،دو هزار گوسفند پرداخ
72

بهطور معین از هر شش

 .)226/2ابن براج نیز بر تنویع معتقد اس

گردند(طوسی:1417 ،

میگوید ،اگر جانی از دارندگان طال باشد

هزار دینار درجهیک ...و یا دوصد حله که بزهکار دارنده پارچه باشد ،باید
بپردازد(قاضى ابن براج .)427/2 :1416 ،روایات ذیل میتوانند مستند دیدگاه اصال
اقسام ششگانه دیه به نحو تعیین باشند.
صحیحه عبدالرحمن بر وجوب تعیینی بودن اصناف دیه دالل
ابن ابی لیلی شنیدم که میگف
(ص)

پیامبر

آن را پذیرف

دارد :وی میگوید از

دیه در دوران جاهلی  ،صد شتر بود و حضرت

و بعد واجب نمود بر گاوداران دوصد گاو ،و بر گوسفندداران

هزار گوسفند ...بر مردم یمن ،دوصد حُلّه ،که بپردازند .وی میگوید این را از امام
صادق(ع) پرسیدم که فرمایش حضرت علی(ع) را بیان نمود :دیه هزار دینار و برای اهل
شهر دههزار درهم ،برای صحرانشین صد شتر ...اس  ،که باید بدهد(حر عاملی ،پیشین،
 .) 193از هردو بخش ،وجوب تعیین دیه بر دارنده و اهل همان محل قابل استنباط
اس .
 .3/2اصالت فقط شتر و یا دینار از اصناف دیه
الف .اصال
اصال

شتر؛ بعضی از فقها و حقوقدانان فقط شتر را اصل در دیه میدانند.

و موضوعی

شتر از بین اصناف ،مانع تغییر حکم دیه بر اساس تحوالت زمانی

پرداخ

شود(جبعی عاملی .)317/12 :1413 ،شیخ طوسی دیدگاه برخی فقهای امامیه و

عامه را در اصال
سن

شتر پذیرفته میگوید ،در صورت نایاب شدن شتر ،امامیه و اهل

معتقدند که به قیم

معاصر ،معتقد اس

منتقل میشود(طوسی .)118/7 :1387 ،یکی از علمای

که از میان اقسام ششگانه صد شتر اصل در دیه اس  ،سزاوار

تردید نیس (هاشمی شاهرودى .)189/1 :1423 ،دیدگاه اصلی بودن شتر را بیشتر
علمای اهل سن

پذیرفته و ابنقدامه دراینباره ادعای اجماع کرده اس  :همه عالمان بر

این نظر اتفاق دارند که اصل در دیه ،شتر اس
پذیرش اصال

(ابنقدامه ،بیتا.)32/9 :

شتر در دیه نتیجه اطالق دستهای از روایات اس
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که در آنها تنها

صد شتر ،دیه به شمار آمده اس  .در صحیحه محمد ابن مسلم ،زراره و دیگران از امام
محمدباقر یا امام صادق علیهماالسالم که میفرماید« :فی الدیة قال ،هى مئة من االبل
ولیس فیها دنانیر والدراهم و الغیر ذلک( ».حر عاملی )196/29 :1419 ،دیه صد شتر
اس

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

و مکانی میشود .شهید ثانی معتقد اس

که در اصل واجب اس

که شتر بهعنوان دیه

و در ابل ،دینار و درهم یا چیز دیگری مجزی نیس .

ب .اصال

فقط دینار؛ دیدگاهی وجود دارد که فقط دینار را دارای موضوعی

دیه میداند .بر این اساس قیم

در

و یا جنس دیگر نمیتواند دیه باشند ،لذا نمیتوان در

حکم اصناف دیه تغییر ایجاد نمود .ظریف ابنناصح از امام علی(ع) روای
نفس هزار دینار و دیه بینى هزار دینار و ...اس
نشان میدهد که اصل در دیه دینار اس

میکند :دیه

(طوسی .)296/11 :1417 ،این روای

و بقیه حتى صد شتر ،مصادیقی هستند که باید

برابر دینار ارزشگذارى شوند.
 .3دیدگاههای تغییر حكم اصناف ششگانه دیه
بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند که هیچکدام از اصناف دیه اصال
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بلکه هرکدام طریقی برای بیان مقدار دیه جه

آسانسازی در پرداخ

ندارند،

اس  .بر اساس

این دیدگاه ،حکم اصناف دیه از اول تشریع تاکنون با تغییراتِ در موضوع ،مصداق و
شرایط اشخاص ،مرتب در حال تغییر بوده اس  .پرداخ
به رضای

هریک از اصناف یا غیر آن

طرفین ،یا به نحو تبدیل و یا تقدیر خود عبور از اصال ِ اصناف دیه اس  ،که

تغییر در حکم اصناف دیه را ،نشان میدهد.
 .1/3دیدگاه تقدیر در پرداخت اصناف دیه
بر اساس دیدگاه تقدیر ،مراد از اصناف در روایات باب نه تخییر ،تعیین و نه تنویع،
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بلکه طریقی برای بیان مقدار دیه بوده ،و از اصال

و موضوعی

برخوردار نمیباشند.

تقدیر ،یعنی اصناف دیه شاخصی برای نشان دادن مقدار و میزان مالی دیه هستند .جانی
میتواند با توجه به تح والت و شرایط ،هریک از اقسام ،یا جنس دیگر و یا مقدار مالی
برابرِ آن را ،بپردازد .برخی از فقها و حقوقدانان این نظریه را پذیرفتهاند .ابو زهره از
فقهای اسالمی در بحث جریمه و مجازات از نگاه فقه اسالمی ،تعیین مقدار دیه را با
توجه به مالكهای شرعی ،امر عقلی و مطابق تحوالت و شرایط زمان دانسته میگوید:

«قد وضع لنا االساس و هو تقدیر الف دینار من ذهب ،او مائة من االبل ،فحقّ علینا ان
نبنی علیه ونقدم سایر الموارد علیها النّه المالك فی دیة النفس( ».محمد ابوزهره:1418 ،
 .)271/1شارع مقدس تراز و اساس را برای ما وضع کرده که همانا هزار دینار طال ،صد
شتر باشد ،پس این حق برای ما هس

که بر همان اساس ،از موردهای دیگر ،مقدار دیه

را روشن سازیم.
یکی از حقوقدانان تصریح میکند که مراد از اصناف ،نه براى تنویع یا تخییر ،بلکه
تقدیرى از مقادیر مختلف را بیان نموده اس  ،هیچیک از مقادیر ششگانه موضوعی
ندارد ،آنچه مهم اس  ،پرداخ ِ آن میزان مالیتى اس
(مرعشی )211/1 :1382 ،روای

که ملحوظ شارع بوده اس .

ابى بصیر از امام صادق (ع) که مىفرماید :دیه مسلمان

روای

فقط مقدار دیه در هر زمینه معینشده اس  ،این نوع تعبیر در روایات ظهور در

بیان مقادیر دیه دارد.
 .2/3دیدگاه تبدیل در پرداخت اصناف دیه
مفهوم تبدیل آن اس

که جانی میتواند هریک از اصناف دیه را تبدیل به قیم

یا اجناس دیگر نموده و پرداخ

و

نماید .بر مبنای این نظریه ،اصناف دیه موضوعی

نداشته ،با تحوالت اجتماعی و اقتصادی حکم اصناف تغییر مینماید .این دیدگاه از
سوی بعضی فقها مورد تأیید قرارگرفته اس  .شیخ طوسی(ره) دراینباره میگوید :از
اهل و دارنده هر یک از اصناف دیه ،همان نوع از او گرفته میشود و اگر موجود نبود
بدل از آن ،گونههای دیگر (جنس یا قیم ) دریاف
یکی از فقها معتقد اس
قیم

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

دههزار طال ،هزار نقره ،هزار گوسفند و ...اس (حر عاملی .)194/29 :1419 ،در این

میشوند(طوسی.)119/7 :1387 ،

که ،ولی دم میتواند با تراضی یکی از اصناف را تبدیل به

نموده و آن را بپذیرد (نجفی .)14/43 :1414 ،بنابراین میتوان گف

که اصناف
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موضوعی
قیم

ندارند ،چون در صورت موضوعی ِ نفس اصناف ،علما اجازهی تبدیل به

پایینتر یا باالتر را نمیدادند.
 .3/3دیدگاه تراضی طرفین بر نوع پرداخت دیه
تراضی بین اولیاءِ مجنیعلیه و جانی در نوع دیه ،از اموری هستند که میتوان با آن،

از موضوعی

اصناف ششگانه عبور نمود .در قتل عمد ابتدا قصاص ثاب

اس  ،اما

جانی می تواند با اولیاء دم به مقدار دیه ،یا به امر خاصی به دو یا سه برابر ،کمتر و یا
شبهعمدی و خطای محض میتواند

بیشتر تراضی و تصالح نماید .همینطور در جنای

بر مقداری از دیه مصالحه کنند .دیه تصالحی میتواند یکی از اصناف دیه یا هر چیزی
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دیگر باشد که جانی باید خود به اولیاء دم پرداخ

اولیاء دم نشان میدهد که میتوان از اصناف ششگانه به قیم  ،مبلغ و یا نوعِ خاصی
دیگر عبور کرد .یکی از فقها میگوید از اصول ششگانه ولی دم نمیتواند به قیم
بازاری آنها عبور نماید ،اما درجایی که تراضی بین طرفین در قیم
میتوان قیم

را بهجای هریک اصول دریاف

صورت گیرد،

نمود(نجفی .)14/43 :1414 ،در مواردی

که قاتل پدر باشد ،یا فوت کند ،یا قاتل عاقل باشد و مقتول مجنون و یا با
مصلح نگری حاکم نیز میتوان از موضوعی
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کند .بدینسان تراضی بین جانی و

اصناف دیه ،به قیم

و یا جنس دیگر

عبور نمود .بدینسان حکم اصناف دیه با توجه به تحوالت زمانی و شرایط خاص
بهحکم دیگر تغییر میکند.
 .4ارزیابی دیدگاه تغییر و عدمتغییر حكم اصناف دیه
پس از طرح دیدگاه های مخالفان و موافقان تغییر حکم اصناف دیه ،دالیل آنها را با
دیگر سنجههای روایی ،فقهی و اصولی موردنقد و ارزیابی قرار میدهیم.

 .1/4ارزیابی دیدگاه مخالفان تغییر حكم اصناف دیه
اصناف ششگانه استوار اس  .یعنی اصناف

دیدگاه مخالفان تغییر ،بر موضوعی

اصل هستند و باید همان صنف به نحو تخییر یا تنویع با وجوب تعیین پرداخ

شود،

دالیل عمدهی آنان روایات ،اجماع و شهرت بودهاند .اما این دیدگاه انصافاً از
نارساییهای جدی و عدم استدالل محکم رنج میبرد ،مستندات محکمی ارائه نشده ،که
قابل دفاع باشند.
الف .عدم پذیرش اصال

شش عدد؛ عمده دلیل اصال

اصناف تح

شش صنف

روایات می باشند ،اوالً :اکثر روایات تمام اصناف دیه را یکجا ذکر نکرده مانند روای
محمد ابن علی؛ برخی روایاتی که بر اصال

زراره و محمد ابن مسلم قرار میگیرند ،که دیه اصلی را فقط

صد شتر می دانند .ثانیاً :حله یکی از مواردی اختالفی اصناف ششگانه اس  ،مرحوم
خویی(ره) ادله روایی حله را نمیپذیرد ،معتقد اس

که فقط دالیل اجماع و پذیرش

قطعی اصحاب را با خود دارد(خویی .)233/42 :1422 ،ثالثاً :در برخی روایات حله
دوصد و در روای

شیخ صدوق صدتا ذکرشده(صدوق )214 :1412 ،که اختالف در

ضبط روایات ،وجود حله در دیه و اصال

ششگانه را زیر سؤال میبرد .رابعاً :جمیل و

ابن حجاج حله را از امام صادق(ع) نقل نکرده و روای

جمیل مضمره یا موقوفه اس ،

خصوصاً آن روایتی که حله را ذکر نموده از حضرت پیامبر(ص) بهصورت مرسل بوده و
از مدار اعتبار خارج اس .
ب .رد اجماع بر اصال

اصناف؛ اوالً :این اجماع مدرکی اس

شکلگرفتهاند  ،و اجماع مدرکی حجی
سند و دالل
دیه را ثاب

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

روایات دیگر مانند روای

شش قسم دالل

دارند ،در معارضه با

که به استناد روایات

ندارد .از سوی دیگر ،اعتبار روایات باب ،ازنظر

در جایگاهی نیستند که بشود با تکیهبر آنها ،اصلی بودن موارد ششگانه
کرد .محقق اردبیلی به این اجماع با تردید نگریسته میگوید ،ما به آن دس
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نیافتهایم (محقق اردبیلی .)312/14 :1413 ،ثانیاً :برفرض پذیرش اجماع ،این دلیل لبی
اس

فقط قدر متیقن(دیه بودن اصناف ششگانه) را میگیرد ،بیشتر از آن (اصال

اصناف) را نمیتوان اثبات نمود .از سوی دیگر ،اگر اختالف فاحش در ارزش اصناف
دانس .

پیش آید و جانی هم مخیر باشد ،حقیقتاً و عقالً نمیتوان اجماع فقها را ثاب

ج .عدم پذیرش تنویع بهنحو وجوب تعیینِ یکی از اصناف؛ اوالً :در نبود یا کمبود و
یا افزایش قیم

بعضی اصناف ،جانی به مشق

میافتد و یا با پرداخ

صنف تعیینی

باارزش بیشتر در حق او بیعدالتی میشود .ثانیاً :بسیاری از فقها تنویع را بهنحو تسهیل
و آسانگیری به جانی میدانند ،نه اینکه تنویع بهنحو وجوب تعیین باشد .ثالثاً :اکتفا
بهظاهر روایاتِ باب در تعیین ،مفهومش این اس
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اصناف دیه نباشد ،پرداخ
د .عدم پذیرش اصال

که اگر کسی از دارندگان یکی از

دیه بر او واجب نباشد ،درحالیکه چنین نیس .
اصناف بهنحو تخییر؛ اوالً :روایاتی دالل کننده بر تعیین و

تنویع ،از اطالقِ روایات تخییر جلوگیری میکنند ،بدینمعنا که تخییر در روایات را فقط
در صورتِ برابری ارزش مالی اصناف منحصر نموده و در این صورت میتوان قائل بر
تخییر شد .اما امروزه باوجود تفاوت فاحش بین ارزش مالی اصناف ،نمیتوان تخییر را
پذیرف  .ثانیاً :بعضی از فقها از ظاهر روایات ،اصال

اصناف را استفاده نکرده ،بلکه

آنها را حمل بر تسهیل و آسانگیری در امر پرداخ

دیه نمودهاند .در این صورت

ادعای کسانی که از ظاهر روایات و لفظ «او» تخییر جانی را پذیرفته ،موردتردید قرار
میگیرند .ثانیاً :انعقاد اجماع بر تخییر اصناف دیه ،باوجود نظریاتی چون تعیین ،تنویع،
تبدیل ،تقدیر و ...بعید به نظر میرسد .برفرض پذیرش اجماع ،اجماع مدرکی اس ،
اجماع مدرکی حجی

ندارد .ثالثاً :ادعای شهرت عظیمه صاحب ریاض بر تخییر

درجایی نافذ خواهد بود که دلیلی نباشد ،باوجود روایات صحیحی چون صحیحة حکم

بن عتیبه و معاویه بن وهب (اصل دانستن فقط صد شتر ،)...تبعی

از این شهرت

واجب نیس (محمدی ،1382 ،ش .)31 ،7
هو .عدم پذیرش اصال

شتر یا دینار؛ اوالً :روایات اصال

شتر مانند روای

صحیحة زراره ،با روایات تخییر ،تنویع و ...در تعارض قرارگرفته ،تعیین بر شتر را نفی
میکنند .ثانیاً :طبق قول مشهور و تسالم فقها و جمع بین ظهور روایات ،اصناف دیه
شش قسم می باشند .برفرض پذیرش انحصار ،به این روای
و مخالف روایات مشهور اس

تا هنوز کسی عملنکرده،

که دیه را شش قسم می دانند .ثالثاً :اگر شتر در لسان

روایات بیشتر موردتوجه قرارگرفته ،بدان جه

اس

که آن در جامعهی اعراب قبل از

اسالم و صدر اسالم باارزش ترین اموال بوده ،ولی امروزه در جوامع مدرن شتر دیگر آن
آن ظهور ندارند ،بلکه برای آسانگیری و بیان مقدار در پرداخ

دیه میباشند .برفرض

پذیرش ظهور روایات در اصل بودن دینار ،با روایاتی که ظهور در تخییر دارند ،در
تعارض قرار میگیرند.
 .2/4ارزیابی دیدگاه موافقان تغییر حكم اصناف دیه

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

ارزش مالی را ندارد .اما روایاتی که دینار را بهعنوان دیه مطرح کردهاند ،بر اصل بودن

بسیاری از فقها و حقوق دانان معتقدند که حکم اصناف دیه از طریق تغییر موضوع،
متعلق و ...با توجه به تحوالت زمانی ،در راستای تأمین اهداف و مصالح نهفته احکام،
تغییر میکند.
الف .تغییر حکم دیه برمبنای تقدیر؛ بسیاری از روایات و امضای حکم دیه در صدر
اسالم و تغییر از جنسی به جنس دیگر ،پرداخ

دیه بهنحو تقدیر ،تنویع ،تبدیل و...

نوعی تأثیر تحوالت بر حکم اصناف دیه و تغییر آن را نشان میدهند .برخی از فقها بر
این باور اس
موضوعی

که تعیین مقدار به وجب برای کُر و نیز تعیین مقدار شش قسم در دیه
و خصوصیتی ندارد ،بلکه نوعی تحدید و تحقق موضوعِ حکم دیه را نشان
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میدهد (جمعی از مؤلفان ،بیتا .)124/34 :یکی از حقوقدانان اظهار میدارد که شتر،
گاو ،و ...که بهعنوان دیه تعیینشده طریق به ارزش اس ( .گرجی .)1 :1381 ،بنابراین
اگر در سیر تحوالت زمانی و مکانی ،موضوعِ دیگری برای دیه تحقق یابد ،حکم بهتبع
آن تغییر میکند.
ب .تبدیلِ به قیم

مقتضای عرف و عدال ؛ در زمان صدور روایات ،همهی

اصناف در ارزش مالی با یکدیگر مساوی بودند و مذاق شریع  ،عقل و عرف بر تعادل
و تساوی ارزشی اصناف دیه حکم میکنند ،لذا اعتقاد بر تخییر بین اصناف عقالنی و
عرفی بوده اس  .اما امروزه با تفاوت فاحش ارزشی اصناف و باوجود تعذر و تعسر در
پرداخ  ،تبدیل نمودن اصناف به قیم

و یا به جنس دیگر ،امر عقالنی و عرفی
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خواهد بود .مرحوم خویی(ره) با پذیرش تقدیر اصناف به جنس دیگر در پاسخ این
سؤال که آیا تقدیر دیة دوصد حله به لباسهای موجود و مرسوم فعلی کفای
ایشان میفرماید هر لباسی باشد مثالً تترون هم کفای
بنابراین میتوان گف
به قیم

میکند؟

میکند(خویی.)282/3 :1416 ،

که تحوالت بر حکم اصناف دیه تأثیر گذاشته ،و هر یک اصناف

و یا جنس دیگر تبدیل میگردد و بدینسان حکم اصناف دیه تغییر مییابد.

 .9لزوم تغییر حكم دیه با تأکید بر قواعد عقلیـ فقهی
مطالب پیشین به خوبی نشان دادند که اصناف دیه دیگر ،در عصر حاضر موضوعی
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و کارآیی ندارند .حتی اگر اصناف برای بیان مقدار دیه باشد ،همان مقدار قدیم
نمی تواند اهداف شرع و مصالح احکام را تأمین کند ،لذا اصل تشریع دیه و حکم شرع
مبنی بر جبران خسارت مجنی علیه همچنان پابرجاس  .بنابراین با توجه به لزوم جبران
خسارت میتوان با کمک قواعد عقلی ،فقهی و حقوقی ،حکم اصناف دیه را تغییر داده
و بر اساس حکم عقل میزان دیه را تعیین نمود.

 .1/9قاعده الضرر و حكم عقل بر جبران کلیه خسارات
حکم دیه با موضوعی

اصناف و یا بیان مقدار دیه آن زمان ،در دوره معاصر پذیرفته

نیس  .از سوی دیگر خسارت بر نفس ،اعضا یا منافع باید جبران شود ،بهحکم عقل
ضرر رساندن به دیگران قبیح اس

و تا زمانی که ضرر رفع و جبران نشود ،بر قبح خود

باقی اس  .بر اساس همین حکم عقل ،بناء و سیره عقال نیز بر جبران خسارت شکل
می گیرد .لذا با حفظ روح تشریع دیه با کمک قاعده الضرر و با حکم عقل خسارات را
باید جبران نمود.
قاعدة عقلیو فقهی الضرر ،بر این تأکید دارد که نباید کسی به دیگری زیان رساند،
اگر ضرر و یا جنایتی وارد کند بهحکم عقل و شرع باید جبران کند .مستند اصلی این
حتی بدون نیاز بهحکم شارع نیز میتواند حکم به جبران کلیه خسارات دهد .منظور از
الضرر ،عدم تشریع حکم ضرری و صدور حکمِ دیگر به جبران ضرر وارده اس  .در
حقیق

این قاعده ،هر نوع ایراد ضرر و صدور احکامی که موجب خسارت و یا

جنای

بر خود و دیگران شوند نفی نموده ،و حکم بر جبران خسارات وارده میکند.

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

قاعده ،عقل و بنای عقالء بوده و این قاعده از مستقالت عقلیه به شمار میرود ،و عقل

یکی از علمای حقوق خسارت و ضرر را به صدمات جانی(ضرب ،جرح و قتل)،
تجاوز به حیثی  ،اتالف و ناقص نمودن اموال خود و دیگران؛ تعرض به ناموس
دیگران؛ و تجاوز به مال غیر ،تقسیم نمودهاند(جعفری لنگرودی.)412 :1394 ،
عقل مستقالً با حفظ اصل تشریع دیه(جبران خسارت) ،صرفنظر از مقدار شرعی
دیه ،حکم بر جبران کلیه خسارات میدهد .برخی از حقوقدانان معتقد اس
قاعدهی لزوم جبران ضرر ،یک قاعدهای عقلی اس
کنار کتاب ،سن

که

(کاتوزیان .)126/1 :1382 ،عقل در

و اجماع ،یکی از منابع کشف احکام شرعی و فقهی معرفیشده اس

(موسوی بجنوردی .)212/1 :1381 ،میتوان برای جبران کلیهی خسارات به منابع و
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دالیل عقلی و قانونی چون ماده  47قانون اساسی افغانستان ،ماده  729قانون مدنی
افغانستان استناد نمود .بعضی از فقها حکم عقل را مؤید قاعدهی الضرر و این قاعده را
جبران کلیه خسارات میدانند(حسینی مراغی:1422 ،

مهمترین پشتوانهی اصل قابلی

312/1؛ محقق داماد.)131/1 :1382 ،
در عصر حاضر ،پرداخ

اصناف ششگانه ،حقیقتاً با معضالت

دیه با حفظ اصال

جدی روبرو اس  ،ارزش های اصناف یکسان نیس

و جانی صنفِ دارای ارزش کمتر

را انتخاب میکند ،که این نمیتواند جبران معقول خسارات وارده باشد .درحالیکه بر
اساس قاعده عقلی الضرر باید تمام خسارات جبران شود .یکی از علمای حقوق
میگوید :هدف از دادن خسارت این اس

که وسیله معادلی در اختیار زیاندیده قرار
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گیرد ،وسیلهای که بتواند او را خشنود سازد ...آالم روحی را تسکین دهد .پس ،دادرس
باید در هر مورد خاص تشخیص دهد که با چه مبلغ میتوان برای زیاندیده موقعیتی
به وجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود(کاتوزیان،
.)42 :1394
یکی از حقوقدانان تخییر با تفاوت قیم
زمان میداند ،وی بر این باور اس

را امر نامعقول و ناسازگار با مقتضیات

که هدف شارع ،اقامه قسط و عدل اسالمى اس ،

باید دور تخییر را خط کشید ،چون طبق عدال
82

بنابراین موضوعی

نیس ( .مرعشی.)198/1 :1382 ،

داشتن اصناف دیه توجیه منطقی ندارد ،باید خسارتی که به

مجنیعلیه واردشده اس

جبران گردد(تیموری ،1378 ،ش .)2مرحوم اردبیلی ،تخییر

جانی بین اصول با تفاوت فاحش قیم ها را کاری بهشدت لغو و بیهوده میداند
(موسوی اردبیلی .)81 :1416 ،از سوی دیگر درصورتیکه یکی از اصناف بر جانی
تعیین شود ،و او نتواند آن جنس را بهراحتی تهیه نماید ،به عسر و حرج میافتد.
 .2/9قاعده تسبیب و ضمان جبران خسارت

اصطالح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت به کار میرود که هر دو
از اسباب مهم ضَمان هستند و فرد متلف و سبب ،ضامنِ جبران خسارت اس  .کد
جزای افغانستان مصوب  ،1392بر جبران کلیه خسارات چنین حکم میکند« :شخصی
که به اثر ارتکاب جرم خسارهای را وارد ساخته باشد ،عالوه بر مجازات معینهی قانونی،
به جبران خسارة وارده اعم از مادی و معنوی ،نیز محکوم میگردد .این حکم در
مواردی نیز تطبیق میشود که قانون صریحاً به جبران خساره حکم نکرده باشد».
(ك.ج.ا :1392 ،م ،14ب )2طبق این مادهقانونی فردی که بر شخص جنایتی وارد کرده
او را به قتل برساند و یا نقص عضو نماید ،باید از نگاه مادی با دادن وجه نقد و یا
اموال دیگر و معنوی با اعتذار و امثال آن ،کلیه خسارات را جبران کند .بر اساس ماده
گر چه افراد از این اعمالش به احداث نتیجه علم نداشته باشند ،مسئول جبران خسارات
وارده شناخته میشوند(همان :م .)37البته این شامل جرایم غیرعمدی و مسئولی

مدنی

میگردند ،در این موارد افراد با بیاحتیاطی و یا عمداً سبب اتالف جان و یا مالی شود،
مسئول جبران خسارت خواهند بود .بعضی از فقها ازجمله نوری همدانی بر پرداخ
کلیه خساراتِ ناشی از جنای

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

 37کد جزای افغانستان ،افرادی که با اعمال مجرمانهِ ،سبب ایجاد جرم و جنایتی گردند

تصریح دارند(نوری همدانی .)613 :1392 ،بنابراین

وقتیکه حکم اصناف دیه به گونهی قدیم در امر جبران خسارات کارگشا نباشد ،باید از
طریق قاعده اتالف و تسبیب حکم بر جبران خسارت داده و اهداف عالیه شرع در
تشریع دیه را تأمین نمود.
 .3/9قاعده نفی حرج و رفع حكم حرجی دیه
وقتی انجام حکم و تکلیفی برای مکلف دشوار باشد ،بر اساس قاعده نفی عسر و
حرج ،آن حکم از دوش مکلف برداشته خواهد شد .عسر در لغ
مشقّ

به معنای صعوب ،

و شدت آمده و حرج نیز به معنای ضیق ،تنگنا و گناه آمده اس  .منظور از
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تکلیف موجبِ عسر و حرج ،بیشتر تکلیفی اس

که مکلف عقالً قدرت انجام آن را

دارد ،ولی اجرای آن عادتاً برای مکلف قابلتحمل نیس  .در اصطالح فقهی و حقوقی
منظور از این قاعده این اس

که تکالیفی که موجب مشق

و سختی برای مکلف باشد

در دین وجود ندارد(مکارم شیرازی .)172/1 :1416 ،دالیل نقلی و عقلی مؤید این
قاعده میباشند .در قرآن مجید آمده اس « :وما جعل علیكم فیالدّین من حرج» (حج،
)78؛ در دین برای شما حرجی قرارداده نشده اس .
تکلیف به هر چیزی که موجب مشق
تکالیف ،اطاع

باشد عقالً محال اس

چون هدف از

و درنتیجه رسیدن به سعادت اس  ،این هدف با تکلیف به «امر
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غیرقابلتحمل» نقض میشود .منظور از عسر و حرج با دق

در ادلة این قاعده حرجِ

نوعی نیس  ،بلکه حرج شخصی اس  ،که در اجرای حکم به مشق

و سختی بیفتد،

حکم توسط او قابلاجرا نخواهد بود .قاعده نفی حرج بر همه ادله ازجمله احکام اولیه
حاکم اس  ،یعنی جز احکامی که میدانیم شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترك
عمل به آنها نیس  ،بقیه احکام در حال حرج ،قابل اجرا نخواهند بود .در صورت
تأکید بر حکم اولیهِی دیه و اصرار بر موضوعی
پرداخ

اصناف دیه ،هم برای جانی در

و هم برای مجنیعلیه و اولیای دم عسر و حرج و تعذر پیش میآید ،که در

ذیل مرور میکنیم.
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الف .تعذر دینار ،درهم و حله؛ در عصر حاضر ،دینار و درهم بهکلى از رواج
معاملى افتادهاند ،حلّة یمانى نیز یاف

نمىشود و تهیة مقدار زیاد شتر ،گاو و گوسفند

نیز معموالً براى اکثر افراد متعسّر یا متعذّر اس  ،و یا برفرض تهیه تعسر در نگهداری
پیش می آید .اوالً :طبق روایات و فتاوای فقها دیه باید از طال و نقره مسکوك و رایج
تعاملی باشند .ولی امروزه هیچکدام آنها رایج در بازارِ دادوستد معمولی و ثمن معامله

نیستند .ثانیاً :امروزه حله بهعنوان لباس متعارف نبوده و در بسیاری از کشورها موجود
نیس .
ب .عسر و حرج در پرداخ

احشام ثالثه در عصر حاضر؛ اوالً :تهیهی هزار

گوسفند ،یا دوصد گاو و یا صد شتر ،تسلیم آنها به اولیاء دم ساکن شهرها مشکل،
متعسر و چه بسا متعذر اس  .لذا با تحوالت جدید و ایجادِ شهرها و کالنشهرها و یا
شهركنشینهای مسلمان در کشورهای دیگر چون سوئد ،فرانسه ،آلمان ،آمریکا ،نروژ
و ...تهیه ی هزار گوسفند ،یا دوصد گاو و یا ...برای جانی دارای عسر و حرج خواهد
بود .همان طوری که بیان شد حرج هم ،حرج شخصی اس

نه نوعی ،تا بتوان گف

نوعاً این حکم حرج آور نیس  .ثانیاً :برفرض امکان تهیه احشام ،عسر و حرج در
میآید ،مثالً جانی یکباره صد شتر یا هزار گوسفند را در مرکز یکی از کالنشهرها
(کابل ،استکهلم ،جاکارتا ،تهران ،واشنگتن ،اسالمآباد ،پاریس و )...تحویل دهد .در این
صورت استیفای حق برای او مشق

داشته و چهبسا متضرر میشود .از سوی دیگر با

خسارات وارده ،مجنیعلیه یا اولیاء دم در مضیقه و حرج قرارگرفتهاند ،آنها از این

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

تحویل گرفتن ،نگهداری و استفادهی بهینه از آنها برای مجنیعلیه و یا اولیای دم پیش

وضع زمانی خارج میشوند که تمام خسارات جبران شده باشد ،یعنی مقدار دیه بهطور
عقالنی و عرفی چنان تعیین گردد که تمام خسارات را دربر گیرد .پس طبق قاعده نفی
حرج و قاعده الضرر ،حکم دیه حرجی باید بهحکم دیه غیر حرجی و در جه

تأمین

مصالح و اهداف شرع که بتوان با آن جبران کامل خسارت نمود ،تغییر یابد.
 .4/9قاعده حرمت تنفیر از دین و رفع اصالت اصناف دیه
تنفر و دین گریزی بدین مفهوم اس

که برخی احکام اسالمی ،مصلح

عرفی و شرعی خود را ازدس داده باشند و یا مصلح

عقالیی،

در اجرای آنها طوری دیگر

اقتضا کند ،اما درعینحال بر اجرای آن تأکید شوند .در این صورت دینداران بیزار
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میشوند ،غیرمسلمانان تنفر یافته به دین اسالم گرایش نمییابند ،مخالفان دین
شبههافکنی نموده و موجبات وهن و تنفر از دین را فراهم مینمایند.
این قاعده را یکی از حقوقدانان چنین تبیین نموده اس « :انجام هر عملی که
موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود ،حرام اس  .حتی اگر عمل به یک حکم
الزامی شرعی هم موجب گریزان شدن مردم از دین شود ...باید از عمل به آن خودداری
کرد ،جز احکامی که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترك آنها نیس ( ».نوبهار،
 :1384ش .)132 ،41قاعده ی حرم

تنفیر از دین ،هر عملی مباح و یا احکام اسالمی

را که موجب بیزاری و رویگردانی انسانها از دین شوند در برمیگیرد .یعنی اعمال مباح
اسالمی و یا اجرای احکام اسالمی حتی احکام اولیه و منصوص ،اگر باعث نفرت و
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گریز مردم از دین شوند ،انجام آنها حرام میباشند.
هدف عمده از اجرای احکام و مجازات ،حفظ اسالم و امنی
هدف خود امر ثاب

اس

جامعه اسالمی اس .

اما با توجه به تحوالت زمانی و مکانی ،وسایل رسیدن به

هدف(اجرای احکام) تغییر میکنند .بنابراین با درك دیدگاههای انسانهای عاقل ،عادل
و منصف که اجرای برخی احکام را تنفرآور و باعث دوری از دین میدانند ،آن احکام
را با حفظ مقاصد شریع  ،باید بهحکم متالئم شرعی و عقالنی تغییر داد(نیکخو،
.)48 :1392

86

برخی احکام چهبسا قبالً مصلح

داشته ،ولی براثر تحوالت زمانی و مکانی و،...

اجرای آن دارای مفسده و مصلحتش از بین رفته باشد .مثالً در مورد حکم سنگسار
مرحوم روحاهلل خمینی معتقد بود« :اجرای سنگسار فعالً صالح نیس

ما دشمنان زیادی

داریم ،علیه ما تبلیغات میکنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم
کنیم( »...نوبهار :1379 ،ش .)141 ،23اجرای اینگونه احکام موجب وهن اسالم و
باعث نفرت مسلمان و غیرمسلمان از دین میگردد ،اما باید مجازات جایگزین و مؤثری

را که هم بازدارنده و هم اصالحی باشد ،مقنن در این مورد مقرر بدارد .بسیاری از فقها
معتقدند ،اجرای حکمی سبب وهن دین و تضعیف مسلمین گردد ،عدم اجرای این
حکم برای حفظ اسالم معقول اس  ،زیرا حفظ اسالم از اوجب واجبات به شمار
میآید( .خمینی171 :1367 ،؛ عمید زنجانی .)221/2 :1373 ،امروزه حکم سنگسار با
آن کیفی  ،مصلح

نهفته خود را ندارد و باید بهحکم مناسب تغییر یابد.

بن ابراین در عصر حاضر ،باوجود تحول بنیادین مفاهیم اقتصادی و عرف جامعه،
حکم اصناف دیه با تأکید بر اصال

و موضوعی

اصناف ،هیچ مصلحتی را با خود

ندارد .در اصرار بر اجرای چنین حکمی ،نهتنها مقاصد شرع تأمین نمیشوند ،بلکه
موجبات تنفر از دین فراهم میگردد .در زمان معاصر که بدخواهان ،علیه اسالم شبهه
فراهم میکنند[ ،فقها] اجرای اینگونه از مجازات را تجویز نمینمایند( .رمضانی و
دیگران ) 142 :1378 ،لذا طبق قاعده حرم

تنفیر از دین و بر اساس فتاوای فقها مبنی

بر عدم اجرای احکام موهن اسالم ،و جلوگیری از وهن دین ،ضرورت دارد که باید از
موضوعی

اصناف دیه عبور نموده و به دنبال گزینههای جایگزین معقول ،بهروز و

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

افکنی مینمایند و با اشاره به مجازات اسالمی ،موجبات وهن و تضعیف دین اسالم را

کارآمد بهجای اقسام ششگانه دیه بود.
 .6پیشنهاد تعیین میزان دیه با مالکات عقلی
حکم دیه با موضوعی

اصناف با توجه به مباحث پیشین ازجمله بر مبنای اصول و

قواعد عقلی که بیان شد ،ناکارآمد و غیرعقالنی هستند .امروزه عقال ،نخبگان فقهیو
حقوقی ،عدولِ از مؤمنین و متخصصان ،دیه را با دالیل و مالکات عقلی با تحفظ روح
تشریع دیه (حفظ نظم ،جبران خسارت) تقدیر و تعیین نمایند .تقدیر دیه نسب

به

جنایات غیرعمدى اس  ،در جنایات عمدى که اصل قصاص اس  ،ولی طرفین
مىتوانند بر دیه و مقدار آن کم یا زیاد مصالحه کنند.
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طبق قواعد عقلی الضرر ،اتالف و تسبیب و اصل جبرانِ کلیه خسارات و ...نهتنها
دیه موردنظر شرع ،بلکه خسارات مازاد بر آن و چهبسا ضررهای معنوی ،لزوم جبران
دارد .یعنی نمیتوان حکمِ کلیِ عقل را تقطیع کرده و گف
شرعی(اصناف دیه) اس

آن مقدار که مطابق دیهی

برای جبران خسارت قابل مطالبه ،بیش از آن قابل وصول

نیس  .همانطور که ایراد ضرر و زیان از نگاه عقل قبیح و ناروا اس  ،عدم جبران کلیه
ضررها نیز قبیح اس .
جان سخن این اس

که ،قاعدهی الضرر یک قاعده عقلیِ کلی عام اس  ،شامل

تمام مصادیق الضرر بوده و حکم به جبران کلیه خسارات میکند ،هیچ استثنایی
نمیپذیرد .امروزه در حکم دیه با تأکید بر اصال

اصناف ،خسارات بهطور کامل جبران
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نمیشود و یا اجرای این حکم باعث حرج و اضرار به دیگران میگردد ،اگر بگوییم که
حکم دیه یک استثناء از حکم عقلیِ کلی جبران خسارت اس  ،پذیرفته نیس  .یکی از
علمای حقوق بر اساس حکم عقل ،قاعده وِزر و اصل شخصی بودن جرم و مجازات
دانسته ،معتقد اس

که نمیتوان دیه را در خطای محض از عاقله مطالبه نموده و حکم

عقل را استثنا زد و گف

در همهی موارد مجرم باید خودش مجازات را متحمل شود،

اما استثنائاً در این مورد ،عاقله باید دیه را بپردازد(رحیم نوبهار ،)612 :1392 ،عقالً
چنین استثنائی پذیرفته نیس  .شماری از فقها ،چون شیخ فاضل تونی ،مالاحمد نراقی و
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عبدالفتاح مراغی بر اساس قاعده الضرر و توسعهی تفسیر حدیث «الضرر» اینکه
الضرر و الضرار ،یک جملهی نکرهی منفیه اس

و افاده عموم میکند ،تمام اقسام ضرر

حتی ضررهای غیر متدارك را قابل جبران دانستهاند (بهرامی احمدی.)239 :1392 ،
بنابراین با تأکید بر این اصل که دیه یک حکم شرعی تصریحشده در قرآن کریم اس ،
اما مقدار آن حکم الهی نیس  ،برای جبران خسارت نخبگان ،با کمک اصول عقلی
میتوانند مقدار معتنابهی را که کفای

زیان های وارده را نماید ،برای اجراء پیشنهاد

کنند .در این راستا ،مقادیر و انواع ذیل در میزان دیه با توجه به مالکات عقلی و عرفی
پیشنهاد میشود.
الف .تعیین جایگزین دیه با حفظ روح اصناف ششگانه؛ امروزه اگر بر پایه اصناف
ششگانه تقدیری صورت بگیرد که در آن کلیه خسارات به گونهی معتنابه جبران شود،
امر معقول خواهد بود .مفهومِ محور قرار گرفتن اصناف چنین رعای

شود که قیم

سوقیه و متعارف هر شش قسم (صد شتر ،دوصدگاو ،هزار گوسفند ،و )...را باهم جمع
نموده و حاصل جمع را بر شش تقسیم کنند .یعنی معدلگیری نموده و یکششم را که
معدل کل اس  ،بهعنوان مقدار دیه به گونهی ذیل اعالم نمایند .قیم
شتر+گوسفند+گاو+دینار+درهم+حله= قیم

معدل

مجموع ÷  = 6قیم

اسالم و بزرگان دین ،که مقدار جدیدی دیه را جایگزین اجناس دیگر میکردند،
قابلمشاهده اس  .چنانچه در صحیحه عبدالرحمن (حر عاملی )193/29 :1419 ،آمده
دیه در دوران جاهلی  ،صد شتر بود ،پیامبر (ص) آن را پذیرف  ،بعد از صد شتر به

اس

گاو ،گوسفند ،طال ،نقره و حله تغییریافته اس  .در روایتی نیز تأثیر تحوالت زمان و

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

تغییر حکم دیه با مالکات عقلیو شرعی در سیره عملی حضرت پیامبر(ص) در صدر

مکان در تغییر دیه به اجناس دیگر را میبینیم که شتر قبل از اسالم بهعنوان دیه بود
اسالم آن را پذیرف  ،اما با کثرت سکه ،حضرت علی
قرارداد(کلینی .)329/7 :1417 ،پس میتوان گف
پرداخ

اصناف دیه ،حکم ثاب

(ع)

سکهی رایج را دیه

(ص)

حکم پیامبر

و بزرگان دینی در

و تغییرناپذیر در هیچ زمان و مکان نبوده ،بلکه یک

حکم حکومتى اس  .حاکم اسالمى بهعنوان ولی امر نیز میتواند ،مقدار دیه را با در
نظر داش

تحوالت معاصر تعیین نماید.

ب .جایگزینی پول رایج کشور؛ شارع مقدس دیه را به هدف جبران خسارات
تشریع نموده اس  .بنابراین با تکیهبر قواعد و اصول عقلی و با توجه بر اصل تشریع
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دیه ،مبلغی را از پول رایجِ کشور باید دیه قرارداد .یکی از فقهای معاصر ،تعیین مقدار
دیه را از احکام ثانوی و امور حسبه دانسته میگوید ،حاکم اسالمی یا دیگران حقدارند،
طبق مصلح

و ضرورت اجتماعى ،براى تعیین مبلغ دیه اقدام نمایند .دیه را باید با

مقتضیات زما ن تطبیق کرد ،زمان خودمان نه زمان شارع ،چنانکه خود پیامبر نیز تطبیق
(ع)

دادند(مرعشی )211/1 :1382 ،در روایتی از امام صادق
دسترس مردم ،که بهآسانی تهیه میشود ،مدار پرداخ

همان کاال یا جنس رایجِ در

دیه قرارگرفته اس

(حر عاملی،

 .)197/29 :1419در زمان معاصر ،اصناف دیه شرعی تکافوی تمام خسارات را
نمیکنند ،طبق قاعده الضرر به حکم عقل باید مقدار دیه چنان معین شود که بتوان
جبران کلیه خسارات (دیه شرعی و یا خسارات مازاد بردیه) نموده و مصالح احکام،
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عدال

قضایی و مقاصد شریع

در آن تأمین شود .لذا با استناد به اصول و قواعد عقلی

پیشگفته و تحفظ مقاصد شرع در دیه ،مقدار عقالیی پول رایج کشور که بتواند جبران
کلیه خسارات نماید ،بهعنوان دیه رسمی

یابد.

نتیجهگیری
دیدگاه اصال
اصال

اصناف دیه و عدمتغییر حکم آنها ،قابل دفاع نیس  ،اصناف دیه

ندارند ،لسان روایات در ذکر اصناف فقط برای بیان مقدار دیه هستند .اجرای

احکام اسالمی برای دستیابی به مقاصد و مصالحِ نهفته در آنها اس  ،از مهمترین آنها
حفظ اسالم ،نظم و امنی

جامعه میباشند .در عصر حاضر حکم دیه با اصال

اصناف

بهخاطر تحوالت عمیق اجتماعی ،عرف جوامع ،تغییرات در موضوعات اقتصادی و...
مصلح

نهفته خود را ازدس داده اس  .این حکم نهتنها صیان

دین و جامعه را در

پیندارد ،بلکه باعث اضرار به مجنیعلیه و اولیای دم (با تخییر اصناف) و نیز به جانی(با
تعیین اصناف) میگردد .بدینسان حکم

و درای

شارع و عدال

قضایی را زیر

رأس آن ها حاکم اسالمی عالم ،در راستای تأمین اهداف و مقاصد شریع  ،باید حکم
دیه را تغییر دهد .پیشنهاد می شود که با حفظ روح اصناف دیه قیم

معدل ،و یا با

استمداد از معیارهای عقلی با تأکید بر اصل تشریع دیه مقداری از ارز رایجِ کشور را که
جبران کامل خسارات بکنند ،بهعنوان دیه تعیین نمایند .ضرورت دارد که قانونگذار با

تغییر حکم اصناف دیه بر پایه ...

سؤال برده ،موجبات وهن اسالم ،تنفر و دینگریزی را فراهم میکند .نخبگان متدین در

توجه به تحوالت ،مسائل مستحدثه و عدم یکسانی دیدگاه علمای فقه حنفی و جعفری
درباره حدود ،قصاص و دیات ،این سه موضوع را بهصورت مواد قانونیِ منسجم و
به روز ،مانند تعزیرات در کد جزا ،مورد حکم قرار دهد ،مثالً مقدار دیه را با توجه به
تحوالت اقتصادی ،فرهنگی ،زمانی ،مکانی و عرف جامعه معین نموده و در مدت یک
یا دو سال قابلتغییر بداند .جا دارد که در اندیشکدههای فقهی حقوقی در تغییر و
عدمتغییر برخی احکام اسالمی چون دیه ،ضمان عاقله در پرداخ

دیه ،کیفی

و ...بهصورت علمی ،معقول و منطقی تحقیقات بنیادین صورت بگیرند.

سنگسار
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الف .فارسی
.1
.2
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62و .81
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.26
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.29

کاشف الغطاء ،محمد حسین نجفى ( ،)1329تحریر المجلة ،نجف اشرف ،المکتبة المرتضویة.

.31
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.32

مفید ،محمّد بن محمد بن نعمان( )1413المقنعة ،قم :کنگره جهانى هزاره شیخ مفید(ره).

.33

مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1418انوار الفقاهه ،کتاب الحدود و التعزیرات ،قم :مدرسه امام علی بن ابی طالب.

.34

ووووووووووو )1416( ،القواعد الفقهیه ،ج ،1چ ،4قم :مدرسه امام علی ابن ابی طالب.

.32
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بررسی حقوقی نحوه تنظیم قراردادهای
پیمانکاری اداری در افغانستان
عبداهلل ریاضت
دکتر مهدی شعبان نیا منصور
چكیده
قرارداد اداری قراردادی اس که یکطرف آن دول

و موسسات عمومی و طرف

دیگر شخص یا اشخاص حقوقی اس  .اصول احکام این قراردادها را قانون و یا عرف
اداری معین داشته اس

و بهاینترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده اس

ازجمله این محدودی ها شرایطی اس
بحث چندانی نیس

که از پیش توسط اداره تعیینشده و در آن جای

حتی در این قراردادها مقامات عمومی میتوانند تغییراتی را در

شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات
طرفین مختل نشود .مجری قراردادهای پیمانکاری در افغانستان اداره تدارکات ملی

اس  .روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانهای
اس  .یافتههای تحقیق نشان میدهد که؛ اداره تدارکات ملی برای تنظیم قراردادهای
پیمانکاری قوانین و مقررات معین را تدوین کرده اس
پیمانکاری اداری از آن تابعی

که در نحوه تنظیم قراردادهای

مینماید.

کلیدواژهها:
قرارداد ،قراردادهای اداری ،پیمانکاری ،نحوه تنظیم قراردادهای اداری.
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مبحث اول :مفهوم قرارداد
قراردادهایی که بین دول

و اشخاص خصوصی و بین دستگاههوای دولتوی منعقود

میشود با عنوان« قراردادهای اداری» در نظام حقوقی فرانسه ،بنام « قراردادهای دولتوی»
در نظام حقوقی ایاالتمتحده امریکا و در پارهای از نظامهای حقوقی نظیر استرالیا ،هنود
و کشورهای اسکاندیناوی با عنوان«قراردادهای عمومی» شناخته میشوند
در خصوص قراردادهای اداری ،تعریف جامع و دقیقی در دس

1

نیس

و تنها می-

توان بر اساس مشخصاتی که ازاینگونه قراردادها در قوانین و مقررات مختلف اداری
ذکرشده و همچنین در سایه نظریات دانشمندان حقوق و تئوریهای موجود و رویه
قضائی «قرارداد اداری» را تعریف کرد .به عقیده یکی از صاحبنظران «قرارداد اداری
قراردادی اس

که الاقل یکطرف آن ادارهای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره

در تعریفدیگری آمده اس «قرارداد اداری قراردادی اس

که یک از سازمانهای

اداری یا به نمایندگی از آنها از یکسو با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی
دیگر ،با هدف انجام یک عمل یا خدم

مربوط به منافع عمومی ،طبق احکام

خاصه(نوها ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقدمیکند و رسیدگی به اختالف
ناشی از چنین قراردادی (اختالف در تعبیر و تفسیر و اجرا) در صالحی

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

از خدمات عمومی و بهعنوان حقوق عمومی منعقد شود»

2

محکمههای

اداری اس .
در قراردادهای حقوق عمومی دول  ،بر اصول حاکم بر قراردادها ،استثنائاتی به نفع
دول

وارد آمده اس که اختیارات وسیعی به دول

میدهد که در برخی موارد مغایر با

روح و اصول حقوق مدنی یا الاقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد اس  .این
اختیارات و امتیازات عبارت اند از :حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلیآن ،اختیار
1

رضايي زاده ،محمدجواد،حقوق اداري ،1چاپ دوم،تهران ،نشر ميزان ،1391 ،ص 13

2

رضايي زاده ،همان13 ،
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نظارت و هدای  ،اجرای قرارداد بهطریقه امانی و یا فسخ آن ،حق طرفقرارداد درزمینه
حفظ تعادل مالی تصدی و ...
گفتار اول :قراردادهای اداری
در معنی عام ،هر قراردادیکه یکطرف آن ،دستگاههای اداری ،اعم از دولتی (مثل
وزارتخانهها و موسسات و شرک های دولتی) یا شهرداری باشد؛ قرارداد دولتی اس .
این اصطالح ناظر به قراردادهایی اس

که الاقل یکطرف آنادارهای از ادارات

عمومی بوده ،و برای تأمین پارهای از خدمات عمومی و هم بهعنوان حقوق عمومی
منعقد میشود؛ مثل قراردادیکه بهوسیله آن کشیدن خطوط آهن بهشرک
اعطاء میگردد «.قرارداد اداری عقد اس

که بهوسیله یکی از سازمانهای اداری
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ازیکطرف و اشخاص حقیقی ویا حقوقی از طرف دیگر و بهمنظور انجام یک عمل یا
خدم

مربوط بهمنافع عمومی بر طبق احکام خاص منعقد میشود»

1

در افغانستان در قراردادهای دولتی ،نهاد حکومتی از امتیازات خاص برخوردار اس
که طرف قرارداد از آن مستفید نیس

و در صورت نیاز دول

میتواند قرارداد را فسخ

نماید.
ادارات دولتی نیز در عقد این ق راردادها آزاد نیس
خاص اس
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مشخصی

و تابع پروسیجرها و شرایط

و نمیتواند بهدلخواه خود قرارداد کند ،بلکه اینقرارداد از طریق داوطلبی و

شیوه مناقصه و مزایده صورت میگیرد و دارای شرطنامه خاصی اس

و طرف قرارداد

باید دارای شرایط خاص باشد.
قانون تدارکات افغانستان چندین بار اصالح و تعدیلشده و در آخرین تعدیل
کوشش شدهکه در مطابق
1

بامعیارها و قواعد حقوق اداری ،نحوه انعقاد و تطبیق و

اباذري فومشي ،منصور،اصول تنظيم قراردادهاي پيمانکاري ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات خرسندي،1313،
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نظارت برقراردادهای اداری را سهلترو شفافتر بسازد .بر اساس اینقانون اداره خاص
تدارکاتی ایجادشده و همچنین کمیسیون تدارکات تح

ریاس

رئیس جمهور تأسیس

شدهکه میزان نظارت و کنترل قراردادها را در سطح بسیار شفاف و دقیق باالبرده و راه
سوءاستفادهها را بسته اس  .در اثر این نظارتها تاکنون در کنار تأیید و تصویب صدها
قرارداد مهم ،دهها قرارداد هم فسخشده و تح

نظارت دقیق قرارگرفته و تعداد زیادی

همکه در طول سال هامتوقف بودند از نو فعال شدند.
مطابق تعریفی که دکتر انصاری ارائه دادهاند؛ قرارداد اداری ،قراردادی اس

که یکی

از سازمانها یا موسسات دولتی یا بهنمایندگی از آنها ،با هر یک از اشخاص حقیقی یا
حقوقی ،بهمنظور انجام یک عمل یا خدم

مربوط بهمنافع عمومی ،با احکام خاص

منعقد میکند و رسیدگی بهاختالفات ناشی از آن در صالحی

محاکم اداری اس .

بین اداره و

شخص خصوصی یا بین دو و یا بیشتر از دو اداره در احوال ذیل )1( :یکی از طرفین،
اداره عامه بوده و موضوع قرارداد ،خدمات عامه باشد )2(.اداره عامه در اجرای قرارداد،
از اقتدار عامه استفاده نماید )3( .موضوع قرارداد ازجمله وظایف اداره عامه باشد)4(.
قانون ،قرارداد را اداری تعریف نموده باشد.

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

بر اساسماده  29قانون اجراآتاداری ،قرارداد اداری توافق کتبی اس

1

گفتار دوم :ماهیت قراردادهای اداری
در خصوص ماهی

قراردادهای منعقده از طرف دول

با اشخاص خصوصی،

اختالفنظر بسیاری وجود دارد .گروهی از نویسندگان و حقوقدانان ازجمله پروفسور
دوگی (فرانسوی) اعتقاد بهوحدت قراردادهای عمومی وخصوصیدارند.

1

اباذري فومشي ،منصور،اصول تنظيم قراردادهاي پيمانکاري ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات خرسندي ،1313،ص
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این گروه از حقوقدانان معتقدند اینگونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع
قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها ،اصل
حاکمی

اراده طرفین و شرایط اساسی صح

معامله بر آن حاکم اس  .ضمناً مرجع

رسیدگی بهاختالفات ناشی از این نوع قراردادها ،محاکم عمومیاند .حتی رسیدگی به-
پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری بهمنزله خروج این قراردادها از حاکمی
حقوق خصوصی نیس

زیرا امر صالحی

یک امر شکلی اس

نهماهوی.

1

ضمن آنکه این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی ،مشمول قوانین و
مقررات آمره از قبیل قانون کار و قانون مالیاتها میشوند و معافی های استثنائی
موجب نمی شود که ماهی
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که عدم رعای

مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی ازجمله مقررات حقوق عمومی و

آئیننامه معامالت دولتی تخلف اداری محسوب میشوند و تاثیری در صح

و لزوم

قراردادهای دولتی ندارد .گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیمبندی حقوق بهعمومی و
خصوصی ،معتقدند که قراردادهای عمومی واداری تابع نظام حقوق عمومیاند و از
حیث طرز تشکیل و ماهی

با قراردادهای خصوصی اختالف دارند.

انگیزه و هدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه ،کسب منفع
تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی اس
دولتی ،حفظ حقوق دول
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این نوع قراردادها تغییر یابد .طرفداران این نظریه معتقدند

و یا

درحالیکه هدف از انعقاد قراردادهای

و منافع عمومی اس  .بنابراین مصلح

عمومی ایجاب می-

کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند .قواعد
مربوط بهانعقاد اینگونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعای

اینها

موجب بطالن قرارداد میشود .ازاینرو نمیتوان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که

1

طوطاخيل ،سيد نبي ،درآمد بر قراردادهاي اداري در افغانستان ،كابل ،نشر ميوند ،1392 ،ص 113

یکطرف آن دول

قرار دارد ،قائلشد .بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه بهمحتوی و

موضوع همان قرارداد ،موردبررسی قرار گیرد.1
مبحث دوم :نظام حقوقی قراردادهای اداری
قراردادهای دولتی ،اعم از اداری یا غیر اداری ،ازنظر شکلی تابع تشریفاتی هستند
که موضوع حقوق عمومی اس ؛ ولی قراردادهای اداری ،عالوه برآن ،ازنظر ماهوی نیز
از قواعد حقوق عمومی تبعی

میکنند 2.البته این موضوع بهاین معنا نیس

که احکام

قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابلاعمال نهباشد ،بلکه مطلب آن اس

که

قراردادهای اداری عالوه بر قوانین مذکور ،از یک سری قواعد اختصاصی دیگری نیز
تبعی

می کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسب
بسزایی برخوردارند.

بنابراین نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابلمطالعه میباشند:
 -1قواعد شکلی که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد میشود.
 -2قواعد ماهوی ،که ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دول
عادی مدنی و تجارت اس

و احکام

.

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

اختالفات ناشی از آنها از اهمی

به-

گفتار اول :قواعد شكلی انعقاد قرارداد اداری
الف :تشریفات قبل از انعقاد
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در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ،یک اصل اس .
قوانین تا جایی که خالف قانون نباشد معتبر اس  .اما مدیران دستگاههای دولتی نماینده
اداره متبوع خود هستند نهمالک آنچه تح

اداره آنهاس  .مدیر یا رئیس ،مالک اموال

1

محمد شمعي،حقوق قراردادهاي اداري ،تهران ،انتشارات جنگل ،1393 ،.ص 31

2

كوهن كارل  ،دموكراسي  ،فريبرز مجيدي  ،نشر خوارزمي ،چاپ اول ،تهران  ،1333ص 113

اداره تح

مدیری

خود نیس  .نمایندهی فقط همان اختیاری را دارد که قانون بهاو

اعطا کرده و به رسمی

شناخته باشد اس  .در اینجا اصل بر آزادی اراده نیس  .زیرا،

غیر از مالکی

بهاینترتیب انعقاد معامالت دولتی از جهات مختلف با

ریاس

اس

محدودی ها ،ممنوعی ها و رعای

تشریفات متعددی روبروس .

قانون اجراآت اداری افغانستان در ماده  27شرایط شکلی آورده اس

که ،تصمیم

اداری بهطور کتبی و با امضای مقام عامه ذیصالح صادر میگردد.تصمیم اداری حاوی
نکات ذیل اس  ،نشان ملی ،تاریخ اتخاذ تصمیم ،شماره ثب

و صدور ،نام و آدرس

اداره عامه تصامیم گیرنده ،اجراآت توضیحدهنده حقوق یا مکلفینهای مخاطب به-
شمول زمان و روش اجرای تصامیم اداری ،دالیل تصامیم اداری ،بهشمول حکم قانون
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که تصمیم اداری به اساس آن اتخاذشده اس

و در صورت اتخاذ تصامیم اختیاری ،ذکر

توجیهاتی که منجر بهاتخاذ آن گردیده اس  ،نام و امضای مقام عامه صادرکننده تصمیم.
هرگاه اتخاذ تصمیم بهصورت فوری جه
باشد و یا حال

تأمین نفع عامه یا مصونی

عامه ،حتمی

و شرایط ایجاب نماید ،اداره عامه میتواند از کتبی بودن تصامیم اداری

صرفنظر نماید .در چنین احوال ،اداره عامه مکلف اس

تصمیم را بدون تأخیر و در

خال مدت پنج روز از تاریخ اتخاذ تصمیم بهصورت کتبی ثب

و صادر نماید و نیز

دالیل عدم کتبی بودن را توضیحدهد .این رابطه شرایط قبل از انعقاد راکه عبارتاند از
تهیه شرطنامه ،اعالن تدارکات ،صدور شرطنامه به داوطلبان ..... ،از طرزالعمل تدارکات
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افغانستان می توان چندین مورد تشریفات قبل از انعقاد قرارداد را شناسایی کرد که ذیل
بیان میگردد.
 -1تهیه شرطنامه
اداره ،شرطنامه و مطالبه پیشنهاد را مطابق فقره ()1ماده بیستم قانون ترتیبکه عالوه
بر مطالب مندرج آن ،حاوی مطالب ذیل نیز اس  :رهنمود در مورد مهر و امضا،
شرایط ،محلو ضرباالجل تسلیمی و طرز انصراف ،تعدیل یا تعویضآفرها؛ نوع
قرارداد ،مدت و شرایط آن؛ هرگاه مراحل تدارکات مطابق فقره ()2ماده دوازدهم قانون

با نظرداش

طرح نهایی بودجه آغاز گردیده باشد ،اداره مکلف اس  ،موضوع را طور

واضح در شرطنامه و مطالبه پیشنهاد تذکر نماید .مطابقماده بیستم قانون ،شرطنامه و
مطالبه پیشنهاد اساس داوطلبی بوده و تمام فورم های مندرج آن جزء الینفک آنها
محسوب میگردند .بناء داوطلب ،شرطنامه و مطالبه پیشنهاد بهشمول فورمهای مربوط
را بهطور دقیق خانهپری ،مهر و امضاء نماید.
 -2اعالن تدارکات
اداره مکلف اس  ،اعالن تدارکات خویش را که حاوی مطالب مندرج فقره ()1ماده
نوزدهم قانون اس  ،ترتیب نماید ،نشر اعالن تدارکات یا اعالن دعوت بهارزیابی قبلی
اهلی

طور ذیل صورت میگیرد.
 .1نشر اعالن دریکی از رسانههای چاپی کثیراالنتشار که بتواند بهدسترس تعداد
 .2نشر اعال ن در ویب سای

اداره مربوطه و اداره تدارکات ملی و در صورت

امکان در ویب سای های تخصصی مربوطه؛
 .3در صورت امکان ،نشر اعالن از طریق رادیو و تلویزیون و سایر روشهای
اطالعرسانی.

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

کافی داوطلبان جه

حصول اطمینان از رقاب

مؤثر قرار گیرد؛

اعالن تدارکات یا اعالن ارزیابی قبلی اهلی که در والیات تطبیق میگردد ،از طریق
رسانههای همگانی کثیراالنتشار در والی

مربوطه نیز صورت میگیرد.

اداره میتواند اعالن تدارکات را مستقیماً بعد از تاریخ نشر آن بهداوطلبان
شناختهشده نیز ارسال نماید ،در این صورت ،نقل اعالن ارسالی توأم با لیس

آن در

دوسیه تدارکاتی مربوط حفظ میگردد.
 – 3صدور شرطنامه به داوطلبان
شرطنامه طور ذیل صادر میشود :به تمام داوطلبانی که آن را مطالبه مینمایند؛ به
تمام داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلی

و یا داوطلبان شامل شارت لس .
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مطالبه پیشنهاد به تمام داوطلبان واجد شرایط صادر میشود .اداره مکلف اس ،
شرطنامهیا مطالبه پیشنهاد و ضمایم آنها را بعد از مهر اداره بهداوطلبان تسلیم نماید.
اداره میتواند ،شرطنامه و مطالبه پیشنهاد را بهصورت الکترونیکی از طریق ویب سای
اداره مربوطه (بهصورتیکه مشخصات داوطلب که از ویب سای
دریاف

اداره شرطنامه را

مینماید ،ثب گردد) یا از طریق ایمیل" ،فلش میموری" و "سی دی" به-

دسترس داوطلبان قرار دهد ،طوریکه مندرجات و شرایط آن قابلتغییر نباشد ،در این
واضحاً تذکر نمایدکه در صورت هرگونه تناقض میان نسخه

صورت اداره مکلف اس

الکترونیکی و فزیکی شرطنامه یا مطالبه پیشنهادات ،نسخه صادره مهرشده اداره مدار
اعتبار اس .
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-4معیاد تسلیمی آفر
اداره مکلف اس  ،قبل از نشر اعالن تدارکات ،شرطنامه یا اسناد ارزیابی قبلی
مربوطه را ترتیب و برای توزیع آماده نماید .میعاد تسلیمی آفرها و یا اسناد پاسخ

اهلی

بهارزیابی قبلی اهلی

حداقل این مدت 21روز برای داوطلبی باز ملی؛  31روز در داوطلبی باز بینالمللی؛
شعبه تدارکات ،جه

تعیین مدت مناسب آفر دهی برای هر تدارکات ،با نظرداش

حداقل میعاد تسلیمی آفر نکات ذیل را نیز مدنظر بگیرد .زمان الزم برای تهیه آفر با
نظرداش
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بعد از نشر اعالن تدارکات 21(،الی )91روز تقویمی اس ،

توضیحات موردنیاز ،نوعی

زمان الزم جه
موقعی

و پیچیدگی اجناس ،خدمات و امور ساختمانی؛

اخذ اسناد قانونی مندرج شرطنامه مربوط از طرف داوطلبان؛ چگونگی

اداره ،پروژه ،داوطلبان و زمان الزم برای به دس

آوردن شرطنامه و تسلیم

آفرها بهاداره؛ چگونگی قراردادهای فرعی.
 -6جلسه قبل از داوطلبی
اداره میتواند جه

ارائه معلومات بیشتر بهداوطلبان اقدامات؛ تدویر جلسه قبل از

داوطلبی بهمنظور ارائه معلومات بهداوطلبان و مساعد ساختن فرص

جه

مطالبه

توضیح توسط آنها؛ و بازدید از محل اجرا یا تحویل تدارکات؛ انجام دهد .جزئیات

جلسات قبل از داوطلبی و بازدید از محل بهشمول تاریخ ،زمان و مکان ،در شرطنامه یا
مطالبه پیشنهاد و در صورت امکان در اعالن تدارکات درج میگردد .زمان تدویر
جلسات قبل از داوطلبی یا بازدید از محل در شرطنامه یا مطالبه پیشنهاد در خالل میعاد
تسلیمی آفرها طوری تنظیم میگردد که بهداوطلبان فرص الزم را جه

ترتیب آفرهای

شان میسر ساخته و زمینه اشتراك آنها را فراهم سازد .همچنان آمده اس که شعبه
تدارکات گزارش جلسه قبل از داوطلبی را تهیه و در اسرع وق
شرطنامه را دریاف

به تمام داوطلبانی که

نمودهاند ،ارسال نماید.

 -7جلسه داوطلبی یا آفرگشایی
هیئ

آفرگشایی ،آفرهای دریاف

و دوم قانون ،بازخواهد نمود .بعد از ختم میعاد

تسلیمی آفرها ،داوطلبان اجازه انضمام یا ارائه هیچگونه اسناد را بهآفر خویش ندارند،
مگر مواردی که در این طرزالعمل پیشبینیشده اس

در محل آفرگشایی ،رئیس هیئ

آفرگشایی ابتدا آفرهایی را که با کلمه «انصراف» نشانی شده و قبل از ختم میعاد
تسلیمی آفرها ،اعالم انصراف خویش را تسلیم نمودهاند ،اعالم و بدون باز شدن مسترد
مینماید .متعاقباً تمام آفرهایی که با کلمه «تعدیل» یا «تعویض» عالمه گذاری شدهاند،

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

در محضر عام مطابق ماده بیس

شده را در زمان و محل تعیینشده در شرطنامه

باز و محتویات آن بهتفصیل خوانده میشود .در این صورت موارد و یا آفرهای تعدیل
یا تعویض شده ،قابل اعتبار اس

رئیس ،متباقی آفرها را بازنموده و نام داوطلب ،قیم

آفر و تخفیف در صورت موجودی

را به صدای بلند قرائ

هرگونه کاستیهای عمده مانند عدم موجودی
حروف ،عدم موجودی

مینماید.

تضمین آفریا تفاوت میان ارقام و

مهر یا امضاء ،تصحیح بدون امضاء ،اعالنشده و در رویداد

جلسه که توسط حاضرین در جلسه مذکور امضاء میگردد ،درج میشود .هنگام
بازنمودن آفرها بهاستثنای آفر ناوق

رسیده و یا انصراف شده ،هیچ آفری بههیچوجه

قبول ،رد یا ارزیابی نهگردیده و هرگونه تفاوت یا کمبود اسناد در فورمهای آفرگشایی،
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آفرگشایی ،فورمهای معیاری آفرگشایی صادره اداره تدارکات ملی

درج میگردد .هیئ

را در جلسه مذکور خانه پری ،امضاء و بهمنظور مصونی
آنها با دق

و عدمتغییر در مندرجات

چسب شفاف(اسکاشتپ)مینماید.

حینخانه پری فورمهای معیاری آفرگشایی ،درصورتیکه داوطلب در فورم
معلوماتی داوطلب از ارائه معلومات پیرامون سرمایه مالی و قراردادهای اجراشده
خویش متذکر نگردیده و صرف به ضم بودن این اسناد اشاره نموده باشد؛ هیئ
از موجودی

آفرگشا یی مکلف اس

و چگونگی اسناد متذکره توأم با مهر و امضای آن

اطمینان حاصل ،درج فورمههای معیاری آفرگشایی نماید .درصورت عدم درج
معلومات متذکره و یا عدم ذکر ضم بودن اسناد در فورم معلوماتی داوطلب ،هیئ
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درفورمهای آفرگشایی عدم موجودی

درصورتیکه داوطلبان مندرجات فقره ()1حکم سی و دوم این طرزالعمل را
رعای

نهنموده باشند ،هیئ

معلوماتی اهلی

آفرگشایی جدول قیم های ارائه شده در آفر و فورم

داوطلب را با دق

چسب شفاف (اسکاشتپ) مینماید .هیئ

آفرگشایی ،تمام آفرها ،نمونهها و فهرس های تسلیم دادهشده توسط داوطلبان را به
اداره تدارکاتی جه

نگهداری طور محفوظ ارائه مینماید.

-8ارزیابی آفرها
اداره ،هیئ

106

آنها را درج مینماید.

هیئ

ارزیابی را مطابق جزء  19ماده سوم قانون تدارکات تعیین مینماید.

ارزیابی مسئولی

ارزیابی درخواس

ارزیابی قبلی اهلی

و مقایسه و ارزیابی

آفرها ،تشخیص آفرهای جواب گووآفر برنده و تهیهگزارش ارزیابی را بهآمر اعطای
مربوطه بهعهده دارد .در پروسههای تدارکاتی خاص ،هیئ

ارزیابی متناسب با قیم

و

پیچیدگی تدارکات از جانب آمر اعطای مربوط قبل از تاریخ آفرگشایی تعیین میگردد
که کمتر از سه نفر بوده نمیتواند .اعضای هیئ

ارزیابی باید؛ مهارت ،دانش و تجربه

کافی مربوط بهامور تدارکاتی شامل این موارد؛ مهارتهای تخنیکی؛ مهارتهای
تدارکاتی؛ مهارتهای امورمالی؛ نمایندگیاز نهاد استفادهکننده؛ مهارتهای حقوقی؛ را

داشته باشند .در پروسه ارزیابی تدارکات خدمات مشورتی ،هیئ

ارزیابی تخنیکی و

مالی طور جداگانه تعیینشده میتواند ،همچنین در پروسههای تدارکاتی که ارزیابی
صورت میگیرد ،هیئ

قبلی اهلی

ارزیابی جه

ارزیابی درخواس

قبلی اهلی

و

ارزیابی بعدی طور جداگانه تعیینشده میتواند.
ب)تشریفات حین انعقاد
 - 1اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بر اساس طرزالعمل تدارکات؛ اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد حاوی مطالب ذیل
اس  .مشخصات تدارکات؛ نام و آدرس داوطلب پیشنهادشده برای عقد قرارداد؛ قیم
مجموعی قرارداد پیشنهادشده؛ اینکه شخص حق خواهد داش

تا در خالل میعاد

مندرج این اطالعیه ،اعتراض خویش در مورد تصمیم را مطابق ماده پنجاهم قانون به
قرارداد نیس

و الی ختم میعاد آن ،قرارداد عقد نخواهد شد .میعاد اطالعیه تصمیم

اعطای قرارداد از تاریخ نشر آن الی هف

روز تقویمی اس  .اداره مطابق فقره ( )3ماده

چهل و سوم قانون نمیتواند الی سپری شدن هف

روز تقویمی بعد از نشر اطالعیه

تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان ،پیشنهاد تصمیم اعطای
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اداره ارائه نماید .در اطالعیه بهوضوح تصریح گردد که این اطالعیه به معنی عقد

قرارداد را بهکمیسیون تدارکات ملی ارجاع و یا قرارداد را عقد نماید .اداره مکلف اس ،
طبق فقره ()2ماده چهل و سوم قانون همزمان با نشر اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد،
تمام داوطلبان اشتراك کننده را نیز رسماً مطلع سازد و یک نقل این اطالعیه را در
اختیارشان قرار دهد.
-2قبولی آفر
مطابق طرزالعمل تدارکات ،اداره مکلف اس  ،بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم
اعطای قرارداد و یا رسیدگی بهاعتراضات داوطلبان ،درصورتیکه قرارداد در حیطه
صالحی

آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی آفر را بهداوطلب برنده ارسال نماید،

درئصورتیکه قرارداد در حیطه صالحی

کمیسیون تدارکات ملیباشد ،بعداز منظوری
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این کمیسیون ،نامه قبول آفر بهداوطلب برنده ارسال میشود .نامه قبول آفر حاوی
مطالب؛ نام و آدرس اداره تدارکاتی و داوطلب؛ مشخصات تدارکات؛ تاریخ و شماره
آفر برنده؛ قیم

مجموعی قرارداد؛ نوعی

و مقدار تضمین اجرای قرارداد و میعاد

تسلیمیآن؛ زمان عقد قرارداد و میعاد اعتبار قرارداد اس .
شعبه تدارکات ،نامه قبولی آفر را طور رسمی به داوطلب برنده تسلیم نموده و رسید
تسلیمی آن را با ذکر تاریخ در دوسیه تدارکات مربوطه حفظ مینماید .اداره میتواند
مسوده قرارداد را ضمن نامه قبولی آفر بهداوطلب برنده تسلیم نماید .هرگاه داوطلب
برنده از تسلیمی تضمین اجرای قرارداد در میعاد مندرج نامه قبولی و یا از عقد قرارداد
اجتناب ورزد ،اعطای قرارداد بهوی لغو و تضمین آفر وی مطابق ماده بیس

و نهم
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قانون مسترد نگردیده و اداره مجدداً مطابق احکام  82الی  87این طرزالعمل پروسه را
اعطای قرارداد بهداوطلب بعدی که آفر جوابگوی دارای قیم

جه

نازلتر ارزیابی

شده را ارائه نموده اس  ،طی مراحل مینماید.
-3وجود شرایط صحت معامالت
قراردادهای دولتی ،مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای
صح

معامالت برخوردار باشند .از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با

غیردولتی وجود ندارد .اما وجود این شرایط برای معامالت دولتی شرط کافی نیس .
بلکه اثبات و احراز شرایط اختصاصی دیگری نیز ضروری اس  .بر اساس ماده 28

108

قانون اجراآت اداری و ماده ماده  16قانون تدارکات افغانستان وجود شرایط صح
معامالت بین طرفین الزامی اس
صح

معامله حاصل شود.

و باید قبل از عقد قرارداد اطمینان طرفین قرارداد از

 -2صالحیت دستگاه اداری
دستگاه های اداری صالحی

انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب
1

اهداف ،مأموری ها و وظایف سازمانی خود میتوانند بهانعقاد قرارداد مبادرت نمایند با
استناد از ماده  31قانون اجراآت اداری افغانستان با در نظرداش
تدارکات ملی افغانستان میتوان گف که صالی

ماده  19و  21قانون

برای مسئولین طرفین قرارداد باید بر

اساس قوانین و مقررات اداره مربوطه تایید و مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -3صالحیت مقام اداری
برای صح

معامالت در قراردادهای خصوصی ،داشتن اهلی

اس  .ولی در قراردادهای دولتی ،عالوه بر اهلی  ،صالحی

مقاماداری نیز از شرایط

فقدان اهلی

کمتر مبتال به-

با داشتن یک سری شرایط خاص بهاستخدام درآمده اند و

(مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین

خدم ) معموالً مطرح نمیشود.
مسئله اهلی
نیاب

از امور وابسته به شخصی

انسان اس

درحالیکه صالحی

از مقوله

و نمایندگی اس  .مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید بهاین نکته توجه کند
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اساسی درستی معامله به شمار میآید .در قراردادهای دولتی بحث اهلی
اس  .زیرا کارکنان دول

از شرایط اساسی

که آیا ازنظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد
تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیس ؛
بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده اس  .بر اساس ماده
 16قانون تدارکات ملی افغانستان ،داوطلب و اجراکننده قرارداد باید از اهلی
صالحی

1

بر اساس قانون برخوردار باشد .اهلی

و صالحی

و

شامل طرفین قرارداد می-

شمعي ،محمد،حقوق قراردادهاي اداري ،تهران ،انتشارات جنگل ،1393 ،.ص 132

109

شود شخص داوطلب و مقام اداریکه از آدرس اداره باوی عقد قرارداد میکند باید
دارای صالحی

قانونی باشند.

-4کتبی بودن قرارداد
در ماده  62قانون اجراآت اداری آمده اس  ،قرارداد اداری به شکل کتبی ،منعقد
میگردد .قرارداد اداری حاوی حقوق و مکلفینهای طرفین بهطور دقیق و واضح بوده و
با شرایط قابلفهم ترتیب میگردد.
کتبی بودن قراردادهای دولتی ،از شرایط اجتنابناپذیر و از لوازم نظام اداری و
بروکراسی اس

 .اگرچه در حقوق خصوصی ،هر قراردادی ممکن اس

بهایجاب و

قبول ،حتی با لفظ و بدون اینکه نوشتهای ردوبدل گردد ؛ منعقد گردد؛ ولی کتبی بودن
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قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابلانکار اس  .هرچند در معامالت
جزئی مثل خرید اقالم مصرفی و کمارزش ،نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه
ضروری نیس ؛ بااینحال هزینه کردن منابع دولتی در جه
ارائه فاکتورهای مربوطه اس
خواهد کرد.

مصارف مورد نیاز ،مستلزم

که عمالً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس

1

بر اساس فقره  11ماده سوم قانون تدارکات افغانستان قرارداد موافقه کتبیاس

که

مطابق این قانون میان اداره و داوطلب برنده عقد و درآن شرایط و مشخصات مندرج
110

شرطنامه و مکلفینهای طرفین درج و طی میعاد اعتبار آن نافذ اس .
 -2اخذ تضمین مناسب
دستگاههای اداری مکلفاند بهمنظور حفظ منافع دول

و بی المال و برای اطمینان

ازاجرای تعهدات و تأمین پیشپرداخ ها ،تضمین مناسب از طرفهای قراردادهای
1

كوهن كارل  ،دموكراسي  ،فريبرز مجيدي  ،نشر خوارزمي ،چاپ اول ،تهران  ،1333ص 122

دولتی اخذ نمایند  .تکلیف بهاخذ تضمین و نوع تضمینات قابلقبول ،در قانون تدارکات
و طرزالعمل تدارکات تنظیم بخشی از مقررات مالی دول

و آئیننامه اجرایی این ماده

ذکرشده اس  .بر اساس ماده  28و  29قانون تدارکات افغانستان ،داوطلب و قراردادی
مکلفاند تا برای تضمین آفر جه
بدون در نظرداش

حصول اطمینان ،مقدار پول معین یا تضمین بانکی

نرخ آفر به طور تضمین ارایه دهد .درطرزالعمل تدارکات چهار نوع

تضمین آمده اس  .1 :تضمین آفر 2 .تضمیناجرای قرارداد 3 .تضمین پیشپرداخ 4 .
تأمینات.
 -6ذکر شرایط اجباری
هر قراردادی حاصل توافق دو اراده اس  .شرایط موردنظر طرفین علیاالصول
وظایف اشخاص حقیقینماینده دول

اس  1.بهعنوانمثال ذکر شرط التزام طرف

قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود ،لزوم رعای
پیمانکار ،پرداخ

مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف

کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در

قراردادهای دولتی قید گردند .
امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشتهشده
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بااراده آزاد خودشان تعیین می گردد .ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی ،از

را برای ادارات تابعه خود اجباری کردهاند .در این نمونه قراردادها ،شرایط اجباری به-
طور یکسان درجشدهاند  .با در نظرداش

مواد قانون اجراآت اداری و قانون تدارکات

شرایط برای اجرای قرارداد الزامی اس

که این شرایط در متن قرارداد و مواد قانون

قرارداد ذکرشده اس

1

و طرفین قرارداد ملزم بر تبعی

از آن اس .
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 -7ترتیب و عقد قرارداد
قراردادهای اداری شامل مسایل چون عنوان قرارداد ،طرفین قرارداد ،موضوع
قرارداد ،مدت قرارداد و مبلغ قرارداد اس  .موارد فوق ازجمله عناصر تشکیلدهنده
موافق نامه قراردادهای اداری اس

که در ذیل بهصورت مفصل بیان گردیده اس .

- 1.7عنوان قرارداد
آنچه بهحل اختالف ناشی از قرارداد کمک میکند قصد واقعی طرفین از انعقاد
قرارداد اس

نه اینکه طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته میشوند و چه-

عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کردهاند اما بهتر اس

از عنوان کلی قرارداد بدون

پیشوند یا پسوند استفاده شودکه نشاندهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده اس
حوت « »1397شماره مسلسل193

بدینترتیب بهراحتی برای حل اختالف بهعملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط
قراردادی توجه خواهد شد.
- 2.7طرفین قرارداد
طرف قرارداد کسی اس که با توافق متعهد برانجام امر میشود که ممکن اس

شخص حقیقی و یا شرک ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی باشند .در خصوص
صالحی
شرک
شرک
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یک

طرف قرارداد در زمان تنظیم آن با اشخاص حقوقی باید بامالحظه اساسنامه
و آگهی آخرین تغییرات شرک
در محدوده موضوع فعالی

مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که آیا

خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص

شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضا اسناد و قرارداد برای شرک

میباشند.

همچنین هنگام تنظیم قرارداد با اشخاصحقیقی مسئله ،بلوغ ،عقل و اینکه فرد
رسمی ممنوعالمعامله نباشد بسیار مهم اس  .همچنین ممکن اس
نمایندگی و وکال

شخصی به

از سوی دیگری قرارداد را تنظیم میکند در این صورت باید برگه

نمایندگی و وکال نامه او و اعتبار آن را بررسیکرد و حتماً شماره و مشخصات آن را
در متن قرارداد نوش .

 -3،7موضوع قرارداد
موضوع قرارداد مال یا عملی اس

که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن

میباشند .برخی شرایط اساسی مال یا عملی که موضوع قرارداد اس

عبارتاند از:

اوالً ،دارای ارزش اقتصادی باشد.
ثانیاً ،در زمان انعقاد قرارداد ،موجود ،معلوم و معین باشد مثل یک دستگاه خودرو با
مشخصاتی که طرفین رؤی

کرده و از کیفی

آن کامالً مطلع شوند.

ثالثاً ،چنان چه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفی

و کمی

آن مال

معلوم و معین بوده و کامالً توصیف شود و طرف واگذارکننده متعهد بهانجام تولید و
ساخ آن و واگذاری آن پس از تولید با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقینماند میشود.
مانند قراردادهای ساخ

و واگذاری کارخانه یا سازههای دریایی.

دارد و اال معامله فضولی بر مال غیر محسوب میشود و اگر مالک اصلی رضای

به-

انتقال ندهد ،معامله قابلابطال اس .
- 4.7مدت قرارداد
در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق میکنند،

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

رابعاً ،امکان تسلیم آنباشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آن را

درج شود .در برخی از قراردادها مدت قرارداد ازجمله ارکان تشکیلدهنده مهمآن اس .
مانند قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کارمیباشد و یا در قرارداد
اجاره که تاریخ ازجمله شرایط صح

و اساسی آن اس

بهنحوی که اگر مدت اجاره

معلوم نباشد ،اساساً قرارداد باطل اس .
توصیه میشود تاریخ را هم بهصورت عددی و هم بهصورت حروفی درج کنند زیر
ازنظر حقوقی آثار بسیار مهمیخواهد داش

ازجمله در مواردی ممکن اس

تاریخ

انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد لذا در بند جداگانهای تح
عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود .اگر تاریخ شروع
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قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضاء قرارداد تاریخ
آغاز آن محسوب میشود.
- 9.7مبلغ قرارداد
مبلغ یا قیم
عبارت اس

قرارداد که در قراردادهای خریدوفروش بهآن ثمن معامله گفته میشود

از ارزشی که در مقابل کاال یا خدمات پرداخ

میزان و نحوه پرداخ

قیم

میشود .شایسته اس

مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا

اسنادی که بهصورت چک حسابجاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد اس

توضیح

داده شود تا جلوی هرگونه سوءاستفاده را در این خصوص بگیرد.
طرزالعمل تدارکات در رابطه بهترتیب و عقد قرارداد موارد را ازجمله عناصر
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تشکیلدهنده موافق نامه قرارداد دانسته اس که در حکم  86طرز العمل تدارکات؛
اداره ،قرارداد را در مطابق

به شرطنامه و آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ

منظوری آمر اعطاء بهداوطلب برنده ارسال مینماید .شعبه تدارکات باید اطمینان حاصل
نماید که داوطلب یا مشاور برنده قرارداد را امضا نموده اس

و یک نقل آن را دوباره

برمیگرداند .این مراحل باید طی مدت اعتبار آفر طوریکه الزم اس  ،تکمیل گردد.
سند قرارداد شامل شرایط و نکات ذیل اس :
 .1شرایط عمومی قرارداد؛
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 .2شرایط خاص قرارداد؛
 .3ذکر این موضوعکه شرایط خاص قرارداد باالی شرایط عمومی و دستور اولوی
سایر اسناد قرارداد ،حاکم اس ؛
 .4توضیح تدارکات شامل؛ شرایط تخنیکی ،کمی  ،کیفی
تحویل ،بر اساس شرط نامه و آفر ،با نظرداش
 .2مجموع قیم
یا محاسبه دوباره قیم

و جدول تکمیل یا

هرگونه تعدیل موافقه شده؛

قرارداد و درصورت امکان شرایط قابل تطبیق ،تغییر ،تنظیم ،تعدیل
واقعی قابل پرداخ ؛

 .6شرایط پرداخ  ،بهشمول مدت ،جدول ،اسعار و اسناد الزم پرداخ ؛
 .7نوعی

و مقدار تضمینات الزم؛

 .8مرجع ذیصالح و قانون حاکم جه

حل منازعه؛

 .9سایر شرایط کلیدی قرارداد مانند؛ ضمان  ،بیمه ،قرارداد فرعی ،تفتیش و قبولی،
تکمیل قرارداد ،تاخیرات در امور اجرائی یا غیر اجرائی ،حاالت طبیعی و مغایرت،
تعدیل و فسخ قرارداد؛
 11معلومات در مورد پالیسی دول
داوطلب و قراردادی قیم

در رابطه با فریب و فساد بهشمول محرومی

قرارداد مطابق نوع قرارداد تعیین میگردد.

گفتار دوم :قواعد ماهوی
طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب میکند ،برخی احکام حقوقی ،که در
قراردادهای خصوصی غیرمتعارف اس  ،نسب
ترجیحی دول

بهاین قراردادها اعمالگردد .منشأ حق-

در قراردادهای اداری ،بهخاطر تأمین منافع عمومی اس که هدف

قراردادهای دولتی اس  .زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم اس
عمومی نرساند.

که ضرری بهمنافع

1

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

الف)قواعد ترجیحی

در ماده  63قانون اجراآت اداری آمده اس  ،عالوه بر احکام مندرج مواد ششم الی
چهاردهم این قانون ،اداره عامه در انعقاد قرارداد ،اصول ذیل را رعای

مینماید .عدال

و انصاف در جریان مذاکرات .عدم ادغام بین دو یا چند موضوع در قرارداد اداریکه
ازلحاظ ماهی

باهم غیر مرتبطاند .انتقال ناپذیر بودن قرارداد اداری به شکل کلی به-

اشخاص ثالث قراردادی .وقتی پای منافع عمومی در میان باشد ،اصل برابری طرفین

1
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قرارداد که از قواعد حقوق مدنی اس  ،دچار استثناء میگردد .برخی از این حقوق
ترجیحی عبارتاند از:
-1فسخ یکجانبه به علت تخلف (تقصیر ،تأخیر)
در حقوق عمومی راجع بهقراردادهای اداری ،طی کردن روند طوالنی الزم نیس .
بدون الزام بهمراجعه بهمحکمه میتواند بهاستناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا

دول

تأخیر درانجام تعهد ،قرارداد را فسخ نماید1 .در این صورت ،چنانچه طرف مقابل مدعی
عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد برای اثبات ادعای خود به محکمه
صالح

دار مراجعهکرده و دادخواهی نماید .با در نظرداش

اجراآت اداری آمده اس
حوت « »1397شماره مسلسل193

موجودی

ماده  68فقره ()2قانون

قرارداد درصورتیکه فسخ میشود که یکی از طرفین به دلیل

فریب یا خطا در قرارداد اداری مخالف

نماید.

-2حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی ،تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین ،مشروط به-
حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشهای که شدیداً مانع
اجرای قرارداد گردد) اس  .اما حق تعلیق قرارداد از طرف دول  ،محدود بهشرایط
فورس ماژور نیس  .تعلیق قرارداد ،در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند،
از حقوق ترجیحی دول
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نسب

بهطرف خصوصی قرارداد اس .

2

- 3حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد
حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد ،در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز
ذکر میشود .این موضوع در شرایط عمومی قرارداد و غالب نمونه قراردادهای دولتی

1
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نیز ذکرشده اس  .هرچند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دول
نخواهد بود .درمجموع ،برای اینکه طرف قرارداد نیز نسب
بهتر آن اس

بهتکالیف خود آشنا باشد،

که قواعد ترجیحی بهعنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر

شوند.
که؛ هرگونه تعدیل (افزایش یا کاهش)

در حکم  98طرز العمل تدارکات آمده اس

در قیم ،میعاد و یا شرایط و مندرجات قرارداد طبق ماده سیام قانون تدارکات صورت
میگیرد .تعدیل قرارداد صرف زمانی مورد اعتبار اس
باصالحی

که توسط نمایندههای

هر دو طرف( ،اداره و قراردادی) در خالل میعاد اعتبار قرارداد امضاشده

باشد .اداره مکلف اس  ،هیئ

تخنیکی را غرض بررسی و تثبی

تعدیالت مطلوب

موردنظر توظیف و دالیل موجه مبنی بر تعدیالت را بهآمر اعطای مربوطه غرض تائید و
قرارداد محاسبه میگردد.
حداکثر تعدیل مجاز الی ()22فیصد قیم

مجموعی قرارداد اصلی اس  ،مگر اینکه

تمویل کننده پروژه در زمینه طور دیگری موافقه نماید .درصورتیکه مجموع قیم
اصلی و قیم

تعدیالت قرارداد ،خارج از حدود صالحی

پولی آمر اعطاء باشد،

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

یا منظوری ارائه نماید .هرگونه تعدیالت در قرارداد ،طبق قیم های مندرج اصل

پیشنهاد تعدیل توأم با دالیل موجه ،بهکمیسیون تدارکات ملی راجع میگردد ،گرچه
اصل قرارداد طبق ماده شص

و سوم قانون از جانب آمر اعطای مربوطه منظور گردیده

باشد .درصورتیکه بنابر دالیل موجه ،طبق مندرجات قرارداد و شرطنامه ،تدارکات در
میعاد معینه قرارداد تکمیل شده نتواند و تأخیر ناشی از اهمال و یا غفل
نباشد ،تعدیل میعاد قرارداد بدون تغییر در قیم

قراردادی

آن ،طبق فقره ( )6ماده سیام قانون ،در

خالل میعاد اعتبار آن با موافقه طرفین صورتگرفته میتواند.
در قراردادهایی که طبق فقره ()3ماده شص

و سوم قانون از طرف کمیسیون

تدارکات ملی منظور گردیده باشد ،هرگونه تعدیالت ،از منظوری کمیسیون تدارکات
ملی قابل تعمیل اس  .هرگاه تعدیالت ،قیم

قرارداد را از حداکثر مجاز تعدیل
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افزایشدهد ،طبق فقره ()2ماده سیام قانون ،این تعدیل ایجاب طیمراحل تدارکاتی
جدید را مینماید .هرگونه تعدیل صرف در خالل میعاد اعتبار قرارداد میتواند ،پیشنهاد
گردد .هرگونه تغییرات در قرارداد بنابر ضرورت یا وقایع پیشبینینشده توسط مدیر
قرارداد ،انجنیر نظارتکننده یا مسئول ذیصالحکه در قرارداد مشخصشده اس  ،با ذکر
دالیل موجه پیشنهاد میگردد .اداره مکلف اس  ،دالیل موجه تعدیل قرارداد را بعد از
منظوری آمر اعطاء در دوسیه مربوطه حفظ نماید .قراردادیکه در خالل میعاد آن،
تکمیل گردیده باشد ،جه

ایفای تعهدات اداره مبنی بر اجرای پرداخ های باقیمانده
و اداره طبق مندرجات قرارداد مکلف بهانجام

قراردادی نیازمند تعدیل میعاد نیس
تعهدات خویش اس .
حوت « »1397شماره مسلسل193
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ب) قواعد اقتداری
قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی ،از اعمال حاکمی
هرچند منشاء چنین حقی ،همان برتری منافع عمومی نسب
دول

در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی ،بدون رضای

دول

محسوب میشود.

بهمنافع خصوصی اس .
مالکین اقدام بهتملک

امالك و اراضی واقع در طرح میکند .چنین اختیاری را دیگر نمیتوان حق ترجیحی
نامید بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمی

قابل توجیه اس  1.بر اساس بند  2ماده 29

قانون اجراآت اداری افغانستان آمده اس

که؛ اداره عامه در اجرای قرارداد ،از اقتدار

عامه استفاده نماید .این مطلب نشاندهنده این اس
گردد .و دول

از اقتدار باالتر نسب

که اقتدار درنهای

بهاداره برمی-

بهداوطلب اس  .مواردی از حقوق اقتداری قرار

ذیل اس .

1
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 -1فسخ به علت مقتضیات اداری
حق فسخ قرارداد را دارد .اما

پیشتر گفتیم که درصورت تخلف طرف قرارداد ،دول

محسوب می-

فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد ،از قواعد اقتداری دول

در چنین اقدامی باید خسارت

شود که بهلحاظ مقتضیات اداری صورت میگیرد .دول

طرف مقابل را جبران کند .فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی
و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و بهموجب این قرارداد
مقررشده اس

که تا  41سال بهرهبرداری از این باشگاه با سرمایهگذار باشد .حال 11

سال از این مدت نگذشته و سرمایهگذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش
عمل کرده اس  .ولی شرایط و نیازهای اداری بهگونهای اس

که آن نیرو باید بهقرارداد

خاتمه دهد و خود اداره و بهرهبرداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد 1.در چنین
اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخ

نماید.

- 2حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین
مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی ،قراردادها فقط درباره اشخاصی که در
تنظیم آن دخال

داشتهاند و قائممقام آنان معتبر اس  .اما در قراردادهای دولتی ،گاهی

قلمرو نفوذ آن نسب

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد میتواند نسب

بهفسخ و خاتمه دادن بهقرارداد

به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده میشود 2.نمونه بارز این موضوع،

راجع بهمطالبه هزینههای تحصیلی دانشجویانی اس که از بورس تحصیلی استفاده
کردهاند؛ ولی بهتعهدات خود عمل نه نمودهاند .این در حالی اس

که وزارتخانههای

مذکور مطابق قراردادهای رسمی فقط بهمیزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند
و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمان

کرده بودند .ولی بهموجب

1
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قانون مذکور که به گذشته نیز برمیگردد ،بهاین وزارتخانهها حق داده شد ،کلیه
هزینههای پرداخ شده را بهنرخ روز حتی از ضامن ،مطالبه نماید .با در نظرداش

مواد

قانون اجراآت اداری و قانون تدارکات ملی افغانستان طرفین قرارداد باالخصوص طرف
دول

می تواند از گسترش دامنه نفوذ و مزایایی بیشتری برای بهبود در مفاد قرارداد

استفاده نماید.
- 3حق جانشینی
ادامه اجرای پروژه موضوع یک

حق جانشینی بهاین معنا اس که در مواردی دول

قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینههای انجامشده را بهحساب پیمانکار منظور
نماید 1.در اینجا قرارداد فسخ نمیشود؛ بلکه دول

انجام تعهدات طرف مقابل را خود
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بر عهده میگیرد .باید یادآور شد مصادیق عینی درین حوزه در قراردادهای افغانستان
وجود ندارد و مواد در قانون تدارکات ملی و یا قانون اجراآت اداری نیز نیامده اس .
نتیجهگیری
قراردادهای اداری قراردادی اس که یکطرف آن ادارات عمومی و طرف دیگران
شخص حقوقی و یا حقیقی باشد و برای تامین خدمات عمومی منعقد شود
«قراردادهای اداری» در نظام حقوقی فرانسه ،بنام « قراردادهای دولتی» در نظام حقوقی
ایاالتمتحده امریکا و در پارهای از نظامهای حقوقی نظیر استرالیا ،هند و کشورهای
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اسکاندیناوی با عنوان«قراردادهای عمومی» شناخته میشوند .در افغانستان بر اساس
قانون اجرا آت اداری این نوع از قراردادها؛ قراردادهای اداری نامیده میشود.
قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی متفاوت اس

1

زیرا در قراردادهای خصوصی
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از قوانین خصوصی مثل قانون مدنی ،قانون تجارت پیروی میشود اما قراردادهای
اداری بر اساس قوانین عمومی تنظیم میشود.
قراردادهای اداری انواع مختلف داردکه یک نوع آنقرارداد پیمانکاری یا تدارکاتی
اس  .نحوه تنظیم قراردادهای پیمانکاری بر اساس قانون تدارکات ،قانون اجراآت
اداری و طرزالعمل تدارکات صورت میگیرد .در قراردادهای پیمانکاری اداره تدارکات
ملی نقش مجری را داشته و نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای پیمانکاری در سطح کالن
کشوری را بر عهده دارد .قراردادهای که بر اساس قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات
مشخصشده اس

از صالحی های ادارات عمومی و وزارت خانهها اس

البته

محدوده این قراردادها مشخصشده اس  .صالحی های تنظیم و انعقاد قراردادها را در
افغانستان به سه دسته میتوان تقسیمکرد.
ریاس های عمومی صالحی
قراردادهای اندکه اداره صالح

تنظیم ،طی مراحل و منظوری آن را دارد .نوع دوم
تنظیم و طیمراحل آن رادارند اما صالحی

منظوری

آن را کمیسیون تدارکات ملی بر عهده دارد .نوع سوم قراردادهای اندکه ادارات
نیازمندیهای خود را سنجش و غرض تنظیم و طی مراحل بهاداره تدارکات ملی ارسال
می نماید که منظوری آن از صالحی

بررسی حقوقی نحوه تنظیم ...

یک نوع آن قراردادهای اس که ادارات عمومی مثل وزارت خانه ،شهرداریها،

کمیسیون تدارکات ملی اس  .باید یادآور شد که

نظر به نوع تدارکات(ساختمانی ،اجناس ،خدمات مشورتی و خدمات غیر مشورتی) و
روش داوطلبی آن (منبع واحد ،داوطلبی مقید و داوطلبی باز) صالحی های آن متفاوت
اس .
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.11

قانون اجراآت اداری ،سال تصویب 1397

.11

طرزالعمل تدارکات.

حق صحت و سالمت از دیدگاه حقوق ملی و بینالمللی
مقدونه فطری
چكیده
صح

و سالم

انسان یکی از مقولههای اس

که با حیات او پیوندی بنیادین

دارد .هر انسانی حق دارد تا از «عالیترین استاندارد قابل حصول سالمتی در ابعاد
جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی» آن بهرهمند باشد.
حق بر صح
کشورمان به رسمی

و سالم

در نظام بینالمللی حقوق بشر و همچنان در نظام حقوقی

شناختهشده اس

اما مفهوم و محتوای این حق ،و نیز تعهدات

دول ها در سطح ملی و بینالمللی درزمینه تحقق آن بهخوبی بررسی نشده اس .
دول ها نیز بطورکلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولی های
معینی میباشند .واضح اس

که دول ها نمیتوانند بطور کامل سالمتی و مطلوب بودن

سالمتی افراد را تضمین نمایند اما دول ها میتوانند شرایطی را فراهم آورند که در آن
سالمتی افراد موردحمای
بر سالم

قرار گیرد و دستیابی بهسالمتی برای افراد ممکن گردد .حق

جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بینالمللی و نظام حقوقی

ملی دارد و میتوان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظامهای حقوقی توسعه
یافته دانس .
بناً این نوشته تالشی اس
مفهوم و محتوای حق بر صح
و قلمرو تعهدات دول

برای جمعآوری معلومات در قسم
و سالم

واکاوی جایگاه،

در اسناد ملی و بینالمللی و نشان دادن ابعاد

افغانستان در تحقق آن.

کلیدواژهها:
صح

حوت « »1397شماره مسلسل193
124

یا سالم  ،حقوق ملی ،حقوق بشری ،حق بر صح

یا سالم  ،میثاق ،قانون

مقدمه
هر چند انسانها دارای نیازهای متنوع و مختلفی هستند ،اما حیات را میتوان
مهم ترین دارایی هر انسان دانس  .اگر بپذیریم که این دارایی مهمترین دارایی انسان
آنگاه یکی از زیربناییترین حقوق مترتب بر انسانها حق حفظ این دارایی اس .

اس

که نیازهای مرتبط با صح

در اینجاس

میکشد و نقش حق بر صح
صح

و سالم

صح

و سالم

و سالم

مندی به نحوی بارزی آشکار میگردد .حق بر

یکی از مهمترین مسایل جوامع امروزی اس .
موضوعی مطرح در بسیاری از جوامع اس

و سالم

بهعنوان بخشی از فرهنگ خود از صح
و سالم

و سالم

مفهوم خاصی را در نظر دارد .حق

در افغانستان ،اصطالحی بس ناآشنایی اس

آن میشود عرضه خدمات صحی و تداوی بیماری اس
سالم  ،که عبارت اس

درواقع هر جامعه

همانند تعریف اولیه صح

از بیمار نبودن .امروزه صح

وسیعتری از نداشتن بیماری دارد بهنحویکه صح

و فهمی عامی که از

و سالم

و سالم

ازاینقرار اس  ":صح

و سالم

معنای بسیار

را رفاه کامل جسمی،

روانی و اجتماعی انسان می دانند .بنابر تعریف سازمان جهانی صح
عبارت اس

و

و سالم

از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و

اجتماعی نهفقط نبود بیماری و نقص عضو ».1

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

بر صح

مندی اهمی

خود را به تصویر

در سطح بینالمللی تا زمانی که پس از جنگ جهانی اول اساسنامه جامعه ملل تهیه
می شد .صح

و سالم

ازیادرفته بود و تنها در واپسین روزها ،تهیهکنندگان

پیش نویس اساسنامه به یاد بهداش

جهان افتادند .در کنفرانس ملل متحد در شهر

سانفرانسیسکو در سال  ،1942موضوع بهداش

بهعنوان یک موضوع ویژه مطرح شد.

باوجوداین در چند دهه گذشته جنبش تازه پدید آمد و سالم
1

را بهعنوان یک حق

 .ابوالقاسمي ،محمدجواد« ،مفهوم شناسي سالمت معنوي و گستره آن در نگرش ديني» ،فصلنامه اخالق

پژشکي ،سال ،1شماره  ،21سال ،1391ص 41
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بشری (حق بر سالم ) ،و یک هدف اجتماعی در جهان شناختهشده اس ؛ یعنی
سالم

برای برآورده شدن نیازهای اساسی و بهبود کیفی

باید برای همه انسانها در دسترس باشد.

زندگی انسان الزم اس

و

1

بر اساس این حق(حق بر سالم ) ،هرکس حق دارد تا به باالترین استاندارد
سالم

فیزیکی و روانی دسترسی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی،

بهداش

تمیز را

عمومی ،غذای کافی ،مسکن مناسب ،محیط کار سالم و محیطزیس

دربر میگیرد .وجود ابعاد مختلفی برای سالمتی ،حوزههای گوناگون مرتبط با سالمتی و
عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده اس

و دول ها

برای تامین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی میباشند که
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برخی از این تعهدات مستلزم اقدامات فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق
پیدا کند .این اقدامات برای تمامی دول ها و مل ها ،ضروری بوده و سیاس گذاران را
به بحث و بررسی در این باب ،فرامیخواند.حق بر سالم

بنیادین در هر جامعه سیاسی اس  .هر فردی بهمثابه عضوی از جامعه صرفنظر از
مالحظات نژادی ،دینی ،سیاسی و فرهنگی ،دارای حق و استحقاقهای الزم جه
بهرهمندی از این حق اس  .این دسته از حقوق ،که بهطورمعمول از آنها در امتداد
صیان

و حمای

از حق حیات افراد سخن به میان میآید .دارای ارتباط معنادار با

حقوق بشر اس  .ازاینرو اس
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عمومی ،جزئی از حقوق

که توجه الزم بهحق بر سالم

از سوی دول ها فارغ

از ساختار سیاسی آنها امری ضروری به نظر می رسد .تهیه ،تدوین و تصویب حجم
وسیعی از اسناد و معاهدات بینالمللی مرتبط با حق بر سالم

و نیز وضع قوانین و

مقررات موضوعه داخلی در این زمینه خود دلیلی بر این مدعا اس  .بااینوجود پیشینه
فعالی

و اقدامات دول ها و نیز اشخاص تنظیمکننده مقررات سالم

حاکی از عدم

 .1سجادي ،حميرا ،و همکاران« ،شاخصهاي سالمت اجتماعي» ،پژوهشنامه سياسي اقتصادي ،شماره ،211.213
سال ،1391ص244

الزم و جامع از سوی اشخاص و نهادهای مسوؤل در حوزه سالم

وجود شناخ

و

نیز عدم توجه کافی به چالشها و الزامات دول ها در تنظیم مقررات حوزه سالم
اس .

1

 -1حق بر سالمت (صحت):
اگر بخواهیم با نگاهی واقعگرایانه بهحق بر صح
میبایس

و سالم

یا سالم

بنگریم،

بپذیریم که مفهوم عام و همهجانبهی نمیتواند بهطور واضح و شفاف ترسیم

شود .اما می توان گف
رفاه و کرام

که درهرحال ،حق بر صح

انسانی باشد .صح

دارد بهنحوی که صح

و سالم

و سالم

و سالم

عامل مهم و مؤثری در

معنای بسیار وسیعتری از نداشتن بیماری

را رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی انسان

دیگر در بدن نیس
صح

و سالم

امری اس

بلکه « نداشتن هیچگونه مشکل روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و

جسمانی برای هر فرد جامعه اس  .بهعبارتی دیگر سالمتی انسانها

اساسی برای دستیابی به صلح و امنی

مردم و دول ها وابسته اس ».
صح

و سالم

که به باالترین میزان همکاری بین

2

مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تح

تاثیر میزان آگاهی و طرز

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

میدانند .بنابر تعریف سازمان جهانی صح  ،تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص

تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار میگیرد ،ضمن اینکه سالمتی
یک روند پویا اس

و باگذش

زمان نیز مفهوم آن تغییر میکند .قدیمیترین تعریفی که

از سالمتی شده عبارت از بیمار نبودن اس  .در طب سنتی برای انسان چهار طبع
مخالف دموی ،بلغمی ،صفراوی و سوداو ی قائل بودند و اعتقاد داشتند که هرگاه این
 .1متقي ،سميرا و ديگران« ،ماهيت حق بر سالمت و جايگاه دولت در تحقق آن» ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال
 ،11شماره ،2سال  ،1391ص 123.121
 .2رحيمي ،غالمرضا « ،سازمان بهداشت جهاني( ،» )WHOمجله دانشکده پيرا پزشکي ،سال  ،3شماره  ،1سال
 ،1319ص 33
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چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم اس

و زمانی که تعادل میان طبایع

چهارگانه مختل شود بیماری و مریضی عارض میشود 1موضوع صح

و سالم

مندی از بدو پیدایش و در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده اس  ،اما هرگاه از آن
سخنی به میان آمده عمدتاً بُعد جسمی آن مدنظر قرارگرفته و کمتر به سایر ابعاد ،آن
توجه شده اس .
مفهوم صح

و سالم

به معنای امروزی آن شامل تعادل و هماهنگی تمامی

امکانات جسمی ،روانی و اجتماعی ،زندگی همراه با شادی ،کار آیی و اعتدال و
مقاوم
سالم

در برابر فشارها و عوامل خارجی اس  .با توجه به این منظر ،صح
نوین به تدریج از طب سنتی فاصله گرفته اس

و بیشتر به نوع و سبک ویژه
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زندگی توجه دارد .ازنظر پارسونز 2صحتمندی یکی از نیازهای کارکردی عمده برای هر
عضو جامعه به شمار میرود .وی در اثر خود با عنوان نظم اجتماعی به تشریح اهمی
کارکرد تندرستی برای جامعه پرداخته اس  .پارسونز تندرستی را حالتی از ظرفی
یک شخص برای ایفای مؤثر نقشها وظایفی که برای او اجتماعی شده اس

بهینه
در نظر

میگیرد .وی شیوع باالی بیماری در جامعه را برای نظم اجتماعی کژ کارکردی میداند
بیماری برای جامعه هزینههای بیشماری دارد لذا باید از گسترش آن جلوگیری شود.
لذا صح

3

و صحتمندی اعضای جامعه عنصر مهمی برای حفظ کارکردها و درنتیجه

حفظ حیات جامعه اس  .به همین دلیل بیماریهای جدیدی امروزه مطرحشده اس
128

و

که

با سبک زندگی ارتباط دارد و برای رفع آنها باید تغییراتی در روشهای زندگی به

 .1زكوي ،علياصغر « ،بررسي مباني انسانشناختي صحت و سالمت معنوي در قرآن» ،فصلنامه پژوهشنامه
معارف قرآني ،سال  ،3شماره  ،12سال ،1392ص 41
Parsons .2
 .3پيليتن ،فخرالسادات « ،بررسي جامعهشناختي عوامل موﺛر بر سالمت عمومي» ،فصلنامه جامعهشناسي مطالعات
جوانان ،سال دوم :شماره  ،3سال  ،1391ص 11

وجود آید .ازاین رو مفهوم صح
پیشگیری پیداکرده اس
لزوم تامین صح

و سالم

در دنیای امروز متحول شده و بیشتر معنای

سازمان صحی جهان ضمن توجه دادن مسئوالن کشورها به

و سالم

جسمی ،روانی و اجتماعی افراد جامعه ،همواره بر این

نکته تأکید دارد که هیچیک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد توجه به مسئلهی
صح

و سالم

بهعنوان یک حق انسانی میتواند متضمن دیگر حقوق انسانی مثالً

حقوق زنان ،معلولین و اطفال نیز باشد و حال

صح

از صفات متنوعی

و سالم

شکل میگیرد که عبارتاند از آمادگی برای کار ،تغذیه خوب ،احساس شادابی و فقدان
هرگونه غم و رنج؛ ابعاد مختلف سالمتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تح

تاثیر

یکدیگر قرار دارند .ازاینرو اقدامات انجامشده برای ارتقای سالمتی باید به تمام
داشته باشد.

1

 - 2نقش دولتها در احقاق حق بر صحت و سالمت
دول  ،از مهمترین نهاد های بشری اس

که نقش و اهمی

آن در طول تاریخ

زندگی اجتماعی انسان بر همگان روشن و مبرهن اس  .سالها اس
تحقق نظم عمومی و سهول

زندگی شهروندان بهرهمندی از امنی

برابر دشمنان خارجی و موارد نظیر این ،نهاد دول

که انسان برای
داخلی و دفاع در

را سامان داده اس  ،اگرچه در

دورههای مختلف زمانی جنبشهای اجتماعی گوناگونی برای تغییر ساختار و حدود
اختیارات و تکالیف دول ها در مقابل شهروندان جوامع سیاسی شکلگرفته اس ،

1

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

جوانب سالمتی فردی (جسمی ،روانی و معنوی) و صح

و سالمتی کلی جامعه توجه

 .سفيري،خديجه و همکاران «،مطالعه جامعه شناختي مفاهيم سالمتي و بيماري و رفتارهاي مرتبط با سالمتي

دختران دانشجو» ،دانشنامه علوم اجتماعي ،دوره  ،1شماره  ،1سال  ،1311ص 149
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بااینحال ،هیچ دیدگاه و رویکرد جامعهمحوری نبوده که دول
نداده باشد.

را در باور خود راه

1

در اندیشه حقوق عمومی ،حفظ بهداش

عمومی و تأمین سالم

عمومی

شهروندان بهمثابهحقی بشری ازجمله تکالیف غیرقابلانکار دول ها در مقابل شهروندان
اس  .اساساً تأمین سالم

عمومی شهروندان در حوزههای مختلف حیات اجتماعی

جوامع معنا و مفهوم مییابد و از سوی اشخاص ذیصالح حقوق عمومی اعمال
میگردد .تأمین سالم

عمومی شهروندان توسط دول

و اقدامات در حوزه سالم

را شامل میگردد ،نوعی از مداخله دول

اس  .این اقدام بهمنظور حفظ و گسترش سالم
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سالم

خطمشی ساز در حوزه کنترول و نظارت سالم
نظریات حقوقی درباره میزان و نحوه دخال

دول

در سطح جامعه

عمومی شهروندان و نیز ارتقای سطح

آنها از طریق تنظیم مقررات بر آن و جه

اجرای سیاس ها و فرآیندهای

به کار میرود .این مسئله ظهور انواع
در عرصههای مختلف اقتصادی و

اجتماعی در دوران معاصر ،لزوم روشن ساختن جایگاه دول

در قالب نظامهای

حقوقی را امری ضروری ساخته اس  .بااینوجود ،با توجه به سابقه تاریخی موضوع و
تجربه کشورهای مختلف جهان ،به نظر میرسد که الزم اس
مداخله دول

همواره میزان بهینهای از

در هر دو حوزه مورداشاره حفظ شود تا جامعه نه از افراط حداکثری و

نه از تفریط حداقلی مداخله دول
130

که خود طیف وسیعی از اعمال

متضرر نشود و در این مسیر منافع عمومی

شهروندان نیز تضمین یا ناظر و تنظیمکننده مقررات گردد .دول
ناگزیر از دخال

1

در حوزه سالم

اس  .ازاینرو اس

بهعنوان کارفرما

که حفظ بهداش

عمومی و

 .متقي ،سميرا و ديگران« ،ماهيت حق بر سالمت و جايگاه دولت در تحقق آن» ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال
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تأمین سالم

عمومی شهروندان بدون مداخله و اعمال نظارت دول

بسیاری در مقام عمل مواجه خواهد بود.

با دشواریهای

1

 -3دولتها و چالشهای موجود در حوزه صحت و سالمت
با توجه به ویژگیهای حقوقی و نیز اصولی که در ارتباط بهحق بر سالم
صح

و سالم

یا

شهروندان مطرح میشود وجود چالشهای در تنظیم این مقررات

قابلچشمپوشی نیس

که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد.

- 3-1مفهوم سالمت و گستردگی آن
سالمتی در معنای لغوی محدود به کارکرد عادی و بهینه یک ارگانیزم در حالتی
فارغ از مریضی یا ناهنجاری اطالق میشود .اما در مقدمهی اساسنامه سازمان صحی
کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطالق نمیشود» سالمتی مسئلهای
اس

که جنبه های نسبی دارد .یعنی نسب

به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالی

کارکردهای آنان متفاوت اس  .بیماری هم ممکن اس
باشد و یا خود امری طبیعی در برخی شرایط و نسب
« نمیتوان گف

جنبه موق

و

یا ناپایدار داشته

به برخی افراد باشد .بهعنوانمثال،

فردی که به حمله ناگهانی دریازدگی دچار میشود سالمتی خود را از

دس داده اس  2».سالمتی ،یعنی فقدان بیماری مستمر و عافی

و تندرستی ازاینروی

وقتی سخن از حق بر سالمتی میشود نباید آن را بهحق بر سالم بودن ،مریض بودن،
ناتوان شدن و امثال آن تعریف کرد .با توجه به این مطلب در انتخاب تعبیر درس

 .1اصغر نيا ،مرتضي« ،چالشها و الزامات دولتها در تنظيم مقررات در حوزه سالمت» ،فصلنامه حقوقي ،سال
 ،11شماره  ،33سال  ،1393ص 31.33
 .2مجنده ،محمد حبيبي« ،حق بر سالمتي در نظام بينالمللي حقوق بشر» ،حقوق بشر ،سال  2شماره  ،1جلد،2
سال ،1311ص 11

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

جهانی از سالمتی چنین تعریف نموده اس «:سالمتی عبارت اس

از وضعی

رفاه

131

برای چنین حقی و به کار بردن مناسبترین واژه برای آن ،اختالفنظر وجود دارد .با
اینکه عبارت "حق بر سالمتی" کاربرد وسیعتری دارد ،تعابیری چون "حق بر مراقب
سالمتی"" ،حق بر مراقب

پزشکی" و "حق بر حمای

از سالمتی" هم مورداستفاده

قرار میگیرد 1با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد تعبیر حق بر سالمتی دارای
نارسایی اس  ،عالوه بر اینکه برداش

متعارف از آن ،حق بر مریض نشدن ،ناتوان و

پیر نشدن و امثال آن نیس  ،مفهومی بسیار گستردهتر از حق بر مراقب
مراقب

سالمتی و حتی حمای

پزشکی و

از سالمتی دارد و به همین دلیل کاربردی عمومیتر

بهخصوص در سطح بینالمللی یافته اس  .به بیان دیگر ،تعبیر حق بر سالمتی ،عبارت
کوتاه شدهای اس

که محتوی وسیعتر از اصطالحات یادشده دارد و ازاینجه

بر آنان
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ترجیح دارد.
 2-3حوزه سالمت عمومی
امروزه اهمی
حوزه سالم
حیات و فعالی
شناخ

توسعه بهداش

و سالم

عمومی برای برقراری عدال

اجتماعی در

و توانمندسازی شهروندان بهمنظور برخورداری از شرایط مناسب ادامه
در مسیر رشد و تکامل انسانی بر هیچکس پنهان نیس  .با این توضیح

حوزههای مربوط بهسالمتی بهمنظور برنامهریزی و انجام اقدامات الزم جه

توسعه ،بهبود شرایط بهرهمندی شهروندان از آن و ارتقای میزان آن در سطح جامعه
132

امری ضروری و الزم به نظر میرسد .امری که در عین قابلفهم بودن ،به دلیل تنوع و
فراوانی موضوعات آن بهآسانی دس یافتنی نیس  ،بهطوریکه همین امر ،تنظیم
مقررات در حوزه سالم

را با مشکل مواجه میسازد .طیف وسیعی از اقدامات مورد

انتظار از دول ها شامل تنظیم مقررات در حوزه بهداش

عمومی ،بهداش

محیط کار

 .1آل كجباف ،حسين « ،مفهوم و جايگاه حق بر صحتمندي در اسناد بيم المللي حقوق بشر» ،فصلنامه حقوق
پزشکي ،سال هفتم ،شماره ،24سال 1392

وزندگی ،بهداش

مادر و کودك ،بهداش

سالمندان و اقشار آسیبپذیر ،پیشگیری از

بیماریهای واگیردار نظیر ایدز و کنترل بیماریهای غیر واگیردار ،1مانند سرطانها و
بیماریهای نادر ،امور مرتبط با جمعی

و تنظیم خانواده ،نظارت بر وضعی

تولید و

توزیع مواد غذایی ،بهداشتی و آرایشی و دارو ،پیشگیری از شیوع فراگیر بیماریهای
حیوانات و طیور و انجام اقدامات الزم بهمنظور کنترل و درمان آن ،اجرای طرحهای
واکسیناسیون سراسری در سطح ملی در ارتباط با دیفتری ،2کزاز ،3سیاهسرفه ،سرخک و
فلج اطفال ،ایجاد قرنطینه 4در مواقع اضطراری و مبارزه با شیوع بیماریهایی مانند
ماالریا ،آبل ه ، 2حصبه  6و هار ی ، 7جلوگیری از گسترش آلودگیهای مختلف
زیس محیطی اعم از آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و آلودگیهای ناشی از زائدات جامد
اعتیادآور در اقسام مختلف آن تنوع و تعدد موضوعات قابل پرداختن در این حوزه را
بهروشنی بیان مینماید که بهعنوان دومین چالش دول ها در تنظیم مقررات در حوزه
سالم

قابلشناسایی و بررسی اس .

8

 .1ساري ،قابلانتقال
 .2ديفتري بيماري واگيرداري كه باعث ايجاد غشايي كاذب در حلق و حنجره ميشود .از عوارض آن گلودرد،

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

و زبالههای صنعتی و انسانی و کاهش آن ،اثرات سوء مواد مخدر و داروها و مواد

تب ،سرفه ،گرفتگي صدا و در صورت وخامت ،ناراحتيهاي قلبي ،كليوي ،و فلج دستوپا را موجب ميشود.
3.كزاز يا تيتانوس tetanus
 .4جايي كه به علت شيوع بيماري مورد محافظت قرار ميگيرد و ورود و خروج افراد كنترل ميشود.
.3آبله يا ابله مرغان نوعي بيماري ويروسي است .كه در مناطق گرمسير بيشتر است.
 . 1نوعي بيماري عفوني كه از طريق غذاي آلوده (سبزيها و آب آلوده و ميوه ) منتقل ميشود و به دستگاه
گوارش صدمه ميزند؛ تيفوئيد.
 .3بيماري سگ هار يا سگ ديوانه
 .1متقي ،سميرا و ديگران« ،ماهيت حق بر سالمت و جايگاه دولت در تحقق آن» ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال
،11شماره،2سال ،1391ص 133
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 3-3وجود ضمانت اجرای در حمایت از حق سالمت
در خصوص ضمان

اجرا گفتهشده اس  « :هرگاه یک قانون را یکی از افراد جامعه

نقض کند قدرت عموم برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به
کار میافتد و عکسالعمل نشان میدهد این عکسالعمل را ضمان
بنابراین ضمان

اجرا عبارت اس

اجرا گویند.

از قسمتی از قدرت عمومی که بهضرورت

عکسالعمل علیه ناقض قانون جلوه میکند 1».هریک از شهروندان یک جامعه موظف و
مکلف می باشند که قواعد و مقررات تنظیم و تدوینشده از سوی حکوم

خویش را

محترم شمرده و از نقض و زیر پای نهادن قواعد تنظیمی مذکور اجتناب نمایند .هر
وضع می شود ،اگر ضمان

قاعدهای که از سوی دول

اجرایی برای آن در نظر گرفته
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نشود مطمئناً آن قاعده حقوقی ،را نمیتوان در شمار قواعد حقوقی آورد « .قاعدهای را
که اجرای آن از طرف دول

تضمین نشده اس  ،نباید در شمار قواعد حقوقی آورد.

زیرا ،اگر اشخاص در اجرای فرمان های حقوق آزاد باشند و در برابر تجاوز خود هیچ
مکافاتی نبینند ،نمیتوان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد .برای استقرار عدال
و تنظیم روابط اجتماعی ،ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی را که
الزمهی حفظ اجتماع میداند تامین سازد.
پس داشتن ضمان

2

اجرا یکی از لوازم و خصوصی های حقوق اس

و همین

صف  ،قاعدهی حقوقی را از سای ه قواعد اجتماعی ،مانند اخالق و مذهب ،جدا و ممتاز
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میسازد 3» .چنانچه در عمل مالحظه میگردد عدم وجود ضمان

اجراهای کافی و

 .1لنگرودي ،محمدجعفر« ،ترمينولوژي حقوق» ،چاپ ( ،14سال  ،)1313تهران ،كتابخانه گنج دانش ،چاپ
احمدي ،ص .111
 .2درويشي ،بابک « ،ماهيت ضمانت اجراهاي اداري نظام حقوقي ايران» ،نشريه تحقيقات حقوقي ،دوره ،3شماره
 ،23سال  ،1393ص 33
 .3نوربها ،رضا« ،زمينه حقوق جزاي عمومي» ،نشر دادآفرين ،تهران ،چاپ  ،11سال ،1313ص 19

مؤثر در حوزه سالم
سالم

بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای تنظیم مقررات در حوزه

مستلزم بررسی و چارهاندیشی حقوقی اس .

 4 -3عوامل مؤثر بر سالمت شهروندان
اساسواً تعیوینکننودههوای سوالمتی بسویار گسوترده و متنووع مویباشوند ،بوهطووریکوه
مهمترین آنها عبارتاند از:
 عوامل ژنتیکی و فردی نظیر سن ،جنسی  ،شغل ،طبقه اجتماعی وضع تغذیه؛ عوامل محیطی مانند آبوهوا ،مسکن ،تراکم جمعی  ،خاك و شرایط فرهنگی؛ عوامل اجتماعی ،اقتصادی و جغرافیایی؛ شیوههای زندگی مردم مثل عادات غذایی ،تحرك و عدم تحرك ،نوع تفریحات و -وسع

و کیفی

ارائه خدمات نظیر سیاس های بهداشتی جامعه و نحوه ارائه

خدمات؛
 افزایش پوشش واکسیناسیون ،بهسازی محیط ،تأمین آب آشامیدنی سالم ،مراقبگروههای آسیبپذیری جامعه ،مانند مادران و کودکان و نظایر آن و نیز توزیع عادالنه
خدمات؛
 -عوامل دیگری نظیر سطح سواد ،وضعی

تغذیه ،سیستم ارتباطات وسایل

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

سرگرمیها و نحوه ارتباط با سایر افراد جامعه؛

ارتباطجمعی؛
 -وضعی

جادهها و شرایط اقتصادی اجتماعی ،میزان درآمد سرانه ،تفریحات و

سرگرمیهای سالم ،امید به زندگی و مشارک

1

مردم در برنامههای ارتقای سالم .

1

 .متقي ،سميرا و ديگران« ،ماهيت حق بر سالمت و جايگاه دولت در تحقق آن» ،پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال

،11شماره،2سال ،1391ص 133
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بیگمان این گوناگونی عوامل مؤثر و تعیینکننده بر سالمتی شهروندان میتواند
خود بهعنوان چالش در فرآیند تنظیم مقررات از سوی دول ها در حوزه سالم
عمومی تلقی گردد.
 .9-3ارائه خدمات در حوزه سالمت
چنانکه تجربه تاریخی دول ها در سطح جهان نشان داده اس  ،صرفنظر از
دول های اقتدارگرایی که توجه چندان مطلوبی به وضعی

حقوق و آزادیهای

شهروندان نداشتهاند ،آن دسته از دول هایی که برای حقوق و آزادیهای شهروندان
خود ارزش و احترام قائل بوده و در جه

تحقق آن حقوق از طریق سیاس گذاری،

برنامهریزی ،قانونگذاری و تنظیم مقررات حمایتی کوشیدهاند ،در تمامی اقدامات خود
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با دو مقوله هزینه بربودن و زمان بربودن ارائه خدمات به شهروندان در حوزه سالم
مواجه بودهاند .بدیهی اس

این دو امر بهعنوان محدودی های بنیادین خارج از اراده

دول ها در تحقق حق بر سالم

عمومی شهروندان همواره وجود داشته اس .

ازاینرو دول ها ناگزیر به لحاظ نمودن آن دو در ارتباط باسیاس گذاریهای در حال
انجام در حوزه سالم

و برنامههای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و قانونگذاری

و تنظیم مقررات در حوزه سالم
تامین حق بر سالم

عمومی میباشند.1

در نظام ملی و بینالمللی باهم گرهخورده اس

اعالمیه حقوق بشر و میثاقین آنکه توسط کشورها پذیرفتهشده اس
136

چنانچه

بیشازپیش اهمی

و توجه به این مسئله را گوش زد میکند و دول ها را موظف به تامین و اجرای
تعهدات ناشی از آن مینماید .اما مشکل اصلی دول ها محدودی
یا فقدان آن اس  .با توجه به این واقعی

منابع در دسترس و

اجرا و تحقق یافتن استانداردهای موردنظر

میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تح
 .2اصغر نيا ،مرتضي« ،چالشها و الزامات دولتها در تنظيم مقررات در حوزه سالمت» ،فصلنامه حقوقي ،سال
 ،11شماره  ،33سال  ،1393ص 43

اختیار دول هاس  ،زمانی که دول ها با عدمکفای

منابع داخلی مواجه هستند ،باید

تالش کنند تا از طریق همکاریهای بینالمللی با سایر کشورها ،از تبانیاییها و
استعدادهای این دول ها در جه

برطرف ساختن نقاط ضعف خود بهره بگیرند.

همکاری و مساعدت بینالمللی از سوی کشورهای ثروتمند و توسعهیافته به کشورهای
ضعیف و ناتوان ،بهمنزله اجرای فرا سرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اس .

1

افغانستان در سال  1362به میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون
رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و در سال  1382به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض
علیه زنان ملحق شد.

2

و همچنان در سال 1324ش ،منشور ملل متحد را که توسط نمایندگان  21کشور که
سازمان ملل متحد ،دردهم دسامبر  ،1948اعالمیه جهانی حقوق بشر را ،که محصول
کارکردهای دورههای مختلف توسعه حقوق بشری اس  ،به تصویب رساند .دول
افغانستان از زمان تصویب آن تا اکنون به  7میثاق مهم جهانی که از این اعالمیه نشات
گرفته ،ملحق شده اس  .اما این دول

تا حال نتوانسته به شیوه اجرای مفاد این

میثاقها ،به نهادهای نظارتی آنها ،که به نام " کمیتههای نظارت بر اجرای
کنوانسیونها" یاد میشوند ،گزارش ارائه دهد.
 -4جایگاه حق بر صحت و سالمت در نظام بینالمللی حقوق بشر
بسیاری از اسناد بینالمللی ،و منطقهای حقوق بشری ،حق بر سالمتی را بهعنوان
یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمی

شناختهاند که تفصیل آن قرا ذیل خواهد بود:

 .1جاويد ،احسان و همکار «،قلمرو حقِ سالمتي در نظام بينالمللي حقوق بشر» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومي،
شماره ،41سال ،1392ص 11
 .2فيض ،حسن علي « ،شبکه جامعه مدني و حقوق بشر» ،شنبه  21قوس  ،1394روزنامه  1صبح

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

از آن جمله افغانستان نیز اس

در سانفرانسیسکو به امضا رسانند.
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 4-1ماده  99منشور سازمان ملل متحد (سال )1549
در ماده  22منشور سازمان ملل متحد بهطور ضمنی به مسئله حق بر سالمتی
اشارهشده اس  .در این ماده سازمان ملل را جه
پیدا نمودن راهکارهای مناسب در جه

ارتقای استانداردهای باالتر زندگی و

ارتقای این حق ،چنین موظف نموده

اس ":با توجه بهضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالم آمیز و
دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ،سازمان
ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف :باال بردن سطح زندگی ،فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه
در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
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ب :حل مسائل بینالملل اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ،همکاری بینالمللی
فرهنگی ،آموزشی و مسائل مربوط به آنها؛
پ :احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض
از حیث نژاد ،جنس و زبان یا مذهب".
اولین اشتراك به مسئله صح

و صح

عمومی در همین سند آمده اس

که طبق

بند ب این ماده ،دول ها متعهد به ترویج راهحلهایی برای مشکالت مربوط به صح
هستند.

1

 4-2ماده  29اعالمیه جهانی حقوق بشر
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در ماده  22اعالمیه جهانی حقوق بشر ،صریحاً حق بر صحتمندی اشارهای نشده
اس  .اما نکات مهمی در خصوص این حق در این ماده وجود دارد که شایسته تأمل
اس  .چنانچه مقرر میدارد -1 « :هرکس حق دارد که سطح زندگی او ،صحتمندی و
رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراك و مسکن و مراقب های طبی و خدمات
 .1عباسي ،محمود« ،الزامات حقوقي اسناد بينالمللي در قبال بهداشت و صحت عمومي و چالشهاي فراروي آن»،
مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالميايران ،دوره ،33شماره  ،2سال ،1394صص 141 .139

الزم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ،بیماری ،نقص
اعضا ،بیوه گی ،پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ،وسایل
امرارمعاش او از بین رفته باشد ،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود؛
 -2مادران و کودکان حقدارند که از کمک دول

و مراقب

مخصوصی بهرهمند

شوند .کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ،حقدارند که همه
از یک نوع حمای

اجتماعی برخوردار شوند».

طبق بند 1این ماده هر کس حق برای تأمین زندگی شایسته از حیث خوراك،
مسکن ،مراقب های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی
آبرومند را بیان می کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تأمین نیازهای اولیهای
در بند  1این ماده ،دو حق به هم مرتبط ذکرشده اس  .حق برخورداری از
استانداردهای از زندگی که در آن نیازهای اساسی فرد و خانوادهاش بهطور کامل
برآورده شود .این نیازهای اساسی شامل صحتمندی و رفاه میشود و چنانچه فردی در
وضعی

مطلوب صحتمندی و رفاه باشد ،حق فوق تأمینشده اس  .صحتمندی معیار

تحقق حق بر حداقلی از استاندارد زندگی اس  .در همه اسناد حقوق بشری و تمام
اعالمیههای بینالمللی بشر که از سال  1948تاکنون به تصویب سازمان ملل رسیده ،به

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

مثل صح

اس .

اعالمیه جهانی استناد شده اس  ،این امر دلیل کافی بر پذیرش حق بر سالمتی بهعنوان
قاعدهای از حقوق بینالمللی عرفی اس
برای همه کشورها الزامی اس .

و رعای

آن در جه

ارتقای حق بر سالمتی

1

 .1آل كجباف ،حسين« ،مفهوم و جايگاه حق بر سالمتي در اسناد بينالمللي حقوق بشر» ،فصلنامه حقوق پزشکي،
سال هفتم ،شماره ،24سال  ،1392ص143
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 4-3ماده  12میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ماده  12میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صراحتاً درزمینهٔ حق بر
صحتمندی در نظام بینالملل حقوق بشر چنین اشاره نموده اس  -1« :دول های عضو
میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال صحتمندی و روحی ممکن الحصول به
میشناسند؛

رسمی

 -2تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ
خواهند کرد ،شامل اقدامات الزم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان ،مرگومیر کودکان و رشد سالم آنان؛
ب) بهبود بهداش

محیط و بهداش

صنعتی از جمیع جهات؛
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پ) پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر ،بومی و سایر بیماریها ،همچنین مبارزه
علیه این بیماریها.
ت ) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم
در صورت ابتال به بیماری.
جهانی مقرر

در بند  1ماده  12این میثاق با الهام از اساسنامه سازمان بهداش
میدارد که" :دول های عضو میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال
روحی ممکن الحصول به رسمی

سالمتی و

میشناسند" و در بند  2ماده  12به اقداماتی که باید

از سوی دول های عضو در تحقق کامل حق سالمتی اتخاذ شود اشاره نموده اس .
همچنین سندهای بین المللی فراوانی در قسم
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اس

که در ظرفی

توجه حق بر صح

1

به امضا رسیده

یک مقاله نمیگنجد بهطور مثال:

ماده  2کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب  1962میالدی که چنین
صراح

دارد «.دول های عضو با اجرا و رعای

موارد اساسی که در ماده  2این

 .1آل كجباف ،حسين« ،مفهوم و جايگاه حق بر سالمتي در اسناد بينالمللي حقوق بشر» ،فصلنامه حقوق پزشکي،
سال هفتم ،شماره ،24سال  ،1392ص142

کنوانسیون مقررشده اس  ،متعهد میشوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و
ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ،
و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بهطور یکسان از حقوق زیر

ملی

برخوردار میباشند:
الف) برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی ،اداری
ب) برخورداری از امنی

و حفاظ

فردی از سوی دول

آسیبهای جسمی خواه بهوسیله مقامات اداری دول

در مقابل خشون

واردشده اس

و

و یا خواه بهوسیله

گروهها و نهادها
ج) برخورداری از حقوق سیاسی بهویژه حق شرک

در انتخابات و رای دادن و نامزد

شرک

در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی

د) برخورداری از دیگر حقوق مدنی بهویژه:
 -1حق آزادانه رف وآمد و اسکان در درون مرزهای دول
 -2حق ترك هر دولتی ازجمله دول

خود و رفتن به دولتی دیگر

 -3حق داشتن تابعی
 -4حق ازدواج و انتخاب همسر
 -2حق مالکی

شخصی و همینطور مالکی

با دیگران
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 -1حق وراث
 -2حق آزادی اندیشه ،وجدان و دین
 -3حق آزادی عقیده و بیان
 -4حق آزادی شرک

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع ،حق دخال

در امور دولتی و نیز

در مجامع و انجمنها

ه) برخورداری از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهویژه:

 -1برخورداری از کار ،انتخاب آزاد شغل ،داشتن شرایط مطلوب و عادالنه کار،
حمای

در مقابل بیکاری ،حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و

حقالزحمه مطلوب و عادالنه
 -2حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری
 -3حق برخورداری از مسکن
 -4حق برخورداری از سالم  ،بهداش

عمومی ،امنی

و خدمات اجتماعی

 -2حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفهای
 -1حق شرک

در فعالی های فرهنگی بهطور مساوی

 -2حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورداستفاده عموم اس  ،مانند :هتل،
حوت « »1397شماره مسلسل193

رستوران ،کافه ،تاتر و پارك»

1

که این اسناد دول های عضو را متعهد میسازد تا حق هر فردی را نسب
بهسالمتی عمومی ،مراقب

پزشکی و خدمات تأمین اجتماعی تضمین نمایند.

همچنین مواد 12-11و  14کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب
 )1979که چنین اشاره داشته اس :
" ماده 11
 -1دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه
زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان ،حقوق مشابه برای
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آنها تضمین شود ،بهویژه در موارد زیر:
الف) حق اشتغال به کار بهعنوان حق الینفک تمام افراد بشر؛
ب) حق استفاده از فرص های استخدامی یکسان ،ازجمله اعمال ضوابط یکسان
برای استخدام؛

1

 .كنوانسيون محو كليه اشکال تبعيض نژادي مصوب  1913ميالدي

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه ،حق برخورداری از ارتقای مقام ،حق
شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دورههای

برخورداری از امنی

آموزش حرفهای و بازآموزی ازجمله کارآموزی و شرک

در دورههای آموزش حرفهای

پیشرفته و آموزش مرحلهای؛
دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار

د) حق دریاف

یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر اس
کیفی

و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی

کار مشابه؛
ه) حق استفاده از بیمههای اجتماعی بهویژه در دوران بازنشستگی ،دوران بیکاری،

هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد ازکارافتادگی و نیز حق استفاده
و) حق حفظ سالمتی و رعای

ایمنی در محیط کار ،ازجمله حمای

از وظیفه

تولیدمثل؛
 -2بهمنظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری
( بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جه

کار ،دول عضو اقدامات زیر را به عمل

خواهند آورد:
الف) ممنوعی
اساس وضعی

اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

از مرخصی استحقاقی؛

زناشویی و اعمال مجازات قانونی بدین منظور؛

ب) صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دس
دادن شغل قبلی ،ارشدی

یا مزایای اجتماعی؛

ج) تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی الزم بهنحویکه والدین را قادر نماید
تعهدات خانوادگی را با مسئولی های شغلی و مشارک

در زندگی اجتماعی هماهنگ

سازند ،بهخصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیالتی برای مراقب
د) برقراری حمای

از کودکان؛

خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان

زیانآور محسوب میگردد؛
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- 3قوانین حمای کننده ذکرشده در این ماده بهطور متناوب همگام با پیشرف
اطالعات و دانشهای علمی و تکنولوژیکی باید موردبررسی قرار گیرد و در صورت
لزوم بازنگری ،لغو یا تمدید شوند.
ماده 12
- 1دول عضو برای رفع تبعیض از زنان درزمینهٔ مراقب

بهداشتی آنان کلیه

اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی ازجمله خدماتی
که به تنظیم خانواده مربوط می شود بر اساس رعای

مساوات بین مردان و زنان تضمین

شود.
- 2دول عضو صرفنظر از مفاد بند  1این ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با
حوت « »1397شماره مسلسل193

بارداری ،بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد و در موارد
الزم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار
آنان قرار خواهند داد.
ماده 14
 - 1دول عضو مشکالت خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی
که این زنان در جه

حیات اقتصادی خانوادههای خود ازجمله کار در بخشهای

غیرمالی اقتصاد به عهده دارند ،توجه خاص مبذول خواهند داش
مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این میثاق نسب
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و کلیه اقدامات

به زنان در مناطق روستایی

اجرا گردد.
- 2دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جه

رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی

به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامههای عمرانی
و روستایی شرک

نموده واز آن بهرهمند گردند و بهخصوص از حقوق زیر برخوردار

شوند:
الف) شرک

در تدوین و اجرای برنامههای عمرانی در کلیة سطوح؛

ب) دسترسی به تسهیالت بهداشتی کافی ازجمله اطالعات ،مشاوره خدمات تنظیم
خانواده؛
ج) استفاده مستقیم از برنامههای تاٌمین اجتماعی؛
د) استفاده از انواع دورهها و برنامههای آموزشی رسمی و غیررسمی ازجمله
سوادآموزی عملی و نیز بهرهمندی از خدمات محلی و فوقالعاده بهمنظور باال بردن کار
آیی فنی آنان؛
ه) تشکیل گروهها و تعاونیهای خودیاری بهمنظور به دس

آوردن امکان دستیابی

مساوی به فرص های اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی؛
و) شرک

در کلیه فعالی های محلی؛

و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتاری مساوی در چارچوب اصالحات
ارضی و روستایی و نیز در برنامههای جایگزینی زمین؛
ح) بهرهمندی از شرایط زندگی مناسب ،بهویژه مسکن ،بهداش  ،آب و برق،
ارتباطات و حملونقل" .

1

دول های عضو را مکلف به تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات
مراقب

سالمتی نموده اس  .همچنان سند تقنینی دیگر به نام کنوانسیون حقوق کودك

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

ز) دسترسی به وامها و اعتبارات کشاورزی ،تسهیالت بازاریابی ،تکنولوژی مناسب

مصوب سال ( )1989در ماده  24خود به بخش حق سالمتی کودکان چنین توجه نموده
اس .

1

 .كنوانسيون محو كليه اشکال تبعيض عليه زنان (مصوب )1939
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ماده ( 24مراقب های صحی)
 -1حکوم ها ،حق کودك برای داشتن سالمتی و استفاده از همهی امکانات برای
سالم

ماندن ،بهبودی و درمان بیماری را به رسمی

میشناسند و تضمین میکنند که

هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
 -2حکوم ها برای تامین این حق کودك ،اقدامهای مناسب را انجام میدهند:
الف) تعداد مرگومیر نوزادان و کودکان را کاهش میدهند.
ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان میدهند و از تامین نیازهای
اولیه بهداشتی ،اطمینان حاصل میکنند .حکوم ها بهسالمتی مادر قبل و بعد از زایمان
توجه کرده و با بیماریها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان
حوت « »1397شماره مسلسل193

تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعای

ج) به امر آموزش همه مردم و بهویژه کودکان والدین توجه نموده و تالش میکنند
تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فراگیرند .آنها مثالً با فواید از سینه شیر
دادن ،بهداش

شخصی و تمیز نگهداشتن محیطزیس

و چگونگی پیشگیری از سوانح

آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکوم ها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری درزمینهٔ تنظیم خانواده را سازماندهی
میکنند.
 -3حکوم ها جه
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حفظ محیطزیس  ،فراهم مینمایند.

مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سالمتی کودك

زیانبخش هستند ،اقدامات الزم و مناسب را انجام میدهند.
 -4حکوم ها خود را موظف میدانند که از همکاریهای بینالمللی پشتیبانی
نموده و آن را تقوی

نمایند تا مفاد این ماده بدون کموکاس

جامه عمل به خود

بپوشاند و دراینباره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود».
1

 .آبشار ،الف :ترجمه ،كنوانسيون حقوق كودك قدرت

http://www.ariaye.com/dari/hoqoqbashar/koodak.html

1

در این سند حق کودك برای برخورداری از باالترین استاندارد قابل حصول
بهداش

را مطرح میکند .این ماده ،حق کودك برای سالم بودن را ارائه نمیکند بلکه

تعهدات کشورهای عضو برای اتخاذ اقداماتی را مطرح میکند که در صورت اجراء ،با
در نظر گرفتن ژنتیک و دیگر زمینههای بیولوژیکی کودك و خطراتی که بچهها در
معرض آنها هستند ،باالترین استاندارد قابل حصول بهداش

را تضمین مینماید.

باید عالوه نمود که در اسناد تقنین دیگری چون :کنوانسیون بینالملل راجع به
حمای

از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها ،کنوانسیون  2116راجع

بهحقوق اشخاص معلول ،منشور اوتاوا و اعالمیه هزاره سوم توسعه ،هرکدام بهنوعی به
موضوع حق بر سالمتی توجه نموده اس .

بهطورکلی در مورد حق بر سالمتی باید به چهار مؤلفه اساسی ذیل اشاره کرد:
 -1حق بر سالمتی ،حقی فراگیر و عام الشمول اس  .هرگاه از سالمتی صحب

می-

شود ،اولین و ابتداییترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر میشود ،دسترسی به
مراقب های صحی و مراکز صحی و درمانی اس  .بدون شک مراقب های درمانی و
بهداشتی اولیه و ضرو ری و در اختیار داشتن این امکانات ،عنصری مهم در تحقق حق

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

 -9نقش حكومت جمهوری اسالمی افغانستان در قبال حق بر صحت یا سالمت

بر سالمتی هستند.
 -2حق بر سالمتی متضمن یکسری از آزادیهاس  .در این مفهوم آزادی به این
معناس

که هیچ کس نباید بدون رضای

خود تح

انجام آزمایشها یا معالجات

پزشکی اجباری قرار گیرد .پیشرف های علمی که درزمینهٔ بهداش

و درمان و مسائل

پزشکی صورت میگیرد ،در کنار منافع آن ،میتواند آثاری منفی بر سالمتی انسان نیز
داشته باشد؛ بهویژه آنگاهکه انسان ،موضوع انجام انواع آزمایشهای بالینی برای ارزیابی
میزان کار آیی داروها و شیوههای درمانی جدید قرار میگیرد .هرگونه آزمایش و تحقیق
پزشکی اجباری میبایس

ممنوع شمردهشده و رضای

فرد در هر مورد باید از قبل
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اخذ شود .اقدامات یا آزمایشهای پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر
رفتارهای غیرانسانی ،ظالمانه و تحقیرکننده به شمار میروند .درنتیجه واضح اس
نام پیشرف

که به

علم و دانش پزشکی ،نمیتوان آموزههای بنیادین حقوق بشری همچون

حیات و سالمتی انسان را (که ریشه در حیثی

ذاتی او دارند) ،نادیده گرف .

 - 3حق بر سالمتی شامل استحقاقات فردی اس  .انسان حق دارد که در محیط و
جامعه ای سالم و امن زندگی کند ،چراکه برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم،
الزمهی رشد و بالندگی انسان اس  .دول ها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم
را فراهم کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنین محیطی ،حیاتی همراه با سالمتی و
رفاه داشته باشند .بهبیاندیگر ،دول

مکلف اس

برای تحقق بهداش

و سالم

حوت « »1397شماره مسلسل193

همگانی سیستم صحی برنامهریزیشده ،مؤثر و یکپارچهای را در سطح ملّی تأسیس
نماید البته این سیستم صحی همگانی باید بهگونهای استقرار یابد که همگان بتوانند از
فرص های برابر جه

بهرهمندی از عالیترین سطح سالمتی برخوردار باشند .ازجمله

این فرص ها میتوان به دسترسی به داروهای اساسی ،خدمات و مراقب های درمانی و
بهداشتی اساسی ،پیشگیری ،درمان و کنترل بیماریها اشاره کرد.
 -4رعای

اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادالنه امکانات و

خدمات بهداشتی .این امر نقش مهمی در نیل به استاندارد باالتر سالمتی دارد .اصل منع
تبعیض ،از اصول بنیادین در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظامهای ملی اس
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که در

این میان برخی گروهها مستحق رفتار ترجیحی نیز میباشند و نیازهای آنها باید
موردتوجه خاص قرار گیرد ازجمله زنان ،کودکان ،افراد سالخورده و معلوالن.
دول

1

افغانستان با توجه به  4مؤلفه فوق در قانون اساسی خویش در مواد 23 ،22

و 24در مورد حق بر صح

شهروندان و ارایه خدمات اشاراتی نموده اس :

 .1اوليايي فرد ،محمد ،تاريخ  1بهمن «،1393حق بهداشت ،درمان و سالمت در اسناد بينالمللي»،
HTTPS://IRANHR.NET/FA/ARTICLES/2776/

"ماده پنجاه و دوم :دول

وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را
تاسیس و توسعه خدمات

براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین مینماید .دول

طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمای
دول

بهمنظور تقوی

الزم اتخاذ مینماید".

میکند.

تربی بدنی سالم و انکشاف و ارزشهای ملی و محلی تدابیر
1

از این ماده بهصورت واضح چنین استنباط میشود که ایجاد مراکز صحی ،تاسیس و
توسعه خدمات صحی بهصورت مستقیم برای صح
چه ازنظر روانی مهم پنداشته شده و موردحمای

دول

شهروندان چه ازنظر جسمی و
قرار دارد.

و همچنین در ماده پنجاه و سوم چنین مینگارد که دول

بهمنظور تنظیم خدمات

معیوبین و سهم گیرى فعال آنان در جامعه ،مطابق به احکام قانون ،تدابیر الزم اتخاذ
مینماید.
حقوق متقاعدین را تضمین نموده ،براى کهنساالن ،زنان بیسرپرس ،

دول

معیوبین و معلولین و ایتام بیبضاع
میآورد" .

مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل

2

در این ماده نیز واضح اس

که برای آن تعداد از شهروندانی که با مشکالت روحی

دادن سرپرس

دادن قسمتی از اعضای وجود

چون از دس

خانواده و یا از دس

خویش و یا مفقود شدن اعضای فامیل و غیره مشکالت دس

پنجه نرم میکنند با

توجه به قانون باید تدابیری سنجیده شود و توجه قانون در این ماده به قشر آسیبپذیر
جامعه چون معلولین و معیوبین ،زنان و اطفال بیسرپرس

1

 .قانون اساسي ج.ا.ا ،وزارت عدليه ،ص21

2

 .قانون اساسي ج.ا.ا ،وزارت عدليه ،ص 21

بهروشنی معلوم اس .

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودین و براى بازتوانی معلولین و
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و همچنین در ماده پنجاه و چهارم توضیح و تشریح مینمایند که خانواده رکن
اساسی جامعه را تشکیل میدهد و موردحمای
صح

دول

قرار دارد .دول

جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر ،تربی

اطفال و براى از بین

بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم ،تدابیر الزم اتخاذ میکند".
این ماده نیز به مسئله صح

بهمنظور تامین
1

جسمی و روانی خانواده که رکن اصلی جامعه اس

بهصورت کامالً واضح توجه نموده اس .
با توجه به این مواد از قانون اساسی میتوان چنین استنباط کرد که حکوم
جمهوری اسالمی افغانستان جه

شهروندان خویش مسؤولی های را

تامین صح

دارا میباشند و باید تدابیری را برای آن بسنجد.
حوت « »1397شماره مسلسل193

بر اساس این مواد از قانون اساسی وزارت صح  ،قانون و استراتیژیهای را ترتیب
نموده اس

که به نشاندهنده توجه دول

همانطور که در سطور پیش اشاره داشتیم مواد  ،23 ،22و  24قانون اساسی
افغانستان رسال

و مبنای اساسی برای صح

و حقوق و خدمات مربوطه آنرا به مردم

این کشور توضیح نموده اس  .و بر آن اساس وزارت صح
دولتی رهبری کننده بوده که مسئولی

صح

عامه بهعنوان یکنهاد

تمام نفوس کشور را به عهده دارد.

همچنان یک تعداد وزارتها و ادارات دولتی دیگر نیز فعالی های را که بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم باالی صح
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بهحق بر صح

اس .

2

مردم تأثیرگذار اس  ،انجام میدهند .شرکای

انکشافی ،موسسات غیردولت ی ، 3انجمنهای مسلکی ،نهادهای نظارتی ،و سکتور
خصوصی نیز ازجمله شرکای ذیدخل در بخش صح
1

هستند .برای حصول اطمینان از

.قانون اساسي ج.ا.ا ،وزارت عدليه ،ص23

 .2قانون صحت عامه ،استراتيژي ملي صحت 1393.1399و ديگر استراتيژيهاي كه در اين خصوص ترتيب
گرديده است كه داراي مواد و محتواي بسيار مفيد در خصوص حق بر صحت است.
)NGO( .3

گسترش خدمات صحی اساسی برای مردم محروم و آسیبپذیر پس از سقوط طالبان
در سال  ،1381وزارت صح

عامه مجموعههای خدمات صحی اساسی 1و خدمات

اساسی شفاخانهی 2را انکشاف داد .عالوه بر این ،وزارت صح

عامه یک روش

قرارداد را همراه با موسسات غیردولتی بهمنظور ارائه خدمات در سراسر کشور ،معرفی
نمود .این انتخاب استراتژیک به وزارت صح
حکومتداری سکتور صح

عامه اجازه داد تا روی تقوی

و انکشاف نهادی وزارت بهعنوان یکنهاد دولتی تمرکز

نماید .این روش جامع بهمنظور ایجاد تهداب برای یک سکتور صحی که صح

مردم

را در محراق توجه خود داشته باشد ،در نظر گرفتهشده بود .ازجمله نزدیک به2311
تسهیل صحی که هسته محوری مجموعههای خدمات صحی اساسی و شفاخانهای را
که در مراکز والیات قرار دارند .در کنار سکتور صح

عامه ،سکتور بزرگ خصوصی

صحی وجود دارد .با توجه به مصارف باالتر از  74فیصد از جیب شخصی خانوادهها،
عرضهکنندگان خدمات صحی خصوصی نیز یک توده مهم را تشکیل میدهند.
بااینحال ،سکتور خصوصی تا حد زیاد تنظیم ناشده و غیررسمی باقیمانده اس .
باوجود تالشهای گذشته ،هنوز هم راه طویل در پیشرو اس

تا مقررات کافی برای

تنظیم سکتور خصوصی نافذ و همکاری بین سکتور عامه و خصوصی از طریق
مشارک

حق صحت و سالمت از دیدگاه...

تشکیل میدهند همه خدمات صحی اساسی را عرضه نموده بهجز از 34شفاخانه والیتی

عامه و خصوصی تأمین گردد.3
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)BPHS( .1
)EPHS( .2
3

 .استراتيژي ملي صحت  ،1399-1393وزارت صحت عامه ،ص 3

نتیجهگیری
حق بر صح

و سالمتی از منظر هر دو رویکرد حقوق بینالمللی و حقوق ملی

حقی فراگیر ،عام الشمول ،انکارناپذیر و مستلزم رعای
تغییرناپذیر و الزماالجرا از سوی دول ها اس

برخی اصول حقوقی

بهنحویکه انجام اقدامات خاصی را از

سوی دول ها طلب مینماید .این حق که در بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی و
نیز قوانین و مقررات ملی کشورها در سطح جهان شناسایی و موردپذیرش قرارگرفته
اس  ،تعهدات و تکالیف حقوقی ویژهای را برای قوای مجریه و دول ها در سطح ملی
و فراملی به وجود میآورد.
دول

جمهوری اسالمی افغانستان با توجه به اینکه این حق را در قوانین اساسی و
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بنیادی و اصولی به رسمی
نموده اس
سالم

شناخته و استراتیژیهای مفید را درزمینهٔ تهیه و ترتیب

اما با تمام این وجود آنچه کمتر به چشم میخورد همین حق بر صح
اس

شهروندان این مرز و بوم با انواع فشارهای روحی ،روانی و جسمی

دس وپنجه نرم میکنند .عدم دواهای باکیفی
مراکز صحی ،عدم توجه به نظاف

محیطزیس

و عدم درس

عرصه خدمات صحی در

و آلودگی بیشازحد آبوهوا شکایات

فراوان شهروندان را به دنبال دارد .و همه این مشکالت نیازمند به توجه جدید
ارگانهای مربوطه اس .
چنانچه در این مقاله به رشته تحریر گرفته شد .دول
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و

جمهوری اسالمی افغانستان،
به این حقِ

با پذیرش و الحاق در اسناد بینالمللی و با تهیه و تدوین اسناد ملی ،نسب
مهمِ شهروندان ِ خویش بیتفاوت نبوده اس  .اما اینکه حق بر صح

با چالشهای

و آنچنانکه باید اجرا گردد ،اجرا نگردیده اس

نیازمند نظارت

گوناگونی روبهرو اس

و تالش ب رای اجرایی ساختن این اسناد امری ضروری و الزامی از سوی قوه مجریه
تلقی می شود .که برای بهبود این فرایند ،به یک برنامه جامع و یا سیاس
تحقق آن نیاز اس

ملی برای

تا شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد به باالترین استانداردهای

قابل حصول صح
مناسب در جه

و سالم

حمای

در نظر گرفتهشده تا باسیاس

گذاری و برنامهریزی

کیفری از این حقوق توجه الزم مبذول گردد.
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حق صحت و سالمت از دیدگاه...
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جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون اساسی
جمهوری اسالمی افغانستان
میرا خان قضاوی
چكیده:
بحث اتباع خارجی یا بیگانه در قوانین ملی و اسناد بینالمللی موضوع مهمی اس .
در بسیاری از قوانین داخلی و حقوق بینالملل راجع به حقوق و تکالیف بیگانگان یا
اتباع دول ها در خارج از کشورشان ،همانا موضوع حقوق بینالملل خصوصی اس
مطرح بحث قرار دارد .اینکه اتباع خارجی در قانون اساسی افغانستان از چه جایگاه
حقوقی برخوردار اس  ،موضوع بحث این مقاله اس .
در قانون اساسی افغانستان بیگانگان ،جایگاه نسبتاً خوبی دارد؛ زیرا در برخی از مواد
این قانون ،بیگانگان دارای یک سلسله حقوق و تکالیفی شناختهشدهاند .بنابراین بررسی
این موضوع ما را در دو امر مهم کمک مینماید ،یکی شناخ

از حقوق و تکالیف

بیگانگان در قانون اساسی افغانستان و دیگری اینکه ،این بحث به ما میرساند که
نسب

به قوانین اساسی سایر کشورها ،این قانون اساسی از اعطائی حقوق برای

بیگانگان چه قدر غنی و ازلحاظ سپردن تکالیف چه قدر سهلتر اس .

شیوة گردآوری مطالب این تحقیق ،بهصورت تحلیلی توصیفی برمبنای روش
کتابخانه ای و شرح برخی از مواد قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،راجع به
حقوق و تکالیف بیگانگان (خارجیها) اس .
مبنای حقوقی و قانونی بررسی موضوع (جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون اساسی
اسالمی افغانستان) را مادة  27قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان واضح میسازد،
چنانچة مادة مزبور حکم مینماید «دول

حقوق و آزادیهای اتباع خارجی را در

افغانستان ،طبق قانون تضمین میکند .این اشخاص در حدود قواعد حقوق بینالملل به
رعای

قوانین دول

افغانستان مکلف میباشند».

واژگان کلیدی
حوت « »1397شماره مسلسل193
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جایگاه -حقوق -تکالیف -بیگانه -آزادی و قانون اساسی.

مقدمه
امروزه جهان شکل یک دهکدة را به خود گرفته اس  .چون ازیکطرف تکنالوژی و
وسایل ارتباط همگانی و از سوی دیگر رف وآمد و داد ستدهای مختلف میان مل ها،
تأثیر بسزایی در راستای ارتباط سازی در جامعه بینالمللی داشته اس  .همچنین
مهم ترین عامل که تأثیر مستقیم در نزدیکی میان مل ها و تأمین روابط میان اعضای
جامعة بینالمللی(دول ها و سازمانهای بینالمللی) دارد ،ایجاد رویههای باالمثل و
قوانین واحد در چوکات حقوق بینالملل یا در زمرة قوانین داخلی دول ها اس .
این موضوع ازآن جه

مهم و اساسی اس

که یکی از روابط باالمثل و متقابل

دول ها ،رفتار متقابل قانونگذاری اس  .در رفتار متقابل قانونگذاری دول ها ،معموالً
می دهد و حقوق و تکالیفی را که برای اتباع دول
دول ها نیز جه
دول
دول

در نظر میگیرند ،قانونگذاران این

حفظ و تأمین ارتباطات و رعای  ،رویه باالمثل مطابق آن مینماید.

افغانستان پس از سال  1381هو.ش و خاصتاً امروزه در مرحلة اساسی از
داری ،قانونگذاری و تأمین روابط بینالمللی قرار دارد .ایجاب مینماید که این

دول  ،به خاطر توسعه وانکشاف مانند سایر بخشها ،در عرصههای حقوقی وتقنینی
خویش نیز توجه جدی نموده وجه
یکسو برای رعای

یک سطح زندگی نمودن در جامعه بینالمللی ،از

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

آنچه را که دول های دیگر در روابطش در عرصة قانونگذاری با این دول

انجام

اسناد بینالمللی و از سوی دیگر برای متوازن نمودن سیاس
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کشور در جامعة بینالمللی؛ توجه جدی نماید.
ساختار این مقاله در سه فصل تنظیم که در فصل اول آن کلیات و مفاهیم بیگانه ،در
فصل دوم آن حقوق بیگانگان در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و در فصل
سوم آن تکالیف بیگانگان طبق قانون مزبور بررسی گردیده اس .
قابلیادآوری اس  ،برای این که واضح گردد ،کدام مواد قانون اساسی افغانستان
متعلق به اتباع افغانستان ،کدام مواد آن مخصوص اتباع خارجی (بیگانگان) و کدام مواد
دی گر حکم مشترك برای اتباع افغانستان و بیگانگان را دارد .جه

وضاح

مسئله باید

گف  :درصورتی که به مواد قانون واژة اتباع افغانستان تحریر شده باشند ،پس حکم آن
تنها شامل اتباع افغانستان میشوند؛ اما در صورت در مواد قانون واژههای «شخص،
انسان ،فرد و کس» تحریر شده باشد ،در این صورت مواد قانون حکم عام داشته که
شامل :اتباع افغانستان و بیگانگان میشود.
فصل اول
کلیات و مفهوم بیگانه (خارجی)
در این فصل ،تعریف و مفهوم بیگانه (خارجی) انواع بیگانگان اعم از حقیقی و
حقوقی بهصورت مختصر توضیح میگردد تا در روشنایی این فصل و درك درس

از
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مفهوم و انواع بیگانگان ،جایگاه آن را در فصل دوم تعریف و تشخیص نمایم.
مبحث اول :تعریف و مفهوم بیگانه
بیگانه در لغ

به معنای ناشناس ،ناآشنا ،اجنبی ،غریبه و در مقابل خودی نیز استفاده

میشود ،یا کسی که از کشور دیگر باشد 1.بیگانه در زبان انگلیسی « Alienیا »foreigner
در زبان عربی «اجنبی» گفته میشود و بیگانه شخص اس
کشوری که در آن زندگی میکند شناختهنشده اس .
از بیگانه تعاریف مختلف صورت گرفته اس

که بهعنوان شهروند یا تبعة

2

که برخی آن قرار زیر اس :

 در دایرةالمعارف کلمبیا میخوانیم« :بیگانه به هر شخص گفته میشود که در یک158

جامعه سیاسی اقام

دارد درحالیکه تابعی

کشور دیگری را داراس ».

 دایرةالمعارف حقوق بینالملل آمده اس  « :بیگانه شخص اسزندگی می کند ولی تابعی

آن را ندارد .و اشخاص بدون تابعی

3

که در یک کشور
نیز بیگانه محسوب

1

 .حسن عميد ،فرهنگ فارسي عميد ،انتشارات اميركبير ،1312،ص.333

2

 .آل كجباف ،حسين ،بايستههاي حقوق بينالملل خصوصي ،تهران :انتشارات جنگل،1319 ،ص.111

3

 .دانشپژوه ،مصطفي ،اسالم و حقوق بينالملل خصوصي ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه ،1311 ،ص193

میشوند».

1

 جزء  9مادة 3قانون مسافرت و اقامبیگانه ،شخصی اس

که تابعی

غیر از افغانستان را داشته باشد».

 بهصورت عام «بیگانه شخص اسمیکند شناختهنشده اس

اقام

اتباع خارجی در افغانستان «تبعة خارجی یا
2

که بهعنوان شهروند و تبعة کشوری که در آن

یا اصالً تابعی

ندارد».

3

مفهوم تعا ریف ،چنانچه گفته شد ،بیگانه تعاریف متعددی دارد ،ممکن برخی آن
لفظاً یا معنیاً باهم شباه
بین الملل کرده اس

و تفاوت داشته باشد .اما تعریفی را که دایرةالمعارف حقوق

از همه آن ارجحی

دارد .زیرا در این تعریف برعالوة ،اشخاص

که در یک کشور زندگی (اقام ) میکند و تابعی

ندارد و تبعة هیچ کشوری نیس

نیز بهعنوان بیگانه معرفی

مینماید.
مبحث دوم :انواع بیگانگان
بیگانه ،بدو مفهوم بکار برده میشود .یکی به مفهوم خاص که شامل بیگانگان
حقیقی(طبیعی و فزیکی) که به شش دسته دیگر تقسیم میشوند .و دیگری به مفهوم
عام که هم بیگانگان حقیقی را در برمیگیرد وهم بیگانگان حقوقی و حکمی را.
گفتار اول :بیگانگان حقیقی و انواع آن
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بیگانه عادی

بیگانگانی که بهطورمعمول در کشورها زندگی یا به این کشورها مسافرت میکنند،
1
2

 .عبداهلل ،نظامالدين ،حقوق بينالملل خصوصي ،كابل :انتشارات سعيد،چاپ ششم ،1394 ،ص .34
 .قانون اقامت مسافرت اتباع خارجي در افغانستان ،جريدة رسمي شماره  ،1113سال  11ميزان  1394هـ.ش،

جزء  9مادة .3
3

 .قضاوي ،ميراخان ،حقوق بينالملل خصوصي ،كابل :انتشارات سالم ،139 ،ص .133

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

اشخاص که اصالً تابعی

آن را ندارد ،بیگانه معرفی میکند،

159

بیگانه عادی پنداشته میشوند  1.وضعی

حقوقی این نوع از بیگانگان (حقوق و

تکالیف) آنها معموالً در قوانین داخلی کشورها تصریح میگردد .بیگانه عادی به
دودسته دیگر تقسیم گردیده که عبارت اس

از :

الف :بیگانه مقیم :بیگانگان مقیم اشخاص هستند که بهصورت موق
کشوری سکون
در مورد اقام

و در آنجا به کار و فعالی

یا دایمی در

اجتماعی وزندگی مشغول میشوند.

بیگانگان گرچه اصل بر آزادی اقام

شخص بیگانه اس  ،اما کشورها

نظر به مصالح سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره خویش در این مورد ،یک سلسله
شرایط و محدودی های را وضع مینمایند .امروزه اصوالً برای اقام
کشورها ،ویزة اقام
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چون اقام

بیگانگان در

صادر میشود.

بیگانگان بر اساس اهداف مختلف و مدت و زمان متفاوت خواهند بود

بنابراین دول ها برای هر مدت و هدف خاص ،ویزة مخصوص و مدت معین را در
قوانین خویش در نظر گرفتهاند .اقام
دایمی و اقام

موق

بیگانه ازنقطهنظر مدت اقام

بدودسته ،اقام

تقسیم میگردد.

 -اقامت دایمی :چون دول ها در اعطایی جواز اقام

(ویزه) منافع سیاسی،

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سایر مسائل خویش را در نظر میگیرند .پس برای
افرادی که تشخیص گردد که در مسائل تأمین منافع در کشورش همکاری میتوانند ،و
بیگانه خود نیز می خواهد که برای دایم در این کشور زندگی کند؛ پس برای این عده

160

افراد ویزة اقام

دایمی را در نظر دارند .مانند :برای افراد متخصص ،استاد ،تخنیک کار،

داکتر و غیره .ویزه یا اقام
اقام

برای دایم ،هرسال تمدید میشود.
 -اقامت موقت :اقام

1
2

دایمی مفهوم همیشگی و یکبارگی ندارد؛ بلکه بنام جواز

 .آل كجباف ،همان اﺛر ،ص.34
 .قضاوي ،همان اﺛر ،ص .139

موق

2

در مواردی بوده میتواند که هم شخص بیگانه در

مدت کوتاهی میخواهد در کشوری بنابر دالیل چون سیاح  ،تحصیل ،تداوی،
دیدوبازدید ،و غیره سفر و اقام
موق

کند و هم کشور پذیرنده میخواهد که برای مدت

بر این نوع بیگانگان ویزة کوتاهمدت و موق

صادر کند.

1

ب :بیگانه مسافر :این نوع بیگانه به شخصی گفته میشود که بر اساس اهداف
خاص در کشور خارجی سفر میکند و با رسیدن به همان هدف و اهدافی که دارد
دوباره برمیگردد .مدت این نوع سفر و اقام
دایمی و موق

اقام

شخص برای مدت محدود و کوتاهتر از

اس  .این نوع سفر کوتاهمدت را معموالً نمایندگان دول ها برای

بحث خاص در کشوری دیگر ویا تاجران دول ها برای مدت کوتاهی انجام میدهند.
-2

بیگانه مجرم فراری

نجات و فرار از مجازات ،در کشور دیگری فرار مینماید .درگذشتههای دور ،چون
قواعد و اصول بین المللی یا وجود نداش

و یا هم رشد نکرده بود .بناءً هرگاه مجرم از

کشور محل جرم فرار و به کشور دیگری پناه میبرد .معموالً اصول و پرنسیپ برای
استرداد آن وجود نداش  .تنها قدیمیترین قانون که پناهدادن به مجرمین را جرم
محسوب کرده بود ،قانون حمورابی بود که طبق مادة  12آن «مجازات پناه دادن به
بردگان فراری را اعدام تعیین کرده بود».

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

بیگانه مجرم فراری شخصی اس

که در کشوری مرتکب جرم شده و به خاطر

اما امروزه در سطح بینالمللی برای استرداد مجرمین اصل وجود دارد که بنام
پرنسیپ استرداد مجرمین یاد میشود .بر اساس این پرنسیب راه فرار مجرمین از
مجازات گرفته میشود .طبق این پرنسیپ کشوری که جرم در قلمرو آن واقعشده اس ،
از کشوری که مجرم در قلمرو آن سکون
گف
1

دارد تقاضای استرداد مجرم را مینماید .باید

که این پرنسیپ برای استرداد تمامی مجرمین فراری بکار برده نمیشود .زیرا دیده

 .حسيني ،حسن ،اقامتگاه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات ميزان 1314،هـ.ش ،ص .11
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می شود که این پرنسیپ تنها در جرایم جنایی قابل تطبیق و اجرا اس  .در جرایم
سیاسی بیشتر دول ها از شخص پناهنده بر اساس تأکید کنوانسیونهای مربوط به
پناهندگی از پناهنده حمای
-3

و برای وی اقام

میدهند.

1

بیگانه مهاجر

مهاجر در لغ

به کسی گفته میشود که از وطن خود هجرت و آن را ترك کند و

در سرزمین دیگری سکنی گزیند 2.در اصطالح حقوقی ،مهاجر به کسی گفته میشود که
اقدام به تغییر محل اقام
طوالنی به جه
با رعای

مالحظههای سیاسی ،اقتصادی ،جمعیتی ،مذهبی ،نژادی ویا معیشتی

تشریفات قانونی مینماید و کشور خود را بهقصد مهاجرت به کشور
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مهاجرپذیر ترك میکند.
-4

خود ،ضمن عبور از مرزهای سیاسی ،برای مدت نسبتاً

3

بیگانه پناهنده

در دایرةالمعارف حقوق بینالملل تعریف پناهنده چنین آمده اس
عل

ترس موجهی که داشته یا دارد از اینکه به سبب نژاد ،مذهب ،ملی  ،تابعی ،

عضوی

در دسته اجتماعی و بخصوص داشتن عقیده سیاسی تح

تعقیب و آزار قرار

گیرد و از کشور متبوع خود و یا اگر تابعیتی ندارد از کشوری که قبالً ساکن آن بوده
خارجشده باشد و به عل

ترس فوق نتواند یا نخواهد توانس

برخوردار شود و اگر فاقد تابعی
162

«کسی که به

اس

برگردد».

اس

از حمای

کشور متبوع

نخواهد به کشوری که قبالً در آنجا ساکن بوده

4

1

 .مراجعه شود به كنوانسيون  1931و  1913مربوط به حقوق و تکاليف بيگانگان.

2

 .علياكبر ،دهخدا ،لغتنامه فارسي ،ج ،41تهران :انتشارات دانشکده ادبيات دانشگاه تهران ،1311 ،ص.139

3

 .نظري ،حميد ،تاجآبادي ،بررسي جنبه هاي مختلف مسئله پناهندگي ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي

وابسته به وزارت امور خارجه ،1391 ،ص41
4

 .علي آقا بخشي ،فرهنگ علوم سياسي ،تهران :مركز مطالعات و مدارك علمي ايران ،1334 ،ص.13

بیگانه آواره
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آواره به اشخاص و افرادی گفته میشود که به دلیل جنگ و بالهای طبیعی کشورش
را ترك و به کشورهای دیگر سفر میکند .عل

بیگانه قرار گرفتن این نوع بیگانه(آواره)

دو چیز بوده میتوانند :یکی جنگ ،گاهی جنگهای داخلی یا بینالمللی ویا تجاوز
علیه دول

دول

وی در دول

دیگر ،سبب مهاجرت و فرار شخص از کشورش و بیگانه قرار گرفتن

دیگر ،به دلیل همان جنگها میشود .دومی بالهای طبیعی ،معموالً دیده

می شود که اشخاص ،افراد و گروها ،به دلیل پیش آمدن و وقوع بالهای طبیعی مانند،
زلزله ،سیالب ،سونامی و سایر حاالت ،محل سکون

و اقام

خویش را ترك و ممکن

به کشورهای دیگر مهاجرت کند که بنام آوارگان بالهای طبیعی یاد میشود.
بیگانه مأمور به شخص یا به اشخاصی گفته میشود که از طرف دول
برای انجام مأموری

متبوع خود

به کشوری دیگری اعزام میگردد .اشخاص مأمور نظر به وظیفه

مأموریتشان به دودسته تقسیم میشوند که عبارتاند از:
 مأمور سیاسی :به کسی گفته میشود که در محلی در خارج از کشور خود ،درحال انجاموظیفه دیپلماتیک اس  1.بهعبارتدیگر ،به کسی گفته میشود که در حرفة
دیپلوماسی مشغول و شغل او اجرای سیاس

خارجی کشورش در کشور دیگر اس .

2

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...
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بیگانه مأمور

کنوانسیونهای  18اپریل  1961وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنوانسیون  24اپریل
 1963در بارة روابط قنسولی ،برعالوة وظایف ،هدف و چگونگی نمایندگی از
دول های متبوعهشان را منظم مینماید ،حقوق ،تکالیف و مسئولی های مأمورین
سیاسی و دیپلماتیک را نیز مشخص و معین میسازد.

1

 .صدر ،جواد ،حقوق ديپلماتيک و قنسولي ،انتشارات دانشگاه تهران ،1311 :ص41

2

 .عبداهلل ،همان اﺛر ،ص.33
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 مأمور غیرسیاسی :مأمور غیرسیاسی ،شخصی اسطرف دول

که برای اجرای مأموری

متبوع خود به کشور دیگری فرستادهشده ،اما مأموری

از

وی سیاسی نیس

و به این شخص مأمور سیاسی اطالق نمی شود .مانند :مأمورین و نمایندگان در
بخش های تجارتی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره .مأمورین غیرسیاسی از حقوق
و مزایای مأمورین سیاسی مستفید شده نمیتوانند و از حقوق کمتری نسب
سیاسی برخوردارند.

به مأمورین

1

گفتار دوم :بیگانه حقوقی
با توجه بهپیشرف

ارتباطات تجاری و بازرگانی بینالمللی و نقشی که اشخاص
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حقوقی در سطح بینالمللی ایفاء مینماید ،اشخاص حقیقی در تجارت بینالمللی ،جای
خود را به اشخاص حقوقی دادهاند .اشخاص حقوقی دستهها و مجموعهای از افراد
هستند که قانونگذار برای امکان فعالی

و پیشرف

این مجموعهها ،آنها را بهعنوان

یک وجود حقوقی مستقل میشناسد .یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی مانند حقوق و
تکالیف شخص حقیقی قایل میشود .مگر حقوقی که مختص برای اشخاص حقیقی
اس

مانند حق ابوّت و حق بنوّت.

2

فصل دوم
حقوق و تكالیف بیگانگان در قانون اساسی افغانستان
164

در این فصل جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،
مشخص و تعریف می شود که بیگانگان طبق این قانون اساسی دارای کدام نوع حقوق و

1
2

 .موسي زاده ،رضا ،حقوق معاهدات بينالمللي ،تهران :نشر دادگستري 1333 ،هـ.ش ،ص .133
 .آل كجباف ،همان اﺛر ،ص.212

تکالیف هستند ،در مبحث نخس

حقوق بیگانگان ،تعریف و تبیین و در مبحث دوم

تکالیف آنها مشخص و معین میگردد.
مبحث اول :حقوق بیگانگان در قانون اساسی افغانستان
گفتار اول :حق اجرای مراسم دینی
نخستین حقی که برای اتباع خارجی یا بیگانگان در قانون اساسی افغانستان تسجیل
شده اس  ،آزادی اجرای مراسم دینی شان اس  .طبق پرگراف دوم ،مادة دوم قانون
اساسی جمهوری اسالمی افغانستان «پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای
مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد میباشند».

1

هرچند در مادة دوم ق.ا.ا ،حق آزادی اجرای مراسم دینی برای بیگانگان یا
این قانون ،دین دول

جمهوری اسالمی افغانستان ،دین مقدس اسالم بهصورت رسمی

پذیرفتهشده و هیچ دین دیگری در این قانون بهصورت رسمی پذیرفتهنشده اس

و

بیگانگان هم که با دین و آئین های دیگری ممکن باشد واز سوی هم هیچ قیدی برای
محرومی

خارجیها از این حق در این ماده وجود ندارد؛ بناً از حکم پرگراف دوم،

مادة دوم این قانون استنباط میگردد که بیگانگان از این حق مستفید شده میتواند.

2

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

خارجیها بهصورت صریح ذکر نشده اس  .اما به دلیل اینکه در پرگراف اول مادة دوم
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2

 .آزادي عقيده يکي از موضوعات مهم اعالميه جهاني حقوق بشر است .در مادة  3قانون اساسي جمهوري

اسالمي افغانستان ،اعالميه جهاني حقوق بشر ،ميثاقهاي بينالمللي و معاهدات بينالمللي پذيرفتهشده است.
گرچه آزادي عقيده طبق شريعت اسالم براي اتباع افغانستان جواز ندارد تا از دين و آئين رسمي كه در مادة 2
قانون اساسي تعريف شده است خارج شوند .اما اين آزادي براي آن عده اتباع خارجي كه در افغانستان اقامت
دارند و مراسم ديني كه آنها دارند كامال آزاد مي باشند.

گفتار دوم :حقوق مكتسبه بیگانگان طبق اسناد بینالمللی
حقی دیگری که در قانون اساسی افغانستان برای بیگانگان در مادة هفتم این قانون
تسجیل شده اس  ،حقوق مکتسبه بیگانگان در اسناد بینالمللی اس  .چنانچه مادة هفتم
این قانون مقرر میدارد «دول

منشور ملل متحد ،معاهدات بینالدول ،میثاقهای

بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده اس

و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعای

مینماید».
در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،معاهدات و میثاقهای بینالمللی یک سلسله حقوقی،
برای بشر در جامعه بینالمللی تسجیل و تدوینشده اس  .این نوع حقوق و رعای

آن

طبق قوانین داخلی دول ها ازجمله حقوق مکتسبه بیگانگان در جامعه بینالمللی
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شمرده میشود.
گفتار سوم :حق زندگی
طبق مادة  23ق.ا.ا ،هیچ شخصی اعم از بیگانه و اتباع افغانستان را نمیتوان بدون
مجوز قانونی از حق زندگی محروم نمود .چنانچه مادة فوق حکم مینماید «زندگی
موهب

الهی و حق طبیعی انسان اس  .هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق

محروم نمیگردد» .بر اساس صراح

مستقیم مادة فوق ،زندگی موهب

طبیعی انسان اس  ،یعنی این حق برای تمامی بشر اس
166

زندگی حقی اس

الهی و حق

اعم از اتباع افغانستان و بیگانه.

که افزون بر قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،اعالمیه

جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی همة دول ها بهعنوان
حق طبیعی انسان ،بهدوراز بحث تابعی

و محل اقام

خاصی برای تمامی بشر

شناختهشده اس .
گفتار چهارم :حق آزادی
همانطوریکه زندگی و حیات حق طبیعی انسان اس
تابعی

و اقام

و انسانها بدون تعلق بر

ک شور خاصی مستحق آن اس ؛ بنابراین آزادی نیز از جملة حقوق

طبیعی اس  .بر اساس مادة  24ق.ا.ا ،آزادی حق طبیعی هر انسان و کرام
تعرض مصون اس  .این حقی اس

انسان از

که برای تمامی بشر طبق مادة فوق دادهشده اس .

چنانچه مادة فوق مقرر میدارد«آزادی حق طبیعی انسان اس  .این حق جز آزادی
دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد ،حدودی ندارد .آزادی و کرام
انسان از تعرض مصون اس  .دول
اس ».

به احترام و حمای

آزادی و کرام

انسان مکلف

1

آزادی بیان نیز از جملة حقوق طبیعی انسان اس

و این حق برمبنای تأکیدات

حقوق بشری ،بهصورت رسمی در مادة فوق پذیرفتهشده اس  ،بدون اینکه مخصوص
اتباع افغانستان باشد.

در حال

اصلی و عادی انسان برٌی وپاك از گناه و جرم شناخته میشود .مگر
محکومعلیه قرار بگیرد .در این مورد مادة

اینکه متهم بهحکم قطعی محکمه باصالحی

 22ق.ا.ا ،حکم مینماید «متهم تا وقتیکه بهحکم قطعی محکمة باصالحی
قرار نگیرد ،بیگناه شناخته میشود».

2

این حق نیز ازجمله حقوق عام بشر اس
اس

وهم برای بیگانگان عمومی

محکومعلیه

که هم برای اتباع افغانستان قابلاعمال

دارد.

گفتار ششم :حق شخصی بودن جرایم
اینیک قاعدة کامالً کلی و عمومی اس
ازلحاظ دینی قابلاعمال اس

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

گفتار پنجم :حق برائت
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که جرم عمل شخصی اس  .این قاعده هم

وهم در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی .از سوی دیگر

این حکم هم در مورد اتباع افغانستان عمومی

دارد وهم در مورد بیگانگان .چنانچه

1
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 .قانون اساسي ،مادة .23

مادة  26ق.ا.ا ،در این مورد مقرر میدارد« جرم یک عمل شخصی اس  .تعقیب،
گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزاء بر او به شخص دیگری سرای

نمیکند».

1

گفتار هفتم :حق قانونی بودن جرم وجزا
عنصر قانونی یکی از عناصر مهم در تکمیل جرم و اصدار محکمه مبنی بر مجازات
شخص اس  .مادة  27ق.ا.ا ،سه موضوع مهم عنصر قانونی

جرم وجزا را بیان میدارد

که برای اتباع افغانستان و بیگانگان یک سان قابل تطبیق اس  .مادة فوق در این مورد
حکم مینماید «هیچ عملی جرم شمرده نمیشود ،مگر بهحکم قانونی که قبل از ارتکاب
آن نافذ گردیده باشد .هیچ شخصی را نمیتوان تعقیب ،گرفتار یا توقیف نمود مگر بر
طبق احکام قانون .هیچ شخصی را نمیتوان مجازات نمود مگر بهحکم محکمة
حوت « »1397شماره مسلسل193

باصالحی
باشد».

گفتار هشتم :حق منع تعذیب
تعذیب انسان نه تنها طبق قانون اساسی افغانستان بلکه بر اساس قوانین ملی و اسناد
بینالمللی و شریع

اسالم ممنوع اس  .قانون اساسی افغانستان در مادة  29بهصراح

این موضوع را بیان نموده اس  ،چنانچه مادة فوق مقرر میدارد «تعذیب انسان ممنوع
اس  .هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگری ،اگرچه
تح

168

و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده

تعقیب ،گرفتاری ،یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد ،به تعذیب او اقدام کند یا

امر بدهد».

2

این حق نیز ازجمله حقوق اس

که بهصورت عام تدوینشده و برای بیگانه و اتباع

افغانستان یکسان قابل تطبیق و تنفیذ اس .

1

 .وزارت عدليه ،قانون اساسي افغانستان ،منتشرة جريدة رسمي ،شمارة  ،111سال  1312هـ ش.

2

 .قانون اساسي ،مادة .29

گفتار نهم :حق آزادی در اظهار ،اقرار و ادای شهادت
اظهار ،اقرار و ادای شهادتی اعتبار دارد که بر مبنایی ارادة آزادی شخص ابراز گردد.
هر نوع اکراه و فشار در ابراز موارد فوق باعث بیاعتباری موارد متذکره میشود .مادة
 31ق.ا.ا ،در این مورد حکم مینماید «اظهار ،اقرار ،و شهادتی که از متهم یا شخص
دیگری به وسیلة اکراه به دس
اعتراف متهم با رضای

آورده شود ،اعتبار ندارد .اقرار به جرم عبارت اس

کامل و در حال

صح

از

عقل ،در حضور محکمه باصالحی ».

این حقوق(اظهار ،اقرار و شهادت) برای هر شخص و متهم اس  ،هم برای بیگانگان
وهم اتباع افغانستان.
گفتار دهم :حق داشتن وکیل مدافع
اتهام ویا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند .مادة فوق در این مورد حکم
مینماید «هر شخص میتواند برای دفع اتهام بهمجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق
خود ،وکیل مدافع تعیین کند .متهم حق دارد بهمجرد گرفتاری ،از اتهام منسوب اطالع
یابد و در وق
دول
محرمی

و زمانی که قانون تعیین میکند در محکمه حاضر گردد.

در قضایای جنایی برای متهم بیبضاع

وکیل مدافع تعیین مینماید.

مکالمات ،مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل آن از هر نوع تعرض مصون

اس  .وظایف و صالحی های وکالی مدافع توسط قانون تنظیم میگردد».

1

در مادة فوق موارد زیادی تسجیل و تدوینشده اس  .طبق مادة فوق بیگانگان
(خارجیها) حق داشتن وکیل مدافع ،حق اطالع از اتهام منسوب به آن و حق محرمی
و مصونی

مکالمات ،مراسالت و مخابرات را دارد .اما هیچگاهی دول

مکلف به تعیین وکیل مدافع در قضایای جنایی برای اتباع خارجی بیبضاع

1
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طبق مادة  31ق.ا.ا ،هر شخص اعم از اتباع افغانستان و بیگانگان حقدارند برای دفع

افغانستان
نیس .

169

زیرا طبق مادة مزبور وظایف و صالحی های وکالی مدافع ،توسط قانون تنظیم
میگر دد ،اساسنامة انجمن مستقل وکالی مدافع که وظایف و صالحی های وکالی
مدافع را تعیین نموده اس  ،وکالی مدافع را مکلف برای حمای

از حقوق و مساعدت

بیگانگان نکرده اس .
گفتار یازدهم :حق منع سلب آزادی در ادای دین
آزادی حق طبیعی انسان اس  .این حق برای تمامی بشر اس  ،اعم از اینکه
شخص جزء اتباع افغانستان باشد یا بیگانه .طبق مادة  32ق.ا.ا« ،مدیون بودن شخص
موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمیشود .طرز و وسایل تحصیل دین توسط
قانون تنظیم میگردد» .چگونگی طرز تحصیل دین و اجراآت مربوط به آن توسط،
حوت « »1397شماره مسلسل193

قانون طرز تحصیل دین صورت میگیرد.
گفتار دوازدهم :حق آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات
باوجودی که حق مصونی

مکاتبات ،مراسالت و مخابرات در مادة  31ق.ا.ا،

بهصورت عام مطرحشده بود؛ اما این مسئله بار دیگر بهصورت عام و صریح که هم
اتباع افغانستان را دربر میگیرد وهم بیگانگان را در مادة  37این قانون طور ذیل تحریر
گردیده اس

«آزادی و محرمی

مراسالت و مخابرات اشخاص چه بهصورت مکتوب

باشد وچه به وسیلة تلفون ،تلگراف و وسایل دیگر ،از تعرض مصون اس  .دول

حق

تفتش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد ،مگر مطابق به احکام قانون».
170

در روشنی این مادة از قانون اساسی ،قانون خاصی وضع نشده اس ؛ اما احکام
مربوط به تفتیش مراسالت و مخابرات در کد جزا و قانون اجراآت جزایی تسجیل
گردیده اس .
گفتار سیزدهم :حق مصونیت مسكن
مادة  38قانون اساسی اسالمی افغانستان ،مصونی

مسکن را برای اتباع افغانستان و

بیگانگان (خارجی ها) پذیرفته اس  .چنانچه مادة مذکور در این مورد مقرر میدارد
«مسکن شخص از تعرض مصون اس  .هیچ شخص به شمول دول  ،نمیتواند بدون

اجازه ساکن یا قرار محکمه باصالحی

و به غیر از حاالت و طرزی که در قانون

تصریح شده اس  ،به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید .در مورد جرم
مشهود ،مأمور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه ،به مسکن شخص داخل شود
یا آن را تفتیش کند .مأمور مسئول مکلف اس

بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ،در

خالل مدتی که قانون تعیین میکند قرار محکمه را حاصل نماید.».

1

قابل یادمانی اس  ،بیگانگان عالوه بر موارد که در مادة فوق تحریر یافته اس
مستحق و مسکن آنها مصون اس  ،عدة از بیگانگان(خارجیها) که وظیفه نمایندگی از
دول ها و سازمانهای بینالمللی را در افغانستان بهپیش میبرند نیز از یک سلسله
حقوق و امتیازات طبق کنوانسیونهای  1963وین راجع به امور قنسولی ،کنوانسیون
سازمانهای بینالمللی ،دارند.
گفتار چهاردهم :حق تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی
بر اساس حکم پرگراف سوم ،مادة  46قانون اساسی کشور «دول

میتواند تأسیس

مؤسسات تعلیمات عالی ،عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به
احکام قانون اجازه دهد» .از حکم مادة فوق استنباط میشود که اشخاص خارجی
میتواند در افغانستان مؤسسات تعلیمات عالی یا بهصورت عمومی ویا بهصورت

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

 1961راجع به امور دیپلماتیک و کنوانسیون  1972راجع به امور نمایندگیهای

اختصاصی طبق احکام قانون تأسیس نمایند.
گفتار پانزدهم :حق مراجعه به قضا و اقامۀ دعوا
طبق قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان هر شخص حق دارد در صورت نقض
حقوقشان به محکمه مراجعه و اقامه دعوی نماید .مادة  31قانون مدنی دراینباره حکم

1
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میکند« :در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق به اجراآت ،احکام قانون دولتی
تطبیق میگردد که دعوی در آن اقامه یا اجراآت در آن بهعملآمده باشد».
همچنان طبق پرگراف اول ،مادة  21ق.ا.ا «هر شخص که از اداره بدون موجب
متضرر شود مستحق جبران خساره اس

و میتواند برای حصول آن در محکمه دعوا

اقامه کند».
عالوه برآن طبق مادة هفتم قانون اساسی افغانستان ،دول

افغانستان معاهدات

بینالدول ،میثاقهای بین المللی و اعالمیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و رعای
مینماید و طبق مادة  28این قانون اساسی «دول
بشر در افغانستان و بهبود و حمای

از آن ،کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را
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تأسیس مینماید .هر شخص میتواند در صورت نقض حقوق بشری خود ،به این
کمیسیون شکای

نماید».

1

از احکام مواد فوق بهدرستی ،استنباط و استنتاج میشود ،در صورت نقض حقوق
بیگانگان اگر در ساحه مربوط به اجراآت حقوق خصوصی باشد طبق مادة  31ق.م.ا
اقامه دعوی و تحصیل حقوق نمود .در صورت نقض حقوقشان در ساحه حقوق اداری
و از سوی ادارات طبق مادة  21ق.ا.ا ،می توان طالب جبران خساره و اقامه دعوا شد.
همچنان در صورت نقض سایر حقوق بشری طبق ماد 28 ،ق.ا.ا ،میتوان به کمیسیون
مستقل حقوق بشر شکای
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بهمنظور نظارت بر رعای

حقوق

نمود .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طبق مادة

مزبور می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در
دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

1

 .قانون اساسي ،همان اﺛر.

مبحث دوم :تكالیف بیگانگان در قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان
گفتار اول :مكلف به رعایت قوانین افغانستان در حین اجرای مراسم دینی
نخستین تکلیف نیز ،برای بیگانگان (خارجیها) در مادة دوم قانون اساسی
جمهوری اسالمی افغانستان آمده اس  .چنانچه پراگراف دوم مادة دوم ق.ا.ا حکم
مینماید « پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود
احکام قانون آزاد میباشند».

1

تکلیفی که بر ای بیگانگان در این ماده تسجیل شده اس  ،آزادی اجرای مراسم
دینی شان در حدود احکام قانون اس  .پس بیگانگان و سایر ادیان در اجرای مراسم
دینیشان باید قوانین افغانستان خاصتاً قانونی که در این عرصه وضع میشود رعای
راجع به اجرای مراسم دینی سایر ادیان در روشنی مادة دوم ق.ا.ا ،باید قانون خاص
وضع می گردید و در آن قانون حقوق و تکالیف سایر ادیان و بیگانگان در اجرای مراسم
دینیشان معین و تعریف می گردید .اما تا هنوز در این عرصه قانون خاصی وضع
نگردیده اس  .پس سایر ادیان و بیگانگان مکلفاند ،قوانین افغانستان را بهدوراز مراسم
دینی در هر عرصه که باشد باید رعای

نمایند.

2

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

نمایند.

گفتار دوم :ممنوعیت داشتن اموال عقاری
مال ازلحاظ حملونقل دو نوع اس  .یکی اموال منقول و دیگری اموال غیرمنقول.
بیگانگان می توانند اموال منقول را در افغانستان خریداری و تجارت نمایند .اموال منقول
به اموالی گفته میشود که قابل حملونقل باشد یعنی قابلانتقال از یکجا بهجای دیگر.
1

 .وزارت عدليه ،قانون اساسي افغانستان ،منتشرة جريدة رسمي ،شمارة  ،111سال  1312هـ ش.

2

 .طبق مادة  33ق.ا.ا ،اشخاص خارجي در حدود قواعد حقوق بينالملل به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف

مي باشند.
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اموال غیرمنقول به اموالی گفته میشود که قابلانتقال نباشد مانند عقار .بیگانگان از
تملک اموال عقاری در افغانستان منع شدهاند؛ مگر بهصورت اجاره بهمنظور
سرمایهگذاری و تملک آن برای نمایندگیهای دول ها و سازمانهای بینالمللی استثناء
شده اس .
در این مورد مادة  41ق.ا.ا ،حکم مینماید «اشخاص خارجی در افغانستان حق
ملکی

اموال عقاری را ندارند .اجارة عقار بهمنظور سرمایهگذاری ،مطابق به احکام

قانون مجاز اس  .فروش عقار به نمایندگیهای سیاسی دول خارجی و به مؤسسات
بینالمللی که افغانستان عضو آن باشد ،مطابق به احکام قانون ،مجاز اس ».
بیگانه حقیقی ،بهصورت کل نمیتواند در افغانستان دارای اموال عقاری باشد .مگر
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بهصورت موق

و اجازه بهمنظور سرمایهگذاری .اما نمایندگیهای سیاسی دول خارجی

و مؤسسات بینالمللی طبق قانون فروش عقار به نمایندگیهای سیاسی خارجی منتشرة
جریده رسمی ،شماره  947مورخ  ،1387 /3/29صورت میگیرد.
گفتار سوم :مكلف به پرداخت مالیات
مکلفی

مهم و اساسی که برای بینگانگان طبق قانون اساسی این کشور در نظر

گرفتهشده اس  ،پرداخ

مالیات اس  .بر اساس حکم مادة  42ق.ا.ا ،که در این مورد

مقرر میدارد « هر افغان مکلف اس
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مطابق به احکام قانون به دول

مالیه و محصول

تأدیه کند..........این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق
میشود.»..........

طبق صراح

مادة فوق هر افغان و هر شخص و مؤسسات خارجی مکلف اس

طبق احکام قانون به دول

مالیه بی پردازد .یعنی اشخاص حقیقی و مؤسسات
مالیه هستند.

بینالمللی خارجی نیز مکلف به پرداخ

1

گفتار چهارم :مكلف بر رعایت استقالل ،تمامیت ارضی ،حاکمیت و وحدت
ملی
بیگانگان عالوه بر رعای
تمامی

ارضی ،حاکمی

حاکمی

قوانین در افغانستان ،مکلف بر رعای

استقالل،

و وحدت ملی مانند اتباع افغانستان اس  .در این مورد مادة

 29ق.ا.ا ،حکم مینماید «هیچ شخص نمیتواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادیهای
این قانون اساسی ،بر ضد استقالل ،تمامی

ارضی ،حاکمی

و وحدت ملی عمل کند».

سوءاستفاده از این آزادی چه از سوی اتباع ویا بیگانگان علیه استقالل ،تمامی
حاکمی

ارضی،

و وحدت ملی جواز ندارد.

گفتار پنجم :محرومیت از حـق کاندیـداتوری بـه سـمت ریاسـت جمهـوری و
معاونیت آن:
بر اساس فقرة  1مادة  62ق.اج.ا.ا «شخصی که به ریاس

جمهوری کاندید میشود،

واجد شرایط ذیل اس  ) 1 :تبعة افغانستان ،مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و
تابعی

1

کشور دیگری را نداشته باشد؛» .در اخیر فقرة  3این مادة تذکره رفته اس

 .به تأسي از ماده  42ق.اج.ا.ا قانون ماليات برعايدات ،منتشرة جريدة رسمي  1113مؤرخ  211391/21وضع

گرديده است كه احکام مربوط به ماليات را بيان مي نمايد .عالوه بر آن مقررة استخدام اتباع خارجي منتشرة جريدة
رسمي شماره  131مؤرخ  1314هجري شمسي در مادة  11آن چگونگي طرز اخذ و پرداخت ماليات را از
اشخاص خارجي بيان ميدارد.

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

آزادی که در مادة  24ا ین قانون اساسی آمده اس  ،حق طبیعی هر انسان اس  .اما
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«حکم مندرج این مادة در مورد معاونین رئیسجمهور نیز تطبیق میگردد».

1

از حکم مادة  62ق.اج.ا.ا استنباط میگردد که بیگانگان هیچگاهی نمیتوانند به
سم

ریاس

تابعی

افغانستان را حاصل کرده باشند .زیرا در سم

اس

جمهوری و معاونی

آن خود را کاندیدا نمایند ،حتی علیرغم اینکه
مذکور شرایط خاص قید گردیده

که بیگانگان آن را تکمیل نمیتوانند ،مانند شرط تولد از والدین افغان و مسلمان

بودن.
گفتار ششم :محرومیت از حق عضویت در شورای عالی ستره محكمه و ایفای
وظیفه منحیث قاضی القضات:
حوت « »1397شماره مسلسل193

مطابق به فقرة  2مادة  118ق.اج.ا.ا «عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل اس .2 :
تبعة افغانستان باشد؛» 2.از حکم مادة مزبور بهصراح

معلوم میشود که بیگانگان

نمیتوانند ،در شورای عالی ستره محکمه راه یابند و بهعنوان قاضی ایفاء وظیفه کنند،
زیرا این حق مخصوص اتباع افغانستان اس .
گفتار هفتم :محرومیت از حق وزیر شدن:
طبق قانون اساسی افغانستان ،کسی که تابعی
شود یا در کابینه و حکوم

افغانستان را ندارد نمیتواند وزیر

افغانستان راه پیدا کند .چنانچه فقرة  1مادة 72ق.ا.ا در این

مورد حکم میکند «شخص که به حیث وزیر تعیین میشود واجد شرایط ذیل اس )1 :
176

تنها حاصل تابعی

افغانستان باشد» .اما در صورت که این شخص دارای دو تابعی

1
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2

 .مادة  111ق.ا.ا ،شرايط عضويت در ستره محکمه را قرار ذيل تحرير ميدارد .1 :سن رئيس و اعضا در حين

تعيين از چهل سال كمتر نباشد؛  .2بتعه افغانستان باشد؛  . 3در علوم حقوقي ويا فقهي تحصيالت عالي و در نظام
قضائي افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته باشد؛  .4دارائي حسن سيرت و شهرت نيک باشد؛  .3از طرف
محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري ،جنايت ويا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

باشد فقرة  1مادة مذکور مقرر میدارد «هرگاه کاندید وزارت ،تابعی
را نیز داشته باشد ،ولسی جرگه صالحی

تائید ویا رّد آن را دارد».

کشوری دیگری

1

گفتار هشتم :محرومیت از حق کاندیدا شدن و انتصاب به عضویت شورای ملی:
بر اساس فقرة  1مادة  82ق.اج.ا.ا «شخص که به عضوی

شورای ملی کاندید یا

تعیین میشود ،عالوه بر تکمیل شرایط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذیل اس )1 :
تبعة افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعی
افغانستان را کسب کرده باشد؛».

دول

2

گفتار نهم :محرومیت از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن:
مطابق به مادة  33ق.اج.ا.ا «اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا
کردن و انتخاب شدن بیشتر بستگی بهنظام سیاسی دارد .چنانچه در نظامهای سیاسی
معاصر دیده میشود که مل
را تعیین می کند .چون هر مل

از طریق انتخاب کردن و انتخاب شدن سرنوش
خود سرنوش

خویش

خویش را تعیین میکنند ،پس بیگانگان

از این حق محروماند.
1

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

اس  .شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد 3».گرچه انتخاب

 .مادة  32ق..ا.ا ،شخصي كه به حيث وزير تعيين ميشود واجد شرايط ذيل است .1 :تنها حامل تابعيت افغانستان

باشد ،هرگاه كانديد وزارت تابعيت كشوري ديگري نيز داشته باشد ،ولسي جرگه صالحيت تائيد ويا رد آن را
دارد؛  .2دارائي تحصيالت عالي ،تجربه كاري و شهرت نيک داشته باشد؛  .3سن وي از  33سال كمتر نباشد؛ .4
از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري ،جنايت ويا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
2

 .مادة  13ق.ا.ا ،شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين ميشود ،عالوه بر تکميل شرايط

انتخابكنندگان ،واجد اوصاف ذيل است . 1 :تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين
شدن تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد؛  .2از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري ،جنايت ويا
حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد؛  .3اعضاي ولسي جرگه سن  23سالگي را در روز كانديد يا تعيين
شدن تکميل كرده باشد.
3
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177

گفتار دهم :محرومیت از حق اعتصاب و مظاهره:
بر اساس حکم مادة  36ق.اج.ا.ا «اتباع افغانستان حقدارند برای تأمین مقاصد جایز
وصلح آمیز ،بدون حمل سالح ،طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند» 1.در عدهای از
کشورهای غربی این حق حتی برای بیگانگان نیز دادهشده اس  ،درحالیکه برخی از
کشورهای مشرق زمین ازجمله شرق میانه تا هنوز این حق را برای اتباع خویش در نظر
نگرفته اس .

2

گفتار یازدهم :محرومیت از حق تشكیل حزب سیاسی:
طبق مادة  32ق.اج.ا.ا «اتباع افغانستان حقدارند بهمنظور تأمین مقاصد مادی ویا
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معنوی ،مطابق به احکام قانون ،جمعی ها تأسیس نمایند .اتباع افغانستان حقدارند،
مطابق به احکام قانون ،احزاب سیاسی تشکیل دهند ،مشروط براینکه:
.1

مرامنامه و اساسنامه حزب ،مناقض احکام دین مقدس اسالم ،نصوص و

ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛
.2

تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد،

.3

اهداف و تشکیالت نظامی و شبهنظامی نداشته باشد؛

.4

وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد».

بر اساس صراح
178

3

مادة  32ق.اج.ا.ا این حق مخصوص اتباع افغانستان اس .

بیگانگان از این حق در افغانستان محروم هستند.
1
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2

 .حق مظاهره و اعتصابات يکي از اساسيترين و مهمترين حقوق اساسي يک ملت است .اين حق در افغانستان

ديده ميشود ،براي نخستين بار طبق قانون اساسي مصوب 1312هـ ش براي اتباع افغانستان در نظر گرفتهشده
است ،درحاليكه بيگانگان از آن محروماند .اما در بيشتري از كشورهاي توسعة يافته اين حق نهتنها براي اتباع آن
دولتها ،بلکه براي بيگانگان نيز دادهشده است.
3

 .وزارت عدليه ،قانون اساسي افغانستان ،منتشرة جريدة رسمي ،شمارة  ،111سال  1312هـ ش.

نتیجهگیری
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،مادر سایر قوانین و مهمترین وثیقه ملی
در افغانستان اس  .در مقایسه با قوانین اساسی اکثری

از کشورها ازجمله قوانین

اساسی کشورهای همسایه ،این قانون اساسی غنی و از محتوای خوبی برخوردار اس .
به تکالیف اتباع

در قانون اساسی افغانستان بیشترین حقوقی برای اتباع نسب

تسجیل شده اس  .بدین منوال می توان گف  :این قانون برای بیگانگان نیز حقوق
به تکالیف آنها در نظر گرفته اس  .ازجمله حقوق که برای بیگانگان در

بیشتری نسب

عبارتاند از :حق اجرای مراسم دینی ،حقوق مکتسبه

این قانون اساسی دادهشده اس

جرایم ،حق قانونی بودن جرم وجزا ،حق منع تعذیب ،حق آزادی در اظهار ،اقرار و
ادای شهادت ،حق داشتن وکیل مدافع ،حق منع سلب آزادی در ادای دین ،حق آزادی و
محرمی

مراسالت و مخابرات ،حق مصونی

مسکن ،حق تأسیس مؤسسات تعلیمات

عالی عمومی و اختصاصی ،حق مراجعه به قضا و اقامة دعوی اس .
تکالیف که برای بیگانگان در این قانون اساسی تسجیل شده اس
مکلف به رعای

قوانین افغانستان در حین اجرای مراسم دینی ،ممنوعی

عقاری ،مکلف به پرداخ
حاکمی
معاونی

مالیات و مکلف بر رعای

و وحدت ملی ،محرومی
آن ،محرومی

منحیث قاضی القضات ،محرومی
انتصاب به عضوی
محرومی
میباشند.

داشتن اموال

استقالل ،تمامی

از حق کاندیداتوری به سم

از حق عضوی

عبارتاند از:

ریاس

ارضی،

جمهوری و

در شورای عالی ستره محکمه و ایفای وظیفه

از حق وزیر شدن ،محرومی

شورای ملی ،محرومی

از حق کاندیدا شدن و

از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن،

از حق اعتصاب و مظاهره و محرومی

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

بیگانگان طبق اسناد بینالمللی ،حق زندگی ،حق آزادی ،حق برائ  ،حق شخصی بودن

از حق تشکیل حزب سیاسی
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نتیجة که از بحث فوق به دس
حقوقی را نسب

میاید این اس

که قانون اساسی افغانستان بیشترین

به تکالیف که برای بیگانگان وجود دارد ،مطرح و در نظر گرفته اس .

اما با مقایسه با قوانین برخی از کشورها ازجمله کشورهای توسعهیافته ،قانون اساسی
افغانستان کمتر حقوقی را برای خارجیها در نظر گرفته اس  .اینکه کدام حقوقی را
برخی از کشورها برای اتباع غیر از خود(بیگانه) در نظر گرفته اس

که در قانون اساسی

افغانستان وجود ندارد آن موارد بهعنوان پیشنهاد در این مقاله تحریر گردیده اس .
پیشنهادها
و بهعنوان

افغانستان ازیکطرف ادعای پیشرف  ،ترقی و بازسازی را در برابر مل

یک تعهد اساسی در مقابل جامعه بینالمللی و سازمانها و مؤسسات بینالمللی دارد
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واز طرف دیگر عضو مهمترین نهادها ،سازمانها و اسناد بینالمللی اس
مکلفی

بناً علی الرغم

بر دادن حقوق برای اتباع اس ؛ مکلف بر دادن حقوق اتباع خارجی(بیگانگان)

نیز اس  .حقوق که در قانون اساسی اسالمی افغانستان ،الزمه اعطای آن برای
بیگانگان(خارجیها) اس
-1

بهصورت شماره وار قرار ذیل پیشنهاد میشود:

آزادی بیان :در آغاز مادة  34قانون اساسی افغانستان گفتهشده اس

که

آزادی بیان از تعرض مصون اس  .اما در متن مادة فوق این حق انحصار برای اتباع
افغانستان دادهشده اس  .چنانچه مادة  34این قانون حکم مینماید «آزادی بیان از
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تعرض مصون اس  .هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلة گفتار ،نوشته ،تصویر ویا
وسایل دیگر ،با رعای
در قوانین اکثری

احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید .»...حق آزادی بیان

از کشورها عالوه بر اتباع ،برای بیگانگان نیز دادهشده اس .

از طرفی هم ،حق آزادی بیان بهعنوان یک حق طبیعی در مادة  24ق.ا.ا برای تمامی
انسانها پذیرفتهشده اس ؛ پس درصورتیکه این آزادی با مصونی

همراه نباشد،

بیگانگان چگونه میتوانند ،بهصورت آزاد و بدون دغدغه از سوی دول

و جامعه ،آنچه

که میخواهند بگویند ،بیان کنند .ازاینجه

ایجاب مینماید تا حکم مادة  34قانون

اساسی (آزادی بیان از تعرض مصون اس ) شامل اتباع خارجی نیز گردد.
-2

حق تظاهرات :تظاهرات باوجودآنکه در جمله حقوق اساسی یک مل

اس  .در برخی از دول ها این حق برای اتباع خارجی نیز دادهشده اس  .اما طبق مادة
 36قانون اساسی افغانستان ،این حق محدود برای اتباع افغانستان اس  .چنانچه مادة
فوق مقرر میدارد «اتباع افغانستان حق دارد برای تأمین مقاصد جایز وصلح آمیز ،بدون
حمل سالح ،طبق قانون اجتماعات و تظاهرات نمایند».
از اینکه دول

افغانستان با سایر دول در جامعه بینالمللی در عرصههای مختلفی

روابط دارد و این روابط اکثراً و معموالً بر اساس رویه باالمثل و رفتار متقابل اس ؛
برای اتباع خارجی ،به خصوص اتباع آن عده از کشورهای که این حق را برای اتباع
افغانستان در کشورهایشان اعطا نموده اس .
منابع و مأخذ
بخش کتابها

-1
 -2ابراهیمی ،سید نصراهلل ،حقوق بینالملل خصوصی ،تهران :انتشاران ،سم  1383 ،هو.ش.
 -3الماسی ،نجات علی ،حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ چهارم ،تهران :نشر میزان1382 ،ه ش.
 -4امیدی ،دکتر علی ،حقوق بینالملل از نظریه تا عمل ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان 1388 ،هو.ش.
 -5افضلی ،عبدالواحد ،رحمی ،محمد اسحاق ،حقوق بینالملل خصوصی ،تهران :انتشارات سم  1392 ،هو.ش.
 -6دانشپژوه ،مصطفی ،اسالم و حقوق بینالملل خصوصی ،ناشر :وزارت خارجه ایران ،چاپ دوم  1386هو.ش.
 -7مدنی ،جاللالدین ،حقوق بینالملل خصوصی ،نشر انتشارات جنگل ،چاپ چهارم 1384 ،هو.ش.
 -8سلجوقی ،محمود ،حقوق بینالملل خصوصی ،تعارض قوانین ،جلد دوم ،تهران :نشر دادگستری 1377،هو.ش.
 -9صفایی ،سید حسین ،حقوق بینالملل خصوصی ،نشر میزان 1374 ،هو.ش.
 -11صافی ،ودیر ،حقوق بینالملل خصوصی ،گستنز طبع شده ،پوهنئحی حقوق ،کابل :مطبعه پوهنتون 1366 ،هو.ش.
 -11نصیری ،محمد ،حقوق بینالملل خصوصی ،انتشارات آگاه ،چاپ سوم1372 ،هو.ش.
آل کجباف ،دکتر حسین ،بایستههای حقوق بینالملل خصوصی ،تهران :انتشارات جنگل ،جاودانه 1391،هو.ش.

جایگاه حقوقی بیگانگان در قانون...

بنابراین ایجاب مینماید که دول

افغانستان ،حق تظاهرات را افزون بر اتباع افغانستان،
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-12
 -13موسی زاده ،رضا ،حقوق معاهدات بینالمللی ،تهران :نشر دادگستری 1377 ،هو.ش.
 -14عبداهلل ،نظامالدین ،حقوق بینالملل خصوصی ،کابل :انتشارات سعید چاپ ششم 1394 ،هو.ش.
 -15قضاوی ،میراخان ،حقوق بینالملل خصوصی ،کابل :انتشارات سالم1392 ،هو.ش.
حسینی ،حسن ،اقامتگاه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات میزان 1384،هو.ش.

بخش قانون و مقررات
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

قانون اساسی افغانستان ،منتشره جریدة رسمی شماره  ،818سال 1382هو.ش.
قانون مدنی افغانستان ،نافذة  ،1322منتشرة جریدة رسمی شماره  ،323سال 1322/11/12هو.ش.
قانون تابعی

افغانستان ،منتشرة جریدة رسمی شماره  ،792سال  1421هو.ق.

مقررة استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان ،منتشرة جریدة رسمی ،شماره  ،882سال 1384هو ش.
قانون اقام

مسافرت اتباع خارجی در افغانستان ،جریدة رسمی شماره  ،1182سال  11میزان  1394هوش؛

قانون فروش عقار به نمایندگیهای سیاسی خارجی ،منتشرة جریدة رسمی شماره ( )942مورخ  1387 /3/29هو.ش.
بخش کنوانسیونهای بینالمللی

-1

کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب  1969میالدی؛

-2

کنوانسیون حقوق دیپلماتیک مصوب  1961میالدی؛

-3

کنوانسیون حقوق کنسولی مصوب  1963میالدی.

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در سیستم کیفری افغانستان
مسعوده دوغن
چکیده
سازمان جهوانی مهواجرت نسوب

بوه افوزایش مووارد قاچواق انسوان در افغانسوتان

هشدار داد و خواهان مبارزه جدی با پدیده قاچاق انسان در افغانستان شد .بوه گوزارش
بی.بی.سی این سازمان گفته اس
دول

بررسی های توازه خوود را در ایون زمینوه در اختیوار

افغانستان قرار می دهد .همچنین دفتر نمایندگی سازمان ملل متحود در افغانسوتان

 Unamaنیز بررسی های تازه سازمان جهانی مهواجرت را تاییود کورده و آن را نگوران
کننده خوانده اس .
بدون شک پدیده قاچاق انسان بهعنوان اهان
انسان و انسانی

به کرام

انسان و جنایتی ناگوار علیه

اس .اما درعینحال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمارمیرود

مستلزم مالحظات در سطح ملی و منطقهای اس  .امروزه در هیچ کجای جهان نمیتوان
نقطهای یاف
کشورهای اس

که از این پدیده شوم و آثار مخرب آن در امان باشد .افغانستان ازجمله
که خشون  ،جنگ ،انتحار ،آدمربایی ،ترور ،نبود زیرساخ های

اقتصادی ،نبود اشتغال و بیکاری ،نبود شرایط صلحآمیز ،امنی

سرتاسری ،کمبود غذا،

بیماری ،فقر ،بالهای طبیعی ،مسایل سیاسی و نژادی از عوامل عمده مهاجرتها و
قاچاق انسان اس .
کلید واژهها  :قاچاق انسان  ،جرم  ،مجازات  ،اختطاف  ،اسناد بینالملل.
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بخش اول
مفاهیم
 .1مفاهیم
 -1-1مفهوم جرم
 -1-1-1تعریف لغوی جرم
جُرم در لغ
مَعصی

به معنای گناه ،بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب ،اِثم ،سَیِّئه ،عِصیان و

نیز تعبیر میشود .مجرم کسی اس

آسان نیس

که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم

جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحهدار کند بهبیاندیگر هر

فعل یا ترك فعلی که نظم  ،صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن
جرم چنین اس  :جرم عملی اس

که برخالف یکی از موارد قانون مجازات عمومی

و مجرم کسی اس

که در زمان معین عمل او خالف مقررات قانونی

هر کشور اس

رسمی کشور باشد.

1

 -2-1-1تعریف اصطالحی جرم
جرم در اصطالح حقوقی به فعل یا ترك عملی که بر اساس قانون ،قابل کیفر و یا
مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد ،تعریفشده اس .

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود و باالخره تعریف عملی و حقوقی

2

185

1
2

باهری  ،محمد  ،حقوق جزای عمومی  ،تهران  ،نشر نی  ، 1337 ،ص 34

باهری  ،همان  ،ص 42

 -3-1مفهوم قاچاق
 -1-3-1قاچاق در لغت
قاچاق در لغ

به معنی ربوده(ربودن) ،پنهانی عمل کردن و گریزان و در اصطالح

گمرکی بهعنوان نقل وانتقال کاال بدون پرداخ

حقوق و عوارض گمرکی و سود

بازرگانی و تقلب گمرکی تعریفشده اس .1
 -2-3-1قاچاق در اصطالح حقوق
قاچاق در معنای اصطالحی نیز به معنی نقلوانتقال کاال برخالف قوانین کشوری
بوده و بهطورکلی آنچه عامه مردم از لفظ قاچاق در ذهن و فکرشان تداعی میشود و
اعمال و رفتاری که در نزد آنان بهعنوان قاچاق مشخصشده اس  ،تعریف اصطالحی
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قاچاق گفته میشود.

2

 -3-3-1قاچاق انسان و مهاجرت
قاچاق انسان به تجارت انسان گفته میشود قاچان انسان بهعنوان جرمی که ارتکاب
آن با نقض حقوق بنیادین بشر و نادیده گرفتن حیثی
رشد ،دارد و هیچ کشوری از این معضل مصئون نیس
فعالی

انسان اس

.امروزه روند رو به

منافع سرشار حاصل از این

مجرمانه ،موجب ورود باندهای مجرمانه فراملی به این عرصه شده اس

.این

شکل نوین بردهداری میتواند شامل همسری در قالب ازدواجهای اجباری ،استخراج
186

اعضا باف
کارهای سخ

بدن ،استخدام انسانها برای وادار کردن به تنفروشی یا مجبور کردن به
و طاق فرسا در کارخانه جات ،رستورانتها ،مزارع ،دامداری و پروژههای

ساختمانی باشد .قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر ،سومین تجارت
غیرقانونی در دنیا به شمارمیرود و از انواع بسیار رایج آن قاچاق کودکان اس .
1

عاشور  ،همان  ،ص 98

2

عاشور  ،همان  ،ص 112

قاچاق انسان ممکن اس

در داخل یک کشور و یا برعکس بهصورت بیرون مرزی

انجام شود قاچاق انسان به دلیل تجاوز به حقوق قربانی بهواسطه زور به دلیل سؤ
استفاده جنای

علیه شخص اس .

مطابق گزارش سازمان بینالمللی کار  I.L.Oتنها شاخه کار اجباری که یکی از
شاخههای قاچاق انسان در سالهای اخیر حدود 1.21میلیارد دالر در سال برای قاچاقچیان
سود داشته اس

.در سال اخیر این سازمان به تعداد بیس

یکمیلیون قربانی که در

چنگ بردهداری مدرن افتاده بودند تخمین زد و به تعداد  2.5میلیون انسان بهصورت
تحمیلی به کار اجباری گرفتهشده بودند.1
قاچاق انسان بهعنوان یکی از سریعترین فعالی های رو به افزایش سازمان تبهکاری
بینالمللی محکومشده اس .
بدون شک پدیده قاچاق انسان بهعنوان اهان
انسان و انسانی

اس

به کرام

انسان و جنایتی ناگوار علیه

.اما درعینحال مسئلهای جدی برای همه کشورها به شمارمیرود

مستلزم مالحظات در سطح ملی و منطقهای اس .
امروزه در هیچ کجای جهان نمیتوان نقطهای یاف
مخرب آن در امان باشد .افغانستان ازجمله کشورهای اس

که از این پدیده شوم و آثار
که خشون  ،جنگ ،انتحار،

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

بینالمللی شناخته میشود و قاچاق انسان بهعنوان نقض حقوق بشر توسط معاهدههای

آدمربایی ،ترور ،نبود زیرساخ های اقتصادی ،نبود اشتغال و بیکاری ،نبود شرایط
صلحآمیز ،امنی

سرتاسری ،کمبود غذا ،بیماری ،فقر ،بالهای طبیعی ،مسایل سیاسی و

نژادی و در قدم دوم شرایط و عوامل مساعد جذبکننده مقصد مهاجرت مانند امکانات
بهتر بهداشتی بیشتر به آموزش بهتر ،درآمد بیشتر ،مسکن بهتر و آزادیهای سیاسی و
اجتماعی بهتر توانسته اس

1

مردم افغانستان را بهویژه قشر جوان کشور را به مهاجرت

نادر پور  ،صمیم احمد  ،بازار گرم قاچاق بران انسان در افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند  ، 1392،ص 67
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مجبور نماید و به دور از این پیامدها نمانده خواسته و نخواسته دچار این نوع مصیب
خواهند بود .زنان نیز مانند مردان به دالیل مختلفی ازجمله دالیل سیاسی ،وجود جنگ یا
فرار از فقر ،گرسنگی مهاجرت میکنند اما تعدادی زیادی از زنان مهاجر هم ازنظر
اقتصادی به مردان وابستهاند و هم قانون مهاجرت اقام

آنان را به زندگی با مردان منوط

میسازد. 1زنانی که بهعنوان همسر به مردی که ساکن یکی از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا اس

ملحق میشود.

یکی از دالیل که سازمانهای جنایی در سالهای اخیر به قاچاق انسان بهویژه به زنان
گرایش پیداکرده اس

سودآوری کالن آن اس

.متأسفانه که از این تبهکاری ،ماهیتاً در

خفا و پنهان صورت میگیرد کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیس
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و جرمی اس

قاچاق انسان یک مسئله چندبعدی اس

که مردم را از حقوق بشر و

آزادی محروم سازد .و اثرات منفی آن مانند خطرات بهداش

جهانی را افزایش میدهد

و میتواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی از مناطق منجر شود.
 -1-3-3-1سند حقوقی بینالمللی
مبارزه با قاچاق انسان بهویژه زنان و اطفال ،پیشگیری از چنین قاچاق ،مجازات
قاچاقبران و حمای

از قربانیان چنین قاچاق به شمول تامین حقوق بشری آنان،

ضرورت به اتخاذ اقدامات گسترده بینالمللی در ممالک مبدأ ،ترانزی
نظر به اینکه علیرغم موجودی
188

زیرا

و مقصد دارد.

2

اسناد بینالمللی گوناگون در خصوص قواعد و

اقدامات عملی مبارزه علیه بهرهکشی از انسان بهویژه زنان و اطفال ،سند جهانی که
تمامی جنبههای قاچاق انسان را احتوا نماید وجود ندارد؛

1

شیدا  ،ناصر  ،پروتوکول های منع خشون

موسسه عدال
2

علی زنان و اطفال و منع قاچاق و سوءاستفاده از آنها ،تهران ،

،1387 ،ص24

سامانیان  ،بیژن  ،حقوق بینالملل عمومی  ، 2تهران  ،نشر نی  ، 1389 ،ص 62

و پشتیبانی ناکافی

با ابراز نگرانی از اینکه عدم وجود چنین سندی منتج به حمای
از افراد آسیبپذیر به قاچاق انسان میگردد؛

با یادآوری قطعنامه  23/111مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ  9دسامبر
 ، 1998که در آن مجمع بر تاسیس یک کمیته باز بینالدول غرض تنظیم یک کنوانسیون
بینالمللی علیه جرایم سازمانیافته فراملی و بحث روی تنظیم یک سند بینالمللی راجع
به قاچاق زنان و اطفال فیصله نموده بود؛
با اطمینان از اینکه الحاق یک پروتوکول به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه
جرایم سازمان یافته فراملی در مورد بازدارندگی ،فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان بهویژه
زنان و اطفال در پیشگیری و مبارزه با جرم مذکور مفید و کارا اس .
نمودهاند:

اول :احکام عمومی
ماده 1
ارتباط پروتوکول با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی
 . 1این پروتوکول ضمیمه الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم
سازمانیافته فراملی اس  .این پروتوکول یکجا با کنوانسیون تفسیر میگردد.
 .2احکام کنوانسیون ،با در نظر داش
این سند پیشبینیشده اس

اختالفات مربوطه ،بهاستثنای حاالتی که در

بر پروتوکول تطبیق میگردد.

 .3تخلفاتی که ماده  2این پروتوکول تسجیل مینماید بهعنوان تخلفات مندرج
کنوانسیون تفسیر میگردد.

1

سامانیان  ،همان  ،ص 91

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

بر مواد ذیل موافق

1
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ماده 2
بیان اهداف
این پروتوکول اهداف ذیل را دنبال مینماید:
الف) جلوگیری از قاچاق انسان بهویژه زنان و اطفال و مبارزه با آن؛
ب) مساعدت به قربانیان قاچاق انسان و حمای

از این قربانیان با احترام کامل به

حقوق بشری آنان؛
ج) گسترش همکاریها میان دول عضو بهمنظور نیل به اهداف یادشده.

1

ماده 3
از منظر این پروتوکول:
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الف) اصطالح «قاچاق انسان» به معنای جلب ،حملونقل ،نگهداری و دستیابی به
افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار ،آدمربایی ،تقلب ،فریبکاری،
سوءاستفاده از قدرت ،حال
تامین رضای

یک فرد ،که بر فرد دیگر کنترول دارد ،غرض بهرهکشی اس  .بهرهکشی

کم از کم شامل بهرهکشی جه

روسپیگری یا فحشاء یا سایر اشکال بهرهبرداری

جنسی ،کار اجباری ،بردگی یا اعمال مشابه به بردگی ،خدم

اجباری یا برداش

اعضای بدن افراد اس ؛
ب) رضای

190

آسیب پذیری ،پرداخ

یا حصول پول یا منافع مالی برای

قربانی قاچاق انسان به بهرهکشی موردنظر دربند (الف) این ماده در

حاالتی که ابزارهای مندرج بند (الف) به کار گرفتهشده باشد بیارتباط و نامربوط اس ؛
ج) جلب ،حملونقل ،نگهداری و دستیابی به یک طفل غرض بهرهکشی حتی اگر
هیچ یک از ابزارهای مندرج بند (الف) این ماده استعمال نشده باشد« ،قاچاق انسان»
شمرده میشود؛
1

شیدا  ،ناصر  ،پروتوکول های منع خشون

موسسه عدال

 ، 1387 ،ص 43

علی زنان و اطفال و منع قاچاق و سوءاستفاده از آنها ،تهران ،

د) «طفل» تمام افراد زیر سن  18سال پنداشته میشود.
ماده 4
ساحه تطبیق
این پروتوکول ،بهاستثنای حاالتی که در این سند تصریحشده اس  ،بر پیشگیری،
تحقیق و مجازات تخلفات مندرج ماده  2این پروتوکول زمانی که تخلفات طبیعتاً"
ماورای کشور و از سوی یک گروه جنایتکار سازمانیافته انجامشده باشند و همچنان بر
پشتیبانی از قربانیان چنین تخلفاتی تطبیق میگردد.

1

ماده 2
جرم پنداری
مندرج ماده  3این پروتوکول بهعنوان تخلفات جنایی زمانی که اعمال مذکور عمداً"
صورت میپذیرند ،اتخاذ مینمایند.
 -2دول های عضو تدابیر تقنینی و سایر اقدامات الزم را جه

تسجیل اعمال ذیل

بهعنوان تخلفات جنایی اتخاذ مینمایند:
الف) تالش جه

ارتکاب تخلفات مندرج بند  1این ماده ،مشروط به احکام نظام

حقوقی دول های عضو؛
ب) اشتراك بهعنوان شریک جرم جه
ج) و سازمان دهی یا هدای
ماده.

1

ارتکاب تخلفات مندرج بند  1این ماده؛

سایر افراد جه

ارتکاب تخلفات مندرج بند  1این

2

سامانیان  ،بیژن  ،حقوق بینالملل عمومی  ، 2تهران  ،نشر نی  ،1388 ،ص 26

2شیدا  ،همانن  ،ص 87

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

 -1دول های عضو تدابیر تقنینی و سایر اقدامات الزم را جه

تسجیل اعمال
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 -2-3-3-1وجوه اشتراک اختطاف و قاچاق انسان
در اصل موضوع قاچاق عبارت از به خدم
ترانزی

گرفتن ،خارج یا وارد ساختن و یا

مجاز و غیرمجاز انسان ،از مرزهای کشور بهاجبار یا تهدید اعمال زور و سایر

اشکال مانند فریب ،آدمربایی ،سوءاستفاده از قدرت ،استفاده از ضعف قربانیان به هدف
کار اجباری بردهداری و قطع اعضای اطفال ،جوانان و افراد دیگر اس .

1

اما بروز این حادثه باالثر حوادث و رویدادهای اجتماعی ازجمله خشون ها،
افزایش فقر و تنگدستی رونما میگردد ،همین مسایل سبب شده اس

تا دهها هزار تن

از مردم کشور به گونه قاچاق و بهصورت غیرقانونی از طریق قاچاقچیان انسان از
افغانستان خارج میشوند و مورد انواع سوءاستفاده قرار میگیرند قابل تذکر اس

که در
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همین راستا اکثراً مشاهده گردیده که تعداد زیادی از افراد توسط قاچاقچیان به داخل
افغانستان انتقال مییابند ،چنانکه بر اساس ارقام ارائهشده از طریق سازمان ملل متحد
ساالنه اضافه از دوازده ملیون تن روی اهداف مختلف در سطح کرة زمین قاچاق
میشوند که گروههای تبهکار قاچاقچی از همین کار قاچاق انسان ساالنه اضافه از 32
ملیارد دالر سود به دس

میآورند.

اما بر اساس نظر و دیدگاه کارشناسان باید دانس

که میان اختطاف و قاچاق انسان

تفاوت وجود دارد ،درحالیکه قاچاق انسان از یک دیدگاه میتواند اختطاف نامیده
شود ،اما اختطاف ازلحاظ حقوقی نمیتواند قاچاق نامیده شود ،زمانی که قانون جزای

192

افغانستان نافذ گردید ،مسئله قاچاق انسان ،در افغانستان مطرح نبود ،گویا این پدیده
اصالً وجود نداش

یا اینکه کم بود و از جانب دیگر دول

افغانستان به کنوانسیون منع

قاچاق انسان نپیوسته بود ،اما نیاز بود قانون منع قاچاق انسان با درنظرداش
قانون اساسی افغانستان که در آن مسجل گردید :دول

ماده هفتم

منشور ملل متحد ،معاهدات

 1علی پور  ،نسرین  ،آثار و پیامدهای سوءاستفاده از اطفال و زنان  ،تهران  ،نشر نو  ، 1392 ،ص 23

بینالدول ،میثاقهای بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده اس
میکند .خوشبختانه که افغانستان اکثری

حقوق بشر را رعای

و اعالمیه جهانی

میثاقهای سازمان ملل

متحد را امضا نموده و در امر تطبیق موادات آن اقداماتی را در عرصههایی که نیاز اس
در نظر گرفته اس .

1

همچنان فعالً در افغانستان قانون مبارزه علیه قاچاق و اختطاف انسان توسط فرمان
تقنینی رئیس جمهور نافذ و مرعی االجرا اس

تا امکانات مساعد گردد و از قاچاق

انسان بهخصوص اطفال و نوجوانان که آیندهسازان کشور اند جلوگیری به عمل آید،
اگرچه راپورها و گزارش هایی که از طریق سازمان ملل متحد در ارتباط به مهاجرتهای
غیرقانونی و غرق شدن تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی بهخصوص افغانها به
به عنوان خطر بزرگ خسارات جانی و انسانی در اخطاریه هشداردهنده بانکی مون
منشی عمومی سازمان ملل متحد برای کشورهای یونان و سایر کشورهایی که مهاجران
میخواهند درخواس

پناهندگی بدهند صادر گردید و از کشورهای مذکور خواس

راه قانونی عبور مهاجران را جستجو نمایند تا از فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری گردد.

تا
2

بخش دوم

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

دریاهای لبنان که بدون شک در میان آنان اطفال و نوجوانان قاچاق شده نیز قرار داشتند

ارکان و انواع قاچاق انسان
 -1انواع و عناصر قاچاق انسان
 -1-1انواع قاچاق انسان
قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان اس ،بند الف ماده  3پروتکل الحاقی به
کنوانسیون پالرمو راجع به پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق انسانها ،بهویژه زنان و
1

باهری  ،محمد  ،حقوق جزای عمومی  ،تهران  ،نشر نی  ،1387 ،ص 67

2

علی پور  ،همانن  ،ص 24
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کودکان در تعریف قاچاق انسان مقرر میدارد :قاچاق انسان عبارت اس

از

عضوگیری،جابهجایی،انتقال و پناه دادن به اشخاص جذبشده با توسل به تهدید یا زور
یا هر وسیله دیگر،از طریق فریب،خدعه،ربایش،سوءاستفاده از آسیبپذیری یا از طریق
پرداخ

پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضای

شخصی که اختیار دیگری با

اوستفبهقصد بهره کشی،شامل حداقل سوءاستفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال
بهرهکشی جنسی ،کار یا خدم

اجباری بردگی یا اعمال مشابه آن،بندگی یا برداش

اعضای بدن خواهد بود.1
قاچاق انسان بهمنظور بهرهکشی جنسی دارای این ویژگی اس -1 :بینالمللی بودن
 -2سازمانیافته بودن جرم -3بیتأثیر بودن شرایط بزه دیده در تحقق عنوان مجرمانه -4
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بیتأثیر بودن میزان سوءاستفاده در تحقق عنوان مجرمانه.2
 -1-1-1قاچاق بهقصد بهرهکشی جنسی
یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بینالمللی به شمارمیآیدکه در اسناد و مقررات
بینالمللی منع و مباحثی در مورد جنبههای مختلف آن طرحشده اس .
قاچاق انسان بهقصد بهرهکشی جنسی عبارت اس
ساختن یا ترانزی

از عمل مجرمانه خارج یا وارد

مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد در سطح بینالمللی با توسل به هر

شیوه ممکن ،از قبیل اکراه ،تهدید ،اجبار ،تطمیع یا سوء استفاده از اضطرار اقتصادی
قربانی و… بدون اینکه میزان سوءاستفاده یا رضای
194

بزه دیده،تأثیری در صدق عنوان

مجرم بر مرتکب یا مرتکبین آن داشته باشد.3

1

علی پور  ،نسرین  ،آثار و پیامدهای سوءاستفاده از اطفال و زنان  ،تهران  ،نشر نو  ،1392 ،ص 67

2

شامران  ،همان  ،ص 87

3

شامران  ،همان  ،ص 123

 -2-1-1قاچاق مهاجران
مهاجرت نیروی کاری اس
پیموده اس

که در اقتصاد مبتنی برجهانیسازی مسیر غلطی را

که به رغم منافع اقتصادی  ،یک شکاف طبقاتی بین کشورها و جوامع فقیر
که هرروز نیز گسترده میشود  .این اقدام تعداد

و غنی به وجود آمده آورده اس

قربانیان قاچاق را افزایش میدهد 1.افراد بسیاری که شغل خود را ازدس دادهاند و برای
بقا به دنبال فرص های شغلی در خارج از کشور میباشند  .در مقابل کشورهای مقصد
نیز  ،کنترل زیادی بر مرزهای خود دارند  .لذا کارگران مهاجر تنها امید خود را در عبور
از مرزها بهصورت غیرقانونی میبینند  .این مهاجران بسیار آسیبپذیر هستند  .بهویژه
زنان که بهواسطهی برخوردهای تبعیضگونه با آنها که در بخشهای اقتصادی

 -1-1-3قاچاق زنان
حرک

دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،عمدتاً از

کشورهای درحالتوسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار ،با هدف نهایی
بهره کشانه و ستمگرانه ازلحاظ جنسی و اقتصادی

واداشتن زنان و دختران به وضعی

بهمنظور سود به کارگیرندگان قاچاقچیان و سندیکاهای جنای کار و نیز دیگر

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

غیررسمی بهکارگماشته میشوند  ،آسیبپذیری بیشتری دارند.

فعالی های مرتبط با قاچاق هم چون کار خانگی اجباری ،ازدواج دروغین ،استخدام
مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین.

2

 -1-1-4قاچاق کودکان
کودکان را برای مقاصد متعددی ازجمله بهرهکشی جنسی یا استفاده از نیروی ارزان
کار آنان یا مقاصد تجاری قاچاق میکنند .
1
2

شامران  ،همان  ،ص 134
شامران  ،همان  ،ص 141

195

هرچند که آمار دقیقی از قاچاق کودکان در دس

نیس

ولی  unتخمین میزند که

نیمی از قربانیان  ،کودکان هستند .طبق برآورد سازمان جهانی کار هرساله  1.2میلیون
کودك قاچاق میشوند.
با جهانی سازی و افزایش تقاضا برای خدمات جنسی کارگر ارزان  ،انتظار میرود
این رقم افزایش معناداری یابد .

1

کودکانی که قربانی قاچاق هستند غالبا از خانوادههای فقیر و بیچیز و بدون
امکانات تحصیلی هستند  ،کودکانی که از خانواده خود جداشدهاند یا حداقل تحصیل ،
بدون مهارت و یا شغلهای حاشیه ای و ...در معرض بیشترین خطر هستند  .این عوامل
هنگامیکه با جنسی

 ،نژاد  ،قوم و یا دالیل ناامنی مانند مناقشات نظامی یا بالیای
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طبیعی و ...همراه باشد شرایط ایده آل برای رشد شبکه قاچاق فراهم میکند  .تا زمانی
که دالیل و شرایط فوق ادامه دارد اقدام قاطع برای پایان دادن به قاچاق کودکان
موفقی

کمی به دنبال دارد.

 -2-1اشكال و ارکان قاچاق انسان
الف ) اشكال قاچاق انسان
قاچاق انسان به اشکال مختلفی به کار گرفته میشود تا اینکه یک قربانی را به
سیستم قاچاق متقاعد سازند.2
 -1-2-1ازدواج پستی

196

بسیاری از زنان به لحاظ موقعی
نمیدهند،در این حال

اجتماعی و خانوادگی به قاچاق تن در

قاچاقچیان از حربه مذهبی استفاده کرده و این زنان را به ازدواج

مردان کشور خود که در خارج بسر میبرند ویا مردان کشورهای دیگر درمیآورند.1
1

سامانیان  ،همان  ،ص 112

2

علی پور  ،نسرین  ،آثار و پیامدهای سوءاستفاده از اطفال و زنان  ،تهران  ،نشر نو  ،1392 ،ص 78

-2-2-1ازدواج صوری
در این شیوه همانند قبل برخی خانوادهها برای کار کردن فرزندان خود در خارج از
کشور مقاوم

میکنند اما قاچاقچیان با پیشنهاد ازدواج با زنان موردنظر به بهانه ادامه

زندگی یا کار از کشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحویل سازمانهای جنایی
مینمایند.2
 -3-2-1قاچاق برای تهیه اعضای بدن
این نوع قاچاق دو حال

دارد،در حال

اولشخص با میل خودش وبا دریاف

مبلغ

موردتوافق اقدام به دادن اعضا می نماید.اما نوع دوم آن با ربودن قربانی اعم از زن مرد و
یا کودك اعضای بدن قربانی را در بیمارستان و یا در مراکز مجهز جدا کرده و با چند

 -4-2-1توریسم جنسی
توریسم جنسی جریانی اس

خالف قاچاق انسان ،در توریسم جنسی شخص برای

خوشگذرانی به منطقه میآید.4
 -9-2-1قاچاق بهمنظور بهرهکشی جنسی
قاچاق انسان بهمنظور بهره کشی جنسی اولین اقدام برای تهیه نیروی کار در این
صنع

اس .امروزه قاچاق انسان به درجه جهانی رسیده و هیچ کشوری از آن در امان

نیس .جستجوی کار در خارج از کشور که ناشی از ناهنجاریهای اقتصادی ،نرخ باالی
بیکاری و از بین رفتن وسایل معاش سنتی اس ،زمینه را برای فعالی
1

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

برابر قیم

به مشتریان خود پیوند میزنند.3

مظلومیار  ،رضا  ،جرمشناسی قاچاق انسان  ،تهران  ،نشر سم

2

همان  ،ص 91

3

همان  ،ص 98

4

همان 123 ،

 ، 1391 ،ص 87

سوءاستفاده گران
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فراهم مینماید.شاید بتوان گف

که قاچاق انسان بهمنظور بهرهکشی جنسی جرمی اس

که در آن قربانی از یک محیط فقیر حرک

میکند تا به محیطی برسد که در آنجا

امکانات رفاهی و شرایط زندگی مطلوب فراهم باشد.1
 -3-1ارکان تشكیلدهنده جرم قاچاق انسان
 -1-3-1عنصر قانونی
عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا بررسی کرد.عنصر قانونی درواقع
پرتوی از اصل قانونی بودن جرم ومجارات و زیربنای عناصر مادی و روانی اس .پس
ر ابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی اس

نه عرضی و
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بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی بهطور مجزای از عنصر مادی و روانی موضوعی
ندارد.
حقوق داخلی به تعریف قاچاق انسان پرداخته و در سایر مواد به تعیین مجازات آن
پرداخته اس .الزم به ذکر اس

که واردکردن یا خارج کردن افراد از کشور بدون

استفاده از وسایل اشاره شده در قانون و بدون قصد فحشا و یا سایر مقاصد مصرح در
قانون عنوان قاچاق ندارد.در اسناد بینالمللی پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات
اشخاص بهویژه زنان و کودکان و کنوانسیون  SAARCبرای پیشگیری و مبارزه با
قاچاق کودکان و زنان بهمنظور بهرهکشی جنسی موردتوجه قرار میگیرد.
 -2-3-1عنصر مادی

198

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادتاً به منصه ظهور نرسیده
اس

به مجازات نمیرساند .برای مثال اگر کسی بهقصد قتل بهسوی جسدی که آن را

زنده میانگارد و یا حیوانی که آن را انسان میپندارد تیراندازی کند علیرغم انجام عمل

1

مضلومیار  ،همان  ،ص 134

و برخورداری از سوءنی
که در این حال

وی مقصر به ارتکاب قتل نخواهد بود .دلیل این امر آن اس

بخشی از عنصر مادی جرم ناقص اس

بهطورکلی باید گف

که

عنصر مادی متشکل از سه جزء اس .1
الف) رفتار فیزیکی :مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها
ازنظر قانون شرط تحقق جرم اس

ج :نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علی
2

با جزء الف را داشته باشد تشکیل میگردد .
 -3-3-1عنصر روانی
عنصر روانی این جرم از دو جزء سوءنی
سوءنی

عام و خاص تشکیل میگردد.منظور از

عام اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم اس

و این امر متضمن علم مرتکب به

جنسی سوءنی

خاص یعنی قصد بهرهکشی جنسی از انسان دیگری در سرزمین دیگر

مطابق کنوانسیون  SAARCو کنوانسیون اتحادیه اروپاس .3
 -2عوامل اساسی در تحقق قاچاق انسان
 -1-2عوامل مربوط به قربانیان جرم قاچاق

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

موضوع جرم و قانون اس .جزء دوم عنصر روانی جرم قاچاق انسان بهمنظور بهرهکشی

 -1-1-2فقر اقتصادی
یکی از مهم ترین عوامل قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان فقر اقتصادی و
گسترش دامنة فقر بر روی افراد بهویژه زنان و دختران اس
آورنده و حفاظ

کننده قاچاق انسان اس

بهعبارتدیگر فقر به وجود

لذا زنانه شدن فقر از عواملی اس

1

عاشوری  ،همان  ،ص 91

2

نادر پور  ،صمیم احمد  ،بازار گرم قاچاق بران انسان در افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند  ،1392،ص 43

3

عاشوری  ،همان  ،ص 87

که زنان

199

و دختران بااراده بهسوی باندهای قاچاق می کشاند با این امید که خانواده خود را از
حیث مالی تأمین و آینده اقتصادی زندگی خویش را تضمین کنند و این فقر نیز ازجمله
ناشی از عدم دسترسی زنان و دختران به فرص های شغلی مناسب و آموزشهای
رسمی در کشور اس  .دکتر انور احمدی راد معتقد اس

که بیشتر زنان و دخترانی که

با پدیده قاچاق انسان درگیر هستند زنان و دخترانی هستند که در مناطق محروم
اقتصادی زندگی میکنند که از تحصیالت ن یز محروم هستند و عضو طبقات محروم
جامعه هستند و لذا فقر و نابرابری مطلق دس

قوادان و قاچاقچیان را باز میکند.

1

 -2-1-2ناسازگاری خانوادگی
ازجمله عوامل زمینه ساز دیگر در قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان برای
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بهرهکشی جنسی و اقتصادی عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانیهای
حاکم بر آن و فشارهایی که محیط موجود بر اعضای آن وارد میکنند اس  .فقر
فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانیها در محیط خانواده مثل انواع خشون ها
نسب

به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین  ،ازدواج اجباری  ،اعتیاد

والدین  ،طالق – کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف خانوادگی و باورهای
اخالقی و دینی در این زمینه بسیار تأثیرگذار اس  .لذا بر اساس تحقیقات صورت
گرفته  81درصد دختران فراری از خانوادههای طالق هستند و بیشتر آمار قاچاق زنان و
دختران نیز از طریق همین دختران فراری صورت میگیرد.2

200

1

یزدی  ،همان  ،ص 93

2

نادر پور  ،صمیم احمد  ،بازار گرم قاچاق بران انسان در افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند  ،1392،ص 78

 -3-1-2فقر فرهنگی
ا روزه فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی یکی از عوامل زمینهساز در بروز این معضل
اس

و اغلب دختران و زنانی که طعمة باندهای قاچاق میشوند غالباً افرادی هستند که

تحصیالت کمی دارند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی و اخالقی
رنج میبرند و لذا سجایای اخالقی بهترین مانع برای جلوگیری از این معضل اس .
 -2-2عوامل مربوط به قاچاقچیان و دالالن
 -1-2-2منفعت و سود این جرم
ازجمله عوامل گرایش قاچاقچیان به این عمل کثیف منفع
قاچاق انسان برای مرتکبین آن اس

و درآمد بسیار باالی

و تجارت انسان بعد از مواد مخدر واسطه سومین

ریسک آن پائین بوده و درآمد کمی از آن عاید قربانیان شده و بیشترین درآمد را نصیب
دالالن میکند.

1

 -2-2-2سو استفاده از عملكرد نهادهای قضایی
قاقچیان همواره از خالء های قانونی موجود به نفع خویش نهای

استفاده را میبرند

و از ضعف عملکرد نهادها و نیروهای امنیتی و انتظامی برای مفاسد پلید خود نیز

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

کاالی پر سود به مشار می رود و امتیاز این کاال نسب

به آن دو این اس

که درجه

استفاده میکنند چراکه اهمال و کوتاهی درزمینة سرکوب و دستگیری عامالن از سوی
نهادهای عدال

کیفری موجب افزایش قاچاق انسان و جسارت قاچاقچیان در ادامه

دادن با فعالی

خود می شود و با هر چیزی هم که برخورد نشود افزایش پیدا میکند

عدم کنترل مرزها – تح

پیگیری قانونی قرار گرفتن قربانیان – اختیار شوهر دادن

دختر قبل از سن قانونی با رضای
1
2

والدین از عوامل سوءاستفاده قاچاقچیان اس .

2

شاکری  ،احمد فواد  ،عوامل موثر بر قاچاق و مهاجرتهای غیرقانونی  ،کابل  ،نشر میوند  ، 1394 ،ص 89

نادر پور  ،صمیم احمد  ،بازار گرم قاچاق بران انسان در افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند  ،1392،ص 112
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 -2-1-3قاچاق انسان
در مادة  211کود جزای افغانستان آمده اس

که:

 -1شخصی که مرتکب جرم قاچاق انسان گردد ،حسب احووال به حبس طویل تا
ده سال ،محکوم میگردد.
 -2هرگاه مجنی علیه طفل یا زن باشد ،مرتکب به حبس طویل که پیش از ده سال
محکوم میگردد.

اس

 -3هورگاه با مجنی علیه زنا یا لواط صورت گرفته باشد مرتکب عالوه
برجزای پیشبینیشدهای جرم قاچاق انسان به مجازات جرم زنووا یا لواط نیز محکوم
میگردد.

1
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 -2-1-4قطع عضو یا معلولیت مجنی علیه
در ماده  213کود جزا آمده اس

که :هرگاه به اثر جرم اختطاف یا قاچاق انسان

عضوی از اعضای بدن مجنی علیه تلف یا معیوب گردد،مرتکب به جزای جرح عمدی
و اگر منجر به مرگ شود به جزای پیشبینیشدة قتل عمدی ،محکوم میگردد.

2

 -1شخصی که عضو یا انساج بدن مجنی علیه مندرج این قانون را قطع و
برداش

نموده ولی منتج به مرگ وی نگردد ،حسب احوال به حبس طویل محکوم

میگردد.
 -2هرگاه عمل مندرج فقورة ( )1این ماده منجر به مرگ مجنی علیه شود ،مرتکب
202

حسب احوال به مجازات حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد.

1

سروری  ،همان  ،ص 87

2

نزدانی  ،همان  ،ص 93

3

سروری  ،همان  ،ص 89

3

 -2-1-9مجازات شخص حكمی
بر اساس ماده  212کود جزاء
 -1هرگاه جرم قاچاق انسان توسط شخص حکمی ارتکاب یابد ،حسب احووال
عالوه بر مجازات فاعل و شرکا ،شخص حکمی به جزای نقدی مبلغ سه تا پنج ملیون
افغانی و سلب جواز فعالی  ،محکوم میگردد.
-2جریمهْ مندرج فقرهْ ( )1این ماده به پیشنهاد ستره محکمه ،تصویب شورای
وزیران و منظوری رئیس جمهور تعدیلشده میتواند.
 -2-2مجازات قاچاق انسان در اسناد بینالمللی
اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده  :4احدی را نمیتوان در بردگی نگهداش

و داد و

قاچاق انسان به  32میلیارد دالر گردش مالی سومین تجارت بزرگ جهان پس از
قاچاق اسلحه و مواد مخدر اس  .این پدیده بهعنوان صورتی مدرن از بردهداری یک
جنای

سازمانیافته فراملی اس

با این تفاوت از بردهداری سنتی که در بردهداری

کالسیک در طول چهار قرن بردهداری مجموعاً  11/2میلیون سیاهپوس

آفریقایی

استثمارشدهاند درحالیکه اکنون بیش از  211میلیون نفر از نژادهای مختلف به نحوی

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع اس .

در سلطه یا اختیار قاچاقچیان ،زنان و کودکان هستند .ساالنه  2411111نفر از
کشورهای درحالتوسعه قاچاق میشوند که نیمی از آنان کودکان هستند .از این تعداد
بیش از  111111نفر به ایاالتمتحده امریکا انتقال مییابند که عمدتاً از السالوادور–
مکسیکو -چین ویتنام قاچاق میشوند البته عمدتاً استفاده از قاچاق انسان بهرهکشی
جنسی اس  1،ولی در امریکا این اشخاص به کارهای سخ  ،بدون دستمزد ،بدون
تعطیلی هفتگی و با ساعات کار بسیار باال گمارده میشوند از نیروی کار این افراد در
1

یزدی  ،همان  ،ص 91
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مراکز دوخ

لباسها ،برداش

محصوالت مزارع ،شستشوی ظروف رستورانها ،تمیز

کردن اتاق هوتلها و ساخ وساز ادارات و خانهها استفاده میشود .اما همینطور که
گفته شد قاچاق انسان یک جنای
ویژگیهای جنای

سازمانیافته فراملی اس  ،در اینجا بهاختصار

سازمانیافته فراملی اشاره میشود .ویژگیهای یک گروه جنای کار

سازمانیافته فراملی عبارتاند از:
 -1حداقل  3نفر عضو گروه باشند.
 -2سلسلهمراتب ،رییس و تقسیمکار وجود داشته باشد.
-3ضمان

اجراهای بیرحمانه جریان داشته باشد.

-4هر وسیلهای برای رسیدن و نیل به هدف مجاز باشد.
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 -2سعی و اهتمام اعضای باند بر نفوذ بر حکوم ها و مراکز قدرت باشد.
 -6خشون

و حذف فیزیکی در آنها معمول باشد.

 -7و مهمتر از همه تحصیل منافع مادی هدف باشد.1
توضیح اینکه تحصیل منافع مادی وجه ممیزه جنای
تروریسم اس

که در آن منافع مادی هدف نیس

رسیدن به اهداف سیاسی قصد و نی
کرد تفکیک جنای

سازمانیافته فراملی با

و ارعاب و خشون

تروریس هاس  .نکته دیگر که باید به آن توجه

قاچاق انسان از قاچاق انسان اس

برای نیل به این مقصود یادآور

میشوم هردوی این جنایات ضمن اینکه موضوعشان افراد بشر اس
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در جه

و از کشورهای

توسعهنیافته به کشورهای توسعهیافته قاچاق صورت میگیرد ،جنایاتی سازمانیافته و
2

فراملی هستند ،ولی تفاوتهایی به شرح زیر دارند .

1

سلطانی  ،همان  ،ص 143

2

مظلومیار  ،همان  ،ص 98

اوال در قاچاق انسان قاچاق هدف اس

و موضوعی

دارد و با انجام قاچاق به

مقصد ،بزه خاتمه مییابد ،درحالیکه در قاچاق اشخاص قاچاق طریقی

دارد و تازه

بعد از ورود به خاك کشور مقصد جرایم و جنایات شروع میشود.1
ثانیا قاچاق مهاجران همه مهاجران را در برمیگیرد و البته بیشتر مردان هدف این
قاچاق هستند درحالیکه در قاچاق اشخاص ،زنان و کودکان قربانیان جنای اند.2
ثالثاً در قاچاق اشخاص خشون

و سوءاستفاده جنسی وجود دارد که در قاچاق

مهاجران بهصورت حاد مالحظه نمیشود .3در اینجا به ارایه معنای واژه قاچاق انسان
مندرج دربند الف ماده  « 3پروتوکل پیشگیری ،منع و مجازات قاچاق اشخاص بهویژه
زنان و کودکان» اشاره میشود:
اشخاص با توسل به تهدید ،اعمال زور یا سایر اشکال ارعاب ،ربودن ،تقلب،
سوءاستفاده از قدرت یا موقعی
بهمنظور تامین رضای

آسیبپذیری ،پرداخ

یک شخص برای در دس

یا دریاف

وجه یا مزایا

گرفتن کنترول شخصی دیگر با

هدف استثمار ،در حداقل استثمار برای فحشا ،واداشتن دیگران یا سایر اشکال استثمار
جنسی ،انجام کار یا خدمات بهصورت اجباری ،بردگی یا اعمال مشابه بردگی بندگی یا
قطع اعضای بدن اس .4

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

قاچاق انسان اطالق می شود به استخدام ،حمل ،انتقال ،پناه دادن یا تحویل گرفتن
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1

مظلومیار  ،همان  ،ص 123

2

مظلومیار  ،همان  ،ص 123

3

سروری  ،همان  ،ص 34

4

مظلومیار  ،همان  ،ص 124

نتیجهگیری
بسیاری از تحلیل گران و ناظران مسایل انسان بر این اعتقادند که آنچه امروزه
بهصورت جرم قاچاق انسان مطرحشده و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراسانگیزی
پیداکرده اس  ،نسب

رابطههای با مسایل بردگی دارد که سرانجام در اواخر سدهی

نوزدهم و ابتدای سدهی بیستم پس از قرنها ملغی شد؛ ولیکن برخی از ابعاد و رویههای
مشابهی آن بهگونهای همچنان باقیمانده اس

.حجم عظیم قاچاق انسان که بهصورت

یک موج از ابتدای دههی  1991شدت گرف  ،ازنظر برخی از تحلیلگران مشابهتی با
بردهداری و خریدوفروش شکل مدرن بردگی » یا « بردگی نوین » برده داشته اس ؛ از
همین رو قاچاق انسان را نامیدهاند .در مورد قاچاق انسان و زنان برای فحشا و ارتباط
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آن وصفهای مجرمانه جزایی نیز میتوان این نکته را اذعان داش

که هرچند این پدیده

با عناوینی هم چون قواعدی و خریدوفروش انسان تداخل دارد؛ اما هیچیک از این
عناوین قابلتعمیم به موارد قاچاق مهاجران برای بهرهکشی و قاچاق زنان مهاجر برای
فحشا نیس ؛ پس میتوان اشکال گوناگون قاچاق زنان را جرم تعزیری تلقی کرد و بسته
بهمراتب جرم و خصوصیات مرتکبان مجازات مناسب و کارآمد و درعینحال انسانی را
پیشبینی کرد .در حال حاضر تجارت دختران ،زنان جوان  ،اطفال و اعضای بدن توسط
باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد
گستردهتری پیداکرده اس .
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قاچاقچیان انسان زنان  ،دختران اطفال ...جویای کار را با وعدهی شغل مناسب و
درآمد سرشار فریب میدهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار
کشتیها پنهان میکنند و با وضع رق

باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای

مقصد میرسانند .اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ باندهای مافیایی میافتند
و سر از مراکز فساد درمیآورند.
افزایش قاچاق انسان که به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان میکند
بهصورت یک فاجعهی جهانی درآمده اس

.دول ها نیز باهم می کوششها و اجرای

طرحهایی برای مبارزه با این پدیدهی شوم ،هنوز نتوانستهاند توفیقی در جلوگیری از
قاچاق انسان به دس

آورند .بهطورکلی ،میتوان گف

که قاچاق زنان و کودکان شکل

جدید و امروزی بردهداری و پدیدهای در حال رشد اس

و شکل ،میزان و پیچیدگی آن

دائم در حال تغییر اس .
در مورد قاچاق انسان ذکر این نکته الزم اس
نمیتوان یاف

که تقریباً هیچ نقطهای از جهان را

که بهنوعی از این پدیده و پیامدهای شوم آن معاف باشد .اما برخی از

مناطق جهان بهطور سنتی و یا به دالیل دیگر بیشتر با آن دس بهگریبان هستند از آن
جمله افغانستان و این مسئله در آنجا نمود بیشتری دارد .در مورد اسناد بینالمللی نیز
میتوان گف

که از آغاز سدهی بیستم چندین سند بینالمللی برای سرکوب قاچاق زنان

تا پیش از پروتکل پیشگیری ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهویژه زنان و
کودکان به تصویب رسیدهاند نتوانستهاند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم
داشته باشند .نکات ضعف اساسی موجود در این اسناد ،عمدهترین مانع دس یابی آنها
به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب میشد .بهعبارتدیگر اسناد بینالمللی که تاکنون
تدوین گشتهاند ،از امکان و توان پیشگیری و سرکوب کامل قاچاق انسان برخوردار
نیستند.
منابع ماخذ
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الف ) کتب
 -1باهری  ،محمد  ،حقوق جزای عمومی  ،تهران  ،نشر نی 1387 ،
 -2سلطانی  ،محمد یاسین  ،جرایم علیه بشری

 ،کابل  ،نشر سعادت 1391 ،

 -3سروری  ،هارون  ،مجازات قصاص  ،دیات  ،تعزیرات  ،حدود  ،در حقوق جزایی افغانستان  ،کابل  ،نشر سعادت 1393 ،
 -4سامانیان  ،بیژن  ،حقوق بینالملل عمومی  ، 2تهران  ،نشر نی 1389 ،
 -2شامران  ،سمیع  ،از قاچاق تا قاچاقبر  ،تهران  ،نشر نو 1393 ،
 -6شیدا  ،ناصر  ،پروتوکول های منع خشون
عدال

بررسی جرم قاچاق و اختطاف در...

تدوین شد که مورد تصویب دول ها قرار گرف

.اما هیچیک از آن اسناد بینالمللی که

علی زنان و اطفال و منع قاچاق و سوءاستفاده از آنها ،تهران  ،موسسه

1387 ،

 -7شاکری  ،احمد فواد  ،عوامل موثر بر قاچاق و مهاجرتهای غیرقانونی  ،کابل  ،نشر میوند 1394 ،

 -8عبداهلل  ،نظامالدین  ،شرح قانون جزای افغانستان  ،کابل  ،نشرمیوند 1391 ،
 -9عاشوری  ،سید یحیی  ،درآمد بر قانون جزای افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند  ،سال139
 -11علی پور  ،نسرین  ،آثار و پیامدهای سوءاستفاده از اطفال و زنان  ،تهران  ،نشر نو 1392 ،
 -11مظلومیار  ،رضا  ،جرمشناسی قاچاق انسان  ،تهران  ،نشر سم

1391 ،

 -12نادر پور  ،صمیم احمد  ،بازار گرم قاچاق بران انسان در افغانستان  ،کابل  ،نشر میوند1392 ،
 -13یزدانی  ،عبداهلل  ،جرمشناسی اسالمی  ،تهران  ،نشر نی 1391 ،
 -14یزدی  ،حسن فر  ،جزا و جرمشناسی  ،تهران  ،نشر سم
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دیدار و گفتگوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه
با رییس بخش حاکمیت قانون یوناما

 1حوت 1397
جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور ،خانم رومانا شوویگر ،ریویس بخوش
حاکمی

قانون یوناما را پس از چاش

امروز در دفتر کارش به حضور پذیرف .

در این دیدار ،دو طرف روی قانون شوراها و جرگه ها و سایر موارد مورد عالقه بحوث
و گفتگو نمودند.
منبع :آمریت مطبوعاتی

دیدار و گفتگوی دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور با
رییس عمومی پروگرام حمایت سکتور عدلی )(JSSP
در افغانستان

 7حوت 1397
جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشوور ،ریویس پروگورام حمایو
عدلی افغانستان را پس از چاش

سوکتور

دیروز در دفتر کارش به حضور پذیرف .

در این دیدار ،دو طرف در بارهی مدیری

سیستم ثب

قضایا ،پالنهوای آینوده وزارت

عدلیه ،مسایل مرتبط به تقنین و سایر موارد مهم ،بحث و گفتگو نمودند.
منبع :آمریت مطبوعاتی

تحویلدهی مدیریت دیتابیس آنالین قاچاق انسان و قاچاق
مهاجران به وزارت عدلیه از سوی سازمان بینالملی مهاجرت

 4حوت 1397
مدیری

بانک معلوماتی و یا دیتابیس آنالین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از

سوی آقای لورانس هارت نماینده و رییس هیی

مأموری

سازمان بین المللی مهاجرت

در افغانستان و همکاران شان به جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس
عمومی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران کشور ،امروز تحویل
داده شد.

هدف از ایجاد و تحویل دهی این دیتابیس به کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان
و قاچاق مهاجران ،ثب

معلومات قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،ثب

معلومات مرتبط به قاچاق بران انسان ،حمای

از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

و ایجاد هماهنگی میان ادارههای عضوی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق
مهاجران در راستای مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران میباشد.
در این مراسم ،دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس کمیسیون عالی مبارزه با
قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گف  :ایجاد این دیتابیس یک اقدام مهم و قابل ستایش
اس  .انتظار ما این اس
تفکیک اهمی

که این دیتابیس ،قابلی

ثب

معلومات را با جزییات و به

قضیه داشته باشد تا پس از این ،در مورد وضعی

قاچاق انسان و قاچاق
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مهاجران ،معلومات جامع و دقیق داشته باشیم.
وزیر عدلیه به رییس سازمان بین المللی مهاجرت همچنان گف

که انتظار میرود تا

حمای های تان را به بخش مبارزه با قاچاق ان سان و قاچاق مهاجران این وزارت ،ادامه
دهید.
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آقای لورانس هارت رییس سازمان بین المللی مهاجرت از توجه و تمرکز وزیر
عدلیه و سکرتری

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مبنی بر

ایجاد این دیتابیس ابراز سپاس نمود .وی همچنان گف

که به منظور تجهیز دفترهای

والیتی این کمیسیون و آموزش مسؤوالن آن در والی ها ،حمای های شان را ادامه
میدهند .آقای هارت اضافه کرد که هماکنون دیتابیس آنالین قاچاق انسان و قاچاق
مهاجران در والی های (ننگرهار ،بلخ ،تخار ،قندهار ،نیمروز ،خوس  ،هرات ،فراه و
بدخشان) ایجاد و فعال گردیده اس
گفتنی اس

.

که این دیتابیس از سوی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق

مهاجران وزارت عدلیه و سازمان بین المللی مهاجرت به همکاری مالی  USAIDپس
از شش ماه تالش ،ایجاد گردیده اس .
منبع :آمریت مطبوعاتی

تحویلدهی مدیریت دیتابیس...
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برگزاری نخستین کنفرانس ملی
"وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان"

 16حوت 1397
در کنفرانسی که به منظور بزرگداش

از روز جهانی زن از سوی وزارت عدلیه در

کابل برگزار گردیده بود ،شماری از مقام های عالی رتبه دولتی ،نمایندگان سفارت های
مقیم کابل و نهادهای بین المللی ،استادان ،محققان کشور و فعاالن حقوق زن اشتراك
داشتند.
کنفرانس ملی وضعی
پیشواز از هش

شناسی جایگاه زنان در افغانستان نخستین نشستی بود که به

مارچ ،روز جهانی زن با رویکرد متفاوت برگزار گردید .در پنل اول

این نشس  ،مقامات عالی رتبه حکومتی درباره کارکردهای ادارات خود در جه
تقوی

جایگاه زنان صحب

کرده و به پرسش های اشتراك کنندگان پاسخ گفتند.

در پنل دوم 4 ،نویسنده از  11نویسنده مقاالت برتر ،یافته های تحقیق خود را در
رابطه با جایگاه زنان در افغانستان با اشتراك کنندگان شریک ساختند .قابل ذکر اس
از میان  61مقاله علمی-تحقیقی ارسالی به دبیرخانه کنفرانس ملی وضعی

که

شناسی

جایگاه زنان در افغانستان 11 ،مقاله برتر شناخته شد و از این میان 3 ،مقاله مستحق
جوایز گریدند.

برگزاری نخستین کنفرانس ...

وزیر عدلیه کشور در این نشس

ضمن قدردانی از داکتر زکیه عادلی معین امور

اجتماعی وزارت عدلیه برای برگزاری این کنفرانس ،گف  :حضور زنان در سطوح بلند
مدیریتی این وزارت نه تنها سمبولیک نمی باشد بلکه آنها به شایستگی به موقف خود
دس

یافته اند و در بسیاری موارد از وزارت عدلیه به خوبی نمایندگی میکنند .وی هم

چنان تعهد نمود که فرص

های بیشتری را برای زنان در اداره های حقوق و سایر

بخش ها ایجاد نماید.
داکتر میرویس بلخی ،وزیر معارف کشور نیز برگزاری این کنفرانس را ابتکاری موثر
برای جامعه عنوان کرد و از دستاوردها و اقدامات وزارت معارف برای تقوی

جایگاه

زنان یادآور شد .در ادامه خانم سپوژمی وردك معین پالیسی وزارت زنان و خانم انیسه
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رسولی ،رییس عمومی محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین از کارکردهای ادارات
خود درباره زنان صحب

کردند.

حوت « »1397شماره مسلسل193

در پایان داکتر زکیه عادلی ،معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ضمن قدردانی از
حضور مهمانان و زحمات همکاران ،مهم ترین اهداف برگزاری کنفرانس را چنین
برشمرد-1 :فراهم آوری زمینه ی پاسخگویی مسوولین و مقامات حکومتی در خصوص
کارکردهای خود برای تقوی

جایگاه زنان در افغانستان -2افزایش انگیزه عالقه مندان

تحقیق در حوزه زنان -3آسیب شناسی علمی جایگاه زنان در افغانستان  -4تولید و نشر
مجموعه مقاالت با هدف ایجاد یک اثر علمی-تحقیقی ماندگار.
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قابل یادآوری اس

مقاالت برتر در ویژه نامه ای به همین منظور به چاپ خواهد

رسید و در اختیار عالقمندان و محققان قرار خواهد گرف .
منبع :آمریت مطبوعاتی

برگزاری برنامه آگاهیدهی اهداف انکشاف پایدار
از سوی وزارت عدلیه و وزارت اقتصاد

چهارشنبه 22 ،حوت 1397
وزارت عدلیه جمهوری ا.ا به همکاری وزارت اقتصاد ،برنامه آگاهیدهی از اهداف
انکشاف پایدار و تعهدات دول

افغانستان مبنی بر انطباقدهی برنامههای حکوم

با

اهداف انکشاف پایدار و تطبیق آن و نقش مؤثری اهداف مذکور در فراهمسازی
زمینههای بهتر رفاه و آسایش جمعی را برگزار نمود.
در این برنامه که جمع کثیری از رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه اشتراك نموده
بودند ،موضوعات چون :تفاوتهای اهداف انکشاف پایدار و اهداف انکشاف هزاره،

اهداف هفده گانه انکشاف پایدار ،تمرکز اهداف انکشاف پایدار ،اهمی

اهداف

انکشاف پایدار برای افغانستان ،چالشهای موجود در تطبیق اهداف انکشاف پایدار در
افغانستان و مراحل تطبیق آن ،ساختار اهداف انکشاف پایدار -افغانستان ...و سایر
موارد ،مورد بحث قرار گرف .
در سال  2112نمایندگان  193کشور جهان گرد هم آمدند و به منظور جلوگیری از
قحطی ،خشکسالی ،جنگ ،آف ها و فقر که بخش عظیمی از جهان را زیر تاثیر آورده
اس  ،برنامه مشترك اهداف انکشاف پایدار را ایجاد نمودند تا پاسخگوی مشکالت
جهان باشد.
اهداف انکشاف پایدار یک چارچوب برای انکشاف جهانی اس
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 2112الی  2131ترتیب گردیده اس  .پیش از این ،اهداف انکشافی هزاره ( )MDGیا
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای انکشاف متوازن کشورهای در حال توسعه و
کشورهای کمتر توسعه یافته ،وجود داش

که تا سال  2112تطبیق گردید.

عمده ترین اهداف انکشاف پایدار را ،محو فقر ،از بین بردن گرسنگی ،زندگی
صح مند ،آموزش باکیفی  ،تساوی جنسیتی ،آب پاك و بهداش  ،انرژی پاك و ارزان،
کار مناسب و رشد اقتصادی ،صنع  -نوآوری و زیرساخ ها ،کاهش نابرابری ،شهرها
و جوامع پایدار ،تولید و مصرف مسووالنه ،اقدامات برای اقلیم ،زندگی روی زمین،
صلح /عدال
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که برای سال های

و نهادهای نیرومند و مشارک

برای اهداف تشکیل میدهد.
منبع :آمریت مطبوعاتی

